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Siyasi kan mey
darr muharebesi 

Almanya, Akdeniz ile Al
rikada, lngiltere lmpara . 
torluiunu hem garp, hem 
rark cenahlarından kıs · 
kaçlıyarak •armak pla . 
nını takibe btqlamııtır. 
Akdenizin garbında ba§· 
lıyan ile şarkında başlı . 
yacağı •öylenen tazyik -
ler bunu İ•tihdal etmek -
tedir; /ngiltere, tedbir . 
/erini bana göre almak 
:tıaruretind ed ir. 
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Almanlar 
Çanakkale ve 
Karadeniz 
Boğazlarının 
kontrolünü 
istemediler· 

·--<>--
Alman Hariciye Ne
zaretinin tekzibi 

Berlin, 24 (A.A.) - Yarı resmi 
bir kaynaktan bildiirliyor: 
Almanyanın Çanakkale v~ Ka

radeniz Boğazlarının kontrolünü 
istediği hakkındaki haberler bugün 
Alman Hariciye N ezaretindc düş
manın bir şaşırtma manevrası su
retinde taYsif edilmiştir. 

M ihver, ilkbaharla bera· 
ber, askeri ve siyaSi ta
arruzlara geçmiştir, 1941 

de harbi bitireceğini milletine vi· 
detıni§ ola.n Bitler, biitiin gayreti· 
le bu vidi•i yerine getirmiye ça· 
lışmaktadır. Britaııya adalarındaki 
İngiliz lmvvetlerinin ve balkının 
aıaddi ve manevi kudretlerini kır· 
madan ve azaltmadan evvel, bu 
adalara karşı muvaffakıyetli bit 
bıarruz yapmak im.kanı olmadığı· 
.nı anlamış olan Almanya. şimdi 
t11arnızlarını İngiltereye değil; İn-

Yunanistanda yeni müdafaa hattı ve Alman ileri harekatını gösteren harita 

Bir suale cevaben Alman HaricL 
ye Nezaretinde denilmiştir ki: 

Bu haberler, Almanyanın İspan
ya üzerinde tazyik yaptığı neviden 
haberlere dahildir. Bu gibi haber
ler çık~rılmakla, Yunanistandaki 
elim hadisC'lerden nazarı dikkati 
başka tarafla•a çekmek ve ayni za
manda yeni sahalarda yeni karı· 
şıklıklar ihdas edilmek isteniyor. 

İngiliz kıtaatı 
şiddetle muka
vemet ediyor 

cilli İmparatorluğuna tevcih ~t· İ f 
ıniştlr. Bir tarafta, Atlantik ve in· ı --- İN G L Z 
ciltere meydan muharebelerinde MÜDAFAA HAT 
•yıpratma harbi• yapılırken, diğer -
taraftan da İmparatorluğa karşı LARJ Y ARJ~MADI 
•yıldırım harbi. tatbik edilmek· 
tedir. Bu yıldınnı harbi, askeri ola· 
rak Balkanlarda ve Şimali Afrika· 

Genera 1 Vilson 
da cereyan etınektcdiı · Siyasi ola· V&ZifeSi başında 
rak da Akdenizin garbine ve şar· 
ltına tevcih edilmektedir. Filvaki. I.ıondra 24 (A.A.) - Röy;ter; 
gelen haberlere göre, Almanya, bir Londra askeri mahfilleri, İngi • 
taraftan askeri muvaffakıyetler Jiz kıt'alarının Ywıanistanda te • 
kazanırken diğer taraftan da hu dafüi mevzilerini tutmakta devam 
movaffakıyetleria kendisi için ya· ettiklerini bildirmektedir. İngiliz. 
rattığı müsait havadan istifade e· sol cenahının çevrildiği veyahud 

rek siyasi taarruzlara baslamıs· . • • ~R • ' • 

1 S p a n ya Epir ve Mak~
iiçlii pakta d.onya~rdusunı-

• • çın teslım oldu ? 
gırıyor mu - MÜTAREKE -
Alman mahfilleri DÜN SELANfKTE 
Balkan harekahnı 1 M z A E D i L D i 
bitmiş addediyorlar 

Musolini bir emri j 
ye v m t neşretti 
Sel8rtik, 24 (A.A.) - Stt.>faıu. 1 
Epir ve Makedoızya<laki Yunan , 

ordu.:;u ile mütareke, A~ !tal- · 

Peten ile Darlan 
arasında yeni 

ihtilaflar çıktı yan ve Yunan delegeleri arasında, ı 

~ Selfuı.ikte tepe mahallesinde halen 1 
ma.reŞal List'in ikametgahı olan 
Villada imzalanmıştır. - 1 

Semendire ve 
Limninin işgali 
teeyyüd etmedi 

Ankara 24 (Radyo Gazete -
si) - Bir kaç gün evvel Al -
man membalarından verilim 
bir ihaber üzenine Ege denizin
deki Semendire w Limni ada

larının Almanlar tarafından 

işgal edilmiş o'lduğunıı, fa.kat 
bu ha'berin henüz teeyyüd et· 

Daha evvel, 22 Nisanda Larisca m. n 1 tik.; SOn a -
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Son Telcraf Matbaa•ında Basılır.) 

Is tan bul Kadınları 
Milli Vazife Başında 

• 
Yardım sevenler cemiyeti

/ stanbul şubesi açıldı nın . 
'.maye ve reisliklerinde Ankarada 

kurulmuş olan cYardımsevenler 

CC'll1iyeti> nin vilayetimizde bir 
şulıesinin tesisi kararlaştırılmış . 
tır. 

Bu ;ııbenin bir an evvel açılıp 
faaliyete geçm<!si için Bayan Liıl 
!i Kırdar, Bayan Reşad Mimaroğ
ıu, Bayan Sıdıka Demirtaş, Bayan 
Hasene Ilgaz, Bayan Nılüfer 'l'ev
filı!ten mür~kkep bir şube anüessis 
hey'eli kw·ulınuştur. 
iH~y'et ·bugün iLk toplantısını ya 

pacak ve müteakiben aza kaydına 
başlanacaktır. \Wiıyet merkezi • 
mizde a~ılacak olan bu şubenin !s
tanbulun her kazasında kolları bu· 
lunacaktır 

Y 
. . , . Şehrimizdeki bayanların sargı, 

ardımsevenler Cemıyetı Hamı ve I '" h 1 1 R · · S . · .. .. w.ç azır ama, ampu sarma ~ 
eısı ayın Bayan :\levlube Jnonu dik. t 1 1 ind 1 ı · · 

ış a e ye er e ça ışına arı ışı· 
Milli Şefimiz İsmet !nönünün re- ı ni bu şube ve kolları organize ede· 

fi.kaları Bayan Mevhibe İnönünün J eektir. 

Sovyet 
kıtaatı 
Uzak şarktan 
Avrupaya 
naklediliyor 

Bir 
ının 

te 

Japon menba
verdiği haber 

ediyor •• yyu 

-
Al manyaya 
büyük hava 
hücumları 

BREST ÜSSÜNDE 

tır ve bunlan arttıracaktır. Bu si·' ~ile asılsız-dır. Yunanlıların İtal • 
yasi taıuruzları, icabında, askeri vanlara değil fıcl<at Almanlıua tes
bareketlerin takip edeceğini dü· İim oımasının manwarlığı teba.'"ÜZ 
fiinmek, yanlış olmasa gerektir. ettirilme'ktedir. 

·-Y 'd · tidal .. ·· 1 lınan haberler, bu ha:Dcrin te-
·~ anya a ıp ıgoruşme er • -a- Stokholm, 24 (A.A.) - Reuter: 
ılımış bul eyyüd etmemekte olduğunu 

Scharnhorst ve 
Gnersenau 
harp gemileri 
tahrip edildi P unuyor. Demokraten gazetesının' · ~rlın' bildirmektedir. = 

• , • Roona, 24 (A.A.) - MUS&Olini, u- muhabiri diyor ki: 
Almanİarın askerlikte daima tat. General Wilson, Yunanbtandakl 

bik etmek istedikleri meşhur bir harekatı idarede devam eyliye • 
lean meydan muharebesi örneği rektir. 

' mtmıi iıtalyan karargahı. tlan aşa- A F R 1 K A D A Berlinde öğrenildiğine göre, Sov-
ğx!aki emri yewniyl neşretmiştir: yet kıt'alarırun Uzak ŞarAtan çe- Üç Alman ticaret 

gemisi batırıldı 
vardır. Kartaca kumandanı Ani- RÖYTER MUHABİ!Ü~N VER • 

Yunan cephesinde hareket eden • kildikleri hakkında bir Japcn 
bütün si18Jılı Jı:uvvetlere mensup 1 n g ,. , •. z 1 er membaından verilen haberler te-

bal'in Romalılara karşı muvalfakı· DİCİ TAFSILAT 
yetıe tatbik ettiği bu plan, düşma· Londra 24 (A.A.) - Röyter a -

muharipler; • eyyüt etmektedir. Sovyet • Japon Londra, 24 (A.A.) .• -:-- İngiliz Ha-
Altı ay süren çetin 'bir .sav~tan bitaraflık paktı imzası iizerin<!'Sov- va Nezaretının tebligı: 

nı iki cenahından kuşatıp imha et· jansının İngiliz ku':"'.etleri n:zdin· 
.,ektir. Alman genelkurmayı he· ueki hususi muhabırı Yunanistan· 
men da.ima Kan meydan muhare· rta bir yerden bildiriyor: 

;onra düşman silahlarını bıraktı. M a ı· ' y •. yetler Birliğinin Uzak Şarktan bil- Dün gündüzün, •bombardıman 
Bilhassa kara kuvvetleri için va- hassa Vladivostok, Karbarovsk, Şi-, teşkilatına mensup tayyarelerimiz 
him olan kanlı fedakarlıklarınızı za 1 • v 1 tt • ta ve Vikuç'dan bütün kadroları münferit taarruzlarda bulunarak 

hesinden ilham aldığı gibi Alman ".'unanıstandaki Ingıliz ordusıı 
politikası da şimdi Akdenizd? a~~ı veni mevzilerine çekıldikt911 .son • 
Planı tatbika çalışmaktadır. Jııgılız •a da kıt'alarımız Alman ilerı kol
İnıparatorluğunu her iki cen~lıın· :~rını şiddetle hı~palamak husu • I 
dan kıskaçlamak gayesini takıp e· qında bıiyük J>ir a.zım. ve cesaret 

fer tetviç etmiş ve bayraklarınızı 1 ş g a e 1 ile ordular çekerek bunları Baltık Alrnany:ının şimali garbisinde ka-
yeni bir şanla aydınlatmıştır. Va- / devlrtlerine, Sovyel Po.lony:ısına in ?snab.ruck c:ivarınd~ tbbendu-
tan hlç bir zaman bugünkü kadar ve Besarabya'ya sevkettiklerı an- ren de mühım bır elektrik merkezi. 
sizinle iftihar ebınemiştü. Şu anda Libya da fn gilizlerin la~ .... u.-tauır. (Devamı 4 üncü sayfada) 

den Alman siyaseti bu harp za· ıueumı 4 uncu sayfada) 
ttalyan milleti, Arnavutluk muha- faaliyeti devam ediyor -

(Devamı 4 üncü •aylada) A k 1 k d 1 '=========- İn~ir:;,,~<~!·~rgahı~:;,a t~~ s er i ersinin söz Ü • • 
Dlamnda tabiatile sevkulceyşı 
planları 'tahakkuk ettirmiye çalı· 
fıyor. Evet, syasl Kan pliinı, Akde· 
bizde ve Afrikada İngiltereyi hem 
garp cenahından, lıeın şark yanın· 
dan sarmaktır. Garpte, İspanya ve 
Fransa tazyik edilmektedir; şarkta 
da Türkiye ve Sovyetlere karşı taz

Bulgarlar 
iBerlin ~ (A.A.) - Bir Jıusııst 

T r a k y a fJ e muhabir bildiriyw; 

Ge.neral Franıı:o Almanlar Ege ği~unanistanda 'kıt'alanmız, dün ı"mf"ha • d 
den ı·zı·n "'e hu··_ düşmanla temas halinde idi, fakat 1 nına gırme en 

U ı hiçbir mühim çarpışma olmanuş-

C Um botları ::~~ıı;:n~~~~~~\:~::UU:,1;~: başka şehre giden talebe 
k u 11 an ıgorlar <!etli faaliyeti devam etmiştir. 

Yakında İspan.)'2nın üçlü pakta 

Makedonyayı liltfüak e1ımesiııe ve Port~e kal:· 
şı b>r hareket yapılmasına ıntizar 

Yik yapılacaktır. 

Viehy ve Madrid de • belki kıs-• 
nıen de Lizbonda - yapılan tazyik· 
ler, Cebelültarık'a inmek, Şiıııali 
Afrikadaki ispanyol ve Fransız 
topraklarını ve üslerini ele geçir-
8ıek, Fransız donanmasını kullan· 
nıak içindir. Böylece Akdenizin 
&'arp kapısını kapıyarak Atlas Ok· 
Yanusile muvasalasını kesmek, 
Libyadan Süveyş üzerine yapılan 
taarruzu, gayet kısa olan Sicilya • 
Pantelleria - Tunus deniz yolun· 
tlan beslemek imkanlarını elde et· 
Dlek mümkün olacaktır. O vakit 
A.kdenizin cenup kapısı olan Sü· 
"~Yşi, Libyadan Mısıra yürümek 
•uretile kapatmak nisbeten daha 
kolay loir iş olur. 

. l t t · ı er 1 etmelidir. Askeri mahfiller ·Balkan 
ış ga e ı muharebesini fiilen ıbi1ımiş addedd-

D.N B. yorlar. Ankara, 21 (Radyo Gazetesi) _ 
Sofya, 24 (A.A.) - . . · Stru Berline gelen ilk filmde görül - Almanların Ege denizinde hücum 
Bulgar kıt'a1ıuı l\ferıç ıle • düğü gibi Bel:grad taınaıınile kül botları kullandıkları ha!:ıer veril -

d k. Trakyayı hemen 
uıa arasın a 1 • • bulu· haline gelimiF. mektedir. Bu botlar, iki seyyar 
hemen kimilen ışgal etm~ ı isPA..'IYAYA APILAN TAZYİKLER torpil taşıyan , 40·45 mil sür'atli 
nuyorlar. Bulgar kıt'~ları ava a- Londra, 24 (A.A.J - Times ıazetesi, küçük teknelerdir. Müdafaa silaJı-

bugün gireceklerdır. holen Almanların muhtelif memleket- !arı yok gibk!ir. Ege denizinin 
yaM kedonyada ilk merhale ola- ltrde ve ezcümle ispanyada 7optığı mahdud sahalı olması ve uz" erı·nde 

a . d'I n yerler iş!!lll olun- dıplomatik tarnızdan bahsederek dJ-
ak tesbıl e ı e D • k" bir çok adalar bulunması bu bot -r k "nlerde Pırlepe, lyor ı. . 
muştur. Gelece ~ 1 edilecektir. İ<panya, şimdiye kadar Italyan ha- !arın harekatına müsai.ddir. Al • 

;;ri;to~l;ja:v:e:R::e:se:n:::iış=g~a=~:::=:ıcaletine ve Alman sürülerini kabul e- ınanlar 12 adalaııdaki İtalyan hü • 
den dıgcı mcınlcketlerm 4kibetine sa- cum botlarından da istifade ettik-• 

1 
.1. h.it olnıuştur Almanlar, bu memleket- !eri takdirde Ege denizindeki İn • 

S t ng} JZ lerin k<ıynaklarını sömürmüşler, haya-ovye , u maddelerini müsadere etmişler ve giliz nakliyatını kısmen müşküla-

1 • balkı !akirleştirmişlerdir. İspanyanın ta uğratabilirler. 

Müzakere en (J)enmı, li•cll aarl•••l _;;;-:========-= 
Akdenizin ve İngilterenin Akde- k 

llizdeltl cephesinin şark ceııahını Butler Avam ama
lelıdit için de, Ankara ve l\toskova ' terakki kay
Uzcrinde tazyikler yapılacağı ha- rasında, . • .. J d" 
her verilmektedir. Gerçi bu haber· dedilmediğJDI SOf e 1 

AL.1".ANYA iLE 

l~r, müsbet vakıalar~ değil; olaha 
2
( (A.A.) _ Bugün Avaın 

tıyade tahminlere istınat etmekle- Londra, So yellerle bır tocarel ve 
dir amma hayali değildir; bilakis Kama;ası:~~ma vakdi için yapılan mil· 
A.I ' d b umuın a d bulundujuna da1r 
. ınanyanın çok eski zaman an e .. zakerelerin ne hal e b Raricı1e tı takip ettiği gayelere, o meşhur sorulan bir suale c~~~r :: -
•Bağdada doğru. siyasetine nygun 1 müsteşarı su

1
t1er b~ı~da iimdiye lra

la lınıinlerdir. Ankara ve Moskova· Bu. meseı~;.r kaydedilğini soylemekle 
d • I .. dar bır tera ı 
•n ıstenileeek şeyleria ne o acagı. lmütcesslllm. .. . . 

hı kat'iyetle bilmek miimkün de• İngiliz hükumetinin, mu'3ıt b•r fdır· 
ii'- - d 1 d iki memleket arasın a· 
" ...., e Boğazlarla al3kadar o aca· sat zuhurun a, bulunan meselcleıi her 
" 1 kabul edilebilir. Almanyanın, ki muallakta ( üncü sayfaaa) 

(Devamı 4 üncü sayfada) (Devamı 

......... _ _. ..... , ................. _ ...................................... , ,, .. ,, ..... . 
3 Milyonluk bir 
anlaşma yapıldı 

~~~~~~~--

A J manya dan sıhhi malzeme alınacak 
Ankara, 24 (ikdam mulıtebirinden) - Almanya ile ara

mızda üç milyon liralık bir anlaşma prale edilmiştir. Bu 
anla§ma mucibince, Almanyaya ııereceğimiz mala muka • 
bil ecza 11e sıhhi malzeme alınacaktır. 

Habeşistanda, hasarat daima ile
ri hareketimize engel olmakla be
raber, Dessie'nin şimal ve cenu
bunda şehir mevzilerini tutan düş
mana karşı gittikçe artan bir taz
yik idame edilınek.tedir. Buna in· 
tizaren, cenup mıntakalarında ha

(Denmı 4 üncü sayfada) 

Amiral JIOJ'ti 

Hitler Hortiyi 
kabul etti 

Budapeşte, 24 (A.A.) - Mac&r 
1jans. bildiriyor: 

Macar Kr~I Naibi Amiral Horti 
bugüıı Hıtler tarafı!'nan umı;ml 

karargahında kabul edilmiştir. 
Am ıral Horti Budapeşteye dön

~ :Şıür, 

Gittikleri yer de imtihana girecekler 
Ankara 24 (A.A.) - Maarif Ve- j Bu imtihanlara girmek isteyen 

killiğinden tebliğ edilmiştir: talebelerden hiç 'bir vesika aran-
ı - Resmi ve hususi liselerin mıyacaklır. Yalnız talebelerin ka

birinci ve ikinci sınıf talC'belerin- zandıkları notlar foloğr!l!flı bir kit
den aSkerlik dersinin sözlü imti • ğıda yazılarak mensup olduklan 
hanlarına girmeden kendi okulla- okullara gönderilecek ve Vekilliğe 

. de malt.mat veril~cektir nn<ian ayrılıp ·başka şehirlere git-
miş bulunan talebe, hiılen bulun- 2 - Durumları bu şe.1<ilde olan 
dukları mıntakalardaki liselerde talebelerin imtihana girmek üzere 

bulundukları yere en yakın li.se 
bu dersin sözlü imtihanlarına alı- müdürlüklerine müracaat etmele-
nacaklardır. ri liızımdır. 

Kedi gözlü adamı 
1 BÜYÜK ZABITA ROMANI 1 

Değerli muharrir arkadaşımız M. 
Feridun tarafından dilimize çevrilen 
bu eser baştan sona kadar cinayet 
casusluk ve heyecanlı aşk 
sahnelerile doludur. 

• o • • ... '"'"""'2 

1 Bir kaç güne kadar başlıyo~uz 
1 

L 
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Askerlik bahiıleri Celaleddini Rômi Kimdir? 
ve mülahassıslar 

Yazan : ZİYA ŞAKIR 
-65-

Aşağı yukarı bütün gazetelerde 
askeri vaziyet ve muharebeler• 
dair yazı yazan ıııuharrilere daha 
ilk günde •Mütehassıs• payesi ya

Diye, aşkın azamet ve kudretini 
ne yüksek bir düşünüşle ifade et· 
n1iştir. Yani [Aşkı, tasvire kalkışan 
kalem, acele etti. Fakat onu yazını. 
ya muktedir olamıyarak parçala
nıp gitti.] 

Demekle iktifa etmiş .. hissiyatı
na birdenbire bir şekil verememiş· 
tir. 

Fakat, (JUesnrvi)nin ve (gazel)· 
lerin.in muhtelif k"'ımlarında, coş
kun hislerini aşağıdaki ateşli ifa
clelerle izhar etmiştir: 
[Aşkı maaniyi bırak ... O benim ak 

lımı da, gönlümü de aldı, götürdü. 
Nereye götürdü?.. Onu, benden 
sornta. Çünki.i sö)· liyemem ... Senin, 
bilmediğin bir yere aldı . götürdü. 

[O revakı Taalaya, o asümanı 
manaya götürdü ki orada, ne ka
~er gördüm.. ne çarh gördüm ... 
Öyle bir cihana götiirdü ki orada, 
cihan bile (cihan)lıktan cüdiiı olu
yor.] 

* 
[İlahi! .. Beni ezelden yarattığın 

zaman, aşkım kemalde idi... Ne, 
gerdun vardı .. n~. güneş vardı.. ne, 
ay vardı .. ne bir in'an başı, ne de 
anın bir serpuşu, bir külahı vardı ... 
Ti o zaman, sen benim duamı işit
t,n de, beni güzide muhabbetinin 
kinden seçtin .. aşkın için ihtiyar 
ettin ... ] 

* [Ey ezel sa.kisi!.. Bizi, hüsnün 
ile pldırtmak i~in, vütodurnuzun 
toııraklarına ask sarabmm son 

men güller fışkırır. gülüstanlar pıştırılıyor. 
vücude gelirdL Nanemolla: 

[O öyle kırmızı bir şaraptır ki.. _ Bazılarının başıbozuk olduğr 
eğer gece yarısı her taraf zulmet- ıııah1ın olan bu mütehassıs zevatın 
)er içinde iken coşup taşsa, zemin red ihti. tık 

n,L larl dola d ae eve ne zaman sas yap . 
ve e ""' nur a r ı. 1 aklım · d d" ·ı· 

[o b 
. e.ı· arına ermıyor. e ı ve ı avt: 

. ~arap . enı mest ınce, sen , etti: 
henı şoyle bır temaşa et. .. Bak, gör. 1914 1918 h bl · e 1.. • • 

Şikir L • - • ar nın, a~şıs 
ınıa .. arşısında, zevkınden tan ve İspanya muharebelerinin 

mestolan aslan, nasıldır'?' .. ] mah1m strateji ve harp usulleri * formüllerini ezberliyenlerin, bi-
(Cihanda, henüz bağ, üzüm ve zimle beraber duyup öğrendikleri 

bade yuatılmamış idi ki bizim ca- yeni harp tekniğinde kat'i fikir sa
nımız, o şeribı liiıyeziiıli'den mest hibi olabilmeleri mümkün mü ya? 
ve mahmur idi.] Eğer bu kabilse niçin yeni harbi * gören, tafsilabnı alan herkes birer 

[Henüz üzüm yaratılmamış idi 
di biz, cananın cemalini yiidede
rek, aşkın şarabını içtik .. mestol· 
duk.] 

* [Ah .. aşkı lemyezelin neşterleri 
önünde, yiizlerce şerhalara ayrıl

ınış bir yara oldum .. evet, oldum. 
Fakat o yaraya merhem ve şifa 
da, yine ben oldum.] 

* 
Cenabı Mevlaniiı, (Hazreti Şems) 

in firak ateşlerile yanıp tutuşur
ken de hissiyatını şu beyitlerle ifa
de etmişti: 

[ (İydi ekber) ki . Şemsi Tcbrizl 
idL O bayramın büyük kıırbanı, 
ben oldum.] 

(Daha var) 

askeri mütehassıs olmasınlar?" 

• Büyük gazele 
ve Ahmet Raal 

Dünkü Son Telgrafta Ahmed 
Rauf bir fıkrasında •Vakıt•ın ba
zı yersiz: sataşmalarına ce\rap ve
rerek •Son Telgraf büyük gazete
dir. diyor. 

N aneınolla: 
- Bu !ilan Son Telgrafın boy, 

sayfa, binaca değil, satışının çok
luğu ve mali vaziyetinin sağlam
lıjh bakımından söylendiği ınalfun
dur. dedi ve sözlerini şöyle bitirdi: 

_ Vakıta verilecek cevap kal
madığı için Ahmed Rauf böyle bir 
yepyeni cevap vermiş olacak. 

1\1. J{. 

-
,.am1aıar1nı dökİün .. : sen. eğer bi- t MAHKEMELERDE ve POLiSTE J 
~i cemilinc meftun ve mecnun et· _ 

ınek istemeseydin, niçin dökecek- "'--------------------------

ti:·~:i:ö:~:ı~~ ~~~n~kaından tu- Altı iplik muhtekiri 
tup, o yari caoımın semtine götü- k . f d · ı d . 
rüyor ... o semte götiirüyor ki ora- t e v l e l l 
da ben, anın aşk badesini içtim. Ve 
o kadar içtim ki mestoldum. Pa
bneum, destarım, birbirine dolaş
tı.) 

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

* [Şükürler olsun ki, (Mısır)m rll. 
7asmda bil& görmediği (şeker)i, 

Bunlar 415 kuruşluk bir grose İp· 
liği 720 kuruşa çıkarmışlar 

• tatlı zevk ve lezzeti, biz ağzımız- Makara fabrikatörü Salamon ı cezasının altıda bir miktarında ar-
da 't'e dişlerinıizin arasında bulu- Kohenin 415 kuruşa sattığı •bır gro- tınlmasına .<arar verilmiştir. 
yoruz. se ipliği alıp zincirleme usıılile 72-0 • • ··ı .. b 1 d 

[Kamerin her devri, ömürleri 1 kuruşa kadar yükselterek satmak- Bır kadın evınde o u u un u 
kısaltır. Noksanlaştırır... Lakin tan maznun Şalom Kohen, Davut Fener<!<! Salma.tomrukta Kasıın
(yir - >'.a?'i• Cenabı Hak~. kendi 1 Nazmi Alkanatla seyyar satıcı Mi- güranı mahallesinde Canbaz s"1<a· 
d~~a~ ıçın ~ısaltmaz ... Tükenmez şon ve Mahir Milli Korunma Ka- g ı ntla 26 numarada oturan 57 ya • 
bır omur verır.) nununa muhalif hareketten adliye-

* (Cenabı Mevliiıni). aşk hakkın
daki hissiyabnı, en ziyade vecdü 
istiğrak ile mestolduğu zamanlarda 
izhar edf'rdi. Ve, aşkın şarabı ile 
mestolduğu zamanlar da, bazan 
uzun sürtrdi. 

şında Karaferyalı Zeynel Abidin 
ye verilmişler, dün Asliye İkinci kız ı Fatma Mutlucan dün evinde 
Ceza mahkemesinde muhakemele-

ölü olarak bulunmuştıır. Ölüm se
rine başlanmıştır. Mahkeme fabri- bebi tahkik edilmek\'edir. 

Marangoz dükkanında yangın 
başlangıcı 

Beyoğlunda Şahkulu mahalle -
Zahir uleması ,istedikleri kadar 

reıl ve cerhetnıiye uğraşsınlar .. 
aşk ehlinin, aşk şarabı ile mestol
malarını, ~iılü Ekrem Efendi
miz) şöylece kabul ve tasvir bu-

katörle diğer tacirlerin ve seyyar 
satıcıların sorgular;nı yaptıktan 

sonra altısının da tevkifine karar 
vermiş, şahitlerin çağırılması için 
muhakemenin devamı başka güne 
bırakı~tır. sinde K~ya a.id 15 numaralı ma· 

Polise hakaret eden sabıkalı rangoz dük!kanmda tutkal ocağın

mabkUın oldu 

yuruyorlar: Müteaddit sabıkası olan iHayrul-
[Allah; keınil mertebesine vasıl !ah eo\oakta kendini bihniyecek 

olan (evliya)sı için öyle bir şarap derecede sarhoş olarak giderken 
haıırlnnııştır ki anlar, o şarabı iç· çevrilıp Küçükpazaııda karakola 
tikleri zaman mestolurlar .. mesto- götürülmüş. Hayrullah, burada, 
htnea, bo~hil olurlar .. hoşhiil o- memurlara hakarette bulunmuş, 
!unca da, • mit ve sakit kalırlar.] hakkında tutulan zabıtla adliyeye 

Cenabı l\1evliina'ya gelince, bu veri~ir. Hayrullahın rouhake -
hususta şöyle diyor: 1 mesi dün Asliye birinci ceza mah-

[O, öyle bir şaraptır ki, eğer an- lcemesinde neticelendirilmiş, bir 
ha bir yudum yere damlasa, ot :ry hapse mahld'im edilmiş, sabı -
bitmi7en çorak topraklardan, he- kası da gözönünde tutularak, bu 

-

dan sıçrıyan bir kıvııcınıdan talaş-

' • etrafa sirayetine 
meyıdan verilmeden söndürülm~
tür. 

Küçükpazarda bir eT yandı 

Evvelki gece gece yarısından son 
ra Küçü:kpazarda Hacıka.dın ma -
hallesinde maliyeden mütekaid 
Sa'brinin üç katlı ahşap evinden 
yangın çılomış, bu ev tronoonen yan 
Jıktan sonra itfaiye tarafından sön 
dürillınüştü.r. 
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Garpte ne oluyor ? 

B . . . k c ·ı . kl . . " "\ 
ırı~.cı arı enın na ı ELEKTRIGE l HYain::~:~~.~~:~:~~~~:: 

10 gun devam edecek KURUŞ ZAM r"~ .. m.uayyen neticelere .J. I ---o-_ yaklaşıtıı~ gorunuyor. 

Kömür zammı üze- .~u duruma mu.vaz~ oı~rak ~ün· 

Vapurların kamaraları ihtiyar, hamile ve 
hastalara tahsis edildi. Diğer yolcular gü· 
verte ve ambarlarda seyahat edecek .. 

Vapurlarda nasll hareket edileceğine 
dair bir talimatname hazırlandı 

ku telgraUar Berlın sıyası faalıyc-
rine böyle bir proje tinin, Şark işlerile meşgul olmak· 

h 1 d la beraber, Garp cephesi üzerinde 
azır an 1 temerküz etliğini gösterecek ha-

Fakat bu miktar 
çok görülüyor 

berlerle doludur. 
Almanyanm Moskova ve Ankara 

Sefirleri Hariciye Nezaretile gö· 
.rüşmek üzere Berlinde toplanmış 

Kömüre yapılan zam müna- bulunuyorlar. Fakat Fransız Baş· 
sebetile şehrimized elektrik vekil muavini Amiral Darlan da 

Şehrimizden Anadoluya gidecek sımda yalnız is:anıbul.dan Sarnsu • !kilovat saat ücretlerinllı 1 ku- Pariste Alman mümessili Abetz ile 
olanların nakillerine ai.d hazırlık- na ve Samsun yolile Sivasa kadar mükiılemelerde bulunmak için es-
Jara d e\•am olunmaktadır. olan yerlere gitmek için beyanna- nış arttırılması haıkkı.nda bir ki Fransız Payitahtına gitmiştir. 

1 Mayıs:a başlıyacak olan nak - me vermiş bulunanlar vardır. De- pmje hazırlanarak tetkike ve· llfadrit matbuatı da İspanyanın ta-
liyat için Tırhan, Aıksu ve An'kara niz '·o llarında'ki nakliye komisyo- rilm~ir. rihi hak ve vazifelerinden bahsey-
vapurları tahsis olunmuştur. İhti- nu gideceklerin vapurlarda ne su- Ancak bu zam miktarı fazla lemiye başlamışlardır. Peten hükft-
yarlar, hfını il-e le r ve hastalar, kü- retle hareket edecolderi hakkında görühınekte ve kömür zamanı- meti altı, yedi aydır İngiliz ve Al· 
çili< çocuklu aileler kamarada, di- bir talimatn~ hazırlıyarak dün I nın elektriğe daha cüz'i bir man kutupluı arasında mütered· 
ğerleri g üvertede ve anbarlarda vilayetteki komisyona göndermiş- nisbe t te aksetmesi icab ettiği dit ve sarsıntılı bir politika takip 
seyahat edeceklerdir. tir. Bu talimatname bugün kayma- 1 ileri sürülmektedir. etmektedir. İhtiyar ~fareşal müta-

Birinci kafilenin nakli 1 - 11 Ma- kamlıklara tevzi olunacak ve halka L.,, ____________ JJ reke ahkamına tamamryle riayet 
yıs arasında bitirilecektir. Bu kı- bildirilecektir. eylemeyi kendisine umde ittihaz 

--------- J aşe madde- eylemiş bulunnyor. :-Je Berline, ne 
de Londraya fazla temayül etmek 

Şehir tiyatro- T r a m vaylar lerı· stokları taraftan değildir. Fakat bu siyaset 
tarzı hem Londrayı, hem de Berli-

SUD a ta h s i s a t i ç i n b a n d a 1· İstanbul ve civar vilayetlerde ni hoşnut,suz kılmıştır. İki Payi-
taht da Vicby'yi şüpheli nazarlarla 

Ticaret Ofisi tara rından vucude takip etmektedir. Geçenlerde Ne
getirilecek iaşe maddeleri stoklan- mous hadisesi veya Dakar mü.sa
nın nakli ve muhafazası etrafında demesi gibi vakayi İngiliz • Fran
görüşmelerde bulunmak üzef'j! dün sız münasebetlerinde soğıık bir ha-

Belediyenin 18 alacak Romanyada yapılıyor 
dav ası kayboldu 1 ay sonra gelecek 

Şehir Meclisi dün toplanmıştır. " Beledi~nin Roınanyadan getir- Devlet Limanlar Umum Müdürlü- va yaratınışbr. Laval'in iş başıa
Evvela ; Şehir. Tiyatro5una. tele - teceği bandajların oradaki ıfaıbri . ğünde bır toplant ı yapılmıştır. İç- dan uzaklaştırılması da Berlini ra· 

fon muhavere ucr2tlerı ıçın 500, ka<la imaline ·başlandığı ve bir a- t. d D 1 t L . n1 U hatsız ebniş ve biiırit bir tavır ta· 
. . . . ıma a ev e ıma arı mum k b ı t v · 

tıyatro eserlerı telif ve tercümesı ya kadar gönderil<ıeeği dün bele- ! .. .. .. . . anmasına se ep o muş ıı. azıye-
için 525 lira ki cem'an 1025 lira diyeye biLdirilmiştir. Mud.uru .. R~ufı Many~s ve Tıcaret ti iğlak eden bir amil de Fransanın, 
munzam tahsisat v-eri!mesi hak • Diğer taraftan şehrimizden Bey- Ofısı Mudur muavını Haydar ha- ne Londra ve ne de Berlinle doğru. 
kındaki teklille, Sular İdaresinin • ruta scvkedilmek üzere bulunan zır bulunmuşlardır. Bu meyanda dan doğruya temas edememesi ve 
teşkilat ve vazifelerine aid tali - 1 

80 kadar bandajın 50 sinin mem • İstanbulda mevcut depo vaziyetleri bilvasıta görüşmelerde bulunmıya 
matnamenin tasdiki hakkındaki leketimiz.de kalması Fransa ile ya- de gözden geçirilmiştir. mecbur olmasıdır. Londrada bir 
teklıf kabul olunmuştur . 'I •an temaslar neticesinde te!Jlin Fransız sefiri veya Vichy'de bir İn· 

Müteakiben ıbelediyenin alacaklı edılmiştır. Bundan yalnız 30 ban- 1 • • • giliz mümessili yoktur. Mük8.leme· 
olduğu muhte lif zevat ve müesse- daj Bcyruta sevkedilecek, 50 si ' İhtiyar kadını soymak ıstemı§ ler mu~vassıt . devletler kanalile 
selere a'd müruru zamana uğ!'a - 1 tramvay idaresinin ihtiyacına tah- Kasımpaşada oturan Behice a - y~pıla,bılm~kte~.ır. Al.~anyanın da 
mış 18 davanın terkini kabul edil· sis edilecektir. Bu suretle depolar- dında yaşlı bir kadının ,parasını \ Vıcby de. bar ?'umessılı .!".ktur. t 
m4tir. ı' da duran bir kısmı arabanın daha alıınak ilzcre evine giren ve kadını bctz Parıstedir ve .muhunce. b 

- sefere çıkarılması mümkün ola - bağlayıll para arayan, Fakat bula· mesele ko~uşnıak lazım gelınce 
Eski yolcu salonu 1 mayısta caktır. mıyan Niyazinin ve Niyaziyi bu Darlan Parıs yolunu tutmaktadır. 

~ılıyor ~ teşvik etmekten maznun Be • Bu şartlar içinde anlaşmaların geç 
İç hatlarda seyahat edecek yol- Üniversitede imtihanlar hicenin eski kiracısı Salimin mu • olacağafiı ~hendilib .. ğindenlltebarüz _eder. 
l · · h 1 kta ı · Üniversitede bütün fakültelerd.P ha.keırnclerine dün birinci A}:,...-ce- Maam U enge ere ragınell 

cu ar ıçın azır anma o an yeru. .. - Amiral Darlan sıkı bir muhavere-
yolcu salonu l Mayısta açılacak- dün sabahtan fübaren imtihanlara ııa mahkemesinde devam edil'miş, 
tırk Bu salonun üst katmda hazır- başlanmı•t r. Bu meyanda Hukuk müddeiumumi, Niyazinin cezalan- ye girişmiştir. Fransu sanayünin 

Alman harp sanayii ile işbirliği 
!anmakta olan revir de 1 Haziran-• Fakülteı;inin yazılı eleme imtihan- dırılmasını .iştemiş, muhakeme, 
dan itibaren faaliyete geçecek ve j Iannın birincisi Fakülte merkez müıdafaa için başka güne bırakıl- yapması derpiş olunmaktadır. Fa-
bütün denizciler bu revirden isti-ı binasında dün yap~tı.r. mıştır. kat Amerika ve Londra kaynakla· 
fade edebilecektir . - rına göre hakikat halde müzakere· 

Bugun.. aFtı"h kaz••ında 1 K 1 • 
1 

t• t !er daha geniş ve mühim esaslara 
- dayanmaktadır. Akdeniz Fransız 

pasBuifgiın.kosruaanınt 14aaedenFaetınmeksaizavsınar-I ara y 0 U 1 e I Car e limanlarından Alman kuvvetleri· 
nin istifadesi mevzubahistir. Hatta 

da bir pasii hava korunması. ve 
1 

• Fransız donanmasından bakiye ka· 
1 k ·· d fa d o A • / lan kısımların İngiltereye karşı de-

par~şütçü ere arşı mu a a ene. rta vrupa ve cıma memle· vam eden cidalde aleyhte istimali 
mesı yapılacaktır. r 

k l . • • k b / d .1 düşünülmektedir. Bu suretle Fran· 
Parti Reisi Ankarada ef erine SlpQTlŞ Q U e l igor sa tamamiyle Alman davasını be· 

Parti Viliıyet İdare Hey'eti Reisi nimsemiş olacak ve İngiltereye ha· 
Reşat Mimaroğlu evvelki gün An- A'VY'llpa ile ·kara yolile ticaret 1 tereye tiftik, Ahnanyaya zeytin - sım bir tavır almakla Amerikayı 
karaya gitmiştir. ~niden imkan dahilıine girmiş bu- yağı, İsviçreye deri, Bul,garistana da kendisine düşman yapmıt ola-

Bu sabah veya yarın sabah şeh- lunmaktadır. Bu it ibarla gerek Tu balık vesaire satılmıştır. caktır. Çünkü Fransız siyasetinin 
rimize dönmesi beklenmektedir. na ve gerekse kara yolile mal mü- Diğer taraftan birliklerin faali - böyle bir tahavvülü behemehal 

Jqe Müstqarının tetkikleri 
badelesi yapılabüınelrtedir. Mer • yeti etrafında Ticaret Vekaletile Ruzvelti karşısında hasım olarak 
kezi Aıvrupa ile şimal memleket - temaslarda bulunmak üzere itha- bulacaktır. Esasen Amerika, ingi· 

Şehrimizde bulunmakta olan 1a- !erine yapılan siparişler kabul e- Hit ve ihracat birlikleri umumi kii- !iz ablukasını Fransa lehine gev• 
~e Müsteşarı Şefik Soyer, tetkik- dilmekte ve kısa bir mücldet zar - tibi Salih Banguoğlu All'karaya şetmck hususunda çok emek sar· 
lerine devam etmektedir. Müste- fında mallar ithal edilebilmekte · g'.tmiştir. Mwnaileyh birlikler he- !etmişti ve Peten hükfuneti nerdi· 
şar dün ayakkabıcılarla ayakkabı dir. Bu itibarla hariçten ithaline sabına yeniden açılmış olan akre· ne bir sefir göndererek Vichy'ye 
maline yarıyan iptidai madde ta- lüzum görülen bazı maddelerin ditiflerle ithal edilecek mallar et- olan teveccühünü isbat cylemiştL 
irlerinin yaptığı toplantıda hazır ithali için teşe'bbüslere girişilecek- rafında Vek8lete izahat verecek - Mareşalin bir darbede bütün bu 
ulunmuş ve tek tip ayakkabı et- tir. tir. faydaları bertaraf etmesi kolaylık· 

rafında cereyan eden çalışmalar Diğer taraftan ihracat vaziyeti Haber aldığnnı.za göre Ticaret la kabul edilemez. Her ne kadar 
'ıakkında alakadarlardan izahat aL de nor.mal surette devam etmek - Vekaleti deri ve zeytinyağı sevki· Almanya Fran!llZlan kendi tarafı
'lıştır. Müsteşar bugün de Ticaret ted'ir. Dün muhtelif memleketlere yatı icin biıdon ithal edilinek üze- na cezp için galip mevkı-mın bah· 
~= ve Ticaret Ofisindeki çalış- 300 bin liralık ihracat muamelesi re bir miktar daha akroditil ver- şettiki birçok nimetlerden bu mil· 

.nalrına devam edecektir. kayıdedilmiş ve bu meyanda İngil- meği derpiş etımektedir. Jetin istifadesini temin gibi baıı 
uzak ümit ve hayaller gösterebi

rum, sen odana git yat. Uykusuz- Cemil Kiizun; elindeki mektuba 1 mil Kizurı kendi kendine: 
sun. Biraz uyu, açılırsın. Doktor baktıkça hayreti artıyordu. Has - - Arabaya binmem, yürüyerek 
gelince, ben sana haber veririm. tane hademesine mektubu tekrar giderim, dedi. 
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ÇOBAN YILDIZI 
de görecekti? ... Acaba çoJr mu has
ta idi? .. Mektuptaki adrese baka -
rak dar bir sokağa saptı. Fakat yi
ne şüphe içinde idi. Omıızundaki 
sırığa iki su tenekesi asmış, bekçi 
kılıklı birine sordu: 

lirse de .. Vichy'yi elde etnıek isti· 
yen Bertin ayni zamanda İspaııy.
yı ve Frankoyu da ihmal etme
mektedir. İspanya için Afrikada 
geniş vaatlerde bnlunabilir. Cebe
lüttarık ise esasen iki buçuk asır 
e\: vel İspanyanın eczasmdan bit 
rnrçayı teşkil ediyordu. Vilhelın
ştrase diplomasisinin tarihi, ırki. 
coğrafi mctalip ve ihtirasları n• 
''ıtdar mahirane körüklemek san· 
atine vakıf olduğu cihantn nazarın
da sabit olmuştur. 

Yazan: Mahmut YESARi 
Anber nine, Sadiyenin yattığı okudu: ·Doktorcuğum, annem çok 1 Vazifeye çağırılınış bir doktor 

sandık odasının kapısını açarken hasta.·· Bir kere gelip görmenizi gibi sükünetle hareket ediyordu. 
tereddüt ediyordu. Kulağını .kapı· rica etti. Kabilse bu akşam geli - Eğer cebinde Nigarın mektubu ol-

Sıı<liye; tekrar bir rüyaya dal -
mıştı. Lakin bu rüya; ılık bir ba
tıar sabahmın kalbi genişleten, si· 
!lirlere tatlı bir r ehavet veren bay
gın neşvesile dolu bir rüya idi. Yü 
riidük~e sıcaklaşan, güneşe, aydın· 
lığa daha fazla yaklaşan bir yol ü-
7.erinde idi. Etrafında gelincikler, 
f·1l"alar, mineler, yer yer, öbek ö· 
bek serpilmiş, rüzgar bir buhurdan 
g ibi bin bir koku dağıtarak çi • 
n:enlcri okşuyordu . Sadiye, ruhu· 
nu, vücudünü bu bahar rüyasına 
terketmiş, gittlkçe, artan 'bir haz 
içi.1de darıarlan gev.şemişti Göz· 
!eri kend;hğl:ıden kap;md:ı, ense -
sinden ~·r ' ına <lo~ru hatif bn- tw· 
perme 
!!i gibi 1'!1zul •ı, vücudü ağır ağll' 
uLanıp gerildi. Stktlı yumrukları· 
!!!. açarak kollaruu yanına bıraktı. 

Misafirlerı kapıya kadar teşyi e- d dı ·d f b. luk ı d k N ' • F . • . ya aya , içerı en zayı ır so niz. Evin adresini de yazıyorum .. • masa, he~ zamanki gibi, aleJ.Ade 
er en ıgar, aıg.e. bile duyubnuyordu, -"ine çekine 
~.Çok rı~a ederun, ou mektubu tokmağı çevirdi, "";;apıyı a _ Mektubun tarihi Cemil Kazımı şa- bir hasta evine gittiğini zannede -

bugun vaktın olursa hastaneye hı- · ralayıp baktı. Sadiyenin çıplak a • şırtıyordu: cekti. Sadiye 'belki de ağır hasta 
rak. Olmazsa hem~~ı ı><_>staya ver. yakları yorgandan dışarı çıkmış, - Bu mektup, dört beş gün ev - idi. Yolda etrafına •bakmadan yü
Amma un~tma. '71':· · diyordu. sağ kolu şilteden sarkıyordu. An- vel yazılmış .. halbuki bugün hıra- rüyor, zihninde cevabını araştır -

Anber nıne, Nıgarın uykusuz • ber nine yatağa yaklaşmak iste- kıyorlar. ma.ğa lüzum görmediği bir yığın 
luktan kızarmış gözlerine bakarak. ' 

di, fakat birden korkarak geri çe- Bir kaç saat, hep bu düşünce ile sual u.-uşuyordu. Bundan on sene 
- Ne hastanesi? diye SO<"du. Ki

min icin? kildi. Ayak sesinden ürken küçük kafası yoruldu: evvelki Q,mil Kazım olsaydı, 'böy· 

- Annem için. 
Anber, elile şak!ağına 

haykırdı: 

bir fare, yorganın altından sıçrı - - Belki mektubu verdikleri a • le bir davete, acaba bu 'kadar sü -

vu·rarak yarak ~ırlamış, bir duvar oyuğuna dam unutmuştur, dedi. Hademe - kil.netle, bu kadar ağır yürüıyerıık 
· kaçmıştı. !erden. birini çağırarak paltosunu gider miydi? .. 

- &\·vah! Biz telaş arasında onu 
,ısnutkık. 

- Unuttun mu? 
AıWı..r nine tevil eemek istedi: 
- Bu sabah bakma.ğı unutum. 
- Naıııl? 
- lyice mapllah. Haydi yaT -

- 7 - istedi. Niçin onu çağırıyorlardı? Sadi· 
- Bu mektubu kim verdi? Bütün gece bir ifrit gibi zehirli 'Ye~ bakacak doktor mu kalına -
- Kapıcıya gençten bir efendi nefesini üfliyerek bahçeyi dolaşan, mıştı? ... Sadiyeyi evvelce basta l-

bırakmış. korkunç soluklarile camlan sa::-san ken çok defa görmüşlii, onun has-
- Ne zaman verm~ler? rii.zg8rlar dwmu.ş, güneş ara sıra talil hararetile klzaren yanakları 
- Demin. Bir saat vaıı, yok. görünüp, beyaz, kül rengi bulut - ne kadar göz alır, gönül tutuştu -

- Tuhaf :ıe.J). larııı a:kasIDa eizleııi,yordu. C. - rordu. Şimdi onu kilıı. bilir ne hal· 

- Hemşeri, biraz bakar mısın? 
Saka, Cemil Kazımın sorduğu so 

kağı omuzunu çarpıtarak göster -
di: 

- Şu aşağıki sokak .. 
Cemil Kazım, sokağı dönünce, 

evlerin numaralarına bakarak yü
rumeğe başladı. Siyah bovalı bir 
demir kapının önünde durmuştu: 

- Burası olmalı, dedi. 
Kapıyı; saçları oksijenle sarar

tılınış, yüzü parça parça boyalı bir 
genç kadın a911'11ştı: 

- Kim istiyorsunuz? 

- Sad1ye hanımı• evi burası 
mı?. 

- Evet ne Ya.ııataktınız? 
- Sadiye iıanı:mefendlyi görmek 

liıtiyorum. 

(DeJıa nr) 

Anlaşılan Almanya Balkanlarda• 
ki son galibiyet ve zalerlerile MıS1~ 
cephesindeki muvallakıyetlcr:ııı 
azami bir surette istismar etnı;ye 
karar vermiştir. Şark ve garp m•ıh· 
telif tezgahlarda binbir türlü 1<11• 
maş harıl harıl dokunulmaktadıt• 
Siyasi oyunun sahası artık cih•~· 
<ilrıouldür. Moskova, Ankara, 'ı/ı· 
<. 1ıy, Paris, Madrit hatta Tokyo ~· 
Vasington itina ile mütalea otun· 
makta, her memleket ve sahadan 
ne kadu çok istifade kabiloe onU 
•emine çalışılmaktadır. ,Bu kadar 

IDevllDll ol üncü sayfada) 
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jSIYASi v•ASKERiİ C _F_i_K_i_R_L_E_R~--J ~~ 
iı..--1 C M A L 1-..J 1 Lehistan: 19 ay evvel i>aşlıyan H b" Jd "" 

r Jalkan haribi ve Fran- harp, Avrıır"Ja ~ay.ıld.ğı \e ge- ar ın a ıgı . . . ..., . ı ıı.işlediği sahalardan, ltalyanın mü· s v 
Merkez Bankası umu- Milli Şef'in sız Alman ışbırlıgı dahalesilc 9·10 ~ılı Haziranında Af- on az iye t 

Berlinden bildirildığine göre, ; rika ile A;kd~n.ize. bula~mış, yin~ 

Ah t• d.. t landı fotoğ r a fları mJ eye ı UD Op Parti -ve1lalkevle-

V!ihver devletleri BaJJ.unlardaki 940 yılı Eylulunun 28 ınde dabı K a r ş 1 s 1 n d a 
arbc nihayetleruniş nazarile bak- Arnavutluktaki İtalya kuvvetlcri

na:kıtadırlar. Yalnı cenubi Yuna· oin Yunan ara~isine tecavüzleri 
ıistandaki yeni c<>~he hakkındaki neticesi Balkanlara dahi gelmişti. Arap Milletleri ken-
ıaberler müphe d. Atlantik denizile Ma11_ş ve Şimal d. . J • • k 

Banka 3 645 028 r i nde merasimle 
geçen sene . '. şeref mev ki i ne 

İngiliz kıt'al:m~~ Tcrmopile deniderin~e tahtelba.birler, tay ya- l Vazıyet erilli O -
J:>ğru çekilmekte oldukları bildi - reler, ma.yınlerle lngıltere adaları- rumağa çalışıyor 

lira safi kar temin ettı k o n u 1 u y o r 
-ı·lm-u-~· ı·t " d.yos E.nı·r- nın naklıyahna, kara Avrupanın • .,....,,,ır. a.yan ra u ,.. . . . y 
d ,_. y d n:d a Ma ablukasına, ışgal altındakı lıman- azan: Hamid Nuri lrmal 

0Al unan or usu an sonr . . . 
Ankara, 24 (İkdam) - Cümhu- Bankanın 1940 senesi muamelatı Aıııkara 24 (A.A.) - Bugün kedonya ordusunun da muhasema- lorla A~manya ~e lngıllerenın ter- h d d daki S 

· ürakıplerce ik N';.,.ı 'd 1 , iha t ~,.. . bil~;-iotır· sanelerıne fabrıkalarına, madenle- u u nn ollum ile M<r»-
riyet Merkez Bankası .umumi hey- hakkında tanzım ve m ! Manisa, Bi!ec • ı.,~e en ~ • .a n ye ver .... gını ~ .. ..., · · . ' · M t h d · ,,, na fi Milli Şef y r 'ld . d "ılk '"' gu· rıne, yıyecek maddelerı stoklarına. a ru arasın a cereyanı, hkendt 
e" t ı.. t ·d 1. · · · tasdik edı·ım·ış olan bU..nçosuna 

8
-, dıaımız teınra ar ,... ermopı e arazı ag o ..... u . " saa on veş e ı are mec ısı reısı " "& • • ..da! ,_ b'ls d İt 1 doklarına, şimendiferlerine, şehir- rıye, Kahire ile Süveyş K~nalınc: 

l'<usretin riyaseti altında toplan- zaran bu sene zarfında 3,ô45,02 j met İnönü'nün imzalarile he- ıçın mu aa uı.8! ı e e ayan . . t hd"d k ı · · 
k Juk fi kar temın e- diye ettikleri fotoğrafların bu ! radyosunun s·· leci'ğ' · .b. bü.tün lcrıne, mamurelerınc karşı hava e ı e maruz a ması, lng-ıltcre-

lllıştır. Bu toplantıya ban anın yüz lira 84·kuruş sa d' 1 k 
1 

ri.nclek. art" •

1 

u1 oy · ı gı ı 'h hücumlarile karşılıklı tarzda mü- nin Basra kiirfezile Filistin hava 
el!; bine ıbaliğ olan hissesinden 106 dildiği anlaşılmıştır. Bu kar .a ı ve vilayet mer ez e ı P ı unan or~ arı muhasemata. nı a- cadele ve tahribatın şiddetle de- ; lisindeki askeri tedbirlerini takvi 
b;ne yakın hisseyi temsil eden his- fe,·kaliı.de ihtiyat akçelerın!" tef- ve Halkevleriııde şeref mev - yet ve~ışse 3-4 tüme~en ıbar~t vam ettirildiği görülüyor. En mü- ~·esini intaç eylemiştir. Görülüyor 
Sedar ştirak etmiştir: İçti:ınaa baş- rikinden sonra hissedar~a. beher kiine konulmuş olduğunu bil - ı olan İngılız kuvvetlerının bu ha ~ itim mesele Atlantik Şimal ve ki, Mısır arazisinde cereyana ha•· 
!anmasını müteakııp idare meclisi hisse için safi yüzde yedı lira te- dirmekted.ir. Bu münasebetle ta mıikavemete devam etmel~rı Manş denizl~rinin ka;a havıala- lıyan harp oyunlarındaki menfi ve 
raporu okunmuştur. Bu raporda mettü b.rakacaktır. yapılan toplantılara iştirak ~t- \~!eneme~. ve "'.'kle.nmem~lıdn: rile, Akdeniz ve Balkanluda, Afri- makus ihtimaller, mücadelenin ge-
eihan vaziyetile bu vaziyet karşı- İdare meclisinin senelik rapo- ım~ olan on binlerce halk Mı!- ~kat İngiliz teblığının bildirdıği kada, umumi hey'eli ile üç sahada nişleme ihtimallerini taşıyan isti-
sında memleketimizin umumi va- !" d son li Şef İnönü'ye karşı sarsıl • gıbı Yunanlıların Makedonya or • ·'cvam eden harbin hangi tarafla kametini, sahalarını belli etmiştir. 
, . · · t runun okunarak kabu un .. endetler-ı· h ·ı J k ve ·~·gı· duygu - dusu muk t d edıvn- · ••:eti ·h ulasa edilmış, zıraa , sana- ud ımaz ag ı ı ~., aveme .e evam .. , ~- eni genişleme, bulaşma ihtimal- lngiltere ile Irak arasındaki itti-

! !. ra b0nkanın bu se.n. e m. . _. e İz- ı b' defa daha en içten sa cenup h d İ g lızl -rl )' •·e iroretilT'iZ ve dev et ma ıye- w ,_, ı gın· - arını ır cep esın e n ı " · · ı d • d {ak muahedesinin 4 üncii ınaddesi-
"-ı'tam bulan iki mura.up ı . h 'fad .. . . . . d rını aşı ıgı ır. 

sinde klering vaziyetleri ve para " K amemı se- tezahürat ile iz ar ve 1 e ey- müşt.. e.reken .Atına ıstikaroetııı ı. Bugu''nün meselesini teşkil eden ı' ne göre, Irak arazisi dahilindeki 
Zet Sirmenle V ehap oc · id M Piyasası hak.kında mücmel malu- lemişlerdır. m~ arazıye ve nihayet oraya Almanyanın İngiltere adalarına as-: demiryollarını, tayyare meydanla-

nıat verilm~tir. çilm~lerdir. J çekilerek uzun müddet. m~~ve- kerl kuvvetler ihracı keyfiyeti is- rını. limanları, ehirleri, Musul ve-• k A erıı· ArJ· an tin hariciye na- m~te .devam edebilmelerı mum - ""anılarla ve müphcmlcrle dolu- ya Kerkük'tcn Ha:vfa limanına u-

H.tl M ı· . 8 ı r ç o m - d "dd kundur. dur. İngiltereniu Şimal, l\lanş, At- zanan petrol borularını müdafaa 
ı er' uso ını- zırı Ma rı e Almanların Yunanistan• lkarşı las denizi sahillerine kuvvet ihracı ve himaye nıaksadile Hindistandan 

d • J" t k } d Ok tor in- Madr.id 24 (A.A.) ~Yeni Arjan- çolk üstün hava kuvvetleri kulları- hususu ise, uzağa ait ihtinıaller g<-tirilen bir kısım İngiliz kuvvet-ye aır ma uma il } tin hariciye nazırı Ruiz Guinazu, clıkları anlaşılıına'ktadır. Bunla~ın arasında ve ileride tetkiki lazım lerir ,ı mczkür sahalara yerleştiril-
• J • k "Jt gidiyor dün hususi bir tayyare ile Maclri- sebebi stratejik vaziyetlerinin mü- gelen bir iştir. melerinc başlannıışbr. Ve rı mı y e C e gı ere ye de gelmiş ve birçdk şah5iyetler ta- saiıd oluşundandır. Yunanislanda, Balkanlardaki harple ise, Al- * 

rafından karşılamnıştır. Arjantin ham sahası nihayet Almanyaya manya ve. İtalya kuv\'Ctlerinin Yakın Şarkın kaydcylediğimiz 
Mihver Hariciye İngiltereye lazım olan hariciye nazırı, buradaki . ikaı:n~ti çok uzak değildir ve kara yo!ile T>alya ovasından Mataban burnu- sahalarında fili muhasamalar zu

. d ·ı cek esnasında general Franko ıle goru- bağlıdır. Yugoslavyanın kısa bir na inmeleri veya inememeleri har- bur eyleyip eylememesi, Mısır top
NazırJarının temas- doktor temın e ı e . şecelwtir. Guinazu şerefine müte - müddet içind2 mağlüp oiımaları da bi, sevkulceyşi zaruretler hasebi-1 raklarındaki harbin alacağı neti-
1 d 1 k ork 24 (A.A) - Ruzveltın a.ddit !kabul resimleri tertilı oluna- burada kullanılan hava ımvvetle- le Boğazlar ve Yakın Asya mınta- ı celere bağlıdır. Diğer taraftan Su
arı a yazı mıyaca .) b·N':!ar Aımerikalı doktoı:wı İn- cak ve ziyafetler verilecektir. Bu rini sür'atle Yunanistan cephesi - kasına bulaştırmak zarurctlerind riycnin mukadderatı gibi bir me
Ber!in, ~4 .(A.A.) - Bır husıısı. ~ereye .gitmesi J.iizım .geld.ıği ha.k meyanda İspanya hari~ye nazırı ne nakil im!kanını vemüştir. Hal- taşımamaktadır. Türkiye Cümhu· ı selenin askeri harekiitla tayini key-

llluhabır bıldirıyor: ~nda yaptığı beyanat uzerıne, bır Serrano Suner de ,bir zıyafet ve:::e- buk~ vaziy':t İngilizler için ~ • riyelinin münhasıran muhtemel (iyeli de, a> ni neticelerle, Yuna-
Resmen bildirildiğine göre Al- k genç Amerikan doktoru a.slre- cekıtir. Arjantin hariciye nazırı nedir. İngıl~reden. Yun~lana lttevüzlerc karşr tamamladığt mü- 1 nistan, Şarki Akdeniz ve Atrika-

lllanyada ve İtalyada bulunan Y.a- ~ve sivil İt1giliz hastanelerinde Madridden Lizlıona gidecek ve o- tayyare getırılme.sı . ını_kfuısızdır. , dafaa hazırlıklarındaki kuvvet, e- daki muharebenin sonunda bahis 
bancı gazeteciler Mıısoollni ~e Hıt. ~ıizmet etmek üzere gönüllü yazıl- radan da Nevyorka hareket ede - Ortaşarkta bulunan Ingılıiz hava 1 hemmiyet ve tekamül ile beraber, mevzuu olabilir. 
ler hakkında malumat vermıy':"~k- mağa ıbaşlaml§tır. İngıltıerede dok- cektir. kuvvetlerınde.n hır mlktar~nı Yu- komşularile dostluğu, muahe8e Afrikadan itibaren arazileri, mu. 
leri gibi Alman ve itaıyan Harıcıye tor ihtiyacı, bütün genç doktorla- p a risteki talebemiz ~~nistan~ getırmek de kabı! de -1 tarzındaki deklıirasyonları, hilhas- harip büyük dc,·letlerin askeri ha
l'<az;r!arı ve bunların yabancı ~.e~- rın seferber edilmesi üzero~e baş l k d"" .. gıldır. Çunku bu kuvvetler esasen ı•a Sovyetlcr Cümhuriycti ile cm- rekatına sahne olan Arap milletle
let adamları ile yapacakları muıa- .. termiştır. ingiltereye gıdecek mem e ete onuyor 1 kendı sahalarında harp etmekte - niyet ve hayali mc11faallere daya- ri, kendi varlıklarını korumakla 
katlar hakkında da malum.at ver- ~f:n doktorlar Amerika .tabiiyetini Bcrlin, 24 (~.A.) -:- .Paris'ten gelen dirler. Almanların bu müsaid va - nan sıkı, samimi, piiriizsiiz bağlı- meşguldürler. 
llıiyeceklerdir. Buna muhalif hare- muhafaza edecekler ve Ingilterede Türk talebelcrı Beri.ine varmşlarKdı.r. \ ziyelten azami istıifadc ederek Yu- hkları mulıarirılerle samimi oldu- Hamit Nuri JRMAK 
ı. k · sır ifşa et- • "hi tll" Türk talebeleri Çarşamba akşamı os ,_ . d ,_ ·· tü '- I · ' .. "ette •bulunanlar as erı ~-,....~·lu'k yapınaga sa"' ye 1 .1 1. t b l' hareket ede- nan cepuesın e ço~ us n uava gu k?dar tarafların mcnafııne uy-

alt alınacak- """'~ . lence yo u ı e s an u a 1 . k il 1 !aş 1 1 . 
lllek suçu ile zan ma bulunan İngiliz dokıtorlannın haız ceklerdir. kuvvet erı u andık arı an ı - ıı-un doslluklarr, BaJkanlardaki 
\ardır. oldukları ha'klan haiz olacaklardır. Vali m u avi n l e ri maktadır. '\harbin Boğazlar ve Yakrn Asya • • k İngiltereye gönderilecek doktor- d t • l FRANSA - ALMANYA mıntakasına sirayet ctlirilmeme-' 

z eVZl 0• lan toplamak işini üzerine alan A· arasın a ayın er MÜNASEBETLERİ sine ait sebepleri, amilleri tamam-
ınerika Jttzı lıhaçı r eisi .onnan Da- Ankara, 24 ( a m muha irin - Vişi hükômeti ile Alınan iŞbic - . lamalctodır. 

Trablusgarp 
.nasıl bombar
dıman edildi mı"syonları vis Amerikan daldor~rının bu d~- dım) - Malatya vali mua,•ini Ca - liği yine günün mühim mevzuu . • *· . 

vele icabet ~ece~erınden emın vid Eskişehir vali anua.vinliğine, olmuştur. Bu defa Almanlarla en ı Afrıkadakı l>orhın Mısırın Lıh•·r ..., 1 t 1 y o r okluğunu ve UÇ ~ın k~~~ d~kt?° Diyarbakır vali muavini 0Phan slikı i.ıbirliğine Amiral Darlan'ın 
Ç 0 g a 1 . . run ingiltereye . gıdecegını um1d Seyhan vilayeti idare hey'eti aza- tarBJftar olduğu anlaşılmaktadır. Iınca mareşalin hiddetlendiği söy 
ı\nkara 24 (İikıdımı) - Milli ettiğini söylemıştır. 40 yayından lığına, Seyhan vi!Ayeti idare hey- Verilım bir habere ıtöre Amiral lenmektedir. Bu sebeple olacaktır 

E:ınlMı: Müdürlüğü tevzii arQZi ko- küçük olan doktorlar dogrudan eti azasından İsmail Vehbi Kocaeli Darlan şimali Afrikadaki Fransız ki mareşal Petenin hariciye ve da-

ğ k ar k • ,_ _ _. __ elerde çalı - vali :muavinlig"ine, Bayındır kay - li ı · başk ı 
llıisyonlarını çoğaltma a ar doğruya as erı "''"""' müsteml~kol~rinde bulunan ben - hi ·ye nezaret erme a arının 
Veıırniştir. Topraksız köY~.ü~ü top- şacaklardır. 40 ile 45 ya~ ar~ında makamı Remzi Manisa vilayeti i· zin stcJklarını Almanlara teslim et- tayinini düsündüğü bild.ir."'mekte -
~•klandıracak olan ibu ımühım te - bulunanlar harp d<>la~sıle ıh.das dare hey'eti azalığına tayin edil - m~ ve Almanlar bu benzinleri Lib dir. Darlanın hu hareketı hakkın
§<;bbüs pek yakın bir zamanda ~: edilmiş olan sivil slhhıye .servıs - mişleroir. İ va harekatında kullanmışlardır. da Aımerikanın Vişi'den izahat is
daj; fazlalaştırılacak ol~ te".'.'ıı !erinde hizmet ~~erdır. ld Amerika ngiltereye Parlanın bunu mareşal Peteııden tiveceği de söylenmektedir. 
aı-az; okom~nlan vasıtasıle bu. - petrol genıısı bahrı ı 20 torpito veriyor ırizleaiği ve nibayet bunu haber a- * 
tün memlekete te=il edilecektır. Londra 24 (A.A.) - 'B. ahri"'.e ( A ı A ·k .,. ,- • ~. -s .1 Vaşington, 24 A. . - merı a r -,, 
Oğrendiğiınize göre alınan bU .ka- neııareti neşrettiği bir teblığde di- Birle>;ik Devlelleri Bahriye aNzırı Al- .. Genç; Knlar, İlfal<llorden •akının.ıs! 
~ar, bilhassa silah altında bulunan bay Knoks, gazetecilerle yaptıp ?ır gö Cünkii: Hlç~rlnlz büyük sln•m~ Yıldın 
köylü ailelerine verilecek araziye yoFr kık:ala·de yüklü 10.000 tonila. -. rüşmedc, 20 seri torpltonun Ingııtcre · 
•id muaı:ooleler sür'atle n"ticelen· ev trol _,,.,ısı ve teslim edilm•k üzere hazır olduğun 
el •h toluktan fazla bir pe .. ---_ .:,e bunların halen belki de yolda bu 

irilecek ve arazi takıs!.minde sila ablukayı geçmeğe çalışı,-ken İngı • ıunduğtmu bildirmislcrdir. Bu torpito 
;;ıltı'lldaki •köylülerimizin arazi ih- T~ denizalt;ı;ı tarafından lor saatte 96 kilometre sür,aUe malP 
tlyaçları herkesten evvel karşıla - Uz • rge• b t im ştır bulunmaktadır. 
lıacaktı-r. torpillenerek a ın ı · ---------

B UGtlN !llATİNELERDEN irlBAREN TAK s İ M 
ASi KAZAK ~ıRzKı?ii 

sincmasmda. 

IJIJındlye Jı:Mlar ırörülen filmlerle 

ınWta.~se edllemi1ecek dere<'ede 

he-yccanJı ve mera.kh bir f lJm 

H ERTH A F E 1 L L E R' in 
bütlln tehllltelere rafmen, sevimli Jön Promiyer DANS 

SÖll1'"KER'I kandmnata "" ,., kını temin• muvaffak olduiu 

1 G FAL 
Fllnılndelı;! gfbt talfhinis: yaver obnaya.bilir . 

Der Sahnesi, scylrc!lerl C':l4Yedeıcek kuvvetU ve harelkeUl 
b~ fibn, Bu akşam lam .....t 9 dan itibaren 

ŞARK Sinemasında_ 

Röyterin Ami ra l 
gemisindeki muha
biri hücumun taf
si latını b i 1 d iriyor 

Londra, 24: (A.A.) - Reuter ajansı
nın Akdenız sa.!tıharb filosu Amiral 
gemisinde bulunan husust muhabıri 

bildiriyor· 

İngiliz Akdeniz filosunun zırhlı ve 
hafii cüzutaınlarının 50 dakika içinde 
İlalya"nın ~in1a1i A!rı.k.a'dakı başhca 

t Umanı olan Trablusgarba nasıl 553 ton 
flik.letınde abus atllklarınt seyrettim.. 

Pazartesi günü şafaktan az evvel ba, 
iıyan bombardıman bu harbin en şid
dctlı bombardımanı olmUŞlur. Tayya
relerle yaptlan tar~sutların şiındıye 

kadar teyid ettiği neticeler arasında 

torpıdo muhrtplerinin dernirlemesıne 
mahsus mahalde bir düş.man torvido 
muhribinin ağtr hasara uğramast ve 
beş ticaret vapurunun tamnmile yan
ınış ve balmt3 bulunması vardır. Bun
lardan başka diğer dört vapura da isa
bet vaki olmuş ve bu vapurlar batmış
tır. 

. . t• kile ve milyonlar sarfile 
Y üzbin lerce askerın ış ıra tarihi film. 

Bombardunanm başlıca hedefleıtiı
den birini leşk•I edeo I.span7ol nhtı-

Gişelerin önünde kııhbalıfa maruz kalmunM: Jçln mına 36 santimetrelık ıkı salvo ısabet 

çevrilen muazzam J•••••••••llİıyılerlİıicrlnıiıiiiİlıiiıllİıİİevıİııııvıiıeldlıiıenİııİiaıiıldıiiııırın•ız•. ••••••• .. letmlftir. Ayni çapta toplann ıkl isabe
ti daha vakı olduğu zannedilmektedir. 
Bunu tak.ıb eden altı dakika içinde en 

;ocuk bahçe le r i ve 
izim çocukluğumuz ! 
Bizim çocukluğumuzda İslanbul

Ja böyle çocuk bahçeleri filin yok
tu. O zamanlar İstanbulun ı:öhe
:;nde bahçe nanıına yalnız Sul
tanahmetteki belediye bahçesi var. 
Jı. Tabii, ~dan kenar semt
lerde oturanların, zaten o vakit 
bahçeye de pek ibtiyaçlan yoktu. 
Çtinkü kenar semtlerde yeşillikli 
bahçeler, bostanlar, çayırlar filiıı 
vardı. Fakat şehrin içinde oturan 
çocuklar için yeşillik de, bahçe de, 
çayır da, çimen de ya cami avlula
rından, yahut bazı ufaktefek yan
gın yerlerinden ibaretti. l\teseli 
babar, yaz günleri topaçlar cami 
ovlusunda çevrilir; zıpzıplar ma
hallenin çıkmaz snkağında oyna· 
nır; adım atlama, rsir alma, birdir
bir gibi spor oyunları yangın yer
lerinde toz, duman içinde yapılır
dı. Kenar semtlerin bazılarında da 
çocukların oyun, eğJen~e, tenez-
7Üb, teferrüç yerleri mezarlıklar
dı. Zavallı çocuklar 1 ·ıhar ve yaz
larını bu mezarlıklardaki serviler
le çitlenbiklerin altında, yamn 
yumru mezar taşlarının arasında 

ve de,·edikenleri, ısırganlar, bal
dıranlar içinde geçirirlerdi. Bizim 
semt daha ziyade çayırlık, çemenlik 
bahçelik, bostanlık, tarlalık oldu
ğu için biz de hunların arasında 
yuvarlawp giderdik. Yuvarlanır 
giderdik dedim de hatmma geldi. 
Biz bahar ve yaz mevsiminde en 
çok ekin tarlalarında yuvarlanır· 
dık ki, hunun hayli zararını çek· 
tigiıniz halde zevkine bir türlü do
yamazdık. Hele baharda, buğday 
arpa tarlalan henüz zümrüt gibi 
yemye ilken bizim semtteki yuka
rıdan aşağı meyilli bir tarlanın üst 
başından kendimizi koyuverir ve 
yuvarlana yu\·arlana ta alt başa 

inerdik. Tarla yemyeşilkcn, bu yu
varlanışın zararı, yalnız arasıra 

ekin sahibi tarafından yakalanıp 

birkaç tokat yemekten ibaret kalır
dı. Fakat ekinler sarardı mıydı, ar 
hk bizde ne el, ne yü%, ne ense ka
lırdı. Çünkü sararıp da sertleşen 

"8plar ve hele başaklar çıplak yer• 
lerimizi dalaya dalaya oralarımıı:ı 

kıpkırmızı eder ve baklalıır gibi 
şişirirdi. Bunun bir de pek tehlikeli 
tarah vardı ki o da Mayıs sonlan· 
.nı:n ve H •zlran başlaneı.cın ın sı
cak havalarında e kinlerin arasında 

yuvarlanırken koskoca bir yılanla 

karşılaşmaktı ki, bu korkunç hal 
bir kere bizim başımıza gelmit ve 
bizi deliye döndürmüştü. Bugüıı 
İ•tanbulun birçok yerlerinde açıl
mış olan gayet hoş ve zarif çocuk 
bahçelerinde bahar ve ya:tlannı 

geçirecek olan çocuklar, bizim ço
cukluğumıızun nerelerde, nelerle 
ve nasıl geçtiğinı düşünerek ne ka
dar sevinseler azd t.r. 

O•man C em al KaY11ılı 

Karuıru yaralıyan Artinin 
muhakemeleri 

ha!ı! toplarla depolar ve bürolar tab-

i 
meğe başlandı. kük görünmeğe başlanmıştı., teri telaşa düştü. rıb edilmiştır. Elektrik santralı, bir 

Taksimde Bak.kal sokağında o • 
turan Artın, bır gece karısı tiay· 
ganuş kendisini eve al.ınadığı içın 
kızmış, ertesı gun, Hayganuşu bı
çakla ıkı yerınden yaralamıştı. Ar
tinin birincı ağırceza mahkeme • 
sinde öldiimıek kasdile yaralamak 
suçundan mevkuf olarak muhake
mesine devam edılmiş, müddeiu -
muml Ziya Yugan iddiasını yapa
rak Artinin ceza kanununun 44a 
ınci maddesine göre teczi}"!sini, 
ancak, 62 ncı maddenin de gözö -
n~ tutulmasını ıatemiştir. Mu
hakeme, müdafaa içın başka güne 
bıra:kılınıştır. 

B
-· ""k t ·L • • eO "'"' Rusların yu''rümesi Boğazlara, ""k geçmeden Fransızlar da Ce- İngil.ere, Fransa sefirleri ve, ca e b k t ıa e 8 ı de ın man 1 yv r v ır as er 6 v evuım - !edikleri bir işi.ret oldu. 
uyu ar t ro - ı o·· Id .. üldü? J Akdenize doğru akması İngiltere - zairi işgal eylediler.. Hüliisa, her hatta Avusturya sefirlerile be=a - posu hasara uğratılmıJtır. Ordu umu- Hedefın' - fuıd l , . iıald 

Sultan A ziz Nası ur • nin işine gelmezdi: Rus yürüyü ~ ta~ta izmihlal asarı başgöster - ber; Sultan Mahınuda: : k::::!hıy~~l~~~. ·::ı:::;;~ gemı tılç ~~am~:r':~: ~~ 2Ş da~ 
\.. · M. Sami Karaye l şünden sonra, İngıltcre .Devletı mıştı. . . . - Rus donanmasının İstanbul& mazot deposuna tam isabet vaki olması kıka tııçbı.r mukabele gorınedık. l\4Ma--------!".------Y· azan· ada İngiltere, F ran- Aliyeyi .tutar_.vaziyctc. geçtı. Mem- Mısır v.alısı. Meru,n~ .Alı ı_ıaşa da gelmesi muvafık değiliilr. üzerine depo ateı alm!ilır. lıler, . ~ehrl aydınlalmak ıçırı ~17ore-
Navarın vak'ası Istanbulda top 

1 
Bundan. ma 't Rusların mü- lelretlerıne donen !ngılız ve Fran- İstanbul uzerme. yurudu. Kutahya- Dediler. . Aç•k denizde ıeçlrdiilmlz bq ıün ~:r.ı:::: aç~:~;m~~';;;,r ı:;.,~~;rı;:1~ ~ 

&ibi patladı. B3bıiı.li, üç devlete sa gibi .ikı de~1

1~ lran Şalıı Fet- sız elçi.lerl istanbula döndüler. . ~a kadar İbrahım p~a kumanda- Fakat, Rus donanması Boğaz - ıçınde donanm117a mensulı pılotlar yapmıyorlardı. 25 dakika ,onra btıka-
P•oıestolar u,ondcrdi Ve nihayet 1 ıahırı ıdı. Ru -İ· t i. ve üç İngilızler ve Fransızla:- Devletı sındakı ordular geldı. dan girdi. On bir tabur Rus askeri canı tıpinde ikı tanare Ue kıtaat nak- metımızı detışıırdı&imlz 11rada dtışma 
ll\ ccvlet el;ilcri İst~nbulu terke· hullah Hanı mag ulp tet.m ~k iste-" A !iyeye ilanı harp etmiş vaziy>?tte \ Sultan Mahmud, Büsbütün Rus de beraber idi. Ve, son=adan bir llne mabsuı dbrt büyük Alınan nakil- 010 sahil bataryaları üzerımize ateş et-
d > l na kabu e ırm P .. k h 1 b ·ı R 1 "d ta R f'I 1 ek H'' k" iskel ye tayyaresi dilşUrmlışlerdır Büyük bir meğe başladL Saal 5 SO'ye kadar tnl-
~rck memleketlerine dödüler. Va ay evve 0. .. b Türk.rnan· değillerdi. Elçilerle muza ere a- ara ag ·anmış, ve us ar, a e us 1 osu ge er un ar e· dornier ta~aresl de denize ınme ... ıan gemilerlmız' at-· devam eUl. 0 ··rn 

ı· ·ıı musale ayı ı d R D I t' Al' · h" · · · t' · · d d · 1 d 1 (Be " .~ -~ ~ 'Yet vahimdi. Ruslarla İngilizler diği şe~aı olmakla büsbü- linde bulunurken Rus ar a u - eve ı . ıyen·ın· ~mısı vazıye ıne sı cıvarın a emır e ı er. y • mecbur edilmtatlr. Bu barekit esnum bardunanın bu ilrincl kısmı da ıs da-
<le birleşmiş bulunuyordu. çayda ımzalatmış meli ve Anadoluda ilerliyorlardı. \ geçmış gıbı goru.1Uy~dardı. koz) da yahıız bır avcı bcyyarm kaybettik kika sürdü Trablwrun bmde bıraktı-
Velhasıl Babıaliye vekil kesil· ıiin serbe&t kalr~ışt~. Anadolu ci Varnaya kada: inmişlerdi. Fakat, Mısır ordusunun Kutahyaya ka- Rusların Boğazdan girmeleri Ne insanca ve ne de maddi başka bir lı son intiba bu şehrin kesif blr duman 

llıış olan 'Avusturya üç devlete Şimdi, Tuna uzerınke,h ide bulu- Varnada Osmanlı ordusu Rusları dar Anadoluyu çiğniyı:rek yürü - Fransa ve İngıltereyi ateşlendi: - zayiatımız yoktur. ve kum perde1i altına gömülen büyuk 
1ı; • •• ··yebılece a · R l ed h 1 h k t d D ·ad · · taleıb Pazar ak.<amı bü,.ıık bir s!lratle Trab bir ankaz tabakasından ibaret kald•tı· 
arşı tesirsiz kalmıya mahkum ol- hetine yuru b hallerden epeyce hırpalamıştı. mcsı, us arı r a are e e ge- 1 onanmanın ı esını ey- Jusgarbe doğru yol aldığımız sırada dır. Duman sütunlan arasından alevler 

du. Ve Devleti Aliyenin vaziyeti nuyordu. Yunanlılar ~ t arruza Ruslar, Kars, Ahi<ha, Anapa, tirdi. Esasen Mehmed Alı paşa o:- Jediler. düşman nlyetıml:tden tamamlle ıaııı yükseliyor ve petrol deposu mülemndi-
llıiişku"J b. k'l ldı de hız alarak adalara a a Kaş taraflarını çiğmyerek Erzu - dularını Kütahyaya kadar yiirüten ı Fakat, Sultan Mahmudun kork- bulunuyordu. Trablusa iki aaaı bır me- ven yanıyordu. 

ır şe ı a . · · ı · M h d Af' A F'r:ınslZ askeri Moraya çıktı İn- başladılar. ~ skerini rumu aldılar. Balkanları geçen kuvvet Ingiltere ıdı. lugu vardı. e me ı paşa, - safede ta77are deli toplannıo §iddetle Filomu.z üç bın kılometre!ık bir me-
Rilizler de Moraya çıkmışl~rdı. Rus~ar, P~t .. n:hrBıuneunnaüıerine Rus orduları da Edirne.ye girdiler ... Rus).·.ad .. • Mı.sır ordusunu.n tedi\ı. i li. Osma~ tacını elin~ almak niye- ateşe başladığını gordiığüm zaman İn- ;ateyi kateder•k büyuk bır bomb•rdı-n k urudu d 1 b k b d t k 1 d 1 t d ıd B b 1 R 1 b gıtiz tayyarelerinin hücuma geçtığtinı nan başarmae:a muvaffak ,ıduğunu 

llsya da bu fırsatlardan istifade geçirere ' y . u aya muka- Rus ordusunun E '.rneye ge - ıçın . uyu ır or u eş ı .. c ı ı - Hl e ı. u se epe us ara aş anladım. Denız çok sakindi. Hava bom- ir kere daba ı.ı.at etmiştir. Bu tıare-
ederek Devleti Aliyeye harp ilan Sultan Mahm~, R sy mesı f.ngiltereyl telaşlandırdı... yordu. Mısır ordusunun Kutahya- vurmak mecburıyetınde kalmıştı. bardımanı dolayısıle şehır toz ve du- At esnasında gerotlerimız düşman !ay-
etti. bil harp ilan etti. !ıH • l!lmtn Mücadelenin terki yollarına gidil· yı istilası Sultan Mahmudu ko~- Mehmed Ali paşa, aslen Kava - manla kaplanmış bulunuyordu. Onun- • arelerlne karıı b<r mermi bile er.ıtaht 

* 
Sultan Mahmud, e 

1
15 ı~;• di Ve muhasamat durdu. kuttu. !ah bır Tul'ktii. Sultan Mahmud, la beraber ılk uvlomuz şehir llzerın• 'tmeie ib.tıyaç hısseımemlşlerdır Bu 

~. !lilahlanma arı ~ · ' d M Al · · · büyük bir · Itü ile dü taı·• ''avarin vak'asile donanma ıııalı din uğuruM . 
1 

yothıdı. Fakat, Ruslar emellerine muvaf· Sultan Mahmu , Rus donanma - ehmed ı paşa ıle uzlaşmak ıçııı. guru · serek or ,., donanma tanarelerınin düşm•nuı 
ı·oımuş, Ycniçerin'ın iJnası mü-na-' vilayetl .. ere ,şedld eftlır errasker ta • tak olmuştu. Edirne musalahana- sını davet etti. Rus donanması ts- haberler yolladı, Fakat, paşa :ed· toza, dumana karıştırdığı aırada büyük >i r hava b!lcurr .ı hazırlama•ına "'•1-
te~ ., aşayı se bır gemlnın 'umanda demirli bulundu- ıan vermıyecek ~ekilde düşman tay• 

0 
lile elde askeri kalmamış olan Ağa H~seym P ft asker gel - mesi kabul edilemiyecek derecede tanbula hareket emrini aldığı za- detti, &unu gördllk. İlk endaht bUtWı lıarb arelerını yakalamaca muval!ak olduk-

sınanlı hükümeti tek b3şına !oal- yin ettı. Her tara an sevkedil • ağırdı. Devleti Aliyenin bekası meş ınan, Fransa ve İnl(i.l.tere devlet • (Dalı.a var) .ıı_eınllerımizıa ateıe baalaınaıt iç!A belt larını &österır, 
ltııştı, meğe ve TUiıa boyuna 
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lngilizler Maji- Siyasi kan mey.j Epir ve Make· !İspanya üçlül.----...J.~~7-~-~-...,,,,....-----------ı-ı ~ .. , ~.~.~~~' =~~~, da~ .. ~~.~:~~~~~i / do,~!.~ .• ~~~?.!~., jpak~'! ,?,!,~!~~~~.~ 1 "'<! , · · ,~ ~~' 
reket eden muhtelif kollarımız şa- şimdiye kadar takip ettiği usul• rebelerınde ölen kahraıman evlat- iııuııde di!;er ba ynl dah" vardır kı o t-~\_,\ PA R A ,.-
yanı mcmnwıiyet terakkilcr kay- tevfikan, ev\"el3. ccbjr ve zora ınü !arını hatırL.yor ve onları hevecan- hı ınü.stakil bir siyaset takib etmek. '\.\ 
detmişlerdir . Kıt'alarımız !\olaji'yi racaat etmeden istediklerini kabu la selfımlıyor. Ve onların intika- ngiltere ,.c garp yarır.ı klircsi ıle n1ü- \ 

akahitını "·e dostane münasebetlerini 
işgal etmişlerdir. ettirmiye çalışacağını tahmin et mını alan sizlere de ebedi şükrnn- .dame eylemek ve İberik yarım ad••·• \ HAYAT YARJŞJNJN 

Maji, Habeşistanın cenubu gar- nıck yanlış olmaz. !arını sunuyor. Yaşasın Kral .ıı harbin dışında tutmak irm Porte- DİREKSİYONU DUR 
bisinde, Sudan hududu civarında Boğazlarda statükonun mubafa- Roma, 24 (A.A.) _ İtalyan or- .<izle iş birliği halinde çalı-"1aktadır "' 
tıüyük bir şehirdir. zası Tiirkiye ve Sovyetler için ayn' dulan umumi karargahının 325 nu rercih, evvela General Franko'ya ait- l'!!'~ı;;;a=:E==>=~""""""""'""'"'"' 

TOBRUK · tır ve İngiltcrcdc General Franko'nıın != TA YAPILAN ehemmiyeti haizdir. Onun i~ın, br maralı •-'-Jı'ğı' · 
l: ı.tJU • nuhakeınc~ııne ihnıad olunmaktadır . 

HURUÇ HAREKETİ meselede Moskovanın Ankara ile Yunan arazisindeki ileri hareke- General Franko çok i,Yi bilir ki İnglltc 
Kalıi.re, 24 (A.A.) - İngilizler işbirUği yapması icap eder; fakat ti, dün saat 18 e kadar durmadan ,-c, İspanyanın menfaatleri !le teli! gö

halen, Sollum ve Tobruk ınıntaka- Sovyctler Birliğinin, bu işbirliğin- devam etmiştir. Saat 18 de 9 uncu .ürmez niyetler beslememektedir ve 
İeARrsiıu aiuM 
iKRAMİYELi 

. 
1$ 8ANKASINDA 
HESAP AÇAR 

lannda mahalli taarruz hareketle- de ne kadar ileri gideceğini tayin ve 11 inci ordular cephesinde mu- iki memleket orasında şimdi veyo bil~- 1, İŞ BA K S 
rinde ilk teşebbüsü ele almış bu- etmek kabil değildir. hasemat durmuştur. h~re sulh ycıluyle halledilemiyecek hjç (" • N A } "" 

. bır nıescle yoktur. • ~ 
:t..nmaktadır. lngiltereye gelince, bu devlet, Bu son günlerdeki muharebeler Londra, 24 (A.A.) - Ofi ajansının. 

Pazartesiyi salıya bağlıyan gece Akdeniz ve Afrika darülharekatı- esnasında tahminen bizden 6000 ki- Fransız hududunda bulunan muhabiri 
yapılan Tobruk huriıcu çok şayanı nın garp ıwntakasında olduğu gibi. · h h · · kalın•"' ki b la bildiriyor: 

İ il . 1 · fil arp arıcı .,..ır . un • Fransad•- alınon -v•. uk haberlere 
memnuniyet olmuş ve ng ız erın Orta Şarkta da, Yakın Şarkta da d "!" ı 40 ~· "'ç nn arasın a o u ve yara ı O za - ~öre, Tunus Ue Trablusgarb arasında 
nıüdafaada faaliyetsiz kalmadık- Almanyaya mukabele etmek için b't ..... ı Ve:u'Ulr. muhteHf i ı. .:'"' .... "'' · ·' ~'< benzin ihti-
lannın bürhanını vermıştir. Öğre- ciddi tedbirler almak mecburiye- Atina 24 (A.A.) _Yunan baş _ ıtlan vücuda ııetlrdlği ve Alman ve 
nildiğine göre, düşman, bu huruç tindedir. Bu tedbirlerin en mühim. kumandanlığının dün akşım ne<- İtalyt>R k""' , _ ... . ~uvvellerlı1in bu 
hareketinden sonra Tob•uk'a get· · d • Ld · h .. kü' • stoklara vaz'iyet e1tiklerı· -,· yu bulur 

• ı- mı e, 4" enız avzasıoa mum n rettiği 181 nuımaralı tebliğ: bulmaz Moreşal Petain'le A·.;;iral Dar-
rilmekte olan 400 kişiden mürck-ı olduğu kadar fazla kuvvet topla- y gos1 ph u av ce eslnin ckblenme- lan arasında şiddetli bir münakş olmuş.. 
!kep bir esir grupunu, bizzat kendi maktan ibarettir. İngilterede, 80 ilik inhiıali, Alman kuvvetlerinin tur. 
askerlerini bombard:nıan etmiştir. tümene çıktığı tahmin edilen kaıa Manastır yaylasında seri ilerleyişi, Ameriknın Amiral Darlan'ın aldığı 
llu sala gecesi huriicu, yapılan bir ordusu kuvvetlerinin, adanın mü- bunun neticesi olarak Yugoslav vaziyete hayret etliği husu,unda silp-
çok hurıiçlann en sonuncusudur. dalaasma ki.fi olan miktarından he edilmemektedir. Fransanın bilhassa 
B h _,._ ,__ İ ordusu ile irtibatlmlzın kesilmesi şimali Afrilrndo takib ettiği haltı hare-

u Unıç.... esnasında, ekserisi fazlasını mparatorlugu" muhafaza ı ;J: ve Amavut ukta bulunan kıt'ala- ket hakkında Amerikanın izahat iste-
talyan olmak Ü.Zere 1500 esir alın- için Akdeniz cephelerine getirmek rmıızın arkadan tehdid edilmesi rr ~ beklenmetedir. Hatrn Vlchy ile 

mı.ştır. lazımdır. İstila tehlikesini önliye- kuvvetlerimizin tuttuğu hattı ta _ arasındo ciddi ihtilaf çıksa dahi va-
Hayfa, 24 (A.A.) - Buraya ge- bilecek kuvvetlerden artan tümen. şington'un bu izohati lstemeğe azmet-

Jen bir İngiliz hastane gemisi bir !eri orada itıl ve favdasız bir halde mamiyle lboızmuş ve gen~ seri bir ligi anla~Jlmaktadı:r. 
ÇO'k yaralı Alınan ve İtalyan harp tutmak, büyük bir hata olur, ~~ıı;..yapmaklı.ğı:mızı icab et - UeD~ir:ır~~ı:O =.:~a d'Z'e~~:;'.~ 
esirleri getirmistlr, .bunlar Libya- Abidin DAVER ----. Alınan motörlü vasıtalarının Ma nazar ihttliifı olduğu anlaşılmaktadır. 

Küçük tasarruf 
hesapları 

1941 İkramiye planı 
KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, 

l Aguştos, 3 İ.kinciteşrln 

tarihlerinde yaJ)llır. 

1 

1941 İlı:rami~leri 

l adet 200G Liralık = 2000~ Lira 

1

3 .. 1000 •• = 3000- .. 
2 ,, 750 " = ısoo_ • 
4 11 500 H = 2000.- " 

1

8 ,. 250 ,. = 2000,- n 

35 " 100 IJ = 3500- .. 
80 u 50 n = 4000- n 

soo it 20 .. = 6000.- N 

Garpte ne oluyor 
dakfbir limanda gemiye İngiliz VP ıNla Uba Zürich, 24 (AA) -· Nüe Zürcher 
düşman yaralılarının bindirildiği ı• •ı• k nast n cen doğru yaptıkları Zciytung gazetesinin Vichy muhabirine (Baş tarafı 2 nci sayfada) 
sırada beş Alman pike bombardı- ngı iZ ·ıtaatı seri ireri hareketi ve Arnavutluk göre, Mareşal Petain Laval'i tekrar ko- müsbet, girgin ve cesur bir politi-
man tayyaresinin bile bile hastane cephemizin sol cenahının .başlıca bineye almadığı takdirde Yugoslavya- kaya ayni derecede çeviklik ve ma-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) ric'at yolunun kapatılması burada nın ilkibeti Fransayı da tebdld etmek- baretle· mukabele etmek zarureti 
gemisine hücum ettiklerin! söyle- ted 
mı'ş'---dır' . Bu tayyarelerin beşı· de gö.stenıne'kte devam edi.,.....lar. Al- bulunan kuvvetlerimizi dağlık ir. vardır. Vukuatın ve askeri hare· = , -- Madrid, 24 (A.A.) - otı ajansı bil-
limandaki müdafaa bataryaları ta- •uan kuvvetlerinin çok geniş mi.1k- mıntakaya teveccüh etıneğe ınec - diriyor: , ketlerin tabil seyrini takip ederek 
rafından düşürülmüştür. Esir edi- vasta yen ibir hücuıma geçmeleri bur etıın~ ve ·bu ınınta'kada çekil- Yarı resmi Arriba gazetesi .Porte- muvaffakıyetlere ıyı numaralar 
len Alınan tayyarecileri rastgele- ner an bekleniyor. BizL-ıı aSkerle- me hareketi ve iaşenin temini meş kiz'in hayotı> başlığı altında neşrettiği takdir etmek ve muvaffakıyetsiz-
L•~ h d- ıs· h rimizin kuvvei man~vı'yesı' fevka- kıik bir hal almıştır. bir başmakolede İberik yanm adasın- likleri dfuı numarlarla tecziye ede-

ce""'° er uşman gem ıne ü- • d ki ııı ti bi ,._, -''- Alın t el Epir'de bulunan o--'umuzun son a m e eri rtbirine bağlıyan bo~ rek bir nevi hoca rolünü oynamak 
ewn için emir almış olduklarım ,.....e=. an ayyar eri asker . . . '"'. . !arı hatırlottıktan sonra iki milletin 
söylemişlerdir. tahşidatnnızı sabahtan akşama Jta- dakikaya kadar .iki mıslı İtalyan ·hakiki illkWeri arasındaki akın zamanı çoktan geçmiştir. 

dar ·bambardlilllan ediyorlar. Al - kuvvetine muzafferane karşı lro - lığı tebarüz ettirerek yeni l'.vru- Büyük Britanya İmparatorluğu 

S O Vyet- I"ngı·ıı•z marıların eline esir dli§tükten SOill- yan 'başlıca kuvvetleri de umumi pa nizamı karşısındo İspanyanın vozi- en çetin bir imtihan devresine gir
ra kaçmağa muvaffak olan iki İn _ ~ibne ·hareketine iştirak etmiş _ yelini bir kere daha tasrih etmeklqdir ı 1ıiş bulunuyor. Esasen l\1ihverci-
·u ask · d" lerdir Bu harekat İtalyan kuvvet Bdu ~;zeı ted, .bahıs mevzuu olan yazı- ler ilkbahar için bu kehanetleri 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) gı z erı uşnamn nakli~ !rol- · • sın a ,,.,ye ıyor: 
iki taraf aynı derecede faydalı bir tarz larını himaye e!ımek zahanetine lerini_n ~nu.d~n.e hücumuna rağ. - •Totaliter, faşist veya yeni nizaın si- ~ok zaman.ev~el y~pmış bulunduk-
da halle1mek üzere Sovyet b.llkfunetile katlanmadığını söylemişlerdir. Al- men ıntizam ıçınde tahıik!kuk ettı- ynsetı denilen şey, mille'l•ri kapitalizm arından hır surprız karşısında de
müş!ettlı: menfaat meselelerini müza- manlar her nevi malzeme ile top- rilmiştir. Kuvvetlerimiz bir çQk adı verilen aç gözlü < •erden kur- ğiliz. 
a:ere etmete hazır oldutwıu söyleme- !arı ve tankları Yollar üzerinde defa .mukaıbil hücumlar yıapııuşlar tannak için tutulması 1 il z ı m gc- Hüseyin Sülcrii BABAN 
- h<men hemen hlç !uzum yoktur. k -•- ık b' . ' .. . . len yoldur. Yan l n g i 1 i z ve yan 

Yeni Ne,rlyat 

Bu harbin kitabı 

ÇÖRÇİLİN BEYANATI arın .... ~ . ır ?."ığın halınde bı- ve batta düşmandan esil' bile al - isponyol olan bu ejder halk kit-
Londra, 24 (A.A,) _ Başvekil Chur rakm~a beU: g~emekted.irler. mışlardır. lelerini teshir etmek, şaşırtmak ve 

dıilJ bucQıı Avam Kamarasında demiş j Bu yığınlar bıtiıIDı tayyareler için Diğer taraftan iz'aç edilaneksi - korkulmak için beynelmilel sosyalizm 
tir ki: mükemmel birer hedef teşkil edi • zin ric'at etmekte olan kıt'alarunı- ismiyle bir takım şubeler açtnı:ı bulu-

cA'rllJll Kamaramnın yakın tark harp yor. Yine bu İngiliz erlerinin ifa- zı ve gerim izi vuran Mihverin bol ~ı;;r~r.dı-;rrya~~= gazete.1: i P1orteklz 11mtm~- Ulus gazetesinin yazı işleri mü-
veti halrln:aıda yakında bir müzake ha k . f'!> rının ngı ız mı e ının d"' .. kı 1· k d .. 

re ~ıı;;ber aldun. Meclis, ıı.er desine göre, • Ahnan kıt'alannın va uvveUen Arnavutluk cep - 'Ylukadderatı ile ahenkli bir surette te- • uru ymet ı ar a aşımız Mum 
pek az yıyecegı vardır. hesindeki Yunan kuvvetlerinin "f f'dil•miyece•'"' l'•ri sUrmektedr. taz Faik Fenik •Bu harbin kitat 

inşaat ilanı 
Sümt:rbank birleşi~ pamuk ipliği ve dokuma 

fabrikaları müessesesi müdürlüğünden 
1 - Ereğli bez fabrikatiı Ivriz kuvvet santralı çiit makinist evleri ve yol· 

!arı vahidi fiyat esasile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İşbu inil& 

atın muhammen keılf bedeli 27.916,04 liradan ibarettir. 
II - Eksiltme evrakı iki lira mukabilinde, Sü.merbank binasında birle 

iik pamuk ipliği ve dokuma fabrikaları müesııesesı müdürlüğünden alınabilir. 

III - Eksiltme 12/5/941 tarlb.lne müsadif pazartes1 günü saot 16 d~ An· 
karada Sümerbank B. P. İ. ve D. F. müessesesi müdürlüğünde yapılacaktır. 

IV - Muvakkat teminat mlktan 2.018,70 "liradır. 
V - İstekliler teklif evrakı meyanına, ~imdiye kadar yapmış o1duk1arı 

bu kabil .i.§lere, bunların bedellerine ve hall(i bankalarla muamelede bulun .. 
duklarma dair vesikaları koyocklardır. 

VI - Teklif mektuplarını hovi zartlar kapalı olarak ihale günü saat 15 şe 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbank B. P. i. ve D. F. müessesesi. 
müdürlüğü muhabrat ıefliği.ne teslim edilecektir. 

VII - Posta ile gönderilecek teklirler nihayet ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması lftzımdır. 

Postada vaki obbilecek g.ecik.meler nazarı itibare alınmıyacaktır. 
VIII - Müessese bu ihaleyi icrada serbesttir.. (2Ul) (3213) 

~ . ' . . 

Bat, Dif, !fesle, Grip, Boina.tiwma 
Nenalji. Kırıklık " Blltiln Ağnlar111m Derlıal lteııer 

...... .- S .. 11 ... 1ı111r. TAUITURINO!N SAlı:rN~ 
Mat YERDi: PtlU.U ICl.ITtlt.ARI ISlfARf.A· •ISTl'YINIZ 

• 

Devlet Demiryollan işletme Umum 
Müdürlüğü llanlan 

·-lıanel bir müzakere.in va.yete ballı 
olduğunu, takdir eder. Böyle bir m!lza 
a:ere için kat't zaman celip gelmediiini 
tayin etmek hüktlmete alt olmµ lft
zım ıeldlinl beyana lctlsar ederim. 
Mocllsln bu lcınırı bize bırakacağına 
lıanlim. A'rllJll Xamarası Azalan emin 
olabilirltt a:ı, kendilerine malfunat ve-

Almanlar glrdikleri köylell e ayri müsa i Abnan 1 a an - 11139 harbi - TUrJU e -.İu ilter 

billıas;a hayvanatı ırnüsadere et • kuvvetlerine kaJiı mücadeleye <le- larında düşman ticaret gemilerine ittifakı» adıyla bir kitap neşret- . 
mektedirler. vaınını güçleştirnilij ve 20 Nisan de taarruz etmişlerdir. Biri çok bü- miştir. Bu eser, hakikaten bu har-

Muhammen bedeli (2220) lira olan2 adet elektrikli küçük tip seyyar kaJ'• 
nak mokinesl (30/4/941) Çarşamba günü saat (14) on dörtte Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından pazaılık usulile satın alınacaktır. 

cecek vaziyette olur olmaz bunu ya
pacatım. Su nada düşmanla ııkı temas 
halinde bulunan fnııtere, Avustralya, 
70lll Zelanda ve Yunan askerlerinin 
muvaffaltlyetlerine zarar verebilecek 
ber lıa.ngl hattı hareketi ittihaz etmek 
'!'oya lıer hane! beyanatta bulunmakla 
biikOınete ciddi meo'uli1'et terettüp e
der.> 

Millt Liberal Partisinden Hore Be
lisha, Hariciye Nazırı Eden'ln orta sar
ka yaptığı soıı seyahat bak.kında aleni 
veya gizli bir celsede izahatta bulun
ma•ını istem~. Buna Churchill ıu 
«>vahı vermiştır. 

Eden'in slyaaetııe aakadar olan h4-
diselerin m«liıı tarafından müzakeresl 
l.stenilen ..., meselelere sıkı sıkıya 

batlı olduğu mütaaleasmdayım. Mec
lis bunları ister aleni ister hafi celse
de olsun tamamiyle mü,zakere etmeli
dir. Umumun menfaatine teli! edile
bilecek en kısa Atide ve olup bitenler 
hakkında hüktlmetin makul ve tam 
bir izahatta bulunabileceği en kısa za
ınanda meclise müz.ak.ere fırsatı veri
lecektir. 

Yunan halkı altı ayıdan.beri harp 
içinde bulunmasına rağmen büil<ül
mez bir ceoıaret muhafaza etmekte
dir. Bu hayat memat mücadejesi • 
nln neticesi ne o~ursa olsun Yunan 
cesareti hi.ç bir zaman unııtulmı '
yacaktır. 

ALMAN TEB.LtOt 
Bertin 24 (AA.) - Alırnan ar -

dulan başkumandanlığının teb~ 
ği: Yunan Epir ordusunun tesliır 
ni bildiren dünkü hususi tebliğir,; 
tBlı:rar ettikten sonra, şöyle edvam 
eylemektedir: 

İn.gi1i.z dümdarları ile yapılar. 
çarpışmalarda, arazi vaziyeti do -
layısile hususi avantajı olan Ter
mopil mevziine ginneğe muvaffa1' 
olunınuştıır. Larissa ile Larnya a· 
rasmda 30 İngiliz tankı alınmış -
tır. ___ _., ___ _ 
Sovyet - Japa pakb 

tasdik edildi 
Muhafazaklr mebus Southley •son Tokvo, 24 (A.A.) _ Sovyet. Ja 

~adiselerin vahametinden~ ba17'elmesi 
1 
pon bitaraflık paktının bugün J< 

uzcrıne Churchill •bu hadi>-eleı·ın vaha pon İmparatoru taraf ndan tasdii 
;aleti ve aairesi hakkında nisbet ölçü ... 
müzü kaybetmı7elim> demiı ve alltıa- edildiği resmen bildirilmektedir 
!anmıştır. Pakt yarın mer'iyete girecektir. 

Müellifi: IRF AN DOOAN 

akşamı yukarıda zikredilıen kuv - yük olmak üzere üç gemiye isabet- bin, hiç olmazsa, bugüne kadar ce
vetlerimrzin A~man kuvvetlerine !er olmuş ve bunlar muiıtemel o- reyan eden kısıwnın kitabıdır. E
tesliırnini intaç etmiştir. Bu kuv _ !arak batmışt:r. Diğer gemiler de ser 32 fasla ayrılmıştır. Türkiyenin 
vetlerin teslim oldukları ana ka - hasara uğranll§tır. Bu gündüz ha- dış politikası ve Türk - İngiliz itti
dar İtalyan kuvvetleri Yunan reketlerinden bir tayyaremiz flön- fakından başlıyan birinci fa•lı ta
topraklarına girıneğe anuvaMak o- memiştir. kip eden diğer fasıllarda İngiliz 
lamamışlar ve l<uVvetlerhniz tara- Dün gece, Brest doklarile Gnei- İmparatorluğuna ~üyiik bir yer 
fındal\ Arnavutlukta durdurul. • senau \ile Scharnhorst zırhlılarına ayrılmıştır. İngiliz imparatorluğu 
-ı:uşlardır, 1 karşı tekrar azimli bir taarruz ya- hakkında toplu malumatı ihtiva 

pılrnışt:r. Bombardunan teşekkül- eden bu fasıllar, büyük müttefiki
lerimiz tarafından büyük çapta pek mizin kuvvet kaynaklarını hulasa
çok bomba atılmıştır. Neticelerin ten anlatmaktadır. İngiliz adaları, 
•am ve kat'i müşahedesi mümkün Doıninyonlar ve müstemlekeler 
olamamıştır. Maamafih bir büyük hakkında verilen bu maHlmattan 

Almanyaya b Ü yük 
hava hücumlan 

(Baş tarafı 1 inci 1avfada \ t ve müteaddit küçük yangınlar gö- sonra, Türk - ngiliz ticaret anlaş-
" b3mbalamışlardır. Tayyareleri
"llZ bulutlardan maharetle istifa· 
'e eC:uck hedefin üzerine gelmiş
er ve birkaç yüz metre irtifadan 
wı isabetler kaydetmişlerdir. Esa, 
inada şiddetli bir infilak olmu, 
, binanın parçaları havaya fırla· 
!.ctır. 

1 

ffolandaya ait Terschelling ada
nt!~k.i telsiz istasyonu ayni ku 

, andanlığın diğer tayyareleri ta
·afından muvaffakıyetle bombar· 
'ıman edilmiş ve telsiz civarında 
:i asker kıt'alan alçaktan mitral
öz ateşine tutulmuştur. 
BombardıJTJan teşkilatına men 

;up tayyarelerimiz Holanda açık 

rülmüştür. ması, Akdeniz, Cebelüttarık, Sü
Sahil teşkilatına 'ait tayyareleri- veyş, Boğazlar, Akdeniz adaları ve 

miz, Hare limanını bcmıbardıman Oniki ada, İngiltere ve Mısırdan 
ederek orada birçok yangınlar çı- bahsolunmakta, sonra 1940 da vu
'<ardıktan başka bombardıman te- kubulan Garp cephesi harekatı 
·ekküllerimizln Brest'e yaptıkları hulasa edilmekte, Felemenk Hin
•aarruza da iştirak etmişlerdir. distanı ve 'Ücüz!U Pakt, Birleşik 

Bu gece hareketlerinden bütün Amerika ve 'Üçüzlü Pakt, Ameri
'ayyaerlerimiz salimen dönmüşler- kanın yardımları, Pasifik Okyanu
Jir. m ve Amerika faslını, •Harbin ka

Av teşkil8.tına mensup ıayyare- nı: Petrol. faslı takip etmektedir. 
'erimiz •bu sabah iki düşman tay-ı Güzide arkadasımız. bütün bu da

aresi düşürmüşlerdir. vaları ve tafsilatı 147 büvük sayfa. 
Geçen gece Plymouth'a yapılan va sığdırmıya muvaffak olmhuş

taarruzlarda hava dafi bataryala- Itır. Bu harbi anlamak için Bu har
"n•n iki düşman bomba tayyaresi bin kitabı'nı okumak lazımdır. Fi
,üşürdükleri şimdi sabit olmtJi!ur. yatı 125 kuruştur. 

Bir ana kız karşılıklı iki koltuğa tekrar annesine dönüyor: diği olama),nca tekrar kendisi 
başladı: oturmuş konuşuyorlar: - Ne giizel geçiyordu bilsen an-

- Haydi çıkalım arlık Berid.. ne .. evvela onu görememiştim. Bir 
bak herkes gezip eğleniyor. Senin sürü asker geçtiği halde, o bir tür
gibi genç bir kızın evde kapanması lü gelmiyordu. Öyle üzülüyordum 
doğru mu ya?.. ki.. onu göremeden dönersem içim 
Kız ınar ediyor bir tür!U rahat etmiyecekti. İsabet 
- Bayır enneciğim, istemiyo- ki böyle olmadı. Alay sancağının 

- Amma Ferit iyi çocuktur de
ğil mi anne? .. Kimbilir neden bak
mıya lüzum görmemiştir. Ah şim
di çıkıp gelse de onunla bu husus· 
ta uzun uzun konuşsam. 

rum .. niye böyle zorlarsın bilmem yanında onu parıldıyan sırmalarile 
Jribi dolu tramvaylar ıüçlükJe yol- ı m~ ne kadar az kimse vardır. ki .. mademki riz istiyordunuz, ha- göriince sevincimden çılgına dön
Jarına devam ediyorlar. Göklere Müteaddit harplerde birçok lr.im- hamla niçin çıkmadınız? .. Bırakın düm. Öyle bir mağrur yürüyüşü 
atılan havai fişeklerin etrafa saç- selerini kaybetmiş ihtiyarlar, genç.\ da biraz dinleneyim. Gündiizün vardı ki .. teyzeme onu gösterip de 
tığı muhtelif renkli yıldızlar aşafı ler, dullar bile; şimdi muhakkak gezdiğim yetmez mi sanki .. Sultan- •Ferit. diye bağırdığım zaman 
doğru durmadan kayıyorlar.. ki eğleniyorlardır. Böyl~.bir gece· ı· ahmet neresi, .. K~d~~öy neresi ... tam önümüzden geçiyordu. Amma 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... de ya• tutmak olmaz tabn. Hem ben de gunduzun o kadar ıs- bakmadı anne .. adeta bağırdığıma 
Kadıköyde; Moda ile Altıyolağzı Fakat, yine evlerinde kapanıp\ rar ettiğim halde, teyzeme neden . ld Ar d k' 

Edebi Roman: 3 
Kadın başını doğrultup kızının 

yüzüne bakıyor: 
- Bala Feridi mi bekliyorsun 

Berid? .• O hiç bu gece gelebilir mi 
kızım. Şimdi o annesile kimbilir 
nerelerde gezyordur. Sen ise böyle 
kül kedisi gibi eve kapanıp lıekle 
bakalım ne olacak? .. 

- Yapma Allahaşkma anne .. ne
den böyle üstüme varıyorsun bil
mem ki .. hem sen haksızlık yapı
yorsun doğrusu.. Ferit böyle bir 
gecede nişanlısını unutacak kadar 
ihmalkar olomaz. Göreceksin ki 
muhakkak çıkıp gelecek .. hem bel
ki teyzemi de beraber getirerek. 
Bak daha vakit erken. Onlar da 
gelince, dördümüz birden tıkar is
tediğin1iz gibi cğleneri~. 

arasında uzayıp giden bir cadde ve kalmış kimseler mevcut.. bunlar' beraber gelmedin de beni yalnız I rşm~n o ku~. d am;"ık~ .' .7e•:: 
sıra sıra apart;ınanlar .. buraların. bir yas neticesinde yahut başka yolladın .. halbuki sen de gelsen ne d~ ço t uzaıı· obsal Y dı, e Fı ıkşı tmdc 

1 

d t t b 1 t al d h . b' f kı ı b' b d ı ·1 kın k · · h' l F 'd' ıye ese ı o ur UD\. a a e-a s an u ar ın an ıç ır ar ır se ep o ayısı e çı a ibtıya- iyi olacaktı.. ıç o mazsa erı ın d' k k d . 
k b dd 1 d d b

. · h' · k' 1 • . b b d ım ya, ço ya ınım an geçıyor-
yo .. o ca e er e e ır ll!ISan cını ıssetmemış ımse er mıdır geçişini teyzemle era er sen e İ . . 
seli al:ıp gitmekte .. bunlar nereye ı acaba? .• Kimbilir, belki de öyle.. seyrederdin.. dıı. kı adım ~t~a":'• mu~akkak kı 
gidiyorlar, ne yaptl'orlar? Hepsi belki de başka bir sebep var.. Kadın hiç cevap vermiyor. Yan onu yakahyabılırdım. Boylc oldıı
mali'ım.. ejtleniyorlar.. bu güzel · Nitekim, caddenin orta tarafla- taraftaki sehpa üzerinden tütiin ğu halde bakmadı .. sanki bağıran 
günün gecesinde evlerinde kapan- rındaki bir apartımanın alt kat paketini alarak sigara sarmıya ben değilmişim gibi, geçip gitti. 
mak istemiyorlar .. kimbilir, uzayıp pencerelerinden dışarıya süzülen başlıyor. Kız ise. kısa bir siikı'ıl Birdenbire öyle kırıldım ki. .. 
ı( t'en !511 opartımanların içerisinde, ktıvvctli lşıklar insana evveJa bu· içinde, e\·vcl!i biraz düşünüyor, Yine bir an sustu. Annesinin ce· 
dışarıya cıkmak ihtiyacını duyma- nıı hatırlatıyor. sonra da arözlerinin içile güle•ek vap vermesini bekledi. Fakat isle· Kız yerinden kalkarak köşede 

Bu işe girmek isteyenlerin (333) liralık kat'! teminat ve kanunun ıay!D 

ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü uatlne kadar komisyona müracaatıan 
lfızımdır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıblmaktadır. 
(3235) 

Haydarpaşa Lisesi Satın Alma Komisyonu 
Reisliğinden: 

5 Mayıs 1941 pazartesi günQ saat 14,30 da İstanbul Beyoğlunda KarJmaıı 
karşısında liseler muhasebeciliği binasında toplancak komisyonda 1199 lira 45 
kuruş keşif bedelli Haydarpaşa lise~i Neon tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele projesi. eksiltme Nalia Müdürlilğil Umum!, hususi ve rennl şarl 
nameleri proje ve keşif hülAsasile buna ait diğer evrak mektepte görülebilir. 

Muvakkat teminat: 90 liradır. 
İsteklilerin en az bir taahütıe (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dalt 

idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul ViUlıyctine müracaat
la eksiltme tarihinden - tatil günleri hariç - Uç gtln evvel alınmış ehliJ•t •• 
941 yılına ait ticaret odası veslkalan ile gelmeleri. • (3044) 
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duran piyanonun başına geçiyor ve 
taboreye oturmıya !Uzum görme· 
den, suvaresinin içinde daha uzun 
görünen boyu ile, ayakta durup 
piyanonun kapağını açıyor. Küçük 
manikürlü ellerinden birini kalça· 
sına dayayıp, diğerlie de tuşlara 
dokunuyor. Fakat bir şey çalmıyor. 
8öyle olduğu halde, kulııklarını 
okşıyan birtakım sesleri bir araya 
dizmiye muvaffak oluyor. Ağzıyla 
da taralala kabilinden bir şeyler 
söy!Uyor. O kadar tuhaf ki, tuş. 
)ardan çıkan ~esle, ağzında~ çı· 
kanlar birbirini hiç tutmuyor. Ca· 
nmın sıkıldığı beli~. çok dü~nceli 
bir hali var. Herhalde Ferit deni· 
len şahsı düşünüyor ve onu bekli· 
yor. Fakat kimse gelmiyor. 

Saat epeyce ilerledi. Annesi, cad· 
deve bakan pencere önünde, dışa· 
rıdaki kalabalığı seyrediyor. Kızı 

ile artık alakadar olmuyor. 
Berid, bir müddet daha tuşlarla 

oynuyor, ~onra şiddetle piyanonun 
kapağını kapayıp, taboreyi de aya. 
i:ının burnu ile yerdeki hal üzeri-

ZAYİ - Eminönü Nufus memurltl"" 
ğundan aldığım nufus hüviyet cüzdanı .. 

mı &aip ettim. Yenisini çıkaracağımdaJJ. 

zayiin hilkmü yoktur. 

Mehmel oğlu Hüsametlln Baytekin 

1339 doiumlu 

Sahibi: E. İZ Z E T, Neşriyat 

Direktörü: Cevdet Karabilgin 

Basıldığı yer: •Son Telgraf> 

Matbaası 

ne deviriyor. Pek asabi bir hail 
var. Oda içerisinde bir müddet •· 
şağ yukarı dolaşıyor, sonra da du· 
varda asılı büyük bir portrenill 
öniine gelerek, ellerini nrkasınd• 
kavuşturuyor, basını da biraz dw 
ha kaldırarak ona bakıyor. 

Bu, bir subay portre idir. üze
rindeki grand üniformanın pırıltı• 
lı sarılıkları şu anda bile insaoııı 
gözünü okşuyor. Omuzlarında sıl" 
malı apoletler ve üzerlerinde de 
yalnız bir demir ,.e bir yıldız var .. 
asteğmen.. şapkasının kenarındall 
haCifçe dışarıya fırlamış sarı saç• 
!ar, grand üniformanın rengindell 
hemen hemen farksız .. hayır oolaf 
biraz daha lioyu galiba .. müteb•~· 
sim bir yüz ve daima gülen h.'.' 
çift göz .. sancakların yanında yu• 
rüyen subayın ta kendisi.. portr~ 
nin sağ alt tarafında iki kclinı•1 ' 
bir yazı var .. bu da onun yaııs•·· 

•Berid'•• diye hılap edilmiş ~t 
altına da •Ferit. d~'r, im n ntı • 
mış. 

'Daha varl , 


