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_ lngiltere ~NADOLUYA SEVK/YAT BA§i.AD/ 

~':s:~~: ::;: .. ilk kafile dün iki vapurla 
tiıaı çıktı Karadenize hareket etti 

Harp A.vrupcının gorbine 
de sirayet edecek gibi gö
riinüyor; Cebelüttorılı'ın 
~ptı ıııe müdaloosı etra· 
lında cereycuı edecek o
lan bu mücadelede ispan
ya, Fransa ve Portekiz.in 
rolleri ne olabilir? 

.Ankara, 30 Nisan 

M uMelif ka:fllaklardan ge
len h• berlere bakılırsa, 

Almanya, basınına bir 
uğdaa, bir ıoldan vuran boksör
ler gibi, Akdeniz cephesinde, İngil
tereye bir şarktan, bir garpten .,ur. 
mıtlr niyetindedir; Balkanlarda, ya
ni §Uktakl darbeden sonra Cebe· 
lüttımk'ta yani go:'Jlte btt' darbe 
indirmek istediği anlaşılıyor. Bu 
takdirde, geçenlerde izah ettiğimiz 
gibi, Akdeniz meydan muharebe
ııinde Anibal'in meşhur Kan 
(Cannes) planı çok geniş olarak 
Akdeniz mikyasında bir çifte çe· 
Yirme hareketi şeklinde tecelli 
edecektir. 

Almanya, sol cenabile Balkan
larda, Yugoslavyayı ve Yunanis
tanı işgal ettikten sonra sağ cena· 
lıile de Fransa n İspanyadan geçe
rek Cebellüttarık'ı almıya çalışa· 
eak ve bir taraftan da merkezden 
Libya yolile Mısır ve Süveyş üze
rine yürllyecek gibi görünüyor. Bu 
liç cepheli hareketin muvaffakıye· 
ti halinde, İngiliz dona11ması ya 
Akdenizden çekilecek, yahut da 
Alrdenizde mahsur kalacaktır. Ta
lıiJ böyle bir mağlCılıiyet İngiltere 
için Akdenia havzasını kayb~t'.'1ek 
'Ve çok daha müşkül prtlar ıçınde 
lıarbe devam etmek demek. oı .. 
eaktır. Akdenizin kaybedilmesi, 
Mısırın, Sudanın, Filistlnin, Jrakın 
ve Şarki Afrikada bu kadar kan ve 
emek babasına İtalyanlara kar ı 
bzanılan zaferin kaybedilmesi de
mek olaca~ için, İngilt~red, Akd~
niz meydan muharebesın e ma~
lip olmamıya, Cebelüttarık ve Su
yeyşi kaybetmemek için azami 
ıayret sarfına mecbur olacaktır ... 
Mısırda vaziyet, birçok defa mu

nakaş• edilmiştir. Mısır, ağlebi ih· 
timal, kendi postu etrafında cere
ıan eden mücadeleye seyirci kala· 
cokhr; ingiltere yalnız kendi im
paratorluk ku~vetlerile Süveyşi 
müdafaa mecburiyetindedir. 

Garple ne olacak! Burada Al· 
manya ve fngiltereden başka, 
Franso, İspanya ve Portekiz var· 
dır. ispanyanın ya Maearistanın, 
ıahut da Bulı.ristanın rolünü oy
nıyacaiı anlaşılıyor; yani ya Al· 
manlara askeri yardımda buluna
rak onlarla işbirliği yapacak; ya· 
hut da, sadece Alman kıt'alarının 
ispanyadan ıeçmesine müsaade e· 
decektir. Her ikisi de aşağı yukarı 
birdir. 
Fransanın vmziyeti ne olacak? 

Fransa da, işgal edilmlyen toprak
larından Almanların geçmesin• 
belki müsaade eder. Fakat Alman 
lar, Cebelüttarık'ı aldıkatn sonra. 
Afrik. sahiline de geçmek ve Af 
rikanın gerek şimal, ıerek garr 
sahillerine geçmek ve biklm ol 
mak lstiyeeeklerdir. Çiinlıb böyle 

Şiddetıi muharebelere .. bne olan Tobruk'un bir güiünüşu_··---

JngiJizJer Dessi. Finlandiya ya 
ede 7900 esir çıkan Alman 

daha aldılar kuvvetleri 

Alman ve İtalyanlar 

Tobruk dış hattbnda 

soııumda lngiliz 
devriyeleri faaliyette 

Kahire, 1 (AA) - Orta Şark 
İngiliz kuvvetleri tebliğine göre, 
bu sabah düşman Tobruk'un dış 
müdafaa hatlarına girmiştir. 
Tebliğde deniliyor ki, düşman 

piyadesi oldukça mühim .. kuvvet: 
Jerle ve birçok tankın muzaheretı 
ile dün akşam bir taarruz yapmış
tır. Giriş bu sabah olmuştur. Taf· 
silat yoktur, muharebe devam edi· 

yor. 
Sollum mıntakasında İngiliz 

devriyeleri tekrar faaliyette bulun· 
mu.ılar ve düşmana zayiat verdi· 
rerek hasarlar yapm;şlardır. 
Habeşistanda Dessie'nin işgalin· 

(Devamı 4 üncü sayfada) 
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h e m ş a r k tan, 
hem garpten hü· 
cum edecekmiş 
fngilizlere göre 

Türkiyenin imti
hana çekileceği 
an uzak değilmiş 

_ _.,.._. __ 
Abo şehrinde 

durmadan geçmiş 

Alman kuvvetleri 
nereye sevkedildi 

Helsinki 1 (AA.) - Finlandiya 
telgraf ajansı bildırıyor: 

Moskovada çıkan Pravda gaze -
tesi tarafından 12 bin Alman as -
Jrerinin Abo şehrine çıktıklarına 
dair neşredilen haberin hakikate 
muvafık olmadığı resıbi mahfil ı 
tarafından beyan edilmektedir. 

Hakikati halde bahis mevzuu 
olan mesele geçen sonbaharda Al
manya ile Finlandiya arasında 
münakid itilafta münderiç olan ve 
Alman askerlerine Finlandiya a • 
razisi dahilinde ·transit geçmek 
1ıakkını bahşeden bir maddenin, 
bu askfilerden bir kısmı geçiril • 
~ek suretile tatbikinden ibaret • 
tir. ~ 

Pravda gazetesinin mevzuuba1ı.. 
sı ett!ğ mlktiıi' atten çok 
yüksektir. Vaziyeti hazıra nazan 
dikkate alınarak kendileri için ta. 

(Denmı 4 üncü ıayfad•) 

Münakalat 
Vekilimiz 

bir sevkulceyşi vaziyet, Akdeniz ve ı .. --rıı 
Atlantik meydan muharebelerind< 
kendileri için. çok faydalı olur. Fa 
kat, bu takdirde, Fransanın Afrik; 
lmparatorruğu da tehlikeye dil~r 
ceklir. Almanya, muzaffer olduğı 
takdirde, girdiği bu yerlerden zo 
çıkar. Fransanın hakiki menfaaf 
Almanların Afrikaya geçmelerin 
dedir, Fransada, iki cerey•n oldıı 
tunu giirüyoruz. Bunların birir 
Mareşal Peten ile General Ve' 
ıand, ötekini Amiral D•rlan il 
mahut Lava! temsil etmektedir 
Birinci ı.:rup, Almanya ile iyi gc 
çinmiye çalışmakla beraber ç• 
fazla mümaşat etmemek, lklnr 
ıiimre ise Almanya ile tam lşbiı 
liği yapmak fikrindedir. iki gruı 
tan hangisinin vaziyete bakim olr 
cağını hadiseler ıösterecektir. 

-<> 

İrak Hükumeti 
Basraya ihraç edi
len yeni lngiliz kıta
atının lrakta toplan-
masım istemiyor 

Londra l (A.A.) - Röyter ajan. 
sının diplomatik muhabirinın öğ. 
rendiğine göre, Bağdad'dan Lon • 
draya gelen haberler, imparator · 
luk kuvvetrerinın Jrak'a çıkn•ası 
üzerine bazı müşkülatla karşıla0 • 
tığını göstermektedir. Bu kıt'alar, 
Basraya ihraç edilmeden evvel 
mevcud Irak • İngiliz anlaşması 
mucibince ve münakole yollarının 
açılması için Jralc hiikümetinin 
muvafakati alınmıs bulunuyordu. 

Gelen k1t'aları tamamlamak ü

(D~'ianıı 4 üncü sayfadı) 

KIZIL 
ORDU 

1 "Her ihtimali 
karşılamağa 
ıhazırlanmıştır,, 
Sovyet .harbiye ko
miserinin K ı z ı l or-

Porlekize gelince, Portekiz, lı 
gilterenin müttefikidir amma pasit 
bir müttefik. Büyiik Harbe iştirak 
ettikten sonra, arlık ikinci bir har
be girmiye tövbe etmiş olan bıo 
ınemlekelin, Alman orduları ls-ı 
.. nyadan geçerek Cebelüttarık ÜS· 

ııa,,amı tlllıı ...,nı..ıe llflJte De tm'ı. olllllmll!tııl'. Be r a""bette-~kJtıı. erlı.en4.., lıalk 
..!, !,'!'" A=· ııofa&IÇlne. Meel4i7flköJiin• ye Clia' meıdrelore ın l;t"T, şeıı- trıım..aırm, 4iikUnlr.r 
ba,..ıtlıırla •-tıımıf ye MWlt ~ ı.-~ . ...., lıir - _.... .._. b ...,liııllD6 

( Deva11M 4 üncü :ıa.ınadaJ · ıislUVGI'· 

Fak.at beyanname f!erip bilet alarak kafile
ye idhal ~dilmiş olanların bir kısmı gelmedi 

Dıin Karadeniz yolu ile Anadoluy• eidenlerden bir kısmı ve yolcu lan gotüren vapurıaraan .rırnan 

Komisyon bir tebliğ neşretti M k A . otsuo o merı· 

Gitmekten sarfınazar edenler bunu hare· 
ketten 48 saat evvel haber verecekler 

Devlet hesabına meccanen Ana· j ve teşyie gelenlerle dolınuitur 
dA:ıluya git~k için beyann~e ~e. İnebolu mıntakasına gıdecck yo~ 
rıp bılet. alanlann ilk kafilesı dıin lcular tamamen vapura bindikten 
~ ve Tırhan ~apurlarile git • sonra Tırhan hareket etmiştir, 
ınışlerdır0 İlk )r~ıle saat H de Ga- Zonguldak mıntakasına gidecek 
lata rıhtımından T1rhan vapurile olan yolcular da saat ıa de Aksu 

ket ~tm;•tir. Yolcular da - vapurile hareket etmiş!('rdir. Vali 
ha pbahın erken aaatlerındcn tU- Muav ""B. Alfin~ Kınık ve tın' 

baren eşyalarlle birlikte vapura alilkadarlar da rıhtıma gelerek sev 
müracaat et~ başlamışlardır. kiyata nezaret etmişlerdir. Dünkü 

Bu sebeple Galata rıhtımı yolcu nakliyat büyük bir intizam içinde 
------------- cereyan etmiş ve biletler numara-

ıngı" lı"z kıt'! a'.·ı lı old~ğu için herkes kolayu yer-
~ li yerme yerleşmiştir. 

Yalnız her iki vapura da müret. 

y unanistandan tep yolcu adedi kadar müracaat 
olmadığından kadro dolmamlş ve 

nasıl çekildi ? gıtmek için bilet alanlardan bir 
çoğu müracaat etm<'miştir.' Bu iş.. 
le alakadar olan nakhyatı tcvhıd 

Tahliye devam ediyor komisyonu halkımızın wrdikıeri 
beyannameler ve kabul ettikleri 
biletler üzerine hakiki miktarları 
tesbit etmiş ve bu biletlere göre 1 
nakliyat planlarını tertiblemişti. 

Plana nazaran Aksu vapuru ile 
1225 kişi ve Tırhan vapurile de 
945 kişi nakledilecekti. Halbuki 

(Devamı 4 üncü. sayfada) 
' .. * .... .. • 

koya gidecek mi? 

Japonya, Amerikanın 
karakol sistemini ge· 
nişletmesini tehlike ı j 

buluyor 

Matsuoka 

IYaztsı 4 üncü say!adaı 
,.,., • 

FUTBOLUMUZ NE ALEMDE? 

Çörçil Avam 
Kamarasında 
izahat verdi 

Yunanistan yirmi bir 
Nisanda harbe devam 
ede mi ye ceğini in-

• giltereye bildirmiş 
Londra, ı (A.A. > - Yunan hüku

netiııin 21 Nisanda İnciliz hükılmc
ine 7aptığı bir tebliğden, İnigiliz ve 
mparatorluk t.uvveUerinl Yunanistan

-lan geri çekmek kararının, Yunan hu~ 

:Wııetl ile tam anlaşma halinde ve 
lunan hill<Wııetimn arzusuna levtikan 
tlındığı anlaşılmaktadır. 

Filhakika, Yunan bükürnetinin İngı· 
ız hüküm et.ine pptğı tebllğ şöyle 

ıitnıelttedir: 

CDnuu • hcii aaJfau) 

Y uaa: Selimi luet Sed .. 

İlr.i senedir futbol maçlarına 
gitmiyordum, Bir pazar günii 
hava güzeldi. Şeref 'tadında da 
enteresan olduğunu söyledikleri 
bir maç \•ardı. Benim de yapa
cak ba~ka bir i~iın yoktu. Bir ar
kadaşla gi!tim. Karşılaşanlar 
memleketin birinci sınıf. şampi. 
yonluklar kazanmış meşhur iki 
takımıydı. Şaştım doğrusu. On 
sene evvelin •B• takımları biç 
fiiphesiz bu iki şampiyon takım
dan daha ku,·vetli idi ve eski 
•B· takımlarının ma~ı mubak· 
kak ki bu iki ~ampiyon takımın 
maçından çok daha hareketli, 
çok daha canlı, çok daha tatlı 

olurdu. l\feşhur birinci sınıf 

taınpiyon takımlar hareketsiz, 
cansız, tatsız oynuyorlardı. 

Beni, yeni ve meşhur oyuncu· 
lar hakkında tenvir eden arka· 
daşa dedim ki: 

- Dikkat ediyorum sağ iç kat
iyyen sağ dışa pas vermi)·or. En 
sıkışık zamanlarda bile topu 
kaptırıyor da dısa almı~ or. 
Arkadaş giihimsedi: 
- Onlar dargındır dedi , bir 

kadın yüzünden araları açılilı 
da .. 

- Ya! ... 
.Bundan başka söz bulamadım. 

Bıraı. sonra yine sorduın: 
- Şu takımın müdafileri çok 

zayıf, hele bir tanesi daha topa 
doğru dürüst \.'urmasını bile bil
miyor. 

- Çok kuvvetli bir müdafi)e. 
ri vardır. 

- Neden oynatmnmı.lar? 
- Dün gece barda ~abahla· 

mış, bugün saha)·a çıkamamış 
da ... 

- Yı! .. 

Ben •ya! ... derken hakem •öz 
göre göre kalelerden birine" ü
ç~cü sefer penaltıyı vermedi, 
şuphe götürmiyen bir favlii gör
men,.,·ılikten geldi. 

- Olur ~ey değil! dedim. 
Arkadaş beni l·inc tenvir elti: 
- Hu kliibiin bu hakemi ka-

bul etmesi şa~ılacak 'eydir 
- Nedtn? 

.-:- Çiinkü bu hakem öteki klü. 
bun çok dostudur da .. 

- Ya! .. 
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Mevlevilik Nedir? 

. .... • • ............. .,.,,,,,,,..,,, 
Otobüste ıemsiye 

açılır mı? 
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DIS POLİTİKA 

Celileddini Rumi Kimdir? 
Yazan: ZİYA ŞAKIR ---J 

-72-
(Mesnevi), Niçin ve 

Nasıl Yazıldı?. 

Bu baptaki rivayetler, artık- kat· 
iyet ke.•betmiştir. Buna binaen, 
tam bir hakikat olarak kabııl edi
lebilir. 

Bu sahih rlvayetlere nazaran 
(Hicretin 659 uncu senesinde], Haz 
reti Mevlana'nın has nedimlerin
den olan (Hüsameddin Çelebi), 
muhibbanın, müridaıun ve taliba
bın edebi zevk ve temayüllerini 

vit, elinde bir defter olduiu hal
de mütemadiyen aziz mürşiclbai 

' • L takip ediyor .. onun maaevı ve Rao-
bani bir ilham ile • ve hemen he
men, fasılasız bir sarette - söyle
diği beyitleri, derlıal deftere gep.. 
riyordu. 

Cenabt Mevlana'nm (Mes•nl) 
söylemesi, hiçbir §&İrin 'iir n.az
metnıcsine benzemiyordu. Bu İla
hi şair, hifbir niZllll fibi kelimeler, 

(O.ha var) 

İcabuı.a ıöre pımi7e •• aplır 
yelpaze de kullawlır, Meseli lıiz, 

iki gece öaceld yağmımla, Emi.nö
nünden dolduğumua bir otobüste 
şemsiye açacak olduk, fakat maat
teessüf, hiçbirimizde şemsi7e yok· 
tu.. Çünkü sabahtan hava cayet a
çık olduğu için, tabii evl.,rdeıı tem· 
ıiyesiz çıkmışbk. Şimdi gelelim 
otobüste şemsiye açmamna, neden 
ihtiyaç hisıl olduğu m_..,.;ue: 

Evvela dolduğumuz, daha doğru. 
su tıkabasa tıkıldığunız bu otobii
sün, karşılıklı pencereleri camıııs· 
dı, yanlardan içeriye bol bol yağ
mur serpiştirdiği gibi, mübareğiıı 
damı da, yine yan taraflardan şırıl tetkik ederken nazarı dikkati bil

h•ssa bir nokta üzerinde toplan
mış.. Hakim Senai'nin (hahiaa· 
me)sinin ve Şeyh Atların(Mantı
kuttoyr)ı ile ( . • usibetnamc)siain 
bunlar arasında büyük bir zevk ve 
lezzetle miitalea edildiğini anla· 
mış .. halbuki (Cenabı Mevlana) gi
ı.· lr hakikat deryası dururken 
lhvanıa, diğerlerinin eserlerine 
rağbet göstermelerini bir türlü 

Y • d" k şırıl akıyordu. Araba yola düzüleDJ men ıre - ı dükten sonra yo1cuıardan ~ğuınuz 
sırsıklam olmuş, ellerinde kağıt 

ler inşa edilecek pak~tlcri_ ola ... la.~ın bu paketleri 

Bu meyanda Burgaz 
adasında da b i r 

mendirek yapılacak 
havsala ına sığdıramaınıştır. Kartal ve Fenerba hçe mendi -

B Ü • d h 1 (Hazretı' ! reklerinin tamirine başlanmıştır. unun zerıne er a _ , 
M 1- ·) ·· t t · du·· Bu mendirekler esaslı bır şekılde ev ana ya muracaa e mış.. - . . . 
şiincelerini pir ve mürtidine arzet- tamır edılecektır. 

tik.ten sonrR: Diğer taraftan İstaıtbul Liman 
_ Ya, Mevlana! .. Şimdiye kadar, Reisliğine bağlı olan mendirek -

birçok gazeller ve rübailer tanzim !erin hepsi esaslı bir şekilde tamir 
ettiniz. Biraz da (Mesnevi) ciheti·. olunacaktır. Bu meyanda yeniden 
be rağbet etseniz ... (İlihiname) ~ muhtelif yerlerde mendirekler ya,. 
:ııada ve (Mantıkuttayr) vezn'.a· pılacaktır. Burgaz adasında da bir 
de bir kitap vücude gelse; muhıb- mendirek yapılması düşünülmek. 
ı.an, müridan ve aşıkanınıza ebedi tedir. 
hir yadigar teşkil eder. Anları, hali" 
ka eserlerle meşgul olmak ibtiya
cmdan müstağni eyler. 

İskelenin sağ tarafı bu hususta 
çok müsaid görülmüştür. Esasen 

• mevcud olan döküntüler kısa bir 
Demiş. zamanda muntazam bir mendirek 
Cenabı Mevlana, Hüsameddin haline sokulacaktır. 

pestıle donmuştu. 

Artık iceride ne alan bPlli idi, ne 
satan! Biİet kesmek filan hak geti
re! Üçüncü durak yerinden kalkar
ken alaycının biri hafiften tuttur
du: 

Üskiidara &riderken aldı da bir 
yağmur! 

Bir ba._ka şakacı cenp verdi: 
- Aman şoför yandan git, or

tası çamur! 
Uzatmıyalım, hu minval, ile İn&

eeğimiz yere ı:eldik ve bir de aşa· 
ğıya indik ki, şapkalarımızdan sa
lar süzülüyor. Yazımda en ufak bir 
mübalağa bile yoktur. Arabanın 
numarasını ve işlediği hattı bura
ya yazmıyorum. Akşamları doku:ıı
dan sonra Eminönündea müşteri 

almıya haşlıyan arabalardan biri 
olan bu ~anım otobüse, yağınurla 
havalarda şemsiyesiz ve yaz sıcak
larında yelpazesiz binenlere ne 
mutlu! 

Oaman Cemal KAYGILI ~elebi'n.in bu sözleri üzerine gii-, 
lünısenuş: 

- Çelebi! .. Bu fikir sana gelme- 1 Liman işçileri için güzel bir eser 
den evvel, manevi alemden bana 
ilham \·ukııbulmuştu... 'l\lerak el· 
ıne. İstediğin şekilde bir (kitap) 
vücude gelecektir. Al pınlan oku. 

Diye; destarının arasında• çıkar
dığı bir kağıdı, Uüsameddin Çele
lıi'ye vermiş. Bu kağıdın üaerinıle 

• (l\leont\·İİ şerif)in başlangıcıw 

*"lkil eden - (on sekiz beyit) mey. 
rut imiş ... 

Bu rivayetlerden çıkan hıılasa, 

flldıır: Cenabı Mevlana, (Mesne
vi)nln 18 bc)·tini, kendisine layib 
olan bir düşünce ile söylemi§-. bu
nun mabaadine de, Hüsameddiu 
Çelebi'nin temennisi ile devam ey· 
lcıni~tir. 

Nitekim Cenabı Mevlana, bu bü
yük eserinin hemen her cildinin 
ba~IJrında, bu ciheti tasrih etınir 
tir. Y' bu tasrihlerinde de • takri· 
ben • ( lesnevi, mahzi Çelebi'nin 
himmet, gayret, aşk, . ebat ve gay
ı>etile vücude geldi.] demekle, Hü
sameddin Çelebi'ye pek büyük bir 
şeref bahşeylemiştir. 

Yeni yolcu 
• • •• 
iŞÇi servısı 

salonu ve 
merasimle 

liman 
açıldı 

y ellİ iç hatlar yoleu salo1111 mın a~lışından bir iııtıba 

tç hatlar vapurlarile seyahat e- takdir ~iştir: . . . _ . 
decek yolculann w onlann geçi- Müteakiben Lıman ışçılerunızın 

On sekiz beyit ile başlıyan Mes- rici ~ karşılayıcılarının vapurlara sıhhi ve çalışma durumlarını tan-
•evi, cidden (Hüsameddin Çele- girip çıkmalarını kolaylaştırmak 'zlm emelile tesis edilen işçiler ser
hi)nin kıymetli himmet ve gayreti maksadile Galata rıhtımında da visinin de küşad resmi yapılmış
ile • ve bilhassa, büyük bir dik-

tesis olunan yolcu salonunun kü.. tu-. 
katle • teshil edilmiştir ki bu da, şad resmi dün yapılmıştır. Bu servis salonunda liman işçi~ 
Cenabı Mevlana'nın bu gayretli Merasimde Vali, Parti İdare leri hariçte gıydiklerı elbıselerı 
ve ate~in müridinin ismini ebedi- Hey'eti Reisi, diğer idare imırle - çıkararak dolaplarına koyacaklar, 
leştirmiştir. rile müesseseler müdürleri ve iş elbiselerini giyerek rııhtımdan 

Menakipnamelerin ayni lisan ile matbuat erkanı hazır bulunmuş - motörlerle çalışacakları yerlere 
verdikleri maliimattan anlıyorua lardır. götürüleceklerdir. İşden dönenler 
ki Hü•ameddin Çelebi, (l\lesneri)- Evveli ~ni tesis edilen ve bü - duş yaptıktan sonra bu salonda 
yi d....-hal kayıt ve tesbit edebilmek tün ihtiyaçlara cevap verecek bir çay içebilecek, dinlenecek, gaze -
için, (Ha7reti Mevliına)dan bir an şekilde tanzim edilmiş bulunan iç teleri hazır bulara .. 'lc okuyacak, rad 
l>ile ayrılmıyordu. Belinde bir di- l yolcu salonu gezilm.4, tertibat çok yo dinliyecek, lol<Anlasında ucuz 

Deniz ticaret filomu
elemanları • 

yenı zun 
Yüksek Deniz Ticaret Mektebini bitirenlere 

dün merasimle diplomalan verildi 

Denizyollan Umum Müdürü t alebeye diplomalarını Vtll'lrl;:eu 

Yüksek Deniz Ticaret okulun • [ tbrahim Bay borayı tevkil etm~ • 
dan bu sene mezun olan 13 lale • 

1 
tir. · 

benin diploma tevzi merasimi dün Merasime saat 16 da talebenin 
Ortaköydeki mektep binasında ya hep bir ağızdan söyledıkleri İstik
pılmıştır. Bu münasebetle yapılan ıaı marşile başlanmıştır. Bundan 
merasimde Örti İdare Komutanı sonra mektep tal-ebesi ve mezun. 
Ali Rıza Artunkal, Parti Başkanı 1 ıar mektep bahçesinde bir geçid 
Reşad Mimaroğlu, Devlet Deniz· resmi yapmışlardır. Müteakıben 
yoUarı Umum Müdürü İbrahim Ke İbrahim Kemal Baybora talebenin 
mal Baybora, Devlet Limanları diplomalarını l'evzi etmiş ve mek
İş}etmesi Umum Müdürü Raufi tebin kaptan ve makine kısımları
Manyas, Liman Reisi Refik Ayan. ; nı bırineilikle bitiren talebelere 
tur ve Denizyollan erkıinı emek- hediyeler \•erilmiştir. Bundan son. 

' · ' ra Mektep Müdürü Siıruri Dev • 
li kaptan ~ çarhçılarla kalabalık rimer mezun talebeye hitaben bir 
bir davetli kütlesi hazır bulunm~ nutuk söylemiş ve müteakiben ta· 

tur. !ebe hep l1ir ağızdan mektep v~ 
Bu merasimde Münakalilt Veki- denizcilik marşlarını söylemi§ler. 

li Cevdet Kerim İncedayının da dir. 
bulunması bekleniyordu. Fakat Ve Mektebin kaptan kısmını birin
kil, faza! meşgul olduğundan İs • cilikle bitiren Ali Tümer ile maki
tanbula gelememiş ve bu merasim ne •birincisi Mazhar Oğuza bı:-er 
için Denizyolları Umum Müdürü altın saat hediye edilmiştir. 

lzmite asfalt 
yol yapılacak 

Masrafın bir kısmını 
vilayetimiz verecek 
İstanbul ile İzmit arasında yeni 

bir asfalt ııose inşa olunması için 
yapılan tetkikler ikmal olunmuş. 
tur. Bu şosenin İstanbul vilayeti 
hııdudlan dahilinde bulunan kı • 
sımlannın masrafı vilayetimiz ta
rabndıın verilecek, üsttarafı İzmit 
vil!yeti bütçesinden l'e>;viye olu. 
nacaktır. 

Elektrik ve Tramvay 
memurları 

Elektrik, Tramvay ve Tünel U. 
mum Müdürlüğünün yeni teşkilat 
ve vazife talimatnamesi dünden 
itibaren mer'iyete girmiştir. 

Bu talimatname ile mezkur ida
re ıtM!murları esas beledıye me • 
murlan hükümlerine tabi olacak.. 
!ardır. ------------ ---
ve temiz hazırlanan yemeklerJ,e 
karnını doyuracak ve sonra temiz 
elbiselerini giyerek iş elbisesini 
dolabına koyacak ve evine gide • 
cektir. 
Küşad merasiminden sonra da

vetliler hazırlanan büfede izaz e
iilmişlerdir. 

Mezarlıklara 

ağ a....::ç:__.d:ı-ik-=i==li:_y __ or_ 
Yalnız T opkapıya bir
i den fazla fidan dikildi 

Topkapı ve Edirnekapı mezar • 
lıklarının bir kısım yerlerinin teş
cir edilerek ağaç dikilmesine baş
lanılmıştır. Şimdiye • kadar Top. 

kapı mezarlığına 1000 den fazla 

çam, söğüd, Ihlamur ve ç ı narla 

akasya dikilmiştir. Edirnekap ' me 

zarlığının yeşil saha halıne konu. 

lacak kısımları da tesb ı t ed ı lmış • 
tir. 

ilkokul ikmal imtihanları 
Maarif Vekaletince verılen yeni 

bir emre göre ilk okul imtihanları 
da bu ay içerisinde yapılacaktır. 
Bu imtihanlara Mayısın 12 sinde 
başlanılacaktır. 

Tiftik aahtları 

Almanlara yeniden 175 bin lira. 
lık tiftik ""rilmek üzere bir anlaş
ma yapılmıştır. Bu malların tevzi
a'lı tiftık ve yapağı lbirliği azaları 

arasında yapılmı.ştır. Dığer taraf.. 
tan yeni mahsul tiftiklerden İngı
lizlere de bır miktar verilecektir 

ğine yükseliyor.• +- tını. Alakadar olmadığım kimseler Belki de bu gittikçe uzayacak .. Ya· 
Onun bu sözünü anlamıştım. hakkında söylenen sözlere o kadar nı ihmal edilmeğe ve unutu.lmağa 

Yakında mezun olacağını hatırlaL kulak asmazdım. başlıyorum. Bu nasıl olur bilmem 
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mak istiyordu. Gerı dönerek cevap Fakat şimdı ara:ııa Ferıdle Eme- ki .. Sevgisinden şimdiye kadar as. 
verdım: lin b.ır arada baloda ıbulunuşu gi- la şüphe etmedığ<m ve fazlasile 

cMevkiiniııde gözüm yok hanı. bı hır mesele çıkınca derın düşün.. itimad ettiğım Ferıd bunları nasıl 
mefendı. Eğer arzu eders.:ıniz bu 

1 

eelere dalıyorum. Emel muhakkak yapar? .. Aklıma daha bır çok şey
mevkıde kalırıak yıne sızın eliniz. kı Feridle benım nışanlı olduğu • !er gelıyor ve kendı kendime acı
de bır sene daha okumak zor bir mu bılıyor. Evlı bır kadının, ru - yorum. ,. 

O. hakikaten mektebin kraliçesi r idi pek hatırımda k~lmadı amına; şe; değil zannederım. Hem galiba şanlı bır subayla baloda bulunuşu, Ferid yaptığı işi benden gizli • 
olabilecek bır guzellıkte idi. Kı· buıun mektebin buyük selonda 'bu böyle olacak .. • benım gıbı seven bır kızı bılmem yor, bu neden? .. Bır insan nb;an· 
vtrÔk san ı;açlan ve licivert göz- ~!andığı bır gece ıdı , O gece bır B . ·· mı , d ~e kı kı ne derece)'<! kadar miıteessır e.. !ısını ne maksadla aldatır .. demek . u sozu e onu son e_ ... """ z. _,rile o daha zıyade tıır Almana tesaduf olarak .Emelle ben bır ıki dır D .. u·. . der, tekrar bana dönmek ve sahte ta -. • mı.ştım, aıma gwıe ıgıne mag-
4tenzerdi. Hatta hazan arkii~Jar kı.şı aralıkla yanyana oturmuştuJı;. rur olan bu kız kafa cıhetinden Dündenberi sıkıldığım yetıni • vırlar takınmak fikrinde .. Yani dı. 
oruı takılırlar ve: Bmm aramızdakı açıklığı bılen boştu. Bu vesıle ıle döneceğını ha· yorn,;uıı gıbı ?rr de başuna bu gel· şarıda başkalarıle eğlenmek, sonra 

•Sen,n Amerıkan Kolejinde ne bazı şakacı arkada.şiar hemen say. tırlatmıştım. Nıtekım öyle oldu. dı. şımdı Halenın nazarında da da genç bır kızın önünde masum 
iıiin var Emelciğtm, Almanca öğ. knmıye başladılar: Bırıty >'-Onra, mektep verdığı me • muhakkak kı değışmete başladım. şekiller göstermek .. Daha doğrusu 
renmek için herhangi bir Alman .Çok güzel, çoıc güzel., bu gece runlar ıçınde bıı·kaç kışı ile bera- O muhakkak kı bana ıhma! edil • acımak .. Öyle ya, bır mecburiyet 
1™.'ktebJne gitseydın daha iyi o. salona 6Üll<!Ş doğdu. lkı gUzeller ber !!:mele de yer ayırmamı~. Bız m~ bır kız nazarıle bakar. yok kı. bunun sebebıni _ sormağa 
!urdu• derlerdi. bır arada oyle yaraşıyorlar ki..• onun bır sene daha okuyup mezun K~kı Fende aıd hl<; bır şey söy· kalkayım .. Halbuln o öyle yap111t· 

Emel, bu takdirkar sözler kar· Bu sozıi.n illerıne Emel hemen olacağını tasarlarken, o ikı ay sorr lemeseydim. Halbukı bıraz evvel yer .. üç günlük btt fasiladan son-
§lSında iyıce gururlanır ve güle· geridekı arkadaşlara di'ntip. göz- r& akrabelannılan bırısıle nışan • onun tznute gıttığınden, iiç gün ra tekrar bana dönüyor. yüzüme 
rek yan mdan g~erd., O vakıtler lerıle de yan yan· beru •ıizerek landı . Fakat ~ıtı ay sonra ayrılıp, kalacağından bahsetmı.ştım. güli.ip sevgısınden balısedıror. Son 
onunla dargın olduğum halde, yi- söylenıruye başladı: bugünkü kocası Cemal beyle f!N • Üç gün .. bu da beyııımt tırm.a • 'ra da kim bılir, bir kaç giin sonra 
ne bir gun mecburi olarak bir iki Berid hanmıa gözün aydHı dıe. lendı. Onlann ha~at!anna aid lamağa başladı. Bir gecelik eğlen.. herhangı yalancı bır mazeret ne -

kalık ağız kavgası yaptım. senıze canım. Bır a,y sotH"a wl1:f daha bır çok dedikodular ışitrnış- ceden sonra, üç gün daha ayn kal- tıcesınde beş gün daha uzak kah-
:t.fes&merc mi ıdı, konteram; mı kralıçekğıRıicn mektep kraliçeli- tım amma ehemmıyet vwme~. malt arzıwı .. demak .ıı.acara uaun.. yor .. li:ı:nıll ve:ııe Ntka birıııı Fen. 

Elmalı suları 
aboneleri arttı 
Buna rağmen vari
dat 14 bin lira az 
Kadılroy ve Üsküdar ııem -

tinde şehir suyu aboneleri git. 
tikçe artmaktadır. Fakat buna 
rağmen Belediye Reisliği El -
malı sulan işletmesinden 194-0 
yılında, 1939 yılı varidatından 
14 bin 409 lira 62 kuruş eksik 
olarak 251 bin 425 lira 67 ku -
ruş varidat temin edebilmiş • 
tir. 

Buna sebep olarak işletme, 
yeni tarıfede maktu ücretle • 
rin aboneler lehine kaldırıl • 
mış olması gösterilmektedir. 

Turing Klüp 
Anadolu vilayetlerine 

toplu gezmeler 
tertip edilecek 
Harp vaziyeti dolayısile hariç -

ten şehrımize seyyah gelmesi ke • 
sildtğinden Turing Klüp faaliyeti. 
ni dahili turizme hasre mecbur 
kalmıştır. Bu suretle son yıl içinde 
dahili seyyahların yüzde 300 art
mış olduğunu gören Turing Klüp 
muhtelif yfüıyetler arasında ucuz 
w toplu geziler tertip etmek su -
retile bu nisbeti daha fazlalaştı: • 
ağma karar vermiştir. 

Bu seyahatler şehrimizden, Bur 
sa, Yalova. Ankara, Samsun gibi 
görülmeğe değer yerlere yapıla • 
cak ve mUtekabilen buralardan da 
İstanbula ucuz, toplu c;:ezmeler 
tertı•b olunacaktır. 

Florya plajları açıldı 
Florya plaj ve gazinoları dün sa. 

bahtan itiberen açılmıştır. Geçen 
yıl plajlar ve gazino çok geç açı1· 
dığından müteahhid zarar etmiş • 
tır. Di~er taraftan Yalova kaplı • 
caları da dünden itibaren açılmış-

Amerikanın eli 
Prol. H. Şii.krii Baban 

f6) irleşik Amerika Cüm· 

lg} hurrei•i daha bu sava
şın başlamasından çok 

zaman evvel totaliter rejimlere 
karşı sert bir lisan kullanmayı iti· 
yat edinmişti. Toptancıltk gerek 
komünizm şeklini alsın, ı:-erek na· 
zizm veya faşizm kisvesine bürün• 
sün, Mister Ruzvelfin demokratik 
hissiyatını rencide ediyordu. Sof
radıt, yemekten evvel veya sonra 
gazeteciler tııplantısında, veya haf. 
talık bııluşmalarda, yatta \eya ku
rada hasılı her vesile ile kendi 
memleketindeki sistemin başka 
tiirlüsü cari olan yerlere taarruz
dan baJi kalmıyordu. Hattıi Führe· 
rin kabir bir Alman ekseri~·eti ile 
ve intihaba istinaden iş batında 
kalınasına rağnıen ... Miişarünilcy· 
hin bu nazİ7.m husumeti o kadar 
siddetli idi ki Fransız deınokrasi· 
;ine, Pol Reyno kabinesi resikir
da iken, hayli yardımlar vadetmiş 
bulunuyordu. Fakat Fransanın sa
ati çaldığı zaman Başvekilinin fer
yadına ancak muhaleset izharı ile 
mukabele etti. Fili bir munenetin 
bahis me,Tzuu olaınıyacağını, bina• 
enaleyh galip Almanya ile sulh ya. 
pacak ise yapıp işi kapatmakta hiır 
olduğunu ifade etti. Hatta o zaman 
Pariste ser..· olan Mister Bolit bu 
bakımdan hayli müşkül bir vazi
yette bile kaldı. 

Fakat Büyük Britanya mukave
meti, yalnız kaldığı halde, devam 
edince Beyaz Saray misafiri tek
rar nazizıne karşı olan hislerini 
tatmin edecek vesileler bulundu
ğuna memnun olarak eski itiyatla
rına \'e hitabelerine devam etti. 
l\laaınafih fili fazla bir teşebbüste 
bulunamıyordu, Çünkü ikinci hiz
met müddetini bitirmek üzere idi. 
Bütün Amerika müstakbel siyase
tini taahhüt altına sokacak karar
lardan itina ile çekiniyordu. Raki· 
bl Vilki memlekette geniş br mü
cadele açmış bulunuyordu. Fakat 
Amerka tarihinde nadir ve tek is
tisna teşkil edecek surette üçtlncü 
defa reis seçilince an'anevi tema· 
yüllerine yeniden hız ve can verdi. 
fi' - ·. : !\iman kudreti karşısında 
sarsılmıt memleketlere yalnız Bü· 
y uk l:Sritanyanın değil, Amerika 
dl'ımokrasisin.in de vi i k• oakla· 

rile müzahir olacağını videylemek 
oldu. Bunun için de en yakıa dost

T ram vay bietçilerine kurş "tarından Amiral (Leahy)yi Vichy· 
Tramvay biletçilerinin halka a- ~ye Mareşal Peten nezdino sefir 

zami nezaketle muamele yapma - gönderdiği gibi, diğer bir dostunu 
!arını temin için bir kurs açılmış. da biitün Balkanlarda, Türkiye ve 
tır . Bu kursta tekmil biletçiler kı· Yakın Şarkta dolaşmıya ''e her ta
sım kısım volculara nasıl bilet ve- rafa vaatler yağdırmıya memur el· 
rileceğini Öğreneceklerdir. ti. Hariçte bu pr~paganday~ ku~-

--<>--- vet verirken dahılde de eskı r•kı-
Büyükdere fidanlığı bi Mister Vilki'nin de yardıınile 

genişletilecek İngiltereye azam! yardım davasını 

Büyükdere mey\•a fidanlığında 
yetiştirilen meyvalı ağaç)ar halkı
mız ve hatta cıvar vilayetler bele. 

takviyeye ~alıştı. (Kira ve iare) 
kanunu bütün bu gayretlerin mah
sulü oldu. 

dıyeleri tarafından büyük rağbet Belgartlaki eski Naip Prens Pol 
gördüi>ünden Belediye Reisliği fi· hükumeti Almanya ile anlaşma 
daniığı genişldmck üzere civarda- müzakerelerine giri~tiği vakit A· 
kı arazıyi istimlak etmeğe karar merika sefiri bütün vasıtalarını kul 
vermiştir. !anarak böyle bir uzlaşnuya mani 

__ --0-- olmıya çalıştı; hatta Yugoslav ka· 
Bir yankesici 7 ay 23 gün binesinin Üçü~.lü Pakta. i_ltihak ka· 

h hk• ld rarını verecegı hafta ıçınde, Bel-
apae ma um o u • .. 

1 
k.fi d "l · 

. . .. · grattaki teşebbus '" a egı mış 
Sabıkalı yankesıcılerden Suley • gibi, ansızın Vaşingtondaki Yu-

man, Beyazıdda tramvayda Mah • goslav sefiri Beyaz Saraya davet 
mud adında hır yolcunun arka ce- edilerek bir Alman. YugoslaY itti· 
binden, i.çind.:ı 12,5 lira bulunan fakına mani olması için Sırp hükiı
çantasını çalarken yakalanmış, dün meti ikaza davet edildi. Vukuatı• 
adliyeye verilmiş, asliye bırıncl seyri malumdur. Prens Pol yıkıla
ceza mahkemesinde muhakemesi rak Kral İkinci Piyer tahta çıkın· 
yapıldıktan sonra yedi ay 23 gün ca derhal Mister Ruzvelt çok lıa· 
hapse m&iıkum ve derhal tevkif raretli ve büyük, parlak yardım 
edilıniştır. vaatlerile süslü mutantan lıir teb

di bekliyecek.. gene bir kaç gün. 
lük eğlence, sonra da bir an içın 
düşünülıip istenilen zavallı bir 
Berıd .. acınan ve fakat zerre kadar 
sevilmiyen bır nışanlı.. keşki bu
gün hıç bu eve uğramasaydım ve 
bu fena hakıkatlerle karşılaşma • 
saydım. Ben bundan sonra Feride 
nasıl olur da eskı şekılde bakabı. 

rik telgrafı gönderdi. Halbuki o• 
iki gün zarfında bütün Sırp kuv· 
vetleri harp harici olarak .genç ta
lihsiz Kral gurhet yolunu. Kudüt 
tarikini tutunca tiı uzaklardan g&
lecek bu yardımı günün rayiç ak• 
çesi gibi kabul ettiğine herhalde 
çok memnun olınuş değildir. Yu· 
ııanistanın da im muavenetten faz. 
la bir istifade temi• ettiği işitil· 
medi ve Amerka elinin uzanmastD .. 

lirını. Bundan sonra onun aldatan dan evvel teslim mecburiyeti ha-
gıözlerıne ben nasıl gülerim? .. 

Bıraz evvel Haleyı kabahatli bu 
luyordum. Fakat hayır .. ihtımal kı 

o, anlattığı bu hikayeye biraz er
ken b~ladı Fakat ne zararı var? 
Günün birınde ben bunları öğre
necek değil mıydım. O vakıt daha 
fena oimıyaca.k mıydı? .. Belkı de 
evlendikten sonra daha bır takım 
fena hakıkatlerle karşılaşacaktım. 
Haleyı o kadar haksız bulmuyo • 

sıl oldu. 
Akdeniz ve Atlantik boiuşmala

rının rn had bir Hfhaya girdiif 
bugiınlerde Amerika diplomuisi· 
nin tekrar FraMa üzerinde nühl.• 
•11nu tek•if ettiği anlaşılıyor. Fra•. 
>ızlar Amerika iaşe yardımına ilı· 

ıiyaç bıs<edi:vorfa,.a Almanlara 
fazla müınasatkir bir pelitika ta
kip etmeıaeİidirltr. Vicby'deki A• 
merika sefiri ihtiyar Mareşale hOI· 
nu tekrarlamıstır. Madrit (17enn

rum. Bugün için !azluıJ,e kırıldım, le de bu neviden bir hareket ~• 
fakat !W! ehemmiyeti var?. Bu hu- 'azyik yapılacatı da şimdioltn tob: 
susta tesell• bulın.ok ben.tın için '>İB ohınahilir. Çin milli hük<lmeti 
daha i!na.... ı Şefi Çanı-Kay~ek'e de Mi ter 

(Dall. var) (Devamı. 4 iineii aa7fada) 
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it BUGÜN ,, DÜNDEN VE ---·] tı..r ~11~ 

Amerikanın lngil- Japonya
ter! y e..., ya rdımı ya ka r ş f 

Almanyanın 4 
Senelik Planı 

Jsı Y Asıı L~ ____ a_u_G_O_N_D_E_N_ ~~nemo!ıan~ 
L-vAZIYET ı 1-----.,.....-.;. K~~e.sı 
İspanya ve Vişi üze· y A ş R E K o R u z;c~üf;:·1 

lle 

rindeki Alman taz- Dunku llabcr'de Necip Fazıl 

Mi.ihinı miktarda "Siv· 
r isine k,, vapurları 
inşa edilecek 

---o-·--
yikinin ilk neticesi -~ -(hakkında (h~rhaJde kendisi )"az-

Sulh zamanında da Enuzun ömürlü insanların Fransanın Av- "' 1 ~ oıacak> sınema ilönıarına ben-

A(nerı.ka, İ (. ai f tert' Almanyanın, Üçlü Pa-kta iltitıa- zer bir Jazı vardı. Necibin Habere 
ı!> Alman ekonomisinin kı ve Cebelüttarık'a asker gPÇme- rupadaki topraklarında yaşadığı anlaşıldı geçtiği müjdeleniyor. Olur ya! .. Fa. 

HoJanda ve Avustu· esasını teşkil edecek sine müsaadıt etmesi için İspanya- 1 kat •Tan. refikimizden birkaç ar-
ralva arasında b j l yı tazyik etliği mevzooa/ıs olm~ -·-----ı yazan: Hikmet Nisan ı-----:- kadaş bu yazının bir )"Unlışlık ese-

d ( ) S f · · tu. İspanya gazeteleri bu tazyik id- ri olup dmadığını merak etmişlu 
Vaşir.ı;!lın, ı (A.A.) - Bal,rıye a~laşma yap 1 l 1 Berlin 1 A.A. - te anı aıan. dialarını yalanlamakta ve bunu bır ve telefonla vaziyeti sormuşlar. 

Nazm .'\ıbay Knolu;, ga1etedlerle ından: İngiliz manevrası olarak tavsif et- Dünyada en uzun yaşanan · eteler bu adamcağızın resmini Nan~molla: 
yaptığı görüşmede Amerika Birle- <>-------- • Müst.eşar Neuman, dört senelik memleket hangisidir? Bu hu " " , oymuşlar ve işe gazetecilik de 
Şik Devletlerinin b.rilte"P için mü- Almanya Amerı· ıliinın sulh zamanında bile Alman mektedir. Bu gazetelere göre, sem- rekoru neresi kırmıştır? arıştırarak hayatı hakkında san- - Haklı bir merak doğrusu! .. de-

.,. t k "I ed patiı.i Mihver tarafında olmakla di ve ilave etti: 
him mU..tı>.rda kii<:iıkli:.!de~inden k t hditediyor ·konomisinin esasını eş ı ece- İs Geçeni-erde elline geçen Fran .asionel haberler vermişlerdı .. 
dolayı ismine •Si~·;.faiııek. denen ayl e ,!ini be"an etmiş ve garbi ve mer- beraber panya şimdiki harp d ~ı h * - Necip Fazılın Son Telgraftan 

· ı.o-~- ı (A.A.) _ •Daily Ek.• , vaziye tinden ayrılmak niyetinde rızca bir mecmuada, bu usust" Habere nakli mekan ettiğini Ha. 
çok seri vapurlar inşa etmek nıye- DCUA, b tezi Avrupanın 19 uncu asırda d - · ıd· b ir çok istatistikler karıştıran ve Geçen gı.in bir refıkimizde . ha.. 

· · N vyork mu aa · ·ıd bu egı ır her değil, Son Telgraf okuyucula-tinde olduğuna bıldirmiştir. pres• gazeteı<ın~ e . . .
1
, fc\•kal:ıde sınaileş\ırı iğini ve · hır hayli etüdlcr yapan doktor zın b:r biliinço• başlıklı bir yazı • 

Albay Knoks, devir için elde da- rine göre, Birleşık Aıncrıka, lluyın"' . •den denizaşırı zirai mahsuller. Vichy hükümeti üzerındcki Al- la, Avrupa kıt'asında elyevm rına müjd•ı.,mek li.zırn. 
B . A t lya ve Jlolla u man tazyiki netıcesinde ise gunde Pol Farez, merakımızı tetmin ede. • 

ha büv.ik !:rnrn gemileri bulunma-ı rıtanya, vus ra iptidai maddelere muhtaç bu - 11 rek şu cevabı veriyor: Fransa. me,·cud olan Kral ve Krallıklar -
dığını. kavdevİemL.lir. ara.ında bir anla~ma ~.,-~ati"' ,.,duğunu kaydett;kten sonra şun birkaç yüz Alman askerinin Şıma fo n bahsedıliyordu. VatandQflara 

• • la ·b· ce e«er ;ıapoo .. . . t " Afr~d3kı Fransız topraklzrma Doktor bu yazısında bir çok ısım du""fen •• ·ı Am;ral Rubil' >on pek vakm bir Bu an şma mucı '" • ~ . ın SO) ıemış ır: . .. . . Tahtların yıkıldığı, taçların dev vazı " 
istıkbald<• fngilt eredcn 24 torpido ya bu devletlerden birin~ aıt a

1
ra

1
· Ek mik meselelerı halliçin iki geçmesıne .ınusaade ed<ldıgı hııber !er saymakta ve s ıhhatıne kolayca rıldiği şu sırada, bıraz da kralıçe- Kcndi arzularile Anadolu!a gi-

. . . . t d st' me<kur deve k ' lono dı , \"erilmektcdir_ Bittabi bu a.;kcrler inanmak istem i yen bedbin kaı'tle. dccekleri de\ Jet meccanen nakl~-
ıcın ba~k a bır tal ep ahnmasına ın- zıye aarruz e er '. .. 1 . . ü•- •t ı var r: : M h d d ked 1 kle rı" nı· kahramanlarının dog- dugu ve !erden bahsetmek zemın ve zama.. 
tizar edildi<rini sövlem.iştir. lrr Pasilikdeki denız us erını ':e; • Memleketin ekonomık nüfuzu - . ısır u u .una s~v t ece r- na muvafık görülur fikrındeyız . diyor. Bu ~ok yerinde kararın ••m 

Am rika 
tereken kullanacaklardır. Bu _ nu mill.1 topraklara inhisar ettir _ ·d ır. Halbukı Şımalı Afrıkada -bu · i> ldüğü maha!Pn beledıye daıresıll1? Ew" bugtin Anupada kaç kra. bir htizamla devam ederken ı.,,. 
!etlerin Pasifik üsleri taarruza ug- k h d siyasi hal şeklini ter lunan Geneı-a\ Veygaııd buna şıd- davetle dosyalarda tctkikat!a bu- !içe kalmıştır? tanbulluların bazı ~ani s lıarek<t-
rayan devletin emriııe verilecek- 'Tlhe edv~ryeak ubu ekonomık nu··fuzu detle muhaliftir. Vichy'ye çag ırı l- lunabilccekkrini ilave etmekte - !erle intiı.amı bozdukları gurüldıi. 

• CI ili" t' kl h .. d (ti . j sa dahi döneceği ŞÜpheJı görülmek- 1939 da y«Ü kraJıçes; Oldn dun- .Nanemolla: 

Hergün biraz 
daha harbe 
yak•aşıyor 

tır.Amerikan bahriye mütabassl'- m ı opra ar .. arıcm e pıya - ' tcdir. Diğer taraftan Frans ız hü- dir. yanın bu kısmı, bugün ancak üç 
. ._, . va do- ;;alardan mal mubayaası surelıle 1 k . t· .. . deki Alnı t 00 Bu itıbarla öğreniyoruz k1' Ga. kralıçeye maliktir : İng i lız Kralı _ - Her milli dava, her de, Jet ka-

lan şu kanaattedır .,, Japon.'. d •en•<letmek. 1 ume ı uzerın · an azy ignard isminde, 1789 da ölen Luc. çcsi Elizabct, İlal,·a Kraliçes: He. rarı ve Türk milletinin menfaati-
nanmasl S·ıngapur mbi üslerın en > -.-

1 
b. A k .k Fransız milleti üzerinde bir aksü- · , ı h · · · .,. b 1 A manya, ır vrupa e onomı ı· 1- .. h he - sur - le. Loire sakınlerınden lene, Bulgar Kraliçesı Giovanna. ne uvgun o an er ışte tıtu \e ,·a-

-·--'- erlerde harekette u una- h ıes· . ı·ı b .k. . h l am~ yaratmış ve bur Fransız a- biri, 12'5 yaşında bulundugu- esna. ed ıifc~inas olan İstanbullulardan hir ..,...... Y h . · en .. sa ası ısı sure ı e u ı ıncı a k t · .. , tle k. . baş Y ' Kralıçe, mubt~lıf sebep _ 
cak olnrsa Amer~le ba ;Y;;• dar '.tlJni tercih etmiştir. 1 :·em: ~ı~ur a uvvetlcnmıye - da Parise gelerek <Milli Meclis•. !erden dolayı tahtlarında bulun - kısmı herhalde Janılını olacaklıı·. 
öldürücü olmasa bı ço a - -- - -er-- - a ş · 1 te vatandaşları için hürriyet ilan mamaktadırlar. İs\"CÇ Kraliçesi dedi ve sözlerine devam etti: ·---=~ --~~~ 

Amerl'kanın Dakarı beler indirebilir. ·rl""ALEASI Amerikanın bir aylık * eden mümessillerine beyanı te - Vıktorya, 1930 da Romada Belçi - - Hükumet müesseselerinin uı-
ALMANLARIN muA 1 d k k.. rarını hiçbir zaman arzu etmiyen · ....ı bir h 357 500 000 şekkürde bu un u tan sonra o- ka Kraliçesı Astrid. maliım olan 

il şgal ,. mu h f B m e 1 1 Berl.iıı, 1 (~~:--Yarı re: i. raca tı ' ' )Mart ayında lngilte- yüne· dönmüş ve beş yıl daha mu. otomobıl kazası neticesind-e 1935 te İstanbullular bu fal<oyu sür~tl• 
, kaynaktan bildırıliyor: . A d l mer olmu<tur İsvı'çrede. tashih edeceklerdir. M. K. 

· Alman Hariciye He-zaretı,..ı.., - O ar red,. 29 bin k' • "Jd •• am • • 
Ankara 1 (Radyo Gazetesı) - 'k donanmaııınm devriye ta- . . - ışı O U Doktor Farez'in daha yaşlı tip - İki Kraliçe ~vçlcrinden boşan. Avrupanın garbında 

Vichy hükiimeti üzerinde Ameri.. m~n ;~ine dair Boosevelt tar~hn- . Vaşington 1 ~A.A) - ~~~ Londra 1 (A.A.) _ Sihhiye na. !eri var : Grandez namında 1754 te mışlardır : Romanya Krali<;esi He.. 
kan tazyiki devam etmektedir. A- aliye r . ı tı da .... .,,. tıcaret n~uı.retının neşre.tıği bır ~- Brown, bum;" yaptığı beya • ölen Pradez d'Aubiac'lı bir ku - lene 1928 de; Yunan Krali,..,si (B•t tarafı 1 inci sayfMda) dan apetttiltt top an ~'" • · . ta"st ' , .. . · k •u• .. ~ r 
merika Dakar limanının Almanla- .. '-· lillll!tzlık L• •1• ı.,e gore._ ıcar ve ıare anu. yumcu, yukarıda ismi ~çen asır- Elizabet 1925 de. tüne )-ürürken na .. ı bir yol tutaca-

lan beyanata .... rp a ·b· J ·ıt ·ı•hl natta, düşman hava tıombcrdıman-
rın eline g~mesine mani olmag·a .. . - ,. nu n.ı<cı ır . .,e nffL ereye sıwo ar . tı • • ··1cm ·· F k t Şahidi olduğumuz bugünkü Av g·ıııı tayin etmek gu'"•tür. İnwjJter• 

~, · ırosteı-ılmelrf-:ı-. ·· · k b ı · !arı neticesinde 1941 Martı sonuna dideden hır yaş uyu uş.. a a ' -.... ~ 
çalışmaktadır. Çünkü Aınerıka ,\] slv:.<! maı.tUlerinden •- gonderılme · t.. u unması sayesın- bu da rekoru kıramıyor. Derece rupa faciası esnasında, memleket- Portekizin müsaadesini temin ede-
kendi emniyetine mugayir addet -ı -.n~::iba ·'°,.,., bı;•asa eılilebilir. de, Amerıka Birleşik Devletlerinin kadar bütün İngilterede 29 bin ki.. derece çıkarak yüz otuz beşlikle:e !erinin istil.ıisı üzerine tahtlarını bilirse Britanya adalarındaki ordu
mekledir. Bunun için Amerikalı • ~~mın) a'nın te<ıbit ettij!'i h2r~ m•n 1 Mart ayı içindeki ihracatı 3.57 mil- şinin öldüğünü ve 40 bin kişinin geliyoruz: terkle yabancı memleketlere il - sundan bir kısmmı buraya çıkar-
ların Dakarı işgal etmeleri bıle 1 !Akaların• riayet edilip ~.ııımoyen- yon 50()000 dolara baliğ olmuştur. yaralandığını bilclirm.iştir. Dul madam Lebrun, tam bu yaş.. ticaya mecbur olanlar: Norveç mak suretile büyük mikyasta bir 
mevzuubahs olmaktarur. Esase~ ği ve b.;nun kimin taHfıdnn ~a- Mart ayı zarfındaki ithalat ise, ta ölüyor. Agen cıvarında Raiu _ Kraliçesi Maud (İngillereye) , Ho. yan mevzii tntarak Cebelüttarık'ı 
Amerika yarım kürenin :mnıyetı 1 pılıp yapılmıya•ağı Alnrn"~" yı, 367.75 •. (!00 dolara baliğ olmuştur s laç'da, 1766 da ölen Lafite yüz 0 • landa Kral içesi Vilhelm:n (Ameri. ta buradan itibaren müdafaaya ça-
için mürakabe altına aldıgı mınta. kat'iyen alakadar etme-r. Hıtler 1 ki bu rak~m da <ıon dört senenin 1 tuz altıncı sali hayatını doldurmuş kaya), Arnavudluk Kraliçesi Je - bşmak istiyebilir. 
kayı gittikçe genişletmektedır. Bu- j kat'i beyanatta bulunmuş ve lıal'JI • ___. olduğu halde gözkrin i d un vaya hraldin(eA, ilköknce İ)stanl:ıula, bili - llulllsa Avrupanın garl>inde ıı. 
nun bir gayesi de İngillereye ya- ı mmtakasına girttek her geminin en yuk'!Ck rakal'1ıdır. k · · are merı aya . iş birdenbire ktzışmıya başlamış-
pılan sili\h nakliyatını kolaylaştır. 1 forpilleneceğini bildirmiştir. apıyor. . . , 19 yaşında bulunan Romanya tır; fakat, Avrupanın şarkındaki 
maktır. Bu mıntakanın Amerıka l.ubli;\nada yeni 2 Mayıs 1941 Cuma Bcrest te zır_aladt.1~ .~ştıgal ~en Je-

1 
Kralı Miehel ile, Yugoslavvanın bidiselerin de bambaşka bir şekil 

sahillerinden üç bin kilometre 8 • --- ·------ -- .. an auseur 0 uı;u gun yuz otuz küçük Kralı Pierre, henüz e.;li de- alabllecefiııi gösteren emareler 
çıklara kadar uzanacağı resmen Küçük haberl.~r- emirnameler Program saat .,. .. , e.oo yedi yaşında bulunuyormuş. 1 ğildirler. de belirıniye başlamıştır. 
söylenınisti. Ruzvelt te bu mınta- Ajans haberleri 8·03 1825 de, ölmeden b tr gün evvel, 1 HİKMET NiSAN Abidin DAVER 
kanın Avrupa sularına kadar uza- Lubliana 1 (A.A.) - S tefani: Müzik: Hatit proc. • 818 Lorraine'de operatör olan Politi • 
nacağını söylemiştir. Halbuki Al • • Bükreş (Stetııni) : Sivil komiser, neşrettiği. ·bir e • Ev kadını 8.45 man, hastalarından b irine, gayet 

t k ilin ettik.. Münak~lAt N~U. 1 Hll:-irandan mirname ile yabancı kambivo ve Pn>er•m saat a7an 1 · 
rnanlar harp mın a ası • itibaren demiryolları ılr.e-rind~ yap~a- """" Müıl.k: İnce saz 12.33 nazik bir amellyat ya.pıruş. Doktor 
\eri kısunlara girecek ·bütün gcmı- cak ~rol ,.e.alr mal n_aklıy __ •tı ıçln esham mevcudile ecnebi memle - o glln yüz kırk yıışında ım~! 

d . kt r • tel>- Ajana haberleri 12 50 
!eri batıracaklarını bil ırme e - tarifeve yüzde 20 z•mmed•l<'<• ll'nl ketlerdeki matlubatın ve ecnebi - Müzik: İnce saz 13.05 Fransanın asırdidcler! meyanın. 

da ıru isimler de sayılıyor: 

F I K I R L E R ___ ) 
dl.rler Bu takdirde vaziyet nazik. lit eİmektedir. . . b. k-re karşı mevcud borçların ve iş. Müzik: Kanşı.Jı: proı. 
leş~cektir. Amerikanın harbe gıre.. • Bükre$ (Stefani) : Noşredılen ır 

kt . · ıe Rumen ordıc>unun ihti- gal altında bulunmıyan Yugoslav Program saat ayan 
ceni gu" nler uzak görünmeme e - emırname 1 . • • 

ya clarını kar,ılamak maksadıle ticaret ı topraklarındaki borçların da bir Müzik: Svong k.uaı1eri 
dir. evlerınde şirket ve hattA hususi ... h•• beyanname ile ihbarı için evvelce Müzik: Meydan f8J!lı 

nezdinde mevcut otomobil l:ist~klerını.n Ajans haberleri saat ayan 
m"·•deresi için iktisat nezarelıne me- ilan edilmiş olan mühletin 3 Ma.. 

u.->C" Knuşma: 

13.20 
18.()() 

18.03 

1830 
19.30 

Dieppe ·.re 1772 de yuz elli yaşın
da ölen Marie Pirou, ve Haute 
Garonne eyaletinde 1838 de 150 
sekiz yaşında ölen Cauchie •• 

Bu son ısimle, sade Fransa tulü 

Bu harbin 
meçhul Kızıl Ordu 

(Baş tarafı 1 inci sayfada l 
~Harbin bütün dünyaya sirayet 

etn-ek istidadını gösterd iği bu buh 
ı:anlı anlarda, Kızıl Ordu vatanını 
m lırla fa aya azmetmiş ve kendisi
ne saldırmak cesaretini göstere -
cekleri daha başlangıçta boğmağa 
hazır beklemektedir. Düşmanları. 
mızın hiç bir oyunu bizi gafil av
lı~ amıyacaktır. Kızıl Ordu her ih
timalı karşılamağa hazırlanmıştır. 

Son sistem silahlarla teçhiz edil -
ınış ve bugünkü harbin tecrübele
rinden de istifade etmiştir. Yarın 
ne olacağını 'bilmediğimiz için bu
günden her ih\tmale karşı bazı -

zuniyet verı lıruştir . yısa kadar uzatıldığını bildirmek- Müzik: Seçilmiı tarlal:ır 
19.45 
19.50 
20.15 • Şanghay : Resmen bildırildiğin.e . gö- tedir. Radyo gazetesi 

t.erna:;yonal mıntak.~nın yenı ıda- . . Temsil 2 ll .~O 
re, en .. k """losluk makamları ta-ı Thbovclıe madenlerı nezaret al- 21.30 

ömür rekoru değil. cifıan rekoru t a r a f 1 a r 1 
kırılmıştır. 1 

re meclı sı o • ..,... Konusma. 
arından müttefikan tasdık olunmuııtur. tına alırunıştır. Müzık : Orkestra 21 ; 

Bizim de vaktile bır Zaro ağa - • • . • · 
mız vardı. Yaşını pek ıyi bilme • Yazan: Hamıd Nurı frmcılc 

rız.• 

• Manilla: Son günlerde Philippine, 1 Umuma mahsus ılin ve levhalar Saat ayarı ajans haberleri 2!? 30 
A tralya ve Holanda Hın- ı Müzik: Caıband. 23.00 •· d k't 

sıngapur, Avus ika mamuı5tından pek Sloven ve İtalyan lisanlarile yazı. ı Müzik: Orkestra D. 22.45 \iğini söylermiş.. Ol üğü va ı 
d ··tanına mer · · k P t b 1 d B· ı· ga 

ı:. bomba ve av tayyareleri gelmışttr. laca tır. İİİİİİİİİİİİİİ:iİİliKİİİİaiipaiinİİısİİİİİİİİİİİ====•İa23;.:.İİ'5İİİİİİİİaİİrİİıs;;emuİİİuİİnİİuİİyİİoİİrİİİİuİİmİİ.İİİİİuİİ.İİuİİnİİİİİİ. 

mekle beraber, ytiz e lliyi geç • 

'Ok ·· gelmcge devam e-
f ayYareler her gun 

iiyorlar. . . 
• Vaşington: Amerika Bırleşilc Dev

. rdusu gencJkurm:ıy başkanı 
1etlen o . 1edi.ıı:· i bir nutukta 
.;eneral Marahal &OY 

cmijtı~ ki . . · ·Jetleri gami.ı.a
Amerıka Birle$ik DE"\ · T · ·dad'a 00 r buzun rın. ' 

ıtından 32,2 e 'k akında AlaskB'y• 
·eni kıtalar da pe Y 
cinderilecektir. 

(Anadolu ajansı) 

Perde artık kalkmıyordu. İki 
artist münakaşa)"& devanı ede
rek localara giden merdivene 
doğru ilerlediler, Vermont hid
detle: 

_ Haydi, yüzüğümü iade edi-
niz! 

Diye bağırdı. Laumier: 
- Niye L'!rar ediyorsunın. Ben 

almadım diyorum size! 

,..-,----=--------.,,.~ derhal malümat verildi. Yüzük 

r 
Edebi Roman· 10 maharetle işlenmiş altın hır hal-

. kanın ortasında tırnakların ara-

K E D I• ı ' sına oturtulmuş 1>ıni bir yakut-r- - tan ibaretti. 

'~ o·· z L u·· Tiyatro yavaş yavaş terruillet-
den sonraki mutat sakin ç._.h,._ 
sini aldı. Aktörler birer ikişer 

A DAM binadan ~ıkmışlardı. Laumier 
_,.. sona kalanlar arasında idi. Ver-

~-< ASKERi VAZİYET 
' 

Diyordu. 
_Öyle ise havaya mı uçtu! 
_ Belki yatağın içinde düş-

müştür ... 

Türkçesi M. Feridunj 

'--~-----"-'-----

mont'un locasınm önünden ge .. 
çerken genç kadının direktöre 
çıkıştığıru işitti. Aktris diy,ord'C!I 
ki: 

ING1LTERE 
MÜDAFAA 

EGE ADALARININ 
TARAFTARI DEC.IL 

A imanlar Yu7'<lni.-tanın işga -
!inden sonra Ege a.dalıınrıı 

birer bırer ele geçinrlerk<ın lral. 
yanlar du Adrıya!ikte müd.a.fa.a.'1'1Z 
bu.lduklıırı Korfu., Zanta ve Keta
lonya adalarını u;yal etmiı;lcrciır. 
Böylece Adriyııtık ağzındakı bti -
tün adalar ltaıyanların elıne geç. 
mi.ş bulunuyor. 

Görii.rı ii§e göre, İngilizler Egede 
yalnız Gırıd ~·e Kıbru adalarına e
hemmiyet ı·ermekre ve d ıgerlen -
nin miidafa.asi!e fa..:la alakadar ol. 
m.amaktııd ırlıır. tngılız rad ııostt bu 
htı$1.ls 1a mütıılea.larını nakleder -
ken, kuvvetli İngiliz ,donamruısile 
1' , adaları utirdad etmek mum -
kiı.nse de burularda bırakılacak 
lrıgıliz kıt'cılarının daimi surette 
ia;<e, cephane vesair ihtıyaçkmnı 
•emin etmenin mii.§külatından 
bahsetmiş, Yu.nanistanda lnr çok 
han üslerine yer!efrniş olan Al • 
rııan tayyarelerinin mütemadı iz • 
açları altında bu işın çok g~ ola
cagını, bunun için lngilterenin di. 

E _ e udakınnm işgaline Uikayd 
~~,,,! ,.ı.ecbu.rıyetınde bulundu -

Yt-••'ı-r lngılı.zle-r Yuna
gu.1ıtl so ~ır•-y • -·'-
. 

1 
""k• 60 bın kişılık ord......, w 

nıs a1w .... 
'" bi1ıını ııemıler ve rayyore -

nı1ı ,.o ~ 

lerle t~'mı.ştarctır. 

T obroga çok şıdıUtu bır Mih -
ver hücumu yapı.lmı.;; ve ne -

tıcede Tobruk miidataasırıın bazı 
ctı.ş hatları ALmaıı.larııı ı•tın.ı ge~ -

·t . Sarka yam Suı>eyşe dognt 
rı•!f ır • fıızla 
ta.aı-ruz t.<e 7 kUometreden 

k k ed !"11.eTrlt§ tır. Mıh ver ku.v-
tera :ı rka 
veılenmn Tobruğu almada" ~ 
d , ta.an-uza esaslı_ bır şe e ogro . dil. 
devam etmiyeceklen uıhmın e 

mektedır 

H abqistaııda Desaie'ıU bulu. 

ııan W'-' ..ı osı a bir ıawan; 
ile şimale kaçmı.ş, 40 parça. zıRl 
ewas>'lt dıı bırakmıştır. Dessie'de 
/ngilızler 7 bin kürur esır ~ 93 

topla bir _çok harp malzemen. al •

1 
mı.şiardır. Diğer mıntaklardııki. ~ 
re"4iı ta mlcifaf gödennektedl1'. 

* 

Münakaşa devam ediyordu. 
iki artist merdivrnin üst başında 
durmuş, kinli gö1.lerle birbirleri
ne bakıyorlardı. Aktris arkadaş
lanna kendini sevdirememışti. 

Kimse ondan · hoşl•nmıyordu. 
Buna rağ"men Leumier ile arala
n fena deltildi. Aktör sevimli ve 
istidatlı hır gençti. Kendini se\'
dirmesini bilı ordu. Fakat şimdi 
iki<inln arasındaki bu sempati
den eser kalmamıştı. Çünkü ak
tris bilhassa hatıralarla bajih bu
lunduğu bu yüzüğe büyük hır 
kıymet veriyordu, 
Arkadaşları Jusard gürültüyil 

işiterek )'anlarına gelmişti_ Biru 
sonra bütün artıstler kavga eden 
arkada~larının etrafını aldılar. 

Her kafadan bir <es çıkıyor, btr
kes ka\·gayı yatı tırmıya çalışı
yordu. Sahnenin üstü, dekorla
nn arası ihtimamla arandı. Genç 
bir aktris Claude Vermont'ım el
bi<elerini giyip çıkarmasına yar
dım eden kadını çağırdı. Kadın 
aktri•İD locasnu aradı taradı, 

'bir sey bulamadı. Yüzük orta
dan kaybolmuştu_ Vermont'ıın 

hiddeti de gittiçe artıyordu. Ni
hayet: 

_ Yüzük bulunmazsa ı;ahııe

ye çıkmam, dedi. Yüıüğümü kim 
aldı ise kendi elile getirip bana 
iade etmeli! 

PiJes yarıda kalacaktı. Tiyııt
ronun direktörü Vermont'u kan
dırmak için bütün ikna kuvveti-
ni kull:•ndı. Aktris nihayet o ak
~am 5011una kadar rolünü oyna
mıra ran oldu. Perde a~ıldığı 
zaman halk bir müddettenberi 
sabırsııl:kla ayaklarını rer.- vu
ru~ordu. Nihayet temsil yeni bir 
hadise ftkmadan ı;ona erdi. Di
rektör ayrıca tahkikat yapmış, 

fakat hiçbir netice elde edeme
nıişti. Ona göre l.aumier her tür-
liı üphenin üstünde idi. Bu iti
barla mesele içinden çıkılmaz 
bir hal almıştı. Hiidi•edrn ha- • 
berdar edilen komi•er vak'a ma
halline bir müfettiş göndermişti. 

Müfettiş birkaç kişinin ifadesinı 
aldıktan sonra ertesi gün yine 
ıeltteğini söyllyerek çıkıp git
mi. ti. Yüztlğiin elı.11 ve evsafı 
hakkında polia müdiriyetine 

- Yüzüğü Laumier'den başka 
kim çalabilir?.. Ben zaten onun 
halini beğenmiyordum. Bir giia 
onu arkadaşlardan birinin loca
sından çıkarlı.en gördüm... He-
men ... 

Aktör daha fazlasını işitmek 
istemedi. Paltosunun düğmeleri
ni asabiyetle ilikliyerek sokağa 
çıktı. 

Dışarıda elbiselerin içine ka
dar nüf1İz eden ince bir yağmur 
yağıyordu. Hava rutubetli, yol
lar çamurdu. Laumier yakasını 
kaldırdı bir müddet yürüdü, 
sonra hır kahveye girdi. Bir ma
saya oturarak gar'iona: 

- Bana sıcak bir şey verinia! 
Dedi, Hiddet vücudunu sarsı

yordu. 

Gölgeler arasında 

Yağmur devam edi)ordu. Hiç 
bir -zaman dinmiyecek sanılan 
Par ise mah us bir ~ ağmur... A· 
rasıra esen pek hafif bir ruıglr 
havanın değişeeeğıni gösteriyor
du. 

(Daha var) 

Hayalın mücadeleden ibaret ol. 
duğu bir hakikattir. Yaşayan can
lı bütün mahliıkatın en ıleri ve 
yükseğe, ayni zamanda akla, irade 
ye inzimam eden, görgü ve tahsil 
ile kazanılan vukwa, ihtısaslara 
sahip olan insanlar, tabiatın bütün 
varlıklarına, hazinelerine hakim 
olmuşlar, yaşamaları, refahları i • 
çin istifade imkanını bulmuşlardır. 
o~ dokuzuncu yüzyılın birinci 

yarısına kadar tahdid ede • 
bileceğimiz zamanlarda insan
ların yaşamak için mücade
lesi, zamanımıu. kadar de • 
vam eden 91 senedeki gibi 
yıpratıcı ve korkunç değildi. Eğer 
bunlar olmasaydı, ne ferdlerin, ne 
de milletlerin hayatlarında ilede.. 
meler, inkişaflar meydana gel -
mezdi. Bılnunla beraber tabiatın 

bütün kaynaklanndan azami lati
fadeleri yapan insanların, millet. 
!er camiasının hased, gasp, istis

mar saiklerıle hırslarını harekete 
getirrnek-ri, 1850 den it.ibaren dü
Zünelerle müstemleke harplerine 
başlamalanna ı;ebep olmuştur. 

• 1 nkilapları, kütlenin his -
seylediğı zaruretler, ihti -

yaçlar doğururlar. 1789 Fran. 
sa büyük ihtilal ve ınlı:i

lil!bı, Orta çagın derebeyle~ine 

halef olan kralların istibdadlarına 
kat11 yapılmı.ş Marten Luther'in 
Protestanlık tarikatini m!Şir ve i • 
lan eylemesi üzerine, Papalann ri. 
yaset eyledikleri Katolik dininin 
saliklerinden şüphe edilenlere ya

pılan çeşidli zulümlere dahi chÜr· 
n et, adalet, müsavat, uhuvvet. 
mefhumlarının tatbikine başlan • 
mnsı ile artık kat'ıyen niha~t 
verılmişti. Millet • idaresini, haya
tını yıne mılletin seçt ığı vekıller-

J 
den mürekkep m.y•et yaptı. Ka • 
nunlarile, parlamento sistemlerile 
hükümdarlar, hükfunetler millet 
vekillerince daim! ve esaslı kon
trol altında bulunduruldu. 
Ancak, buhar kuvvetinın keş.. 

fi, makinelerin icadların 
da husule getirilen teka -
mililer, kıt'alar arasında bulu -
nan sür'atli ve büyük deniz nakli. 
yat vasıtalarının kullanılması mil
letlere başlıca iki mühim gaile do 
ğurdu: Birisi, makineler vasıtasi
le t&biat kaynaklarına ve kuvveL 
!erine hakimiyetle elde olunan çe 
şidli iptidai maddelerin mamul 
hale getirilmel-eri, ihtiyaçları faz
lalaşt ı rdı . 

Diğeri; demokrasinin muteka -
mil &<iz, din, yazı, çalışma serbes • 
tisi gibi nimetleri içınde yaşayan 
insanlar, milleti-er arasında N ihı
list, Anarşist, Sosyalist gibi mes
lekleri, fikirleri çıkaran, yayan 
nazariyecilerle taraftarlarının, tat. 
bikatçıların meydana gelmesidir. 
Demokrasinin yeni meşgaleleri, 
muhtelif milletlere dahi yeni gai
leler, sükün ve huzur yerine §U -

nşler doğurdu. 

ı 1114 • 18 Cihan harbi, ihtiras-
ları tatmin edemedi. Devlet • 

lere, milletlere ibret ve intibah 
dersleri vermedi. 1939 harbi baş -
lamıştı. Bir buçuk yıldanberi ka • 
rada, denizde, havada ölen insan
ların sayısını, akan kanların mik
tarını, yeni bir sulha kadar tema. 
di edeceklerle birlikte bılmemek
teyiz. 
Bir tarafta dünyada esk i nıza-

mın iadesine, diğer tarafta 
yeni nizamın Avrupa ve Afrikada 
kurulm sına kadar harbin devam 
edeceği ısrarla tekrarlanmakta • 
dır. Şahlanan eski ihtiraslar, de _ 
vam eden harbin mcıçhul tarafa 
temin eyliyeceği üstünlükten son
ra tatmin edilmiş olacak mı? Bu 
hususta müsbet tahminlerde bu • 
lınımak imkanlarına malık tle 
liz. Çünkü muharıp d.evletlerın 
milletlerın, kütlelerin tı"tun faa'. 
liyeti, gayretler i yalnız yrn• ha~p 
aletleri imalıne , keşıfflen'le tahs~ 
olunmu~lur. 

Hdmıt Ntı.ri Imı-0k 



-· 
Fillandi yaya 
çıkan Alman 

kuvvetleri 

Çörçil izahat 
verdi 

Münakalat 
Vekilimiz 

iKDAM 

JAnadoluya sev
kiyat başladı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) (Baş tarafı 1 inci saJlada) (Baı tarafı 1 inci sayfada) 
Yunan bi.lkümeü, kendıs1ni, İngıl:z Hud-...tların1n üc;t.e ıı<l:ı;i dl"nizle scınlı . .ı\ksu vapuruna 343 ~ Tırhan va -

seferı kuvveUerinin başka fedakiı.rhk- Jlan vat<.lJlın \·e tarıhte yeryuztinün en puruna da ancak 263 kişi gelmiş ... 
(Ba.:. tarah 1 inci sayfada) larda bulunm.u:ının beyhude olacağını Oüyük denizcısı olan milletimizin mfi-• 1 tir. Bilet alıp ta haber vermeden 

bii bir mürur noktası olan Abo ve bunların zamanında geri çekilıncsi- m bir işin uhden1,ze alıyorsunuz. Sizi 
ni ~~raitın ''e muc3dele nıüşterek mt·n- ıbUlk, karakter, çalışkanlık ve mctı.lek vapura gelmiyenlerin bu hareketi 

ıehrini Alınan askerleri tavakkuf raaUennin icabettirir gibi gozıiktugü ışkuıız<lan emm olarak hoyata atıyoruz. devlet ve memleket hesabına zarar 
etm"Cksizin geçmişlerdir nü bf>yan mecburıyetinı görmektedir. Bu guzcı. mUhım meı.leg.in ıstikbalde- verecek bir hareket olınu~tur. 

Londra 1 (A.A.) - Röyter ajan· Londra, l (A.ı'.) - Dün .Avam Ka- 'ti ti-'tünlüklerde boş yerinız sizi bek· KOMİSYONUN TEBLİGİ 
sının diplomatik muharriri yazı .. ınarasında, Yunanistandaki lnailiz. kuv liyor, oralara ulaşn1ak eliniz.dedir, Sizi NakJlyaıtı Tevhit Komi8yoou Jtetısli~ 

velli>ri.ni.n &eri alınışına dair beyanatta Jeride Türk denizciliğinin şeref ve üs- ~, vor: .~ 
,, bulunmasını isteyen bir takrire verdi- tünlüğünU her tarafa taşıyacak ve ya- Anadoluya Devlet h.esabıne14 mecca~ 
Alınan nakliye gemilerinin Fin- e:i cevapta Başvekil Churchill demiş- yacak gemlerin kaptan köprülerinde ve len nakledilmek iÇJn müracaat eden 

liindiyada Abaya asker Çlkardığı .ir ki: makine ba~larında \akur, gıpta edilır el 
.P.-icclise, Millrte ve İınparatorluğa :Jirer kumandan görmek en halis \ı'e halkımızın verdiklerı beyan.nam er vtı T JŞ BANKASI 

hakkındaki haberlere dair Londra. mümkün mertebe sür'"tle malümat .:-andan temennilerimdir. Hepinizin göz- ~:~rı:t1~:~~:r~itb~~~~~ş :e;=Ja~~~~ ~ 0 

da hiç bir şey bilinmiyor. tJ"erınek istediiımden ,.e düşmanın ha- !erinden öperim.> K""ç""k tasarruf 
• -•lr Almanların Fin18ndiya yali iddialarına binaen, Yıınanistan'dan re nakliyat pliinlan tertiplmmişti. U U 
~...., ı •ı• k t t Bu p1:ina naz.aran 1 Mayısda harc-

ile bil' anlaşması vardır. Bu anlaş· :.~;:,:d:d~~"a,,'.;"~:::,~r~'.~~i~~';;e~;~~ DgI iZ l aa l ket edecek Aksu vapuru ne ı22s kişi hesapları 
rna mucJbince Almanlar Petsamo- ve Tırhan vapuru ile de 945 kişi nak- 1 İ 

N kıımlan vormeği münasip görüyorum. (Ba• tr· ••f• ı inci sav. fada) !ed 1 kt' H lbul<' Aks 34'! ı' 1941 kramı'ye plaA nı ya v.? oradan da şimali orveçe Tah1iyenin ictinab edilıne.ı olduğunn f .... 
1 ece ). a 1 u vapuruna · 1 

go··ndermek üzere transit olarak hükmedildiğı ana kadar Yunanistan'a yet elde etmiş ve mükerrer hücumlar ve Tırhan ... puruna da 263 den fazla• ı r""cİDELER : 4 SUbat, 2 Mayıs, 
ile elde bulunan yegane iyi limanı, A- gelen olmadı. Müracaat edenlerin bu •---v 

asker geçirebilirler. ~ndra bu an b~riben 60.000 klzi çıkarmış idil<. Buna tina'run limanı olan Pire'yi istimal O· tanı hareketi halk hesabına büyük fe- 1 Aııull<>s, 3 İkinci~ -
--~"- '---"·-·· k ır yeni Zelanda ve bir de Avustralya dakh'lıklor ihtiyar eden devlet milesııe tar' d ılır laşmayı t.,.,,.......,., ...,.~"'9 ve va tllmeru dahildir. Bu kuvvetten fS.OOO wımaz bir hale aoJ'llnuştu. Bunun neti- . ihlerin e yap . 

tile F ,_,._.....,a '-'''-"-~•' ne-"n • cesinde tahmil lıarekfttı ve düşaıanın selerinin zararını muclp olacağı aşikar- .,___ . I , ..,.....,_, nu.o.wn~u '""' ini lJhliye ettik- Bu şayanı dikltatllr. 1941 IKr11mıy~ erı 

de fiddetle prosteatoda bnluıtınuş. ~=üüs:;; ~=bi~eu~:~er:~:a~~ :i:ı:~ h::.·~~~~i :~::·:; =e H=:~! .~;a:;.,:-:;:;;
1

:: 'ı j aclet 2000 Liralık = 2()()0,- Lira 
t1ı. Bu anlqma Almanyada ~ezun kuvveUerim.lz tayyare meydanlarını plAjlartlan yap'Ümlftır. 1 debilir. kat bunların mutlaka fil sa91 3 " ıooo ,. = 3~ " 
bulunan askerlerin Norv.eıçteki kıt terke mecbur·oldular. llalbuk! kıtaları- Bu (ib! ~ dahilinde büyilk•mik- evvel Tophanede Devlet denizyollann- :ı. ., 750 • == 1500- • 

2-MAY/S-1941 

İDARfSİllİ &İlli 
,iKRAMIYELİ 

Gayrimenkul Satış 

. 
1$ !ıAlllCASINDA 
HESAP AÇAR 

• 
Danı 

• • 
lstanbul Dördüncü icra 

Memurluğundan : 
Bir borçlan dolayı satılmasına karar verilmiş olan ve ehlivukuf 

alından tamamına 980 dokuz yüz ıteksen lira kıyme-t takdir edil -

iş olan Kuruçeşmede kayden Me rdlven ve mahallen Çınarlı çeş • 
alarma iltihak etmelt üzere Fin • mızın rlcatinl müessir bir tarzda ancak tarda kıtaat tahliyesi an~ak araba ve da nakliyatı tevhit komisyonu ttlsl!ği- ol ,, 500 • = 2000~ ,, 
,. d · "-- l " d bu meydanlardan himaye edebilôrdik. tech!zat bakımından ~ğır kayıplar ba· oe ~ilracaat ederek lr.eytiyetı bildir· 8 " 250 " = 2000,- • .wn ıya""" geçme erine musaa e- meler. 1.ilzımdır Bu hususa akU tale 

T&YJ'&re kuvveUerimiz.in ancak kilcük hasma yapılabilir ve aynı zamanda bu • n - 35 
dir. G~n aylarda Finllndiyada, bır kının bindirme noktalarını hlına· geri çekmeyi setreden dümdarlar, dl· binde bulunanların bi.Uıassa ili.na gös· 10 " 
fİmall Norveçte ve Botni körfezi~ yede kullanılabllmişk Kıtalarunı.zm gerlerinin tahmlliııl temin lçiı> .kendi- trnneler! rica olunur_ 300 •• 

100 
60 
20 

• = 3500- • 
= 4000- " 
=IOOO.- • 

me Merdiven sokak eski 16, 18, 20 yeni 20, 22, 24 numaralı üç bap 
ahşap ve harap evin evsafı ve me sahası aşağıda yazılıdır. 

" 
de hüküm 8iiren fena havalar, kar. tarzı hareketi, ve bllh••sa dümdar kuv- !erini feda mecburiyetinde kalabilirdi. ---o---
lar ve buılar dolayısile, mezun vetleriın.iz.in 1ı:ilometrelerce çarpışarak Geçen lıafta, Yunanlstandaki lmpa- H ı" t ı e r 

" 

denize dogru kendilerine yol açmaları ratorluk kuvvetler! efradının tabliye!O, 
bulunan bir 90k askerlerin kıt'a • en yüksek medih ve senaya ]Ayıktır. en güç ıeralt dahilinde devam etm.tş. 
larma iltihak edemem~ ıılınası Günden güne devam eden bomba taar- tir. Bunun tam neticeleri lıenüz veri· \ (B•ş tarafı 1 inci ııa1bd•) Amerikanın eli 
muhtemeldir. tıııhahann gelmesi, ruz!annın yürüyüş halindeki .kollarda lemez, fakat ıı!md;ye kadar, bidayette Türkiyeyi, İngiltere ile olan ittifa· (B tar f 2 . f d ) 

inzibatı bozmadığının bu, ilk misa· Yunanistana ıanderllmlş olan kuvvetin 1 kını bozmak ve bitaraf bir hale aş a 1 ncı say a 
8 

bu askerlerin dönmesi işini tacil lidir. Hususile ki bu kollar tayyare yüzde seksen~ yeni faal vazife bulabi· koymak üzere diplomatik bir hare- Ruzvelt'in kardeşi hususi bir mesaj 
etmiş olabilir ve önümüzdeki bir· taarruzlarından başkaca en aşağı üç leceğl mmtakalara nakledilm!~ bulun- kette bulunması da muhtemeldir. eötürmüştür. Bununla yardım va
kaç hafta içinde hatta bundan faz. Alman zırhlı tümeni tarafınadn takibe- maktadır. Bu harel<At,, ancak kara, .de- Almanların kulla ki n tib. e atlerinin tekrarlandığını ve Japon. 

diliyor. Ve Alman motörlU kuvveUeri- nız ve hava kuvvetıerının mehareti ve naca .. 8 . ıy 1 . , 
la Alman askerinin Finlhıdiya • nin bütün aprlıgına göğüs geriyorlar. fedakilrhi;ı sayesinde mümkün olmuş- her ne olursa olsun, Turklerı, Yu· !ara karşı mukavemet tavsıye edıl-
dan geçınek1e olduğuna dair ha • dl. tur. Geri çekilişi setretmiş olan düm-1 nanistan muvaffakıyetsizliği ne rağ ı· diğini tahmin eylemek büyük bir 
berler gelmesi beklenebilir. Muharebelerde, bilhassa Ollmpos da- darlar, -düşmanı, büyük adet faikiye- men, Alman taleplerine kulak as- kehanet sayılmaz, Çünkü Mareşal 

. tında, Grevena etrafında ve Termopil- tine ragmen, yavaş ve ihtıyath bır iler mamı a teşvik edecek bir k Bmil- .. . 
Almıın • Fin anlaşmasının me • de kıtalanmuın 3.000 ölü ve yaralı ver leme harekettl1e mecbur bırakm:ıııtır. Y . . Ç<> Çang-Kay-Çek hukômetı de de-

«lln askerlerle harp malzemesinin ıdiği haber alınmıştır. Bu zayiat Alman . Ingiliz harp donanması ve ticaret ler. v1ard~~· Mısır :"az'.y~tı ve ~ark: mokrasiler listesine dahil bir un-
d . - . d ld ğu ıann ugradığı zayiata ni.sbetler çok az- fılosu, tahmil harekatının yapıldığı li· takı ngılız mevkılerının takvıyesı surdur. 

e geçmesın~ musaı O u zan. dır. Almanlar müteaddit de!alar kendi manlara ve plajlara düşmanın devamlı Türklerin azmini kuvvetlendirecek 
nedi.lmektedir" mevcutlarından beş misli aşağı kuvvet- ve sidde~H h""VR hiir..ır•ınrı karşısında mahiyettedir. Mister Ruzvelt mazinin bütün bu 

ıer tarafından bazen iki gün durdurul- vük bır C..•aret ve büyük bir feda· acı tecrübelerinden istifade ede-

Ekaliyet Mektep
leri Muallimleri 

ınuşlardır, Almanlann Yunan ve Yu· kArlık göstennı,tir. lngHiz bava kuv· rek Amerikayı yavaş yavaş nazari 
cosıav ordulanna yaptıkları taarruz- vetleri ve donanma bava kuvvetleri MatSUOk f' 
tarda uğradıkları zayiatı hesap et:ni· adetçe çok dOn vaziyette olmalarına a bir durumdan çıkarak ıli müte-
1oruz. rağmen, denizin çekilme>inde gemileri Tokyo, 1 (A.A.) _ Ofi: şeb~is bir ~~le sokmak .istiyor .. ~t· 

Şehrimizdeki ekalliyet ve eene- ÖDümUzdeltl hafta Avam Kamara- bir ı;ı;sbet dahilinde himaye ederek ve J h.'k" 
1
. .. .. . . lantık denızındıı Amerıka •ahılın 

f]Ddaki muzakerede daha ziyade tafsi- nakhyc tayyarelerı He Yunanıstan zi- apon u ume ı sozeu muavını, d (aOOO) .1 f L d 
ı me.. p erın e ça şan mu•u •. \At vıırebileceğiıni zannediyorwn. Fa· marn ar arım tır;ıyarak rollerini ifa et- gaze ec er p n ısın a a ... <uı:ı· . . b. '-te 1 . d lı - ' d 1 t il to la t d M " l en mı nıesa eye aa aı 

limlerin de diğer muallimler gibi ılı;at, ıayiatımu ne kadar elim olursa ınlşlerdir. ka'nın An1erika Birleşik Devletle- Amerıka donanm~~ının ~.ontrolı 
1 til .. dd ti .. d b. !kine' olsun bundan daha ağır olmadığına Şu eohet kaydolunmalıdır kJ Yuna- rine bir seyahati ihtimali hakkında• altına konulması sozden fııle geç 
•. m~ e ıçm e ır . 1 e • memmın olmamız lazım geldiğini ve nistandan dönen kıtalar, girişmiş ol- ı 1 b 
ınır gelinceye kadar vazife yerle. lınparatorlük kuvvetlerinin mU1tehlr dul<ları şiddetli savaılara ve böyle ıe- sorulan suallere cevaben demiştir menin kuvvetli bir adımı sayı a i· 
rlnden ayrılmamalan dün Maarif olabileceklerlni göstermek için meclise raiue bir t~hliycnip teşkil ettiği ağır ki: lir. Bitler muayyen ve tahdit eyle· 

_ . • .. . kAii derecede aöz söylediğimi aanıyo- ımtıhana ragınen, kendilerıne adetçe bu Bu suali bizzat Matsualı:a'ya SO· diği sahadaki her nakliye gemisin 
Mudürluğünce mekteplere ieblığ rwn. kadar laik kuvvetlere karşı mücadele- racağım. Fakat Matsuoka'nın buna batıracaktır. Amerika donanmas 
olunmuştur. Tahliye edilen f5.000 askerin üsleri· lermdcn dolayı hiç bir suretle sarsılmıı sarih bı·r cevap vereceğı'nı' garanti . d b 

İngilizler 
(Baş tarafı 1 inci aa)'faıh) 

de ve bunu ta~ eden hareektler
de 5500 İtalyan ve 2400 müstemle
ke askeri esir edilmiştir. Esirler a

rasında yüksek rütbeli birçok su
bay vardır. İngilizlerin eline !13 ta
ne de 1ıop geçmiştir. Düşmanın 
Ambalagi mıntakasında tutmakta 
olduğu mtidalaa mevzileri üzerine 

yürümekte olan eenup ve şimal 
kolları.mızın :ııirleşmesini istihdaf 

eden hareketler, yolların tahribin
den dolayı yeniden manialara uğ

ramakla beraber devam etmekte
dir. 

d·•ild. ı ek 1 d d bu sahaya gırerse o a u muame· ne muvatıakiyeUe mi döndüğü sualine "'& ır er, ger er en ve gerek c -
Cburchill ıu cevabı vermi tir: zütam ve tPŞekkUl baltmnndan Atman.. edemem. l ye ma.rus k•laca'k demektir. Bt 

•Böyle olduğunu zannediyorum ı ra talk uhmdul<lanna kanidirler. Bu seyahat .fikı'i, suretle ihtiJ&f ve cidal vesilesi do 
Diğer bir suale cevaben de C!ı.urclıill Baha biçilemeyecek dere<:e<W kıy· Rw:velt ile aı;ık, Jkalble görüşıne-

denüftir ld: metli kıtalann bu derece büyük ulsbet- lerde bulunmas·nı tavsive eden bir 
Kuvvetlerimizin alır malzemesi bitta te muva!fakiyefü !!Ur<!tte geri çeklime- J . - h - . 1 . t 

bi tahliye edilememiştir. Fakat Alman- si şayanı kayld blr başarıdır. Bütün çok apo~ s~ya.~ı .. mu .. arrır erı a
Ları.n esasen ağır malzemeleri yok de- kıtalar mücadele ruhunu oldufu gibiırafından ,ilerı surulmuş ve bazı A-
ğil lti. savaş techiz•tını da muhara73 etmlş- merikan ırnzeteleri de, Matsuoka· 

Irak hu•• ku•• metı" 'erd;r. Kaybolan ağır techizat ve nakli- nın Vaşingtonu ziyareti arzusunu 
"!P ff"Chi7..atı pek yakuıda yerine kona- izhar etmişti 
caktır. D"' t f .. .. 

(B•• tuafı 1 inci sayfada) 
ıere yeni İngiliz kuvvetlerinin ya 
kında ihraç edileceği bildirildiği 

ı:aman Irak hükumeti birdenbire 

ıger ara tan, sozcu muavını 

ğabilecek demektir. Bu itibarla Va 
şingtonun bütün hareketlerini ya· 
kından ve sıkı bir surette takip e. 
den Japonya matbnatı bn kararı 
şöyle tefsir ediyorlar: 

•Bu hemen hemen harbe girmiye 
muadil bir tedbirdir.. •Amerika 
devlet adamları şimdi hakikaten 
harbe giden yol üzerinde yürüyor

lar.. İngiliz diplomasisi Birleşik 

lakki edildiğinden herhan~ bir 
hadisenin önüne geçmek üzere bu 
kuvvetlerin çekilmesı Irak hüku • 
metinden ısrarla talep edilmiştir. 

IRAK'IN TEBILİGİ 
Bağdat, 1 (A.A.) - Irak propa· 

ganda mtidiriyeti aşağıdaki tebli
ği neşretmıştir: 

Kohişio·, Amerikan karakol siste
'!lının yf'di deniıe geni<letilmesi 
;,akkınrla, bunun çok tehlikeli bir 
f Pdbir olar~il:ını ve bir t..cavüz tc-

Devletleri filen harbe sokmak neMavülü teliıkki edileceğini söyle-
ticesini elde edebilirse mühim si

miştir. 

Kohişio, Japonyanın Pasifikte 
karakol harekat:nda bulunmasının 
lüzumlu olup olmıyacağl hakkın . 
da bir suale O' ~u cevabı vermiş • 
tir: 

yasi ve askeri bir zafer istihsal et
miş sayılabilir. 

İlkbahar vukuatla yüklii seyrini 
muntazam takip ediyor. 

Hüseyin Şükrü BABAN 

Evsafı: 20 numaralı: Zemin kat kapıdan girilen ve üç basamak • 

la çıkılan zemin bozuk k aresimıın döşeli bir taşlık altında 
bodrum olan bir oda olup taşlıktan geçilen üstü ten!'ke ile 
örtülü binadan hariç ocak mahalli vardır. 
Birinci kat: Bir sofa üzeri ne bır oda iken ortadan tahta ıle 

ayrılarak iki oda haline konmuştur. Sofada bir hela ve o. 
dalarda yük dolap vardi!". Sofadan merdivenle çatı arasına 
çıkılır. 

22 numaralı ev: 20 numaralı evin evsaf ve muştemilatını 
havidir. Yalnız arka tarat fata ocak mahalli olan yerde mer· 
mer bilezikli bir kuyu ve ön cephede bir tulumbası vardır 
24 numaralı ev: Bu üç katlıdır. Zemin katında bir odası 

vardır. Diğer katların bölme ve döşemeleri yoktur Bina • 

nın hey'eti umumiycsi gayrikabili iskan ve haraptır Bah· 

çesinde erik, kayısı, dut gibi bir kaç ağaç vardır. Zemın 

sathı mail olınası iti.bari le ön ve arkasında duvarlı seller 

yapılınıştır. 

Mesahası: Gayrimenkulün mesa hası 1362 metre murabbaı olup 

bunun 102 metre murabbaı üzerine iki iki ve biri üç katlı 
olmak üzere üç ev mebni dır Geri kalanı •bahçedir 

Hududu: Bir tarafı tarikiii.m bir tarafı Sultana menzili ve Andtr
yas menzili arka tarafı vakfı müşarünileyhten arsa ve 
ıbir tarafı yine ııakfı teriften Ancsti menzili ve ar • 
kası bahçe ve bazan Papa z Kigork menzili ve bahçesi ve 

bazan Sahak menzili haza n İstepan menzili ile çevrilmiş Sul 
.tan Beyazıd vakfından. 

Yukarıda hudut ve evsafı ve mesahası yazılı gayri menkuller 
açık arttırma auretüe satılı a çıkil.l" tı..r ____ _..,,.,.....---~-

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma tartnamesi 5/5/41 tarihin • 
den itibaren 41/1687 numara ile.İstanbul Dôrdüncü İcra Dairesinin 

muayyen numarasında berkl!Siıı görebilınesi için açıktır. İlanda ya

zılı olanlardan fazla malftmat almak istiyenler, i9bu şartnameyP 
ve 41/1687 dosya No sile Memu riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttı~maya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde ye

di buçuğu nisbetlnde pey veya mHli bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların ve irtifa)' 

hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerındeki haklarını hususile faiz 

\'e masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on bet 

gün içinde evrakı müsbitelerilebirlikte meıınuriyPtimize bildirme. 
!eri icap eder. Aksi halde haklım tapu sıcilli ile sabit 'llmadıkça "'1-

tı§ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şart

namesini okumuş ve lüzumlu malürnatı ~ ve bunlan tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunur] ar. Cenup mıntakalarında düşmanın 

takibi devam ediyor. Birı;<>k esi ı 

alınmıştır. İtalyan müstemleke kıt. 
alarmda firarlar hergün artmakta
dır. 

vaziyet alınış ve ihraç edilen kıt· 
alar Irak topraklarından geçe~ek 
Iraktan ayrılmadan evvel yeni İn. 
giliz kuvvetlerinin ihraç edilıne • 
sine müsaade edemiyeceğini bil • 
dirmiştir. İngiliz htikümeti, iki 
memleket arasında müna.kid mu· 
:ılıede ile temin edilmiş olan hak. 
!arına bale! getirilmesine müsaa. 
le edemiyeceği cihetle ihraç ha
·eketine devam edilmiş ve bahıs 
·nevzuu olan yeni kuvvetler Ba•· 
aya -•karılm1şlardır. İhraç hare. 
eti hadisesiz cereyan etmiştir. 

Bazı İngiliz kuvvetlerinin Irak
tan transit olarak ge,me.'c-ri içlr> 
Basraya çıkmasına müsaade et . 
mek suretile Irak hükümeti İngi 
liz • Irak muahedesi hüktimlerin' 
tatbik etmek sayg sını göstermi~ 
lir. Fakat İngilizlerin me-Ekür hü 
kiimlPri ihla:de ısrar ı;C.stermeler' 
'rak hükumetini mp,,-ıieketin hu 
kukunu korumalt üzere icap eder 
tedbir:eri almıya mecbur etmiştir 
Binaenaleyh asil Irak milletinder 
<nikün ve sükuneti muhafaza et 
'"!lesi ve dav•••nın hakl: olduğum 
.timat eylemeai ri.:n olunur 

Bu, şimdilik lüzumlu olmıyabi
lir, fakat vaziyetin inkişafına gö 
e istikbalde lüzumlu bir hale gc 

--'~-'--~-'"----'===-il 5 - Gayrimenkul 2/6/941 tarihi ne müsadif Pazartesi günü saat 14 

Y tt"ll N•!rlfat 

Perde ve Sahne 

'ebilir. 

..................~ 

1 Göz Hekl.ni f 
Dr.Murat Rami Aydın• 

Askerlik işleri 

Şubeye davet 
~t"'l Aslr.«illr. Şa-n: 

den 16 ya kadar .İstanbul Dördtincü İcra memurluğunda üç defa 

bağınldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma be

deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış 

lstiyenın aiacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunun da be<1el! 
bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuur,

daıı fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüc!ü baki kalınak İl>" 
Bu a,.lık ainema .,.. ti3'atro mecmua

sının May~ nilahaaı bir çok raimler
le ~ı.kmııtır. İçinde Ertuğrul Muluin'in 
i. Galip Arcan'ın, Vasfi R Zobu'nun, 
Meflı.ııret Erııin'ill 7azıları vardır. 

Bununla beraber Irak ordusunun 
bazı kuvvetlerinin yaptığı tecem. 
-nüler, Basranın 100 kilometre ka
dar garbinde ve F rat ııehr; iize 
rinde bulunan Habbanıye havs 
lssÜnÜ tehdid eder mahiyette te. 

Beyoğlu - Parmakkapı, İmam 
sokak No. 2 - Tel. 41553 

Şubemizde ltayA Yedek btllıl<im 
-.ıuılBl 305 cloiamla Abmd Ot. Mev 
lOt Bulutların (323· 12) pek kısa bJr za. 
•anda subemize mtiracaat etmediğ 

Muayene ve her türlü göz t:ıkdirde hakkında 1076 sayılı kanunun 
ameliyatı fıkaraya para~ızdır. l '1addeyi mahsusuna göre kanun! mua

•••İll•••Iİlmllİİlll••... ••ele yapılacağı ilfuı olunur. 

de arttırma 10 gün daha teın<lid edilerek 12/6/41 tarıhine müsadif 
Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncti İcra Me· 

murluğu odasında arttırma be deli satış istiyenin alacağlna rüchanı 

olan diğer alü:alıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları 
-----....;;.,---·•mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıvmetinin yüzde -----·---

Büyük tarihi roman:e6 Jl Devleti ;Aliye memuruna teslim Fransa b~ekili !M'ösyö Tiyerin tüst ederek harabeei tahtına ken. yetmiş beşini bulmak şartile en çok arttırana ihaie edilir. 

l Az
. N l o·· ld .. .. ld .. ? eylemesı... - talimatı hafiyesi üzerine Mehmed dimi defnederim. 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kımse derhal veya 

U tan iZ aSI UfU U • ' Beşınci m.:a<ı<!esi: D€ y\eti Aliye- Al! paşa Fatma Sultanın tebriki Bunu müteakip dıört devlet kon verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunaral 

Y 
M S . K I \ !liıı koffci mıın!>~dat ve kavanini. vilii.de: bahanesile katibi hususi- soloslan tarafından evvclii. şifa -

, ____ ----------· azan: . am~ ar~y~ - nın Mısır ve Akka eyaletlerinde si Sami bey~ İstanbula yol~yarak 1 hen,,_saniyen tahriren vuku bulan kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş Ol· 

E~er, ış Fransaya kalmış olsay. j manıyeden çek.ılmele.rını muta • dahi carı olup her iki eyalette za. I Fr~nsa sefırının sevkıle do?ruda.n . t«blıgatın ve zımnen mtinderi'Ç duğu bedelle alınağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazaa 
dı, ustelık Surıye de elden gıtmış 1 zammın kuvveı berrıye ve bah • tı şahane namına vergi ve tekalifi dogruya sulha yanaşmak ıstem~ tehdıt etmek cevabını Fransanın hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana 
oluyordu. Londra muahedesi beş riyesi zabitanına itası lazım !:'!len\ mııte<l;l~ tarhile kendi ve ahlafı- ı ise de Reşid paşa tarafından dev- vaidlerine aldanarak geciktirdi. ihale edilir. İJı:i ihale arasındaki fark ve geçen günler için yül.(!e 
maddeden ibaretti. ta. !imalı mem, uru mumaıleyl~ tes ', nı>1 tyali\tı mezkure masarifi. as· 

1 
ıeti.n redded. il_erek iade olunduğu Fransızlar, Mehmed Ali paşaya 

· lim ı ti beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
Makat, lbu muahedeye bir mün· ey emesı şar arını... ! keriye ve-sairesini idare eylemele. tarıhen sa:bıttır. dayanmasını ve red cevabı ver . 

ferid sened ilave edilınişti. Bu se· İkinci maddesi: Mehmed Ali pa· · ri.... Yani, Mehmed Ali paşanın doğ. mesini teklif etmişlerdi. Konso • Kalmaksızın memııriyetim!zce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 
nedi münferid adeta ültimatom şa on gtin zarfında t~~zimatı ~eş. \ Tarihi Siyasiye göre: Her ne rudan doğruya sulh teklifini ka. loslar. birinci mühl~tin inkiza~ı 7 - Alıcı uttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferae 
ıeklinde idi.. ruhayı kabul etmedığı takdırde . kadar Rallf paşa sadaret maka • ibul etmeyip, Reşid paşa İngiliz hasebıle Rıfat bey ile beraber gıt harcını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını 

Birinci maddesi: Mısır valiliği • Akka paşalığı idaresinin kaydıha. l mıııd 3 ·bulunuyor idiyse de mesa· 1 müdahalesine razı olmuştu. tiklerinde ise: vermeğe mecburdur. 
nin Mehmed Ali paşa ve evladı 

1 
yatla verilmesinden sarfınaz~r o-1 lfr.i d•h,t:·e hariciye nazırı Reşid ı ı:e~id .pa~a, İngili~lere ~ de~~ ~ Mtilkü Allah verir.. Allah Mtiterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden 

sahihasına bilverase ve Akka va. l lunacağı ... • . 

1 

paşa tarafından idare olunuyor - baglı ı~ı kı, devletı . ~arı.cıyesını alır, ben Cenaıbıhakka mütevek • mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait 
liliği ile kumandanlığı ve Şan: l Üçuncü maddesı: Tarafı devle • <!u. ı tama~ı!e onların sefırı e!ıne ter- kilim... olmayıp arttınna bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yu-

ha~a~isi bii.ka.ydıhayat taviz ve i.~a te t~ye olunaca.k .vergilerin ıı:r- 'ı Ve, Devleti Aliytnin umuru ket~ştı. . Dedi.. karıda gösterilen tarihde İstanbul Dördüncü icra memurluğu odasın· 
lesını tahdıdı hudud suretıle gos· vechı muharrer ikı surete gore , hariciyesi yani ·hariciye nezareti j Dort devletın kararını Meilmed İkinci mühletın· hul"'lu"nu·· bı'l - ~ ... - il rtt d · · d t ı 

u Ja işbu ilan ve g .... ..,r en a ırma şartnamesı aıresın e sa uacağı 
terdikt~ ~aada kendisine bi~ I karar!aııtırılacağı... ; de İngiliz sefiri Lord Ponscml:ıi 1 All. ~aşaya .. tebliğ için gönderi.len dirmek için gittiklerinde dahi hid ilan olunur. S4l/l6S7 
Devletı Alıye memuru vesatet,le Dörduncı.i maddesi: Her iki su. h:..n.,.netile idare olunmakta idı. ıharıcıye musteşarı Sadık Rifat detle ilk husumeUe .İstanbul üze-
L'ıbar olunduğu günden itibaren reli kabulde de Mehmed Ali pa • 1 Yani İngiltere hükumeti Reşid : ~yin hini t.e~liğde paşadan aldı· rine yürtiyeeeğini, konsoloslara•••••••••••••••••••••••••••• 
on gün mehil verildiği, Cidde cya- şanın Oiı günden yirmi güne ka • ı paşa vasıtasile tamam ile Devleti gı cevap şu ıdi: ' emniyeti olınamast hasooile Ri • 
!eti ile dahilinde kain mukaddes dar tayin olunmuş müddetin in • Aliyeyi eline almıştı. Sultan Me. - Vallah, billah, tallah malik fat bey ile beraber çekilip gitme. 
ıehirlerden, Girid ceziresinden, kizaSından evvel donanmayi hü • ı cid de buna razı olınu.ştu. olduğum araziden 'bir kar~ yer !erini beyan ettiyse de konsolos-
Mısır ve Akka paşalığı hududuna mayun.t, düveli müttefıka donan· Hüsrc·v ;ıa~aJ1, yok eden İr.gil. tct"kemem. Eğer bana il.ıi.nıharp lar dana on gtin mühletleri olduk 
dahil olmıyan kıiffeı memeliki Os. maları lwnarıdanları huzurunda l tere idı. Hüsrev paş.mın azli ve ederlerse memaliki şahaneyi al • !arını bildirdiler. (Daha nr) 

• 

ZAYİ - İunit jandarma Kocaeli Bö
lüğünde-n aldığım mezuniyet vesikamı 
zayi ettim. Yeniııinl alacajiımdan eski· 
ııiııın hükmü yoldur. 
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