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Qımartesı 17 Mayıs 1941 
Sene: 2 - No. 173 
Başmuharriri: 

Nizamettin Nazif - Günün en ' son ha·b-erlerY~i v~~İr s ivi.si Akşam Gazetesi ... .. , ··_> KURUŞ 

Almanlurm, Fasa yürümek istl' nıclcri . . 
r b ı ~ net1t·<'sındc veni hı:ı e e ere sahne olı:ıcagı anlaşılan Akd . "' mu • 

Almanlar Fasa mı 
yürüyecekler? 

enız \'c Afrikaduıı bir kısıın 

Fransa Ame
rikaya cevap 

Fransızların gev. Verdi 
tekliğine mukabil Neşredilen teblige 
İspanyollar hudut- göre: 

larını sımsıkı Bu hareket, lngilte-
kapabyorlar reye karşı taarruzi 

Londra 16 (A.A.) _ Tayınıs rnahiyefte değildir 
g~zctesinin Lizbon muhabirine Vichy: 17 (A. A.) - lla\a~ 
gure Darlanlıa Hıtler anlaşm O!i ajansı "'U tcblıg" i uesrcdh·or: Aln ı ası ~ ., 

1~ arın Akdenızlc Afrikada- l "smi ııınhfillerde, ltuzvelfin 
kı mucMelelerinin :-, eni bir Safha bel m.ıı ı bii~·ük hir hayretle 
sına ba~langıç teşkil edecektir kaı ıjılau uştır Jarcşal Pctain 

.aınıanlar Fransız Kamerun'u tar t111daıı irad t•dilcıı hitabc-
,,..,..rn. 1 d nu n· iL' 
-~... ış er ir. Fakat bu sefer v· ın . r rau ız mii tem lekelerinin 
§i dcğilı, M d "d k ı. Alı 1 k a rr mu avemeı .. ı:un anın emri a tına onu-

Yarın Şişlide 
pasif deneme 
yapılacak 

Deneme, Şişli, Feriköy ve Maçkaya şa
mildir; Harbiye-Karaköy arasında hayat 
ve sefer normal olarak devam edecektir 
Yarın sabah saat ıo.:uı da Bey 

oğlu kazasında yapılacak pasif 
korunma \'C paraşiitcülc.re kar~ı 

müdafaa denemelerinin ~·alnız 

Şişli nahiyesi hudutları içinde 
olması kararla mıştır. Harbiye
den yukanya olan nuntakada 
alarm işareti \'erilir verilmez 
seyriisefer duracak, herkes ev
lerine veya konmma yerlerine 
sığınacaklardır. Fak:ıt Harhiye
dcn Karaköye kadar olan yerler 

de hayat şartlan değişmiyecek 
\'e buraları denemeden istima 
edilecektir. Harbiyeden yukan 
yerlerde halk evlerine ,·eya ko
runma yerlerine iltica ederken 
llarbi:n~den Karaköye kadar o
lan . t.'111tlerde halle sokaklarda 
serbestçe dola~abilecektir. Yal
nız Şişli nahiyesi hudutlan i
~ine deneme sırasmda kimse gi
remiyecektir. Feriköy, Maçka 
deneme sahasına dahildir. 

Maarif Vekili, milyonluk serve!ini Oni
versiteye vakfeden Doktor Ziya Cün'e 

teşekkürlerini bildirdi 

terınektedir. gos- lacağı uretindc tefsir edilmes; 

Bu muhabire göre Bitler V 0 kadar şn~ anı hayrettir. Bu 
hy anlaşmnlnrnıdrın ' ıc- hitabeyi, gurp nısıf küresinde 
~ • sonra Kame kA• Fr . 1 k 1 .. 

Son ı,.rünlerin harp sahnelerinde en çok faaliyetlerine şahit ol duğumuz kara, deniz tayyarele· 
rinden muhtelif tipler 

n un Fransızlar tarafında t · nın • ansız ınustcın c e erının 
eıdilm · · · n <'t'k i gnl edilmesi hakkındaki re~mi csını ıst<'ıniştir. Al Af rikada harp 

ingiliz kuvvetleri 
sollum ve Halfaya 
ueciflerini aldılar 

R.a manlar beyanat \ 'c on Fransız vapuru 
F rnerun'u ışga] ettikten nun kontrol altın·,• alınma ı ba-

tts üzerine k l sonra • 
I>r ·· 0 ayca Yürümeğ' disesi takip etmi tir. 
d ktşuu:ektcdirler. liitler bu fe- Fransa, 1940 mayı ında ingil-

a arlıgı b" h -
Yoı., Fakat; ak olaı·ak talep <'di tere tarafından terkedildiği :ıa-
f.!P\ışet:rncl • ransızların hududu (De., anu 3 üncü sahifede) 
hır d..ıL er1n mukabil h m·oL ' <Ul8 :zty....J 'ht• • 

• que ı ırnamla ka a 
~ıaga çalışmaktadırlar Bu P .
.. et hiç olrn · vazı. 

azsa Franco "kt' 
•nevkiınd k ı ıdar 

e aldıkça devnın d 
~ktir. Hakikatte e e • 
ıklet merkezi V'ch :nukavemetin 
doğru ı ) dcaı Madride 

Almanya 
üzerinde 

hava akınlan 

ltalyanlar Hebeşis
tanda kafile halin

de kaçıyorlar 
Yer degıştirmekted· 

ır. 

--<>-

Londra 17 (A.A.) - İngiliz 
tayyaıeleri bu gece Almanyada 
askeri ve sanayi mıntakalar üze. 
rinde uçarak buraları muvaffnki
yetle bombardıman etmişlerdir. Amerika oemi inşa-

sına ehemmiyet PEK YAKINDA 

• 
lngiltere 

taarruza 
hazır bir 

vaziyettedir Veriyor Gzzetemizin biiyük 
Vaşington 17 < fedakarlıklarla · 

huı'l'e' · n A.A.) - Cuın-
ısı nuzvelt , · haz l d lf Verilmi ı ..:. ' l en iden inşası l r Q ı 5 l 
ş oJliln 18 ad t h' K u 

•faz . . e sa ıl muha. p o N L u =-_-.a gemısı için ko -
ın·ı ' ngreden 60 ı Yon dolar tahs' . • 
Bu . . ısat ıstenıiştir. mÜsab k . 

gemılcr, Ingiltcreyc . a ayı 
ın· 1 1 ıare edil b 

ış 0 an arın verine ika . • ekle•111°nı·z ! ct:>k 3 • me edıle. J 
ve tanesi kutup havalis" ? ? ? 

de bulundurulıacaktır. ın. • 

~-;::;-:-::-::-:--~~~· . 
Fatih Halkevinde -l-. açı an 

çıçekçilik sergisi 

Sercideld eserleri lluırhyan bz.a 
talebeleri bir arada 

8urü11 öğleden sonra Fatih 
11

1llkevinde •Çiçckcilik kursu• 
taleb . ' • . k 

e.erı tarafmdan bır çıçe 
ltıeşbe . • • b ' 
ço~ l'i açılmıştır. Sergıyı ır 
td"l davetliler gezmiş ve teşhir 

ı e.Q • 
tit, eserler çok beğenilmış· 

.\ita •ybk Jwa bir zaman 

zarfına. ~ . 
serlerde~ ll~n ve kıymetli e-

li d 
:mürekkep bir sergi 

v cu e Ket' 
t 1 bel 

, •ren kursun çalışkan 
a e erde 0 1 .. 

. n ara yol gosteren 
hoca ve ıdareciler"ın' t b "k t . . ı e rı e • 
meğı hır vazife bilı"rı'• Se . . • • ... rgının 

geıılmesı serbesttir. 

l'aptıiı bağışlama ile hakiki bir alaka uyandırmı ve şükran
lara hak kazanmış o lan doktor Ziya GUn 

İstanbul, 17 (A. A.) - Maarif Profesör Ziya Güne aşağıdaki 
Vekili Hasan Ali Yitcel serveti- mektubu göndermişlerdir: 
ni vefatından sonra Üni,·crsite- •Sayın Profesör Ziya Gün, 
ye tahsis etuıi olan göz doktoru (De\•amı 3 üncü sahifede) 

Sulukulede azılı . 
sarhoşlarla polis 
arasında mücadele 

Kahire: 17 (A.A.) - Beş nok
tadan çatal halinde yapılan Al· 
ınan inişini tardederek düşmanı 
ilk mevzilerine atmış olan ha
rekat serisine devam eden tank
lı Britanya piyade ku\•vctleri 
düşmanı SolJunı'dan ve tepede 
kain bir köy olan Müsaid'den 
ve Sollum'un on kilometre ka
dar doğu cenubunda bulunan 

Halfaya geçidinden de çıkar

nuşlardır. Bu hudud bir harekat 
neticesinde elde edilmiştir. A· 
iman esir miktarı He dii man 
7.ayiatına ait tafsilat hcniiz gel· 
ınemiştir. 

Diğer taraftan Anıba-alagi'de 
harekat fasılasız devam etmek
tedir. Her gün küçük gruı>lar 

haldinde esirler ve firariler gel-
mektedir. İtalyanlar gittikçe da 

Mütecavizleri korkutmak için havaya atılan ha rahatsız bir vziyettedirter. 

silahtan Ziya adında biri kolun da Tl Daha cenupta İtalyan firarileri
nin adedi bilhassa yerli kıtalar 

hafi/ çe yaralandı arasında daha yüksektir. 
Diin gece Sulukulede bütün -----------------------

semt halkını heyecana düşUren 1 
bir vak'a ohn~ur. Tafsilat ŞU· ------ Yeni tarihi tefrikamız 
dur: 

Çingene malıaliesiınde oturan 
Safinaz, evinde bir eğlence tertip 
etmiş, semtin bütün kızlarını 

Sultan Abdül' Aziz ve 
ve delikanlılarını davet etmiştir. 

Davetliler, bol bol içip kafala-
rını güzelce tüssüledikton sonra 1 

kendilerini kaybetmişler ve saat. 
ler geçip gece yarısı geldiği he.ide ' 
çalgıları daha kuvvetli çalarak ve 1 
şarkılaruu daha yüksek perdeden mıo--

(Devamı 3 Ünt'Ü sahifede' 

• •• 
imparatoriçe Ojeni 

kol kola .. ~ 
Yazan: AYHAN 

Yakında başlıyor 

• 
lngilizler 

Surigede 
Taarruza 

Geçtiler 

Alman tayyareleri 
ve meydanlar 
bombalandı 

Kahire: 16 (A. A.) - Re:>mi 
tebliğ: İngiliz hava kuvvetleri 
Alman tayyarelerine Suriyede 
üç tayyare meydanında taarruz 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

• 

En Son 
Havadis 
Donanmamızı 

kuvvetlendirmeliyiz 
Albay Knox 

böyle diyor 
Amerika Bahriye Nazırı Albay 

Knox dün bir nutuk ira<l ede~ 
Amerikanın ~imdi biiyük bir hah 
rl teslimat proğramı tamamla • 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Bugün lstanbulsporla Altın 
ordu arasında yapılan M.K. 
maçında birinci devrede Al
tınordu 1-0 Galip vaziyette 

Fransa, karar 
ve hareJ,etin
de haklımı

dır? 
Hamid Re/ ik 

}'ransada tereddüt kiıizinin so 
na erdiii görülüyoı·. Buhranın, 
Almanya ile İl birliği tesisi, Su· 
riye tayyare mydanlanndan is· 
tifade hakkınm bu memlekete 
vMılmesi gibi kestirme karar 
ve hareketlerle nihayete ermesi 
milli bünye için daha mı şifalı 
ve bayırlı olmuştur? 

1'-Yansa, bu tedbirlere bat vu
rurken iki mazeret sebebi ileri 
sürüyor: hükümranlık haklarını 
korumak ve müstemJekelerini 
kurtarmak. Galibin bükmii altı· 
na girmiş; müstemlekelerinden, 
mandası altında bulunan veya 
milli hududuna dahil toprak· 
larandan bir kısmını, askt"ri mak 

(Yazısı 3 üncüde) 

satlar uj'runda kullanıl · 
mak üzere, başkasının em· 
J'İne vem1iş bir mem· 
lekette •hiikümr~ııhk hakları
ndan geri~·c ne kalab:tcceğini 
diişünmek bile boştur. l\lüstem· 
lekelere gelince: harpten sonra. 
miistemlcke diye bir meselenin 
hala klasik kadrosu içinde, bir 
tetkik ve nıiinakaşa mrvzuu teş· 
kil edebileceğini sanmıyorum. 

İngi1tere ve müttefikleri galip 
geldiği takdirde, adalet ve ia
sanhk namına yapddığı iddia 

edilen bir mücadelenin, bir ya· 
n esaret müesesse1ini devam et· 
tirmek teşebbilslle nihayet bu· 
labi1eceğini kabul etmek, tena• 
kuza düşmek demek olur. Al· 
manya galip geldiği takdirde, 
mağlUplar sınıfını teşkil edecek 
memleketlerin zaten bir milse 
temlekeden ne (arklan olacak· 
tır? FJ'ansa da bu ınnıfa dahil· 
dir. Görülüyor ki, Fransanm i· 
leri sürdüğü sebepler nuaal 
planda kalmaia mahkıimdur. 



.S.lıffe 2 EN SON HAVADİS 17 Maya 1941 Cıımarmi 

En Son Havadis'in Edebi Tefrikası - 24 Ankara Heberleri: 

lstanbul nakil vası
f a 1 arın da fener 
maskeleri kalkıyor 

( Tarihten bir yaprak j DÜNDE N ;J 
~-~~~~~~~~~--~--~--~~~ BUGUME 

Ankara 17 (Teleftırıln) - Fe-

Q, gergin ğöğsü ve çakır göz-l~~r~:ı:~no::~a~:n.:;~ 
ı •ı k k b• k d luk çekmekte oldukları anlafılrlıerl e ÇO ca Cana ya In Ir iZ l •ından <Lıtanbuldakı motörHı na. 

' dl vatıtalarırıın maskelerinin) 

1 
Müeflili : Nizamettin Nazif 1 her zaman kullanılmaya hazır bu 

'/ ' lunmak kaylt ve prtlle kaldml-

Kıs gayet likayı konu§Uyor- ı - Bana bir p arça naneru· 
du . İt pantalonunda çifti b et hu verir misin iz? dedi. 

Sonra fikrini b irdenbire 
değiştirttıek kuruııı cebine at
tı : 

- Sizde Pi.ldes var mı ? di
ye ıordıı. 

- Evet efendim var. 
- Öyleyse bana bir §iıe P ik-

les nriniz. 

masına heyetce karar veri~tir. 

Mahkümların 
hayah kontrol 

edilecek 
Ankara 17 (Telefonla) - Mah

kumlar 1!'VİDA!, hapishanelere ha. 
riçten gelen mektuplarla. onların 
dl§arı yolladıklan her çeşit mu
habere vasıtalarının tetkık edil . 

- ~YA~~;; 
Gemin Rodosa ilticası, 
Hıristiganlık O.lemini 

sevindirmişti 
Osmanlı 

silah 
şehzadesini, istikbal harpleri için 
olarak kullanmak istiyorlard:: 

p araya saulan tapon kur§Un 
kal.emler vardır ya işte onlar
dan birini dişleri ile ıs ırıyor ve 
mııttaı;ıl dü~ünüyordu. Galiba 
elinde tuttuğu rengarenk bir 
~ocıılıı gazete11inin bi~celeri
ni halle savaşıyordu. Yapı sı 
hiçte fena değildi. Hatta yuvar 
lak omuzları, gergin göğsü ve 
çakır gözleri ile biraz çokça 
cana yakındı da ... 

Fakat adamın bu a•tarda 
bezi yoktu. Çiinkü onun tara· 
fına bakmıyordu büe .. 

Bu mııha reye kulak ka· 
bartan Etem efendi derhal ye- memesi ve mündericatlarının i. serdarı Gedik Ahmet Paşa bu 
rinden kalku, camekanlardan darece tetkik olunmaması ve zi- iddıayı bir hakikat yapırıak için 
birini keneli elile açarak yu ı yaretçilerle konuşmanın kontrol- Otrantoya çıkmamış mıydı? Sal
hir küçük <;İ~e çıkardı: süz bırakılması bir takım fena ve tanat ihtirası Türk'ü, bütün bu 

_ Buyurunuz beyim,.. Bu- gizlıi maksatların tatbik mevkiine tarJıi haklarından mahrum edi. 
oıın iilii.ı bizim dük.kıiindan girip mahzurlu neticeler doğura . yordu. 

1 1. Hakkı Konya~ 

"Babamın tac ve tah-

riu birbirleri aleyhindeki infi. 
ruı~ı sip"·ıleriııi pkinen bi
liyordu. Buna rağmen Cem'in 
R.0<lo>a ilticannı fırsat yapa· 
rak onları tahrik etmekten , 

Duvardaki ••ate gözlerini 
daldırml§ll· Cç be~ dakika da
ha oturdu. Sonra birdenbire a
yağa ka1kar..k. kapıya doğru 

)urüılü: 

ba~ka bir yerde bulunmaz.. bileceği dikkat naz.ara alınarak Eğer Türk Viyanayı al3aydı, 
Ya•lı mü,t-.ilrri eczacı E- bunları kontröle imkhı verecek 

tı benim hakkımdır, ··~~:~'ı:~:~~ mııva alatının 

- 4 ·e o? Cidi)'or mu .. unuz?' 
- Evet .. 
Bıı •efer kız onunla alaka· 

dar olmu~ııı: 
- Peki amma, ya Rifat •İm 

di geli"'e? 
- Geli~ gel-in· ~e ~ apa

ymı? Daha fazla be-kley~mtm 
ki. İ~leriın var· 

Hem bu •özleri . Ö) liiyor. 
hem de yürümekte de,·am tdi
yordu. Kapıdan çıkınca bir
denbire geri e döndü. Ye alı. -
km bir hareketli' pike }elrği

oiıı cebinden bü) Ü<·ı· k bir ı;ü· 

ınü: aat çıkararak : 
- :\Iaımazel.. dedi. Sizin 

o > 
tf'm kendi eli ile ağrılardı. Pi- bir usulün nizamname ile tesb it ı 
ke ) elekli adam pazarlık et- j ararlaştırılmıştır. Bıı arada, mah
ınrdi cebinden bir lira çıkardı kümların çakştınlması, giydiril
ıaa,anın ii,ıüne attı. Sonra: mesi, okutulması, yatırılması, iç 

- Bir ş~e de kol-0nya ve- lcazançlarından ailelerine men. 
riniz bana. 'aat verilmesi hakkında da esk · 

Eczacı Etem efendi gene ca- kanuna bir takım yeni maddeler 
mekanlardan birine ko:tu, kır- ilave edilecektir. 
mızı kağıda sarılmı ~ büyücek '.\.fATBAA VE FABRİKALAR!:-! 
bir )şe alaral. ıızauı: l\fÜKELLEFİYET NİSBETLERİ 

- En birinci•idir .. dedi.. Ankara 17 (Telefonla) - Mat. 
Ye altın lirayı hiç çaktırma baa v~ fabrikaların 1941 ma1n 

dan tırnağı ile ınuay~ne ederek vılıncla t.'>bi olacakları asgari mü. 
kalp ve ek•ik olmaJ1~1111 anla- "ellcfiyct ni,,betlerini gösteren 
yınra mü~teriye •trıttı: •etvel hazorlanmıırtır. 

- Ba~ka bir ~ey i-temrz mi· MURAKABE HEYETİ 
,iniz? Güzel fır~dlarıınız, di; AZALIGI 
macunlarımtz , pudrnlanııllı Ankara 17 (T~lef.,nla) - U 

var •• 
ıaat ıı;eri galiba. Üçii lır~ ır• ·· - Ifaı ır i-te'm<'ııı. llaaa .. az 
çiyor Beııim!..i iiç hııçıı~a )ilk-1.J aha ııııut,ıcaktım. Ban~ hir<" 
la~m1'. Eğer be~ dakikaya ka- ı~ntürdi yotla , gaz lı e ıi 'e lıir 
dar ıloktorıın geleı·eğini lııl· paket ı pamuk .rrir mi-iniz '.' 
s.-ın heklı·nlim. - Ellırtıe .. \lı·ko ~abuk ol 

"lumi Mürakabe Heyeti mütehas 
ıslarından Nafiz Kıcıman 400 li

·a iicretle ayni heyetin azalığına 

tayin edil i. 
YENİ CEZA EVLF.RİNE 

TAHSİSAT 

İtalya çizme.ini ayağına gıysey

di, Avrupanın Şarki Cenublsın
deki ezeli dertler tamamen -0rta. 
dan kalkardı. Viya.naya giren İ

talya Y armıadasının C<!ıı.ubunu 

tutan Türkleri hiç bir kuvvet 

Avrupanın go'beğin<!en söküp 
atacak olan bir Türk kalesi rolıü-

ilk ;.:üniinü maiyetile beraber 

Beyazıt onu gasbetti. kı-n.ıi .iııe talı~is eılilen saray-
da geçirdi. İkinci giin .Megalı 

Buna sahip o 1 m ak :~~· 1:;:10~:~~~:: :~~:~~~. e;:ı 
•ıcı•n s·ızden yardım tan Cem baba,rnın öliinıiinden, 

1 kentli.inin Rodosa iltica tari-

istiyOfUffi,, hinı· l,ııdar Anadolııda, Mı>ır-
nü oynıyacaktı. Türk orduları yi- da "' llicazıla geçen hadiseleri 
ne bir ihanet yüzünden Vıyana. • 25 • büıüu taf,iliitilc anlattı . Ro-
yı alamamışllll'lh. Cem'in salta- dosta gördüj;'Ü hüsnü kahulılMl 
nat davası da Türkler< Polye sa- mehvetmek Hıri,tiyaoların e- j ılolay ı beye şükranlarını bil
hillerini !<Aybettirml i. Türk !indedir. Eğer ~inıcli elimizde 1 dirıli. Sonra kendisinin istek
hakimiyeti Balka.ıılarada hır sulb bıılıınan Şehzade Cem 'in emri-/ inini izalı etti. 

ne asker v.rir.ek onun .\ nado- Diyordu ki: 
vesüklln amili olmamış mıydı?. 

lk nl 
. ki . li d b lııdaki taraftarları derhal km·- - Benim anam Sırp hane-

Ba a ar Tilr enn e n e u. . 
vetlenecekler ve Beyazıda kar· danından hır kadındır (1). 

lundukça bu topraklar sulh için- k , . f · l b'l B b b s l l\I hm d' 

I şı ali hır za er temın eı e ı e· en a am ıı tan e e ın 
de yaşamamışlar mıydı? Türkün . 1 .. .. . 

.. la akl . . 1 ceklerdir. E•a. en kor.k'1k hır hnkumdarlıgı zamanında ıloğ-
duşman rı bu topr arı elımız- adam olan il. Br) azli hu vazi- ılnm. GiiU.eha hatundan olan 
d~n aldıkatn llO'llra buralar sul- yetten ür!..ecektir. Bey azıılın 1 l.arde~inı Bey azli deelem İkiıı
ha ve rahata ebediyyen veda et. 

emri altınıla o kadar km ·et!i ci Muradın zamanında yani lıa-
mi !erdir. kumandanlar da yo!..tur. Onla- huıııtn şehzadeliği zamanında 

Sc inde kıılaj!a ta ılı gel• ·n ı' iiı dirhemlik bir ~i~P) P teıı-
gariı> bir kalabalık \ardı. •iirıliy ot <lolılur. Bır I"' .- ı I' '' 

Bugün Balkanlar Türk idare d - Il h b ' k 
rın içinde ol'n kın veıli·i O ıranı ogıııu~tur· a am enı <;o se· 

Ankara 17 (Telefonlıt) ~· YPn i- ve h kimıyetindcn uıak kalı. la- (at' i Gedil.. Alıuıet Pa adır. ""rdi. Il ı:ı;. heni J..e.n i in 

en yap: an ceza v ·k f e\>'le. rının cez ın : çeI<m ıyorlar m ı ? O da Beyazııa kar~ı harekete- \Cliaht ppını,tı. Babamın taı · 
Kıl: ıııuk. gaz vakı•Liııı ıl e 1111 . ı l ııı a 

- Bilinmez ki , d ıli . Il •ı k · Jki üç dakika oııra ıııÜ;I rı 
tor murıtazaman ... aat hirılc h a .ıltınd an artan üç n1eridi}t') İ 
ıabaya ıı~rıyacakıı . Drnıııaılm a l nıı; .r lıii)iİcrk b ir pakrıi 
çok. zcnı:in bir ]ı;. .. ta g lııı i~ tli- purın;ığına takarak t ' ı.;.t.i.ilıaıtt·

)Orlardı. Yalılıo)tııııla lıir k .. ıı. ılen çıkını-ıı. Günc;iıı ,i·ld..ıı 
eülıa,~oıı )•pacaktı. ek·ilmi,ti. Dükkan Lrnt !eri-

- Öılrı•e Allaha ı-nıarla· ııiıı gölgelerinde yüriİ)t'l'l"k Sa
dık matıııaZl'L Pa;aııın ne pa· lim pa~a cadclc,ini )3'"> ya· 
ra canlı olduğunu bt'n lıilirôııı . "'1 indi. Traım ay carl<Je,iıw 
O Draııoalı lıa;tanın lıa·uııla•: çıkmea •aiidaki birint'i ıliikka· 
kola} kolay ayrılmaz. Zaıeu na girdi. Yaylı lıir ı.il ılurııı:ı
keramet benim rakaltmda)ml> dan çalıyor, dı 7ar111Rki ' ıcak
Bıı 1&bah maka ı vurm rinn· lığa talıan ıahana zıt erinlik 
aancıdan e er kalmadı . in,am aclt'ti ü~ütiiyordu · 

Yüzünde gene o ke,kin i•- Bir kenarda iizeri heya1 
tilıza b..Jirmi ti. Gözlerinin içi mcrm r örtülü geni ve unı n 
lı.anhydı. Merdivenleri ko,a- bir ıez~alıın ba~ında kolları 
r ak indi. Sokağa çıktığı zaman •!\alı genç iri•i bir adam nıa· 
mü zzil t'r hali bağt?l~ıyor la>a bPnzi>en ••••t bir trnekı-
du : k~·ı"ı ldlh o kııttn a, Lilı hu 

- A<ır. luı~ı~p <laldmlt'ak 
0

hir ınakiıl'' 
-Yazıyor .\ ır. wil,i lıardaklara dondurma d1>l · 
- • ıır.. rlıırıııordu. Bıma elini~iıı 

fuayenehanMlin altında ııı e,lııır dondıırıııatı•ı Ama\ ut 
J.ır eczabanf' \ardı: Ayna r;ibi \ ı·hel dı•rlerdi. 
p:ırlıyan kırı-tal bir canlf'kii- İliik!dinda aıwak iiç IJt'~ ki· 
nın orta ında yaldızlı ~u iki ~i 'ardı. (:ar,ıınlar ılıılıı bar

•lakları tep•i tep i •okağa ta,ı· 
\Orlar, çar 11f akı i ııı.ı~azalarh• 
ılük!..an ara,ınıla ınl'kik ıloku

' , r!arılı. llqaz "''''lJi adanı 
lıir nll'rıli.ı•nılen dükkanın ii · 
ı iiıul e k i ,a lona ~ıl.ıı. 

kelimeyi yazmı:lardı: 
•Et'>"alıauei Eırm.• 

Ve bunııu iki kıMlarına grn•• 
yaldızla }apılaıı çanaklara ze
hir alıtan iki ) ılan re•nıi ynp
ıııı-larılı. 

Brıaz pike )eleL.li aelanı Lıı 
le• lıa) a ) arım !!Özle bakarak 
kaıuı~ ve b<>ncııklarla yapılınıı 
k.ıpı perJeoini ara !adı, içtriy e 
daldı. 

o .. ı..ı,,r Sdaııikli Rifat be· 
• yin !.::ırd~i olan eczacı Etem 

efendi o zamanlarda hen üz 
pek gençli. 

Ha ırlı bir koltuğa ya,laıı-
11ıış tenbel tenbel e,niynek lia
pnı ka ımakla meşguldü· ~Iii; 
&l'ri geldiğini görünce : 

- Aleko, diye seslendi. Bak 
bey ne i ti yor. 

Czeri ha as tezi ile ve ga
rip tekilli ıi~lerle dolu bir 
~ahın arwmda tüy ÜZ biY 

beliriace cebiDden bir 
~ru t1brclı: 

J.lııra•ı orta-ınılan •ıl.. elelik
li bir l.:afe. lc iki)e ayrılnıı~ıı. 
Bir tarafı erkeklere. pı•nrere· 
l•ri ıramuy cadde.in~ bakan 
kı-mı i e hanımlara m~h·m· 
tu· Bu tarafın dondurma ve 
<erhrtlerini bizzat Vey-el U•ta 

~etiriy ordu. 
Beyaz yel<·kli adam ~alona 

~irıliği zaman erkrklt•rin kı•
ınında iki kiti urdı. Bunlar
dan biri,i gazete oku) or di~eri 
kıafes araoından kadınları ı:ö· 
zetliyordu. Beyaz yelekli ~au· 
ıe okuyanın yanına otıırılu. 
:\la anın futiindeki zile ha a
rak garoona seslendi: 

- Hi~t, bana bir Yi~ntli elon 
durma getir. 

(Daha rnr) 

•: ru:leki mahkllmlar icin alınacak Türk'ün idaresi bu t.opraklarda Jebilmek için fırsat !..ollanıak- ve tahtı benim hakkımdır. B<·-
'<aryola ve sa•renin bedeli ola rak nazımlık Nlıünü ifa edıyordu. Bü b B b 
<;7 500 lira nave tahsi•at kabul•- ıaılır· Snltan Cem'e bıı ht1'mta yazıl onu ga. etmişıir. eıı n 

i lin dünya ve Osmanlıı impara· bir mektnp bile gönıl e-rmi,tir . nıeHÜs hakkım: almak İçin mii dJmi tir. Ankarada tamamlan -
na..ı sona ermiş olan mahk(ım 

·ocuk islah evine al ınacak mah. 
'< fiın ÇOt' u kları n ma~rar.er1na kar 
<1hk olarak ayrıca 10,000 lira ay
rı lmı.ştır. 

Taksim-Yenimahalle 
Otobüsleri 

Gece yarısına ka
dar işleyecek 

Nakil vasıtaları fenerleri-
ııiıı maskelerin in kaldırılmasına 
Vekiller Heyetince karar veril
mesi üzerine otomobiller, tram
' aylar fenerlerini maskeleyen 
lıoyaları silecekler, vapurlarda. 
porjektörler ini yakabilceeklcr. 
dir. Yalnız tramvayların için
Jeki lambalar . imdilik maske); 
kalacaktır. 

Bundan başka. Belediye Tak
sim - Yenimahalle otobüslerinin 
gece saat yirmi dörde kadar i · 
lemesi müsaadesi verecektir 
Ve bunun tatbikine yakında 

başlanacaktır. 

Valinin tetkikleri 
Va· ve ~elediye reisi Dr. Lut. 

fi Kırdar, Harbıye ve Sipahi ocak 
larında tetldklerde bulunmuş ve 
sonra imar müdu,!üğünde bura
sının ve Ş ·linin imart için hazır
kınm~ olan projeleri gôrmü tür. 
Haııbiye ve Sipahlocağındakl 

faaliye'.e haz' randan iLbaren b~. 
!anacaktır. 

POLİS OKULUNU.' 45 İ:IJCİ 
Di:VRE l\IBZU:NLARI 

Y· ldız.daki polis okulunun 4S 
nci devre mezunlarına ayın 20 
nci günü saat onda şahadetname 

leri merast_...,_~e verilecektır. Yl'
ni mezunlar ogün sa.bahleym saat 
10,30 da Taksimde Cumhuriyet 
ibidcsiıne çelenk koı;•caklardır. 

lorluğunu parcalamak · tiyen bil Yııoani,ıa nı .e Aılalar ıleııi .. adeleye giri~tim. Fakat mu· 
vük devletler bugün bu hakikat zindeki adaları geri almak için 'affak olamadım. Silllen ~ar· 
acı acı itiraf etmek mecburiye-

tinde kalm ıyorlar mı? Bize ıha. 

netlerinin cezalarını çekmiyorlar 
mı? 

Yakın tarihten dünya büyük 

devletlerinin bize indirdJı:lıer 

çok 111ü ... ait bir flr"'al do~nıu~
tur. Bu fı r~attan i-tifade tt· 
me-k §ereli Fiz~ na~ip olarak· 

ur. Fatihin ü lke•ini malını· 
nıel<ı için o kaela r biiy iik. feda. 

kiirlıklarda bulunınıya l üzum 
darb~nin ilkiıni, Cem kendini mü· yokııır. 
Leassıp Rodos şövalyelerine le•- Avrupaııın Tiirkler elinde 
lim etmek •urelile vuruycımu. lıııluna n k.ı mında Cem'i se,·en 

Sultan cem. imdi saray- ve onun ufacık bir i areti için 
da yalnızdı. K endi! ini karıl r~i· f J d k 

canını eve seve e a e ece· 
ııin hiirumlarından art ık ta- lı i r çok kııııııeler va rdır. An a· 
ınamen ma. un sanıyorıhı. l\faf;- ı l ol nela ela Ka raman oğullar ı 
lıibiyet ve firar beyecaııları ta · bize yardım edec kler. Bu 
mamen grçnıı•lı. irnıli 'aziı r · teklifler imizin zatı lıa§metpe
tini •oğuk kanlılıkla tahlil erlr· nabiltrince na-ı l telii•kki t d ile
bilecek bir fır,at elde elınii hıı ·r~oi bil~niı~r~~ · Bununla 
lunııy~mlu . Elini ~akafrına rla- J.eraber bız F atılıın gehzade İ· 
\3dı. lçelıle kalan aııa-ıııı . l..a- ııin mu lı afaza•ında on dPrece 
~ısını, kızlarını o~ ıı :\lııraıl· 

dikkat edeceğiz . Onu da ima 
ve babasının e,ki ,ar;ıvınılal.. ô l · · 

ku.vr ı li ıir ıiınıt içinde ) a.a· 
oğlu Oğuzu içini y aka11 bir 
bir ha,rrtle anılı GözlPrindeıı ıacuğı z. Eğer O,nıan oğıı lları 
yaşlar akını ya ba~ladı n k•cnd ı ai<'yhine bir ı.e!er icap ederoe 
kendine ~öyle bir sual •orılıı : biz elimizden grltn feJakarh· 

- Şimdi ne yapacaf;ıııı ğı yapmaktan çekinıniFceğiz. 
Şövalye beyi Piper Di>biiF E~t·r bir 'efrr yapılmaz,& da 

on Cenı'de nayrılır ·~ rılmaz .\llalııan ümidimizi kr-ıniye· 
hemen sarayına gelıli. O.nıa11 rek oiya,j icaplara göre Rodo· 
oğlu Ceın'in Rodo-a ilti<·aını un mı·nfaaılerini daima gözö
J..iitiin IIıri·ıivanlı!.. iil ıııini '' ıııınde tutacağız. Bir dii:ıııana. 
vinılirecek lıi~ lıfuli.e olara k lıaıta bir .\lü.liııııana Hrılen 
telakki ediyordu. Hıı < ıı·i kiıt i · özde ıl e Jıırınak lazımdır.• 

lıini çağırıtı. Papa~a , .. lıiilii ' llıri.ıiyan de, Jetleri lıi.il..üm 
Ilıri tiyan lıiikü1111larlarına " ' ılarlarına yazılan mektuplar 
prm !erine mektuplar pzıh . ıla da lınlfı,etrn -iı~J,. drni)or· 
Horlu "' liıri Lİ)aıılı1, namına ı.lu: 
lıir l;.azanç \l' ı.ıfrr trliikki r l· •Fır-allan i.ıifade ı·<lrrrk 

tiği Cenı'iıı i ı:ı·a lı a ıli•e s iııi lı 1 1 rlıal Tiirklı·ri Hııuwlinıleıı 
dirdi. A\rıca efır'eri ık ıla I artmanın zaıııaııt ı; imi~· 
\Ct P<lırek lııı h 5 ıli•ni onl ıra lir.> ., 
ıuiij'1Ple•Iİ. 1 1 .ıııa) a ~Üıulf'rd if;.; }>j) ~·r Dtthii ..... on ]uı ı rı il~ .ı · 
ıııckıııpla hillıa•s ıı ~ııııları ı a- rının tahah.J,.ııkuırn l"'" in.rn· 
ıı~ortJu. nıı}ortlu. Çiink ii ı:\, rupa hi

4
i· 

•Şimdi İh.iıwi J ~lıııu •• lin ıiııı.larlarının H lıilha--:ı I· 

'
• · ıılrlıı~ı ı ırlu :,,, '.arım aılR·lll<Lıki bPyle-p 1111 '~ ıner up " ' 

dıın istiyoruıu. Eğrr nttı\ ilİfa~. 
olıır<am sefirlerinize •Öylt eli· 
i;iııı ıeyleri tanıameu yapara
~ıııı. Adalar de nizindeki lıütiiıı 
adaları ve Hıristiyaulardaıı a· 
lınan yerleri kendileri ne iad<' 

edeceğim. Onlarla daimi bi r 
dostlıık Janracağım. Bıı lıu•ııs· 
ta ki • yar ılımıruzı esirgemiyece
ğiniri ümit ediyorıım. Ailem 
içilde kalmı~r. Onların da 
R odosa aldırılmaları için bir 
gemi gönderimenizi rica edece· 
ğim. 

'övalyeler beyi Cem'e çok 
ümit verici vaitlerde bulııııdıı 
ve ailesinin getirilmesi için A
nadolu sahilleri ne bir gemi gön 

derilme.ini de rmretıi. B u ge
mi ile Cem'in dayı•ı Ali bey de 
Ta~iline hareket etmi~ti· 

(Dalıa var) 

(1) Cem'iıı ana.mıın milli
yeti gibi adı da şüphelidir. O· 
nıvı Çiçek hatun İ<minde bir 
Tiirk iradını okluğunu söyli
w•ıılı•r bulunduğu !(İlıi ihıiıln 

rmi.• bir Sırp l:ızı olduğuıı u 
~rıza~ltır da ı·ardır. İ~ıihad 
ıuecm ı Cem lıakhında hır 

ıeı/;ik sNi.<i ııl'·ıreden Şahabet· 
rin ii/ryman bu ltıl5ll!la ,,uı
ı,,,.ı )·tt:w •Kıı.tcıntiııi ·p F"' 
tihi11in bıı biiyiık r•ir o~lu Ilı· 
ri:;ti ·aııuı 1re1n<ılihi Osmaııi .. 

yeyr illı(l/it ıwrw.•iııdP, 864 ta· 
rilrirıde, Aya.•ofrn eznn . esini 
ııa/,lı'd«ı• SıJtmı 1lelımcıle Sır

lı i . .;lt11ı J'rP11."ilPri11d''" isnri ua~ 
nıalıinı <i<'lılrnr, d ;.'ber, sarı~ın, 
mnı i gözlii bir /;adwm bir kaı; 
gPI'<' ,;;,,.n muv..lrkaı ~kl.tırı'l'i
,faıı doğaıı zarif ı•ı> pürhayflt 
/ur ınPyradrr.• 

Yine o dert ... 
Geçen gün bu sütunlarda, 

tramvay vatman ve biletçilerine 
temas eden cbir dert!• b~laklı 

yazımda, lbu baylardan hafif ter· 
tip fikAyet etlni§ v.ı beledi7enin 
bunlar için açmak tasavvurunda 
bulunduğu «adabı mııaşereb 

nektebinin 'bir an evvel açılması 
emennisirıde bulunmuştwn. 

Dün ma11baaya namıma gelen 
l>ir mektupta, biletçi olduğunu 

bilıdiren bir şahıs, Yazım hakkın
da bazı serzenişlerde bulunduk. 
:an soora şunları söylemek isti
yor: «Biz, baz.ı günler, dokuz sa• 
at çalışırız. Bu müd<let zarfında, 
hususile akşama doğru, itile ka. 
kıla, ezile lbi.izüla?, hiç de oturama
yız; yorgun ve bitap düşeriz. Si
nirlerimiz gevşer, ayakta nasıl 

durduğumuzu, beynimizin nasıl 

i ~lediğini farketmeyiz.. Yine bu 
müddet zarfında, nerede binip 
nerede ine.:eğini tramvay kalk
tıktan sonra durdurmak isteyen, 
bozuk parası olduğu halde verme 
yen bir çok müşterilerlıe de at~. 

ınak, çek işmek mecburiyetinde -
yiz... Bu şerait dahilinde, kendi 
halindeki yolculara karşı da ibti• 
yarı mızm harıcinde çetin ınua• 
melede bulunursak, lbıınu tahiJ 
görmemeli mi? ... • diyor. 

Biletçinin bahsettiği vakallıra, 

nadiren bind-'ğiın tramvaylarda, 
hemen her defasında bizzat şa
hit olurum, lbıı doğrudur .. Fakat 
bıı hakikat, yolcu ile olan temu
larında, nezahet ,,., nezaketten A
ri olmaları için 'bir sebep ~kil 

etmez. İçlerinde, terbiyela, efendi 
efendicik olanlar da var, bıı mu. 
hakkak. Fakat bıı küçük züm~ 
ye mukabil, o k adar ita • 
baları var ki, insan bunların ne. 
reden geldiklerini ve naSJl olup 
da bu işde istihdam olıunduklan
ıu düşünmekten kendini alamı • 
yor ... 

Dün yine bu me>:ele hakkında 
bizim sekreter kendine hAs ne
zih bir üslup ile, !böyle bir tTaın

vay yolculuğu esnasında bizzal 
•ahidi ve muhatabı olduğu m.üe<ô• 

of bir hadiseden yana yakıla şi· 

~are rruyorau. 
Evet bıı şikayetler, bu acı h•· 

klkatler yekdiğerirJ weyedi
yor. Bu hususta kadınlarunıı, 

bızden fazla müştıekidirler. 
Hiç bir vaıta.ndaşın diğer bir 

vatandaşa bilfu;ebep h.ııkaret et • 
mesine cevaz verilemez. Herke
sin kendine göTe cnoru, izzetinef· 
i ve bir şah.<iyeti vardır. Cüm • 

huriyet Türkiyesinde, Türk ca' 
miasın ı t4'şkil eden her vatanda+ 
ayni kanunlara, ayni haklara 5"• 

hiptir. Asabı bozuk, terbiyeeİ 
noksan bir 'biletçi veya vatmanın• 
lllizaç taşkınlıldartna, münasbe-t• 
siz jeıst ve dil şakalarına, :ıuzuııı• 
suz llübaüliklerine artık nibayel 
verilmelidir, 

Millt terbiye, medent teıt>ıy~· 

hattii .. Sadece tet'biye, bunu icııP 
ettırir kanaatindeyiz. .. 

Naci Galip 

* Dünkü yazımda Fikretin işiY"' 
nından bahsederken: Fikretin Jı:ııf 
duğu cedebiyatı cedid6 namıl>' 
daki edebi hir1ik fıkrası, sd n'ei' 
cFecri il.ti• tliye çıkm~tır. 

Karilerimin kendiliklerinde~ 
ta<4ıih etmL, oldukları bu hali' 
dan dolayı özür dilerim. 

N.G. 

Ki: !tür : - -
Maarif Vekilinin 

tetkikleri . V' 
Şehrimizde bu1ıuman Maarı{ , 

kili Hasan Alı Yücel tetkikleri 
r.e devam etmektedir. . Ol 
Şehrin m uh k Lf seıntleril' 

açıla:rı çocuk ~abl;elerini. geofl'~ 
şehir ve inkılap eserlerı Jll ~I 
kütüphan ine gıdeı:-ek buraıl .f" 
f 1. t' "zd 'ırını'ş külli aa ıye ı go en geç , cıı 

hanen ın e~rleı-<ni yakından 1 

k k etm iştir. . '4' 
iBlabara nişoot~tna gid•/ 

Nişantaşı orta o.kıılunu ve p 
t""is edı cck Nışantaşı kı:ı 

ı:tU.ünü ge'lllllişlerdir. 

l 
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AradaSırad~ J 

Amerikanlıl 
17 Mayi! 1941 Cumartai 

Müteferrik': 

.J.ımnın bqbğına 'U'iwı ola - Vi~i sefiri geri &SKERAhD.ERINE 

' arada sımda, bmlea ya kü- ~ 'l'.AIWIM FA&dYErt ;b~:~;~~:::lnı:!~ Muhtemel Hava~ Yogoslavya lngilizler, Ruzveıt'ı·n· Fransaya çağrılacak mı pı~ı::ıe::ta~;;:çe:; ~n. zorla .israrla buou iste h 1 K 1 . . Roztvelt bu suale maktadır. Ka~lar yeni talepleri 

::,::~;::."ı:':.ı.~~bd ücunilarına karsı ra ının Irakta hıtabası henüz cevap ::=is:in1s1~::;:.=.;: 
Un bizden aldikları meraklı, 11:~ ~ T edbirfer '!! beyanah Vaziyete Anlaşmanın gönül vermedi diye muhaseb>I bu parayı gönd .. Y~~ 1hlr :zabıta haberinin ken. -=--- ı Ruzveltin "1 Vaşington, 17 (A. A.) : eum ırecektir. 
di '6ilıua1armda o ııekilıle intişar - - -- og unu H tikim r ızasiyle yapıldıgı- l>urreisi Ruzvelt Fransa h•k· HASTABAKICI OKUWNA 

:.:=~.,. iloğuı b;. ı.. Şelıir sokaklarınti a- kabul eden piyer na Amerika kında v,,ı'deki Amerikan .. Uri . TALEBE ALINACAK 

lUJor ... ~~:jzına gele~ söy- sılmak Üzer,e J.os·#. l Yugoslavya fi 1 O- Irak tayyareleri mu- inanmzyor Aıniral Lihi'nin geriye çatırıl- ~ada Cebeci.merkez ha&. :Yalnız _,~ - Kıymeti yok. J4 1/ or u harebe h . . d"ld. rnası ihtimali hallında gazete- tahanesme ba,F.h ordu hastabakı· 
. ~iz de tunu oö,>liyelim ki Slf!ınak fevhal SUnU korumak için arıcı e 1 1 V'Jliaglon: 16 (A A) - B. eller konferaosmda kendi,;n4en "'ve hemjlre ol<Wu blrloci sını-

acizden ilerı gelen bu gibi çatma- h arı A "k t Londra: 16 (A. A.) - Rooseevlt bugiiD nkit geçirme· orulan male cevap vermek ;
5

• fına talebe alınacağından-ları.. ve 1itizlildcrin oelıebilıi her azırfandz merı a ayyar& .... tu .;._. Kolürecleki den radyo ile Fransulara bitap temem;ştir. at edenlen fsıanbul viliyetlııin 
~klıı bıııında okuyucu .ıemaı ... B -· -<>. - verecekm i ? hususi -- bitairiyor: ederek demiştir ki: Amerikanın General de Gaul dellleti imnırıi§tir. Okula arta 
:; ""omuz silkmekle lkt;fa e- U gun Fatıhkayma- Ortaıarkta bir yer, 17 (A. A.) Habbaniye'4ea layy""' ile a•- Fransa)~ •e müsten>leke ln>- ~ezd;ne blr murahhas zönderip rn~ mezunlarında .oelli klfl 
~gazete bize çatacağına, kamlığınd t ••b - Yüzbaşı James Ruıvelt dün det eden 8ir İn&iliz sUbay1 dün paratorluğunu zahiri olarak bı- göndenni,Yeceği hakkındaki su- alınacaktır: 

" . t teykilitmı !biraz düzel~ f • a ecru e• Yugoslavya la-ah Plycr tarafın- ııabah bana verdi;:i b...W bi< rakacak bir ittifakı Fransız hü ale de, ı;Oyle bir m""°lenin 941 BÜTÇESi TASDiK 
•:';gazetecilik vıWfesinbı ne en Yapılmış ve m:ı• dan kabul edilmôştir. ımiilikatta §unları siiylemÖfl;r: ldlmetinln gönül rizası ile kabul me,,.u olmadığı cevabı ,•erH- , • EDIIDİ ~ ugunu daha ]yi anlamağo ça • vafık gÖrÜ)mü t- Verilen mahlmata röre bu haktaki vaziyete •llr'atle bil- edeceğône Amerikan milleti i · n;ştör. =anbul villiyeti hususi muba 

n;;:e.ter. Vil' ş ur mülibtta kral p;yer laınes Kaz ldm olmaktayız. İmparatorluk nanmıyor. Fransız Afrika müs· Kanada h'u'ku"'m' ett' selbe ve belediye bütçeleri Vekil· 
• eı tabı> lıikiyesine geı;,,_ ayet sole:beı'lik mUdllrlüğü velt'in Birletik Amerika ~ ve İngiUz kuvvetleri ile işbirli· temlekeler;n;n onların Atlantik ' lcr Heyetince tasdik olunarak ia-

cıe: Mah t t t' · · muhtemel ha ' nm ... u- ~· · l · · h'll · d lun kiln ..• .. u gazc c, ıraıının dil§- . va hücumlarında goslav ı.ava filom1UUJ teknr gı ,apan ng•hz hava kuvvetle- sa 1 erınin teslim edUmcsi Alı- e o muştur. Bütçede 941 yı • 
. lug"':'dcn ne söyled;ğini bU _ ~eoclen şolUr sokaklarına asılmak t .. kiıı için tayyare ''erip ver- rô, şimdi Irak tayyarelerini mu- denôz sulbünü n emniyetin; Vişi ile münasebalını lında yapılae:ık işler için tahsb;at 

llüyor. lkinci ta'Pı yapmanın uzere sığınak levhaları hazırla • miyeceğiııi sormuştur James I harebe harici etmiş bulunuyor- tehdit eder. Esas siyaseti hür- k • vaıdır. Ayrıca bir çok müessese· :'."'°'".okluğunu unutuyor ınu? mıştır, lloyle bir vaz.iyette ıleh;r Run·clt •majestelerini~ islediği lar, Tayyarelcrômiz, bu netice- riyetin, ;stiklillin ve halkçı mü- esıyor lcre de y:udım ı..Iı ayrılmlflir. uv~rin kendi adile bizürı tamamen karanlıkta kalaeağm • kadar cevabını verdiği bildô- yi almak için ıiddetli usuller esseselerln tamıınıôyle tahribi 0 • Ollava, 17 (A. A.) - ..ıı. B Bunlar, bc!edôyeye müracaat edı F°hruzı lboJ:rmaJarı da kuynık dan "İlmak yollannı gösterecek rilmekted;r. l<nllanmak mecburiyetinde kal- lan bir askeri devletle ittifakı c~ Yişi hükWnetiniıı son ha· rek ayrlan parayı alacaklardır. 
ı:ıb.:: ~alan. O kad~r Yalan ki: olan bu levhaların üzeri foslorla Orlaşarkta b;r yer. 17 (,\, A.) mamış~ır.. ~ ordusunun ~~'.'?un .edecek olan sözde .,,keti, Br;taııyada old.,ğu ka· 

amamen aksıne!.. Yazılıdır. Bu giln saat 13 de Fa- - Yugoslavya kralı Piyer, Or- huı munferıt euzütamları ta- ışbırlıguıe aıt berhanı:i b;r an· dar. Kanada da infiali mucip Ekonomi; 

[ 

::"kaymakamlığında bu levlıala· laşarkta bir Terde :aeuter ıajan- ·~.ruz ~· muharebe kabiliyeti hım~yı _Fransız milleHn;n gÖ· olmuştur. Bu hareket, Kanada , 

~,W.~J alar, oda karanlık yapılarak tec sına verdiği bir mülikatta şöyle gos~~mııs~ de heyetô wnumô- nul m.asıyle kabul edece~;.; a· da Brituyaya karşı bir muha· ttalyava ı'hracat 
_ _ . _ .,, hede, vaJıi ve belediye reisi LUt!i deınôştir: yesı ıübarile bu ordu mübUn kıl almaz. sama oddedilmektedlr. Ott•v•· 

• ' Kırdar ile örfi idare komutam •- Düşman, 'Sırp, H1rvat ve muharebeler iç;u hazırlanma- Birlq;k Aaerikama Fransa daki Vişi hükôimeti elçisinin basladı 
MI 11

"1 ku"me j ~~kolordudan, emniyet müdnrlü Slovenler;n brU;:ini kırmaya/ nuş bulunmaktadır. Nitekim ı- hükfunetôyle olan aıüna.ebetle- memleketi terketmosinin isle· mac 8· ~"":birer mümessil, vali mu- asi~ ~uvaffok olamıyoeaktır. I raklılar mühim kuv~etlerle rôndek; siyaseti Fransız - Alman nlloreii ima edilmektedôr. İialyaya deniz yolile -

k
. k 1 °?~"" ve vililyet .ııe!emerlik mü Musavı olmadığı kadar da kısa kar~ılaşhlılan zaman duş mana mütareke şartlarına ve bu mü· H 1 rv at hey' eti yapılmaya başlamnJJ, bir iki gün-n n ı ım ezaoak d','."' bulunmuı;tur. Kaymakam _ olan mücadeleie mai;Uip olduk. teslım olmuşlardu. tareke ile Fransa hükllıııetinc denlıeri mühim mıktanla balık 

Bu .. . hgın 1>;,, odasına lronukın bu !ev. Fakat ndDetimizin ~km- Alman propagandası hakhla- koıuilim bmı tahdidat& ı.t;nad Romada ,atılmıştır. Balık alıcılan a=uı-
gun, f stanbuispor- balar, oda kamlık ypılrıık tecrii- tarddL Şu maa herkesin •nya- rın kulaklarını her gün yalan- ediyordu. Bundan aynca da, lloma 17 (A. A.) - Favl<.-iç- da Romanya, Bulgaristan. iFilis. Altınordu ar d k" be edHmiş ve iyi netice almmı;; • bilmesi ;ç;n yüksek sesle §lUI- larla doldurarak bu isyanı ha- Alman>"' ile mütareken;n ôcap in r;yasetinde ı.;,, lıeı·et pazar tin en başta gelen ihracat mer. 

me çl asın a U tır. Bu ı;ekilde hazırlanacak lev. Düşmanlanma milletime k1RJ1 arlamakta büyilk bir rol oyna- lan haridude hôç b;r işbôrUğ;nln sabahı ıı.moya celerd<. H•rv., kez'erid;r. Bu yıl, balık ihracdl-
ma arına devam foılar1a>, doktor, eczane, hastane hattı luırelıetlerinde buıaaiyet mışt~, !kabul edilmiyeeeiine daôr Fna Ustaa taemı blnıl eımesial kral nın temin deoeği .menfaailiı iki 

edildi. gıhl lfüumlu yerlere de asılacak- kaidelerini ;hliıl etmemeğe •ik· Rag~~d rady'."'u ela orta şark· •• deYlet reisinin ve hükUme- Emmanuel'.d.. rka edecekfü. milyonu geçeoeği tahmin edili. 
kat etsinler. ta İngilizlere kin uyandırmak i- tiniıı teminatına da malik bulu· Bu ziyaret esnasında :mühim si- yor. 

Btıgiin ..: ... ret D k z · ··t di duk. t liihle ••a ~ stadında lrdU o tor iya Gün çın mu em• lrir pyret sadet- nuyor Y>s •·e Udısailri anlaımalar da İNGiı:rnREYE SA'llLAN 

tir, ilk "'!la<ına d~vam edUıniş- (Bap birinci 1ayfada) Süriye'de vaziyet ınıiştir. imza edilecektir. MAILAR 
41hnordu ç J ,5 da lstanbulspor- Çalışarok kazandığınız ve tok Raşôd AU'nin, jsyanın bapna İngilizler suriyede Akdenizdeki tehlikeli' İngilizlere satılmış olan dört 

Birinci dara~da l'apılınıştır. dire dc,ğer bir tasarrufla birik- cidd"ı oo•• ru"lu"yor geçenleri için 4 generale peşin k . l '[" bin ton çekirdeksiz üzüm pay tev 

gaı. evrcue AJ4-- tirdiv• . Ü olarak yüzer sterlin \'ermic. ol- taaruza geçtiler mınta a genış etz zyor z·ıatı ... Jt'-k-.Jar1ar, tu'"ccarlar tara. 

ıp vazivctte · ı· LüJordu, 1-0 gınız servetinizi niversi- F k t • ·ı · 1 ımas Alnı 1 k il -s .. u au ~lal< ' "ı. iemWn inkişaf ,,. tekamülüne a a lnQI iZ er bu- 1 an ann u andığı in· Londra, 17 (A. A.) - B. B. C. fından teslimine bas'onmı,ur. 
n~ cl~vnao:.e vc.rilirken nıaç he tohsis etmiş o1dui;rımuzu rektö- na hakı"m olabı"le- «:e usullere güzel bir misal teş- (Başı 1 inci sayfada) İngiliz Bahriye nezaretinin teb· Ev'\'clce sanlan zeytin)ağlarının 

"' -• · kil etmekted' etmi lerdir. Bwalar Şanı, Kayak 

ısta \lleıdı~·Aordu. rünUzden öğrendim. "'· ~• liğine göre Filistin ve Suriye da alıcılara tesl'mine devam edll-
B Ceklerİnİ S 0·· y 1 e- İngilizler isyanın öni.ine ger- ,.e :a.uu.mür ıtan·are meydanlan h·n k' ~• _ • u yük ek ve örnek olacak k • ılır. Buaların i>epsiııe dün taar- sa ı er; - Tür ıye •ulan lıariç mclctedır. Bun ardan başka bir fn 

•• uebzi lıar~kcti memleket maarifi adı- yorler ~e biçin bütün muslihane çare- ruz olunmuştar. '.l'üclmür'de ür olmak üı:erc • seyrüsefere ich· giliz fırmasının üzüm ve zeytlıa 
musabakala na bü,·ük sükranla ka~lann1. ere aş vurmuşlardır. :J likeli mınta'ka ilan ediln•idir 1 k . . l'k d , l sta '' tl " • • \1' Londra · 16 (A A ) R '~n-'·- .ol::::..... ikı' "'1--an ,. ~y. -s · a ma ıçın a a a arı ar a tema 

)((j,. ( ı spor günü Ar ygılarıının kabulünü rica Alman tav''"rclcr'ıne Sun~yede b. F. ' 'aresi ve bir Capronı· m=.._afyo··z erutta 1 ulundukları haber veriliyor. 
• arıuk· Sn · • · - euter: Bunları bana anlatan suba;) :a ,._,,..., -.-. AU&J ıua B k • b 

L 

" Kolej) h na\'ut. edcrm,D ., ".. ızzat ırat vadisi boyunca ura- " U& td .A sa asında İ kolaylıklar verilmiş olmasına rak be.vannamcler atnııstır. F·a- ateşine tutıılmuş ve en az üç Hu" r Fransızlar· JAPON l\fENSUCA11 tletiznı s stan. l\laarif Vekili: Yüc"l L d hfil ~ ta ·...ı..ı: h ~ J ap n ..3 ml k tim. dö takı.r. ~liisab kereler; yapıla. " on ra ma . leri.oce teessül kat buna rağmen mUnlcr;ı Irak yyare ......, asanı ugntılmıı o yauan me e -e ıze nıerashnle bal nara saat 9.5 dn J ---<>--;--- edilmekle beraber, vaz;yetten askeri gruplon subayın tayya- , .e bir tayyare ,.akılmıştır. teb'il ediliyor nen Tiirklerin oradaki maUorına 
<ek hafta "li ~nacak ,.. geı.,. rak - Iran telişa düşıneğe mütemayH bu- res;ni mitralyöz ateşine tutmuş- Ynnuistanda Alman işgali mukabil olarak getird;klerl Ja • ı....ı. lsı Koleı Pistinde yap•- lunulmamaktadır. Vaz;yeHn dd ]ardır. a1tın4a babuum tayyare mey- Londra, 17 (A. A .) - •B. B. poıı pamuklu mensucatının piya-
leri Ue .::bul Atletiznı rı.... arasında di olduğı• söylenmekte, lakat bu SHhay şunlan Hive etli: danlamuı .... taamı• .Oilıniştir. c~ Hitler - Darlan anlaşınas• saya çıkarıbnasına müsaade veril 
lar lenenin 
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e~eccktir. Bu koşu. 1 kt" vaziyete askeri bakımdan hakim •Ben son günler zarfmdn hü-

1 
imza edilir cdilroe'Z, Beyruttalti miştir. Bu mcllara manifatura sabaı..., ı ru·~ atletiım mü- ısadi müzakere- olunabileceği ili.ve edilmelde· viyetleri tesbit edilemiyen bh noiltere üzerinde binalara bôrdenbire lıür Fnnsn ithalat bırliği liat koymuş oldu. h~Y~ ıçttı bilhassa c- lere başlanıyor fa. çok tayyarelerin Irak üzerin<k bayraklannm çekııa;gı görül· ı ğundan !atı.ıraları buna göre ya.Pi 

-.a...~ ~.-:=ımı..ı... aj=::;::.i.7 . (ı\A.) - D. N. B. Denizlerin hürriyeti ~1::!":;ya:~ü:i .. :.::1a; dii3ürülen tayareler =~:=~ ;;::ı;:.:::;at:ı::::: lacaktır. 
-- ırıyor: Bazdaddan öğ· muhtemeldir. Rn tayyareler hi- Londn 17 (A.A.I - bıcu.er. duklanndan şilphe .aaenı .. tes ---o---

S ıı lu k .r renı1diğine göre, lran bUk:Umetı Amerikanın la r İ h i •bn tayyarelerbnWn yaklaşt..ğı- merinde .,,.e1ce lıilılirilenlerden bit olunmaktadır. Filistin y e Surive Uıede l Irakla iktisadi mun·· ~ ...... '--ti . t b~~'lr .. 2 ~......... o - J QZ[ l ~<>~ erm ar • f 'd' Dl görünce sür'atle ln!BkJa§tılar. ~ ıu~o.uan tayyaresi daha k 1 sarhoş'ar tırılrnası .icin m .. akı 
1 

d sıgase 1 ır tahrip edilmiş <Ve hu .sure~ dün Hess'in taraftar ol- ıyı arı 
sÖyHyerek(::: ı inci •ayfada) ~::::e~~:d:::::~ bir tka·ı·Ruzvelt böyle söyle- Rorzvelt'ill müda· ::::1:' .... ":~"' a- duğu ve olmadığı Tehlikeli mıntaka tı 

1 
· uz ere er. e bu. ---

-i ı . g ncelerme dev h 1 . b hususlar nelerdi? ·ıa d"lıl' c~ :;t:: ıs:::~.-: f raesa Amerikaya mekle beraber Ame- a e Ski okı m U °::t~;:::,1;:v- Londra ıı (A.A.) _ Fr-=• Lo 1 n e 1 , 1 ı.cuı. 
::: g\irü}ti\yü dlrynı~ po~; c , rikanın kararını çı aca • ;:..~::.--:" ~ Ami:;;ı!;n <!;,~eh;;;_ rii-
leri ~~ı~ahatsız edea- e.vap verdı b'ld' d' Va~inglon: lG (A. A.) - Vi· akla !B: ~~ .. )~ada). sında dalın! bir anlaşmaya taraf- re, Akdenizde .. ,...-.ı. ;çin €e1-~ır· "" 

1
.Çlll evin önu··ne (Bac. b. 1 ırme 1 h b m me~ o ugunu ısoy)enuş tellikeli wuata'ka geıaiŞletilmit-

d - ..... •aın 'Çe . • ın •
1 

• u-ı...ı .. hilede) c Y ~~t~nin Hôtlerle b;,. ve kuıı...tli l>ir balır;yeye sahip tar olan Rodolf Hess, Mısırda t' 
a civanla duranrıbg<,_ği '1ra- "" "-rika, Fro Vaşiaııt-: 18 (,\, A.) _ B. leşmesının onune geçmek üın;. olmanın Sf!ı<pleri araı;ında am _ teıbİ>"! ve tah,,il günniiJtll. O, ır 

den rı"'- ır ot<nnobil hına icab t naaaın hita- di,·l B R 1 f y- K 1 F k R 1 1 .-.... Uç saıiı .. e etmeyi vazife ad- lloosevelt, Kuddenizin Alman· , e . oocse,,. 1 t•ra ından !arı ?.lkretmiştir: bu it>Öarla, bir Alman. Franmz ıra aru ozve 
aruk dövmeğ t oş uzerin• atı- detmemi ı;,,, ya tarafından ecnebi vapurlar '°n and_a Fransız millel;ne >a· ol939 hari>i, 1!117 muharebesi.. anlapnasına olduğu kadar bir Al • 

dir. 111.aıur ed=üs •imişler- Büı'Ük ~r <!evlet rolünü ve ôçin tehHk•H mıntaı.'a ôli.n edil- P•lan hıtap hakk_>n~a ·V~şông· run }en; bir ihtilaJın doğması - man - Sovyet anlaşmasına da tin nnıunu kabul etti •ıuıı.u... bunu • 1 tabancasına kend topraklarile . m .. i baklanda bug;in gazeled- ton Posı. gazetesı dıyor kı: na mlini olamıyacağını göstenn; muhal;! kalmıştır. uy 
!er tabanıan '--~·- '1>t1'eca,·iz ğunu •lllparatorlu- ı Chutthill'in geçen senek; ntli· ş- Lond 1., (AA) R d ~ Kahire, 17 (A. A.) -- :Ameri• ~dır • n tanıanıiyetini nıuh r ere yaptığı beyanatta Birleşik rac:aatınm ak. k ld ~ b" tir. Keııclilerine sözde csulhçü> ra ' . . - u o k R . . .. h başlamışlardır -..._ ~ ka~nıa~- endi-> 

1 
a aza Anı . ım a ıgı ır yer· dı .1 t . . . N ret' a eısıcum urunun oğlu Ja· 

· .-enıu &t :ır-·Y e hareket eden F erıkanın §İmdiye kadar ti- d R 1 ,. .. .a vcrı en küçük bir ek.allıiyetın Hess ngıliz Hancıye eza ı 
rl korkutarak Yakaı r lirarlle- sa ~·en' A ru- c...,f · .ı e ooseve tın muracaatımn i .11 •1 t konUŞ mes Ruzvelt perşembe giiııU 
vardan imd:ıt '-'- BnıaJt veci Ai.., ı ~rupanm lnnzimindeı shü h":' ve • ~n;zıer;n serbest;. muvaffak olınası umumivctlc halalı teşviklerine kapılan Ame. m •me5Sl ene enıas :'..". büd' u: Kral Faruk tnrafından ka,ul e• -~ııeıt Uz • k an •a ıle teşriki ınesa· h k ımaye ıç.ın iki defa donan- beklenilmiyor Am 'k . ~ ırıka, 1922 de bahri teslimat proğ ma1arına devam ettigı ır 
Ya silfilı a.tmağa 1..--1., ...... _ere hava ını hai d' ı a • ı nıasını k U • en a sıyas~ . dlerek babasının ınektubunu 
lclu'"' m:=•~-.,.;.,.ı:::'="~~ve 'h;:...··.. • z ~r. u anmış olduğunu ıha· ti bir mliddettenberi IFran anın ramını durdurmuştur. Hiç şüp- mektedır. ve--•ctır· . 

"" UM-.WGY""" cıu._ '""'Y Bu 1 e. in ilte . tırlatnuş ve bunda b' . j • • ·-:ı· ıs ru:ı:i b. g re~ e !kal'JI taar- vel ıu . ..ı __ • k n ır asır C\'· ve hiç dei:rilsc imparatorluğunun hesız, bu harpten sonra da, bu ngıbzler taarruza 
lllinde 1lirlni yakalanıağa • ar hareket 1 l~kk. ~ız orsanlanna ve fio h · .. d Jıh taraft 1 · • f 4llmııc.tur. nıuvaf:.. nıez. c a ı edile-ıra da Caraibes .k 

1 
n mu arıp olark nıüttcfiklerc il- soz e su ar arı, Amerıka· hazırvazıyette 

-w orsan arına kar n ak ed ~. nın bahri teslim -B Ed.,.i A şı yapJau hareketi t bn. ı ' ecegı nauır;ycsine bli- at progranıım ta. Lo .ıra. 17 (A. ıq - (Radyo ~--••••••••• 
u m-ada tabancadan ÇÜtan bel an tıı \•am kamarasında etmiştir ere c ili nad etmekte idi. Bunun. böyle hakkuk ettirmeğe kafi mali kud- b bD t 8 15 t ) A t al Kantmen Se 1 im ~"'-unlarda ı... l ,,_ b a ı ve S . d . ....: bulunm.ad - il sa a saa ' e - vus r . ---.eş n ıuır ıena 1r ~ :nıev4) urıye eki hava Gazeteciler b" olmamasına resmi mnhüllerd rıt:w ıgını ıy.iaıe . eri SÜ· <ltif a. " anların İ . . Ak . ır asır evvelki f 

1
_ • c klerdir 0 _1 __ k lak ya başvekili Paden §U be)·anat-

netic~de Zjya isminde biti leri tar f ın nıılız tayyare- denız .korsanları 'b' . . ev ..... lade teessüf edilmektedir. rece . J.W:U:a u asma • "• t a ından b b d d g• ' şımd• malr ~'yyareciliğln llerlemes; ta bulunmuştur. 
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Yataktan 
Dostuın; 

Ha.tayım, }ataktan çıkacak 
halde değilim. Ağrılar ve sızı· 
lar içindı- kıvraıııp duruyo-
flllD. 

Tağnıur, odamın pencerele· 
riui hafif bir tema•la ok:ııyor. 

Damlalar damlalar! 
Bu damlalarla berabı-r, hı·· 

nim de kalbimin. ruhumun a· 
cıları, daınJa daıula gü.lleriın
den akı}or: \ğlıyoruın ! 

G<izya~larım durdukça. ge· 
ren güzel )llların !(Ünr~li gün 
!erini ılü~üniiyoruın. Elimde 
çok sevdiğim bir de kitap 'ar: 
Biraz beni, benimle mı·1gul e
den J.ir kitap 

Ba kitabın adını sana SÖ} -

liyeyim mi, i,ter mi•in? 
Hayır. hayır! Bana darılır, 

beni ızarlar>ın. diye korkuyo
rıını, lııınıııı için lın kitabın is· 
mini sorma bana~ Yalnız şu 

kadarını EÖy liyeyinı ki, kitabı 
okurken, yalnız seni dü~ünü
yorum-

Seaden ba~ka neler düşün· 
dü~riinıii dP }"UZRCai!ım; btkıl· 
maz.ııın, mektubumu -onuna 
l..adar okur.un eleği! mi? 

Ba tının arka,ına bir •Ü?Ü 
)a,tık yerle~tirdiler. Önümde 
Mı in bana \ ~rdiğin ınini nıini 
~ekmece 'ar. İ~tr mektubumu 
bun Üı.·rinde yazıyorum sa· 
ııa . .• 

Üç günıl e nberi yatakta ol
,luğum, a•alıi hulıranlar geçir· 
Jiğiıa için, 11) kwnda bile yata
ğı düşünüyorum. 

Mektup ... 
Nak/Pden: ÇAPANOGLU 5 

•anlar tarafından lıırpalanınış 6 t-+--+·~ 
ve } ıpratılmı~ göciindü. 7 

Ah, yeni ve hatırasız yatak 8 
alanlar dükkanlarda giirdükle· 
ri yeni, l..ullanılmamı, silte ve 9 . ' 
yorganları almak i;tiycnler ne 
akıl.ız in>anlardır. Onların bu 
titızlil..lerinden bir ş• } anla
mıy orıım doğrıı.u. 

Benim yatağım, yalnız bt·· 
nim değil, ikimizin yatağı o ka 
dar e>ki, o kadar kullanıJını, 

'e o kadar geni~ ki, içinde kiı~ 
bilir ııe kadar doğum ve öliinı 
vak'aları olmu~tur. 

Dü~ün bir kere. Hep,ini 
dü"ün aziz do-turu. Yatağıını· 

zın baj tarafında uzanmış o· 
lan dört bü} ük O)lnalı sütun, 
kim bilir neler ve neler gör· 
müştür?. 

İ~te genç bir kadın, zavallı 
ve harap, yumu~ak şiltelerin 
ü-,tü11e uz:ınmı~, gözlt-ri çuku
ra batmış, rengi sap>arı, acı ve 
eJ.,m i~inde kıvranıp duruyor. 

İhtiyar baba,ı sevinç içinde. 
derin ve uhrevi bir murakahı·· 
Y" dalıııı~ karyolanın ba:ucuıı 
da oturuyor. Sonra lıirdenbirı 
kalkarak oda.ına gidiyor, ilk 
müjdeyi gNirecek kiımeye ve
receği hediyeyi elinde tutuyor. 

:\nanın gururu isr- ı:;onı:;uz~ 

mütemadiyen kızının terli al
nını ve yuınu~ak ipek "açları· 
nı olı.~ıyarak, içinde sevinç ve 
oaadt'L alevleri yanan, mulıab· 
bet '° şelkat dolu bir gözle 
Y"' rıı.una bakıyor ,.e bakı

yor! ... 

Soldan sağa: 
1 - Be~ kıt'adaıı biri. 2 -

Ser.em. 3 - KK. harfleri -
Bir rakam - KR harfleri. 
.ı - Ba~ta olur - Kili.derde 
bulnur. 5 - Şehrimizde bir 
sinema - Mutfak iiletindeıı. 
6 - Medyun - Silahta olur· 
7 - Zaman - Göllerde olur 

- İçilir. 8 - Bölüm. 9 - Su· 
da az pi~mİ§ yumurta. 

Yukarıdan aşağıya. 
l - Şehrimizde lıir •emt. 

2 - Tencerenin bü)üğü. 3 -
Kuzuların bağırması - Bir 
nevi ağaç - Bir nota. 4 - Ge· 
nj~liği - Sıra . 5 - Bir içki -
Para muhafaza•ı. 6 - Ala -
Aksi. 7 - Rabıt edatı - De· 
renin büyüğü - Bir nota. 8 -
Yarım yuvarlak. 9 - Atıcı bir 
millet. 

Evvelki Bilmecenin 
halli 

EN :SON HAV ADts 

Küçük haberler 
* Üsküdar • İzmit yolunun Sa 

mandıraya kadar olan kısmının 

şooe halinde inş;ı,.ma karar ve • 
rilıniştir. Müteahhide ayın yirmi 
sekizinde ihale olunacaktır. 

* Avrupaya sipariş edilıen cep 
elektrik pillerinden bir kısmı gel 
miştir. Fiat Murakabe Komisyo
nu azamt fiatı tesbit ettikten son. 
ra piyasaya çıkarılacaktır. * Yerli nişadır için yapılaıo 
tetkikler nihayetlenmiştir. Tel . 
kiklere göre, az mı.ktarda ya-

pılan nişadır pahalaya mal olmak
tadır. Bunun için fazla mıktarda 

imal edilerek hariçte fiatların dü
<ürülmesi düşünülmektedir. * Bu yıl talebe kampları Kı. 
zıltoprak, Pendik, Kartalı, ve Bar 
tında açılacaktır. * Belediye reisliği Kadık~ ve 
taksim parklarına konan heykel-

ler gibi, başka parklara da hey
keller konulmasına karar vermiş 
tir. 
* Malıtepe yolu ile Topkapı . 

Yedikule, asfalt şosesi üzerindeki 
kısımda bulunan mezarların kal

dırılması için 12 giln mühlet ve
rilmiştir. Bu müd<!et içinde kal. 

dırılmayan mezarlar be1ıediyece 

kaldırılacaktır. 

* Belediye tahsil ve tahakkuk 
şubesine seyyar memur alnnmaya 
karar verilmiştir, 15 • 20 lira asli 

maaşlı veya 50 lıira ücretli olan 
bu memuriytler için ayın 23 ünde 

şehir meclisi salonunda imtihan
lar yapılacaktır. * Güzel San'atlar Akademisi
nin muhtelif şubelerinden 49 ki
şi mezun olmuştur. 

DÜNKÜ İHRACAT 

Dün şehrimizden 200,000 lira -
!ık ihracat yapıhnıştır. Bundan 

Dostum, )atak hizinı lıü· 

tiin iiınrünıüzdür. İnsan orada 
doğar, orada oe\·er, orada ağ

lar n orada ölür. 

-ilıayet odanın içinde tel~~- 9 
lı gidip gelnıder. onra bir se•, j. başka Finla.ndiyaya tülün, Al . 

manyaya tiftik gönderilmiştir. 

Kalfminde kudret. kafam
.la 1..abili)rl ve nihayet söyle
mek istediklerimi yazıp oüsle· 
meğe iktidarım ol,aydı, •ana 
\atağın bir fel•efr-ini yapa"" 
ılım. 

bir yavru kedi sesi. miyavlama 
gibi bir •e.... Ye büyük ana· 
nın kucağında buru~uk, kızıl 
renkli bir malıl•, mini mini 
hir yaYru ! .• 

Genç ana.. ıztırapbr ıçın
de kınanırken lıile kendisinde 
bir se,·inç, kalbinde bir ferah· 
!ık. derin H ulvi bir aşk, bir 
anne a~kı duyuyor. 

yavaş yavaş birbirlerine yaklaş 
urıyor. 

Yaşamanın sırrını, hayatın 
muammasını, seyyal, berrak, 
ilahi bir ses, bir nağme halin· 
de ifham ve ihsas eden hu 
yakla malar onlara lı er şeyi, 
'aadeti, ne 'eyi, kahkahayı e 
mu.ikiyi vadediyor. 

İki vücudü tek lıir vücut ha 

rüln1ii~tiir. 
Yatak h.ayatıu timsalidir. 

Ben bunu üç giindenberi anla· 
dun· Yatağın dı~ında hiç bir 
şey güzel d eğildir: Balıar, ko· 
ku, ay, güneş, ve hatta kadııı 
bile ••. 
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· Hukuk fakültesinin ıP--------------
imtihanları bitti 

Hukuk FakUltesinde imtihan.. 
!arı bugün bitmiştir. Netie 22 ma 
yısta talebelere bildirlecektir. 

TÜRK TARİH KURmro 
TOPLANIYOR 

Bugün Ankarada toplanacak o. 
lan Türk Tarih Kurumu içtima
larına iştirak etmek üzere, mü
zeler müdürü Aziz Ogan, profesör 
Ragıp HulıUsi ve Üniversite De. 
kanlarından Hamid dün akr;am 
Ankaraya gitmi ]erdir. 

RASTABAKICILIK KURS· 
LARINDA KIZ TALEBELER 

Tıp Fakültesi kız talebeleri 
hastabakıcı lık kurslarmda çalş
mak üzere faal'yete başlamışlar
dır. Fakü~tedeki 140 talebe yar. 
:l ım sevenler cemiyetine yazılı 
hasta:bakıcı laı· ı yet~tirecekler 
dir. 

SAN'AT OKULLARI 

San'at mektepleri mezunları 

arasında san'at okullarına ınuaL 
lim olrnk istiyeıılerin imtihanları

na Mayısın yirmi beşinde Anka
ıada san'at okulunda yapılacak. 
tır. İmtihanlıara gideceklerin yol 

msrafları VekAlet tarafıt>clan ve
rilecektir. 

Arkadaşımız Naci 
Sadullah beraat 

etti 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Serm ayesı: 100.000.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 J,ira ikramiye veriyor 

lirası. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pi.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 • 500 > 2.000 > 
4 

40 
" 
> 

250 
100 

> 
» 

1.000 > 
4.000 > 

100 adet 50 LiraLık 5,000 Lira 
120 • 40 > 4,800 > 
160 > 20 • 3,200 > 

DİK.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan "§ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
!asile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 Eyl<ll, 11 Birincikanun, ıı 

Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

İnhisarlar Umum müdürü Ad!•••• •••• •••••••••••••• • •••' 
nan Halet Taşpınar tarafından 

yazısında kendisine hakaret et· 
tiği iddinsile muharrir Naci Sa
dullah aleyhine açılan dava dün 
neticelenmiş, mahkeme arkada· 
şımzıın beraatine karar vermiş· 
tir. 

Harun-ür-Reşit 
l'llüellifi: 

Abbasi saraylarının muh
teşem dekorları içinde ya. 
şanan tarihin en bü~·ük 

a k ve en büyük facia sah. 
eserid ir. • 
Harun-ur-Reşit kız ka<

desini, torunlarını ve ve
zirini kasaplık koyun gibi 
doğratıyor. 

Bu kıyn1ct li eser satı~a 

çıkarıldı. Karilerimize tav
siye ederiz. 

TOPCULAR , 

'' Kazıklıbağ,, 
• 
içkili ve Uanslı Gazino 

AÇILDI 
Geçen sene müşterilerinden gördüğü 
rağbet üzerine, bu sene daha güzel bir 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat-

Yatakların ne kadar beye· 
ı·anh, ko~kunç bir •ergüze~t ve 
ayıu zamanda ne kadar gü.-1. 
tatlı, harnret ,.e llP• 't> 'eren lıa
tıraları •ardır. • .e heyecanlı 
vak'alar gcçmi~tir yor15anların 
•ltında ve ~iltelı-rin üstiiıııle ... 

Yine lıir miyavlama, lıir . e,: 
körpe bir kedi sesi... Bu ilk 
ağlapş, genç kadını saadetten 
çıldırtacak bir hale sokuyor, 
kolunu uzatıp yanmunu ok
~uyor. se' iyor, etrafındakilere 
ınırurla, lezzetle ve Fevinçle 

line sokan ve onların ikisine 
de aynı zamanda, aynı fikri, 
aynı intizarı a§ılıpn, kendile
rine rulıani bir ateş gibi oaran 
şu beralıerlikten daha nefis v~ 
lezzetli ne olabilir hayatta?·. 

Uyku bizim en ~lzrl zanıan 
larıınızdan değil midir? Lıi>kin 
in an yine yatakta acı çeker, 
ıztırap duyar. O, hastaların il
ticagahı. ezilmiş viicutlerin ı z· 
tırapıı,iihıdır. Yatak lıizzat İn· 
sandır. 

-Enson Havadis - lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

Hatta iddia ı·debilirim ki 
'aı,ıklardan. biitün imanlar i· 
i;in ahlaka, in•aıılığa ve fazile
tt· ait bir takım malumat ve ve
ı·iulerlc lıa) at dü,turları ~·
karmak la uıümkündür-

Y atağımı -yanlı~ yazdım af· 
fet, yatağımızı diy t•cektinı· çok 
iyi ltilir,in. Ha.ta yatıığıın üç 
;:Ün içinde orada, onun sıcak 

ı,:iiğ,üud.. ııelt'!r hıildıı~mu, 
ıw lıazinı•ler l.... 1feuiğiıııi ve 
ıimdi onu ne katlar candan sev 
ıliğimi tahmin ve tasavvur e· 
Jı-mezsin. 

Yatağun bana, kendilerin· 
den hiç hir suretle şiiıılıe et
ıııcdjğiın, bununla lıeraber i· 
çinde kendilerinden, hiiviyel 
lrrinden birer hatıra, kokula· 
randan bir iz, gözyaılarından 
birer leke trrketnıi,. bir çok İn 

yava~ça ilerleyip arkasına yak· 
fa~mı~tı. 

b.ı!uyor. 

İ~te, bu hayat kürsüsünde, 
ilk defa vücutleri ve dudakları 
birle miş olan şeydai a~k w 
şeydai talıas•ür iki geııç, ka lb
lerinde a k fırtınalarının, sev· 
da bulıranlarının yelleri e en 
genç lıir kızla gen çbir erkek 
A~kın, şiirin verdiği lıazla tit· 
riyorlar • 

Bu titremek, zevkten doğan 
bir titremeden başka bir sey 
midir sanki? Ah bu gençlik 
titremeleri! .•• 

Genç se,·dalılar, birbirleri
nin yanlarında bulunduklarını 
biiyük bir ihtirasla hi.sediynr
lar, gözleri birbirlerinin gözle
ri içinde bayılıyor ,.e onları 

velverini eline alarak kar ı sın
daki kapıyı da bir omuz vuru
§ile devirerek odaya girdi. 

Bütün bunlardan sonra, bir 
kere de ölümü düşün aziz dos· 
tum. Yine bu yatakta ölenlerin 
hemen hepsini düşünmek te 
laz ımdır. Zira, hu yatak niha· 
yet bulan ümitlerin de meza· 
rıdır. Ve herkes için açılan 'e 
kapanan bir kapıdır. 

Yıllardan ve yıllardanberi, 

bir çok İnsanları sinesinde a· 
vutan ve uyutan hu yatakta 
kim bilir ne kadar haykırı~lar, 
heyecanlar, acılar, tahammül 
edilmez felaketler, meyu.iyet· 
ler, ölüm iniltileri, geçen yıl· 
!ara doğru uzanmış kollar, ge· 
ri dönmesi kabil olınıyan saa· 
ılet temennileri. hırıltılar, kıv
ranmalar, dönmüş gözler, ~ar
pılmı~ a~ızlar ititilıııi~ ve l(Ö· 

Hatırıma daha neler geli
yor. Fakat bunları sana yaz· 
mak için takatim yok. Bu kud
reti kencliınde bulsam hile, a
caba hunların hep,iııi kafam· 
da toplıyabilecek miyim? Zan
netmiyorum. Hcın o kadar yo
ruldum ki arkamdaki ya>ttk· 
!arı kaldırıp atacak, biraz uyu
yacağım. 

Allah ısmarladık aziz dos
tum, i~te ellerimi vı- duılal..ları

nıı uzallyorum, onları öpebi
lir.in· 

ÇAPAVOCLU 

Sahip ve 'Başmuharriri: 
NiZAMETilN NAZtF 

Nqriyat D1rel.:töru: 
ŞOKRÜ SARACOOLU 

Basıldığı yer: 
Ehu~·'v" lfotl>nn .. 

En Son Havadisin Romanı: 23 

Abone Şartları: Tüvkiye Hariç 

Senelik 
Altı aylık 

Üç aylık 
Aylık 

için 
Kr. 

1000 
550 
275 

100 

için 

Kr. 1 Tabiatın güzelliği, gözünüzün görebil" 
1100 diği kadar yeşillik ve ağaçlıklar ara" 
1000 
5so sında çok hoş bir vakit geçirebilecel< 

bir eğlenti yeridir. 

Müvezzilerden arayınız ! 

Resimli Çarşamba 
Haftalık mecmua: 2 nci sayısı çıktı 

Büyük Millet Meclisi - Büyük Reportaj 
lskerder Fahr ettinin yazı sı : Tarihten sayfalar 

Mahmut Yesar i'nin yeni bir romanı : SEVGiNiN SUÇU 

y iik bir tehevvürle haykıra· 
rak: 

- Bana bak! Ya bütün lıil· 
diklerini şimdi söylersin veya· 
but şu hrovniğiu bütün kur· 
şunlarını karnına doldurtur
sun ... 

..... 
rwn ki birbirimizi anla)aıııı' 
yoruz. Yahut sen anlanıaıı•'' 
hktan geliyor.un. İyi bil ~ 
karşındaki o bildiğin na•. 
Galua değil. Kararım katiıli' 
öğreneceğim veyalınt ö]diiı'° 
eek veya hu uğurda öleccj!:i •~ 

Gar.on } t'lliden, üç defa 
ılalıa kapı~ a vurnıtıj ve kapı 
i~eri tarafıua boylu bosuna 
açılırkeıı, Galova, büyük bir 
•iir'aıle Gar.onun üzerine a
tılarak şakağına vurduğu kuv
vetli bir ~-111Drukla kapının 
),,varlamı~tı. Kapıdan içeri gi
r~rek yerde yatan garsonu du· 
varıa kenarına çektikten son· 
ra, etrafına bakındı. Bulunclu
ğu ye.- uzun bir avlu olup hur
da demirlerle dolu idi. Niha· 
yette görülen kütük bir evin 
pencere. inde ı~ık vardı· Sür'· 
atle avluyu geçti, evin önüne 
r;eldiji. zaman kapının tokma-

Odada, lıir ma•anın önünde 
}Üzünü bir gaz lamba.ının ay· 
dıulatttğı Fredo oturmakta idi. 
Galııanın elinde rovdveri gö· 
rünce, ellerini yava~ça yukarı 
kaldırdı. 

Galua: 
- Bana hak! Evveli ırana İ· 

timadıın yok, onun için seni o
danın ortasında görmek iste· 
rim. Şöyle orta yere gel, diye
rek, önündeki kapının kırık 
parçalaTını ayağiyle öteye itti. 

hoşt ma gitıneın'ekle beraber, 
sana hiç bir fenalık da yapma· 
dım· Halbuki Madonun öldü· 
ğü tarihten itibaren derin bir 
icinle yakamı takipte'll bir aıı 
geri kalmadın. 

[ Çeviren: S. S. ] 

Şimdi, sararınal.. sırası Fre· 
doya gelmişti, gözlerile duvar

Fredo, şimdi gülüyordu. daki saate bakıyordu, t imdi 
Hem de talıkiri andıran bir r;ü- tatlı bir sesle: 
lüşle. Bu sefer Galuaya: - Eğa, senin bildiğinden 

Fredo, vakit kazauııı' 
makııadiyle: 

- Yavrum, öğrenmek ttı' 
diğin §eyi henden değil, sB~ 
dostun Sakızdan sorsan ıJa (ıİ 
iyi yaparsın, çünkü onull• ..1 
hususta benden fazla malıll"" 
U olduğunda şiiphem yok. I 

ını çevirntek istedi ise de ka
palı idi, biraz evvel, garsonun 
) :.ptığı gibi kapıya fasıla ile üç 
<lefa "\,ırdu, kapı açılmı§tı, gir
di V4' t hta bir merdivenden 
t;.ıktıktan sonra, birinci kata 
'arılığı ımııııu. cıe-hlııdeki ro· 

Fredo, elleri ha§ının hiza.
sında, fena bir hakı§la ve çir
kin bir gülüşle ilerliyordu. Ye
rinden kalkıp, Galuanın gös· 
terdiği yere gelirken masanın 
altında bir yere üç defa bas
tığını Galna da öğrenmi§ti. 

Fredoya hitaben: 
- Beni iyi dinle: Artık bu 

kom~idt':ft bıktım, suraıın hiç 

Fredonun bir cevap vermesi· 
için biraz durdu, ve cevap ala
mayınca devamla: 

- Rezilce gönderdiğin teh
did pusulaları, sonra evime 
gang ter Yari taarruzun, daha 
sonra da yine kendi evimdeki 

taarruzdan ve beni yaralaman· 
dan hiç amma hiç bir ~ey anla
mı, değilim. Ya """ zır ddi bir 

adamsın, yahut bütün bu işle
rin benim anlıyaınadığım, kav· 
rıyamadığım tarafları var. 

Fredo, hala susuyordu, dal· 
gın ' gözlerle bakıyor ve söyle
nileru.eri anlamamışa benziyor
du .•• 

- l\fadoyla aramda geçe.n 
bana aittir. Ancak, geçen gün 
benim evime gelerek Mado ha· 

lii yaşıyormu~ gibi onu henden 
ısrarla talep etmek ne demek· 
di? 

- Hımbıl, hala anlıyma· fazla bir şey bilmit olsaydım, 
dın mı? Mademki kendisini seni bekletir mi idim. Bildi· 
arayorum, demek ki ölmemiş· ğim bir şey varsa hayatta oldu· 
tir. ğudur. Fakat nerede? ..• Ora· 

Freao'nun bu ihbarı Galoa· sını bilsem, şimdi burada hu· 
yı sendcletmiş, sesi ağzında lunmazdım. 
kalmışll· Bir sairi filmenam gi· Galua, sabırsızlıktan yanı-
bi Fredoya yakla§ını ştı. yordu, geçen her dakika öteki-

- Ne dedin? Tekrarla ve nin cesaretini arttırıyor, ve 
ispat et. böylece de kendisi hiçbir şey 

Fakat, öteki susuyor ve pis ı elde etmemiş oluyordu. FreOO-
bir gülü~le gülüyordu. l ya: 

Kc-nılimlM'I gP~Pn Golııa lıii -- Dinle! Öyle zannNlivo-

Bu üade Galoayı tatroill / 
memi§ n saatini eline ala' ~ 

- B ana bak! 011 saıJY;, 
kadar 39 ııumaralı rad~ ,; 
geçen hadiseyi bütün tefe~;.· 
tile anlatmazsan tetiği çel<' 

~ rum. 
Ufak bir ıiikı1ttan 

FTedo hikayeye ba§ladı : ,i 
(Dahıı ' 

• 


