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ALMANYA 
Sovyetier 

SoYJetterin Uzak Şark· 
taki ordulanm Garbe 
a.ldetmelerinin ctaar
lllz kud •• aüclm bir ba
•Uaiyeti herhalde JOktur• 
Bu olaa oba ihtimaller 
lcuıııında bir müdafaa 
İhtiyacının ihtiyati tecl· 
biridir ve henüz Alman-
1•nın eaaılı rolünü nere
de oynıyacaiının bilin· 
111eıneıindendir •• 

An1uırtMl11111 

.:::-et • Japon bıtarafldL ?1ua· 
lird· tudik etlilcli ve 111er'ıyete 
.... ı. Sov7eUeria Çiae yardım• 
._.. lla edecekleri hakkındaki ba· 

.leriıı Tokyoda soğuk bir dut • 
~ 11yandırm1J bulandupna 
'-r •~rilen haberlerin ısrarla tek

lnıills tanareleri Babeılstanda 1taı:eUt ubalannclaki ytlbek 
dajlar fbennde... 

~ eclilıneaine ratmea; 111~ebed_e· 
laer iki tarafça da tasdık edıl

-.. •e llleriyete konmut bulunmot 
--._ .. iki devlet uasındaki pi~mit 
... Wr Miuk 911 katma hadisesi· 
"- •• tereddütlü bir vaziyetin 
~eıat olmadıtını rösteriyor. Ak· 
il halde, biç değilse Japonlar mu
lhectenin tasdikini ıeciktiriT ve 
tb.e Yardımdan yazgeçilmesi es•· 
-.ı ta.dika prt kopbilirlerdi. 
beınek oluyor ki, aslında n ha
kikatte her iki devlet Çin 111evzuu 
lıeri11de mutabıktırlar H bu mu
t.bakatin mtisbet veya menfi tekli 
-r iki devletten ıayrislne şim
filik meçhuldür. 
BtaraOık maabedesinln iki ta• 

tafça sağlam ve inanılar telakki 
tdilnıesinin blr delili de; Uzak 
lerktaki Japo• ve Sovyet ordu-
1'rın1a müteluıbilen SoV)et \'e 
1•ı>on hud•tlarmdan · "r. 
8ovyet1erln ....... onalarmı 
hrba Baltık, Sovyet Polonyası, 
llha~yaya sevkettikleri Beri.in 
._ Londra kaynaklarınca da .teyit 
•lnnmakta ve bu ana kadar l\los
kova tarafından da bir tekzibe 
.Paınamıı buluıımaktadrr. 

Japonlar Amerika karşısında 
'°"Yetleri Sovyetler de Almanya 
~e Avrup~ meseleleri karşısında 
1•Ponlan bitarafbğa sed<ettikten 
~llra; dünyanın ve Avrupıı har
~~!ain umumi durumu üzerinde 
•ıkL- • f ıa,.. ~te şal an yeni bir vazı ye 1~ 
~ bulmuı olduğu inkar ech-

C .\~pa harbinin dayand,ılt yeni 
·~·ltı noktası karş1s~nda. ~a~bi~ 

dlinya harbi mahıyetını ıktıip ebnesi en galip ihtimal dahi-
1tıdedir. Bu galip ihtimal karşı-

1111da Sovyct _ Japon bitaraOak 
-~•hedes·nin hususiyeti, bilhas~a 
'şlJtirdır. Amerikanın Atlantık 
~e Pasfik volları ile lngiltercye 
)•Pacağı vardımı sonuna kadar 
'-!ai:vet altında götürmek azmi 
rfııı reçtikçe teharliz ederken; Ja
Jloıı:\'anın da Sovyet bitaraflığını 
~~181'1la bağladıktan sonra; Ame-

• 
8 kar•ıs1nda Almanvaya bazı 

en· " ·ı ız ~asıtrılan vermek suretı e 
)ard · "b · 1 1l'llda bulunmayı e5aS ıtı ar1-
lıe kararlaştırdığı hakkında• bazı 
h•v•disler yavılmıya başladı. 
l •tta bunların ilk partide iki zırh-
ı "e birkaç kruvazör ve torpito 
~Uhrihindl'n ibaret olacağı bile 
~"1~ndi. Tok\: o bu havadisi yalan· 
.:a•l'llıştır. Dij!er tarafan Ame

~· 8 riin geçtikçe ve hızla harbin 
.\ 'tte doğru akmıya b:ıslamışhr. 
ltıerikan harp vasıtalarının hi-

~•'\'esinde Atlantiği geçecek kafi-
~lerin taarruza utraması takdi

l'inde, belki Amerika filen Alman
t••a ve mihnre harp ilin ede
tektir. Bu takdirde Japonyanın :u ''.8P•eağı, &zerinde durulacak 

hı111 bir sual noktasıdır. 
Alınanyanın zannettiiimis harp 

~•Yesine ıöre, noktai hedefi ilk· 
once Akdeni:zi lngiU:z donanması-

. ~ kapamak ve İtalyan denizaltı-
1•rı ile torpito filotillisını ve di· 
.a er harp gemilerini korsan halin
~e 1 . p k enış Okyanoslara salmaktır. 
be az muhtemel olmakla bera
• er; şayet Dluvaffakil et takdirin
}, e h~ salış eğer Amerikanın har
A~~ırınesinden sonra olursa ve 

ral Darlan Fransız donanma-
<Devamı 1 inci .,-fa4a) 

Korent'e ha
k im tepeler
de büyük bir 
muharebe ol-
mak tadır 

laglllz llavvetıerı
ala artçılan IDU· 
zamla Atlaa•ya 
dotra çekiliyor 
Kahire 27 (A.A.) - Alman si· 

Wılı kuvvetlerinin §iddetli taz. 
yik" ka. nda sa lmaz b r a
dm. göneren lngilız kuvv tlennıtı 
cırtcılan intizamla At na.ya doğTU 
çekildmektedir. 

Korente Mkım tepe?.erde şımdi 
büyük bır muharebe cereyan et
mektedir. 

Teb mıntakasındaki daglarda 
(Deva.mı 5 inci SahJfede) 

Bitler harbi 
kazanmak is
tiyorsa İngil
tereyi , istila 

etmeli 

Cenubi Afrika b••· 
veldU ıoaaada Al
manyaam yıkıla
catım ılyltlyor 

Kap 7 (A.A.) - Cenıı1> Afrika 
Bırliği Başvekili Generııl Smuts 
du · ediği bir nutukta deıniş-
tır ki j 

«Balkanlardald muharebenin ne
tıces·, :har.hm neticesmi tayin e
dam ez. 

Alman a bir milletin nefretini 
kazanırken, İngıltere ckısfJuğunu 
kazanın tır. Hıtler zaf.eri ka -

(Devama 5 lncl •Jfacla) 

Anadoluya g·decekle
rin nakli Mayıs sonuna 
kadar bitirilecek 
Kafilelere ait listelerin hepsi yarın sabah 

nakliyat komisyonuna gönderilecek 

8vAKINDA 
c;:;;;:;· 
SON TELORAFta 
1 
Bir Casusun 
Gizli Defteri 
--~ lsk en der 
YAZAN : F. Sertelli 

BU estthı muh rrlrl Franc 
Macbard'dır. Ark:ıd:ı• ımız i ken
der F. Scrtelll, bu te\l,al.ıd uıu

. kitabı çok muvaftakı)em lıir 
hım •-r E ekllde dllımıMı nakletm,. ır. -
' de akıllan durduran chıa) et
:Cr Tahtları deviren, sarayları 
1~".,. bir casusun ha:ra.b .• Merak 
ve sevide oku:racaksınaa.. 

2 
Onun hayatını 
Anlabyorum !. 

HALÜK 
y AZAN 1 CEMAL 

nle _..m bir ,enç ka· 
Ballkese ençllk .enelerJnde b .. -

Slll 
1 dul türlil zevk ve ef

laJ'IP ba:r lanJMlan ıectlkt.en son
ıence ~:edbaM oldutuna oka· 
ra, nıua Bu Cfler size beye-
:raeaJuıınız. Jı: b:ızan dutlin· 
can, zevk vt,rec , 
dıarecek, kalbinizJ ıızJat k .. 

1 

(Devamı: 1 lnc.I a:rfada) 

Kiye/ ve Beri in 
tekrar bombar· 
dıman edildi 
Berllnla meriezlae 
Jllııell lalllAlllı 

bo•balar abldı 
Londra 27 (AA. )- İngiliz tay

yarelerinin 25-26 nisan gecesi yap
ttkları hücumlarda Kiye! başlıca 
hedefi teşkil etani tır. Tezgahlar 
yeniden bombardıman edilmiş. 
bundan evvelki hasarata yeni talı
tahribat ilave ohınmuştıur. 

Bcrlinc de ihiıcum edilmiştir. 
Bu hü um, Ki~ kı kadar şıd
det o d hrin m rkc

bomha ara-

General Pa
pagos kendi 
isteği ile te
kaüde sev-
kedildi 

Atina 27 (A.A.)- General 
Papagos kendi talebi üzerine 
tekaüde se\ kedilmi tir. Ba • 
vekil Suderos Harbiye Ncza~ 
reti vaz.ifesini deruhde etmi -
tir. 

Çörçil'in bir sözü 

"Bu bir haile
d i r, Alma._
lar üç mislini 
ödeyecek) er" 
Çörçil bu gece rad-

yoda bir 
nutuk söyliyecek 

.dlflliZ Başvekili Çörçil 

Mandıester 27 (A.A.) - İngil
tere Başvekili ile .Bayan Çörçil 
Manoh~there yapılan hava akın
larındaki tahribatı tetJdk etmiş -
lerdir. B. Çörçıl bılhassa m hur 
scnbest mi.ııba~le hal "nin enka -
zını ve ~ardıman edılcn kıli
seyi gezmı tır. Enkazı tem"zlıyen 
ve .kendisini alkışlıyan işçilere B. 
Çörçil demi tır ki: 

~Evet, bu bir hnıled r. Fakat ıuç 
mi rnı ödC) ccekler .• 
ÇÖRQİL BN GECE BİR NUTUK 

SÖYLİY EK 
Anknr R nin \"Cr-

diği ma u n göre, İngıliz B ~
vekili Çorçil 1bu c ce Türkiye 
saati ılc 23 d um i vn ı e hak
kında bir nutuk sö li)ecektir. 

BAYA 
İNÖNO 

Yardım Sevenler 
Cemiyetinde bizzat 

çalışıyor 
Ankara 27 (Hususi Muhabiri

miz bildıriyor)- Ankara kadın
ları, Yardımsevcnler Cemi.) eti a
tö1.) cleriode orduya leuzım yap
mak işile hummalı bir surette 
meşgul olmaktadırlar. Bizzat Ba
yan İnönü de çahşmalara iştirak 
etmektedir. Bayan lnönü dün de 
cemiyete eelmiş, atölyelerde çahı
mıştır. 

işçi bir kız kolunu 
makineye kaptırdı 

ltalyanlar ka -
zanmadıkları 
bir zaferi iddia 
ediyorlar 

Londrada Anzak 
gününde söyle

nen nutuklar 
Londra 27 (AA.)- Yunanısta

nın Londra clçısi Simopulos An
zaklar günu münns betile verilen 
ziyafette hnz r bulunmuş ve bir 
nutuk söylıyerek dcmi_tır kı: 

«M mlekctin, altı a) 1 k tanhi 
bir mukavemetten onra, Alman 
makinelerinin i tıliı na uğram .ş
tır. Alman) a, ter cdılcn cıhıı ll ri 
ve mevzıleri ısg 1 etmek bı 1t 1-
yanlara mus c a lbir fırsat vcr
mıştır. Ve bovlc· ltcıl)anla a
zanmadıkları bır zaferi iddia e -
mek kil tahlı ncla bulundular. 
Kralın, Yunan hükumeti ve Yunan 
mılleti ya muharebesiz hürriyet
lerine veda etmek ve yahut dn bu 
hürriyetleri miıdafaa etmek şık
larile knrşılaştılar. 

<Deva.mı: 5 bıcl saJfada) 

Balkanlarda 
Vaziyete bakı' 

Atinanın 50 
mil şimalin
de muhare
be devam 

ediyor 
Almular 

ba llarekAtta 
Blrlboz adası -
m da ıaaı etti 

Müttefiklerin Ko
rente çekilmeleri 

muhtemel 
ANADOLU AjANSINDAN VE 
ANKARA RADYOSUNDAN: 

Ingıhr. Umum1 K r hının 
tebli ın göre, Yun n n geri 
ç-ek ı:ı b.ıreket dev m tmcktc
dır. İn lız ve Yunan kuvv tlcri
nln muka\ emct E'de ede Atmayı 
d te kecl rek Konrcntc doğru çe
kilmeleri ve More'ye ıeçmelerl 
muhtemeldir. 

(Denmı 1 lnd •Jfacla) 

Ccbeluttarıkın vaziyetini 
ıösterir harita 

Cebelüttarık 
mülteci/ erden 
boşaltılacak 

B aı mail lıt17erıe ıa 
aılıere alulmı ••· 
a .. 11111 glrecelder 

La Linea 27 (A.A.) - Ofi: 
Ccbelüttarık'ta bulunmakta olan 
biıtun miilteciler dcl'hal tahliye 
edılcccktir. Kalmak · t yenler as
kere alımn muamele i gör cek
ler ve m faa · r· de çalıştı -
rılacaklardır. 

• ,, z. 
•• 

bildırilen MidiUi1nhı nı~kiini Alm.mılca- tanıfmdan i§gal ~dildiği 
gösteri,. harita 

.. HARP VAZl·YE Tİ . 

İngiltereyi istila bakımından Al
manların vurabileceği en mühim 
darbe, Cebelüttarık'ın zabtıdır 

(Yazan: EMEKLi BUBMAY SUBAY~) 
~UNANİSTANDA: 
Terınopil gc~idini alan Alınan 

taaruz kıt'aları Teb nehrini c:enu· 
ha geçmiş ve Atina umumi istika
metinde ileri hareketine devam 
etmiştir. İngilz - Yunan artçı kıt
aları geri çekilmişlerdir. Büyük 
kısımların nerede bulundukları ve 
ne yaptıkları meçhuldur. Bunların 
bir kısmının Pire limanından ııak
ledildiğini kabul edebiliriz. Ge
ri kalan km•\ etlerin l\1orn adasına 
ge~tikleri ve Korent kanalı geri-

sinde :zaman kazanmak maksadile 
mukavemet göstermeleri çok 
muhtemeldir. 

Alman taarruz lnt'alarmın ıimdl
den sonra Atinaya daha çabuk i
lerlemeleri vardır. Her artçı mu
harebesinde zayiat veren artçı 

kıt'alarının muka\·emeti ve Atina
ya doğru yol ve arazi müşkülatı 
sitgide azalacaktır. Almanlar E~ 
riboz adasına da kıt'a çıkarmışlar· 
dır. 

(Deva1111 5 lncl Sahifede) 

Mandayı ürkü- Memlekette~ ecza 
ten ço~uğun 

başına gelenler 
Halı ıo lunda Bademlik c.addesln

de otur n 12 yaşında Agop diln ça
yırda otlıyan bir mandanın ipini eli
ne dolıyarnk oynnıkcn birdenbire 
hayvan ilrk rck ko ıya ve ~cuğu 
da arkasında sürllklem!ye ~lnnu:ı· 
tJ.r. 

Etrnft< n yet ş l ncıyc kadar ta:ıtara 

çarpa çarpa m l l ır y rlennden ağar 
sur tte y rnl n n A p imdat otomo
bili ıle b :> ın b h Ş 1 Çocuk 
}la an ne k ldınlmı t r 

Mahkumiyet sicilleri 

.bıt nd n 
7etl tetkik l. 
nacaktır. 

KISACA 

MUKAVEMETi 
Üstün düşman kuvveti karp

ıında muharebel i kabul etme
mek, daha ziyade bu harpte çık· 
mış bir acayip, bir apğılık mo
dadır. 

Vatan müdafaasında, namus 
müdafaasında düşman kuvveti 
hesaba katılır mı?. 

Biı, Çanakkale muharebele
riade birkaç çeılt düpnana luır
fl tekbaıımıu aylarca luırp 
koyduk. Çanakkaleyi &'itenler 
itilirler; sabah, plakla beraber 
atet hatlarına stirdütümtiz ta· 
se Türk fırkaları, cüneı batar· 
ken, eriyordu. 
Yılmadık; ertesi ubab, taa

yeri ağarırken, ayni ateş hatla· 
rına, ayni ölüm ağlarına yeni 
fırkalar sürül orduk. Henüı hı· 
),kları yeni terlemi kahraman 
Türk çocukları, kendılf'rine me
zar olacağını bildıkleri şiblhc:"'
r.ire sırtlarında son nere lcrine 
kadar da3 anıyorlardı 

ihtiyacı temin 
olunmuştur 

Ankara 27 (Hususi muhabiri -
miz bitd "rıyor) - Sıhhat Veka • 
leti yeniden hariçten muhı.m 
mıktarda tıbbi ecza \ e m hza• 
rat getirtmi tir. Bu suretle hı bir 
ilaç sıkıntısı k.almam~tır. ' ckiı
let yapılma'kta olan tıcarC?t anlaş
malarına lazım gelen ılfı' e eri 
yaptırarak yenk:ien tıbbi ec geı
mesinı de tem"n etmektedir. 
Dı er taraftan b r ı< ılaçlar da 

dahilde ım d'Clailm n V 
dahılde unal edılım kted r. Uzun 
miıdıdet içın memlckctımizın ecza 
lıtiyacı temin olumnu r. 

--o--

laşe Müsfef arı 
Salıya gidiyor 

-Çunkli dal nnn ak la ı ıdı. 
Da~ anmak 'c d ı nı nı m lila
mak, adım att n m k 'c icap 
ede e, orada o 111 k lazımdı. 

Turk ordu ı ıın bu h ld ni, 
bütün dlınl a b l Biz" 
kavemet dere ı z. b 
nın he abıle kitab 1 ol ül L 

Biz, yoktan ' r eder, nkl gel· 
medik marıf tlt>r o tcrır, mu• 
kavemet eder, hu a a dal nnırız. 

Belki ba k ordular, za\ iat· 
tan çekinil rlar. Bizım hc!i:ahı· 
muda bfü le şey yoktur. Bizim 
hesabımızda da~ anmak, düf" 
manı olduğu yerde mıhlamak, 
sonuna kadar döğiişmek vardır. 
Bizim parolamız daima ayni 
kalmıştır: 
•- Ölen ııehit, kalan gazi! •• 
Muharebe hatlarında, ölmeyi 

göze almıyan ordı lar dayana• 
maz. 

Mehmrtrik, öldünı, diye el· 
d r. dönerse kir sa3 ar, ölesiye 
d şür. 

Bir tecavüze uğrarsak, Türk 
muka\'emetinin ne olabilece
ğini bütüa tlüAya ~iruekf ir. 

• • 



LAF ATAN 

DELIKANLI 

Gazeteler, tayani dikkat 
bir haber netrettiler: 

Sokakta, bir bayana laf .. 
tan bir delikanlı yakalanmıt 
ve hakkında takibab kanuniye 
yapılmıya batlanmıt! 

Maznun olarak yakal•n•n 

bu delikanlının hareketi kar· 
tısında, benim inbbaım fU. 
dur ki, evvela, bu vatandatı, 
bu cesaretinden dolayı har· 

ranlıkla seyretmek lazımdır. 
Çünkü, bayanlara kal'!• ağız 

açamadığımız bir zamanda, 
onun laf atması, J>üyük bir 
medeni cesaret eseri değiJ 
midir?. 

UN,YAC 

VE KOOPERATIP 

Bir refikimiz, tatlıcılara, 
kadayıfçılara vesair esnafa 
tevzi edilecek unların, Bele
diye Kooperatifi tarafından 
yağcılara ha vale edildiğini 
yazıyor ve bu hareketi ten· 
kid ediyor. 

Halbuki, bundan daha mi· 
kul bir hareket tasavvur edi· 

lebilir mi?. Yağcının, esa· 
l!l'n yağı vardır. Üstelik un da 

verilince, tatlıları yapmak 
daha kolay ve çabuk olur. Pi

ıirmek için, bir de kömür iti 

ayni yağcılara verilirse, me
sele tamam?. 

KASAPLARIN 

VURDUMDUYMAZLIGI 

Fiat Mürakabe Komisyo
nu, ete yeni narh koyclu, 5 ku
rut ucuzlattı. Gazetelerin 
yazdığına göre, kasaplar bun· 
dan memnun değillermiı •• Ye

ni bir rivayete göre de, bazı 

kasaplar, et narhının 5 kurut 
inidrildiğinden haberdar de
ğillermit .. 

Bu iddiya inanmak lazım
dır: Çünkü, kasaplar, fiatla· 
rın mütemadiyen yükselmesi· 

ne alıştıkları için, böyle bir 
lenzilihn farkına varama

mıılar, duyanlar da latife 
sanmıtlardır. 

AKIL 

DOKTORLAR/ 

Akıl doktorlarının toplan· 
tısından bahseden bir küçük 
havadisi okurken, uzun uzun 
dütündüm: 

Bu kadar mütehassıs akıl 

doktoru var da, dünyada olup 
biten, §U bir sürü akılsızca i§· 

lere neden bir çare bulamı· 
yorlar?. Akıl doktorlarının 
bu son toplantılarında neler 
görüştüklerini bittabi bilmi
yorum. Fakat, acaba, fU diri 

dünyada artık kendilerine 
yapılacak hiç bir it kalmadı
iını kabul ederek, icrayı mes
lekten vazgeçmek karannı 
mı verdiler?. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 42 

Gelmiyen 
azalar! 

Liman tarife komis
yonu 27 gündür niçin 
toplanamıyormuş? 
Şi~ketibayriye, Haliç ve Jruçük 

deniz vasıtalarının bilet ücretle • 
rini teebii edecek olan Tarıfe Ko
misyonu azaları!!ın v•nılan davet
lere gel:ın~ yüzünden lıır t~ 
lü ·tQı>lanamımıaktadır. Hallıuki 
~<lDU.n nisan başımla lıop -
larunesı icabetmekt.! idi. 
Azaların gehnemesine, kom;s -

yon toplantılarının parasız <ılına· 
sının sdıep olduğu söylenmekte
dir. 

K'OÇfJK HABERLER 

ViLAYET v~ BELEDiYE: 

* Yarın sabah saat 11 de ViJ.a
yeUe bir toplantı yapılarak 19 
Mayıs Bayramının prQgramı ka-

rarlaştırılacaktır. * Belediye Pasif Koruııına 'i'eş
ki!Atı için 390 gaz elbisesi ve 900 
gaz yeleği yaptuırnaktadır. * Beledi)"! Tarife Komisyonu 
yarın sabah toplanarak, içkili 
yerlerin ve gazinoların yem ta
rlfeierini te9bit edecektir. * Belediye sakaklardakı kana- 1 
lizasyon ızgaralarını deği.ştırerek , 
tıkaruruyan ızgaralar koyınağa 1 
karar veıımiştir. * Bebek - Arnavutkö;s Sl)kak - I 
larına yeniden havagazı lambaları . 
loonulması kararlaşınıştır. 

MAARiF, UNIVERSfTE: 
* Öğretmenler Yardım Cemi

yeti dün İstanbul Kız Liscsınde 
toplanıtıışlır. * Hukuk ve İktısat Fak'1lte -
leri imtihanları yarın bıtcccktır. * Türk Kültür Birliğı t.ırafın
dan hazırlanan Büyük Türk Gecesi 
dün akşam Taksim gazınosundı 
yapılmıştır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Türk-1~ ticaret müzake
relerine yakın.da yeniden oba~la -
nacaktır. 

* İaşe teşkiJ.atında esnaf te -
şckküllerinden istifade edfönesi 
ve esnafın kolayca kontrolünün 
temin olunması dÜJiünülmckledir. * Yugoslavya ve Yunanistanda 
kalan malZ'emelerin yı-rlerine 

scvıklcri i.çin teşebbüsler y.apıl -
maktadır. * Börekçi, simitçi ve pa,;tacı 
esnafının aralarından bir mümes
sil seçerek unlarını dıoğvudan doğ· 
ruya Ofisten almaları karar!~ -
mrştır. * Dün şehrimizden 250 bin li
ralık ihracat olnıuştur. 

MÜTEFERRiK: 

* Parti reisi Ankaradan gel -
miştir. Talebe Yurdu ücreUerine 
hazirana kadar zam yapılmıya -
ca!~tır. * Şehrimize gelen Loııd:ra Ü
niversitesi Profcsörlc>rind.en H. 
R. Hamley cl:ün Eminönü Halke
vinıcle ilk konfeNııısını veımiştir. * Şirketihayriye umum! heyeti 
dün toplanar3k

0 

Şirket nizaınna -
mcsinde lazım gelen tadilatı yap
mıştır. * Baro umum! heyeti dün E
minönü Hal'kevinde tıopla~ 

Adliyenin ıslahatı için avukatla
rın temennilerini tetkik etım4tir. 

KOLKOLA 
Müellifi : Nizamettin NAZiF 

- - O halde Naci Galiibe düş -
manl>k etımem için ortada hiçbir 
seb p kahmyor. 

- Bunu ıkendine sor. Cavidana 
Perıh.ını tercıh edd:ıilıryor mu
sun? 

- Hayır. 

- Peki amma sen ... Cavidan • 
ı;ız kalmağa razı <>lacak mısın? 

- Ben Jııı,ıbır zaman cCavidan. 
lı olmadım ki ... Olmayı da iste -
medim ki. 

- (Bızim iılemlerimi:z:de yalnız 
Ca ·idanı t elli etmek " için mi 
bulunuyordun? 

- Tamamile değilse bile ... 
- Anlayamadım. 
Serr.'lı, gurül:fı.>'Ü kolaylıkla 

atlattıgınıfan rıe derece munnun 
okiuğunu gösteren lbir gülümseme 
ile ayağa kalktı: 

- Mutlaka anlamak istiyor 
musun? 

- Eğer canın S1kıhnazsa .. 
- Neye canım sıkı!acakmış. O-

lan <ıldu. Bari benim vaziyetimi
de öğren, 

- Ben, Naci Galibe, her halde 
_senden çok sinidenınek hakkı -
na analikim. Yahut düne kadar 
böyle bir <hakkım vardı. 

- Eve .... Çlinkü Naci Gahp, ha
yatımda en ço.k sevdiğim, yahut 
yegane sevdiğim kızı elimden kap
mak taliine mazhar olmıış\u. 

- Kim bu kız? 
- Feri ... 
- Kız kardeşim mi? 
- Tam kendisi. 
- Ne diyorsun? 

lf-lt1Q 1 

Bap beraber 
Türk yurdu, yeni bir istiklal sa· 

vaşına sahne olabilir. Hiç bir kö· 
tü ihtimali, üzüntü duyacağı7., di· 
ye, düşünmemek edemeyiz. Asale
tiıniz ve metanetimiz, bütün hadi
seleri en açık çıplakhğile ,.e en 

Günün meselesi: 

s anbul Kadınları 
eferber Oluyor 

•• 
Universiieli kızlarımız da ordu 

uurlu bir soğukkanlılıkla tetkik 
ve müşahededen geliyor. 

Bizim bağlı bulunduğumuz sulh 
ve huzur, elimizde olmıyan sebep· 
!erden dolayı bozulursa, tek ihmal 
ve tedbirsizlik noksanı olmadan, 
sil8h patlatacağız. Bunun için de, 
devletçe, milletçe hazırlaıu~·oruz. 
Türk kadını da, vatan müdafaa· 
sında hizmete. yardıma davet e
dilmiştir. 

hizmetine koşuyorlar. Yarın 
büyük bir toplantı yapılacak 

İstanbul. hiçbir yurt kö~csindcn 
zerre eksik olınıyaıı bir heyecanla, 
her milli hizmet davetine ko mak
tadır. 

Bugünün harpleri, yalnız ordu
lara d('~İIJ uzanan geniş memleket 
topraklarında, kadın. ~.,.;uk. hti· 
yar. her vatandaşa bir hizmet pa· 
yı vermektedir. 

Çünkü, eski cephe telakkisi yı
kılmıştır. Yaşıyan, nefes alon her 
insan, memleketin müdafaa saa· 
tinde mükellef ve muvazzaftır. Sa· 
YL41ız, türlü i~ "·e hizmet vardır. 

Büyük Türk milleti. yeni bir 
kurtulu'! savacı.ına zorlanır a. ka
dınımız. erkeğimiz, çoluğun1uz, ço
cui!'umuz hepsi beraber döğü, e-
ceğiz. 

RESAT FEY71 

Salih Bozok 'un 
cenazesi Anka
ra ya gönderildi 

Vefatını tccs~iirlc haber verd:ği
miz Bile ik meb'u u Salih J.kız. 

ok'un cenazesi diin .:uadiyc yapur 
i..,ı.. lesi ci\arJndaki c\.·inden me
rasimle kaldırılmış. nrnl:a vapuru 
ile llal tlarpaşayn getirilerek 14.25 
treni ile Ankaraya göııderamiştir. 
Haydarpaşa garında Vali ve 

Belediye Reisi Liıtfi Kırdar ile 
Örfi idare Komutanı ı\li Riza Ar
tunkal. İstanbul Komutanı (shak 
A \' ni sehTimizdeki nıeb ·u~lnr, vi-
15.'.'-·ct. ~c parti er kant, ıncı-huınun 
do. tları cenazeyi karşıla'.llı~lar ve 
trene kadar takip etmişlerdir. Ce
naze Ankarada merasimle defne
dilecekllr. 

l\lcrhum, Ankarada Nuri Conk
erin ~-anına defnedilmesini vasi
yet etmiştir. 

Deniz Ticaret 
okulunda diploma 

f evz"i merasimi 
Bu yıl Orta1röy eki Yüksek 

D~ııiz Ticaret mck'ebini biti!'en 
13 gence d plomalarmın mera -
simle verıhrıesı kararlaşmıştır. 
Bunun için pek yakında yapıla -
cak olan dipıcıma tevzii merasi -
mıne Deniz erkanı ve talebe veli
leri davetli Qlııcaklardır. 

renlzcfl rlu terli 
imtihanı başlıyor 
Kaptan, çarkçı ve diğer deniz

cilerimiz.in terfi rmtihanlan ma -
yısın ilk llıaftasında Ortaköy Yük
sek Deniz Tic..ret mektebinde ya
pılacaktır. İmtihanda Münakalat 
Vekaletinden mümeyyi:zler de bu
lunacaktır. Kazanacaklar birer 
derece terfi edeceklerdir. İmtiha
na girmek istiyenlerin kaydına 
başlamnıştrr. 

Evet ... Hakikat bu. Benim si • 
ze gelisim, seninle dostluğu bir 
hayli iler11'tişim hep Feri içindi. 
Fakat sana olan sevgim, ailene 
karşı duyduğtmı. saygı ibana de -
vamlı bir Ç<'kingenhk vermişti. 
iki vıl bir sürü fırsat kaçırdım. 
He; görüşte kalbimi <ıynatan Fe
rihoya bir defa olsun aşkımı aça
maciım. 

O da tıpkı senin g· i beni 
CavKlanın aşıkı, yahut nişanlısı 
6aydı. 

Daniş, lı.issolunur bir sevinçle 
Semiıhe yoklaştı. sağ elim omuzu
na atarak; 

- Haydi koca çocuk... - Dedi -
Her şeyd-c bir hayır vardır der
ler a. Ne doğru' Bugün tıütün 
şehre hey"Can veren bir iskanda! 
dan çıkan şu güzel neticelere bak. 
Cavidan beni seviyor, Sen Fe -
rLhayı seviyorsun. Artık mesele 
yok. çifte düğün yapacağız ha -
zır ol. 

- İyi ama. Cavidan buna iti
raz etmez. Halta sevincincien çıl
gına döner diyelim ... Fakat Feri ... 

btanbuliu bayanların vatan lWz- ı 
metlcrınde çalışmalarını organize 
etmek üzere teşekkül eden heyet 1 

ihzari m,;aiısine devam etmekte -
dir. Diğ?r taraftan yarın saat 16,30 
da Vılavet Parti merkezind Ba-
an Havriye Liıtfi Kırdarın re -

liginde şehrimizin münevver ba
yanlarından yüzü toplanarak bu 
mevzuda görüsecelderdir. 

Bu toplantıya ~neral Kadri 
Raşıt, (rioneral Te,iik Saglam, 
Şclıır :Medisi azasından Halit Ya
şaroğlu, Elminônü Halkevi Reisi 
B. Ya,·uz Abadan da iştirak ede
ceklerdir. Toplantıda, Yardım9e -
verler Cemiyetinin şehrimizıde te-

1 sis edilecek olan şubesinin kfu;a -

dına ait foıımaliteler de tekemmül 
ettirilecektir. 

1star1bullu bayanlardan, pasif 
miıdafaa işlerinden başka ıbitha:.'Sa 
clikiş dikme ve atölyelerde çalış
ma hususlarında istifade oluna -
cağı ve şehnmiııde mevcut dikim 
evlerin'n de bu meyanda geniş -
letilcceılı anlaşıhnak:adır. 

Diğer taraftan Üniversitel.i kız
larımız da kendilerine düşen va

zife ve hizmette <bulunmak üze

re şimdiden faali)-ete geçmişler -
1 

dir. İmtihanlar biter bitmez kız 
taıebelerimiz Yardım Sevenler 
Cemiyetinin vereceği ~ere ko -
şacaklardır. 

Simitçi, Börekçi fırınlarına un tevziatı 
niçin dedikodu doğurmuş ? 

Şehrimzide.Jı:i si mitçi, börekçi 
fırınlarının un ihtiyaçlarının te
mini i\)in Belediye Kooperatıfi 
tarafından un satılmasına b1r ga
ze de hücum edilerr k bunun ten
kid edildiği görülmü~tür. Halbuki 
simi' çi ve börck~i .fırın !an sahip
leri Belediye Kooperatifinin un 
satışından memnun olduklarını 

ve bu neşriyatın un satışı <'ilerin
den alman tüccarlar tarafından 
yap'.ırıldığını 'beyan etm!ı;Ierdir 

Fırıncılar dün Belediyeye de 
müracaat ederek şunları söylemiş
lerdir: 

c- 21 nisandan itibaren un sa
tışını üzerine almış olan Belediye\ 
Kooperatifinden cümlemiz mem-

nunuz. Hem unları.mızı vaktinde 
tedarik ediyor ve hem de adilane 
tevzi muamelesi göruy<ıruz. 
Unların fiatlarına gelince; Or

tada fazla alınını~ bır para ınev
zuubahs değildir. Çuval parası a
lınıyorsa bununla Kooperatifin a
lakası olmadığını ve bunun doğ
rudan doğruya Toprak OLisine ra-
ci oldugunu biliyoruz. 1 

Bizleri tüccarlar elinden kur ' 
tarıp bir teşekküle bağladığı \'e bu 
sure le bizleri çok mühim bir 1 

dert en kurtardığı için kı)~etll 1 
Valimiz d.:>k:or Liıtfi Kırdara can

dan teşekkür etnıeği vazıfo bi -
liriz.• 

. . ~ 

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

Kartal Romor 
Kendine Nasıl 

rü Ke 
Battı? 

a mahkemede çarhçı, akşamdan btltfln 
kapakların kapanmış olduğunu s6,;led! 

İki hafta en·el, bir gece sabaha 
karşı, Haliçte havuzlar önünde 
duran Kar'.al rom<ll'körü bırden
bire bat.ıruş, mot.örde bulunan üç 
ki i boğulmuştu. Bilahare romor
kOr çıkarılmış_ ehlivukuf tarafın
dan romorkörlin batış sebC!ıi tet
kik edilmiş ve rapor hazırlannıış
tı. Bu raporda, kinis:in valiınm 
açık bırakıldığı, iburadan tedricen 

şu girdigi ve sular pirinç saplama 
del'ğinden dılhil olunca romor -

köıiin battığı bildirilmektedir. 

Roon<ırkürün ibatmasında dile -
katsiıılık ve tedbimizliği görülen 

çarhçı Rizeli Mehmet Karslıoğlu 

dün Adliyeye verilmiş, Sultanıı.h
mıet Birinci Sulh Oeza mahke -
mesinde sorgusu )Uphnıştır. Meh
met, Slll'gUSU esnasında demiştir 
ki: 

- O ıık!jımı vazifeyi bitırdim. 
Ro.rnO!'körü haV'llzu.n !bordasına 
bağladım. K.inistin valiını kapa-

O ne der? 
- Seni tomin ederim Feri de bir 

çılgına döner. 
- Desene biz dört çılgınlar ... 
- Evet biz dört çılgınlar bir • 

çifte düğünle evleneceğiz. 
Ve şaflkasını kapıp koşarak a

pa"tımandan çıktı. etekleri zil ça
lıyordu. 
Dadı kadın kapı kapanınca mut

faktan fırlıyarak Semihe sordu: 
- Deli mkiir? 
- Hayır dadı. Fakat az kalsın 

beni delirtecekti. Tut şu paltomu. 
Dadı bu emri yerine getirdik

t.!n sonra kapıyı açtı ve Semih bir ı 
yıl<lırım süratile önünden geçip 
sa.hanlığa çıkıoca li'ı!lıavle ç<>ke • 
rek odasına girdi. 

Dışarıda berbat 'bir ayaz vardı. 

Delikanlı sdkağa çıkınca ık~kıo -
!ünü sıkıştırıp yakasını kaldırdı. 
Eldi nlerini aeele acele elleri
ne €eçirdikten sonra •buzlaşan 'kar 
birikıntılerni hışırdata hışırdata 

gı>çen bır boş taksiyi durdurdu: 
- Cek Taksime! 

dığmı iyice biliyorum. Kaptanla 

beraber dı;-arı çık' ı. Sabahleyin 

saat >-edide geldiğimiz zaman ro
mork<kü bulamadık ve battığını 

öğrendi<:. Bu işte benim kaba -
hatim yoktur.• 

Hakim Reşit, oorgudan sonra, 

Mclı.me n tevkifine kara~ ver -
miştir. 

iki vapur çarpıştı 
Evvelki gece saat 24 ed Kefken 

adası civarında bir denız kazası 

olmuş ve Sosyete Şile'bin Dronir 

şilebi ile Aktan vapuru çarpış -
mışlardır. Müsademede b<!r iki 

vapur da hasara uğramış ve yol
larına devam edemiyerek geri 

dönmcği tercih etmi§leroJr. Hav
zadan kömür almak için Zongul

dağa giı;ınekte idiler. H<:ır iki va
pur da burada tamir edilecek -
!erdir. 

Ve düşiinmiye başladı: 
<l3u Naci Galıp te deh.şetli .>akaı-

lıklar yanı\"Or. Daniş gibi bir ser
semi~ evlenecek lbir kadını ay art
makta mana ne? Perihanın ona 
meyli olduğu besbelliydi. Fakat 
bu meyilden alargada durarak is
tifade etmek vatıkcn başını hela
ya sru.:mak budalalık olmaz mı? 
Ben de amma e;ıeklik ethm ha. 
Arkadaşınu beladan kurtarayım 
derken kendimi hQm metresim.den 
hem de hüriyetimden ınahrwn 

ettim. D caaanun, şekerim, ku -
zum Cavidanı bu ııerseriye dev
redecek ne vardı? hiddetini baş
ka türlü teSkin edemez miydim? 
Haydi Cavidanı bu serseme ek -
ledık diyelim Feri.hayı başuna mu
sallat etmekteki mana ne? Ma -
rnafih ... Cavldaru Daniş ile evlen
d.ıımek bir dereceye kadar lazım
da. Zira kızın artık .bekliyccek 
tarafı kalmadı. 

Canım ... İşi oluruna bırakmalı. 
Keyfim istediği zaman Cavidanı 
yine 'bizim e\'< çeknı<!k kabil. Fe
rihayı da. •bir mü.dld:et ovalar bir 

Yapılacak 
Yollar 

Hazirandan itibaren 
yapılacak şehir yolla

rı tesbit ediliyor 
Belediye Reisliği hazırandan 

itibaren yeniden yapılacak ve 

tamir edilecek olan y<ılların ili~ 
lerini Jrumıen haı.ırlamaktadır. 

Listeler ~yanında Sultanalr -
met, Ayasofya meydanı, asfalt o
larak inşa edileceMir. Bu suretle 
turis:ik noktadan şehrin en mü
hiın bir meydanı a.sfalta çevril -
miş <ılacaktır. 

Lale I.i - Şe'hzadebışı - Vefa • 
Unkapanı yolu parke olarak ınşa 
edilecektir. 
Boğazkesen - Türkgüeü yolu 

kısmen parke, kısmen asfalt ola

rak inşa edilecektir. 

Dolmabahçe - T•ışla yolu kat
ranlı kaplama olarak yapılacaktır. 

Koca Rağıppaşa - Ağaçeşme yo
luna parke döşeneceklır. 

Bunlardan 'başka yapılacak o
lan yeni yollar hak.kında henüz 
kat'i karar verilmiş değildir. 

İstan-bul, Beyoğlu. Üsküdar, Ka· 
dıkü:. Boğaziçi ve Haliç cihet -
lerüe &Jirnekapı, Topkapı taraf

larında t amir edilecek olan yollar 
ise tesbit olunmaktadır. 

Yalova plajı bu 
ytl açllacak 

Uızurı senelerdenberi metrUk 
bir halde bırakılan Yal<ıva plajı
nın bu yıl yeniden açılması oka • 
rarlaşmı~tır. Pliıj bir haziranda a
çılacak ve o zamana kadar hazır
lıkları ikmal -edile~ektir. 

-·---
Gizli çahşmı, t 

Beyoğhında K u loijl u 90ka ında 

oturan Yunan Tebaasından Di -
mıtri Papayuvanın Küçük San'at
lar kanununa aykırı olarak gizlıce 
çalıs' ı~ı görulmthj ve yakalanarak 
hakk.nda tahkikata ba~lamnıştır. _ _,, __ 
Vali Muavını ve Jan
darma Kumandanı
nın tefti seyabatıerı 

Vali Muavini A!lı.met Kınık salı 
günü Silivri, Bakırköy kazalarını 
dola~acak Vt' bu civardaki yol in
şaatını tetkık edecektir. Vali Mu
a\'İnıne Vilayet jandarma kuman
danı da refakat edccektır. -lzU çab,an iki ec
nebi tebaab lfçl 
Kadıköyünde oturan Yunan te

baasından Niko Aı\tılopulos ile 
Nikolo TotopuJos Küçük San'at
laT kanununa mulıalıf olarak ça
~ırlarken yakalanmışlar. ceza -
landı:-ılımşlardır. 

--<>--

fdilli Şef'in resimleri 
Beyoğlu Halkevinde 
merasimle asılacak 
Reisicumhur Milli Şef İamet 

İnönünün Beyoğlu Halkevme he
diye ettikleri imzalı resimleri 
bugün öğleden sonra meTasimle 
yerine asılacaktır. 

Bu merasimden sonra, buıgün 
askeri hastanelerdeki gönüllü 
hastabakıcı kursunu ıkımal ederek 
mezun olan 120 >bayanın d;,ploma
ları merasim.le tevzi olıma<:alı:tır. 

ıbaşkasına de\«ediveriri.ın ıınesele 

kahnaz. Şimdi işi Cavidana ııöy • 
lenreli mi söylememeli mi? Söy
lememe.k daha d<ığru olur sanı -
nm. Daniş budalası -kıza derdini 
anlatmak fırsatını ouluncıya ka
dar tıiraz vaki !geçer. Açtığı za • 
ıman Cavidan hayr<'t ooccc4ktir ta
lbit Daniş on.un hayretfoi naz et
mek istediğine hamleder. Bana 
sorarsa hen de: 

cEh, ne yapalım birader •. Bil'6Z 
sabırlı ol. Kızın haikkı vardır. Bir 
tıuçı:ik yıl gözü · niinde krz icar -
deşine kur yaptın .. 

deyiveririm. F<'riha işini de nasıl 
olsa bir şekle lbaglarız. Evvel! 

tanışacağız der, beş altı ey ıgeçi
ririz. Sonra işi kurdan flörl'e flürt
ten aşka, aşktan nışanlılığa yw
selhriz; iki yıl dolar. lçımiz-e iş

lerse evleniriz de. İşlemCZBC, ya
hut talihi.miz açık <ılur da Peri -
hanın Dan~ yaptığı gmi <> da ba-ı 
na bir rakip çıkarır, üstüme bır 
ba~asını """erse lmTtuluveririz 
'b'ter "'der. Fakat bizim patron 
nerede 1 (Art.ası V•d 

Bas • Jaııon Jl& 
dan sonra 

Yazan: Ahmet Şükrü 

ka~a~:u:::i~=P~;~ı~- ;1 
hallen Tokyoya udct el bı 
imparator tarafından ka~ 

1 
ıiiktea sonra Moskovmıl• 
d•ğı pakhıı siiwul v' ~b 
lıakkıada gazetelere 
bulunmuştur. Şimdi ani 
Matsuoka, beş altı hafta • 
ponyadan Moskovaya gi 
ttere ayrılmış bulunuyor4~ 
lin ziyareti, Moskovad• 
nacak olan pakt hakkında 
yaya izahat vermek fil 

matuf olduğu gibi. Rom• 
de sırf, mihverin zayıf ort 
mal etmemiş gibi görUn 
yapılmıştır. Hnlbuk i\tats 
manra ve İtalyayı zi~·artl' 
hedef gibi göstererek, yol 
de olduğu için Jl.losko,·aya 
gibi görünmüştür. Bu i,,., 
hilesinin sebebi, paktın İ~ 
müncer olan müzokereltl"" 
lamasında Sovyetlcr Birli 
teşebbis vaziyetinde giiı"' ııtel'ı.2 

Matsuoka, Tokyoya a 
tikten sonra verdiği 

•pakt müzakerelerinin a 
da bizzat Stalinin müe.,ll 
ğunu• söylemekle bunu 
etmeğe çalışmıştır. Halbıılll 
yet gazetelerinin neşriyatı 
pon iddiasını tekzip et~ 
Filhakika paktın imzasıııl 
eden günler zarfında SovYııl 
teleri geçen sonbahardan 
ver devlctlcrile yapılan t 
açık bir lisanla anlatmışla 
yazılara göre, Sovyetler 
geçen sonbaharda Alrnan1' 
fından üçlü pakta girrnei!• 
edilmiştir. SovyeUer pokt• 
etmiş olsalardı, o uman. 
·dörtlü pakt. olacaktı. F• -
yetler girmemişler ve bull .ııi 
rine japon)·a tarafından >' 
teklif üzerine müzakcrelet 
mıştır. 111oskovadaki japO• 
elçisile Sovyel devlet ada 
rasındaki bu nılizakerelcf 
suokanın japo11yadan h• 
deceği günlere kadar de 
miştir ve Japon Hariti~ e 
paktı imzalamak iizerc 'l' 
yola çıkmıştır. Fakat l\f 
kalacağı yerde seyahati 
Romaya kadar uzatmıştı•· 
efkarı umumiyeyi şa ırt 
japon gazeteleri, ))fal> 
Loudra ve VaşinJrton Ü 
geri dönmesi ihtimaliıı 
bahsctmi•lerdir. Holbuld 
tin esas ı;edefi, Moskovıııl' 
imzalamaktan ibaretti. 

Pakt hakkındaki Sovycl 
pon izahları ehemmiyetli 
bir noktada da biribirin• 
maktadır. japonya, paktı' 
sından <onra, Sovyetlerİll 
yardımda bıılunmı)·acaıtı" 
etmektedir. Filhakika i 
suoka bunu temin etuıit 
japonyanın Uzak !5arktakl 
ti çok rabatlaşmış olacakl~ 
Uzak Şarkta japouya)·ı 
den en ehemmiyetli me,el' 
harbidir. japonya dört 
beri bu harbi bir türlü t• 
demiyor v~ Çin !ide~~. ;,/. 
Şcki mağlup edemedııı:ı 
İngiltereyi, kilh Amerikafl 
Sovyetler Birliğini tazy~ _.ı 
bu memleketleri Çinle ti"", 
nasebette bulunmaktan 
meğe çalışıyor. Bu vaziY,tıı 
j ponyanın bu meml 
istediği, Çine yardımda j/J 
tan vazgeçmeleri değil. Ç 
haksız olarak açtığı ın 

bu devletlerin istiklalini 
mektir. Çlinkü Çin ile ti 
nasebetine girişmekten 

mek, Çine karşı açılan ~~ 
nin iktısadi cephesine i tı 
ten baska bir mana ifade . . .... 
Yani japODl'a, kcnd .. ın• 
başına yapmaktan iıciz 01 

işi. Sovyetler Birliğine ~ 
şik Amerikaya yaptırt11• 
maktadır. Birleşik A 
japon oyununu oynıya';j. 
en açık bir ifade ile a . 1 
Govyetler Birliği de ~ 
ayni siyaseti takip et 
Şimdi paktın imzasile Jıd fil 
değişecek midir?. jnpon1' - 1 
değisct:ektir. Diğer taraf!' fi 
gazeielerinin neşri •atlar'• 
rüsü ccrhctmektcdir ve 
ol;rak bildirildiğine gii~ı/. 
hükftmeti, Çine hu 
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• ~ 1 
kafi teminat ,·erıntıt•f· a-
Sovyet ııalrtmın imzası~ .. 

L • c!Jll da U:ı;ak Şar .. \'371Y l 
bir tebeddül bcklcnnıe.,,e 

........ "' f 111ol 



kedonya 

Selinik merkez olmak 
üzere Bulsariıtandan, Yu-
ıoılavyadan ve Yunani9-
tandaq arazi alınarak 
müstakil bir dn-let kur· 
mak taıavvurlanm tene
lerce balemiılerdir •• 

evi eti .• 
· 41.J kE nistandan hem de Bulirariııtan· 
la MAL SUNMAN '8n yer ~nacak .teme:kti ... tıt~ 
· r enıeUerne nasil olu· d t '" aoren 1e ıe · · mihver tarafın an eşvıa • 
il llok:ır.?rla~. Lakin Makedonya hareketi. 
unı .... ı uzerınde dur· Sözü tekrar batladığı nokt_a~a 
Jka!oruhnıyebilir. Daha f rmek lhun: Avrupa barbanın 

ı &öıde~esel~sinin girdiii ~:)~anlara kadar gelmesine ibti· 
Çıitak" geçırmek iktiza mal vermek iltemiyen bazı A~: 

~ A\':rupa harbinia h • 1 - ı'n declıgı Unı11 sil palı askeri mu a~ır.Kr .. 
•...ıı•ıaa .e e Balkanların a- çıkmadı. 0 muharrırlerc ~orc ın-

• Ge ~Yade nazara çarp· giliz tarafı Balkanlarda bı~ cephe 
ç .. ıaA ~ne Anupada açacak değildi. Fakat harbın bat-

lllailubıyetinden son- rUI .. 1 bu 'i Jangıcında ileri SÜ mut 0 an • 
~'Altes ve e)lul ay- fikirler vekayiin sonradan ge~ır-

e do'" Ya tarafından in- divi safhalari uymamıştır. tstık-
.. ~~lldan dofru·va taar· g ki' d ·· .. ler ""•l eıad· " bdi keşfedtt şe ın e soz soy • 
o kad ııelcrile ~eçıniş- ken ihtiyatf bir kayıt koymayı en 

laarr ar çok bahsedilmiş B 
Ilı ol 1 eski kahinler de unutmazmış. u-

rl . •ınadı. Yani n· ı ı 
ıstW nun isabeti şimdi de an aşı ıyor. 

ded·~· a edilemedi. İn· 
tıeıne ıöre bu kt-yfi- Vekayiin birbirine olan ir~ibatı ise 
. •rafının Balkanlara aşikar: Geçen senedenberı doğru· 

. ll)'asetinde esaslı bir dan doğruya fn(iltereye taarruz 
l.m_...ılbı .. baştancıcını teşkil et- emellerinde muvaffak olamıyan 

&ıe .• ha\'a kU\'\ r•eri ta- mihver tarafı İıı&iliz imparatorlu-
~n: gönderildı. Gerçi ğunu tehdit için onun yollarını 

ki at da oldu. Fakat tutmağa kendini mecbur gör'7'ek-
d harp faaliyeti felce tedir. f ngiliz tarafı da o yolla~ 
.. :~ _ .. d üzerinde mukabil harekett~. Hl a: 
• -u afaa kuvvetle- disatın sebepleri ile netıce erı 
llldirilemedikçe İneiliz J,irbirine bağlı. 
~ker çıkarmaia teıeb- 1.-;,~;:;~;;;;;=======:==-

aıdı. Bu böyle olun· H A L K 
-..:.i başka taraflardan ~--- ·-ıı... 

ıl olacak diye düp· =-
h ~hlanyanm müttefiki _____ u·· T u NU 

§•mali Alrikada hare· · 
~iiveyş üzerine yil· 
'b, nya ela Ba1kanlar

ll' l'ol oynamağa ha
lle';" Geçea sonbahardan· 

1 
er ~ereyan ettiii he

: &ıbi deiildir. 
bl~- il Dobrucayı tekrar 
~lar ne kadar sevin· 
~östernıek için tezahU-
~lmanıışlardL Likbı 
• . ki ikilik eözden ka
tiildi. SoV)'et taraftarla-

il taraftarlarmm bir
'-e kadar yan baktaklan 
0rdu. Buntuıla beraber 

dendilf zaman Ma
~af ını unutmamak li-
8uljuı.tm w ...... 

'e kadar ehemmiyet vu
•16mdur. Bu1pr~ 

f tarları, Sovyet taraf-
ilen bir de Makedonya 

tın~ ~tediğini de ıöz -
.:'"lllak icap ediyordu. 

iatanın tdyasetini 
~i11 Makedonya hareke

Oerini lı'atırlama~ li
-.t11,, Makedonya fırkap 
4i "' ki 935 ele ihtilal çı

re ~akihata uğramış ve 
~ilaa1et verilmit de

lir. emelleri ötedenbe-

lı v. IKi Anfanlar, 
~· ,.,,..,,,.;. 

l'!! oe m,,,.,,_ 
Daktilo hilen genç bir 

kıs it anyor 
artamektebin .etJziDC'I sınıfına lı:a

cı&r 0ıcumuş, yazısı, ifadesi muntazam. 
az daktilo bilen on altı yqmda müte
vaz.l bir aile kızıyım. Hem; şimdiye 
kadar biltün şefkat ve ihtimamıyle 
bana bakan aileme küçüle bir yardım
da bulımmak ve hem de istikbalimi 
hazırlamak emeliyle ticarethane, ya
zıhane gibi milesseaelerde bir ışe gi
rerek bUtün dikkat ve gayelerimi sa
dece vazifeme bağlamak istiyorum. 
Tek başıma ~t yohında attıiım bu 
IDt adunda ~ if Yermek M.1• 
retı.yle beni tııecl eMl:ek olan fi sa
bJplerinin ıattm Son Tela at Gaeted 
Halk sOtunu vasıtasi7le (5. K.) 7e 

0

bir 
mektupla müracaatlarını hQrmetle ri
ca ederim. 
MüCSlele ve yazıhanelerde 

it arayan iki genç ka 
On altı yqmda, mali iınJdıw&lılı: 

sebebf7le Orta Okulun 7 inci 
ıınıfında tahsili bırakmıya mec
bur kalmış bır genç kızım, A
Devl vaziyetim dolayısiyle çaiıııp ha
yatımı, istikbalimi kendım yapmak 
mecburiyetinde oldutumdan hususi 
müesseselerde, yazıhanelerde hertıan
ıi bir iş arıyorum. Bana fe[knt elini u
zatacak olan muhterem iş s:ıhıpıerlnhı 
Son Telgraf Gazetesi Ha k Sulunu (N. 
D.) rumuzuna müracaaUanııı dılerlm. 

+ Ortaokulun son sınıfına kadar 
faal bir tahsili bulunan ~ e şimdiye 
kadar hiç bir yerde çalışmamıı olan 
genç bir kız kendi zarurl masraflarını 
ailesine yuk olmadan temm etmek ve 
böylece vazife hayatına ıırmek arzu
siyle resmi, husus! mucsseselerde ka
naatkAr bir tıcrctıe fş aramaktadır. 
Kendisini tavzlf etmek istlyen it sa
bıplerinin IQtfen Son TeJırat Halk .O
tunu Meral'e müracaatları rica olu-

nur. · 
Gelea it -.erme mektuplan 

:sayan Meral: Galatadan - Ba;ran 
S. K: Twimden - Bayan N. D: Ga· 
!atadan, Pannakkapıdan mektuplarınız 
\• rdır. Lütfen saat 15 - 17 arasında 
ı..m .nız ır>ereU(lur. 

Seveceksin ! 
Yazan: ETEM İZZET BENiCE -

b~i!-lla belli etmek iste-
lltroı y F ka e .. 1'ede ., apıyor. a t, 

h. b •• 
tını t . 

. lfaJU e çı kendisine ne 
katen bunu merak 

tartan • • ENDİŞE 
: &·ı- · aeıye) i merak e-
iın1 ~ a Lü~n~ndan ne ha
tötfl ana hıldırmedi. Ken-

~hledi. Bir yandan da 
"•ııy t' lrlaşt e 1 tuhaf. Kontrol-
Ya •rd~. Yine iki ginde 

... L._ relıyor, saati" ·~· ~-.p g'd' l saautlZ 
tin 1 1Yor. Neyi kontrol 

_an kontrol eclh or'> -· .., .. • ._ ... L--d' • 
İyiden ~ ıaıne ne SÖJ· 

p L ıyıye tahmin ecle-
allat ne .. l' •. tdp hl sol ıyebıhr?. 

h._i• tl~s·ni onun bil-
etını) orum. Bunun 

dJtında da söyliyebileceii hiç bir 

şey )Oklur. 
Fakat, bütiln bunlara rağmen 

endi~ ettiğimi açıkça kt') detmi-

l e mecburum. 
HABER YOK 

Dün Naciye geldi. 
Daha aclır gelmez sordum: 

o ~ 

- Ltibnandan haber var mı. 

- Yook .. 
Dedi, ilave etti: 
_ Bugüne kadar almam lkım-

d .. 
_ Niçin gelmedi ataba?. 
- Srbebini tahmin eclcmıyorum. 
Demekle beraber bir tefsir de 

yapmadı değil • 
End' ş lerimi ona da söyledım: 
- Salih beni çok sıkı bir kont

rol altına aldı. Neden kuıkulaudı 
bihai701111Dt 

Salar tdareıı 
Evvellıi ,ün, Şehir Mecli•i, 

Sular JJ.,.uinin ucu ni.zam
name•ini müzakere ve ta•vip 
etti. Bu yeni nUamname ile, 
Sular ldare•İne "aha derli 
toplu bir malıiyet verilmİf o
luyor. 

Sular ldare•i, bundan böy
le doğrudan doğruya Beledi
ye riya•etine bağlanmakta
dır. Belediye, Sular idare.i
ni, daha ziyade emri ve kon
trolü altında bulunduracak
tır. 

Şimdiye kadar, bu idare, 
Belediyeye bağlı olmakla be
raber, bir fOk ha.u.Jarda, a
deta, ayrı bir miieaeu gibi 
idi. Bu yüzden, belki, ak•ı
yan tarafları vardı. Su, bir ıe
hirde amme mevzuu olduğu
na göre, bu davayı doğrudan 
doğruya Belediyenin elinde 
tutm~ı gayet tabiidir. Salar 
ldare•i, kw getiren veya kcir 
düpnen bir ticari müeueN, 
değil, halkın hizmetinde ve 
emrinde bir amme müe .. e•e
•idir. Burada hakim zihniyet 
ve kanaat yaln~ ve Nllece 
halkın menfaatleri, halkın 
hizmeti, halkın ihtiyaç ve nlt
lıati olmadul ır. 

BORHAN CEVAT 

Turing klübünün 
toplanhsı 

Turing ve 01ıomdbil KlübCl 
dün Eminönü Halkevinde ıtoplan
mıştır. Dahili seyahatlerin yüzde 
300 arttığı leSlıi.t olunmuştur. 

~·l:I 
Gfl!lijL.11 

ISIBllA 
-1-

Şimdl yaz geliyor. Isırıcı haşe

reler uyanmak i.ızere... Bunlardan 
ba~ka sıcaklar beygirde, köpekte, 
yılanda da ısırma ıehhkesıni art
unr. Sivrisinek, tahtakurusu. pi
re vesaire gibi evimizde rahatımızı 
bozan müz'ıç haşerelerin ısırma
lanndan, daha doğrusu itnelerlnl 
sokmalarından kurtulmak milm
kun oluyor. Şöyle bir 11lltleni7e>
ruz, tamam .. 

Sıvrislnek, an, lSriımcek ısırma
sında ;rara yenne bakarız, iJneti 
kalmışsa çıkannz. Sonra Jçlne Oç 
dört damla sirke veyahut asitte
nlk damlatılmış su ile yara ;rerlnl 
yıkarız. Bir kasık suyun içine se
kiz on damla amonyak Jıtarıtıbnp 
yıkamak ta iyidir. Fakat beygi
rin veyahut klSpeibı, 7Jlanm 1111'· 

ması bunlara benzemiyor. 
Beygir ısırdığı zaman, dlıfnln 

açtıfı berenln ve yaranın cesame
tine göre tehlike vardır. Isırma 
çok kuV\'etlJ olmuşsa, yara ;yerle
rinden su akar ve ekseriya cı
banlar da hasıl olur. 

Bu yaralan, içine biraz kAfuri 
ilave edilmiş rakılı veya kolonyalı 
su, bir kaç damla gül sirkesi ka
tılmış su, yahut bir iki damla a
sltfenik damlatılmış au ile yıka
malıdır. Şayet yara kınnm, par
lak bir renk alırsa, sOr'atle dok
tora müracaat etmlye ehemmiyet 
vermelidir. Hat~ bu dereceyi bul
durmadan doktora gitmek muva 
fıldır. 
Kopeğfn ıaırması ise çok ihtl 

yatlı bulunmamızı icap etUrlr. Bı 
ısırmanın tedavlsıne de yann b 
kalım. --------------.... ~--
O, bunu gayet iyi bir fırsat bildi: 
- Fena değil. Salihten ayrılman 

için iyi bir vesile. Bunu bir izze
tinefis meselesi yaparsın, olur bi
ter .. 

Dedi. 
- Sen bana boyuna Salihten ay

rılmamı söylüyorsun. Fakat. on· 
dan sonra ne yaparım Naciye?. 

Dedim. O gayet nikbin: 
- Hiçbir şey .• 
Diverek devam etti: 
-·Bari Nedbe gidersin. 
- Arnm~ HalH Necip meydanda 

yok!. 
- Herhalde dönecektir. 
- Ölmediyse •. 
_ Öldiığünii tahmin etmiyorum. 

- Neden?. 
- Ölmüş olsaydı, bugüne kadar 

nnlaşıhrdL 
- Ölmemiş olsa bile hemen be

ni nlabilect'k mi bakalım?. 
- n· (' iıphe etme. 
Bu kta üzerinde de :r.ihnimi 

kurcala an bir nokta) ı sö~ leıne

u 

n edim: 
k kadınlar ii ıklarına i

r \ e kocalarını bırakmış-

MAHKEMELERDE: 
Nişanlısı tabancayı 
çekip dikilince 

Sev gir si, otc rd uğu is kemi eden dü
şüp b yı mış .. Çocuk feryat etmiş 

-l-vazan: BftSEYiN BBBÇBT=I--

- Şu kızı görüyor musun? 
- Evet .. Ne olacak? 
- Bak; dıkkatli bak da, sana 

şimdı birşey anlatacagım .. 
Gösterdikleri kıza ben de bak

tım. Orta ıboylu, lbalı.k etınde, es
mer tenli, gi.ı.zellc çiıikin arası, 
gn} et mağrur edalı, yınni yırmı 
fıki yaşlarında kadar l.ahmin edi
lebilen bir kızdı. Etrafına bak -
mıyor, önüne bakarak yuriıyıordu. 
cŞu kızı görüyor musun?• diye 

soran delikanlı, arkadaşına: 
- Şimdi gel şöyle oturalım da, 

macerayı derdi aşkı anlatayım 
sana ... 

- Ne olmuş? Birisi {ışık olmuş 
da, sarkıntılık mı etmiş? 

- Dinle be birader!. Sen de 
lafı karıştırmayı o .kadar seversin 
iki ... 

- Peki, dinliyorum. 
- Şu geçen kız yok mu? 
-Var ... 
- Bunun burada bir davası 

var. Geçen sefer dinledı.m_ Şımdi 
onu anlatacağım.. Efendim, bu 
lkı-zın adı Mohpare ... Cevdet diye 
bır luhaiiyeci ile nişanlanmış .. 
Bir müddet bcr~bcr gezip toz -
muşlar, yiyip içmişler, konuşup 
gülüşmüşler, gühnüşler, eğlen -
mişler ..• 

- Sen de, yeni romancılar ro
mana başlar gibi, lafı uzattıkça 
uzatıyorsun. Nişanlanmış.Iar de 
kafi... ' 

- Öööf! Sen de laf dinlcmcsinı 
hala öğrenemedin. Şimdi vaz ge· 
çeceğim.. Anlatanıyacağım. 

- Haydi, anlat anlat .. Dinli -
yorum. 

Nihayet, çocuk lbundan yavaş \ 
yavaş soğurnağa, ~ çevinneğe ı 
l>aflamıf. Yine bulUfUP kıon"fU
yorlar amma, artık, öyle9ine ••• 
!Kız tabil işi farketmiş. Takip et
mif, takip ettirmiş.. başka bir kız
la da d~p kalktığını, bulUfUP 
konuştuğunu öğrenmiş ... 

- Eeeey? 
- Bir gece Bey-oğlunda, çocuğa, 

yanında b1r kızla rastlamış .. On
lar bunu göıımemişler .. Gizli gizli 
;peşlerinden gifmit.. Çocukla kız, 
tenha bir içkili lokantaya girmiş
ler. İç tarafta bir köşeye çekilıni§
başlamışlar. Biralan da getirt -
mişler .. kadehleri tutUJturup yu
varlamağa başlamıf}ar. 

- Eeeeey!. 
- Biraz sonra bu kız da Jıo -

kantaya girmiş .. Yürümüş, iç ta- ı 
ra!fa geçmiş .. Aşılkla maşukun kar
şılanna dikilmi~. Elinde de bir . 
tabanca ... 

- Yaaaa? Eyvaaııh! 
- Evet .. Elinde de ~a ... 

Tabancayı çeviımiş .. 
- Hain herifi. demiş. Şimdi ben 

seni öldürnniyeyim de, kl:mi öl -
düreyim? 

İkisinde de bet beniz atmış .• 
Limon kesılmiş. Zavallı sevgili, 
<'turduğu iskemleden yere düş • 
,.,,üş bayıhnış. Oğlan feryada baş-

lardır, Fakat, ondan sonra da 
iooıklan kendilerini yüzüstü et
ıu islerdir. Halil Nttibin bunlar
dan biri olmadıfını naı111 tahmin 
edebiJirjm?. 

Nach e bu sörlln Bzerlne bins 
durakladı \'C diişündü. Sonra: 

- Halil Ne~ibin böyle bir çiy-
lik ,apabileeeğini zannetm)orum. 

Dedi. 
- Aks'ne nasıl güvenilebilir?. 

- Hcrh?.lde gii\'enmek lir.un .. 
er kii, n'f•a' et senin için rchir 
b 1 'çen bir adamın ana •nhip 
olmaktan başka gayesi ,oktur. 

- Bu gayeye varthktan sonra 
pekli' benden !lloğuyabilir. 

- Herhalde bunu aklına getir
memelisin .. 

- Akla gelmiyeeek gibi değil 

ki .. 
Ded'm, onun da samimi fikrini 

almak için biraz daha fikrimi izah 
ettim: 

- Onun şimdi bUtUn hedefi ba
na ahip olmak. Bunu temin ede
b ·1 ek bir "'nedir. inc::ınJar ga
l clerine \ a ıl oldukt. ra ken-

lamış .. Garsonlar yetişmişler .. Bu
nu ) akalayıp eluıden tabancayı 
alın~ lar ... 

- Oooooh! Ben de cfabancayı 
patlatmışh di) ecek:sın sandım da, 
bc):ecan geçiriyonium. 

- Tabancayı patla sa, burada 
iböyl-c elini k lunu sallıya sallıya 
.gezdirirler mı? Asıl işin daha ko
ımik tarafı bundan sonra... Ta -
lbaı cayı kızın elınden almışlar .. 
Polıs çağırmışlar .. Kızı t lım et
mı lcr .. Öbür kızı da kaldırmışlar .. 
Ayıltmışlar .. Bır de baksınlar kı, 
ne gorsünlcr? Tabanca boş de -
ğil mi? 

- Aaaaa! E, boş taı'bancayı ne
ye çekiyor sanki? 

- Korkutacak, canını.. Duşün
düğünü de yapmış .. İkisini de kor
ıkutmuş amma, işte ... 

- Mehpare.. Cvdet.. M~pare .. 
Cev .. deeet! .. 

DiY'? bir ses duyuldu. Mübaşir, 
tarafları çağı~rdu. 
Şim<li /bu nida ile yanda kalan 

genç, arkatiaşina: 
- Gel, gel Allah a~na .. Din

liyelim şunu ... dedi. 

Koridorda, gencin arkadaşına 
gösterdiği genç kız, orta boylu, 
sarışın, yakışıklı bir gençle, mah
kemede, yanyana durou. 

Hakim, mubaş:re: 
- Şahit Şemsa'yı çağır .. dedi. 
Mübac;ir, kapıdan koridora doğ
- Şahit, Şemsa! .. 
Uzunca boylu, mütenasip, kı· 

vır kıvır saçlı ve kiııpikli, esmer 
güzeli, şık tuvaletli genç bir kız 
lçeriye girdi. Alelfısul tahlif edi!. 
dikten oonra, hakim sordu: 

- Mehpare CC\•dete lokantada 
tabanca çekmJt.. Siz de oraday
mışsınız .. Nasıl oldu! Anlatın ba
kalım .. 
Şemsa. göızlerini süze süze, kı• 

rıla do'1tüle, eğile bükille anlat -
mağa başladı: 

- Cevdeti yeni tanıdım. Evlen
mek teklif etti. Nişanlısı oltfuğunu, 
fakat, huylarını beğenmediği için 
ayrılacağını söyledi. Ben önce, oe
nw yüzümden nişanlısından ay
rılacak diye, bu teklifi kımbul et
mek is'ernedim. Za~ ayrılaca -
ğını temi.n etti. Önce nişanlanıp 
bir müddet nişanlı kahnayı mu
vafık buldum ve teklif ettim. Ni
şanlanacaktık. Bir iki kere bera
ber sinemaya gittik. Sonra da, 
hadise gecesi, Be~ğlunda bir lo
kanta) a gittik .. Yemek yiyorduk. 
iBu ba) an içeri girdi. Elınde bır 
ıt.Ubanca vardı. Ben tttbancadan 
cok korkanın. Tabancayı görünce 
düşün bayıhnışım. Ondan sonra
sını bilmi~rum. 

- Tabanca boşmuş.. İçerisinde 
kurşun yokımWJ.. Ne dersin.iz? Bi
liyor musunuz? 

- Havır .. Başka bMJbir şey bil
miyorum. 

- Peki.. Şu tarafa geçiniz, o· 
turunuz ... Şahıt Yorgi... 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

dilerini tatmin edilmiş bulurlar. 
Tatmin edilmiı olan bir adam e· 
minol ki, bütiın ıbtiraslarım birden 
\'e bir anda kaybeder. 

Naciye bu fikrime itiraz ettl: 
- 1ınkanı yok. Hıılil Necip n 

kateıoriyc dahil edilemez .. 
Diyerek devam etti: 
- O tam platunik bir işık. Ha

yatını bile fedaya karar verebilen 
bira ık ~c\ di~i kadını kolları ara
sına aldığ \'akit ihtirasını değil, 

belki ve olsa olsa aklını kaybeder. 
Bu me\zu üzerinde uzun bo)lu 

durmadım. Bir başka endişemi da
ha ona söyledim: 

- Halil Nec'bin akıbet anlaşıl
madan Salihle bir hadise olur ve.. 
benim evden çıkmam icap edene 
ne yaparım?. 

Naciye hiç tereddüt etmeden ce
vap verdi: 

- Bize ıelirsin. Baıım ilatllade 
yerin var. 

Ru fevap benim için hakikaten 
btiyllk bir kuvvet oldu. 

Nnciyeııin son sözlerini dilfU
nü~ orıım: 

(Arba VU') 

8atm•Hrrllter 
Ne Dlrorıar 'I 

IKDAll 
Abidin Daver cAlmanlar Eege Deni

zı adalarında> başlığı ile yazdıgı bu
gUnkü makalesinde ŞO)'le demektedir: 

cAlmanların Semendirek'lal Lim
nl'ye, orac<111 ad Mldılli'ye geldikleri 
gıbl adadan adaya sıçramak suretiyle 
Ege denlzindekı bütün adalan iııal 
etmek ve buralara yerleşerek hava 
kuv\ etkrı, denizaltı genuleri, bilcum 
boUarı ile Ege deniz.ne hakim ol
mak ıstedıklerlnt iörilıilz. OnlkJada'
nın da ltalyan bAldmiyeU altında ol· 
duğu dilşünülilrse bu suril l 1 tara 
yerleşen Mıhver Jı:uvvellerınıu Ese 
denızini İngılız donanması lçtn pek 
teh! keli bır mıntaka haline getire
ceklerini ve Boğazlar mıntak ı Ue In
gllterc rn ındakı den z yolunu ke
s çeklerini kabul etmek lAzımdır. 

Bunun çaresı, Ingilizlerin şımdıden 
sevkulccy l ehemmıyetı haiz olan a
dalım d h evvel davr narnk ı al et· 
mclcrı.ııdcn ve Sem ndırek, Limnı ve 
Mıdlllı'yı de, Almanlar. buralara ıyice 
yerleşmeden ev\ el geri almaklnn ıba
rcttlr. 

Bu arada Almanların Turk'7eye 
verdi{dcri teminat ile Çanakkale yo
lunu .esmlye mntW: harckctlt'rl ara
sındaki bUyük tezadın gözilmilze bat
tığını söylemekten Jcendımizl alamı
t,e>nız.> 

CUMHURiYET 
Yunus Nadi cAmcr kan makinesi> 

başlıklı bugunku makalcsındc czcum
le şöyle yazmaktadır: 

c1''akat Amerikan makinesi çok ağır, 
bir turlu çabuk kalkınamıyor. Bir ket"e 
tam ay a kalkabilse şlıphe tz değme 
km·veı.n önune geçemıyece i bir kuv
vetle yurüyecek. Ancak hlilii tam aya
la kalkamadı ve binaenaleyh bizce 
h tt yürtimeğe bile başlayamadı. Bu
nun neticesi ise Amerikan yardımının 
"azlyetle tclifı zor ya\ aşlığı ve klta
yetsizlığl it!klined tecelli ediyor. 

insana gayriihtıyarl bır istinad nolı:
tası bulunsa da bUyuk ve agır Ameri
kan makıncsi bir kere yerındcn oyna
tılıp ayaklnndırılsa hıssi gelıyor. 

Bu lstınad noktasını bulacak olan
lar hiç şüphesız gene Amcriknlıla.rm 
kenidleridir.> 

TASVlRIEFKAR 
--~~---~-----

cAc:ıba İngllte.reye Limni ada ındaD 
gıdılebllir mi?.> ballıklı yazıda 507le 
dcnUıyor. 

cGoı Ulüyor, ki harp uzadıkça Al
manların cepheleri hergün biraz daha 
uzamakta, Alman kuvvellerl her&un 
biraz daha daiılmaktadır. Bu uza
mak "e dağılmak keyfıyeti ı.e vazi
yeti, heı gun biraz daha, cihan harbl
nın vaz.lyctine benzetmektedir. Alman
ların ordulan bugun Norvc~ten is
panyaya, Manş denızınedn Karadeni
ze kadar butun A\ rupa uzcrinde ser
pilmiştir. Bu yet'smiyormus gibi son 
on bet yırım •un zar6acla bir de Baı.. 
kanlar Ulkesı, Alman ordularına 7eal 
ve vlli bir a7Jlma aaball daha olmuf
tur. Fakat Almanlar bunu da klfi •ör
mlyerck ıimdi bir de Adalar denizin
deki adalara da bırer birer ayak ata
rak oralarda kıt'alar yerleştlnnJ7tt 
kalkışırlarsa bu kadar da~ınıltlıilD 
içinden sonunda nasıl çıkacaklanıu 

merak e\~emelt kabil detfldlr.> 

J' AN 
M. Zekeriya Sertel cAmerikan 'Yar

dımı yeni bir safhaya ıtrJyor.> bqbk· 
h yazısında eliyor ki: 

cGörlllüyor ki, Amerika, ne paha-
81118 olursa olsun, Ingiltereyi mağlQp 
olmaktan kurtarmıya karar vennlttlr. 
Bu kararını tatbik ederken tedricen bi
taraflık kanununun d1Jına çıkmaktan 
d~ çek ıımemektedir. Amerikanın bu 
akııı onu tf'dricen harbe sürilklemek
teidr. Amerikan efkllı umumlyesi dıl 
bu zarureti günden ~ne kabule m0-
Wma7ll bir safhaya ıırmelı:tedir. Bu 
cumledcn olaı-..k bu hafta Gallop mll
essescsı tarafından yapılan tetkik, A
merikalıların % 80 hm'be doiru 11-
cllldiiı.ıu kabul etUiinl göstermiatlr, 

Zaten Uzak Şarkta Y87.Yetin ke.
bettlii nezaket, japonyanın Sov.,.et 
Rusya ile 7aptıl'ı ani.ışına, c:eQJ1P de
nizlerinde Japon donanma ve ordusu
nun taha§şüdü de, Amerlka7a harblD 
ur.ak olrnaclılmı anla~maldadır.> 

YENi SABAH 
Htı.eJin Cahit Yalçın cAlmllD7& ne 

;yapacak?> başlıklı yazısında hullaa 
olarak diyor ki: 

cAlmanya İn&iltereye plip ıeleml
yeccğıni çoktan anlamıştır. Geçen Ha
ziranda Manş denizi kıyılarından ln
&illz aahlllcrini uzaktan aclz Jçtnde 
ı::eyre daldıgı dakikadanberl bu acı ha
kikati idrak etmiştir. 

cBbıa naleyh, Balkan maeeruı :ni
hayete ererse, buradaki Abnan lruY
yctlerl tekrar temlk edilir edilmez, 
şimdi hücum n tarafa tevcih edllecekT 
dıye bek' mek lizımdır. Hücum hhrıe 
n 1 olncaktır? Sontler Birlijine mi 
t \ clh edilecek Ur? İspmQ'a ta~ 
Ş nınll Afnkaya mı ıeçtıecektir? Fran-
sız l nları mı ele g leceJdlr?. 
B nı ancak J'Ohrer blllr. Bizl.ıa 
b Jdı z hır ey varsa o da AJman-
yanın muharebesi% duramı,yacalınclm 
ıbar ttır.> 

Civatanın kllo • 
sunda 7 kurut 
ihtikir yapma9 
Crvnta fabrikası müdürü itsak 

.Aılkandari, dördünciı Vakıf han
da mütetfühit Talat Ô?Jdemire sat
tığı cıvataların kilosunda 7 ku
ruş ~tik.ar yapmış ve yakalanarak 
Milli Korunma Kanununa göre 
h kkında ılakibata !başlanmıştır. 

• ~ 
ıı:t:ı:tl•l>• 
Kadualar, ltlletçl oıa

JOr da, vaımaa 
BldlD OlamlJOr 'I •. 

Kadınlardan tramvay bi· 
letçiıi olduktan ıonra, bir 
meılekdq, fÖyle soruyor: 

- Neden, kadınlardan 
tramvay vatmanı da olmu
yor?.» 

Bu ıuale, bir de eıpri ilave 
ederek, devam ediyor: 

c- Vatme.nlıkta, konut
mak 7aaak, bilf'tçilikte ise, 
konutmak bol. Biletçinin iti, 
zaten, akıama kadar konuı
mak değil mi?. Binaenaleyh, 
vabnanlık, bayanların tab'ı· 
na uygun gelmez. Biletçilik 
iıe, kendileri için biçilmit 
kaftandır.» 

Bu latifelere, daha, namü
tenahi litif e eklemek mÜıb· 
kündür. İkinci büyük mahzu
ru ıudur ki, vatmanlıkta, da. 
ima, ıabit bir Y.erde durmak 
bir yere bailanmak, kımılda
mamak lazımdır. Halbuki, ıa
kıntıh bayanlarımız, bu iti 
yapabilirler mi?. 

Sonra, vatman, daima, ö
nüne, yani, ayni istikamete 
bakmak mecburiyetindedir. 
Bayanlarımız buna razı ola
bilirler mi?. 

Onlar iılerler ki, sözleri, 
taiı, solu, eb'afı 1'olaçan et
alıı.. 

V atmanlıiın, bayanlarım~ 
za bot gelecek yegane tarafı, 
arabanın en önünde sitmek 
ve arabanın idareaini ele al
malctır. Bilirsiniz ki, bir tram
vay içinde bulunan herke., 
vatmanın emrindedir. 

Bu hal, bayanlarımız içia 
büyük bir zevktir. Ve batti, 
bu kadar imanı idareai altı
na almaktan doian bir IJUl'Ur. 
bile hiuederler. 

Yalnız, mevsimin kıi;"';'ar, 
yazı var. Kııın, vatmanlık 
kolay değildir. lki yanı açık 
tabanlıkta, ayakta beklemek. 
pek le mip bir manzara ol
mua prek. Bilha11a, daima a. 
7akta ve yiİrfimeden duran 
İnHDID parmaklan uzlar. ff .. 
le bayanlar_ incecik çorap, 
küçücük papuç içinde, q na
rin parmaklan donmaz da .. 
yapar?. 

Yazın İte, sahanlık han,.. 
dardır, rüzıi.rlıdır. Püfür pi. 
fir eaer •. Arabanm içi, bu ea
nada, ideta yanar. lçerdeld 
biletçi, o kalabalıkta, boyuna 
ter döker •• 

Eier, Y&tmanlıim fayda.;; 
mahzurlarım karıılqbnrtak, 
lla itin, bayanlar için biç te 
D111nfık olmadı;. neticeaine 

~~~~~~R.SABIT ...... , ........ .. , ............... . 
aaıror 

Petrol 06.t 1.bum Müdürü 
Talha Sabuncunun reiSliğindeti 
heyet.imiz önümüzdeki salı günii 
Roma:nyadan ~hrimize gelecek -
tir. 

Haber verildiğine göre, RomaM 
ya ile yeni bir petrol anlaşmaa 
yapılmıştır. Millim miktarda petı. 
rol w benzfıı alınacaktır. TediY9ıı 
e8ki anla§llla bakilmlerine ıore 
yapılacaktır. 

ı Biri!"i.z~"oEgoı· 
fie.PUnlDt -] 

Edimekapı- Sirke
ci tramvaylan ni
çin seyrek işliyor? 

Kraciimrtllte ...,.. --Hleran ~Ul7w: 
Edirnekapı - Sirkeci tramvl7-

lan son Cilnlerde çok seyrek ola
rak işlemektedir. MeselA 31le va
klUerı seterler araımda 15 - 20 
dakika fasıla vardır. Bu yilzAim 
biz ifte çalışanlar eve ölle yeme
tine gldem yoruz. İdare en lilzum· 
lu saatlerde o seferleri sıldaı
tırmalıclır.> 

SON TELGRAF - Okuyucu
muzun bu haklı dilelinin tram
vay ld resince ehernm.lyeUe na
zarı dikkate alınması llz.undır . 



4. - SON TELGRAF 

....... -..-·-·-..--·-..... -·-... -·-·-·-... -·-..... >""·-"'-·-·-·--.-... -•-·ı-._ ,......~"'..ıll.-~-•-A"~~~._.&_..,.,..~_..._.._.4_..,,.V'•---•-·-·._A_.A'1"•V-~~ 

~ Denizcilik Bahisleri ~ 
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Genç kadın yıaş dolu gözlerini 

dalgın oturan adama l<'a1dırdı. O
nu uııun uzun, sevgi dolu nazat'-' . . 
larla süzdü. Sesi hıçkırıklar :ıçın-
de boğuldu: 

- Cafer, beni sevıiyor mllBUll? 
Genç adam silkinere'k kendine 

• ce idi. y avıaş, çok yavaş bir sesle 
rnı.nldandı: 

- Seviyorum Selıma! 
Gürel kadın biçimli dudaklan

m ıkanatırcasına ısırdı. İçinj göğ
fÜ parçalanacakmış giıbi çekii: 

- Onu mu 9Qk seviyorsun, be-. ., 
Zil mı ... 
Erkeğin esmer yüzünde bir göl

fe dolaştı, kaşları çatıldı. Başı
nı pencereye çevirdi: 

- lkinizi de seviyorum. Menek-

r'~~ın üzülerek tekrar etti: 
- Onu mu çıcıi< seviyorsun, be

p! mi? 
Erlteğe sdkulıdu. !ısrarla, hiddet

le, kıekançlılkla, ik.inle gö-z.lerine 
balııtı. Mırıldandı: 

- Söyle diyorum. Doğru söyle!. 
Genç kadın başını eğdi: 
- Onu daha 90k seviyorsun. 
Se:lnıamn başı erkeğin göğsüne 

düştü . Sarsıla sarsıJ.a ağlaınağa 

lıaşladı. Cafer, Se.lınayı teselli e
derken ağlı:yoodu: 

- Sehna, yavrum, eana hayatı
mı anlatııruştıın. Ben, uızun maee
ll'3ların smısııııda lbir gün Yıldızı 
gördüm. Onu çılgın gibi sevdim. 
Evlendik. Fakat ıben, eski çap -
kınllğı eldıen bırkamamıştıan. Te
ııadüf seni karşıma çıkardı. Te -
lladüflerin insan mukadderatı ü
zer.inde ne büyük bir euvveti var
dır. Seni de stl'Vdiın. 

Sustu. İçini çekti. Se:tma başını 
bldııdı. Caferin ıkollanndan kay
dı. Karşısına dikildi. Gözleri kin
le parlıyoodu. Kapıyı işaret etti: 

- Git Cafer. Karının yanına 
dön. Beni unut. 

Cafer sendel<-yen adımlarla evi 
terkelti. 

* Cafer elmdeki mektubu buruş-
turuyor, odadan balkona, balkon• 
dan odaya durmadan dolaşıyordu. 
Hiddetten çılgın gibi hale gel -
inişti. 

Demek ölesiye sevdiği karısı 

onu aldatıyordu . Mektubu açtı. 

Adresi okudu. Evden deli gibi fır
ladı. Onu suç üı-•ünde yakalıya -

oılkıtı. Biraz sonra şıılı: bir apar -
tımanın önündeydıi. Bu cO• ev
lerdendi. Genç kadını lüks ımo • 
bilyalı bir odaya aldılar. Cefer 
heyecandan boğuluyordu. Bi!"az 
sonra kapı açılıdı. Eşlikte ince bir 
hayal belirdi. 

Genç adamın görzleri karardı ..• 
Eld, küçücük, soğulk, ıınadeni bir 
cisme drutundu. İnce hayalin: 

- Cafer Cafer!.. 
Sesi, siltih seslenne kanştı. 

* Hapishanenin karanlık hücresi 
Carerin güzel yüzünü soldurmuş
tu. Hücreye yaklaşan ayak sesleri 
genç adamı dalgınlıktan uyan -
dırdı. 

Gelen gardiyandı. Elinde beyaz 
bir zarf vardı. Zarfı uzaktan ma
nalı manalı: 

- Bunu bir hanım gönderdi. 
Dedi. Ve gitti. Cafer ayni dal

gınllkla zarfı yırttı. Mektubu çı -
Joardı. Okıımağa başladı. 

Cafer! 

Kadın gururiyle oynamamn ne 
demek olduğunu iyi anla. Karın 
masumdu. .o. eve seni aramağa 
gitti. Kurduğum tuzağa düştü -
nüz. Ben intikamımı aldım. Sen 
katil oldun. 

Menekşe 
Genç adam yazılara yiyecekmiş 

g?bi 'baktı. Baktı. Baktı ... Eli göğ
süne gitti. İnce, güzel bir hayalin 

.ıaıini çıkardı. Resmi dudaJdarına 
götüTdii. Titriye titriye öptü. Göz

leri donuk 'bi ı!lıal aldı. Mınl -

dandı: 

- Yıldız, masum ikanın!.. 
Birden, gür, çı·lıgın bir kahkaha 

attı. Giizel, 9Qpkın erkelk çıldır -
IIIŞltı ... 

85 yaşında bir ka
dın araba altında 

kaldır 
Tophanede oturan Şerif kızı 

85 yaşında Seliıme Savuş isminde 
bir kadın Tepebaşından geçerken 
Feriköyünde oturan Ali Canba~ın 
kullandığı yük arabasının altında 
kalmış ve muhtelif yerlerinden 
elhemrniyetli surette yaralanarak 
Beyuğlu hastanesine kaldırıl -
mıştır. 

Japon yanın 
Almanya ya 
devredeceği 
hafif filo At
lan tikte ne 
iş görebilir? r Yazan: 1 RAHMi YAGIZ 
Ajans lıaberlerine göre japon 

Hariciye Nazırı Matsuokanın ja· 
ponyaya dönüşünden sonra, japon 
donanmasından ayrılacak hafif 
bir filonun Almanyaya verileceği 
söylenmektedir. 

Günden güne hızı arttırılan At
lantik deniz meydan muharebesi
nin bu haberle olan ali.kası, bizi 
bu mevzu etrafında bir tetkik yap
mağa sevkediyor. 

japonyarun Almanyaya devre
deceği bu hafif filo, Atlantik de
niz harbine Almanya lehine ne 
gibi bir tesir y,ııpabilir?. 

Bu suale cevap vermeden evvel 
Atlantik deniz harbini yalnız Al
manya ile İngiltere arasında cere
yan eden fiil çarpışma objektifin
den değil, Atlantik ile ali.kadar 
diğer denizci devletlerin de bu 
harbin meydana getireceği veya 
getirmek istidadında bulunduğu 
neticelerle alaka derecelerini sathi 
bir yoklayıştan geçirmek suretile 
mütaleasını zaruri kılmaktadır. 
Amerikanın İngiltereye yaptığı 

yardıma ilk bakışta bir cevaı> gibi 
mütaleası da makul görülen Al
manyaya japonyanın bir kısım do
nanma verişi, Atlantik harbinde 
Alman denizaltılarının kudretli 
İrıgiliz donanması karşısında hi
mayelerini derpiş eden bir ha
reket mahi)'eti de arzetmektedir. 

Yani, üçüzlü paktın Uzak Şark 
kolunu te~kil eden japonya, elin
deki kll\vetli deniz materyalini i
cap ederse Alman~-a hesabına ha
rekete geçirıneğe karar vermiş bu
lunduğunu; bu materyalden ayır
dığı bir cüzü Alnıanyaya vermek
le tebarüz ettirmektedir. Yine şu 
ba)e nazaran japonyanın mihver ı 

hesabına herhangi bir maceraya 
girişmeğe ve hatta Amerika kar
şısında fiil bir husumeti göze a
larak bu kararını tatbik mevkiine 
koymal)'a hazır bulunduğunu is
tidlal etmek de kabildir. 

Atlantik deniz harbinin bugüne 

BUGÜN SİNEMASINDA 

Şimdiye kadar görü
len filmlerle muka
yese edilemiyecek ka
dar heyecanlı ve me-

raklı bir film 
Asi 

Son 5 senenin en muazzam filmini görmiyenlere fırsat!. TÜRKÇE sözlü ve (TE.KİKOLOR) tabii renkli 
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TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAM) KABAYEL ~__, 

Rum serdarı kulluğa kabul edildi 
Bu suretle Anadolunun ti &ö

beğine vaz'ıyed olunuyordu. Ka
ramanzadeler sair beylerden tec
rit ediliyordu. 

İleride Karamanzadeleri rahat 
oturtmağa nazikane davet yolun
da bir tedbir idi. Ne çare ki har;,ı 
ve cidden mili."tait olan Karaman
zadeleri rahat oturtmak kabil de
ğildi 

Osmanlı Tilrkleri kendilerinden 
pek çok zarar görmüşlerdir. Bu
nunla beraber gnyret ve metanet
leri her bir vasr n revkınd ol<lu
tıınu te !im etmc1< lannıdır. 

Sultan Murad Anadoludan Ru
meliye geçer geçmez Gelibolu ci
varında henüz elde edilememiş o
lan Bontos hisarını fetheylemişti 

Ve bun<JQn sonra Meriç vadisi
ne doğru bir müfreze sevkolundu. 
Keşfedecek yolda mÜ1!ıkün olanı 
yapacak, o tarafa gidecek olan or
duya yol açacaktı. 

Bizzat padişah, !ilmale d<ıfnı 
gitti. Çorlu hisarı İstanbul yo
lunda en mühim bir mevkii müs
tahkemdl. 
Kısa bir muhasara ve Hlit bir 

hücum e müdaf1a.>ar C'~-

lı;yu da fethetmişti. Vazifesini mer
dane yapmış olan Çorlu muhafızı 
padişahın huzuruna getirilmişti. 
Bu gibi vazifeşinas olanlar talısin 
görürlerdi. 

Sultan Murad, bu azimlli Rum 
serdarını kulluğa kabul etti. Za
ten Evranos Bey ve Kösemi.hal 
beyler de bu muhafız gibi kulluğa 
alınmamışlar mıydı? 

Türk ordusu Çatalboğaza kadar 
ilerledikten sonra doğru Babaes
ki, Uzunköprü ovasından geçti. 
Kuleliburgaz taraf:nda Hacıil be
yi kolu ile birleşti. İşbu sol kol 
Meriç vadisinde bir hayli hi~ar
ları fethetmiş, e2CÜmle Keşan gi
bi mühim bir mevkii elde etmişti. 

İmparatorların kasrını muhtevi 
olan Dimitoka şimdilik Rumelide 
padişahlara makar olmuştu. 

Sultan Murad D!:mitokada yf!'r
letjti. Lala Şahinpaşa, Hacı il Beyı 
ve sair ümera ile ordunun kısmı 
küllisini Edirneye doğru sevketti. 

P?di•ah Dimitokadan sonra E
dirne\ e geldi Artık Edirne, Bi
zon la A rupa aru :nda baııkaca 

~ .... ~~.~ 
kadarki safhalarında Alınan dc
n izalt ıln rilc uzak ınesafc tny,Yarc 
!erinin hiçbir mu\'affaki)ct e!tle 
edemed iği, buna karşılık İngiliz 
uııa\alan donanma>1nın bu tahtel
bnhir!erdcıı bir çoğunu batırmak
la beraber Almanyanın en söhrctl1 
denizaltı kurtlarından ikisini im
ha, birisini de esir etmiş bulun
ması, harbin neticesi hakkında ya
pılacak tefsirlerin hiç de Almanya 
lehine olmıyacağını ortaya koy
maktadır. 

Yine bu arada. japonyanın Al
manya)·& vereceği hafif lilonun 
bu mevzuda hiçbir kazanç temin 
etmiyeceği, bilikis Amerikayı yar. 
dımı arttırmağa ve sür'tlendirme
&e sevkedeceği de kolayca anlaşılır. 

Amerika daha bu harbin ilk yı
lında geniş ölçüde bir deniz silah- ' 
)anma pragramı tanzim etmiş, bu
nu tatbik mevkiine koyarak müs
t.kbel mihver tehlikesinin Büyük 
ve Atlas Okyanoslarında şimdiden 
ihtiyat tedbirlerile önlenmesini ta
sarlamıştı. 

1941 yılına girerken Amerikan 
donanması şu materyalden mü -
rekkep bulunuyordu: 

15 sallı harp gemisi (35 bin ton
luk dretnot). 

6 tayyare gemisi (her gemi bir 
tayyare alayı kudretinde olarak) 

18 ağır kruvazör. 
19 hafif kruvazör. 
187 destroyer. 
8 mayn gemisi (destroyer tipin

de olan bu gemiler hem kendile
rini müdafaa çin lüzumlu silah
lara, hem de mayn dökme cihaz
larına maliktirler.) 

88 denizaltı gemisi.. 
Şu ufacık istatistikten anlaşılan 

büyük mana. Amerika donanması 
bilhassa denizaltı harplerine kar
şı ~ok iyi bir döğüş kabiliyeti ile 
hozırlanmış, muhriıılere adetçe 
ve keyfiyetçe verilen ehemmi
yet, bu sinsi silahların imhası ve 
Amerikanın deniz ticaret yolları
nı her zaman ve her türlü şartlar 
içinde açık bulundurulması esas 
ve gayesini istihsale matuf görül
müştü. 

Beş senelik bir deniz silahlanma 
programı tatbikine karar vererek 
derhal faaliyete geçen Amerika 
deniz insa miiesseseleri. adeta bir 
sür'at rekoru elde etmek ister gi
bi çalışmaktadırlar. 

1946 yılında bu program tahak
kuk ettiği zaman, Amerika donan
ması şimdikinden bir misli fazla 
artmış olacak. 35 zırhlı dretnot, 
%0 tayyare gemisi, 8R kruvazör, 380 
muhrip, 108 denizaltı genıisile 

dünyanın eq muazzam deniz kuv .. 
velini te~kil edecektir. 

İlir tarafl,.n inşası tamamlanıp 
hizmete girPn, diğer taraftan bo-
alan tezyahlara yenileri monte 

ediliş bu c!~niz harp viıhitleri At
las Okyanusile Büyiik Okyanos
taki deniz hakimiyetini Amerika
nın elilo bulundurmasına hizmet 
edecelcllr. 

.l\roerika deniz harp vahitleri
ni,.. hususiyetlerinden birisi de 
h•r. geminin ultramodern teknik 
ttaslarile yapılmı~ olması ve mü
rettebatın her türlü konfor ve 
istirahat vasıtalarile harp saha
sında dahi hiçbir mahrumiyete 
katlanınaksı:r;ın vazife görınleri
dir. 
Diğer taraftıuı Amerika denizal

tıları, gerek tonaj, gerek silah ve 
gerekse hareket ve manevra kabl
IİJeli bakımından dünyanın en 
büyük ve en mükemmel denl7alh 

(Deııamı 6 ıncı ıahifed.e) 

bir çehre arzeden şehir haline gel· 
mişti. Mescit ve imarat kubbeleri, 
uzun mnarelerile Avrupanuı ve 
h.trstiyanlık alemi içinde yepyeni 
'Ye Türklüğün asU yüzünü gösteri
yordu. 

Sultan Murad, Edirneye geldik
ten sonra, Ol'dusun u ikiye ayırdı. 
Birinci ordu Gümülcine tarikile 
Vardar, Serez taraflarına gidecek 
İzladi silsilesile deniz sahili ara
sındaki Vardar ovasını fethede
cekti. 

Diğer kısmı Lalaşahin Paşanın 
idaresinde olarak ileriye, Balkan 
eteklerine do~ gidecekti. 

Fırkaların her ikisi de büyük 
muvaffakiyetlere nail oldular. 
Lalaşahin paşa fırkası Zağralar, 
Kızanlık tarikile Filibeye gitti, 
anı da fethetti. Balkan eteklerine 
kadar Filibc ovası fethedilmiş ol
du. Bulgarların mukavemeti Türk 
akın iinünde kırılm~tı. Di~er fır

ka Vardar nehrine kadar istila 
ettl. Fetholunan yerler derhal as
keri rt'Ücssesat ve idari teşkilat ile 
takvıye olundu 

• 

bin sımaıaıı Bekri Mustafs 
Es i Bulgar 
Çarı şimdi 

ne yapıyor? 
Bulgar Kralı Bori .n babası bir Kral 

Ferdinand vardı. Umuıni Harbin men
küp Krallarından biri jdi. Acaba şim
di nerde? Balkanlardaki vaziyet ma
lôm .• Gazeteler Bulgar ordularının 
Makeodnyanın bir kısmını ve Garbi 
Trakyayı işgal ettiklerini yazdılar. A
caba Kral Ferdinand bu hallere ne 
der? Öldü mü, kaldı mı? Hiç sesi çık
.ırıadığına göre, çok kimseler onu öldü 
zannediyorlardı. Halbuki Kral Fer
dinand ~imdi Almanyada kendi mali
kiinesi olan Koburı pt.osunda yap
maktadır. Arada sırada Slovalcyada 
bulunan malik.Ailesine de gider. 

Bir zamanlar !ı.Ukümdarlığmı yaptı
ğı memlekette bugünlerde mühim hA
diseler cereyan ederken, Ferdinand'da 
aükünt içinde sekseninci yıldönümü

nü idrak etmiş bulunmaktadır. 
Kral Ferdinad'ın yirmi bea: senelik 

bayatı maceralarla dolu olarak geç
mi~ti. 27 yaşında iken, Avusturya İm
paratorlu tunun süvari asteğmeni ü .. 
niformasıru taşıyordu. Fakat Ferdi .. 
nand bir türlü kabın~ sığmıyor, mut .. 
laka bir şey ler yapmak istiyocdu. Öy .. 

le ya, Prens dö Koburı, Prenses Kl~ 
mantin Dorlan'dan Lui Filip'in to
runu.. Kendisine bir taht anordu ve 
nihayet bunu da Bulgaristanda bul
du. 

Bulgarlar daha yeni istik:l;illerine 
kavuşmu.şlardı, büyük devletler de 
Bulgaristann Prens dö Batenberg'in 
şahsında bir hükümdar seçmişlerdi. 

Fakat Ferdinand, bir Battenberg'in 
bir Prens dö Koburg'tan üstün olamı .. 
yacağını düşilndü. Ne yaptı, yaptı, ... 
damlar buldu, Bulgaristanda bir ta
kını tertipler kurdu ve n ihayet 7 Tem .. 
muz 1887 de tahta geçti. 

En müşkül ffey, bu cebren elde edil
len hükümdarlığı büyük devletlere 
kabul ettirmekti. Bilhassa Battenberı
lerin h:imü;i olan Rusyaya! 

Ferdinand bir şey düşündü. O za .. 
man, şimdiki Kral olan oğlu daha bir 
kaç aylıklı. Çocuk Rumen dinine göre 
vaftiz edilmişti . Ferdinand, Rus Çan .. 
Jl1 kazanmak için, bu defa oğlunu tek
rar ortodoks dini üzerine vaftiz ettir
di. İki defa vaftiz edılen bu çocuk 
bugünkü Bulgar Kralı Boristir. 

Bir çok siyasi şekillere ve arkası 

gelmiyen dahili karga~alık ve tahrik
lere rağmen, Ferdinad tahtına yapıs
mıya muva!fak oldu ve 1918 senesine 
kadar da tahtı elinedn bırakmadı. 

Nöyyi Afunhedcsindcn ~onra tahb 
bırakmıya ınecbur kaln1akla beraber, 
elinde mühim bir sen·et kalmı~tı. Bir 
de iki merakı ... 

Birinci nıerakı nadir kelebekler kol
leksfyonu toplamaktır. İkincisi de kıy
ml'tli mücevherler kolle~iyonu ... 

Derler ki, Koburg ıatosunun iki ea
lonunun vitrinleri şimdi renk renk 
nadide böcekler, kelebekler ve mü
cevherlerle rekabet etmektedir. Bu Da
lonlara eski Kral Ferdinand'dan başka 
kimsenin t.irmiye hakkı yokmuş. 

Mill Piyango 
talihlileri 

23 Nisan tevkalade çekilişinde 
(50.000) liralık büyük ikramiyeyi tam 
biletle Ankarada Emlfüt Bankası yapı 
limited mühendisi Fuat Kazak kazan
mıştır 

20.-000 liralık ikramiyeyi Feyhiyede 
K~Her köyünde AH Çetinkaya

1 

(10.000) liralık ikramiyeleri de Tar
susta tüccar Cel;il Gözüsulu, Adanada 
kunduracı Abdüssemcd, Antakyada 
Polis Hamdi ve Turgut, Ankara Em• 
niyet Müdürlüğünde ikinci şube adli 
büroda kom.is.P.r muavini Hikmet Yıl
dınn1. 

15.000) liralık büyük ikramiyeleri 
de Erzurumda Şahin köıiiklü ve arka
daşları Bayramiç muhasebeihususlye 
tahsildarı Hasan ve mü~irat bayii İs
mail Günlü, Emirdağda Salihler kö
yünde Mehmet, Mılhı ve Süleyman 
Saraı;, İnönünde Pekin mahallesinde 
rençber Ahmet Gündüz ve müteahhit 
Emin, Ceyh.ıuı Adana garı kondokU!rü 
Hüseyin İçöz kazanmışlardır. 

Türklerin bu seferki seferleri es
ki akınlarına benzemiyordu. Ol
dukları yerlerde yerleşiyorlar, me
deniyetlerini, teşkilatı idariye ve 
askeriyelerini tesis ediyorlardı. 

Filibede Lala Şahinpaşanın in
§a ettirdiği Meriç köprüsü ile sa
ir hayratı pek mühim asarı mede
niyedendir. Osmanlı Türklerinin 

bu suretle Rumeliye yerleşmeleri 
ve Koca Balkan dağlarına dayan

maları hıristiyan Alemini Ehlisa
lip teşkiline sevketmişti. Papa 
feryat ediyordu. Bizans titriyıordu. 
Bulgarlar, Srplar, Ulahlar, Ma
carlar kinlerini •bir tarafa atıp, 
Türkleri Rumelinden atmak ar
zusuna düşmüşlerdi. 

Osmanlı Türklerinin fütuhatı 

arttıkça etraftan onlara iltihak e
denler çoğalıyord\ı . Bunların ek

serisi de aç ve çapulçu güruhu i
di. Bunlar, bir memleketin sul
han feth.l halinde bile türlü ba

haneler ile yağmalar icra ederler
di. 
Sakın ahalıv. çoluk, ÇO<"Uğu e- 1 

Yazan: OSMAN CEMAL llAYO l,ı 
Tefrika • No: 42 

Bırak, eski yaralan tazelf l'e 

me şimdi, sonra fena oliıt ~ 
Diye beni evden kovdu. Ben de 

bunun üzerine ne yapacağıtDJ ıa
ıırarak tmada burada sıiuıacak 
bir yer Ye ablamı ararken .•• 

- O zaman niçin bana gelme
din, sen benim dükkinımı bili
yordun? . 

- Çekindim, eloğlundan kazan
nıış olduğum bir çocukla beni is
temezsin diye korktum!. 

- Sonra?. 
- Sonra nereye başvurdumsa ne 

sığınacak bir yer, ne de ablamı bu
labildim!. Ablam o sıralarda bir 
zuhuri koln ve bir büyük çalğı 
takımı ile Bursa ve İzmire &itmiş
miş!. Uzatınıyalım efendim, tam 
o sıralarda kucağımda çocuğum, 
kolumda bohçam bir kapı ararken 
karşıma sözde hayır sahibi bir ka
dın çıkınca beni aldı, gayet iyi, 
gayet namuslu sığınacak yer diye 
beni alıp bn batakhaneye düşür
dü. 

- Çocuğun ne oldu?. 
- Çocuğum da bir müddet o-

rada benin.le birlikte kaldı. Fa· 
kat günün birinde batakhane sa
hibi karı , çocuğumu alıp bir yere 
evlatlık götürdü. 

- Sen kocan öldükten sonra 
mademki analığın tarafından ka
bul edilmeyip sokaklarda kaldın. 
niçin o zaman kocanla birlikte o
turduğun eve gitmedin?. 

- Gittim amma, orada zaten 
ldra ile oturduğumuz için bu se
fer. k°"an öldü, evin kirasını kim 
verecek. Biz seni artık içeriye ala
mayız! diye oraya da tekrar ka
bul etmediler. 

Mustafa bir hayli düşündükten 
sonra: 

- Bizim İnce Arap dedi, seni 
alsın da bugün ablanın evine gö
türsün, orada bir müddet başını 
dinle, kendini tedavi ettir, sana 
şimdi giderken biraz para vereyim 
sonra yine ihtiyacın olur, başın 
sıkılırsa bana haber gönderirsin, 
ben elden geleni yaparım!. 
Kadın hıçkırmıya başladı: 

- Ağlama, ağlama, Allah bü· 
yüktür. dur bakalım, gün doğma
dan neler doğar. 

- Ben böyle ola•ak insan mıy
dım?. 

- Buna takdiri ilahi derler. 
- Halbuki o insafsız analığım, 

o zaman razı olsaydı?. 
- Olsaydı amma, olamadı işte 

)ezit karı!. 
- Şimdi aklıma ne (l'Cldi biliyor 

musun Mustafacığım?. 
- Ne geldi?. 
- Hani bir yaı sonlarında Çır-

pıçı çayırında sen sebilci olarak . 
bizim yanımıza gelmiştin?. 

- Bırak, eski yaraları tazeleme 
şimdi, bu senin için de iyi değil, 
benim için de!. 

- Demek, imdi sen de beni 
reddiyorsun artık!. 

- Hayır, reddetmiyorum, se
nin bir müddet dinlenip iyi olma
m istiyorum!. 
~ İy olursam ne olacak?. 
- O zaman düşünürüz!. 
- Hep senin için, hep seıiin mu-

habbet ve aşkınla bu hale gelen 
benim gibi. Allabın bir zavallısını 
fimdi böyle yapayalnu: bırakmak 
reva mı? .. 

- Seni yalııu: bıraluıııyacapma 

sir makamında zaptile satmak ü
zere hudut haricine sevkederlerdi. 

Hariçten gelenler içinde cidden 
faziletleri ile şöhret alanlar da 
vardı. Makamlara, mesnetlere iÖZ 
dikenler de vardı. 

Ulemadan Kararüstem, çapul
cuların harekatını ve bilhasııa e
sirlerin satılması meselesini padi· 
şaha arzetti. Ve bu çapulcularm 
bir nizama raptını talep etti. 

Kararüstem, humsu ter'i olan 
hakkı hükıimetin izaa edilmekte 
olduğunu söyledi. Zımnen Kara
halil Efendinin tekasülünü gas
termek istiyordu. Çünkü, kazas
kerlikte gözü vardı. Bu Kararüs
tem de OsmanltTürklerine sonra
dan iltihak etmiş bir yabancı idi. 

Mesele tetkik ve müzakere e
dildi. Kararüstemin ihtarı haklı 
bulundu. Bir esir yüz yirmi beş 
akçe kıymetinde addolunarak a
dam baş na yirmi beş akçe mlrlye 
resim alınmak usulü ihdas olun
du. Esir bc~tcn ziyad olursa. beş
te birin ~ahsan , ~k ik, yahut kü
sm olurso adam baş•na Yirmi beş 

söz veriyorum. Yalnı:r; s•P 
lanın yanında istirabat et 
iitesi kolay!. 

1 - Sen daha evlenınedl 
mi arslanım!. 

- Hayır!. 

- Anneciğin sağ mı? 
- Sizlere ömür!. 
- Bugün beni ablaJJ111 

aiçin sen götürmek isteJJli! 
- Bugün mühim bir i,İ 11 

- Öyle ise, yarın birlik11 

- Yarın da işim var!. 
- Anlıyorum, anlıyoru-

Jamıya başlıyarak) berı•' 
yorum, sen artık bendcP 
yorsun!. 

- Yanlış diişünüyorsu~ 
mat 

- Pelti amma, niçin ııtl 
mm evine kendin götürıPı 
da başkasile göndermeli' 
yorsun?. 

- Başkası dediğin ya 
ğil ki, o benim canciğer k 
ıılir. 

- Pekalô, dünya ve •1 

benim kardesim olsun: fa~ 
bu kadar büyük bir iyili~' 
insan beni buradan ablO 
dar götüriirse kıyamet Jll~ 
sanki?. Hem ablam senııı'ı 
bir arada görürse kiınbilir· 
dar sevinecek ,Se\<İn<"indt' 
mübarek el , . ., ayaklarııı1 
kapanacak kimbilir~. ikis: 
liıl melıil birbirine bok1' 
sonra kadın l\fustalanın rl~ 
tılıp şapır şupur Öpınei;r 

- Kırma beni arslanın' 
beni yiğitim, kırma beııi ( 
ciğerim, gece batakh:ıne4 

' raya nasıl üçmüz birlik!~ f ~ 
buradan da ablamın e,·ın4 mü2 birlikte ,i,lı !' m h"' 

Mustafa baktı ki o!ını)• 
ha: el şu kararı wrdi: • 

- Peki, ben de sizinle 
t t' oraya kadar gelir, faka 

çeriye giruıom, seni kapıd~ 
kır, dönerim!. 

- Niçin evden içeri~·e ~ 
istemiyorsun, ne va r.;•P 
Jam sizi yiyecek mi?. 

= Y~k~·~blam bir çenf 
için çengi evin~ girnıe) l 
yediremiyor nmsıın?. JJrn' 
dersem, ablam, artık çen. 
büsbütün bırakmış!. 

1 
- Neyse ya\'runı, uzalı" 

yavaş yola düzülelim d< 
in önce yerli yerine yerli" 
etmene bak!. 

Yıllnrdanberi sevdiği 
ile ancak bir, iki saal ka~ 
şabildikten ve ona için'~ 
firaklarını ,acılarını diİ, 
kendisinden ayrılmak ii•' 
ğunu anlıyan Nazlı t<~ 
yaşlarını salıverrken İnrf 1 
kapıya bir araba grtirıı•' 
sokağa fırladı. 

Mustafa Niga' 
evinde 

Araba, Nigiırın Kocaııı~· 
pdaki evinin kapısıı1• 

~ Mustafa aşağı atladı ve 
hazin hazin vedalaşnıı'' f 
Şimdi ikisi de ağlı)·ord••· 

1
, 

lla evin kapısı açıldı, dıt': 
hca bir kadın çıkıp teı.r• 
!ere seslendi: ı~ 

akçe alırlardı. f 
Bu suretle '"fetholunan , 

halkının esir edilerek ]11~, 
masına mani olunmuş 0/ 

ahalinin eksilip harice 
mini olundu. tl 

Bundan başka bu sur\ 
hnıp hudut haricine ifCV n 
sının mahzurlarının öııun 
di. tl'seranın piyasası ~,' 
Esir almak hevesini k' 

bir isabet olmuştu. Yokf 
!kette adam kalmıyacak ~~ 
Diğer taraftan vak'a tf' 

Efendinin vezaretle sad~ 
runa hasrı meşagil etın e 
rarüstemin şimdilik Jtııı1' ç 
zaskerlik makamına geÇrfl 
bep oldu. ııJll 

Bursaya avdet eden S il' 
rad, Bizans lmparatotıl ıı• 
musa!Aha etti. Maksadı jfl 
ıimdiki fütuhat ile ı1<1geı: 
Bursada rahatça valtit çe ı 
Bu padişahın ıamtn edefll' 
lcabmı hakkile ihata 

/ göstcriy.:ır. ..ıı 
,~ ...... 



,, 
11•1 
::,;.;; 
-::i J ttit.ı Yaı.v.ın rııeunıert J\JI<.1a•J1..a 
..:;,;; l' A.Jaıısı lJtiltenıerlnden aiınm11:U) 
r el tlhia eden: Muammer Atar-. 
• Aırnerik ?ia a Hariciye ve Bahriye 
ı1f l<n~?rı Kordel Hali ile Afüay 
!!""' ve /\ un. son nutuklarının İngiliz 
seo Sirle ırıerıkan gazetelerinde tef -

jt t~ rınc <ievam edilmektedir. 
di ~rıltan kabinesi azalan şim

~~jp n~ kadar bu derece sarih ko -
a aıtlış!ardı. 

Üze uııveltin bu nutı>kmın halle 
,._'

1
:'1'<1e bırakacag·ı tesirlere na· 

~ı ıti.b 
Yaıtat are alarak, yalnrıda be -

BJlliP ~di la bulunması beklenmek -

~nıiJ !~· 
işiJll tİİrec ıltereye harp ımalzemesi gö-

f lil<I' halli elt vapurlann salimen ma -
ı. !:iin ile Varabilmesi, Amerikada 
ru' lind:;· en rnühlın bir meselesi ha-

r~t.' ır. 

eP sı!UZvett gazeteciler konfcran· 
?!okta. vapur kafileleri hıılckındaki 

so1 lirle 
81 nazarını izah edecek tef· 

~ tde bulunımaktan imtina. e.t
bt' ·~·fakat. devriye geınllerının 
ııı ltıil 1 A.tlıintık sahillerinden 1000 
e~ı llÖy}enıesateye kadar ll'Sıldıklarını 

C lll~ir. 
b !lll.OENL.'\ND•JiN V AZiYETİ 
~· y ığer taraftan vapurları hima-

r:lbakımından Groenland'ın iş • 
,ı ı:lltı llleselesi de Amerika ve in
a~ ı.ı/rre efkarını meı;oguI etmek -
Ji~ "' 
I• l.ı:İtuııvelt, Groenland'ın kısmen 
pıi g ~hver kuvvetleri tara.fınıbn iş
iP ı,,":_ eıdlmiş olabileceğini, fak.at bu 

Ji!· ~'"""Usta sarih malı'.lmatı ohlıadı -
dtl nı si:iylernJş ve demiştir ki: 
rı~ h <Birleşik Amerika, Groenland'ın 

ı:!. ~ur}ü işgaline ınAni olmıtk içın 
"""titrler ahnaktadır.• 
Cl Zaıınedildiğine göre, Amerika 

1 !'Oenland hak.kmıc!a Monroe ~üs
ıır:::u il.an edecek, yani .bu bol

ill)-ı A.ınerikanın .himayesi altına 
a~lleaktır. Bu suretle İngi!tereye 
!:iden gemilerin emniyeti daha 
ZlJ>adc temin edilııniş olacaktır. 
\'UNAıNisTAN SONUNDA 
?.iUZA.FFER OLACAKTIR 

ll.ıızvelt Beyazsarayda kendi • 
Sı:tj ziyarete gelen Arnerikadakl 
'\beta Cerni)'E!ti azasına şunları 
~lem iştir: 

•Har.bin bugünkü safhasının 
f llıtıva at neticeleri ne olursa ol
~I lıın Yunan milletinin istıkialini 

\oe arazi bütiinlüğünu istirdat e
derek muzaffer olacağına eminim. 
Bı.ı yüksek gaye uğrunda Yuna -
n!stan Amerikanın dootluğuna ve 
Y~rdımına güvenebilir. Biz, teca
\ıi.ı:z karşısıııda hürriyetini ımüda
faa ed n milletlere mümkün olan 
bütün m&dd'i yaıdımı yapmıya ka
tar vermiş bulunuyoruz.• 
l VaSingtondaki İngiliz sefiri Lo!'d 
laliraks da sunları söyle.m"ıtir: 

b ·~u harp, bir mulkavemet har-
ı<!ır Alınanyada Halk Hitler'ın 
~crl~rinden niçin da!ha büyük 
ı , ııç göstermiyor? Çünkü Bit -
~ kan olılbilccek tek bir zafer 
t nmarlığını biliyor \~ bun~ 
.~amıyacağı hks.i vardır. Bu
\t.~ Britnnya üzerinde zafer ka • 

~llılıııadık.ça, diğer lbütün zafer
er hı.ç bir işe yaraınza.• 

CEBELÜ'CT.ARIK'TA 
li HAZIRLIKLAR 

. lt\er'in muavini Hess'in Mad
~l<h! gelerek Alıınan motörlü fır • 
"'al•h- . . . lep - •uın seııbestçe geyııeı ıçın 

h anYadan tale,pt.e bulunduğu 
ıııaltkırıdakıi şayialar lbirço.k tah -
\o 

1
nlere yol açıın.ı.şsa da deni2ıden 

e karadan bir 'h.ücumu karşıla -
lnıy'l ha.zır bulunan Oebıelüttank 
lal(t • it rı makamlarını endişeye sev· 
ebııılllniştir. Birçok siviller şim

:::en Cebclüttarık'ı ~rketmiışler
§ı · 'tehlike da'ıa ziyade yakla .

!'sa askeri mırkamlar başlıca hız
~et~r e~ı mi.iıSteısna bütün hal

ı !ah.Jiye edecekılerd!r. 
'l'OJııı.UKTA MÜDAFAA 

ŞİDDF7I'Lt 
,
4 
Abnan ve İtalyan piye deleri 

~ . abahı şafakla lberaber Tob:uk 
dcUd .faalarına t arruz etmişlerse 

hucuıın daha müdafaa hatla -
~varmadan kırıillııştır. Alıman
ar ve İtalyanlar bi~k öhl bı
ra~ışlar, 5 subay ve 125 asker 
esır vcrm~lcrdir 

Alman tebliği. İngilizlerin kuv
~tli tank cüzütamları ve ağır 
Pçunuı1 hlnıayesılc Sollum'un 

l:.?.ıibında Kapuzzo'ya yaptıkları 
r."'"ın<e manevrasının tardod'ilid
~~i 'bikl rmektodir. Ayni tebliğe 

f1~e 24 nisanda 'l'obruk Liman 
ba ısatı taY' ı 1 rden atılan bom· 

la~la lahrı,p cdılmiş, bfryük bir 
gemi batırılm tır. 
<ıe~ııbcşi _andaki vaz.ivete gelin
,; , Ccnubı Afrika k.ıt'aları Des-

P nın bil'ltnç kilo~tre yakinine 

Amerika hükUınetinİD 
Groenland' da bir Alman 
iıgalini önlemek. i~i~ ~
merika hİ.9\ayesını ılan 
etmesi beklenmektedir. 
fngiltereye giden. ge'.°~ 
kafilelerinin emnıyetını 
temin etmek meıelesi A
merikayı me§gul eden 
batlıca meseledir . .:___ -

Jıınjşler, şehrin dış müdaiaa hat-
get ·~·şlardır Dün Daoot or-
ını ıSa~,~ · 

dusunun son mukavemet noktası 
olan Dessie Adis$alıanın ~5 kı
Iometre şimali şarkisindedır. 

A.MERiKADA c Y1lIDffi~1 
TAYY.AruJLERİ YAPILIYOR 
Nevyo1'ktan İngiliz gazetek!rine 

'~rilen malumata göre, Amerıka
da l3 bin metreye kadar yükse -
l<i!ıilecek çıok kU\-vn• av tayyare-

leri yapılacaktır. Bu av tayyare

leri J'e\•kalade sür'atli olduğun· 
dan •Yıldırım tayyaresi. diye a
nılacaktır. Tayyarenin silahla~ı 
gizli tutulmaktadır .. Ancak motö-

. .. iık·ı· '"in be=ır ku•-vetınde runun ıu Jb 

olduğu ~mnekedir. 

Ruzvelt'in oğlu\ A m erik a'd a 
Çan KayŞek'le! maden amelesi 

görüşecek :grev yapıyor 
Şanghay 27 (A.A.)- Amerika 

Cumhurrcisi Ruzveltin oğlu james 
Ruzvelt birkaç güne kadar tayya
re ile Hongkoııktan Çungkinge gi
derek Mareşal Şang Kay Şekle 
görüşecektir. 

Şankhay sinema· 
r a ,ında iki bomba 

Şanghay, 27 (AA.) - Japonlann 
idareshıde olan Hongkev maha11esınde 
iki sinen1ada ve hemen hemen aynı 
zan1anu:a sn Ui iki bomba pn•lamlŞtır. 
19 kişi çok a~r yaralann11~!1r. B ir 
kısmının hayatı teh1lkededr. Bu sui
ka!iıltan sonra mahnllc derhal kapahl
mıştır. japnn makamah bundan böyle 
sineınlara girl-çek bütün Çinlilerin 
muayc-ne edıll'CCklerini bildirmi;.;lerdir. 
Bu sutkastalann sıyast oldulu zanne
diliyor. * Budapcşte, 27 (A.A.) - Macar 
ordulannın Yugoslllvyada işgal ettik
lC'ri t0praklara a:i:rınek ve bu topr;tk
lardan tıkmak 7as:1ğı Nisan sonuna 
kadar uzahlmıştır. 

Vaşington 27 (A.A.)- Ruzveltin 
hususi katibi Earlynin bildirdiği
ne göre, maden amelesi crcvi he
nÜz halledilemediğinden Rırıvelt 
Varmspringde geçirmek fikrinde 
olduğu kısa tatilden vazgeçmiştir. 

Harbin başından 
beri gemi zayıatı 

Nevyork, 27 (A.A.) - T35S: United 
Pres:s'in bıldirdilfne göre, harbin ilk 
18 ayındaki ticaret gen1isi zayiatı cern
an 6.687.0QO tonil~toya bali~ olmHkta
dır. BunWl 5.400.000 tonil!ıtıJSU İngil
tere ile ıntitteliklerine ve bıt:!ra.t 
memleketlere aittir. 802.000 toni16to
su Almanynnın ve 485 .000 tonilatosu 
da İtalynnındır. 

Habeş imparato-
runun 
Adis 

HiTLER YUOOSLA VY ADA 
Hitler birdenbire Yugo.slavyada 

Morft>ar şehrine ge 1 mi.ştİ!". J 11ıı-.1'llıı.ılllıı.ııııllllııl'lllıı,_1'11lıııllllllııl~,_, 

mümessili 
Ababada 

Aılisabalıa 27 (AA.) - Habeş 
knpara ' oru Haile Selasiyenin şah
si mümessili Makonne 15 nisan
da Adisa'babaya gel:ıniştir. Ken -
disine 4 sııbay refakat edi)'llrtlll
Makıonne beş senelik jqgalden son· 
ra Habeş hükUınet aner:kezinin 
ne vaziyette olduğunu !bizzat mü· 
şa-OOde etmek için gelmiştir 

Diğer taraftan yan resmi Ber

tin kaynaklarından bilıdirildiğine 
göre, Alroanyanın Anlkara Büyük 

Elçisi Fon Papen'in hafta sonuna 
kaıdar Berlinde kalacağı zanne • 
dilmektedir. -------
Harp Vaziyeti 

( ı inci ı;a:rladaa dena) 

Evvelki yazılarımızda muanni
dane müdafaanın yapılamıyacağı
nı "e bunda sev kulceni bir fayda 
kalmadığını yazmıştık. Zaman, im
kan ve kuvvet mefhumlarile mn
aıınidane müdafaanın telifi artık 
kabil değildir. Elde kalan kuHet
lcri ınüıukün mertebe az zayiat ile 
nakletmek daha dogrudur. 

EGE VE AKDENİZDE: 
Akdenizde Alman istila şeridi

nin şark ucu Dedeağaca ve garp 
ucu İtalyanların (Cenova) lima
nıdır. Büyük harpteki Almanya· 

nın bir «Tiryestc, sine mukabil 
bugünkü Almanyanın Akdeniz 
inıal sahillerindclU bava "e deniz. 

ü..·ı~ri epeyce çoktur. Almanya, E
ge denizini bir Alman gölü haline 
getirmek için şimdiden askeri ted
birler almağa başladı. Semendre, 
Taşoz, Litnni adalarından sonra 
Midilliyi de işgal etti. Dedeağaca 
indikten sonra Alman hB\'a kuv
vetleri Çanakkale deniz yolunu 
zaten hava kontrolü altına almış
tı. Bu adaları işgal etmekle ve 
limanlarda hücum botları için üs
ler tesis etmekle hav; kontrolünU 
denizden temamlaml} oluyor. 
Almanların, İtalyanlara ait on 

iki ada ile irtibat tesis etmesi 
için orada bir Sakız adası kalmı\'; 

t Bu adayı da i§gal etmelerı 
ır. Al 

muhtemeldir. Bundan sonra -
manlaruı Rodos adasına kadar ha-

deniz hakimiyeti tesisine va ve . d" 
gayret edecekleri şüphes12 ır. 

Akdeniz havzasında Çanakkale, 
Süveyş kanalı, J\1alta ve C~belüt
tank olmak üzere dört mühım de
aiz geçidi vardır. 
Almanyanın en fazla sokulduğu 

geçitler l\Ialta ile Çanakkale ve 
henm uzak kaldığı geçitler ise Sil-

k.nalı ile Cebelütlnrıktır. 
veyş 

Almanlar Çanakkale boğazı era
fındaki adaları birer birer i 1:91 e-

d k İngiliz donanmasının bu-er en, .. 
na seyirci kalmak ise~~ının ksc-

b 1 • • biz de bolabılırıL Fa al ep erını . d 
b nl izah etmekte bır fay a 

u an d . d 
yoktur. Almanlıırın Kara enız e 
İğneadadan Akdenizde Rodos ada
sına kadar şarka doğru yayılmış 
olmaları İngiilizleri pek o kıular 
alakadar etmez. .. . 

İngiltere Küçük Asya uzerın-

den Süveyş kanalına do.ğr~ b_ir 

Al istiliısının gayrımumku.n man b .. . 
oldub'1ma emindir. Li ya. ~~rın
den Alman • ltalyan teh~ıdını tek-

bertaraf edecek vazı)·ete gel-
rar .. k ah 

. t" Bu itibarla Suvey an 
mış ır. k 1 • 

M meseleJnde sev u ceyşı 
ve ııar . . h f .. ı··· .. "u e ·kisi gıbı mu a a
ü~tun ugun 
za etmektedir. 

Cebelüttarıka gelince, b.u kale
. .. dafaası Portekiz, ispanya 

nın mu · t 
F Sanın alacak! rı ,·azıye e ,.e ran d •. 

bağlıdır; Almanların. Ege ~nm~
deki hareketleri İngıltereyı ~ag
l, etmek için tali ehemmıyeti 

hu~ d." Fakat Cebelütıarıkm zap
aız ı.r. . • ula 

tı İngiltereyi ;.tili ıçın vur • 
'k u""bim darbedir, Alman-ca en tn ...... 

!ar bunu artık anla~ goruau-
yorlar. _ • 

İtalyanların kazan
madıkları harp 

(1 lncl aayfa4an devam) 
).'lukavernet etWer ve kendilerini 

bekliyen imtihnnlan tamamlyle m\ld
rik. olarak bunu yaptılar. Za.fer için 
her şeyi veriyorlar. Bugün size baştm 
yukarıda hitap ediyorum. Cü.n.k:ü va
z.i1emızi yaptık ve nibat zafer gününe 
kadar da vazi!emizi yapmakta devam 
edeceğiz.• 

Ayni ziya[t"lte Avuıtralya Başvekili 
B. Mcnzie& de ıunl.ırı soylemtı;tır: 

cYunanislan, 1Ma.nlık tarihmdc hür
riyet uğrunda yap:.m~ olan en cesur 
savaşın en parlnk rqjsallerind1'11. birini 
göstermiştir. Eğer hana cYunanistana 
yıtrdım etmE"kle iyi mi ettin?> diye 
11orarlarsa cevabım ısu o~caktır~ Yu
nanistan bJc; blr tcrı..'<idut gö termeıniş
J.,:r. Yunanl!lan harp etmcğe hazırdı ve 
Q.unu büyük bir üstünlüğe karşı yap
tı . Bugiln t-nd:$ede i.:ick, kaygılarımız 
ve mes'uliycU('"t"imiz varsa her halde 
bunlara teessüf karışmamaktadır.• 

Anadolaya 
gidecekler 

(1 ID.el sayfa4uı devam) 
nakliyatın prograınıru hazırlıyacak 

ve bunlar ilAn eılilL'<'ektir. }larcket 
günler{ illn edltt?n k:ı!Ueleı-in biletle
ri de deThal kaymakamhklar tarafın
dan halka tevzi olunacaktıt-. Mayıs a-

' 71 içinde buti.ın nakliyat biUrilmiı o
la.caktır. 

Amerika' da boş 
duran160vapur 

Vaşington 27 (A.A.)- Vaşing
tonda toplanmış olan mali ve ik
tısadl Amerikalılar i<ti~are komi
tesi, Amerika kıt'ası limanların
da bulunan ve kullanılmıyan 160 
ecnebi gcn1inin müsaderesini tav .. 
siye etmiştir. 

Bu 160 geminin sulh ve Ameri
ka kıt'asının emniyeti lehinde kul
lanılmasını da tavsiye eden mez
kilr komitede bütün Amerika cum
huriyetleri temsil olunmaktadır. 

Birleşik Amerika Hariciye Müs
teşarı Velles komitenin bu tavsi
yesinin alakadar bütün hükumet
lere gönderilcc<"ğ'İni '."i:Öylenıişti.r. 

+ Bud:ıpe-ştf'~ !7 (A.A .) - Ma.caris
bnın Kahire Masl.abalgüzan B. Ma
t"O!S7 yeni teşkil olunan Hırvatist.anm 
merkezi Zağı-ebe tayin f"dilrnlştfr. B. 
l\larossy hemen yeni ırazitesf başına 
gideccoktir. Di~er tarttilan beyanneme verdik-

leri halde i15n ~Ucn günde vapurla ~ ........ ._llıııl'llıı.ıılıllllıııllllllııllllııllllllııl"' 
hattkel etmiyenler, bundan aonra ya
l)ıla.c:ek biitün parnsız n.aklıyattan ıs
ti{ade edemi7ecek.leri gibı adres ve 
lıimleri allkadl.rlarca J"llah!uz tutula
rak ileride harhan,gi bit' işte bu ha
reketleri nazarı d:kJ,atl' alınacaktır. 

TilRK l\IATBUATINA MENSUP 
BAYA. 'LAKI DAVET 

~ - Blrllit İstanbul lılmb.. _, 
Milil mQdalaa ı.ııerinde Turk kadı

nının kendıne dil$cn vazifeleri almak 
(lzcre başlıyan teşebbQse iltihak şekll
ler:nl konu'iffiak Oz~re Birlikte ftu ol
swı olmasın a:a.zcte \"'e mecmualarda 
yazı yazan veya kttcıp nefreden veya 
gazete ve mecmua idare.terinde her
hangi bir vazifesi olan bUtün Bayan
ların Nisanın 29 uncu Salı e:Unil şaat 

17 de Türk Ilnsın Birliğinin Beyoi
lunda L:ile Sinemagı karşı:undaki mer
kezine gelmeleri ric.a olunur. 

Balkanlarda 
Vaziyete bakış 

(1 ln.cJ aa.rfad.an deva.m) 

Mora ada..c;;ına çtkıldikleri takdirde, 
Korcnt Kanalı mudafaarun daha uzun 
mlıddet devamına hayli yarılım edebi
lir. 

Londra radyosu dün İngiti-ılerin A
tlnanın 50 mil Şımaline kndar ~kil
di.k.lerıni bildJrmıştı.r. 

Almanların Yunanbtanda insanca 
verdikleri zayiat butlin İ.ngillz kuv
vetlerinin mecmuudan fazladır. Tah
rip edilen top ve tank adedi de İngi
lizlerin Yunan~ na gönderdtğf top 
ve tank •dcdinden faz.l.adır. 

Korent'e hAklm 
tepelerde 

(1 inci eayfa41an devam) 

da. şiddetı. çarpışmalar olmakta
dır. 

Termopil muharebesinin, BaL
kanlanla başlıyım muharebenin 
bidayetindenberi <"ereyan etmiş 
muharebelerin en fiddetlisi oldu· 
ğu umumiyetle teslim edilmek· 
tedir. Almanlar, mütet•ali dalga
lar halinde, tanklarla ve pike 
bombardıman tayyarel.erile hü -
c1<m etmişlerdir. !ngiliz topçusu 
büyük bir faaliyet gösti?T'lniştir. 

!ngilizler, düşmanın adetçe e::İci 
faikiy~i karşısında. düşmana son 
derece ağır zayiat ı•erdtrdikten 
sonra. geri çekilmeği lüzumlu gör
müştür. 

Şimdiye kadar alınan habertett 
göre, Alman zayiatı, halen Yuna.
nistanda harbeden lngiliz kuvvet
lerinden fazla olmuştur. 
Düşmanın topça, t~a ve di· 

ğer lıarp malzrnıesince zayUıt\ da 
İı.gılızlerin Yunanlstaııa getir • 
diği top, tank ve ha.rp malzeme
sinden fazladır. 

NlHAl ZAFERE K,1DAR 
MÜCADELE 

Kahire 27 (A.A.) - Hükumetin 
sözcüsu, Yunan mille:-inüı bugün· 
kü vaziyetine rağmen ııonuna ka
dar mücadeleye devam edeceğini 
ve Yunan milletinin •·ihai zuf~ 
SaT$1lmaz bir itimat be lediğini 
söylemi.§tir. 

Alınan t blığine göre, A7manlar 
Tcrmopil mevkiini Z'lrladıkt.a.n sonra 
bu tarihi Boğazın Şarkında ~1olo..> c.
varınad lngıJiz kıt"ıtlarını mağllıp et
mişlerdir. Diger Alman kıt'aları Tesal
yadan hareket ederek Eğriboz uda a 
gitmişler ve Halkı.Slen tekrar karaya 
tıkmışlardır. Seri Alman ku·."VeUeri 
Tep nehrini geçnıişlordır. ŞEHİR TiY TROSU 

Bir milyD'fl Yunanlı Almanl.artn i:ş- KO:\fl.Dİ KlSl\U :\11 .. '.SİNDE 
,cal ett!ği mıntak~larden adalara hic· 30 Ni n Çaryamb.c ı: ı'~ıı 
ret etm.işlerrlır. Film Rejısörıi 
TAŞOZ VE MiDİLLİ Vedat Or!ı 
ADALAIU DA İŞGAL EDİLD! K A N-

Ankara Radyo Gaı.etes.nın L.:ındra Piyesini hizı.at lemsıl ede ktu·. 
Radyoswıdan naklen dun ak.şanı bll- 1.'iyatro Gişesi he giln açıktır 
dirdlğint' göre, Almanlar Tatt .ı ve Mi- -- -

dilli adalarını da işgal etm~:;rılir DOKTOR mm•mr::ı 

ZAYİ- Murat .P şa camıı Baş- ıFeyziAhmetOnaran 
müezziullii ıçın Ev!Gı!tan fldı#un ma- ('İLDİTil VE ZÜIUIEVİYE 
114. coızdanı ıle t:ıtbik muı.ArümQ. ka7- 1 lıltlTllHA SiSi 
betlı~ Yenl<lni çıkat11"'1it•mdan es- I (Babı;lli) Ankara eaddeı;i ç taı-
kisinia h kmti yoktur . . . , o_i:~u Yokuşu Köşe ba$1nd:ı Nn 41 
}lıuat h ('amil l\lbtttinl 1-'1 

.cıa Dıılr.lu W&'lS 
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ALMANYA 
Sovyetler 

Barit Ve Casuıü Telrlkası 

(8?pc'k•ldırın Devam.) 

sını da mihvere teslim ederse o 
vakit, belki Japonlar için harbe 
girmek daha kolaylaşacak \'e yu
karıda işaret ettiğimlı düğüm 
noktası kendılij'İoden {Üzülecek
tir. 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 65 

Diğer taraftan So\·yet orduları
nın Uzak Şarktan garba alınması 
Cla, yine herhalde yeni ve esaslı 
bir dönüm noktasına gelmiş bulu
nan Alınan harp hamlesinin hangi 
istikamette patlak vereceğinin he
nüz taınamile belli olmamış bu
lunması yüzündendir. 

Anna, Bu Vaziyeti Görünce 
Boğuk Bir Çığlık Kopardı 

Herhalde bu yer değiştirıne ve 
tahşidat Sovyetlerin garpta bir 
•taarruz k.asdi. gütmelerinden j .. 

lcriye gelmemekte ve daha yade 
)eni hamle ulkunda garp Akdenizi 
görünmesine rağmen; Almanya
nın tanıaınile vaı.ıh olmıyan vaı:i

yeti karşısında bir ihtiyati müda
faa tedbiri ifade etmektedir. Al
ınanlarla Sovyetlcr arasında ne 
Avrupa !ıarbini teshil \'e tacil e
den 2t ağustos l\Ioskova • Berlin 
ademi tcca\·üz paktı esna~ında, 

ne de bundan sonra ve Tokyo -
Moskova anlaşması •ırasında bir 
hususi ,.o 'gizli anlaşma hasıl edil
memiş olduğu, artık kat'iyyen an
laşılmış bulunuyor. 

Sovyetlerin üçler paktına girme 
teklifini reddettikleri ifşa edil
diği gibi; Pravdanın Sovyet siya· 
selinin müstakil bulunuşunu ilan 
edişi ve Balkan lıoreketleri üze
rinde Moskovanın umumi)"ctlc ta
kip ettiği !ıattı hareket de So• yet
lerle Almanlar arasında grzli bir 
anla~n1anın nıevcut bulunmadı
ğının en bariz müe)·yidcsidir. 

Filhakika, Amerikanın harbe 
girmesi ihtimalinin günden güne 
kuvvetlendiği bir sırada Alman· 
yanın asıl harp gayesi olan İngil· 
tereyi mağliip etmeden Sovyet 
Rusyaya karşı bir hareket tasar
laması ihtimali ilk nazarda mu
hakcn1e ve iz'an ölcüsü ile garip 
ve hatta saçma görünmektedir. 
Bu itibarla Sovyetlerin garp hu
dutlarında tah~idat yapmaları da 
fuzla, hatta fıızult bir ihtiyat ted
biri şeklinde te{sir ,.e telakki o
lunmak gerekir. Ancak, Alınan
yanııı Akdenizi İngiltereye kapa
dığı, Cebclüttarık ve Süvcy·şi dü

- 22 bın dolar teklif ediyor!. 
Anna hayretle yerinden sıçra

dı; 

- 22 bin dolar mı!. 
- Evet!. 
- Fakat niçin?. 
- Gayet basit ve bizim için de 

hayırlı birşey için!. Doğrusunu is
tersen kendi hesabıma ben pek ma. 
kul buldum ve reddetmedim!. Sen 
de kabul edersen mesele halledilip 
:bitmiş olacak!. 

Anna asabi bir merakla sordu: 
- Fakat mesele nedir?. 
- Mesele ... Hiç!. Seni zaten a-

meliyat ettirmeyi dü ·ünmüyor 
muyduk?. Bu Allahın beliisı teh
likeden bir an evvel kurtulman 
•• 1 
ıçın .. 

- Evet?. 
- İşte yann hemen bu ameli-

yatı olacaksm!. Tabii. senin iııte

diğin ve muvafık göreceğin her
hangi birinci sınıf bir klinikte!. 

- Evet, sonra? bu kadar m.?ı 
- Hemen hemen bu kadar!. Şa 

yet sende iddia ettıkleri gıoi o a
cayip maden parçası çıkarsa, bize 
hiçbir lüzum ve faydası olmıyan. 
bu madeni o alacak'. Mesele bun
dan ibaret!. Şüphesiz, Japon, bu 
bizim için lüzumsuz \'e hatta her 
cihctçe tehlikeli madene mukabil 
22 bin dolan verecek!. Hepsi hu 
kadar!. 

Anna sap:;arı olmuştu. 
Şaşkın pjklll ve gayet ürkek 

nazarlarla etrafına bakınıyordu 
Birdenbire titrek bir .~eole: 
- Oh'. ded;_ Bu dolap!. 
- Nas;! ıhla?, Anna~. Ne de-

mek istiyorS".ın?. 
Anna aynı halde haykırdı: 
- Bu dolap! Bu tuzak dıyoruın 

sana!. 
Kendimi ben böyle bir japonun 

eline nas!.l teslim ederim, <il!. Ben 
bu adamdan korkuyorum!. 

-Fakat korkacak ne var, Anr•a? 

şiirdüğü n imali Afrikaya Fran- SPOR 
sız - İspanyol t · rikl mesaİ!ooİ ne~ 
ticesinde hi..kim oJduRu farzunu· 

Du··nku·· hal olarak bir in düıünülürse; 
Almanyanın A\'rupa kıt'11>ına ve lik 
Akdeni:ıe hiıklnı olduktan sonra, } 
İtalyan . :\lacar - Rumen - Slovak maç an 
ordularından da i.ı;tilade ederek Şeref stadında günün ilk karşı· 
Balı:U ve Iraka gitmek için Suriye ]aşmasını lig dö"düncÜS>Ü İ. Sporla 
yoli ile olduğu kadar; Ukran}·~ A.nkaranın Maskcsporu yaptılar. 
yolu ile de bir te,ebbü•e geçmcsı M sk 1 1 

h ·· ma 
. · k k a espor u arın oyunu enuz ihtimali Sovyetlcrı daıma uş U· • . . 

d b.1. B t kd" d ., an ılum olmadığı ıçın sahaya çıkışla-lan ıra ! ır. u a ır e Jum • ı . 
A( "k k t' ına rı da merakla beklenı)'llrdk.ı. !ar, A \TUpa ve rı a ı as 1 . . . kım 

1 • til' d f r •de•ek lk dakıkalarda her ıkı ta isgn ve ıs ayı e ve rC' t '" .. . 
. d A 'k i u· "h pnute,.ed<iıt, fakat Ankaralılar ga-

ku rette merı an ve ng ız ı • t - l 1 ak İs1. rlb 1 k 
racı yapılıncıva kadar. ov yet Rus- İ l

1
'"E'. guzek pask .aşareğ ba lud 

1 
a-

. · h b" esır.e sı sı ın:m e aş a ı ar. ya da bır \"ıldırım ar ı } apmayı . . _ 
ff k .. t takd' · d ha.r- Bu ılk anlaroakı akınlar şut ata -

ve mova a ı~e mn e 1 dıkl . b. t " 1·· t" • 11 t . . \ . ,.1 Ja ma arı içın ır ur u ne ıce ver 
bı y 1 arta uza ma) ı \e ~ - •~ .. edi 
ponlarla taksim elme)·i. hu kodar m İ S 

1 1 
d kab.l k 

yayıldıktan sonra da muharipleri · ı::r u ar k a ;:::mı 1 

0 
a ~~a 

'bezdirerek sulhu temin etmeyi g~d tke.kgeçd Aa k ar. ,_n
1 

.ı • 
d b ·ı· 1 rıncı a ı a a n ara ""esıne 

hesap ~ e 1 ır er. ·ı b" •k nd c· -
G .... 1.. k' d ve haki çekı en ır orner esnası a ı 

oru uyor ı, şu an a . h d .. 1 b" ··u .llc ı · t 
katle maliim ve müsb t olarak or- a guze ır şu e 1 go u yap ı. 

1 d .. . . kendi Bu savı Maskesporluları çalışmağa tada A ınanyanın un3 &) ı · . 
· ]etmek istenıe•inden baş- sevketti. Yaphkları muk.a.bıl akın-. 
sıne ma s· ah -d 
k bilinen hiçbir ey ,.e plan ol- ların birinde Sarı - ıy mu a -
n~amasıııa rağmeı;; tahmin yolu faası bir penoltı yaptı. Fakat Mas· 
ile bir çok ihtimaller üzerinde kespor sağ hafı boz.uk bir vurıışla 
durmak mümkündür. Esa. en harp bu fırsatı kaçırdı. 
dı:ıı veya bitaraf de,·letleri fazla 1. Spor bu tehlikeyi de atlattık· 
tedbire, daima ihtiyatlı bulunmı- tan sonra tekrar hücuma geçti. 
ya sevkeden de hiçbir şe~·in kat't Devre or:alarında Süleyman sol -
ve mü•bct olarak bilinmemesi ve dan aldı~ı bir pası yerden bir şüt-

. şimdiki halde bütün teşebbüs ele- le gole tahvil etti. Ve devre böy· 
manlarının Bitlerin kafası içinde lece (2-0) bitti. 

saklı birer muamma halinde bu- İkinci devrede yine 1. Spor ha • 
lunu511dur. 

Herhalde, Sovyetleri de garp kimiyeti esnasında Mükerrem gü· 
renhesinde kuvvetli ve hazırlıklı zel bir şütle üçüncü golü de yap

tı. Vaziyet (3.0) olunca Maske • 
bulunmıya •evkeden amil orbda 
kat'i hir delil olmamasına rai· sporlular hÜcU'ITla geçtiler. Biraz 

eonra sağ a<;ıkları isıibetli bir şiit
ınen, zihinleri yoran tahmin ve 
ihtimallerin nıenudiyetidir. le ilk gollerini attı. 

ı l Bundan sonra OY'Jn gittikçe rev-
ETEM ZZET BEN CE kini kaybetti. Otuz beşinci dakika-

Bitler harbi kazan
mak istiyorsa 

(l tnfl •Tl ... aa ........ ) 
· zanmak istiyorsa İngiltereyi isU

J.ay a teşebbüs etmeli ve muvaf -
fak ol.malıdır. Eğer böyle bir te
şebbü girerse, mağlup olacak
tır, girmez>e de yine aynıdır.• 

General Smust, gar·p cephesin
deki muhar bekrın daha çetin o
lacağını te)it ettikten ve harbin 
daha rok uzun sürebileceği kana· 
atini izhar eyledikt.en sonra. ni -
hai zafer olan itimadını beyan 
e)'lemışt.r. 

da Kadirin çok sıkı bir şütle yap
tığı dördüncü g le Ma esporlu • 
!ar da :;on dakikalarda bir golle 
mukabele ettiler. Ve maç ta (4-2) 
t. Sporun galibiJ"'tile sona erdi . 

Harbiye· O 
Beşiktaş - 2 

Oyun çok seri olarak başladı. 
İlk dakikalar mütereddit., biraz 
sonra Beşikta~ın güzel akıJ:"'ar yap 
l<ğını görüyoruz. Harb!yelilerın 
buna mukal elcsi çok sürmüyor. 

Altıncı dakikada Harbi e k.ale -
cisi arko arkaya iki l'l('fıs kurtarış 

yaparak dakikalarca alkışlandı. 

Ameliyatı o yapacak değil gi!. 
Sen Varşovalısın!. En iyı 'e 9 1 
emin hastane veya kliniğin hnngl
si olduğunu pekilii bilirsin!. Ken
din bir tanesini intihap edeceksinl.. 
Yalnız, apandisit nahiyende ha
kikaten birşey çıkarsa ona vere
ceğiz!. Bundan ibaret, bunda kor
kacak birşey yok!. 

Anna, adeta gözleri korkudan 
büyümüş haldeydi. 
Sapsarı yüzile ve müthiş bir 

asabiyetle saçlarını silkerek: 
- Oh!. asla!. asla!. diye bağır

dı. Sen beni burada bıçakla kar• 
nımı deşerek ameliyat et razıyım. 
Fakat o müthiş japonu. o esraren
giz feci adamı hayahmıza karış

tırma!. Sana ... oh, sana yalvarı
rım!. 

- Anna!. Rica ederim. sakin ol 
Sakin düşün!. Çocukça evhama 
lüzum :ıı:ok!. Yoksa, !len ameliyat 
olmayı mı istemiy rsun?. 

- İstiyorum! . istiyorum!. He
men bu gece beni ameliyat ettir, 
razıyım!. Fakat o japon karışma
sın!. 

- Allah Allah!. 
Fakat, o anda, •Özümü ikmale 

meydan kalmadı. Birdenbire duy
duğumuz bir gürültüyle arkamıza 
döndük ve gördüğümüz man.zara, 
bizi adeta dehşetten dondurdu. 

Zira biz Annayla büyük bir 
heyecan için.de konuştuğumuz sı
rada Tuhumi, iki d;ğer tıknaz ve 
eğri bakışlı japonla birlikte oda
ya girmşler ve odanın kapısını ka
pamışlardı. Üçünün ellerinde ro
yelverler vardı. 

Anna birdenbire bu vaziY!'ti gö
rür görmez boğuk bir çığl k ko
pertlL 

Ben: 
- Alçak!. 
Diyey baltıJ'arak hemen elimi 

tabancama attım. 
(Artıası nr) 

Rus ·Japon pak ın
dan sonra 

(2 inci sahifeden devam) 
pony·a bir taraHan Çin işini ta,fi
ye edemiyeceği gihi diğer taraftan 
da cenubi pasifikte Fran,anın yıkıl 
ması ve Holandanın isti135i1e mey. 

dana gelen fıM;attnn i. !ifade ede

m<'mektedir. Eğer bu fırsattan bu 
ilkbahar ve yaz ayları içindr istifa

de edemezse, İnııiltere ve Birle
şik Amerika baxırlıklarını tamam
lamış olacaklarından japonya. bun. 
dan sonra biç harekete ge eıniye
eektir. Binaenaleyh gi;rünüJor ki 
Sovyetlerle paktı imzaladıktan 

sonra da japonya, Uzak Şarkta 
kendi teşebbü. ile girdiği çıkmaz

dan kurtulmuş değildir. 

Oyun o kadar seri oluyor kı her 
ilci kale de tehlikeye maruz ka! -
makta adeta müsavi.. 

On birinci dakikada Beşik ın 
yaptığı penaltıyı hakem ,.e,.,,. Jı. 

Harbiye alonlarınm sıklaşt. , bır 

anda boş kalan Beşiktaı kalcsıne 
Feyzi az kalsın bir gol yapı)ordu. 
Bereket top a\"Uta gıtti.. 

Umumiyetle Haılbiye daha Caz:a 
hücum ediyoc~ Beşıktaşlılar An -
kara maçlarındaki g ı cansız .. 

Bu vaziyette haf m sonlarına 
yaklaşırken tano .t;rkıncı dakika

da Hakkı ger !erden kaptığı topu 
Haı11ıiye kalesine kadar göture:elı: 
sıkı bir şütle ağlara taktı. 

Bu gol Harbiyelileri harekete 
geçirir gibi oldu. Fakat ilk devreyi 
(1-0) mağlüp bitirmekten kıntu • 
<amadılar. 

İkinci devre çok ta'sız bir şekil· 
de ba~layıp sonuna kadar bo\ le 
devam etti. Gerek B<'şlktaş "" ge
rekse Harbıvc takımları cansız ve 
isteksiz tıır .oy.un cıkamıağa baş
la Kırk ~ dakika içinde her 
ik t raf ta ele geçırdiği fırsatlar-

n •ifade edemediler. Son daki
kalarda biraz canlanan Beşıktaş 

Şükrü \0a•ıtasile bir gol daha ya
para • maçı (2-0) kazandı 
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Trablus, nasıl olsa elimize geçecek •. Bu 
kadından ')aşka· türlü istifade edilebilir 

c.Halk sabahtan iUbaren şehri 
cterlrediy'()r, civar köylere, çöle, 
ckabilelere kaçıyorlar. 

..sözlerimin samimiyetinden 
cşüphe etmeyiniz! Trablusa ve 
cTrabluslulara acıyarak bize iyi 
cnuımıele ediniz! 

cBu mektııbu size yazmak hu· 
csusundaki amilleri, yarın şehir 
celinize geçtiği zaman, babamın 
<Sarayında apaçık söyliyeceğim. 
.Selam ve hürmetlerimi kabul et 
cbüyük amiral! .. • 

Anjello Kardini 
Mektup bitince Tungut sual do

lu bir bakışla kaptan paşayı süz· 
dil.. Genç ve körpe bir kızın bu 
ateş ve ölüm sağnağı altında Tur
guda mektup gönderişi Sinan pa· 
pnın •ihtirası piri. denilen aman
sız kinini tahrik etmişti.. Turgu
dun 'bakışlarındaki istifham ma
Dll6ını anla.makta gecikmiyen kaıp· 
tan paşa sordu: 

- Cevap verecek misin buna? 
- Bihnem lüzum var mı paşa? 
- Yok amma .. Yine sen bilir· 

lin.. Muhasara ve nnıh.arııbe uza
dığı talııdirde ibu kadın bize çok 
faydalı olabilir! 

- O tarafı konuşmağa lüzum 
yek paşa ... Tra:blus nasıl olsa ya
nn sabahleyin elimize geçecek .. 
Bu kız veya kadından başka tür
lü de istifade kabildir. 

- Ne gibi? 
- Şehir elimize geçince, ora-

daki hazine ve emval sahpileri ta
rafından saklanacaktır. Bunların 

Ult'ydana çıkarılması işinde isti -
fade ooemez miyiz acaba? 

- Bilmem .. Şimdi o deli.kanlıyı 
geri bırakacak mısın Turgut Bey? 

- Bırakmamak olur mu paşa? 
- Olur ya .. Nerede bizian Mu-

rat ağa, Hasan Kelle, diğer levend· 
ler ne oldular? 

- Bunu onlara kar,tlık tuta -
bın mı di yecek:sin!z? 

- Tabii ya! 
- Aımrna doğru değil.. Çünkü: 

Evvela şövalyenin tıundan haberi 
yok. Binaenaleyh onun esareti 
umurunda olmaz. Saniyen Türk 
an'anesine göre amana kılıç, el -
!,'Dye zeval olmaz. Salisen de bu
nun bize hizmet etımekten gayri 
ne suçu var ki esir edelim. Onu 
bırakacağım! 

Kaptanı derya hiç sesini çıkar
madı: 

- Nasıl dilersen öyle yap! 
Der gibi omuzlarını silkti, içen-

nn Trablusu zaptettiltten ııoll!'a 
vereceğim .. 

- O halde siz bilirıılniz büyük 
amiral ... 

- Burada kalacaksın! Benim 
gemimde misafir olacaksın! Biz, 
Türklerde misafire ve elçiye gös· 
terilen hü."Ineti ya.kından göre -
celı:sin! 

Turgut dışan reslendi. 
- Kim var orada? 
içeriye •bir lewnd girdô: 
- Emret reisim! 
- Bana Sancaktar reisi çağır! 
Biraz sonra karşısına dildlen 

Sancaktar reise Tu~gut şu tali 
matı verdi: 

- Bu yabancı misafirimizdir. 
Benim misafiriıın! Kılma hata ge
linie vallah birinizi sağ komam. .. 
Şanımıza yakışır şekilde ağırla -
yın! Yoldaşlara da ten.bilıimi tek
rarlayınız!. 

Turgut; çak genç ve çok güzel 
olan gece post acısını kendi gemi
sinde misafir edeıı!ren böyle yap
mak mecburiyetinde kalmıştı. E
ğer bu tenbihler yapılmmnış ol
saydı zavallı A!fiyeri ertesi günü 
muzaffer Türk ordusile beraber 
Trablusa girecek yerde çoktan fe
lfJkete uğrar, denize atılmış olur
du .. 

Donanma, sabah için karaya as
ker dökmeğe hazırhklannı tamam
larken Alfiyeri Turgudun gemi -
sinde misafir olarak rahat lbir uy
kuya dalmış, Trablustaki hevecan 
ve uy!<usuzluk ımukabili ırışıl, mı
şıl uyumu~u. 

Halbuki Anjello, dıokuz doğura -
rak Alfiyerinin dönüşünü bekliyen 
güzel gözl<'ri uy.kusuzluktrn kızar
mış bir halde sahili ve sahile sa -
ray kapısı arasındaki yolu (!Ö'L'et
liyordu .. 

-5-

Hücum başlıyor 
Şafaktan bir saat evvel Turgut, 

Amiral baştardesine (.derek son 
haz.ırlıklan göı.dcn &€Çirmiş, sonra 
da Sinan paşanın yanına çıkmıştı. 

İhtiyar vezir sabah namazı için 
a'bdest alıyordtL .. A'bdetstini bitir
dikten sonra Turgutla seJ.amlaştL 
Sordu: 

(Arkası vaTI 

den ilave etm: 1 
- Dur •bakalım ,hıikmriyet sı

rası bize gelince, biz de bildıği
mizi yapmaktan geri kalmayız! 

Turgut, Alfiyeriyi beraber ala
rak kendi gemisine döndü. Orada 
delikanlıyı iyice sorguya rekti .. 
.Anjellanın ~im olduğunu, yaşını, 

halini, güzell:ğini öğrendi.. Bun -
ları öğrendikten sonra da - birçok 
defalar olduğu gföi - mektubun 
niçin yazıldığını anlamakta güç
lük çekmedi .. Alfiyeriye sordu: 

- Sen şövalyenin xoohafız za
biti misin? 

- Evet büyük ıı:ıniral! 
- Peki .. Efendine nasıl biya-

net ediyorsun? 

Aliiyeri başını eğdi, izah etti: 
- Ben de, bütün dığcr Trab 

lu.sta bulunanlar gi.bi artık şo -
Yalyenın hakimiyetini hiç olmuş 
gôm;ek:eyim .. Sonra bu yaptığım 
:ihanet değil, Trablus halkına ka~
çı büyük bir hizmettir. Zira; hal
lkın da şövalye ile birl"kte silaha 
sarıldı ğını zannedec<"k olursanız 
şüphesiz onları kılıçtan geçire -

eelı:sinlz. Hafüuki bu mektupla si
ze onların hislerini haber vermiş 

ol:uyorum.. Dahası da var büyük 

amiral... Bu Sinyorina Anjello 
Xardiniyi çok seviyorum.. Sevgi

nin dünyada nasıl itiraz edilmez 
bir kudret olduğunu pekala bil
diğiniz için sevgilim tarafından 
- ıihanet de olsa - gii6terilen her 
fl!'Yİ yapacaktrın ve .. yaptım işte -

- Şimdi nasıl geriye döne • 
ceksin? 

- Geldiğim gibi sandalımla .• 
- Ya seni sahilde yakalarlarsa? 
- İdam ederler. 
- O halde gitme .• 
- 'M iktuba cevap venniye • 

oek misiniz? 
- Cevabı bizzat şöva1yeye ya-

ı-~~~~~~·-~~~~~ 

27 Nisan 1941 
18.00 Pro;:ram \'e Memleket Saat 

Ayan. 
18.03 Müzik. Radyo Caz Orkestra

., (İbrahim ÖZgilr İdarcslıı
de.) 

18.30 Ankarada Keçiören Çocuk 
Yuvnsının m zalsl h:ıkkında 

bir Dialog. 
19.00' Milzlk: Çifte Fnsıl. 

19.30 l\leınleket Saat Ayarı, ve A
jans haberleri. 

19.45 Konuşma: Ziraat Takvimi. 
19.50 Muzlk: Saz Eserler; ve Karı

şık Ş,,rkılar. 
10.15 Konuşma (Çocuk Esirgeme 

Kurumu adına Maarif Vek.1-
let.nde llıfzırrah.man Raşit 
tlzrnen tar~!ından.) 

20.30 Miızik: Solo Sesler. 
21.00 Müzik: Meıhur Operalar 

(Pi.) 
22.30 Memleket Saat ayan, Ajans 

Haberleri ve Ajans Spor Ser
vı..ı. 

22.30 Müzik: Dans lltüllii (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Proı:ram ve 

Kaparuı. 

Maltepede 
Kirahk Ev 

Mahkemelerde 
(3 üncü sahifeden devamı) 

Mubaşir kapının onündc bir iki 
defa se»lencıi ... içeri girip: 

- Yok efendim, gelmemiş ... 
dedi. 

- Stratı ... 
Tekrar kapı.dan koridora doğru 

seslendi ve yine içeri girdi: 
- Yok eLendim.. Gelmemiş ••• 

dedi. 
Hakim, zaıbıt .kiıtibıne: 
- Yaz, dedi.. Gelmiyen şahit

lerden Yorgi, Yani ve Stratinin 
'birer lira para cezası kesilerek ili
zaren celplerine ve muılıakeme -
nin ... 

Salon boşaldı .. Taraflar ve sa· 
miler koridora çıktılar. Koridor
da maznun genç !uz, önden yü -
rünen davacı ile yeni sevgilisi 
Şeım.sanın yanına yaklaştı .. Ofkeli 
öfkeli bır şeyler söyledi. 
Davacı Cevdet: 
- Duydunuz ya .. Duydunuz ya.. 

Tehdit ediyor. Allah nzası için 
şahıt olunuz. Bakın tehdit ediyor. 
Bu sefer dolu tabanca ile gelip 

işin•i taınaınlıyacakmış. Allah aş
kınıza şahıt olunuz .. 

Fakat, kimse birşey duyma -
mıştı. Şahitliğe yanaşan yoktu. 
Davacı tekrar etti: 

- Yahu .. Duymadınız mı? Ba
kın neler söyledi ... 

Mehpareye bir celadet gelmişti. 
- Evet. .dedi. Söyledim. İşte 

duyunuz. Du.yımayan kalmasın .. 
İşitiyor musunuz? Bu kızla gez· 
mekte devam ederse bu sefer dolu 
taıbanca ile işini tamaınlıyacağmı. 
Haydi, h<'piniz şahit olun baka
lım, ne olacak? 

Ve acele adımlarla U2akl~ -
ken, söylendi: 

- Haydi bakalıım.. Kiım kimi 
·bastıracak, kim kimi yıldıracak .• 
Sen mıi beni, ben mi seni?. 

Cevdet cebinden bir def'terle bir 
kalem çıkardı. Şahit yazınağa ha§· 
!adı. EvveJ.a, mahkemeye giıme
den evwl konuşan iki genç ya -
zıldılar. Cevdettcn bir hayır ce
miyetine aza yazan bir müıınessil 
hali, etraflannda toplanan sami 
ve şahitlerde de fıkaraperver ce
miyetinden meccanen kömür al· 
mak için yazılan !ıkara tehalükü 
vardı. 

Denlzclllk Bahisleri 
(Dörduncü Sayfadan Devıı.uı) 

silahları oluşu ve bunlara ·deuiz
altı kruvazörü> ismi verilişi, bu 
denizaltıların Amerika bahriye
since hususi bir maksatla yapıl
dıklarına delildir. 

Bu maksat da gayet tabii olarak 
japonyaya karşı •lüzumunda kul· 
lanılmak. fikrinden ha a birşey 
değildir. 

Bütün hu malfunatı kısara göz· 
den geçirdikten sonra Atlantik 
deniz harbinin bugün aldığı şekil 
ve japon,·anın Alman~·aya deniz 
harp filoları vermek suretile açtığı 
çığır, son harbin tam bir ·dünya 
harbi• olmak istidadını siir'atlc 
geHştirdiği, Amerikanın İngilte
re)·e, japonynnın Almanyaya deniz 
harp va<ıtalart vermek sıır2tile 
yaptıkları yardımın, mihverin U· 
şak Şark ayajiı olan japonya ile 
demokrasilerin zengin ve kudretli 
vardımcısı Amerika arasınrla bir 
İınrhin p~tlak vermesine. döğii~ün 
dnha gcni~1emesinc miincer ola
cağını he~aplnmaK neticesine va
ra.ağı hatalı bir göriiş sayılmama
lıdır. 

Askerlik İşleri 
Şubeye daTd 

lin.lni'JuÜ AsktTlik Şubesinden: 
ı - l\ıluamc>'esi tekemmül etmiş lo· 

sa ~tnetli Yü~ek askeri ehliyetna
mel.1erıe askeri ehliyetnamesi oluu
yanlar. 

2 - A.skerlig!nl tam hizmetli olarak 
yaptıktan sonra tah:sillcrini lise veya 
daha yük k d~receye çıkartanl:ırdan 

Yedek Subay olmak ıs•iyenler. 
3 - Yukarıd.:ıki evsn!ı haiz kL'l3 hlı

metliler sevkcdı1eceklerlnden nüfus 
cüzdan ve mektep v ikalariyl 28 Ni

san 941 uırihjn kadar şubeye m!lra
caatıan i11n olunur. 

'1-
SanYer Askerlik Şubeslndeıı: 

x- HJmıetlilerl D~vd 
Lise ve daha yük~ek okul muame

lesi tekemmül etmiş olup asker! ehli
yetnamesi olan kısa hizmetliler 28 Ni
san 941 tarihinde Yedek Subay Oku
luna sevkedileceklerlnden ıimdiden 
IUbeye gelerek kayıtlannı yaptıra
caklardır. 

, _________________________ , 
İstanbul Ziraat Mektebi 

Müdürliiğünrlen : 

' 

Açık eksiltmeye konan me ktebm Ayamamadaki (Alemper -
dus - Mecidiye çi!tlıiği) 650 d önüm ve 800 lira mu.hammen be
delli çayırının biçil:ınesine ih ale gününde istdkTI çd<ımadığından 
şartnamesi dahilinde ihalesi 7 mayıs 941 çarşamba günü saat 
14 e uzatıldığı füın olunur. 

.... Bir Vapur Acentesi Sabık Müdürü-._-. 
Türk Tabasından, Türkçe İngilizce, Fransızca ve ktıfi miktarda ital-
7anca, Almanca ve sa!r lisanlara Aşina, milstakillen muhabere ve 
muhasebeyi yapmağa muktedir ve tecrübeli, mükemmel sertifika 
ve referansları vardır. is arayor. (R.1'.'I.) rumutlle İstanbul 178 

posta kutusu adresine yazılması. 

Ba.ı,, Dif, ~ezle, Grip, Boma.tfzma 
Nevralji, Kınklıt nı BlitiıD Ağnlarmızı Derhal Keaer 

.,._ fhd• 1 ..... otıııaııııır. T ULITL!RIND!N SAKININlz. 
HU wt~Ot PUU.U KUTllt.ARt ISRAllt.A ISTEYlj4IZ 

.. :,;,1·. - ~-:Jo.>·!~~-... ~f~ .. ~ı,,\I":;< ,f ~- . ,· • . ,, h . .. ...... ...; • . 
... ,ı' ~·Q' ··-~-' .:.· .... -. - , -ı· ~ .. -

-
Gayrimenkul Salış ilanı 
lstanbul ikinci icra Me

murluğundan: 
İpotekten dolayı açık arttırma De para7a çevrilmesine karar veri

len ve tamamına yeminli üç ehlivukuf mari!eU,.le 5746 lira ltıyınet 

takidr olunan Orlaköydc Taşmerdiven ve Kayıkçı sokak 28 mü, 28, 13 
yeni 36 kapı sayılı sağ tarafı kolonyacı Aleko zevcesl Sof yanın hane ve 
bahçesi sol tarafı Vahan kalfa karısı Agavn1 hane ve bahçesi cephesi 
Taşmerdiven sokak ile mahdut haremeyne mülhak ŞehisIAm Minhariza 
de Yahyn Efendi fiazreUeri ve evkafa mülhak Sultanahmet Han nez
dinde Şehisllım Hamdı Efendi vakfından metruk mahzen mahallini 
müştemil maa arsa kAglr bir bap hanenin tamamı açık arttırnıııya çıka
rılmış olup 9-5 941 tarihinden itibaren p.rtnamesi herkesin görebil
mesi için daire divanhanesine Ulik edilecektir, Satıa peşindir. Müşteri
ler muhammen kıymetin yüzde y~l buçuk nisbetinde pey akçesi ve
yahut mllıt bir bankanın teminat mektubu verilmesi icap eder. Mütera
kını vergilerle rüsumu dellAliye borçluya alt olup satış bedelinden tes

viye edilecektir. Yirmi senelik taviz bedeli müşteriye attir. Gayri men
kul kendisine ihale olunan müşteri derhal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermez.se ihale karan feshedilir. Ve kendisinden evvel en yüksek 
tekl..ı.fte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almata razı olursa ona 
ihale delir. O da razı olmaz veya h.)lt bulunmaz.sa hemen 7 gtln müddeUe 
arttırmaya çıkarılır. Her iki halde birinci ibale edilen müşteri iki iha
le arasındaki !arktan ve diğer zararlardan mes'uldür. İhale farkı ve ac
çen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olu

nur. Binanın beden duvarları kAgir dahili aksamı ahşaptır. Kat kat ki
raya vermiye elverişlidir. Elektrik terkos tesisatı vardır.Bodrum kattaki 
mutfak tavanı duvar stvasilc cephe sıvası tamire muhtaçtır. Bodrum kat 
gerek zemin kattan merdivenle inilen ve gerek 34/1 No. lu aralıkta ka
pıdan girildiktc bir tn~lık üzerinde merdivenle çıkılan döşemesi ah.şap 

bir oda ka.nşısında diğer bir oda zemini taş döşeli maltız ocaklı mutfak 
merdiven altı hele\ ve kömürlük maha1li ve taşlıkta musluk b.11 var
dır. Bu taşlıktan 34/1 No. lu aralığa çıkılan bir kapı olup burada tulum
ba mevcuttur. Buradan binanın arkasındaki bahçeye ve arsaya gidi
lir. Binanın ıttlsallr..cd k~gir bir katlı harap bir çam.asırlığı vardır. 

Bahçede arsada ve metruk mahzen mahalli üzerinde beş adet erik üç 

aşısız Trabzon hurması ve kiraz ve aylandos ağacı vardır. Bahçenin 
yan tarafları kısa moloz tası duvarla temdit edilmiştir. lVIahzen mahalli 
eski AkaS7a 7eni Dışbudak sokak yeni 11/l numaratajlı ve 3501 metre 
ıenilliğindek.i kapıdan &irilen bir aralığın nihayetinde karikadim to
noz kemerli ve dört &özden ibaret birinci kısmında dört köşeli Uç ko

lanlıdır. Diğerlerinin arası bölme duvarlı olup içi moloz dolu olduğun
dan oradaki boşluktan birlbirine geçilmektedir, ÜstU ot ve ağaçlarla ör
tülü bir kaç aydınlık bacası vardır. Ve tıkmaktadır. 34 No. lu evin ze
min katı Taşmerdiven sokağından dört bas:ımakl~ çıkılan demir kapıdan 
zemini sek.iz köşe siynhı ve dört köşesi bt•yaz mern1cr döşeli antrede ma
l~yna mermer musluk taşı olup antrenin altı mern1er bill•zikli sarnıç

tır. Antrenin duvarı istanpa kalep k3ğıt t..ıvani yağlı boyalıdır. Antre
den basamakla çıkılan sahanlı,rın sokağındaki camek~lı kapıd;ın giri
len bir sofa üzerine biri camekanlı diğerinde yük ve doJabı olan diğe

rinde sabit c'-mh dulabı olan üo oda ve bır kapıdan geçllen aralıkta 

zemini kınnızı çini maltız ocak mahallı nih:ıyt.:tinde alaturka helA olup 
so!:ıdan bodruma inılen merdiven vardır. Ahşap aksamı yallı boyalıdır. 
Birinci kat antrede~ı sahanlıkta on altı basamakla çıkılan merdiven 
b1sı camekfı.n amev~c camlıdır. Bir sofa üzerine birinde yük ve dotabı 
olan 3 oda bir kapıd:ın geçilen aralıkta helA zemini kımızı çini bakır kaz.an 
maltız ocak moz..ıyik ayna ~lı mermer tekneli sabit teze:Ah. ve dolaplı 
mutfaktır. Bu kattan tavan kısmen duvar ve ahşap aksann yağlı boyalı
dır. Çatı katı: Bu kat basık tav~ınh bir sota üzerine basık tavanlı döı·t 

çatı altı birinde alaturka helll. yan cephedeki aralıkt..1 sahncı:;i üzerin
de zemini çinko döşeli etrafı duvar korkuluklu balkon vardır. Üstü sa
çakla örtülüdür. Binanın üstü yerli kiremidi ile örtülüdür. Arka cephe
de zemin ve ön cephede bodrum zemin ve birinci katta iki penceresi 
demir parmaklıklıdır, Ön cephede birinci kattan itibaren ve yan cep
hedeki aralıkta zemin katlan itibaren birer c;ıkma şahnl:t vardır. Arka 
cephe zemln kattan itibaren ahşap kaplamalıdır, Hududu tapu kaydı 
gibidir. Mesahası umum sahası ( 69100) 111. 2 olup bundan 31600 111. 2 
k.Arikadim mahzen ve 11600 M. 2 saha üzerine bina ıcri kalan arsa ara
lık bahçedir. Birinci arttırması 21/5/941 tarihtne mtisadi! Çarşamba 

günü saat 10 dan 12 ye kadar ist. İkinci İcra Dairesinde icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhammenenln y1lzde ,.etmı, be$ini bulduğu 

takdirde ihale edilecektir. Aksi takdirde en çok attıranın taahbüdü ba
ki kalmak üzere arttırma on gün temdit edilerek 31/5/941 tarib.lne mü
sadif Cumarteat günü ayni saatte icrn edilerek muhammen kıymeti yüz

de 7etmiı beşi bulduğu takdirde en çok artlırana ihale edilecek aksi tak
dirde 2280 No. lu kanuna tevfikan satış geri bırakılacaktır. 2004 No. t. it. 
K. nun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklı ile diğer aU
kadarlarının ve irtifak bakin sahiplerinin tıbu bayrı menkuldeki 
haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa ait olan iddialan evrakı müsbl
teleriyle birlikte on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri IAzımdır. 
Aksi halde dakları tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satıı bedelinin pay
laşmasmadn hariç kalırlan. Allkadarlarının işbu maddei k.anuniyeye 

göre hareket etmeleri ve daha !azla malı1mat almak !stiyenlerln 
940/2595 No. do,,.asiyle Dairemize müracaatları llln olunur. 40/2595 

Sayın Baylar ve Baya 
Müe11eaemizde daima zarif ve gayet zeııgiıt 

çqitlerimizi görebilirsiniz. 

Kol, Ceb, Masa ve duvar saatleri; 
Kadın ve erkeklere mahsus kıymetli 
tatlarla müzeyyen zarif yüzükler; 
Albn veya platinden mamul tqlı 
veya ta§ıız niıan yüzükleri; 
Kıymetli tatlarla i§lenmit yeni moda 
çiçekler ve plaklarımız ee im ittir, 
Hediyelerinizi seçmek için istical buyurunuz. 

SiNGER Saatleri müe&&eaetİ 
İstanbul Eminönü 8 

Den~ levazım Satınalıoa Komisyonu ilan~ 
T. Bedeli KM'l T. iııaJO 
L1n K. Lira Kıı. 

1 adet dlnamosiyle birlikte 7 ııe,.-
girl!k 1200 - 1500 devirli cDevllle> 1950.- 292.50 
Benzin moWrü. 

ı adet Dinamoslle komple 7 ııe,.-
eirllk 600 - 700 devirli dizel motaril. 2200- 330.- • 

ı adet Dinamıru ile 7 beyeirllk 
czuriher> motöril. 2325.- 348.25 > 

1 - Yukarıda markası, tahmin edi'Ien bedelleri, teminatlan v< 
yazılı üç adet motöı ün hiznlarında gösterilen saatte Ki'.lsmpaşadJ 
Deniz Levazım satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya 

2 - Şartnamesi her &Un !~ saati dablllnde mezkü.r kom1'iyopdaJI 
alına bilir. 

3 - İsteltlllerln belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunun ıstedll 
birlikle adı ıeçen komisyona m!lracaalları ııan olunur. c3277> 

- +- ~ 
1 - Tahmin edtlen bedeli •7000> ı _ Tahmin edilen bedeU 

Ura olan 1 adet Pulanya tezııAhının 30 lira c45• kuruş olan 2650 ~!~ 
Nisan 941 Çarşamba günü saat 14 de 30 Nisan 941 Çarıarmba gilJ'O 
.ıı;ızarlıkla eqlltmesi yapılacaktır. de Pazarlıkla eksiltmesi y•Jil' 

2 - Kat't teminatı •1050> lira olup 2 - Kat't teminatı c490J 
şartnamesi her gün komisyondan ah- kuruş olup şartnamesi her ıfJI 
nabillr, ,.ondan .alınabilir. ti 

3 - İstek!Uerln belll gün ve saatte 3 - lsleklilerin belli gün 
kanunun istediği vesaikle blr1lkte fa- kanunun istediği veşalkle b 
tanbuldalti komisyona müracaatları. tanbuldaki komisyonda baııt 

c3287> maları. •32611> 

l•tanbul Komutanlığı Sa- ı 
tınalma Komi•yonu 

ilanları 

GOlhane hastanesinde yaplacak bir 
inşaat işi 29/4/941 günü saat 11,30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Keşif be
deli 1640 lira 10 ku~tur. Kat'! temi· 
natı 246 liradır. Şartname::;j her gün 
komisyonda görülebilir. İstekHlerin 
belli gün ve saatte Fındıklıda satın 
alma komisyonunda bulunmalan. 

c3275• 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu . Parmakkapı, İmam 
sokak No. 2 Tel. 41553 

Rumi 1357 

NİSAN 

14 

Yıl 9U a7 t 

NiSAN 
27 

PAZAR 

Knsım 

171 
Va. a vakit S 
S. D-

'606 Gün" I 

13 12 ötıe 
17 01 ikınd! 

2000 Ak~ 
•l 10 
4 12 

Sahip ve Başmuharriri: Ete 
Benice - Neşriyat Dire M ueyene ve her türlii gii~ 

, am~li ·•tı fıkara a nnrasızdır. Cevdet KarabilgiD 
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Ziraat an ası 

:Zirai 

Kurulu' Tarihi: 18R8 
Sermayeai: 100,000,000 Türk Lir:nı 

Şube ve Ajans adedi: 2f>S 

ve ticari her nevi banka muameJele~ 
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Para Biriktıreniere §3 

Ea 

~ 28.800 Lira İkramiye Veriyot = ~ _Ziraat Banklsmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapl.aınd' 
u 50 lirası bnlunanlua ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile a$11i' 

l
g plana göre ikramiye dağıtıl~. _ ,,.. = 4 adeı '\.OOll Uralı!r 4.000 v-

1 

§ ' • 500 • 2.000 : = • • zso • l.coo 
40 • 100 • 4.000 , 

== 100 • 151 • 5.000 : 
120 • .. • 4.800 , 

= 160 • 20 • 3.200 . 4" 
. DİKKAT: Hesapları.ndaki :ıaralar bir sene iç nde M ıır•rıı,. 
=.şnğı diişmivenlere ikramiye çJdıj!'ı takd rde % 2" iaz:asile vi.f,,_ı 

cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eyliı.1 1 Birincik!inun, 1 
=ve 1 Haz:ran tarihlerinde çekilecektir. 
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