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Saıup ve Başmuharriri: ETEM tzzET BENiCE EN SON TILGRArLABI VE BABEBLEal VEREN AKŞAM GAZETESi 

Almanların - ı 
Yeni taarruz 

hedefi 

Sovyetlerin 
Yunanistan 
harekatı 
hakkındaki 

= E7T:zi 

fficliaelerin inkipf i.ti
k.ıneti Almanlann yeni 
~ hedefinin Cebe-
~ttank olacağını göıte
rıyor. Alman nın harp 
r•Yeıi Akdenizi Jngiliz
ere kapamaktır. Şarka 
>'•Yılnıak ve Atlantikte 
h!raımak müteakıp ıaf· 

lar olacaktır .. 
-= 

t . Anluuaılant 
lar ..._ııtandaki harekit Alman
... •çın artık Alına ve Korentin 
~~ICalindea sonra; bir tasfiye 
._ 

1•~en başka bir mahiyet ifa
... ~Y~r. llarp pek ağır zayiata 
lltilı hnaş bulunmasına rağmen 
lıddoYıetce cayesine yasıl olmuş 

unabılir 

-:!lllanlar1n° müthiş ta:ıyikine 
ttct en; Yunan ve İmparatorluk 
'-ıt llları bu cephede 125 mıh on
h 

1 
J,ır kütleye karşı tarihin en 

le r •lı: kahramanlık sahifeleri!'e 
~~c~ hir mtida(aa harbi yap
'-rd ar ve menkıbeler yaratmış-

ır. 

t Itri tıcoslavyanm hazırlıksız ve 
t hıhizanundan sonra; esasen 
~ llnan milletinin ve lmparat•rluk 
~•etlerinin yüksek kahraman
~ dır ki Alman n italyan ordu-

111 bu derece müşkülata uğrat
"lf .alır zayiat vermele mecbur 
tltıbiı ve bılhassa Avrupa harbinin 
tııa ~tin ve kanlı boğuşmasını ya· 
._lnıış, Almanlara harbin Fransa 
~ Polonyada kazanıldığ'ı kadar 

lay olmadıtını ötretmiştir. 
L Şinıdl Almanlar; yeni bir saf· 
~n hapu plip çatmışlardu. 

................ f*l'bee
'111tlde mi, garpta mı yeya fngılb 
:-ıarına ka1''1 mı olacatı son 
,..itanın merak mevzuu idi ve 
'-oskovadan ıa Madrid ve Lizbona 
.. dar yap11an siyasi tazyik müp
~nı ve sisli bir hava yaratıyordu. 

11 
il yirmi dört saattenberi bu 

t •ler yavaş yavaş arkasına gide
,_'tt ~ohu ortaya koymağa baş· 
.. lt\1ştır. Almanlar; Balkanlara 

lı:i111 olmuşlar e Avrupa kıt'a· 
~Ilı bu kısmım da kendi hesap· 
~ tehlikesiz bir hale sokmuş-

11'. Ayni umanda Şarki Akde
~ lngiliileri iz'aç edecek bir 
" 1ete de sahip olmuşlardır. On 
-._ '41alar, işgal altına alınan Yu-

.;.4i•lan, Yunan sahillerindeki 
..... • Şarki Akdenizde ve Adalar 
ltlıı iılue Alman hava kuvvetleri· 
>iı· ~l'lamasına ye Giridi, Kıbrısı, 
... ~·~ •e SUveyşi tehdit altında 
--.... ınasına hizmet eclebile· 

(OnMm 1 tnd Sablfecle) 

YAKINDA 

lôN TILGurta 

1 ~========= 
Bir Casusun 
Gizli Def teri 
YAZAN • lskender 
--..:..; · F. Sertelli 

Bu ınii/aim cam.ı.Jı 
lelrilıaaına bir ilıi pn 
80ıara 6a,lı70nu. 

2~======== 
Onun hayatını 
Anlatıyorum!. 
!AZAN 1 HALÜK 

CEMAL 
•Bir -- ._, . .ı I •-: . --n ••~• cıe • ....• ·-·· ,.. uı,,.., ewrin batla-

6u taallklan.. ~ aonra da 
'4a ~lr miihım e.ai telri-

)'e 6a,lıyacaiu •• 

- J 

mütaleası 

ufngilizler stratejik 
mevkilerini mu
hafaza ediyor,, 

M0.9kova 28 (A.A.) - BBC: 
Kızılordunun naşıri efilMrı 

olan cKrasvajsvesd gaze ·, 
esi yazıyor: 

c Yunanistanın ma lülbı~ -
.tine ragmen İngilizler, Şar
ki Akdcnızde stratejik mev
kilerıni kuvvetle muhafaza 
etımektedirler.• 

Mısır • Libya hududunu 

İngilizler 
Habeşistan -
da Dessie 
şehrine çok 
yaklaştılar 

MISIR 

gösterır harita 

Yunanlılar 

Ege Adaları
na yeni bir 
Vali tayin 

ettiler 

Matsuoka'ya 
göre Japonya
nın karşılaştığı 
zorluklar izale 
edilmiş değildir 

Kahire, 28 (AA.) - (B. D C.) im- K hirc, 28 (A.A ) _ (B B C.) Yu-
paratorluk kıt n, Tetyopi de Ital- n n k bine ndc bır t d t ol t ır. 

Mösyö Man dıs Umumi Sıhh t N ırı 
ol t r. D r ta ft:ın Mo Ar hl
ropu o ta E Adaları \' 1 lı n ta
yın olunmu,.ctur. 

yan mukm:em tınln son mc 1 o
lan De ıe'n n bir ka k lam t e me
safesinde bulunmak dırl r. 

Tokyo 28 (A.A.) - Reurer: 
ıH:arıciye Nazırı B. Matsuoka 

.Aıvrupa seyahatinden avdeti mu· 
nascbetıle tertip edilen bir tx>plan
tıda söz alarak ezcumle şöyle de
miştir: 

~~~~~~~-... ı~~~~~~~-

c- Eğer ian'kan 016ayd1 yarın-

Hamburg'a 
yapılan en şid· 
detlihücum 

Her kazada bir 
kiralama büro

su kurulacak 
dan itibaren milli hayatımızın, Al-ı 
manyada yapıldığı tarı.da bir • 
lronlrola tabi tutulmasını ister -
dim. Fakat lböyle bir mürakabe bi
zim için henüz ıtt'dğıt uzet"ınd-e bir 

(De\'alnı 5 bıc· ahlfedc) 

Şimdiye kadar bu 
kadar ~iddetli hü
cum yapılmamıştır 

ı Bu suretle göç 
eden halkın aldan
ması önlenecek 

Amerikalılara Göre: 

Alman kuman
danlığı Cenubu 
Şarkide muha
rebeye giriş
mek istememiş 

Nevyork 28 (A.A.) - Nevyork 
Herald Trıbune gazetesinin as -
keri .münakki.di biıibaşı Eliot Ba1· 
kanlar harlbinin net relerini tah · 
lil ederek şöyle dem€ktedır: 

Hitler bu mıntakiada arzusu hi· 
lafına ve kendısi tarafından tayin 
edilmi~n şartlar daıhilinde har -
betmek mecburiyetinde kalanıştı!'. 

(DeVMIU l lnC~ Sahifede) 

Londra 28 (A.A ) - BBC: 
Cumartesini pamnt bağlıyaıı 

gece, İngıliz hava kuvvetleri ta
rafından Ham!burg uzerin yapı· 
lıan akın, pek muthiş olmuştur. 
Hücuma iştırak eden bir pılot 
runl'arı söylemiştir: 

En son :model ve gayet naf'iz 
bambala~ attıı'k. Bii)Qilt yangınlar 
ve müthiş infılaklar V1Ukua gel - ı 
miştir. Şimdıye kadar yapılan hü
cumların hiç bir' ı geçen gecel:ti 
kadar şiddeUı olmamıştır. 

Gizli çalışan 
ecnebi tebealı 

işçiler 
Gizli çalışan ecnebi tebaalı iş

çiJıerin yakalanmalarına devam e
(Devama 1 IDCı6 Sahifede) 

Cephe gerisinde 
vazife alacak ls
tanbul kadınları 
Bugün bir toplantı yapılıyor 

Hayırsevenler Cemiyetinin hı
tanbul şubesinin kurulması ve 
İstanbul kadınlarını& cephe &e· 
riai hizmetlerinin tesbiti 
için bugün Cumhuriyet Balk Par
tisi Merkezilule büyük ltir teplu· 
tı yapılacaktır. 

Bayan Ba)'l'iye LOtfi Kutla~ 
riyaset edeceği bu toplantıya yuz
tlen fazla münevver bayan ve er· 
keklerden ele Vali ve Belediye 
Beisi Lutfi Kırdar, Parti Reisi 
Reşad Mimaroilu, Doktor Gener~l 
Kadri Raşit, Tevfik Sailam, Şebır 
Meclisi azasından Halit Yaşaroi
lu Beyoğlu Balkevi Reisi Ekrem 
hr, Eminönü Halkevi Reisi Ya· 
vuz Abadan, Basınbirliği is!a~bul 
pbesi reisi Hakkı Tarık Us ıtürak 
edeceklerdir • 

Toplantıda bir idare heyeti se 
plecek ve ltu çahım•> 1 vilayeti· 

miz kazalarında organize etmek 
üzere komiteler teşkil olunıcaktır. 
Yarın da, Türk matbuatının her 

kısmında fab'8n bayanlar Basın 
birlijinde toplanarak hayınewn· 
ler teşkilitma ne IW'etle yardım 
edecekleri tizerinde ıörUıecekler
tlir. Diğer taraftan vatan hizme
tinde çahımak istlyen kadınları· 
mızın Halkevlerine, Parti merkez
lerine müracaatları hararetle de· 
nm etmektedir. Birçok bayan· 
lar da ıönü1lil hastabakıcı kurs· 
larına yazılmak arzusunda bu -
lunduklarından yeniden 4 gönüllü 
hastabakıcı kursu açılacaktır. 

tlNiVERSiTEDE 
'011iversite tedris kadrosunda ve 

talebe olarak bulunan havanlar a
ralarında bir komite kurmu~lar
dır. Bu lar da hu ırse\ rnlcr ku-
rumı 'azife istemektedırler, 

iatanbul dvarmdaki kaı.a ve k67-
lerle Anadolwum b ı ye lerlnd ev 
kiralanrun yükseldili görülerek bu 
hususta yenJ tedbirler lın 1 ve Da
hllıye VekAletlnce al kad rlara bir 
ta ım yapılmıştır. 

Buna gore, her Bclcd yede aür'aUe 
bır buro kurulacak ve e\ ler nı k aya 
vereceklerle barıçten gelerek ev Jtira
Jıy caklar bUroya mUrnc t edecek
lerdır. 

Buro, kiraların tesbitinde Iradı gay
ri safiyeyl e as tutacaktır. Kıra !eri
nin bu suretle mUrak be altına alın
maslyle şehrimizden Anndoluya gide
cekler ve c var köylere n kledccekler 
aldatılmaktan kurtar1lmıs olacaklar
dır. 

Vilayetimiz kazalannda bu bürolar 
hafta içerisinde kurul caklardır. 

Balkanlarda 
Vaziyete bakıt 

Yunan halkı 
derin bir ma~ 
tem içinde 

Almanlar 
Atinaya na-
sıl girdi? 

r · - ~ 

Paraııtçl lrıt-
a ıa r Boreatı 
lffal etti, Mora
~. Ya geçtiler 

Atina gazetele
rinin son baş _ 

makaleleri 
ATIN ADAN 
SONRA 

An dolu Ajan ının verdlğı ha
b r e e gore b r Alır nn zıı hh fır-
k "I dun sabah saat 9,25 te AU

(Dev:&llll 1 lnel •J'fada) 

Almanya 
Irak'ta da 
gafil avlan
mıyacakmış 

Almanya, Irak ha
diselerini dikka He 

takip ediyor 
Bern 28 ( A.A.) - OJi: 
La Suısse ga"etesının Ber· 

lin mu1ıabirı yazıyor: 
Alman s yasi malıfitıermde 

Irak hiid'seleri dikkatle takip 
edıbncktedır. Bu mmtakad.a 
iııgiliz kıt'al.arımn takviyesı. 
Bcrlini son derece alcikadar 
eylemekte, faka• Almanya bu 
mıntakada da gafıl avlanmı· 
ya.caktır, dcııiLmcktedır • 

• 
Bir Italyan 
Mecmuasının 
Türkiye ve 

· Sovyetlere 
dair görüşü 

Yunanistan
dakiAvustral· 
yalı kıt'alann 
tahliyesine 
başlandı 

Sydney, 28 (A.A ) - icra Komitesi 
Reis Muavini ve M l ye N zır Vckıli 
B. Spendcr bugün beyanatta buluna
rak dcmı tır kı: 

Yunnni tanda bulun n kıt' 1 rıını
zın bazılarının tahl ycslne b lanmış
tır. Şımd ye kadar yapıl n tahliye ha
rekatı muvaffak olm~tur. 

Harp yüzünden 
60 milyon kişi 

göç etti 
Londra, 28 (A.A.) - Çın ordulan 

Ba kumandanı Çankayşek'ın refıkası 
Bayan Çnnkay ek diln akşam radyo
da bır nutuk öyl y rek demiştir ki: 

Çın, japon ıecavil üne k rşı dört se
nedır muk vemet <'tmektedır. Bu 
muddet zarfında 50 ilA 60 milyo ı kişi 
hicret etmiştir 

Çin mılletl namına İnıUiz m llefurl 
sempatı ve h yranlıkl 1 ml rım. 
Hıç bir ordu verd i bütun muharebe
leri kazanamaz. Vey harp ettiğı bü
tün cephelerde muv tr k olanı z. Fa
k t milletınln m ncv ) tı bo lma
dıkça, mılletın kalb sa lam knldıkca 
ve h rrıyet için mu adelc edece va
sıt:ıl:u a malık bulundukça o orrlu mut
laka nihai zafere k vusur. 

Bir alacak 
yüzünden feci 

yaralama 
Sait, Ahmedi kal• 
çasından vurdu 
Bcyoğlunda Turkuaz arkasında 

29 numarada kunduracılık yapan Sa
lt :Ahmet dun gece G latadan geç
mekte iken esk den kavı lı buldndu
tu Şchremlnınde mıkım Mehmet Kav
cı ile kar ıla m 5 ve iki hasım küçük 
bir münak dan sonra tekrar uvıa· 
ya b lamı lardır. 

K ga e n nd Mehmet bıç ını 

cekerek Salt Ahmed k 1 l r d n 
y 1 lı . Y h Beyoğlu t ne

ne k 1 r mı M hn t y k l n.mJI· 
br. 

Cenubi Yunanistanı ''e Ege adalarını gösterir harita 

. . 

·_ H-ARP __ .:VAZI YE .T.:-i :.~·-. . ... .,,. 

y unanistan harbinde büyüklük 
ve zafer galip gelen tarafta değil 
magliip olan tarafta kalmıştı; 
(Yazan: EMEKLi BURMA Y SUBA y) 
I~IBYADA: 

Kahiredcn gelen son bir haber· 
de Alman - İtalyan motorlü kıt'a
larının 27 nisan ak aım 1\lı ır hu
dudunu birçok noktadan gf çtik
leri haber vcriJİ\or. Sollumdan 
sahil boyunca lnuh du geçen iki 
motörHı Alman kolu şarka doğru 

Bir ihtiyar ara-
ba altında 

ağır yaralandı 

Hayvanlar ürkün· 
c e al a b i 1 d iği ne 

koştular 
Dün akşam Be;>o.ğlunde Feci 

bir araba kaz&Sl o tur: 
Beyıoğlunda Büyu ndek cad-

desinde asfalt yoldan geçmekte 
olan Rasimın idare ındekı su yük
lü ar.abanın hayıvanları birdenbıre 
çalınan şiddetli kornadan üı;kmüş
J.er ve ala'bilıdğine 'lroşmağa baş
lmnışlardıır. Bu esnada yol üs -

(DeTamı 5 1111« Sahifede) 

Habeşistan'da 
İtalyan ordusu-

• • nun vazıyetı 
Londra ZS (A.A.)- Salahiyettar 

mahfillerde bugün SÖ) lendiğine 

ıöre, Dük d' Aoste rayrikabi1i iç
tinap olan ftalyan ordusunun tea
limini ıeciktirdikçe ltalyan müı-

(l>enau 1 llW Sa.blfede) 

• 

ilerlemeğe başlamıştır. Akşam se
rinliğinde başh3 an bu ileri hare-
ket, büyük bir taarruz olması n ubı. 
temel değildir. Ancak İngil'zler 
Yunanistandaki kU\, ctlerıni ka-
nıilen nakletmcmi lcrdir. Almnn· 
lar Yuııanstanda hii\ uk kı 'le 

(Dcır:ınu 5 ine SahUede) 

• 
iki köyde iki 
müthiş aile 

faciası oldu 
iki çocuk gece 
veı.k'"i diri diri ya-

nıp öldü 
A n nahıyes n,. ba ı Vshşin 

lıı5yilnde mil-thış bfr facıa ol Uf• 

tur. Bu köy haJdkından İ'brahlmın 

evınden geceyarısı bir y.an:gın çıık• 
mı ve ateş sür'atle buv.uyerek 
bütün eVl samuştır. Bu sırada l e~ 
kes uykuda oldu undan ev halkı 
yangını .geç hısseiJni ler ve İlb • 

rah'min biri beş. dığeri selkız ya· 
şındakıi ık\ kızı dm dıri yan ôl• 
müşlerdir. :tıbrahim 1e karısı da 

muhtelıf yerlerınden aldı.klan y .. 
ralarla güçluklıe kurtul.muştur. 

BAŞKA BİR FAOİA 

Bayındırm Kurt koyünde Meh
met oğlu Osman ısmınde bırı an· 
llZın dehrmiş ve elıne geç rd ğ1 
kocaman bır balta ıle -ev halkına 
hücum ederek karısı 40 yaşında 
Kimıle ile 16 yaşındaki Qğlılınu 

ölüm halinde yaralamıştır. 

lstanbuldan Gidecekler 

Bu Sabah Listeler 
Nakliyat Komis

yonuna gOnderild. 
Birinci kafile biletleri dağıtıldı 

Şehriımni M?ndi arzularile terk 
etımek ist.iyEnler hakkında Vili,et 
taTafından hazırlanan ,eni lil&e
ler bu sabah Neltliyat Kıcmıisyo
nuna gönderılmişbr. I.Mrte.ler, 
mUhtelif mmtablıara ;;re JOl • 
cuların kafılelere 8.)"l'llması sure
tile hazırlanmıştr. Nakliyat Ko -
misyonu bugünlerde bütün kafi
lererin nakil progN.mını tıe&bıt e
decektir. Karadenızin en a>n is
lrelesıne kadar gideceklere ait ~ 
lan ikınci kafüenın vapurları da 
hazırlanmı tı.r. Gü.nleri henüz ka
ra laşmamıştır. İlk kafılenin sev-
ki bit eden diğer k f ın nak-
line de ~lanacakt r. Ha a ve
rHccek p ras z v ur \C tr n 
bilıetleri de bu sabah tamamen 

ltaymakamhklara g d rı~ıştır. 
Kl)'JlWlkarnlıklar Vılayet tara • 
.flndan ba.retet Fnleri ilin edi• 
len bfilelerin biletlerini pey • 
derpey haLka tevz edeceklerdir. 

B r mav.Jıllla •baştanacak ilk ka• 
tilPni.n biletlui tamamen dajıtdıt 
mlflır. 

Bazı kimselerin beyannameleıı
de gösterdiklerı gıdece1deri yer• 
leri değıştimıek ısted kleri gorill
mektedir. Bu ~ ler bu dt!fa v 
bundan sonra ~ıiıan i bir şekıldl 
yapılacak bedava nak ilerden ı~ 

edemiyecekler ve beyan • 
gostcr.cl n~n b a 

e kendi paralarile gide -
bıleceklerdir. 



BALTA 

LIMANINDJ.. 
. Boğaziçinde, !Salta Lima
nındaki Damat Ferit Yalısı. 
Belediye tarafından modera 
bir Şehir Gazinosu haline C .. 
lirilecekmif.. 1 

Hakikaten, Belediyemiz, 
bir çok semtlerde lükı, mo
dern tehir gazinoları tesis et
ti de, Boğazda böyle bir teJ 
yapmamııhr. Balta Limanın
da teaiı edilecek gazino, ha
vası, manzarası itibariyle en
fes olacakbr. Fakat, Allah 
vere de, bu gazinoda yiyip 
içerken, keseleriıniz baltalan
masa .. 

MAKARADA 
iHTiKAR 

Amelenin 
Tedavisi 
Liman ameleleri için 
sıhhi bakım ve teda

vi evleri açılıyor 
Devlet Limanları işletmesi U· 

m·um Mi.idürlü,ğü liman ameleleri 
için ısıhhi yemekıhaneler ve bir 
hastane .hazırlamaktadır. Yemek
hanelenie ameleye çıok ucuz ye
mek verilecektir. 
Diğer taraftan Zon.guldakta ol

duğu gibi İstanbul, İzmir, Sam
sun, Mersin ve İskenderun li -
manlarında çalışan amele ve ;ş
çilerin ısııhht muayene ve tedavi
leri için yeni l>akıan w tedavi ev
leri açılması kararlaştırılımıştır. 

Bu evlerde bütün ame:eler para
sız tedavi edileceklerdir. Bunla -
nn bir kumu ·bir temmuzda açı
lacaktır. 

KfJÇtlK HABERLER 

Makaralar üzerinde zin
cirleme ihtikar suçuyla bir 
iki kiti yakalanmıf.. Maka
rada ihtikar yaparken, zin
cirleme usulünü Yoırcih etme
mek mümkün mü?. Çünkü, 
makaranın ipliği namütena
hi uzundur. Bu iplikleri biri
'!lirine eklerseniz, zincirleme 
olur ve devam eder, gider. 

_xlLAYET ve BELEDiYE: 

Bu maznun muhtekirleri, 
malın cins Ye nev'ine göre bir 
ihtikar usulü tatbik ettikleri 
için takdir etmek lazım gel-

• 1 mez mı .. 

DONDURMA 
KAYMAK 

Dün, bizim matbaanın ö
nünde ıöyle bir aea duyuldu: 

«- Dondurma kaymak .. 
Birden irkildim. Hiç bir 

baıka müjde yoktur ki, bu aea 
kadar, yaz mevaiminin geldi
ğini doğru olarak haber ver
ain ! 

Dondurma, hakikaten kay
mak mı idi, bilmiyorum. Fa
kat, cdondurma kaymakıt ae
ti, beni, bir çocuk gibi aevin
dirdi. Utanmasaydım. pen
cereden aarkarak: 

- Dondurmacı.. Dondur-
macı .. 

Diye aealenecektım. 

HAYVANLAR VE 

iNSANLAR 

Bir fıkra muharriri arka
_daı, alelümum hayvanların, 
bilhaaıa kutların, leyleklerin 
bize benziyen bir çok taraf· 
ları olduğunu uzun boylu an
latarak, insan oğullarını, hay
vanlarla akraba yapıp çıkı
yor. Bu kadarla da iktifa et
miyen fıkracı, yazısına fU 
aerlevhayı koymut: 

«- Hayvan 1- ' ;lP.ri-
• 1 

mız ... ıt 

Doğrusu, ben, bu kadar te
vazuu ve tabiataeverliği biraz 
fazla buldum .• 

«- Eataifirullah karde-
• 1 fUD •• ıt 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 43 

• 

* Anadoluhiısan ile Küçüksu 
arasındaki yolun yıllardır tamir 
edilmediği ve bu yüzden balkın 
çok müşkülat çekti,ği Belediyeye 
şikayet olunmuştur. Belediye ma
hallinde tetkikat yıapacaktır. * Beyoğlu - İstanbul arasında 
işleyen otobüslere saat 19 dan 
sonra ayakta müteaddit yrucular 
alındığı ve taŞl'alı yolculara kıt'a 
farkı gözetilmeksizin pahalı üc
retli bilet kesikliği hakkında şi

kiyetler yapıhn:rktadır. Bu hu • 
susta gece kontrolleri de yapıla -
caktır 

TiCARET ve SANAYi: 

* Macaristanl.a iım:alonmış o
la nyeni ticaret anla.,<ımaSile mem
leketimize mühim miktarda itha
lat malı gelecektir. * İ:ı:mirde şeker saklıyan 15 
bakkal Adliyeye verilmiş ve tev
kif olunmuşlardır. 

* Fiat Mü.rakabe Komisyonu 
bugün toplanarak peynir fiatla -
rını tetkik edecektir. Trakyadaki 
peynir amilleri Komisyona müra
caat ederek narhın loaldırılnıasını 
ve bunun halka daha faydalı ola
cağını söylemişlerdir. Bu cihet de 
tetkik olunacaktır. 

* Son günlerde bir kısım hal
kın ihtiyaçlarından . fazla şeker 
aldığı görülm~-tü.r. Şehrimizde 
bulunan ve yarın Ankaraya dö
necek olan !aııe Müsteşarı B. Şe
fik Soycr bu hareketin yersiz ol
duğunu ve şeker fiallarına zam 
y-apılmıyacağını, şeker stokunun 
bol bulunduğunu söylemiıtır. 

MUTEFERRIK: 

* Gıilhane, Gümüşsuyu ve Hay
darpasa hastaneleriniCle açılan 

kurslan mu\"aifakıyetle bitiren 
120 gönüllü hasta bakıcı hemşi
renin diplomaları dün BeY'oğlu 
Halke\"inde merasımle General 
İshak Avni tarafından kendıleri
ne verilm~tir. 
* Deni-zyolları Memurları Koo

peratifinde 2 yıl "evvel vukua ge
len yolsuzluk h3clisesınden do · 
layı o zamanki hesapları te kık ve 
mes'ulleri ihraç için ·hır büro işe 
başlamıştır. * Avrupa ve Nm>rıkada mü -
teaddit ~ibnlerde rol alan rejisör', 
san"alkar B. Vedat Örfi Şdıir Ti· 
yatrosunun komedi kısmın.da fa
cia temsilleri verecektir. 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

Bu sırada arabası Taksım mey- ı 
danına ya'klaşmış bulunuyordu. 
Şoförün bir söz söylemesine mey-I 
dan brıajıımadan; emretti: 

- Takatliyana! 
'.Araba Tarlabaşını sür'atle geç

ti. A'banozu ve Küçükyazıcıyı bor 
dalavarak Tokatliyanın aııka ka
pı.sına yanaştı. Semih, düşünceli 
'bir taVlrla otele giı:di, kapıcıya 

sordu: 
- Naci Galip Bey odasında mı? 
J3ütıln büyük o:el kapıcıları 

gibi azamet taslıyan, hiçlıir işi w
anad ;ıı halde çok işi varmış gibi 
lbir lJvrı olan kapıcı başını kal· 
dımıadan: 

- Hayır ... - dedi - gelmedi. 
Fakat sı:>nra !birdenbire aklına 
ir Şf'Y gelmiş gfüi doğruldu: 
- Adınm söyler misıniz ? 

- Semih. 
Kaplcı, <;larında parlak prinç 

plakalar sallanan anahtarlardan 
!birinin yanındaki göı.den bır ka· 
ğıl çekerek: 

- Buyurunuz • dedi - dün ak· 
şam beyin şoförıi bunu bırak -
ımıştı. Aramış, aramış evıniZ'i bu

lamamış. 

- Nerede şimdi şoför? 
- Bcıyin bulunduğu yere gittL 
- N~ci Bey oteli 'bıraktı mı? 
- 'Hayır. Talizi !buradadır. Dün 

a'kşam hesabını da gonderdı am· 
ma oteli terketımek istcd' ğini 
bildirmiş değildir. 

- Arabası nerede? 

- Bu mektubu getirdıkten son-
ra şoför arabayı sürııp gıtımL1 . 

- Garajda mı dersın? 
- Öyle olsaydı. forun geceyı 

ı f J Günün meselesi: 

Anadola seyalaU iş yerleri nası 1 
Devlet (arzu edenlerin Anadolu 

şehir ve kasabalarına gidebile
ceklerini ilin etti. İlk günlerde, 
gitmeğe hevesli ve aceleci olanlar 
çoktu. Şimdi, bir çoklarında ıu 
tereddüt göze çarpıyor: 
•- Acaba gitsem ıni? .• 
Bu tereddüde mahal yoktur. Bil

hassa gideceği hazır olanlar, git
melerinde ailevi, maddi, manevi: 
bir mahzur bulunmıyanlar, bu 
seyahat teklifini sevinçle karşıla
malıdır. 

Hükumet, bir çok kolaylık gös
teriyor. Bundan istifade etmeli
dir. 

•-Türkiye harbe girecek mi?.• 
Tereddüt edenlerin :ıihninde, 

müsbet cevabı bulunamıyaıı bu 
sualdir ki, onları mütereddit ya· 
pıyor. 

Fakat, bu snalin cevabını kat1 
olarak bilen tek insan yoktur ki .. 

Devlet, her türlü ihtimale karşı 
her nevi tedbirlerini alıyor. Bu 

arada, vatanda !ar da hiçbir ted
birde kusur etmemelidir. 

Türkiye harbe zorlanır ve silaha 
sanlmak ıztırannda kalırsa, İs
tanbuldan gitmek istiyen vatan
daşlar ,o zaman, daha gayrimüsait 
şartlar altında bu seyahatlerini 
yapmağa mecbur kalacaklardır. 

Eğer, Türkiye, bu dünya badi

resinden sonuna kadar hariç kal· 
mak saadetine ererse, Anadoluya 
gitmiş olanların kaybı ne olacak!. 

Hiç" 
Bir tebdilihava yapmak fırsııtı 

gibi, iislelik bir kazanç temin et· 
m~ olacaklar .. 

REŞAT FEYZi 

Karaglzln parkın
da bir de heykeli 

yapılacak 
Bursa Belediyesi, Çekirge yo

lundaki •Karagöz> ün mezarının 
etrafına bir park yaptınınıf-ır. Me

zar da tamir edıl'ITliştir. Parka bir 

de heykel yapılacıı:l<ıtlJ'. il:nşaata 
bugünlerde başlanacaktlI. 

Kartal ve KadıkO
ylnde bava tecrlbesl 

30 nisan çar~amba günü Kartal 

kazasında 'bir cıhava taarruzlarına 

karşı pasif ımüdafaa• ve cPara -

şütıçülere karşı korunma• tecrü
b<-leri yapılacaktlJ'. Beşiktaş, Ka

dıkoy ve Beyoğlunda yapılacak 

tecrübelerin günleri de yakında 

belli olacaktır. 

Vapurların yaz ta
rifesi bu yll 

erken başhyacak 
Mekteplerin erken talili ve say

h:;elere göçün erken başlaması 

üzerine Şiıfl<.etihayriye ve Deniz

yoUarı İdareleri Boğaziçi ve A -
dıılar, Anadolu yakası vapurların 
dıı yaz tarifesini .bu yıl erken tat

bika karar vermişlerdir. Her se
ne haziran sonuna doğru ta1Jbik:a 

başlanan yaz tarifeleri bu yı.1 ma· 
yıs 90nuna doğru tatbik edilmeğ' 
bru;lanacaktır. Şimdiden hazlJ' -
!ıklar yapılmaktadır. 

otelde geçirmesi lazımdı. Halbuki 
gelımedi. 

Soracak başka birşey kalma -
rnışlı. Semih zarfı yırtarak hol
deki kıoltuklardan birine oturdu. 
İçinden çıkan :\>ir kartvizitin ar
kasındaki şu satırları okudu: 

cAzizi.m Semih. İşte direktif -
ler:m: 

ı - foktıJbu alır ahrıaz ~mal 
İnhısarlara istifanı vereceksin. 

2 - Perihanın seveceği bir 
sc.m•te ~ir iki "E1lonu ve asgari 
yedi 'Sekiz odalı bir apartman tu
tacak ın. Böyle bir yer bulamaz
san bir k<>nak kiralııyacaksm. 

3 - Sür'atli bir deniz molörü 
ve 'büyük bir kıotra aramal1S1n. 

4 - Yarın öğle yemeğinJe To
ıkatliyanda •bulun. Erken gelmeni 

tercih ederim. Senin vaziyetini 
te.;bit edelim. 

Gözlerinden öperim.• 
&-mih ıbir kartın üı;tündeki ta

ııihe bir de duvardaki takvime 

baktı. Asansür_ önünde ~uran pik-j 
lerd<'n birıne ı;aret ,.ıı..· 

teftiş edilecek ? 
• • 

nızamnamesı Yeni mürakabe 
evvelki gün meriyete girdi 

İş yerlerinin mürakabesi için 
hazırlanan yeni nızamname ev
velki güntlen itibaren mer'iyete 
girmiştir. Buna göre hususi şa -
hıslara ait olup da İş Kanununun 
tatbikile mın'az.zaf mahalli ma -
kamlarca esasen kanunun ~-ümu
lü dahliinde tasnif edilmiş bulu
nan her türlü fabrika ve imalat
hanelerle sair iş yerlerinden, iç
lerinden memleket emniyet ve 
müdafaası ile ilgili madrleler ya
pılmakla olanlar İktısal Vekaleti 
te~kila ınca teftiş edileceklerdir. 
Türkiyede harp silah ve mühim
matı yapan husu i sanayi mües
seselerinin kontrolü hakkındaki 

nraamname hükü.mleri mnhiuz 
bulunmaktadır. 

Askeri iş yerlerinin teftişi ıçin 
Milli Müdafaa Vekilliğince tayin 
olunacak müfettişlerin tahsil ve 
tecrübeleri itibarile iş mevzuatı 
hükümlerini takip ve temin ede
bilecek ehliy'2t ve ka.biliyeti haiz 
olmaları şarttır. 

Doğrudan doğruya Milli Mü -
dafaa Vek.Ueline bağlı askeri iş 
yerlerinden maada Devlet, Vilii

yet ve Bele4iyeler tarafından iş
letilen bütün iş yerleri için her bi
rinin idaresi başında bulunan (iş 

veren vekili) vasfını hai.ı kimse
ler tarafından o iş yerinin bulun
duğu mıntakada 4 Kanunu taLbi
kalile muvazzaf mahalli makam -
lara usulüne u:ııgun birer iş be -
yannamesi verilecektir. 

TEFTİŞLER 

İş yerlerinde yapılacak teftiş -
ler, ancak iş yerlerinin faaliyette 
'bulunduğu zamanlarda icra edi -
lecek ve lef .işe esas wacak evrak, 
defler, dosya ve saire bulunduk
ları yerde tetkik olunacaktır. 

Müfettişler, teftiş ettikleri her 
hangi resmi l:>ir iş yerinde mevzu
ata muhalif bir vaziyet t.esbil et
tiklıeri takıf.rde, keyfiyeti iş yeri
nin teftiş yerine yazacak, aynca 
o iş yerinin bulunduğu mıntaka· . 

da iş kanunu taUbikatını temin He 
muvazzaf teşkiLaıın en büyük 
memuru tarafından iş veren ve
kili sılatinı haiz olan zata bu • 
nun ıslahı için neler yapılmak :ıa
zım geldij!i yazı ile biLciirilecektir. 

iş yeri amtri, kendi>;ine vaki o
lan bu tebliğlerin icabını en kısa 
zamanda yerine getirecek ve ne
tice.den a~.rni zamanda_ ayni ma -
kamı yazı ile haberdar elmekle 
mükellef tutulacaktır. _ ______.,. __ _ 

Havuzlarda işçi 
kadrosu arttı 

Kasımpaşa Faıbrika ve Ha\-UZ· 
larında gemi tamır işlerinın çok 
seri görülmesi içın yeni tedbirler 
alınmış ve amele adedi fazlalaş· 
tırılmış•ır. Fabrika ve havuzlar 
geçen b'r sene zarfında eski se
nelere nisbetle çok iı; "~pmıştır. 

Havuzlara giren !l"mi adl'd.inde de 
fazlalık vard:r. Yalnız ecnebi ge
miler miktarında azalma vardır. ---
Deniz ticaret ta-
1 ebe le r inin Mar· 
mara seyahati · 

Ortaköydeki Deniz Ticaret mek-! 
tebi talebeleri bugünlerde iki 
mektep gemisile MB.!"marada ve 
Karadeniz sahillerinde bir seya· 
hate çıkacıiklaıxlır. Seyaha'.e son 
sınıf talebesinden maada di;;er 
bütün sınıf talebeleri iştirak ede
cek ve ırıneli tatbikat ,görecek -
lerdir. 

Köprülerin açllma 
zamanı ay 

başına değişiyor 
Ay .ba•ından itM>aren Galata ve 

Gazi köprülerinin sabahları açıl
ma ve kapanına saatleri değişe · 
ceklir. Köpııüler yarım ı;aat daha 
erken açılı.p kapanacaklardır. 

r . . '"' --, ADLIYEv~ POLIS __ .J_ 

Kahvede tavla oynanırken 
hırsızlığa kalkışan bir genç~ 
BakırkOytlnde clr'etkArane bir hırsız
bftın ıaıu 4 ay 20 gln hapis yatacak ı 
Bakırköyündc dün cür'etkarane 

br hırsızLk olmuştur: 
Hüseyin isminde bir genç bir 

kahvenin üst katındaki bekar o
dalarına girerek kiminin pantolo
nunu, kiminin ceketini, kimi
nin şapkasını çalarak kaçmışt:r. 

Hüseyin bu h1Isızlığı yapmak i
çin 'bekarlar;n kahvede tavla oy
nadıkları bir zamanı seçmiş ve 
onların dalgınlığ'ndan istifade e
derek öteberiyi !l!j:rdıktan sonra 
pencereden atarak birşeyi belli 
etmeden kaçmıştır. 

Neden sıonra bekarlar odalarına 

- Paltomu, şapkamı vestiyere 
ver. 

Ve salona geçip Ioağıt getirtti. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğüne 
ihitap eden kısa ibir istifa mektıılbu 
yazdı. Saatine baktı. 

- On lbiri geçiyor ... - diye mı
rıldandı - her halde on ikide bu
rada olur. 

Ve ihliyamz lbir kahkaha altı. 
Orta salonun aynalı duvarlarına 

şakrak bir akis yapan bu kah -
kaha, an~a!;. iki üç masa başında 
görülen dört beş ki~iden b:r iki
sinin lbaşlarını bir an icin bulun
duğu tarafa çevirdi. Semih, !ren
di kendine mırıldandı: 

- Beni ne yapacak? Görünüşe 
~akılırsa Mısır prenslerinin kah
yaları l(ibi ibirşcy olmak arifesin
deyim. l:Kar•,,·iziti okur okwnaz 
idart>ye ısttfayı basmakla acaba 
iyi mi rtt~m, fena mı? 

Bir dakika kadar sustu. Sağ e
linin orta parmağını masaya vu
ra vura dÜşündü: 

- Adam ->ende! - dedi - isti
fayı yaroımsa henüz ver.,,-hlm 

gc)dikleri zaman bir de eşyaları
nın eksik olduğunu görmi4ltr ve 
polise müracaat etmişlerdir. 

Hüseyin, dün Yascf adında bir 
eskiciye çaldığı eşyalardan bir 
ceketi satarken yakalanmışt1I. 

Dün dördüncii asliye ceza mah
kemesinde yapı.lan duruşma neti

cesinde Hüseynin suçu sabit gö
rüldüğünden 4 ay 20 gün hapsine 
ve Yase!in suçu olmadığından be
raetine karar verilmiştır. 

Hüseyin muhakemeden sonra 
tevkif olunmuştur. 

ya .. . Eklen peşin yüıklü birşey ge
lirse ne aıa, gelmezse bugün ya
rın der vaziyeti anlayıncıya ka
dar işi sallarını. 

&ınra bir başka mevzua geçti: 
- Acaba konak mı tutsam a

partman mı? Mobilyeli mi olacak 
mobilyesiz mi? Apartımanın mo
lb'lyelisini ~elki bulabiliriz amma, 
konak olursa mutlaka döşemesi 
lbize düşer. Akıllı hareket edersem 
epey ko.'1isyon kıvırabilirim giıbi 
geliyor. K.ımak, mobilya, motör, 
lkıotra, Perihan pek hoşuna git
mis her halde bizimkinin .. 

Bu sırada aynada, lüıks oteller
de bol bahşiş dağıtan mfuıterilere 
yapılıması ımutat ·bir yı.Jışıldıkla 
ilai garsonun arkasında beliren 
Naci Galip gözüne ilişti. Hemen 
ayağa kalktı: 

- Beklettim mi? 

- Hay·ır amma, lbu ne hal? 
- Halimde tıir fevkaladelik mi 

var? 
- Şu bir karış ısaıkal, §U sap -

sarı dişler. 

Faturalar 1 

için karar 
Toptan satışlarda fa
turalara perakende 

fiatı da yazılacak 
Yerli ve ecnebi her neva ku -

ma.şlarla, makara iplikleri ve di
ğer her nevi iplik satışlarmıda 

badema toptancı, yarı toptancılar 
ve fabrikalar verecekleri fatura
larda perakende azami satış fiat· 
!arını da yazmağa meobur tutul
mu~laıdır. 

Bu yeni karar 7 mayıstan iti
baren mer'iyet mev kıine gire • 
cektir. 

Tkaret Oda~ı keyfıyeti ,bu sahalı 
tekmil alakadarlara bildirmiş ve 
toptan, yarı toptan satışlarda fa
turalara perakende salış fiatı.nı 

yazmıyanların eczayı nakdiye 
çarptırılaraklarını da bıl.dirıniştır. 

Bu sayede her perakendecının 

aldığı malı azami kaç kuruşa ve 
yüzde kaç nisb<-tinde ıbır karla 
satabileceği faturanın tetkıkile 

hemen anl~ılabilecektic. 

19 Mayıs ıçın bu· 
günkü toplantı 

Bugün Kaymakarnl.ar Vil.iyette 
toplanarak 19 11.L:ıvıs günü Taksım· 
de yapılacak olan mekteplıler ge
çit resmi ve mera~ım programını 
hazırlıy acaklardır. 

Evvelce de haber veniıgimiz 
gibi bu yıl 19 Mnvıs Spor ve Genç
lik Bayramı günü FC'ncnbahçe, 
Beşiktaş stadlarında talelbeler be
den hareketleri yapmıyacaklardır. 
Yalnı.z mektepliler o gün Tak -
simde geçit resmi yapacaklardrr. 

Sandık, çan ta ve 
karyola lhtlkArı 
Fıal Mü~akıııbe Kornis>yonu san• 

dık. yol ~antaı;ı ve kaıyola fiat -
larının ;;;k.s lışiııi lelkık etmiştir. 

Deri yol çantalarının yü:We 40-
60 dereces.nde pahalıla.:;masında 

ham den !'.atlarının yüksek bu
lunması ve ıt.brikaların evvelce 

20 - 25 olan kiır niSbetlerinı yımie 
yüze çıkarını· bulunmalan sebep 
olarak gü;terılmektedir. Komis· 
yon, bu husu • Mılli Sanayi Bir
liğinden malı'.ımat iı:.--tem.iştır. Por

tatif kary-ola:arın pahalıla:flllasına 

da. karvda a~ı.cı yapanların fıat
larını yükseltmı~ olanları sebep 
olarak ılerı s;J.rülmektedir Ko -

misyon bu gLbiler .hakkında za -
bıtlar tutturmuş ve tecziyeleri ta
lEibirule hulunmuştur. 

--o--

Halk plajı 15 Ma
yısta açıhyor 

Beledi.ye, Üsküdardaki Halk 
plajını mayıs 15 de açacaktır Plaj 

sahillerının tcm!ılenmcsıne ve 
yeni kabineler yapılmasına b14 -

lanmıştır. Belediye bu yoz için 
başka bır tarafta Halk pli.jı aç
maktan vaz geçmıştir. 

Lastik 
bugün 

tevziatı 

başhyor 
Hariçten şehrimize gelmiş olan 

2500 otomolbil lastiğinin tevriine 

bugün başlanacaktır. L.fı<;tikler -
den bir kl9m• muhtelif vilayet • 
lere gönderilecektir. Trakya ta • 
rafındaki ihtiyaç sahipleri şelı -
rimiroen Mstik alacaklardır. 

- Hele gömleğin öyle kirlen· 
miş ki.. Nereden geliyorsun ku· 
zum? 

- İşlerim vardı? 
- Bir loömürcü dülckanı mı aç-

tın yoksa? Bu kara kışta epey 
kıirlı lbir iş olur. 

- Gevezeliği bırak Semi.lı.. 

Hakkın var. Yemekten evvel yı
ikanmalı tıraş olmalıyım. Burada 
!bekler cınisın lbeni? 

- Neye bcklemiyeyiın? 
- Yahut gel ı-ukarıya çıkalım. 

temizlenirken görlişünüz de. 

Nacinin od..,;ı birinci katta idi 
Delikanlı acele acele soyunup tı
raş takımını :kapınca bal?}'O oda
sına girdi. Semih de odanın tıırici'k 

kolluğuna kurulu,p bir sigara yak
tı. Konuşmağa lbaşladılar: 

- Mektubu ne zaman aldın! 

- J3ir saat evvel. 
- O halde istediğim şeylerin hiç 

biri henüz yapılmış değildir. 
- Yalnız islifanamemi yaz -

mağa vakrt bulabildim. 
- Umum Müdüre verdın mi! 

'l\rk ... var) 

1Ylıır, i 
''•r tar 

Şimdiki Yunaıı.istaıı tadır. 1 
.k.i tarihiııiıl en çetin i Yle b·· 
pçiriyor. Yu.anlılarıa ili u 

.. d 1 t "h" r san muca e e arı ı var. ı 

aydan beri göğüs gerd~ "r t~ıııa 
külat ne kadar tarif edil llliş, • 
kışılsa anlatılması imka' hııış, l 
lardandır. '-rkaı 

Elem \'e utırabı tasvir . kü he 
mek harikası eski za lrtıJı. 

beri Yunanistaııın ~etit 23 ııis 
irlere nasip olmuş. B utuıııı 
ıuınistanm çektiklerini dt 1 t.: 
ne getirirken o eski şairleri' hıtırd· 
!arına üracaat etmek ııı• 
değildir. Bü)·ük şairleriP 
rinde istikbal için keııabt 
lunduğunu 'öyle~enlcr v 
kat muhakkak olan ıudut 
le ilham sahiplerinin eser 
radan gelenlerin elinde k• 
!erini görmek için vakit ' 
lıp bakılan bir ayna a 

Faraza e-.ki Yunanh•taıılf 
pid g-ibi bir ~airinin bır• 
cialardan birisi hatıra 

Süs \ e z.rö:,terİş c..larak ı:;t. 
uzerindc tesir yapncak 
fazla hiçbir ~ey olmıyao 
uzak bir dc\'ir. Senedenl 
Jiyenlerin üzerindeki tcSİf 
şairin ve san'atkllruı tesir' 
te böyle bir >ahnede llk _.-,.,.. 
pan hal ağlanması. yal\' 
dır. Facianın kahran1anı 

sin karısı ile çocukları k 
hah.ısız kaldıkları için ıi 
lar. 

J,;, l.us yani •Kurt• de 
timin kuvvet ve kudreti hcf 
yayılmış ve Yun~nistnnıfl 
şehri de onun eline gcçJllİ 
rnklcs gelecek, karıs n< vt 
lan"' kurtaracak. J<'aksl 

1 

cinccye ka<'ar hem çok be it 0 

hem o, sabır \'e tahaınınW '" 
mek lazım. llalhııki ıztı 1-
ınektc olaı. ;~in sabır ve t• tlii 
kola~- dcğildır. O ıztıraba 
ya kadar hir zaman grç 
Kehramaıun karısı i1r 

rı da bu zamanı giderek 
bedde ağlayıp yaharnıalı1' 
mektcn ba•ka çare bula 
dır. Unutmamalı ki ıztır•P 
!eri bırakmayan hir ilaç 
ÜmiL. 

Heraklesin ndrtini be 
de onun mnllaka ergcç 
leceginden ür:~.!erini k 
!erdi. Yoksa ızlırahn k• 
insanın iktidarı ,.e takati 
de birşey olurdu. Kadın ili 
!arın mabede giderek ka 
rını i;ğrenen Kurt. L~·kılS 
ırıahvefmek için hiçbir !!"',-... 
reddüt etm ·;erektir. F.•~, 
nistanın ne kadar mabuıl 
hep.inden ayrı ayrı lütıif 
yet dilenen ana ile çocu 
te~te yakmak suretile yo• 
isti}'en zaliınin niyeti mt1I 
raklesin ::.o) unu, sopunu 
mak. Lakin !lcrakles öl 
tir. Yani Yunanistaıl'n \'t 
!ılığın kurtarıcı. ı hi~bit 
mahvedilcmi vrceı.. tir. 

Evripid aı;latıyor ki 1 
tanın. llellas. ın kahra 
mahvolmak değil, birçol< 
çekmek vardır. Bu ıLtıraP 
hammül gerek. IJ 

Eski Yunanistanın bilY I 
mabudların masalları içiıı 
münü vermiş. HepsindrP 
n lütuf ve merhamet iste 
sinin ayrı ayn gönlünil 
wım gelen birçok mabıı~ 
ten kendi aralarındaki d 
)arı eksik obnuyordu. ı' 
yüzünün insanları gibi 
birkaç türlü kusuru olal' 
ları da o Yunan şairinin 
muyor. 

Faciasının bir tarafıPıl' 
tiyor: Hakiki mabııduP Jİ. 
yoktur, an:i göriilmez. pi 
budla rın hikayelori hep 
kırdıdao ibarel 

Atina onun nazarında :t 
meti olan bir 'ehirdir. "'/ 
nm zulüm gör .. en, tt7ilen 1 
yardın1 eder, Yunnnlıtığıll 
hada ilerlemes hde öne 
tasa Atina etrafını aydınl• 
yerdir. • t# 

Şair kiiçiik ya~ında .'.k -a• 
manki Yunanistannı be' 
fikir •damlarından dcrs,,.
bahtivarlığınn nail olın 11 

ne<iıı. tapılarak bir mabııd1 
rak ateş halinde m•d~n ~~ 
düşünecek kadar ilerı ı;' 
mütefekkirlerden fikrin'" 
dasını alan air irin so:, 
raktığı e ·erlerlle Yunnıtı J 
ima ölmi~ecck ı:ihi ,.~ 
hizmet edenlerden biri .,ı 



borç •• 
11)lar .. 
İt ' li'unler vnr ki belli-

er tarih 1 
tadır. B·· ~ arak hatırda 

ııı ·, 1 b" uyuk bazı hadise-
~ e Uyük .. . 

.. .ı ııisa gunJerı var. Me· 
~· n da .. 1 t el1 l l oy c. lkbaharın 

. anıanı Gu" n ' 'k '' b •rıni · eş o uz ur-
ş, llrtlk y • . 'd . 

ıtnı en ıyı en ı· 
ış, hah 

tork arın tatlı sernli-
ac&k b' kh ır şey kalmn· 

U hcrşe 
i artık Y muhtnç olduğu 
2., ah yor 

-> n· . 
'san tak\. . 'b ·ı Utuını ım ıtı arı e 

ı 1Yacak bir giin. Türk 
o. h tarihind k' k" • llll'd e 1 me\' il 

t llll çıkar gibi değil-

eııes· 
·ı ı 23 niııan .. .. 
ı lctj k cuma gunu 
'·' Cndini kurtarmak 

• ili aıinı 
1 Yrcte d'' ~~ sebatını, dün· 

i~ 
1 

uşurcn metanetini 
~ o u:v d 

~ ifade •.0~ u. 23 nisan bu 
'le .

1 
sıdır. Türk milletini 

ı e teb 'k 
- dosu rı eden İngilte-

lllsallı arı v~ takdir karları 
·• kendılerine taalluk 

er Dı" 
tla u~asebetle daha ha· 

l 
•. r. Çunkii 23 nisan in
~ın 

'1 gij llı~şl~~ Aziz Corcun 
•1t' nUdur. Aziz Corc ld 

a11esine .. İ . . 
eden gore ngıltereyı 
._ . ' onu ınanen koru· 
~tın 
tir. en başı diye inanı-
. nu büyük aziz için 
11 ha· · lu rıcınde tam denecek 
.h~at elde yok. İngilte-
1 ın· 
~hs 1 ~azanlar içia Sen 
.. Yetı ınuhtelif surette 
• \'e f _... araziyelere yol aç-

\':~at bunların isabeti 
lltz :muhakkak olan 

•tizi h 
1 ~ erhalde zamanın 

"1 bır askeri, muharip 
..,. .. olduğuna itikat edil· 
~ .... d .. 

, . ısı bir çok yerler ge:ı· 

~ 'rı~•ınanlarda seyahatin 
zorJuklanna rağmea 

: llıull yolculuklara kat-

-.•!ete göre din uğrunda 
'. 01ınuş. Uıkin yukarıda 
~b~ bu phsiyetin tarihi 

lı etrafında dönen yal· 
il ~ ••\'ayetlerdir. 
tcwı resmi at iizerinde 

_ ltıanın korkunç bir cjder-
01du"r,,._ • ~.. ki' d l uugu şe ın e yapı -
b: Geçmiş asırlarda Av· 
sır Çok şövalyelerin keo· 
· e!l Corca mensup saya-
" ett•kl · · · ı en onun ısnune 
il~ harbe 'gittikleri olu· 

ıı Core böyle mukaddes 

lltd~ ölen. bir kahraman 
edılrniştir. Arhk en bü· 

ii~d~~l'ıtt Sen Corcu ejder
llr"· llrken ne kadar cuı· 

tlfL , 
t '"lerıae şüphe yok. 

gttjii1eh_e~iyetli eserler 
'et tnıştır. 

t g .. 
l<.a\>., ore Sen Corc Anado· 

"l)er· 
~i-d 1

• Sıvas, Kırşehri, 
llli~ J .t\ksaray, Yozgat 
•]{ n en teşekkiil ederek 

llJ>ad k ilde d" 0 Ya. adı verilen 
lll:ıiş. OtdUncü asırda diin.-

an• 
tı İna~esi için böyle bir 
:.~· gılterenin manevi ha· 
-·ı d' olsa ıye kabul etmekte 
b rerek. 
ı.ınu 

tad il tafsilat ve tef er· 
ir. ~ lllenuun haricinde 
tılasa ncak hatıra gelebi

ctınek kahil: Miica-

l-:ıt 
~ 

Ejderhayı öldüren Sen 
jorj, İngiliz an'anesin~ 
göre, fngilterenin manevı 
hamisi aayılınıtbr • 

dclcci olan, kavgadan ~ılmı~an 
Anglo _ Sakson için takdıs edıl~-
cek bir aziz olsa olsa böyle bır 
muharip, ejderhaları p:ıralıyan, 
genç bir kahraman olabilirdi. Ang· 

1 S ksonlar için yaşadıkları ınu-
o • a k" l 

hit öyle litif ve müsamaha ar o • 

mamıştır. Bilakis pek c;etin, kas

vetli bir hayat yaşamağa mecbur 

olan Anglo - Sakson kendisinde 

mücadele için asırlardanbcri kuv· 

''et bulmuştur. Tarihinin her mü
cadele zamanında bu ecdadından 
gelen azim ve metanet gibi hasle~
leri onu bırakmamıştır. Onun ı· 
çin esasen mücadeleci olan İngil'.z 
kendi memleketine nn'nnevi hır 
hami diye 0 azlı Corcu intbap et

miş olacak. Her senenin 23 nisa· 

d onun vortusunu tutuyor. 
nın a ,, • • 

_.._.HALK__..... 
E === 

SÜTUNU 
lı Ve lıçi Arıyanlar, 
ıilı.ôyetl•, temenni· 
l~ ue miifkii.ll• 

Daktilo bilen genç bir 
kıs I§ arıyor 

ortamektebin sek.i.zinci sın.ıb.na ka
dar okumu:ı, yazısı. iiııdesi munta~m, 
az daktilo bilen on altı yaşında. mu.te-

l bir aile kızıyım. Hem; şımdıye ;:ar bütün ~efkat ve ilıtimamtyle 
bana bakan aileme küçük bir yardım
da bulunmak ve hem. de istikbalımJ 
hazırlamak emeliyle tıcarethane, ya
zıhane gibi mücssesekrde bir.~ gi
rerek bütün dikkat ve gayeler~ı sa
dece vazifeme bağlamak istiyorum. 
Tek ba;ııma hayat yolunda attığım bu 
ilk adımda yanlarında iş vermek su
retiyle beni teşci edecek olan iş sa
lı.iplerinin It1tfen Son Tel~ral Gaz:eteşf 
Halk sütunu vasıtasiyle (S. K.) 1e bir 
mektupla müracaatlarını hilrmet!_e ri
ca ederim. 
Müessese ve yazıhanelerde 

iş arayan iki genç kız 
On altı yaşında, mall imkAnsızlık 

sebebiyle. Orta Okulun 7 irıcl 
sınıfında tahsili bırakrru,ya mec-
bur kalmış bir genç kızım. A
ilevi vaziyetim dola7ısiyle ça~ıp ha
yatımı, istikbalimi kendim yapmak 
:mecburiyetinde olduğumdan hususi 
müesseselerde, yazıhanelerde herhan
gi bir iş arıyorum. Bana ~efkat elini u
zatacak olan muhterem iş sahiplerinin 
son Telgraf Gazetesi Halk Sütunu (N. 
D.) rumuzuna müracaatlarını dllerim. 

+ ortaokulun son sınt!ına_ ka~ar 
faal bir tahsili bulunan ve şımdıye 
kadar hiç bir yerde çalışmamış olan 
genç bir kız kendi zaruri _masraflarını 
ailesine yük olmadan temın etmek ve 
böylece vazife hayatına gırnıek arzu
siyle resm1. hususl müesseselerde ka-

tk• r bir ücretle iş aramaktadır. 
nııa a . • 
Kendisini tavzü etmek ıstıycn ış sa-
hiplerinin lütfen Son Telgraf Halk sü
tunu Meral'e mUracaatlan rlca olu-

nur. • • 
Bir genç her oevı 1§ anyor 

25 yaşında elektrik ve her nevi iş
lerden anlar müstait bir genç kanaat
kar bır ücretle itı aramaktadır .. M~h
tereın iş sabipleı inin ıutrc!: c.ıbalıdc 
İnhi5arlar Matbaasında murettıp Bay 
Samiye müracaatları rica olunur. 
Açık iş ye memuriyetler 

Gölcük işçi revirine 100 Ura 
aylık Lıcretle bir eczacı arnnmaktadır. 

Sişllde operatör Bay Ca!er Tnyyar 
Kaııkat .. cerrahi kliniği hususi has
taneoıi kadın haştabalucılar ve kadın 
hademeler aramaktlldır. 
Gelen İf .veroae mektupları 

Bayan N. A: Pamıakkapıdan mek
tubumız vardır. 

Seveceksin I 
Yazan · ETEM (ZZET BENiCE 

~..:..::..:.:::.:.:..------------
•de telirsin u. .. 

e}( 
0
;vet bcJki kolay. Fa· 

Uç la e kolay mı?. Dava
ll'ıağ rafı odur. Gi.inler geç
ill\ •rn aydınlanıyor, dü
arek '~zuha varıyor ,·e 
daha etıınle gideceğim i!.ti-
tn h ışıklı olarak görebi

... bu akeınemi daha kuv· 

.... İli 
!)'e a 

1 
Yoruın. Artık iyi-

n ıyoruın ki ben iki 
\'a;ıjl • • . ' ' 

alihıc c.tıu ıçındeyim. Bi-
laliı , l ~şıyaınarnaktır. t

b d • ecııılc birleşmek Ü· 
e kcnd' b ' 

an 't'b ı aşıma kaldı-
1 1 are 

estirrn k n ne yapabile· 
e • 

{'rı a:ı, rılnıak . • 
bağ if • Ualıl Necıp-
ıl a ndc ehncksizil'! bu-

lllccburıım. Cunldi 

bütiin ,,e uzun bir tecrübe bana 

'h t bu nt>ticcvi emrediyor. An. 
nı aye • ? t 
cak bunu nnsıl yapmalıyım.. llte 
ilk halledilecek nokta budur. Uu· 

nun için de en son bulduğum t~~
bir \'e vardığım kaç,Gr şu olabıh· 
yor: 

Salihe açık<;a kendisile ~a ı~:a: 
,,, b • k:-n~ızligın ıkı 

mıyacagımı, u ım .a .. . , · 
tarafın hayatı üzerıııdl'kı tatsız-

ı ~ k Jdırmak için nyrılınanın ıgmı a .. 
ea kestirme hareket olduğunu soy. 

lemek. Salih bunu kendisine söy
lediğim zaman ne diyecek?· Bunu 
iyiden iyiye tayin cdcmı~·oruın. 
Fakat, sevilmiycn bir erkek her· 

halde hu hakikat ısrr.ı fo yüzüne ı 
vurulduğu andan itiber<'n t m 9

" m 

ki: 
- Peki a3 rılahm •• 

': l?°d/zc/zar , - • r . ~ - .. . 
' ... ~ .- ·;ır:- .... 

Kesilen cezada halt 
aramalıdır 

Geçen giin bizim gcaetede, 
bir cürmü meJhut hiıdise•in
den bahsediliyordu. Aksa.
rayda, bir manav, kendisine 
ceza kesen Belediye memu
nına, bu cezanın sebebini öi· 
renmek istediğini söylüyor. 
Bu sual üz.erine, manav mah
kemeye sevkediliyor. Bittabi, 
netice malüm: Beraet edi
yor. 
Eınal §iddetli ve sıkı bir 

surette Jiontrol edilmelidir. 
Bu, lazım. Fakat, kontrolün 
ve ceza tatbikinin bir §ekli, 
esası olmak lazuiıdır. Esnal 
cezayı hak etmelidir ve bil
hassa, niçin ceza verdiğini 
iyice bimelidir. Esnaf kani ol
malıdır ki, kendisi, cezaya 
müstahak olmuştur. 

Akn takdirde, esnal, ceza 
vermesine rağmen, talimat ve 
nizamlara aykırı hareketle
ri~de ura reder. Mesela, ver
diği beı lira cezanın acısını 
çıkarmak üzere, türlü hile 
yollarına sapar. Bu hal ise, 
netice itibariyle yine halkın 
zararınadır. 

Halbuki, biz, halkı vikaye 
etmek üzere ceza kenniyor 
muyuz?. 

BURHAN CEVAT 

Petrol ollse me
murlar abnıyor 
Petrol Ofise yülmek, lise ve or

ta mektep mezUD'.ları arasından 
iımti:hanla memurlar alınacaktır. 
Talipler 5 mayısa kadar vesika -
larını Galatada Kozluca handaki 
Petrol Ofisi Müdürlüğüne vere.
ceklerdir. Bunlar 8 mayısta mez. 
ktır yerde tahriri wtiıhandan ge
çirilceek.lerdir. 

Tahriri imti:handa kazananlar 
ayın bir gün de 'bir de şifahi imti
hana tabi butulacaklartlır. 

-z-
Eger birimlzL köpek ısırırsa, ilk 

akla gelen ~ey köpeğin halidir. 
Hele önümiudeki sıcak ya.ı gün
lerinde bu tehlike artac;ıktır. Kö
pek ısırdığı zamao, eger köpek 
şUpheli değllse, ~ulen tedavı.re 
müracaat edilir. ?.ıra mahalli sı
cak su ile yıkanır ve uzerin~ he
plınizin bildigiıniz antiseptik bir 
iey sürülür. 

I-'akat eğer köpek şüpheli bir 
hayvansa, ~ değişir. Hemen !!>-ıran 
köpeği de yakalıyarak kuduz tc
davihanesinc müracaat laZlmdır. 

Isıran köpeğin hastahklı oldu
ğu şoyle anlaşılır: Hayvan bir 
kere ısırdıktan sonra bir tarafa çe
kilir, tekrar ısırmak ister gibi blr 
hareket göstermez. Kiın ı;ağırırsa 
derhal gelir amma, hareketinde 
bir yavaşlık görülür. Başını ön iki 
ayaklarının arasına büzer. Adeta 
kalrlınnıya cesaret göstereme?.. 
Fakat hali telılşlıdır. Bannmak 
için ba~ka bir yer arar gibi, ne 
yapncnğllll bilmez. Sonra oradan 
ayrılıp başka bir yer aramıya ko
yulur. Kuyruı:runu bacaklarının 
arasına alır. Garip garip etrafına 
bakınır. Hareketlerinde telfış ol
dıığu kadar teredüt te vnrdır, sesi 
Kısılır ve pesten çıkar. \.., ______ _ 
Der ve .. hatta ayrılmayı kendisi 

için bir izzetinefis ve ha~·siyet da· 
vası yapar. Yalnız bunu Salibe 
söylemenin en münasip an ve vak· 
ti nedir? .. İşte onu kararlaştırmak 
gerek. Halil Necip, meselesine ge
lince, bu dakikaya kadar daha o· 
nmı sağ mı, ölii mü olduğunu bil· 
nıivorum. Meçhul bir nkıbet üze
ri~dc uzun uzun dii~iinmcnin hiç
bir manası yok. ~eselclcri esasen 
birbirinden a3 ırmadan işin için
den çıkmıya imkan kalmıyor. Bu
gün<' kadar çektiğim ıztırnp da hep 
bundan doğdu. Ve .. kafamın içi A· 
rap saçı gibi birbirine dolaşan fi
kirlere boğuldu. Muhakkak ki, vu· 
zuhsuzluk en büyük ızhrabı de

ğil de, işkeRceyi veriyor. Aylar
dır, ben bu işkencenin içindeyim. 

Halil Necip eğer sağ a ve .. tek· 
rar karşıma çıkarsa, onunla bir··· 

leşmeyi veya ayrı kalmayı ancak 
o vakit knrarlastırmnk birinci şart 

olmalıdır. O halde. iıçüncii mcsc· 
le knlıvor: Saliht n a'.\ rılır ayrıl· 
n nz ıe 3 ap ca ım?. 

raram yok, atılae k hiçhir e-

AHKEMELERDE: 
Çok hacıların çıktı 
haçı ziyri bagalde 

"Amma, nasıl zengin~ bir bilsen! 
Karun, yanında ortahalli kalır,, 

--1-Yazan: BÖSEYiN BEBÇET =1--
Korid..-:>rlarda dönüp ıdolaşıyo .. 

rum. Göze ça~par, enteresan ne bir 
dava, ne bir muhavere var. Sa -
de, bir kenarda oturmuş /bir me
raıklı, mütemadiyen ,tekrar tek
rar, şu şark1yı okuyor: 

Eyler tahammül azare gönlilın, 
Söyler mi derdin o.ğyare gönlüm 
Hicran okundan sadpare gönlii.m 
Söyler mi derdin ağyare gönWm 

Başka alakadar olacak birşey 
~ulmııadığıım için, dönüp dolaşıp 
oradan geçiyorum. Her geçişim -
de de, ayni şarkmm ya aneyanını, 
ya kararını dinliyorum. Artık sı
kıntı bası:yor .. Sinirleniyorum. Se
si güzel amma cin.san her gün 
baklava börek yese lbıkar• der -
ler; her seferinde ayıni şarkı, ar
tık gına veriyo.r. Bari şu şarkıyı 
değiştirse... Meşk mi ediyor, ne 
yapıyor? Hep ayni şarkı, ayni 
şarkı .•. 

Bu amatör - ıbilmiyorum, bellki 
de profesyonel - hanendenin ya -
nına, kıranta ıbir aaarn yaklaştı. 
Hanende, şarkıyı kesti. 

- Vay efendim, dedi. Gökte a
rarken yerde buldum. Vallahi, ö
nüıme gelene sizi soru)'Qrum. Ne
relerdesiniz? 

Musafaha ettiler ... Yeni gelen 
söze başladı: 

- Ben de seni neikadar aradım 
bilren!.. Ben Cihangirde oturu • 
yor.um .• Ad:resiımi veryhn de gel.. 
Şöyle ariz a.mik görüşelim. Ben
de şi.mdi şeker var diyorlar .. Rakı 
yasak aımma, hatırın için bir.kaç 
şişe bira içerim. Sen nıa.sıl, yine 
çekiyor musun akşamları? 

- Eh .. Allah ka:bul etsin! .. IDk· 
sikliğini g&ie.ıımesin •.. 

- Sazla sözle nasılsın? 
- Tabii.. Velinimetim sazı e -

limden, şarkıyı dilimden nasıl a· 
tanın? Aımana, nerede o eski a
lemler? .. Şiırnrli, kimse birşeyden 
anla:mıyoc. O kötü curcunalar, uç
kur havalan revaçta ... 

- Onlar da ıbir zamanlarml§ .. 
•Geçmiş zaman o1ur ·ki hayali ci
han <leğer ... > Enine .boyuna, son
m konuşuruz. Şimdi. söyle baka
lım, ne arıyorsun •burada? .. 

- Bir plak davası... Şarkıyı, 
sen okudun, ben okudum hileli • 
yıesi... Ya sen en arı yon; un? 

- Bizim bacanağın bir davası 
var .. Bacanağın değil de kı-zının. 
Ben de onunla beraber gelilim. 

- Kimin, Semranm mı? 
-Öyle ya ... 
- Maşallah .. Semra o kadar bü-

yrüdü de, dava da mı açıyw? 
- Büyüıdü ıne demek? kıookıoıca, 

gelinlik kız oldu da ... 
- Oldu da ne olıdu? 
- İşte orasını sonma artık. .• 

DaVla onun davası ... 
- Haaa.. Şimdi anladım. V a.lı 

vah! Ne olacak şimdi? 
- Ne olacak? Ne alacağı mah

kemenin kararına bağlı.,. Baca -
nak bilirsin ticaret yapar .. Derun! 
zadelerden Şahin Sadık da ortağı. 

yim yok. Salih bana nncak ufak 
tefek masrafların karşılığı kadar 
pnra veriyor. Sokağa çıktığım giin. 
den başlıyarak hayııtııııı kazan
mıya mecburum. Bunu da nerede 
ve nasıl kazanabilirim?. İstanbul
da olmak belki bn imkanı kolay· 
laşlırabiJir. Harbin tahribatı, er
"kekleriıı askere gitmis olması İs· 
tanhulda kadınlara hayatlarını ka
zanmak için birçok imkanlar ver
miş. Şmnda henüz \öyle hir vazi
yet ~· ok. Bunun için anlaşılıyor ki, 
Salihten ayrılır ayrılmaı benim 
de hemen İstımhula gitmem icap 
ediyor. Belki de orada komiser ba
hacığımm yardımile kendimi ge
çindirebilecek bir saha hulabili-
~riın. 1stanbula gidebilmek kin de 
tahmin ediyorum ki, Naciye bana 

yardım eder n .. o vakte kadar be
nim misafir1iğimi kabul edebilir. 

Biitiin bunlar da gösteriyor ki, 
ilköncc Satibten ayrılmam kap e
di~·or. 

O lıaJti karar, bir: 
- Sa lihten nyrılaca w ım. 

Karar iki: 

Şahini bilmem tanır mısın? 
- Adını duydum ıgal~ba amma, 

kim olduğunu hatırlıyamı)'-Onun. 
- Efendim.. Bu adam gayet 

zengindir. Ticaret yapar. Binbir 
tarakta bezi vard:ı.r. Cimri mi cim
ri.. Şöyle sıkar, böyle yalar. Am
ma nasLl zengin bilsen. Karun o
nun yıan.ında arta halli bile sayı
laımnz. Gör.üniışte de, öyle müs
lüman, öyle müslüıman, öy.le müs
lüıman ki ... Sözıde, abdestsiz ye.ı·e 
basmaz. Haıraına el uzatmaz.. Di
linden salavat, dua eksik olmaz .. 
Sonra da ... 

- Ne hayret ediyorsun? Ne çı
karsa öylelerinden çıkar. Neden 
demişler?: 

•Çok hacıların çıktı haçı ziri 
bagalde> 

Diye ... Bilmez misin eski Salla-
~ k. ., 6"""'e ımamını ... 

- Nasıl bilmem! Sus .. Kapa 
şimdi o fasılları ... Ha, bu şyeden 
bahsediyıorduk. Deruni zadeden. 
Parayı nasıl kazanıyor azızım, 

biliyor musun? Oluikla ... Günde, 
su içinde lbeş yüz lira geliri var. 
Belki de daha fazla... Allah da 
böylelerine veriyor. Herifi bir 
görsen ... Çopur, mendebur, eciş
lbücüş bir şey ... Şimdi görürsün 
ya ... Arslan gibi, pulad gibi de -
lilkanlılar on saat çalışıp bir lira 
alamazken, böyJe !bir mendebur, 
yorulmadan, üzülmeden günde 
beş altı yüz Ura kazanı~. 

- İnsan dediğin nedir ki azizim? 
Şu dört demir par~asilc iki te -
kerlokten ibaret bisikletten bile 
kıy.metsiz. Mesela, bir fbisiklctin 
kıyımeti elli liradır. Saati otuz kırk 
kuruştur. On saat işlese, kırkardan 
dört yfu kuru~ eder. On saat ça
lışıp bir Hrayı kazamı-yanları dü
şün bir de ... Sonra, insan binaul
lahtır derler. Allahın binası, ku
lun binasından çok kıymetsiz. 
Bir kul binası, rneselll lbir apar
tıman, bazan, ayda üç beş yüz lira 
getiri)ıor. Biır apartıımıan katı, yet
miş beş lira eıdiıyw. Artık, sen 
düşün üst tarafım ... 
Asıl şu bah9e avdet edelim. Son

ra ne o1muş? 
- Ne olacak? Deruni zade, ba

canağın evine sık sik gider ge -
lirdi. Müslüman adam diye, her
kes, hürmet, itibaı- ederdi. G€<:e 
gündüz, elinde tesbih, bacanağın 
evinde ... İşte bir gün, nasıl ol • 
ınuşsa olmuş ... 

- Arlık başka çare yok ... Ma • 
dem ki zengin adammış .. Verive
rhı gitsin. 

- Böyle ırz düşmanına, a'hıaık 
düşkününe, mürai, yalancı müs
fümana ben, şahsan, lkız vermeğe 
hiç taraftar değilim . .Aımıma, bab:ısı 
var.. O düşünsün. Kız da za -
ten rüştünü isbat etti. ~rse. gi
der oturur ... 

Es:mel', fıkır .f.ıkır, iİrin bir kız, 
bu muhavereyi yapan iki eSki 
~abın yanına yaklaştı. Sonra
dıan gelen, hanendeye: 

l Devamı 6 ıncı S4hifecle) 

- Halil Neeip davas1DJ talihin 
seyrine bırakacağım!. 

Karar, ii~: 
- Hemen İstanbula gideceğim 

ve ömrüme yeni istikametini ve· 
receğim!. 

. Fakat, bahtımın bütün şu sey
rıne bakıyorum da: 

- Yarabbim beni işke~etlen 
kurtarma.a için bala çilcnı dolmat!ı 
mı?. 

Diyorum. l\fulıakkak ki, yeryU
zünde benim kadar ızhrap çeken 
1... • ' 
nenım katlar talihsizliğin yumru· 
ğunu yiyen bir başkası daha yek. 
tur. Su Salilte ne mes'ut 'hir talaay· 
yül içinde varmıştım. Sanıyorclum 
ki, artık çilem dolmuş olacak, be· 
aim de bütün genlfünü dolduran 
ve bana saotiet veren bir kocam 
bulunacak, çocuk yapacağım, yu
vamda şen, mes'ut müleselJi öm
riimii geçireceğim. Mer•er, büfün 
bunlar ne hoş zaalarnuş ve.. ben 
ne kadar aldanmışı !. 

DAHA BİRG 

Aı:~ ~ r:a'bat. 
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Başmallarrlrler 

Ne Diyorlar 'l 

l KD A M 

B. Abidin Daver cAt.ina duştiı. Fa
kat Yıın.anistııo ,u.ıtseldi> isimli bu
gı.inkü Başmakalesinde Atimının dllş
ıııesinde yukseliş mevcut olduğunu ve 
şairin cGalip sayılır bu yolda mağ

lup> dedi~ nev'inden şanlı bir vakıa 
karşısında bulunduğumuzu ve şehir
lerin dli5müş, namus, şerefin kurtu
lup yükselmiş olduğunu söyllycrek 
Yunan harbini tahlil etmekte ve 1bilfı
hnro şµnları yazmaktadır: 

<Yunanistan bu harbe istzycrek gir
memişUr; azami ilına ile bitaraf kal
dığı halde yine tnarruuı ugramı;ıtır, 
tıpla, Norveç, Ho1anda ve Belçilaı 
gibi, taarruz kuvvetlerinin yolu üs
tünde bulunduğu ıçin tıımamlyle hnk
sız bir tecavuz karşısında kalmıştır. 
Bu dünyada bir adalet, adaleti İltıhi
ye \'ardır ki günün birinde mazlüm 
mliletlcrm mtikamını alır. Bu ndalet 
yınc tecelli edecek; kendi yurUarında 
yaşamaktan ba~ku hiç bir emelleri ol
mıyan ve başkOlnnna tecavilzu olul
larınclan bile geçirmiyen milletlere 
haksız yere saldıranlnn, tarihte sık 
sık görüldüğü gibi yere çarpacaktır.> 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi cYunan vaziyctınde 

hakiknb isimli bugünku Başmakale
sinde Almnnynnın Yunanistana taar
ruza enıkonu hazırlandığı ve ordula
rını Yunan hududuna sevkettiği za
man İngılterenin yal'dım ku\•vctlerl 
getım1iye mecbur oldu~unu ve bu 
kuvvetin de azami 80 bin ki:ıiden ıba
ret bulunduğunu söyliycrek: 

<250 - 300 bin kişilik Yunan or
dusuna bu 80 bin kışıyi fü\\'e ettikten 
sonnı bunun karşısına İtnlyanın 450 
bin klşu;ine Yugoslavyadakilerle be
raber bir milyona varan Alman kU\'· 
vetıerini ilave ederek ıki bfıyük dev
letin hemen hemen 1,5 milyonluk bir 
kut! teşkıl eden her tilrlü modern teç
hizatla kudretli ordularını çıkarınız. 
Bu nisbetsiz milcadelcnJn içtinap o
lunamaz kahir netıcesindcn doleyı 
ktlçük Yunanistana hiç bir şerefsizlik 
isnadı kabil olmadığı halde galiplere 
ibtihıır ve ~eref b~lert çıkarmıya 
kolay kolay imkfuı bulunur ıu.u bil
meyiz. 

Dunkil Alman radyQlarının ııevk ve 
!jetaret içinde ııtın ettikleri son sııfiuı
lanı gelince onlar kahraman Yunan 
ordusunun rnütnreke ve teslim iztıra
rında kaldıgı dakikadan itibaren ta
hakkuk etmis neticelerdl. Bir ordu· 
nun külli kuvvetleri harp harici kal
dıktıın sonra geride nrtık üstünde 
durulacak hiç bir vaziyet kalmamış o-. 
lacağı malumdur.> demekte ve b114-
harc de dünkü telgraf haberleri arasm
da General Papagos'un kendi talebiyle 
tekaüde sevkcidlmiş olduğunu okuduk. 

General ve onunla beraber bütün 
Yunan ordusu bihakkın: 

- Her şey mahvoldu, fakat na
mus ve şerefimiz lekesiz ve ,yfiksek: 
kalmıştır, dlyebllfrJer.> demektedir. 

TASViR/EFKAR 
'I'nsvlri Efkllr imzalı ve cCebelilt· 

tarık meselesi yine nüksetti> isimli bu
guııku B~maknlcde Ccbelültar.tk'm 
:Alın::ınlıırın bir hücwnuna uin.raca
~ının bıından evvel 3 - 4 defa daha 
ıddın edildiği söylenerek: 

cCcbelüttank meselesinin böyle blr 
Jrnı: def_a saman alevi &ibi parlayıp 
sonra yıne söndilğilne şahit qlduğumuz 
içindır ki, bu defa ayni meselenin yi
ne uyanch~•lınnsı üzerine çokluk me
raka diışmiyı• lilzum görmüyoruz. 

Bizim fikrimizce İspanya, İngiltere 
ile kolay kolay bir harb göze alamaz. 
O diyardan yeni gelmiş aşinalarımız
dan l!iitUğimize göre memlekette bü
yük bir ekmek buhranı varmli. ki bu 
J:>uhran adeta açlığa benzcmekteymiıı. 
Ispanya eskidenbeıi buğrayını.ıı mil
him bir kısmını hariçten getirir. Son 
senelerdeki dahlli harp, İspanyanın. 
her:ieyi gibi ziraatini de mahvetmiıı ol
duğundan hariçten gelecek erzaka ih· 
tiyacı bilsbUtün artmıştır. Bu vaziyet
t~ bulunan bir ıneın1eket, denizlere ta
mamiyle hükim olan İnglltcrenin hu
swnetini celbedecek herh.ııngi bir ha
reket kalkışacak olursa kendini açlığa 
mahkum etmiş bulunur.> demektedir. 

YENi SABAH 
B. Huseyiıı Cahit Yal~ın <Akıl er

miyen noktalar> isimli bugünkü Baı• 
maklllesined bugünkü harpte mütehaa
sis olmıyan halk kütlesinin akıl erdi
remediği bir takım noktalar mevcut 
olduğunu söyliyerek meselt'ı İngiliz
lerin Romanya petrollerini niçin yak
madıklarınn sormakta ve Yunanlstana 
tecavüzden sonra bunun yapılması 
icap etmiş olduğunu söyledikten son· 
ra bllıihare şu suali sormakta ve Dua
lara csôzcü> lerden cevap is~okte
d"': 

c- Biiyiik iki korsaa gernisl Brest 
havuzlarında sıkıştınlı:lı. İngiliz tay
yareleri bu havuzlan on bırlnci de.fa 
ol:ırıık en ağır bombalarln ateş altın
da bırnktılar. Fakat, h3lt'ı zırhlılar ha
vuzlarda bağlı dı.ınıyorlnr• Acaba tay
yare bombalariyle modem zırhlılanıı 

batırılması imkansız mıdır? vruna Al
man tJyyareleri de bir İngiliz tayya
re gemisini Malta limanında yakala
dlliları halde balırmıya muvaffak ola
ıuadılar. Gemi kendi makineleriyle 
İSk~dcriy&fe gidcltHdf. Fakat onlar 
yalnız bir kere bombardıman yapmnğa 
tmkdn bulabildiler. İngilizler ise Ga bi
rincı bombardımanlarını yaptılar. Bu 
munzzaın zırhlılar Brestten çıkJJ' ta 
açık denlzlel'e dalacak olurlarsa, de• 
nannıa tarafından yakalnmncıya ka
dar İngilizler~ çok zarar vereceltler-
dir. . 

Binaen::dqh iki Mm3J'l ~ 
Brcsttcn selitmet çıknrmıımak İngi-
1.Wer için a&eta hayaU bir menfaati 
haizdir. Böyle olduğunu clbC'tte mü
Jehasaıslar da bl 'yarlar. Fakat ne
den bu gemileri batunu?orl r? .> 

Bazan, bizim gazeteler öy. 
le tuhaf haberler ne§rederler 
ki, üzerinde durur, düşünür
sünüz: 

«-Acaba sahi mi?.» 
Geçen gün şöyle bir küçük 

haber okudum: 
«- Bu sene, Adalar ve 

Boğaziçi çok rağbet görmü
yor. Sayfiyeye gidenler daha 
ziyade ciiger semtleri tercih 
ediyorlar. Adalarda ve Bo
ğazda bir çok evler boş kal· 
mı§, tutulmnmıştır.» 

Bu neticeyi çıkaran gazete
ci arkadaş, böyle bir hükınü, 
hangi kat'i rakam ve iscatis
tiklere dayanarak vermiştir?. 
Adalar, Boğaziçine gitmİ§, 
mahalle mahalle, sokak so
kak dolaşmış, dolu, boş hii· 
tün evleri gezm.İ§ midir?. 

Hiç zannetmem .. 
Ben, Boğaziçinde bir köy .. 

de oturuyorum. Yani, Şirketi 
Hayiryenin yolcusuyum. Ga
zetelerde çıkan bu havadise 
rağmen havalar ısındı ııınalı 
dikkat ediyorum, vapurlar 
daha kalabalık.. Ve bu kala· 
balık, gittikçe de artıyo.~-. Ge .. 
çen kıam, Köprüden kalkan 
19 vapuruna bindim. Biraz 
geç mi kalmışım, nedir; olu· 
racak yer bulamadım. Benim 
gibi, daha bir çok yolcular, 
Üsküdara kadar ayakta gittilıt 
Vapur, ideta bklım hklım 
idi. 

Yolculara dikkat ettim: 
Bir çoğu, yabancı çehreler •• 
Yani, ıimdiye kadar, bütün 
bir kıt, tesadüf etmediğim 
kimseler •• Bunların, yeni ta· 
ımmıı, aayfiyeye gelen kim. 
seler olduğuna hükmebnez 

• • • ? 
mııınız •• 

Maamafih, lıtanbulda say· 
fiyeye göçler, mekteplerin ta
tilinden sonra baılar. Bu se-
ne mektepler erken tatil ol
du. Fakat, imtihanlar henüz 
.,İtmedi. A .Heler de henüz 
yeni ev bulmutlar, derlenip 
toplanabilmiılerd!,r. Şu gün
ler, tam göç günleridir. Da· 
ha 11cağa kalmak iyi değil
dir. Taıınma11, yerleımeıi 
güç olur. 

lıtanhulun hangi ıayfiye 
yeri en güzeldir. 

Bu ıualin cevabına gelin· 
ce: Buna cevap vermek ha· 
br kırmak olur. İıtanbulun 
her tarafında oturan okuyu. 
cularım var. Kimseyi incit
mek işime gelmez. Maama· 
fih, hakikat böyledir: 

İıtanbulun bütün savfivele
ri 8'Üzeldir, 

R. SABiT 

Yeaı konacak bava 
gazı llmbaları 

Arnavutiköy - Bebek arasında· 
ki :sokaklara ve Kadıköyünde Gal!'o 
hane cwarile Ycctikule civarımia 
bazı yerılere yeniden havagazı 
lambalan loonacatır. 

t 
BirimizinDE"D. 

Jlepimizin ıor il 
Pendik'te usulsüz 
ve garip bir ver-

gi haczi! 
Pendikte Ortanca sok 63 nu

ID:lrada 111.uldli. B. Galip ya.nyor: 
cKıırtal kazasına bağlı Pendik 

köyünde eina vergilerıni tahsil et
mek için daima haciz cihetıne 
doğnı teve.sstH ediliyor. 18/4/941 
ayni ver§iyi tahsil etmek iı;ln bir 
tahsildar usule kanuna riayet et
meksizin evin knpısuıı açarak içe
ri ııimıiş ve ihtiyar anneme de hn
karet etnişUr. Tı.~rüarlarııı bu 
hareketi mevzuatı kanuniye ile 
kabili teH:f cknııdığı gibi vicdanen 
de dogru o1Jn ğına işnret eder, 
alAkadar nıal nazan dikka
tini cclbeeerim 

Son '.Felgııo{ - şikt'ıyet hnk-
londa De!tcrdarlığın ehcmmyetle 
nıızan dikkatini celbeder ve tah
kikat yapılmasını isteriz.> 
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Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 47 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan : M. SAMİ KARA YEL ~....,, 

Sultan Murat derhal sefere çıktı 
Halbuki ümerası bu fikirde de

gillerdi. Çünkü, anlar Sultan Or
han ile Süleyman Paşanın çırak
ları idi. 

Rumeliyc mürurun Etli , 
Filibede yerleşmenin harice ~: 
ccgi tesiri, anın aksülfımellerinı 
tahmin cdiyıorlardı. ..... 

Bu bapta mütaleaları padişah 
nazarında makıbul olmadığından 
dolayı meyus olmadılar. İhtiyatı 
elden bırakmadılar. İşbu vazife
şinas kumandanlar Timurtaş Bey, 
Hacıılbeyi, Evr nos Bey, Acooey 
temcyyul" cıtmC'ktc idiler. Bunla· 

nn tahmin ettikleri vukuat be
ımen zuhura gelmişti. 

Osman Gazi futuhatını Konyaya 
ihbar ederdi. Sancak bc>yi olmak 
ciheti~ vazifei tnbiiyesi i -
di. İstik! 1 kesbettiktcn sonra 9u
raporlann arkası kcsilmi~ti. 

Sult n Orhan 2amanmda bu R-
et icra <>lunmazdL Ankarayı fetih 

ve · gal eden Sultan Murad key
fiyeti Anadolu beyleribc ilan et
mişti. 

Kinıiycten rahat otur.mağa da
vet makamında telakki olunabilir
dı. Bu fa Bur aya av<lc>t dince 

Rumeli muvafiakiyatını Anadolu 
beylerinden başka Irak Arap sul
tanlarına, Acem sultan.na da bildir 
di. Birer namei hümay.un ile pa
dişah bir nevi meydan okumak is
tiyordu. Sultan Murnd tarafından 
ihdas olunan bu adet artık devam 
edip gitmişti. 

• 
TUNA t}ZERİ. ' DEN OSl\~~LI 
TttltKLERİ tiZERİSE YÜRÜYEN 

EHLİSALiP 

Flibe muhafızı, kalesinin f et
hi sırasında, Sırbiyeye doğru firar 
etmişti. Osmanlılaruı Avrupada 
yerleşmeleri neticesi olarak ayni 
felaketin kendi başlarına gelece
ğini beyan ile Sırp, Bulgar, Ulah, 
Bosna hükümdarlarının ittifak et
melerini tavsiye edip duruyordu. 
Osmanlı Türklerini mutlaka Aa· 
yaya atmak lazım imi~. 

Pa.pa beşinci Orbanın ibir ehli
salip lüzumu 1ıakkındaki davet
leri bu sıraya tesadüf etmiş. Ta
assup ile meşhur olan Macar kralı 
Lüi hemC'n Papanın davetine ic -

ibet etmiş, Sırp kralı Oros, Ulah 
kralı Mirçc, Hırvat kralı Toreko, 
Bulgar kralı Sisman hep ittifak 
ettiler. 

Bu ehlisalip ordusu altmış .hin 
silaıhşor ı>larak Sofya i~rafında 
toplandılar. Yürüyerek Meriç o
vasına inmeğe başladılar. 

Bizans jmpaartoru artık emeline 
muvaffak olmuştu. Hıristiyanları 
birleştirmiş, Papayı elde etmiş idi. 
Artık Türkleri Rumelinden Ar;ya
ya atacaktı . 

Rumel Beylerbeyisi Lalaşahin
paşanın bunlardan haberi vardı. 
Kemali telaş ile Sultan Murada a-
dam arkasından adam koştur.mak
ta, kuvvei külliye ile hemen ordu 
başına gelmesi için kat'i lüzum ol
duğunu iddia etmekte idi. 

Sultan Murad, derhal toparlan
dı, sefere çıktı. Çanak-kale b<>ğazı
na gelince «dusunu gemilerle 
karşı yakaya g~irdi. 

İlk evve]{ı, Venedikliler tarafın
dan zaptolunup etrafa sarkıntı
lık için medan litinnt ittihaz e-

dilen Biga kalesinin istirdadına 
kıyam etmişti. ' 

Fakat, bu bir hüsnü tedbir değil
di. Ordunun Yolda bu gibi şeylerle 
oyalanmağa vakti yoktu. Lakin, 
Lalaşahinpaşanın feryatları, teh
likenin vüs'ati, Sultan Muradı 
R umeliye geçip geçmemek husu
sunda tereddüde düşürmüştü . 

Lalaşahinpaşa, Meriç ovasına 
gelmiş oltın düşman ordularını 
Jceşfiçin dört :bin süvair ile Hacı
ilbeyini sevketmişti. 

B u k<>ea Türk dilaveri, kendin
den kat kat üstün Ehlisalip ordu
suna yaklaşmış, mevkiini keşfet-
miş, kuvvetine mağrur <>lan düş
manın hiçbir tedbiri ihtiyati itti
ıhaz etmediğini görmüş, hntta ken
disinin dört bin kişi ile civara gel
diğinden düşmanın habc>rdar ol
madığına dikkat etmişti. 

Filhakika müttefikler Türkleri 
Asyaya püskürt~klerine şüphe 
etmi) orlardı. Çünkü çok kuvvcW 
idiler. Kazanacakları illlU.Zafferi
yetlerin şenlıklcrini şimdiden icra 
eyliy<>t"lardı. Filibe bağlarının ver-

Be • r 
Yazan: OS 

Tefrika 

diği nefis şarapları çekerek ser
mest ı0lmu)'lardı. 

·Ehlisalip orduları bol şarap bul
muşlar, işrete koyulmuşlardı. Ko
ca babayiğit ve müdebbir Türk 
kumandanı Hacıilbey düsmanm 
bu halini görmüştü. 

Hacıilbey, civar ormanlardan 
birinde dört bin atlısı ile cbütün bir 
gece saklandı. Düşman haberdar 
değildi. 

Ehlisalip ordusu zafer teranc
lcrile şenlikler yaparak şarap iç
mişler, sarhoş olmuşlar v sızmış
lardı. 

İşte, tam bu sı°rada u vullar 
gürültüsüne karışan: 

- Allah Allah! .. 
Sadalan ile üç taraftan Türkler 

hücum hareketine geçmişlerdi. Bir 
avuç Türk, altmış bin üzerine ge
cenin karanlıklarını yırtan: 

- Allah Allah!. 
Nidasile yürüyünce, ve 

araptan sersemlemiş olan ordu 
neye uğradığını tahmin edeme
miş, uyananlar sılaha s:ırılmışlardı.. 
Zaten ıbir millet değildi ~ o 



-loeiliz .Bqvekili Ç?~: 
il, in dün rece ıöyledırı 

ç . dik 
nutuk. çok pyanı • 

. r;:....il, Alman kattir. 'it""~ 
kıt'alarının yakın Şark, 

'"" 1 Orta Şark ve hatta Uzak <\ıoııaı ·~ mctınlert An•oo.. Şarka kadar uzanmala-
.:...;._,,...111 . ""'tenlerinden alınmılW-) 

ıa eden: Muammer Alolar. rmın Britanya ~daıın~n 
1liı B · 1·,gali, lnriltereyı mag-

' . aşveki[i Ç" il d"" k 1 ""lld orç , un ge· liip etmek, deme . o ma· 
lıııpa;at radyosunda İngiltere dıg· ını tebarüz ettırm~~-
,1ııı a 0 rluk halkına hitaben f 1 t 

<:ri v b.r nutuk söyledi. Son ·te, nihai za ere o an ı l• 
im, 
ı !. 

• s · madını tekrarlamakta· çilin b 'Yası vaziyeti izah etti. 

IYoruz · -Yill u nutkunun bazı yerle- !"'!:::d:ır:.:' =======:=-
p ~en hafta, memlekette tiğini görmüşsünüzdür. Ve mı. 
lu1t ~1Y•ti Yüzünden hoşnut- arslan po.stunu sırtına alan ve bu· 
, ııu.;gosterdiğini söylemi; tün İtalyan miletini esarete mah-
rıııa1t ~doğrudan doğruya a · k" eden adam kaplan arkada-
,barııun1çın seyahat ettim ve şıı;:;;, yanJbaşında mevki. almak 
tler· ana uğrıy:ı.n muhtelif . ı· k zaferden lıalı.sı»mı~tır. 

ı Ve !' 1 1 k ıs ıyere . . . 
r ,. . ıman arı do aş:ı.ru Balkanl:ı.rda bu hadısclerın vu-
.• e ıt11ıinan ı'çın· de gerı' do··n· · k t 

kuu sırasında Afrik:ı.dakı ~'~ -
rçi[ d l [erimiz hetime\e usradı. ÇunKU, 

dııııa~ ~.~ştığı. yerlerde'. b
1 
o~- Almanlar, ar.ıda buraya kuvveıler 

ap ~ld ıccsınde şeh•r crın ·-ı-· miişler ve buradakı ordu -
atı Uğunu, çcluk çocuğun gom·uzurun yeni<kn teşkilini icabeBt _-
evı. Olduğunu, fakat halkın 1 rd ır 

Yat tiren •bir vazıy<et almış a ı. 
,~ >nın sağlam olduğunu k -·törlü vesaitiınizi ka) bet -

L·.· ettirdtktcn sonra demiş· ~ ~ --1 k 
"" tik ve bir fırkadan fı=a uvve -
'lA...., t 

S
'. '.'°iti KAZANACA<'.;IZ• timiz kahnamış ı. 
tı t BAŞKA TFJın,iKELER . 

da:ş~ •min ed~rim ki, ben ve Mısırda 'karşıl~tığımız tehlıke-
aralt ıın bütün kuvvetimizle !erden başka bir takım tehlıkeler 
u· bu halkı hayal inkisarı- Al 
l:l'8.Jııaktan koruyacağız. Bi- de var. İspanya ve Fas var. -

O~;~rııııız Ya galip gelmek, ya- mantarın Türkiye ve Rusyay~ karşt 
"""'-t• dö"mneleri, Ukraynaya ve K_ afkas-

q\ ır ve muhakkak ki i- k 
en ge ı··. y-~-ki petrolleri ele geçıı.·me . 

Ç •gımiz ateş imtihanın- """' ht li 
~er k ı·çın· hareket etmel&i i una azanarak çıkacağız. 

lı. nera1 Vavelin Mısır cephesin- var. k, 
~vveııeri pek azdL Hatta bu Karodenire lıiıkim olma ~a~ 
etler 'k. ğ'l ..... t Hazar denizine kovuşmak ıç.ın F' L ı L fırkadan fazla de ı - ıw 
a~at b t harekete ~-ıeri muhtemeldir. • u pek cüz'! kuvve , yı- ,..,.. •.• 
tl"-n İt ı ld B Bızı"'m v'"zifemiz, onları her yerde 6 ' a yanlrırı esir a L u ~ 
~n Bingaziyi zapteltiği s~- takip etmektir ve muhakkak olan 

'et reddedemiyeceğim_rz _ bır bir şey vardır, O da, Hitler'in 
aldık. İtalyan diktatöru ge- Şarkta, Ortaşarkta, veya Uzak • 

Son teşrinde ortada hiçbir se- şark;ta dolaşrrakfa bu <ı~a?" tı;t~ 
1,'?hııadığt halde Yunanistanı hedemiyecektir. Bunu nıçın bızı 

1•"'1l"r""Ya kalkışmış ve Yunanlılar Amerikaya bağlıyan Okyanosu 
~l m_ukabelede bulunm~l.ar- keımıck lazım. 
ita llSOlin!nin Yunanistanı _ıstıla- ATLANT1K HARBİ 
d 1~ınası üzerine Hitlcrın ona Geçen şuıbatta Nazilerin irıgil-

ırıı lçin koşacağı anlaşılıyor- tereyi istila etmeleri muhakkak 

· sayılıyıordu. Fakat, bu istila ta -
ıtı~r. Balkan milletlerinin bir-

ııı,. halclmk e'lmedL Ve biz gün geç-mesi ve muazzam bir kuvvet 
CUde getirmemesi için bu mil- tikçe silah, cihaz ve lrer bakım • 
~irı arası.na girmişti. Yunanlı- dan kuvvetleniyoruz. Vaziyet bu 
bu en müşkül anda bize dön- merkezde olıduğuna göre Atlan -

!er ve bizim c·nlara .Hayır. de- tikte'ki vaziyetimiz ne merke?.de-
llıize imkan yoktu. Yunanistana dir? Ve tbiz bu yuldan gıda mad-

n llnce verilmiş olan temi- le · eti k hal" · 
t \'ardı ve bu teminat mucibince de "' g rmezıııe ımız ne o

lur?. Yahut Amerikanın bize gön-
nistanın yardımına koşmalı:: derdiği silMllar yolda batmlırsa 

P ediyordu. Gerç~ Yunanistan, netice neye varır?. 
llışutarından yardım görmese HiUer, geçen şubatta tahtelba-
• \·e bizim müzaheretimize nail 

asa da harbe devam edeceğini bir harbinin dehşetini arttıraca-
ırıııışti. Fakat bizim onu yalnız ğını söyledi. Onun tahteföahirlerl 

akıııamıza imkan yoktu. Çün- gemilerimize saldmyor, bie de 
tiri tan ya imparatorluğunun şe- mukaıbelc edi)"Orıız. Atlan tik haı<bi 

ı: bahL~ ıncvzuu idi. Biz ise, şe- buıdı.ır ve İngiltere nasıl karada 
"ıı rtıahrum yaş·y amayız. kazanacaksa Atl:intik haı:ıbi de 

l'l·~l\U:RiKANIN YARDll\fi &>niz üzerinde kazanılacaktır. 
h "llin Aıncrika halkının tcvec- 2000 gemimiz var ve bunlardan 

Unii kazanmış olmamı:z bu ~- 300 ü, 400 ü daima tehlikede. 
~ır \ e biz hiç bir \•akit bu- Çörçil nutkunun ~unda: A. • 
~kadar Amerikalılar tarafın- rnerikanın yan!ımı ıle Atlantik 

1(, seVilmedik, hilrm.et gör_me- muharclıel-erinin .kıazanılacağını 
ı () kadar ki, Amerıka, bulun tılkrarlaımş ve kat'i zafere ıtıma· 
"P-n ı · · h a dı olduğunu tebarÜZ eıtirm~ir. a ı, Hitler rejim nı ım ay 

Eı:.,,, __ re1.ııı1şur ve Amerikanın bu Çörçil nu1ıkun.u ş.a~ 1'.<>ngfelown'-
; lı:cu kar ve kazanç endişesile un şu mı.sraile bttırııuştır: 
Ugı~ lUıca]c manevi ve ahlaki bir •- Gün- ""'l'Çi yavaş Yll'Vlif 
~ver '"" ,.. 

e 1 ın sevkile vuku bulmakta oog··UJ'Or, fakat, bütün dlinya ay-
oeşe h . 

'd r ayatını kurtarmayı ıs- dınlık içinde!• 
tlı:fdetıneJrtedir. SOLLUMDAKİ HAREKAT 

0 e Yunanistanın yardımına Kahirede neşredilen bir İngiliz 
· Uk Ve Avustralya ve Yeni Ze- tebliğine göre, Sollınn'da, Alman 
~~ hükumetlcrile konuştuk. Bu k•t'aları Mısır hududunu bi~k 
u~ ıııetıer. bizimle beraber .. ol- nok'a!ıırdan geçmişlerdir. Seyyar 
hıe ~.nı soylediler. Bunun uze- habf İngiliz kuvvetleri düı;m.an 
ilıı.ı ıJ ordusunun Yunanistana müfrezelerinin ileri hareketıru 
'ta •rilınesi takarrür etti. Eldeki hırpalıyarıik düşmanla temas ha-
eu lar 'le bu L?e yartyacak kuv- !inde kalmışlardır. 

hy:r Yeni Zelanda ve Avı•stral- Ul>rada, Tobruk mıntakasında 
nal'atıtıensuptu ve yalnı.z yarısı a· vaziyetle bi.r değişiklik )"Oktur. 
·dl an askerlerinden müteşek· Habeşistanda bü ün mıntakalar:la 

•ra · Alman propagandası bızım harekat lıı,gilizleıin lehine olkrak 
in ~~z~ bo>ımavı istihdaf ettiği i- devam etmektedir, 

l'ere~zırn İngiliz ordusunu esir.gi- Solluıın 'da Mısır hududunu ge· 
11 2 AVUstralva ve Yeni Zclan· kıt'alann Sidi • r."rran"ye 
İ~d~Skerlerini İleri sürdüğümüzü çen . - h r 
" ıa ed ' doğr.u iJerliyebileceklerı şııp e ı 
landır ıyor ki. baştan başa ya· görübnekteclir. 

~.ı\.NlsTANDA M..MAN 
\' . İSTİLASI 
.,unanıstan gönderdiğimiz kuv· 
-er A'--~ · t 1. · d ?tıa • • ~raı.r. ı ı a~ı.n~ aur ur -

eh~ ka!ı geleınE:odi. Fakat, mü· 
bırt •mızın Yunan komı;u!arım 

k';'ltırın1!$Uıi bekledik. Buna 
ı, "11 hasıl olmadı. Yugoslavya 
t~~lasmuı .ı;cıbebi, eski •hüıklımetin 

1 nııyıet . . . . 
ldt. D El) a.<ıctt takıp etmesL 
tlen k:a sonra Epiri müdafaa e
lıın lm '·aman Yuııan ordusu tes
ıa1tı 0 ağa mecbur kaldı ve An
~ ~~la lngiliziere sahile ric'at 

· e._te b 
ıı~n Uz.en. aşka çare kalmadı. Bu-
de gaz ;ıne ne olduğunu her hal· 
lınıltiıl e •letde okumuş ve Muso-

otduewru nasıl telbrik et-

iLAN 
22/4/941 tarihınde İkdam v• Son 
l r Gazetelerinde dükkan <l<:vrine T: gra il ıı•ıun eseri ıuhul ol~ı·ak 

aıd ,·er en .u.oıı. 
vcrılm.i.j olup mezkt1r jl;).nı~ c~ı bu 

b'id•rıldı1ıtı ,·eçtw1.eıedır e o 
ila.ııua 1 

• , ktl addeoılnıesini 
iliı..nın. keewemyc n 

1. huk\.lkiyesl olnı~dıgını 
ve kıyme L _ • 1• 1 Jl 

k • dlikk<intn n1 üstecırı utı una 
mez u~ 1 Baq!lrJnın 21/2J No. lu 
Bay Se ım .,.. . 1 1 
dıiikk.a.nıa hiç bir al:\kası o mayıp a a-

. im oldırğtını.: , e anc~k 500 
cagını il ış ı · b l b 
B . Uz lira kad:ır biı· mat u a 1 u-
~ş Y ınatJUbatın da ala-

lunduğun.u ve bu , edildiiinJ 
caklılar tarııtmdan vazıyet 
ve maUUbltı bulunm:ıdıJını \'e fzrar 

. . oksi halde ıazınınat talep 
edılmememı, . 
edecetimi Hln ed<r~ Zl/23 •· 

llanY"' ona "'~ 
Dtlki:la mUsteclri ..-ı• 

Maltaya yapı· 
lan yeni hava 

hücumu 
MaJ.ta 28 (A..A.) - Diln neşre· 

dilen reBIDi tclbliğ: 
Sakin geçen lbir geceden sonra 

düşınan pazar sabaht Malta üre
cinde ~k yülcJııkten bir keşif u
çuşu yapmıştır. Bunu müteakip 
avcı tayyarelerinden müreki<ep 
düşman hava devriyeleri giirül -
roüştü.r. Bu devriyelerden biri bir 
deniz tayyare üssüne mitralyöz 
ateşi açmıtı!ır. * Manilla 28 (A.A.) - Singa
pur'a gitmcltte olıın çok büyük 
bir Amerikan bonılbardıman tay
yaresi Manilla'ya geIDı~tir, 

Amerikablara g6re 
(1 lacıl SalıUcden Devam) 

Alman Başkumandanlığı. cenubu 
şark.ide hiÇbir zaman muharebeye 
giriŞIJ1€k istememiştir. Almanlar 
har.bin kat'i s<ı.fh:ısının İngiliz a
dalarında ve bu adalara giden yol 
üzerinde cereyan ooeoeğini, her
kes gi!bi, biliyorlar. Balkan muha
rebesi inSan ve malzeme Jhtiyatla
rile hava kuvvetlerinden birço -
ğunun en mü:lüm mıntakadan 
başka sahalara naklinı intaç et -
miş ve Hitler'e va'kit kaybettir - ı 

ıniştir. Bu muhare'bc Alınan p:o- 1 
graınıru altüst ettikten ba~ka İn
gilterenin müdafaa tertibatını ik
mal emesine ve Ameri.kanın ki • 
ralaına ve ödünç verme kanunu 
hakkındaki müzakere safhasını 

atlatmasına ve harp istill=linin hk 
devresine girmes:Oe yaramıştır. 

Diğer t:ı.r<ıftan Balkanlar harlıi 
Almanlara gc~ bir saha üze • 
rinde yeni bir pofü kültefi tah -
mil etımcktedir. Bundan maada 
Almanların en rengin yiyecek ve 
ip'.i.dai madde kaynaklanndan ba
zılarını mahvc1.rrıedi ise bik! bir 
bıryli sammıış .bulunmaktadll'. 

Babeşlıtan'da 
< ı ınot sablfe.ı.eıı nev-ı 

temleke ordusundan kaçan yerli
ler henüz İngiliz kıt'aları tarafın
dan işgal edilmemiş bulunan mm
takalarda vahşiyane hareketlerde 
bulunmak fırsatını elde edebile
ceklerdir. Dükün teslim olmaktan 
imtina etmesi, Haheşistanda Yll§ı
yan erkek, kadın ve ~klardan 
mürekkep sivil İtalyan halkının 
hayatı bakımından kendisine bü
yük mes'uliyctler yüklemektedir. 

General Cunningham Düke 7ap
tığı teklifte İngiliz kıt'aları tara
fından işgal edilen mıntakalarda 
bulunan bütün sivillı-rin ıniidafa
ası mes'uliyet;ni kendi üzerine al
mayı kabul etliğini bildirmistir. 
Diredauda kıtalin öuünc, İng'liz 
kıt'alarınm İtalyan mukavemeti
ne rağmen şeh.ri tam zamanında 
işgal etmeleri sayesinde anrak ge
çilebilmiştir. ltalyanların muka
vemeti İngiliz kıt'alarının, jimma
da olduğu gibi, muvasalat•nı ge
ciktirecek olursa bundan İngiliz
lere hlrbr mes'uliyet tereddüp 
etmiy.;ektir. 

Sigaranın çıkardı· 
ğı yangın 

Bak.ırköyünde Kactaltepede 
53 numaralı köŞkün uşağı Salih, 
dün akşam evin alt katuıdaki o
dasında yatarken elinde yanan 
sigarayı söndürmeden uykuya dal
mıştır. Bu suretle tutuşan YOl'gaD 

ve yataktan çıkan alevler diğer 
eşyaya da .si.ray-et etmiye başla -
mışsa da vaktinde yetişen İtfaıye l 
grupu yangını derhal söndürmüş. 
polis tahkikata başlamıştır. 

A':ustralya 
ile lngilterenin 
münasebetleri 
Melbourne %8 (A.A.)- işçi par

tisi lideri Curtinin beyanatından 
bahseden Sun gazetesi diyor ki: 

Curtin Avustralyanın durumn
nun samimiyetinden hiç bir za· 
man şüphe edilmediğini ve hiçbir 
zaman şüphe edilemiyeceğini söy
lemekle bu işi kat'i bir şekilde 
tavzih etmiştir. Curtin, Almanya 
ile japonyanın boşyere sevindik
lerini söyledikten sonra, A\·ust
ralya işçilerinin müte~avize karşı 
sonuna kadar mücadele edecekleri 
hakkında Amerikaya temiuat ver
miştir. 

-

Matıuokaya g6re 
( 1 inci Sahifeden Dev-) 

projeden ibaret buıumnak'arlır. 
Vakıa Alm:ınyad:ı. evvcl2 kağıt 
ü:zerind.e projeler yapmakla işe 
başlanmıştır. Lakin Japonyanın 

Afilıanyada yapılanı tahakkuk et
tirebilmek için tımi vakti yok -
tUT.• 

B. Malsııoka Sovyet - Japon 
paktına t.eınas ederek şunlan ila
ve etmiştir: 

•- Bu pakt Japon.yanın halen 

lııarşılaşınakta okhığu ınr lu.kları 
izale etmiş değildir .. 

TEATİ ED1LEN TELGRAFLAR 
Vişi 28 (A.A..) - Moolrova°dan 

bilıclirildiğirn? göre biılaraflık pak

tının tasdiki münasebetiJoe B. Sta
lin'le B. Matsudoa anısında ye -

niden Te.lgraflar teatıi edidmiştir. 

B. Mat.suoka Telgrafında diyı:ır 
ki: 

•- Paktın şu anda mer'i~te 
giıııniı; olunası mfuıasebotlerimi:ıin 

düzeldiğinin bariz bir delili ol • 
duğuna kıaniim.• 

B. Molo';otun B. Mırtsuoka'ya 

!JÖDderdiği telgrafta da §iiyle de

nilmektedir: 
- Verilen söze ı;onuna kadar 

aadıl: ka"lmilı: hU&tmındaki cfüstu
rıımu burada tekrarlamakla bah
t.iyarını. Sizin de ayni tarzda ha
rela:t ~ şüı'>e etme
mekteyim.• 

--'--· ---· ----
Bil' MaseYlala lur-
ııza kurdal'a oto

matik ., .. 1 
Gemlikte s<ıatciHk yapan İsrafil 

isminde bir Mw;evi bir müddet -
tenberi dültklnma dadanıp s<ı -
atleri çalan hırsızı bir kurnaz • 
!ıkla yakalamıştıır. İ91'afıl on 

gün için zeytinliğine giderken 
içerisne saı;ıma d>ldurduğu bir 
av tütengi.ni dük.kanın bölırneısine 
yerleştirmiş ve üzerini duvar kii

ğıd.ile kaopa1ırruştır. Açık olan tü
fek tetiğine bir iple ağır bir de-

mir parçası bağlanmtş, digcr bir 
takını ipler de zıkzak olarak dük
kıin zeminine gerilmiş ve Üzerleri 
çuvalla kapanmıştır. 

İki akşam evvel sekiz buçukta 

çarşı içinde işitilen biT si!:iılı se
sine koşanlar, on altı Yll§ında Şe
rafeddin adında bir çocuğun dük
kan içinde bacağından saçma ya
raları alarak yerde yatt.ğını gör

müşler ve cebinde elmas yüzük 

ve saire ile dükkanı açtığt anah
tarları buln:u~lardır. Bu suretle 
saatçi t~rafilin otomatik tuzağına 
düşen h.rsız, müddeiumumiliğe 
verilınl§tlr. 

A ~ • f b ·~ 1 s .. erı a rı"1 ~r Sabnal.na r.aııı'.sJ3J~ İlanları 
Cinsi 

300 M3 Karaa~aç 
kalasL 
150-225 M3 Ç•m 
veya köknar knia:r 
500-750 M.l cam 
veya koknar tahta 
2000 ?w13 ceviz lı>ın· 

iııoıenln ~ lll' Bedel 
ve Saa.U. 

5/5/941 PJZ<Irtesi 
gilnti saat 14 

5/5ı ~41 Poızartesi 

gOnü saul 14,30 
~/5/941 Pa?.artc l 
ı:unu saat 14,30 

5/5/941 Pozart .. ı 

Lira 

18000 

51675 

M. Teıahu& 

1351 

3833,75 2.59 

ııünu oaat 15 89.000 5254 4 · 

Yukar.U yazılı tomruk ve ke resteler hizalarında gösterileı. gün 
\"e saatlerde As.kert F~ri!<alar Um um Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonunca pazarlıkla ihale edi lecelotir. Şartname! ri hizalarında 
yazılı u r t mukaıblfinde de komis yıondan wrilir. 

Taliplerin mezk(ir gün \·e aat te komisyona mii.racaatlt.rı, ·329&. 

Almanların 
yeni taarruz 

hedefi 
(~Devam) 

cektir. Buna mukabil İngilizlerin 
de bu noktalarda mukabil tedbir
lerle hava üstünlüğüne .-e her 
türlü baskına karşı koyacak te
yakkuza dikkat edeceklerine şüp
he yoktur. 
Almanların Balkanlarda ve 

Şarki Akdenizde bu vaziyeti ele 
aldıktan sonra, henüz kat'i bir 
hüküm vermek doğru olmamakla 
beraber; Garbi Akdenizde hare
kete geçecekleri sezilmektedir. 
Onların hesabına göre; İtalyan 
yarımadası - Sidlya - Pantelarya
Tuntıs burnundan Akdeniz ikiye 
a)' rılmış!ır. Bu hattın doğusunda 
kAlaıı Akdeniz yeni \'8Ziyette İn
giliz donanmasına daraltılmıştır. 

tnı:ilizlerin elinde bu sahada Fi
fütin, l\lısır üsleri ile Girit \'e Kıb

rıs kalmıştır. Bu üslere knr~ı da 
mütemadi ha\'a baskınlarında bu
lunmıya yarar yakın Yunan m
lcri , Yunan adaları, 0 °niki adalar 
mihverin elindrdir ve coArafi va
ziyet; büyük donanmanın hareki
tına karşı bu <ahalardn denizaltı 
ve hücum botlarının yuvalanma
sına müsaittir. Süvryş de büyük 
donanma parçalarının hava bas
kınları nltında emuiyetle geçme
sine müsait değildir. Binaenaleyh, 
kendi hesap ve planlarına göre; 
Şarki A.kdenizde vaziyet mihver 
hesabına hafiflemiş veya kol•:r
laşmıştır. Gaye Akdeni.zi İngiliz 
donanmasına ve muvasalasına ka
pamak olduğuna göre; sıra ağlebi 
ihtimal Cebelüttanka gelmiştir. 
Cebelüttarık kapatıldığı takdirde 
bakika ten İngiliz donanması müt
kiil vaziyette kalabilir. Çünkü, 
Akdenize donanmanın girip çık

masına en müsait boğaz; bu bo
ğazdır. Ayni zamanda Alman ve 
İtalyan ordularının Afrikaya geç
melerinin en mÜ!ıait noktası da 
yine Cebelüttarıkın düşürülmesi 

ile ortaya çıkabilir. Mihver ba 
rnuvaffaki) eti elde ettiği takdirde 
kendi hesabına Akdeniz darnsını 
yiizde yetıniş halletmi~ olur. İşte 
bu plan, bu hayal ve bu arzu ile
dir ki; şimdi mihver ordularınuı 
Cebelüttarık istikametini zorla
maları tahmin olunabilir. 

Ancak, mhverin bu harekl'tfn
de Fransayı kazanamadığı \"Cl bnıı
da, bilhassa Amerikan siyaset ve 
tazyikinin müessir oldufa za.._.. 
dilebilir. İspanyanın mutavaab 
herhalde Cebelüttarıktaki İngiliıı 
mukavemetini zayıflatmıyacakta. 
İngilizler Cebelüttarık kalesini 
harbin başındanberi en modern 
vasıtalarla ve hiç durmak ızıa 
tahkim etmişlerdir. Bu müdafaa
da donanmanın \'l' ha\.'R ku\'vetle
rinln de bliyük hizmeti ve yardı
nıı olaraktır. Binaenaleyh, Cebe
lüttarıktaki lngiliz mukavemeti
nin şimdiye kadar mi. !ine raslan
nıarnış bir mtıkaHnıet olarağı ve 
buna mukabil Almanların da ea 
büyük gayret ve inatlarını ba 
koleye düşürmek hnsusnnda sar
fcd«ekleri muhakkaktır. 

Cebelüttank bu ,,..lııilde müda
faa edilec:eği gibi. berlıalde ve 
muhakkak ki lngiltere bütün im
kıi.nları ile Süvcy§İ, Kıbrıs, l\falta 
ve Filistini de a1ai ıiddetle mü
dafaa edecek ve son imkan ,.e ü
midini kaybetmeden ne Cebelüt· 
tarık, ne de Süveyşi bırakmı) acalt, 
Almanlarıa Garbi Afrikaya geç
melerine, İspanyanın garp ve Por
tekiz sahilfcrine 7erleşmelerine 
Atlantik seferlerini iz'ar edecek 
başa Dakar olarak Garbi Afrika 
üslerine sahip olmalarına da asla 
müsaade etmiyecek: böyle bir va
ziyet tahaddüsü ihtimali takdi
mde, belki de Amerika harbe mil
dahaleyi lüzumlu bulacaktır. Bi
naenaleyh, görülüyor ki Avrupa 
harbi; her iki taraf için de er. çe
tin ve en kanlı safhalarına doğru 
sür'atle inkişaf etmekte \'e binbir 
sebeple kolay murnffalı.iyete alı

şan Alman için mü~külat başğös-
termektedir. ' 
Almanların hedefi; dün Avam 

Kamarasındaki beyanatı ile de •· 
şağı yukarı görüşünü ,.e tahmia
lerini ifade eden Başvekil Çi.i7çilin 
de işaret ettiği ı:ihi Akdenızi ka
pamak, İngilizleri Akd~nizden ve 
Şimali Afrikadau çıkartmak, Gar
bi Afrika üslerine yerleşmek ve 
harbi Asyaya da ya)·maktır. Baa
dan ~oı. ra da: 

- Gel beni btıralartlaa çıkart. 
Yoksa vaziyeti oltluiu cibi kaltul 
et.. 

demek.tir. 

Kağıt üstİİlltle ve tasavvur lıa
linde cazip ve seri olan bu pla.; 
herhalde realite ••hasında en y&o 
nilmez ma•i ve nıüşkiillerle kar-
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Harp Vaziyeti 
(l-· zu 5 Dena) 

serbett kalaa hava kuvvetlerini 
asgari 5-6 saat içinde Libya7a nak
ledebilirler. 

Hava kuvveUeri çöl muhareloe
lerinde fÜphesis daha müessir hir 
taarrn silihı.dır. Bu sa7ede Al
man • İtalyan ordusunun İngiliz
lere karşı üstünlük temia etmele
ri varittir. Bununla beraber geri 
muvasalası tehlilı:ede bulunu 
Alman - İtalyan ordusunun uzak 
hedefli bir taarruza giri mesi pek 
cür'etkarane bir hareket olur. 

İngilizler, Tobruk kalesia.i d&o 
nizden takviye edebilecekleri için 
bu kaleyi düşürmeden büyük bir 
taarruza girişmek de çok tehlikeli 
bir harekettir. 

İngiliz kıt'aları Almaa - ftalyaa 
molörlü birliklerile şimdi hudut 
muharebelerine tutuşmuşlardır, 

bunların ciddi muharebelere bu
laşmıyarak icabında Mersa Mat
ruha kadar geri çekilmeleri mu.lıı
tenıcldir. 

YUNANISTANDA: 
27 ni•an günü sabahı saat 9,25 de 

ltir Alman zırhlı tümeninin öncü
leri Atinaya girmi..tir. Tahmin et
tiğimiz veçhile Alınanlar Mora 
adasındaki Korent kanalı ve şeh
ri mıntakasına paraşüt kıt'aları 

indirmişler ve bu mühim m~vki
Jeri işgal etmişlerdir. Diğer 

bir Alman kolu da, varit gördüfü· 
müz veçhle, Korent körfe.;ini en 

dar yerinden geçerek Mon adası
na ayak basmış ve buradaki mu
kavemeti kırdıktan sonra Patras 
limanını işgal etmiştir. 

Eğer lngiliz • Yunan kuvvetle
rinin büyük kısımları hilıi Mora 
adasında bulunuyorsa ve irkiip 
yapılamamış.• vaziyet epeyce 
tehlikelidir. Alman zırhlı birlik
leri ve hava kuvvetleri buna mi
n olmak için şddetli taarruzlarda 

bulunacaklardır. Zayiat herWılde 
fa:ı.la olacaktır. İugiliz knnetleri
nin şu sırada Libyaya nakledile
memıesi Almanlar için elbette bü
yük bir faydadır. Almanlaruı Mo
ra cenubundaki limanlar etrafına 
ve şarkında bulunan adalara da 
paraşüt kıt'aları iıadirmek ihtimali 
vardır. Mora prlı.ındaki adalar 
herhalde müdafaa edilmelidir. Mi
dilli adası üzerinden Oniki a~a 
ile irtibata çalışan Rlmanların Mo
ra şarkındaki adaları i~gal etmesi, 
Ege denizinde hakimiyet kazan· 
.,.., ve Giridl tehdit alto.da M
lundarmuı t?emektir. 

Almanlar Aluopol1111 llzeriae 
Alman bayrağı diktiklerini ilin 
e4i1orlar. Kahraman Yananlılar, 
Akropolun ilahlarını kurtarmak 
için döğüştiiler. Mertçe döğüşen 
Yunan milleti, ilBhlarını hava 
hücumlarmdan muhafaza için on
ları itina ile dcriu sığınaklara in
dirmeyi unutmadı. Yunanistan
daki harpte büyüklüğü, muıaffer 
olanda değil; mağlup olanda gö
rüyoruL İnsanlığwı kıiinatm a
henkli çizgilerini öğreten Yunan 
milletinin ruhu yenilmemiştir, 

Nihai zafer. ordusu büyiik olan· 
larla değil, kalbi bÜ)'Ük olanlarla 
beraberdir. Biz kahraman Yunıa 
ordusunu, kahr•ma11 Yunan mil
letini hürmetle selimlanz. 

Gizli ça1ı,aaa 
( ı inci Sahır...ı ... nen.ı 

dihnektedir, Dünkü kontrollerde 
de Büyükıderc caddesinde 200 na· 
maralı dükkanda kah\"C'Cil.ik ya
pan İran 1ubaasından ,Al;bas Sii
kyıman Por K<ilçük San'atlar ka
nuna ırykın olarak kahv~ ça • 
lı.şırken yakalaımııştlZ'. 

• ---o----
Bir ihtiyar 

(l ine! 8aı..iteden l>eotwa) 

tünde bulunan Veli iBıninde bir 
ihtiyar lmçamamış ve araıbanın 
altında kalarak ağır ~ ya • 
ralanmıştır. ~ haıyvanlar l:ıl
raıı: sıonra mıişlııi>'ıitla dllııdınul -
muşlar. zavallı adam ifadeye ga:r
rj rnuk· cdir bir halde haştaneye 

kaldırılınşıtır. 

şılaşaraktır. Çörçilin sö;rledifi si· 
bi; İngiltere denizlere hiklmdlr. 
Havalara da hakim olmak ;Jolua
dadır. Almanlar artık bYYetlerilo 
hakiki i, büyiliôl e ea mukn• 
metlileri ile karşı kUJlyadırlar n 
ayraca Amerikan sanayii randıma
nını vermeğe ba'tlamı1tll'. 

Dünyanın avuçiçi kadar dar el
duğunu ekseriya başdönmesi içİıl
.ıe sananlar bu \'Orlığın puslayı 
şaşırtacak hir nisbetsizlikle ncsua 
hucaksız oldu~unu, yiıae başlarım 
vererek öğretmişlerdir. 

Hakitı:at ve tari• •efifmes. al
olaaaa ve aldata.a daima aıalıayyi
la ... ihtirubr. 

En'.M IZZEi 8i'JdCE 

Balkaril11ırda 
Vaziyete bakıt 

(l ... ._.,_ Dnaca) 

n07a ııırmifllr. Altropol"iln O.e
rine Gamalı Haç BaJ>rap w.ı. 
DUJlır. 

Alına Rad,,_ en aon olanık ev
Yellti aksam Yunan halkına hıla
bir mesaj neıretnıı4tir. AUn.a radyosu, 
bu mesajında Y11u0lı•ara metanet ve 
aaDır tavs~e etaia. Buyuk Yunani.s .. 
tanın tekrar dirilecc&tfnf slSylern~tir. 
Epırde.k.i Yunan ord:.ısuuun nedea 
teslim olduğunn trab Jlı:ıksaccyle, Yu
nan Harbiye Nezareti umumi mudur
lerinden bir ut, radyoda Epir hare
kfttını izah etmiş ve bu kıt'al::ırın \'a
zi!eleriııi bihakkın 711ptıtını lebarilz 
ettirrek, ileride, harbe d:ı.tr it.şa.at 
yapıldığı vakit VUIJ'elın daha ıyı anla
iılaca&mı ıLa\--e etm~tir. 

MUHAREBENİN 
SAFAHAT! 

Almanlar, filvaki, Tennopil Ctçi
dini g~ Atin3,.3 gırmi~lerdır, Fa
kat, bu ilerleme çok zor olmuş. Al
manlıır hayli müşkül<ll.:ı uentmışlar
dır. İngiliz ve Yunan kıt'alan dllm
darlan Almanlara wk zayıat verdir
m • lerdir. Bu suretle, muttelıkler za
man kazanmışlar, ve k!illl kuvvetleri 
geri çekebılnıişlerdir. Hiç bir yerde 
muttefilt ordular ~ph.esl yarılmam~ 
tır. 

• Yen; Ze!Anda Başvekili IÖyledılf. 
bir nutuıcta, Yımaniat.:ındald da~kA
ta ternu etm ... vaziyetın \'a.h!Ju ol
duinnu, fakat, lıedbınlite 7er bulwı· 
madığını tebarüz e• ~iıUr. 

ALMAN RESMİ 
TEBLİGİ!.'E GÖRE 

Alman Orduları Baılrumandanlılı
nın neşrelliti resınt tebllte cött, Yu
nanlstaııda çarplfall Alman kıt'•ları. 
Teb - Halk.is hattını aşarak dun aa
bah aaat 9,25 le Atinaya varmışlardır. 
Pal"lliÜ!çiı lut'alarda 27 Nisan oabalu 
Korent Kanalını ve Korent şehrini ı.,
gaJ etm4Ierdlr, Almıın tebliğine gö
re, bu harekatta bir çok. İngiliz esır a
lınmış, diter milUıetik kıt'alar Cenu.-
ba d"'1ıı daimı1t bir ;ttilde çekil· 

~--Korent körfel.iııin methahod~ Hltler 
Mubafu: Aları bir ileri hareketi neti
cesinde Patru tôı'fezinl ıeçmı,. Mo
ra'ya ayak b&lllUI ve Pıtras lımarunı 
almıştır. 

SON YAZILAK 
BASMAKALE 

Alina A.jansııua bıldirdiğiue guıe, 
Estıa gazetesi, dilnku son bqmakale
aınde Ş07le demektedir. 

Giırilnü,.. g~re 7srın hvh:ıl<ic yo
umıyacaizmız bazı ft")'leri baguo yaz
mak nıecburiyet.i.nd~ytz. Ahı ay Kah
ramanca de-.·am. eden ıuilc.ad.:ıc e;r"'.a
sında Yunan ıuete~i Yunan oniı..: 
\'e m!Uetcyle tam bır teaıas halinde 
iı!i. Şimdi. Yurum m.illetı acJ gun&tt 
beklcyor. Bu günler mııddl 1$11raplar 
dola1ısi1le değil, ruhların katlanac:ığı 
lmlilwı dolayısi.y!e acı olac:ıkur • 

Alına Gazetesi, burulan sonr>. Y~
nan milletini teselli ederek, .yı ~ e· 
rin Pleceiinı .&öırlenıelı:le ' Yuruın
W.nn alb 117 müren çetin m cad~I 
nd1m:bu. 7aptılau ve Llir he n 
ret dolu kahramanlık sahifc!eri Wve 

.a,ttitioi tebarüz eıtinnektedir. 

Bir ltaıyu ıaecm a ~ İı 
(1 iııKıl Sabll~en. l>e\'3mt 

Tel~ress AJa.nıııım l~oma"d.:ı.n \l"r
diji bu makalenin ı.ızı parçal•rı J • 
vitre ıaı.eteieri taratınd a k'-1.la c i
rnıştır. 

Ita..ı,an mt"Cmu ~ • ~!J. e et-
mektedir: 

İngiliz HJ.ric:fye ~ zırı 
Sovycller Bırtıtın " l 
El, ı B . Maislcy a ... ır d u 
bulan mü!.üallara r • 
yet aUetmesek bUe 24 f '.1 Turk re 
ile Sovyetıe-r Birliti an ın<lı ;1);. 

nan ve Tü:rkişeui:ı b tle-1 b 
ttıaı ha!lnde so, 1 r· 
ra.fl.ığın.J. gu'\"e.: ebU\: ı.: · n 
bulunan bey:totuı neıı.ın T:.rk yeyl 
harp yolunda teşci edeo h r t-rer ol· 
duğunda şuphe yoktur. 
oUı 5 Nlaan ta rilıl.i Sc>• .)' t"t ~ \" u-

&osla v do.itıluk ve- ad ı t ca\ Jz pak· 
tını da gayri mWlaıt mt.:.ta· :.le;.,', l ... 
sir etmekte ve Svryetittr ., liran 
kıt"alar-~ın Banat"a gırme-lt'rinı 
silfle karıuamış olduğunu ıı. tırlat
m.akta.dır. Mecmua ya,~ ı::ıa nih:1yf't 
venrken So\-yetlerd corülen v, lb te
mayüllerinin !ad~ es.zari oLl ;:ıınu 
)<aydetınektedir. 

+ Roma. !8 ( AJ\..) - Orta Elçi 
Mazzıollni, Karada& ıiv U komiserı 13· 
yiiı edilmiı ve Cumartesı akşamı Çe· 
tine)'e h k.-t etmL1tır. 

-<>- -

+ Budapeıte, 28 (AA '· 
Başvekil ve Harıe:ye rı.· Zin B B:tr, . • 
ry M.ıcari.standald Alman eknl 7 tJ 
ReW B. Frank BUch' k.ibul t" mi§l.it" 
Mı.ılı\kat uzun sGrm tı.lr .. -
lstanbul Be~i .ci icra 
Memurluğundan: 

Bir borcun te ıo i n hacız edilip 
paraya ce\·rllmeslne k rıır venleu t-~h. 
bfıfe kiıryola. prd.r ıp t oba v a ... 
tre c eş1as.ı 30 • · n DU m• 
ba gunu at 14 de Tak .mde T ~tun· 
hanede 'Recep P cadd inde Trak 
apartıma.rnnm 5 No. lu daıre:wıd,,, \"e 
biT kısmının 2. Mayı~ 941 Cuma gti.nil 
saat 14- de Tilk:sim. Cu:T".hLLI' yl"t c;ıd ... 
desi Sürpagop ak3ratıcd n 8i No. Iu 
apartLmanın S incl katındııı ac:ık •rttır· 
ma suretişle satışı yapılacaktır. . ~ 
bedeli muhammen luym&ti ) tiıde 
y tmil şln! bıılmndığı tak u . n-
eJ a ıaları 5 ~ray,. Ot' P . test 
ve 6 '"!MI Sah günleri """t •4 de 
ayu.I m at!eordeo yıpı1acaktır Ta1 'l o· 
lanların m..;ayym cun \"e 3tle ,:ıhı 
wtıaninde bulun.ma?an il 1\ o' ınur. 

911 . .Jt 
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Sabah namazından sonra emir verirseniz, 
hemen asker dökmeğe başlarız 

_ M-1 ~rşey hazır mı Turgut 

Bey? 
- Ha= paşam! 
- Ne z.a.man as1ııer d<imıeğe baş-

.ııyoruz? 

- Sabah namazından sonra emir 
verirseniz lıemen başlarız. 

- Haydi namazı !kılalım .. 

Ezan sesleri denizde bir sabah 
evve}ki gibi derin akisler 'bırakarak 
etrafa yayılmış. kılıçlarını akşam

dan bileyen, ·balta ve topuzlarını ba-
ıırlıyan Türk <:t'ngaverleri güverte
)erde &a! bağlayıp mu Tanrıya el 
açmıştı •. Namazın sonunda Kap
tan paşanın da iştirakile zarer du
ISl yaıpı.kh. Aı1kadan emir verildi: 

- B<ilükler taşra çıkınağa 

hazır la.ııSınlu .• 
Kadırgalar, başta Tuııgudun 

müfrezesi pişdarlık ettiği halde 
TrabLus limanının garp ucundaki 
ıimdi Tu.ngut tepesi denilen te -
penin sahiline yanaştılar ... Düş -
man 1ıapçulan ölü zaviye altında 
kalan sahilin ibu klsınını ateş al
tına alamıyorlardı. Zaten kadir -
gaların sahile ookulu.şunu bile 
farketıınemişlerdi. 

Kad.irgalardan evveli Yeniçeri 
bölükleri çıktı .. Bunu müteakip 
1ıopçutarla sekıbanlar çıkarıldılar .. 
S.pahıler en n.lbayete bırakıl -
mıştı. İli< çıkan müfreze iki bin 
kişilik güz>de bir kuvvet halinde 
sahüde tıoplaıırnıştL Turgut bun
lara ne yapacaklarını tarit etti. 
Peşine tak.tı. .. Loşluğun içinde kı
mıldanışları zar farkedilen bir 
~ölge )'lığını hal.i.Dde ve biç gürül
tü çıkarmadan müfreze tepeye 
tuımandı. 

Şımdiki Osmaniye i.stilhkamlan
nın ·bulundufu sırta varınca yarısı 
uykuda yar16ı top başınıda bulunan 
düşman askerleri ne olduklarını 
anlamağa vakit buhııadan esir 
düştüle' _ Bu hareket çabuk ya
pılmış, Twıgut reis kendi topçu -
larını da buraya Çlkanp toplarını 
§ehre çevırterelı: müfrezeyi yeni 
hareket sahnesine doğru taru:im 
eımişti. 

Günün ilk ışıklan uıfku yaJ.dı.z
ladı .. Lıman, gündiiı ışığı altında 
pmdi daha iyi görü1üyor, donan
ıxıanı.n ikiye trY"ılaraık limanın 
sağ ve sol uçlarında sahile yanaş
tığı farkediliyordu. Koca Sinan 
paşanın hissesine düşen mıntaka-

• ya hell'Ü:z ihraç yapılamıııınıştı. Gü· 
rültü ile sahil-e yanaşan kadirga
lara tepedeki düşman topQuları a
teş açınca ıışin şekli değişti .. Trab
kıstaki ndlafızlar da şövalyenin 
ernrınde o tarafa doğru seğirttiler, 
TraA:ılusun şark lcsmında sabah 
karanlığı tulıa1 bir muharebe baş
ladı. 

İhr•• Jruvvetleri klsmen gemi
lerde, Jruımen denizıde, kısmen de 
sahilde olarak üq-e !bölünmüştü. 
Şövalve Kardininin böyle parça
lanan kuvvetlere karşı arazi ha
kimiyetinden istifade ederek ga
)efbe çabnası güç değilıdi. Şöval -
ye de böyle yaptı .. 

Toplar gemilere ateş ederken 
yanın<laki bin kişi ile Kardini hü
euma geçti. 

Turgut bütün lbunlan uzaktan 
S<'"TE'divor, aralarındaki mesafe 
yüzüllden kaptan paşa koluna 
yardım edemediği için üzü.Iüyıor
du .. 

Hiicuma kalkan şöval)"C Kardi
ni, limanın garp tepelerindeki 
topların Türk.ler eline geçtiğin • 
den ve 'I\ırgudun oradan şehre 
hücwna hazırlandığından ılıalberi 
yokt\L 

Turgut, aşağıda, kıyı boyunda 
bekliyen kendi deniz mil<frezesine 

hay.kırdı: 
_ Bire Sancaktar reis ne cl:u

rursun öyle şaşkın gibi. Düıjman 
Ka tan aşanın hücum koluna 

p p 'dök 
saidırıyor. Biçareleri denıze. ~-

'- T Umanın ortasına gır. Buce,.. ez 
tün gemilerin tıop}arını tepeden 
sahile irren yıola çevir. Ateş aç. 
Bu köpek akınını dur?ur! 
Tureuducı .bu emri siis''atle ye

en müşkül bir harp devresin~e 
kaldığı o sırada, Tuı.ıgudun .g~ı-
1-erinden açılan ale.ş Kardını ile. 
maiyetindeki hücum kolunu yarı 
}'Olda durdurdu. 

Karadan atılan güllelere aldıı:_ış ı 
etrnıYien Turgudun fılosu vazıfe 
sini y11>3rken Turgut da yekunu 

MAHKEMELERDE 
(3 üncü sahifeden devamı) 

- Bizim Semra! diye, gelen 
bzı ta.kdiım. etti. Sonra Semraya 
dön<iü: 

- Amcanı tanıdın mı? S-en kü
Ç'ii.kıtün .. Akşamlan bize gelir ud 
çalar, şarkı söylerdi. Sen de, ku
cağında otıırur, dinlerdin. Hatır
ladın ımı? 

- Hatırlar grbi oluyorum. Çok 

küçüktüm her halde .. Pek iyice bi

lemiyorum. 

Hanende: 
- Çok değişmiş.. Maşallah, bü

yümüş de.. Sokakta görsem ta-
• 

nmıaııdım amma, gözl-er, ~ar, 
sima, tıpkı eskisi gi,bi.. Tıpkı d'a 
babası.. . dedi. 

Kız, diğer adama: 
-· Enişteciğim.. Şimdi girece

ğiz gal>ba.. Gelin de, şöyle mah

kemeye doğru gidelim .. dedi. 
Hep beraber ilerlediler. Ben de, 

arlkalarından yürüdüm. 
'.Mah.kerrıenin Jcapısı önünde, 

lı:anepeıde bir adam oturuyordu. 

Başında bir jandaıuna bekıliyor
du. Sonradan gelen adam, hanen
deye yavaşça: 

- İşte, dedi. D-eruni :ııade bu ... 
Kılığına kıyafetine bak .. Aıvucuna 
on para lııoy. 

- Aman ne mıymıntı adam ya
hu .. Hem de epey yaşlı .. Ya -
hu, kıızınızı verec-ek bundan iyi 
adam mı tuıacaksınız? Veriverin 
gitsin. Daha kaç sene yaşar ki? .. 

Müıbaşir, mahkemenin kapalı 
duran kapısını açıp çıktı .. 

- Haydi, dedi.. Geliniz. 
Mevkuf adamla fıkır fıkır es _ 

mer kız içeri girdı1cr. Kapı çev
rildi ve hepimiz, mahkemenin ka
pısı önünde .kala kal.dı.k , 

P'OKERf 
( 

Traş Bıçaklarile 1 
Traş Olmak Bir ! 

Zevktir , 
Traotan sonra cilde yanıklık vermez. I 

Yilzil 7umuııatır. 

Her 7erde ısrarla P O K E B ~ 
bı aklarını iste~inlz. ! 

..._:....,..,:.... .... f"·',llt;.-~'!r;.,./' ... ~ :.... """~ .,.,,:...,,. ..... 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
1 - 100 adet 160 : 200 atmosfere 

mütehammil 8 M'3 lilc oksijen tüpü sa-

tm alınacaktır. 
2 - Kat'! teminat olan ı200 lira-

nın Bakırköy Malmüdilrlilğüne 7atı
rılarak makbuzlariyle birlikte 6.5.941 
Salı günü saat 14 de Yeıilköy Hava 
Mıntaka Depa Amirliği satınalma ko-
mLc;yonunda bulunmaları. c3247> 

ı - Gümrükler ıçın açık eksiltme ile 4000 liralık tahsisat dahilinde 1 

ve muhtelif markalı olmak üzere 3 tanesi uzun şaryölü 13 adet yazı makinesi 
alınacaktır. 

2 - İhale 5.5.941 Pazartesi gllnil saat 10,30 da yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin muayyen gün ve saatte yüzde 7 .5 pey akçelerini Başmü

dürlük veznesine yatırmış olarak Satınalma Komisyonuna müracaatları. «3184> -
IPAi~A "" 
f .,... ..-;>'. 

t •o.o'.,!' 

f.·· 
~;· 

MAllviN bvtçre l'n!Sf:r;yon oaatlert Al tın - Mei&I 

L U X B O B Badyolan Z E T Bavaca.zı oca1dan - A E G Elektrik 
aletleri - BlslkleUor - Avizeler 

OSMAN ŞAK AR veŞki 
Taksitle Satış Galata Banka'ar. Ray~zıt - ı(ııdıköy 

.......................................... 1 ...... 1 

Deniz Levazım Satınalma · 11 1 Askerlik İşleri 
Komisyonu ilanları ----------=-----' 

'-1----T-ahm_in_e_d_il_en--b-ed_e_li_~OOO• Yedek Sub:ıy okuluna 
Ura olan l adet Pulanya tezgfüının 30 girecekler 
Nisan 941 Çarşamba günll saat ı• de Fatııı. Asl<erlllt Şubesinden: 
JVllarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 1 _ Askerlij:ine karar verildili bal-

2 - Kat't teminatı «1050> lira olup de herhangi bir sebeple şimdiye ka-
şartnamesi ber &ün kom1~-yondan alı- dar sevkedilmemiş olan yüksek ebll-
nabilir. yetnamelilerle ehllyetnamesizler. 

3 _ isteklilerin belli &Un ve saa~te 2 - Geçen sen geç scvkedildiğinden 
kanunun istediği vesaikle birlikte Is- mektepten geri çevrilenler. 
tanbuldaki komisyona müracaatlan. 3 - Yedek Subay Okulu devresi-

c3267> nin üçte birinden lazla devam etme

* 1 - Tahmin edilen bedeli c3267> 
lira •45> kuruş olan 2650 kilo yünün, 
30 Nisan 941 Çarşarmba &ünü saat 15 
de Pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i temin:ıtı t490> lira c 12> 
kuruş olup şartnamesi her gün komis
yondan a1ınnbilir. 

3 - İsteklilerin belli gü:l ve !iaatte 
kanunun istcdiı'ti vcsniklc birlikte İs
tanbuldaki komi.!:yond~ hazır bulun-
vıaları. c32G8> 

dikleri için terhis edilip müteakıp dev
ı;eye bırakılmış olanlar. 

4 - Askcrliklcrinl tllm hizmeli yap
tıktan sonra tahf;lllcrini lise ve daha 
yüksek dereceye çık'lranl~rdan Yedek 

• Subay olmak istiyenlerin yukarıdaki 
maddel('rde yazılı şer~iti haiz olanlar 
ı l\Iayıs 9.fl tarihinde \'edek Sub:ıy O
kuluna se\·kcd'.lcıcekle-rinden bunıa

rın muame1eleıini yaphrrnale üzere 
hcmPn ~ubcye müracaatlnçı ve işbu ila
n1n davet.iye yerine kaim olduğunun 

1 ı..uınmesi ilin olunur. 

28 Nisan 1941 
18.00 Proıraın ve Memleket Saat 

A7an. 
18.03 Müzik: Radyo Caz Orkestra

lı (İlırahim Ö"lilr idaresin
de). 

18.40 Müzik: Kadınlar Fasıl He
yeti . 

· Beşiktaş Maske sp 
ru O- 6 magliip et 

19.00 Çocuk Haftası Münuebetiy
le temEil. Radyo Temsil Kcr 
lu tarafından~ 

19.30 Memleket Saat A7an, ve A-
jans Haberleri. 

19.45 Konuşma: Ziraat Takvimi, 
19.15 Radyo Gaıetesi 
20.45 A1üzik: Trio - Ferhunde Er

kin, Necdet Atak ve Mes'ud 
Cemil. 

21.00 Müzik: Dinleyici İstekleri. 
21.30 Konuşma: (Çocuk Esirgeme 

Kurumu adına Ulus Gazetesi 
nıubarrirlcrinden Kemal Ze
ki Gen~·ohman tarafından). 

21.45 Müzik : Radyo Orkestrası 
(Şer: il Ferid Alnar) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri; Ziraat, Esham -
YahvilJt, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

22.45 Mtizik: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program ve 

Kapanış. 

Askeri Fabrikalar Satı
nalma Komisyona 

ilanları 

1000 Metre Yerll ipek Kumaş Alıruıea.lı 
Tahmin edllen bedeli 15.000 lira o

lan 5000 metre yerli ipek kumaş &
kert Fabrikalar Umurtı Müdürlüğü 

merkez satın alma komlsyonunca 30.4. 
941 Çarşamba günü saat 15 de pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname para
sızdır. Muvakkat teminat 1125 liradır. 

Taliplerin met.kiir gün ve saatte ko-
misyona müracaatlarL c3125> ..,.. 
ŞOO Sondık Teneke Levlı& Alınacalt 
Tahmin edilen bedeli 30.000 lira o

lan 500 sandık teneke levha Askerl 
FabrikaJar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 30.4.941 Çar
şamba günü saat 14130 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname l lira 50 
kuruştur. Muvakkat teminat 2250 lira
dır. Taliplerin meı.kUr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. «3124> ..,.. 

Tahmin edilen bedell 810 lira olan 
Bakırköy Barut Fabrikası araziı:ıi da
hilinde bulunan otlar 9 Mayıs 941 Cu
ma günü saat 14 de Salıpazarında As
keri Fabrikalar satın alma kornisyo
nunca açık arttıma lle ihale ediJecek
tir. Şartnamesi hc>r gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk teminat o
lan 60.75 lirayı herhangi bir malmü
dürlüğüne yatırarak o gün ve saatte 
komi.,yonda bulunmaları. c3173> ..,.. 

Tahmin edilen bedeli 502,5 lira olan 
Bakırköy Barut Fabrikasında mevcut 

50 ton bisul!:ıt G Mayıs 941 Salı günü 
saat 14 de Salıpazarında Askeri Fabri
kalar satın alma komisyonunca açık ar~ 
tırma ile ihale e

0

dilecektir, İlk teminatı 
37 ,69 liradır. İsteklilerin ilk teminat 

makbuzu ile o gün ve s:ıatte komisyonda 
bulunmaları. c3093> 

..... 
ZOOO Metre mikabı Ceviz Tomruiıı 

Jl.lmuaktır 

Tahmin bedeli 80.000 Ura olan 2000 
metremi.kfıbı ceviz tomruğu 5.5.941 
Pazartesi günü saat 15 de Askeri F~b
rikalar Ank<'tradaki satın alma komis
yonund pazarlıkla ihale edilecektir. 
ilk temintı 5250 lira olup sartnamesi 
4 lira mukabilinde komisyondan .. ve
rilir. isteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaiki 
hfımil ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret Odası vesi
kaı;:iyle mczkür gün ve saatte komis-
yonda bulunmaları. c3295« 

..... 
100 Metre m.llı:lbı c3295• Kan af"9 

Kalası Sa.tın AJına.caM lir. 

Tahmin edilen bedeli cl8000> llra 
olan 300 metre M.3 kara ağaç kalası 

5.5.941 Pazartesi günü saat 14 de An
karada Askeri Fa brıkalar satın alma 
komh:yonunda pazarlıkla ihale edile
cektir. İlk teıntnatı 1350 lira olup 
şartnamesi komisyonadn verilir. İs
teklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesaiki hA
mil ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret Odası vesika
siyle mczkCır gün ve saatte komisyon-
da bulunrnalan. •3296> ..,.. 
156 U1 225 Metre ndklbı Köknar Ve7a 

çam ık.alası aJmaca.k&.tr 

150 il& 225 metre mikAbı Köknar 
veya çam kalaın alınacaktır. Ve 500 
ila 700 metre mikabı çam veya Kök
nar tahtası alınacakt1r. 

Tahmin edilen bedeli c51875> lira 
olan Köknar veya Ç~m kal:ıısı ve tah
tası 5/5/941 Pazartesı saat 14.30 da 
Ankradcİ. Askeri Fabrikalar 1&tın al
ma komisyonun.da pazarlıkla ihale e
dilecektir. lık 1 teminat c833,75• lira 
olup şartnaoıeol 2 lira 59 kuruş mu
kabilinde: komisrondan ver111r. İstek
lilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerindeki vesaiki bAmil ve 
bu işle al~kadar tüccardan oldukları
na dair Ticaret Odası vesikasile mez
k-Ur gün ve saatte komisyonda bulwı-
maları. t3294> 

Sun'i diş tak1mlarJ Rida di$ suyu 
mahlülünde bırakılmakla mikropları
nı öldürür ve hem de bunlara cUzel 
bir koku verir. 

Harbiye İstanbul sporu 1 
yendi diğer maçların tafsil1 

Milli Kllme maçlarına dün de devam 
edildi. İlk maç İstanbulsporla Harbi
ye arasında yapıldı. 

Oyuna saat tam 15 de hakem Se-
15minin jdaresinde t>aslandı. 
İlk dakikalarda mütecavizin bir sekilde 
cerey:1.n eden oyun Harbiye lehine dön
dü. Rüzg<ir ve gUneı;I arkalarına alan 
Ifarbiyelilcr sür'atli akınlarla İstan
bul.spor kalesini tazyike başladılar. 7 
rıci dakikada Harbiyeliler ortadan ant 
bir akınla ~ağ iryleri vusıtasile ilk gol
lerini attılar. Bu golden sonra oyun sü
ratini kaybetti ve İstanbulspor muha
ciınlerinin akınları tehlikeli bir şekil 
aldı. 34 cü dakikada istanbulspor &an

\ .-1'oru muhakkak bir golü kaçırdı. Bu 
W.kikalarda i::tanbulspor mağlup vari
yette olmasına rağmen oyun hAkim 
vaziyete geçmi~ti. Fakat neti.ce degiş

meden birinci devre 1 - O Harbiye le
hine bitti. 

İKİNCİ DEVRE 

Oyuna İstanbulsporlular bqladı. İlk 
dakikada Harbiye kalesini çember içi
ııe alan İstanbulsporlular; iki taraflı a
kınlar1a Harbiye müdafaasını zorlanu .. 
ya başladılar. Bu tazyik sekizinci da
kikada semeresini verdi ve .. Kadir be
rabeı·lik gölünü yaptı. 

Neticenin beraber!iğc dönmesi Har .. 
biycyi harekete getırdi. Sağdan tehli
keli hücumlar yapan Harbiyeliler 14 
Uncü dakikJda Stı:bahattinm yaptığı 

golle tekrar galip vaziyete geçtiler. 
Bu golden sonra, istanbulsporlular 

mağlübiycti kabul etmilj bir şek.ilde 

oynarnıya başladı. Artık Harbiyenin 
hakimiyeti bariz bir hal aldı ve 20nci 
dakikada sağdan yapılan bir hücumda 
gene Sald.hattin serbest bir vuruşla 
üçüncü Harbiye golünü attı. 

İstanbulspro müdafaasında bir gün 
evvelld maçta sakatlanan Hayri ve Ta 
rığın bulunmaması sayı adedini :tazla
laştırıyordu. 

41 Ci dakikada soldan gene bir İstan 
bulspor akınında Kadir· kalenin çok 
yakınından muhakkak bir golü kaçırdı. 
Ve oyun bu netice deği~meden Harbi
yenin 3 - 1 galibiyetile sona erdi. 

Betikta~-.\Jaskespor 
İkinci kar§ıla ma Be§iktaş Maskespor 

aras:.nda oldu, Oyuna Beşiktaşın akını 
Ue başlandı. Hemt:n hücuma geçen Be
şiktaş muhacimleri Maskespor kalesini 

çember içine aldılar. Hakkının çok ya• 
kından attığı bir süt direkleri yalıyarak 
avut oldu. Oyuna Beşiktaş h.Akim ol
masına rağmen netice alınanuyordu. 
Nihayet 23 cü dakikada ortadan Hakkı 
nın bir hücumunda Şükrü ilk Bcsiktaş 
golünü attıktan sonra Be~iktaşın bruci
miyeti bariz bir hal aldı. Devre sonla
rına doğru Mac;kesporluJar açıldılar. 

Fakat netice değişmed<.>n ilk devre Be
siki.asın ı - o g:ılibiyetile bitti. 

İKİNCi DEVRE 
Bu devre Maskespor!ul•~ 

ile başladı. Sa& taraftan ani 
.h-taskespor for1iln n1uhakkf) 
kaçırdılar. Or:aıncu dakikB 
Beşiktaşlılar canlandı. Jiakk' 
t'efin akınlan Mukcspor dl 
sarsnııya başladı. ,J. 

16 ncı dakikada Hakkıd•ın y 
la Şeref 2 ci Beşiktaş goıunl-
golü Jnütcakip Beşiktaş telt 
te hfıkim oldu. 32nci d ık 

1 

durgwı ve ze\'ksiz bir şeid 
ederken üçüncü BC'şiktaf 

yapmıya mtıvaffak oldu. Bı.J 
dakika sonra ırakkı dördurl 
dakikada da Şeref beşinci 
lar. Maçın bittnC' :ne altı 
oyuna tamam ile ~· ktm oi!lt1 
lılar Şeref vasıta. le altıncı 
de kaydederek Mo ke,poru 6 
IQp etmiye muvaffak oldu131 

Birinci küme n;üss 
Birinci kümeye terfi müS · 

lemdar - Şişli ara.sındrı mıJ.i 
tarından evvel Şeref st.:ıdınd 
Oyun zevkli oln1uş netice~~ ~ 
apor maçı kazanmış, ve bıl'iDY 
terfi etmiştir. 

Ankaradl'ki 
Ankarada 19 Mayıs sıadıt 

makta olan milll kume maç 
gün Altay - &r>.ışehir l> 
Gençlerbirliği - Altıno· dU J 
maları ile devam edilmi .. ~J'. d 

Altay ile Demırspor ara!lil 1 

l 
llk karşılaşmayı Dcmirspor 1 ~ 
.anmıştır. Her iki hort.,yı111dl ) 
kibine karşı h.ft.kim bir oyııt' 
olan Eski~chirliler birinci de' 
galip vaziyette bitirmişler _,r 
devrede gol adedıni yükseltlf"
lük çekmemişlerdir. ııt" 

Maç 7 - 1 Deınirsporun ı• ) 
sona ermiştir. it 

İkinci karşılaşma Gençle~ t 
Altınordu arasında yapılnıış 

ler maçı 2 - 1 kazanmı~ıardı." &t 
~ 

Altınordu - Gençlerb' d 
İkinci lrnqılaşmanın biril1ı:l ~ 

de Altınordulular rakipleri 
daha düzgün bir oyun çıkS f 

35 inci dakikada Saitin ayıl' 
dettikleri sayı ile devreyi l 
vaziyette bitirmişlerdir . 
İkinci baltaym birinciye ıı. • 

ha seri ve canlı olmuştur. Btl 
dakikalardan itibaren rakiple' 
ha seri ve sıkı oynaıneğa bıt1 
lerin hflkimiyetı altında geC' 
üncü dakikada beraberlik 
pan Gençler 30 uncu dakilı: 
galip vaziyete geçmişlerdir. e 
sonra her iki takımın yapıt" 
aktnlar semeresiz kalmıştır. 

Maç 2 - 1 Getıçlerbl ğuıil' 
tile nihaJete ermiştir. 

DÜNYA MESELELERi 
(D6rclüncü Sayfadan Devam) 

Ya İtalyanlar Nilin bu ayağını 
başka bir tarafa çevirirlerse?. Ya 
suyuna mezruatı tahrip eden bir 
takım ilaçlar katarlarsa?. Ya bir 
takım barajlar yapıp da, bu suyu 
istedikleri gibi kendi ih • 
tiyaçlarına göre kullanmağa kal
karlarsa?. 

Hakikaten Nil nehrinin akış sey
rini bozmak Sudana ve bilhassa 
Mısıra en mühim darbeyi vurmak 
olurdu. Mesela Nilin taşmasında 
birkaç saatlik teahhur bütün mez
ruatın mahvolmasına ve Mısırdaki 
hayvanların susuzluktan ve açlık
tan ölmesine kafi gelebilirdi, 

Mavi Nil, malfımdur ki, Habe
şistandaki Tana gölünden çık

maktadır. Kalb şeklinde olan bu 
göl denizden 1800 metre irtifada
dır. Bu göle otuz kadar dere ve 
çey akmaktadır. 

Mavi Nil gölden ayrıldıktan son
ra, Beyaz Nil gibi sakin sakil de

ğil, yÜksek dağların arasından ha
ıarı haşarı ve ıelaler halinde ak
maktadır. Bu ayak 80 kilometrede 
1800 metre irtifadan .şeğ:ı inmek-

e TAKVİM e 
Rumi 1357 Kasım Hicri 1360 
NİSAN 

172 
a.ABİR 

1.5 1 

Yıl 941 •7 f Vasa.ti Esa.ni 

NiSAN 
S. D. Va.kit S. D ----- --
6 02 Gün ot 10 00 

28 
13 12 Öflo s 10 
17 02 İklnd! 9 00 
20 02 Akşam 12 00 

Pazartesi 
21 43 Val•n 1 42 

4 09 ims.lk 807 

1 
1 

tedir. Bir bayii kavisler ıt 
sonra, Hartumun palmiye f 
ıında anasına knvuşınakt• 

İngliıler için Tana göli10 

rol etmek, l\lısırın scr\.'ct 
rını emniyetle elde buJuP 
demektir. Yoksa, yukarıı!P 
diğimiz gibi, İngiltereniP 
bu anahtar bulunnıadıi«~ 
bir gün sefalete dii~ınc1' 1 

kabilir. Onun iç' <ıdir !<\ 
!izler, şimdi Habeş harf 
bu göle hakim olmak k•~ r! 
tatmin etmiş bulunm•~ j 

Tana gölünii eld~ ctıııC 11 
birşey olmamıştır. Italy•P~ 
da bt> 1unmasalardı bile. b. 
arazinin ffienaati ilerle) C' 
bir engel te§kil ediyorılı1 • 
çindir ki, İngilizler Hahrj1 
de, bu ceplıcılc ha~ li yor•' 
salar gerektir. ·1" 

Çünkü bu krsım halı' , 
kadar dağlıktır ki, Mavi ~ 
den ayrıldıktan sonra so0

1
,. 

re kadar iki tarafı hazan ·,P 
reye kadar yükselen sJI ~ 
şahikalarının arasından ~, 
dır. Nehrin mecrasını ta~,, 
imkanı yoktur. Buralar 
top, araba, otomobil, in•8~ 
çemez. Onun için tep~lc~ ;li' 
)ar dolaşılır ve illa" l\ ı• 
uzaktan seyredilir. Afrı1' b 
vahşi diyarı burasıdır ~~J 
da bir tek insan kulu 
yoktur. ,, 

Ancak gergedanlar, cf 
filler, arsl~nlar ve rt:~c1 . 11 
şit ma,hlfılrnt krndikri ic~, 
sa~·abileceklcri hu d"'"'~,~ 
ların hı~m1n~ prYrn111fl ( 
rahat ,.;sıvahilm~ktcdif· İ 

o • • pt 
etraflarına ne kur~ptl~; eti4 
bilecek tek bir cferdıiı.f 
naşamanıakıadır. 


