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f1 angi yoldan 
e Nasıl? ...., 

~anlann yeni hamle
":-• Cebelüttarak'm tett edeceii muhakkak 
0 alda beraber ıene 
~larm tek cephe u
"1 u harbi bırakarak f ~rkta da ayni zamanda 
ır taarruza kalkıımala

ra 'h. ı tınıali vardır. Al-
:~laruı Irak hakkın· 
-1cı bir sözleri de mi· 

la&lıdar •• -

AnluuaJan: 
~ • 'Yuaaa harbi artık a.ta
! ~~Şarki Akdenize intikal et· 

'Uluyor. Binaenaleyh, Yu· 
e.,. "•e llora 1arımaduı üzerinde 

itnıiıtir, 
~arın yeni hareket hedef
' ba &titunJuda daha kıt bq-

bi· tebarüz ettirdiiimiz 
p ' llıuıhakkak ki Cebelüttarık, 
llı:ra, Portekiz, Fas ve Afrika 

tS lahilleridir, 
ttt!'•Yanın mihver emrinde ol
'~ '9e herşeyin General Franko· 
ıe·'tt. kndeşi, İspanya faşist partisi 

ili '9e 8 · · · Jle l arıcı ye Nazırı Swınerın 
Ilı.~ ha - Roma ziyaretleri es~.a
~ a takarrür ettirildiği ve o gun
t'J~ bugüne intizar saatlerinin İn· 
•oli~~e)e karşı bir idarci maslahat 
• k •kası ile savuşturulduğu uıu-
4) kaktll'. Vazife saati gelir ve 
..... tnanlar için garbı cenubi istik•· 
"'•et· • • •nde hareket Ye sahne perdesı ttihr açılmaz fspanyanıD da ro· 
la tıde Ye vazifesi başında bulu-

cağından fü.phe edilemez. 
.._ Ct1»eıuttank, herhalde İngilte
~ tarafından deniz: hav~, kale 

"Yetlerinin ittirakılc vt elden 
rıehiıen bütfin imkanlarla nıit· 
llfaa edilecektir. Almaa ..,. ts

hrı:voı ordularının kaleyi dilşiir-
lllııe)c hususundaki arzu ve emel-e . 
• tı lltca\ bu müdafaanın sonun-
a tahakkuk safhasına girecek 

•t11 rirıniyeceklir. 

Marepl Peten 

Ege denizin· 
deLimniden 
sonra Alman 
işgal hare
keti durdu 
raaanıııar Slklad 
adalarında şld· 
detu bir mukave
met glıterıyorıar 

Vişi 30 (A.A.)- Yunanis
tanda, henüz vapurlara irkap 
edilmemiş olan İngiliz seferi 
ku'\·vetleri1 Navarin ve Kala
mata gibi, Peleponezin cenu-

(Devam 5 tncl sıı.hifede) 

lngilterenin va
zifesi Almanya
yı gafil avla~ak 

Londra 30 (A.A.) - Evening 
Standard gazetesi B. Çörçil'in ev. 
velki akşam radyo ile neşredilen 

(Devamı 5 _,, 8ahllelle) 

p 4\ncak, Cebeliittarık dışında 
•e:~1ekiz •e tspanyol garp sahil- Tıp Tal ebe 
'a .1 Ve Usleri ile; İspanyanın Ce- J 
l.i::e ~e Fas kar.ısındaki Ds ve sa- y UTdUnua 
,1• rıni11 kolaycacık Almanlar 
..,:.rıe ceçmesi tabiidir. Belki, Al- Bir hadise 
41 lllar Viti hüktimetinin müsaa-
Q e etnıemesi karşısında harp hali • • • • 
e:.. b11 hükmnetin elinde b~~una~ imtihanlar bittığı ıçın 
'1 d1lp Pransasını, sahil ve uslerı- y Ur d U terketmeleri 

itle ltral ve istili edeceklerdir.. d·ıd• 
~e ı:n•n taarum bu istkametlen talebeye tebliğ e ı 1 
•-lldısj i~in yeni hedef ittihaz e-
~ "e u Tü k Tıp Talebe Yurdun~a .. bulunan 
le S 1h ntehayi garbiden r talebeler bu sabah VıIAye.te ge-
tli 0 -.Yet hudutlarına kadar bil- 1 il .\- d h k. }erek Valiye müracaat etmış_ e~ ve 
ltı · • • .. pa lnt'asını ken i a ı- k-
t,.:)et '9e lstiliıı altına geçirmek garip bir karar hakkınHd~d~ı a • 
~.,ehb11 il 1 k • yette bulunmu~lardır. a ıse şu-lr "s ne girmiş bu unur en, :r 
ısıra n d . d 

•ide m teveccih hareke.t ~ y.e- uyr:urd ı·daresi imtihanların bitti.. 
aı 11 faal bir safhaya gırmıştır. 
sqltl• .. ı d c b"'"--· -.;,.; ilerı· sürerek talebelere der· - arın, ayni zaman a e ~- e..._ • (Devamı 5 tnc~ Sahifede) 

~Denm~l~l.De~l~mh~K~e~de~)-:==:=:=:=:=:=::;;;;;;;;;;;;;;ii.:--~ı 

y ARIN BAŞLIYORUZ 
1ıııı111ıııııı 

BiR CASUSUN 
GiZLi DEFTERi 
l 1 1 1 1 1 
BIJlll &arp, 

ı ı ı ı r ı ı ı 
c:aıaılak, A.

we r.J.~rllla aomanı 

Cem. t • • • bir caıuıu tanımak ister mi· 
• • ıye ıçıne gıren Cas u tethiıte 
•anız?. Mutlaka bu eseri okuyunuz. uı 
aüçliik çekmiyecekıiniz •• 

Nakleden : 1 s k ender F. Sertelli 

B • F • M h rd Nevyorlı Ca-a eNrı yazan rancı• ac a ' .. . b 
... Mektebinden birincilikle çılunıf rnuthıt .~e e>:· 
ftelmilel 6ir ıöhret, Ent~lijeıu Seruisin en gode •1

• 

malanndandır •• 

ION TELGBA.rTA OKUTUNUZ. 

Eğer Fransa 
Almanljaga 
boyun eğerse 
Amerika giye 
cekmaddeleri 
vermiyecek 
Vlttdeld Amerlllaa 
[ e ·ırı Mareıaı Pe
tea'e blyle ılyledl 

Zürih 3- (A.A.) - •La Suisseıı 
gazetesinin Vişi muhabirine göre, 
Mareşal Peten Amiral Darlanın 
işgal altındaki Franaaya yaptığı 
ziyaret hakkındaki izahatını dia
ledikten eonra Amerikanın Vişi 
büyük elçisi Amiral Lihi ile uzun 
bir mülakatta bulunmuştur. 

Bu muhabirin zannettiğine gö. 
re, Amiral Lihi eğer Fransa A • 
merikadan yeni iaşe maddeleri 
almak istiyorsa, bitaraf vaziye • 
tini muhafaza ft Almanlarla mü
zakerelerin tazammun ettiği tn.. 
giliz düşmanlığından tevakki ey. 
lemesi lüzumunda ısrar etmiltir. 

A vustralyada 
70 bin genç 
hava teşkili-
bna giriyor 

Yeni bir tayyare teş· 
kilah kuruluyor 

Sydney 30 (A.A.) - A vustral
,. hava kuvvetlerine lazım olan 
pilotları muntazam bir ıurette 
tıemin etmek için Avustralya Ha
va Nezareti bir tayyare teşkilatı 
vücude getirmeğe karar vermiş ve 
bu baptaki projeyi tasdik etmiş. 
tir. 16 yaşından 18 yaşına kadar 
olan gençler bu teşkilatta çalıta • 
eaktır. Bu IUl'etle kaydolunacak 
ıençlerin sayısı 70,000 kadar tah· 
min olunmaktadır. 

Maaş lıerlade llava 
mallarebelerl 

Londra, 30 <A.A.) - İngiliz tay
;rareleri, bilhassa Manşta bir çok ba
reldtta bulunmuştur. Dönkerk'ln a
pldarmda bir İngiliz katllesin.i bima
,.e etmişlerdir. Otra boyda dört düş
man ıemisi bombalanmıştır. 

Spltfayr tıınareleri Manşta devriye 
aıezerlerken, düşman tayyarelerine bQ
eum etmillerdir. Bunlar hasara utrı
~ &eri dömnilşlerdir. 

Qıbelltt.aldllld lqllb --mnnlan .er'!M6etlle: laalHs 
semicilal .... .....-. 

Beykozun alacağı 
müstakbel şekil 
Dün Şehir Meclisince kabul edilen 
planla Beykozrla neler yapılacak? 

mahalesinin mezarlık yeri de inkişaf 
salıası olarak aynlmıştır. Burada ya
pılacak evlerin arkasındaki tepe bir 

Boğazicinln Anadolu yakasının 
iman için şehircilik mütehassısı Prost 
tarafınadn hazırlanan ntızım plAnlar 
dün Şehir Meclisi tarafından tetkik 
ve tasdik olunmuştur. Boğazicinin 
müstakbel şeklini göstermesi itiba
riyle o civardaki tekmll halkı alAka
dar eden bu planları peyderpey oku
yucularınıza bildircceğ z. Bugün Bcy
kozm1 plAnmı yazıyoruz: 
Kasabanın inkişaf saha olarak 

(Devam 5 tnel aa.hifede) 

Yakında Af: 
man ve Ame
rikan harp 
gemilerinin 
çarpışmaları 
beklenebilir 
Amerika, llemea 

11 llemen barba maa
m dil bir karar aldı 

Tokyo 30 (A.A.) - Amerikanın, 
deniz devriyesini garp yarı küre. 
Bini çeviren sularda daha uzaklara 
götürmek karannı bugün en bü
yük iki Japon gazetesi Amerika. 
nm harbe girişine doğru ilk mer Anıerftnın donanmuınm .e,dk dldtanılumdan Nevyork ı 

hale suretinde tefsir ediyorlar. 

1 Kokumin Şimbun gazetesi di - 1 ~ 
yor ki: 

•Kelimelerin umumi manası iti. 
barile kafile himayesi ve devriye A·-----•·•-;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ____ m:;;._liiiiiiiııııiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii...-
büsbütün başka şeylerdir. Fakat lmanya harbin siklet merkezini 
Amerika bahsinde kafile hima • ' 

<Devam 5 Mel Abifcde> C ~be 1 Üt tarı k Üzerine çevirirse, 
Amerika filo- lngiltere ne tedbirler alabilir? 
SU icabederse, (Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
h 8 r P IDID taka• Almanya İng·ıtcreyi maglfıp et- riçle hayat ve harp münascbetlc-

nıck için iki mühim hedef üzerin· rini kesmek· 

5108 da girecek de yi.irüyor: Almanya, 'birinci hedefe varmıı 
1- Kendi nüfusu 46 mill ona gibidir. İngiliz milleti ve kuvvet-

Vaşington 30 (A.A.) - Bahri 
harekat kumandanı Amiral Stark 
Amerikan harp gemilerinin şim. 
diden Atı.antikte 3200 kilometre 
mesafede d'Cvriye gezmekte ol -

varan İngiliz milletini 2 milyon li ordusu, adayı müdafaa endişesile 
ordusilc Britanya adasına hap- §İmdiye kadar insanca başka cep· 
setmek; helerdeki muharebelere yctişe-

2- Britanya adasındaki'°" mil.. •~ıuişt-":. Alman istili tehlikesi 
')"oıı İngilizlc 2 milyon orduy.a;aç kawşısmila ada~·a kapanıp kalmış· 

(Devam 5 inci sahii'edc) ve malzemesiz bırakmak iÇ'in 'ba.: (Devamı s inci Sa.blfec1ıe) 

Kartalda bu sa.-~M&.Uılıillllarda 
hah korunma vazı1ete11a1aı 

tecrübesiyapıldı Kıt'aların 
Saat on baçakta büyük kısmı 
•••••raa deneme y . 
111r ıaat devam edip unanıstan· 
on bir baçakta bitil dan ayrıldı 

Bu sabah Kartalda Pasif Korunma 
ve paraşütçiılere karşı mildafaa de
nemeleri yapılmıştır. Denemelerde Vi
llyet Seferberlik Müdilrü Ekrem Gö
nen de hazır bulunmuştur. Hava teh
likesini blldıren alarm işareti sant 10,30 
da verilmiş ve denemeler 11,30 da ni
hayet bulmuştur. Kazanın muhtelif 
)'erlerinde yangınlar cıktığı, çökün
tüler olduğu farzedılmlş ve ekipler bu
ralarda derhal faalıyete geçmişlerdir. 
Gaz bombalan düşttiğıi farzolunan sa
halar derhal gaz ekipleri tarafından 
temizlenerek zehirlenen bazı kimsele
rin ilk tedaviri yapılmıştır. 

Kartal Çimento Fabrikasında da bu 
tekilde denemeler olmuş, fabrika ekip
leri muval!akıyctle çalışmışlardır. 

Kartal gaz depolarını bombalamak 
maksadlyle Rahmi Bey Çiftliği civa
nna inen mctruz paraşUt(iller de e
kipler ve k8yliıler tarafından kısa bir 
zamanda zararsız bir hale getirilmiş
lerdir. Denemeler cok muvaffakıycUi 

Almanlar Mora
nın lşgallDe de
vam ediyorlar 

Balkanların yen i 
hudutlarını Alman
ya tayin edecek 
MORA'NIN İŞGALİNE 
DEVAM EDİLİYOR 

Anadolu Ajansının bildirdığine 
göre, Yunanistanın tahliyesi sona 
ermiş ıib.idir. Avustralya Baş
vekili ve Yeni Feden, kıt'alann 
büyük bir kısmının şimdi Yuna-

(Devamı 5 tncl •Jfada) 

)Aşk ve kıskanç
lık yüzünden iki 
feci cinayet oldu 
Bir tlccar bir bar 
kızı atrana bir ı••· 
el, bir kadla da ıev-
gWılnl lldlrdl 1 
Aşk ve kıskanclık 7üzünden dQn 

ıece İzmirde iki feci cınayet işlen
miştir: Toprakkapıda oturan 35 y~ 

(Devamı 5 ine~ Sahlhde) 

Denizden bir 
erkek, bir kızl 
cesedi çıkarıldı 

Fencryolu sahillerinde bir erkek ce--
1edl bulunmuş ve kenara cıkarılmıı
tır. Zabıtanın yaptığı tahkikat sonun
da cesedin Arapcamlinde Osmana ait 
olduğu anlaşılmJ.$tır. Ceset morg kal· 
dJnlmıştır. 

olmuştu. Beykoz - Sile yolu istikametinden --<>--

Diğer taraftan dlln Tarabyada de
nizden bir haftalık bir kı7 cesedi cı
karılmıştır. Bunun bir ıayrimeşnı 

münasebetin kurbanı olduğu tahm:.n e
dilmektedir. 

ziyade Akbabayolu ciheti kabul edil- VllA ff bl d 
r.ıişt?r. Burada arazi çok meyilll oldu- a)'8 8 r 0 8CI 
ğundan Beykoz - Akbaba yolunun • 1 A 1 1 1 t 
genişliği e metreye indırilccek ve bu Italyan ga t .. ruşve saç y e ev-
)'Ol iizerinde yapılacak binalar asgaı1 j ze e '•il edildi 
10 metre veride bulunacaktır. Yalı A il 

-------------!'leri Türkiyenin Vali Muavininin odacısı Settar rüş-
Bir hamal pirini! vet vermek suçu ııe dün 1 • 7 hapis 

Y d •ı d ve 16 lira 60 kuruıı para cezasına 

Çuvalları altında urumu J e a• carptırılıp tevkif edll~ştir. Settar. 
vilayet maiyet memurlanndan Kema-

k8llp öldü- ha fazla meşgul ~::~=:n!~ ... t 1 de Vali Muavini-

Vefada KAtipçelebi mahallesinde 10 - eseni telefona istiyorlar!> di)ıe 

numarada oturan hamal ömer oğlu oluyorlarmıc cağırmış ve bu sırada Vali Muavini 
1308 dotumlu Salim, Ayvansarayda 91 )'emekte olduğundan Kemale: 
Güven Çelik Fabrikasında dün akşam (Devamı 5 IDd.ı Balıttedıe) 
ealışırken pirine çuvallarından birini 
7anlışlıkla çekmiş ve pirinç dolu olan 
cuvallar üzerine devrilm ştlr 

Boylece muhtelif yerleri ezılen z.a
yallı hamal biraz sonra ölmüştilr. 

Bu sabah vapurda 
bir yolcu öldü 

Bu sab h Badnirm ya h rcket .eden 
cMarakav vapuru yolculnrından 52 
)'&!:ında Berber Sami isminde birisi 
birdenb e ölmll~lilr. Ceset vapurdan 
eıkarılmış tahkikata ba~lanmı~tıı·. 

Önümüzdeki bir kaç 
gün içinde harp bazı 
yerlerde her zaman
kinden daha şiddetle 

patlak verecek 
Berne, 30 (A.A.) - Ofi Ajansı bil

diriyor: 
National Zeitung ve Trlbune de Ge

neve gazetele ilıin Berlln muhabiri-
<Dcvamı 5 in<* Sahifede) 

Yarin daireler tatil 
Yarın 1 Mayıs Bahar Ba7ramıdır. 

Bu münasebetle tekmil resmi daireler 
ve Bankalarla mümasil müesseseler 
7arın tııtil edileceklerdir. 

MF.KTEPLERDE 
Ortamektep eleme imtıhanlan ae

ticeleri dün ve bugün talebelere teb
liğ olunmııtur Muvaff kıyet nisbeU 
ıeçen yıldan fazladır. İlkmektep me
zuniyet imtihanlan da dün bitmiş
tir Devlet imtihanları da bu aabah 
başlamıştır 

KISACA 

ŞAYİALAR 
Şayia ile nücadele çok zor. 

Ağız torba değil ki, çekip büze· 
ıin. Şayiayı yayan vatandaş, ta· 
mamen masum ve bigünahtır. 
Bir hata ettiiinin farkında de
lildir. Zaten, asli mesele de, ba 
farkı idrak etmiyen ntandap 
ıusturabilmektir. 

Müdrik vatandq, \tavayı an
lamış 'Ye susmasını bilmlıür. 
Yeria kulağı var. Hiç ümit et
mediğiniz bir yerde, hiç bekle
mediğiniz adamlar içinde, sizi 
dikkatle dinliyen )"hancı ku
laklar bulunabilir. 

Memleketin büyük arrı, el· 
laette ki, ftı veya bu ağzm geve• 
liyebileceği bir orta malı mata 
değildir. Fakat, dikkat lazım: 
Küçük 911'1 büyük sır yoktur. 
Diişman, berşeyi öğrenmek is· 
ter. Halkın 'llissiyatını, haleti 

ruhiyesini, düşiıncesiui, duy
duğunu, bildiğini, hulasa, her· 
ıeyi öğrenmek ister. 
Şayia kuyruklu yalandır. A· 

ğızdan ağıza. kulaktan kul ğa 
dolaştıkça, dal budıtk salar. 
Sultanahmette yaJan söyleyir 
Ayasofyada kendi inanan adam 
misali, pyia, sit ikçe kılık, kı• 
yafet değiştirir; yeni yeni ma· 
hiyet alır; acaip, garaip _çeşal 
ve koku tesahup eder. 

Halbuki, Tiirkiyc rahat ve 
asudedir. Telaşı, endiıesi, tl
züntüsil yoktur, Bu rahatlık 
kendi kendimize emniyetimi•· 
den ,dünya vaziyetinin fe""all· 
de şartlarının icap ettirdiği ted
birleri vaktinde almamızdan 
ileri geliyor. 
Vatandaşa düşen vazife, işine 

d ile sarılmak, Ankaraya 
ı at etmektir. 

Ti'rk gemisi i:vi yüriiyor •• 
iyi yürüyecektir. • • 
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LiSANIMIZDA 

808-STIL 

Ercümend Ekrem Talu, 
Avrupada tahsil görmüı ve
ya dolafıp gelmiı bazı kimse
lerin himmet ve delaletiyle, 
Türk dilinin gittikçe züppe
le§tiğini, bergün bir yeni 
frenkçe kelimenin lisanı~ıza 
girdiğini yana yakıla anlatı
yordu. Ostad, yazısının ao
.nunda: 

«- Türk dilini Bobstillq
~yorlar, diyor.» 

Pek i.li, Bob--Stil olmak 
yasak değil mi?. Maarif lda· 
resi, bir tamimle, Bob--Stil 
kıyafetini menetti de, Bob-
Stil dile neden aea çıkarmı
yor?. 

MÜ RETTi 

SEHVi 

Üstadımız Hüseyin Cahit 
Yalçın, geçen gün yazdığı bir 
makalede, mürettip sehviyle 
mqgul bulunuyordu. Babıi.
lide çıkan bir çok gazetelerin 
illeti, tashih meaeleaidir. Az. 
bk, üstad da musahhih ol
duktan sonra, Babıilideki 

bilcümle · ceridenin her nevi 
hatadan silim olarak İntİ§a• 
rına intizar olunabilir. 

PAHALI 

GAZiNO 

Dostumuz Selimi ı:ı:zet Se
des, yazdığı bir fıkrada, pa· 
halı gazinolara taraftar ol
madığını ileri sürerek, pahalı 
fiat tarifesi tatbik eden gazi· 
noları müdafaa ediyor. 

Pahalı gazino, lükstür, gü. 
zeldir, §İrindir. Elbette, ora
ya gidecek kesesi dolgun İn· 
aanlar da vardır. Fakat, ga
zete sütunlarında, pahalıyı, 
lükaü müdfaa etmek, ekseri. 
yeti teıkil eden orta tabaka 
ve fakir halkı rencide eder. 

Bilmiyoruz, koca lstanbul
da, haftada bir defa meaeli 
Takaim Gazinosuna ı:idc:n 
kaç kiti vardır 1 

KADINLARIN 

ŞAÇLARI 

Gazetelerin yazdığına gö
re, kadınların saçlarını tut
tul'll}ak için kullan~ıklan saç 

pensleri, tokalar üzerinde de 
ihtikar batlamıf ! . Evvelce 
çok ucuz olan bu nesneler , 
timdi, ateı pahasına çık
mıt ! 

Sayın bayanlara akıl öğ. 
retınek gibi olmasın amma 
-Onların aklı evveldir- bu 
toka ve pensleri hiç kullan
maaalar ne olur?. Sacları da· 
ğılır, diyeceksiniz.. • 

Faka!, hepimiz, saçların 
perçemınden tutmıya hazır 
değil miyiz?. 

AHMET RAUF 

Yeni elişi 
tezgahları 
Köylere tevzi edilmek 

için yeniden 4200 
tezgah yapdırbhyor 

İktısat Vektııeti köylerde el 
tezgahlarına rağbetin arttığını g& 
rerek yeniden 4200 tane tezgi lı 
yap!ırmağa karar vermiştir. Bu 
te2gihların yakında imaline baş. 
lana<:ak ve hazır olduktan sonra 
memleketin muhtelif mıntakaları. 
na taksim edilerek köylülere tev
zi olunacaktır. Bu meyanda İs • 
!anbul Vilayeti köylülerine de, 
bu tezgahlardan tevzi olunacak 
ve köylere seyyar dokuma usta. 
ları da gönderilecektir. 

_ViLAYET v~ BELEDiYE: 
* t:addebostanı • Suadiye, Sul

tanahmet, Sirkeci cıbetlerinin i
mar nazım planları hazırlanmak. 
tadır. * Silivride ekmekler biraz es. 
mer çıktığından Silivri Belediyesi 
bu ekmeklerden bir nümune ile 
bir miktar un nümunesini Ütan. 
bul Belediyesine göndererek tah
lil ettirilmesini istemiştir. Tahlil 
neticesinde alınacak unlar hak • 
kında Silivri Belediy.::si Tc;prak 
mahsulleri Ofisine müracaat e • 
decektir. 

TİCARET ve SANAYi: 
~ * İ~e Müsteşarı Şefik Soyer 
dün akşam şehrimizden Ankaraya 
dönmüştür. Müsteşar hareketin
den evvel Vali ile görüşmfişt ür. * Basrada memleketimize sev. 
ke<lilmek üzere mühim miktnrda 
mal bulunmaktndır Bunların a.!"a. 
sında otomobil, kamyon, ziraat a
letleri vardır. Bu eşyanın sevkine 
başlanın ıştır. 

* Ticaret Müdürlüğü tarafın. 
dan kauçuk işliyen küçük ima • 
lathanelere kauçuk tevziine baş
lanmıştır. * Ticaret Vekaleti Ziraat Ban. 
kası vasıtasile hariçten Sud Kos. 
tik getirtmiştir. İstlyenler 20 ma
yıstan itibaren İaşe Umum Mü. 
dürlüğünc müracaat ederlerse 
kendilerine tevzi olunacaktır. * Almanya ile İRızalanan on 
buçuk milyon liralık ticaret an. 
!aşması Ankarada parafe edil -
miştir. * Dün şehrimizden 121 bin li.. 
ralık ihracat yapılmıştır. Ccnubt 
Afrikaya iç fındık ve Almanyaya 
taze blaık ihrac olunmuştur. 

MÜTEFERRİK: 
---~-* Tekirda'.llı Hüs~yin pehlivan 
ile Mersinli Ahmet pehlivan bu 
pazar günü saat 14,30 da Beşiktaş. 
da Şeref Stadında idd:alı bir gü
reş yapacaklardır. 

* Toprak tevzi talimatname. 
sinin bazı maddelerinin tadil o. 
lunması hakkında yeni bir tali· 
matname yapılarak mer'iyete gir. 
mi§tir. * Süleymaniyede Mimar Sinan 
Caddesinde 66 numarada oturan 
Hüseyin kainpederi Hüseyin Fa. 
ruk tarafından bir demir parça
sile yaralanmıştır. * B~şiktaşta Mahmut isminde 
bir ameleyi öldürerek kol ve ba. 
caklarını bir parka atan ve yaka. 
!anan Kazım cesedi denize attı

ğını söylemiş ve dün dalgıç in.. 
dirilerek Beşiktaş sahili aranın* 
sa da ceset bulunamamıştır. 

o A 
Müellifi: Nizamett·n NAZiF 

- Nasıl? 
- Sana verdiğ.mi hesaba kat. 

mıyorsun. 

- Haydi diycUm oldu yirmi 
dört lbfn .. Bu iki bin fazlayı ne. 
reden çıkardın? 

- Az evvel 'bir fatura ödedim 
de. 

Ve cebinden ~ıkardığı bir pır-
lantalı saati gösterdi; 

- Nasıl buldun? 
- Fena degıl. 
- Fena değil ne demek? Al • 

dand. n mı? 
- Hayır amma iki bin liran ban. 

kada dur aydı daha iyi olmaz 
mıydı? Bunu kimbılir kime ve • 
reccks~n. 

- Kcstlre'lte<L n mi? 
- K t rir gibi oluyorum am-

ma ... Bılmem yanılacak mıvım? 

- Kim? 
- Perihan ... 
- Tam kendisi. 
Sofra bıl§ına geçtikleri zaman 

Semıh: 
- Açık söyle Naci. .• ·dedi • se. 

vi)"Or musun? 
- Perilıanı mı? 
- Evet. 
- Bu sual nereden aklına geldi? 
- Tabii çiftlik hadisesinı İstan· 

bulda Lilmiyen kalmadığından ha. 
•berdarsın. • 

- Yoook ... Nereden öğrenebi. 
lirler? 

- Gazete okumamak fena şey. 
Bana da bu sabah Daniş mese • 
leyi haber verince ... 

- Daniş sana mı geldi? 
- Evet. .. 
..:... Ne istiyor? Ne d.yor? Yine 

Muzaffer 
Yunanistan 

Yunanistan sderi de artık bitti, 
denebilir. Ortada, harekatı kazan
mış bir Alman ordtı"\U var amma; 
asla, mağlup oluıuş bir Yunanis
tan yoktur. Yunanistan, maddi 
kuvvet çerçevesi bakımından, ken
di çapında bii~·ük hir muharebe 
vernıi~ tarih sahifelerine yeni 
şan ve şeref le\ baları ilave etmiş, 
hnlisa muzalCer olmuştur. 

Küçük Yunanistan, manevi ha· 
kıwdan ise çok bü~·ük olduğunu 
bütün dünyaya bir kere daha is
bat etmiştir. Tarihin Ternıopil 
kahramanları ,yiğitl:k imtihanın

da., esatiri Elen ruhunu bir kere 
daha yaşntnu~larıhr. 

İsparta Kralı Leonidasın ruhu 
bir krre dalın ~iıdoldu. 

1939 evlulıinde ba 1ıyan Avru
pa harbi içind . buı:iine kadar is
f il·".H.. 1~;;.Tr\·qn n1<"n1l<"krtlcrden 
hiçbiri, mert Yunanlılar kadar 
edil ·l rrnnc dögüşmcdi. Aziz ve 

mukadde• 'atnn toprai:ı u{:nında 
Yunanlılar kndar ba ka hiçbir mil
let, bol bol kan akıtınadL 

!lo1üleveUa Metaksas: 
•-Ya isfiklıil. ya öhim; sonuna 

kadar ~nrpışacai;ız.• 
Demi~ti. 
Asil Yunan mUlcti, hakikaten 

sonuna kad~1r çarptş,nasını bi1di. 
Bugiin. Elonlerin alnını bir şeref 
hale•i sü•lüyor. Vatan için kan 
dö~en hir millet elbette ki i>t;k
liıle layıktır. 

" 
RESAT FEYZi 

için Gazeteciler 
Çubukluda bir 

yurt yapılacak 
A'·rupanın \'e A'ller,kanın he -

men ekseri yerlerinde olduğu gibi 
şehrimizde de hasta, kimsesiz ve 
ihtiyar gazeteciler. muharrirler, 
şa:rier için bir yurd tesis olunması 
kararlaştırılmıştır. 

Bu yurd için Çubukluda denize 
nezareti olan, ağaçlıklı, çamlıklı 
bir arsa bulunmuştur. 
Şchır Meclisi ve Daimi Encümen 

azasından Vakit gazetesi yazı iş. 

!eri Müdürü B. Rdik Ahmet Se. 
vengil Şc'•lr Meclisinin dünkü top
lantısında bu hususta bir takrir 
vererrk arsanın bu işe tefrik o • 
lunmasını istemiştir. 

Meclis teklifi usulen tetkik için 
encümene havale etmiştir. 

H 
ye 

s a nakli için 
otomo iller 

Belediye yeniden 8 adet hasla 
nakli!ıe otomobili yapdırtıyor 

Beledl}'t? Sıhhat İşleri Müdür. 
lüğü has•a nakl ye otomobilleri 
kadrosunu genişletmeğe karar 
verm.~lır. Müdürlük, şimdilik 4 
kişilik tenezzüh otomobillerı ka
roserilerinde yapılacak tadilatla 
!bunun miimkun olacağı net,cesi... 
ne ,·armıştır. Bu şekilde tadil e. 
dilen ıki ha,~a nakil otomobili 
servise çıkanlm•ş ve tecrübeler • 
den ıy i netice alınmıştır. Sıhhat 
İşleri l\Tüdıir!iığünün elinde bu iş 
için 6 bin lira kadar bir tahsi•at 
\Tadır Bu para ile iki hasta nak.. 
!iye otomobili daha alına-bilecek 
ve tadil edileb:Jccektir. Diğer ta. 
raftan yeni sene bütçesinde de bu 

' g ı mez rrı ·ı
a ar.a~ı yent, 1 
g z 1 şekil 

Topkapı mezarlığının büyük bir 
kısmının mezarlık halinden çı • 
karılarak lcşcir edilmesi Bele -
diyece kararlaştırılmıştır. 

Bu mezarlıPn Maltepe yolu ile 
Topkapı • Yedikule asfalt kısmı 
arasındaki sahası ilk evvel teşcir 
olunacaktır. 
Diğer tarafı.an Edirne asfalt şo.. 

.sesinin lbaşlangıeını teşkil eden 
Topkapı mezarlığının duvarları 
içeriye çekilecekt'..ı:, 

-0--

Ticaret şavlrll ·ı 
İstanbul Mıntaka Ticaret Mü. 

dürlüğü m~virlerinden Hayret· 
tin Şükrü Şenozan Mersin Tica. 
ret Müdürlüğü müşavirliğine ta. 
yin edilmiş ve yeni vazifesine ha
reket etmiştir. 

iş için tahsisat mevcut olduğun • 
dan hazirandan itibaren altı yeni 
hasta nakil otomobilleri alınacak, 
bu suretle takviye olunan nakil 
otomobilleri şehrimizin ihtiyacını 

karşılıyacak lbir ni9bette artmış 
olacaktır. 

Sıhhat İşleri Müdürlüğü şehrin 
Anadolu yakasının da bu husus. 
taki ihtiyacını nazarı itibara ala. 
rak elinde mevcut ooomobillerden 
birini Anadolu cihetine gönder -
miştir. 

Bu suretle Anadolu cihetindeki 
hasta nakliye otomobillerinin mik. 
tarı üçe çıkmıştır • 

Fen ı ziraat için 
lloyı tere 
gGsterilece w 

Ziraat Vekaleti, muhtelif malı· 
suiatın ziraat usullerine dair ha. 
riçten fılimler gctirtmeğe karar 
vermiş ve bazı filimlerde gelmiş. 
tir. Bunlar muhtelif mahsul mın
takalarıında köylülere ve müs • 
tahsillere gösterilecektir. Talim • 
!erde her maddenin ekiminden 
toplanmasına kadar yapılması la
zım gelen fenni ameliyeler gös • 
terilmektedir. 

Do ·t r Emin Belli 
İstanbul Şehir Tiyatrosunun 

san'atkiırlarından doktor Emin 
Beliğ Ereğli kömür havzasında 
kurulan sıhhat teşkililında vazife 
alarak Zonguldağa hareket et • 
miştir. 

Yeni bir çocuk mec· 
Asker ailelerine yar- muası çıkartılacak 
d 1 m 1 ç l D çalışanla!" Çocuk Esirgeme Kurumu, ço • 

Asker ailelerine yardım tahsi • cuk bakımı ve küçük çocukların 
satını toplamak üzere Belediyeye sıhhi bir şekilde yetiştirilmesi 
alınan 50 tahsildarın devamı is. hakkında herkese lazım malumatı 
ti:hdamları için Belediye Reisli - vermek üzere yeni bir mecmua 
ğinee dün Şehir Meclisinden 30 çıkarmal!a karar vermiştir. M ec-
'lıin liralık bir tahsisat istenmiş ve muayı Kurumun Umumi Merkezi 
usulea encüınem! havale olun • neşredecektir. Önümüzdeki ay 
muştur. mecmua intişara başlıyacaktır. 

f • • ' ---( ADLIYEvePOLIS_..J_ 
Gazetecilerle yakından alaka -

dar olan değerli Vali ve Belediye 
Reisimiz •burada Avrupadaki sa. 
natoryom ve nakabathaneler şek
linde modern bir bina yaptırıl • 
ması için Belediye bütçesinden de Şehzadeb~QJ 
yardım edecektir. 1 ~ 

da Tatlıcı Abdül-
İhtiyar, ha ta ve kimsesiz ga - kad• • ••ıd•• e • 

zeteciler, muharrirler, şairler için ırı o ur nın muhakemesi 
bu yeni bina bir istirahat yeri ve 
müşfik bır melce olacaktır. 

Yaralanan kayna
na öldü 

Edlrnekapı ch·arında oturan Ali 
isminde bir genç bundan bir bÜ
çuk ııy evvel kaynanası Bahriyeyi 
tabanca ile yaralamış, kadın Ha -
seki hastanesine kaldırılmıştı. Bir 
kaç gün evvel delilik arazı gös • 
termcğe başlıyan Bahriye evvelki 
gün Bakırköy Emrazı Akliye has-
tanesi ne kaldınlmı~. fakat bir 
müddet sonra ölmüştür. Vak'a et. 
rafında zabıta ve Müddeiumumi... 
lik tahkikata başlamıştır. Ali ifa
desinde kaynanasını kazaen vur
duğunu söylemiştir. 

;\)ela mı çıkarmak niyetinde. 
- Öyle idi anıma, yola getir • 

dim. 
- Deme. 
- Evet hem yola geldi, hem de 

mes'ut olmak arifesinde. 
- Anlıyamadım. 

- Par!handan vaz geçirttim, ve 
onu bir ·başkasının yahut bir baş. 
ka.ını onun başına musallat ettim. 

- Kim bu kurban? 
- Cavidan! 
- ne'? 
Tam bu sırada önüne konan 

çorbadan aldığı ilk kaşığı ağzına 
götürmüş bulunuyordu. Şaşkın • 
!ıkla ı;o!'bayı yutamadı. Dili üze
rine döki.ılen bir kaşık et suyu ile 
ağzı haşlandı. Peçetesini dudak • 
!arına dayayarak bir dakika dur. 
du. Sonra: 

- Alay ediyorsun ta bil ...• de. 
di -

Seınm, birkaç cümle ile sabah. 
ki vaziyeti anlatınca rahat bir ne
fus aldı: 

- Hele §ükür! De.>ene ki .be. 
ladan kurtulduk. 

M ddelu uml 
mfttlfl!,eUe hapse 

Bacı oııanın 18 y ı ı 
malıh mlyetbıl ı tedl 

Birkaç ay evvel Şchzadebaşında 

bir vak'a olmuş ve Hacı Molla a. 

dında bir adam bir çocuğu kıska
narak tatlıcı Şamlı Abdülkadiri 

boğarak öldürmüştü. 

Dün İkinci Ağırccza Mahkeme. 

sinde Hacı Mollanın muhakeme. 

sine devam edilmiş ve Müddeiu • 
mumi; suçlunun, vak'a günü 
Sabri ismindeki çocuğu arayan 
Abdülkadiri görünce hlddetlen • 
eliği ve Soğanağa mahallesinde 
karşılaşmaları ve Abdülkadirin 

- Hem beladan kurtulduk. Hem 
de hakikaten bi~birini tamamlı -
yacak iki genci 'bi~irine hayat 
arkadaşı ettik. Sanırım ki Cavidan 
Danişi bana tercih için bir tered. 
düt hissetmez. Fa.kat Danişle yap
tığım pazarlığın ikinci kısmını sa. 
na söyiemekten çekiniyorum doğ
rusu. 

- Para mı istiyor? 

- Yoook... Danişin bu tarafı 
yoktur. Bilakis elindelı.ini saç • 
maktan zevk alır. 
· - Öyle ise ... 

- Kız kardeşinin seninle olan 
rnünarobetindcn bahsetmek ister 
gibi gözüktü. Fakat önünü aldım. 

- Nasıl? Razı oldu mu! 
- Evet ... 
- Zavallı kız! Her !halde muz-

tarip olacaktır. 

- Sen de amma kendini beğen. 
mişsın be birader! Neye muztarip · 
olsun. Ona arslan gibi ıbir deli • 
kanlı buldum. 

- Kabul etti mi? 
- Daniş pek mmınun oldu. 
- Ya Feri? 

kendisim! Sabriyi sorması üzeri. 
ne Hacının Abdülkadiri kucak • 
!ayıp odasına çıkardığı ve bir si. 
cimle boğdu~u gerek kendi iU • 
rafatı, gerekse zabıt varakası, 
Morg raporu ve şahitlerin şeha -
detlcrile sa·bit olduğundan Türk 

Ceza Kanununa göre 18 sene hap. 
se mahkum edilmesini talep et • 
miştir. 

Hacı Molla müdafaasını yapmış 
olduğundan muhakeme karar vel"
mek üz-ere başka bir güne kal • 
mıştır. 

- Onun daha malfunatı yok am. 
ma o da takla atarak kabul ede
cektir. Emin ol. 

- Peki.. Nişanlıma beni unut. 
turacağını sandığın bu schhar de
likanlının adını 'bana söylemiye. 
cek misin? 

- Hiddet etmenden korkuyo
rum. 

- Bilakis ... Danişten fazla se. 
vineceğime emin ol. 

-Ben! 
- Ne dedinl 
-Ben. 
- Hayret! Daniş Perihandan 

ayrılıYQr. Sen Cavidanı a:ıırakıyor
sun. Ben Perihanla beraber ola. 
'biliyorum. Daniş seninle geçen 
'bütün mecarcsına rağmen Cavi -
danla evlenmeği kabul ediyor. 
Sen Ferihayı alıyorsun. Mükenı. 
mel... Garoon! 

- ..... . 
- Şampanya... Öğleyin kafa 

tülsiilemeği hiç sevmem amma, 
doğrusu böyle bir hadiseyi tes'it 
etmemek de eklen gelmez. 

- Ben de bu fikirdeyim. Şimdi 

işçilerin 
sağlığı 

iş yerlerinde duş, ban• 
yo ve acil tedavi 

mahalleri bulunacak 
İş Kanununun hükümlerine tev

fikan hazırlanmakta alan cİşçi 
sağlık nizamnamesi> Sıhhat ve İç. 
timai Muavenet ve İktısat Ve • 
kaletleri tarafından neşrolunmuş· 
tur. Mezkiır kanuna tabi bulunan 
yerlerde tatbik edilecek olan bu 
nizamname mucibince- iş yerlerin. 
de işçiler için modern duş. banyo 
ve hamam yerleri mecburi olarak 
bulunacak, yemek ve istirahat sa. 
!onları i§çilerin kalabalıklık nis
betile uygun bir şekilde olacak. 
lır. Hastalananlar için acil tedavi 
ma.Jıaleri de yapılacaktır. Nizanı. 
namede sıhhat revirlerinin ne 
şartlarda olacağı makineler ve 
iptidai maddeler yüzünedn hu • 
sule gelebilecek kazalara karşı 
ne gibi emniyet tedbirleri alına. 
caği ve yeni kurulacak 4 mahal
lerinde eski iş yerleri ile ne şekil
de irtibat tesis olunacağı da tas. 
rih olunmuştur. 

İş müfettışlcri bu hususları te. 
min için sık !>ık kontrol ve teftiş. 
lerde bulunac.ıklardır. 

Kopril. Adalar ve 
Yalova batbnda ye
ni tarife 5 ayısta 

Denizyolları İdaresi, Köprii ile 
Yalova. Adalar ve Anadolu hattı 
iskeleleri arasındaki ilkbahar ta
rifelcr•ne 5 rr.J) ıslan itibaren ka. 
rar vermiştir' 
Yenı tarife ile sabahlan Büyü. 

kadadan Köprüye saat 7,15 de ve 
akşamları Köprüden Hey*ıeli, Bü
yükadaya 19,15 de ·birer direkse. 
fer ilave edilmiştir. 

Köprüden Adalara son vapur 
saat 21 dedir. Köprü ile Yalova 
arasında hcrgün sabah ve akşam 
karşılıklı olmak üzere ikişer sefer 
ilave edilmi tir. Pazar günü sefer. 
ler çoğaltılmış ve Adalardan Köp
rüye 21,30 da son vapur konmuş. 
tur. __,,___ 

odsJarı da 
muallimler 

Son sınıf imtihanları yapılmak. 
ta olan bazı şehrimiz ekallıyet o
kullarında imtihan odalarına mü. 
meyyizler ve sınıf öğretmenle • 
rinden başka, misafir sıfatile mu
allimler alındığı görülerek bunun 
men'i dün mekteplere bildiri! • 
miştir. 

Kttçak çocu ıar tfl· 
fek atışı yapacaklar 

İlk mektep talebeleri arasında 
da atıcılığı teşvik ve küçükleri de 
şimdiden bir atıcı olarak yetiştir. 
mek için atış müsabakaları tertip 
edilecektir. 

Şeref Stadında \'e yakında Sa
rayburnunda kurulacak poligon 
sahasında yapılacak bu müsa-!ıa. 
kalar küçük Flovbc'I' tüfenk ve ta. 
bancalarile olacaktır. 

Etiketli satış!ar 
Perakende ticarette etiket ko. 

nulması hakkında hazırlanan ka. 
nun layihasında değişiklikler ya
pılmasına karar verilmiştir. Bu se. 
heple Mecliste olan Uyiha Hü • 
kiımet tarııtından geri alınmıştır. 

müsaade edersen sana bir 5ual so. 
rayım. 

- Bir, beş, on... İstediğin ~a. 
dar sor çocuğum. Bugün bütün 
gün seninleyim. Hatla gece. Bel
ki yarın da. 

Semih, doğru mu söylüyor gi. 
lbilerden onu şöyle bir süzdü. E
vet, garsonun açmağa çalıştığı p.. 
şeden dolduracağı kadehini iki 
parmağı arasında döndüren Nacl
de, aldatmak istiyen bır adam e
dası yoktu. 

- Öyle ise ... - dedi • sormak is
tediğim ilk sualden lbir an için 
va:z geçeyim de sana bir başka 
sual sarayım. Bugünü, geceyi hat. 
ta yannı benimle geçireceğini 

söyliyen bir adamın 'büyük !skan
dallarla kız kaçırıp metres edin. 
me;;ine ne mana verilebilır? 

Naci, çiftlik vak'asının ne gi:bi 
şartlar içinde cereyan eti iğini, bu 
>hadisede Perihanın oynadığı rolü 
anlattıktan sonra sözlerini şöyle 
bağladı: 

f Ark= vArJ 

Birle§ik Amerikanın ba~ 
şısmdaki vasiyeti şöyle tsıiJ 
mişfr 

- Harbe ı:irmemek şartil' 
&iltereye her türlü yard~ 
Iurunak. 

Fakat Amerikanın harp 
sındnkl programı yavaş yafll , 
ğişerek yeni bir istihale) e • l.trlf 
tir. Bu yeni isthale i~inde~ Pler 
yet şöyle tarif edilebilir: . tiler 

- Mağlup olma ma ıniJll •lı. . 
cak derecede İngiltereye Y diiıın 
ela bulunmak. itıık 

Aradaki fark vazıhtır: 'ime 
ka, yakın zamanlara kadar ..,ı te~ 
girmemcği esas prensip ola 1iı 
bul etmişti. fnı:iltereye h<f l in 
yardımda bulunacaktı. Falı' 
giltereyi mağhihi ·etten kıı 
için harbi göze alınıyı asla 
ınüyordu. Harbe girmekle 
tereyi kurtarmak <ıklarınd,_ 
rini tercih etmek mecb 
karşısında kalacak olursa. 
rika harbe girmekten e, İ 
revi mai:lüp görıneği t~rtib 
("ekti. Amerikanın harp ka 
daki hu vaziyeti bir t.ılı:ıııl 
!erin tazyıkı altında )·avaŞ )1 

deği miştir. O kadar yav•Ş 
merikalılar bile bunun {tll' 

olmamışlardır. Bugün artık 
dışında kalmnk ikinci pliı~ 
mış \'e İngiltereyi mağlubı 
kurtarmak ön plana geçmi~. 
11.nyor. Bu deği ikliğe hnsu!I 
sebep aramak beyhudedir. f. 
ka, bir defa İngillerenin da 
benimseyen bir siyaset takır 
meğe ba<ladıkt:ın sonra, '-. 
yanın zafer kazanma ına 111• 
mak için harbe knrlar siirU 
mesinl tabii görmek lazundıl 
Amerikalılar şimdiye kadııf 

be girmelerine mahal knl . 
İngilterenin ufer kazanab 
ğini ümit ediyorlardı. 1941 
ilkbaharının birinci ayı, b ' 
şüpheli olduğunu anlatmıd1'' 
vaziyette Amerika, İngiliı 
IQbiyetinin nelicelerinP JcJ 
mıkla harbe fili olarak mii 
etmek şıklarından birini f 
etmek vaziyetinde kalnıı tır. 
buki aylardanberi Amerika 
let adamları, İngilterenin ~ 
biyeti, Amerikanın da ınağlıl 
ti demek olacağını tebariiı 

1 
mekledirler. Bu sözler o kad• 
tekrar edilmi~tir k~ İngiıtrrl 
cadele ederken, Am~rikanııı 
dışında kalwası aykırı göril 
ğe başlamıştır. Mademki t 
renin \•arlığı. Anıerikan1n d' 
lığı demektir; o halıle ınii~,, 
varlığın korunnlası i~in yaftı 
gilterenin kan dökmesini 
mek Amerikalılar için er:o'lfl 
Iur. Amerika efJ~iırı umn 
tedricen böyle bir istihale'" 
rnektedlr, 

Bu istihaleye girinceye 
Cumhurrci•i Ruzveltin y11P 
çalıştığı. harbe fiil olarak gi 
le beraber, girmemi' gibi 
mekten ibarettir. Filhakika r 
ver devletlerinin hnrp hul«1 J 
rafında me ·dana getirdik! 
narşi de buna mii<aittir. Bif 
!et ne uman bitaraflıktaP 
v.~ak fili olarak harpte sa.

1 
.. Iibver ölçülerine giire butl 
yin etmek kolay değildir. 
ya, Yunanistnnın İn!!ilt<' 
garanti kabul ctmP ini bilt 
vesilesi telakki eti" ini üç 
evvel Atina lıiikfınıctine -~ 
bir notada bildirmişti. Dı~ 
raftan japonya dürt sencd 
Çinle dövüşürken, hfıla bı• 
leketle arasında harp \'aıi~· 
mevcut olduğunu kabul etnı' 
le.lir. 

1 Amerika da anlaşılıyor I<,) 
disine mahsus bir ölçii kalı 
miştir: Bu da fngilfcrenin . 
biyeline mani olacak 111 1 ~ 
yardım. Bu. şimdiye kadar 
mihar dolarlık harp malıt 
nin. İnı:ıiltere için Amcril<aıl• 
li haddine varmı<tır. Bıındal' 
ra bu malzemenin ingil 
nakli gelecektir. Belki dP 
•göniillü, Amerika 14tfa"1 
fngiltereye yarclımları takiP 
cektir. icap ettikçe bu \'ol ~lll' " 
de ba~ka adımlar da ntıJab /t 

Fakat bunları yaparken~, 
rikanın, kendisini mih\·er ~ 
Jerile harp vaziyetinde 1 ~ 
etmesi için ortadd ııebeP 1 
l\lihver devletlrrin in han~ 
halede Amerikayı kendileri e 
vaziyetinde telakki edcct~1~i1· 
kendi bilecekleri bir mesele 



Pılacak iş .. 
~i Kenıal SUNMAN! 
tarafını l "aft n Avrupa kıt'a-

.. •k oluşu İngilizlerce 
UYor? B b' .. 

llbah · u ır bahıstll' 
\'re .a1rında harbin baş

ı e b' )•ili . il' buçuk sene 
~~nıdiki zaman ara

' bq>ria. 
kr.r ; :14. vekayi karşı· 
kıt•aa dilip durmuştur. 

ının · ka.1. §ıınalinden ce-
. ,.., niifu.. b' \' ... unu ırer su-

eya te . . 
lfın vsı etmış olan 

Ple 1:'1 ınuvaffakiyetin
Ue~ ''~diye kadar muh

: CoSterilmiştir. La-
ii11rı olan keyfiyet şu· 
İlrılt~n tarafının kuvveti, 
lnıe:lar .. İngilizlerce kü-

l~· · Çunkü ya büsbü
~ırdi~ · 

gı veya nüf uıu al-
'11 lrıenııeketlerde Alman 

ıorıa ı.~ · \' ça~an milyon-
la' ~dıı-. Bu malUm. 
ıııat Alın 

eleaı h anyada elin-
.. er kadın ve erkek 
• thi.rd·~ h' haari . 1&• ızmetler8.e-

İlıaa fekılde olarak mil
. e nın çalışmasından a-
İııı acaba İngilterede ve 
P~ratoriuğunda daha 

ita Yet ruhu içinde ve 
hı olarak çaı,...akla 
n de fazla mı olm.U§-

:ciliı1erin kanaati ken-
• nıanla daha çok mü
:tre varabilecekleri 

. • Lakin Alman ta
asıl harbe yarıyabi

a •daınlannı denizaltı 
P""•-• ..... ~uharebelerine gönde

ı...~· tiiakti muharebe 
.~._ ..... 1_lllla ntlauk olanların 

• .' tarlalarda kalması
l•rm-~ .. 
• . -..ıuyor. Fabrika ve 
.
1 

görecekler var. 
hafaterenin kuvvet ve ser• 
~ rını daha işletmek, 

dar istifade edilmiye
~ olanları da bulup çı

. nısa o da yapılacaktır. 
~erenin buna,.pmetmit 

Aınerikanın da ona 
te..ıin etmiştir. fngilte-
.:~•isi bu dereceye 

..... ti Amerikalılarda ŞU 
OlnıUftlar: • ı.:. edilecek yardm 
1acak_ 

k 4'hnan tarafının ha
l arşı .ı\nıerikamn sana
•rını işletmesi yardımı 
tt , 

e)'e çıkarması lazım 

le ü 
eırı . ~ria•e uzun uza-
~l Yliruten Garvin gibı 
,.~:ı hluharrirteri şunu 

. •r: 

Yı daha ziyade hart· 
ıt ~ k i~in iki mühim i
' hlrı İngilizlerin harp 

ı•ıtıda daha büyük iş
er1.1• 

lı ~': Diğeri de oa-
. -~ühıan olmıyan bir S:ebe edecek, dil§· 
l k olan kuvveti 

llib it. •ret bu ikinci amilin 
~. "16easir surette karı

qYll ı· . b, ırınış bulunuyor. 
~ ,:..P ~anayiini ileri gö
~ lllia trıkalılar için bu 
tp al teşkil etmişlerdi. 
. 1•hıız . t' h •tbıde • vesaı ın azır-
İt. t n •baret kalmıyaca
~ll vesait harfte 

e)( la it temin içindir. 
~. ı.ı· fbasıııda İngilizler 

ıaaı olacaklardır. Öyle 

~8lıt 
~8 

Şimdiye kadar olanlu· 
dan ziyade bundan aonra 
olacaklar vardı .• 

görünüyor ki evveli havada ve 
denizde Alman tarafının bundan 
sonra claha ziyade zarar yapamı

yacak hale getirilmesi en büyük 

d. ll.Jücadelede birinci olarak gaye ır. n . . 

sebat ve tahamınül gerek. Jngıl-
tere harbin başlangıcındanberi ~a
hammül ve sebat hususunda bır
çok imtihanlar gördü, geçirdi. K~v
vei maneviye bu imtihanlarda yuk
sek olarak kendini göstermiştirOn· 
dan sonra filen düşmana karşı ha-
rekete geçmek devresi gelmiştir. 
Bu de,•rede gösterilecek faaliyet 
ise ilkinde görülen sebat ve ta
hammülden aşağı olmamak iktıza 
ediyor. 

Hava kuvvetlerinin göre -
bileceği işi Almanya gösternış ol
du. Düşman tarafının elinde~i ve
sait ile nerelere kadar varabıle~e
w • • __ 1ftınak için beklemek de ln
gını 1UUA .. d' w • 

giliz tarafı için harbin goster ıgı 

bir liizum olmuştu. Bu beklemek
ten edilen istifade az olmamıştır. 
Harbin bundan sonra ne renk a
lacağı yerine göre merak veya ~n-

dişeler uyandıran b~-~e~~le~~· 
Fakat çabucak biteccgın ıç ır 
kihinin iddia edemiyeceği bir 

•• 0-
harp cereyan ediyor: Onun ıçm 
lacak şeyler şimdiye kadar olan

lardan az dejildir. 

,...,_HALK.-..... 
~OTUNU 

lı Ve IKi Anyonlar, 
,aaytlll«, ıenuınni· 
~ o• rniiflıiiller 

Bir genç her nevi it arıyor 
25 ya~da elektrik: ve her nevi iş

lerden anlar müstait bir genç kanaat
kAr bir ncretle iş aramaktadır. Muh
terem iş sahiplerinin lıltfen Cibalide 
inhisarlar Matbaasında mürettip Ba7 
Samiye müracaatları rica olunur. 

İt anyoram 
Ortamektep mezunu genç bir kı

zım. Yaşım 20, daktilo bilirim. Mali 
vaziyetiınin darlığından dolayı çalış
mak mecburi,etindeylın. Yazıhane 
veya herhangi bir m{\Cssesede müna
sip bir iş arıyorum. Taliplerin Son 
Telgrafta Mualla rumuzuna müraca
atları. 

lı anyor 
Lise son sınıfa geçtim. Yaz tatilinde 

vaziyetimle mütenasip bir iş yapmak 
arzusundayım. Ücretin az olmasında 
beis yoktur. Bilhassa ki~iplik gibi y~
zı işleriyle alakadar vazüelel'l tercih 
ederim. Fakat başka türlU i~ler de o
labilir. 

«Son Telgraf E. S. T rumuzuna 
mektupla mUracaat.:t 
iş bayah•• yeni kanımak 

isteyen ge•ç bir kıs 

Y d:ı~ ... ;;n biraz dakillo bilen ve 
azısı ,,..._, 

ortaokulun 8 inci sınıfına ka~ar oku· 
muş 17 yaşında bir kızım. Aıle~ va
ziyetim dolayısiyle hayatımı, istikba
limi kendim çalışarak temin etmek 
mecburiyetinde bulunduğumdan iş 
aahaSına atılmak istiyorum. Bana il 
vermek suretiyle hem himayeye muh
taç bir kıza en bilyilk bir yardımda 
bulunacak ve hem de onun .istikbalini 
hazırlıyacak olan yazıhane, hususi 

üessese ve emsali iş yerleri sahiple
:tnin Son Telgraf Halk Sütunu Se-

ahat ismine müracaaUaruu diler ve 
~dilerine şlmdıden en~~~~ minnet, 
şükran hisleriyle tefekkuru bir borç 

bilirim. 
Gelen İf verme mektuplan 

Bayan N. A: Parmakkapıdan met
,'1bunuz vardır. 

e,. de Seveceksin ! 
V=3zan: ETEM f2ZET EENICt:_ 

Ve, \ 'k .. 
teli: esı cumleler halin-

d~ ;.era~er evvelki gün 
ben ~mıyorunı nasıl bir 

ltlar :~·~.nu~ a ba~ladım. 
""eı-ig gsume müthiş bir 
~· ~ordu. Başımı dizine 

10~1n ~?yle ağlıyorsun?. 
• "U. U.K. • h" "•p . once ıçbir şey 

lihsi=~~~ını. Israr etti. O 
Sebeb'ıg.ıme ağladıiımı söy-
1 hir .~n.ı sordu. Kendisini 
~alta' 

1 
t~rasla sevdiğimi, her 

huıaıı r ıga kendimi attığımı 
Uıııi ~ genç kızlık, istikbal 
korkua)atım üzerindeki a
n ııc akıb r . 
v "ak' · e ını ona an-
dcrhaı ıt bana teminat ver

. c bu vlenelim .• dt!di, İş-
a.n.ı dar .. 

~ındaki evinç he-

yecanı kadar bende de dinleyiş se
vinci ve heyecanı vardı. 

- Ne zaman e"·lcniyorsunus ba-
'? 

rı ... 
Dedim. 
-Hemen .. 

Diyerek sözlerine eld~di: • 
- Bugün yarın gelıp benı ba-

bamdan istiyecek. Ondan sonra b11 
· . · forformaliteler bıtecek ve yıne 

malitele.re uypıı olarak evlenece-

iiz, b 'k 
Ben onu o beni hararetle te rı 

ederken: 
_ Darısı senin de ba§ına .. 
Dedi ve Halil Neciple evlenmem 

temennisinde bulundu. . 
_Amma beniınkisi pek çıkarış 

değil • .. . 
Dedim, o da beai yıne yu~de yuz 

1'ir inanla tatmin ve tescllıye ça· 

lıtaabal kadmları 
T iiTk kadınlarının vazife 

bO§ına daveti hareketi, bütün 
yurdda en genİJ alakayı do
ğurdu. Baıta sayın Bayan ln
onu olduğu halde, bütün 
Türk kadınları, yurd müda-
lacuında, Üzerlerine düıen 
vazileyi ıimdiden takabbül 
ettiler. 

l•tanbulda ayrılan bir ko
mite çalqıyor. r akında, bu 
komitenin geniı bir teıkilat 
vücude getirip, on binlerce 
lstanbul kadınını aelerber e
deceği ıüphesizclir. 

Kazalarda, nahiyelerde ve 
mahallelerde vücude getiri
lecek •istemli bir teı kilcitın, 
aranan milli müdafaa hizme
tini çok iyi yapacağına kani 
bulunuyoruz. 

Kadınlarımızın yurd mü
dala1U111da görcekleri hü
met tesbit edildikten sonra, 
muayyen esaalara göre iı 
tak.imi yapmak lmımdır. Şe
hir içinde, l•tanbulun her ka
za ue nahiyeai üzerine mu
ayyen bir İf yapmalıdır. 11-
tanbal kadınlarının Üzerleri
ne alacakları bu hizmetleri 
layıkiyle yapacakları muhak· 
kalıtır. 

Bu teıkilaın lmrulma•ında, 
münevver kadınlarunıulan, 

mektep hocalarından, Üni
versite talebeai kızlarımız. 
dan çok UtilaJe edilebilir. 

BURHAN CEVAT 

f - ' fiE]iL•l:I 
.Jli:.~ii~~i.:ılı"ri& 
~~ 
Babat uyumak için 

uykusuzlaQun 
aebeblal glder••U 

Bazan muhtelif ııebeplerle uy
kumuza halel eelir. Sabahlara ka
dar uyuyamayız. Uykusuzluk, vü
cutta umumi bir rahatsızlık ve kı
rıklık: husule getirir. Başta bir 
sersemlik: ve ağrı, gözlerde bir ;ya
nıkWı:, ağızda kuruluk, ~tihasız
lık, dizlerde kesiklik:, hiç bir şeye 
arzu göstermemek gibi haller ha
sıl olur. 

Uykusu7.luk gençlere nisbeUe 
ihtiyarlarda daha fazladır. Fakat 
bu hal çok kahve ve çay içenlerde 
de görülür. Bu gibiler çayı ve 
kahveyi azaltmahdırlar' Bazı 
kimseler de yemeği müteakıp .rat
tıklan zaman uyu.ramazlar. Bun
lar da mideleri güçlükle hazmet
tiği halde çok yemek itiyadın
da olanlardır. Yemekten sonra 
odada veya bahçede biraz gezin 
mel.dir. 

Sıcak. soğuk veya yumuşak ya
tak ta uykusuzluğu davet edebilir. 
Bunun gibi uykusuzluğu davet e
den ve sebepleri kola7lıkla izale 
edilebilecek haller vardır: Ekze
ma, temriye, tuzlu balgam, dola
ma, ş~ gibi hastalıklar, pire, tah
takurusu, sivrisinek gibi haşerat, 
kuruntu, evham, arzu edilen bir 
ıeYe muvaffak olamamak gibi ma
neviyat bozukluğu. 

Bu sebepleri kaldırmak, uykuyu 
getirmiye kıi!idir. Asabi hastalık
lar neticesi uykusuzluğa, yamı 
deniz banyoları iyidir. 

'-------- rJ 

MAHKEMELERDE : .. 
'·El Elden U stündür .. 
Arşa Varınca ... ,, 
Bir çırpıda, bakkalı, kasabı, bö
rekçiyi kandırıp on lira almış ... 

--1lı--Yazan: B'OSEYiN BE~ÇET~--
- Ay, bu, yine mi meydana 1 

çıktı? 

- Kim o? 
- iş.e şu oturan ... 
- Neredeydi? 
- Ne bileyim ben? Çolttandll' 

görünmüyordu, 
- Sık sık görünmek adeti mi 

idi? 
- Hayır canım.. Hemen birkaç 

senedir mahkemel-erde görünmü-
1 ~rdu da ,onu söylemek istiyo • 

rum. 
- Kimdir bu? 
- Kim olacak? Nev'i şahsına 

münhasır bir dolandırıcı .. Sabı • 
kalının biri. 

- Ne yapar? 
- Acayip acayip dolandırı -

cılıklar .. 
- Ne gibi? 
- Mesela, kalabalık bir semtte 

ibir bakkal dükkanına gider .. cBen 
şu karşıki apartımana yeni ta -
şındıım.. Bir kiLo kaşar peyniri, 
sekiz kutu sardalya, yarım kilo 
salam, yirmi yumurta, dört tane 
limon gönd.er.. On liranın da üs. 
tünü yolla!• der; ı;tider V'e apar. 
tımanın .kapısında, yahut antre
sinde bekler .. Bakkalm çırağının 
elinden hem ısmarladıtı şeyleri, 
hem paranın üstünü alır .. Bir ko
layını bulup sıvışır. Tabü, çırak 
ustasından dayak yer .. Bu da, çok, 
geçmeden yakalanır .. Çünkü ma. 
lfundur .. Bu neviden tıokka'bazlığı 
ancak bu yapar. Çoktandır mey. 
danda yoktu .. Demek, yine çık -
mış ... 

- Bu da acM>a eskilerine ben. 
zer bir dava mı? 

- Tabii. Ne olacak? Bunların 
hepsinin yaptığı, yapacağı şey, 

bilenler için, bellidir. 
Bu muhavere, eski bir gazeteci 

arkadaşla 'benim aramda, Adliye 
koridorunda cereyan ediyordu. 
Ben de bu işlerin pek yenisi sa
yılmazdını.. Fakat, ol.Ulu tanı • 
mıyordum. 

- Şu davayı dinliyelim .. dedim. 
- Dinliyelim ya!. İşimiz ne? 

dedi. 

Biraz sonra, bu acayip dolandı. 
rıcıyı salona aldılar .. Yanına da, 
!bir sıraya dört kişi dizildi; bunlar, 
davacı idiler. Hepsinin hüviyet • 1 
leri tesbit edildi: Biri Börekçi Sa
dık, öbürü bakkal Mahir, onun ya
nındaki kasap Salih, ~nun yanın.. 
daki <le fırıncı Muhittindi; maz. 
nun da sabıkalılardan Rüştü ... 

Birer birer, davalarını anlat -
mağa başladılar ... Börekçi Sadık: 

- Bir kalabalık zamanda dük
kana girdi; diye söze başladı. 
cKarşıdaki sokakta mektep var. 
Oradan, dört kilo börek istiyorlar. 
On liranın da üstünü yolla.:. dedi. 
Çırakla dört kilo börekle on li. 
ranın üstünü yolladım. Mektebin 
kapısının önünde, çocuğun elin. 
den börekleri de parayı da almış .. 
•İki kilo daba istiyorlar .. Çabuk 
getir> demiş. Çocuk da saf .. D6-
nüp gelmiş. Tekrar iki kilo bö -

reği mektebe götürüyor ki, kim. 
senin, ne 'börekten, ne paradan 
haberi var ... 

- a3u mıydı? 
- Evet .. Buydu ... Sonra polise 

haber verdik. Yakaladılar .. Bana 
gösterdiler. cEvet, ıbudur!• dedim. 

Bakkal Mahir anla tmağa baş • 
ladı: 

- Bir akşamdı .. Müşteri bas -
tırmış, kalabalık .. Bu geldi. ciBen 
Maliye memuruyum .. Şu karşı sı
rada Sulh apartımanına taşındım. 
İki baston francala, yarım kilo 
Avrupa turşusu, yarım kilo ince 
<OOğranmış pastırma, bir paket 
kibrit, on liranın da üstünü yolla• 
dedi. Çırakla yolladım. Apartıma. 
nm kapısında çırağın elinden hep. 
sini alm~ 

- Altı paket de Yenice sigarası 
getir .. Yukarıda 2 numaralı da -
iredeyim fben! demiş. Çırak gelip, 
altı paket de sigara götürdü. İki 
numaralı dairede böyle birisi yok
muş. Sonra şikayet ettik. Bunu 
yakaladılar. 

- Bu mıydı? İyi biliyor musun? 
- Bilmez olur muyum efen • 

dim? buydu. 
Kasap Salih ayağa kalktı : 
- Efendim, dedi; karşımızdaki 

apartımanın sahibi Süleyman Bey 
vardır. Müşterimizdir; muteber a. 
damdır .. Her zaman bizden aksu
vata eder. Bazı beş lira. on lira 
birikir .. Gelip öder. Bu, dükkana 
ıgirdi. Siıleyman Beyin ismini ver
di.. 

- Süleyman Bey iki kilo kuzu 
pirzolası istiyor. On liranın da 
ıüstünü gönderin; dedi .. gitti. 

Çocukla yolladım- Sille) rnan 
Bey apartımanın dördüncü katın • 
da oturur. Çırak merdivenlerden 
çıkarken, ikinci kat merdivenin
de buna rastlamış . 

- Ben de size geliyordum .. Sü. 
leyman Bey bir kilo da kıyma is
tiyor. Cabuk getir .. On lirayı al; 
demiş. Çocuğun elinden paranın 
üstile pirzolaları almış. Merdi • 
venlerden yukarı çıkmış. Tabii Ç&
cuk şüphelenmemiş. Çünkü, yu. 
karıya cıkıyor. Çırak geldi. Bir 
kilo da kıyma verdik .. Götürdü .. 
Ters yüzüne geldi. Süleyman Be
yin bir şeyden haberi yokmuş. 
Polise haber verdik.. Tanıdılar .. 

cRüştü yapmıştır.:. dediler .. Bu. 
nu yakaladılar. 

Sıra fınncı '.Muhittindc .. HAkim 
sordu: 

- Sen söyle !bakalım 'Muhittin .. 
Nasıl oldu? 

- Tıpkı bunlarınki gibi efen. 
dim. 

- Nasıl bunlarınki gibi? 
- Beni de öyle kandırdı. On 

liral)ın üstünü aldı. 

- Anlatsana .. Nasıl ikandırdı? 
- Efendim .. Fırına ~eldi. cŞu 

arka taraftaki sokakta Tahir Be. 
yin nikahı var. On okka ekmek 
istiyorlar. Çırakla yolla .. On lira
nın <la üstünü ver •. Parayı evden 
verecekler.> dedi. Bir {'Uvala on 

ı D~vamı 6 ıncı sahifede) 

hıtı: 1 
- Herhalde Halil Necibin sağ ol

duğuna ve.. bir gün yine karşına 
~ıkacağma eminim. 

zanhk adilerin harcıdır. Nifakcti 
olmadan, öyle görünmeden, dü
rüst dauanma~·ı tercih edeceğim. 
Bunun en doğrusu da dlipedüz 
fırsatını bulmak, kendisine her 
şeyi açıkça söylemektir. Belki sak
lasam saklasam bir noktayı sakla
run, o da Halil Necip meselesini. 
Bunu saklamakta da herhalde hak
lı olmalı~·ım. Çünkü ortada henüz 

bu kabiliyet yok. Sevemiyor, sev
mesini bilmiyor, vahut da beni sev
miyor Onun için daha çok yıpran
madan, daha çok sinirlerimi boz
madan tutulduğum kasırgadan 
kendimi korunnya ve .. kurtarmı
:ı.·a mecburum. 

Ve .. yine ilk fikrinde ısrar etti: 
- Halil Neciple evlenmen için 

en önce serbestliğini elde etmen 
lazım. Beni dinle ve Salihten ay
rıl!. 

Ben de ona müjdeledim: 
--; Artık eskisi gibi kararsız de

ğilim. İşin o safhasmı hallettim. 
Dedim \'e söıüme ekledim: 
_ Ne olursa olsun Salihten ay

rılacağım. Ancak o vakit belki bi
raz yardımına muhtaç olacağım. 

Naciye sözünü tekrarladı. Hem 
de en geniş bir salahiyetle: 

_Ne vakit, ne emredersen yap
mıya hazırım!. 

Naciye gittikten sonra kendi 
kendime kaldım ve kararımı bir 
kere daha ta7.cledim: 

_ Salihten mutlnka a~ rılaca· 

ğım!. 
Ve .. planımı tasarladım: 
- Kendisi ile ga ,·esilesi a-

ranuy acağıın. Ka,ga, oyun bo-

fol yok, :rumurta yok. Hem Halil 
Necibin ne olduğu bile belli değil. 
Yaşayıp yaşamadığı meçhul bir 
hü' iyctc bağlanarak, onun ıçın 

st'nden ayrılıyorum.. demek ka
dar giilün şey olmaz. Ve .. ger
çektt'n de Halil Necip meselesi ile 
ayrılmamın hi<:bir rabıtası olmı
yacak. Ben sırf kendi şahsi sela-

met ve vuzuhu mu mu haf aza et
mek için bunu yapıyorum. Biliyor 
ve inanıyorum ki, Salilılc b<'nm a
ramda bir düzenli karı kocalık ha
''ası ve şarh ~aratmanm imkanı 

yok. Ben ne kadar onun üzerine 
dii ersem dü~c~ im yine ondan 
knı· 11ık hulabilt'cek <' ril':m A
dnı ıcağızın belki de ) a dılışmda 

Ve .. öyle yapacağım!. 

EN SIKIŞIK BiR GÜN 

Salih az kalsın dün beni yaka
lıyordu. Hiç ummadığım bir sa
atte birdenbire eve geldi. Eğer, 
hizmetçi olsaydı tabii derhal ka
pıyı açacak, o da ~·ukarıya gelecek 
ve .. beni defterimi yazarken ma
sanan başında bulacaktı. Kapı ça
lınır çalınmaz ben hemen yazımı 
topladım, dolap içindeki yere yer
leştirdim. Ve .. bu işimi bitirme
dt'n aşağıya inmedim. Belki bet 
dakika kadar kapıda kaldı ve 
durmadan zili çaldL Kapıyı açh
ğım vakit: 

- Nerede in :n·al. Çok beklet
tin heni .. 

Diyerek hafif t<'rtip bir serze
nişte bulundu 

(Arkası Var) 
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Ba,mallarrlrler 
Ne Diyorlar? 

IK DAM 

Profesor Şilkrü Baban cNc olacak?> 
isimli bugünkü baş ycµ.ı ında Balkan 
safhasının kapanmasından sonra vazi
~tin nasıl inkişaf cdeceğınin her ta• 
rafta sorulduğunu söyliyerck: 

cBüyi.ık Brıtanyanın askeri bare
kiitında siyasi endişelerın çok fnzla 
mikyasla karıştığı saHllıiyettar ağız
ların ifndclerinedn jlçıkı,:a anlaı,;ılıyor. 
Mısır durumunu duzcltmck, devamlıca 
blr mukavemet çizgisi çızmek ve git
tikçe çoğalacağı gorülen Amerika yar
dınunın \'erimli bir surette yetışme
sini kolaylaştırmak Londra hukume
tinin vecibeleri arasındadır. 

Alman ordu ve siyasetinin tuıreket 
hattı tamumiylc merkez! vaziyetinden 
istifade ederek e\ vela Mısırı ve sonra 
ikat'i olaraic adaları şu veya bu şekilde 
VJ.Irmaktır. Napolyonun dcdigı gibi 
«Harpte mu\•affakıyct basit bir iki o
yunun oynanabılmesindedir.:t .. 

CUMHURiYET 

B. Nadir Nadi «Demokrasiler daha 
hızlı çalışamazlar mı? .:t ısimlı bugün
ki.ı baş yazısında harbi kazanmak is
tzycn tarafın onu bir an 6nre uıl.ir
mck mecburiyetinde olduğunu söyll · 
yerek Amerikan Cümhurreısi Ruzvel
tin, müstakil nlillcllerin hayıı!ı uğrun
da Amerikanın elden gclc;ı yardımı 
muhakkak yapacağı lıakkınduki beya
natı takdirle karşılamakta ve şu suali 
sorup yazı:;ına devam etme:<tedir: 

cEfkan umumiye esasına aayanan 
devlet s;stemlnt zamanın .... aplnrıncı 
ı..-ygun cir şekilde öaha iu:ı. yürü.
mele imid\nı yok mu?:t 

Türk it kılap tarihi bu suııle tcred.-
d üt~ı,z: 

- I.vet, var! 
Di.yo.ır. 

23 r:iımn 1920 senesinde milletimiz, 
bugün iı;lnde yaşadığımız Jleıi rejime 
kavuşmu5iu. O zamanlar biz hemen 
bütün dünya ile dövüıı halinde idik. 
Milletin mukadderatı Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin şahsında tecelll edi
yordu. Çok feci, çok istıraPlı anlar ya
şadık. Bir An geldi ki hamle kudreti
mizi teksif etmek, mütemadiyen iler
liyen düşman karşısında dakika ka
çırmamak icap etti. Gittiğimizden bin 
defa daha hızlı yilriımemiz, koşmamız 
J.Aum geliyordu. 

İşte o zaman Türkiye Buyük Millet 
Meclisi, yani Biiyük Türk Milleti 
kahraman evladı Mustafa Kcmalf 
kendine Başkumandan seçerek kayıt
sız, şartsız bütün saltihiyeUerini onun 
kudretli ellerine verdi. Ve milletten 
aldığı salfıhiyetleri zamanın ant icap
ları karşısında beklemeksizin kullanan 
Ebedi Şef yurdun istiklalini kurtar
mıya muvafak oldu. 

Türk inkılap tarihinin bu sahifesi, 
efkfın umumiye esasına dayanan dev
let sistemlerinin, lı.izum hasıl olduğu 
zaman yJldınm hızı ile de ;yürQyebf
ıeceğinl bütün dünyaya açıkça gösteı-
miyor mu?. 

YENi SABAH 
B. Hi!seyin Cahit Yalçın c~ 

yardımı ve Yunanistanın komşuları• 
isimli bugünkü yııztSına: 

. Mr. ?örçil ~unanistana yardım için 
ıönderilen Ingiliz kuvveUerlnden 
bahsettiği sırada şöyle diyor: 

cYunanistana göndereceğimiz kuv
vetler Alınan istilAsını durdurmıya 
kAfı gelemezdi. Fakat müdahalemi
zin Yunan komşularını birleştirmesini 
bekledik. Buna fmkin hasıl olmadı.:t 

Ajans tclgrafianndan aynen anla-
dığım şu fıkra üzer~de biraz dur
mak icap ediyor. Çünkü burada Yu
nanistanın komı,;ularına bir mes'uliyet 
hissesi çıkarılmak isteniyor gibidir.> 

cEğer bir Alman hilcumu takdirin
de Yunanistanın komşulan muhare
beye iştirak etmeyi bir muahedename 
ile taahhüt etmiş olsalardı bu rnülA
hazaların biç biri varid ola~dı 
Fakat ne Yugoslavya ne Türkiye bö;r-
le bir taahhüt altında defildiler. Ta
ahhüt yalnız İngilterede vardı. O da 
bu taahhüdünü -kayıtsız ve şartsız ita 
ya mecburdu. Yunanistana, kom~ula
nnın yardımını tahrik i.lmidiyle ge
lecek değildi, bu ümit biç olmasa da 
imzasına hürmet mec:buriyetiyle ge
lecektJ. Binaenaleyh, harbe i~tirak et
mediğimizden dolayı bizi mu:ıhazeye 
bir hak olabileceğini zannetmiyoruz. 
Yugoslavya zaten kendisi istlliiya kar
eı koymakla meşgul bulunurken Yu-
n:ınistilna tabiidir ki, bir yardım ya
pamazdı. 

Türki •e ise bir harbe atılacağı za
man, -ne olursa olsun buna iıtlrake 
.b;r muahedename ile mecbur bulun
mamasından dolayı- bir çok nokta
lan derin bir surette haapl&mJ7& 
mecbur idi. Bu hesapların neler ola
bileceğini İngjltere BSfVekili salW
ycttar İngiliz Generalle.rfnden ötrene
billr.:t demektedir. 

TAN 
B. Zekeriya Sertel bir. «Eveb ve71l 

«Hayır> meselesi ısimll bUC(lnkil bq 
yazısında tarihte bdzan bir kelimenin 
bır milletin batt4 dünyanın mukad
deratı Uzerinde mühim rol o,vnadılı
nın çok görüldülünü bunun son mi
salinin de bu kerre Yunan harbinde 
muphede olundulunu söylemekte ...e 
Metaksasın İta"17an ültimatomuna 
chayır:t cevabını vermesiru tcbarilz 
ettirdikten sonra: 

<rürklyenin, ir.tiklAl ve tamamlye
tlnl ihlAl edici herhangi bir telı:lit tar
şmnda vereceğı cevap ta bir tek keli
rpede mündemiçtir: ~Hayırb "'ilrkiye, 
hiç kimseye tecavüz niyetinde değil
dir: Fakat bir tecavüz karşısında mad
di ve manovl bütün :ı.:uvvetivle n.fida
faaya azmetmiş \ e bu azmini nıiıdafaa 
h '"lıkl r nı t ml m k •T•t'yle 
t<'. etm tır.> d mekted" 

e01ı:m~• 
11J3m]llE» 

Deniz mevsimine 
daba ne .kadar za

m a a var? 
Denia mevalınine daha çok 

var. Fakat, çocuklar, bazı 
sahillerde §İmdiden banyo al· 
mıya başladılar. Dostumuz 
Osman Cemal, denize giren 
çocukları Modada görmüf. 
Ben de, Osküdarda gördüm. 

Bunları düşünürken, gaze
tede, gözüme fU havadis ilit
ti: 

«Belediye, Oaküdardaki 
halk plajını 15 Mayısta aça
cak.» 

Bazı plajlar, Haziraı 1a 
kapılarını açarlar. Halk P•"· 
jının diğerlerine takaddüm 
etmesi, bir zaruretin ve ihti
yacın cevabıdır. Şimdiden 
denize ginnjye baılıyan ço
cukları, halk plajında ıuya 
ıokmak, banyo aldırmak, el· 
bette daha mi.kul ve muva· 
fıldır. 

Gazetelerin verdiği haber
ler cümlesinden olmak üzere 
§UDU da öjrendim. Belediye
miz, bu yıl, O ıküdardaki 
halk plajını daha ziyade gü-
2'elleıtirecek, tanzim edecek, 
yeni kabineler ili.ve edecek· 
mi§! 

Halk pliji bakımından, 
Oaküdarhlar talihli inıanlar
dır. Çünkü, ıehrin baıka biç 
bir sahilinde bu nevi ve cin .. 
ten bif1>aıka plij yoktur. Fa· 
kat, geçen yaz, halk plajları 
ıayııının çoialtdaca'7 yazıl· 
lıp aöylenmiıti. Heı halde, bu 
sene, ayni mevzua dair bir 
iki haber daha okur, duyarız. 
lstanbulda, halk plajı teaiı e
dilecek pek ili münasip aa· 
hiller vardır. 

Karpuz kabuğu suya düt
meyince denize ıirilmez, di
ye, bir eski atalar ıözü var
dır. Bu sözün mi.nuındaki 
azami ihtiyatın, inaanların 
sıhhatini korumayı istihdaf 
ettiği muhakkak. 

Benim heaabıma söre, kar
puz kabuju Haziran aonun-
4a, hatti, T "'""MIZ b:aflann
da suya diifer. Filvaki.. o ta
rihten daha evvel, kavun, 
harpuz görürsünüz, yersiniz. 
Fakat, bollandıiı mevsim, 
Temmuz ve Aiustoatur. 

iyi habrbyorum; ıeçen se
ne banyo mevsimi çok kua 
aünnüttü. İlkbahar uzam"' 
bir türlü tiddetli sıcaklar ıel
memitti. Bir çokları, denize 
girmek için bu ıiddetli ııcak
lan bekler. Sonra, süz mev· 
ıimi de çabucak ıelmif, ae
.rinlik, rüzıir ve rainıurlar 
bqlamıtb. · . 

Şöyle böyle,. seçen yıl, de
niz mevsimi üç ay dahi ıür
memiıti. lntaallah bu sene u
zun sürer, sönül hotluiu, •· 
iız tadiyle hol bol banyo alı-
rız. R. SABiT 

Denizde sebze bahçesi 

1 
japonlann denizleri sebze bahçesi 

halinde kullandıklarını hiç i:ıittiniz 
mi? Evet, japonlar deniz otlarından 
yemeklerinde son derece istifade et
mektedirler. Suhi ve jakam denilen 
bu otlar milli sebze haline gelmlftir. 
.Kora cıbellerinde küçük adalarda bil
hassa kadınlar denize dlllarak bu de
niz oUarını yolarak çıkarmaktadırlar. 
OUar kurutulmakta, pake(lerd konrak 
&ya memlekeUerinin hemen her ta
ı:atına ıönderllinektedir. 

japorıyada ve Çinde rnll7onlarca iıı
ııan bu deniz otlarından çorba ve seb
ze -yemekleri yapmaktadır. Aear Aear 
.isminde baBka bir deniz otundan da 
marmelAdlar yapılmakta ve bu ot s
talara karıştırılmaktadır. 

l'ele•elllı Bladlstaıu 
Uzak Şarkta Çin Hindistanının .=e

nubunda bir de Jrlli ufaklı adc1la!'dan 
mürekkep Felemenk Hindistanı var
dır. Adalann en büyilğil ve en zengiul 
Somatradır. En eilzelleri de Cava ve 
Bali adalarıdır. 

Hollanda 1798 denberi buralara :rer
leşm iş ve idaresine başlamışiır .• 911 
cien tibaren yerliler de lı0ktın1?te a
lınıruya başlanmıştır. 

Felemenk Hindistanı elli defa ıia
ha ııenlştir. Nilfusu da on defa fazla
dır. Yani retmit milyondur. Bu .,da· 
'.ar dunyanın en gin bir Jıcöşetııc.'fr. 
Tabıat huralard ı ihsan etme-lde
dJr. Kakao, şeker, kau_çuk ve bılhııısa 
p trol ... 

Bütun bunlar, daha ziyade petrol 
j Ponyanın hırsını bu taraflara çe\ir· 

r Fnkat Amer da llilu ğu bu 
bo ged n tedarik 
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İkı kız kardeştiler ..• 
Büyüğü, kara şeytan gözlü, neş.. 

eli bir kız, küçüğü sarı saçlı, şair 
ruhlu bir çapkındı. Yalnız en za
yıf noktaları vardı bu kızların ... 

Şık giyinmek, lüks bir şekilde 
eğlenmek, her kadınla olduğu gi

bi bol bol dedilrodu etmek ... 

Fakat bu üç şeyden yalnız 'bi
rini yapabiliyorlardı. Dedikodu

yu ... Atalar sözüdür. Zenginin pa
rası züğürdün çenesini yorar. Bun

lar da o cinstendi. Buna pek de· 
dıkodu da denmezdi. 

Sadece lüks hayata hasret çe. 
ıterler ... Hayatları ~ basitti. Viran 

evlerinin, arka odalarına tahtadan 

- Bu seıı içime hüzün dökü
yor abla ... 

- Hakikaten hazin mahlıiklar .. 

- Hem burası baykuşlar di -
yarı değil mi, abla? 

Bu söz ikisini de güldürdü. Ce. 
saret verdi. 

Evlerine koştular. Derin bir ne. 
fes aldılar. Ablası .kardeşini ku
cakbyarak: 

- Sundan sonra geç kalmıya
lım olmaz mı? 

- Öyle abla, ıbay~~ar uğur. 
suz hayvanlardır. insana iyi şey. 
!er telkin etmezler. Kara haber
ler getırirler değil m?i 

İhiyar kadın gülümsMi. Eski 
pandoflilerini sürükliye sürükli

Y"' akşam yemeğini hazırlamak 
için odadan çıktı ... 

* Karanlık kış geceleri ne uzun, 
ne gamlıdır ... Bu gece de öyle ... 
Gökte dolaşan siyah bulutlar kor./ 

1
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Bugün Matinelerden itiuaren: 

1 Bu 
hl tinde 

Emsalsiz 2 şaheser film birden 
sinema mevbiminde gösterdiği 111eşhur filmleriyle Beyoğlu mu
büyük alcika uyandıran ŞARK Sinemasında gö:>terden ve bü

yük takdirlere mazhar olan 

1-8 AL PARE 
iLSE WERNER ve PAUL HARTMAN 

tarafından yaratılmış emsalsiz 5llheseri takdim eder. 

Senenin Süper Filmi: 

LONDRA KALESİ 
BOBIS KARLOF • BAZIL RATHBON 

İngiliz tarihinin Haşmet ye azamet dolu safahatı .. Kralların har
bi... Saltanat hırsı.. Londra kalesinin merhametsiz gaddar ve esraren

a:iz celladı. .. Büyük ve hazin bir Aşk faciası. 
A:rnca: PARAMUNT JURNAL, en IOD harı> ve dünya haberleri. 

• 

Saym Kadıköylülerin arzuları üzerine 

2 l\layıs Cuma Akşamı 21 de 

S0REYYA sinemasında 

SAFİYE 
ve arkadaşlarının 

SON BfJYÜK KONSERİ 

;raptıkları kerevete uzanırlar. Genç. 
likh!rinin acı bir şekilde eriyip 
gittiğine yanarlardı. Günlerini 

günlerine 'bağlıyan o mevsimin 
şık elbiseleri, tiyatroların zengin 
locaları, yakışıklı erkeklerin sür
dükleri lüks olx>mobillerdi. Sa -
atlerce bir model üzerinde ken. 
dilerine balo, bahçe e1biseleri, pı.. 

jamalar, sbahlıklar beğenirler, 
saatlerce hangi biçimin, rengin ı 

yü~rine yakışacağını düşünür -
ler, üzülürler. Derin münakaşa
lara girişirler, bazan da kavga e. 
derlerdi. Ellerine birşcy geçme • 
len kavga eden bu ikı kardeş zaval· 

lıydılar. Hem öyle zavallı ki çok 
zamanlar sıcak .bir yemeğe has
ret çekenlerden ... 

ikunçlaşıyor, keı;ik kesik öksüren -------·---------·---------

r~r 'bir felaketi haber verir 
gibiydi ... Uzaktan öten bekçi dü. 

,. Milli Musikimizin Büyük Zaferi ., 

MONiR HUR:DDİN'in ~~r~~.ı:.r MÜZ[YY[N S[ IAH'ın 

iBuna da tahammül edeceklerdi 

amma ~u eski ev !eri dar sokaklar 

arasında, 'bostanlık, viranelik ye!'. 
de olmasaydı. 

Soğuk •bir kış gecesiydi ... 
Kuru .~ir ~üz.gar etekleri k~ldı. , 

nyor, yuz!erı kamçılıyordu. Iki 

kardeş solmuş paltolarına sarıl -
mışlar eve dönüyorlardı. Dar, ka

ranlık sokakla•ına saptıkla~ı za. 
zan büyük heyecanla durdu. Kar. 
il.eşini dürttü: 

- !§itiyor musun Sevda? 

Sevda ablasına sokuldu: 
- Baykuşlar ..• 
Daha yavaş :!ısladı: 

düklerine bayk~arın kahkaha -
ları karışıyor, karanlikJar ara -

sında sönüyordu. Borularından, 
kapağından dümanlar çıkan eski 
lbir sobanın karşısında iki kardeş 
derin bir düşünceye dalmışlardı. 
On gündcnberi hastaydı anneleri.. 

Değil doktor getirmek, lıir sı. 
cak ço~ba pişirmekten acizdiler. 
Küçük kız dalgın ya tan hastaya 
ilıakarak mırıldandı: 

- Ulu Tanrım, annemizi bize 
'bağışla. 

Aıbla içıni çektı: 

- .Amin! 

... 
Bu am;,ne bayklJ.'iUn tiz, hazin 

kahkahası cevap verirken odayı 
ihtiyar kadının dua mırıltıları dol... ı 

durdu .. 

Beş dakika sonra iki kız .kardeş 
annelerinin hayat eseri kalmıyan 
vücudünün önünde diz çöküp ağ
larken, baykuş tiz, uzun kahka
halar savurmakta devam ediyor. 
du ... 

- JACKİE COOPER FERDD İE BARTHOLO~rnw _, 

nefis terennümleri, Üstad Sadettin Kay
nak'ın İbdalı besteleri ve Ferdi Tayfur
un har i k u 1 ad e tak 1it1 e r i 1 e bütün 

iıtanbul'n Gaşy Eden 

Bin Birinci Gece 
Gördüğü Harikulade Rağbetten Dolayı 

1 1 
ALEMDAR 

1 
Sinemalarında bugünden itibaren ı 
Bir hafta daha gösterilecektir. 

Bu muyaffakiyet şerefine program meş
hur polis hafiyesi ŞARLI ŞAN'ın yeni ve 

müthiş heyecanlı filmi 

KATİL KİM ?--• 

KARA ALTIN ilave etmiştir. 

ı--------·--·---------------MÜCADELESİ 
Senenin en muazzam l'e en heyecanlı filmi 

Pek yakında TAKSİM sinemasında 

,------------------·---!, Bu AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

llİCDARD GREEN - BRENDA JOYCE 
GLADiES GEORGE - RİCHARD DİX 

cibl 4 büyük sinema yıldızının şahane 

bir surette yarattıkları harikulAde iil-
zel ve müessir sahnelerle dolu 

1' 
1 
1 

İSTA:-081.'L DALKD!A MÜJ'DE! 
Bugün ~fatfnelerden itibaren: İstanbulun 2 büyük sinema. ında birden 

TURAN 1--v-e-· Az AK 
Şehzade başı 

TtlRKÇE SÖZLÜ, SAZLI ve ŞARKJLI ve ,tmdôye k:ı.dar yapılan yeırll 

K 1v1 R cfinUKinenPeAŞA 
Oynıya.nla.r: SAİT, HALİDE -

YAŞAR - TAL'AT - ~DAT - REŞ~-REFİK-AJll\IET - MUAZZE7-
SViİYE - NECiLE - BEATRIS - FAHRİYE - SEHER 

Ayrıca: Yine her iki sinemada ilave olarak 

~MARMARA'da 1 

Lionel Barrimor 
ın 

Bütün rtıh]a.rı he:rttana yeren 

Bugiinkü bütün dünyayı l'ÖZ

ya, lanna boimu~ olan 

Mukaddes 
• 

Vazife! 
Başladı. 

Ayrıca· 

Di.ı:hı Koınik1eı 

LOREL-HARDI nin 
Kahkahalar rekoru 

HAYDUTLAR 
ARASINDA l•••m Türkçe Sözlü•••• 

Te~kkür 
Uzun zamandanberi çekmekte 

olduğum mide ülseri hastalığını 

büyük bir ihtimamla ameliyat ya. 
parak hayatımı kurtaran Hay -
darpaşa Nümune hastaneııi şef o. 
peratörü Bay Feridun Şevket 

Evrensel'e en derin şükranlarımı 
sunarken muavini Bay A. Riza 
ve asistanları Bay Cafer ve Bay 
Nejat ile Hemşire Fatma ve Saa. 
detin gösterdikleri şefkat eserle -
rine teşekkürlerimin iblağına 

muhterem gazetenizin tavassutu. 
nu rica ederim. 
Beyoğlu Taksim 29 uncu Okul 

Başöğretmeni Fahri Ersan 

Ç. E. K. Mrofaatloe -
6 l\lay ıs 1941 Salı günü akşamı 

saat 9 da 

MÜNİR 
NUREDDİN 
Çenberlitaş 

Slnemasında 
Bir K O N S E R verecektir. 

Biletler sinema gişesinde 

·-- sa tılm u k tadır iıiiiııiıılııııii 
SuUanahmrt Birinci Sulh Hukuk 

Hilklmllk:11den: 941/323 

Bekri Mustaf 
Yazan: OSMAN CEMAL KAYGI 

~ 43 
elh 

'l't•frika 

Adam olacağın zaman g ı~ 
miş de çoktan geçmiş bil 'n 

Vakit ak~amdı. Güneş henüz 
batmak üzereydi. Mustafayı se
lamlık odalarının birinde kabul e
den Kaptanpaşa biraz çatık kaşla 
söze başladı: 

- Geçmiş olsun kabadayı!. 
- Eyvallah Paşam!. 
- Bu ne hal böyle. yüzün, gö-

zün sarılı, koltuğun değnekli?. 
O başından geçenleri birer bi

rer paşaya anlatttktan sonra boy
nunu büküp son sözünü şöyle 

söyledi: 
- Siz benim y·erimde olsaydınız 

ne yapardınız a paşam?. Bir şeye 
yanmıyorum, yandığım. tutuştu

ğum yalnız ince Araptır. Zavallı 
oğlan ne hakikatli, ve vefalı, ne 
sadık, sonra ne yürekli bir arka
daştı. Allah gani gani rahmet ey
lesin, bu oğlancağızın acısı öliin
eeye kadar yüreğimden çıkrnıya
caktır. 

Paşa, yine biraz kaşlarını ça
tarak: 

- Peki amma Mustafa ne olacak 
bu işlerin sonu böyle? 

- Hangi işlerin? 

- Bu senin yaptığın işlerin, ye-
diğin nanelerin?. 

- Aman benim devletlu, inayet
li'ı paşam. ben ne yapıyorum ki?. 

- Daha ne yapacaksın be he
rif, mey·hanelerde, şurada burada 
boyuna hır gür çıkarırsın, Galata 
kulesini satnııya kalkarsın. gece 
yerıları denizin ortasnda naralar 
savurursun, batakhaneler basar. o
ralardan kadınlar kaçırırsın. ni
hayet Asmaaltında adam öldiirür
sün!. 

- Fakat kabahat bende mi ki? 
- Bilmem artık fazla oluyorsun! 

- Yok, isteıniyorsa~"L( 
zorla evlendirecek değılı 

- Emriniz başüstüntı 
serseniz öyle olsun de,·I< 

- O halde hazırlığa b 
demek!. 

- Nasıl arzu buyuru~ 
- Seni bizim konakta. 

lenin içinde yetişmiş, hel~ 
miş, terbiyeli, namuslu• 
kızcağıila evcreceğiz!. 

·ı - Lutfunuza teşekkU 
efendim!. 

- Ey, hemen başlıya 
mi bu işe?. 

- Nasıl isterseniz!. 
- Öyle ise, sen zaten 

ustasısın, kendi elinle 

güvey·Iik y·atak, yorgaP 
rmı hemen bazırlanuyıı 
de bir taarftan icap ed<0 d. 
!eri alayım!. U 

- Başüstüne paşauı?. ..,, ., .., 
- Haydi bakalım bu 1 lıi 

bir ay içinde olup bitm<1 

Mustafa, taın paşayı t 

odadan çıkmak isterken 
- Un! Bak dedi, artık 

bırakacaksın!. 

- Aman paşam, ayn~ 
peyim, kulun, kurbanıP 

her dediğiniz başüstünc • 
kı meselesi biraz güç!. 

- O halde azaltaca · -
kınu. C\'lendikten sonr!1'.: 
kisi gibi her aksam biııl' ~ğ , g 
virmek yok!. Akşamln~ tı· 
miktar e.-inde içer, ve ıı' <( 

günün birinde bibb(ilii 11 ~ 
çersin bu i~tcn!. iti 

- Peki efendim. \j . ı 
- Haydi göreyim scnı lı 

bundan sonTa adnm ol dıı l 
karşı beni nıahçup çık81 

' - Basüstüoe de\letlill' 
- Belki paran Yoktıır, ,ı . ' d.i ben biraz da para ,·crt 

Davacı Sünıerbank Yerli Mallar 
Pazarı rnUes,<;csesi vekili avukat Sab
ri Ersen tarafından da\·alı Aziz Barut
çu ve Kasımpaşa Belediye tah.c;iJ teb
llğ memuru Y:ı:ün Yavuz aleyhine mal 
bedelinedn alacagı olan 25 liranın fa
iz, ücreti vek;llet ve tazo1inat ve ma
sarifi muhakeme ile birlikte tah...c;iJi 
talebiyle açılan alacak davasının icra 
kılınan duruşn1asında davalılardan 
Yasin Yavuza davetnamesinin on gün 
müdetlc ilı.lnen tebliğine ve muhake
menin 27/5/941 Salı günü saat 11 re 
bırakılmasına karar verilmiş oldu
ğunda:ın o gün ve o saatte tapu dairesi 
a1t katında Sultanahmet Birinci Sulh 
Hukuk Mnhkemesinde bizzat veya bil 
vekôlc hazır bulunmadığı takdirde 
muhnkcrnenin gıyabında icra kılına
cağı tebliğ makamına kaim olmak ü
Zcre nan oıunur. 

Bu sefer seni sürgiin ettirirseın f 

Hayırsızadaya ettirmem ha!. Bu 1 
sefer müdafaai ne(s diye haydi 
seni bu adam öldürmekten de kur
tardım. Fakat bir dahasına hapı 
yuttui:'llnun resnıidir ha!. Artık 

biraz kendine gel, biraz aklını 
baışna topla, bak, yaşın da başın 

r da ilerledi. Kaç yaşındasın sen 
şimdi bakaJım? 

- Liıtfumıza te~ekhlit 

- Ben sana yarın öbiİ 1 

ne haber gönderirim, bUrl 
lirsin, işin alt yanını yiP' 

- Otuza yaklaştım!. 
- Şu halde?. şu halde adam o-

lacağın zaman gelmiş de geçiyor 
bile! Anlaşıldı senin böyle tek 
başına adam olacağın yok!. Seni 
artık çift etmeli!. 

- Tek adam nasıl çift olur pa
şa babacığını?. 

- Orta yerinden ikiye biçeriz. 
çift olursun!. 

- An1an a3'·ağınızın a1tını öpe
yim!. Ben n1eşe odunumuyum ki 
orta yerimden ikiye biçeceksiniz? 

- Mustafa. ~rhk sakanın falan 
sırası değil, beni dinle şiındi!. 

-·Emret pa~am. kulağım sizde! 
- Artık bu başıboş hayata el-

veda dcınenin znnıanı gelıniştir. 
- Anlıyorum paşam, şimdi be

ni~ boynuma bir yular mı takmak 
istiyorsunuz?. 

- Ha şunu biley·din?. 
- Fakat paşam, yıllardanberi 

görüşürüz!. 

- Pekala efendiın!. ·~ 

Mustafa evlend• Y 

sonra .. 
Kaptanpaşanın ahrctli~ 

Giilnihal ile :vıustafanı~ 
!eri, paşanın konagındo /< 
kelle( bir surette icra c 
sonra karı koca. pa~an uı ) 
rafından kendilerine h<~ 
miş olan Eyüpteki geıı:• 
bir kö ke ta~ındılar. ;\Jıı>11 
paşanın tenbihi üzere a1'"" 
,·ine erken geliyor ,-c ralı.r 
kiln giil ve karanfil bn~ 

'ğl karşı içiyor, pek se.-dı d' 

t 

KiRiK YUVA B E 8 E G i 
Nefis bir şaheser takdim edecektir. 1 

M Eğlenceli, Kahkahab 
Büyük Komedi 

başımdan geçmiş olan bunca ma
ceralar, bunca kederler, elemler, 
ıztıraplardan sonra bana biraz 
dinlenmek, yorgunluklarımı, acı

larımı dindirmek için izin ver
mez misiniz?. 

- Evlenince 
~ nirsin!. 

daha iyi dinle-

Gülnihalin de bir de 
1 

ki etn1iyor, onun göıiiJl: 
bakıyordu. Fakat onun 1 
tazam ve evcil ha) atı ıuB~1 
çok sürmedi. Evleudiğİ 111 

ayından sonra. yine nıe~,Iı~ 
yine meyhane aıc111lcr•"1 

maceralarına kendini k."P~ 
Vakıa, paşa il~ harenıı. ~ 

haline kar~ı önce kendi•~ 
tekdir falan ettilerse de ~ 
nın kendilerine vcrdi~i 111

, 

Son Telgrafın Tarihi° Tefrikası: 49 

TUNA BOYUNDA~ 

1 ~c Yaz.aTn:ÜRK ORDULARI 1 
L-C M. SAMİ KARAYEL 3 / 
Hayrettin Paşa da işlere karışıyordu 
Kalen~--ı b r taraf, yıkılıp kalt:

nin fetholunduğu haberi geldL 
Memnun olmuş olan Sultan Mu
rad, gölgesinde bulunduğu ağacı 
uğurlu addettı. Bu kaba agaç a
sırlarca dıllerde destan oldu. Hat
ta masallar bile vücuae getirildi. 

Giıya Sultan :.\1urad, kalenin 
fethınden kat'ı ümit edince: 

- Seni Tanrı )'ık."!}l. 
Demi,; duası kabul olunmuş ..• .. 

Q sırada kalerun d.;,·an yıkılmış 
imiş. Masal ol~akla beraber iyı 
bi:r itikat r,ahsulüdür 

Bu sırada Lalaşah!r: paşa vf:fa 

etti. Rumeli beylerbeyiliği Emir 
Alizade Timurtaş paşaya verildi 
Tam yerinde bir tayindi. 
Hayreddın paşa dahi Veziriazam 

sıfatile artık umuru idareye cid
den mudah'a!e ediyordu. İşler iyi
liğe yüz tuttu. İdaernin yegane 
olarak bozuk çarkları Lala.şahin 
paşanın ehliyetsizliği ile Sultan 
Muradın ana karşı olan zaf· idi. 

Hayreddin paşanın inzıınarnı 
re'yile Timurtaş paşa as:keri ve 
mülki gıizel tedbirler itt haz etti. 

Sipahi askeri ümeras.nı Rumelide 
iskan ett... Bily..ıkkre :r.ıamtt na-

AZAK'ta 11.30 dan itibaren devamlı malineler 
TURAN' da 11 den itibaren deV' amlı matineler 

mile, küçüklere tımar unvanile 
varidat temin etti. 

Derebeylik usulü veçhile feth<>
lunan yerler taksim olundu. Zapt 
ve rapt temin edildi. Artık bu 
usul Rumelide dahi taammüm e
ldince fütuhata muhatarasız de
vam olunabilecekti. 
Timurtaş paşa. bir nevi asakiri 

muavene de ihdas ettı. Bunlar mu
harip asakirdi. Hıristiyanlardan 
alınırlar, be>lenirler, sefere iştirak 
ederler, sipahilerin atlarına, yem
lerine bakarlar, ağırlık nakleder
ler, ordugah kurulup kaldırılırken 
hizmet ederler ,yani ordunun adi 
hizmetlerinde bulunurlardı. Bun
lar bu sayede vergiden, rüsumdan 
muaf olurlardı. Yegane imtiyaz
ları da bu muavin askerlerin mu
harebe yağmasına iştirakleri idi. 
Bu sebeple hıristiyanlar muavin 
asker olmağa koşarlardı. 
Timurtaş paşanın askeri umu

run başına geçmesi fütuhata ye
ni bir şevk verdi. Çoktanberi mat
!Up iken bir türlü alıramamış o
lan Sc·fya fctı-oıundu 

Köstendil, Niş anı takip etti. ı 
Diğer taraftan Seliinik etrafı fet
holundu. Seiiinikten Manastıra doğ 1 

ru çapul!ar icra edildi. 
Şimale doğru da çapul icra o

lunarak Köstendil ve Niş müfre
zeleri ile temas vaki oldu (H. 784). 

Osmanlı Türkleri Rumeliye 
kısmen yerleşmiş bulunuyorlardı. 
Şimdi yavaş yavaş Tuna boyuna 
doğru uzanmağa çalışıyorlardı. 

Büyük Koru;tantinin vatanı as
lisı, Sırbistanm da en büyük mer
kezi bulunan Niş şehri yirmi beş 
gün kadar mukavemet edebildL 
Timurtaş paşa, Yahşi Beyin kah

armanlığı sayesinde !etholundu. 
Osmanlı gazilerine merkezi taar
ruz ittihaz olundu. Türkler bu 
merkezlerden Tunaya doğru çı
kacaklardı. 

Sırp Kralı Liızar sulha talip ol· 
du. Senede muayyen harç ver
mek, davet vukuunda bin süvari 
ile dergahı hümayuna gelmek 
şartlarile sulh akdolundu (H. 787). 

Bu suretle Balkanlarda bir kaç 
~eçıt elde edilmi{. S1rbiveyc gi· 

rilmiş, Bulgaristana sokunulrnuş, 
Makedonyanın cenup kısmı fet
h.olunmuş, Tunaya doğru giden 
dağlar elde edilmişti. 

On sekiz sene zarfında Sultan 
Murad on defadan ziyade Rume
linden Anadoluya, Anadoludan 
Rumeliye geçmişli. 

Şehzadelerin sünnetini icra et
mek, düğünlerini yapmak, Bursa
da, Bilecikte camiler insa hamam-
la , ' r. tevsi ve tezyin ettirmek gibi 
vesıleler eksik olmazdı. 
Doğrusu saltanat ve debdebeye 

alışmış olan Sultan Murad ordu
gahın viicudünden sıkılmakta on
dan uzaklaşmak için vesilcle~ a
ramakta idi. 

Düğünlerin şa'şaası alemin dil
lerinde destan olmuştu. Hele, 
Yıldırım Beyazıdın Germiyan ke
rimesi ile izdivacı şark tarihlerin
de emsali görülmemiş bir şekil 
peyda etmişti. 

Acem Şahı, Mısır Sultanı bile 
düğüne davetli idiler. Tabii he
yeti meb'use hediyelerle kalmı-
yorlardı. !Arkası •arı 

- ........ . 
- Ne sustun?. lünç cevaplar kar~ı"ndn 
- Emir yüksek yerden ne ya- Ieri suya indirdiler. , ~~ ~p_a_y_ım_ .. __________________ ~~~~ 

Bu 

ALKAZ) 
Slnemasıncl• 

1 .... 
Bugün Matin<"lerdeu ıt 

... Ievsimin Jlerlı:mt ıne 

Büvi.ik fedakilrlıklar . jl 
Tertip ettiklerı Gl·f.:l, S.ıbotıı.1• 

- tikleri cinayet, ve ışkenceıcrh~JJ 
ahaliyı haraca ke<-en Amerılt.o ii 
mantarı Gangsterlerin ttıylf·del 
Maceraları ve bunlarla nıuc:ıt1'ı · 
Örümcek Adam. Karaç"y lak g ~ ~ 
sız rakiplerini gölged~ bırok3 

kanın e~ rarengi:ı Adanu 

Yeşil Mas1': 
HAFİY~ 

meazzam kıaım 
Film için maHneler : 

2 safha - 1 a devre. 
hepsi bird~n S 4' 
11 - 2 - 5 111are 



c:= =ı J:Sır tarattan Cebelütta-
rıkta bütün ku-.vetlenn 
İ§tirakile manenalar de
vam ederken, diğer ta
raftan Almanya Viti hü-

tBu 1azınan ınettnıert AnaQtlill kumetinden f U talepler· 
A:laa.ı bWtısııer.üıden alınmı.a~> de bulunınuıtur: Donan-

tl~i~ ~eıı: Muammer Alahır. manın teali.mi, Bizerta 
"'l:ıliz limanının Almanyanın 

O n p B~:kııı ~rçınn ge- emrı' ne verilmesi, Alman. 
b ~l' gunu söylediğı nutkun Af 

erı el' d ,J;_ kumandanlarının rı-
ısır h .. . an evam etmekteu.u.. 'lm . 

saP ~ans ukurnetinin sözcüsü Röyter kaya geçirı esı .. 
(eğili' rn ~ın muhabirine şunlan· wy. - - • -
lüott ~ 1.r: cÇörçil'in istikbalin teb. 111eseteıerı ııe meşgul olacaktır· 
~e,I ı, t' ~a.kkındald. cesaretli ih - ,AMERİKAN VAPURLARI 
lia lığ ~l-eriıı muvaffakiyet - BATIRILACAK . . 

~lli açıkç~ söylemesi, Mısır • cDoyçe Algıemanye•. ism.ındelri 
İlaki.s ı:n~~vıyatını bozmamış, Alman gazel'esi, Amerikanın İn -
llsa JUkseltmiştlr. Akdeniz ka. 'lıereye yardımı cezalandırması 

ıtı lki ile, Mısırular Britanya - !e..eıesıne dair yazdığı bi~ yaz~da 
iy<ı 1 Ye ayrılacağını kabul et • lan söylüyor: c.Ruzveltın plan. 
~ ar. Çünkü Hindistan. ya?1- r:nm ancak bir n~ticesi olacak-
ise~ durmaktadıır. Hındis- tır. Bu m!tice Arnerıkan vapurla-

ldır ınsan ve ma~eme kayna· sür'atle ve muhakkak ola • .• l'ının 

Ltay rak batırılmasıdır.» . 
1fıs ADA. VAZİYET CEBELüTTARIKTAKI 
a.ı:ı lrda Sollum'u işgal eden Al- MANEVRALAR 
~alyan kuvvetlerinin se. Cdbelüttarıkta manevralara mu-

a .1 .et.re ilerledikten sonra yyen bir plan dahilinde devam 
1 erı gidemedıkleri anlaşıl. ~ilmektedir. Cebelüttarık gece -

lrı'a dır. Mihver kuvvetleri S~l- leri kapkaranlıktır. Tayyare mo -
tb'ıekı:adar uzun ıbir hat :eşkıl tôrlerinin seslerinden ve .A.k~e. -

"". • Tobruk ve Bardıyada . akış yapan harp gemılerının 
"'"'ı d~ nıre . . . 
l"rnakt ede gruplar bulun • top seslerinden ıba!k~ ()ır. şey ışı. 

}(ah. adır, . . ~ tilmemektedir. Bu tun lbır ıhaf a 
're ıreden verilen bır teblıge d aın edecek olan bu manevrala-

, Al~an ve İtalyan kuvvetleri evbütün kuvvetler iştirak elmek-
·ı_, ~.~l<len, di~r ikisi de da. rtead. 
'Qe~ı da~) k d ·ı ır. · · 'k' hl bır· .. g ı mıntaka an ı er • İki tayyare gemısı, ı ı zır ı, . 
~g~ teşebbüs etmişlerse de, her k muhrip ve denizaltılarla ikı 

0
1 da durmll§tur. Bunun su- :uavin kruvazözden mürckk~p 

rı ~tan nıı, nakliyat zorluğ~n- bir İngiliz filosu Cebelüttarıka 
~çı~:. kurn fırtınasında nmı. ı~şe gelmiştir. 
· h~gunden mi, ya.but dört amı.. LMA.NLAıRJN FRA.NSADAN 
eldi~~ araya gelmesinden mi ileri A TALEPLERİ 
t;~ü.ın değildir. . Ankara Radyo gazetesinin ve~-. 

OOLU KAHlREYE diği malUınata göre, Almanya Vışı 
.\ı::n GELİYOR büklımetinden bazı taleplerde bu. 

• erika Cumhurreisi Ruzveltin ı l eyanın 
tı Ce lunmuştur. Bu ta ep .er .m . -

1 . Ynıis Ruzvelt , Çonking'e d donanmanın tcslimı, Bızarta 
. ?niş ve Çankaycu>ke Ruzveltin a · e 
it :ı:n r limanının Almanyanın emrıne v -
Cirt :jını :ı?etirmiştir. Orada rilınesi, Alman zabit ve k.u~an -
01.1 n 1tald:ııaan sonra Rangon danlannın .A:frikaya ~çırılmesi 

l:u 
1 
e ltahıreve :geıeceıt ve Aa • l vradır. Mareşal Pet~n'in hu ta • 

ti l'e-den <le tıabesıstana gıdecek- '1 • k b.li 
ı: C lepleri Fra:ısanın şerefıle a• ~ 

Quİ eYnıı.s ftuzveltt c'l'avsıyeıer<ıe ı teuf .bu!maruğı söylenmektedir. 
ı...1· Unnıak ~ ae~. o{{rt!nmeıt ı -.. ıı Fakat Amiral Dar!au"ıı1 Almanya 
b ~"'Id.Jın. denustır . .Mı:>ırda ve d 
<ı.ab ile tam anlaş!n1ya taraftar ol tı-
'"- tşıgtanda 1:>1iiiıuN Anıerıka- lm k d 
-"'ll "ard.unı oaımrundalf na.klıYa~ ğu artık itat'iyetle anlaşı a ta ır .. 
:-----== - - -- -
liarp V eziyeti 
t <ı met 8ab1te4ıın DeTMD) 

e Lır. libyada Dogw u Afrika da, Bal-
"'•ııı ' • 1 nlstandan eyrılmı:s olduğunu söy-
~ arda harbe iştirk etmış 0 an !emiştir. 
ll~vetJer kolonilerde hazarda Maalesef insanca zayiata mA-
~cut kUrük ino'iliz birliklerile nı' olunamıyncagını ve buna ınllzar ct-
t~ı· h ~ .. ·ı . . il k. l le ı alktan meydana getirı mlf mek !Azım geldığıni, m m un o ur 

fer '-- tl .d. olmaz millete tam L>ır rapor vcrilcce-a.uvve erı ır. 
ll t ·ıt ğini ilave ctm~i.ir. 

t~ ~r~ haşladığındanberi ngı1 e- Orta şarkla ve Akdenizde vııziye-
•sL rıtanya adasından cephe ere ı· inkişaf neticesinde Avustralyalı 
''' llakliyatı yapamamıştır. Al- !alılar gibi İngıliz yaralıların aa 

ı.ıan · ~ ~vustralyaya göndcrilmesı muhtemel-b\i Yıuıuı İngiltereye çıkardıgı en d.ir. 

"'~ilk ıOl')uk budur. Atlas de~zi Alman tebliği, Mora'da Alman. kıt"-
ı.:~bllrebesi başlamadan önce, in- atannın Cenuba tin~".! +.!!.!'!!.!!'.: :::u-~ 
""'ter 1 t Un devam etmekte olduklanru 
-.__ e~in adadnn asker nak .~ - ke e . Al 
~hı. dereceye kadar mümkun- bildirınektcdır. Ayni tebliğe gore, -
,... - tayyareleri Yunnn sularında Y~ · ~aLJ ·d k man • b t· et fet,i 1\ edilecek kıtaat. ~ ece. - nidcn IS.600 tonU:ıtoluk eş ıcar 
...,.Lbıtııtakalarda terhi:ı. ve tcslıh . t rmw$!'" .,,. hi .. miktar kü-
'"'l.l&e:b'ı:_ > ı d g:mısı oa 1 "~Aft:, 11,.ratmışlardır. 1urlerdi Evet koloni er e ,.ük vapunı .-~·Q '". 
~,b . ' " 
~~u.ı insan kaynakları vardır. s..&U.A..-.ın.ARIN YENl 
Uı.A t hu nıuhtelif ırka mensup HUDUDU lk ı 
• --.ıı Ankara Radyo Gazetesi, ~n ana-
lf !arla kısa zamanda makineli rm yeni hududunu ç~n:'c.:1< uzere Vi-
k~ Ordu meydana getirmek mliın- d toplanacağı bıldıı ılen konfe-

"'ll cleı:.:ı yana a1·· knlmndıjtını sciylcm!ştir. ı siıtlir. İngilterenin karşı- ransa uzum • . hı\ isi 
l\ft1~ -"-laşılıın Almanya Mitı.vcrın 'm 

.. _.ı '°1 en büyük' zorluk ;ı;te bura- ....... k ~•tl', ~ sıfatiyle bunu doğrudan doğruya en-
Aı~ disi tayin edecek, nihaJ karar Ahnan-
~~Yanm takip etti&i ikind lar tarafından verilecektir. Aln:'anya, 
IGt~~. celince, Siiveyş ve C~be- İtalyayı da jşe kanştı.rmak. ısteme-
~·--...-lltl uptetmek ve Amerika- mektedir. Kont Ciano, son yı!anha lslle-
~ .,. "'·-- Al ahalinde hudut mesclclerının a -"~'U.ID.l .... manıA • olmaktır. - 1 ibb t b11 ıa.,._ - . . t m;., .... de Fon R en rop • :--._.,. · • nı ıs e ..,.... • 
L "'• harbin sıJdet aıerkezını . d'lik sırası olmadıtı cevabını 
•11 heci kt nun şım ı li ef Üzerine tevcih etme · e- Tenniştir. . 
~· İllgiJtere bu vaziyet karşısında İNGİLTERENİN ESKI 
~~?'itaııya adasında mahpus kal- BELCRAD SEFİRİ NEREDE! 

llladır. Ne Sü,.·eyc kanalının ve Alınanların Yugoslavynyı islilaeın-
lle ..ı_ Ce 'lt b . kendisinden hnber :.ılınamı-

..., belütta k .. d faası dan en d S r · Sir lçi rı ın mu a İtıgiltcrrnin Belgııı e ırı ct: adadan asker ayırıp oakled~- r;a~ıpbel ile elçilik erkDnı~ın. nerede 

halde değildir. Her türlü zayı- olduld.arı beııuz ma!Um değıldLr. Bıun .. -
ltı gö~ 1 te- lar Belgraddan aynlan YugosLa_v lU-
~l.b" a arak bu mlihim işe . tin· takip ediyorlardı. Nıhayet 
• "5 etnıediği takdirde bu ge- kuroe ı . 'kl 

~ıtıe11 .. Dalmaçya sah.illerine kad:ı· geldı tae-
ı...:, ,_ ~ ınudaCnasında vaziyeti . .....1• ondan sonra hukümetı -
-şl\ıa l b n ve aı...... ıım· ti ı·ngı·ı ~ o a ilir. · ecit:medikleri öğren ış r. . -
Alnı kıp hükCuneti, Amerika va ıtasıyle 

Jıs da an_yanın sürekli ta:ıyıkı kar- ~ere Afınanyadan malümat Jste--
ıı:. . ispanyanın miln ere ilti- ıtalya ve 

l ilıtınıaıi günden güne knvYet- mistir. 
0 

N B Ajansı ise, seflr ile 
ennı k Alman · · · la G" İ& e tedir; Alman kıt'alarınm ·ı terin kuçuk bir vapur ı-
llatıya h d d d 1 kt a~şcını crkı bır İtalyan torpidosu 

•ldu~ u. u un a top anma a rıde gid en.. edildıkleriııi bildir-
..... na daı·r lı b 1 d Di tarafından esır . te t i a er er var ır. - . ' d Loııdı·ada bu babcrı yı e-

l':~) iard~ mahut Alman şey- ;e~s':ııa~Ônı::ıt yoktur. 

h. J an panyol Fa.,ına akına "' Ceb ı··ttarıkıll sarılmam.ası 
'"ı.kş 8.nı.ıştll'. Pireneden Cebelütta- lcr e u l · 
• lOj\" k. . .' ·ımald• Liena, garpta E ce:ı.ı-
y. ""' ilometre uznktır. İspan- ıçın ş "' ........ nı·h .__ Tanca Septe ıuev· 

-... ı v ·ırh k d ras ve cennP~· ' .. bıi h. ere ı ı a ın an aza- kilerini derhal işgal etmelerı ıcap 
ve nıı~ .~!.ta ~nra Almnn zırhlı C beliittıırıkın hazar kuv-
lun . torlu lurliklcri Cebclüttarı- eder. . ~ . k.iıfi midir bileme-
~ ş ı.ıs.ı cephesi önüntleki. 158 vetlerı u ışe edbi Iarak: lnı 
'"ılne'1en.l>eri İ. 1 zl ı· ccı Ju .. tta- "'İ:ı Fakat ilk t r o · ~ 
• ., · 

1 8 
ingitizlerİll vasl.Jcu 

°illi~ nıuhnfaza (!tt eı. n:va yapı mn:r.s • 
'ere ııtihak ctUiei &'Ün L..J:.üz. fena olur. 

lı. Balkanlarda vazi• 

1 
yete bakış 

(1 J:ncl Sabfteden Devam) 

1 tanınmış bir EN SON 

'ingiliz iktısatçısı , DAE<IKA 

Amerikada !talyan gazeteleri ı 
Türkly~uıa darama 1 Londra 30 (A.A.)- logıltere 

Malh'e Na.zırı Kingslev \Voodon 
talebi iizerine tanınmış lnı;ilıı ık· 
tısatçısı Keyoes Vaşıugı•.:= .tosa 
bir :ıivaret yaparak kira kanunu
nun t;tbiki etrafında Amerika hü
kumetile ve İngiliz miibayaa ko
misyonile mfüı:akerelerde buluna-

1 
ile dabaı ıazıa met

ggı olayormaş 
< ı bıo! Sa.Jdteden Devun) 

nin oildirdiğıne göı·e, Alman .Başku
mandanlığı Yunanistan muharebesine 
bitmiş nazariyle bakmaktadır. 

caktır. --r-----..,.., w-.a;--.-. ->~~
İnglil0i'8DID '!Wlesl 

Muhabir şunları ilAve etmektedir. 
Harbın biı· tevakkuf vakfesi geçir

nı.iyccei,i bill'ıkls &ıddcllenecegi hllsu
sunda ısrar edilmcktedır. Zannedlldi
ğine göre, Önümüzdeki bir kaç gün 
içinde harp bazı yerl~rde her zaman
kinden daha bi.ıyük bir şiddetle pat
i.ak verecektir, Bcrlin'in n zarında 
Akdcnizin heyeti umumlyesi tek bir 
cephedir. Alman mustcınleke kıl'ala· 
rının Şimnll Afı·Jknda dalma artnn bir 
,şiddetle hilcumlar yapması, Alman 
hava lruvveUcrlnin Sicilya ile Afdka 
orasında akınlnnnı şiddctıendırmcsi, 
hedefi Akdenizin fethi olan hnrekAlın 
birer kısmıdır. 

(1 bıct Sahifeden Devam) 

nutku hakkında şunlan yazıyor: 
B. Çörçil bu ıınücadelcde en 

mühim muharebenin Atlas Okya
nusunda cereyan edeceğini söy. 
lcdi. Ru, Başvekilin en esaslı ih
tarı olduğu gıbi istikbale kat'i bir 
itimat ile bakabilmemizi temın c. 
decek bir temel teşkil eyliyecek-

tir. 
Star gazetesi de şöyle diyor: 
Hitlcr Balkan zaferinin kendine 

temin ettiği hareket serbestliğin. 
den istifade ümidiyle ileri gide
cektir. -.Hitler şimdi kime saldı,. 
racaktır?• demekle istikbali dü
~unmüş sayılma),z. Bu SIJ.Al~ ce. 
~ap <>ulmak için ·biz darocyi n~ 
rede indirmeliyiz?• tarzında bır 
suali kendi kendimize sormak 
mecburiyetindeyiz. 

Irak'ta mukalbil harekete geç • 
mek hususunda gi)sterdiğimiz 
sür'at önümüzdeki nazik hafta -
lar zarfında takip edeceğimiz hat. 
tı harekete örnek olmalıdır. Al -
manlan gaf ıl avlamak bire düşen 
bir vaı.ifedir. Şımdı yapmakta ol. 
duğumuz çete harbinin en esaslı 
muvaffakıyet runılı buı.lur . 

Ege Denizf nde 
(1 lno! Salrlt't'den Devam) 

bundaki limanlarn ulaşmağa 
istical ediyorlar. 

Cepheden yürüyerek cenahlara 
ehemmiyet vermemek hususun
daki 4lıJ!ıtll tiib,iyesi dolnytsile, 

.daha bir mil< tar Yunan muharibi-
ain mevtut olrnası mümkündiit. 

Egede Taşoz, Semcndre ve Li~
oinin işgali ile başlıyan Alman ı-
lerleyişi şimdi durmuştur. .. 

Deniz stratejisi bakımından bu
yük bir ehemmiyeti haiz olan 
Siklad adalarında Yunanlılarııt 
çok şiddetli mukavemet.te bulub
dukları zannedilmektedır. 

Yunaniıiar. Siklad odalarında, 
bilhassa reieponezin cenup mün
teha:::ında adnlnrııı geçit ycripe 
hakim l\Iilos.gihi n1ii'1!:n iisleri el
lerinde bmunöurmaktadırlar. 

----o 
Aşk ve kıskan~lik 

(l bıc! $:iliitcden Devam) 
lımnda Pakıze ısmı.-ıde bır kadı~ ~ 
adında bir. g,.nçle uzun muddettır 1:e
vtşmcktedır. Gec~1crde ~ .!>ı!ktze
dcn yuz çevınniş ve onu terkctnı:ştir. 

Bu ayrılığn dnyanamıynıı Pakize 
eırvelkı gun Alıyı bulınuş yalvarorak 
bar~mı~tır. İki sevgili dUn gece bu 
barı ma şerefine Pukizcnııı cvincd ra
kı içerleı lcen yınc kavgaya tııhışmuş
lar ve Alıyı çok lt1 Jcıınan Pakize sar
hoşlukla hemen bı~ngıııı çekip sevgi
lisinin iızeruıe aulnuş, kalbinden vu
rup öh.li.ırmü;;;lür. 

Cınayeltl'n sonra pi man olan Pa
ltize ferynt edin ı:ığlamış ve yakalana
rak tevkif olunmuştur. 

ikinci cinayet tc Kordondn c.:iki Ay
park Darında işlcnınıştır; Deri tüccar
larından Mehmet Karr.bin Istnnbuldan 
bara gelen artıstlerdeıı Müşerrefle 
tanışmış ve ona çılgınca şık olmuş

tur. Fakııt bar kızı ya.,lı l'ışıgmı.n mu
habbetıni Reşat odındı:ı 17 ynliında ya
kışıklı bir gencin sevgisine tercih et
tiğinedn Mehmet bunu kıskanmış, dun 
gece sarhoş bir halde bara gelmiştir. 
{\u esnada iki SC'vgili sennest bir va
ziyette dansr.trnekte iken Mehmet ta
bancasını çekmiş df'rhal Reşadın üzeri
ne ates ederek zavallı ienci öldUı·muş
tnr. 

Kızılay t"muml t1ec-
llsl yılbll toıant1111 
:u1kara ::$0 (Hususi muhabiri -

mizden) - Kızılay umumi meclisi 
dün yıllık tonlantısını Aydın meb
usu Mazhar Germen'in reisliğin
de yapmıştır. Toplantıda Başvekil, 
Vekiller ve Parti Genel Sekreteri 
ibulunmuştur. Cemiyet reisi Hü. 
sameddin Cemiyetin mesaisi hak
kında izahat vermi§tir. 

Bu sabah tekrar toplanılmış ve 
nizamnamede yapılacak tadilat 
üzerinde görüşülmüştür. 

Cemiyet umumi merkezinde bir 
Umumi Müdürlük teşkil edile • 
cektir. İ tan'bul mcb'usu ve müs
takil grup reisi Ali Rana Tarhanın 
da Ce et reisliğine getirileceği 
söylenmektedir. 

Butun Alman hazırlıkları, kısmi za
ferlerle iktifa cdilmiyeceğ ni ve Bcr
lin'in dediği gibi nihai muharebe ı,.ın 
ctam bir İŞ> göriılınek i tenıld ğ nl a
çıkça göstermektedir. Yeni hnrp nh
ncleriuın İngiliz adaları kndar ehem
miyeUi tclfüdd edileceği söylenmek
tedir. 

Die Tat gazetesinin Roma muhabi
rinin bildirdi[{ınc göre, Romada da 
Mihver dcvlcUerinin asl..o.eri barckAt 
yapması beklenmektedir. Bulun na
zarlar her ~eyden evvel Sı.ivcyş ve 
Ccbelultıırık'a çevri.lıniş•ır. İtn1yRn ga
zetclC'ri Türkiye, MıGır, İspanya ve 
Portekiz gibi doğrudan d::ığruya alA
ltııdar memleketl~rin duru ıle gittik
te daha fazla meşgul oluyorlnr. 

Ayni muhabirin tebnruz ettlrOiğine 
göre, Libya harekAlı e nasında yapı
lan teerubelerde Berlln ve Roma, kıt' -
afann ve eslihanın dcnızdm milcssir 
bir surette nnkledi!r.h!ldfğini gördük
ler rıP,dn cKüı:ük Asya'dn> harclrnta 
teve,;,,ül cdıld.~i t kdidre bwnın ses
sizce ve Tiirk toprııkJannn dokunma
dan ynpılabil~ği söylcnınckteclir. * Vaşington, 30 (A.A.) - Meclis 
Encümeni, 'apıır ve tayyare s:ıtın nl-. 
mak için, üç buçuk milyor dolarlık ka
nun lavihasını tasvl:ı iernsitir. 

Amerikan ıııosn 
( ı lnot 83.ldtoclen Devam> 

duklarını bildirmiştir. 

RUZVELT'iN SÖZLERİ 
Vaşington 30 (A.A.) - Ruzvelt, 

dün, matbuat konferansında, Ami.. 
ral Stark'ın Amerika donanması. 
nın halen Atı.antikte devriye gez
mekte oldukları hakkındaki be. 
yanatını teyit ederek, Amerikanın 
Almanya tarafından ilan edilen 
muhasamat mıntakalarını tanımı. 
yacağını ve eğer garp yarım küre
sinin müdafaası kabederse, A.. 
merika harp gemilerü1in tbu mın. 
takaya gireceklerini söylcmiş~ir. 

Yakında 
Amerll·a 

Alman 
f liiGSD 

çar ışeca ı 
(l ftlc! Sahtrl"deın Devam) 

yesi ve devri:-ye ayni şeyi ifade 
eder. Hakikatte bu, hemen ıhemen 
harbe girmeğe muadil bir tedbir
dir.• 
Şogyu Şimpo gazetesi de şöyle 

yazıyor: 

cAmerikalıların harp gemile:i 
kullanmalan Almanlarla Ame • 
rikalılar arasında bir çarp~ayı 
önüne geçilmez bir hale koymak. 
tadır. Biz şu ~ticeye varıyoruz 
ki, Amerika devlet adamlar1 şim
di hakikaten hal'be giden yol ü.. 
zerinde yürüyorlar.,. 

MOSKOVA ALINAN KARARI 
EHEMMİYETLİ BULUYOR 
Moskova 30 (A.A.) - Sovyet 

donanmasının organı olan cKızıl 
filo> gazetesi dün neşrettiği bir 
makalede, Amerikanın İniglte • 
reye 'b~ettiği •bahri yardımın 
ehemmiyetinden bahsetrnektedlr. 

Japon matbuatı, tıu yardunm 
fevkalade olduğunu ve pek yakın
da Mihwr ve Amerikan donan.. 
malarmın temasa geçtiklerinin gö
rüleceğini yazmaktadır. 

'i'ıp Talebe Yardanda 
( 1 1nc! Sft.lliteden Devam) 

hal Yurdu terkelmel~rini tebliğ 
e tm.i.ştir. 

Talebeler Anadıoludaki yerlerine 
dönecek yol paraları olmadığnı ve 

.cparaları gelinıciye kadar birkaç 
gün müsaade edilmesini istem.iş. 
lerse de, Yurd İdare.si kararında 
ısrar etmiştir. 

Talebeler de sokak ortasında 
kalmamak fçiıı bu sabah Vilayete 
müraeaatta bulunmuşlardır. Vali 
isi tetkik etmektedll: 

Hangi goldan 
Ve Nasılı? 

(Başmakalden »nam) 

Jüttank gibi Süvçyşi de düşürmek 
ve lngili:ı:J İmparatorlu!!unu Afri· 

-:J • 
kada ve AkdeJUZde yıkmak tcfeb-
bi.i$üne ~iddet ve azimle 4toyul
dukiarı gözönündedh·. Mıs1nı kar· 
şı ikinciı halT'Jc halinde ve Mersa
Matruıt hattmın e~ubundan ve 
çölden bu hattı tecrit ederek iler
lemek teşebbüsünün nasıl bir in· 
kişaf kaydedece!i bupin yarın 
biitün vuzuhu ile belli olacaktır. 
Almaııların 1939 harbindeki tak
tikleri; müdafaa hatlarını daima 
geriden vurmak suretinde tecelli 
ettiğine göre; Mısırda da ayni tak
tik kullanılmağa ba§lannuştır. İn· 
gilizlerin huna göre icap eden 
tedbirleri ve mukavemet imkin
larını hesap etmiş olmalan lizım 
ve tabiidir. Belki, Mısırdaki hare
keti daha tazyıklı bir vaziyete 
sokınak için Alnınnlar; Oniki ada
lardan ve ele geçirdikleri Yunan 
iislcrinden de istifn<le ederek Sil
,·cyş, Portsnit ve İsken deri~ eyi 
şiddetli hava bombardımanlarına 
tabi tutmak ve ~\Jısırın garp hu
dutlarındaki İngiliz ham muka
veınetiııi bu noktnlnrn da çekmek 
istiyeceklerdir. Herhalde Avrupa 
harbi öniimiizdcki s fhaları ile, 
tam bir Akdeniz harbi olmnğa 

doi:rrn gidiyor \'e Almanların he
defi. bütün aydınlığı ile g&ıönü
nc <'tkmış bulunuyor: Akdcnizden 
İngilizleri tız:ıklnşbrmak ve Afri
ka da dahil olmak iizcre Norveç
ten son İspanyol köyilnc hdnr, 
biitiin garbi Avrupa sahillerini 
İngiliz adaları He Ameril nıı mu
vasalasını kesmek için elde tut
mak. 

Ancak, Alman) anın dünyaya 
hakim olmak emel ve ihtirnsı. u
zun bir harp için muhtaç olduğu 
hayat ve maden maddelerine sa· 
bip bulunmak arzusu dn hesaba 
katılırsa, Alınanynnın, nyni za
manda Asyaya da teveccü' et
mesi ihtimnli vnrdır. Almanya; 
İng!ltcre \'C Amerika ile son mii· 
cadclcsini ür,üncii pıtına terkcde
rck, ikinci safhaya Asyaya ynytl
mnk tasavvurunu alabileceği gibi; 
bunu biı·inci safhada ve Ceheliit
tarık - Akdeniz - Afrika meselesi 
ile bir arada hallctmclı:: arzusuna 
diisebilmcsi de ihtimal dnhilinde
dir: Bu takdirde Almanya, İngil
tere \'e Amerikanın uzun zaman
da hazırlanmak ve tam çullanınnk 
siya etleri yerine kısa zamanda 
harbi bitirmek ve lıazırlanmıya 
vakit bırakmamak hedefi He tek 
cephede harp yerine, biitün cep
helerde harp sistemine dönebilir 
ve bu y:ız sonuna kndar ) n znlcr, 
ya mağlülıiyct halinde haşladı~ı 
harbi bitirmek istiyehilir. Ancak 
böyle topyt•kiin bir faarrurun 
ri7ki :ısikfır olduğu için; A1ınan
ynnın garpta ve şarkta bir nnda 
harbe girmesi ihtimali \•arit ol
makla bera er, biraz :zayıftır \'e 
yeni harp safhasının garbi Akde
nize int 'kal etmesi ve şarki Ak· 
deniz 1 de lı:ıvn faaliyetlerinin 
arttırılması ilıtimali d:ıha galiptir. 

Bütün bu ihtimaller ve vaziyet
ler arasında dikkati celbeden bir 
nokta dn Ln Suisse gazetesinin 
Berlin muhabirinin ne rcttiği bir 
haberdir. 

Bu haberde aynen şöyle denil
mektedir: 

.._ Almllll siyasi mahfillerinde 
Irak hadiseleri dikkatle takip e
dilmektedir. Bu mıntakada İngilis 
kıt'alarının takvi~ esi Beri ini son 
derece alakadar eylemekte, fakat 
Almanya bu mıntaknda da gafil 
avlanmıyacaktır.• denilmektedir. 

Bu haber ilk bakışta «B~rlin ne
rede, Irak nerede? .• gibi bir ınıal 
karşısında saçma gibi görtinmek
tedir. Fakat, Almanların Polonya, 
Fransa, Belçika, Holanda ve ni
hayet Yunanistan taarruzlarından 
öuce ecnebi gazetelerden başlıya
rak kendi gazetelerine bu nevi ha
berler vazdırttıkları Ye •İngiliz
ler nerede ise biz oradayıL.• de
dikleri gözöniine getirilince La 
Suisse muhabirinin Berlindea 
verdiği bu haber biraz manalı ol
mak gerektir. Eğer bu haber as
lında doğru ve Almanlar tarafın
dan söylenmiş sahih bir sözii ifa
de rdiyorsa; o halde Almanlar 
lraka çıkanlaa İngiliz kuvvetl• 
ıini de bahau 'Ve sebep tellkki e
derek kendilerini lraka kadar gö
türebilecek bir yol üzerinde taar
ruz hazırlığına giripnif balune
yorlar, demektir. 

Bo iakdirde: 
- Acaba hangi yolün ve JUllll!. 
Suali yc_!:jnde olur ve.. ltu llUlll 

karşısında yukanda işaret ettitf· 
miz •fopyeklm Alman taarram• 
ihtimali daha ziyade kuvvet bular. 

ETEM iZZET BENtca 

-so 

Bilen idam olunur 
Yazan: M. A TU Tefrika No. 67 · 

Yanımdaki Japon seri bir el 
harektile tabancamı aldı 
Adamların hiç de cüzamlı insan

lara benzemediklerini görünce aa
kin.leşm.if olmalıydı. 

Anna önümde oturduğu çin, on
dan sonra, yüzünü. göremedim. 
Binaenaleyh ne vaziyette old$
nu bilmiyordum. Yalnız önümde 

muhafız japonun yanıbaşında ,._ 
kin bir tavırla oturdu~1'\.ınu görü
yoc, bu !riikfuıetine hayret ediyor
dum. 

Otomobil herhalde şehrin şimal 
istikam.etine doğru gidyordu. 

Çünkü geniş cadde !erden sür
atle geçmiş, ve pek. kısa tıır müd
det sonra şehir dışına çı.kmlf bu
lunuyorduk. 

O vakit, Tu:humi arkasına döne
rek bana, yine almanca: 

- Affedersiniz!. Siüılııruz ya
nınızdaysa, müsaade edınız, onu 
alacaklardır!. 

DedL 
Ağzım bağlı olduğu için birşey 

söylemiyordwn. 
Yanımdaki jnpon sür'atli bir el 

hareketile üzerimi aradı. ve bit
tabi tabancamı buldu. 

Bir yankesici meharetile bir 
saniyede tabancam onun eline 
geçmiş ve göğsünün içcebıne yer
leşmiş bulunuyordu. 

Fakat o esnada, önümde dimdik 
oturmakta olan Annarun birden
bire yan tarafa yaslandığını, ba
şının otomobilin pencere kenarına 
düşüverdiğini dehşetle gördüm. 

Anna herhalde ibayılm~ 
Derhal yerimden fırlamak iste

dim. 
Fakat yanı:başımdaki japon kıiv

vetli kollarile omı.rzlaruna yapı.pp 
beni oturttu. 

Kendisine müthiş bir yüzle ba
karak, gözlerimle, Annayı işaret: 

ettim ve çenemi göstererek ağzı
mı açmasını anlatmağa çal~ım. 

japon aksi aksi yüzüme bakıyor
du. Hiç oralarda olmadı. O vak.it 
ayaklarımı yere vardwn. 

Bu suretle asla rahat durmıya
cağırm ve tabanca tehdidini dahi 
umurlamıyacağımı ifade etmek i
çindi. 
Ayaklarımın ç kardığı gürültn. 

üzerinedir ki Tuhumi tekrar ba
şını arkaya çevirip ne olduğuna 
baktı. 

Annanın halini ve benim mfit
hış bir telaş içinde olduğumu gö
rünce yanımdaki japona yine ja
ponca ıbirşey söyledi. 

Sonra bana dönerek gayet mii&
tehzi bir sesle: 

- Muhterem Matmazelı mi me-
rak ediyorsunuz? diye oordu. 

Başım.la: , 
- Evet!. 
isareti yaptım. 
- Müsterih olunuz! dedi. M.tt

suku Matmazele maalesef reyin ıti 

almadan uyutucu şırıngayı vur · 
muş!. Kendileri bayılmamış, uyu
muştur!. Takdir edersiniz ki 3.!4-

bının fazla hırpalanmaması. için 
uyku ve istirahat halind~ seyaııat 
etmeleri kendileri için daha ha
yu·lıdır !. Onun için endişe etme
yiniz!. 

Tuhumiye beni son derece ra
hatsız eden ağzımdaki kauçuk ba
ğı çözmelerini işaret ettim. 

Tuhwni maksadımı anlamtm't 
gibi: 

- Ne istiyorsunuz? dedi Hal. 
Ağzınızın kauçuk kapağını mı aç
mak iStiyorsunuz!. Fıtkat, korka
rım ki, tapan12 çıkarıl~a taham
mür etmiyesiniz!. Yani, dernek 
isterim ki köpürmiyesiniz! . 

Ti.ı.humiye ağzımın açılması için 
kat'i surette ısrar ettim. 

Ttrhumi ayni yılan giUüşile gü
lüyordu. 

- Pekala, aziz ~tum!. ~·
rabilirim, fakat bir şartla!. Şartı
mı kabul eder misin.is?. 

Başımla.: 
- Evet!. evet!. 
işaretleri yaptım. 
- Bize hiçbir suretle h8itaret 

etmiyeceğin.i.:ıe söz verir misiniz! 
- Evet!. evet!. 
_ Pekflla!. Hayatınız için her-

hangi bir teliş verici hareketini
zin tehlikeli olacağın.ı düşünerek 
ve yalnız Herhangi beybude haka
retlerde bulunmamanız şartlle 
sizi pek sıktığını gördüğüm ap 
hğmızı çrkarttırayımf. 

Tuhumi filhakika yammclellıi 
japorıa emir verdi. 

lia'if atmaı çöac1ii.. 

- Teşekkür ederim, aziz doıt
tum Tuhıumi! dedim. 

- Oh! Bir şey değil!. 
- Annan.uı yüzünü., ha 'aka ten 

baygın olup olmadı.ğını da gore 
bilir miyim?. 

Tuhumi: 
- Bize itimat etmiyorsunuz de

mek? dedi. Pekala!. Ayağa kal
kıp bakmı:z!. 
Muhafıum olan jıpona emir 

verdi. 
Hemen ayağa kalkıp eğildim w 

Annanın yüzüne baktım. 
Anna solgun bir çehı·cyle, fakat 

hakikaten rahat rahat nefes ala
rak derin bir uyku halindeydi. 

Fakat onun da ağzındaki ıka
uçuğun nefes almasına hayli mA
ni olduğu gönılüyordu. 

- Evet, uyuyor!. dedim. Bu ted
bire, hakikatte niçin lüzum görd~ 
ğünüzü bilmfyonmı. Bay Tuha
mi!. Fakat size çok rica ederim. 
Annanın ağzından da hiçbir bry
das1 kalmıyan şu münasebet.siz tlı
kaçı çıka.rttınıız!. Bari raha.t ~ 
fes alsın!. Esasen ne ben, ne o. 
böyle şehir dışında, hiç manası ol
rnıyacak bir yerde bağırıp çağuo
mak budalalğı.m yapacak deği.lizt. 

Tuhumi vahşi bir panltı ile yır 
nan gözlerile yüzume bakıyordu. 

Yine ayni yılan gülüşile gın.. 
rek: 

- Hakkınız var!. Peklla!. M~ 
terem Mat.m.uelin de ağzım 89" 
sınlar!. 

Dedi. Annanın muhafızı olan ,.. 
pona emir verdi 

Biçare Annanın ağzındaki O. 
uçuk bağı çözdüler. 

O vakit kısmen müsterih btr 
halde yerime oturdum. 

O aralık, V arşovanın şimalinde. 
herhalde bir sayfiye yerine b· n
ziyen küçük bir köye yaklaşrruf 
bulunuyorduk. 

Tuhumi birdenbire arkasına 

döndü. 
- Köyün içinden geçiyoruz!. 

Sakin olmanızı ihtara lüzum var 
mı?. 

Dedi 
Güldüm.. 
- Yok!. cıevabmı vera.ı.rn. Anna 

bu haldey.Jten sonuna kadar sı.ze 
tabi olacağımı herhalde oiliyo~ 
sunuz!. 

Fakat Bay Tuhumi!. Size niçta 
bizi bu şek.ilde mecburi bir dave
te maruz braktığuuz:ı sorabilir 
miyim!. Bu hareketinizden makr-1 

sadınız ne olursa olsun, Varşova.
da böyle bir hareketin aid>etı. si
zin için de herhalde hiç hayırlı oı.. 
mıY.acağuıı takdir etmiyor~ 
nu:t?. 

Be11ıoma· aıacatı 
mbtakbel şekil 

'1 iMi 8llhlfltdaı .,.,..., ~ 
park halme ltonaca.k ve tepede bir da 
ıaz.ino yapılacaktır. HWdllnet d~ 
lerl, posta merkezi bir araya topla.na
cak ve bilkQmet blnasmm arkanndıa 
küçtlk bir eezaevi yapılacak1ır. Ha.. 
ldlmet daireleri örıUnde bir cCOmbo
riyet Meydana tesis olunacaktır. Çap. 
ıınııı bugılnlıdl. karakter ve şekli ma
hafa edilecek aynca aras\e ~ 
bir Ç8I11 Japabnı,yacaktır. 

Papbahçe ve Beykozdaki tabrikallır 
için Gümüşsu,yu bayın üzerlnd~ biır 

hastahane ,.-apılacalt ve bu mıntakada 
ev inşaat.ma kat'cyeo müsaarle olıın
mıyacakt&.r. Cami civan ile Yalı ma
hal.es.inin bir lo..<ımındıı yeşil saha ya
pılacak ~ fimdiki h~mct Konalı 
kar1W da bu. ife ııynlacaktı.r. 

Beykoz mesire sabası aynen pka 
olun.muştur. Bu. mıntakada bır spor 
sah.aaı 7et'İ de a7nlmıştır. Beyko. 

Merkez mahallesinde ve SüUuce ma
hallesinde birer ilkmekı.tp bınası ya
pılacaktır. Ortamklep ve fid nlık 
yerlerinde kalacaktır. 

Yalı mahallesinin arbmdakı m .. 
zarlık gıı7ri ınbhf dujundan ka 1dırı
Jacak ve Akbab yolunda yenı bır 
mezarlık yapıl caktır Diğer mezarlık 
ipka olunacaktır. ---o---
VUAyette bir odacı 

< l incıt Salıiteden :0--) 
- -.Telefon eden yolıt .• Mahsus C-

~ınm. I..Astik tcV7.iatı burada bir ko
misyonda yapılıyor .. Şofor Abdullaba 
da lAstik verdıriver!• dedikten aonra. 
2,5 lira U%atmı tlr Kemal vak'a71 v .. 
li Muavinine söyıem~ ve derhal a-
hit tutulmUUJtur. t 

DİGEll Biıl HAD Sil: 
K kpaurda ~ı Mehmet Ö.-

kan cı .AiJ:rceza Ba,.'lldtıbaıe 1 lrra 
_riişvet vermek SUÇUJ'la dun 3 • ııa 

\'8 25 lira ceaya mahk edılip U.-
lclf olunm ı.tur, 
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Beni Ammarlann kurmuş oldukları hüku
met te o kadar çok yaşamamıştı 
Zımwınıa ve yelli {lllrelerin te

min ettiği servetle içten bir te -
fes;ühe uğrayan geniş Arap İm
parat.cırluğu çok geçmeden Av -
~ıların müttdıit ve zulme, ııe
fahete karşı ayaklanan kuvvetle. 
rini ~mda bu.ldu. Normandi
yahlar Wya sahillerinde, İspan
yollar oda liberik yarımadasında 
her taraftan Arapları tazyike baş
kiılar. 

»ık:i salM>etln.i kaybeden Arap
lar, bu ımüttehit hücumlar karşı
mnd.a önce ttalyaıdan, sonra da 
kanh muharebeler netiıcıesinde İs
panyadan çıkanldılar. 

Bu tart keyfiyeti o kadar şid • 
detli w flHT!Ullü olmuştu ki, Av
rupadan ayrılan Araplar Afrika.. 
da dJlbl tutunamadılar.. Pera • 
t~ kır?Yetler halinde ber ta.. 
rafa dağıldılar. Geniş Afrika klt
mmd.a kabileler, aşiretler halinde 
kümelenenılt eski ihtiııam ve sal· 
t.natın hulya.sile ırvunmağa !to.. 
JU!dular. 

Araplann umum! !nhlWindl' 
wmwnl yağmadan geri kalmak is. 
~ Tunuıı hükümdarların • 
dan Beni HafM hanedanının da 
Trablusu zaptettiği görüldü .. Be
ni Hafas hilkümdarlan da Tunu. 
ııı..ın gerek ticari ehemmiyetten 
edindilı:ler! oerwt ve gerekse İs. 
p&nyollar tarafından lberUı: ya • 
nmadasındaıı çıkarılan Arapların 

muhacereti sıruında öğrendikle!'i 

eeıfahet w ""'te çok fazla düş -
tünlük göstermi4ler, bu yüzden 
muhtelif ınkıraz aadmeleri geçir. 
mişler, nituı~t Türklerin halas. 
lir eli ile Türk vatanına merbut 
kalnuşlar, en sonunda yani yir -
minci asrın ilk yarısında da Fran
ım:lar tarafından Şıal edilerek 
Tunus hükiimeti ecnebi himayesi 
altında imtiyazlı bir eyalet ha • 
hne girrn.ı.ştir. 
Tnıbluagarp, ifte Arap inhiHI • 

linin devımı ettiği devirde 1100 
·:""'line bı!M Araplar elinde kal. 
mış, 1196 da Beni Halas hanedanı 
Tııdıhııu ele geçirmiş, 1323 yılına 
kadar yani yüz yirmi yedi Y11 Tu-
11wı bülı:ürndarlarına tabi bir eya.. 
let halinde idare edilmiştir. 

1323 Y1lın<la, Arap inhilalini ön. 
lemelı: üzoere Atrikada bazı mev
zii ~ketler belirmişti .. 

B\J arlda Ebu Bekir bin Ebu 
Yahya b<!ni Anwnar hanedanını 
tesis ederek etrafına topladığı A· 
np ~etlerile bir canlanış gös. 
terdi. .. Arap ittmadmın satveti 
tarş1ISl.Dda çabukça muvaffakiye. 
te varan Ebu Bekir, Trablwı ci
Varınl ıaptettikten sonra Beni 
fla!as hanedanının zulüm ve se
fahetinden bıkmış olan Trablus • 
lulann daveti üzerine Trablusa 
tıücum ve şdıri zaptetti .. Burayı 
hükümeı merkezi ittihaz eyledi, 

Fakat çabuk toplanışı gibi ça. 
buk iıılıılali de tarih boyunca gö
ze çarpan Arap hükUınetleri gibi 
Beni Ammar hanedanının dev • 
leti de uzun sürmedi. Ammarla. 
rın da Trııblusun köhneleşmiş se. 
fahetine dalmalan üzerine Trab
lus limanına sık, sık uğnyan Ci-

den çıkan topraklarının istirdadı 
uğrunda hummalı bir çalışmaya 
girişmişti. 

Çok geçmeden de bu çalışmanın 
faydalı neticelerini idrak etti.. Be. 
ni Haf as hanedanının onuncu hü- l 
küından Ebu Faris Abdülaziz ' 

ibni Ebüliibbas Ahmet Ammari • 
!erin son Emiri olan ve se!ahete 
iyice gömülmüş bulunan Afıdül • 
vahicre karşı ha~be girişti. 

K1aa bir zaman içinde Tunus 
civarında ve Trablustaki Amma.. 

rileri tardederek Tra.blus eyale -
tini zapt ve Tunus topraklarına 

ilhak eyledi .. 1365 tarihinde Trab· 

lus tekrar eski sahibi Tımus hü.. 
kümdarlarına avdet etmiş bulu -
nuyordu. 

Beni Hatas lhükümdarlannm 
Trablusta 90tl hükürndarlıklan 
ü:i yüz otuz beş sene sürdü ... 

Haftıuki bu müddet zarfında u
yanan İspanyollar, Arapl&rl tar

dettikten sonra İspanyanın ima.. 
rile me:ıgul olmuşlar, imar işi de 

bitince tabii neticelerden olan is. 
tila devri başlamıştı. 
İspanyol bükümdarlanndan ka

tcılik Ferdinand 1500 ytlında Trab

lusa hücum ve şehri zaptetti. 
O sırada Tunus hükümdarı bu. 

lunan Beni Hafas hanedanının on 
dokuzuncu hükümdarı Mehmet 
·bini Hasan, tarihde meşhur olan 
sefah€ti ile memleketi iyice ha.. 
rabiye sürüklemiş, yağma edilen 
Tunus toprakları arasında kato-

lik Ferdinand da Trablu.su gözü
ne keslirmiş, ufak bir ordu ile 
Trablusa yürüıın~, şehri zaptey. 
!emişti .. 

1500 yllından 1542 yılına kadar 
!spanyolların elinde kalan Trab. 
lus eyaleti, Şarlken zamanında, 

Malta ııövalyelerinin ricMı üze
rine müstemleke olarak ona veril;. 

mişti... 
(Arkuı T&r) 

Tasfiye halinde bulunan 

M A J IK 
Sinema ve Film 

Türk Anonim Şirketinden: 

OçONCÜ İLAN 
211 Mart 1941 tarihinde topla

nan hissedarlar umumi heyeti ka.. 
rarile şırketimiz tasfiyeye girmiş 
bulunduğundan alacaklılarla hisse
darlann matlızplarını )Qaydettir. 
mek üzere üçüncü ilandan füba
ren nihayet bir sene zarfında ve 
haftanın çarşamba günleri saat 
3 den 4 e kadar Galatada Küçük 
Balıklı hanında 25 No. da tasfiye 
memurlarından Hrant Çopura 
müracaatlan ilan olunur. 

Tasfiye Heyeti 

DOKTOR 
Dalız Cemal 

niviz gemikri bu eyaleti kolay - LOKMAN HEKİM 
ca zaptetmenin imkanını görün. DAHİLİYE J.1.lÜTEHASSISJ 
ce hücumdan çekinmediler .. Am- Divanyolu 104 
marıler Trablustan atıldı, şehir ı Wna .. no •••ileri: ı.s - 6. Tel: una 
Cinivizlilerin eline geçti.. _ _ _ 

Ebu Bekirin üçüncü oğlu, bir 
19enelik hasretten sonra, kuvvet
lerini toplıyarak Trablusa tekrar 
bücım:ı etti.. Etraftan yapılan yar. 
dımlarla da bu hucl>!TI geliştirile. 
rek oeti.ce Ammarilerin za:ferile 
,lı:endi.ni gösterdi. 

Beni Arnmar hanedanı merkezi 
bükfunetlerini tekrar istirdat et
tiler. Bu istirdattan sonra da Beni 
Ammarın Trablusta ömrü uzun 
olmadı. 

Sefahet ve zulümle Y\J)ranan 
devlet temelleri üzerinde kurulan 
bünyelerin çok hassas ve dürüst 
olması Jhımdır. Beni Ammarın 
bu prensi.pi nazan itibare almıyan ı 
!Yeni halifeleri de iliklerine işle
yen sefa!ıet ve zevk çamurundan · 
yakalannı kurtaramadılar. Trab. 
lwıu Cinivızlilerden istirdat et • 
tiler. Fakat burada uzun mii.ddet 
lıı:alamadılar. 

Halbuki bu müddet zarfında ha
talarını anlıyan Tunus hüküm • 
darı Beni Hafas hanedaru aşireti, 
ııefaheti bir tarafa bır~ el • 

cYağı hftmil tt'J"kküllerln mevkile
rinin Layinine ve kayıtlarının yapıl
mas:na daır usul ve cihaz> hakkındaki 
icat i<;in alınnııs olan 5 Mayıs 1939 ta
r:h ve 2'i38 numarnlı Jhtira beratının 
ihtiva ettıl:i hukuk bu kerre başkasına 
devfr veyahut mevkii fiile konmak için 
icara dahi verilebileceil teklif edil
mektıo olmakla bu hususta fazla malO.
mat ~!nmek istly,.nlerin Galatada .A!s
lan Han ~ inci kat 1 - 3 numaralara 
müracaat eylemeleri ili\n olunur. 
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Ambalaj andıkları 

İstiyenlere Müj e 
Sandlkçıllğa it Her Tesisatı Haiz 
Fabrikamızda Her Cins Keresteden 
Her Çeşit Ve istenilen Her Şekil 
Ambalaj Sandıkları Yapılmaktadır 

Fııbrikamzıda imal edilen san dıltlar daima düzgün verilen ölçü 

ve siparişe uygun fiatta ehven ve yap1m itibarı ile sağlam ve temiz

dir. Miktar her ne kadar olursa ölsun mallar wr'atle yapılır ve 

rayin edilen ırtindP tesı;m olunur. 

MABB.l ELERDE 
(3 üncü sahifeden devamı) 

okka ekmek koyduk .. On liranın 
üstünü de çıra8a vel'Clik. Bera.her 
çıkıp gittiler. Arka sokakta bir 
evin önüne gelmişler. Orada çı
rağa: 

- İşte, ev burası .. Ben on kilo 
dedim amma yetişmiyecek; beş 
kilo daha getir .. Demiş. Ekmek • 
leri kapının önünde yere koydur. 
mll§. ParaY1 çırağın elinden al -
mış. Cebinden •bir anahtar çıka
r>p kapının anahtar deliğine sok
muş. Çırak da inanmış.. Döndü 
geldi. cBeş ekmek daha istiyo~ • 
lar• dedi.. Verdim. Çırak gittik· 
ten biraz sonra, sırtında çuval ve 
ekmeklerle döndü. 

- •Usta, dedi. Ekmekleri ka
pının önünde çuvalla bırakmış. 
Adam meydanda yok. Parayı gö. 
türdü. Evin kapısını çaldım. Kim
senin haberi yok. Evde düğün fi. 
.lan yokmll§. lşt.e bizi de böyle 
kandl.!'dı. 

Rüştü, zaten hepsine itiraz edi
yor, 

- Haberim yok.. Ben değilim 
diyordu. Buna da itiraz etti: 

- Hayatımda böyle şey yap • 
madım. Ben oamu.skar adamım .. 
Bir yanlışlık olacak .. Belki ben • 
zetiyorlar .. 

Hakim dedi ki: 

- İyi amma, bak &enin eskiden 
!kaç tane sabıkan var. İşte kayıt
ları burada" Bu işlerden, beş altı 
defa mahkum olmuşsun .. Buna ne 
diyeceksin? 

Maznun, ona da itiraz etti : 

- Onda da bir yanlışlık var. 
Benim sabıkam yoktur. Sabıkall 
diye gösterilen Salim oğlu Rüş

tü. Halbuki, ben, Saim oğlu Rüş. 
tüyüm. Yok yere, haftalardan be. 
ri mevkufum. Tahliyemi isterim. 
Bu işlerle bir alakam yoktur. 

Aldatılan börekçi, bakkal, ka -
sap ve fırıncının çırakları şahit 

olarak dinlenildi. Onlar da, us
taları gibi kendilerini aldatan ada.. 
mın bu olduğunu söylediler. 
'Maznun onlara da itiraz etti: 

- Ustalarının hatasına bunlar. 
da düşüyorlar. Ben değilim. 

Mahkeme, Rüştünün tahliye ta
lebini reddetti. Sabıka kayıtları
nın yen.iden tetkikine, ve Rüştü. 
nün Salim oğlu mu, Saim oğlu 
mu olduğunun tasrihine, bu iş i.. 
çin de muhakemenin talikine ka.. 
rar verdi. 

iMahkemeden çık.tıkt. Y anmı • 

Adres: 

lmnbul Küçükpazar SabunhaM 
sokak No. 24 

Sag'1.am Safldık Fabrikaaı 
Telefon: 22195 

latanbul Komutanlığı Sa
tınalma Komiayonu 

ilanları 
Pazarlık ııünü talibi çıkmıyan 3000 

ıeyim beyıir ve 2250 geyim katır na
lının yeniden pazarl~ı 6.5.941 günü 
saat 11 de yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. Mu
hammen bedeli 4350 lira olup kot'! te
minatı 652 lira 50 kuru§tur. İstekli· 
lerin beilô Ciin ve satte Fındıklıda sa
tın alma lı:omlzyonuna gelmeleri, 

•331!7• 
+ 

Beher ldloouna.49 lruruş !!at tahmin 
edilen 10 lon loz ıeker 5.5.941 günü 
saat 11 de pazarhlcla aatın ıhnacaktır. 
Muhammen bedeli 4900 Ura olup 
kat'! teminatı 735 liradır. İsteklilerin 
belli fÜll ve saatte Fındıklıda satın 
alma komisyonuna ıelmeleri. c3368> 

+ 
Beher ltlio!tllna 10 kuruş fiyat tah· 

min edilen Üsküdar ciheti için 10 ve 
İstanbul ciheli için 20 ton ld cem'an 
30 ton taze bakla 12/5/94ı günü saat 
11 de açık e.ksilt'l"e ile satın ı::.lınacak
tır. Muhammm bedeli 3000 lira olup 
ilk teminatı 225 liradır. Şartnamesi her 
g\ln komisyonda görülebilir. Her iki 
cihetin bakhısı ayn ayrı taliplere de 
ihale edilebilir. İstekl11erin belli gün 
ve saatte Fındıklıda satın alma ko-
miry-onuna gelmeleri. •3246> ,,. 

8340 kilo valvalln yağı 2/5/941 gü
nü saat 11 de pt.ızarlıkla satın alına
caktır. Muhammen bedeli 3613 lira 80 
kuruştur. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İsteklilt!rln belli 
gün ve saatte Fındıklıda s:ıtın alma 
komisyonuna ıelmelerl. c:319l> 

DEVREDtı.ECEK İHTİRA BERATI 
•Kazan ıularının fışkırmaSJna mani 

olacak usul> hakkındaki icat için alın
mış olan 2 Mayıs 1939 tarih ve 2732 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kerre başkasına devir ve ... 
yahut mevkii fiile konmak için icara 
dilhi veriJ('bileceğ.i teklif edilmekte ol
makla bu hususta fazla malümat edin
mek Jstiyenlerin Galatad:ı Aslan Han 
5 inci kat 1 - 3 numaralara müracaat 
eylemeleri UA.n olunur. 

daki eski gazeteci arkadaş: 
- C'.ördün mü'! dedi; ben malı

mı bilirim .. Eski Rüştü ... 
- Fakat, dedim, ben şuna hay. 

ret ediyorum: Bir ayak üzerinde 
sekiz yemin edip günde seksen 
sekiz müşteriyi kandıran esna!, 
buna nasıl kanmış? nasıl kandır· 
mış bu kadar kişiyi? .. 

- İşte. bunların maharetleri de 
orada .. Her kesin bir sanati var
dır ya .. Bunun san'atı da bu ... On
lar mü~teriyi kandırır .. Bu da on. 
!arı .. cEl elden üsiündür.. Arşa 
varınca ... • 

H.BEHÇET 

's! eri Fa~rikalar ~atınalına Kom~syanu İlanları 
JlıL . Temlaoıl 

Lira 

300 M3 Karaafaç 5/5/941 Pazartesi 
kalası günü saat 14 18000 1350 
150--225 M3 çam 5/51 J4 I Pazartesi 
veya köknar kalas günü saat 14,30 
500--750 M3 çam 5/5/911 Pazartesi 

61.675 8833,75 

veya köknar tahta günü saat 14,30 
2000 M3 ceviz tom- 5/5/94 ı Pazartesi 
nığu cünü saat ı5 80.000 5250 6 

Yukar·da yazılı tomruk ve k:e resteler hizalarında g&terilen gün 
voe saatlerde Askeri FabriJı:alar Um um Müdürlüğü Merkez Salınalma 
Komisyonunca pazarlıkla ihale ed.i lecelotir. Şartnameleri hizalarında 
yazılı ücret mukabilinde komis yondan verilir. 

Taliplerin lm!Z.kıir gün ve saat te komisyona ınüracaatıan. c3298> 
+ + 

150 llA 225 metre mikabı Köknar 
veya çaın kalası alınac3k.tır. Ve 500 
il! 7\JO metre mikAbı tam veya Kök
nar tahtası alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli •51675> lira 
olan Köknar veya Çam kala~ı ve tab.

lası 5/5/941 Pazartesi aaat H.30 da 
Ankrada Aııkerl Fabrikalar s:ıtın al
ma kom.lsyonunda pazarlıkla ihale e
dilecektir İlk teminat c833,75> lira 
olup prtnamesi 2 lira 59 kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir fstek
lllerın 2490 aayılı kanunun 2 ve S Qn

cü maddelerindeki ve&ılki himil ve 

bu !ile alAkadar tüccardan oldukları
na dair Ticaret Odııaı vwkuUe mez· 

kOr ııiln ve saatte komLo;yonda bulun-
maları. c32!14> 

+ 
389 llletre mlUbı ıı:ıı.ra ~ 
Kalası Salln AlmacaA<lır. 

Tahmin edilen bedelt «18000> lira 
olan 300 metre M.3 kara ataç Jta1ası 
5.5.941 Pazortesl ıünü saat 14 de An
t.arada Asker! Fabrikalar satın alma 
komisyonunda pc:znrlıkJa ihale edile
cektir. İlk teminatı 13:50 lira olup 
prtname'li komi.vondan verilir. İs
tek.illerin 2490 uyılı kanunun 2 ve 
3 Uncti maddelerindf'kl vesaiki hA
mil ve bu işle alAkadar tüccardan ol
duklanna dair Ticaret Odası vesika
aiyle mezkôr (Ün ve saatle komis"Von-
da bultmınalar~ cS2g6&-

30 Nisan 1941 
18.00 Prorram ve Memleket Saat 

Ayarı. 

ı8.03 Miızik: Melodiler (Pl.) 
16.30 Konuşma (Dış Politika HA

diseleri) 
16.45 Çocuk Saati - Radyo Ço

cuk Klübü. 
19.30 Mcn1leket Saat Marı, ve A-

jans Haberleri. 
19.45 Konuşma: Zıraat Takvimi. 
ı9.50 Müzik: Geçit Konseri, 
20.15 RJıdyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Fasıl HeyeU. 
21.10 Konuşma (Çocuk Esirgeme 

Kurumu adını Matbuat u ... 
mum .Müdürlüğü Baş Mü
f&Yiri Burhan Belge tarafın
dan). 

21.25 .l\!ilzik: Saz Eserleri, 
21.45 Milzık: Riyasetıcümhur Ban· 

dosu (Şef: İhsan Künçer), 
22.30 Memleket Soat Ayan, Ajans 

Haberleri; Ziraat, Esham -
TahvilAI, Kambiyo - Nukut 
Borsal!l (Flynt). 

22.45 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yannk.i Program ve 

Kapanış. 

Sultana!ımel 5 inci Sallı B- JU.-
ldmHflnMrı: 941/174 

Sultanahmet Taş karşın diltlli taıı 
karşısı 72 No. lu evde !kamet etmek
te lk:en berai tedavi halen Fransız 
hastanesinde tedavi altında bulunan 
bahriye yüzbaşıhğından mütekait Ha
ıim Akdeniz akıl hastalığına mOptel~ 
olması itibariyle hacrine karar verile
rek kendisine kardeşi çoeuğu Erenkö
;ründe Bağdat caddesinde 815 No. lu 
evde Ikamet eden Burhan Erayın vasi 
tayin edild!Jti ua.n olunur. 

F&tth Salb tlçüncn D- JUldm-
lli'nden: 941/3%. T. 

Samatya Sulumanastır Kader so
kak 1 numarada oturmak iken Hattk.I 
hastanesinde ve!at eden ve mahkeme
mizce tereke~ine vaz'ıyed. edilen Ne
vin TürkAn Demirkalb'in alacak ve 
borçlularının bir ay ve veraset iddia
sında bulunanlann tiç ay zarfında 
mahkememize müracaat etmeleri ak
si takdirde terekesinln baıineye dev ... 
redileceıl:i UAn olunur. 

Askerlik İşleri 
Fatih A*O.ttlk Şobesltıd.eıı: 

1 _ Yedek Subay hakkına malik 
lise ve daha yüksek mektep mezunla
nndan henüz askerlik ödevlnl yap· 
mamış olanlarıdan yüksek ehJiyetna
meWerle ehliyetnamesizler 1 MQı.s 

49ı cünü oevkedileceklcrdir. 
2 - Bu §eralti baız mezunlann 

sevk muameleleri yapılamk Uzere sim
d.iden subeye müracaat etmeleri. 

3- İibU ilim davetiye makamına 
kaim olduğundan müracaat etmiyen
ler hakkında a~kerli.k kanununun 89 
uncu maddesi mucibince bakaya mua
meleı:;i yapılacağı il:in olunur. 

İstanbul Asliye 4üncü 
Hukuk Hakimliğinden 

Hazine tarafından Maryam, E. 
1-eni ve saire aleyhlerine açılan 

davanın yapılan muhakemesi sı. 

rasında: Tophanede Kumbaracı 
Mandıra sokağında Le!tere ve ay
ni adreste 34 No. da oturan; Pet. 
roya ve yine ayni adreste 34 nu. 

maralı apartımanın 5 inci katında 
oturan Koçoya yapılan tebligat 

üzerine müddeialeyhler muhake

me günü mahkemede bulunma • 
dıklarından ve kendilerine teb • 
Jigat da yapılmadığından bu defa 
yapılan muhakemede her üç nıüd
deialeyhe ilanen tebligat yapıl • 
masına ve kendilerine bir ay me. 
bil verilmesine ve muhakemenin 

6/6/941 saat 14 de bırakılmış ol
duğundan yukarıda wesi yazılı 
müddeialeyhler mahkemeye gel. 
medikleri ve muhakeme günü bir 
vekil göndermedikleri takdirde 
haklarında gıyıtben muhakeme • 
nin icrasına karar verilmiş oldu
ğundan bermı.ıcibi karar keyfi. 
yet ilanen tebliğ olunur. 938/1292 

Deniz Levazım Satınalma 1 
Komi•yonu lliirıları 

:ı.tanna.ra tı....ıı.ıırı ıı:. oa&.111 -
llomloyon....cıa..: 

Toz şeker ilanı 
1 - Bir kilosuna talırnln edilen fi. 

yatı 47.75 kuruş olan 20.000 kilo toz 
~er pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 2 Mayıs 194ı Cuma 
eünü saat 15 de İzmitte tersane kapı
sındaki komisyon binasında yapıla
caktır. 

3 - Teminatı 1432 lira 50 kuruıtur. 
İst~klilerin bu işlerle ilgili olduklan
na dair ticaret vesi.kalariyle birlikte 
belli gün ve saalte komisyon bqkan-
lığına müracaatları. c3330> 

Sahip ve Başmuharriri: Etem Izzet 
Benice - Neşriyat Direktörü. 

Cevdıet Karabil,iin 

iLAN 
san ul • 

icra emur 
Beylerbeyinde Küplüce cadd 
de Hamdi paşa köşkünde 11 
zabitlerinden yüzbaşı Ah 
Kadri'ye 
Hazinei Maliyeye 135 lira 26 kuru ş olan borcunuzun 1/3/93

1 

kadar maa faiz ve tarihi mezlı:ıird an itı'baren ~~ 9 faiz ve 
yon ve % 10 avukatlık ücretile maa masarif ta.Jısili için talı(. 
funuzda olup Hazineye merhun bu lunan Üsküdarda Hace 

' tun mahallesinde Paşalimanı Cad desinde 121 No. lı ve • 
2/12 numaralı arsaların paraya çevrilmesi talebile yapılan 
rine namınıza yukarıdaki ikametg ii.lı.ınıza gönder ilen ödenıt 
resinizin meçhul olması has<'bile biHi tebliğ geri gelmiş 0 

İstanbul İcra Hakimliğince ödeme emrinin bk ay müddetle 
liğine karar verilmiş olduğundan işbu ilanın tarihi neşrin 
ren bir ay içinde borcu ödemeniz veya takip talebine karı' 
zınız varsa tebliğ tarihinden itiba ren mezkur müddet için 
razın1Z1 bir istida veya şifahen icra dairesine bildirmeniz l~· 
müddet içinde itiraz etmez veya m üddeti içinde ·borcu öd 
rehnin paraya çevrileceği ve yine bu müddet içinde nıal 

1 bulunmazsanız hapisle tazyik oluna cağlnız ödeme emri teb 
mına kaim olmak-üzere ilan olunur. 93& 

fstanhul Hava Mıntaka Depo Amirliği 
1 - İki adet ele-ktrik gurubu teoferrUatı ile satın alınacaktır. 
2 - Kat'! temulnatı olan c615> Uranın Bakırköy Malmü~ürJülOrı' 

rak makbuılariyle birlikte 6.5.94ı de saal 15 de YeşUköy Hava Mıl' 
Amirliği Satınalma KomiSy'bnunda bulu omaları. c3325> 

Unutmayınız ki: 
Bir di§in çıkarılmaaı, aıhha
tio temel laflarından birinin 

çıkarılması demektir. 
Bu akibetle karıılqmadan 
evvel di!lerioize itina ede
rek, her gün temizliyerek on
ların çürüme11&eaine, bozul
mamasına ihtimam etmek 

lazımdır. 

RADYOLİN 
Dit macunile aabah, öğle ve 
alqam her yemekten aoora 
günde 3 defa fırçal .. nan dit· 

ler daima sağlam ve 
temiz kalır. 

Daima Radyolin 

DEVREDİLECEK İDTİRA BERATI 

cElektrik Tali bataryalanndald veya 
bataryalarına müteallik ı.allhat> hak· 

kmdaki icat için alınmllJ olan 2• Ma-

71S 1939 tarih ve 2856 numaralı Uıfüa 
beratının lhUva eltili bukuk bu kerre 
başkasına devir veyahut mevkli fiile 
korunak için icara dahi verilebllecej;I 
teklif edilmekte olmakla bu hususta 
fazla maJ(bnat edinmek lstiyenlerln 
Galatada Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 
numaralara müracaat eylemeleri UAn 

olunur. 

Kadıköy sulh 
mesi başkatipliği· 

Mt.ıddei Refik İsfendlyı! 
müddeialeyh l.f:tlyeni namı 
yamın şayian ve müştc""ek 

ıı:ırnf olduğu Kadıköyund• 
mahallesinin eski Fener G 

GülüZar sokağında eskı 2S 
lu ve 2265 lira kıymeti nıutı' 
li ve bahçe cihetinde dahi 
kağına çıkar bır kapısı bul 

bahçe hanen in ön ve arkn 
varla mahdut ve demir 
bir kattan ibaret ve yan dtJ\ 
gir ve mecmu mesahası 293 
rabbaı olup bundan 80 ınett' 
bcı miktarı bına ve 13 buçııi 
murabbaı mutfak ve mil~C 

çe bulunan ve sırt mütı-; b 
lüzar sokağındaki kapıdall 

zemini çunento döş<?Li blr 
aonra hanen!n kapısındaD 
zemini çiçekli çini dbı.el ı t>11 

üzerinde sat tarafta bir od• IJ 
ve mezk:O.r k.:>rıdord.an arka 

çildikte yıne zeminı çiçekli~ 
il bir laŞlı.k ilzerinde dııi<t 

haneye muLtasıl bahçe cıht~ 
ni Çilli döşell bır mutfak ve 
miktarı bazı meyva al;;ı 
müşterek bır kuyuyu havı 
ibaret olan mezkıJr hane aıt 
Hukuk Mahkemesi ilfiıntll~ 
den Kadıkoy Sulh Mahkerl1 
tipliğinde ve tarL':i Ulındt.n i ,, 
babı müracaata açık buJuncı.':1 
tış şartnamesinde yaı.ılı şefll" 

de ve peiın para il• 22.5.94ı 
aadüf eden Perşembe güııil 
dan 12 ye kadar açık art~ 
.satılacaktır. Yevmi m< fi 
klymetl muhammcnenin 
bulmadığı takdirde en tiOJ1 
taahl.:tdü baki kalmak ü•'" 
denin on ıJn ~aha teındıdl)'~ 
tarihine tesadul eden Pa"'1rl 1 
saat 10 dan 12 ye kadar erı 
rana ihalei kat'iyP.5i icra ~ı ~ 
Mczkilr hanenin satış t.ırib if 
müterakim bina ve bl.Ied 
borçları ile satış harcı ve r~ 
llliyesi . hissedarlarına ve fi 
müşterisıne aıt olmak üıE"re 
b.r. İcra ve İflı\s KanununuDl'I 
maddesi mucibince ipotek si , 
cakhlarla diğer al:\kndorlert" 
le faiz ve masrafa dair o!Bfl .1d 
nı e\'rakı mü.sbitelerıyle ıs 1"." .. 
bildirmeleri ak l ha ide )>il~ ıl 
aicilleriyle sabit olrnadıic:ç• fi 
linin paylasma$ından hariç~ 
ve talipler; 'llo 7 5 pey akc:ef; 
lert 1Azımdır. Daha fazla fll~1 
mak lstiyenlerin mahkeme.il 
No. lu dosyasına müre:.caat 
HAn olunur. 

hte 
latih 

"'ı ili t ... 
~ 
~.l' 

••• 'ttır 
lıiy .... 
ıı;; 

~ inhisarlar U. Müdürlüğünden) lı _______ _,_,, 
ı _ 28/IV /491 tarihinde cl'ZV• ıcı. u.n toı 7aldl7..a talip zuhur 

den eksiltmesi senıiti sabıka dairesinde on gıln temdit edJm~tir. .IJ 
2 _ Eksiltme 8/V /941 Peraembe cünü saat 18.30 da Kaba il'~ 

ve mübayaat şubesindeki alım ltomlll)'O nunda yapılacağı Uln oıunu · 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
istanbul Şubesinden : r! 

Myon ihraç andıkları için fltbeml :ı:de mevcut nümuneal ·';~! ~t 
bhı krampon yopllnlacalından tallplert n S0.4.941 Çarşamba gün ııı>' 
Liman Hanındaki mensezimlzde yapılac-.ıl< açık pazarlı~a !itlrak e 

Devlet Dem iryolları ve limanları işletme U. i~aresi ilanl' 
.._ _________ =-=ıııııa=m=--~~li~ 

Muhammen bedeli 9.000 (Dokuz bin) lira olan 20000 adet yer~ 
bezinden mamul kum torba<ı 15/5/941 Perşembe günü saat 15 d• 
usulü ile Ankarada İdare binasınad sabn almaca~tır. tJ 

Bu t,., ıirmek lstiyenlerln 675 (Altı yüz yetmış bef) liralı le "'ı ı• 1 

mlnat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni ıiln saa J 
Komisyon ReialJline vernıeleri lazımdır. . . ııııı1P" ı 

Şartnameler parasız olarak Ankaracla Malzeme Dn:l?'esınden, 
Tuelll!m ye llevk ~tinden c!alttılacaktır. .s~15> 


