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YUNAN 
Adalarında 
Alnıanlar .., 

a:a 

~ Adalar Deni
liacleki Yunan Adalan
~ ~lal etmekle iıtikba-

•ıt taaavvurlannı kaa-
~ ifta ediyorlar. Bu it
hlin dört hedefi vardır .. 

: ETEM lzZET BElNCE 

1 
AnluıraJan: 

~ ~ harbin.levamı 
baaı .&bnaa&ar aahillerimize ya
~ ~...._ adalarını da itpl 

lal la.aluaa7orlar. 
'-it Jaa denanmuınm Jaili lıo
~Ylık Mklanmasma ve Ak· 
~ bh Alman filosa olmama· 

l'lilnea; Yanan adalaruWl 
ilet donanması kart1S1Dda ted-

bir İatili ve ve itcale tlbi tu· 
• ilk '-latta hayret uyan· 
taa. Fakat, bu aülann 

•..a1ette bulanduldan göz· 
~ ıetirilbaee hayret ifadesi 
~ o Disbette hllfiflemekte· 
...;. ~-..Warm Çanakkale Bo· 
~ kar11S1ndaki Limni adasının 
tela . tbzı hakkında nefl'ettikleri 

liideıı de anlatılıyor ki, bu a
De asker, ne de tahkimat 

~==· lyaı, hava kuvvetler~ ve 
botlarının bimayesınde 

~ta ve adadan adaya ada· 
~ktadır. lnıills doJlaDldUIDID 
ft 4kdenizde M11ır - Girit • Ya· 
~ aram•akl aakli,atı lal· 
'-1e; Sicilya - Trablm milnakale · 
..a1aı-. kontrol ve tieant kafile

..., ile refakat pbl ve 4iler muh· 
oqıf Mzmetlerle JMfPI 1talanma
lilb11ı; anıca ve ihtimal Miyttk 
..... ~ cemllerblla klçtik ve tak a
:--lllt _..... Jaarekltı mlsait 
~ ü bu adaların 1'· . .....,.. 

4-ak, A~ laii.llle 
ıı. adalan itlal etmelert.ID .._. 
... de hususi bir manası elmak 

ektir. Bizim ltuıusi ve phsi ıi· 
!'ltim&ze slre; aölann it1aliad• 
'-İbea .tart hedef vardır Ye Al
~aruı latikbale ait tuanur
.__ kıımen lfp ·ve ihsa .,ıe-
'-ekte.tır. · 
..,. 1-ten.t ............ 

'-il lblmkilndtlr: 
1- ~iki ada De mvvualaJI 

'-"ı.e11emek 
1t...':-Çaaakka1e Bofasım Alman· 1 
L,!-11 kontroll altma almak ,,. 
~ Ras,aya tadar lnlills •• --....ili kesmek 

11aı..':- lar1tt Akdnmlen t.ılBs 
~pkartmak 

,:- Suriye, Girit, SUveyt kerl
i ı....bti kolaylaştırmak.. 

._1t.ı1aa1u Onikl adada çok mtlş
ta, "•ılyette bulunuyorlardı. Hat· 

Na.azlık ytlzünden teslim ol-
........____ (Deniıııa 1 .... ..ıııtecıe> 

YABINDA 

•••nı.ıuna 
1 :::::::: 

Qir Casusun 
Gizli Def teri 
!rzAN lskender 
~-= F. Sertelli 
Ba miiAiıa __.ıulı 

'~ 6ir ilıi .... i""• 6aıl•Yorm. 
Onun hayahnı 
Anlatıyorum!. 
f°AZAN 1 HALOK 

CEMAL 
t ~Bir caaa.,n gizli Jel· 
erıa iai-•· . ~ .... , eaerın bQfla-

bu oL an.. ~ aonra J'! 
ita ... ~ "'

6 
llhlhım eıeri telrı-... a a.,.. ... 
~ -•cagız •• 

I 
belüttank 

muharebesi 
ne suretle 
başhyacak? 
lıpaaraaıa Mlllwı
rı ııtıbalıı artık 
bir glD meıellll 

addedlllJOr 
Londra, 29 (A.A.) - İspanyanın -.a

~eti hakkında Londra ıazetelerinln. 
uıiltalealan muhteliftir. 

Times ıazetesinln diplomatik mu• 
barririne ıöre, Almanyanm elddetli 
tazyikine uğrıyan General Franco, ye
lli mahsul alınmadan harbe ıtrerse 
milletin açlıktan öleceğini 86ylemek 
suretiyle vakit kazaıımlftır. 

Halbuki Nevs Chronicle ve Deyll 
Herald gazetelerinin Llzbon uıubablr
leıine ıöre İspanyanın Mihvere nu
balo artık bir gün meselesidir. 

Nlyuz Kronik! muhabiri diyor Jd: 
ispanya Hariciye Nazın B. Saner, 

hpanyayı açıkça Mihverin yanma 
JtoYmak ve Cebelüttarık Qzerinde id
dialarda bulunmak Ozere son bazırlık
ıan yapmaktadır. Almanlarla yapılan 
proıram sudur: 

1 _ İspanya Uçlü Pakta iltihak e-
decektir. Bunun için de B. Suner ya
kında Berline veya işgal altındaki 
J'ranBBYa ıidecektlr. 

(De\'Mll J tnel ahifede) 

Cibutiye kar
tı Hür Fran
sız kuvvetleri 
harekete mi 
geçecek? 

Cibuli halkının Hür 
Frae•ra kup mu• 
habbe t inden bahis 

ediliyor 

Bir FraDmz1ar Şefi General 
Dö Gol 

1,,omtra 29 (A.A. )- Hür Fran· 
m kuvvetleri umumi karargahı, 
Vişi büldimeti tarafından ~cneral 
Dö Gol kuvvetlennin Cıbutıye 
!k bir hücum bazırladıkla-""l . 
b:ında çıkarılan şayiayı tekzıp 
etmiştir. Buna. Cibutıdeki. balkın 
Hür Fransaya karşı olan hıssıya.. 
tını nınahlm bulunduğu ilAve eıo 
dilmektedir. 

Dö Gol kuvvet-
ler hazırlanıyor 

Cibuti, 21 (AA) - Ofi Ajansı bil-

dir" or· f1 ıy n1' ldflti"e ıöre inılllz motörl 
Öğre •- h ret ıören Gene-

tıt'alanndan mü; ~ Fransız Somali .. 
ral Dögol kuvve b:.assa Cibutl ile A· 
sinin Cenubuna ümm"inde DaoueDle 
dlaaba demil.'70lu rdır Döıol 
mıntakasında toplan"""• 'da inli-

1 . den bir kısmının 
1cuvvet erın il , a ihraç edlldik
liz Somalisfnde Ze a Y .r. tuvvetler9 

Ö ıenmektedir. DU 
leri s Y bazt :rransız Deri kol-
aıensup unsurla~k istemişlerse de 
Jarlyle temas amışlardır. Dög9l kuv
m\ıvaffak olam bir-tayyare Fi-ansaya 
vetlerine mensup rtne beyarmameler 
alt topraklar Qze e Şarki Fransız Af
atmıştır. Bey~nnamkumand Gene
rütasının ~1;::..., 11 in~ Sa.laifede) 

Bandırma, Mudaİ1ya, lzmir 
ve Trabzona sevkiyat gün
leri bu sabah tesbit edildi -Bu kafile/erin sevkine 5 Mayısta başlanacak 

ve 22 Mayısta nihayet verilecektir 
1111 llalllı 1arın 
upm IODgaldata 

llarellıt 1dl1or 
Şehrimizden Anadoluya tidecek o-

la,tllderla 7akmda harelita a Jme olacaıuu taıunın ettikleri 
Cebelilt tank blesbüa bşbabp Wr slrilnfttii 

, 1an1ann 2 iDcl kafftelerine alt sevk 
ıünleri de bu sabah belli olmuştur. 
Öğrendiğimize ıöer bu yeni aevk.iyat 
qağıdak.i günlerde yapılacaktır: 

Almanlann 2 
destroyerine 
şiddetli bir 
hava hücumu 
Tanarııer rraaıa 
wı Bolaacla açdda· 
nada da lld Allllaa 

wapan llatırdl 
Londra, 29 (A.A.) - Hava Nezare

ti teblil ~or: 
Sahil tervUlne mensup Blenhaym 

tanarelerl, Puartesi sabahı Bollan• 
da açıklarında lale ıemllerine refakat 
edmı iki düprwı destroyerini yakala· 
lqlllardır. 

Dafi toplannın slddetli atesine rağ
men, inılliz bombardıman ta11are
Jeri hücumu l(llluna kadar götilrmiiş
lılıdir. 

Alçak Jrtif•dan hGcum .a.. bom
lllalarm bedef1er9 llabet eWll '6rOl 
milftilr. Boma bir blll'p pmWnln ıra
ha dumaalar alıverdlil a&'lllmOl
tılb;.. 

Bu c:Gr'etklrme llOcuma ıstfrak e
den d6rt bombardıman tayyaresi Dl• 

(Denim l lıırd laldfede) 

lngil tereye 
yardım için ica 
bederse harbe 

girmelidir 
Amırlllada lagUtı· 
... ,. J&rdım llldll· 
de Jlkıııen 1111.ır 

çotaıı1or 
Vaşington 29 (A.A.) - Etkin 

umumiye gittikçe kafile sistemi· 
ilin kabulü lehinde gıörünmek • 
tedir. Meşhur Rokfollerin oğlu 
ttöylec;liği bir nutukta bW>ıMa ete. 
miştir ki: 

c.Baıibar Nazi rejimini kabul 
etmektense, ölmek daha evladır. 
Ha- vasıta ile Bilyük Bfitanyayı 
lruvıvetlend.h ı Dk llzımdır.• 

AmeriJwma Franaadaki eski .._ 
tiri Bulllt söyledfii nutukta, A
merikaya her türlü yudımm ve 
hatta harbe ıtrmek tehlibsinin 
dahi lehinde bulunmuştur. 

Bu sabah Ahırkapıda çok 

feci bir tren kazası oldu 

Bir işçi kadın teker
lekler arasında 61dD 
Kartalda vukua gelen bir kazada 
da bir makasçının bacağı kesildi 

Bu sabah Ahırkapıda Cankur. 
taran istasyonu civarında çok fe
ci bir trm kazası olmuştur: 

Ahırkapıdaki Tütün İmalatha.. 

nesinde çalışan kadınlardan 32 
yaşlarında Naciye Ocak ile bir 
arkadaşı sabahleyin saat sekizi 

(Devamı 5 lncl 8ahlfede) 

İstanbuldan Mudanyaya ıtdecek o
lanlar 5 Mayıs Pazartesi sabahı bq· 
lamak üzere 10 Mayısa kadar hergün 
Tırak vapuru ile nakledileceklerdlr. 
Bandırmaya ıldecek olan 8 Mayıa 

Pel'§embe ve 10 Mayıs Cumartesi ıün
leri Kadeş vapuriyle, 11 Mayıs Pazar 
ıünü Tırak vaupru ile ıevkedllecek-
lerdir. . 

İzmire ıidecekler: 12 Mayıs Pazar
tesi ıünü ve 18 Mayıa Pazar tünü Ka
deıı vapuru ile Ordu •e Giresuna: 14 
Mayıs günü Aklu vapuru lle Tirebo
ludan itibaren Hopa.ya kadar (Trab
mn ve Rize bıiriç) bütün iskelelere 
Tırban vapuru ile doiru Trabzona li- ı 
decekler: 17 Ma719 ıünü Ankara va
PJll'b'le, 

Nakliyata tahsis edilen vapurlardan: «Tırhan. 

Dotnı Rlzeye ,ıdeeekler: 22 lla}1I ~ Ba:ıdırmadan ve İzmirden trenle 
ıünü Abu vapuru ile sevkolunacak- JO}larma devam edecekler de bu par-
lardır. (Devama 5 IDd Salalhde) 

HA~P VAZiYETİ 

Şimdi lngilizlere düşen iş Giritte 
I<uvvetli hava teşekkülü bulun
durmak, Almanların Yunanistan
lJb ıuawasalasım kesmek 
(Yazan: IMIBLI KV8•AY SUBAY) 

l ) BABEŞİSTANDA: 
Adlsabahmn Z20 kilometre ti· 

malinde b11lunan Desiye pbri İn· 
sfliz kıt'aları tarafından işgal e
dilpıiftir. Şimale çekilen balyan 

"kuvvetleri, 1ngilizlfri mqgul et-
mek maksadile Gondar mıntaka-

2 - 3 ag orman
da ağaçta asılı 
kalan bir ceset 
l111aD111 ormaalık· 
ıarında eırarb bir 

llAdlıı ol da 
Kemerburgaz civarındaki İh • 

saniye köyü ormanlıklarında o • 
dun kesmeğ egiden köylüler, or· 

amda •aflara iltica edecelletdlr. 
Fakat şimalden cenuba dotru Am· 
balagi istikametinde ilerllyen İn
giliz motörlil kuvvetleri buna 
mini olmaja gayret edecektir. Bu· 
ndald İtalyin kuvvetlerinin"Fran-

Beslediği arı
/arın lıışmına 
uğrayan adam 
Tizi, gi zi lllDll• 
bir baldı llaıtalla-
aeyı llaldırddı ı 

Bal1Eaaıart1a 

Vaztretı balat 

Yunanistan .. 
daki impara· 
torluk kuv
vetlerinin 
tahliyesine 
devam edi-

liyor 
Barelllta ar • 
tık sona ermıı 
aazarııı laa

lulabll lr 

Alman tayyareleri 
nakliye gemilerine 

hücum ediyor 
YUNANİSTANDA 
HAREKAT BİTTİ 

Anadolu Ajansının verdıti bir 
haberde, Avustralya İcra Komi

(Denılm ı inci •1hd.a> 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·hmmmmku~ubir~rin~a. 

Üsküdarda Arakiyeci Haeıhua· 
rev maha~sınde 2 inci çıkmaz 
sokakta oturan ve bal arıları beı. 

(Devamı 5 ınct Sablfede) 

!Şekere vesi 
ka konmıga · 
cak v e zam 
ıgapılmıgaca 

f ealdıa dl rt •J· 
lıll çaJ ıtoka 

letlrlllJOr 
Son si1Dlerde; ,eker fiatlarına 

kiloda 20 kul"UI zam yapılacağı 
veya satışın vesıka usulüne tAbi 
ıutulacatı hakkında bazı yalan p-
7ıalar çıktılı ve bunun netlceai o
larak ta bazı kımselerın tlız1a ,e
ker ainı)'a kalk11tıklar1 ıörül· 
mıl&tilr. 

İaşe MOatetan B. Şefik SoJer 
bu pyıalann tamamen asılsız ol
d\ığunu soylemı.ş ve memlekette 
ıeker ıtokunun çok bol olduğunu 
ayrıca yeniden 10 bin ton ıekerln 
de gelmekte bulunduğunu illve 
etmiştir. 

ÇAY STOKU 
Dıjer taraftan memleketimizde 

çay bol olduğu gibl yeniden dört 
aylık y ıetirtilmektedir. 

\.~;;ı;;;;;ia;;;-----------------' 

EN SON 
DAKiKA 

ALMANYA 
birgün İsviçre 
ile de meşgul 
olacakmış 

Berlin Z9 (A.A.)- Yarı resmi 
'bir menbadan bildiriliyor: Bir 
yabancı gazetecinin, Roma radyo
ıunun İsviçre matbuatı hakkında 
kullandığı lisanı mevzuu bahsede· 
rek Alman Hariciye Nezaretinde 
sorduğtı bir suale şöyle bir cevap 
verilmiştir: 

•İsviçre gazeteleri Almanya ile 
İtalyanın izzetinefsini kırmağı 
kendilerine bir ıaye ediomiı gibi 
görünüyorlar .• 

Alman Hariciye Nezareti mah· 
fillerinde Almanyanın bir gün Is· 

<qevaaıı 5 IDef- Sahllede) 

ğaçta asılı bir adam cesedi gör • 
müşlerdir. Derhal hadise Adliyeye 
haber verilmiş ve Tabibi Adli B. 
Hikmet cesedi muayene etmiştir. 
35 yaşında. olan bu adamın öldü
rüldükten sonra ormana getirilip 
asıldığı w 2 • 3 ay kadar ağaçta 
asılı kaldığı muayenede anlaşıl. 
mıştır. Ceset Morga kaldırılmış 

lbu esrarlı hadise tahkikatına jan· 
darına tarafından ehemmiyetle 
el konmuştur. 

Avustralya ile 
İngiltere arasın· 
da hiç bir anlaş· 
mazlık yoktur 
SalAlllJıttar aamr
ıar AbDaa lddlallDI 

tellzlp 1dl1orlar 
Sidney 29 (A.A.) - Avustral • 

yanın salahiyetli birçok bükUmet 
adamlarının ağzından beyan e • 
dildiğine göre, Alman propagan· 

(Devamı 5 lnd Sallllede) 

KISACA 

llltımaııer 
Çörçilin son nutkunda, Tür· 

kiyeden bahseden satırları, bü· 
tUn dünya efkin umumiyeal 
gibi, vatandaılarımız da dik
katle okumuş ve üzerinde dur· 
muşlardır. 

Almanyanın, Yunan hareki· 
tından sonra, tayin edeceği ye
ni hedefler arasmda hakikaten 
Türkiye de var mı?. 

Alman orduları, Cebellltta· 
nka sarkabilirler, Sovyet Bas• 
yaya taarruz edebllirler, 'l"lrJd. 
yeye sahhrabllirler. 

Biz, Ttirkiyenin bir .jeeavtls 
karşısında kalabilecell ihtima· 
linl, uyan İngiliz Bqvekilhıin 
autlnmdaa ve henüz yeni 81· 
renmiı bulunmuyoruz. 
Şunu düşünüyoruz ki, Ttirld· 

yenin hiç kimse ile dUımanlılı 
yoktur. Bütün gayemiz, her· 
kesle dost geçinmektir. Şu ba 
kadar, Almanyanm Tilrkiyedea 
istediii hiçbir teY yoktur; ve 
Türkiye, hiçbir talep .:karıısın· 
da kalmıı 4lejildir. 

Harp daşındayız. Ve yeni Av· 
rupa harbinin sonuna kadar da, 
bu halde kalmağa çalıpcağız. 

Fakat, bütün bunlara rai• 
men, hadiselerin seyir ve inki• 
şafı bir takım ihtilatlara sebe· 
biyet verir ve Türk topraklan 
herhangi bir yabancı devletin 
taarruzuna ufrarsa, vereceii
miz cevap çok sert ve tiddetli 
olacaktır. 

Türkiye, döiilfmeğe mecbur 
e4lihlijj .,. inda. hiçbir fikir 
ve mülihasa kendini kaptır
madan, derhal siliha sarılac:ak• 
tır. 

Bunun içindir ki, dünya kav
casının ate,i, birçok memleket
leri sarmağa başladığı ilk ,U.. 
den itibaren, biz, aziz vataa 
topraklarımızın da bir tec:avGle 
maruz kalabileceji ihtlmalbll 
gözönilnde tutarak, varkun .. 
timizle bazırlanmağa batladık. 
Ve dprmadan ıilihlanıyor, ter
tipJeniyoruz. 

H ç 'bir ihtimal ve hadise 
Türkiye için bir sürpriz ohnı
yacak, herşeyi, nasıl karşılıya-
cağımııı bileceğiz. • • 
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BiR HATA. 

OLMALl-

Gazetelerio yazdığına rö
re, ,._.1ıca bir kadın, Tahta.ka
lede ekmek peyair ,.it-. 
diİ§üp ölmÜf .• T edkibt, ~ 
kikat yapılmlf, ıu neticeye 
'f1ll'ıbnıt ki, bu kadm, rediii 
beyaz peynirden zehirl
rek ölmilttiir. 

Bu tethiate bir hata olma11 
çok muhtemeldir. Bu zaman
da, insanı öldürecek kadar 
kuTI"etli beyaz peynir pare

de?. 

_MAREŞAL PETEN 

85 YAŞINDA 

Yeni Borsa 
lar açılıyor 
Bazı vilayetlerde Ti
caret, Zahire Borsa
ları tesisi kararlaşh 

Ticaret VeltAleti yaptığı tetkik
lerde bazı mıntablarda yenıden 
Ticaret ve z.hire Borsaları açma
ğa karar vermiştir. llk olarak 
llatayda bir borsa açılacaktır. 

Hatay Ticaret Odası da bu tek. 
lifi ~k iyi karşıladığından borsa 
yakında faaliyete geçecektir. Ha
tay mıntakasında çıkan toprak 
mahsullerinin alım satımı bura. 
da yapılacaktır. Diğer borsaların 
yerleri de yakında tesbit oluna
caklir. Diğer taraftan faaliyet gös. 
teremiyen baEI T;caret Odaları da 
liı?v<>lunacaklardır. 

k0CÖK BABERLEB 

iç JIZI 
Hadiselerde mutlaka sahih bir 

mana aramak ihtiyacİru, ne kadar 
lrııvvetle hi sediyoruz. Aksi gibi, 
bu se(erld harpte, muayyen hadi
selere muayyen mana ve mahiyet 
Yermek ne zor. Bütün dünya dev
letleri, ayni hadiseyi bir başka gö
riiş ,.e anlayışla mütalea ediyorlar. 
Ekseriya, bu zaviyeler, birbirine 
zıttır, Tezatlar, insan muhayyele 
ve mlifekkiresini daha çok çalış
mağa sevkediyor. 

Düşünüyorsunuıc, fiiphe ediyor
aunuıc. Filvaki, ilimde, şüphe nura 
doğru koşnlaktır, amma, içinizde
ki bu şüphelerin, sizi tenvir et
mesi, nadiren vaki oluyor. 

Geçen büyük harpten sonra, yıl
larca, o dünya faciasının içyüzünü 
anlatan eserler yazıldı, ha tırnlar 
neşredildi. Daha yakın senelere 
kadar, llH t - 1918 kavgasınm ~li 
kalmış tarafları fi\şedilip duruyor-

Günün mesel esi: 

Zeytin, Zeytinyağı 
pe simet stokları 

--------.. ------~-
İaşe Müsteşarı şehirde gapılan l 
stoklar hakkında izahat verdi 

Bu akşam Ankaraya dönecek 
olan İaşe Müsteşarı Şefik Soyer 
dün de Ticaret Odasında meşgul 
()!muş, ve İstanbuldaki Ticaret 
Vekaleti erkan.ile görüşmüş bu 
meyanda Türkiye Şeker Fabrika
ları Şirketi BaşmÜfettişi Behçeti 
ve Belediye İktısat Müdürü Saf. 
fet ile beraber Fırıncılar Cemi -
yeti reisi Ahmet Rızayı davet e. 
derek kenilderile görüşmüştür. 

!arı şehrin ekmeğini çıkarma za
manı haricinde bu işle de meşgul 
olacaklardır. İstanbulun kuru seb
ze, zeytin ve z-eytinyağı stokla • 
rını tetkik etlik. Stoklar ihiyacı 

her zaman karşılıyacak miktar -
dadır. Maamafih munzam tedbir. 
ler de alma.kt.:ıyu:. Dahilden te -
dariki kabil olmıyan kalın ham 

deri ve manifa~ura 
Ticaret Ofisi elile 
kırrarını verdi·k.• 

eşyasını da 
ith&l etıtıPk 

Telef on 
işleri 

Muhtelif yerlerde 
yeni den telefon hat

ları inşa ediliyor 
Posta. Telefon, Te~raf Umum 

iMüdürlüğii yeni şehırler arası te
lefon hatları inşasına devam et. 
ıınektedir. Bu meyanda ltııınir -
Aydın ve İzmir - Nazilli hallan 
ikmal edilmi~ir. Yakında şehri
mizden ve diğer yerlerden bura. 

!arla görüşmek mümkün olacak· 
tır. 

Diğer taraftan Iİst~ Vili.. 
yeti dahilindeki telefon alıonele

rınin sayıs.ı mutemadiyen artmak. 
tadır. Beyoğlundan sonra Kadı -
.köy ve İstanbul cihetin.de abone. 
ler ıfazlalaşınaktadır. İdare Kadı

köyde de buyuk. modern bir oto.. 

matık santral vücude gelırccek
tir. 

, Franaanm batında b..ılu
nan ihtiyar Marpl Peten eT· 
Telki gün 85 inci yqmı kut
lamıt ! 85 yq.! Dile kolay" 
Bunun yarı yqmda öyle in
u.nlar vardır ki, yorsun. ihti
yar Ye bitkindirlet'. Omuzla· 
nndaki mes'uliyet, üzüntü ff 
dert aiırhimı, tazyikini dii
füıriİD- Ben. Marqalin a-. 
rindeki bütün bu tazyikleri 
cfütüııürken, gözüme, gazete
lıerde fU cümle ilitti: 

ViLAYET - BELEDiYE: ' du. 

Müsteşar, dünkü temasları ne
ticesinde, verilen kararlar hak • 
kında kendisile görüşen gazete -
cilere şu izahatı vermiştir: 

c- Dahilde un stokundan baş. 
ka peksimet stoku da viicude ge. 
tirmek kararını verdik. Bu hıt • 
susta alikadarlarla görüştüm. İ
malata derhal ba~lanacaktır. L§.. 
um olan unu Toprak Mahsullen 
Ofisi verecek ve 1.stanbul fırın -

Diğer taraftan Beleıiiye de stok 
gıda maddelerı için muhtelif 
semtlerde depolar kiralamakt• -
dır. 

1 Polis Okulu aıual· 
Umlerı hay an 

hastanesini gezdller 

c- Mihffl', Peteni tuyik 
ediJQl'.11 

lnaaf, yahu! 

EDEBiYAT 

HATIRALARı 

Şair Halid Fahri Ozamoy, 
artık habralarını yazmaya 
bqladı; geçen gün bir ma· 
kalesini gördüm. törle diyOI'· 
du: «Şiiri na11l aevdim, naaıl 
tair oldum.11 

Halid Fahri Ozamoy'un 
ıiiri sevdiği muhakkak.. Bi
naenaleyh, bu aeygiaini an
latmak huauaund• daima aer· 
beattir. Fakat, cümlenin mii
telNıki kısmındaki iddiaaı

herkeai ikna etmeıi mümkün 
mü7. 

Belki, bir çoktan, üatadla 
ayni fikirde değillerdic. 

TEREDDÜDÜN 

SEBEBi NE?. 

Doa~ Selimi İzzet Se
dea, geçen gün: « T ereddütıı 
laimli bir fıkra yazmlfh. O
kuduk, okuduk, doğnııu,pek 
sarih bic mi.na çıkaramadık. J 
Acaba, dedik, Seli.mi İzzetin 
bu tereddüdü neden?. Ken· 
diai neden mütereddit?. Neye 
kartı mütereddit?. Ne sebep. 
ten mütereddit?. Hangi hale
tiruhiyeden dolayı mütet'ed· 
dit?. Naaıl bir hadise kartı· 1 
ımda mütereddit?. l 

Bizim Oıman Cemale aor· 
dua: 

c- Vallahi bea de anlaya
madım, dedi, maamafih, Se
limi her z•0 •n böyle deiil __,_.,_., ......- ..• 

AHMET RAUF 

~debi Roman:44 -

1 

1 

* Mart sonuna kadar Belediye 
55,100 asker ailesine 199.000 lua 
nakdi yardımda •bulunmuştur. 
Bunun 184,000 lirası mükellefle::-. 
den tahsil edilmlş. 15,000 lirasını 
da Belediye eklemiştir. 

* Yarın Kartalda pasit korun
ma tecrilbesi yapılacaktır. Beşik. 
taş, I\eyoğlu ve Kadıköy kaza -
!arından maada diğer kazalar de. 
nemelerini yapmışlardır. Bu ü9 
kaza da mayısın ilk haftasında 
deneme yapacaktır. 

TiCARET ue SANAYi: 

* İşçi sigortalarına ait işleri 
organize etmek üzere İktısat Ve
kaletine •bağlı olarak bir İşçi Si.. 
gortası Umum Müdürlü u ku -
rulma.ktadır. iş Kanunu tıiıküın. 
lerln.e tabi her işçi muhakkak si
gcrtalı bulunacaktır. * Et fiaUannda yeniden ten. 
rilıit yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Şehrimıze kasaplık hayvan sev -
kiyalı miıtemad.i!en artmaktadır. * Fiat .Mürakabe Komisyonu 
dün yaptığı toplantıda yeni mah
sul taze <beyaz ve kaşar peynirin 
narka tabi tutulmamasına karar 
vermiştir. Esasen eski mahsul pey. 
nır bulunmadığından peynire kı>

nulan nark tamamen kaldırılmış 
olmaktadir. * Dün şehrimized.n 412.000 li.. 
ralık .hr.ıcat yapılmı.ştır. Bunun 
en mühim kısmını Romanyaya ih
raç olunan pamuk ve ltalyaya 
.gönderilen deri tutmaktadır. * Ahın dün 27 Hra 90 kuruşa 
çıkmıştır. 

MAARiF, ONIVERSITE: 
~~~-~~-----~ * Maarif Vekaleti 1 temmuzda 
imtihanları yapılmak üzere San'at 
Okulları mezunları ara ından 
.Mesleki Tf!drisat O~ullarına de. 
mırci, tornacı. elektrıkçi yetiştir
mek üzere bır müsabaka açmış • 
tır. Müsabaka şartnamesi alaka
darlara bıldırilmi~tır. * Şehrimiz mektcplerin:n me. 
zunıyet ııntihanları devam etmek
ted;r. Şımdiye kadarki imtih n • 
larda netıceler geçen yıla nazaran 
vüzde 70 nisbetinde iyi gUrül -
ıııi41:ür. 

MÜTEFERRiK: 

* Gaziantep, Urfa ve l'>Iardin 
Gümruk Müdürliılderinin 1 ha • 
zirandan itıbaren lağvı takarrür 
etm.plir. * Kuledibinde Camekan soka
ğında 15 numaralı Sultaııaya ait 

KOL KOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

_ Hayır ... Yemekten sonra ve-ı 
receğ;m amma ... 

- Amması ne! 
- Vazıyctım ne olaeak r 
- Senı gaıetC'TTlin idare genel 

direktörluğüne tayin edeceğim. 
Çıkardığım ceketı al\ 

Scrniıh, Nacinın az evvel yatak 
oda.>"lna fırlatt•ğı cekete elıni u -
zattı; 

- Aldım. 
- İç ceplerımden birinde bir 

ailıııdan olacak. 

- F.lvet .. 
- A onu. Gözlerden birinde 

namına }azılmış ibır çek vardır. 
Sem dörde kıvnlm~ pembe 

ren · li ve fili.gramlı lbir UğırU a.· 
çınca gozlerııne inanamada 

- Alav e.tmıy~!llUJı :ya.t.. . ~ 

- · la' Az mı buldun :ksa? 
- Hayır lıay1r ... Bıtakis sı.ftr • 

larda bır hata t>lmasından kork -
lıını da. 

Banyo odasında şakrak 'bır kah
kaha duşun f.,fıslarına karışlı: 

- Ben de az bulacağından korlt
muş:uım. 

Semih. ~zlerini çekt,.., anra
mıyordu. Bu Zıraat Bankası üze
rine yazılmtş bir çckıi kı h.'ımi
lıne altı bin lira· nrilmcsın. em
redıyordu. 

C<!kcti karrması üz:erine bıra
kıp çekı cebine indirince !banyo 
odasına daldı ve yeni sabunlan
mış olan Nacinin yanağına sıcak 
bir öpücük lrondurou: 

- Mersi mersi! - diye bağı.-dı -
seni ana Alılah giinderdi Naci ... 

- O kadar sevinme. Çok çallJ" 

1939 harbi hadiselerinin, daha 
sıkı bir esrar perdesile örtülü ol· 
doğu muhakkak. Bu harbe tekad
düm eden yakın aylarda ve harp 
içinde dahi, politika faaliyeti dur
muş değildir. Falı.at, hiçbir haclise 
yok ki, dünya efl<iırı umıınüyesino 
hakikatte olduğu veya cereyan et
tiği şekilde aksetmiş olsun. 

Harp ne kadar sürecek?. Allah 
bilir. 

Bir gün sulh ve sük\ın devri ge
lirse, Avrupa tllbileri ve neşriyat 
müesseseleri, hu harbin içyüzünli 
ve hatıralarını anlatan eserlerin 
ba.sılrna.-.ile, belki, hir rubu aııır 

hummalı bir gayret sarfetmeğe 
mecbur olacaklardır. 

REŞAT FEYZi 

Tahliye kararlan 
lBir mülke sahiıbinin muvafa

Yarı yarıya eksik 
tartan iki kcmür· 

cü yakalandı 
Kasımpaşada Bedrettin Mahal

lesinde 49 numarada oturan Bür. 

lhanettin ile Fikri Özlerin Kuz -
guncukta Nakiye C~z ile AL 
lkonya Namopulo isimlerinde iki 
Jı:adına 68 ve 65 kilo diye sattık

ları iki çuval kömürün 31 ve 30 

kilo olduğu anlıışı lmış, hakların • 
da tahkikata gir~ilmU,tir. 

NÜMUNE PEKSİMETLER 

Tccri11ıe olarak niımune pe!< -
simetler 'bugün yapılacak ve ak. 
şamüstü İaşe Müsteşarına göste
rilecektir. 

Cenup mınteka· 
sında faydalı 

yağmurlar 
Alakadarlara gelen malumata 

göre, memleketimizin cenup mın

takalarına çok faydalı yağmurlar 
ya[:maktı.dır. Bu seıreki mahsul 

mevsiminin şimdiye kadar görüL 

memİ-i derecede zengin olacağı 

tahmin olunmaktadır. Müstahsil 
çok memnundur. 

kati oımadan giren, mukavele 'Macarlstana lllracat 
yapmıyan, icar vermiyenler hak-
kında yapılan müracaat üzerine yapılabilecek 

Gizli çahşan bir 
lrant garson 

idare amirlerince verilen l&hliye 

kararlan hakkında alakadarlara 
ibazı şikayetler yapılmıştır. Bun. 

!ardan, bu hususta bazı yerlerde 
yanlış muamele yapıldığı anl.aşıl
ldljiından yakında Vilayette lbir 
toplantı yapılarak kal'i l>ir şekil 
kararlaştırılacak ve alikadarıara 
oildirilecektir. 

Bir kama, mahte
kirl tevkil alımda 
Sultanhamamında c Yün iş· ku.. 

maş ma~azasında mili;:ahdem Mus
tafa 2.5 metrelik bir kumaşı •Ku
pondur• diye altmış liraya sat -
mı.ş ve ihtikar suçile dün Asliye 
2 ınci Cezada tevkif olunmuştur. 

evin üst kalındaki bacadan biriken 
kurumlar tutuşarak bir yangın 
başlangıcına sebebıyet vermişse 

de ateş. sür'atle söndüriılmüştür. * Üsküdarda Ayazma mahal -
lesinde Ressam soka8ında oturan 
68 yaşlarında Hatice adlı bir ka
dın, iskemleye çıkarak odasındaki 
örümcekleri temizlemek isterken 
rruvazenesini kaybederek düş -
müş, ayağı kırılmıştır. Kazayı mü

teakip Hatıce, iba~ın bir halde 
Nümune hastanesine kaldırılmış.. 
tır. * Hakim ve Müddeiumumiler 
arasında genij becayişler yapıla
cağı anlaşılmaktadır. 

ma8a m1l0bur olacakan. Artık 
tenbelliğe veda. Bu paranın üç 
bin lirası ile gardrd>unu tamaın
.ıyacak5ın, borçlarını voccceks.in. 
Artan üç bin lirası da altı aylık 
maaşındır. 

- Ne? Maaşım ayda beş yÜE 
lira ha? 

- Oloın<ı<>il ve seyahat mas -
raflann hariç. Yetişmez mi! 

- Ne di;,."<>mun? Ayda doksan 
lfraya üç yıldır imanun gevriyor. 
O da adı dok5an. Eli e geçen yet
miş yedi lira. Allaha ısmarladık. 
Ben gidiyorum. 

- Nereye? 
- Şu istifayı biran evvel vere-

yim. Bankava da uğrıyayun. Ka
panmasına daha on yedi dakika 
var. 

- Acel<'n ne canım? Sonra ya
pamn? 

- Ne olur ne olmaz belıki ca· 
yanım. Belde lbeni. Şimdi geli -
rim. 

- Arıilıaya bin bari. 
- Olur ol<»". 
Ve koşarak bole indi. !Palto -

Ticaret Vekaleti muayyen iıir 
miktar dahilinde Macaristana ih. 

racat yapabileceğini alakadarlara 

lbildirmiştir. İhracat yapmak isti
yen tacirler bizzat Vekilete mü.. 
racaat ederek ihracat lisansı ala
caklardır. 

Beşiktaşta Köy)çinde Kilise 
meydanında 42 numaralı kahvede 

oturan İran tebaasından Ali Kam

berin Küçük San'atlar kanununa 

ıınuhalif olarak ayni kahvede gar. 
sonluk ettiği görülmüş, yakala • 
narak hakkında tahkikata baş • 
lanmıştır. 

- .... ; ADLİYEvePOLis--~
Bir erik dalı koparmak yü
zünden kanlı bir kavga çıkb 
Sarhoş bir genç panayır Clln8şl iki 
arkadaşını bıçakla actır sarette yaraladı 
Evvelki akşam Balıklı panayır• 

dönüşünde bir erik dalı kopar

mak yüzünden kanlı bir kavga 
olmuştur: 

Osman adında biri üç arkada
şile beraber Balıklı panayırına git
miş, bir miktar rakı içip eğlen

dikten sonra akşam üzeri döner
lerken Osman y<ıl üzernde bir 
bahçeden bir erik dalı koparmış, 
bu sırada oradan geçen Hayık, 

Hamparsuın, Kirkxır ve H'orantla 
diğer dört arkadaşı Osmana: 

- Ne yapıyorsun!. Haydi erik 
Joopardın.. dalları neye kırıyor-

sun? Yazık değil mi? demi !er 
Osman da: • 

- Size ne? Siz ne karışıyorsu
nuz? demiştir. Münakaşa biraz 
sonra kavgaya inkıl<ip etmiş, 

Hamparsum ve arkadaşları Os- I 
mania arkadaşlarının i.ı.zcrine çul- , 
!anmışlardır. Bir aralık, Osman bJr ı 
çağını çekerek Hayıkla Hampar
sumu muhtelif yerlerinden ağır 

sı;rette yaralamışt;r. Yaralılar 
Cerrahpaşa hastane.>ine kaldırıl
mışlar, Osman dün adliyeye veril
miştir". Sultanahmet üçüncü.sulh 
ceza mahkemesi Osmanı sorgusu 
yapıldıktan sonra tevkif etmiştir. 

Hangi manasız iarllifiarın bilin • 
9CJSU lbu? 

Semlıi, hiç şüpht'fiiz 1bu yirmi 
dört bin liranın altı lbiııini ıına • 

sunu kapmasile sokağa fırlaması 
bir ~u. İstarıbulun acemisi ol
duğu için yollarda gecikir diye 
Nacinin araılıasına lbiruned:i. Bir 
taksiye allach: • 1 nasız yere sarfedilın.iş adıdelmi • 

yordu. Bu parayı kendisine ver
mişti. Semihe verilmişti bu para. 

-Karaköyel 

Ziraat Bankası gişesinde mu
amele pek kısa sürdü. Çeki alan 
genç, deıiıal tediye fişini kesti. 
Yalnıq; ~mih, kasaya giderken 
onun güzel bir daktiloya şöyle 
dediğini duydu.: 

- Bu Naci Galibin parası çok 
amma ma.>rafı da çok Beş gün -
denberi çektiği para yirmi dört 
bin lirayı buldu. 

Bu yirmi dört bin lirayı acaba 
Naci nereye sarfetti? Semih, vez
nedarın parmaklarını ıslaya ısla

ya ve iki defa saydık.tan sorıra 
kcnrusine uzattığı alt.mış adet yüıt 
liralığı cüzdanına yerleştirip <>-
tomobiline tekrar binince bu su
ale hir cevap aramağa lbaşla.d.ı. 

Yirnıi dört bin lira ... Tam iki 
düzine binlik! Acaba bu paralan 
nasıl har vurL41 iıarroan savurdu! 

Yani ıbir arkadaşa, kendisine mü
lıi.m bir vazife tevdi edilmiş olan 
bir ~ •• kendisinden mühim .. ' 
!er beklenen lbir idare genel di
rektörüne. Fakat geriye kalan on 
sekiz bin lira. Bu para kime ve
rilmiş, neye sarfedilmişti. Gişe -

deki genç ll>u paranm son beş gün
dıe çek>Jdiğini söylediğine g«e 
Naci, demek ki gömleğinin lı:ir • 
lendiıği, sakalının uı:adığı gün • 

ler<re a""-'Ç dolusu para &arfetmek

le m~uldıü. Acaba kıımat mı oy
namıştı? Öyle olsaydı iistü.nde bir 

tıemiız elıbise bulunurdu. Oteline 
hiç gelmediğine göre nerelerde 
dolaşmıştı. 

- Hay Allah cezasını versin? 
- dedi - sabahleyin otele gideor keııı 
Cwvidana uğraml§ olsayıb.m, !'&-

Hayvanluo. Koruma Cemıyeti 
Merkezinde Polis Mektebi muaL 

limlerıne cumartesi güniı öğleden 
sonra bir çay ziyafetı ter ip edil
m~ ve Cemıyetin ha,;Uııre~i ile 

sair tertibatı geztlerek ıcaıbeden 

izahat verilmı.;'.ir. 

Kuka muhtekiri 
Sultanahmette tuhafiyecı Agop 

beyaz bir kukayı 17,5 kuruş ye. 

rine 22.5 kuruşa satmış, yakalana

rak tahkikata başlanmıştır. 

Saat mlkasında 
lht:klra llalkmı' 1 
Kapalıçarşıda Tavacı han eo • 

kağında 3 numarada Saatçi İste
pan 12,5 kuruşluk •bir kol saati 
mikasını 30 kuru,a salınış. yaka. 
!anarak hakkında Milli Korunma 
Kanununa ~re takibata başlan
mıştır. 

Bursa vlli7etl dald
linde çeltik 

ekilmesi mene ildi 
Sıhhat Vekaleti, Bursa Vilayeti 

dahilinde çeltik ekılrnemesine ka. 

rar vermiş ve bu hususta alaka • 
darlara tebligatta buluımıuştur. 
Bu karara, Vıliyetin b~ k:ı. • 

zalarında sıtma hastalığının faz
lalaşması sebep olmuştur. Bu ka.. 
rar halkı çok memnun etmıştır. 

-~---

senar ziraat maki· 
nı: mlte•auısları 

köylere gldlJOr .1 
Ziraat Vekaleti, köylünün yenı · 

ziraat makinelerini iyi tıır şekil

tle kullanma..nı, öğrenmesi için 
memleket dahilindeki tıeşkiliıtım 

genişletmeğe karar vermiştir. 

Bütçeye lıu hususta ilive yapıL 

mışlır. Bilhassa seyyar mütehas

sıs grupları teşkil edilecek, bwı.. 

lar istihsal mıntakalarını dola • 
şarak köylüye tevzi edilmekte o. 
lan modem ziraat makinelerinin 
kullanılmasını ökrı:teceklerdir. 

rihanın evde olup olmaıdığuıı öğ· 
rerıseydim ... Acalıa onımla tıera
ber mi)'ıdi ! Beraber ollla, o tiren
daz kı?J<iır. Böyle saçı sakalına ka
rışrnı.ş, gömleği kirlenmiş bK ka
valyeye tahamrml edebilir mi! 

Otere döndüğü zaman Naci Ga
libi holde buldu. Kqyu gri bir 
kostüm giymiş ve yakasına koyu 
kırrnıız:ı karanfilini iliştirmişti. 

Naciyi görünce elinde tuttuğu bi.l" 

karanfili de ooun yakaııına iliş

tirerek: 
- Artık kıyafetime bir itırum 

yok ya .•. 
Dedi 

- Bılııi.kis giyinişindeki zarafe

tin !hayranıyım. 
Gülüştü.ler. Naci arkadaşıruıı 

lroluna giroi. Bundan cesa..--et alan 
Semih sordu: 

- Beş günde on seki& bin lirayı 
nası.! sarfettin • 

- o sabahki hesap, şimdi sanı.. 
rırn allınıı.ı ~ 

<-V•) 

Yazan: ALİ KEMAL 

Eski y ıuaaaiı.taıun 
kadar canlı tasvir 
Trun harbi kahrama 
la.ru sonra yine büyük 
.keneli ba;raliade ve ·k-' 
ile sahneye çıkarmış. 
yukarı 'fÖYle aö7Je.iy.r. 

İyi olsun, hoşa git . 
olursa olsun bu macera 
hidir. Şimdiki YIDMln·"""'r'IV 

dıfı hal OBnn şerefine 
retle halel getirmedi. 
nan diyuırun her vaJıil 
manlar yeti~tirdiğini · 
kin Se pirin kendi -•.-.:·
kilerden birine süyletıif Şt~ 

llıak 
ister bo gitsin, i•lrr )'Otd 

harbin talihi hudur. !ji o, 
nanistan da a} lardanbtrt Yanı 
ninkine çok ü ·tün kuv oldu. 
şı. ında göğüs ı:ermi lir. O ııı 
üslun kll\·nll<T k.aro ı ı.I' Uluıı 
yemedise, Hamidin dedili tere 

Galip sayılır bu ycldıı •lııı 
Harp talihi bir gün 

çehre gôsleren·k~. Güıel 
cak, çirkiu mi?. Bunu 
kestirmek kabı( olmuyor. 
lihinin tebessüm ve il · 
hetmek için evv•liı iyi 
mak <re kendini müdabll"l'lı 
ftn iyiye azmetmiş bul 
şıırt olsa gerek. 
Yunanlı şimdiye ka.ı.t 

geldiği kadar .-atanmı • 
hnırlandığı gibi onn • 
ne kadar ce!'llftt ve ~ıııı' 
olduğunn da pek müşkill 
çinde gösterdi. Bu ona 
Yukarıda ismi ge~en 

iri de Yunanlıyı anlatır~ 
şöyle olduğunu Truvalı .,, 
kanlıya soyleliyor: 

Kuvvetlidir, meharel~ 
mehareline mağrurdur. fll 
run içinde de cesurdur. 

Demek o diyarda ye · 
biran.an denizciliği o 
ince :ıekiyı, ltir tarafl.aJI 
lôtufkiır olmıyan bir tup 
raşnuıaın verdiği reaaı.ı 
hanı.mülü iktisap ediyorlıl'• 
Yunanlının evvelihir -" 
vntanperver olduğu 

Şimal ve cennp Kutııptarı 
da dün anın htr yerine 

olan Yunanlılar şimdiye 
memleketlerinin müda 
uzaklardan hiçbir hizmeti 
memişlerdir. Uulasa 
kılsa Yunan •·ataap 
iftiharla kaydettiği mm.all ... 

gelinir. 
Fakat ne ~are?. Güa~ 

daha kuvvetli biri çıkar. 
len kendisinden küçük 

zaınan Yunanistan ela 

bıi>·iikler ansındak.i kav 
rışınak istemediğini, ya .... 
haline btrakılma ını dili 

Bir ..... 
mbıdeld te be 
Ni~antaşında mukim DtııY ~ 

ral ismindekı "Yurtsever ,-e ~ 
bir nıt bunda nbir k.:ıç &ÜD ..- r•aı 
zının nişan mcra:;imi mtıo..-...1 
evinde- tC"plflJlaa dostları arsS"'J 
va Kun.ımuna yardımd~ ~ / 
mak .. diyle 1-bbu"" giriJll' 
zayereye çıkarın., bir ııürO ,ıl. 
elli sekiz lıraya yUkselını~til' 1' 
di nun:ıl toplanan bu paraYl 
lle7othı Şub<-5- g0türüp 

·--1.r--· 

yangın 
~ . 

Dıin akşam saat .ıs..30 ıf 
dızda. Polis Mektr•bının de 
fındak! ayrı bır binadafl ~ 
kontağından )·angın çı~Jıll 
saat ;çerisinde söndül'll 41 t 

Yangın çıkan bina, es'f-1,.ı r 
men Dhşap bir bınadır. Bil IJ ~ 
rısının üstü tamamen, altı; 
men yanmıştır. Eşyanıll r 
çeye çıkaırlnuFr. 



Upa h b 
ında kar i Yalnız Avrupa 
luğu alanıadı. İngiliz impa· 
it nu eıı hassas yerlerinden 

enıeı· ·ı 
er Al 1 1 e harekete geçen 
~.... ınanyası 1914 de c:im-• .,any d , ıı 
e A a a hu scf er Afrika-

QS) ada )' 
teri d e ındcn gelen ne 
itiba 

1 
urnıadı ve durmuyor. 

he... r. a lrnkın ''nziyeti dai
.. .rnıvet' . 

'r. " ını muhafaza et -

Çen uın • 
atorı .. unıı harp~e Osmanlı 
nıu .... dllğunun da Ingiliz • Al

- el · 1ııı11ını.ıı nas 
1 

.c ıne karısını olmnsı 
er oldı .. 1hn1nl edilcıni) ecek 
inı Ugunu göstermişti. Os· 

11 İ Jlaratorluğu harbe girdiği 
. tank" f 
şe3 hler or. ezi sahillerindeki 
nıak e hıtaben oradaki İn· 

Yordu~nıatı tarafından şöyle 
()snıanı • 
Yanın t 1 .ınıparatorluğu Al-
oldu. stŞV~ki. ile bu harbe gir
<>snı ~ kı şınıdiye kadar rcs
ıl)u11 an 1 iınparatorhığuna bağ 
ter UYorduııuz; şimdi onun 

e aleyh' . 
oltıı ıne bir harbe gır· 
tyj:· 1nd~n dolayı endiseye 
lr .... ~z. Çunkü sizin idnreniz

.... ı h' b' d .. . 1.ç ır suretle tehdide 
hl 'ğifdır. Elverir ki Alman· 

ne herhangi bir harekette 
t Yasanız 

'l~İnievv~I 1914 de Osmanlı 
•• ıı . 
ltıuh ıınparatorlukları ara-

Oltıı asaınatın resmen başla· 
ası u''z · t ·ı· ı ~ h erıne ngı ız erce 

1-t ~ tcıninat oradaki yerli-
ltıııı et . • . . b f . . mış, teşrınısana a· 
llgılı:ı:lerin Fav mevkiine 

çtltarnınsı ile de Irak top· 
e~t' 11~iz askeri ayak basmış 
• 

1
' O ayın sonuna doğru ise 

'1<l'tcuvvetıeri Basrayı ele ge
l e artık Şattülarapda yery! bulunuyorlar. Anglo -
ıe:. Petrol şirketinin Abadan· 

Otd •satı emniyet altına almıf 
n u. Geçen umumi harbin 
klcında İngilizlerin o taraf· 

t ~~sıl harekete giriştiklerini 
b ır kaç satırla hatırlatabil· 
elkt nıaksada kafidir: 

l lc?rf ezi ve Irak sahası ilk 
il\1.1lnıiyeeek yerlerdir. Bas· 

ıhraç hareketi ile bir J:Üll 
işcal edilebilmesi ara

te~en zaman az değildir. İn
tt lıağdada ancak 917 mar· 
CirebiJmişlcrdir. Fakat on· 

: 11ra İngiltel'cnin Irakta ta· 
IO eceği politikanın ana hat· 
)'e~I~ çizildiği görüldü: Musul 
\" •un cenup hududundan f. 
~rfe2ine kadar olan sahada 
li ap devleti teşkilini Irak 

1t ... "r:ı:u eder. Fakat bu devlet , .. , . 
~ llın 'Vesayeti altında bu-

la • tır. Devletin başında bir ....... 
il •rı olacaktır. 

oı._ hunun tatbikatı hem ko. tU:~~ı. hem de uzun sürmüı· 
~lte ii ~abistan siyasetin· 
'~'nın müttefiki Fransa· 
~ 1lıı etmesi isteniyordu. 
ltai ~raber bütün Arabistan 

b~. Çtnde Irak meselesi ken
.\ta .. ~htin muhafaza edip kal· 
.... 11, 
t il?~ eneler geçtikten sonra 
ltıı kite Bağdada İngiliz ordu· 
lcin nıesinclen on sene sonra 
hu~Uevvelinde İng:iliz ve 

illetleri bir muahede 
loıed~'u01.~Yorlardı. Irak ile bu 

bir .a Çunciidür Irak müsta-
"tvı · 

'titte .'~ olarak MiUetler Ce· 
a .. tırıyordu. Fakat frakın . ..,, b 

1tl t111•1 
es abmı hazırlamak 

1 tereye son derece ta· 

~b!!! ROMAN: 1~7 

lngiltereye bir ~aç .. ·~· 
retle taarruz ebneyı duıu· 
nen taraf için Irak hatır· 
dan çıkmı§ değildi .. 

allüuku vardı. Bu maksatla iki ta
r arasında daha bir takını ınua

~:deler vardır. ingliz kıtaatı bu 
hcdelerle Irak topraklarından 

mua . b k 
çıkarJlarak ancak m~ihıın. a~~ no -
talarda kuvvet tahşıt edıhnış, ha
va üsleri tesis olunmuştur. Irakta 
yeni vücude getirilen o.rd~ .da i~
gilizler tarafından yctıştırılınege 
başlanmıştır. 
Şimdiye kadar hep m~lfım olan 

bu keyfiyetlerin daha zıyadc tek-
. tafsiline luzum görülmiye-. rar \e . .

1
. 

1 bilir. Fakat son hiıdis:ıt lngı ız e-
rin Irak ile dalın ziyade me,.gul 
olmalarını icap ettirmiş olsa ge· 

k Onun irin tekrarı faydasız ol· re . , 
1
• 

mıyan noktaya avdet azım ge-

liyor: 
İngiltereye doğrudan d.oğruya 

1nar..-..-z, İngiltereye Yunanıstanda 
taarruz, İngiltercye l\fısır~a taar
ruz tasavvurlarını hep bırer su-
retle hakikat haline getir~eyi is
tiyen Alman tarafının İngıltereye 
Irakta da taaruzu düşiindügiıne 
İngiliz tarnfınca hükn~dilıniştir. 
Iraka İngilizlerce yenıden nsker 

gönderilmesi o tarafın ihınlll edil· 
nıediğini anlatmağa kafidir. 

Irnk sahasına ynlnız geçen u
mumi harpte değil, ondan çok.ev· 
vel İngilizlerce nasıl chemnııy~t 
,,erildiği malfıındur. Bu cheınmı
yet o zaman bu zaman eksilmedi, 

arttı. • • 

~HALK....J 
e:::: :::z 

~ÜTUNU 
/ı V • lıçi Arıyanlar, 
pluiydler, tcmenni-

l~ ve miıkiiller 
Müessese ve yazıhanelerde 

i~ arayan iki genç kız 
On altı yaşında, mall imkAnsızlık 

.ebebiyle Orta Okulun 7 inci 
sınıfında tahsili bırakmıya mec
bur kalmı.s bir genç kızım, A
ilevi vaziyetim dolayısiyle çalışıp ha-

yatımı, istikbalimi kendim yapmak 
mecburiyetinde oldueumclan husual 
müesseselerde, yazıhnnelerde herhan
cl bir iş anyorum. Bana tefkat elini U• 

zatacak olan muhterem fş s:ıhlplerlnin 
Son Telgraf Gazetesi Hallt Siltunu (N. 
D.) rumuzuna müraeaatlannı dilerim. 

.....,, Ortaokulun &On sınıfına kadar 
faal bir tahsil! bulunnn ve §imdiye 
kadar hiç bir yerde çalışmamış olan 
ıenç bir ku: kendi zaruri m:ısratlarmı 
ailesine yük olmadan temin etmek ve 
böylece vazife hayatına girmek arzu
siyle :rcsmt, hususı müesseselerde ka-

naatkfır bir ücretle iş .a~amaldadır. 
Kendisini uıvzi! etmek istıycn fi sa
hiplerinin IQtfen Son Telgraf Halit sü
tunu Meral'e müracaatlnn rica olu-
nur. • • 
Bir genç her nevı ıt arıyor 

25 aşında elektrik ve her nevi islerde: anlar müstait bir genç kanaat
kAr bir ucretle iş aramaktadır. Muh· 
terem iş sahiplerinin l(Hfen Cibalide 
İnhisarlar Matbaasında milretUp Ba7 
Saml:re müracaatları rica olunur . 

ft a11yorum 
ortamektep mezunu genç bir kı

zım. Yaşım 20, daktllo bilirim. Mail 
vnziyctlmin darlıgından dolayı çalış
mak mecburiyetindeyim. Yazıhane 
veya herbangı bir mQ.csscsede milna
sip bir iş arıyorum. Taliplerin Son 
Telgrafta Muallll rumuzuna müraca· 
atlan. 
Gelen it yerme mektupları 

Bayan N. A: Parmakkapıdan mek· 
~bunuz vardır. 

Sen de Seveceksin I 
il tar 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 
:.::.:...:....::~~------------

Dcdi ği \'akit, hakikaten ~.evin· 
d" Bu kızcağız iizerindckı en 

•.ııı \'e . lll \e, d' rnuş her insanın 
· Şinıcİ· ınıa' huı.uru bende de 
ıı ""a 1 

.. adcce Salibe meseleyi 
"" ;r cagınıı d'· ·· ·· '"'lıııa . uşunuyorum ve .. 

blln · ıp. fırsatı bekli) orum. 
u le uz . N . 

l} h erı ı. acı .. c ui•radr 
~ a h' J b • 

ita ark d ırşcy yok. Yarın bir 
i'ıın a aşıma da mektup ya

l) • 
~di. v 

l>ok e.. bana müjdeledi: 
dik. torla evlenmiye karar 

l)' Otur, nnlat •ye .. 
...... L lsrar cttirn 
'- ftt{i ·ec'T.i 
~. V nkt · 15 ın, bugün imkanı 
tıhh ı ıın ancak sana kapıdan 

Ccek h t 
'ar. lıclk' a ırını soracak ka-

ltn Uz 1 l arııı gelir sana 
bedi "? anlatırını • 
...... , gıttı. .. 

l>oktorı 
a e\ leni) orum. 

b'.~:.k korkum kendisini zi) an et-
li) u , b .. 

. doktorla münasc cünm 
mcsı \'e . 
bir şehvet 'e .. sinir ~ağı~~n~ ıle-
. r"meınesi endı csı ıdı. De· 

rıyc ge;ı;" h' k 
k k' doktor da ,.efalı ır aş 

me 1
' • b t edi ile ona bağlı old~nu 1 n • 

)Or. . f ı 
N 'yi ne mes'ut hır ne ıce .. 

e 1 
' iI~K CEVAP 

N · ··zu"nii tuttu \'e .. dün acn•e so . 
ld' Lühnandan aldığı ılk c-eva-:; d:· beraber getirdi. Arkadaşı: 
- Halil Necibi uzun uzun her 

tt Bulduraınadıın. 
yerde ara un. . 

ld"v"ni zannetnıı)orum. 
Buraya ge ıgı 1 kkak ba 
Eğer gelmiş ol. a) dı ınu ıa . v. -

v bile geldıgı-na uğrardı, ugramasa , 
. hakkak ben dul urdım ... 

nı mu . le'-ı o-
Di) or. Hele bu son cuın ~ 

Şimdiye kadar malı· 
zar yok mu idi ? 
Yangın tehlike.ine karıı 

tedbir almıyan, binanın içi 
gayri Fenni olan, sıhhi ıartla
ra riayet edilmiyen ve salon
ları, koridorları dar bulunan 
sekiz kadar sinema ha kında 
kapatılma hararı verilmi:ıti. 
Bu sinema sahipleri ala adar 
pe:ediye dairesine müracaat 
ederek, ıikayet ve itırazlarda 
bulundular. Şimdi, kapatılma 
kararı, bir müddet daha, ya
ni, bu itiraz.,arın tetki ine ka
dar tehir edilmiı. 

Yazın sinema mevsimi de
ğildir. Biraz sonra, kapatıl· 
ma kararı, bu sinemalar üze
rinde hiç bir cezaı tesir yap
mıyacaktu. Sonra, sinema sa
onlan hakkında muayyen 
§prtlar ve kaideler olmak la
zımdır. Bu kaide ve §artlar, 
ötedenbeı·i, mevzuu hah• bu 
ıalonlarda zaten mevcut de
ğil idiyse, bugüne kadar, ne· 
den beklenilmiştir. Yok, bü
yük bir mahzuru yok ise, §İm
diden sonra da, kapatılması 
cihetine gidilmemeli, bir kı
sım vatandCJ§ların geçim va
•ıtasını iptal etmemelidir. 

BURHAN CEVAT 

Ferab sinemasının 
yanık enkazı 

Geçenlerde Şehzade'başında bir 
yangın neticesinde yanmış olan 
Ferah sinemasının enkaz halinde 
kalan dört yan duvarının vaziyeti 
tehlikeli görülerek yıkılıp kaldı. 
rılmaları ve müteakıten de bu
rasının enkazdan temizlenmesi ka. 
rarlaştırılmıştır. 

-ı-

Yaz me\ ıınindc yılan sokmala
nna da dikkat !hım ... Sıcak taW 
gunlerinde bundan sorırn hepımiz 
kcndimW kı larn atacağız. Yı
lanların ~di yavnılnma zaman
lan olduğu içın, anal:ır pek has
sastır. Yılan ısırdığı zaman, yara 
yerinde ıılddetli bir ıstırap duyu
lur. Bu istırap vilcudun her ye
rine dağılır. Yam şlşer ve ynra 
yerind~ kımızı renkte bir ınnyl 
ak:ır. Kenarl:ınnda çıban gibi 
kabarıklar peyda olur. Sızılnr 
gittıkçe silkfuıet kcsbedcr. Vücut
ta bir üşüme ve uyuş ıkluk, muh
telif yerlerde benekler hasıl olur. 
Hasta susar, titreme, baygınlık, 
soğuk ter, baş dlinmcsl, kusmak 
ihtiyacı gıbl fıraz görünur. Bu bal 
bir çocukta görünürse, zavallı ild 
giln içinde ölur. 

Yıl:ın ısırdığı uıman tel~ş etme
meli ilk tedbir olarak yaranın 
Ozerbıe amonyak dnmlatmalı. A
monyak bulunamazsa, rakı, ispir, 
to, sirke, kolonya veyahut oslt
fcnikle yıkamalı. Zehirin tama
mlyle kan:ı korışmamnsı için, ya
ranın kalb tarafına ynkın kısmını 

bir iple veya mendille iyice sıka
rak bağlamalı. 

Eı;;er ağızda ve dudakta veyn 
dl$ etlerinde yara veya bere gibi 
bir şey yoksa, yılanın soktuğu yer 
emilerek tilkürillmcll, ağız lr
keli veya ispirtolu su ile yank n
malı. Bıı ilk tedbiri yapınca he 
men doktora koşmalı. 

kuyunca Naciyeye: 
- Arkadaı:ının «muhakkak ba

na uğrard1> denu.-si tuhaf. 
Dedim, ilave ettim: 
- Yoksa Halil Ncdbin bir ya

''uklusu da Liibnanda mı vardı?. 
• aciye bu sualime giile güle ka· 

tıldı ve .. beni temin etti: 
- Benim tanıdığım Halil Necip 

ilk defa sana aşık olmuştur. Doğ
rusunu düpedüz sö~lcmemi ister-
cn bunu hiç ummazdım. Çünkü 

nihayet scıı bir genç kıza nazaran 
ya 1ı \e üstüne üstelik e\'li de bir 
kadınsın. Liibnanda birçok genç 
kızın Halil Necibe kur yaptığını, 
fakat, hiçbiri ine gönlünü kaptır
madığını itmatla sana söyliyebili
rim. Seninkisi bir aşk mucizesi
dir. 

- O hnldc bu arkadac:ın dn IJa· 
1il Necibin tutkunlorındnn birisi. 

Dedim. Ona da gUldü: 
- Ecelıhh .. 
Dedı ve .. ın r ctm di. F kat bu 

ll'Ckhıptnn a Naci) l'nin de 
na belli eh i temek· i 'n lfo· 

lıl Necibi ıner l tli i nıuh 

MAH ELERDE: 
Meşhurdur: Su testisi 
su yolunda kırılır 

"Borazan Hasan kadar olmasın •• 
Onun bile barsaklarını döktüler!,, 

1 • . 1 
===ı=Yazan: SEYIN BEHÇET_ --

Bir jandarmanın nezareti al -
tında, bir kanepede oturuyor, 
kelepçeyle birbırıne bitişik iki 
elinden bırinde tuttuğu kalın si· 
garadan, iki elinı birden kaldıra· 
rak derin nefesler çekiyor, smirli 
sinirli i.üleyor.du. 

Bir aralık; bırisi: 
- Molla, nasılsın? Ne var ne 

)o..1'? di\ e ) anına sokulmak is -
t:edi. Jandanma: 

- Yasak.. Fazla sokuhna! diye 
mani oldu. 
Yanmıda, yakınımda rid kişi 

duruy-0rdu. Biri öbürüne: 
- Şunu gördün mü? dedi. Bu

na adile sanile M~lla Şevket der
ler. 

- Necidir? Neyin nesidir? 
- Neci olduğunu pek bilmem 

amma, ikide birde birini vurur .. 
Bır müddet hapis yatar. Biırçok 
yerlerde, he11kesi yıldırmıştır. Her
kes, ~errine lan-et okur. 

Eskiden medresede okumuş .. 
Ruus filiı.n da alırnış. Hani, ol -
dukça okuyup ya7.1nası da yerin· 
de.. Onun için Molla diyorlar. 
Bir konuşsun.. Medrese mantığı -
nın ve mügalatasının en şnhcser
Jcri dökülür ağzından. 

- Mahmut Salın gibi bir şey 
desene ... 

- Yok canım.. Bu Jdmseye ben· 
zemez. Öyle mantıklar yapar ki, 
insan 'biran durup şaşalar ... Efen· 
dlın, bu, bir zamanlar öteden be· 
riden haraç alarak geçinirm~. Ta· 
lbii sonradan göz açtırmamışlar. 
GaUba birkaç ovi var .. İşte on • 
lardan aldığı para H-c geçiniyor 
~.Jl'l(li her halde ... cHuy canın al-
tındadır> derler ya .. Eski huyun. 
dan vaz geçmemiş her hal{ie ... Ö
nüne gelene çatar .. Ta'bil bunu bi· 
lenlcr aşağıdan alırlar.. Söylcınir 
söylenir susar. Bilmiycnl-er de ak
si birşey söyledi mi, bıçağı çekince 
bir iki yerinden yaralar. İşte böyle, 
mahkeme mahkeme dolaşır .. Am
ma, ,galiba hesaplı duruyor ki, 
şimdiye kadar kimesyi öldürmüş 
değildir. Ya kolundan, ya kaba 
etinden, hulasa, zaraımz bir ye -
r1n:den vuruyor. 

- Bu, gaHba el yumruğu yeme· 
miş de, kendi yumruğunu bozdo
ğan amıudu sanıyor. GÖ2JÜ pek 
birisine rastlasa, öğrctirrer ona 
dünyanın kaç bucak olduğunu ... 
Amma, er geç, olacağı odur .. cSu 
testisi su ~!unda kır.ıhr.• Vak • 
tile, Kadl.köyünde bir Borazan 
Hasan vardı. O, bundan beŞbe • 
tendi. Üç günde bir birini yara -
lardı. Hapise tı1tarlar. Bir nüddct 
sonra cBorazan Hasan çıkmış• der
ler; iki gün gewnez, J ine birini 
vurur, içeri girerdi. Bu, epey za-
man devam etti.. Hatta bir gece 
bir vak'aya şahit oldum .. Par • 
mağım ağzımda kaldı .. Kuşdiiine 
!netken, sol tarafta, Ali Beyin 
kütüpbanesi vardı. Bır gece saat 
dokuz, on sulcmnda ora~an geçi
yordum. MeJ~anodc bir kıyamet-

tı. Bir aralık sözün sırasmı getirdi: 1 
- :Se oldu bu çocuk acaba?. 
D ... di. Ben de ayni şeyi undan 

sordum: 
- Ne oldu bu ~ocuk acaba?. 
Ve .. de\'am ettim: 
- Ben snmı ciddi bir endi e duy. 

duğumu sÖ) lediğim \'al it mutla
ka sc~·ahate çıkmış olmasında ısrar 
ediyordun. GörÜ)orsun ki, en cok 
gÜ\'cndiğin Liıbnanda da yok. Bu
rndau Rl rılmn nrtı lstanbula git. 
mesine de mauL 

- O halde?. 
- O halde benim l üzde dok an 

aklıma yatan ihtimal kendisini öl
dürmüş olmasıdır. 

- Zannetmiyorum!. 
- Ben de zannetmiyorum. Fa-

kat. bu t.'ndişc kimi kcıııir'~or. 
Naciye: 

- Bilmem, benim içimde böyle 
bir lıis yok .. 

Dl 

Dedi \ e .. birdenbire sordu: 
- Ölmi' c ne yaıınrsm?. 
- T biı, yn ıl c I· birsey ) ok .. 
Di p ' ıı. O 1 dı-

tiT koptu .. Herkes dışarıya kaçı
şıyor .. Durup baktım .. Zebella gı· 
bi üç kişi, ellcrınde yarımşar met
re uzunluğunda palalar, Borazan 
Hasanı bir kenara sıkıştır.:lılar. 
Kendi kendı.me cEh, dedim, Bo
razan Hasan .. Artık hapı yuttun .. 
Vasiyetnameni yaz!> Borazan Ha
san, bunun gıbi çclnnsiz değildi. 
Hem kalıplı kıyafetli, ıhem de ~k 
çovikti. Bir sıçradı .. ~adaki pen
cereden sokağa fırladı. Ondan son
ra kaçtı zannedeceksin, değil mi? 
Hayır! Bir sustalı çakı çekti.. 
Meyhanenin kapısından içeri dal
dı .. O zebella g'bi adamlardan bi· 
rinin kasıklarına doğru sustalıyı 
'bir salladı. Adam: 

- Of anam, yandım! diye yere 
yıkıldı.. Barsaklan gözümün ö
nünde yere döküklü. Hasan, onun 
elindeki koca palayı aldı.. Öbür 
ikisini önüne kattı.. Altıyolağzına 
kadar kavaladı.. Fare delıği bin 
akçeye ... 

- Sonra ne oldu? 
- Yakaladılar ta'bii.. Borazan 

Hasan, işte böyle bi'I' Borazan Ha· 
sandı... Bu, Borazan Hasan kadar 
olmasın .. Öyleyıken, onun da bar
saklarını dökerek öldürdüler .. 
Vallahi, Üslciidarda mı nerede bil
mem; cılız, çelimsiz bir adam, 
bıçağı karnına takınca, nefes al· 
dırtmadan temizleyiverd\. Dedim 
ya: <Su testisi su yıolunda. kırı· 
lır.> 

- Doğru .. Bunun da olacağı o
dur .. Zaten, o devirler çok.tan geç· 
ti.. Eskidendi onlar .. Borazan Ha
sanın hikayesi kaç senelik? 

- Hiç yoksa, öleli on b~ sene 
oldu ... 

- Görıdün mü? Şimdi o devir
ler mi ya? Külhanbeyliğınin kökü 
kazınalı kaç sene oliu? .. 

Jandarma, Molla ŞevGretin e -
llndeki kelepçeyi çıkarııyw .. Ma'lı
tkcmeye gidecek .. 
Şevket girdikten 6onra ,ben de 

mahkemeye girdim. Yanımda ko
nuşan diğer iki adam da girdi -
ler. 
Şevketin yanında davacı olarak, 

Ufuk tefek, bir kıolu çolak bir a
dam duruyor. Duruşu, pek biça
re... Muhakeme sırasında öğre -
niyoruz ki, davacı sahlepçi Nurıdir. 
Şevketin suçu tatili uzuv'dur. Bir 
sabah sahlep içerken, Sa'hlcpçi 
Nuri ile kavga etmiş, bıça'kla sol 
kdlundan yaralamıştır. Bıçak bir 
asabı kesmiş, Nuri 901, k kalmış
tır. 

Şcvlkcl, ga~t oğzı kalabalık bir 
ooam ... 

- Muhterem reis beyefendi. .. 
Benim bu harckctlın, tıırmamen ve 
külliyen, rrnüdafaai nelıs sadedin
de ı:aki olmuştur. Şayet biraz ga
fil avlanıp bati hareket etmiş ol· 
saydım, bugün .şu naciz mcvcu. 
diy~timin rurmü nisanı knlmıya -
cak, şeııbcti eceli nuşedip uıikai 
mevti tatmış olacaktım. Ki zira ... 

(Devamı 6 ıncı sayfada) 

pn kırpa sualini genişletti: 
- Yani hl'ıncncecik onu unuta

bilir misin?. 
Düşünmeden cevap ,·erdim: 
- İnsanların unutmadıkları, u

nutaın.~~ acakları hiçbir şey yok
tur. UzüHirüm. Duyacağım sızı 
derin olur. Fakat, ne de olsa unu
tulnııya nınhkıim dctril mi?. Ol a 
ol a hatırladıkça bu sızıyı haf1-
2amdn bir hayat devrinin acı bir 
afhası olarak tazelemiş olurum. 
Dedim vt.'.: 
- Sen şimdi mes'ut aşkının 

mcyvalarını toplamı) a namzet bir 
haldesin tabii. Fakat, doktorla ne 
zaman evleneceğini bana anlatma
dm. Onu söyle bakayım. 

Diyerek verdiği miijdenin tafsi
latını istedim. 

Ga~·eye varmak insanları istese
ler de istemeseler de birdenbire 
değiştiriyor \'e huzura çıkarıyor. 
Nnciye de muhakkak ki. diindeıı 
bugüne ayni huzurun hazzını ta
şı) ordu. Se\ inç\ ehe~ ecan içimle: 
-Tafsilatı )Ok ki ani trnım. 

(A ası var) 
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1 KD A M 

B. Abidin Daver cAkdcniz meydan 
muharebcstnin ebemmıyeU> i imli bu· 
gunl.ü baş yazısında; Corçil'in son nut-
kunun bermutat hakikatleri gizlemek 
korkusuna kapılmıynn demokrat bir 
devlet adamının soyliyebllcccğ! ;ıckU· 
de olduğunu ve Akdenizde \'aziyotin 
Jyi bulunm:ıdığını saklamadığını fa· 
\>at asıl harbin İngiltere etrafında ce· 
reynn ederek: Amerikalılnnn yardımı 

ile zaferin ka1.nnılac ığını emniyet, 
itimatla tekrarladığını söyliyerck: 

.Bugun, İngiltercnln Akdenizdc kar· 
ı>ılnstıgı muc dele çetındlr. Bal.kanlar 
harbı :!cna bir ncUce De biterken Mihr
vcr kuv,etleri Mısır hududunu a:iarak 
Suveyş Kanalına doğru taarruza geç
ın ş erdir. Bir taraftan da Almanı nn 
Ccbelütu rık'a karsı bir harekette bu
lunacaklarından bahsediliyor. Küçük 
Alman kuvvcllcri Çanakkale Bo azı· 
nın deniz yoluna h kun Ege adalarını 
ele geçirmişlerdir. (Bu satırların ya-
zıldıgı sn te kadar Mıdıllı'nm işsat ha· 
bcrJ teeyyüt etmemişti.} Demek ki 
Akdenlzin üç knpısını birden tutmıya 
\ c Akdcnizdeki İngıllz donanmasının 
büttin muvasala hatlarını kesmlyc ça
lışıyorlar. Gerçi, Almanya, AtlanUk 
muharebcsı ve Ingilız ndnlan muhare
besi gibi ikl buyuk meydan muhare-
besini kıızanmndıkça bu harbi kaza-

.namaz. Buna rağmen İngiltere Akde-
niz meydan muharcbcs nl de kaybet· 
memek mecburiyetindedir.> 

CUMHURiYET 

B. Yunus Nadi cTarıhın •tekerrürü> 
isimli bugünkü baş yazısında bu ta
rihten yOz kırk dört yıl evvel Napole
on Bonapart'ın Ingıllz doııanmasmı 

safıl avlıyarak nasıl Mısıra çıktıtmı 
kaydettikten sonra: 

<Tnrihtcn yüz kırk dört yıl sonra İn· 
gil12. donnnmasırun o.şkn taraflarda 
meşgul olmasından is ade ederek Si
cilya üz:ertndcn Tarablusgarba gcçlrf
lcn ınotörlü motörsüz Alman kıt'nlnn 
ş mdi Mısır hududunda bulunuyorlar. 
M k at, tıpkı Napoleon zamanında ol· 
duğu gibi, İngiltereyi İmparatorlut'UD
_da ve İmparatorluk yollannda vur
maktır, ve tıpkı Napolcon zamanında 
olduğu gibi Hındıstan dahi taarruz 
pllınının hedefleri arasındadır. Aynı 
zamanad İngiltere kendi ndalnrında 
ycnılcbilmek üzere Şimal denizi çev
resinde bir buçuk nsnı yakın zama· 
nın tckemmillleriyle mOcehlM!z kara, 
hava ve deniz kuvvetlct'lnfn teşebbüs 
ve tertipleri faaliyettedir. 

Londrnrun Trafalgar meydanında 

yük elen abidesinden Abukir kahra· 
manı Nclson \'e Parisin Place Ven
dome'undaltl sütunu tepesinden Napo
leon tarihfn tc:ıcerrOrana temap ed1-
yorın r. Yalnız ihtlraslarda delil, hl-
dlsclerln buraya kadannda bile pfıla
cak bir ayniyet vardır. A.,,·rupa niza· 
mı, Mısır (Silveyş) ve İnciliz adalan.> 
demektedir. 

TAN 
B. Zekeriya Sertel cB. Çörçll sualle· 

re cevap veriyor> isimli bug!lnkü bq 
yazısında Çörçil'in son nutkunda cihan 
efkAn umumiycslnl l:ilBl eden sualle
re de CC\•ap verm~ olduğunu soyliye
rck bu ce\·apları tahlil etmekte ve ez. 
cümle: 

cMısır hududunda tekrar taarruza 
g~tiği hn~r verilen Alman kuvvet-
lerinin Mısın i5gal etmeleri mümkün 
mOdOr?. 

İngiliz Başveklll bu suale hnyır ce
vabını \-ermiyor. Yalnız bu tehlike 
karşısında İnitllterenin de silr'allc mil· 
dafaa tedbirleri almakta bulunduğunu 
haber veriyor. Bu vesile ile de Mısır• 
da mühim İmparatorluk kuvvetleri
nin bulunduğunu bildiriyor. Ve sonra 
da ~imdi İngiliz kuvvetlerine dOsen 
vazifenin İtalyanlan olduğu gibi Al· 
manları da Sirenaylkten çıkarmak ol
duğunu söylOyor. Dernek Mister çar. 
çil Almanlann Mısır taarruzu karıı
sı._nda bedbin değildir. İngiliz İmpara
torluk kuvvetlerinin burada Alman• 
ların hakkından geleceğine kanidir.
demektedir. 

YENi SABAH 
B. Hüseyin Cahlt Yalçın ceörçil'iıı 

izabntı> isimli bugünkü Başmakalesin
de İagiliz Ba5Vekilinin evvelki ıece 
Londra Radyosunda askcı1 ve siyall 
vaziyeti anlatan nutkunu tahlil et
mekte ve Cörı;il'in sözlerlnde her za. 
manki gibi samimi, imanlı, açık dav
randığını nihai zaferden emin oldu· 
ğun usöyliyerek: 

c:İngiliz kavminin sarsılmaz kuvvei 
mancviyesinc, azim ve cesaretine emin 
olduğumuz kadar In'1liz hük\1mctlnin 
gun geçtikçe artan kudret c şe\keUn
den de şüphe etmiyoruz. 
Burası böyle olın kla eraber, har

.Pin sevk ve ida e \:e kuvvetlerin 
hazırlanmasında tamamlyle lz:ah edi· 
lememlş ve müphem bırnkıldıiı için 
hakıkatlerf yakından bilmiyen hnlk 
kütlelerinde bir tenkit hissi uyandır
mış noktalar mevcut olduğu aşıkftrdır. 
Mr. Çörçil bile bu memnuniyetslzllk
lcrdcn haberdardır. İzahntının başında 
memlekette harp vaziyeti yüzundcn 
bazı endişeler mevcut olduğunu duy
duğ\Dldan dolayı bir seyahate çıkmış 
ve halk ile temnsa gelms olduğunu bil
diriyor.> 

Demekte ve bilahare Yunıınlstana 
yapılnn İngiliz l nrdımının az oldu u· 
nu, Çörçfl'in cMısırda fazla ku\:vct 
yoktu> dem inin bir mazeret değil 
bır k b hat o u unu beyan ed rck 
y zı mı b t rm du: 

Erkekler de kadın
ı ar gibi çorapsız 
gezebilirler mi?. 
Bir muharrir arkadaıın 

yazdığına göre, aklievvel bir 
zat, giyecek eıyaıının gittik
çe pahalanmau dolayıaiyle, 
bazı tasarruf tc;,dbirleri tav
ıiye ediyormu§ ! 

Bu tedbirler içinde, yeni 
ve orijinal fikirler var . 

Mesela, biz erkekler de, 
tıpkı kadınlar gibi, ynzm ço
rapsız gezmeli imişiz .. iyi bir 
erkek çorabı da kadın çorap
ları kadar pahalı.. EV\elce 
60 - 70 kuru§a aldığımız ço
raplar, §İmdi, 90 - 100 ku· 
ruı.. Bunlar da, dayanmı
yor.. Yazın -huzurunuzdan 
uzak- ;\yak terler. Bir çora
bı, bir günden fnzla giyemez
ıiniz. Derhal değiştirmelisİ· 
niz. Değiştirince de, her ço
rap günde bir defa yıkanıyor, 
demektir. 
Yıkamak temizliktir amma, 

bilirsiniz ki, iktısadi değildir. 
Yıkandıkça, eskir. Şimdi, 
90 - 100 kuruşa aldığımız 
çoraplar, üstüste giyildiğini 
hesap ederseniz, on bq gün 
ancak gidiyor. 

Üç günü sağlam giyerainiz. 
Sonra, ucu patlamıtbr, dikti
rerek giyersiniz. Daha sonra, 
ucunu biraz daha itinalıca ör
mek lazım gelir. Bir müddet 
te örülü giyersiniz. Hulasa, 
bir çorabı, on beı gün üslüs
te, yahu4 15 defa ancak gi
yebilirsiniz. Bu hesap, yama· 
madan çorap giyenler için 
yapılmıt bir hesaptır. Yamala 
çorap giymek adetiniz ise, bir 
çorabı, nihayet bir ay, bileme
diniz, bir buçuk ay giyebilir
sınız. (Her gün giymek ve 
her gün yıkatmak hesabile) 

Görülüyor ki, çorap mese
lesi, valnız kadınların değil, 
erkeklerin ba§ında da halli 
lazım gelen bir davadır. 

Ancak. bizim de, onlar ai
bi çorapsız gezmemiz tavıi· 
yesine selince: 

İtiraf edelim ki, kadınlar, 
yazın çorapsız oldukları za
man, hem tasarruf yapıyorlar, 
hem de, daha f ık, daha zarif, 
daha cana yakın oluyorlar. 

Bize gelince: Bilmem am
ma, biz erkekler, çorapsız 
halimizle pek acaipleıiriz. 

Vapurda gidiyoraunuz. 
Karımıza bir bay oturmuı, 
bacak bacak üstüne atmıf •• 
Ayağında çorap yok.. Man· 
zar ayı dütünün ! 

Zaten, kadınların pek gö
zünde değiliz. Korkarım, o 
zaman, daha beter, gözden 
düıeriz. 

R. SABiT 
----------------------·w._....._ 
Beyazıt sokakları 
Beyazıt ve civarı ana caddclc

rile sokaklarının sabah ve ak am 
sulanmaları lüzumlu görülmüş • 
tür. 

Beyazıt Nahiye Müdürü B. Nu
ri Tunaboylu da nahiyedeki so • 
kakların her zaman te.niz tutul
ması ve münasip yerhmn cı k. 
rendirilmesi için faaliyetle çalıs
anaktadır. Mumaileyh V necı • 
lerdeki Mnliye şubesi ön n 
çük bir çiçek bahçesı h c. 
tirtmiştir. Nahiyenin ı ık ız 

kaklarına da yeniden mtitc ddıt 
lambalar konulmuştur. 

Kadıköy sinemal rı 



SON TELGJtAF 29 HfsAN lNl 

KARŞILIKLI 
--1= Yazan: FAiK BEBÇMEN =1--

- Gelıdin mi? Söylesene ner
d-en ·böyle? Bır saattir azap için-

1 
de bekliy<:ırum. Eve saat altıda 
gelecektin, söylesene şimdi saat 
yedi. Bir saattir neredeyidn, ne 
yaptın? Çabuk izah et. 

- Peki canım dur nefes alayım 
yavrucuğum. 

- Hayır hayır yalan uydur -
mana müsaade et.ıneın, çabuk 
söyle! 

- O kadar UıZun ,bir mesele de
ğil.. BiliyOl'Sun iti işler çolk, bü
yük bir yau vardı, onu yaııdırdııın 
daktiloya. 

- Aıa .• Nasıldı bu dakti-l.o, gü
ııel mi? 

- Canım ıbıraık .böyle şeyleri. 
Genç adam gülümsedi ve karı

au kuca.klamak üzere yaklaştı; 
cenç kadln &"esini çıkarmadı am
ma yüzü altüst olıın~tu. Koca -
ınnın gü.lımesi 'büsbütün sinirine 
dıokunmuştu'. 

- Neye gülüyorsun? diye ba
ğırdı. Ben ııztırap çekerken sen 
gülüyorSll.n! 

- Canım karıcığım, bu yap • 
Ultların manasız değil mi? Bcşuna 
kıııkaruyursun! Dört senedir e\'

J:yiz, hiç l!!Ve geç kaldım mı? Bir 
yere gidiyor muyum? Evden işe, 
işten eve .. Gülünç oluyorsun bu 
halinle! Biraz makul ol. 

- Ben omı dinlemem, insan sev
diği zaman aldatılırı;a makul ola
maz. ~n her şeyimsin anladın mı? 
Ben aldatıı:<:an ne yapacağımı 

biliyorsun! EMıelA kadını, sonra 
seni, d3'ıa sonra da kendimi öl
dürürüm. Laf diye söyiemiyo -
rom; Sen benı sevmedikten soıt!"a 
bence hayatın hiı;lbir kıymeti kal. 
JDaz. 

- Şimdilik te!Aşa mum yok 
karıcığım . 

- Hele bir aldat görürsilrı! 
Adam karıısının 'bu kıı.skançlıllt 

saıhnelerınden çoktan w;amnıştı_ 
Belki bu fazla sevgid-en ileri ge -
)eıbibrcii, filin pek srlı:ıcı ibir ~
di. Karısına sad}ktı, ve onu sevıi
:yordu. Fakat karısının rbu iıalleri 
anına 1aı< etmişti. 

Yemekte karısı tekrar bu bah
llİ kurcaladı ve mütemadiyen: 
cHele bir aldat, güıü.rsün:. naka· 
ratını tek~arladı durdu. 

Bunu mateakıp günlerde bu 
tehdidi b~ı·\ok <lef~~ar &a\"urdu. 
Öldürın~k C:.kd, onda adeta sabit 
bir il.kir haline gelttnişti. 

Llkin bu sıralarda şirkete yem 
gimniş '..ıı , dal·t!lograf pek na -
zarı dikkatini celbroiyordu. Ona 
ckur• yapmağa başladı ve neti
ce<le muvaffak oldu. Şimdi mese
le, C\~n izin koparmaktı. Karı-
6ına, mühim işler için haftada bir 
gece dairede çalışacağını v'*·ahut 
pazar günlen öğleden sonra gi -
doeceğini söyledi. Buna mecburiyet 
hasıl olmuş olduğunu uzun uza· 
dıya da izah et ti. 

Kar!sı ilk sıralarda ona inan -
m~5tı. Lakin gece mesaisi biraz 
sıklaşınca mütıhiş bir kıs.kanlık 
için' kavurma.ğa başladı. Akşam 
yemeklerini onsuz yemek! Havır 
buna tahammül edemezdi. Artık 
alıdatılanakta <ılduğuna kanaat ge
tirmişti. 

Bir hafta sonra kocası yine ak
şam yemeğine gelmiyeceğini ı;jjy

leyince sesini çıkarmadı. Mükem
mel bir plan kurmuştu. Tam saat 
beşte, kocasının şirketten çıkacağı 
saat, gidip bekledi. Saat beşi vu
runca kocası diğer memurlar gi· 
oi çıktı ve yüriimeğe başladı. O 
da arkasından .. 

Erkek bir taksi durak yerinde 
bekl-edi, bir dakika sonra uzun 
boylu sarışın bir kadın ona ye
tişmişti. Bir otoınolbile beraberce 
binip uzaklaştılar. 
Karısı orada hiddet ve asabiyet 

içinde bir iki dakika durakladı 
durdu. Muhakkak intikam alacak
tı, çantasının içinde duran taban
caya elini attı, orada idi. Hain -
!eri takip etmek üzere bir oto -
mcıbilin yanına yaklaşırken birisi 
kolunu tuttu:, 

- Böyle telfışlı tellişlı nereye 
gidiyorsunuz hanımefendi? 

Bu oldukça genç ve fevkalade 
şı.k bir adamdı. Kadın onu tanıdı, 
ltocasının çalıştığı şirketin mü -
dürrü idi, birkaç defa onu gör -
müştü. Kadın heyecan ve hiddet 
içinde ağzmdan kaçırdı· 

- Kocamı öldüreeeğiın. beni 
aldatıyor. 

Müdür di tlice bakınca ka-
dının kararında cıddi olduğunu 

anlamakta gecikmedi. Kolunu bı
rakmadan: 

- Haydi efendim vaz geçin, sa
irin olun! Talibiniz varmış ki kar
şınıza çıktım. Burada durmıya -
hm. çok sinirlisiniz, her1<es bize 
bakıyor. 

iBir otomobile atladılar. Müdür 
ro:före: cTarabyaya çek!• dedi. 

Genç kadının sesi çıkmıyordu. 
Aklı fikri kocasındaydı. Müdür: 

- Söylevin bakalım ne oldu? 
iK<>canızın sizi aldattığına emin 
misiniz? 

- Onu sarışın daktilagrafla gör
düm; taksiye bindiler. 

Kendini tutamadı ve ağlama
ğa başladı. Ve sanki eski bir ar· 
kadaşı imiş gibi müdüre neler çek· 
t~inı anl. tmaoa koyuldu. İkide 
binie tekrarlıyordu: 

- Onları öldüreceğim, evet iki
sini de öldüreceğim. 

- Yok efendim vazgeçin! Re
zaleti düşünün bir kere: Mahkeme, 
hapis filan falan. Hem sevdiğiniz 
bir adamı öldürünce çekeceginiz 
azabı tasavvur "edin! Siz çıl..ır -
mL';lSlfll!Z. Kocanız sizi aldat ıyor; 

peki. Fakat bu ölümle halledil -
mez. Hayır! güzel ve tatlıdlıl". Da
ha, çok genç.-;iniz, hem de çok gü
zel:;iniz. Ze,· k, lüks, saadet sizin 
içindir. Birçok adamlar var ki, 
bunlıın size temin etımekle 'bah
tiyar olurlar. Sizi ilk gördüğüm 
gündenberi güzelliğiniz bana te -
sir etti; sizin kadar cana yakın bir 
kadına rastlamadığıma yemin e
derim. 
Kadın dalgındı, ve halii hiddet

liyrli. Fakat güzelliğinden bahs-e
dildiği için hazzetmişe benziyor
du. Müdür sözü bırakmadı: 

- İntikam mı almak istiyorsu
nuz. Daha pratik ve kocanız için 
daha mütfıi5 gelecek bir sureti 
hal. bir int:'.<aın vardır. Sizi al
dattı ve lbir kadınla yemek yedi 

Son Telgrafın Tarihi .Tefrikası: 48 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

• 
Yazan: M. SAMi KARAYEL ~~ J 

Şanını kıskandığı Hacıil Beyi zehirledi 
Lal . h"n paşa fer~at üzerine dolunan bu seli feliıket Hacıilbeyi 
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f t - d Tehlı.kcnin bü- tara ın an ...,r um ılaver ile dur-erya yag ırıyıor. . . . . 
yüklüğÜnÜ haber veriy<ırau. Ge- durulmuştu: Hatta mahvedılmıştL 
ı d .. k t kuvvetifie Hacı.ilbeyı takımı Lalaşahın pa-
en uşmanın esre ve b" üI" • • t 
·· k nd" · t" d bıMıınan ,anın ır m rezes~ pış arı i<l.i. 
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·· • '"aia beyinın kaaraman gmı, mehare-
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· titti ı:ne ı e !Jiın a ın an ç...,,ıa 
y<ır u. Lal ah" l ·· ·· k · k h · . "] pa- yolu vardı aş ııı paşa o yo a 
Bu tun uvveı a reye ı e - .-.medi Bir cinayet ile yalnız 

c!işahı.n Rumelıye geç.111es11te lu- 5"" . • ı k le ek' kalma-
. kendı namını e e m • 

zum görüy< rdu. Lalaşahın paşanın "·· 11 k 
d o lekeden ..,,;man ı ' · namına 

haksız olmıyan bu tela, ı Sultan ı. 
1 
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b" kısmının im aşma:;ıııa ....,,.,..e 

Murada kadar sirayet etmi§, te- ır 

red<lütlerı mucip olmuştu. .. verdi.. .ui'fi Ha.clil-
ÖniindC' durulması ~!mi '*1- Yanı pıuzıa ilP$a 
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~[!UNY A MESELELER~ ... ~ 

( Merakb leyler J 
Boşanma için 

sebepler 

Bekri 
Birkaç Ceplae

llln Başında ... 

Çeşit çeşit mil· 
Jetlerden dev· 
şirilen ordula· 
rın başında Ge· 
neral Vayvıl 
nasıl çalışıyor? 

İngilizlerin çölde kul
landıkları müteharrik 
malzemeye kumların 
zararı pek dokunmu
yor. Almanların ge
tirdikleri vesait ise .. 

.Meseli Doğu Afrikasında bulu
D•n bir harp muhabiri gazetesine 
§Öyle bir mektup yazabilir: 
•Kenyanın hiikfunet merkezi o

lan Nairobideyiz. Zabitan lokan
talarında ,.e hükumet memurları
nın köşklerinde radyolar nıütcma· 
diyen, dünyanın dört köşesinden 
haberler getiriyorlar. Bilirsiniz ki 
bu küçük Afrika paytahtını Habe
şistanla Belçika Kongosu, Tanga
ıı.ika ile Hind Okyanosu arasın
dadır ve Londradan 5000 kilomet
re mesafededir. 

Bir giin gökyiiziinde büyük bir 
askeri tayyarenin motör sesi du
yuldu. Şehir üzerinde geniş bir 
daire çizdikten sonra Kahire - Kap 
hna hattının büyük merhalele -
rinden birini teşkil eden tayyare 
meydanına indi. 

İ~inden haki elbiseli bir çok za· 
bitler dışarıya çıktılar. Araların

da orta boı da, kırpık bıyiklı, saç
ları ağarn1ağa başlamış 57 yaşın
da bir zat daha ,·ardı. Fakat o
muzundaki, kasketindeki işaretle
re bakınca, bunun bir General ol
duğu anlaşılıyordu. 

Bir oton1ohiJ geldi. Bindiler ve 
ıehri geçerek. lıiikumet sarayına 
vardılar. Umumi vali Sir Haıı- I 
ri Monk l\Iar merdivende bekliyor- ı 

dn. 
O zaman gelen zatın General 

Sir Ar~ibald Vayvıl olduğu anla
şıldı. llerke• şöyle dü~üniiyordu: 
Orta Şark Orduları Ba5k111nonda
nı General Vay\·ıl buradaki cep
heyi tefti~ için. şimdi mesela Lib
ya cephesinden 3000 :L.Horuetre nıe-
sa!cde bulunuyor. ı 

Filvaki bu kumandanııı emri 
altında bulunan cephelere baka
lım: 1- Libya cephesi. 2- Eritre 
cephesi (temizlenmek iizerc ), 3-
Habeşi>tan cepheleri, •1- Yunan 

cephesi... 1 

değil ııni? Siz de benimle yemek 
yiyin! İki eski doot g:.bi birkaç laf 1 
atarız. Canınızı sıkmıyacağıma e
min olabilirsiniz. Bana itimat ede
bilirsiniz, fena şeyleri kafanızdan 
uzaklaştırın! Hayat size gülecek
tir. 

Tam faaliyet !aali.Btle bulunan 
ltütiin bu cephelerden maada, Ge
neral Vayvıl Filistin, Maverayi 
tirdün, Aden ve Irakta bulunan 
İngiliz kıt'alarının mes'uliyetini 
de taşımaktadır. 

Afrikada İngiltere ile milıver 
devletleri arasında bu kadar da
ğınık ve geniş cephelerde girişilen 
mücadelenin tarihi yazılırken, 

kimbilir, daha neler öjreneceğiz? 
Ne Habeş Lavrenslerinin isimleri 
meydana çikacak?. 

Fakat Habeşistanın dağlık ara- · 
zisinde, son İtalyan kuvvetlerinin 
anudane mukavemetlerine rağmen 
Habeş harbine tasfiye edilmek ü
zere olduğu nazarile bakılabilir. 

Diik Daust Libyada Almanlara ve 
İtalyanlara vakit kazandırmak İ• 
çin, son mukavemet kudretlerini 
sarf etmektedir. 

Lakin Libyada modern teknikte 

bir mul!arebe yapılmaktadır. Tam 
bir 1941 muharebesi.. 

İngilizler bundau evvel Libya
daki harekatta Bingaziye ilerler
ken, 30 saatte 240 kilometre katet
mişlerdi. Eğ'er ellerinde mahallin 
ihtiyaçlarına uygun vesait olma
saydı, bu neticeyi elde edemezler· 
di. İngiliz tankları yeni bir tipte 
inıal edilmistir ve iyi tcslih e· 
dilmiştir. Yalnız zırhları zayıf ise 
de, siir'atleri fazladır. Her tankın 
dört mürettebatı vardır. İki topla 
teçhiz edilmiştir. Bu toplardan bi
ri bilhassa düşman tanklarına kar
şı mücadelede kullanılmaktadır. 

Dcnizciliklerini hiç unutmıyan İn
gilizler bu tanklara •Çöl kruvazö
rü . isınini vermektedirler. Sonra 
c~ağ, sol• keliıne1cri yerine de 

(Devam 5 inci sahi/ede) 

Söylendiğıne göre 19-10 senesinde 
Amerikada 17 ,500 koca boşanmak is
temiş, l-tarpte olsun, sulhte olsun kan
larından ayrılmak i.stiyen kocalar bu
lunabilir. Lfı.kin istatistik meraklısı 
Amerikahlara bu boşanmalara dört 
sebep varnuş: 1 - Kadının çok müs
rif olması, 2 - Kadının hiç durmadan 
kocasını tenkid ve muaheze etmesı, 

3 .....;... Ev içinde kendine hiç bakmama
&, son derece ihmalkar ve lfıkayıt o
luşu, 4 - Kadının, komşular ile reka
bet etmek ve onlardan daha üstün ol· 
mak gayreti.. 

Pençesi tahta 
kunduralar 

Köselenin pahalı oluıu bir çok mem
leketlerde ayakkabı ·ihtiyacını bir me· 
sele haline koymuştur .. Bizde bile kun
dura liaUan arttığına göre, harp için· 
de bulunan memleketlerin sıkıntıları 

daha bü:Yük. MeselA Fransada bu 
Martın başından beri altı tahta isk.ar
ptnler giyilmektedir. Bu suretle bu 
kunduralan giyen Fransızların boy
ları da 2 - 5 santimetre yükselmiştir. 

Bu kunduraları imal edenler, Fran
sada Var vilayeti dahilindeki mantar 
meşesi ormanlarına göz koyınuşJar .. 
Fakat bütün Fransanın şarap şişele
rini kapatmak için, mantar buradan 
tedarik edildiğinden kunduracılarla 
mantar tapacılar arasında kıyametler 
lcopmuş. Bunun üı.erjne kunduracılar 
bşka yerJeri dolaşarak, ayakkabı pen 
çcsi yapılabilecek oldukça sağlam 
diger ağaçlar bulmuşlar. 

Sinemncılıgın en yüksek zirvesine eriştiğini güst.erecek bir filin 

ö OM AG 
Baş Rolünü Oynıyan: L 1 O N EL B AR R Y M O R E ,Mesle-

ğinin en güzel filmi .J olduğunu söylüyor. 
S.:thne arkadaşı: Küçük B O B V A T S O N 

Bu !';':~be S A R AY Sinemasında 

Tefrika 

Dört kafadar 
hücum planını 
hıçkırıları •alı\·crdi ve hemen ab
lasınuı iizerine ahld. 

Nigar kardeşini koklamak için 
kımıldanmak isterken yüzü, bele 
gözleri büsbütiin başkalaştı, büs
bütiin acayipleşti. E•· sahibi ka
thn, kızına: 

- Aman dedi zemzemi yeti tir! 
Mustafa, hemen ablasının üze

rine atılan Nazlıyı kolundan çek
ti: 

- Kapanma üzerine, fenalık 
geçiriyor, kapanma, kalk, biraz 

nefes alsın!. 
Nazlı haykırdı: 
- Ah ablacığım, ablacığım, ah· 

lam gidiyor a dostlar, ablacığım 
bana hakkını helal et!. 

Nigarn son sözü şu oldu: 
- Helal olsun, sen de bana ... 
Zemzem geldiği vakit hasta son 

nefesini ,·eriyordu. Yaş]ı kadın, 
hastanın ağzına pamukla zemzem 
damlatırken Mm.tala ile genç ka
dın da Nazlıyı kollarından tutarak 
odadan dışarıya çıkardılar. 

Asmaalb Şerbetha -
nelerinde müthiş 

Cinayeti. 
Artk l\Justafa, haftada bir kaç 

gün Nazlı)· ı. ab]asınıu öldiiği.i ev
de ziyarete gidiyor, ona hekimler, 
J1ocalar, i13çlar, hedi~ eler götiirü
yor ve her gidişinde de: 

- İn~aallah sen yakında iyi ol, 
kalk, seninle güzel ev kurar, mes
ut bir aile halinde ya~arız diı·or
du. Mu•tafa. bu sıralarda Nazlı
ıım bir yere "'!atlık olarak \'eril· 
miş olan u1ini ınini ya,·rusunu da 
buln1uş. getirip anasına teslin1 et· 
miştL ı:ab t, uc yazık ki Nazlı da 
yolcu~·du. O da yaşasa ya!jasa da
ha ancak birkaç ay kadar ya ıya· 
b:lccekti. :\lu•lafa bunu bildiği i· 
çin artık onun bir dediğini iki 
Japnıı~·or \ e uğradığı bu der -
rin üzüntü ,-c elcuılcriıı acısını 

boyuna rakıdnn <;1karmıJ-·a çalı~ı-

Bu akşam saat 9 da İPEK Sinemasında 
Siı.i 2 saat rğlendirecc·k, güldüre ~ek. l\lerak ve heyecanla ı:aracak nefis bir film 

KARANLIK KUYU 
(Kooam Polh. Hafiyesi) 

8at Rollerde : ROBEHT MO!'<TGOME1~Y - ROSALI~DE UllSSEL 
A;ı lUca: FOX ı>üns.ı. navadls1er1 

B-. ıgün saat 1.45 - 4 ve 6.15 sc:ınslarında son defa olarak 

NAMUS BORCU: Türk~e Teknikolor 

IBTA.Nilt:L UALKL'IA MÜJDE Ankal'Odo binlerce halkın 
l::ı:dığı lıu büyük tilm yarın i. tı.nbul'un 2 büyük sinemasında blrrlE'rı 

TURAN ve AZAK 
Şchzadehaşı Gedikpaş:ı 

Türk Filmciliıı.inin bUyilk zaferi ve ıımdiyc kadar yapılan filrnlerin 
en güzeli 

KIVIRCIK PAŞA 
Oyıııyanıar: SAİT, HALİDE - YAŞAR - TALAT - VEDAT - REŞİT-REFİK-AB!llET - MUAZZEZ-

SENİYE - NECİLE - BEATRİS - FAHRİYE - SEHER 

Ayrıca: Yine her iki sinemada ilave olarak BEBEGİM 

şişeleri önüJJ 
kararlaştırd 

yordu. İşte tam bu sıralard~ 
tufanın başına katmerli b 
ket daha geldi. Nazlınlll el 

zamanlarında bir gece A,111 
c!aki Şerbethane denilcıı 

nelerden birinde İnce Ar'P 1 
·,ı 

rab~r otururlarken içcr.ı.,; 

kişi daldı. Bunlardan birJ ' 
batakhanede kapatmak!• 

Ö 
ı.· ,. 

Arnavut Zeyneldi. t••1 ta 
de onun en haşarı ve uçar• 1 
daşlarıydı. Nazlı, batakb• 
kaçırıldığındanberi, bun1•1 

!lustafa ile İnce Arabı ko!l• 
ve onları bir puduna gelir 
tüye boğmak için fırsat göt 
teydiler. Koca Şerbethaıı•' 
pı ağzına yerle~en dört ~ 
şişeleri önlerinde ,.e b·' 
çaktırmadan hiicum pliıı.lı' 
yice kararlaştırdılar. i~iP 
ğine bakın ki, heniiz ne )f 

ne İnce Arap, bunları şalı! 
nımıyor]ardı. Eğer tanın11Ş 

dı, onlar dalıa içeriye giret 
berikiler de beınen ona gofl 
dilerini tetiğe alırlar, on• 
lesta dururlardı. 

Meyhanenin tcnhalaşııııl 
ladığı zaman l\lustafa il• j 
rap da heı.aplarını göretf~ 
ya doğru yürüdüler ve tad 
!arın hizasını bir, iki adıı' 
geçmez de arka taraftan 

1 bir hücuma uğradılar. Art.• 
bıcak, iskemlelerin biri 1 

ri ·kalkıyordu. Birden bit•~ 
uğradıklarını anlamııan 
kadaş kendilerini toparla) 
kadar bir bayii dayak ve b1 

rası yediler. Vakıa, ned•' 
Mustafa kendini toparlaı 1P 
vut Zeyneli kanlar içinde' 
di ve ötekileri dışarıya 1'•i 

ı 
,. 

sa zavallı ince Arap da c. 
önce: • 

- Ah anacığım yandııJJ· 
D"ye yere yıı\'arlannıı~· 

can çekişiı·ordu. . 
Gürültii 'c patırı) a ye!1l 

tiyeler bunları > akaladı!M 
ölüyü de hircr sedye He 
kddırıp h~psini zaptiye ai 
gö!iirdiilı-r \'C JUu,tafanıP 
raları ağırca olduğu içiıı •· 
ni, gece yarısı oradan bit Jı 
ye kaldırdılar. .. 

Mustafa, kapt9 

Paşanın huzurıl~ 
Hastaneden, anc"k ı i J 

gün sonra hem de bir 1<011 
n~ğile çıkabilen l\lustafaP'

1 

Nazlı~ı ziıaret oldu. Bıı ı 1 

gün içinde Na<lı o kııd~~ 
muş. o kadar bilıni~, o ~· 
rarıp solmuştu ki... Tab1 

l\lustafayı böyle kafa.ı, 
rılı ve koltuk değncgil•. ~ 
kadıncağız büsbütiin üzııl 
bütün peri anlaştı. Fakat·~ 
fa g·üleryüz ve tatlı sözlt 
yine bir hayli tesellidcıı, ) 

.j 
kuracakları mes'ut aile '~ 
dan filan bahsettikten sa~. 
dan çıktı ,.e yine a) ııi hal 
tan paşa ı alı•ının yolull0 

Çünkü Mu•tafa hnstaııcd'1 ., 
çıkmaz hemeıı baııa ı;el'' 1 
Kaptanpaşa kendine hatıl 
derınişti. 

Böyle diyerek müıdür tabancayı 
kaldırdı. Sonra kadının ellerini 
tuttu, daha sonra da kucakladı. . 
Genç kadına gelince, mukavemet / 
g&term.iyor ve pratik ve müth~ 

1

. 
bir intikama kendisini lbırakmaga 
hazırlanıyordu. llı••••••••B••••-Etlenceli kahkahalı biiyük bir komedi. ••••••••••••••mll (A~ 

beyi zehirledi, şehit etti. Kendisi 
ise şu c;nayctinin eczasını görme
di. Sultan :1.foradn olan mensubi
yeti scbcbile kurtuldu. Yani padi
şah ile idarei devktin de cinayet 
üzerinde şerik oldukları zahir 
oldu. 

Bu vak'a Osmanlı tarihinde ilk 
<ılarak hamiyet erbabını zeddiyen 
bir vak'adı.r. Maatteessüf bundan 
sonra, başka emsalleri pek çok o
larak devam edip gidecektir. 

İşbu cinayetin neticesiz geçme
ııi yalnız Sultan Muradın zatı e
seri değildir. Ü meranın da meske
net ve mahviyetleri bu işte zahir· 
dlr. 

Türk adat ve ah!a.kında mıılrıvi· 
yet ı oktur. Kayıhan asireti seyyar 
bir cumhuriyet idi. Rü~sasınlJl mil· 

amelesi senlibenli okrak müsavat 
here icra <>l un ~gelirdi. 
Osmanlılar İran• boylamışlar, 

Bi?:am enkazı üzerine konmuşlar. 
Kurdukları binaya kalfa olarak 
İran ve Bıı.ans ustalarını karl§tır
mışlardı 

İıf le )'•~ ııaııaş w k alkJarm 

ahlakı tebellür ediyordu. Osmanlı 
hükumeti geni~ledikçe bu ruh te
zahürleri vukua geliyordu. 

Sırp Sındığ ; vak'ası etrafa teb
şirnameler gönderilmesine vesile 
oldu. Bu teb~irııamclerden biri de 
Bizans imparatoruna gönderilmijti. 

İmparator ki, esasen ·bu Ehlisa
lip seferine sebep olmuş, pek çok 
rümitlerle anların m11Vaffakiyct
lerine intizar etmişti. 
Diğer taraftan bu muzaff.,rıyc•

tin Avnıpaya ettiği tesir pek a
zimdi. Civar hükümdarları dehşet 
içinde kaldılar. Muharebede telef 
olan Sırp karalı Oroşun oğlu Mar
ko dergahı padi~ahiye arzı ubu
diyet ile akdi musaltıhaya müsa• 
reat etti. 

Bulgar ve Ulah hakimleri de ay
ni hareket için vesileye muntazır 
oldular. Papa ve Avrupa hüküm
darları Os.ınanh gailesinın zan 

ve tıiluninleri fevkinde oldu('una 
hükmettiler. Ana göre tedbirler 
ittihaz etmek lüzumunu tasdik 
eyled.iler. 

Hersek sahjljPcie PE81&a olmuş 

küçük bir (füıgüzc) Cumhuriye
ti vardı. Venediğin hasedinden 
kendi varlığını muhafaza etmek 
telaşında idi. Osmanlıların şan 
ve şöhreti üzerine ziri himayesine 
iltica etmişti. 

Senede be~ yüz düka altını ver
gi vermek şaı·ti!e Osmanlı hima
yesine girdi. Sahillerde gemile
rinin ticaret için kendisine kolay
lık gösterildi. 

Bu Ragüze Cumhuriyeti ile 1'1r 
muahede akdolundu. Osmanlıların 
Avrupa hükumetlerinden b<r·ile 
ilk akdettiği muahede budur. ' 

Muahedenin i-mza makamında 
altına basılan Sultan Muradın eli 
garpta calibi dik.icat olmuştur. 

Sultan Murad, muahedenin al
tına sağ elini basmıştı.r. Sonraları 
tuğrayı devlete verilen şekli Sul
tan Muradın basılan elin şekline 
taklit etmek adet oldu . 

Rumeliye geçmiş olan Sultan 
Murad, Hacıi1beyi vak'asanı hiç 
yok makamında tuttu. Rumeli ııa
zilerini üç kola ay ı rdı. Her biri 
kendi daresinde tf'wii fiitııhat ile 
mesı:ul olacaktı. 

Lalaşahinpaşa kulu, Filibeden 
Sofya ve Niş merkezlerini mak
sat ittihaz edecek, tedricen Tuna 
boyuna doğru yükselecekti. 
Timurtaşbey kolu sağ kolda Kara
deniz sahilinin fethini ikmal ede
cek, Şumnuya doğru gitmek üzere 
Balkan eteklerini işgal eyliyecekti. 

Sol cenah Evranos beyin tahtı 
idaresinde eskisi gibi Adalar de
nizi sahilini takiben Seianiğe doğ
ru gitmeğe devam eyliyecekti. 

Her taraf hisarlarla dolu idi. Bi
rer birer anları işgal etmek hayli 
vaktin kaybolmasını mucip <ılu

y<ırdu. 

Hedef ve maksatlanndan hiç
biri elde edilmeksizin böylece on 
sekiz sene vakit geçti. Birçok hi
sarlar elde edildi. 

Bilhassa Karadeniz ve lrkdeniz 

sııhillerinde iki cenırh hayli ya

rarlıklar gösterdiler Lakin orta 
:kol bir t.raftan Samakova kadar 
gitmişken Sofya şöyle dursun, 

hatta Çırpan gibi ortaya ve Fili-
. beye yakın olan baz.: kalelerin fet
b!ıri lifle »mn-1 edemedi. 

P' 
Bu sıralarda Sultan ~ıı ,4 

Rumeliye gelir, kah !JloP 
giderdi. Rumelide dahi )CI 
murundan ziyade DimitOj' 
dirne inşaatile meşgul ol 

Edirne sarayının parla~1~ 
çelerinin güzelliği, Edirııe 
mn li'ıtafeti yavaş ya,·aŞ ~ 
Rumeliye celbediycrdll· ~ 
Akıbet Bursaya tercih ol 
başladı. 

Rumelide padişah ınııJı' 
aulann saflarına bazaıı 

~f· 
Tercihan sağ kolda buJııP 
defasında K•rklareli . ..;;tC· 
lonya kalelerinin fethirıde 
~umanda etti. (! 

Polonva kalesi mühitı' ,ı; 
glndi. İ7"parator V" h.•11c ~ 
sayfiyelerini muhtevi ~1• 

0 
uğraşıldı, fethi mümJ<ıl11 

Sıkılmış olan Sultaıı 
19 

muhasaranın ref'i ve Y0 
1 

!anmak emrini verdi. :e:lc 
liıfr kaba ağacın gölgesıJI 
makta idi. _ ~,., I .,_. 



(Bu .7azuan metinleri Anaa-ınl 
.\jazuı bull<ınlerinden alınnuP) 

tlhiı d e en: Muammer Alahır. 

~~nan Başvekili Suderos dün 
~ede -beyanatta bulunarak 
~ denu~tır ki: 
~ lukadd . h' · , erat ıki adaya urrı-

>Urciu ve hürriyetm son rnU.. 
lı olnıa . . . B dal Yl nasıp etmıştır. u 

da.sıardan ~iri Büyük Brita_n~a 
lru ılıferı de Elen Milletının 
tııu:~ıdır, Bütün Yunanın~ 

eıııs- 1 du unce ve temennilerını 
d 

1
• ~en Kral ile hukUmeti ye

" Oğıı~ ve halası temın etmek 
•re c· · 

tatlı , 1 rıt adasında ıbulunmak -
leye'::'. Tunan milleti mücade • 

1 \'e Li 'arn edecektir. Semendire 
are•-llınl adalarına yapılan ihraç 

•etıne b"l .. teri! ;. • ı e mukavemet gos. 
ck~'9t:r. Giridi müdafaa et -

•de eğ_Vunan şerefini müdafaa 
~~~- ız. Yakında Alinaya dö • 

l'aı Rıııııze enıinim. Yunanistan 
. nız hürriyetine kavu<makla ll:ll:"i!rn.. ' 
ıacak Buyük 'bir Yunanis-

M~l\lılılA 1~ol;;acak tır .• 
. ADA MÜSTEMLEKE 

:EZARETIKURULACAK 
b ·~ er'.lııden yon resmi surette 
.. h rıldiğine .,.;;re salahiyettar .... afj bY ' eza ı ~e: Alman Müstemle~e 

1'1!tının ihdas edilip edılmı. 
tt\> ı hakk ındalri suale cevet. 
~bı Verilm~tir. Bu vesile ile 

anyanın hiçbir vakit müstem· 
e eın U edı"" ila e erincin vaz: gıçm gı 

tıli'• Ve edilmiı;tir. 
'ADA YENt MUHAREBE. 

LEREDOCRU 
., ... '~ i İngiliz tebliğlerine göre, 

. llda Tdbruk' a hiçbır değı • 
lilt olrnamıştır. Sollum'da Mısırı 
lldunu sekiz kilometre kadar 

. Alınan - İtalyan kuvvet • 
birkaç kilometce daha ilerle. 

itten baska bir terakki elde e-
. erdir. Sollum'un Aln:ıan· 

tadır. elinde olduğu anlaşılmak -

;ı,!eşbıır bir İngiliz z:ıı1hlı fırka
h~ haiif unsurlan yeniden düş
""411la temas halinde bulunmak· 
~. Tayyareler Alman '"e İta!-
} ~Harını hırpaamağa de•·am 
~orıar Yünkcrs 52 tipinde bir 

llakliye tan"llrelerıne yerden 
aldıkları sırada hücum e • 

cli.ını tayyarelerden <biri yakıl. 
llıı diğerleri tahrıp olunmuştur. 
tv~ıce de söylenmiş olduğu 

ile, İngilizlerin asıl müda • 

~ezi Mersa Matruhtur. 
<\!nıanlann hudutta beklcdik-
i ÜÇ hana' zarfında. İııgilizle

. ıı ldısırın müdafaası için Habe. 
'ıtandan ve tıatta İngiliz ada • 

Ilı 1
11dan mühim kuvvetl<"r getir-

tı 0lınatan çok muhlemeld:r. 
Sı_ 1• ~ taraftan Almanlann da, 
.-...ıa.~ı Afnkaya. Mısırın istilası
tııp~n g>elecck miktarda kuv'l'et 
ıı1 ıyanıadıklarından Morayıı ye. 

~t'alar ·ketmiye çalı • 
ıı11 ı muhakkaktır. 

~ lçın kullanılan Si -

leaıe ıı arılar 
~e (1 bıc! SUıifffi•ıt D.vam 1 

• n !sınai! oğlu Hasan Kızılay, 
arın sa t 13,30 da kucağında bir 
'llsı 'tJ>etile giderken petek ağzı 
ıh zın açılmış ve dı.arıya fır • 

..-an ğ ~ ... , arılar zavallı adamca ızın 
~-:"il'@, llÖ2Üne ellerme hücum 
'"~relc ' lt fena halde sokmuşlardır. 
llllcl:saıı Kızılay a~ılardan_ ~ç : 
tij . lturtanlabilmış ve yuzu, go-

ll,y~nıİ§, zehirlenmış bir halde 
lr.,· d.ı ~~ Nümune hastanesıııe 

· rılrnıııtır. 

İstanbul dan 
9idecekler 

ile Cici O in« Sllblfeılen Devam) 
'("'- <ceklerdir. 

~lc~da.ki valM:trlar 7a Lnız parasız 
~ b aıt hU$U l vapurlardır. Bu 
~ Cldrın U~tış•cık!arı ufak i<kcle
~~~ek par3$lz: yolcular oonnal 

bt..~ Yln~ .Pacasu olarak ıe\i ·o
--.uırdır 

Soıı,ı YAllr.liKi UAJU:&.ET -...l 18 !Qiıdcn ilk kalıle yarın akşam 
"apur Ylde G lata ırıhlımından Aksu 

I? e Zo~oldata hareket edecek· 
~ tnar :J~lara numaralar ver'ilmi~tir. 
ltr. a ar \ı'alız1ere de yapıştırılacak-

tniıı. ·ı; VE KJRKLARELi 
C"ll SAKı.h·ATI 

~Yarın" Teıtı dağ ''C Kırklare1inde 
•rne 'enn 1 e. is ıo o anların beyan.na-

l lılnbıd vıl.lı7"tlnde tami· 
n ba 

'lt. l nılmışlU"4 
Cuı Cok~·\KI.,\QtSi OLASLA.ll 

l;ı <>rdcn ıntıhaı[(melerı ol:ın· 
olır. ~,. •hkılına tabı tutulacaklar· 
l'U 'lıaze::~e \•erdıklerl ha.1ct ııeş· 
1'1ı•t hai<Jt cıtm.ıJ'"11 param& •e-

lllı kaybode<:•kl'lr$ı·. 

-
========~=~==.~-~·==r.ıC'f"--~~~, Atlantik har~i ~ühım 

bir safhaya ıırmıf bu· 
lunmaktadır. 200 ~~ 
ile harp gemıaının r an .

1 
• 

Mihvere ait gemı erı a· 
t mak üzere Atlan-

raı ır dıkl 
tik Denizine açıl an 
bildirilmektedir. Bu~!.: 

d . "er harp ıremılerı ra ıg . 
de iltihak edecektır .• -

. .. .. Afrika sahillerınden 
cılya ussu, fede bu. 

cak !50 kilometre mcsa_ t 
:':nduğundan bu mesafenıni/as;. 
sür'atle gemiler tarafından _ır • 
cede geçilmesi kolay !ıkla mum 

kiindiir. ehdit edebüecek en 
Sıcılyayı t_ . .. . - Malta ada
ünasip İngılız US>U 

m . · d" ki Alman. 
dır Bunun ıçın ır ' 

ııı · . b·1·r ıla bu .. lerdnnberı t a a-> lar gun t · 
' , bombardıman ederek, ngı.. 

ada\ı . ·· ı ·"e 
lizl;rin müdahalcsinı on "mı, 

çalışıyorlar. ESSl.E'YI DE 
İNGlLİZLER D . 

İŞGAL l!.'TTILER - . 
Habeşıstanda cumart.esi gu~:~ 

mühim Dessie merkezı cenup 
. 1 . olan kollar tara[ından 
ıler emış 

işgal edilmiştir. • 
r>eıısie'de İtalyanların uç _ayl_ık 

. ek ıbıraktıkları görülmuştür 
;=t esirler ve ganaim hakkı?-
da henüz tafsi1at yok:ur. Dessıe 
6,000 i İtalyan olmak uzere. _36,000 

.. fuslu bir ~ehir<lir. Şandı Ital • 
nu ·k· ka. Jann Habeşistanda ı ı mu 
yan kt kalmıştır. Bunlar, 
wınet il{) ası d 

·ı·· ·u· n •imalinde Gon ar Tana go un • 1o· 
ve Adisaba.banın cenubu gar ı • 
sinde Jimma'dır. 

D . 'den çekilıın İtalyan kuv· 
essıe r ' 

tl . . ise Frarı.;ız Soma ısı 
ve erırun ... . •at 
istikam tinde şarka dogru rıc ' -

1 . htemeldir Fakat bu rıc at 
erı mu · . 
hattı arkadan kesilmek. tehlıke • 
sine maruzdur. Ya.but Italyanlar 
Dcssie'nin şimaline giden yolda 

k !arına devam edeceklerdır. 
açına . , 

Fakat bu yol da iDessıe den 300 
kilome:re mesafede büyük _Am~a. 
!ağı dağına uzanır. Bu _yol L": şı~ 
maiden ilerleyen İngılız motörlu 
kuvvetlerinin tazyikine maruz 
i;ıulunmaktadır. 

Dığer taraftan İmparator ~aile 
Seliısiyenin payı!ahta avdetı ha
zırlıkları ikmal edilmek üzeredır. 
Evlerin ıbirçoğu şmidıden Habeş 
bayraklarile donatılmıştır. 
ATLANTİK HARıBİ MÜHİM 

SAFHAYA GİRİYOR 
Vaşingtondan Londraya gelen 

haber 1 re göre, 200 Amerikan harp 
gemisi Mihv<"re ait gemileri araş.. 
tırınak Üz<'re, nize açılmış bu. 
lunmaktadır. 

Destroyerler, denizaltı avcıları, 
mavin tarama gemileri ye bu yol
da ·deniz tayyareleri, lngiltereye 
mal götüren vapurların mutat o. 
!arak tuttukları deniz yolunda 
de•·rh-e geziyorlar. Bu gemilere 
diğe; harp gemileri de_ i~tıhak e. 
dect"ktir. Cörçıl'in dediği gi.bl. bu 
Amerikan ge"llileri, harp mınt~ • 
kası haricindekı ahada muharıp
lere ait denizaltıların vera Iıa:,ıı 

·•erinin mevcudiyetınden bu· 
gemıı . . . ha 
tün memleket seyrıseCaınını • 
berda~ edeceklerdir. 

lstanbullu Bayan· 
farın cephe 

vazifeleri gerisi 
O.. -~··m sut t6,30 da Parti Mer-

uo ..__ . . ba nları 
kezinde şehrimızın tanınml.$ ya 

k Ankara Yar<lını Sevenler toplanare · . , 
Cemiyetinin ıelırimiz şube!i;nı kur· 

<lardır. İdare Hey'etine Bayan Ha7-mu.. ~ . N 
riye Llıtli Kırdar, Safiye HU9ryı~, • ~
·ı.e Tevfik Sağlam. Do'ktor Seınıramıs 
1 

Jüscne Ilgaz setilmişlerdlr. 
Ekrem. ıiıı, 
. b llu bayanlarut cephe ge 1 
Jstan u · ı 
hizmetleri bugiJnlerde tl!'>bıt o una-

caktır. 

Dö Gol kuvvetleri 
hazırlanıyor 

( 1 Ln<' ı;.u.;ı.....,. D<-•-1 
. t' m'un imuı.sını taşımak· ral le Jen ıyo , 

1 FransıE !'om•lisınde 
tadır Gt:neı-3 • ı b. 

Fraotız ktta~tını topu ır 
buhuıan be 

. mtihımmaU<triyle bera r 
h<llde 'e Zeılad3kl J')Ogol kU\"Yet· 
n ... o"ırnle \ e t 

··ı·h•k etmıye Oavet etm~ ır. ıer!ne ı. 1 ______ _ 

Amerika senede EN SON 

80 bin tayyare DAKiKA 

ya P a c ak Almanya bir gln 
Vaşington. 29 (A.A) _ Amerika lsvlçre ile de meş-

hill<ümeli senede 80 bin harp tayyare- gul oıacakmı!I 
si insasına hazırlanıyor. Yeni sene büt- (l _,. Slhifedm ne!-, 
çesinde bu hususla talw.sat . \'11rdır. • viçreain hattı hareketinden uıüte-

Vaşıngtoıln, 29 .< A.A
11

·) rbı!eyı ';:!:':.:u vcllit meselelerle meşgul olmak 
lan malıa! e eore a , • ~ . 

.. .. bo baı:dunan toyyaresi iıalası fırsatım bulacağı ve ısvıçr" ı:aze-
buyuk m . t ı · · d · d"" ·· ğ mecbur için Glen Martin kumpanya:ı;ıyle 24 c erını erın uşunme e •. 
milyon dolarlık blr mıılaıvole al<ıleı- edecek bazı noktaları tebarm et-

tireceği ilfıve edilm~tlr. 

İ;;·k'taki İngiliz ~ 
kuvvetleri Filis
tine geçebilecek 

Bağdat, 29 (A.A.) - İrakta hill<ü
met değy~tkliginın memlekelı.n barid 

siya~etine dOkunacpk mahiyette olup 
olmadığı hakkında Havas - O!i Ajan
sının muhabiri tarafından 30rulan su
ale cevi'ben iı·a.k Hariciye Nazırı B. 

Musa Şabandar deınlştir kı: 
İralc herkesi• mı.ımkiın old!Jğu ka· 

dar iyi nıünaaebeUerde bulwımajta 

durmadan de,,.·am etn1İflir Gaylant hil
kümeti İrak'ı harpten masun tutmalı: 
için bütün gayretlerini sarfcdecektir. 

Hint ku\"Vetlerinin Basraya ge

lişi, muahodenın tetbikinde İngi

lizlerle Irak arasında anlaşama • 

mazlık çıkmış olduğuna daır do. 
la.,<an ayialara •hır cevap teşkil 

eder. Bu muahede mucibince Irak 

hükümeti Britanya kıt'alarına Ak. 
deniz havzasına yani Filistine 
irişmek üzere transit mü>aadesi 

''erecektir. 

(1 inci S&Jrlfed<n De~) 
2 - Bunun üzerine İspanya lng:_it

tere aleyhinde vaziyet alacaktır. is
panya ya memleketin dahili prt1 rın
dan İngiliz abiokasuıı mes'ul tutacalc 
yahut ta C<:belüttarık'ın İ..;pruıyaya 
iadesini bir ültimatomla lstıyecekti.r. 
Bu talep reddedilince de muhasematı 
açacak \'e Almanyanın yardımını i3-
tişecektir. 

J - CebE"lüttarık'a karşı taarruzu 
biadyette yalnız İspanyotlar yapacak
tır. Fakat Almanya· Üçlil Paktı Heri 
s\tTerek İspanyanın y-3.n:hmına gide
cektir, Daha eimdiden Aln1an kıt"lllan 
Bayon civarmda ve Pift'!'le da~btnnm 
mütea.ddit noktalarında tahaşşut. et
mi1 bulunuyor. 

4vustraıya Ue ıngU· 
tere arasınd 

tı ı.n.ıt Sahil-o Dena) 
dasının Büyük Britanya ile A· 
vustralya &rasında 'anlaşmazlık 
olduğu hakkındaki iddiasında hiç 
lbir hakikat yoktur. 

Dün Avustralya Hariciye Na • 
zırı Stevart Avustralyanın sonuna 
kadar İngiltere ile beraber ka • 
lacağını kat'i surette teyit etmiş
tir. 

HARP VAZİYETİ 
(1 inci Sahifeden D•nm) 

sız Somalisi istikametinde ric'atle
ri pek az: muhtemeldir. Diğer ınıı
kaYemet merkezi Adisababa ce
nubu garbisinde Cimma nııntaka
sıdır. Fakat bu kuvvetler ihata e· 
dilmiş vaziyettedir. 

İngilizl~rin bu temizleme hare
katını sür'atle bitirmeleri ve geri 
kalan kuvvetleri de Lib~ aya nak-
1 tmeleri lanmdır. 

2) LİBYADA: 
27 ni•an akşamı Solluından !\lı· 

Btr hududunu geç•n Alınan • İtal
yan ınotörlü kıt'alan şarka doğru 
8 kilometre kodar girmcğe murnf
fak olmu<lardır; bu lıareketiu sık· . . 
!et merkezi herhalde sahıl boyun-
ca Sidi Barraniye doğru tevcih e
di!mi tir. Bu istikametle iki Al· 
man motörlü kolu taarroz et1nck
tedir. Bir İngiliz moliirlü tümeni
nin hafif un5turları ilcrleınek js~i

)"en düşn1an1a tcınas halinde~ir. 
Sidi Barrani ollı11ndan 100 kılo
nıetre sarktadır. İlk hedefin bu
rası oln.ıası ınuhtcmeldir. 

1 

yerinde bir tedbir olur. 
YUNANİSTANDA: 
Mora adasına geçen Alman ıtrh· 

lı ve molörlü kıt'aları dün ( !\rgos
Tripolis - Killini) hattına varmış
tır. Bugün buraları işgal etmiş ol
maları çok muhtemeldir. Hava 
kuvvetleri de bu ileri harekete 
iştirak etmiş ''e Argos ile Trıpolis 
mıntaka mdıı bulunan İnpliz: kuv-
vetlerine hücum etmi !erdir. Al
man resnıi tebliği, Pire ile Girit 
adası arasında bulunan ve İn"11iz 
kıt'aların1n nakline tahsis ~dilen 
(nakliye, levazın1, hima;t e e-emi
lerl) ne karşı tahrip hücumları ya
pıldığmı ve %6 ni anda Yunan su
larında 18 bin tonilatoluk 11 gemi 
batırıldığını haber ,-eriyor. 

En-elce yazdıi;ımız veçhile Al
manlam gayesi, Dönge-rk irkibı
na benzer bir şekilde irkıip 'e na
kil yapılmasına mini olmak, inı:i· 
!izlerin Libya cephe inde zayıf 

kalmalarını te:nin etmcl<tir. Bu 
vazifenin büyük kısmı tayyarele
re verilmi tir . ._fora~'& ge~en ı:ırh
lı birlikler iki günden ancak ;;o 
kilometre ilerliyebilınislerdir; bu
nunla İngiliz . Yunan artçdannın 
iyi mukavemet ettikleri anlaşılı· 
yor. İngilizlerin şimdi) e kadar 
ne kadar kuvvd nalı.letmeğe ma
,.afuk olduklan henüz meçhul
diir. Almanlar da aldıkları Mirler 
hakkında rakam \'ermediklerin-

• den bu hususta bir fikir edinmek 
mümkün değildir. Ancak e irle
rin çok olmadığlnı ve İngilizlerin 
hü\ük kısımları kurtarnıaj\'a mu
vaffak olacaklarını kabul edebili
riz. 

Almcnların i~! ~es· 
troyerine hucum 

( l ine! 5&Jı.lfeden Devıı.m) 

Dikkate değer diğer hareket de 
şudur~ 27 ni'lan a-ünü Alman .. 
İtalyan pike bombprdıınan tayya
releri, avcı taJ) nrcleri hin1("ysin
de Mersa ;\latruhda İııgiliz topçu
ları mevzilerini bombardıman et
miş ve Alman tebliğine göre iki 
İngiliz bataryası usturulmuştur. 

E•kiden taarruzdan ev\·el ateş ha-
21r11ğın1 top('u yapftrdı. Zınnanı

ınızda bu vazifeyi bombardıman 
tayyareleri çok en·el yapmakta· 
dır. Alnıanlar, Balkanlarda •·e Yu
nanistandaki bna kuvvetlerini 
Libyava nakledebileeek vaziy•te 
gelmişlerdir. Hatta han kuvvet
lerile Yunanistan üzerinden ve 
hava ~·olile ordunun buı ihtiyaç
larını temin edebileceklerdir. Bu 
takdirde Almanların :\lısırda ileri 
harekete devanı etmeleri çok 
muhtemeldir. Mer a ;\latruh Sol
lumdan 200 kil~metre m~safode
dir. Almanlar buraya nrmağa 
mm·offak olurlarsa bundan son· 
ra İngiliz ınüdafaasını cnuptan 
kuşatarak düşürıncğe .-e Nil bo
yuna varınal:a çalışacaklardır. E
jier Almanlar hö~le bir tr~ebbüs
te bulunur. a. hu harekit geri 111u· 
vasala ı ,.e ikmali yalnız han yol
]arına inhL "r edcu bir ordunun 
harekıitı bakımından yepyeni bir 
sev olacaktır. 
· .lngiliılere düşen iş, bamda 
kuv,·etli bulunmak, Almanlarıa 
bava muvasalasını ke mek \·eya 
sekteye uğratmaktır, Bu itibarla 
Girit adasında da lmvvetli hir ha· 
va teşekkülü bulundurmak lazım
dır. Zira YunaBistan . Libya bava 
yolu İtalya • Trablu - Bingaıi • 
Soil~m yolundan daha kısadır. 
Almanlar han muva !asının a
ğırlığı ı b rinci yola nakledecek· 
!erdir. Bu.Da şimdiıkn mini ol ak 

Yunanistandaki mağlubiyetin 
sebeplerini bilhassa İngiliz gaze
teleri tetkike koyuldular. Eıı mü
him sebep olarak İgiliz ha

va lrunetlerinin azlğını gösteri
yorlar. Biz evvelce (yeni Alman 
tabi~ esine dair düşiinceler) ba -
lıklı makalemizde hu nokta)·ı ileri 
sürmıi~. tank •·e zırhlı birliklere 
karsı kr.!·ınak için siıııdi~e kadar 
avcı ve bombardıın:ın tayyaresin
Mn daha ideal bir siliıh yapıla· 
madığını söylemi. tik. Bombardı
man tayyarelni. topçunun . apol
yon devrinden kalma ateş hazırlığı 
tabi~c.ini çok e'kiinıi .tir. Topçu 
hedeflerin ,·azi~·eti ,.e uıermi yo
lu dola' ı'ile her zaman ates ya
pamaz .. Tan·areler için bu ;,,~h
zurlar yoktur ve tayyareler, sür
atleri, ağır bombalarile topça· 
dan çok [azla zırhlı piyadenin im
dadına yeti~ebilınek dir. 

.. iştir Bombardıman 
lerine donmem bazı t:lyyarelere hü· 
ser,·isine ınensuP 
cum edilmiştir. ..ı Emdm lima· 

Jing wyyare .. 
Bir Ster tn , a~ır bombalar at-

h um e ıı.ş, • 
nına uc dok.lan nıitraly. ö-

500 metreden d. 
mJi, Bu tanare üssiine ruı· 
ze tutmU1tur. 

müştür. HoUanda sahillerinde 
Fransız ve , muva!fakıyeUe 

düşman ,ııeınJlenn•zoo 1oı>lıık bir n 
hücum edılnuştır. b' ıemınfu batınt~ 
1500 14Clluk dılO< ır 
dı"' zaruıedilınektedlf· 

Ortada değişmiş bir tabiye var
dır. Büyük harp(eki usul ile mü
tearrıza karşı müdafaa kafi değil
dir. Yunanistandaki mağlubiyetin 
lıir sebebi de bodur; diğer buı 
mühim sebepler de vardır, Bunu 
a)Tı bir makalede oku ·ucularımı· 
za anlatmağa çalışacağız. 

YUNAN 
Adalarında 

Almanlar 
(~De.am) 

.. _ 

maları ihtimali dahi bahis mn
zuu idi. Filhakika, İngiliz hava ve 
deniz kuvvetleri kış aylanııü 

başta Rodos olmak üaere Onilı:i 
adaları bazı defalar bombardıman 
etmişlerdir. Fakat, bu adalarıB bir 
an önce teslimiyetini celbedecelı: 

kadar tahripkar ve şiddetli dav
ranmamı !ardır. Halbuki, Şarlıi 

Akdenizin selimeti ve ayni u
manda bu adalarda ve sularında 
her türlü vurulmak, iz'aç edilmek 
tchlikeıinden İngiliz donanması
nın masun bulunması için daha 
kış ayları zarfında bu adalara kar· 
şı çok ~ert hareket etmenin lüını
mu aşikardı n bu hakikati kaç 
defa bu sütunlarda tebarüz ettir
miştik. İngiliz donanması bunu 
yapmamakla ~imdi kendisini Ada
lar denizinde serbest dolaşmak ve 
yüzde yüz hakim olmak bakımın
dan az çok müşkül bir vaziyete 
sokmuştur. Şimdi yapacağı iş, yi
ne vakit kavbetmeden ve Alman· 
!arın atlıya· atlıya Oniki adalara 
ulasmasma ve işgal ettikleri ada
larda kuvvetle yerleşmelerine fır. 
sat vermeden bu adalara bütiln 
gücü ile taarrın eylemek ve on· 
ları istirdat ve l gal etmektir. Alı:· 
si halde ve zamanla Almanlar On
ikl adaya ilaveten Adalar deniziae 
serpişıniş olan bu adalarda yapa
cakları tahkimat ve havi üsleri 
ile, girinti '\'e çıkıntılara dağıta
uklan hiicum botları ve denizal
tılarla İngiliz donanmasının ark! 
Akdenize girmesine mini olacak
lar; yani İngiliz donann1nsını ar
ki Akdenizden çıkarmak pyesine 
vasıl olmuş hulunacMklardır. 
Yunanistanın cenuba kadar şark 

sahillerinin Alman işgali altına 
alınmış obuası da bu gayeyi tes
hil edecek .. e Almanları tedricen 
Suriye, Girit. Kıbrıs ..-e üveyş ü
ter:nde hava tazyiki bakımından 
hareket kabiliyetine kavuştııra

caktır. Sel:inik ve Taşozdan mil· 
selse! halde Oniki adalara kadar 
uzanacak: \'e zamaııla bu zincir Ü· 

zerinde yerleşip kuvvetlenecek o
lan Alınnıı • İtalyanların diğer 
stratejik hedefleri de yuka
rıda isaret ettiğimiz gibi; hiç 
bir tafsÜ ,.e izaha hacet bıralı:mı
yacak kadar kendiliğinden göz· 
önüne çıkmaktad1r. Binaenaleyh, 
harbin istikbali ve sağlaın kuvvet. 
)erin mahfu7i~·eti, . arki Adenizin 
emniyeti, lngiliz donauınasının 
erbe tii hareketi \'e muv• ala 

hakiıniı-eti bak11111ndan faal, . ür
alli ve enerjik bir l1arekctle İngi· 
Jiz deniz ve hn\'a kuv\-·etlcrinin 
Oniki ada da dahil olduğu halde; 
bütün Akdeniz adalarını ele ge
çirmeyi birinci sart ve hayati 
menfaati telakki etm"5i lazımdır. 

Hiç ~iiphe yok ki. Şarki Akdeniz 
emni~·efini muhafaza. lngiltere 
için, ayni zamanda Ü\'f'Y~İ, Fi· 
li tini, lrakı ,.e bütün Yakın Sark 
emniyetini muhafazadır. 

. ETE'llf iZZET BENİC"S 

Ahırkapıda tren 
kazası 

(1 inci · ahlfedm D<vam) 

çeyreı. geçe işe i:İtmek üzere tren 
yoluna gelmişler ve tam karşıya 
geçecekleri sırada Uzunköprüden 
ıgelen tren birden dönemeçten çı· 
kıp hızla yanlarına gelrniştlr. 
Kadınlardan i:>iri kendisini geri 

çekmeğe muvaffak olmuş. fakat 
Naciye Ocak trenin rüzgarile ön 
vagonlardan !b:rine sürten man
tosundan tehlikeden kurtulama. 
mış; \'ere yuvarlanarak teker -
leklerın arasıPa sürüklenmlştir. 

ZaYailı kadınca ız bu feci haL 
de ve cı çığlıklar arasında ora • 
dakı kôprüye kadar sürüklenmiş 
ve evvela bacakları kesilmi~ son. 
ra da karnı, kafası hurdahaş olup 
ölmüştür .. 

Bu ara; arkadaşının korkunç 
\'azi\'efni dehşetle seyreden di· 
ğer işçi kadının ve etraftan hay. 
kırı.şanların ferrn arı arasında 
tren durdurulmu tur. 

Müddeiumumilik ve zabıta ta
rafından tahkikata devam edil • 
mekebdir. Tren makinistleri İhsan 
ve Mehmedin ifadeleri alınmıştır. 

KARTALDA EOCİ BİR TREN 
KAZASI 

Evvelki gece Kartalda Feci bir 
tren kazası olmuştur; 

64, numaralı mar ndiz, Kar • 
tal istasyıonunda manevra ya • 
parken, makasçı 35 yaşında Zeki 
Günden, vagon altında kalmıştır. 

Sağ ıbacağı, dizkapağından kop • 
muştur Kazazede Haydarpaşa 

Nümune hutanl!liıne kaldınlmış. 
tır. 
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Barit Ve cuuıü Telrl 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. ATLI Tefrika No. 66 

Koca otelde o saatte kimsecik
ler olmamasına hayret ettim 

Tubumi, tabancası elinde, bize 
almanca olarak: 

- Eller yukarı!. 
Diye bağırdı.ktan sonra diğer 

iki japona da japonca bir§eyler 
söyledi. 

Herifler üzerimize aWdılar. 
Ellerimi, çaresiz, yukarıya kal· 

dırrnış, saJ)S'Bn wilın~tim. 
Fevkaıide korkmuş olan Anna

ya da: 
- Kı>rkma! İstediklerini yapsın

lar!. Mukavemet etme!. 
dedim. 
İki japon, sol ellerinde taban

calarını tutarlarken sağ ellerile 
hayret verecek i:>ir siir'atle hemen 
ellerimizi kollarımızı bağladılar. 

Tubumi japoncıa olarak onlara 
herhalde ağızları.mızı da -\ ma
larını emretmiş olacak ki herillA!r 
garip birer kauç.ı& bağla ağı.zla
rıınızı da bağladılar. 

O vakit Tuhumi ile gözgöze g~l
dik. 

Tuhumi o müstehzi, yılan gülü
~ile gülüyordu. 

Gayet çevik ve pek kuvvetli ol.
dukları anlaşılan öteki iki japona 
tek heceli japonca emirler veri
yordu. 
Admılardan biri yıldızım sür'a

tile d~rı fırladı. Herhalde otel 
garsonlarını göz hapsinde bulunan 
veya onları meşgul etmekte bu· 
lunan diğer adamlarına (dikkat) 
emri gönderiyordu. 

Filvaki bir saniye sonra dışan 
çıkan japon tekrar geldi. 

Ve biri benim, biri Annan:n ko
luna girdi. 

Tohum o mel'un gülü.şile güle
rek, fakat gayet amirane bir ta
vırla bize: 

- Sükılnetinizi katı surette 
muhafaza edeceğinizi umarım!. 

Biraz dışan çıkacağız!. 
Dedi. 
O anda bir tabanca namlusunun 

srtıma dayandığını hissettim. 
Herifler bizi koridordan sür'aUe 

geçırdiler. 
Asansörde diğer bir japon bek

livordu. 
·Hemen asansöre binildi ve alt 

kata indik. 
Benim havret ettiğim şey, koca 

otelde o saatte ~anki kimse kalma
mış gibi oluşuydu. 

Balkanlarda 
Vaziyete Bakış 

(1 ine! Salıihden lttvam) 
tesi Re-is Muavini ve Maliye Na
z.r \' kıli ~pcnder dün beyanatta 
bulunarak, Ywıanıstaada bulunan 
kıt alann tethl~y ıne bafla.ndıb
r.ı tül rmi1tir. Nazır iI11 ye lca· 
dar yapılan tahliye hareki nın da 
muva!fakıyetıı oldutunu filıve et
mıştır 

Artık Ywıanistand.aki ha~ dair 
yeni haberler gelıneditfne ıoreo, hatt
klita sona ermiş nazariyle bakılabi
lir. 
ALMANI.Alt NAKLİYELERE 
HÜCUM EDİYOR 

Resmt Alman leblii!, Pire ile Gı.rit 
Adası arasındaki deniz mıntakasında 

tahoit edilmiş otan ve cephedeki in
gili~ kıt'alarının nakhoe t.ahaia edil· 
mil bulwıan Daldi7e, levazım ve hi
maye ıemilerine kaqı Alman tayya
relerinin tııhrip hilcumlan J'•pmakta 
olduğunu bildırmektedir. 28 Nıaaanda 
Yunan sulannda cem'an 48.000 toni.11-
to h•cminde 11 gemi batınlmı;tır. A:r· 
ni tebliğe göre, Giridin Şımalınde bir 
İnııiliz kruvazörü ve diler 19 l"mi ha· 
sara uğratılmıştır. 
İTALAYANLAR DA KORFU'YU 
İŞGAL ETTİ 

İtal1an tebliği de, hava t ekkillle· 
rinin ve siyah gomlekli mı.lfrezelerin 
dün sabah Korfu'yµ işıal etllklenni 
bildtrmektedir. 

Yunanlstandaki mai!hlbiyetln be
bini tahlil eden İngiliz Sundey Timeo 
gazetesı. bunun Atmanlann hava Oı:- , 
tunlilğilnden ileri ııeldılini sll:r~erelı: j 
<Uyor ki: .ıoo ıay;rareıniz daha olsa:r
dı, düşmanı malüp ederdik• 

Amerika Cümhcrrf>ı t Ruzvelt., Yuna
nlstanın Amerikadakt kredı ve al.anlı:· 
lannm diln bloke ed!lm<Stnf eınroı
mfst.ir 
MİDİILİNİN İSGAL 
!!:DİLDİGI T!:EYYÜT ETMEDi 

Londra Radyosu Midilluıin Alman
lar tara!ından ilca! edildiğini biidir
mflti. Alman tebliğinde bu adanm 
l!lml zikreidlm•mlştir. Ankara Radyo 
gazetesi hu tebliğlerde iki eilndenberf 
Midilli lsmlııln z:lkredilmediffat 
bildirmektedir. 

Görünürde hıç kın ~e ) oktu. B11 
bır tesadüf mü, yoksa Varşovanın 
orta.sında güpegündüz koca bır 
oteli japonlar mı ba.sm~laruı, ya
hut, bu üç dört japon otel ır.ü.sah
demlerini büyük bır meharctle iş
gal mi ediyoclardı, bunu kc.stıre
miyordum. 

Fak.at herifler bizi usulca ve ga
yet sür'atle, Jı.ıç kımsc ıaraf;.ndan 
görülmeden, sırtlarım za taban
calar da~·anılm~ olarak, otel n 
kapısına çıkard !ar. 
Kapının önünde bu~·ük bır oto

mobil duruyordu. 
japonlar sanki bır nevi jiu-justu 

kullanıyorlarmı.ş gı'Ji şa lacalr. 
bir sür'atle ve kola)·Lkl , biz he
men hemen farkında bile ol ıradan 
bu otomobile alı\•erdikr. 

.M.ıhafızlarırnıı: aynı ,ek!lde, 
vücutlarımıza tabancalarını dava
mı.ş birhalde, yanıba ınuza otur
muşlar, Tuhumi de ga,·et kin bir 

tavırla ş<'förün ) anına bınmışti. 
Butün bu hareket, diyebılıı-iın 

ki, iki dakika bile sürmemiştL 
Otomobil sür'atle hareket etti. 
Doğrusu ilk heyecanım ve ~~ 

kmlıgım henuz tamamı e geı;me
m~ti. Annan.n hiç kımıWanıadan 
duruşu, bana en ziyade ha ·ret ve-
ren cihetli. • 

Ben onun korku ve dehşetten 
derhal bay;lacağını zannedtyor
dum. Halbuki, otomobile ilk bın

digi. -zaman, dehşetten bu) .lm~ 
gözlerile, kendısini tutmakta olan 

japonun ellerine, yüzüne dıkkat
le baktığını görmiıştüm. Herhal
de, Annanın en buyük k rkusu 
heriflerin cüzam!. olup olmad. k
larını anlamaktı. 

(Arkan var) 
-~~~~~~~~~ 

Nı,an 
Kars ıteb'usu merhum C~erul tu

h!ttin ."tlcyüzün ha!•desı v~ Ba$veka
let Matbuat Umum lüdilrlil u Evralı: 

,.., MuameLit Müdür Bedri Ak:r un 
krzı Ba;yan Türkan Akyuıle inı:...arıar 
Umum ludürlüiü Mii!eltış lll .ıninl.,_ 
r1nden Erzinc.n Meb''Jsu .-\ı:ız Samı.la 
ilterı:n o.jlu Müt;t Aı:!z Sııımlh itterm 
n!ş:ln rnsfmest dün Arıkarada Gar le>
kant.asınd• her iki aılenın :yakın dost
ları \ie Cuzide da~etWeri ara. ında ya
g_ılıtniitır. 

İki genci tebrik e-der, kendılerıne 
fn.Rm saadetler diltoriL 

DÜNYA 
Meseleleri 

(Donlu.acil 'ayfadaa Df'vam> 
•sancak. •kele. kelinıele!ini kul
lanmaktadırlar. 

Sonra İngilizlerın çok hn•u.t 
tipte yapılmı~ otomobilli mitral
~·Ozltri 'ardtr. Bu otoınobillerİ• 
lastikleri geni~tir ve ha.-a ta7yik
leri azdır. Bu urPtle yun1u.~ak 
kumda daha iyi hareket edobil
mektedirler. Bu otomobil teker
leklerinin muhterii, derler ki, d ... 
,-eterin ayaklarından ilhanı alınış. 

İnglizlerin çôl kumu ile de hayli 

müradele ettikleri anla"lıyor. Çüıı 
kü ince kum en kapalı kapların bi· 

le içiue girmektedir. Sonra kum
ların molör ve aksanıının içine cir 
mesi, bunları az zaınanda i"e ~··· 
ramaı bir bale ı:etirebilir. fngi-
lizler buna mani olmak için hu uııi 
bir filtre imal etmi !erdir. Bunun
la beraber, tanklar yin arasıra 
çöl ortasında durr.ıakta, içindeki 
mıirettebat makineleri temizlenı,._ 
ğe mecbur kalmaktadır. 
Almanların A ı rupatlaıı Lih) "'a 

getirdikleri tank! rın çöl itın ya· 
pılını tanklar <ılduğu rannedile
mez. Belki mahallinde bazı tadilat 
icra etmi lerdır. 
:ualıimdur kı General, diğer 

fngilir generallerine nazaran, 

on drrece ordunun motörle liril
nıesi taraftarı idi. Hatta Alınan 

!llareşali Ka>tel General Va)·\Tll 

hakkında ~unları 'ö)·lenıiş: •lngi
lizlerin bir tek i)·i ı:cnerali 'ar
dır. O da VaJvıldır. demi . 

General Vaynlın da piyade bak· 
kında bir sm:d 'ardır. Dİ) or ki: 
«Pi adf' bLr a\'t'ınm, bir hır. ızm, • 
hir g gsterin bütün kolitelerial 
ne[ de ~r-n1ttıni olmalıdır .• 

Bu oıü ile inı:iliz Generali fer. 
d te ebbü lere kı) met ,-ermekte, 
luirül<orune itaat lıeklememe~ t•dir ... 
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Ambalaj Sandıklan 
lstiyenlere Müjde 

Normandiyalılar Afrika tcpraklanna da 
geçtiler ve 114 6 da Tr ..ıblusa girdiler 

SandıkçllıAa AH Her Tesiaab Haiz 
Fabrikamızda Her Cins Keresteden 
Her Çeşit Ve istenilen Her Şekil 
Ambalaj Sandıkları Yapılmaktadır 

Fllbı6anwda tmal edilen an dıklar daima düzgün verilen ölçü 

-.e siparişe uygun fia tta ehven ve 
d!r. Miktar her ne kadar olursa 

lqtn edilen günde teslim olunur. 

yap1m itiıbarı ile sağlam ye temiz

olsun mallar ııür'•tle yapılır ve Deli Cafer rUı bunmı duy -
mam.ıflı.. Es;irler katarlandı. En 
başta ~ Karelini, ooun arka
sında zabitler oııralandı.. Be,<i yüz 
Jı:işilllt esir kafilı!6i y eni.çeriJ.erin 
zaller ,enlilderi ar&!lnda •lay gös
tererek fdıre ~ldi. Kaptan 
ıı-şa saraya geldi. Tuıgudu bul
du. 

Tu.rcut Marat ağa ile Hlflllll 
Xelleyi r:iDdandan çı.kartrnı.ş, ya
ralarına ilJıç yapt.rıyordu. Sinan 
~ Murat ağayı bulwıca, Jroştu, 
ltucaldadı. Yarası ııanldı.lı:ıtan 90!1-

ra elindıen tunu.. Salonun orta -
mnda!ıi t.hta fÖVa).yeıı.in jlÜODÜ§ 

~·oturttu: 
- 1p, bu hatıanın be>ylertıey

liğini flmdiHlr P-dişahı cihan na
mma 11aD& ~ettim! 

arnı...ıı-e ....ıü.ite ndımı mı. 
etti. 

Tm"Ft; bu .a.den •hnmqtı. 
hşay. duldu: 

- Plıfa! 
Dedi. tJtrvoe etti; 
- ~ haıM"tlerl t>e,-ler -

beyliğini bana vaid ve ilan bu
~. Hem ele bydüha.. 
yat ş:artile .. Şimdi sizin bu man-
1ahı ~a ~reva mı-
dLr sultmıım? 

Sinan pmp. cnııın.,u, brşılıık 
ftMC 

- x.-.et çekme Turgut Bey_ 
BUlm benin ~ bibediği için 
pndillk Murat ağayı buraya o -
turttum. Hele harp işi nitıayet 

bul.sun, 11>9map .enlndir. İst.anil>ul
.ıan bnnan gelince meali f"rlfine 
töre lıt göıırnek gerektir ... 

Bu Mır ııe bu 96zler kahraman 
Tlirk denbcisf Tuıgudu ,)"ilıeğin

*ıı yaralamıştı. 

f>etme dfııınwn giilleBinln sa..
~ deruı: çocuğu duyduğu 

lj!lıı.ran p:ledi. Pııdişahm vadin
den em.indi.. Slııan paşa, kinini 
böylece lııcndicm'" gıöırtermiş olu -
,-ordu. Fuat İlıtar.ıbuL<hu:ı gelecek 
feımm, beylik menşuru her şeyi 
halledecek, neticede muYaffakl
:J"t'\ kendlsiıxle oiacaktL 

O ci4ı "l'e et(..; gür:ıü gemiler -
delı:l ..ıter ı..namen karaya çıktı .. 
Tl-liılustan içerilere ıckığru hare- 1 
k.ete geçtL 

Tüdr. &!ıkerJ.eri her taraf.ta he
~an '"' ~e Juırşılaruy.:ır, 
Arap a.,lretleri, yerllier, hatta o
l'llda ,..,.leşmiş ecnebiler de bu 
llİiro.re •ırak edi,.ordu .. 

Kaptan ~ ertesi günü donan
madan ayırdığı bir müfrezeyi, 
fetih müjdesi.le bırlikte Lıtanbula 
tönderm.ış, kardeşi Rüstem pa -
ıaya yaııdığı bir mektupta da 
Trablusun zaptında yararlığı gö
rülen Murat Ağaya beylik men -
punun verilıneıiıni rka emu~i. 
Artık Tralblus Türk bayrağının 

llSil hınıayesinde ve Türk toprak
. !arının bır cüz'i hüviyetini takın
mış bulunuyordu • 

-5-

Trablus tarihine kısa 
bir bakı~ 

Tnıblmmı Mi.attan enel baş
hyan ve mırlar süren lbir tarihi 
nrdır. 

Coğrafi vıniy.,tine göre Afrika 
aahilının şimal k>Smına dıü~en, kii
çiik ve büyUk sırt sulan arasın
da bulıunan ve cenuıba <lığru iler
leyince ~l ile mahdut olan ara
Eiye Tnbluıs (Tripolis) !ani ve

rilm.ir. 
Faltat bhıiım bugün Trabhwgarp 

diye t~mıo: şehir, bu coğrafi 
ltudotlarla teflbıt ettiğimiz gen.iş 

• topra1t 1>9-.çasınm orta Jı:ısmına 
a&şer .•. »ıkiden (Jerefa) denilen 
bir ,elıriıı harabeleri iiııerine in
p olımmU4tiır. Tarihte Niniva 
Krı!Oçesi olup güvercin şekline 
(!rerek k.,txılan ve Asur efsane
ilinin mübdii sayılan Semiramis 
tarafıo:ian teskı oh.ınmuş Kaı-ı.aca 
tebrf de bu hattaya dahildir, 

Bu :ııı; kfmıetln &nrii U%Uil sllr
memiıştlr. Altmış sel'l<! kadar sü
ren Beni Ağlep hükılmeti ve o
nun merlreı:i olan Trablll6 soma
dan Ziri'lerin istilasına uğranuş, 
Jrkan Afrikalı olan bu aşiret de 1 
kısa bir zaman Trablusu hülrü.met 1 

merkezi ittihaz eylemiştir. 

Adreı: 

l&tanl>ul Küçilkpazar Sııb'Unhaıte 
aokak No. 24 

Sağlam Sandık Fabrikan 
Telefon: 22195 

Fatimiye devletini,n kunılu:şu 
•rala.nn.da, Suriye ve Mıfilrda A
rırp saltanatı devam ederken yeni 
devletler aıneak Afr ikanın içi ta
rarlanna, uzak sahillerine doğru 
gen~ fırsat ve imk.fının.. bul
muşlar, F~ti.nüye devleti de bu 
sırada teessüs etmiş, onun hilafet 
ve hükUmet merkezi Trablu.ııgarp 
eyaleti olmuştur. 

Fatimiye OOkılmeti, Nornıandi
yalılann İtalya sahillerinden A -
raplan çıkardıkları zamana ka -
dao- burada kalmış; kudret ve 
kuvvetleri lbit' aşiret beyi kudreti 
kadar a.zıılan Falıimiye devletinin 
ııon halifereri burada hüldmıet ve 
nüfuz tesis etrnişlerd"tr. 
Nonnancliyalıların İ'tal'Ja sahil

lerinden, Sidlyadan Arapları IM'
detti.kleri zaman, Arap devletleri 
sefahet ve israf uğuruna kaybet
tikleri nüiuzlarını o kad.., suiis
timal ettiler ki, ~!erini bırak -
mıyan Normandivalılar, mahalli 
ıelrenenin de kap boyunduruğu
na kBJ;'! isyana !ırsa t bekleyiş -
lerini hissedince Arnplann arka
sından Mrika lopraklarına da 
geçtiler, 1J4(i yılında Trablusa 
girdiler. Şehri zapt ve temir et
tiler .. 

Fakat Normaıııdiyalılar, "'endi 
topraltlanndan uzak olan ve c;öl
lerre, Arap ka:bilelcrile meskı1n 

bulunan bu havırli<le uzoo müd-

r-------------------·---------ı 1 'ST ANBUL BELEDiYESİ iLANLAR! 

~-... --------------------------------·-----.. 
lU0,00 U,23 lılo!Or!Q ._ıt ııkQmQ!A!Orlerinln tamlri için alıııacak 7000 

4'8,00 36,45 

Tahmin bedeller! ile Uk teminat mlktarlan :ruJrarda :ruılı ışler ayn ayn 
açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname lorl Zabıt ve Muame!At Müdürlüğü kale
minde ıörillebillr. İhale 12/5/941 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 ytlına 
alt Ticaret Odası vesikalariyle ihale ıQnü muayyoıı -tte Daimi Encümonde 
bult1Dmalar. <3240> 

t-larp Okuluna havacı subay vetiştirilmek 
Üzere sivil liseden mezun olanların kayıt ve 

kabu] şartlan 
1 - U... olgunluk lmt!hanuu vermiş hulunmak. 
a - Aldıkları mozuniyet dıplomalanndııki kanaat notu. 171 ftya çok b1 

bulunpıak. 

3 - Olgunluk diploma tarllılndeo bir oeneden tula müddet ıeçmemı, bu-
lunmak. 

4 - Sağlık durumu pilotluk ~U ne milsa.Jt olmak. 
5 - Yaşlan en yııkıın 21 olmak. 
N•: 

snthare bava muayene heyeti tarafından ,...pılacak mcayenede uğlı.k 
dunımlan pilotluk sınıtma müsait göril.lıniyenler isterlerse harp oku
lunun diğer sınıtlanna verilmek cibi hiç bir mecburiyeti! tabı t'utul
mazlar. Tam serbesttirler. Kendilerinin arzuluına "1'.Öre muameleye 
tabi tutulurlar. 

Okul tedrisatı 15/Mayu/941 de ba~layacağmdan talip o.anla" " bu
lunduktan askerlik ıubelerine müracaat edeceklerdir. &kerlik şcbele
ri, yaptıracakları sıhht muayenede müsbet netice alanlar evraklan ile 
Harp Okuluna sevk edile<:ekle:rdlr. (2822) 

det bannamadııar.. pıııııı1ıı:ınmınıııınnıırnnııııııunıınmuı-mınııımmırmınıınıııu:ııııııınnııııııımn 
b~s::ı;.~a:;~~~e·~;ı;;n =:~ ~ TÜRKİYE CUMHURİYETi 
!ar çok geoıneden Normandi-ya - § 

bları Afrikadan cı.l.ardılar .. Bu·- 'I~- zı· raat Ban kası rada Trablusu da istirdat ederek _ 

daha 123 )'! Tralxkısta kala-bil - ~ ~ 
eliler. s Kurulu, Tarihi: 1888 ~ 

Anp İmparatorluğunun Avru- ı Sermnyeııi: 100,000,000 Türk Lil'll!I ı=: 
pırya get"ek İtalya sahillerinden ~ 
gerek!lf' İspanvayı istila ile ayak Şube ve Ajaos adedi: 265 E§ 

bast.ıkları zaman cihan içinde yü- İZirai ve ticari her nevi banka muameleleri ~= 
zen tıugii.,ün en medPn! ülkesi- E! ?5'!! 

aine med.eniv.-t meş'alesirri bcra- ~ .- =-
ber getinrnişlerdi. § ::: 

(Ar'ka."1 nrl E ~ 

MABKEMElERDE ~ ::5 

(3 Ü1'CÜ sahifed"n devcım) 

diye söze bas1ay;rp, bir sıraya, ya
nm 98.tıan fa.da, saçma sapan söy
lendi. 

İddiasına bakılırsa. Nuri ona 
daha evvel !bıçak çekmiş, tam bı
çağı kalbine saplıyacağı sırada bu

da bıı;aıtını çek.erek Nurinjn kolu
luna sapla.rruş ve elindeki b><;ıağı 
almış... • 

- Şalıi'tleriıın var efendim .. 
fllhut mil>vacehesinde cereyıan et
miştir .. Celp ve istimai şuhııt ta.. 

lep ediyorum .. Divor ve bir takım 
isimler sayıyoc. Bu şabi.tlerin ça
ğanlma6ına karar veriliyor. Şev
lketm ması.snane tahliye talebi 

reddediliyOl'. Mahl:emeden çıh -
yoruz. 

Deminki iki adamdan Bot'azan 
Hasan bikByt'Sini anıa.tan: 

- Vah zavallı! dİ)><Jr. Bu saiıici 
b~ çekmek tôyle d.umun, ken
dinden geçmiş, canın.dan lı<-zmiş .. 
Demt'k ki, bu Ş.-..loetin tabıyesi

& im ... Tetıl1kmiz adamların tetı
l>ke\iz yerlerine bir bıçak aapla
yıpe raftakileri tedhiş .. 

Bu gidiş iyi cidiş ıınmıa. eter 
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ı 28.800 Lira ikramiye Veriyor 1 
e E 
=zirnat Banka'1nda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf ıtesaplıauıda en = 
=az 50 füası bulunanlara senede 4 defa çekil-.k knr'a ile llf&frıd.UU 
~ plana göre ilmuuiye da~tılataıdır. = 
= = a 4 adet 1.000 tJnılı) ı.ooo Ura ~ 
~ ' • 500 • Z.000 • = 

'• 250 • LCOO •= 
=•o• 100 • ı.ooo .~ 
~ 100 • q • 5.000 • ~ 
~ 120 • u " c.soe • ~ 
=lCO • !O • S.ZOO • = 1 _D~T: Hesaı;ı!anndalı:i ıımralar bir Sll'lle 1çinde 50 liradan 15 
e:•enıv duşmıvenlere ıkrarniye çı:ktı~ takd'rcle 3 2~ fazlasile verile- = 

"tir Kur'alar senede 4 defa: l EylUI ı Birincilı:inuıı. l Mart = 
Haz ran t&rihlermde çekilecektir. = 
ımuıııınmnnnmuıııımn•-iııı•mnnıımm••nnoııuıı.I 

SIHHAT MEMURU ARANIYOR 
Türtı: Hava Kurumu Havacılık Dair .. ; için Qfaiıdaltl ..,.u.r baJz olmak 

Cbıere 75 lira U~retıe bir aıhbat memuru alınacaktır. 

_;;~~~erin ld•ı:nbulda 1bulunanların Türk Hava Kurumunda Havacılık lılii-
m~ ................ e ve ı 6er mah11 lerde buluna nlann da Ant. da · 
qeııeı Di.reklör!Utüne müracaatları ilAo olwıur. anı Havacılık Dalzaı 

~~PARA 
\ llAY.l.T YARIŞllfllf 

DİREKSİYONUDUR 

T. iŞ Bankası 
Küçük T asarral 

he•aplan 1941 

~ 

4 Şubat, 2 ''Aıl ~! 
1 Atusto•, s İklnclteırin j 

tarihlerinde yapılır. ~ 

1941 ikramiyeleri ~: 
1 adet 2000 Llık = 2000,,....Lira ~! 
8 > 1000 > = llilOO~ > j 

2 • 750 • = 1500.- > ~j 
4 • 500 • = 2000~ > ~~ 
8 > 250 • = 2000.- > ! 

35 • 100 • = 3500.- • ~j 
50 • = 4000.- > 

29 Nisan 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat 

Ayarı. 

18.03 Çocuk Haftası Mtinasebetlle: 
Radyo Çocuk Klübil. 

18.30 Konuşma: (Çiflçının Saati) 
18.45 Müzik: Çiftı;lnin aSati. 
19.00 Müzik : Mandolin Kuarteti -

Adnan Kopuz ve Arkada~ları. 
19.20 Muzik: Saksofon Parça.lan 

(Pi.) 
Ul.30 Memleket Saat Ayan, ..., A-

jans Haberleri. 
19.45 Konuşma; Ziraat Takvimi. 
19.50 Müzık : Fasıl Hey'eti. 
!0.15 Radyo Gazete•i. 
20.~ . Müzik R:ıdyo Saloıı Orkes

trası (Violonist Necip Aşkm 
İdaresinde) 1 - İperen: Ga
vatina. 2 - Beethoven: Mö
ntie, Sol majör, 3 - Michell: 
Le Ganzonl d'İtalla, 4 - A
ınadei: İnvano (Serenad), 
6 - Brahms: Macar Dansı, 

Nn. 21, 8 - Ven de Yelde: 
R ' umun Şarkısı, 7 - Ma
inz.er: Viyanalı Kızlar, 8 -
Nlelst>n: Ma&karad, 9 - Ta7-
ltlr: )tfcditntion, 10--E. Bach: 
Bahar Uyanı~lan . 11 - Ke
telbey Çingene Valsi. 

21.30 Konuşma: (Çocuk Esirgeme 
Kurumu adına Ordu Meb'u
su &Um Sırrı Tarcan tara
fından). 

21.45 Müzik: K O R O. 
22.30 Memleket Saat Ayan, Ajans 

Hnbcrlerl; Ziraat, Esham -
TahvllAt, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Dans M!izlği (Pi.) 
23.25/23.30 Yarmkl Program ve 

Kapanış. 

Sultanahmet 1 inci 
Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

Davacı Cenap veresesi tarafından 
davalı Hasan aleyhine açılan, Cemberli
taş'ta Babıhi.imnyun ve ,Xuruosmani
ye caddeşinde 194 ve 6 No. lu Çembcr
litaş Jlarnamı ile altındak i dükk<Jala
rın şuyuunnu izales i hakkında açılan 
davadan dolayı hissedarlardan olduğu 
anlaşılan C•nıberlitaş'ta Cemberlltaş 
Hamamı altında 212 No. lu dükkAnda 
Yorgi'nin ikametgcihının meçhuliyeti 
hasebiyle tesbiti hakkmda zabıtaya 
y.a~ılan yazıya verilen cevapta, k:E"ndi
sını bilen ve tanıyan olmadığı bildiril
miş ve mahk'°mece 15 gün milddeUe 
$va arzuhali ıuretinin UA.nen tebli
iiDe ve muhakemenin de 15/5/941 
Perşembe günü saat 10 a Wikine ka
rar verilmiş bulunduğundan o gün ve 
o saatte bizzat veya bilvekdle mahke
mede haı.ır bulunmadığı takdirde mu
hakemesinin aıyabında icra Juhnacatı 
llh olunur. 941/144 

İolanbal 11oıı,.e D6nltlncil -.ı 
lllı\lıkeıneslııdon: 

Türk bandıralı Bürlıani;re Y8puru
nun kaptanı Nuım Aynacı 28/4/941 
tarihli arzu.halle mahkemeye müraca
at oderek; 4/4/941 tarihinde Menin
den harekot eden Blirhaniye vapuru
nun Mersin - İstanbul seterinde temi 
1/4/941 tarihinde Mannarls'leo kalk
tıktan !Onra Meter bumtmun dmtün
Ulsü ucunda· kara.ya otunnakla vlki 
kaza hakkında deniz raporu verilme-
sini lstemı.ttr. 

2/5/941 saat 10 tahit dinletnıok ..., 
6/5/941 aaat 14 de rapor alma C(lnü ta
:1in edilmiıı oldul!undan Deniz Tkaret 
Kanununun 1065 inct maddesine tıevti
kan hAdlse ile alAkalı ve kazadan za
rarlı herke-sin mahkemede bulunması 
veya veldllerlni bulımdurabUmelerl 
için lı:eyfi;fet llAn olunur. '1/l03 

. ' -IDARUllll Bitli 15 BAlllCAS 
JKRAMIYELI ~SAP 

Bahçekapı Agopyan hanındaki 
Satınalma komisyonund 

Aş kabı 8000 
Büyük kazan 25 
Ktiçilk kazan 1ory 
Büyük :fağ tavası 10 
Küçük > > 5 

Büyük kepc;e 10 
Küçük kepçe 5 
Büyük kevgi: 10 
Küçük > ~ 

Kıicük saplı ta5 15 
Yukarıda cins ve mnctan ya.z:ıh bakır edevahn tf"ltarrllr td~ 

rtnden ve askeri evsafta pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 30.4.941 
ba günil saat on birde Babçek:apı Aaopyan Hanındaki satınalma to 
yapılacaktır. c3322> -

T. H. K. 
Hava Gedikli namzetlerine 

ıs - 18 yaşında olup ta muayeneaeımzanmış o.ta.n Hava CcdikU 
rinin derhal Havacılık Mümessilli.ilne müracaatlın. •3314• 

1 
Deniz Levazım Satınalma 1 İ · 

Komisyonu llônları 

Marmara tl88ıib&lıri iL ...ım -
it.om \syonundan: 

Toz şeker ilanı 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen 11-

:falı 47.75 kuruş olan 20.000 kilo toz 
şeker pazarlıkla satın alınacaktır. 

ZAVf IVRA 

13.5 - 1-f arasında suı ..ı1 

Tramvay durağından MailP' 
dtirlOğüne kadar Yorebaıo' 
desinde biri adi not Uğıdı 
ri Fotoğraflı olmak üzere 
be~ parça evrak zayi 
Bulanın Galalada Zıraal 
sında Müfct~ Muthar 
getirdiği takdirde menıJJ'°' 
leceği ua.n olunur. 2 - Pazarlığı 2 Mayıs 1941 Cuma , 

günü saat 15 de İzmittc tersane kapı
sındaki komi:;yon binasında yapıla- l, 'lııı••••••·--~ 
~tır. Teminatı 1432 lira 50 kuru~tur. İstanbul 2 inci 
isteklilerin bu 1ş1erıe ilgili oıduklnrı- Memurlugw undan: 
na dair ticaret vesikalartyle birlikte _,... 
belli gün ve saatte komiory'on başkan- llir borçtan dolayı 39/'SI'. 
lığına müracaalla!ı· c3330> il -·'-- 5' 
------------- lu dosya · e m ..... JA;uz ve ~ 

ist:ı.n.'buı ~ lklnd Tlmrd lllııl>- sına karar verilen 928 ın '° 
kem<slndnı: 34/1068 lamel Bulk marka bir ad 

Filip Kal<ncupoloo. Osmanlı Ban- mobil 6/5/941 tarih:ne 
kası ve Vasi! Zappa mirascılan tara- salı günü saat 15 "5, !» y• 
tından Vasi!, İstifan ve Kostaııtin Jıısti Fındıklıda 139/141 No. I~ 
aleyhlerine ika ıne olunan davanın ce- 1 k O gilP 
reyan eden tahkikatı sırasında: Mfid- Garajda satı aca tır. 
deialeyh Vasil, istılan ve Kostantıo jus- hammen kıymetinin yiiıdt 
tinin ikametııAhlannın meçhuli,.etine bl lbulmazsa iki~İ arttırması 
naen yapılan ilanen tebligat üzerine mu tarihine müsadilf perşcınJıl 
hakemede ispatı vücut etmediklerin- ayni mahal ve ayni saati' 
den haklarında hukuk usulü muhake.-
meleri kanununun 401 ci maddesine olunarak en çok arttıran' 
İevlikan gıyap kararı lttihaziyle ili- edilecektir. Taliplerin sal~ 
nen tebliğine ve muhakemenin 20/5/ manlannda mahallindoe b~ 
941 tarihine mtısadif Salı günü saat 14 memuruna yüzde yedi '\> 
de bırakılmasına karar verilmiş ol- akıçesile müracaatları ııaıı 
makla key!iyel tebliğ mukamına ka-
im olmak üzere ilin olunur. (4685) nur. 39/3900 

İstanbul Hava Mınhka Depo Amirliğind 
ı - 3() ton otomobiller tein vakum ya.il alınacaktır. 
2 _ Kat'1 teminatı olan cl665> liranın Bakırköy Malmüdilrlil~ 

]arak makbuzlariyle birlikte 6.5.941 Salı günü saat 14,30 da Yql~ 
Mıntaka Depo Amırliği satınalma Komisyonunda bulunmalan. c3' 

Baş, Di9, Nezle, Grip, 
Nevralji, Kınk1ılr. .-e Bütiln Ağrı.lannızı Derhal Keeef 

(Oocı. S ..... •haat>lllı. TAKLiTLERiNDEN SAlllNINlZ
YEıroİ' ruu .. u l(trTl'l.ARI ISRARlA ISTf.Vl~ll 

Beyko~ Malmüdürlüğünden : .; 
ı - Y8'0va Bahara alt muhtelit cins 3 ve 4 puslu domlr borular .,O 

b11;fük ve 7 adet küçük bot teneke 177 adot bfiyQk ve küçük b<>' v 
oksijen kıwını 2 adet baskül ve ıı.stede yazılı saire ~ 

ıı - Millla Nefi Sanayi Şlrl<etloln 10 adet b(!yük demir varil ır 1 
dolu 4 adet bot çln.ko boru tahminen 11 ton mlktannda hurda dem .,,.ı 
puslu ıa adet bQyllk demir boru 19 adet ııcpellJ damaca:rıa 1 adet 1 maldneoi mublellt clna ve eb'atta demir borular 1 adet dinamo ve 
varil ve 11&.itt. 

Mfilp Not! Saneyt S!Jlı:etiyle T-va Bahara ait olup nrıı ~ 
dolayı tahtı hacze alman ..., Beykoza nakledilen :fU]<arda ,.azılı ta ~ 
lira kıyınet!ııdo buhınaıı ona tab.sltı emval kanununa tevfikan M•. 
Pazartesi ırfinü ıaat 2 de bllmllza:rede 113tılacağından talip olanlaruı 

men kıymetine IÖfO '!(, 7,5 pe:r altçele:loi müzayede .. aıindcn e1""'1 ı 
Mal Sandıtına yatırmaları ..., ~ dnst hakkında daha !azla mnl~ 
veya eşyayı ıörmek isti:renlerin bul(lnden itibaren müzayede gününt it1 
ı;m Beykoz Malmildürliljü tahsilAt ıervisine müracaatları lüzumu ~;;/ 

İstanbul Hava Mı~taka Depo Amirliğind NiSAN 
1' 12 Öf le 510 1 - Sıbhı:fe mektebi mezunu olmak !::"••••• DOl[T()ll 1 - İlri aMt elektrik gurubu tet ... rııatı ile Alın alınacalctır-

J7 02 İkln.ıl 900 

ı., 

lılı 

-tı 

• Ffarunürreşıt zamanında Afrika 
valiliğine gönderılen b:ırahinı bıni 
Ağlep, mahalli memuriyetine va
nr vannbaz Harunürreşide kıı=şı 
isyan etımiş, Halli.eye karşı cepb<ı 
almış. Trablusu hük:Omet mer -
Jı:ezi ittihaz edero1c kendi soyu e
lan .Beni AtleP hanedanını tesis 
e;ylmıif*ir 

29 
S l l I 

2002 
21 .(3 

.(09 

Ak-
YalQ 

tın.ak 

1200 
1 42 
807 

2 - Yaşı 40 dan yukan bulunmamak .. f>ııal hinneıe llh'-'•• ....... ~.-- Feyzi Ahmet o ı· 2 - Kat, leminatı olan <610> l.inmın Bakırköy M<ılmfidiirlilftin~ 
.. ir tabip raporu bulunmak. -- -~ naran nk makbuzlarıyle bll'lıkte 6.5 941 de sa•t 15 de YOJllMy Hava Mıı> 

l 
3-- Şim<i.ı,r9 kadar ı:alıimıl olduju 7erlerdeo Yerflmı, i,Ji hal ktb*lannın ctı.Drn VE z1m:ıtEVhıı Amir!Jli Sabnalma Komisyonunda bulunmaları. cS325> ~ 

buhmması. ldlTERABSI8J ı ·- pi 
4 _ Kabııl ed!Hı<elr olan sıhbat ,...mu.ı:u iQ6oii Kampında iatıbdam edile- (BabıAU) Ankara caddesi Cltlal- Sahip w B_..ııarrtrl· Etem kt J!Pni.,~ - N~yal Direktörü Ccvdcl 

...ı..fu. c:13u. eitlu Yokuşu KOte başında 1'o 43 · 
" cSON TELGRAF> Matbaau , 


