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Mevlevilik Nedir? 
.......... .... ... ""'"" "''"' ......... ~ 

Celaleddini Rumi Kimdir? 
Yazan : ZİYA ŞAKIR 

-73-
dimlel.e~: ka.fiyeler üzerinede du-ı ile muhafaza edilmektedir. Gören
rup duşunmuyor .. (aheuk) ve ya- !eri hayran edecek dencede nefis 
hut son derecede teessür eseri gös- nakışlar ve yaldu:larla müzeyyen 
termiş .. hatta ona olan hürmet ve olan bu altı cilt (kitab)m sonunda, 
qtiyakını iiade etmek için: [Temmetül - Kitabül Mesnevi] ke-

[Ma aşı.im, aerkeştei aevÜ7J limelerile başlıyan bir [kelebe] ifa 
muşkim.] desinde de, (Mesnevi)nin o nüsha

Mısraile baılıyan en gfuıide ga
zellerinden birini söylemiştir. .. Bu 
gazeli söyliyen - (Cenibı Mevlana) 
gibi özü ve söri bir olan - bir za. 
tın, bu sözlerini nakzederek, Mu
hiddini Arabi'yi tezyif ve tekfire 
kalkışması, imkan ve ihtimal hari
cindedir. 

(7 nci cild)in sahte bir (Mesnevi 
ta•lağı) olduğuna en bariz deliller
den biri de, asıl (Mesnevii şerif) ile 
olan üslıip, lisan, beyan, ifade, te

fekkür ve muhakeme farklarıdır. 
Bihakkın (Mağzı Kur'an) adını ta
şıyan altı cilt (Mesnevi) ile bu 
7 nci cildin arasında en küçük bir 
münasebet aramak bile hatadır, 

(Mesnevi} ayn bir 
( iliın) teldini aldı 

Çok yüksek hikmetleri ihtiva e
den ve bu sebeple de hakikaten 
(l\Tağzı Kur'an) şerefli unvanını 
iktisap eyliyen (Mesnevi)niıı öze
linden asırlar geçtikçe kıymeti art
mış .. nihayet, başlıbaşıııa bir (ilim) 
ıeklini almıştır. 

(Hazreti Mevlana) miiridanına, 

(sema ve safa) ile (Mesnevi kıra
ati)ni tavsiye etüği için, (Mevle-

larla hitam bulduğu teeyyüt eyle
mektedir ... Bu kat'i delillerden, aşi
kar bir surette anlaşılıyor ki, (7 nci 
cilt) adı verilen bu kitap, tamami
le sahtedir. 

Bu sahte kitap, (1035) tarihinde 
zuhur etmiştir. Ve, Mevlevi aziz
leri tarafından kabul edilen umuınt 
kanaate nazaran, - mahzıl, (Mesne
vii şeriI) in kıymetini tenzil ve tez
yif için - (Hüsameddin) isminde 
bir (Kallüş)a tanzim ettirilmiştir. 
Ve bu tanzim ettirenler de; (Şey
hi ekber, · Mohiddini Arabi)yi, 
(Hazreti Mevliına)nın lisanından 

tain ve tekfir ettirerek, (Mesne
vi) nin ilahi şairini halkın husu
metine maruz bırakmak istiyen 
(esbabı taassup)dan mürekkeptir. 

Mevlevi azizlerinin bu kanaatle
ri, tam bir hakikat olarak kabul 
edilebilir. Çünkü, (Hazreti Mevl&
na)nın, (Muhiddini Arabi)ye ver
miş olduğu büyük kıymet ve ehem
miyet nazarı dikkate alınırsa, ı>
nun, bu büyük islam alimi hakkın
da en küçük bir tariz ve hatta ten
kitte bulıınmıyacağı, en biriz bir 
hakikattir. 

(Daha var) 

[c,~,:J 
Bir çiroz alışverişi 
Haçik, elindeki desteyi gelene, 

geçene göstererek bağırıyordu: 
- Darıcanın çiri, Darıcanın çi

rL. hem de iri iri, hem de iri lri.. 
Başı siyah örtülü, ayaklarında 

tüylü pando(fıı, elinde sepet, alt
mışlık bir kadın sokuldu ve Niğde 
şivesile sordo: 

- Gaça veriyon çirozları! 
- On tane yirmi, on tane yirmL. 

haydi akşam pazarı! 
- Onunu, yirmisini bırah bir 

darafa pndi de kilosu gaça? Sen 
ODU oJyle! 

- Kurudur bu,. kiloya gelme'I! 
- Guru olduğu sebepten çoh mu 

çeker dersin? 
- Çekmiştir o zavallı zati çeke· 

ceği kadar! 
- Ne çekmiştir? 

' - Görmoorsun ne çekmiştir? 
Evvela balıkçının iğnesini damağı
na yiyip de sudan çıkar çıkmaz 
cartayı çekmiş, arkasından da 
irabmetlik hayvancık güneşte ku
ruya kuruya, gör ki ne hale gel
miştir. 

_ Daha neler çekecek zavallı? 
- Daha çekeceği kaldı mı ki? 
_ Galmaz olur mu? Ben şindi 

senden onlan alıp eve gotür~
ğum, mangalda havlıyacağum.. 

- Sen mi havlıyacaksın?! 
- Ya ben havlarırn, yagelinim 

havlar! 
- Hanginiz eyi havlar? 
Kadın işin farkına vararak: 
- Sen, ikimizden de iyi havlar

sm ya! Bırah onu şincli, diyeceğum 
şu ki zavallılan ataşta yalazladıh

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Osman Cemal KAYGILI 

Y ardımsevenler cemi/' 
yetinin mühürü geldi 

-------mı:ıı 1 

Sayın Bayan Mevhibe fnönü'nün beyannamesi 
1 teksir edilerek kazalara dağıtıldı 

Ankaradaki • Yardımseven Ba
yanlar Cemiyeti> nin yeni teşek -
kül eden İstanbul şubesine aid 
resmi mühür dfuı Ankaradan gön.. 
derilmiştir. Teberrü makbuzları da 
yola çıkarılmıştır. 

Bayan Mevhibe İnönünün ka • 
dınlarımızı vatan hizmetinde ça
lışmağa davet eden ·beyannamesi 
teksir olunarak İstanbul kazala -
rına gönderilmiştir. 

Cemiyetin İstanbul şubesinin 
idare hey'eti Salı günü Partide 
bir toplantı yaparak faaliyet hak. 
kında görüşecektir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine gö. 
re kadınlarımızın cephe gerisinde 
ve Pasif korunma işlerinde de ça
lışmalarını temin içine Yardımse -
ven Bayanlar Cemiyeti> nizamna.. 
mesinde icap eden tadilat yapıl -
mıştır. 

-------~tı:ılll-------~ 

Kuru deri fiat- Belediyeye 60
1 

farı yükseldi memur alınacak 

Ameıika ile 
muhabere 

ı o ı .s ~-PoLiriK~ 
Atiantikte 
hazırı k 

Yazan: Hamid Nuri lrmaJı 

li5) irleşik Amerika ile Ja
g)Po_nyunın, İngiltere , .• 

Bağda t tarikile Mıhver devletleri müca-

tayyare p O S ta Si delesine karşılıklı olarak iştirak 
suretile fili yardımlara ve mücade. 

kabul ediliyor leye başlamıya hazırlandıklarına 
Akdeniz hıtrbinden iOnra ait haberlerin tevatir haline gel-

i;ekteye uğramış olan Avru _ dikleri görülüyor. Diğer bütün 
pa _ Amerika hava postaları harp cephelerini, Atlantrktcki cep-
yüzünden Amerika ile muha • he itibıuile ikinci, üçüncü derece
bereler çok uzun olmakta ve de sayd.ğını söylemiş olan İngilte-

1 re Başvekili M. Çörçil, Birleşik A
bu yüzden büyük güçlüklerle 1 merika hiilliiınetinin yeni şümullii 
karşılaşılmakta idi. 

ve te\irli tedbirlerinden, barekctle-
Haber aldığımıza göre, Bağ. rinden dahi :ıahsr<Jiyordu. 

dad ile Amerika arasın • Atlantik harbi, sanayi ınamuli-
da yeni bir hava postası ihdas tını, harp levazımını, iptidai ınad-
edilmiştir. Birnrenaleyh posta de ve gıda stokları kaynaklarını 
idaresi Aemrika için tayyare İngiltere adalarına ve di[;er ıaraf-
postası kabul etmeğe başla - lardaki cephelerine tahsis eden 
mıştır. Yeni şekle göre Aıne • Birleşik Amerikanın, İngiltere ada-
rika ile 20 gün içinde muha - !arından başka Yeni Dünyanı.a 
bere etmek imkan dahiline . müdafaasınds. dahi en büyük. ~o& 
girmiştir. Halbuki şimd.ye ka- 1 mühim mücadele sayılmaktadır. 

1 dar ancak 2,5 - 3 ayda muha. Bu sebeple Atlantik den:zindc 350 
Sümer Bank komis- Hazirandan evvel bir bere etmek mümkündü. .ımn mesafeye taksim edilmiş, ek-

yondan sebebini sordu imtihan açılacak \_ ., serisi gayrimeskôn, 30 bin kadar 
niihısa salıip İngi1tcrcnin Bermu-

Tuzlu kuru ve hava kurusu ko- Hazirandan itibaren Beledıye • 
yun derileri tekrar yükselmeğe inin bazı müdürlük ve şubelerine 
başlamıştır. Fakat bu yükselme he yeniden 60 kadar muhteilf memur 
nüz eski seviyeyi bulmamıştır. 661 alınacaktır. 
kuruş olan tuzlu kuru deriler 75 Bıı memurlar orta mektep ve li
kuruşa ve 80 kuruş olan hava ku- ı se me:runlarile yüksek mektep me
rusu deriler de 90 kuruşa yüksel- zunları arasından seçilecektir. 
miştir. 1 Yakında bu maksadla bir imtihan 

Sümerbank Fiyat Mürakabe Ko- açılacaktır. 
misyonuna müracaat ederek deri. ---o----

G •• ı k da adalarında Nevyork ve Londra om e ve hükfunctlerile erkanıharbiyeleri-
nin, dOllanma ve hava başknman· 

kravat f "ıatı danlıklarııun müşterek tedbirleri-
nin tnmam1anmrısına devam edili
yor. Diğer taraftan, 250 bin kadar 

Yakında azami kar 
haddi konacak 

vi tariki)nin ilk devirlerinde, mü-

1 r~ıerin ene~~~ daima _Mesnevi I[ MAHKEMELERDE ve p OL 1 S T E 
nushaları goruluyor. Hatti bunlar-
dan birçok (hafızı Mesnevi) yetişi-

lerdeki bu yükselişin normal olup 
olmadığını sormuştur. Komisyon 
bu hususta tetkiklere başlamıştır. 

Derilerin bu şekilde yükselme -
sine sebep ihracat için yeniden 
mühim miktarda lisans verilmiş 

Bahri ye 1 i Safim Kundura çivisi ih

metresini öldürdü ti~~rı yapan 2 
kışı yakalandı 

nüfusu barındıran Portekizin At
lantikteki Ajor adasile, İspanyanın 
yarım milyon kadar halkla mes
kun Kanarya adasını Amerika ve 
İngiltere hükôınctlerinin kon!rul· 
leri, icap ederse işgalleri alt·nrı al
mak istedikleri, aliıkaclar hiikô
ınetlcrle müzakeerlcrindcn, yap
tıkları hazırlıklardan anlaşılmak

tadır. ---o---

yo;::.:snevi)nin dekayık ve gava- Bir krem imalathanesinde çıkan olmasıdır. 
Diğer taraftan Macarlarla eski

den yapılan anlaşmaya göre Ma -
caristana yeniden 300 bin liralık 
1eri teklif edilmiştir. Bu malların 
.;evkine yakında başlanacaktır. 

Hadiseden sonra ka
çan Salim ehemmi

yetle aranıyor 

Fiyat Mürakabe memurları a • 
yakkabı çivisi ihtikarı yapmakla 
maznun iki tacir hakkındaki tah -
kikatı bitırerek suçluları adliyeye 
vermiştir, 

mızını bilen ve bunları müritlere J k .. ld •• 
şerh ve izah eyliyen zevata (Mes- yangında bir ÇOCU { yanara 0 U 
nevihan) deniliyordu. 

Mesııevihan • ve yahut, (Mesne
vi müderrisi) - olmak, kolay bir 
şey değildi, Mesnevide tam bir ih
tisas kazanabilmek için bir hayli 
çalışmak, yorulmak, senelerce uğ

-------~ .. -------~ Bahriyeli 13.kabile maruf, sabı- Suçlıılar Mercanda İzak oğlu Yu 

Bir işçi kız da ağır surette yandı.. Yangının 
sebebi henüz kat'iyetle anlaşılamadı Ehliyetsiz çocuklar Bisiklete 

binmeyecek 

kalılardan Salim evvelki gece Bey da ile Karabet Topuzyandır. Bun. 
oğlunda bir barda, bir müddetten. !ar ayakkabı çivisini 320 kuruşa 
beri arası açık bulunan metresi, satmaktan suçludurlar. 
Karagümrükte Kabakulak soka - Diğer taraftan mürakabe teşki _ 
ğında 47 numarada oturan 24 ya- !atının japka ve gömlek kravat i.. 
11nda Mükenemi bir erkekle otu- çin yapmakta oldul!U tetkikler iler 
rurken görmüş, Mükerrem, Salimi 

nışmak gerekti. 
ilk (Mcsncvilıiın)lar; Biiaamed

din Çelebi, Sultan Veled, Saraced
din, Şemseddin, A'iieddin Amasya
vi, l\fecdeddin Sipehsalar, Ahmet 
Eflaki gibi, (Hazreti Mevlana) nm 
iliın ve irfan muhitinde yetişmiş 
n yahut yetifenlerin feyizlerinden 
istifade etmit zevattan mürek

Dün sabah saat sekizi elli geçe 'ihtikar davası intikal etmiş, bun
tahtakalede Sabuncu hanında 31 /!ardan 46 tanesi karara bağlan -
numaralı odada K.iımile aid krem mıştır, Diğer 20 davaya devam e -
ve vazelin fabrikasında yangın dilmekted.ir. 

16 yaşından aşağı çocukların eh
liyetname almadan bisiklete bin
meleri yeni zabıtai belediye tali -
matnamesince menolunmuştur. 

!emektedir. Yapılan tetkiklere gö
kıskandıracak bazı hareketler yap. re şapkacılar arasında rekabet çıkmış, imalathane tamamen yan· Karara bağlanan 46 davadan 

dıktan sonra söndürülmüştür. Yan otuz dördü mahkfımiyet, on ikisi Bu hususta kazalara dün Bele • 
diye Reisliğince tebliğat yapılarak 
kontroller icrası bildirilm~tir. 

mış, bunun üzerine Salim tab'."'- mevcud olduğundan fiyatlar dü • 
casını çekerek altı el ateş etllU§ • ··kt·· B be ı k t şl gın esnasında imalathanede beraetle neticelenmiştir. 

çırak 14 yaşında Hasan ya- Tramvaydan inerken tir. Tabancadan °ıkan kurşunlar - şu ur. u se. P e şa.p a sa .1 arı
• "k' · b ·tın· d .. d" .,.. .na fiyat !esbıt edılmıyecektır. 

narak ölmüş, işçilerden Yük. Azapkapıda oturan Çayef kızı Bevlerbeyi mezarlığına ölü 
defnedilmiyecek 

uan 1 ısı oşa gı ış, or u mu - a·· l k k ti • 
k · ht ·1.f 1 . . bet om e ve rava arın azamı sa. 

kepti. 

* 

sckkaldırımda oturan 28 ya- Salome Eıninönünde tramvaydan 
şında Lora ağır, işçilerden inerken düpnüş, başından ehem
diğer biri de hafiS surette yanmış- miyetli surette yaralanmış, tedavi 
!ardır. Yaralı Lora Haseki hasta • altına alınmıştır. 

Topkapı mezarlıklarının yeni a
ğaçlandırılan kısmına. badema ölü 
gömülmemesi belediyece karar -
la.ştırılmıştır. 

errem.ın mu e ı yer erıne ısa . k 1 t 
t · t' Ağ al 1 k B tış fıyatları yakında arar aş ın -e mış ır. ır yar ı o ara ey - lacakt 
oğlu hastanesine kaldırılan Mü • ır·----o---
kerrem aldığı yaraların tes;rile öl
müştür. Hadiseyi müteakip kaçan Dünkü ihracatımız 

Şimdi burada, dikkate şayan bir 1 nesine kaldırılmıştır. 
nokta vardır. O da, Mesnevinin Müddeiumwn.i muavinlerinden 
(7 nci cild)i diye ortaya çıkarılan Orhan Tığrak tahkikata el koy -
bir kitaptır. muş. dün öğleden sonra mahallin-

Bizzat, Sultan Veled tarabndan de bir keşif yapılmıştır. Yangının 
sarahaten kaydedilmiş olduğuna havagazı ocağının parlamasile çık
göre, yukarıdaki kat'i rivayete, hiç tığı söylenmekte ise de. bu cihet 
tereddüt etnieden inanmak lazım h~nüz kat'i olarak tesbit edilme • 
gelir ... Hal böyle iken ve (:'ılesne- miştir. Tahkikata devam olun -
vi)nin altı ciltten mij.rekkep olan maktadır. 

birçok nüsbalan meydanda dnrur- Otomobil çarptı 
keo, (Hazreti Mevliına)nın vefa- Usküdarda oturan şoför Cuma 
hndan üç yüz küsur sene sonra. Ali, idare ettiği 4109 numaralı 
(Mesnevinin 7 nci cildi) diye orta- kamyonla Beşiktaşta Ömer adında 
~-bir kitap çıkma.sı, calibi dikkat- birisine çarparak ağır surette ya -

ralanmasına sebep olmuştur. Ya -
Hüsameddin Çelebi tarafındaıı ralı Ömer Gümüşsuyu hastanesine 

kayıt ve tesbit edilen (Mesnevii JC-
1 
kaldınlmış, şcıför yakalanarak tah 

rif)in aslı - tam altı cit olarak -ı «ikata başlanmıştır. 
(Hazreti Mevlıina)nın türbesinde Bir ayda bakılan ihtikir 
vo bilh- (sandukai mübarek) davaları 

içinde, büyük bir dikkat ve itina Nisan ayı içerisinde adliyeye 66 

!Uiı.ell.b: ffiF AN DOOAN 
Edebi Roman: il 

Yerimde duramıyacağunı anlı ·!Netice itibarile keder ve üzüntü ... 
yorum. Nerede ise gözlerim muka- Arkadaşım hlç ses çıkarmadı. 
vemetini kaybedecek ve ben genç Onun da fenalaştığı yüzünden bel
bir kız arkadaşımın evinde küçü· li idi. Adeta söylediği sözlere pq.. 
leceğim.. man olmuştu. 

Mantomu biJ..e çıkannağa vakit 
kalmamıştı, hemen kalkarak e!iıııi 
Haleye uzatt.un: 

- Allahaısmarladık kardeşim .. 
beni mazur görürsün değil mi? .. 
Başka zaman bol bol görüşelim ... 

Diyerek odadan çıkmağa hazır
landım. Bu hareketim vaziyetim.i 

belli ediyordu. Oturup konuşmağa 
geldiğim bir arkadaşımdan beş 
dakika içinde ayrılmama başka 
ınitna verilem<'zdi. Teessür ... Se • 
ven bir kimsenin inkisarı hayali ... 

Ağır ağır merdivenleri inip so.. 
kağa fırladım. Biraz evvel yürü -
yerek geldiğim yolu şimdi katede
cek takatte değildim. Ayaklarım. 
da zerre kadar derman yok .. 

Tramvay bir parça daha geç ge
lecek olsaydı, ben muhakkak ki so 
kak ortasında serilip kalacaktım. 
Fakat aldanm~ını.. çünkü biraz 

:ıra daha acı bir hakikatle kar
şılaştığım halde, metanetimden 
fazla bir ,ey ka,..,.,tmedim. 

Altı yol 8"ında tramvaydan ia. 

Elbisesile paltosunu çalmıtlar 
Suphi adında bir tacir bir müd

det evvel bir iş için taşraya git -
miş, dönüşte, Maçkadaki evinden 
üç kat elbisesile bir palto vesair 
bazı eşyanın çalındığını görmüş, 

hadiseden zabıtayı haberdar et • 
miştir. Yapılan tahkikatta, Sup -
hinin eski karısının akrabasından 
Kemal adında birisinin, eski karı. 
;ından aldığı anahtarla 1<apıyı aça
rak bu eşyayı aldığı anlaşılmış, 

Kemal dün adliyeye veri.I.ıni.ş, SuL 
tanahmed birinci sulh ceza mah -
kemesinde so,,gusıı yapıldıktan 

sonra tevkif edilmiştir. 
iki yqında bir çocuğun bqına 

camekan düttü 
Eminönünde Hocagıyasettin ma. 

hallesinde oturan Şazinin 2 yaşın· 
daki çocuğu Salihin başına evd 
camekAn düşerek ehemmiyetli su. 
rette yaralanmıştır. 

A-·ni suretle Kandilli ve Bey -
lerbty i mezarlıkları ile Karaca -
ahmed mezarlığının bazı yerlerine 
ölü gömülmiyecektir. 
Diğer taraftan Belediye Reisliği 

Kadıköyünde de bir cAsri mezar
lık. tesis edecektir. 

Beşiktaıta bava tecrübeleri 

Vilayetimiz kazalarında- yapıl 
makta olan hava tecrübelerinden 
Beşiktaşa aid olanın 10 Mayıs Cu
martesi günü saat 10 da icra karar. 
laştırılmıştır. 

\lelediyenin yeni bütçesi geldi 
Belediye Hesap İşleri Müdürü 

lıluhtar Acar dün sabah Ankara -
dan şehnmize dönmüştür. 

Mumaileyh Belediye ve Vilaye
in 1941 mali yılı bütçelerini Da.. 
~iliye Vekaletine tasdik ettirmiş-
~ir. 

Salim aranmaktadır. 

Sümerbank Müdürü geldi 
Süme~bank Umum Müdürü 

Bürhan Zihni Sanus şehrimize 

gelmiştir. Umum Müdür bir müd. 
det şehrimizde kalarak tetkiklei
ne edvam edecektir. 

İhracat piyasasındaki faaliyet 
hararetle devam etmektedir. Dün 
muhtelif memleketlere 532 bin li
ralık ihracat muamelesi kayde -
dilmiştir. Bu meyanda Romanya. 
ya zeytin, Almanyaya nohud, kuş
yemi, Amerikaya porsuk derisi ve 
ham deri sevkedilmiştir. 

Istanbulda un· stoku 
Pazartesiden itibaren stok yapılmağa baş
ı anacak. 1 O ye r de d e p o ki r alandı 
Bel-ediyenin vücııde getireceği ı Şehir Meclisi hasından Hamdi 

1 milyon liralık un stoku hakkın. Rasim Bütün, avukat Atıf, Ferid 
da dün belediyede Vali Muavini Cemal. Murad Fortunzade, İ.lı:tisad 
Raşid Demir.aşın reisliğinde bir Müdürü Sırffet Sezer, muhasebe 
komisyon toplanmıştır. ,...;\cii;rü Muhtar Acardan mürek.. 

kep ol.an bu komisyon Pazartesi 

mem icap ederken, Haleden işit- Güzelliğine mağrur olan sarışın sinde aldanmışım.. 
g~uunaen itibaren stok un yapıl -
masını kararlaştırmıştır. 

Bu iş için icap eden 1 milyon li
ralık kredi emri dün Ziraat Ban.. 
kasına gelmiştir. İlk olarak stok 
unlar içın 10 yerde depo kiralan • 
mıştır. 

tiğim sözlerin tesiri beni dalgın- Emel, Feridin kolundaki vaziyeti- Deri tüccarı Cemalin karıS1 E -
lığa sürükliyerek Kadıköyüne l<a. 

1 

le sanki beynime girmeğe ÇallŞl - mel, ve sevdiği bir adam şimdi 
dar getirmişti. İhtimal ki ben Ka-

1 

yordu. kalkmak üzere olan şu vapurun 
dıköyüne geldiğimin de farkında İzmit ve üç günlük izin .. demek salonunda kim bilir İstanbulun 
olmıyacaktı~ ki, biletçi~ ikaz'.le 1 ki izin~ iki.nci ?~ü bu şe~ilde hangi semtinde ba~başa kalmağa 
an~ak kend.ıme gelebıld.m ".e ~ı -

1 
geçecektı. ~m bılır. nereye gıd_i • 

1 
koşuyorlar. Beri tarafta da seven 

nırımden. ~lere~ meydana ındım. ! y°.rfa~dı. Dun g~kı balo, 'bugun. , ve fakat aevilmiyen, ihmal edil~n Üç çöp fırını daha yapılacak 
Bazı hiıdıselerı, olacak hır şeye ı ku eglence ve ıhtımal kı yarın da ı· Berid, göz yaşlarını dökmek içın Edirnekapıda ilk defa tesis ve 

atfederler. Be <ia doğru g•liba.. başka bir macera .. ve öte tarafta bir an evvel evine y.?tişmeğe çalı- inşa olunan modern çöp :fırınında 
Çünkü, henüz gi:'rüp öğrenmem i.. .

1 
sevildiğine inanan zavallı Berid.. ışıyor. yapılan tecrübeler muvaffakiyet -

cap edc-ı şcyıer varmış· . Fakat bu o andan itibaren bitti. Tramvayın sarsılmasile kendime le netieelenmiştir. Bunun ürerine 
Kadık,-.yü'.'ıı~ tekrar .. tramvay ı Iki sen~lik nişanlılık hayatım ve ,geldim. Biletçi yanıma gelmiş, gi- Belediye Reisliği Kadıköy, İstan -

bekleyıp eV1ffie gelmek ıçın hazır- ı çok eskıd<>nberı ona karşı olan deceğim y.?ri soruyordu. Bu koca bul, Beyoğlu ve Üsküdarda da üç 
lanırken., .. Hal~lerde. oldu~undan s~:'gim bir an içinde gözlerimin. ö- arabada benden başk"a klınse yok. çöp fırını inşa etmeği kararlaştır. 
daha buyuk bır hakıkatle Karşı - nunde canlandı sonra bırdenbıre Son defa başımı iskele tarafına mıştır. 
laştun. eriyip gitti. çevirdim. Ve elimden almağa ça • İnşaata bu ay içinde başlanıla • 

Ferid, yanında Emel olduğu haL Tramvaydaki dalgınlığım boş liştıkları Feridin biraz evvelki ha- caktır. 
de Kadıköy iskelesıne doğTu iler- ı' bir sebepten değilmiş. Ben nişan- yalini göz önüne getirdim. Bir ay lstanbul fqe Müdürlüğünün 
liyordu. Birbırlfiine son derece lım tarafından aldatıldığımı gö - evvel yaptırdığı yeni elbiseleri ve kadrosu bekleniyor 
sokulmuşlar, eski iki dost gibi ko- zümle görmeğe mahkum bir kim. ruğen çizmelerile beynimi ezme - İaşe Umum Müdürlüğüne bağlı 
nuşuyorlardı. Herhalde vapura bi- se imi!;im .. ve şimdi gördüm. O sa- ğe çalışıyor gibi parkelerin üze - olarak teşkil edilecek olan İstan • 
neceklerdi. Onlara görünmemek i. n yılanı, 'bütün kalbimi verdiğim ı rine sert sert baS1yor ve mahmuz. bul İaşe Müdürlüğünün kadroları 
çin bütün gayretimi topladım ve sübayın kolunda gördüm. Ferid... larını şıkıxdatıyordu. Yanındaki beklenmektedir. İstanbuldaki iaşe 
H&ydarpaşa tarafına geçecek olan Her hareketine itimad ettiğim a!I- sarı yılan ise onun bu mahmuz işleri ile münhasıran İaşe Müdür
bir traınva}'111 arkaaında siper al. teğmen Ferid ... Hayatını çok iyi tempolarına ayak uydunnağa çal.ı j lüğii meşgul olacak, Ticaret Ofisi. 
dıın. bildiğim teyzezadem ... Ji'.akat hep. ~arak sekiyordu. (Daha var) yalnız ithal islerine bakacaktır. 

Böyleee, Almanyanın tahtelba
hirlerile tayyarelerinin, 1\merikı 

limanlarından İngiltere adalarına 
scvkedilcn vapurlarla, lıamulelcri
ni batırn1alarının tahdidine inı!.5.n 
hasıl olacağı hesap ediliyor. 

Muhtelif kaynaklardan .-er!l»n 
haberler Birleşik Amerikanın 'Z· 
Kutuptaki buzlu Groeolanı! aıfo>ı· 
nı da işgale hazırlandığını bild"'i
yordu. Danimarkaya ait <>lmal la 
beraber,_ senem.in Uçte- ikisinde gü

neşsiz, karanlık, buzlar içinde yc•ı
yan bir miktar yerli halkı ilıt'va 
eden Groenland adasında Alman
yanın hava, deniz üssü tesis et
mesi, Şarki Amerikayı, ayni za
manda başka bir istikametten İn
giltere adalarını tehdit edebilir. 

Almanlar da Norvcçe asker sev
ketmektedir. Bu hazırlığın sebebi 
herhalde Groenland'la alakadar 
olmalıdır. 

Sıcak ve donmıyan sulardan, 
belki de Şimali Norveçten naklo
lıınarak, Groenland buz adasının 
Almanya kuvvetlerince, Amerika
dan daha evvel i•ııal edilm'"i mev
cut ilıtiınalcrin knv\'ctlilcri arasın
dadır. 

* Böyleoe Atlantik harbine en bil· 
yük elırmn,:yeti veren İngiltere 'o 
Amerİl<f(ll! karşı, Almanyanın daT•i 
mukabil tedbirlerini almakta de
vam eylediğini söyliyebiliriz. 
İspanya yolile Cebelüttarık'Ln 

işgaline, buradaki boğazın kapatıl
masına yine Almanyaca teşebbüs 
olunacağını İngiltere kaynakları 
bildiriyorlar. O halde Almanyanın, 
Afrikanın Atlas denizi sahillerine• 
uzanan garp kısımlarının, belki de 
ve muhtemel olarak cenubena, A· 
merika kıt'a!!llU ihata eden snlarııı 
yakın sahillerine ka<iar işgal hare
ketine haşbyaeağını da söylemek 
mümkündür. 

Akdeniz, Afrika harhi devam e
derken, hepsinden ehemmiyetli te
lakki olunan Atlantik muharebe
sinin yeni hareketleri, mohternel 
Amerika • .Japonya harbine karşı 
tarafların Singapurdan başka Fe
lemenk Ilindistanı adalarına dahi 
şamil hazırlıklan devam ediyor. 
Harbin genİ11emesi, daha fazla 
şiddetlenmesi önündeyiz. Fakat 
banun, Boğa.Jar mıntakası, (Tlı:• 
rayna istikametlerinde olmıyaer 

kına dahi kaniiz. 
Hamit Nuri IRMAK 

Altın fiyatlan 
Altın fiyatlarındaki yüksek]~ 

devam etmektedir. Dün bir attın 
28 lira 10 kuruştan muamele gör• 
müştür. 

Erik ağacından düttü 
Üsküdarda Solaksinan mahal • 

lesinde Tophanelioğlu sokağında 
37 numarada oturan Halid, çıktığı 
erik ağacından düşerek ağır su . ." 
rette yaralanmış, Haydarpaşa Nu; 
mune hastanesine kaldırı!mL<W 
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Vi•kinin Albay BiR AYDA 

lindberg'e cevabı Alman ve İtal
B ütün Okya- yanlar 385 : 
nusta kafileler tayyare kaybetti __.,...._ 
himaye edilmeli lngilizlerin kayıbı 

ise 170 tayyare 
Vilkinin Lindbcrg'e 
verdiği cevap Ame
rikada iyi karşılandı 
Nevyork 2 (AA.) - Vende! 

Vilki yazdığı •bir makalede Ame
tikadan İngiltereye distroyer ve 
diğer gemiler devredilmesini ve 
icap ederse Okyanusta kafilelerin 
himayesi sisteminin kabulünü is
temektedir. 

Bu makale, geçenlerde, Lind • 
~rgin yazdığı 111akaleye cevaptır 

\'ilkinin makalesi basiretli ve 
doğru kelimelcrile tavsif edilmek-
1:-ed.ir. 

Vilki bu makalede, her şeyin 
İngiltereye verilmesini söylemek
t,. İngiltere, Amerika, Kanada ve 
Avustralyanın müqterek istihsa • 
!atının 1942 de hakimiyetini temin 
edeceğini, o zaman Almanya ta • 
rafından zaptedilmiş memleketle
rin hatta bizzat Almanların isyan 
edeceklerini ilave etmektedir. 

Hırvatlerın berlin 
sefiri Almanyada 

B.er!in 2 (A.A.) - Stefani: Son 
~anlarda Hırvatistanin Berlin 
ief:rliğine tayin edilen Dr. Bran
lro B<enzoa, refakatinde Hırvat se
faret hey'eti olduğu halde Berline 
g~lmiştir. 

L dr 2 (A.A.) - İngiltere 
on a . istina-

rebliğilerindelti rakamlara. 
den bildirildiğine göre, Nısan a. 

d r· yı tayyare kayıpları ~ u · 
ingil tere üzerinde duşman ka • 

yıpları, 112 tayyare. İngili_: ka_Y1f; 
!arı 3 tayyare; Almanya uzerı'.1 
düşman kayıpları 18 tayyare, In -
giliz kayıpları 100 tayyare, Orta • 
şarkta düşman kayıpiarı 255 tay: 

I. .!iz kayıpları 61 tayya yare, ngı 

redir. 

General Arnoldun 
sözleri 

_ k 2 (AA.) _ İngiltere -
NevJor . dönen 

d-en tavyare ile Londraya. . . 
. A ld İngiliz mılletının 

general rno . leme 
bans lehinde hiçbir hıs bes Çö' ı··ı 

• · manda rç 
d . • · · bövle bır za . 
ıgını · İngiliz mı! -

hesabına bir adamın bir ta-
l t . . basında .bulunması_ . 
e ının · ·· lemrsttr 

lih eseriolduğunu soy ••h' • . 
Macarların mu un 

bir kararı . 
2 (AA) - stefaru: 

Budap~te · · . 
Son zamanlarda işgal edı!e~ mı~~ 
takalardaki askeri makam ar, 
tıkteşrin 1918 den evve_~ ?u top • 

klarda bulunmıyan bulun Sırp
~:rın Bosnalıların '"" Yahudılerın 

; 1 l:>u roıntakaları terk~tme -
derh !digı"'ni biidırmışler -
!eri Iazımge 
dir. -

A vusturalya Baş

v ekili diyorki: 

Harbin çabuk 
bitmesi iste
niliyorsa .. 
-----

Amerikan yardımının 
daha geniş mikyasta 
yapılması lazımdır 
Londra 2 (A.A.) - Avustralya 

başvekili Menzies, bugün L-Ondra. 
da beyanatta ·bulunarak yakı~da 
Amerikaya gideceğini söyle~ -
tir. 

Menzies demiştir ki: 
Amerikada bu harbin bilfiil ça

buk bitmesi isteniliyorsa Ameri • 
kan yardımrnın daha geniş bir 
mikyasta yapılması Jfızımgeld.iği -
ni söyliy-eceğim. 

Harp vaziyetine temas eden baş 
,,.ekil şunları söylemiştir: 
Düşmanın bize faik olduğu sa. 

ha makine sahasıdır. Dü~manın 
bizden çok makineli vasıtaları 
<Tardır. Fakat bunları bizden bir
k~ sene evvel inşaya başlanmış
tır. Hepimiz, İngiliz toprakların • 
da ,..,, İngilizce konuşan memle -
ketlerde bu mahzurun izalesi için 
dıırmadan çalısmalıyız. Bizim için 
çarpışanlaı·ı düşman kadar iyi tec 
hiz etmeğe muvaffak olduğumuz 
zaman nihai zafere münceı· olacak 
olan birçok mm·affakiyetleı· elde 
etn1eğe ba..~lıyacağız. 

İki Alman zırhlısı niçin 
Brestten ayrılamıyor 

Londra 2 (A.A.) - Bir bahrıye 
zabiti demişt» ki: Bir çok kimse-

. .. . i eti... Sinemada şim~ye ~d~r ier Brest liman:;ıda d·emirlı bulu. 
Mevsımln en buyük muva~ak y E aJsiJ: bir zengin!ık ... Buıun nan SamhosTt ve Gnelzenaı· Al -
çevrile"a en güzel müzikli fılm-: ~s d 

Rns rubu hır film e... Ö man zırhlılarının niçin müessir bir 
M"'- R İKA R K K surette bombardıman ed.ıimedik -

z AB A H LE A N DE R ve !erini soruyorlar. Ben de bu iki 
!siz bir tarzda yaratılan 

tarafından emsa zırhlının niçin Brestten ayrılma-

u•• M E R· • ında dıklarını onlara soruyorum. Zabit 
Ve bu hafta· S . sınemas iki zırhlının hasara uğradıklarını, 

, . . tarafın dan tal<dirle alkışlanan yoksa çoktan oradan ayrılmış ola. 
Binlerce seyırcı • J caklarını söylemiştır. 

ULMAZ BiR BALO GECES Zabit şunları da . ·ve etmiş -
UT .. .. .. Suareler için yerlerinizi evvel- tir: , .. 

filmini ıis de mutlaka goruımz. d t ·ı·tıı matiı,ıe - Gemi zırhlarını cplmek ıçın 
B .. sa at ı e enzı a · . , 

den aldırınız. llgU11 11 miJ I bombala;: yüksekten aLmak bzım-

•:::::::::::~;~;~:;;~~~~:~m;mıı;a f ~ Halbukı yüksekten tam ısabet 
.. L A L E Sineması 1 

Bugun 1 d • ahaııe Programlarının 
.. f' Jmden haıır a ıg• ş ı z mustesnn 1 r ' gösterecek 

en mükeınmelıl nı . 
1 inci FİLM: Güzelliği dillere destan olan 
Kudreti bir efsane olan 1 JOAN BENET'in . 

RANDOLF SCOTT i Bir kahramanlık menkıl-ıesı 
yarattığı bir zafer destanU .. ı.R .. K ,ç "E 

B U G Ü N" 

MELEK 
Sinemasında 

Sahane bir surette yarattıkları 
.harikulade güzel ve müessir 

sahnelerle dolu 

C ~ ~ f ~~ :f J Röyteriu Yun~andak; ~ : 
liz ve imparatorluk kuvvetlen 
nemindeki hususi muhabiri bildi • 
riyor: 

Londranın Irak hal-· 
kına beyannamesi ve 
Bulgaristanın mi11i 

birlik endişesi 

Yunanistan muhan!besinden çı;. 
kanlacak en esaslı netice, tabi! 
kuvveti dolayı.sile görünüşte alın • 
maz lbir mahiyet andara:n bir hat • 
tın, tam hava himayesi olmadık • 

ıft,.;ı;~ hük" '~ti Irak halkına ..,.~ ~~ ça muhafaza edilemediğidir. 
hita,ben bir beyanname neşretmiş Tsalya ovası boyımca münaka • 
ve bu beyanname Londra radyo.. ııatımıza yapılan pike bombardı • 
811 tarafından okwunuştur. Beyan manlarmın ve mitralyöz hücum • 
namede Iraktaki bugünkü Reşid '.arının tesirlerini gördüm. Bun -
GayLani hiikUmetinin meşru bir !arın neticesinde vulrua gelen ka
hükılmet olmadığı, bu hüküme - yıplar çok az ol.muştur. Fakat o -
tin diğer Arab hiikfunetleri tara. vayı şimalden cequba kateden u
fından tanının ad.ığı bildirilmekte zun doğru yolda her bir kaç yiiz 
""" Reşid GayJ.ani'nin Mihver ta. metrede muhtelif büyüklükbe bom 
rafından tahrik edildiği iddia o • baların açtığı karterler gözükü • 
lunmaktadır. İngiliz ve Irak kuv- ,yordu. Servia'da; Veria'da ve O • 
vetleri arasında başlıyan muha • limpos dağında Alman brkalan -
samatın doğuracağı neticeleri kes na karşı koyan Anzaklar, iaşesiz 
tirmek çok müşküldür. kalmıştı. Bizim hava kuVV'!!tleri -

Bulgar Kralı Boris Garbi Trak- mizin ileri meydanları Larisa et
yada Drama, Kavala vesair bazı rafında bl11unuyordu. Ve filoları -
şehirleri ziyaret etmiştir. Bulgar mız ancak buradan lüzumlu hava 
gazeteleri artık büyük Bulgaris - himayesini temin edebildi. Fakat 
tan idealinin tahakkuk ettiğini, bu meydanlar, düşman hava hü • 

Bulgaristanın emellerine kavuş -
muş olduğunu tebarüz ett:rmekle 
beraber, bu kadar geniş bir top -
rakta milli Birliğin kurulması ko. 
!ay olmıyacağından endişe et -
mektedirler, 

* 

cumlarının tazyiki ile is'imal o -
lunmaz bir hale getirilmişti. Kıt -
alarımıza gelince bunların bu dur 
mıyan bombardımanlarla mane -
viyatları hiç bir zaman sarsıTma -
mış, fakat yalnız hareketlerini fel 
ce uğratmıştır. Ve Avustralyalı -
tar Alman motörlii piyadesine ' . . . r · ""\ mensup her iki askerden bırısın -

1 Ankara haberleri ij de bulunan- mitralyözl~rden kork 
\....,-====~==~~=~~.) j mrunışlar ve bunlara istihkarla 

-· bakmışlardır. Almanlar, bu mitral 
Encümende müzakere yözıerl. bahçe sulama hortumları 

ı . b" b " I gibi durmadan kullanıyorlardı. Fa 
en ıten UfÇe er kat bizzat Almanlar, Anzakların 
Ankara, 2 (İkdam mubabirin- çok sı!ıhani ateşi ile hırpalan -

den) - Bütçe Encümeni Adliye, mıştı. Alman tankları da impara • 
Ziraat ve Milli Miidafaa bütçelerı- torluk kıt'alarımızı deh~te düşür
nin müzakeresini bitirmiştır. E.n- 0 müyordu. Bir Anzak topçusu ba -
cümen ayın on beşine kadar bıtt- na dedi ki •Bizim tank dafi obüs.. 
çe müzakerelerini bitirecektir. [erimiz Alman tankla~ına tereya. 

l\ıieclise sevkedilen ğına girer gibi giriyor, halbuki Al 
ı. A 'h i man obüsleri bizim tanklarımızın 
1' arıun layı a an zırhlıınnı delmeden kayıp başka 

Ankara, 2 (İkdam muhabirin- tarafa gidiyordu.• Fakat, münaka
den) - Ordu subavlar hey'etinin !atın kesilmesi n-etieesinde mühim
terfiine ait kanunu~ üçüncü mad- mat ve hatta yiyecek yokluğu baş. 
desinin E. fıkrasın•n değiştirilme- !ayınca, geçid1ere kumanda eden 
si ve Pasaport Kammuımn onun- topçumuzun bütün kıymetini kay. 
cu maddesinin tadili hakkındaki betmiş olduğu da bir vakıadır. 
kanun H\yihaları Başvekaletten Olirnpos hattındaki livalarımı -
Meclise sevkedilrnlştir. zın Tsalya yolu ile daha kısa 

ise o derece müşküldür. Maama -
fih bu g~mil-erin ağır yaralandık. 
lan muhakkakLU" • 

Korent - Termopil hattı na geri 
cekilmesi için pek az nakliye vası. 
ası mevcud bulunuyordu. Kıt'a -
!arımız, yeni hatları üzerine, çar-

RİCHARD GREEN - BRENDA .TOYCE 

GLADİES GEOltGE - RİCHARD DİX 
gilıi 4 büyük sinema Yıldızının 

v 
AYI nefis bir şaheser 

olan T 

Y: LDIRIM d 

takdim ediyor. Burrım saat 1 de tenzilatlı matine. 

Seanslar: 2.15 - 5.15 bve 
8 la~ında ve en güzel 

2 nci FİLM: Dünyanın en meşhur .;ny: ve zevk roman• 
barlarında yaşanan büyiik aşk, eg enA L A R J 

P LA f y Q S ~ G.30 ve 9.10 da , 
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~~ ASKER1 VAZİYET 
"\ i ET ÇOK NAZiK 

ŞiMALl AFRIKADA VAu~XsEMAT 
IRAK.TAM P 

a.k hülcı1meti, Bıısnıy<ı 

Ş imali '7rtrikada uııziyeım o .,. 1 ı~nui.z bt'ala -
(fi'• an '""" . ılngUi.zler için nezaket kes- k~opı-aklarından ~ 

n Ira . edil<çe yenı bettiği aniaşılmaktadıT. Aımmı ola:rak geçip gıtm _ 
1le italyan kuV11etleri yem tak- kıt'alann çıkarıJmıasına .~ : 
1liye kuvvetleri almış olacaklar cıde etmemiş, bu.na mam 0 mı 
ki Tobruğa. karşı şiddetli bi,- ta.. yarak yeni lngil!z kıt'aı:;:ı: 
a.,.,,__ geçmişler ue ~ müdıı- karılması il,ıerı.ıı.e de 1 

fa.a hatlarına nüfu.z etmişler • ~ ingiliz tauuare meydanı I_ • 
dir. Fakat İngiliz membalarına rak askerleri tarofından çe~ 
Yöre Tobrıı.ğu.n asıl iç müdafaıı miştir. Gerginlik artmış v~ • 
hatla11ı ldıı.vvetıidir. Ta:nk!arıı hayet dün gece Lmtdra_ r l°': 
karşı müdafaa tesisatı ancak bu 

81
,;,_u.n verdiği habere gore, n 

iç müdafaa hatlarında bu.fan • iliz kuvvetlerile Irak kuV11et • 
g b'lfil mulıasooıat "1aktadır. Bununla beraber Al- !eri arasında '-.Iacıaa 90 kilo-

"1anların Tobruk üzerine giriş. baslaınl§tır. Bag bbıJ,. 
tik~ri hareketin vahameti de m;tre mesafede bulunan Aka 
~_izlenmemektedir. Bu hareke • niye tayyare meydanına 1't' 
1•n. Süveyş üzerine yapılacak Irak kıt'aları topçu a.teşı ::J..7 
büyük taarruzun b<Z§langıcı ol- !ardır. Irak ordusu 4 pıy 

2
"j 

"1ası da mııhtemeı. görülüyor. meni bir motörıü tııbtı:r v:...:, 
' ndan ıbar~ '""'" ~ unanistandaki İngiliz kıt. jandarma alayı etı,,..;~ 

1
ne.-m.uu 

l'( . , . B"t" bulcuVV ••••• r·. 
alarıııın tahlıyesı ıkmal u6';b· ta.hmin edümaktedir. 

edilmişti.-. 60 bin askerden 41. SO. '!' 1;~n ise Irakta s<m gü. • 
41' bin arasında bir miktarı ktı.r• lngı ızçı.k4ınian k:ı.t'alar hN'İI; ol-
tanlmı~tır. Mütebakisi İ11giliz ~~-e .. _ +n•M•a:re meydatıla -
:ı: • k _ _,' • - .,...,.. uzo •• , ...,, ~ bir 
a!/ıatını teşkil etme teu..r. ,,,,,.. ,..Jıafaza içit< aadecf! 

dTııda.ki tahminlere göre 1:ll • rı~ı m Ak bi1'11kt.ri vcıro.r. 
'Danların Y unanistandaki zayi • miktGI' ;tar - * 
llt\ 80 biııe baliğ olmaktadır. ~ 

Çanakkale sokağuıda lam bir 
sükünet hüküm sürüyordu. U
zakla Pershing caddesinin ışık
ları görünüyor, büyük kamyon
ların gürültüsü, otomobil korne
lerinin sesleri işitiliyordu. So
kakta kimseler yoktu. Kaldırım
ların kenarını sıralıyan birkaç 
arabanın fenerleri sür'atle ge
çen yolcuyu takip eden dalgın 
gözlere benziyordu. Bu yolcn 
paltosunun ya!<asını kaldırmı~tı. 
Evlerin numaralarını seçmıye 

uğraşıyordu. N~ayet 7 ~~-ker
rer numaralı bınanın enunde 
dıırdu. Kapının her iki tarafın~a 
çem.-ı.li sahalar vardı. l\Iedlıalin 
solruıda kaplClnın od.ası, sağında 
ktris Claude Vermont'un otur-a • • 
duğn dairenin genış penceresı 

vardı. 

Meçhul adam yaklaşarak ke
penkleri yokladı. Dudaklarında 
bir tebessüm vardı. Hayır, ke
penkler iyic~ . ~ .• patılmamıştı. 
Kanatların bmn kuvvetle çek-

t . Biraz daha uğraşınca pencere 
ı. • ti 
ıldı. Fakat tam içcrı a ıyaca-

~ esnada bir gürültü i~it~rek 
titredi. Bu bir tabanca sesını an
dırırordu. 

Fakat hayı!", aldanıyordu. Bu 
ancak civardıt dııvara VU!'an bir 
kepengin çılaııdığı bir ses olabi
lirdi. Solı:alt tenha idi. Meçhul 
adam kı>•anm vererek karanlık 
odaya p.tledı ve pencerenin ke
peuklı>rint çekti. 

Şin>dl pencerenin önünde du
ruyor fflkat bir şey göremiyordu. 
~ zifiri karanlık idi. Yatağın
da uyııf'an kadının muntazam 
uıea al~ işitili7ordıı. Claa-
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de Vermont her akşam •Lannes 
caddesi esrarı• piyesinde oyna
dığı role benziyeu bir vaziyette 
bulunuyordu. Fakat şimdi etra
fında olup bitenlerden haberi 

yoktu. 

Meçhul adam hiçbir hareket
te bulunmadan binanın içinden 
gelen gürültüleri dinliyordu. O
na bu sükut içinde bir şeyler o
luyormus, kalbinin carptığını 
doyuyormuş, ayak sesleri işiti
yormuş gibi geldi. Bu garip va
ziyette yakalanmaktan korktu 

Apartımanda bir kapı g!Clrda 
ınadı mı? Bitişik odada kimse 
yok mu? Pencerenin perdeleri 
arkasında duran bu adom bir 
türlü siikfuıetini muhafaza etmi
ye muktedir olamıyordu. 

Şimdi biri yürüdü. Bu muhak
kak ... Hayır, karyolanın yaylan 
gıcırdadl. Birdenbire oda gözleri 
kamaştıran bir ışıkla aydınlandı. 

Aktris ani bir hareketle üıe
rinden attığı yorgan ve çarşaf
ların ortasına oturmuş etraflna 
bakınıyordu. Niçin birden ürke
rek uyanDllf n elektrik lamba-

sım yakmıştı? Bunu izah edemi
yordu. Fakat kalbi şiddetle ç~r
pıyor, göğsü inip çıkıyordu. Goz
leri korkudan büyümü tü. Etra
fı dinledi. Ortalıkla çıt yoktn. O 
halde neden korkmuştu? Belki 
bir rüya görmüştü. Saçmasapan 
zabıta dramları oymya oynıya 
nihayet sinirleri bozulmuştu. 

İçini çekerek tekrar yatağa u: 
zand1. Parınağile baş ucundaki 
elektrik lambasının düğmesine 
basacak... Fakat şimdi dehşetle 
bütün vücudu sarsılıyor. Çünkü 
pencerenin önündeki kalın kadi
fe perde titredi. Arkasında bir 
insan vücudu olduğu tahmin e
diliyor. Perdenin altında çamur
in iki ayakkabı görünüyor. Genç 
kadın parmaklarını ağzına gö
türdü. Biı: sayha boğazını doldu
ruyor. Nerede ise bağıracak •. 

Tahkikat baılıyor 
Komiser Gtlibal vak'ayı her

kesten evvel haber aldı. Sabalı
leyin tam masanın başına otura
cağı esnada telefon çalını tı. 
Kendisini arıyan aktrisin hiz
metçisi idi. Kadıncağız şaşkın
lıktan derdini anlatamıyor ve o 
kadar. bağırıyordu ki kemisa ne 
demek istediğini güçlükle anla
dı. Nihayet yerinden sıçradı. Ak
trisin öldürüldüğünü öğrenmişti. 

Komiser müddeiumumiliğe ha 
ber verdi. Adli tabibi davet etti 
ve yanına adamlarını alarak 
doğruca Çanakkale sokağında 

7 mükerrer nnmaralı apartıma
nm önüne geldi. Kaptcının oda
ıımda bir kadın durmadan etra
fındakilere bir şeyler anlatıy .... 
du. Koıniseri ıiribı.ce önüne a
tıldı: 

(DUa vu) 

CEPHESiNDE 1 
Son şiddetli 
muharebeler 
nasıl oldu? 
Anzaklar altı Al

man fırkasına 
mukavemet ettit 

pışa çarpışa yürüyerek geri çekil
mek mecburiyetinde kalmıştır. 
Ve geri çekilme esnasında, bazı 
defa, düşmanın seri ileri cüzütam
ları taraıfından işgal edilmiş şehir 
ve köylerdl'Jl geçmişlerdir. Faka\ 
o zaman dahi, Atlik eyaletini mu. 
hafaza eden yeni cepheyi gezdiğim 
zaman gördüm ki, düşmanın ileri. 
hareketini burada durdurabilme -
miz için ümidler mevcuddu. B;r 
In,giliz Hurricane tayyaresi gözü
künoo bu kısa cephed-e yeni mev • 
<ilerini almak için g 0 ri çekilirken 
kullandıkları hayati bir sahil bo -
yunca hücumlar yapmışlardı. B'r 
Alınan tayvaresinin, yolun orta -
sına bombalar bıraktığını gördüm. 
Emir götüren bir motosiklet, moto 
sikleti ile beraber topraga gö -
müldü. Fakat yarım saat sonra 
bu motosiklet topraktan çıkarıl • 
mış bulunuyor ve vazifesine de. 
vam edioyrdu. Bir tamirci ekipı
ne, bu kraterleri kapatmak için 
iki saat çalışmak liizım gelmiş v~ 
bu esnada nakliye kolları, tarla
lardan dolambaçlı surette ilerle • 
miştir. Bu gibi hadio.eler, bütün 
hat boyunca vukua geliyor ve 

'Uevamı 4 üncü sayfada) 
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Ka:Kl~~;9 
Ostad bu sefer 
ortaıla kaldı 

Dünkü Haber ga.zete-;iain. b'cin .. 
ci sayfasında şöyle bir ilan .ardı: 
•Yarın Necip Fazıl Kısakiirck bıı 

1 
köşede çerçevelerini yazmıya b•'t" 

. hyacaktır .• 
Bizim Nanemolla, bu ilana baktı, 

baktı: 

«- Yahu ılMi, ltıuası köşe değ:l, 
ortaa.• 

Sonra ilave etti: 
•- Demek, üstad hu ıafter ortada 

kaldı.... 

• Hoı geldin 
BaşmulıarriT 

Herkesin bir midilli:ri, bir çöm<>
:ri vardır, Son günlerde türeyen bir 
•Çömez• de bi2e musallat oldu, 
hem de tehdide cesaret ederek. .. 

Biziın çömez diyor ki: 
«- Beni beğenmiyor musun? 

Ben iki Anadohı gazetesinde yazı
ya başladım. Mürettiplik, nuuab
hihlik, ~kreterlikten tutıın da ba1-
muharrirliğe k.a<lar hepsini dene
dim .• 

Haydi l>nyurua bak.ahın,. böy!. 
terine ne denir? .. 
Arkadaşlardan biri sordu: 
- Kim bu ayaklı gazete?_ 
Nanemolla: 
- Kim olıluğu.nu bilwcm amma, 

hir badire oldui;u muhakkak! d~ 
di ve ilave etti: 

- Fakat ne olursa olsun, kendi
sine •hoş geldin l>aşmulıarrir. de
yip, teşhisin -unu beklemek 
doğru olıtr .. 

M. K. 

( !HARP RÖPORTAJLARI 
Yugoslavya'da cereyan eden mll.

harebelerin başlıca safhalarında 
bulunan ve Beigrat boonbardıma
nını gözü ile gören bir zat İsken
deriyeye ge~ ııe Belgrat faciası 
hakkındaki int,balarmı şöyle nak
letmiştir; 

J 

KÜÇÜK PARIS 

GBelgrad;] 
asıl tahrip, 

-edildi? Belgrada yapılan ilk hava hücu
mu 6 Nisan pazar sabahı saat 7 ile 
8.30 arasında ya.pılmı.ştır. Bu bom- En güzel caddeler 
bardımana pek çok Alman tayyare- bin 1 erce insanın 
si iştirak etmiştir. Tayyareler mü-
tevali dalgalar halinde gelerek cesedile dolmuştu 
lxımbalarını çok alçaktan atmışlar . . . . 
ve Belgrat halkını mitralyöz ate- ~ tayyare ~ ~ı.ştır. EleJ.>. 
şine tutmuşlardır. Bel:gratlılar böy- tıik fabrikası ile su tesisatı_ v_e bıı
le .bir taarruzu beklemedikleri için, tün_ borular tahrip edilruğindea 
sabahın ilk saatlerinde çarşılarda şehHır ı:_usuzlarve lflokıırz kalımftır. 
günlük alışverişlerini yapmakla ucum em•smda Alınaa 
meşgul bulunuyorlardı. Bu hücum taıYııreeil.eri şehirden kaça-
esnasında bütün nezaret binalarile ralı: cmlaruıı kurtarmı;ya çalışan. 
ve genelkurmay daire:.ine ciddt ııha.li ilzerine sistematik bir şekiktııı 
isabetler vaki olmuş ve Dedinje- ateş ııçm.ışlanlır. Alınan tayyare
deki Kral Sarayı ile merkez garı cilerin.in Belgrat civanııdalı:i sa:!"' 
tamaınile yıkılmıştır. Bu ilk hü- fiyeleri bombardıman etmelerinia 
cumda Belgradın bilhassa merkez sebebi de budur. Çiilıkii ballı: f<!hiE 

1 
kısmı hedef ittihaz edilmiş oldu- haricine çıkarak bm:alanla ~ 
ğundan bu kı.sımda çok büyiik ha- cak yerler ar3I!U§lardır. 

·sari ar olmuştur. 7 Nisanda Be!grada ~ ita. 

n kinci hücum biraz daha son- cumu yaptlmem'f*". Fat;M 
ra, saat 10.30 da başlamıştır. 8 Nisan günü Macar ~ 

Düşmanın bu seferki hümucda ta- gelereJs, hiçbir hedef tefrik ebzwk 
kip ettiği gaye Belgradın merke- sizin bütün şehir üzerine bttd:ıir 
zindeki binaları ve Paytahtın say- lar atını.şiardır. Mac:.r tayoyııreJeııl 
fiyelerinden biri olan Dusa'VO<Vak- bu akını yapt1klan "'8JDall Belgııal 
daki bütün evleri sistematik bir esasen bir harabe ı.aiiı:ıe ~ 
surette tahrip etmekti. Bu mahal- bulunuyordu. Enbz ~ 
lenin bombardıman edilmesinin duınanlar çıkıyor ve edkıııldar e»o 
yegane sebebi, Alman tayyarecile- setlerle do~ ~ 
tinin şehrin merkezinden kaçan Bu bombardımaa.lar net' eeiı4w 
halkın ölümden kurtulmı>k ümidi takriben 20.000 .kifi. ötmiiştür. a
ile buraya iltica ettiklerini gönnüq dan başka mııvakkeP!ı, ft alelJk». 
olmalarıdır. Alman bombardımarıo le .kurulan hııııtaneler yandılarta 
tayyareleri cKale Meydanı. par- dolmuştur. Birçok ölülerin em. 
kından Milosvelilri sokağındaki altından hemen çıbnlması kabQ 
Savinak kilisesine kadar uzanan olmamış ve 'bu lcıırhanlar bombal'
geniş bir saha dahilinde bulunan dın:ıandan tam. 12 gün sonra gömilı. 
bütün evleri ve diğer binaları te- lebilmiştir. Bombardımandan 906" 

ker teker tahrip etmiye çalı.şnıış.- ra derhal gömiileıneyip açıkta kııt
lardır. Bu mahalle Yugoslav Pay- lan cesetler tefessüh etmiye ~ 
tahtının en mamur ve güzel kuı- lanuş ve havayı. ifsat ederek sal 
mmı teşkil ediyordu. 'kalanların hayatı içic. büyük bir 
Almanlar üçüncü hücuma saat tehlike teşkil etmiştir. 

15.30 da başlamışlar ve bu IE:a irkaç gün SODa"a şehre giren 
bücmn gece geç vakte kadar de- ı.g Alınanlar ıhayatta kalanlara, 
vam etmiştir. Bu hücum -esnasında yaralılara ve öltilere zerre kadar 
şehrin merkezi alevler içinde yanı- a2filta göstermemişlerdir. Alrnaa 
yordu. Yangınlar Alman tayyare- kıt'alan yağma edilebilecek her 
cilerine diğer hedeflerin teşhisini şeyi topladrktan sonra şehirden çe
son derece kolaylaştırıyordu. Bu ü- kilmişlerdir. Gestapoya mensUfı 
çüncü bombardıman o günkü hü- memurlarla şehrin asayişıni temiıl 
cumların en müthişi ve en tahrip- edecek kadar asker bırakılmıştır. 
kan olmıı.ştu. Alman tayyareleri Çünkü bu koca şehir yiyecekslı:, 
birt>irini ~P eden dalgalar halin- susuz, ışı.ksız, ilaçsız kalmış ve bi.i
de gelerek bombaları.nı alçaktan yük bir sefalete bürünmüştü. Bel
a.tı;ror ve mitralyözlerini, sokak- grat halkı su ihtiyaçlarını Tuna ve 
!arda şaşkın bir halde koşuşan halk Sava nehirlerinden temin mecbu
üzerine boşaltıyorlardı. Romanya- riyetinde kalmıstı. Bu hal ahalinin 
dalri Detta, Arad, Tamşvar ve Ara- sıhhati için büyük bir tehlii<e te~
vlca. hava üslerine 'dönen bu tay- kil E!ciiyordu. 16 den 60 yaşına ka
yarel.er yeni bomba hamuleleri ala- dar <>lan Belgratl.lar ölüleri ve ya
rak tekrar Belgrada dönüp dehşet ralılan toplamak V1" enkazı kaldı-

1 

ve ölüm saçınıya devam ediyor- rarak sokakları temizlemekle mü
lardı. kellef tutulmıı.şlardır. (Ana00lu 

• • Belgrat bombardımanı.na 450 - Ajansı) 
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ikinci kafile İnebo-
1 uya hareket etti 
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Yunanistan INGIL TERE 

(Baı tarafı l inci sayfada) 
1:Ik kafileyi götüren Ak. u va • 

puru bu sabah §ehrimize gelecek 
w öğleden sonra Zonguldağa ha.· 
reket edecektir. 

V1'LA YETİN TEBLİÖ! 
; Diğer ta.raftan Mudanya hattı 
ilkele ve İllta.Sy'Onlanna yapıla • 
•k ııevkiyat hakkında da vilayet 
fU tebliğatı neşretmiştir: 

lSTANBUL vtLA.YETlNDEN 
TEBLİÔ OLUNMUŞTUR: 

Mudanyıı hattı İskele ve ista~ 
,onlarına gidecek beyannameye 
tabi yolcuların hareket günleri 
ile aaatleri ve beyannamedeki ve
ıııilta numaralan, inecekleri iskelıe 
Ye istasyonlar aşağıya yazılmış • 
lır: 

Vapurun lıtanbuldan kalkış ta.. 
rthi ~lll4l Pazartesi 1aati: 10 

Vapurun ismi: Tırak. 

Yolcu adedi: 460 
Bilet numaralan: 4391 • f4GO 
Gideceği Uıkele: Mudanya. 
Tren iltisakı: Bunıa. 

eevk.yatın tarihleri de dün belJ. 
olmuştur: 

Demiryolu güzergahındaki yer. 
ler için sevkiyata 11 Mayıs Pa~ar 
günü bnşlanacaktır. Ve 11 Mayıs· 
ta İzmite kadar olan yerlere gide
cekler gönderileceklerdir. Bu sev
kiyat hususi trenlerle ve saat 12.30 
da yapılacaktır. 12.16 Mayısta A
dapazarına kadar olan yerlere gi
decekler sevkolunacaklardır. Di _ 
ğer yerlerin sevkiyat tarihleri de 
ıu suretle tesbit olunmuştur: 

ırakta ve Mısırda 
(Baş taralı 1 in~i saybdı) 

·rak tayyare meydanları cİliarın. 

ıa yerli ask~r tahşit edilmiş bulun 
ııaktadır. Büyük Britan~·a içi. 
ayyare meydanları hayati bir c 
ıemmiyeti haizdir. Irak, Suriye 
:rdün, bütiin bu havalideki teşeb 
ı üslerini ancak hava kuvvetlerin 
stinat ettirebilir, hava kuvvetleri 
ıin kullanılabilmesi ise uçuş , , 
niş meydanlarına malikiyete bal 
ıdır. Nitekim Yunanistanda bı 

mkiinların rnebzulen me,,.cut ol 

cephesinde 
(Baş tarafı 3 üncü sayfada) i 

.nünakalittta böyle bir felcin de -
;amı takdirinde Yunanistanı ter
J;etmek mecburiyetinde kalaca -
ımız bedihi bir mahiyet alını, 

)ulunuyordu. Bütün gece Y~n ı 
lelanda topçusu, yeni müdafa:ı 
.nevzilerine gitme! üzere benim 
attığrm mahal civarından geç -

"'.llistlr. 
ınaması son mücadelelerde bezim<: Yeni t.ı:r hava müzahereti, bu 
in ve ric'atin kafi amilleripi teş .ıatta muvaffakiyetle mukaveme

'dl ettiğini Mister Çörçil Avan .imizi mümkün kılabilir. Fakat er 
Kamarasında açıkça izah etmişti. 'esi sabah, parlak ve açık bir ha. 

Yeni Irak hükUmeti kat'i ve cc ·da, Alman tayyareleri küme -
mr bir hareket hattı takip etmiy ı er halinde vadilere inmişlerdir. 
karar vermiş gib1 göriinüyor. JH· '\iman stukaları bizim kamyon -
"r meselesinin en had bir safhay 'anınızı tahribe çalışırken, bizim 
gtrmek üzere olduğu hatta Tob sığınmamıza müsaade için kam _ 
ruk müdafaasının hile ıarsıldığ yonlarımız mütemadiyen duruyor 
bugünlerde Arabistanın öbür u 'ardı. Cepheden dönerek tek ta
cunda da yeni bir teşcnnlice yo' riki ile Atinaya varırken, yolda 
açmak en doğru bir yol gibi görün- halA tütmekte olan ev enkazları 
mez. Esasen Bağdattaki kımılda 
malar daha ziyade Akdeniz havza- gördük ve ayakları çıplak dağ -
sındaki umumi vaziyetle yakındar !ardan geri çekilen Yunan asker -
alakadardır. Mısll', Balkan ve Şar- !erinin yanlarından geçtik. 

(Baş ta.rafı 1 in<i sayfada) 

tir. Se~ l'lôefain ve Münakal.Iıt Na
ml:gına Fleathers getirilmiş ve 
.3eyri:;efain Nazın Cross, Avustral
,-a yüksek komiserliğine tayin edil
miştir. 

VAŞİNGTONA GÖRE 

Vaşington, 2 (A.A.) - Ofi: 
Va~uıgton mahfilleriuin dilijtin 

·elerine göre, Lord Beaver Brook 
ilen Ba§vekil Muavini ve İngilte 
·ede harp istihsalatı diktatörü ol 
.akladır. Lord Beaver Brook'u• 
"rp ek.{)nomisı meselelerinin u-

-numi idareoini deruhte edeceği sa 
ıılmaktadır. Çörçil, bu sureti• 
.<endisim askeri, bahri ve diploma 
,ik faaliyetine serbestçe ve tam o 
.arak hasredebilecektir. Bazı mah 
filler, Lord Beaver Brook'a tevd 
~lunan yeni Devlet Nazırlığının ih 
dasınm, tahmin edilmiyecck her 
hangi bir sebeple Çörçil'in Başw 
kaleti bırakması ihtimalinde Lord ı 
muhtemel halef mevkiine getirm i 
olduğu mütaleasmdadır. 

Bir çiroz alış verişi 
(Baı tarafı 2 ncl •ayfadaı 

tan ""nra havanın sapı ile bir lyicı 

Baf, Di~, Keaıe, Grip, Boma.~·--
Newaıfi, Kınklıt "' BiltGn Ağnlanııızı Derhal Kan 

ıc.ıı..ı. (hdı ı .... alllllbllll', T Aii.Lln.tRINO!H SA!tlN!NIZ. 
HU •tRDt Plll,LU KUTUt.ARt ISRı\ln.A ISTf'l'lt<'Z 

lmB 

IZILIY CE-
uMuMi MERKEZİNDE • • 

1 - Azami ( 250 ) liraya kadar aylık 
Ücret ve aynca mesken tazminatı veril
mek üzere, Kızılay Umumi Me~kezi 

Muhasebe Kontrol 
Bir Şef 

Servisine 

Vapurun İstanbuldan kalq ta.. 

V ezirhana ve Eskişehire 12 Ma
)'1Sta, 18 Mayısta Eskişehire, Kü
tahyaya, 19 Mayısta Afyonkarahı· 
sarına, Eğridire, 20 Mayısta Bur. 
dura, .Akşehire, 21 Mayısta Ilgın, 
Kadınhan, Konyaya, 22 Mayısta 
iki trenle Konyaya, 23 Mayısta 
Mersin ve Adanaya, 24 Mayısta 
Adanaya (Fevzipaşa, Meydanıek

beze), 25 Mayısta Eloğlu ve Ma • 
!atya arasına, 26 Mayısta Malat • 
yaya 2 katar, 27 Mayısta Malat • 
ya • Elazığ arasına, 28 Mayısta Di.. 
yarbakıra kadar ve doğru Diyar
bakıra, 29 Mayısta Diyarbakır ve 
Kırıkkaleye, 30 Mayısta Yarköye, 
31 Mayısta Ilgaya, 1 Haziranda 
Bor • Kayseri arasına, 2 Haziranda 
Kayseri ve Sivasa, 3 Haziranda 
Sivasa, 4 Haziranda Sivas ve Div. 
riğe, 5 Haziranda Çaypı ve Ke • 
maha, 9 Haz:il'anda Dumanlıya ka 
dar, Erzincan havallsine 7 Hazi.. 
randa Erzincan ve Erzinean Ilıea 
ağzına. 

ki Akdenizde barometre aabit iyi Termopildeki cephede gördü • 
havayı röııterdikçe Elcezirede fır. ğüm bir Anzak subayı, bombardı.. 
hna kopmadı ve kopamazdı. Nite- manlarının tesiri hakkında bana 
kim İspanya ve Cebelüttarık nıf'- şunları söylecli: 

doveceğum.. •irkeye yatıracağum alınacaktır. Taliplerin aB•tıda yazılı evsalı haiz olması !Anm<lır. 

rfh i: '"5-1941 Salı. selesi •e rik.it bir 118fhada kah- Eğer daha fazla tayyaremiz ve 
yordu. Vaktaki Balkan kasırgası hava uslerimiz olsaydı, Almanla· 
koptu ve timdi de Mısır taarruzu nn biz.im münakal.atımıza yaptık
başladı; her tarafta sarsıntılar kay-, l~ru aiz de J.>lm~nların münaka. 
detmek iınlı.inı bqladı. Hatıl biz· • tıitına yapabılirdilı:. Yollarımız 
ut Kahire bile bu bakımdan dik- mütemadiyen bombardıman edil-r 
kate değer değiıiklikler arzediyor. ve mitralyö:ıı ateşine tutulurken 
Kari Fuıık milletin umumi hey- U'"1Jn bir münakale hattı idame 
etini temsil edecek, yani Vatani edemezdik. Tayyare elde etme -
Vefd fırkasını da içine alacak bir miz için bir imkan yoktur. Müm-

daha sonrıı üzerine bolca tcreotu. A - Yüksek mekt..p mezunu olmak, 
zeytinyağı töküp sofraya yerleşti- B - A.skerlikle lliı;iğl buluomaınak Saati: 10. 

Vapurun ismi: Tırak. 
Yolcu adedi: 4GO. 

receğum! .. De haydi kırhar para- C - Devlet devair veya milessesaıın'da veya B.ınkalardo uzur müd· 
dan say da on he• tane alayıın'. det muhasebe ve muamel~t oervislerinde Beflik veya müdürlük , 

~ ~ gibi vaz.lfeler görmüş olmak, 
- Öyle ise on beı gün sonra ııel ç - Sıhhati tam olmak. Bflet numaraları: 4M1 • ~

~ iltisakı.: Bursa. 
bana! 2. - Talip olacakların; bir mektupla, mevcut mektep diploması, çalış-

DZMİRYOLU 1LE YAPILACAK 
SEVKİYATIN TARİHLERİ 

- Sebep? bk.ları yerlerden aldıkları Bonservisleri ve vesaiki mb:;biteleri ,. ·ki k t'a 
- Bunlar hamdır, .sana yaramaz. Fo~~afileri ve bir nüsha tercüme! bAl varakalarile birlikte, 10/M:~ıs/1;41 

On beş gün sonra gelirsen hem kır~ taribıne kadar, Ankarada Kızılay Cemiyeti Merkezi sicil l\.1fjdürlüğüne 
k müra~aat etmeleri ve müracaat meklubunda kendi haklarında malUmat. 

Baydarpafadan trenle yapılacak ar paradan, hem de daha olgun· verE"bılecelt tanınmıo ilç zatın islın ve muvaz.zah adreslerini dere eylemeleri 

fn....:Iiz tayyareleri Almanlar teşekkülün ı, başına getirilmesi kün olduğu kadar dayanmak mec 
larını alırsın! JAzımdır. 

K" imkanlannı a.raştırmaktadır. buriyetinde bulunuyoruz. 
- Darılma hey gıidi, elli para Tahsil dereceleri nazarı dikkate alınarak, evsafı maUubeyi haiz olduk 

olsun, hemi de gövdelerini ben ala- lan anlaşılan taliplerin taaddüdü halinde aralarında bir mll.sAb~H ~çıl~
caktır. (Bq tanfı 1 inci aa)'fada) (:B,.,ı tarafı ı inci sayfada) Kahire hükllmeti İngiliz ittifa- Anzakların nasıl tutunmuş ol -

~~ !ııabetler olduğu görül- ler, Yunanistan harplerindeki Al- kına sadık kalmakla beraber kendi dukları şimcli üşa edilmektedir 
man kayıplarının 75 • 80 bin kişi topraklan üzerinde ve kendi top· Bu Anzak subayının bana yuka. 

yım, başlan ile guyruhları da saha lli••••••=••m••••••ım•mmı;:ı::mı::ıı:::ı:ı.:=:::ıı:ı=:=ı:ıl 
galsm! ı· 

- Haydi çek arabanı şuradan -----------------------=-=== --
Denlıelder'de ve Texel'de Alınan olduğunu tahmin etmektedirler. rakları için olan mücadeleyi daha ndaki beyanatı yaptığı günün er. 

kıt'alan mitralyöz ateşine tutul- BLDE EDİLEN TECRÜBE ziyade bir Alman - İngiliz ihtila- tesigün, Anzaklar, Almanların üç 
ahşamınan, insanı günaha sokmR! 
Kocakarı giilerek caddeyi tutar· 

ken, Ilaçik yine bağırınıya başladı: 
- Darıcanın çiri.. hem de iri iri .. 

hem de diri diri.. iki kuruşa biri 
ilci kurır~a biri!.. 

BIU§Wr. Londra 2 (A.A.) _ Röyterin fının muhtelif safhaları telakki e- zırhlı fırkasımn ve üç motörlü fır 
tıı::ru~:~:ı~!:ı~ Yunanistandaki İngiliz ve İmpa _ diyor. Hatta İtalya taarruzun Mı- kasının bir hücumuna karşı koy . 

ratorluk Jmvvetleri nezdindekı' sıra değil, oradaki İngiliz ordusuna, muşlar ve düşmana müthiş zay:. 
petrol haznelerine ve Holanda sa-
bili 

muhabiri, Yunanistan muharebe. müteveccih bulunduğunu temin at verdirmişkrdir. Bu Anzaklar 
· açıklarında dü.şman gemilerine ı · · · A li :k!rinden çıkarılacak h 1 ey emıştı. Şimdılik bütiin Y.akın t 'k eyaletinde çarpışa çarpışa 

de taarnnlarda bulunmuşlardır. en esap 1 ş k Akd · c b ı .. tt k' · k'J' k d · ·· 
Osman Cemal KAYGILI 

15.000 tonilitoluk bir sa~ gemisi- neticelerin tabii kuvveti dolayısi- Bar v~ .. f .enız b ~kt ~ ';~ ~~n l(<?rıl çe 1 ı ır en, aıma y uksck ma 
ilin ciddi hasara uğradığı :ı.annedil- le görünüşte zaptedilmez bir ma. ı t asra Uor ekzışne,k ek d e b' ı~ •:- nevd~at arını muhafaza etmi~leı İstanbul Asliye Blrlııcl Ticaret Mlh.lı.e-

hiyet ar.l.Cden bir hatt ta b' an ve za ar a a ar ır ınti- 1 ve unyanın en iyi hücum kıt'a • meslndMı: 941159 
aıektedlr. hava hima.,,_, alt d mi 1:; kil' zar ve heyecan devresi yaşamakta- lanndan olduklor•;u bir kere daha , 

P..rşembe - cımıa gecesi sahil , --· ın a o ma ı ça dır , b t 1 . 1 di y . Davld Bauer - Halefi - !vor Bauer ta 
teşkilatı tayyareleri Brest havuz- muhafaza edilemiyeceği noktası · 1 ~ ~ ey emış er r, un~n. mılle. , rafından İstanbul'd• Golatada Yolcu sa 
1arına hücum etmişlerdir. olduğunu kaydetmektedir. H;i•eyin Sükrü BABAN tının ve Yunan askerlerının An- \1~nu ~ırasında (Mesajerl Maritlm) Scy 

Bu hareketlerden tek. bir tayya- Hanya, 2 (A.A.) _ Ege Ajansı zaklar karşısında duydukları bay- nse!aın idaresine men•up Teotil Gotyer 
re d .. nmeml.+" bildiriyor: rak'ta harebe ran!ık hududsuzdur. Vapuruna tahmll olunan 97 balya e•kl 

O "'i'"U• I (A-~""l A.. ve yf!TU i klrlntı.lan mukabjluıd alın-
B -r· Glrid J · · '"""' tı 3ansı Londra, 2 (A.A.) _ Hava Ne-1 u un. gazete erı, Atina - (Baş tarafı 1 inci ıavfadal ___ mış olan 3 Haziran 940 tarihli ve 9 nu-

saretinin istihbarat servisinden bil- nın ışgalinden sonra düşman tara. . . . .. B () 11'1 maralı Ko~şlmento !stanbulda !lolan-
ılirildiğ!ne göre İngiliz b k - tından teşkil edilen bir sözde hü-ı gilızlenn, mevcud muahede hu • 9' 41:.. tes Bank Üni N. V. Bankası vasıt.ısile 
tttleri tarafından ~ ~~i k.Umetin kuruluşu karşısında nef- kümlerile, telifi kabil olmıyan .ve ~ B•nkanın Marsilyadaki muhabirine ır-

. Y . 
1 

· . ·ı . . .. .. memleketın hukuk ve emniyetıne oal edilmiş lsede Fransadakl harp do-
l><>mbaların istimal tahrip lwdretı ret ennı bı dırmekU!dır. Butun ga .. , .. .. İst&nbul ~ Z/-yıa/941 r...ıı. layisile ziyaa uğradığından iptaline ka-
Emden'den gelen h•berlerden an- zeteler, birkaç Yunanlının, Yuna- tecavuz eder mahi~~tt-e ~orule": 1 Sterlin 5.2t rar verilmesi müsted'i Vekili Hllml Hü 
'··ılmaktadll' Emden ,.,,,.,•--~-· c·- nistaru erazisini parça! ya .. hareketlere tevessul ettıklerını 100 Dolar 132.20 •eyin tarafından arzuhalle istenml• ol-
_, . .--"""""' ı ı n mus.. bild' . t' , • varına atılan bir bomba bu şehrin !evlinin oyununa girmeği kabul ırmış ır. 100 Isviçre Frc. 30.70 makla Tlcoret kanununun 638 inci. mad 
bu kısmını tam bir harabe haline etmiş olmalarından dolayı teessür- Bu hal Irak hükfunetini millet 100 Drahmi 0.9975 dl esı mıucbıbınKce zııyaa uğradığı lddıa o-. . . . 100 Peçeta 12.2375 unan ş u onş mentonun 45 gün zar-
koymuştur. 7() 1 tamamen ta.hrip e- lerını izhar eylemekte ve şu cihe- tarafından istenilen ve vaziyetin 100 Yen 31.1375 !ıtıda Mahkemeye ibrazı ve ibraz edil-
dilmlş olmak bre 200 fN hasara ti tebarüz ettirmektedirler ki. her kap ettircliği mukaddes vazife - 100 lsv.ç kronu 30.745 lm"'!itl takdirde iptaline karar verile-
ağnmııştrr. Bu hesapta la.rılan pen- ne olursa olsun, sahte hükfuneti nin ifasına mecbur etmiştir. Irak ESHAM ft TABVİLAT cei!ı lli'ııı olunur. (t145) 
eereler dahil değildir. Bombanın :eşkil eden adamların bu toplan _ hükiımeti memleketin emniyetini İkramiyeli Ergani 'lL5 1933 19.- 19.05 
düştüğü yere 500 metre mesafede masının, iki imparatorluğa karşı müdafaa için lazım gelen tedbir • Sıvas - Erzurum 

1
· 

19
·
35 

Beyotlu 1 inci Sulh Bı*ak Bilı:lm!liln 
bulunan evlerin pencere w kap· hu derece kahramanca ve mutlak !eri almışsa da bir taraf.an da SO· 51 den: 

9411302 

çerçeveleri ile çatıları yerinden fır- bir fedillrlık ile mücadele etmiş ğukkanlılığı muhafaza ederek her Müddeiler Sultana Gomel ve Avukat 
•·-·· t" J" t h ·k•tt k" · ~ Ural Dileğin müddeiaJeyhler Beyoğlun 
~.....,tır. ve ancak kahir adet faı'kiyetı' kar- ur u a rı a an çe ınmıştir. Fa- \ 

! 
da Asmahm~cit mahallesinin Meşnıti-

İld bombamn t..vlit ettiği yan-, şısında mağlüp olmuş Yunan mil- kat ngilizler hasmane bir vaziyet Iİİiiı•ıiiılıiiiii•lı yet caddesinde 147 No. lu Pinto hanının 
gmlann alm 200 • 300 metreye !etinin hissiyatı ile hiç bir alil:ası alarak tahrikatta bulunmuşlardır. 3 Maya CUMARTESİ üçüncü katında muklman Kilera Amram 
kadar yillrsellmiftir. ,·oktur. Gazeteler, nihavet kralın Bunun neticesi olarak da Irak ve 8.00 Program ve saat ayarı. 8,03 A- ve aynı adreste Ester Amram ve yine ı 

lr
-• d İ g·ı· kıt' I r d Jans baberlerı', 8.18 Müzik·. Ha"' prog. istanbulda Sanasaryan hanı k. arı;ısında --.-<>--. e .uın a toplanarak, bütün mil • n : ız a a ı arasın a çarpış - ·~ 

E h il ı 1 
8.45 Ev kadını ı 37 No. lu Mağazada mukim lsak Am- ' 

rwı:ını ta V1 er Jetin temennileri içinde mu"cada - malar o muştur . 6 - "" 13.30 Program sant ayan, 13.aa Mü- ram ve yıne B~yoğlunda Asmalımescit 
(Bat tanh t inci sayfada) leye devam eden milli hükfunetin Bütün gün süren askeri hare - ıik: Türkçe plak, 13.50 Ajans haberle- mahallesinde Meşrutiyet caddesinde 175 

%37.148, 280.74-0 numaralara bütün milleti temsil eder mahiye- kat muvaffakiyetle devam etme'<- ti, 14.05 Müz;k: Tilrkçe pl5klann deva- No. lu Amram apartımanının 3 No. Ju 
10.000 ner lira, 12.763, 39.064 numa- tini tebarüz ettirmekteclir. teclir. Hükumet milleti .siikünete mı, 14.20 Müzik: Riyasetic;imhur ba.n- dairesinde muklmnn Bobor Robert Ha-

d et etmı'ştı·r rlosu, 15.00 Müzik: Operetlerden par- vim, İsak Hayim, Yako Hayim ve Lea 
""" " } A çalar, 15.30 Müzik: Konc;:er, ){isisrano aleyhlerine açtıkları İzaleyi ralara 5.000 ner lira, 97.0
", 110.17', İn . -<>---- av · 

151.543, 225.-ta:!, 262.081, 326.620, gı tere Jmanyayı Londra, 2 (A.A.) - Reuter'in 18.00 Program saat ayarı, 18.03 Mü- uyu dava>ında milddeialeybleriıı dava 
384.42.6 numaralara 1.000 ner lira, poretesto ettı" diplomatik muhabirinin öğrendi- zik: Radyo Caz orkestrası, 18.40 Mü- ,ın muallak olan 30/4/941 tarihli ceı-
69.84-0, 158.341, 182.126, 195.646, ğine göre, Irak'da vaziyet, son bir zik: Halk türküleri, 19.00 Konuşma ,.sine icabet etmediklerinden bakla-
198.886, 224.943, 266.568, 2

76
.
791

, . (Baş tarafı 1 inci sayfada) kaç saat içinde bir miktar gergin- 19.15 Müzik: S.z eserlerı, 19.30 Mem- ·mda gıyap karan verilmiş ve ad-
285.330 ll04.l6J 

310
.
178 372

_
282 

<1hhıye prtlannın memnuniyet verici leşmiştir. leke! saat aynn, ajans haberleri, 19.45 -eslerinin meçh.uliyetl hasebile mahke-
, ' , . ~ olmadıtına daı: ent«>masyonal Kızılhac_: I k k I B ğd tt 

190 
Konuşma. 19.50 Mtizlk: Fasıl heyeti 'llece iki ay müddet.le UAnen tebliğine 

384.368 numaralara 303 çer lıra ve murahhası ve Ingiliz himayesini deruh ra ma am arı, 8 a an 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 l1üzik: ~- ~arar verilmiş olduğundan muhakeme 
ayrıea S96 adet numaraya 4-0 ar li· te eden devlctın mümessili bir rapor kilometre mesafede kain Habban- çilmlş ~arkılar, 21.15 Konuşma, 21.30 ıfuıü olan 12/7/941 ••at dokuz buçuk-, 
ra ikramiye ve 10.32-0 adet numara- iınzıılamı.şlardır. Kanada'daki kamp- ye'deki İngiliz tayyare meydanı Müzik: Radyo salon orkestrası, 22.30 ia mahkemeye bizzat veya vekillerini 
ya da amorti isabet etmiştir. lar hakkında Almanlar İsviçre•den .mü- etrafına çok miktarda asker tah- Memleket saat ayan Ajans haberleri ~öndernıeleri hakkında gıyap karan 

İŞ BANKASI İKRAMİYE satt bır rapor aldıktan sonra 150 Ingi- şit etmiştir. İngiliz hükumeti Irak 22.50 Müzik: Dans müziği, 23.25 Yarın- ~•kamına kaim olmak üzere tebli~ o-

t 
Uz subayını başka bir kampa naklet- makamlarından bu kt'aları~ geri 1 kı program kapanış unur. (t815) 

KEŞ DESİ mek suretiyle kampların doluluğunu 
Ankara 2 (A.A.) _ Türkiye İş hafi!letmişlcr ve Ma,rt nihayetine doğ- çekilmesini rica eylemiştir. Aksi •""•••••••••••••••••••••••••••••~ 

Bankasının küçük tasarruf hesap- ru da kamplarda ıslahat yapılmasını takdirde bir hadise çıkabilecek vP .-
!arı ara•ında tertip eylediği 1941 e~ret_mişlerdlr. . . bunu. mes'uliveti Irak makamları
• . • . . . Jngılı.z protesf0tru Almanyadaki in- ı na aıt olacaktır. t1"aamafih Ira'. 
ikramı ye planının Mayıs keşıdesı ••llz mcnla•tlarını himaye eden dev- k 1 · d · k · 
bugün Banka Umumi Merkezinde let vasıtasiyle yapılmıştır ;a :;:m arı,"'-;',. 1:ı:~ .. adar bır.ted-
ve Noter huzurunda yapılmıştır. M J p t ~r a ~amış gı ı gozu.kmektedır vr 

K 
'd·-'· k tal•hı·ı . . ' araşa e en bınnetıce az çok gergın bir vaziyet 

eş. ı = azanan ı ı erın ısım t b ı kt d . mevcu u unma a r. 
lerını, hesap numaralannı ve bu. (Baş tarafı 1 inci sayfada) B. k ı İ ·ı· •-t' 
1 duklan k 

, ır aç zaman evve ngı ız ı<ı a-
un mer ezleri bıldiriyo - zaman, milli birlik, artık çok defa al- 1 İ T I k h d · ah 

ruz: datıcı mahıyette bir formül olmıyacak, arı, ngı ız - ra mua e esı • 

1 000 1 
fakat iyilikler doğuran bir realite hali- kamına tevfikan Basraya çıkar>!-

, iralık lkrami~ Bu~sada nl alacaktır. Endüstride ve küçük sa- mış ve bilahare, daima ayni mua-
42o3 numaralı hesap sahibi Alı • natıcrde patronlar, teknisiyenler ve iıı- hede mucibince, hadisesiz olarar 
med M. Naim'e isabet etmiştir. çiler, aynı vatani birlikte kazanmak başka kıt'alar Basraya gelmiştir 
Beşer yüz lira kazananlar: İz • için sıkı •urette müttehit bir ekip teş- Bunun üzerine Irak makamlar·nır 

mirde Şefika _ 11653 _ Üsküdarda ·kil edeceklerdir. Fransa da, diğer sa-
Turan 

1350 
_ ' '1alarda oldugu gibi iş sahasında, kal- hattı hareketi birdenbire deği!;mi< 

1 
. •.. · ının;uını süratleşLrccek nizamı ve te. tir. Irak makamları, muntazam kıt 

kı yuz elli~er lira kazananlar: v;ı ınu bulacaktır. ...lar1n vücudundan ~ik8.vet etmis 
Ankarada &:ızai - 24132 - Ankara- !erdir. İngiliz hükiımeti, muahe<l' 
da Sadettin - 35983 - • ' da Mustafa - 25327 -, Ankarada Gü mucibince mevcut haklarını muhn 

Yüzer lira kazananlar: ZonguL zin - 35412 •. faza eylemek ve ba•lan lan işe de 

BiR ÇOK GENÇ KIZLAR 
VE GENÇ KADINLA~ 
Gençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadisinı 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigAne kalmışlar
dır. Kadınlarda dikkat edilmesi pek mühim olan nokta: 
Cildin incelik ve taravetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binbir vazife içinde çalışan ve yorulan ıenç ta 
dınların bi.Aman düşmanıdırlar Bedeni ve dimağ! yorgun 
lukların neticesi guddeler elAstikiyetini kaybederler ve 
cildde (leke) diye tavsi! edilen avarizi (rüzg§.r vegüne
&in de tesirile) husule ıetirirler. İşte bu gibi halfı.tta 
ve bu gibi avarize karşı KREM PERTEV, terkibinin 
kuvvet ve kudreti sayesinde cildi besler ve harabiden 
kurtarır. 

Yü• binlerce kadının tecrübe etUfi ve ııe."l!lklerine tavs..,,O<leu lıill 
lt'lm><lıtı KRE~I PERTEV !le rün de yapılacak S - 5 dakikalık bir tna· 
!l;..1.Jın nr fibt barUlalar vata.ttıtını pek kısa b'r sam.anda aiı de mut.eril 
olaeakııru7.. KRF ... I PF:RTEV'in yar m asırlık beynelmilel fQb.reU Milin 
dctLldlr. Ondan lotifade .u· iz. 

Devlet Demiryollan İşletme Umt•ın 
Müdürlüğü flanlan 

Vagonların tahmll ve tahliye müddetleri ba!:kmda tatili edevat ıar·t ine 
,-eni bir zeyil yapılmıstır. 

1 

e. 

Bu zeyil mucibince .senenVı bütün aylarında ve her istasyonda sarnıçlı 
vagonlatuı, tahmil ve tahliye müddetleri (6) ve diğer vagonların tahmil milel 
detleri (5) ve tahliye müddetleri (4) saat olarak tesbit edilmi§tlr. 

Bu saaUerde araya giren öğ)e tatilleri dahil ve ambarların kapaJı k.Aldıll 
D2uayyen gece saatleri ve resmt tatil günleri hariçtir. 

Bu tarife zeyli 1/6/1941 tarlb.inde mer'iyete girecektir, Bu tarihten iti
baren 3/10/1938 tarihinden muteber tarife zeyli l~ğvedllecektlr 

Basmahane ve Alsancak ambarlarına vürut eden tam hamuleli vazon
larm, evvelce ililn edilen tartlar dahilinde, İdarece tahliyelerine 1/8/JHl 

rlbıne a ar de am ed ~ .------

İzmir'de (Alsancak, Kemer ve Basmahane) tam vaeon m~ıamelt'f6:Dli 
tabı hamulelerin tahmil ve tabliyelerine dair oliın D.D/509 t:o. lu tarlf9 
l/6/1941 den itibaren tatbik mevkllnden ltaldınlacalttır. 

Fazla tafsil~! için istasyonlara müracaat edilebilir, (:381-3418) 

Hava Gedikli Namzetlerine 
Gedikli namzeOerinden 15 .. 18 1"B§ında olup muayenecle kazo.mnıı v• 

evrakları tamamlanmış olnlar 6/Ma;yıs/19U pazartesi sevkedileceltlerindeS 
bunların pazartesi saat 6 da kurumda bulunmalan ~ olunur. (340g) 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türlı. ıiıası. 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai Ye ticari her nevi bwa muamelelMİ 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiyt. veriyor. 

Ziru.t Bankasında kumbarab ve llıbarsız tasarruf hesap. 
Jarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdakl plan• göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L 11100 Adet 50 lıralık 5,000 L 
4 • 500 • Z,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • %51 • 1,000 • 

40 • ıoe • c,oııe • ıa • ze • a,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı dÜJIIliyenlere W-amiye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

Kur'alar eenede 4 defa 11mart,11Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

dakta Behice - 107 -, Diyarbakır- Bundan başka muhU!lif şube - v~m etmek tam ni •et'ndPdir. Ltır 
da Fehmi Aydemir - 1221 -. Kadı· !erdeki yirmi hesap sahibi ellı<cr, 1ra'rla rr.cvcut mahim~ta gör• 
kövünde İhsan - 10235 -, Kadıkö.. yetmiş hesap sahibi de yirnıişer Trak'da b"şka yerlerde hichir inki 
yünde Sabiha • 3518 ., Bcyoğlun- lira kazanm~ardır. şnf yoktur. 

ZAYİ - Zeytinburnu Gedikli Küçült l 
~bit mektebinden aldıltım Aııkerlik 

ezkeremi zayi ettim YenlSini. a-lacaiım J 

ı 
fan eskisinin bükmU yoktur. 
in..ı.olunun lltoeMJtlu lıöyiuıdoa 12' _________ mıı______________ TertlWllil - eil111Uma 

Sahibi: E. İ Z Z E T, NeşriY•1 

Direktörü: Cevdet Karabillİ11 

Basıldıfı :rer: •Son TeJçaf• 

MatbaV" 


