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Yazı itleri telefoau : 20203 PERŞEMBE 22 MAYIS 1941 

8ırrraaıız 
kuvvetleri 
Barırere 
girdiler 

Vişi hükumeti
nin hava nazın 

Beyl9utta 

8 Girici w Kıbnaı "6derir. harita, parGfflC-
İr Fransız alayı Hür çülerin yeıre irıifi ve Alman plancJrleri 

P ransızıara iltihak etti Almanlar Giride r ........................................... , 
bir hrka asker GIR/DDE 1 

indirdiler MUHAREBE 
KIZIŞTI ... 

••• ıeı. Çl;çiua 
De de U..ac r•I 
te19bblsl lzabatl 

raPIJdl -~~~~~~~ar-eı. 
rin çofu parçalandı AlmtM/a,. 1i/8;;8;fe,. de 

kullandılar -

1 

l 
1 
1 

YE 

.. Almanlar 
nerelere asker 

indirdiler 

llrlde 
bava dan 

topta 
nakledildi 
fft 1111,tir adanın giirtt 

idare itleri telefonu : 20203 Fiab 5 kanat 

Te11i biitce • ---------
Bütçe encümeni, mazbatasmda 

tasarruf zihniyetinin hakim 
olmasım temenni ediyor 

Mecliste bütçenin müzakere
ine Pazartesi günü başlanıgo 

36 milron liralık tahvil ve 2& milyon lirayı seçmemek 
._. tuarruf laoaoWı ihracına dair li.fihalana biriaci 

· m~ereleri yapalc!!_ 

Ankara. 21 (Hususi) - 1941 
mali yılı müvazenei umumiye 
kanun layihası bUIRiln umumi 
heyete sevkolunarak meb'usla
ra da.kılmıştır. Liyiha esasları
na R()re devlet bütQesine dahil 
dairelerin 1941 mali yılı mas
rafları için 309 milyon 734: bin 
307 lira tahsisat ayrılmış ve bu 
masrafları karşılamak üzere 
(309) milyon 743.001 Ura vari-

dat tahmin edilmiştir. 
Huine bonolari 

1941 mali yılı ıçinde Osman
lı Bankasile olan hazine hesabı 
carisinden maada kısa vadeli a
vans ve hedabı cariler aldd ve 
küsadına azami bir yıl vadeli 
hazine bonoları ihracına Maliye 
Vekili mezun bulunacak. an('3k 
hususi kamınlarm verdiiti sala-

( Deftllll 3 indi sayfada) 

[•eseleler] 
Süratle halledilmesi 
lizım bir mesele 

Hükumet ve belediye elil.r yapılan inşaat çok, 
müteahhidler elile yaplanlar ise az dayanıyor 

.S.J11 Aoyun• indirilen taraflna yaptldı 
3000 parafiit~drn büyiii - ~öprünün Emınönü ucunda 1 8ozulmık, QÖkm.ek, yarılmak 

B• k kJ• ".. V d • J Halice doğru uzanan ııhtım parça. basılmak bizde başka yerlere na Jrço na ıye . bir ~~!8'ra!lme~:;_İf ve)'CI . nan ıgaga aa sı biraz da VÜkselüimek suretile zaran maala.~f daha sık sık ıörül-
1 vuuı ar... bir buçuk Yıl evvel. yapıldı.. Dün mekte olan arızalardand•r. İşir tayyareleri Loadwa J:1 (A.A.) - A· paraQütçüler bUrJldan ~eı.;erken dikkat ettık. Bu garib nokıtası şu kl, bu arızalaı 

General n/; Gol vanı Kamaruı bugün toplamr r rıhtım ı>arcasın~n toprak .~afı belediye ven hiikUnıet eliıe vapı 
Londra 21 (AA) - Müstakil du••şu••ru••tdu.. toplanmaz batvekil Ciriddb' beek.i ı•ndı•rı•ı'Jı• :=ı!ı":~zel: açılmış, çokme- Iaıln_~:~e uk. müt

5
eahhhaid

1
del.ile ya 

• -Frenaız ajamuıa Suriye hududun • vaziyete dair aldıiı son a r- Uı D rin b' d . . k a d p A4ll•nıa ço tUT. u e. 
-.ı_ ··· ,.elen bı'r teL-afa IJo··re,_,.. bilr leri bilıdinn:....:-. - e ır enızın • en rın a- M"" .~.ı..·h"dd liD1 ·...n .. •• ....,. dır, ka..-."' bir temele dayanmak- - .. ut~ı. 1 en vaz~eçe 
Fransız kuvvetleri. $u"'1eye air - l.ondT• 21 (A.A} - Reuterc Batvekil Çörçjl ezcümle fUDa Laedra ~1 (A.A) - Reutel': tadır e'lb" ... ette roo"kecektı'r demeyı·- her 1$ bel.ad.iyeye, vahud huk6 
'lbitlerdir. Bu telgrafın ilive~eıı bil- S.laftiyeıttar bir kaynaktan bil· lan si>-ı.,m.tirı · Londnya gelen haberlere söTe. niz. ' " ' . illete vaptırt~lım! dıyemeyiz. J!'iı 
-dhdiiiae göre, Suriyedeki Ftanaız dirilcliiine söre, dün bütiiQ sün Suda ko)'Ullda bava yolile 19 Mayı1ta, Giridi havadan bom - Yeni yapılan bir smıe, insadan kanun belediyenm tutarı şu m..ok 
'kıt'alarında mütahede edilen tid - bava yolile n.kledilmit ulan düt- naklediteo lut"alar düa saat baıdanaa etmif olan dÜflllaıı bu tıenüz çıkan bir asfal~ yol icin de: tanlan fazla işleri bizzat yapama-
detli abüllmel emareleri, hür Fran man kıt'alarının Giride ihraç teıeb- 16,40 da 7eni lıüculnlar yap • bombardımanı bütün gün ıürdül' • - Toprak d~l mi. elbette bo- y.aca~ı kaydeder. $üphe yok iti 
•zlua, belki de müzaheret göre- büelerile birlikte, deniz yolile ih ~ mıtlaıdır. Takriben 3,000 kip müttür. Dün sabah erkenden yeni- zulacaktır, hükmüne pek yaklaş. kanunu yapanın bu kaydı korkerı 
tekleri ümidini vermektedir. Bahiı raç teteY>üaleri de yapılmııtır. Talı yere İnmİfte de saat 18,30 da den hücum edilmit '9:e parqütçüler mış olursunuz. ~zıönüne aldıiı muhakkak sebelı 
-ınevzuu olan hür Fransız kıt"ala - min olunduiuna göre, hücum bu - 9unlann büyük bir kamu • inc:lirilmittir. Bu tarzda rıhtım baaka memle- vardır. O .nalde ne va,...malı? Bh 
rının miktarı ve ne gibi ıerait için. gün de devam edecektir. Fakat va. edilmit veya öldiirülmüt bulu"' Pa1'afii~ ~n Yeni ketlerde de yapılır, fakat bozul- bu suali ~k yerinde buluyor v• 
de Suriyeye girmif olduğu bilinme- ziyete tamamile hAkim bulunuldu - nuyorciu. ÇarplflO&lar devam ~laılda muharebe üıiiformuını li- maz. şose ve asfalt başka ülkeler- süratle halledilmesi icab etti~Df 
«nektedir. ğu salahiyettar kaynaktan bildiril- etmit ve •at 21 de vaziy• im bulunduju IÖylenmİftir. Fakat, de de vardır, fakat dayanır. inanıyoruz. 

Frama bava nuin Beyru'!ta mektedir. · (0..- 3 Uncii la)'fada) bu, Almanlar tarafından tekzı'b e- -----------------------

Vktıy, (~~ ~ ~) (Denma 
2 

aci --~ (Amoi..,. 
1 

- • •> ı nçokmostaf apaşada 
BvUIDgrad L Ask.eri vaziyet :J 2.000 kişilik bOJOk 
Uzuklprl Almanlar Gridi istilti.ga bir sıg~ınak y8pıldı 
H~~ye~~ları muvaffak olacaklar. Tiıı? 
IJarai taralından muvalıka- Cevab verı·ımesı· -~ fen iflelilmai hakkında Di· 
ınetokada telınilı miimlınela 

olayor IAzımgelen 
Anlan 21 (A.A.) - Hal>er al- al 

..... 'M söre, s.ilinara• • Uzun. Uç su 
ld;prii demiııolu iiwincleki köprli
lerin t.mlro edilmeei ve 1aa tdemir -
~lunun TürkİJe Devlet DemiryoL Alman erkAnı harbiyesi, bu 
ı... ldanı.i mafnıdan muvakkaten harbin on dokuz aydanber' seyret. 
1,1-'ilmeei hlıklnncla Dimetoka'da @miz uzun filminde. bize en ye
lıelmik ~ cereyaa ebnek- ni ve en meraklı numarumı &eY• 

~~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• retltirme~e oaşladı. Yeni zaman as-

"Son Posta,, da mühim 
bir iktısadl tetkik 

kerliğinin bu yeni numarası, bi.r 
k•ra ordusu taL"afından, denizaşırı 
bir adaya yapılaıbilıı!eek büy\i·k bir 
t~zun sahneye nası. konula· 
·ea'lim )&termck itibarile bilhas

meraklıdır. 
~"'l!JıııilA:Ll:." sahQeyl taıyin edelim: 

"'yalnız- İngilzi kaynakları. 
malumata ~öre, Al
~ on aekiziDci gü. 

itiham Qfrid a-
~ ... W4ri1 l>tr taarruz ratınıa· 
Ytlllitalle~V. GirJd. !&dcezt Mr.. 

... ., .... 1 .. ) 

Şehirde vücuda getirilen nümune aııfmrıklcırdıın biri 
Şehrin muhtelif semtlerinde ev- Evkafa. Milli Emlü idaresine Ye 

velce inta edilen 11ianaldann kon - huauıi ethaea aid olduğu ve bazı -
trohına bqlandığınl, meydan ve lannın anıalannda ıiper kazmağa 
~e!erde aüratle siperler kazdı - müaade etmedikleri anlaıılmııtır 
rılmuı için faaliyete geçildiiini dün Bu vaziyet dün VilAyet tarafınclu 
yazmıttak. Dahiliye Vekaletine arzedilmif v 
~r tarafından ı:apılaa yapılacak muamele husueunc:U, eli • 

fedıiıW- ll'oallllcla ,.hrin. muhtelif rektif iatenmift;ir. 
wntleriac:le e1P..k ;rap= i et.. Diier taraftan fe4prcle mevcud B 
7'ıl • 11 , •• la:ltm .W, .._.. <.WS- _,,. 7 lilu ı teı 
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2 Sayfa SON POS·TA 

Hergün Resimli Maka.le: Ufkumuzu genişletmeliyiz 

Amerikalılar niçin 
Telaş ediy orlar? 

'----- Jlllhttttıl Btrren A. merikada lbüyük bir tel~ 
mevcud olduğu muh3k

kaktır. Harbin Amerikadau çok u
zak ve Avrupadan Amerikaya pa
raşütçüler indirmek imkansız ol
duğu ıhalde. acaba Amer!knlılar 
neden bu kadar 1azla telfıstadır
lar? iBu nokta, hakikaten merak 
edilecek şeylerden biridir. 

Almanlar bu teliişı izah ıçın 
Ya'hudi gayretkeşliğini oebeb ~ös
teriyorlar. Bu sebeb boş olmamak_ 
la 'beraber kafi sebeb del?ildir. 
Vakıa, Amerfüacia. hıı11b tahrikatı 
yapan en bQvük matbuat Yahudi 
elindedir; ayni suretle, Amerika
nın iktısaden dünyaya hfıkim ol
mayı güden sermaye zümresinin 
en mühim rolunü Y.ahuciiler oy
narlar. Fakat. bunlar Amcrikada
ki bu telii.şı ızaha kıfavet edemez. 
h sade bir Yahud ~ayret.keşliğ:nc 
kalsaydı Amerikada hareket. nl· 
hayet bir kuru R'iirültüden ibaret 

1Birçok kimseler için hayat penceresinin ~fü-düğü ufuk sadece Çok okuyan adam. hele muntazam bir program dahilinde çok 
kendi muhitlerinin varabildiği ufuktur ~nceleri ve mütalealan okuyan adam. her fırsattan istifade ederek tamdıklnrınm sav1sın\. 

artıran adam muhitini ve ufkunu mütemadiyen ~enişletir. Onun 
olurdu. münhasıran kendi b;lgilerinden kuvvet ahr. bir noktaya kadar için artık varış noktası muayyen değildir. Vazüemiz böyle ol-

Alınan tezi, bu noktaıöakı kuv
vetsizliği bildiği için. ıddiasının 
eksık tarafını rŞU suretle tamamla
maya çalışıyor: cA .. 'llerikada ~ürül 
tüyü yapan Yahudiler ve onların 

varmıştır, o noktada kalmıya mahkfundur. maktır. .... _._. ......... -- ............ -.................................. _.._ ..... .--.................. _._ ........................ _ .................... _ ..... .._ ......... -.... -...... . 
C::: :tktısadi tetkikler :::J Tarihten sayfalar: 

şerikleri olan sermayedarlardır. • 

Bu ~rültüvü yapanlar da. Ame- lthala.At ncareıı·mı·zı·n rikalıları tahrik için, bu memle-
ketin baştanbaşa bir tehiike kar
şısında bulundu{{unu söylüyorlar 
ve lbu suretle Amerikayı harbe ka_ 

dar sürüklemek istiyorlar. Halbu- u f z ı• u e ı ı• u I ı·a n z ı• m ı• 

Hem Beylerbeyi, 
hem de Vezir! 

ki, Almanyanın Amerıka.ya taar-
ruz fikri. haddi zatında tok gü ( "Son Posta,, nm tarihcisi yazıyor ) 
lüDÇ bir şeydir.> 

Alman tezinin belki bu izahı da Birinci Sultan Muradın mektu-
boş değildir; fakat. S!ene Ameri- - 1 - YAZ N rieJefori nısbeten bunda .Karaman beyı üzerine se-
kadaki umumi telasın izahına ka- Her türlü mü- fahri Çelikbaş kolaylaştıran u- fer yapılacağından si.ıratle Anado-
fi ~elemez. Amerikalılar, ne de ol- nasebetlerin bey_ suller ~şkıl c- luya ~ler~ Kütahya sahrasına 
sa. çocuk değildirler; çooc:ukları nelmilel b.ir Siyauıl Bilgiler Okulu den müessir ted- geJinmesi> emrolunuyordu. Rume. 
cumacI> ile korkutmak :kabil olsa vüs'at iktisab et- Jktı•ad Doçenti birler sayesinde, li beylerbeyi Timürt3ş Beyin "ü -
da onlara umacı masalı bu kadar t~i bu devi'r- (rlu meyau;ia 15 zünde bir intikam saatinin haberi-

Şu halde tel&şı-n sebebi nedir? eli ve manevi varlıklarla mücade- genel ithalat rejimı veyahud k.sa- vat~. 
tesir edemez. de, devletleri bütün mad_ 1 Temmuz 1938 de mer'iyete Jtiren ni alan yırtıcı ruhun vahşi sıülüşü 

Acaba, Aırıerikalıların d~i1dcri leye sürükliyen bir harbin, millet- ca G. İ. R. kararnameşi hususi b;r Timürtaş Beyin babası Hereke 
~i.bi, telaşa se-beb, hürriyetın, hak- ler arası miil>atleie hareketlerinde ehemmiyeti haızdir). Ithaiatımızın kalesini zapteden Kam Ali Beydi. 
kın. insanlığın ve demokrasinin derhı aksüiameiler tevlid etmesi da tezayüdü ırrıkanları temin edil- O Kara Ali Bey ki kaleye hücum 
tehlikede olması mıdır? AcM>a, ~ayet t~iidi.r. Nitekim, bir sene miş ve hu ·yüzden 1938 de 150 mil- esnasında bir gözüne ok girince 
Amerika bu kadar insani du)gu- sekiz aydan~ıe!i, ıtittikçe ı?f'nişli _ yon liralık mal ıthal edılo.bilmişti. askerlerin geri çekildiklerini ~ör
larla mıdır ki böyle bü~üit bir te- yerek devam eden bugünkü har- İşte harici tic~retimiz aynı in _ müs: kükremiş aslan olmuş; bir 
ıaş içinde çalkanıyor ve göze he- bin mu'harib ve gayri muharib her ~af scyn icınde devam edip ~i- taraftan gözündeki oku çıkanp a
sabsız lcdakarlıklar alıyor? memleketin harici ticaretinde derken. Eylfıl başında harb patla- tarken lbir taraftan da ba,ğırmıştı: 

Bizzat Amerikahlann bu farz- bunları mü.sahede etmek müm - mış ıve İkincikanuo _ Akustos dev - Yazıklar olsun! Düşmandan 
daki iddialarına inanmayı da Re- kündür. Ayn: arızalar 1914-1918 r ·ı Hl-ıalatı. 1938 vı1ının a-.,·:ıu dev- y:ılmıyan tek stöz, düşmandan ka -
ne Amerikalılara bırakmak daha Cihan Harbi esnasında da ~örül - resindeki 96 milyona mukabil çan çift gözden daha iyidir!. 
münasiıb olur. Bütün ideaUeri cka- müştür. cüz'i bir farkla 94 milyon lira tut- .Asker ı?eri dönmüş, daha sid -
zanç> tan ıbaret olan Amcı ikalı- liaııb dolayısile, dünya ticare - muşken,harbin müteakıb aylarda detle saldırmış; kaleye ~rilm!sti. 

f lık d l ·ı b d ·· ı b k Timürtas babasından daha bü -
ların sır insan uy~u nrı E: u tin e ~rü cm u.ıtünkii darlı , ortaya "ıkardıgıv müşküller dola-
k h k t ı , 1 • t 1 k · -ı... ,.,_ l ... yük işler yapmıştı. Lala Şahin Pa-

adar are e e ~e eceK.~ıım a- mem c etimizın ecnt..vi ÜLKeler e yısile 1939 umumi ithalaAtı. yıl so-
k 

.. kü. d l al sanın kumandasında da~dan da -
savvur etmk o n en yan ıs. za- olan ıs veriş münasebetlerinde nunda, 1938 in 150 milyonuna kar-

{ 11
.k · d ğa, ovadan ovaya, bir kartal ~ibi 

vallı bir sa eli ı tır. e kendini ,göstermiş ve bunun ne- "ı ancak 118.2 milyon l:raya ba-,_ b b" b 1- ~ 1 uçup konmuştu. Yeniceyi, Yanbo-
Şu halde baş.l'i.a se e ı -:.ış.l'i.a ticesi olarak ıreçen vıl içinde ibra_ li~ ola:bilmiştir. Bununla beraber 1 s ~ luyu o a mıştı. onra Lala Sa -

yerde aramak lazımdır. catımız 111.466,486 liraya, ithala- ithalat ancak 1940 yılı içinde piya hinin yerine ,(!eçmlş; Pirlepc ve * tımız ise ancak 68Jl22,708 lır3va sayı tazyik edi<:i bir hal alrnıştır. İştipe girmiş; serkeş adamlar ül _ 
Bana sorulursa derim ki: cA- baliğ olmuştur. B!z burada ithalat Fi1ha-kika m"zkur sene içinde bir kesi olan Arnavudlu~u vurmuş; 

merikalılar telaşta haksız değ:!- ticaretimizin vaziye!mi tctk!k et- yandan bazı bitaraf t'fevletlerin Sırbistan ve Bosnayı şahin bakışlı 
dirler; Amerıka, büyük bir tEilili- me'k istedi$!'im:zden, ihracatımızla Olaııbe sürüklenmiş 0lmasi, dığer süvarilerine harman yeri yapmış.. 
ke karşıs nda ıbulunuyor.> iştiı?al edecek dej!iliz. taraftan da harıci mlıbadclelerim: t 

Bu söz, pek çoklarına '?arib Ri- 1 - Giimriik t:ır;f~ kanunumu- ~in en mühim ve işlek yolu olan ı. Şimdi Rumelide dillere destan 
bi görüniir; Manş sahıllerinden o- zun tatbik e:iilmPi!e başlandığı ta- Akdenizin harb sahaS1 halıni al- olan zaferlere yeni Anadolu za _ 
tuz beş kilometre uzakta duran rihten itibaren ilk tam vılı teşkil mıs bulunması. ithalatımızın ferleri ilave edecekti; 0 zamana 
fngiltereye asker çıkarnmazkeu eden 1930 dan, bu,l!iinkü farkın ılk 1938 yılma nisbetle %117. 1939 a kadar padişah Timürt~ Paş;ının 
Avrupadan sekiz bin kılonıetre u- tam .yılı olan 1940 arasında valç.i niSbetle de %71 raddesin Je suku- vaptı.i!ı parlak seferlcmı ve çetin 
zaktaki Amerikayı, Almanya ne ;1ilıalatımızın veklınu kıymetlerine tunu in~ et:niştir. Ekser ithal harblerin yalnız hikayelerini oku-
ile ve nasıl tehdid edebılir? aid rakamlar aşa~ıda verilmiştir: 1?mtinsının iıntlarında husule f!e- muş; dinlemişti. Şimdi onu JtlSre-

tBu suale ce\ a.b vermek ı?ayat (Milyon lira olarak) len zaruri fiat tereffüleri de na7.a- cekti ve bu ı?Örüş mutlaka derin 
ko1avdır: Almanlnnn dedikli?rj ı!i· 1930 1931 1932 1933 1934 1935 n iftihara alınırsa ırecen sene iç 'bir tesir bırakacak; Rumeli bey -
bi, Almanyanın Amerikaya taar- 147,6 126.7 86.- 74.7 88.8 88,9 .,iyasada arzedilmek üzere memle Jerbeyine daha parlak bir mevki 
ruz etmcğe hiçbir niye~ı yoktur. 

1936 1937 1938 1939 
l'uo kete t?iren mal miktarının, heyeti verilecekti. 

Zaten. bu. onun elinden l{elen bir '" umumiyesi itibarile hayli azalmış İmparatorluğun çekirdej!i Ana-
şey de def!ildır. Fakat, Amerikayı 92,6 114,4 150,- 118,2 69.- bulunduğu anlaşı!ır. dolu topra.i!uıa ekilmiş; orada fi-
teliışa sevkeden şey de zaten. Al- Yukarıki rakamlar ~österiyor İçinde bulunduitwrnuz senenin !izlenmiş; sonra Rumeli t0prağının 
manyanın Amerikaya taarruzti de- ki 1940 yılı ifüalMı 1930 danberi ilk üc ayı zarfındaki ithalatımız da feyzini alarak az zaman<ia Sa
kil, Almanyanın takıb ettiği dün- yapılan ithalatın a~ari haddini 18.784 bin lirava haiiğ olmuştur. karyadan Ttınaya doğru dal bu -
ya siyaseti ıplfınıdır. teşkil etmektedir. Vakıa. bu mik- Bu miktarın ıt.515 bin lirc.sı jkin- dak salmıştı. Karaman oJi;ulları bu 

Bu plAn ışudur: Avrupa, Alman- tar. 74.7 milyon lira olan 1933 it - cikannun a:rına, 7.194 bin lirası ihtişam ve kudreti kıskanıyıorlar
yanın riyaseti altında, bir eiden halatına kıyasen mühim bir fark (Devamı 7 nci tayfada) dı; zira kendilerini Selçuk sultan-
idarc edilecektir; bu bir ejllen ida- irae etmemektedir; ancak b11rada ... ................................. .................................................................... .. 
re keyfiyeti, Avrupanın si.)'dSİ, as- çok ehemmiyetli olan bir <'ihet var 
keri. iktısadi ve mali bütün haya- sa 0 da, mevzuub;ıhs h€r ıki yıl 
tına bakim olacakıtır. Aıvrupa bn içindeki beynelmilel mübadele 
hale geldikten sonra <ia, yeryü- şartlarının tama?!'j}e değişmiş bu
zünde artık lbir Alman siyaseti, lunması ve bir de ithalatın tena -
bir Alman kuvveti degil. bir Av- kusunun avni sebeblerden ilt>ri ı:?el 
ru.pa siyaseti ve bir Avrupa kuv- memiş ol!Dasıd!r. 
veti bulunacaktır. Evvela, harole beraber beynel-

Almanyamn tasavvur ellıli bu milel ticaret imkanları. hayli ıfjç
Avrupayı evvelden kabLil etmiş le~iş ve, ~ ~ _!>ecfuin. addedil"! -
veya sonradan kabule mı..-ebur ol- mıy~~ bır ~.oruşle, .bır ~ılonaza 
muş veyahud avni yolda yürüme- ~ıştır. Sanıyen. ıthalatımızın 
~e meyletmış memleketler bulun- 1933 deki .düşüklüğü,. milli para -
masına ra~men. Almanyamn bu nın kambn·?. kıymetı:ıı korumak 
planında muvaffak olmasının l)ek zı.mnında, _!>ıltıassa ~~z yıll~ı•d.a 
çok şartlara bailı olduğu mubak- tıcaret muvazen~mızın . aktıvl~rı
kaktır. Fakat. Alman.,.anın <bJ ni ida~e m~l<Sad•le. t:ıt~ık e~ıle~ 
planda muvaffak olduğunu. b i-:- konten1an sıst:ı:ıının bır .n~tı~esı 
dakika için kabul ettil'Hmız takdir_ oldu~u ve .bu ıtıbarla hancı tıca
de dahi sade Amerika ddil bel- ret sıyasetımfzle aJôkalı bulundu
ki büıtü~ dünya havatında b;r de- itu halde 1?40 ~enesin?e ka!de~i-
ni vukua ,gelecektir. 1~n su~ut ~ıs hcarct sıynsetımfz~n 
,,.. şme bır notıcesı olmaktan zıyade. dog-* rudan doi?Tuva devam eden harbin 

Bu de~i.şmevi yalnız Amerı"ka ortaya cıka-:-dtt{: zaruri bir vazi -
bakımından tetkik edelim: vettir. Ve, b"nnetice bu defa itha-

Amerika, Cihan Haı bm~ ~elin- Hitımızın azalma trmavüfü b:zim 
<:eye kadar, ziraat sahasında çok elimizde olınıvan e ... bab ve ahvalin 
ilcrlemis. zenc?in olmuş, c;f'rmayc +.a'haddüs ve inkişafı şartlanna 
sahfüi, refah ve huzur ıçınde va- bağlı bulunmaktadır. Diğer tnraf
şar bir memleket <>lmakla beraber tan. unutmamak lfüı:ımdır ld 1935 
büyük bir dünya kuvveti halına derlberi ihracatımızın ınkişafı mak 
yeni ~lmekte idi. Bilhassa sana- sadne alınan ve esasını klirine ve 

(Arba l&7fa 7 Mi.'ua 5 te) t akas ~i haricl tediye ve müba-

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 1 

Dün eahah Kadıköy vapuru tanıdığmıı:aın o zaman hize Ter
Suaybumuna yaklaıınca bir miı olduğu malumatla tearuz 
mıvna kafileeile 1carşılaştı. Pek ediyordu. Buna rağmen gazete. 
yakından geçiyorduk. iyice .gör- de gördüğümüz haıber bize az ev
dük, mavnalar küpeıte hizasına vel kaTJilafJTllf olduiumuz m an
kadar balıkla tıklım taıklım do- zarayl haurlaUı: 
luydu. Bir dakika için hükmettik - R omanyada yiyecek aıkın
ki bu hamule Kadıköye geçirile- tısı vardır. Ohnua d a bu mem. 
rek orada eatılacakhr. Yanılmı- leket her zaman için b ir ba.lık 
flZ. Ma'\11\alar Sarayburunundan alıcımız olarak YAnıbaşımızda 
açılınca içlerin<le b ulunan adam- durmak.tadır. V e biz burada ba
lar ayağa kalktılar ve balıkları lığı mavna mavna denize dök
kuyı"kların.dan tutarak d enize me1de mefgll]üz, diye aöylendik. 
dökmiye baııladılar. Bunu düıünürken insani bir 

Birçok yok.ular gibi biz de a- hine kapılmıyoruz, heqebden ön 
yaktaydık, görülecek ıey kalma. ce düıündüğümüz tek şey bu ba
yınca yerimize oturarak gazete- lığı tutmak için sarfedilen Türk 
mizi açtıic, ilk sayfada: emeğinin, balık tutukluktan eon. 

- Romanyada yiyecek aıkın- ra da Türk servetinin bop gitmiı 
tı11 ıbaşladı, şe'klinde bir haberle olmasıdır. Hissimizin v e üzüntü
karşıla•tık. Bu haber bir hafta rnüzün doğru okluğu meydan
evvel Bükreıten gelmi§ olan l>ir dadır, fakat ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

larının varisi sayıyorlardı. İşte 
şimdi yapılacak har.b bu iki dev
letten ıhangisinin hayat hakkı ol -
duğunu isbat edecekti. Birinci Mu
rad bu itibarla çok ehemmiyet ve
riyordu; Timürtaş da bu derece e
hemmiyetli bir davada yapılacak 
hizmetin ayni derecede ehemmi -
yetle karşılanacal?ını biliyordu. 
Bunun için iki bin kişilik Sırb 
yardımcı kuvvetinj de yanına ala
rak son hızla Marmaı·a sahillerine 
indi; karşıya geçti; ayni hızla Kü
tahya sahrasında göründü. Bu sı
rada Mısır sultanının kalabalık se
faret !heyeti, işlemeler, altın kap
lar, elmaslı kılıç ve hançerlerden 
ı"bareıt kıymetli hediyelerle padi -
sah tarafından kabul olundu. Bu 
haber Karaman beyini telaşa <lü
sürdü; QÜnkü cenubdan ve şimal
den iki kuvvetli düşman arasında 
k~1ıyordu; sulh için heyet t!<>nder
dı. Padişah onlara aldırmadı. Can
darlı Hayra:idin Pa~anın o~lu 
genç ve ateşli vezir Ali Paşa bü -
tün teklifleri reddetti. Padişahın 
önünde parlak b~ gec;id resmi yap
mış olan Osmanlı ordusu Kara -
man elçilerinin arkasından Konya 
ovasına yollandı. 

Anadolu askeri şehzade Yakub 
kumandasında sağ cenaha, Rumeli 
askeri şehzade Bevazıd kumanda
sın<la sol cenaha konmuştu. Ti -
mürtaş ihtiyatta kalmıştı. Süıvari
ler. yeni.çerllerle azablann önün
de ve padişahın emrinde bulunu
yorlardı. Renk renk salvar ve kaf
tanlar, külah ve kavuklar. Sl\Tıl -
mış kılı.çlar. atı1rna k ;r·n hazır du
ran oklar ve yaylar, bir kısım as
kerlerin zııtıları. atların kişneme
leri sonsuz ~örünen ovanın bir ta
rafında ilııtis9m ve kudret nümu
nesi oluvardu. Sarıca Pasa, Bala -
ban Bev. İlyas Bev. Müstec.ııb 
Bey, Firuz Bev. Koca Bey gihi her 
biri birer zafer destanının kahra
manı olan kumandanlar bu ordu
nun birer kısmı önünde ver almış
lardı. 

Osmanlı ordusunda, en mühim 
unsur olan Yeniçı-riler Türk de -
ğ'illerdi; ayrıca Sırbl3r da vardı. 
Fakat Karaman ordusunda sal!' ce
nahı uzun mızraklı, saçak kalpak
lı. kısa şalvarlı Varsak ::ısireti sü
varileri: sol cenahı da Türkmen -
ler, Tuııgadlar almıstı. Kar.ınrnn 
bevlerinin asıllarımn Ermeni ol -
duğunu. Samae;arl!ların Tatcır ve 
Varsaklann Rus olduklarını va -
zanlar vardır; lakin bunlar asılsız 
ve delilsizdir. 

Şehzade Beyazıd sabırsızlanı -
yorou; Timürtaş ondan daha he -
vecanlı görünüvordu; hele ihtiyat 
bırakılmasını hic ivi karşılama -
mıştı. Osmanlı ve Karaman dev
letlerinden hanı:tisinin yaşıyacdı
nı tayin edecek olRn b\l kanlı ' 'e 
hevecan11 sava!:ta hiç biri en par
lak rolü oynamaktan vazgeçemi -
yordu. 

Karaman beyi hücum işaretini 
verdi. Varsak aşiretinin süvarileri 
ve piyadesi, ovayı uğultularla dol
duran dümbelek ve trampet ses
lerile ileri af.ıidılar; oklarını attı
lar ve kılıçlarını çekerek, tozu du
mana katarak Osmanlı sa~ cena -
hına saldıidılar. Hepsi birden giir 
seslerile: 

- Allahü ekberı .•• Allahil ek-
bert ••• 

(DeTanıı t finol .. Jf•••> 

Mayıs ~ 

Almanlar Giride 
bir fırka asker 

indirdiler 
(Battarafı 1 inci sayfada} 

Asgari bir düşman fırkasının ~ 
riben 7 bin kişinin Girid hareuu· 
na iştirak ettiği sanılmaktadır. 

Vaziyete hakim bulunulduğu, heı' 
paraııütçünün ve hava yolile na~ 
dilmiş askerin temizlenmiı oldui'l 
demek değildir. Başka Alman kıt• 
alan na.Jtliye tayyarelerinin Girid .,~ 
de yere inmelerinden evvel düşüru> 
JJlÜŞ olduğu sanılmaktadır. .. 

Kahire 21 (AA.) - Girid u• 
zerine Pazartesi günü yapılan şid • 
detli bir hava bombardımanında' 
sonra dün başlıyan Alman taarrU" 
zu beklenmekte idi. General f re)" 
berg'in başkumandanlığa tayini 'fC 

ada ımüdafaasının takviyesi mütte
fiklerin ha2'!.ndıklarını gösterdi 
alametlerdi. 

Girid, kıt'aya yakın bulunm.,ı 
sebelbile düıman için çok büyiik 
bir tedıdid teşkil etmektedir. Fak•' 
zaptı çok müşküldür. Deniz ku~~ 
tinden mahrum olan Almanya afi" 
cak havadan nakledilecek kıt' alarl• 
hareket etmesi icab eder. Adada ;. 
niş sahaları yoktur ve arazi çok 
dağlıktır. Bu hal ise Almanyayı pa' 
raşütçülerle iı görmek zaruretin41• 
bırakıyor. 

Planörler irullamldi 
Elverişli olm1yan araziye dah• 

kolaylıkla inebilen planörlerin kuf.. 
lanılmaıı beklenmedilı: bir tedbit 
olmuşsa da müdafiler gafil avlan ~ 
mamışlardır. İngiliz ve müttc~ 
kuvvetleri adanın müdafaasında 
muharib Girid dağlılarından mü • 
zaheret görmektedirler. Cesur ıef
lerin kumandasında başlıca kıunll 
ve kılıçla mlisellah olan bu dRğlılaf 
çeteler halinde t~kilatlandınlmıı • 
lardır ve müdafaa ve iııtihbarat hiı 
meti için çok mühim bir kuvvet tef 
kil etmektedirler. Müdafiler dün 
öğle vakti vaziyete hakim bulunu
yorlardı ve yeni ıafailat gelinciye 
kadar ilk muharebeler hakkında faı 
la hiçbir ıey aöylenemez. Bununla 
beraber, Yunanistanda "e Rodos .. 
taki Alman üslerinin ya\tınlığı dür 
mana kıtaat nakliyeleri, bombardı. 
man ve avcı tayyareleri vasıtasile 
tıaarruu fasılasız devam irr.k&nını 
verce.ektir. 

Londra, 21 (A.A.) - İn,e:iliZ 
matJbuatı. Almanların Giride kar
şı hücumu ve Iraktaki vaziyet 
hakkında tafsilat vennektedir. 

Daily Telegraph ~azetesinin as-
keri muhabiri yazıyor: 

Giride hücum mukadderdi. BUJi 
da yegane yeniliği, Almanların 
kullandığı usul teşkil etmektedir. 

Daily Herald diyor ki: 
İlk defa. olarak, Britanya kuv· 

vetleri, hava yolu ile nakledilmiş 
düşman askerlermın mühim bir 
istilasına karşı koymaktadır. Al
ma:olar, İ~ilte:eyi istilaya ttşeb· 
büs et.ıtikleri zaman muhtemel ola- • 
rak kullanacakları :bütün ı:sulleri 
Giridde kullanmaktadın". Hıtlerin 
hedefi, pek muhtemel olarak, yal· 
nız Giridin j~alinc münhasır bu
lunmama'ktadır. Hitler. Irakı ve 
Mısırı daha emin bir tarzda vur
mak i~in. bu iki memlekete büyük 
mrktarda tedafüi hava kuvvetleri 
j?Öndermek ümidinde bulunmak
tadır. 

Daily Herald. diker taraftan, 
Yunan kralının, kral hanedanının 
diğer azaS1 He Mısıra hareketten 
imtina etmiş olduğunu yazmakta
dır. 
Almanlann elinde bu1unan avantaj 

Times ~azetesi, başmakalesinde 
diyor ki: 

Yunanistanın zaptından sonra, 
Almanlar. Giride kar6ı bir hikum 
için tayyare meydanJarım yen1dcn 
tanzim etmekte oldukları bilin
mekte idi. Alman hücumunun şid
detli olacağı muhakkaktır. 

Almanların elinde şu avantaj 
vardır: Alman tayyareleri, 1nı?iliz 
hava kuvvetlerın:n Mısır. Kıbrıs 
ve Filistindeki üslerinden gelmek 
için istedikleri yola nazaran, çok 
daha kısa bir mesaf2 katevlemck
tedir. Bundan başka. tabi tutula
cağı muhakkak bombardıman kar_ 
şısında. bizzat Giridde ıtesis edil
miş tayyare meydanlarının idame 
ettiıı:ilece~ temin olunamaz. ................ ·-····························· .... 
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Telgraf', Tele Ve Telsiz Haberleri 
1'1akineye 

Verilirken =-
Glridde 

lllabarebe 
devam 
ediyor 

Vişi 22 (A.A.) - Giridde cere
~an e-tmekte olan askeri hadiseler 
1.1ıtkkında Alman memhalarından 
~e?üz tafsilat gelmemiştir. Samı -

1Rına göre, ancak müsbct netice
~ı:_r elde edildıh.'tcn sonra Alman 
llilŞkumandanlığı bir tebliğ neşre
dl'(!ektir. Maamaf ıh büyük mikyas 
ta b ır hareketin cereyan ettıği zan 
ll.edilmektedir. 

Baışlıca harekat H:ınya ile Su
da koyunu ayıran körfeze hakim 
$tbicezirede temerküz etmekte -
dir. Hanya limanı bütün Girid li
~anları gibi fena bir liman ise de, 
~Uda k<>yu mükemmel bir bahri 
Ustur. Bu koyda 10 metre derinl ik 
ole mevcuddur. En büyük gemiler 
gfr~bilirler. 

Almanlar burasını elde etmeğe 

t
lt\uvaffak olurlarsa çok mühim bir 
~iliz deniz üssünü atıl bıraka ~ 

CClJtlar ve buraya asker ve ağır 
ll'ıalzeme ı.?etirebileceklerdir. 

Paris genişliyecek 
harekat sahasına 

dahil olmuş 1 
Almanya buradaki 

ecnebi siyasi memur
ların derhal · 

çekilmesini istedi 

, Vaşington 22 (A.A.) Harl-
Cl}'e nezareti, A lman hükumetinin 
Amerika hükumetinden P ariste bu
ll&nan bütün siyasi memur .. 
larını 1 O Hazirandan evvel bu 
fehirden çekmesini taleb ettiğini 
bildirmektedir. Alman hükumeti 
Pa.tisin bundan böyle genişleyecek 
olan harekat sahasına dahil telakki 
~dilmesi dolayısile bu tedbirin alın 
lllış olduğunu bildirmiştir. Alman 
hükumetinin diğer hükumetleri de 
keyfiyetten haberdar ettiği zanne.. 
dilmektedir. Bu tedbir Vişi hüku -
lll.ttine teşmil edilmemiştir. 

Fransız gemilerine 
verilen gizli emir 

Emirde /ngilizler tarafından 
Ycıkalanırlarsa kendi kendile

rini batırmaları bildirilmiş 
Londra 22 (AA.) - B. B. C.: 

İktısadi harb nezareti. Fransız 
bayrağını t~ş1yıın biı tün t icaret 
~emiler!ne. lrlt:!•liz h arb gem:leri 
tarafından kontrol. edildikleri tak
dirde. ken.iiler ;ni batırmaları ve 
hamulelerirıı İ!lgilızlcr" teslim et
ntekıtense bunları mahvetmeleri 
hakkmda Amiral Darlan •n mah -
rem bir emir vermi·; olduğuna 
muttali olmuştur. 

inniltere Kıbrıs• .. 
takviye ediyor 

Londra, 22 (AA.) - B. B. C: 
Kıbrıs garnizonunun Avustralya ve 
Yeni Zelandalı kıt' alarla t:ıkviye e
dilmi~ olduğu resmen bildirilmek
tedir. 

Jngiliz tayyareleri 
Hel :golandı bombalad!lar 
Bedin, 22 (AA.) - İngiliz ha

va kuvvetleri Heligoland üzerine te 
&İrsiz bir hücumda bulunmuşlardır. 
Sivil halle arasında bazı yaralılar 
'Vardır. 

Rusyadı ihtiyatlar 
çaUırıhyor 

Moskova 22 (A.A.) - Askeri 
I<ı·asnaja Svesta _gazetesi. Sovyet
ler Birliği dahilindeki ihtiyatların 
ınanevrala~ için silah ait .na çağı -
tılma~a başladı~:nı yazıyor. 

Amiral Darla~ bir !Fr~nsaha. ~~el ~~.e{F)-1 Aosta Dük~ ve 5 1 D_ün gece Fatihde 
Fransız şehrınde gırme~~gı ,Al; ... . MflSfOE_ general teslım oldu ışlenen cinayet 
ıslıkla karşllanrnlş' taahhud • Kıt' al ar arası Kahire 21 (AA.) - lngiliz u- e· -. -. d. mumi karargahının tebliği: ır genç nışanlısını ta· 

8 lyOr harbe doğru Habeşistanda , dük c!'Aoste, re - ban a ·ı .. ld ·· d ·· 14 
Halkın feryadı : fakatinde beş general ve bir mik - c ı e o ur u, 

Yazan:. Selim Ragıp Emet tar yüksek kurmay s_übayı olduğu yaşında bir kızı ag"' ır 
"Almanlara kapıları 

siz açmadınz ını?,, 

Mareşal Petenin 
Ruzvelte cevabları 

halde, Amba - Alagı mıııtakasın. 
A. frika muharebelerini taki • tf } d 

.la. ben ve onlara mÜvazi ola _ daki bütün teç.hizatın teYdiinden sure e yara a ı 
sonra, dün tesl im olmuştur. Bu mın 

Londra 22 (A.A.) - Londrad:ı 
Hür Fransızlar tanfından çıkarı -
lan cFrance• gazetesi. doğruluQu
nu temin ettiği şt.:. hadise yi !ıak -
letmekıtedir: 

Amiral Darlan 2· N 'sandc: şi -
mali Fransada k:ıin Beauvais şeh
ı·ine gitmiştir. Frarısanın tesrm ol· 
masındanberi Bcauvaıs ilk defa 
olarak, bu mıntakalarda calıı::tırı
lan esirlerin tas.dığı lınıforma::lan 
farklı bir Fransız tiniforması gör
mfrştür. Bu ziyaret şehirde duyul
muş ve büyük b:r bhıba l !k D~ r
lanın yemek yediği Jokantan:n ö
nünde toplanmıştır. Amiral. Al -
man karaNahındcık: müzakereler
den sonra sandoviçle kahve yerine 
ikame edilmiş olan bir i<;kiden iba 
ret bir yemei:!i süratle yem:ştir. 
Yemekten sonra Amiral ve mai
yeti erkanı taraçaya çıkmışlardır. 
Amiral halkı görünce kısa bir te
rC'ddü tıten sonra r~smi se;vah ate 
çıkan devlet adamlarının söyle -
meleri mutad olan beylik birkaç 
cümle söylenıistir. 

Bu sırada kalabalığın arka sı
ralarından bırdenbire, bır .bomba 
patlar gibi .sert ve acı bir ı slık 
sesi işifümıstir. Bunu dii'!er birçok 
ıslıklar takib etnıiş['.r. Bunun üze
rine Amral ~arararak çekilmis, fa
kat maiyetinden biri suratı kıp -
kırmızı oldu.i?u halde halka doğru 
ilerliyerek .,Fransızlar b'raz ter -
biyeli olunuz-. demiş ve şunları 
ilave etmistir: 

Beauvais'li Franszırlar .. yaban
cılar size bakıyor. 

Bu cümle söylen ilmivecek bir 
cümle idi. Bütün halk bir fırtına 
giıbi gürlivere~t hakaretamiz söz -
ler sarfotmistir. 

Beauvais'in kadın ve erkekleri 
şöyle haykırmıslardır: 

Kabahat kimde? Bunu siz iste
diniz. Miitarekf'vi kim imzaladı. 
Fransanın Kapılarını Almanlara 
kim açt,? 

~~~~~~~~-

rak bazı Alman tayyarelerinin lra- takadaki muharebe esnasında ve 
Vaşington, 21 (A.A.) - Fran- ka geçişleri, Giridin istilası te~ebbü- müteaktben alınan esirlerin miktan 

sız büyük elçist B. Haye. ı::azete- sü ve Fransız - Alman işbirliğinin 
cilere beyanatta bulunarak demiş_ tahakkuk etmekte bulunması, bu 
tir ki: B. Cordcll Hull' e konuşrna- hadiseler karşısında Amerikanın 

lar esnasında harbe ,!!irmemcı?ı ta- ı hergün bir parça daha harbe mü • 
ahhüd etti ~imizi söyledim. Fakat · dahale eder bir vaziyet nlması, Av
Fransız :nillelinin, ihtivaclar:nı rupa harbinin bir kıt'alar arası mu
karşılamak üzer e icab ec:ien ted- barebeye inkılab etmek istidadında 
birler alması hakkmı istiyoruz. olduğunu gösteriyor, Hatta bunu 

Tahriri teminat istidad kelimesile değil, daha kat'i 
Vaşington . :~ı lA.A.) _ Royter: bir kelime ile vasıflaudırmak mu -
Sözüne manılır bır kıı.ynaktan vafıktır. Tarafımızdan birkaç defa 

bildirildiğine gem~. B. Hull. dün izah edildiği, hadi.sacın da isbat ey. 
Vichy hükumer 'n in Amerika Bir- lediği üzere Alman devleti, kıt'avi 
leşik devletlc::-i nezdind~i<ı l)üyük Avrupada esaslı bir hakimiyet tesis 
elçisi B. He n•· i Haye'e, li'ransız _ etmiştir. Hiçbir kuvvet, onun muaz 
Amerikan münasc-betleri ndı> ivi zam askerlik makine!line bugün için 
bir anlaşmanın tes İ>ii için y~gane bu sahada karşı durd.bilmek vazi -
ümidin, Almanva ile müzakere- yetinde değildir. Avrupada rnev -
iıPrde Fransanın kat'i surette mü- cud devletler ise, ya · kısmen ]mza. 
tareke şartlanndan aynl'lltyacağı lamayı muvafrk gördükleri muahe
hakkında ~a.hr i ri ve kat'i tcyida- delerle mukadderatlannı ona bağ
tmda bulunmac:;ında oldu_ğunu res- lamış, yahud cebir ve kuvvet 
men bildir~n i;tir. neticesi iddialarını terke mecbur 

Marepl Peten'in Ruzvelt'e olarak mağlub edilmişlerdir. Bun -
cevablan ların haricinde ve yeı yer adacıklar 

Amerikadan b:ldirildiğine f?()re, halinde istiklall~rini muh..tfaza ede. 
amiral Leahy mareşal PP.taine B. bilen devletler lsveç, İsviçre, İspan
Ruzveltin beyanat:nı iblağ ettıği ya v e Portttkizden ibarettir. 
zaman, mar~şal şunları söylemiş- İngiliz imparatoriuğu kıt'avi Av-
tir: rupa sisteminin dışındadır. Ona, bir 

- Nihayet B. Ruzvelt AmE'rika- denizler kıt' ası demek de müm -
dan bizim için ne yapabilir ve biz kündür. Şimdiye kadar hasmına 
ona ne yapabiliriz? Sıvnsetimiz, mukavemet edebilmiş olmasının sır 
kıt'a siyasetidir ve Almanlar kıt'a- ve htkmeti bundandır. Harb dışın • 
ya hakimdir. Orduya malik bulu- da bulunma1kla beraber bundan bir 
nulmadığı zaman. valnız o da bir hayli müteessir olan bir başka alem 
tek mitralyözsüz on bin kişil:k bir vardır ki o da cenuoi .. <\merikadır. 
poli s ile bir sev vapılamaz. Diğer Fakat sulh içinde yaşamak arzusu -
taraftan, üsera kamplarındaki bir na ra~en şimali Amerikanın tesi
buçuk milyon genci düşünmek la- rile tngilterenin tarafını tutmak 
zımıdır ve benim vaziilem onları vaziyetine gimıiştir. Maamafih Mih-
bu kamplardan kurtarmaktır. vere karşı kendisini muhafaza ede. 

- bilecek tek kuvvetin şimali Ameri-H ü r Fransız kuvvet- ka ile işbirliği yapmak olduğunu 
müdriktir. 

1 • s • • d•t Gerek coğraft vaziyet, gerek ce-8f I urıyeye gır 1 er nubl Amerikanın mütecerrid vazi-

(Başta.Tafı I inci sayfada) 
yeti, bütün iddialara rağmen, onu, 
şimali Amerlkadan fdzla bir Mihver 
hareketine maruz bırakmak mev • 
kiindedir. Bundan dolayıdır ki bu 
memAeketlerin belli başlıları olan 
Ariantin ve Brezilyada dahilen olup 
bitenlerin yakından ve dikkatle göz 

18 binle 19 bin arasındadır. 

Yeni biitçe 
(BQJtarafı 1 inci sayfa<i.a) 

hiyetler hari~ olmak tizcre te
davülde bulunacaK hazine bo
noları (100) mily0:1 lirayı teca
vüz edemiyec0ktir. 

Toprak tevzii komiı>yooları 
Mal.ye Vekal ~ti ncc teşkil e

dilecek toprak tevz; ı koınisrnn
larmın reisi, aza ve fen memur
larına yol rna:>!'aflaril~ birlik.te 

vazifeten köyle:-de b:.ılund ı :kları 
müddete mak:mr olmak üzere se
yahat yevmiyesi venlecE!kt·'. r . 
Hayvanla, ve muayven tari Celi na
kil vasıtalarile gidilen mahallerle 
mücbir sebebler müstesna olmak 
üzere bir komisyonun reisi, aza 
ve fen memur!arm1:1 ayni nakil 
vasıtalaril.e seyahatleri mecburi o
lacaktır. 

Milli ve metruk "'mlak ve a:-azi 
satış taksit bı>de~lerini vaktinde 
vermiyenlerin bu borçları tahsili 
emval kanurı•ı hükümleri dairPsin_ 
de tahsil olunacaktır. 

Encümenin ma-zbatasİ 
Bütçe Encümeni mazbatasında 

'bu-günkü valive·te temas ederek 
harbin bütün Avrupa memleket
lerine yaptı~ı te<;irl~ri ve bu a::-a
da bizim memleketimizin bu h;ırb
den ne dereceye kadar müteessir 
olduğunu .'.lnlatmakta. ,geçen sene 
olduğu gibi bu sene de bazı yergi 
nisbetlerine zam yaoılmak surcti
le hükumet tarafını-lan vaki olan 
teklife kendisınin istirak ett%ni 
ifade ettikten sonra hükumetten 
bazı temeıınile:-dc bulttnroaktad r . 

Maaılar ve ücretler 
Bütçe rakamları arasında rııaa~at 

ve ü~retler yekununun mühim bir 
miktara baliğ olduğunun söz getir
mez bir hakikat olduğunu hüku -
metçe biran evvel teşkilat kadrola
larının ihtiyaca uygun bir hale if • 
rağının lazım gekliğini söylemekte
dir: 

Tuarruf temennisi 

Dün akşam saat 20 de Fatiht 
feci bir cin:ıyet işlenmiş. bir gen 
tabanca ile nişanlısını ölctür·du'k 
ten sonra. diğer bir kızı da ağır su 
rette yaralamıstır. 

Katil. Ali Özdemir isın i:ıde b 
gençtir. Cinayetin sebebl ve cPı ( 
yan ·tarzı şudur: • 

Ali Özde m:r. bir müddettenbc.,. 
Fatihte Hacıüvevs mahallesind 
oturan Hayrin'n 19 vaşlar1nd&k 
kızı Havrünnisa ile nişanlıdır. 

Son günlerde gene k ,zla arası .a 
çılmağa ba~lıyan Ali, dün nksa1 
nisanlısını görmek üzere eve ~e 
miş, burada bir müddet oturmuş 
tur. Bu kısa zjvaret esnac:ınJa h 
nüz mahi\·eti anl:ısılam:van hır s 
bebden dolavı iki genç arıısınd 
b r münakaşa çıkmış, bu sırad. 
Ha,vrünnisa Ali Özdemirl" nisaı 
yüzüğünü iade etmek istem iştir 

Genç kızın hu hareketine muğ 
ber olan Alı Özdemir tabJncasın 
çıkararak Hayriinnisaya üc el a . 
teş etmiş, onu kanlar içinde yer(· 
sermistir. 

O sırada Havrünn·sanın vanırı 
da bulunmakLa olan 14 vaslarıncl 
Şükran isın'nde d iğer bir kı7 d 
cık:ın kursunlar<lan birin :n eöi?: 
süne isabetile a,ğır surette yara -
lamıstır. 

Havrünnisa :ıldığı varalar•n te 
sirile derhal öl!Ylüc: Sıikrıı?ı ;""' 
dadı sıhht otomobililo Haseki has 
tanı:-sine kal dırı lnw;tır. 

c·navıetin tahkikatilf· nöbetç 
müddeiumu:nisi mes~ul olmakta· 
dır. 

Pariste iaşe darhgı 
Vichy 22 (A.A.) - Paristc sor 

zamanlarda iaşe zorlukları birrlen 
bire fazlalaşmış.~ır. Haftalardanbe 
ri halk et tayınını almaınaktadıı 
Tereyağı ve yumurta da buluna 
mıyor. Geç.;:1 Pazar Piinii Paris• 
ancak 1500 kilo tav.şan eti. 200 kil< 
tavuk ve 1600 kilcı keci <:ti ge-l 
miştir. Parisin et iht i varını temıı 
için yenidne kövlerdeki hayv.:ma 
tın müsaderesine karar verilmış 
tir. 

Giridde muharebe 
kızıştı 

Fransız İıava nazırı general 
Bergery şire.'.lli Afrikada yaptığı 
teftiş seyahatini bitırdikten scnra 
Pazartesi akşamı tayyare ile Tu
nustan Beyruta gitmiştir. Hava 
nazırı tayyare meydanında Fran- önünde tutulmaları muvafıktır. Encümen mazbatasına şu 

Dünyanın l\kibeti Avrupada lerle nihayet vermektedir: 
söz - ve kabul eylemiştir. 

( Battarafı t inci sayfada) sız fevkalade komıseri general 
hakim olduğumuz bildirilmiştir. Hü Dentz ve Suriye hava kuvvetleri 
cum stuka pike bomb.ardıman tay- kumandam ~eneral Jannequin ta
yareleri tarafından yapılınıı! ve bun rafındar.ı. k<lrşılanmıştır. . 
ları Messerschmitt tayyarelerile pla Hükumet;n emri mucıbi~ce, ge
nörler ve paraşütçüler takib etmiş. neral Berg~rv Suriye fevkalade 
tir. Kandiya ve Regu mıntakaların komiseri ıle birlıkt~ ha\ a hücum
da paraşü.tçülerin hi.icumu saat larına karşı Sur!yede ne gibi teci
l 7,30 da başlamıştır. Bundan baş- birler alındığını tetkik edecl"ktir. 
ka asker nakl,~den pek cok tayya- Fransız tayyarecileri müttoefiklere 
re de yere inmiştir. Bunların bir - iltihak edi}·oı·lar 
çoğu parçalanmt'?ttf. 

Muharebelerin gittikçe artan bir Hayfa, 21 (A.A.) - Suriye hu-
şiddetle devamına intizar etmek. la dudundan _gelen şayialara göre, 
zımdır. bazı Fransız. pilotları tayyarf'leri-

ln~iliz üniformasile yere inen Al le beraber Suriyeden uçarak cıvar 
manların hukuku düvel kaidelerine müttefik meydanlarma inmisler
göre muamele görüp görmiyecekleri dfr. Fransız hava kuvvetlerine 
hakkında bir meb'us tarafından so- mensub yüks:!k rütbeli bir sübay 
rulan bir suale cevab veren Çörçil, Vichy'den Beyruta gelmiştir. Bu 
Almanların Yeni Zelanda ünifor • SÜıbay general Dentze gönderilen 
ması giydiklerini teyid etmiş, fakat talimatı hamil bulunmaktadır. 
bu vaziyet hakkında kafi dere-cede . Bir ıalay hür Fransizlara il~ihak etti 
malumat sahibi olmad ığt için bu Londra, 21 (A.A.) - Suriye hu~ 
hueu9ta mahalli makamlara bir de- dudundan müstakil Fransız aian
receye kadar takdir hakkı bırakaca- sına gelen bir telgrafa göre m~ru.f 
ğını söylemi~r. ·bir albayın kumandasında bulu-

Kahire, 21 (AA.) - İngiliz u- nan ıbir Fransız alayının Suriyeye 
mumi karargahının tebliği: girmiş olan hür Fransız kuvvetle-

Girid, dün bütün gün, bir seri rine iltihak ettiğine dair emareler 
şiddetli hava hücumlarına maruz vardır. 
tutulmu~ ve bu hücumlar arasın- --------
daki fasılalarda, yeni paraşütçü 
dalgaları ve hava yolu !le nakle
dilen Alman kıt'aları munıtelif 
noktalarda yere indirilmiştir. Bü
tün gün siddetli çarpısmalar de
vam etmiş V'} bu çarpışmalarda 

Yüksek Ziraat Ensti· 
tüsünü ikmal eden 

137 gence diplomaları 
tevzi edildi 

düşman ciddi kayıblara maruz bı
rakılmıştır. Bizim kavıblarımız i- Ankara, 21 (A.A.) - Yüksek 
se, nisbeten h3fiftir. Bir noktada, Ziraat Enstitüsünd~ bugün seçkin 
Han va civarlarm1 girmeğe mu- bir dav~tli .. kütlesi huzurund'a ya-

ff k ı b • b. Al a pılan hır torenle bu yıl mezun o-
va __ a 0 m~.s urnnan ır m _n 1 ıan gençlere diplomaları veril-
m~fr~ze~i surat!~. sı:.rılmış ve- esır ı miştir. 
edı~mıştlr. Harekat devam etmek- Merasim, saat 10.30 da İstikl81 
tedır. marşı ile başlamış ve Yüksek Zi-

Berlinden gelen ilk haber raat Enstitüsü Rektörü Süreyya 
Bcrlin, 21 (A.A.) - Ofi: Gencanın bir bitubesile açılmıştır. 
Gir 'dde harek:Hın Alınan baş- Nutukların bitmesinden sonra 

kumandanlı~ının planları muci- mezun olan 137 tal~bev~ dtploma
bince devam etmekte olduğu bil- ların ve mük.ifalların te\ zline baş_ 
dirilır 0ktedir Halen şidd<'tli bir lanmıştır . .Birincı, ikınci. ve üçün
tnuharebe devam etmekıtedir. B 'r cü derecede mezun olanları:ı hatı
kaç saate kadar resmi bir beyanat ra olmak üzere birer saat hediye 
neşrl'<lilmesi beki.eniyor. edilmiştir. 

«Son söz olarak başta ~.lilli .Şetaayyün edecektir. Bu muhakkak -
F fimizin en büyük istinad~ahımız o. 

tır . akat Avrupayı gözönünde tu-
tarken dış alemin harekatını da lan basiretli rehberlıği altında hü -

d kfunetimizin umumi ııiyaseti en mu-nazar an kaçırmamak laZJmdır. 
Aksi takdirde görüleıl her şey, bir vaffakiyetle ve emniyetli bir ı;ekil-

de tedvir etmekte oldu~u hakkın • parça da şeklini değiştirmiş ve daki umumi kanaatimizi izhar ve tagayyüre uğramış olarak in'ikas e-
debilir. milli vahdetin verdiği sarsılmaz 

kudrete.> inanımızı ifad,. etmekle br.
Bu hakikati biraz gec olmakla 

beraber gene kavraınıs olan İngi raber yarının ne gibi siyasi hadi-
lizler, Amerikalılarla birlikte ha : selerle mahmul olduğunu takdir 

etmek imkansızlığı kanıı~ında zaru
sımlarının askeri, siya~i. hütün ha -
reketlerini dikkatli bir kontrola ta- ri ve acil olmıyan ve tehiri miim -

kün olan her türlü m'ls~af!arın ge
bi tutmaktaki faydayı anlamıslar - ri bırakılma!lı lüzumunu tasrih et_ 
dır. Zaman zaman Oakara yapılan 

1 hl 
meği bir vecibe addeyledik. Bu se-

te mi er, aarb nı!llf kürPsinin öbi.ir ... beble miktarı az da olsa umumi 
tarafındaki Fransız müstemlekele -
rine karsı gösterilmek istenen ala- müvazeneden olsun, mi.ilhak ve hu
ka hep bundandır. F::ıkat g-ene bun- susi bütçeli idarele.-den veya teşek. 
lar gösteriyor ki Avrupa harbi ya. küllerden olsun bu laziıneye ehem
vaş yavas, fakat amansız bir kat'i- miyetle itina etmelerinin ve bütün 
yetle bir kıt'alar muharebesi haline işlerimiz.de tasarruf zahniyetinin 
inkılab ediyor. Bugün Girid, dün hakim ohnası hususunun teminine 
Irak, yaııın şuras1 veya burası ve çalışılmasın\ hükunıe 1 imizden te -
nihayet umumi infilak. menni etmekle sözlerimize nihayet 

veriyoruz.ıı 
Şayed bir mucize olmazsa dün -

ya}'l bekliyen mukadder ak.ibet mu
hakkak ki 'budur . 
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İngiliz ~ariciye 
Nezareti siyası 

müşaviri istifa etti 
Londra 2 1 (AA.) - Hariciye 

nezareti siyasi müşaviri B. Vansit
tart önümüzdeki H aziranda 60 ya
~ına basınca, bugünkü vazifesinden 
çekilmek. arzusunu izhar ettiğinden, 
hariciye nazırı B. Eden b u istifayı 
arzusu hilafına kabul etmiştir. Bu. 
nunla beraber başvekille hariciye 
nazınnın , fırsat zuhur ettikçe B. 
Yansittart'm vesayasından gene 
müstefid olacaklan bildirilmekte ~ 
dir. 

Yakında tevcih edilecek olan a~ 
ealet ünvanları listesi resmen neş -
redikliği zaman B. Vansittart'a Brr. 
leŞ'ik Krallığın baron rütbesi veri -
lecektir. 

Bütçe müzakereleri 
Ankara 21 (AA.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Refet Canı • 
tez'in başkanlığında toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını mıüteakıb 
reis, 1941 mali }'llı bütçesinin tev -
zi edilmiş olduğunu ve müzakere· 
sine Pazartesi günü baslanacağını 
bildirerek mali yıl baslangıcına kı
sa bir zaman kaldığı cihetle bütçe 
müzakeresinin devamı m!iddetince 
hergün saat 14 de toplanması. yal. 
nız bütçe ve bununla alakadar la -
yihaların görüşülmeııi ve ruzname
ye başka maddelerin alınmaması 
teklifinde hulunmu, ve kabul olun
muştur. 

Kabul edilen kanunlar 
Meclis, bundan sonra, aııkeri mu 

hakeme usulüne, ve Hariciye Ve • 
kaleti teşkilat kanununa aid kanun 
layihalarile Dahiliye memurların -
dan bir kısmının tahdidi sinlerine 
aid kanunun ikinci maddesinin, or
du sübayları heyetinin terfiine aid 
kanunun 3 üncü maddesinin (e) 
fıkrasının değiştirilmesi ve İ nhisar
lar Umum Müdürlüğü teş:k.ilat kad. 
rolarına m ütedair kanun layihala -
nnıın ikinci müzakerelerini, yaptnı1 

Y abancJarla evlenecek !memurlar 
Bu sonuncu kanun layihasın .• 

kabulü esnasında söz 3lan Zi:ı. 
Gevher &ili, kanunun müzakere: 
esnasında ehemmiyeti gözden kaı.. 
mış bir mevzua temas edeceğini i 
şaret ederek kanunun 32 nci mad 
desinin bir fıkrasındaki ımıemuri 
kanununun 4 üncü maddesinin ıni.ı. 
zeyyel (z) fıkrası hükmü bu ka 
nunun neşrinden sonra alınacak v 
ya bu tarihten sonra yabanctlarl 
evlenecek memurlar hakkında tat 
bik olunuru kaydı üzerinde durrnu 
ve devlet memurları hakkında şim 
diye kadar tatbik olunmakta olaı 
bu kaydın böylece, Ücretli m~mu• 
lara da teşmil edilmek hususuna 
İnhisarlar Vekaletince alınmış olar 
bu karardan dolayı Gümrük ve in 
hisarlar Vekiline teşekkürde buluı 
muştur. 

35 milyon liralık tahvil ve 
tasarnıf bonohn 

Meclis gene bugünkü toplantı 
da Diyarbakır istasyonundan Ira 
ka ve Elazığ istasyonundan İran2 
kadar uzatılacak demiryolu İniaa 
tına tahsis edilmek ve senelik faiz 
ve ikramiye tutarı yüzde yedi ve 
itibari kıymeti her sene 15 milyor 
lirayı geçme,nıek ve yirmişer sene 
de itfa edilmek şartile 35 milyon 
liralık tahvil ihracı, şeker ve gliko; 
dan alınan istihlak vergisinin artı -
rılması, çıkarılacak miktarı 2 5 mi 
yon lirayı geçmemek üzere tasar • 
ruf bonoları ihracına aid kanun la
yihalarının da birinci müzakerele. 
rini yapmıştır. 

Vergiler bakkınd1'ki kanunlar 
Ankara, 21 (Hususi) - Bazı 

vergiler hakkındak~ kanun layiha
larının alakadar encü ıncnle!'"ct 
müzakeresi ikmal edilmiştir Ünü 
müzdeki günlerde Meclis umuu. 
heyetine sevkolunarak müzakere
lerine başlanacaktır. Bu la viha 
larla kazanç ve~isi başta olmak 
üzere hayvanlar ver.gisı. veraset 
ve intikal ·.rei-gisi. bazı muafıyet
lerin kaldırılması dolayısile mua
mele vergisi, dahili istihlak ver
gilerinden bazıları, n!lkliye vergi
si, damga resmi, tütün, tuz ve iç
kilerden alınan müdafaa verg:sin
de bazı t ad ilat derpiş olunmak
tadır. 
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r Şehir 11·aber1 eri ) j Mahk.e"!elerde: 

Hastabakıcı kursla- Kendısıne yardım etm Gıda maddeleri 
satanlar temizliğe 

riayet etmiyorlarmış 
ı··········-··· .. ·····························\ 
i Kaa ve nahiyeladeki bir E 
~ kuım poliı:ler belediye .za- i 
i intan lıadromna verilecelı ~ 
\. .............................................. ; 

• 
·ihracatımız arhyor 
Rumenler, başta balık ve 

pamuk olmak üzere bizden 
külliyetli mal alıyorlar 

Son haftalar içerisinde ihraca- pılan ihracatım1z T1111a üzerinden 
Belediye zabıtası tarafmdr.n, tımızın en mühim kı.;ıuı Ro!nan- ve kısmen de demıryolu vasıtas le 

fehrin müteaddid yerlerinde yapı- yaya yapılmaktadır. H.onianya:va olmaktadır. Tuna yolu üzerindeki 
lan teftişler sonunda, ı;:ıda mad- ihraç edılen maaoelt!r arasında bazı münaltale ~ü~lükicr.r.in son 
deleri ımal Nlen ve sntan k!mse- b~ta balık olmak üzere her cıns zamanlarda bertaraf ecl~lmesi ü
lerin belediy.; yasaklarıııa ve te- ithalfıt eşyası bulunmaktadır. Bu zerine bu yol vasıtasile yapılan 
mizliğe riayet etmedıklt!ri tcsbili. sene ~rfında Rom~!l~ava yaµılan nakhyat ta buyuk lıir süratlt! art-
olunmuştur. balık ihracaıtımız mü<hım. hır dere- maktadır. 

B l d
. b t . k drosu'"'un ceye varmış. lı}.10 senesmııı ı;::nu- Amerıka ve Uz<ıkşarkla Basra 

e e ıye za ı ası a ,. • "h 1'"'200 ı· l t ·ı ı ı· . dar olmasının buna sebeb ol.Ju~u mı ı racatı -~ ırayı bulm~- yo u vası ası e yapı an ıı.:arı mu.-
nazarı dik'kate a:ınarak kadronun ~ur. Geçen ~!}:j9. s_enes.nın üıı·:ı.cah nakalfıtın Irak bad.;..eleıı dolayısi-

se 92.249 lira idi 1'"41 le kesilmesı üzerıne, bu memle-r t"l . k "Jmıct"r ı . 07 senesının Ren ~ıe ı mesme arar verı ~ ı · ıketlerle olan ticari nilinaseh.ıtı 
Beledı·ye bu hu~ust~ ka1..·ma- ilk üç ayın:ia Rom~nvdya yapılan 

~ "" ' bal k ih Portsaid yolu vasıta ... ile ıdnn:e f't-
kamlara <Jo-nd"',.dt" "'ı" bir l~mimJ<> ıo ' racatı da 1940 sent:siııde ... ._.. ~ tirmek için teş~bbüsJerc ı{ec;lm:ş-
her kaza ve mıhiyed"? ınıntaknnın iki misli fazla olmuştur Roman va- tir. Son haf~. lar iı;crnıinıie, Ame
J!enişliği ve nüfusun kes::ıfeli ~öz ya ihraç edıl~n dığer maddeler a- rikan vapurlarının Süveyşe ka
önünde tutularak mevcud emn!- rasında b.fuassa pamukta da bü- dar .(ı!elmcler!nm temm edilmesi 
yet memurlarından bir kısmının yük bir fazlalık ~rulmektedir. üzerine. bükümet b..ı vapıırlarla 
belediye zab tasma nakillerinı ;s- Son 194-0 senesinin li ayı z:ırfm- bazı ithalat r.ıaddeierinir. ızctirtil
temi .. tir. Emnivet kadrosundan be- da Romanya va 3 390.000 liralık p;,ı- mesi ıçm harekete ııeçilıuiştir. 
lediye zabıtası kadrosuna alına- muk ihraç edilmişL r. Romanyaya Balkan hadiseleri dol&yısile u
cak memurlar nahıyelerde nahıve yapılan ihracatın mkısafma scbeb zun bir müddet inkıtaa u~rıyan 
müdürler"nin, ·kcaza!arda komiser olarak, yoUarm yak.ıı:;ığı ve mık- İtalya ile olan ticeıretlıniz de ~ı:ki
muavinlerioin nezaret ve mes'uli. liye iş;nin nisbeten uaiıa ;coıav o- şaI etmek üzereciir. İtalyanlsr 
yeti altında calısa<:aklar ve bele- lusu gösterilmt!ktP.dir memleketimizden birçok ~1alat 
diye doktorlarile birlikte ,ıünün Orta Avruoa ve Almanva ile 1 maddeleri icin taleblerde bulun
her saatinde kontrollarcla buluna· yapılan ticari mürıasebat ta de. muşlardır. Bu maddelerin başında 

ki d vam etmektedir. Almanyaya ya- her cins deri ızelmektedir. ca. ar ır. , 
Gıda maddeleri satan yerlerden 

ba ka han. hamam. s nema, tıvat
ro ve mümasıli yerler de s•kı b:r 
şekilde kontrol edilecektir. Kaza
lar Haziran hasına kadar kadrol.ı · 
rın::ı. almak ıstedtk!cri memurları!l 
1 stes ni bel~iveve ızön.ierc:cek. 
lerdir. Ay bas ndan ıtıbarcn bu 
meTl"urlar belediye zabıtam işle· 
r nde çal şm2ğa baslıv::ı.caklardır. 
Yapılan kontrol ve teftişlerin ne-
ticc>leri her 15 ~imde bir kayma
kamlıklar tarafından Bel~diyeye 
bild.rilecekür. 

Çalışmaktan menedilen 
mimarlar 

Belediye ren hi!yeti memurları 
tara~mdan yapılan tetic.il:Ierde, ye
n· inşaatın bir coğuııdıı mimar \"e 
lcaHalar n ruhsatnarntlcrcfo ızöste
rilen malzemeyı ku!!<ınmadı'iclatı 

ı!""rülmüştür. Beledıye bu suretle 
insaatta çürük malzeme kullan
mai?a müsaadP, cJen 4 mimarın 
birer sene ınüd~tıe fanlivP.tten 
menedilmelerine karar verm\ştir. 

,-KÜÇÜK 

lp OL İS 
LHABERLERI 

Süblümeden öldü 
Calatada, Kaptiçi mahallesin -

C!e Külhan sokağında 31 numara -
lı evde oturan Ya:ıko kızı 2 7 yaş. 
larında Sofiya dün ilaç yerine yan
lışlıkla süblüme içmi~tir. 

Tedıwi edHmek üzere Beyoğlu 
hastanesine kaldırılan kazazede bu 
rada ölmüştür. 

Kurnaz ve azih bir 
hırsız yakalandı 

l.tanbalda çaldığı eıyayı A
naJolaya götürüp sattıktan 

•onra dönüyormuf 

Zabıta evvelki gun, aylardan
beri peşinde koştuğu azılı ve o nis
bette de kurnaz bır ~ece hırsızmı 
yakalamıştır. 

Üsküdar, Bevkoı. ve Kadıköy 
havalisinde şimdiy ekadar ou hır 
ev soyan hırsız. Hallın adında bır 
sabıkalıdır. 

Kısa fasılalarla üç aydır h rsız
lıklarına devam eden bu 3aarn. 
çaldıkı muhtelif ev esvalarını İs
tanbuldan dışarıya çık:ırm:ıkt:ı, 
zabıta tarafından yakalanmama) 
jç;n bunları di~er vilayetlerde ve 
kazalarda s~makta.:lır. Kendisine 
seyyar koltuKçu S"jsü veren ı:tece 

hırsızı Halim. bu suretle. şimdiye 
kadar İzmit ve Adapazarmüa bir 
hayli ev eşyası satuııştır. 

Ni'havet J(cçenl~rde Emniyet 
Müdürlüğü tararmdan ızi kcsfedı

Mecidiye köyündeki 
1000 yatakh hastane 

Belediye ba İf için bu sene de 
300 6in lira ayırdı 

Mecidiyeköyünde yaptırılacak 
1000 yataklı hastane inşa:ıtı için 
Belediyen·n 941 yılı bütçesınde 

300 b!n lira tahsisat ayrı:mıştır. 
Bununla hastane için şimdiye ka
dar ayrılan paranın mikıtarı 700 
bin lirayı hulmaictadır. lklediye 
194.2 bütçesnide de bu işe 300 hin 
lira tahsisat avıracak. bu suıetle 
bir mıl'\'on lira bir para toplan
ın~ olacaktır. 

Hastanen•n bütün olan ve pro
jeleri tamam<!n hazır bir vaziyet
tedir. Normal vazivetin a\"detmi 
müteakııb derhal inşaata başlana
caktır. 

Dilencilerle mücadele 
şidc!etlendiri!eck 

len Halim. Adnpazarmda cald!~ı $ebrin muhtelif semtleri:!de, 
bazı eşyaları satarken yaka~an- son zamanlarda dilenci miktarının 
mıstır. çoğaldıj!ı alakadarların nazarı 

Evvelki l?Gn şehriı11ize ~etırilen dikkatini celbetmiştir. Beleciiye 
ve so~ya çekilen azılı scıbıkalı ı emniyet altıncı sube müclih Jiii;'ü 
su~lar nı tamamen ıtiraf etmısfü. memurları dılancileı lı:? yap:.lmak-

Çaldıj!'ı bir kısım eşyalar. satıl- ta olan mücadeleyi şiddetlendir
dPklan yerlerden alınarak salıib- mişlerdir. Profesyonei c!ilencilere 
lerinc iade olunın'Uı$Lur. 'ard1m etlen halk dıkncilere p;:ıra 

Bir ırz dütmanı 
Eyübde oturan Kadiryc t!TTl;nde 

genç bir kıza tecavüz ettiğinden 
dolayı mcV'lcufen birinci ağırceza 
ma-hkemesincle duru!!TTlasına devam 
edilen Halil Kamil, dün sabit olan 
bu suçundan dQlayı 3 buçuk aene 
hapse mahkum edilmiştir. 

vermemeleri hususundn ikaz edi
lecektir. 

Mahkum olan şoför 
Geçen sene Cöztepede feci bir 

kamyon kazası olmu~, Bostancıda 

ki bir yangını ııöndürdüktcn aoma 
Kadıköyüne dönmekte olan bir it
faiye kamyonu Cöztepc yolunda • 

rına öğretmen istiyen adamı vurmıy 
(.~~~.~~~ .. ~~~~.~~~~.~~~.. kalkışan sarhQş 
~ 52 tıbbiyeli genç kız dün- E 
E den itibaren Cerralıpaıa E 
: lıa•tane•inde daja bQfladı i 
~ ............................................ .,; 

Üniversite idares;ıe. 'I'•b Fakül~ 
tesi dekanlı~mırı tt:şebbüsile tıb
biyeli ~enç kızların birkaç ı;tün 
devam edecek teknik uersleri ır.ü
teak .ıb ,gömil:ü hastaıbakıct kursıa
rına öğretmen olarak yetışt!rile
ceklerini evvelce yazmıştık. Fa
külte dekanı Kemal Aıtdyın riya-
setinde olarak ali\h:adar crnfesör 
ve talebeler arasıncia yaı.>ıla.1 toj)
lantılar somı e!"mış \:e teknık ders
lere iştirak edece!dl!:- _gruplara ay
rılmışlardır. 

Bu sene Tıb },aküıtesinb son 
sınıfına j{eçe:-ı 23 ve beşinci sınıfa 
geçen 29 bayandan m~t0şekkil ılk 
grup dünden itibaren (.;errahpaş:. 

hastanesinde alakadar profesörle
rin nezareti altında oiara.k. tedri
sata ba~amıştır. Son ı:ınıfta bu
lunmaları dolayısıle oldt.l~ça ılmi 
lbilg'leri bulunan bu t?runa avın 
26 sına kadar 5 ders ı.!Österilmekle 
iktifa edilecek.tir. Müteakıben i
k inc.i .ı:?ruP den:lf'rıne başlanacak 
ve 6 Hazirana kadar 2lJ ders ola
rak devam edilecektir. 

Tııbbiyeli ıalebeier ders gördük. 
leri müddetçe yatacak yerlerile 
viycrekleri hulundukıarı hastıınc
lerce temin ~dilecektir. 

Haber aldı.ihmıza ~öre Tı:C }t~a
kültesi dekanht!ı Yardımseve!ıieı 
Cemiyetine müracuatla giiııüllü 

hastabakıcılara öi?retmen olarak 
yetiştirilen talebenin va7.ifelendi
rilmeleri hususunıia aralarında iş 
birllği yapılmasını teklif ctm~ir. 
Yardıınseıvenler Cemi-yeti bu tek
Ni tetkik ederek netiee~i y:ıkm
da dekanl~a bildirecektır. 

Bir katil ıuçluıu mahkiim 
oldu 

Kuımıpap.da tanıdıiı Fatma a -
dında bir kadını, öldürdüğü iddia -
aile bir müddcttcnberi 1 inci ağır. 

ceza mahkemesinde mevkufen· du
n1Jm .. ına bakılmakta olan Sabri -
nin muhakemeai dün mahlı:Unıiyct. 
le neticelenmi~. 

Hayırsever delikanlı mahkemede: " 
sonra hiç kimseye muavenette bulunmı 
cağım, hele bir sarhoş gördüm mu 

tekme de ben vuracağım!,, dedi 
Sultanahmcd üçüncü sulh ceza kaç defa içini çekıni~ ve sözl 

hakimliğine mc§hud suçlar kanunu- fU suretle devam etmittir: 
na tevfikan garib bir sarhoşluk ve • «- Hakkınız var bay reis .. 
bıçak çekme hadisesi intikal ctmiı nim ne üstüme vazife amma.·· 
ve karara bağlanmıııtır. gelelim vicdan kail olmuyor İ 

Vak0anın ~uçluıou, Aksarayda fm- Hatta yüzüne su dökmek üzer 
rahor mahallesinde oturan ve Ha- ,.·ar dükkanlardan birinde bi 
dımköyünde ıeyyar kasablık yap - maşrapa almıftım. Bu esnada 
uğını söyÜyeh Sadık adında biri - ta duramıyacak bir halde olan 
dir. lu, ıüratle doğrular'lk belinden 

Hakkında'ki iddiaya ve muha - caman bir bıçak çıkardı, iize 
keme safahatına nazaran Sadık., çullandı. Bereket versin derh 
evvelki gece sarhoı bir halde Sir - farkederek, eline sarıldım, b ç 
keci cacklesinden geçerken, kendi. yere dütürdüm. Arkadaşım R 
aine muavenette bulunmak jıtiyen zanın yardımile kendisini o sr 
Mehmcd adında hayırsever bir gen sokaktan geçmekte olan m11 
cc bıçakla mukabeleye kalkarak bekçisine teslim ettim. Maa 
vurmağa teşebbüs etmiştir. ben kendisinden davacı değil" 

Şikayetçi ile ıuçlunun hüviyetini nu aff~diyarum. Fakat. şimdı 
tesbit eden hakim F eyii. davıacı sonra. kımseye en ufak hır yar 
Mehmcdc söz vcrmit o da hadiıc- da bıle bulunmıyacağım... l 
yi ıu şekilde anlatmı~ır: bir sarhoş gördüm mü, bir te 

«- Dün gece yanımda Rama -
zan adında bir arkadnf!m olduğu 

halde Sirkecideki Nöbethanc cad • 
desindcn geçiyordum. ileriden, sa
ğa, sola yalpa vura vura bir aarhoş 
geliyordu. O derece İçmitti ki, a -
yakta duracak mec.ıli yoktu. Ha 
düttü, ha düşecek vaziyette idi. 

Bu sarhoş tam hizim hizamıza 

geldiji bir ıırada adamakıllı sende.. 
ledi ve akabinde de caddeye boy -
lu boyuna serildi. Onu bu tckilde 
ıokak ortaıında bırakmağa gönlüm 
razı olmadı. Yanına gittim, kendi-
sini ~erden kaldırdım. Biraz ileri. 
de bulunan çe~medc yüzüne su 
serpmek makıadile oraya kadar ko 
luna girerek götürdüm.» 

Bu esnada hakim davacıya: 
«- iyi ~ma bak ... Hakkında 

iyi niyetler beslediğin halde o sana 
bıçakla mukabeleye kalkışmış 1.. -e 

Davacı genç, mahkeme rei&inin 
bu ıuali WflSlnda derin, d~rin bir 

de ben vuracağım .. > 

Davacı gencin bu sözlerini 
çub bir eda ile dinliyen Sadık 
geceki macerasını şu suretle an 
mıttır: 

«- Ben önırümdc ağzıma 
katra içki koymamış bir adarrı 
Dün gece bazı arkadaılar beni k 
dırdılar, Sadık gel bir alem ya 
hm dediler. Şeytanın iti yok k 
dık onlara ..• Bir meyhanedf! o 
duk .. Fakat ne içtik, ne kadar i 
tik pek farkında d,-ğilim. Ya 
ayağa kıtlktr~m zaman dörtbir 
rafın döndüğünü havai meyal 
tırlıyorum. Meyhaneden nasıl ve 
zaman çıktık .. Ondan sonra ne 
du hala akıl yetiremiyorum.» 

Suçlunun bu ifadesinden so 
vak'a şahidleri dinlenmiş, onlar 
hadiseyi yukanda kaydettiğimiz 
kilde anlatmuılard1r. 

Neticede Sadık, bıçak teşhi · 
den beraet et.mit, sarhoşluk ıu 
dan para cezasına mahküm cılın 
tur. 

Tarihten sayfalar Mahkeme, F atmil ile ıakalaıtık
ları bir sırada tabancanın kazaca 
patladığını ita-bul ederek Sabriyi 2 . (Battarafı 2 nci sayfada) . 
ıene hapıe mahkurq etmiıtir Diye ba~rıyorlar; bu hcybr·tlı 

Padişah bu müthiş ('arpışrnanın 
tasında, ~enış al?ı7.h, kanlı kıJıcl 
nnı binlerle ölüm çarkı halind 
her yaklac:ana çarpan yenicer•le 
rin arasında; beyaz bir at iistün 
yalın kılıç harbi idare ediyordu. 

·---·-······· .. ······ .. ··-···········;. ........ I haykırış dümbelek ve nal sesle-

A B• K b rini. kılJoÇ v.e özen~ şakırtılarmı 
CI lr ayı bastırıyordu. Padişlh hala fıücum 

Borsa muha • emrini vermivo!"'du. Şehzade Be -
birimiz Derviı E yazıd sabredemedi; atından indi; 
desenin kuzini babasına koştu, onun önünde diz 
Meliha Edeeen çöktü: 
çok genç yaota - Padişahım, ı.raza ıçin ızın 
hayata gözlerini ver! Biz dıdıi hiicum edelim: 
kapamışUr. Dedi. Zaten bunun zamanı reJ-

Memlek.et ken misti. Murad, oğlunun sırtını ok-
disinden devam~ şadı: 
lı verimler bek • - Haytli, g-öreyim seni! . .. 
]ediği bir sırada Anadolu ordusu yaklaşan kasır-
ölümü , gerC"lc ~avı bir kas nta J?ibi karşıladı: si-
memleket ve ge. pahiler atlarının dız~inlerini bı -
rek ailesi için acı bir zryadır. rakrnı~lar:· bacaklarını s:karak, e-

Merhmneye Allahtan mağfiret ~erlerin üzerinde vükseliyorlar; 
niyaz ederken ailesine, arkadatı _ oklarını şaşılacak bir hızla b1rbi
mız Derviş Edeeene bapağlıklan rinin arkasından düşmana atıyor
dilcriz. lardı. Aşiret süvarilerinin bir bir 

Bazan Osmanhla!' ~erilivorla 
hazan Karama.'llı1.arın sarsıldık! 
rı görülyordu. Btt hal saatler 
sünlü. Bir aral1k düsmanın sait c 
nahı ile mer~ezi arasmda bir g 
dik açılrnı$tı; likln sehzad;: Be 
yazıd açıklarda, ~eniş bir çevi 
hareketi için çarpışıyordu. Ti 
mürtaş atını sürerek birinci Mu 
radın önünde diz çöktü: 

- Padişahım. hnrbi bitirmeııi 
tam zamanıdır. İzin ver! 

Onun da sa.brı tükeniyordu; b 
nu bitirmek 1ıe artık şu kiıst 
Karamanoğlunun haddini bildir 
mek lazımdı. 

Adliye doktoru Enver Karan 
taraf·nclan muayene edilen ceıcdin 
gömülmesine izin verilmiştir. 

Dün cezalandırılanlar 
( KUçUk haberler ) ki hendeklerden birine yuvarlana - ------------- düştükleri, düşenlere çarpan atla

rın da baiiistü yuvarlandıkları ~ö
rülüyor; orta~1 i'iı acı kişnemcler, 
teJaşlı kumandalar, iniltiler ve 
yardım istiyen sesler dolduruyor
du. 

- Ne yapacaksın? 
- Padişahım. dosdoj!ru Kr.ra 

Emniyet altıncı şube müdürlüğü 
memurları dün de ,chrin muhtelif 
semtlerindeki kontrollanna devam 
etmişlerdir. 

Muhtefif ıeyriisefer nizamlanna 
muhalif har~'lcette bulunan 28 fO -
förle seyir halindeki tramvaylardan 
atlayan 12 kiti para cezasına çarp
tırılmıtlardır. 

Şişlide Haliıkargan cadde!llin • 
de 251 numaralı Osmana aid fı -
nnda vezni noksan 1O3 kilo ekmek 
bulunarak müsadere edilmiş, fırın
cı hakkında zabıt varakası tanzim 
olunmuştur. 

e Dünkü ihracatımız 225 bin 
lirayı bulmuştur. Muhtelif mıemle
ketlere ihraç edilen maddeler ara -
sında, balya ve Macaristana deri, 
Amcrikaya av derisi, Romanyaya 
fındık, nohud, zeytin, Mıııra ba -
lık vardır. 

e Belediyenin yeni y1l bütçe -
sinde istimlak j~leri için 1 SO bin li
ra tahıiaat ayrılmı,tır. B.u tahmat.. 
la geçen 1tmc başlanan ve istimlak 
muameleleri ilı:mal oluna~. binaların 
bedelleri ödenecek ve Uft.üdarda 
<t bina ile Perebatandaki bazı bina
lann i•rimliki tamamlanacakhr. 

rak parçalammştL 
Kadıköy itfaiye grupundan Ha

san ve Salahattinin ölümü, Muıta -
fa, Cemil, Şuayib, Feyzullah ve Hü 
ıeyin adlarındaki bet neferin de a
ğır surette yaralanmalarile netice -
lencn bu feci kaza etrafındaki du -
ruıma dün birinci ağırceza mahke -
mesinde karara hağlanmıştır. 

Kazanın mes'ulü ınevkünde bu
lunan kamyon toförü Osmanın ıu. 
çu sabit görüldüğünden 2 sene müd 
dctle hapsine karar verilnıiJtir. 

• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki~ 

- Hasan bey, ga • 
zctelerde bir haber 
var, bilmem okudun 
mu) •• 

• • • Çocuk bahçcle. 
rinde ber~ün .•• 

• • . Paraıız ikindi 
kahvaltısı verilecek -
mit-

Haıı:ın bey - Hani 
!büyüklerin çocuk bah
çelerine girmelerinin 
önüne geçeceklerdi! 

'.l'iı1t Jlaft )[wama menfaa&lne 

Münir Nurettin 
KORSEB:t 

Kadıköy 

OPERA 
Sinemasmda 

Ba a:tfam saat :n de 
BileUer Opera gişesinde 

satdmakWhr. 
i:stanbWdan gelecekler lçln ve -
sait temin edilmiştir. Tel: 60821 

Yederiııal acele temin ediniz. 

Sol cenahta Yakub Bev de hü -
cuma ~isti. Ta karşıda. Konva 
şehrinin yüksek mazızal ve kule -
]erinde, daha ö•er1P1<i emlak da~
'<>rın eteklerinde harbi seyir 1cin 
birikmiş halk kümeleri p;örülüyor
du. 

Koca ovayı kılıG. kalkan. nnl şa 
kırtılan doldıırmuFtu: Turkm0 nler 
de yaman dövüşüyorlardı: Kara
man beyinin secme askerkr! bir 
kale duvarı halinde dimnik ciuru
vor: her düsen ve kouan n:ll"C~ -

nın verini hemerı yenisi alıyordu. 

Bugün matinelerden itibaren 

"'iPEK SiNEMASINDA 
2 büyük film birden 

1-LEVLA iLE MECNUN 
Türkçe sözlü ve Türk musikisi 

2-HAVDUT 
(ÇISKO 

AŞKI 
KlD) 

manoğlunun üze:ı:ine vüıüvt-ce 
ğim; bas kop:u-sa ı;tövde vaşamazf 

- Doğru söylersin; hele göre .. 
vim! 

Timürtaş kılıcını cekti: ha ·aya 
kaldırdı ve ~tını şahlandırdı. Son· 
ra ka~ık saflar aras ndım mun .. 
tazam bir kol halindr k1vrıla kıv· 
rıla düşmanın merkez.lne doj:.rru 
aktı Simdi ora51 voreunlarla he· 
nüz dinç ve çoşkun olanların bo
ihıstueu bir ver olmuştu: Tnnür .. 
tas Karamanlı askerlerin etrııf •n • 
da cala kılıç dolaşıyor: bu y·ğını 
adeta vonta vont:ı azaltworöu . Bir 
kısmJ ka(ma~a baslamıştı. Kara • 
man hükünıriatı Ali Deym dP s:reri 
döndüiü. etrafında zırhlı Eih ari
ler oldu~u 11alde kactı~ı ıı;örüldü; 
boz~n ordunun dağın k parcalan 
koca ovaya yayılıyor, yavıldıkça 
eriyordu. 

Bu zafer ~emen hemen tamami
Je Timiirtasın es<>riy:li. Harbden 
.. onra Sultan Murad ona ~n·met
lerin büyük :tısmını hedive ett ; üç 
tu~lu pac:a vantı; di~er vezirler • 
den üstlin •Jlduihınn anlatmış ol -
mak için Rumeli bf'Vlf'rbc>v1 wini 
de üzerinde bıraı t : bu 'ha<l 'sn Os
manlı tarihin.ie ilk dcfn olnv,..-du. 

Kac! Tcan Knflı 
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BikAye 
Resmi Tebliğler) 
lflaltaya 
akınlar 

Malta, 21 (A.A.) - Dün Malta- L,.fli~.;~S!DB.;;;.1~====:::::::::::::::::::;1;; 
da altı alar:n 15areti verilmiştir. il 
k..i:Neşredilen resmi tebliğ dıyor C) 

b ~abahın Hk saatierinde yapılan 
::ıll<!i akınd.a. küçük miktarda 
duşman tayyaresi, bombal.ör at
ltu.ş ve bu bomha!ar sivil halka aid 
binalarda oldukça mühim hasar 
Vukua getirm1stir. Bırkaç kişi öl
rnüştü,r. Bazı kimseler de kayıb
dır. Bunların enkaz altında kalmıs 
Olduğu sanılmaktadır. Bunlardan 
baZ1sı, ağır yaralı olarak enkaz 

Pavel lvanoviç'in radyosu 

altından çık'lrılınt~t:r. 
Bilahare, avcı himayesinde 

bombardıman tavvareJeri. çok 
Yiiksekıten uçmus1~dır. Hava dafi 
haıtaı-yalan s:ddetli b ir barai ate
~· açmıştır. Ask,~rler arasmda h;ç 
b:r zayiat yoktur. 

Alman teb!ii 
Berlin 21 (A.A.) - Alman baı 

'ltumandanlıiının tebliği: 
Dün gece mıUıareıbe tayyaıele -

timiz fnırilteren.İ;n cenubu garbisin -
delci bir çok tayyare meydanlarını 
bombardıman etmişl~tdir. Tam i -
•a'bctle atılan bombalar hangarlar. 
~a bir çok büyük yangınlar c;ıkar
Jnış ve buralarda asker kampların
da tahribata sabo'biyet vermiştir. 

Alman muharebe tayyareleri 
Malta adasındaki hava meydanla -
tına müess:r hücumlar yapmı~lar 
"e yerde bulunan 2 fngiliz tayyare. 
sini tahrib etmişlerdir. Bu tayyare
ler. ayrıca, Hurricanc tipinde bir av 
tayyareııi de dü!türmüşlerdir. 

$imali Afrikada kesif k.ıt' aları 
faaliyeti olmuştur. Alm~n muhare
be tayyareleri Sollum ve Sidi-Bar. 
rani civarında İngi1iz otomobil kol
lart'1a muv<affakiyetle hücum et -
Jnişlerdir. 

İtalyan teb1iii 
Rooma, 21 (A.A.) - İtalyan or

duları umumi karargahının 350 
numaralı tebr ~i: 
. $imali Afrik.ıöa Sollum cephe
sınde ve Tobr.ık civarında müte
kabil kesif faaiiveti olmu~ur. Bir 
çıkış hareketi vapmağa teşe-b'bü5 
eden diisman insan ve malzemcce 
a~ır zayiata u~amıstır. 

20 Mavıs f!ı:>cesi Atman tayya
releri Malta üssiinü b~mbard1man 
etmişlerdir. Bataryalara ve pro
jektörlere ~sabetler Jı::aydedilmiş, 
yanmnlar cıkmıştır. ikı düşman 
ıtavyaresi yed~ yakılmıştır. Bfr 
İnJtiliz tayYaresi bir hava muha
rei>esinde düşUriilmüstür. 

Yazan: Yakov Rudin Çeviren: Hasan Ali Ediz 
Mütelcaid bir memur olan Pavel 

İvaooviç, kendi mamulatı radyosu.. 
nu kurup da çalmağa ha§ladığı za
man, apartıman.ın diğer k.iracıları 
derhal, ona karşı düımanca bir ta
vır talundılar. 

Bu, bilhassa IU iki sebebden ileti 
g liyordu: Evvela - Kulakları ol
dukça ağır ifiten Pavel lvanoviç, 
l'adyoııunu o tarzda yapmışh ki, rad 
yo çalınırken ya top gibi gürlüyor, 
yahud da Mısır mumyaları gibi hiç 
sesini çkarmyordu. Bu ikisinin orta- • 
•ım bulma.le mümkün değ.ildi: Ya 
ifret ya tefıU. 

Saniyen - Mütekaid bir memur 
olmak itibarile Pavel İvanoviç'in 
hiçbir i~ gücü yıoktu. Bainenal~yh 
evinden kapı dışan çıkmak lüzumu 
nu hi .. etmezdi. Bunun içindir ki sa 
balım saat ahıs1Bdao gece yanı~ 

na kadar hiç durmamacasına rad- Hemen lı.emen her Allahın gü. Pavel lvanoviç, bütün bu söyle
yo.unu te-plar gibi gürletir dururdu. nü, kiracılardan bıri eline bir balta nen)eri hiç işitme~ gibi .sesini çı-

İfte bn iki esaslı ıebebden ötürü alıyor ve hiçbir tehlikeye ehemmi- k f k d k" · 
Pavel lvanoviç' e karJI nefret ve kız ret vermiyerek dama çıkıyor, Pavel ::;~:r~~;:r;,od~.gene es ısı 
gınlık havası, radyo cihazmın kız- Ivanoviç'e aid radyonun anten di- Pavel ivanoviç'in, radyosunu iş
gnlıği.le mütenaai> bir fek.ilde artı- reğini kmyor, ~nra da Pavel İva- letmeğe başladığınm onuncu günü 
yor, gerek radyo için, 2'erekıe rad- noviçe gelerek, anten direğiniri cuüz idi. Apartımandalci kiracılardan bü 
yonun sahibi için ciddi bir tehlike gar tarafından» kırıldığını haber yük bir kısmının kulak zcarlan pat-
t~kil etmeie ba~1ıyordu. veriyordu. )ama derecesine gelmiş. artık ehe. 

Fakat hiç kimse açıktan .açığa Bu haberi alan Pavel lvanoviç, diyen ne radyo sesi, ne de en ufak 
Pavel lva-noviçe çatmak veyahud hiç istifini bozmadan aynı baltayı herhangi bir sea işitmemek tehlik.4-
herhangi bir şey söylemek hakkını eline alıyor, ve hiçbir tehlikeye e. si baş göstermişti 
kendinde göremiyordu. Çünkü Pa. hemmiyet vermiyerek <lama çıkı • Pavel İvanoviç'in bütün komşu-
vel lvanoviç'in radyosu ancak gece k ·· l d' W• • • lan elele verere'-·. ıyor, surat e anten ıregını tamıre ~ 

yansına kadar crgümbürdüyorı>, ge koyuluyordu. - Mededallah, sen bizi kurtar!. 
ce yarısı olur olmaz derhal se<oıini Bu tedbirin de para etmediğini Avazcsile sokağa fırlamağa ha • 
kesiyordu. Belediye nizamları ise bu gören apartıman lciraclları, başka zırlandrldan bir sırada, Pavel İva 
ccgümbürdeyişıı İn oioddet ve derece bir wıulün tatbikına giriştiler; ak - noviç birden'bire teslim bayrağını 
sini tayin husurunda herhangi bir ,am olur olmaz, apartıman kiracı- çekiyordu. Hiç beklenilmedik bir 
hükmü taşımıyorlardı. Banu bilen l d b ı.:ı. arın an iri, ıUorit veyahud buna anda radyosunu kapayarak, ortalı-
apartıman kiracıları, resmi kanal - benzer herhangi bir ICY istemek ğı derin ,senizliğe, ev halkını da 
laTla değil de b&Jka vasıtalarla vesilesile Pavel lvanovoç'in odası- büyük 'bir hayrete garketti. 
Pavel İvanoviç üzerinde n· üessir • na giriyor, kaş göz arasında radyo- Acaba Pavcl lvanoviç'i bu hare 
o im ağa çalışı')'orlardı. nun kalorifere bağlı olan toprak kete .evkeden amil ne idi>. Bu ha 

İl'k. hatıra gelen tedbir, Pavel fva telini koparıyordu. dise, apartıman kiracıları için bir 
noviç üzerinde «iktıaadiıı mahiyet- Pavel lvanoviç 1'endiainden iste. sır olarak kaldı. Bunu kendisinden 
te bir tazyik yapmak oldu: Apar- nilen şeyleri büyük bir nezaketle sonnağa da korkuyorlardı. Ya he
tımaodaki bütün elektrik sarfiyatı veriyor, .onra <la radyosunun işle- rif bu güzel kararınddn vazgeçerek 
masrafını ona yüklediler. Çünlü on mediğini görünce, bir çırpJda onu tekrar 'llldyoeunu _gübmüı·detmiye 
ee'kiz Mat hiç durmadan «gürle- tamir ediyor, çok geçmeden radyo, başlarsa, .. O zaman hııllnri nice o
yen)) PaveJ İvanoviç'in radyosu, gene aynı şiddetle eski «gümbür- lurdu > Ev halkı bu iş.in künhüne 
muhakkak ki apartımanın bütün e.. tün süne başlıyokiu. bir tüTlü varamıyordu. Maamafih, 
lektrik lambalanndan, bütün elek· Bu tedbirden de bir fayda hasıl doğrusunu isterseniz, herkes bu va. 
tıik ütüleri.nelen, çaydanlıkla.rından olmadığını gören apartıman kiracı- zİyetten memnundu. Günler bu 
ve diier eldc.trikli levazımattan !arı, Pave) İvanoviç'le selam ve ıa- minval üzere geçip gidiyordu. Şarki Akd~njzde torpil tayya

rf! lerıimiz 10 b:n tonluk bir kruva
zöre bir torJ>il isabe-: ettirmişler
dir. 

Şarki Atrikada kayda deier bir 
şev yok.tur. 

daha fazla bir elektrik enerjisi sar- bahı kestiler. Sonra da. mutfakta, Arnk yavaı yava, Pavel lvano
fediyoTdu. bilhassa Pavel İvan-0viç' in bulun-Ou viç' e karşı olan düşmanlık da orta 

Pavel ivanoviç, en ufak bir itiraz ğu zamanı koJlayarak, komıu ,apar. dan kalkıyordu. Hatta birçokları o
da bile bulunmadan, hiç mırın kı- tımandaki kiracıların, el birliği ede na bir sempati bile duymağa başla. 
nn etmeden paraları ııuladı. Fakat rek ~irültücü bir radyo sahihini na mışlardı Tabii hu arada, kendisin
hu tedbirin müessir olmadığını sıl öldürdüklerini ve daha buna den ahnak.ta oldukları fazla elektrik 
gören kiracılar, bu defa daha esas-- benzer diğer ,bir takım vak.alan paraıını da normal bir hale indir _ 

Sayfa S 

Tıbbi bahisler : 

Çocuklarm uykusuzluğuna 
karşı tedbir ve çareler 

[ "Son Posta., nın doktoru yazıyor J 
Bazı asabi çocuklarda ,görülen 

uykusuzluk veyahud gayri mun
tazam uykularm umumı se:bebled 
ıakkında dün az ç0k ızaJıat ver _ 
miştik. 

Bugün buna karşı alınacak ted
birlerden ve çarelerden bahsede-
ceğİz. • 

Her tedavi eğer bir sebebe da
yanırsa çok iyi netice verir. Bı
naen aJ e.Yh burada · da bu esası or
taya koymak zarunoü·. Mesela bü_ 
tün çocukları b.1hassa mektab ya
~ındaki.leri yemek ver yemez <la
ha ıhaz;ırn başlamak ~zere iken he
men yatağa yatırmak asla doq,ru 
değildir. Hiç olmaz.sş venıe!d e ya
tak arasında bir iki saat1.k h;r is
tirahat ve süklinet devresi gPci -
riJ.mek çok mmrafıktır. Zatr-n bu 
büyüklerde de bövle<lır. Hazını es.
na-: nrla uvumağa vatmak büvük
lerde birwk deveranı kalb ve ka
raciğer bozukluklarına sebe-b:yet 
verir ve binnetice tehlik.el, bıle o
hı r. 

Asaıbi çocukların ~ündi.izleri si
nir mak·nelerinin fazla vorı;ıunlu
ğu ve ger~in bir hale gelmemesine 
dikkaıt etmek lazımdır. Bilhassa 
bu imtfıan ve vok1ama zamanları 
haıkikaten çok ehemmiyetlidir. 'l'a
lf;lbe bi1iyoruz ki derslerle ve im
tföanlarla o kadar asabı meşbu bir 
hale ~elmiş ki j.mtihan1ar bittıkten 
sonra daha b irrok e:ünler kerıdısini 
imtihan kapısında, kitaıt>lar ara -
sında farzedF>r~k ,gecelerce uyuya
maımş ve ilfııc ver.'lmeğe mecbu -
riyet hasıl olmuştur. 

Gerek böyle asabi ,gençlere 
Rerekse umumiyetle bütün taıe 
ye sene esnasında normal ve rn 
tazam çalışmağa al~malarmı t 
siye ederiz. Bu tarzda çalış::ın 
cuklar hem daha ziyade nıuv 
olmakta, hem de fazla taabı di 
,ıtiye maruz kalmamaktta.:lır1ar. 

Rcıtlatsız bir uykuya sebeb ol 
burun arkasındaki fazla etlere 
lınce - ki bunlara ve}etasvon <i 
yoruz - bunların deı:tıal ameli 
edilerek kaldırılmas.nı butun 
reislerine tavsiye ederiz. Bu a 
yat hatta mı.ihim ıbir amc!i\·at 
nilemiyecek kadar hafütir, · tehl 
kesizdir. Ve neticesi de cid 
parlaktır. Bu fazla etler s~be 
vukua ~elen horullulu uvkular. 
bunların netkesi kabuslar zail 
duiiu afüi v\icu<la seroest ha 
yani oksijen stirerek bedenin 
ratle n~vünemasına ve inkiş 
na yardım eder. 

Nihayet büıtün bunların har 
cinde sırf ruhi ve asabi tehe:ır. 
cata mü.staıd olan çocukları da 
çık havada. yorulmadan ctindii 
leri }"Ürütmek ,vevahud ovna 
mak suretile idmanlar vaptırm 
çocuğu lüzumsuz yere sinırlend 
recek şeylerslen sakındırmak. v 
kitli vakitsiz cav, sütlü kahve • 
yahud kahve gibi, kakao ~ibı a 
terı bih eden seyler vermemek 
retile cümlei asabiyeyi teskın 
mek ve muntazam bir uykuyu 
vet etmek tıbben şayanı tavsı 
dir. 

ı. z. 
~ -~ 

,G-~ NCJ L J SLE B I""'~'. 
ihtiyatsız bir genç kız 

Bir ~enç kadınm mektubundan 
şu satırları çıkarıyorum: 

c- Ben kocamın beşinci karı
sıyım, ikisi ölnıii~, üçünden de ay
rılmış.. Ben;mıe de kav~a etmıye 
koyuldu.~ 

Bu genç kadının bu malUmatı 
evlenchkıten sonra edinmiş olduğu 
söylenemez, her halde daha evvel 
öğrenmişti, bile bile varmıştı. Gi
riştiği lbir sergtizeştti. Şimdi onun 
neticesi ile karşılaşmaktadır. Ne 
yapması lazım? 

Ayrılmayı tavsive edemem. 
Fevkalade ahval hariç olmak üze
re ötedenberi takib ettiğim pren
sibin aksi bir hareket olur. Bu -
nunla beraber kendisi için bir çı
kar yol da göremiyorum. 

* İzmirde oturan Bay .M. E .... nin 

c- 20 yaşmdayı."ll, liseyi bu 
bitirdim. Üniversiteve devam 
mek üzere İstanbuıa ,l!icieceJ{ 
fakaıt daha evvel bir .ı?Önül m 
lesinin halledilmesi lazım.> 

Bu RÖnül meselesini öğrc::ı 
ihtiyacımız JYOktur. Deli-kanlı 

defa liseyi bitirmckt(? cok geç 
mıştır, hu gidişle, darılmasın 

ma, Üniversitevi otuzunda i 
edebilirse kendisini mcs'ud ad 
mesi icab edecek. 

Taıvsiyem şu: İki karpuz 
kola sığmaz, ya tahsili bitir 
için gönül kitabını bir tarafa 
rakmak, vahud da gönül kita 
okumıya devam ederclr Üniver 
baıhsini ebediyen kapamak ica 
der. Bu takdirde bir daha ya 

Malaspina ismindeki denizaltı
:rnız Atlantikte 7750 tonluk Rkaorı 
ismindeki düşman vapurunu ba
tırmıştır. 

lı bir tedbire baş vurmak lüzumunu yü'kselt sesle konuşmağa başladı - diler. 
duydular. lar. 

mektubunda şöyle birkaç sat!r 
(Arkası ıayfa 7 sütun 4 te) var: 

üzerinde düşünürüz. 

-3- çalışıyordu. Saray 
Güzel, büyük, muhteşem İstan

bul, on sekizinci dSI'ın bir:nci ya ~ 
rısında çılgın bir lüks, eğlence, 
zevk ve safa yılları yaşı}ordu. Os
manlı imparatorluğu tarihinin La
le de\ ri denilen bu faslının kahra
rnanı da, üçüncü Ahmed.in ccntH
!11en sadrazamı Nevşehirli damad 
Ibrahim Paşa idi. 

·istanbal 
yakından vakıftı. o entrika! 
kendi çıkarma kullambilecek 
dar da zekiydi. 

Üçüncü Ahmed fevkalade h 
sisti. Para sevıtisi, bu bükümd 
da, her çeşid insanlık hisler ' 
üstündeydi. İbrahim Paşanın 
daretine kadar, saltanatının il. 
yılında, birçok devlet adamlar 
hayatına mal olan müsadere] 
hazinesini doldurmuştu. Üçü 
A'hmed, ıparayı sevdiği kadar, z 
ve safaya da düşkündü. 

. İbrahim Pa5a 1666 yılına doğru 
Ür~üp köyle!:indım Muşkarada do~ 
muştu; ki bu köv, sonra onun ta
rafından imar edildi ve t.Nevşe -
bir> oldu. 

Köylü İb<lahim ~u manavlık 
eden hemierilerini ziyaret etmek 
iç:n 1687 de İstanbul~ geldiğinde 
Yirmi bir yaşlarında. ortanın üs
tünde uzunca boylu gijrbüz bir de
likanlıydı. Akrnba!armdan blıinin 
delalotile saray helvacıları arasına 
alındı. Okuma.l!a hevesliydi. zeki 
ve çalışkandı. sevimli ve ~zeldi 
Sarayda naz:1n dikkati ça;buk cel
betti. EvveJa teberdar oldu. Sonra 
dördüncü Mehmedin $ehza<lesi 
Sultan Ahmedin hizmetine vetildi. 

. YAZAN : REŞ .. AD EK.REM 

Sadrazam Nevşehirli İbrahim .Paşa Rind, zarif ve cömerd tab 
olan İbrahim Paşa. efendisine 
ra sarf ettirmeden eğlenilirmt:ğ 
mühim vazıfelerinden biri ol 

dı; ve süratle yükseldi: Ruznameci, lur gibi olduğunu görünce, yalın 1 aari:> kısmını, Belgrad da dahil ol- güzide :;imalarından yirmi sekız kabul etmişti. Nevşehirli: .,p 
Mirahoru evvel, Avusturya har - kılıç ön saflııra atılmış, alnından duğu hald.ı şimali Sırbistanı, şi • Celebi Mehmed Efendiyj, oğlu bir hüıküm::ların ıstinad,gah 
binin sonlarına doğru -Oa, nihayet yurularak şehid oımu.ştu. Herkes mali Bosnayı Avusturyaye •bırak - Said Mehm~d Efendi ile beraber Fakat padişahın parası, mill 
kabule mecbur oldu~u vezirlik Ibı·ahlın Paşanın sadrazam olaca - mıştı. Buna karşılık sulha k~vu - sefaretle Parıse göndermişti. Said malı demektir. Hi~ olmazsa bu 
riitbesile. cephP.de bulunan sadra- ğını 1bekliyardu. Fakat. İbrahim şu1!11u.ştu. MOOro.ed Efendi Parfa dönüşünde ranın bir kısmını ya padişah, 
zamın payitahtında vekili, ri.k.abı Paşa, acele etmedi. Petervaradin Ibra!hi.m Paşa, sulhtan istüade İbrahim Müteferrika ile beraber hud vezirleri halka muhtelif 
hümayun kaymakamı oldu. Bu muharebesi de bir boz~unla neti- ederek memleketi fikren yükselt- ilk Türk matbaasını kurmaıta te- larla dağıtmalıd ır. B:r memlelt 
suretle, herhıngi bir sebeble bo- celenmiş.. büıtün zafer ümldleri mek, yu?'dun her işinde muhtaç şellbüs etmiş, İbrahim Paşa, ken - nizam ve intizam kadar büy .. 
şalacak olan sac:iaret mevkiinin en kaybolmuştu. Avusturya ile, ara- olduğu adamları yetiştirmek Tür- dilerini heyecanla teşvik ve hima- rin cömerdliği de kuvvet ve sa 
kuvvetli namzedı olmuş buluna - zi fedakarlığı ederek sulh yap - kiyenin servet kaynaklanın ço _ ye etmiş, matbaayı kurmak için amillerinden biridir> derdi. 
yordu. Cephede bulunan sadrazam maktan başka c:are kalmamıştı. ğaltmak ve büyültmek istiyordu. kesesinden para vem-4, müteassıb On iki yıldanberi sadraz.l 
silahtar Ali Paşa üçüncü Ahmedin Sadrazamlık için sulh konuşmala- Avrupalıların teknik üstünlükünü ve cahil hai•km herhangi bir mu- ediyordu. Bu on ıki yıl içind 
pek küçük bfr y~şta bulunan kı - rımn kat'i bir şekil alacaltı zama- görüp anlamış. yurdda, her iş a • kavemetini kırmak icin d~. şeyhis- çüncü Alhmedle kendisinin 
zının, Faıtma Sultanın ni'kahlısı nı bekledi; sadaret meıvkiine Ha - lanında büyük bir kalkınma yap- lam Abdullah Efendiden, matbaa ve eğlenceleri uğuruna milyo 
idi. Genç, ıı;üzel, zeı~n, sonsuz li1 Paşayı ~etirttİ. Kendisi silahtar madan. yalnız merdane bir ccsa - açılmasına ceva7. veren bir fetva harcamıştı. Boğaziçinin iki va 
derecede muhteris. cesur, bir keli- sehid Ali Pasadan dul kalan kü - retle ~irişilecek haıiblerin yeni ye- al~tı. valı1ar, ka.s:rlar, sahilsaray 
me ile parlak bir vezirdi. Vivana çük Fatma Sultanı alarak padişa- ni felaketlerle bitcce~ine inanmış- Yalovada bir kağıd :fabrıkası süslenmişti. Bu s1hilsara:d 
boi.JJ?unu sonunda eUm!zden c!kmış ha danıad old'..l. İbrahim Paşa elli tı. Pasarofça !lluahedesini imzala. aıçtırmıs. Yeniçeri ocağına bağlı muhteşem bahçeler tanzim 
olan Mora kıt'asını Venedikliler- bir, sultan r.enüz on dört yaşrn _ dığı sırada, ı~endis;ni E::iirne civa- bir tuluıni>acı bölüğü kurmuş, çi- mişti. Yazın bu bahçelerde çir 
den ,gen alınış. halk ar.ısında bil- daydı. Biraz sonra. isteciiin ~ibi nndaki otağ nda ziyaret eden ni ve kumaş sar.aYiini himaye e - safaları tertib ediliyor. kışın. 
yük bir şöhret. sevfli, .(Üven ka- kullanamadı~ı Halil Paşayı attı • Fransa elçisi Marki dö Bonnak'a: derek birçok irnald·.~ıcıneler, tez - raylarda helva sohbetl("t'i vııp 
zanmıştı. Avuırtnrva ile yeni b;r rarak mührü hümayunu Nl'sancı - Su gördüitünüz askerle nası] gahlar kurdı.ı-rtmuşıtu. yordu. Bavramfa-r, düğünl"r 
hanb başlamış~ı. Halit, Avusturya Mehmed Paswa verdirtıti. Su1rı harbe'debilinz? Yabancı dii b 'len , eli kalem tu. sünnet düı:tün!eri, ~küncü ı\h 
harbinde de kenrt:sinden çok şey- meselesı kat'i btr şekil alınca d:t. Diyerek d-ed. yanrruş.tı. Sonra, tan uyanık fikirli simaları bir le. sevgili VPzirinin veni bir e 
!er ıbekHyordu. Mehmed Pao:;avı attı, padişahın on beşinci Lüinin elcisin~ Fransa heyet halinde toplty·arnk birçok cesirıe vesile oluyordu. Birib 

Ali Paşa. Mu~k:ırıılımn kendisi- mfüırünü i<endi koynuna knvarak ile Türlkiye e.nsmdaki dostluktan kıymetli es.:?rler ya:dırtrruş, ter - den S!'fizel sayar!arın ve ka5ır 
ne rakib olduğuna ııörrnüş, harb sadrazam .:>Mu. Avusturya He Pa- babset:miıa, Avusturvahların müs- cüme ettiriyor, san'atkarları ve a- a~lma gilnleri. parJak zivafet 
dönü~nde idam ettirmeğe karar ~arofca muahedesi irr.zaladı. Bu. terek bir düşman olduğuna işaret limleri. vezira.nP, cömerdce ihs::ın- tes'id edilivorrJu. Bıı ' Mile ilP 
verdi.i!i kalabalık b'r listenin ba- siyasi bir felaket 'Vesikas1ydı: erlımişti. Marki dö Bonnak. f'llilik larda bulunar2k J1imaye edivor - rin en büyfrk sairleri, 'kas:d 
~ına İbraıhim Pa5anın ad•nt kay- Macaristand:ı..'1 elimizde kalmıs sadrazamın sivasi ~örüsünrleki bu du. Bir tarafta:ı da. nıcvki"ni mu- tar'hfor tanzim etli') 5UTlUVnrl 

Şehzadenin itimad ve rnuhabbe -
tini kazandı. esrarmın mahremi 
oldu. Edirne v~ İstnnbulu kana 
boyayan bir ihtiial. şehzadesini ü
çüncü Ahmed ünvanile tahta çı -
karınca, Muskaralı İbrahim ağa 
da, Osmanlı sarayının en mühim 
bir siması olan kızlar ağasının ki
tiblii!f vazifes'ne vüks~ldi. Üçün
cü Ahmed !bralılm ağaya birkaç 
defa vezirli~ rüt.besrni vermek is
tedi. Fakat, Mu~karalt İbrahim. 
Avusturva ve Rusv;ı ile devam e
den harfblerin rt~·'eH bü,ı:ük felA
ketlere sürü kledı~· b'ı Mvirde a
~ır mPs'vrvetlı>r al.tın:ı l!:rmE>mek 
ic"n vnz·.,.Tik ıübi parlak 1::-lr rütbe
'7' k~bul etmedi. Hatta bir aralık 
,-rö.,.r.f Pn dücıerP.k En·rneve sürgün 
eı:lil<li Bir .ni.idr:'lrt sonra c~a. e -
mr>kdıır1ıi1't -:re !';:ıdakat: hat·rla,.,a- detmiş-ti. Fakat. Petervaradin olan son pan.·avı. Banat C'V"'P.1 ru: inceli ite hayran olmuştu. Sadra - hafaz edebilmek icin l)a~fü:hın ve Ü<=küd"'r "" ravı. P.Psiitto:ı c; ":-l 

._.._,.._....--..ıh!>,~ru;u~rtQ-.a..s.ıc.ıann....nazu,::..!....!llJJ.tak-~S::iQ;.~·a!i.Y.ii!_~k~a~d~a~r;:__JE~~ruı~ak~ıng·~z~a~m~lı~ğ~ın~ı~n~1k~i~n~c~~~~~·1~lı~n~d~a~,~d~e:v~r~i~n~in~s:a~r~a~y~e=r~k~a~n~ı~n~ın~a~rz::'.u~la~r~ı~n~ı~t:a~fl~n~in~~~~~~(~Arka::::n~sa:::.yf~a:...:S~sütu=·~n~1 
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(•em 1 eke t B a b e .. 1 eri) ~((Son~P--~· nm~tefrikua~: Q.11 ~~~ 
Bdtrnede ı Borsada yüzbinlerce Bursada. KOCA USU 

Bir köyde bir köylü Hapisanede bir hiç 
esrarengiz bir şekilde dut fidanı dikildi yüzünden bir mahküm 

• 
ilk güreşler < öldürüldü öldürüldü 

Edirne (Huauei) - Necatiye 
(öyünde evvelki gece bir katil ha
m.esi olmuıtur. 

Vak'anın a.ka'binde Edirne Cüm 
huriyet Müddeiumumi Muavini Şe
fik Necatiye köyüne gidetek bu 
kanlı bicliaeye el koı:_nıut ve icab 
eden tetkikat ve tahkikata baıla -

lpekböcekçiliğine faydası dokunan fidanların 
iyi yetiştirilmesine gayret ediliyor, tohum 
istasyonları da faaliyetlerini tamamladılar 

lstanbul • Edirne bisiklet 
müsabakasına iştirak 

edenlere verilen ziyafet 
Bartnı (Husuai) - Hayvan aa- Sivu (Huauei) - Evvelce tevzi 

ynnı dolayı.ile, aaklanmıı hayvan.. edihniı olan Pirkinik köyündeki el 
ları aramakta olan jandarma ko - dokuma tezgah&annın çalıftllalarını 

Edime (Huauai) - latanbul- mutan vekili Ültçavuı Şebab Yur • mahallinde kontrol etmek üzere Ti 
Edime büyük biaiklet yarıtına itti- dagüven, ıeçen hafta. ıeceleyin, caret Odaaı Batkatibi Vefik Gül • 
rak eclen muhtelif bölselere men - Köyol'tuı mahalle.inde 11 numa- dağ bu köye giderek. orada çalıı • 
nl> 29 bisikletçi ile idareciler ve Mla evde hayvan bulunup bulun - makta olan el teqahlarını kontrol 
federasyon mümeaailleri ıerefine bu madıimı tetldlr. ederken, evde ka- etmit. fehrimize dönmüıtür .. 
sün Ziraat Fidanlığında Vali ve çak rakt kakueu duymaaı üzerine 
Bölge batkannnız Ferid Nomer ta· eve sinnit ve ev sahibi Y •tar Sarı. 
rafından bir öil.e ziyafeti verilmit- eri auçüıtü yakal..nıttır. Baaıldıiı
tir. nı aanan Yaşar, evindeki kaçak ra. 

Ziyafet •DManda V alinüz mİM. kıyı belaya döbnekte idi. 
fir gençlere bir hitabede bulunarak Evde yapılan araftırmada içi 
Edirnelilere ve ıençliiine heyecan çibre dolu bir rakı kazanı da ele 
lı dakikalar yqattı&larından dola- seçmittir. Suçlu ayni sece emniyet 
yı aevinçlerini bildirerek Ciimhuri- komiserliiine tevdi edilerek hak -
yet büke.netinin Türk sençliiine kında lizım selen kaaual takibata 
karfı gÖ8lerdiii üatün alilca ve yar teveaaü) edilmifttr. 
chmlarını tebarüz ettirmi,tir. 

Bu esnada latanbul - Edirne bi
rinci merhalenin calibi olan Eakite
bir Tayyare Spor klübünden Niza
mettin Öztürke federuyon tarafın 
dan hediye edilen .. at Vali tar Af ın 
dan veriJmittir. 

Yarın ikinci merhaleye baalana
cak ve tehrimizden ayrılacaklardır. 

AyanC1k ve lznik 
kaymakamhklan 

Bursa (Huauai) - lznik Kayma 
kamı F abri Önel Ayancık Kayma
kamlığına, imik Kaymakam5ığına 
da latanbul Vali Muavini Retid De
mirta, taıyin edilmiıtir. 

cSoa POlllu - ..,,p m &S 

Sivas be!ediya meclisi 
fevkalAde bir toplanb 

yap,yor 

y AZAN I ElCRE.11 ~D 

Koca Yusuf Kırkpınara kurnaz ve usta bir 
güreşçi olan Çakır Ali ile sessizce gelmiş, 

Adalı Halili kısbrmışb 

lan akşamlar tultiata başlıyacak- kıskançlıktan .başka bir ıey de~il- demesine bedeldi. 
ıar, kendilerine tahsis edilen müd- d:i. - Evet o;ekerım, san'ata bayılı
deti bol bol aşacaklardı. Maama _ Naimenin bu san' at aşkı prova- r1m .•• Ne olur bir provada bulu -
fih Apustol şimdilik bu daldka he lann disiplinini ihlal etmekle kal- nayım, san'atkarlara kar~ayım. 
sabına son derece dikkat etmek _ mayıp cambazhanen:n tekrar can- Müstesna bir san'at havası tenef
teydı. Çünkü dısiplin, •temin jçjn lanİnasına mani olab"lccek hadise. füs edeyim! ..• 
bundan mükPmmel "aTe yoktu. ler ıtevlid etti. M'!sele 4<>yle cere- Sülün buna şiddetle muarızdı. 

h "' yan etmişti : Naimenin bu arzusunun sözden 
Disiplin ise er san'at müessese - Bir gün Naime Sülünü camb::ı z- ıile ~eçme~si ıçin ne lazımsa 
sinin temel tası oldu~u herkesçe hane kapısında bınkıp Jı?eri aön- yaptı. Hiddet. şiddet, tehdid, heP
maltimdur. Apustolun cambazha- meki münasib ~tmedi. Neden? si tesirsiz kaldı. B~n. her neBir tiyatro elel'i provasile biri bu provaların nihayetinde tama -ı nevi numaraların bıribirlle imti - nesi de disiplini ile iftihar ederdi. Kadın aklına kimin aklı erer?... dense, Naım~ mantık kabul et -

cambazhane temquı provası ara- men sessiz kalır. Sahne provala - zacı da ayrıca nazarı itibara alı - Fakat bu dısiplin RUnün birinde Her halde Naimenin bu hareke - mek. söz dinlemek ıstemiyordu. 
IUlda pek büyük fark vardır. Ti - rında vazıı sahne artistlerın ~Jrie- nır. Her numaraya muayyen bir tamamen sekteye uğradı. Buna se- tinin sebebini araştırmak .beyhu - Nihayet Sülün ma~hib olmuştu. 
yatro eserinin ilk ı>rovaları sahne- lerini, çıkışiarını. sahnedeki hare- zaman tahsis edilmiştir. Du zama- beb Naime olmuştu. dedir. Her ne düşünceye mebni - Pekala. buyurun bakalım, 
de değil de artistlerin umumi is - ketlerini teabit eder. nı aşmaması lhımdır. Mükllenıe- Sülünün, arkadaşlarile beraber ise Naime Sülünl.? beraber cam - ydrü! ••• 
tirahat odasmda yapılır. Herkeain Cambazhane temaşalarının pro- lerdeki ehemmiyet pek cüz·i oldu- Gudenyaban terkedip Apustolun buhaneye j!irmek, provada bu - Benıl>er ~reliler. Sülnnün fazla 
elinde yazılmış rolü vardır, okur. valan bqka kaidelere tabidir. Her kundan sü.flörün vazifesi mahdud- camt>amanesinde tekrar yer aldı- lunmak istedi. Buna Sülün eid - münakaşaya, mücadeleye ne hali 
Bu provalara kıraat provası de - şeyden evvel numaraların btrıbi - dur. Buna mukabil tema~yt hazır- kı cikıden itibaren Nairr.enin detle itiraz etti: kalmıştı. ne mecali. Bıkmış. usan
nir. Bunları sahne provaları takib rini takib edişleri "6zönünde tu - larnakla miikellef zatın • sahne ol san'at qkı bir kat daha artmıştı. - Canım na:ıı olur, yasaktır ... mııstı. Herkesten, her şeyden. bat
eder. tul ur. Numal'nlann bu sevri öyle madığ'ı için vazıı sahne diyemedik- dis" • . Z Apustol ne der.... tA hayattan bıkmış, usanmıştı; fa. 

Simdi rol defterleri kapatıl -4 bir . s~e .tan~lm edilmeli~ir ~ elinde kronometre ile çalışması Bunu ken ! ıddia ediyordu. a- - Ne derse desin!. .• Hayatım- k.t bilhassa Naimeden. 
mıttır. Artist rolünü ezberlemiş seyırcınJn bır l&h~ o~un dıkkatı llzımdır. hiri surette Sülünü hergün cam- da en bQyük emelim san'atklr el- Kapının eşiltini aşar aşmaz Nal-
addedilir. Ezberlemi$ olup olma • zifa uiramasın; çunkü. bu zlftan Apstolun dıa dinde bir krono- bazhane kapısına kadar 1ri>türme - maktır. San'ata bayılırım. menin inadı zail olmuştu. Simdi 
dıkını sü.flöre sormak lizımdır. can sıkısı zuhur eder. Bmaeuleyh metre vardı. Her numaranın da - line sebeb san'ata olan aşkıydı. San°attan bahsederken Naime - deminki inadının Sülünde uyan -
&hde hafızayı takviyeye memur, bu seyrin hem ::nüteıvenni ve hem ltikası dakikasına başlayıp bitme- HaJıb'*i. hakikatte sebeb, birkaç de botazına düşkün bir kJmsenfn dırdıb hiddetten korkmaıa bqla
yanlışları düzeltmekle mükellef seri olması şarttır. Cambazhane sini temine calıtıyordu. Fakat bu- zamandanberi Sülünün hal ve tav- bir yemeif rnetbedl$i tavrı vardı. dı. ve hemen eımank ~uk tavır-
ltoiare sü.flör bütün prova esnasın- temsilleri ekseriya müzikhol nu - na imkin mı vardı! Temsillerde rmdakJ bürudetin uyandırchjtı cSan'ata baVtlırım• demeti bir o- !arım taJnncfı. 
ia .,,ımamıı oldulundan dolaJl maralarile iktifa ettili idn bu iki Kara Aslanla Bücür net"eli olduk- fillıbeler ve bu aü•elerden dolan burun cpaça böre~ne bayılmm. (.Aıllw ws) 
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Basın Birliği 
kongresi toplanıyor 
Bcıauı mensubları araaıntla 
Öliirn vakuunda yardımlaıma 
Oaakaadile ba§lıyan teıebbii• 

. miiabet netice verdi 

Askeri vaziyet 
(8aftarah 1 inci aayfada) _göre mümkün olan şeylerden hu

denizle şarki Ak3enız arasında .lunduğu g1bı, Londradan Relen ha
kain, Akdenizin en büvük ad~sı- berlerin. Giri.i adası üzerine ha
dır. Halen Almanı~ ve-italyaular 

1 

vadan ve clen·ı;:len _·yapılır.ıs o~~~ 
tarfaıooan iŞ'gal edılmckte bulıı- taarruzun d~recesını ve 2enısli~ı
nan Yunan toı>raklaril-= ciijte;r ada- nf gösterme1te kat ııelemc>z. İş 'n 
lardan olan uzaklıkları muhtelli- alt tarafını, bl~ hayalen. ve Alman 

'fiirlıı: Baaia Birliği latanbul ıniıı - tir. Mora varımada:mırn Giride en erkanı har'biye:ıınin şimdıye kadar 

SPOR 
T ekirdağh Hüseyin 
Mersinliyi Bursada 

da yenemedi 

müstakbel 
Avrupa 

Londra 21 (AA.) - Amerika
dan dönen Polonya bftşvekiü gene
-ral Sikoraki şu beyanatta bulunmuş 
hıT. 

''ikinci Lavrens,, in 
öldüğü asılsız 

'-ka.ı reialiiinden: yakın noktasm~ tcş~.ı eden MaJea bu tarzda vaomıs old~Ru ]lareket-
1 _ Basın Birliii mıntak.a kon. burnund.an gorDi _ ~ırıd'? o~an mesa lere kıyas~n _tamaml~)'acag1z: Bır Güret 45 dakika çok çetin 

treıi 7 H . 1941 Cumartesi :fe, 90 kılometrecıır. Ancan: bu u- taraf:tan hafif ve a~r borr.bardı- larak -rd.. ik• hl" da 

Müştereken hareket eden beş ve 
yahud altı ibl-oktan ıeşekkül edecek 
müstakhe] Avrupa p1'enşipi Ame -
riltada iyi karşılanmakta ve pek z.i. 
yade tatmin edici görülmektedir. 
Bu bloklar, b.ir tek blokun Avrupa
da bir hegemonya tesis etmerine 
imkin kalmıyacak şek.ilde hareket 
edeceklerdir. 

Kudüs. 21 (A.A.) - İyi bir kay
naktan öğrenild!f!ine göre, bazaıı 
cikinci Laurence• adiyle anılan 
bin.başı Glub!:>'un Irak muhare-be
lerj,nde öld:.i,itü hakkında Pazarte
si ,günü Alman kaynaklarından ya
yılan ha:ber tamamen asılSlzdır. 
Glubb'un doğu çölünde normal va_ 
z.ife11ini ifaya. devam etmekte ol
duğu bildiribıi.,.tir 

tünü •aat ~~r;Ô da Eminönü Halit zaklık arasında, tayyare üssil ola- man tayyareleri, Girıd~n ~uhteli! o beu ~ k fd l ıvan 
tvi sal d · 1 cak.tır Bir • rak kullam!maya var:lmaım:ı.kla strate]i noktaları;ı: kı;sı! bır b::ım- ra e a ı ar HİKAYE Jit a onun a t~p ana tt ·kongre- beraber, Almanların süratli hü- bardıman altına alırken di~er ia
lni2 zasının ° .ı~n. 0 aa~ eiz cum botları L~raf•J?dao muvaffakL raftan da nakliye tayyarelerı, ada-

ze aels:=nnı nca bi er . ında yetle kullanıl;ıbüe<:ek küçük lill.İ nın muhtelif yerlerine mütemadi-
61ü - n ,;rnensu ~n aras k ufaklı bazı adıtl<:r vaıdı!'. $ima~- yen kuvv<?tler atmıslardır. Bu 
tad~ 'b'kiunda yab1~~ aş~~ u;a - den Girid :ıdası Adaladeniı.l:.ı- kuvvetlerjn yerlerim ve roiktarla
tiıc 1 e a§ .1Y~n teıc us ;:ıu ~ .n':- den' Kandiye denizi denilmekle rını, ancak Almatı kuır.ancianlığı 
1ı e ve~ııtir. Merkez eie~~ maruf bir tle!liz sahası ile ayrJır. bilir. Yere ımTlı.?t indirme h'lre
~llrladı~ı mukavele An a~a a Bu sahanın sımalinrle umumiyetle ketlerinde Alman kumandar.lı,qı, 
' sın menaubları tarafından ımza - İtalyanla!' tarnfından iş~~l edÜmiş hasmı şaş1r+.ma usullerine riayeti 
ıanınıı · f k etmek istiyenlere . · · • · • 'b" b k . iın ve ış ıra bulunan SıkL1d analarının en ce- unutmuş olm!yaca-:ı Jitı ı. u uv-
'lıt zalatılması için muk.avelen~e- nt!b parçaları ve bu ara<la Milos vetlerin birbirll?':':le nasıl ırtıbat 
drd_en _bi_r miktarı da buraya gon • adası, ,ı:teçenlerde Almanlar tara~ tesis ede<:eİ{1zri?ıi de evve!de~ tes. 
enlm~tir. • .. .. fından işgal edilmişti. M'lso ad&.- bit etmiştir. Ara yerde, clenızden 

~ Mukavelenin _esa11 bır olum vu • sından, Kand!yey.~ k<ı<lar olen me_ de ihraç yapılmışsa. Girid adasına 
\l~nda cenazenın .kal?ırılm~sı ve safe yüz otuz kilrune~iir. Buna kırk sekiz saat ıçinde çıkarılm1ş 

leri<le kalanlara acil bır yarcıım .:ya- mukabil. şark\ Gi.rid sahiilerme olan kuvve'.:in Alman ordusuna 
))ıln;ıası için bir lira vermekten iba- komşu olup Oniki adamn ;parçala- nisbetle halif silahlı bir kolorau
lettır. v rından bulun:ı:ı Kasostan Girid yu ıbulması mümkündür. Tay.va-

Muhvelenameler ve buna baglı sahillerine kadar olln mesafe yal- re!P.r tarafından nakledilecek top
~~ası lhım eelen matbu mektub- ruz elli ve Katpato:ı rbızim coğ- lar hususi surett:.> yapılmış par~a 
"'1'dan gazete ve mecmua idare me rafyamızda Ke!'J)e l adasından ib- ~a nakledilebilir sıliı.hlardır. 
bıurlarına yetecek kadar bırakıl .. haren de 75 kHometrOOir. Bunun gibi aynı şekilde hatta ha-
~ı.ıtır. Mukavelenamenin arkasında Girid adasının nüfusu 250.000 frf tankların bi.le na~lı. ~ahildir. 
'ltirak !!artları yazıhdrr. dir. &milleri. bi1hassa şimai Cl'P- Bunları yere indırmek ıçın ilk ham 
d Birliğin gere~ asli ve gerek yar- besinde çok girintili ve çık ntılı lede tayyare meycia~l-~rın~ dahi 
lrnq azasile fı]en gazete ve mcc- ve her nevi denizden .ızelecek ha- :iıhtiyaç bıılunmuyor. ÇunJlu, tuy

r'llalarda devamlı. ?ir şckild~ ~a - reketlere ~k müsaid~ir. ~dan:n yarelerden at~h.ca~ her nevi sil~ 
1ttnakta olup bu t!}ı meslek 1ttihaz nüfusu takrıbeıı on bın kılomet- ve malzemenın yere ınmesının 
h~rn~ş bulunduğu ~~l~e va.ziyetleri reden fuaret olan m~~~~~.sına. ni~ hususi paraşü.tler~a temin e~:k~iği 
.ı ıtlık kanununun hukumlen dıtın - bet edildiği za..-nan •ı;curulur ki, . k.\- anlaşılıyor. Nıtektm, bı.. nevı n.1k
.,, kahnış olan bütün memurlar ve k>metre başına ancak 25 derece- liyat, bir zamandan.beri şımali Ai
lteJye §efleri bu mukaveleye iştirak sinde olup tıunun sebebi de a:ia- rikada tatbik edil:p durmakta ol
tdebilirler. nın pek dağlık olması ve fazla r.ü- duğu giibi, hatta bu usulun naKli
• 15 Haziran 19-4 t tarihine kadaT fusu barındırmaya mü~aid. bulun. yatta kolaylıl;{ı bile temm eyledı,ği 
lrnzalı mukavelelerile buna bağlı mamasıdır. !?undan dJlayı, para· anlaşılıyor. . 
bıektubları gelmiş ve birer liralık şütçüler ta!'a.Emdan yapılacak bir Acaba, bu hareket, tarihte rr.;sJ~ 
hrdırn1an lJ Bankası merkezinde istilaya, Girid adası, mesela. ıı;eçen ,görülmemiş oı.m bn taarruz şekli 
lçılınış olan 2381 numaralı hesaba sene bu ta.:iblerde Holandaya ya- muvaffak olı:lbi1eceıt m:'? Muvaf
htırıldığı anlaşılmış olanların adla- pılmış olan paraşütQLi taarruzla.- fakiyet. bir takı:n şartlara bakar: 
tı ilk devrenin yardım listesine ya- nnda olduğundan daha çok müsa- ı - Acaba Girid adasında ne 
~lacalı:tır. iddir. Ada araz;:;i cok a~ğhk, bil- kadar müdafaa kuvvet! var ve 
b Basın mensubu arkadaşlanmızın hassa deniz kısromda 2500 metre- bunların aralarıncia askerlik ba
• 'tı ınukavelelerden birerini kendi ye kadar yükselen dağlarla dolu- kıroından ;ıe de:-ece ahenk mw
•dare memurlarından, orada kal .. dur. Bununla beraber ,gene deniz- cuddur? 
~!rnışsa mıntaka merkezinden aJ - de ve şarkta münhat kısım~arz.. <la 2 - Aca.ba, İn!lilizlcr5n hava
lnalarını ve pullayıp imzaladıktan mevcud ollll> Alman prü'Aşutçule~ larda yapabi1eceklen reaksiyon 
j>nra para ile birlikte AnkaTaya yol rinin bilhassa bu sahalara tev~c- kesafet bakımmda'1 Alman hava 
aırıatarını rica ederiz. ciih etmiş olmaları çok muhte- hareketlerini ne dereceye kadar 

la. Bu yardım paraıı yekununun kul meldir. iz'aç edebilecek? 
nıiınanna geçinden ihtiyaç. hasıl Yapılan taarruz hakkında. şim- 3 - Bilhassa bu ftibj baskın te-

~hnası pek temenni edilmekle bera- diye kadar gel~n ma!umat, yaJmz şebbüslerınde bütii~ muvaffakıye
Q'r herhangi miiessif bir hadise kaT inıgiliz menabiindc'!'l çıkıyor. Bu tin sırn ha3mı ~af:l avlamak ?l
llaında kafi derecede yardıma ha- yazıyı hazırladığ-.mn: z~mana ka- duğuna göre, acaba, Almanlar. 1lk 
t'ırlanamamış olmanın ıztırabını dar henüz Almtlnl<1r bu hususta hareketlerinde bı1 bakımdan ne 
t;ekmemek için mukaveleye iştirak. hkfuir şey söyler=ıiş bulurur.uyor- ka:'lar muvaffak oldular? 
te •cele edilmesini hatnlatmayı bir lardı. Esasen, onlar söyleseler da- F'ı"lcrimiv:e muvaffakiyetin e
lnealek vazifesi biliriz. hi. verd'kleri haberler J,!av.:.t kısa saslı şartlan bunlardır. Biınların 

şeylerden ibaret oluyor. Bu, Al- haricinde, Almanların ada ı~e ka
man erkanı harbiyesinin Cıhan ra Yunanistan ara~mda clenız yo
Harbindenberi kullanmakta oldu- ıne irtibat tesis edıp edemıyece~
ku usul cümlesindend:r. leri meselasi de varsa da kamıatı
. Şu halıie, Girid~ karsı yapıl.mı~ mlıce bu, ikinci derecede ehem
olan bu taarruz hakkında askerlik miyeti haizd:r. Havalarında bu ka
bakımından ed;neb 1 lece~imiz u- dar tayyare uçan bir deniz .E:ıha
roumi fikri. ancak İngiliz kaynak- sma İngilizle:: ancak denizaıtı1arı 
lanndan ~elen haberlere istinad vasıtasile so~ulabilirler ki OJ"lara 
etıtirece~z. Bu haberler, evve,a karşı. Alınan ve İtalyan muh~fa-
1500 parasü.tcüden bahsediyorlar- za botları ou sahad:ı '-·ok muvaffa

Almanlar nerelere 
asker indirdrer 

( 8aftuah l inci sayfada) 
dilmiş ve Almanlar b~ üniforma 
rıın yeni tip bir muharebl': ünifor -
trı.aaı olduğunu eöylemi§lerdir. 

Yere inişler, bilhassa, adanın 
ta~ tarafma yapılmıştır. E.sasen 
tarihte de bu taraf daima adaya 
dühul yolunu teşkil eylemiştir. Fa
tat Kan<ljyada da bazı yere inişler 
0lınu,tur. 

Sanıldığına göre, hava yolile ge
tirilen asgari bir dü,rnan fırkası, ya 
rıi takriben 7 bin kişi harekata iş • 
tirak etmittir. 

Havadan nakledilen fırka 
l.ondrada kaydedildiğine göre, 

hava yolile nakledilen bir AJman 
hrkaııı, normal surette yalnız para
fiilQtHeri ihtiva ~memektedir. Şu
'l'aaı da kaydedilmektedir ki, bun
dan evvel, Almanlar hava yolile 
tıaklölunan bfr fırka ihraç ettikleri 
~aman, harekat 2 gün sümıüştür. 
1-tava yo1i1e T'akledilen bir Alman 
Fırkası, bilindi~ne cöre, mutad üç 
J>iyade alayı yerine iki piyade ala. 
l'lndan mürekkeb bulunmaktadır. 
1-tava yolile n~kledilen bir fırka, 
ha•ka bal.~mlardan da normal bir 
fırkadan az çok daha küçüktiiT.Son 
haberlere göre, bu fırkaya bir 'top
çu alayı da dalıiklir ve bu alayda 
7 buçukluk 24 rop vardır. 

Tank idafi t.bura 
Hava yolıle naklolunan biT fır-

1tada, 3 7 milimetrelik toplula mü
Cehbez bir tank dafi taburu vardır 
'\>e her alayda bfr mitralyöz böliiğü 
hulunmaktadır. Hava yolile naklo. 
lunan bir fırkanın en esaslı bariz 
'\rasfı. diğer kıt' alardan çok daha 
~yük ni9bette sübay ve erbaşı bu
lunmasıdır. 

dı. Sonra takriben yedi bin kişi- kiyeıtle harel::et edebilirler. 
lik bir fı;kanm ha\'a volik n<ık.e- Neticesi hakkında hı:.nliz hü
dilmi.ş olduğun:.ı bildirdiler. Fa- k:üm verebilmemtze imkar. olmı
kat, nakledilen kuvvet sade bun- yan bu t3arrıızun sahnesi. vasıta
dan ibaret ce~ildır· Gene Londra- lan ve har~!tct sekilleri b.:ınlar
ya göre. 7,5 ::,;ic sahra top!annrlan dan ibaretti.r. Fakııt. simdiye ~
mürekkeıb bir topcu alayı da mık- dar ~ördüğümüz tecrübelero:? ırore 
ledilmiştlr. G"?miler yasıtasile ay- bir hüküm V'!'t"me~t lazım J!Plirse, 
rıca asker çıkarılm19 olmasından diyebiliriz ki Almanforın muvaf
da bahsolunuvoo:. Bütün bLmiarm :fakiyet şanshrı. ilk vehlede hatıra 
hepsi, bug1n1tii askerlik tekıı:ihne t!elebilecek kadıır az değil•?ir. 

dır. 
Yeni Zelanda ünifonnaaile esir 
edilenlere ne ınaamde yapılacak 

kıh di~er paraşütçüler Ilanya ile 
Kandiyaya ve Suda koyunun şı# 
malindeki yanmachya inrruşler
dir. 

Saat 6.30 da bombardımao he
men hemen fı:ısılasız bir surette 
devam ediyordu. Daha sonra di
ğer kıt'alar avnj Sl.!retle Kandi
yaya ve Retmaya inmislerdir. 

Kahire asken mahfelleri olduk_ 
ça şiddetli muharebeler ccrevan 
etmekte bulunduğu, fakat Yeni 
Zelanda ünifarması tasıvan para
sütçiilerin pek çok olması dolayı
sHe vaziyetin oldukca vuzuhsuz 
olduğunu bey:m etmekotedirler. 

Buı,günkü hadi<;Pler hakk:nda 
malumat yoktur. ---'------

Londra 21 (AA.) - Salahi 
yettar bir kaynaktan öğrenildiğine 
göre, Giriddeki Britaııya ordusu ku 
mandanı, muha..,ım1aıın:n ünifor -
masını giymiJ olan düşman asker
lerine karşı tutacakları hattı hare. 
kette tam sa lahivetleri haiz bulun
maktadır. Sanıldıiına göre, Yuna
nistanda vukutbu1duğu tarzda. Ye
ni Zelanda üniformıısile esir edil -
mit Alman askerleri. pek ml\hte -
mel olarak, alakadar mahkemeye 
verilecek ve suçlu oldukları sübut 
bulursa mahkum edileceklerdir. İn
giliz kumandarllı.ğının, bunları .he
men derhal kurşuna dizdirmek hak 
kını kunana"cağı tahmin edilmemek KUçitkmustafapaşada 
tedir. Büvük miktarda Alman as- 2 000 k·şTk b•I tik 
kerinin Giridde esir edilmiş oldu~u- • 1 1 1 1.:J 
na inanmak için bütün sebebler bir sığ·na,< yapıldı 
mevcudduT. 

Kahirede ileri sürülen miitalealar ( Battarafı 1 inci sayfada) 
Kahire, 21 (A.A.) _ Kahire . zanslılar zamanından kalma sarnıç-

askeri mahfeller;n~ ~öre. Alman ::t~faad: ~~ı;:kt~~~;1B~ ~;:~:uKt 
:paraşütçülerinin 20 Mavısta saat 

---------------
Bursa (Hwıusi) Çelikspor H •• (Baıtarafı 5 inci sayfada) 

klübü menfaatine yapılan güre§le. ergUD Bu radyo hadisesi, artık unutul-
rin eıonuncusu bugün Atatürk stad- (Jlaftarafı 2 nci sayfada) muş, gitmişti. Pavel lvanoviç.in ra<:I 
yomunda 1 O binden fazla meraklı yii zayıf idı. Amerika, bu hale. yosu, dilsiz bir halde, tozlarla, ö
bir seyirci tarafından heyecanla ta~ sı:rıf uzun sullı devreleri sayesinde rümccklerle örtülü bir halde kö~ 
kib edilmi§tir. Bu güreşlerde Di - ..gelmjş ve kendi süratli ıierlcyişini de duruyor, evin .içinde derin bir 
narh İsmail İzmirli Hüseyini, Mü - Aıvrupanın devir devir b:rbırlerilo sesizlik ve huzur hüküm sürüyordu. 
liyim Karacabeyli Hayhtiyi yen - harbeden mılletlerle meskun ol. İşte tam bu esnada, Pavel lva
miş, Gönenli Hamdi de Kara AJiye ması sayesinde temin cbnişti. Ci· noviç'in apartımanında bu i~ler o
pea etmiştir. han Harbi, bütün Avrupayı tutuş- lup biterken, dışarıda, Pavel lvano 

Müteakiben Türkiye başpehliva- turunca Amerika sermayesi, bu viç'in apartımanınd.m bir bayii u
nı Tekirdağlı Hüseyinle Mersinli ateşten tellendırdiği çu·bul(iie dört zak diyarlarda fevkalade enten:sarı 
Ahmed güreşmişlerdir. Hakem ka - sene para kazandı ve bu suretle. ve meraklı hir takım hadiseler ecre 
rarile 45 dakika olarak :kabul edi.. memleketi veni bir sanavıle tecMz yan etıneğe başladı. Hem bu hicli
lew bu güreş çok heyecanlı olmuı - etti. Demek Amerika, bütün inki- seler o kadar süratle cereyan edi. 
tur. Güreşte Mr iki pehlivan da şafmı Avru.padakı harblere ve bil· yorlardı ki, gazeteler bunlara yeti
bütün meharet ve enerjilerini saT - hassa Cihan Harbine borçludur. şemiyor, «bugünkü. gazeteler, da-
fetmelerine rağmen berabere kal. Cihan Haııbı. Amerikava birkaç ha sabahtan itibaren «dünkü» ba-
mışlardır. şey getirdi; bunun biri altın, di~e- line geliveriyorlardı. Şimdi artık rad 

Milli küme deplasman ~n~:~~i~~~~~~o:fa!~~!aç~~l~ r;J:T :::as:n:j:n~irk~:b:ri~~ 1;:~ 
maçları ma siyaseti. meğe başlamışlardı. 

Fakat, bu mes'ud tarih inkişafı, Şimdi artık radyolar kıymetli ve 
Milli küme deplasman maçları 

bu hafta şehrimizde ve İzmirde ya.. 
pı]acalı:tır. 

Ankaranm Gençlerbir)iği takı -
mile E9k.i~ehir Demirspor takımı 
şehrimize gelerek Galc.tasaray ve 
Feneıiıahçe ile karşılaşacaktır. 

Altay ve Ahm.ordu ile maç yap
mak üzere Beşiktaş ve lstanbulspor 
takımları Cuma günü İzmire hare
ket edeceklerdir. 

Şeref sahasmda~i pisıt 
lstanbul mıntakaaı tarafından 

Şeref sahasında yaptırılan koşu pis. 
ti 45 gün zarfında bitmif olacak -
tu. 

Bursada yapılacak 
maraton kosusu 

' Atletizm Federasyonu tarafın -
dan tertib edilen maraton birincili
ği Pazar günü Buuada yapılacak. 
tır. 

Maraton yarışı ınünasebetile Bur 
aada bir de atletizm müsabakası ya 
pılacakur. 

İstanbul mıntaknsı beden terbi
yesi direktörü Feridun Dirimtc4cin 
de bu müsa:bakalarda bulunmak ü
zere Cwna günü Bursaya gidecek. -
tir. 

Galatasaraym yeni 
· antrenörü 

Galatasaray klübü bir lngiliz an. 
trenör angaje etmiştir. Antrenör 
hafta içinde şehrimize gelmiş ve işe 
başlamışbr. 

Galatasaraym yüzme 
havuzu 

btanbul montaka~mın yardımile 
Galatasaray klübünün Bebekteld 
Denizcilik lokali önünde bir yüzme 
havuzu yapılacaktır. 

Mmtaka Galatasarayı 
tebrik etti 

19 Mayısta Genç it\ bayramına 
en geniş kadro ile iştirak cden'Ga
latasaray klübü, İstanbul mıntaka
sı ba,kanı Vali ve Belediye Reisi 
Dr. Liitfi Kırdar tarafından tebrik 
edilmi~tir. 

ancak yirmi sene sürdü. Yırmi sc- sevilir bir nesne haline gelmişleTdi. 
ne sonra, Almanya, Avrupayı. sırf Bu vaziyet ka~sında apartımanda 
kendi kuvvetine ~venerek avu ki bütün kiracılar, tekrar ndyosu. 
cunun i.çinde toplamak ve An,glo- nu «gümbürdetmesi» 1ç.ın Pavel 
saksonların Amerika tarıhınde oy İvanoviçten, imalı bir tarzda, ricada 
naı:nı.ş olduğu rolü, Avrupa tari. bulunmağa başladılar • 
hinde Cermenlere oynaıtmak isti- Pavel lvanoviç1 bu imalı ricalan 
yor. 'Bu planın ilk verece~i netice. anJamamazlrktan geldi. Bunun üze 
Avruıpalılar arasındaki muharebe- rine kiracılar, imaları, kinayeleri biT 
lere nihayet vermek ve Avrupeiyı tarafa bırakarak Pavel lvanoviç·i 
kendi kendisine kifayet ed.:ceıt non havadisleri saklamak» suçile 
bir pazar halıne p;etirmek olarck· açıktan açığa itham etmeğe haııla
tır. Amerika için .bundan büyük dılar. 
bir tehlike tasavvur edılebıleccği- Nihayet Pavel İvanoviç bu ısrar· 
ni zannetmiyorum. lara dayanamadı. Tekrar radyosu-* nu «güm,hürdetmeğen razı oldu. Fa 

Fi,lhakika, bugün i~in Almaııya. kat her şeyden önce Tadyo çalma 
dan Amerikaya bir taarruz ,J!ele. müddetinin uzatılmasına müsaade 
mez. Fakat, yarın içın iş bö_yic de edilmesini istedi. Artık o, eskiden 
ğildir. Avrupanın sanayi kuvveti okluğu gibi, sabahın altısına kadar 
o kadar büyük ve Amerikaya nis· radyo çalmak istiyordu. 
betle o kadar ucuz işlemeğe mli- Apartıman kiracılan, kulaklarını 
saiddlr ki. aradan yirmi senelik uğuşturarak, bu talebi kabul ettiler. 
bir zaman daha geçtiğim fcırzedc- Fakat Pavel İvanoviç bununla ik 
cek olursak, bu müddet zarfımla tifa etmedi. Kendisindt:n tarife ha
Amerikanm sılaıhlanma v~ askerı rici fazla alınan elektrik paralarının 
!eşme saitıasmd.a yapabıleceA'i h"IL da iade edilmesini i~tedi. Kiracrlar, 
lelerin beş on mislini Avrupanın çar ve naçar, Pavel Ivanoviçten al
daha kol~y .va'Pmasını tasa~vur et- dıkları fazla elektrik paralarını he
mekte hıQbı.r hayalperestlık . unsu- saıb},yarak, fazlalığlnı kendisine 
ru olamaz. O zaman Amerıka ne iade ettiler. 
yapacak? . A Pavel lvanoviç elektrik parala -

I~e. hıç ol~a-~ ~ır kısım .. · nnı cebine indirince isteklerini ar
merıkalıları büyuk bır tel8.şa du- tırdı: Kırılan anten direkleri ve ko 
şüren te~like budur. ~atta, t:.11Hke panlan telleri için de ta:zırın:at iste- ' 
bundan :rbaret te deitıldır. Dünya· eli. Apartıman kiracıları bunlaT 
nın öte tarafında bir de J.apony:.ı için de aralarında para toplayarak 
vardır. Onun da. A~.m-~ plants.r·~e Pavel lvanoviç'in bu isteğini de tat. 
bemahenk ~larak yuruyen bır .. P~~ min ettiler. 
nı bulundugu anlaşuıyor. Butün J k b"" ·· b l d 
b h ı,kuk tt•Y· t kd ' d şte, anca ulun un ar an aon 

unlar ta al'!. e ıın a ır e p 1 t • h • b" 
A 

"k .. .. nd k" . ra ave vanovıç ususı ır mera-
m~rı an~ 'Yery;ızu e ı vazı:v~ simle radyosunu tekrar «gümbür-

ti bırdenbrre oeı!ışe<:ek ve hayat. d tm .. b ı dı" d 
d ld 

r. ilb' d ·· e ege» aşa gl zaman, ra yo, 
A:vrupa a. O Uı:;U ıı! ı! ora a ~UÇ kiracılara pek de tcgümbürtülüı> 
bır »ş halme gele<:ektır. Aıneuka ·· .. d' H tt• .. ,_ k" 

b · l · gorunmc J. n a en ust 11.at ıra-
bundan korkuyor, unun ıçm te aş ı d b" · d • . k ... 
ediyor, bu tenhce karşısında ha- cfiı abnnl an ıkn, bura yonunb~esınıdaha-

k li 
u mıyara , nun « ıraz a 

re ete ~e yor. l b.l • · 
Almanya, planında muvaffak o- açıp;:as~nıİn ı e. nca. edt~ _._ 

labilir mi, Onu bu muvaffakiveıt- ve vanovıç,. şı_m. ı. art111: apar 
ten menetmek ,ıçın Amerika n~ de- Umanın ~utlak hak1m.Jdır. Arzusu. 
receye kadar rol oynayabilir veyn na mugayır en ufak hır ıev .. yapl~a, 
oyııayacak ve Almanya planları- derfıal radyosunu .~~pa.ta.cagını aoy 
nın suya düşmesi nasıl menedile- ler ve berşey dedıgı gıbı ~apıl!rdı. 
cek? Bütün bunlar, başka ayn ay- Hasan Ali Edız 
n, uzun m"!selelerdir. Fakat, bu ( R AD Y O 1 
meselelerin uzun ve çok olmast, 
vaziyetin mahiyetini deJ!iştirmez: I,_ ___________ _ 
Amerika, kendi bakımından. bü
yük bir tarih tehlikesi karşısında 

PERŞEMBE 22/ 5/ 1941 

bulunuyor! 
:...-~~------

Edirne - lstanbul 
bisiklet yarışı 

1stanbul 21 (AA> - Edirne - ı·ktısad~ı letk.ıkle·r 
İstanb~ yanşının ikinci ıntC'l"lıalesi 

'7.30: Saat ayan, 7.33: Haf"ıf müzik 
(Pl.), 7.45: Ajans h:ıberlerı, 8: Haf"d 
müzik, 8.45: Evin saatti, 12.30: Saat 
ayarı, 12.33: Hafif fasıl şarkıları, 

12.45: Ajatl8 haberleri, 13: Karışık 

müzik <PU, 13.15: Ha!lf tasıı prkı.. 
lan, H: Karlflık müıik (Pl.>, 18: Saat 
ayarı. l&.03: Fasıl sazı, J30: Ziraat 
takivimi ye t<ıpra.k mahsulleri borauı, 
18.40 Radyo caz orkestrası, 19: Ko. 
nu.şma, 19.15: Radyo caz orkestrası, 

19.30: Saat ayarı, ve ajans haberleri, 
19.45: Yurbtan sesler, 20.15: Radyo 
gazetesi, 2-0.45: Piyano soloları, 21: 

bu sabah 6.20 de 21 bisikletçinin (Bqtarah 2 nci sayfada) 
i~tirakile başlamıştır. Şubat, geri kalan 'i.073 lirası da 

Neticede: Mart ayına ai<ldir. 1939 senesinin 
1 - Ahmed lzmir 8 saat 45 da. ilk üç aylık devresinin 30.557 bin 

kika, 2 - Nizamettin Eskişehir 5 liralık ithaia:ına rağmen, 1940 yı
metre farkla, 3 - Ali Eıtki~dlir 2 lırun aynı devresiılin 17.963 bin li
dakika farkla. -4 - Ahmed lzmir ra kıymetindeki ithnlf.t ,gö~önüne 
5 dakika farkla, 5 - Osman Es - alınırsa, bu seneki ithalatımız <la 
kisehir. 6 - Kemal Eskişehir, 7 - .geçen yıla nishetle 821 bin lira 
Nihad İzmir. 8 - Hikmet Buna. kıymetinde cüz'i -bir inkişaf kay-

Umumi tasnifte: deyledi~ ~rü!ür. ithı:ılat imkan-
1 - Nizamettin Eskitehir 3 pu- larmı artırmak için hük11met~ 

anla. alınan tedbirlerin ileriki aylar zar 
2 - Osman Eski'iChir 7 puanla. tında da mfü:bd neticeler vermesi 
3 - Ali Eslc:i!!ehir 8 puanla. beklenebilir. Mac:.mafih İkin< ika-
T akım tasnifinde: nun - Mart <levresi zc.rf·nda, l!l38 
1 - Eskişehir takımı :8 puanla de 3? ')?~. 1!\.?P da 30.155. 1940 da 
2 - İzmir takımı 39 puanla. da 38.707 bi'i1 lira tut?nn-: ol.foih1 

Memleket postası, ıı.ıo: seçamı~ tar 
:kı ve tüııkfiler, 21.25: Konuşma, 21.40: 
Radyo senfoni orkl!.>-trası, 22.30: s.at 
ayarı, ajans haberleri, borsa, 22.45: 
Dans müziğ'i CPl.) 

Beyollu Uçüncft s. Hukuk Hakim
liğinden: 

Almanlar. bir fırkayı nakil ıçın 
takriben 250 tayyare kullanmakta 
"e tayyareler, üç veya dört ayrı 
tefer yapmaktadır. 

Almanların lrullandığı mnıl ~ ol 
•a gerektir: Evvel& parasütçüler 
tönderilmektecHr. Eğer bunlr.ı.r he
deflerinde mu"Vaffa1c olurlarsa, n -
lcer nakliye tayyareleri"e il'laretler 
Vermekte ve hava volile nakledilen 
llakerler ere inme" e ha lamakta • 

2 de Gi.ridde ilk indiklerı iki nok- çümustafapa~ada Gül camisinin al-
ta Suda kovu ile !\fnlemi mevkii- tındaki büyük sarnıcın sığınak ha. 
d;r. Suda koyu, Yunanistanın isti- line getirilmesi için Lir müddetten
lasından berı sarki Akden'~deki beri devam eden çalışmalar bitIT'ek 
in.~ili.z deniz üslerinin en miihim- üzeredir. Sarnıcın taş 'e toprakları 
ler~nden biri olmuştur. Melemide tamamen temizlenmiştir. Dahili 
mühim bir tavyar~ meyd:ım Vor- duvarlar da bugünlerde temizlene
dır. Parasü~üler bi:r Jriln d~vam cek ve ııar;nıç dahilirıde icab eden 
eden kesif bir b0mbardımandan tertibat alınacaktır. Bir tehlike za -
sonra inmi~lerdir. Bunları mütea- manında tehacümü kar§ılamak üze. 

============== halde bu vıl T"'Übim 9tr inkişaf 
re methalin ihtiyaca le.afi gelmeme- la 46.606 bin liraya baliğ olmuş 
si gözönünde bulundurularak bura- bulunan ihracat ticaret'mfzcie 
da müteaddid kapılar açılacaktır. oldu.Ehi ~ibi. thalatımızda do mü-

Diin alakadarlardan müte~kkil vazi bir art•s beklemek kanaatimiz 
bir heyet buradaki taaliyeti gözden ce muihal addedilmek lazımE!0lir. 
geçirmiş ve yeni direktifler vermiş- Mef!er ki. ~k uzalc: bir ihtimal ile. 
tir. Vücude getirilmekte olan sığı- bu.ıtüne kadar müı,temirren nev2m 
iıak 2 bin kişi'yi istiab edecek ve bir ed~elrnekte olan it.Jıalatımız•ıı 
tehlike vukuunda Küçükmustafa - ic;tlkametinde f>"JJ"lı bir talınvv.ül 
paşanın bütün halkı bu eıiınaia i hüsule gelebilsin. 
eirebilecektir. l'"ethi Celikba.$ 

İstanbul Ceıair Pazan sahibi Feyzi 
tarafından HalftskAr Gazi caddesi 321 
numaralı binanın 4' cü katında Mi _ 
mar ihsan Ürünaya yapılan ~eblfgat 
ta ikametgMu meçhul bulunduğun_ 
dan ilanen te'bligat icrasına karar 
verilmiş olduğundan mahkeme giinü 
olan 14/6/ 941 tarıhinde mahkemede 
bulunması veyahud bir vekil gönder• 
mesi göndermediği takdirde gıyabuı.. 

da mahkeme yapılacağı ve iş.bu ilft... 
nın daıvetiye makamına ırn:m olmak 
üzere ilan olun.ur. 9'1/1404 



8 Sa1fa 
SON POSTA 

Çılgın lstanbul 1 Temiz Hava ... iyi Bakım ... 
(Ba,tarah 5 inci sayfada) himayesini istemişlerdi. İbrahim 

Beylerbeyi l:::ısrı. Emir~an bahçe- Paşa bu !mwtı kaçınnam.ştı . ü _ 
si. Bebek bahçesi, Çubuklu bah - çiincü Alhmedden. Azerbaycan 
cesi, üçüncü Ahmedle İbrahim Fa beylerniden iki tanesini Şirvan ve 
şanın en çok sevdikleri yerlıerrli. Gürcistan hanhkl:uına tayın etti-

• Bebke ba..lıçesinde Hümayunua- ğini bildiı:4en fermanlar al<iı; bu 
bad kasrı, çubukluk yaseminlerile suretle İran .sullıunu boLlllU" ol-
m~ur Defterdar burnunda Ne- d i r h -? tal>" u s a anın Efga·ılı Mahıwıd ta-
~a ad kasrı vardı. Beşiktaş sa- rafından muhasar.1 edildiği haberi 
rayı çırağa.1 ej?'!encel~rine tahsis istanrbula f!clir ,ı:?elmez de bütün 
edilmişti. SMabad kasırl:m da bil- d ı · 
hassa lale bahçclcrile me,.ı.urdu . ev et erkanını topladı . Safavi 

~1 hanedanının inkırazile ir.anın ~c-
Her sene. Sadabfıd alemlE>ri ve nebi istilasına u~rıyacağmı ileriye 

Boğaz seyranları. tbrahill" Paşa _ 
nın üçüncü Ahmede çektiği parlak sürerek. müs~akbel bir İran taksı
ziyafetlerle boşlardı. Bunu, sadra- minde büyük bir hisse alabilmek 
zamın sefirler şerefine verdii!i z:- için İrana derhal harb açılması 
yafetler takib ederdi. Pek büyük teklifinde bulundu. Divan har.be 
masraflara malolan bu resmi ziya- karar verdi. İbrahim Paşa d~. bu 
!etlerde. bütün devlet erkanı. en kararı hududdaki valilere bildire -
mulhteşem ve ağır kıyafetlerile ha- rek, Ma'hmud İsfahana ~irer .nr -
zır bulunurlardı. mez hududu tecavüz etmelerini 

Zevkü 5afa, tuvalet ve lüks emretti. Bu suretlt>. cenubi Kaf -
düşkünlüğü, İstanbulun ken&r ma- kas ve garbi İran, kısa bir zaman 
iıallelerinde, kulübelerde yaşıyan içinde istila edilmisti. Fakat bu 
en aşağı tabaka arasına kadar f!İr- sefer. sahn~ye Rus carı Deli Pet
mişti. Öyle ki. oayitahtın mütaas- ro da ~ıkmıştı. Eiderhandan hü -
sm ıkütlesi. sadra-zamla hü.ıtOmet yük bir donanma ile Hazara açı
arkadaşlannı, milletin ahlakını if- lan Car, bir taraftan bu denizin 
sad etmekle itham ediyorlardı. ı?aııb ve cenub sahillerini elde e-

Çocuğu Gürbüzleıtirmeğe kafi iki mühim Unıurdur. 
Memleketimizin aaf havaıı, Feyizli toprakları, it verimi TiiTk 

neslinin yüzde yüz hayat ıigortaııd1r. I:"'\ 

İbraiıim Paşa. yaşına nisbetle derken., diter taraftan Hüsevinin 
dinçti. Güzel friyinirdi. Tuvaletini ojtlu Taıhmasb ile anlaşıyor, up -
palıa biıcilmez mücevherlerle ta - tettiii yerlerin Rusyaya terkedil
mamlaıdı. ~ b'r tabiat ıjl\izelli- mesine mukabil. İran ta~ıtını elde 
.Rine sahih olan İstanbulu. milyon- etmesi için yardım vadinde bulu

PllElSES llll 
TROUBETSIOY diflr: Daima ÇAPAMARKA 

lar harcıyarak tezyin ettikten son- nuyordu. 
ra. bu dekora layık lüks ve ihti _ Kafkas &ahillerıne çıkan Petro, 
şamla Y~vordu. Kendisi, o~lu bu memleketler üzerinde meııfa
genç Mehmed Paşa ve iki ye~eni, atleri ve ar-Lulan olan Türkiye ile 
üçüncü Ahmedin kızlarile eıvlene- karşılaşıyardu . Petro. Tatımashla 
rek padiişaha damad olmuşlardı. Fa ol.~n anlaşm.'lsını ileriye sürere<k 
şanın kendi kızbrından biri •kap- Türk askerlerin:n İran toprakla _ 
tanı derya :Mustafa Pasanın. diı'::eri ~mdan çekilmesini istedi. BunUh 
sadaret ke1ıhüdası Mehme!B Paşa- uzerine Rusvava da harb acılması
nın karıınvdı. Bu kadar ikbali çe- na karar veradi; ceva.0 olarak, 
kemivenler de pek ı:oktu. Rus askerforinın Kafkasyanın 

• s..u ........... ... ........ ""'• 
r ... d ........ ~ .... r ...... * delta helıl " delaa ııtceclir 

• HUtıkl c•c~1&1en11 Hfi• kon· 
-- per•tit ediyonı .. 
Bitia ıii• .. bet lr•ld•t'•• .W· * düıw 811 •r yHI ·Kreme ki· 
pifi• IMc bu pudnde yel&t.r. 
Rilfir " r•tlfturda iNie ...a * tan .. raııa we r•r.. ... 
wt.lt ••hafau •der 
8-chııı daha ır- ptıdre ., ... • ..... ••. , .. ••i•. 

İbrahim Paşa. resmi ve Eiyasi ş~rk. san.illerinrlen derhal alın..'llası 
hayatında muvaffakiyetler kazan- bıldırildi. Perut muharebesjnde. 
rnış bir ve&ırdi. Sarayda kadın nü- hayatını ve şerefini Baltacı Meh
fuzunun .Je entrikasının önüne med Paşanın elinden talihin eşsiı 
geçmişti. Hanl&r. hamamlar, ker- yardımile kurtaran Deli Petro, 
vansaraylar. çarşılar ve çe$1Iltler Türk ordusile ik~ncı bir defa kar
yaptırarak memleketi imar etmiş, şılaşmak da istemiyordu. Fransa
alimleri, şairleri, san'atkarlan hi- nın tavassutunu rica etti. İstan -
maye etmiş, matbaa açmak, kaı;d buldaki Fransız elçisi araya Rlrdl. 
fırbrikası kurmak R.İibi parlak te - İstanbulda Rus:o.•a ile Türkiye ara
şebbüsleri tahakkuk ettirmişti. Ye sında ıbir İran taksim muahedesi 
niçerilerden bir tulumbacı bölüğü imzalandı. İbralıi~ Paşanın sada
te.ş'kil etmiş, beldiye işlerini dil- retinin altıncı yılında 1724 de im
zeltmi~. memleket iktısadiyatını zalanan bu muahedeve ı?Öre: Aras 
himayesi allına almıştı. Faka.t. hu- ırmağının denize dökiildüğü verin 
susi 4-ıayatın•n dedikoduları, bil - şjmalindeki.- Hazar nhili ve Haza
tün bu işleri gölgede bıraktırı} or- rın cenubuJJdaki GevlAn ve Ma -
du. zenderan Rusvacla knlııcak, İranın 

İbrahim Paşa, daha sadareti- garb eyaletlerinı de Türkive ilhak =======-============ 
nin ilk yıllarında, devrini askeri edecekti. Tahmasb da bu taksim 
muvaffakiye!l,..rle de süslemeği ih- şartlarını kabul ederse İran şah -
mal etmemişti. Kuvvetli olan A - ltğı tasdik olunacak, kabul etme
vusturya ile J?eniş arazi terkede - diği takdirde, her iki devleti:ı or
rek bir müsalaha imz11ıyan sadra- duları İranda yeni askeri harekata 
zam. gözlerini, ı;arka. o sırada za- $?irişeceklerdi. 

yıf bulunan İra•un üzerine çevir- İbrahim Paşa, büyük bir ~affet-

du. 
Fakat Tahmasb İran taksimini 

kabul etmedi. Bunun üzerine Ef
ganlı Mahmudun o~lu Eşref şanla 
müzakere başladı. E$ref. lra11 şah 
lığı tasdik edilme~ ~rtiıe Türk ve 
Rus rutuhatını kabul ettı. Fakat 

•= T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

Ketideler: 1 itaba&, J MaJM, 1 .l. 
ı--. 1 lkinc•&etria tuiGlellnM 

,...ıs. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık - 2o.JO.- lira 
1 • 1000 • - IOOO.- a 
1 • 160 • - 1600.- • 
' • 600 • - 2000.- • 
1 • 260 • - 2000.- • 
il • 100 • - 1500.- • 

IO • 18 t - '°°°·- • 
300 • • • - fOOO..- • 

mişti. te bulun.muş. Rusların, şimali Kaf. 
İran şahı Hüseyin Safavi, mü - kasyaya sahih olmalarını kabul 

taassıO:> bir şii idi. Sünnilere pek etmişti. İstanbulun siyasi mahfe}. 
~k zulmedi:ı;ordu. Sünni olan Ef- lerinde. sadrazamın oolitikası ten-
4{anlılar Hüsevine isvan ettiler. kid edilme~e başlanm~ı. Fakaıt, 
•an kabile reislerinden Mah - taksim muahedesindeki hududlara 
mud. Kandaharda hükümdarlı~.nı ulaşmak üzere h:ırekete geçmiş 
ilan etti: Ve bütün franı ele ı<e - ordulardan, Hemedan, Revan. 
çirmek için harbe .başladı. Hüse ., Tebriz şehirlr~rinin zaptı müjde -
yinin payitahtı olan İsfahanı leri geliyor, İstanbulda birbiri ar
zapt, kendisinı de seir ettı . İran A- kasından zafer şenlikleri yapılı -
zerbaycandaki .:ıünni kabile reis - yor, İbrahim Paşa, parlak kaside
leri de. fstanbula ekiler gönderip lerle methedıliyor, tarihin en ıbii
Hüsevine karsı İbrahim Paşar.ın vük fatihleri arasınıı çıkarıhY-Or -

bu sırada .. bu .hadiselerı::ı yepyeni •=--==----=-==--c:======
bir akt:&ü, İbrahim Paşanın ht:
sablarını alt'ist etti. Bu adam, 
Hurasanda ;yaşıvan Afşar aşire _ 
tinden Nadir adında bir Türk.men
di. Eşrefe !llağ'!U.b olan Tahmasb. 
Horasana :;caçar~ Nadire sı~ın -
mııştı. Nadir. Tahmasbın hizmetini 
kabul etti. Eşref ma/!lub oldu. ka~
tı. Nadir. Ruslarla uvuştu . Sonra. 
R}ltbi İran:ı 52itmi.$ olan Türk or
dularına saldırdı. Ele ~eçirdii:ti bü
tün Türkleri. amansızca kılıçtan 
~eçiri~rdu. Bjlhassa Tebrizi geri 

aklığı zaman tüyler ü~rtici me -
zalim yapmışt.. İlk mağlubiyet 
haberleri, İstanbulcla fevkalade 
bir heyecan uyandırmıştı . Halk 
toplantılarmda, kahvehanelerde 
hamamlarda, meyhanelerde, so -
kaklarda, meydaıılard:ı, sadrazam. 
la devlet erkanının yaşayışı açık
ça tenkid ed\hvor. sadrazam İbra
him Paşanın. ordunun başına 52e
çerek İran askeri harekatını biz
zat idare ~tnıesi isteniyordu. 

Türkiye Cürnhuriyet Merkez Bankası 17 /Mayıs/1941 vaziyeti 
AKTiF .. PASiF 

Kua: 
Altın: Saft kilogram 

Banknot • 
Ufaklık • 

'12.eft.HS 

DabUdekJ mabablrler: 
l'ftrk Liraaı . • 

Rarfetf!Jd 11111hablrter: 

Altın: san kilogram u .m .120 
Aı • tahvıl1 kabil aerbe3t dö -
Tizi er 
Diler döTfzler n bo~lu Kllrinr 
battyelert 

Radne tabYlll.t: 
Deruhte edilen eTratı ıu.tdl,e 

ta11ıııtı 
Kanunun s-a tnct maddetertne 
tntıtan Hazine tarafından Tül 
tedlyat • • • • • • 

Beneda& CW..ı 
,,cart senetler • • • 

Esbam n tallTDlt eidanı: 
( Deruhte edilen evrakı nakdL 

& ( yenin tarşılıfl esham n 
( taMillt cıtlbart kıymetle>.. 

B Ser '*t Esham Ye Tahvlllt: 
A ftlllllar: 

Lira 102.l2S.112.5e 

• 0.905 ::45 50 

• 650.896,30 

. . 409.525 50 

Lira 17 .896.227 ,46 

• - ,-

• 46.164 577,41 

Lira 158.748.563,-

• 21.253.171,-

Llr3 274.915.229,69 

Lira 46.153 823 93 

• 1.926.615,34 

Liri 4.741,69 

• , 808.722,-

• 5 411.000,-

Lira 

109.l:J79.354.38 

409.525,50 

86.060.80.f,87 

187.495.392.-

174.915.229,89 

54.080.at.27 

Benna,. 
.._.. ...... ı 

Adt ve fntatUe • 
Rusu.d • -. 

Tedarildeld Banknotlar: 

Ltra 7.822 019 1 
• 6.000.000'.oo 

Deruhte edilen evrakı nakdiye Lira 158.748.563,-
Jeanunun. • - a inct maddelerin• 
tevfikan Basine tarafından nkl 
tedlJ"at • • 21.253.171,-
Deruhte edilen eTr&ID nakdiye 
batlyeat . Lira 117.495.392, 
Karsılılı tamamen altın olarak 
llbeten tednt\te n~nen . , • 17.000.000,-
Ree.ltont mult&bllf Ulveten te • 
da~le nzedUen • 250.000.000,-
Rutneye ppılan altın karşılık.. 

b anna mutablll 3901 Mo. ıu ta. 
nun mucibince fllveten tedaYL 
le nwednen • • • • • 

MBVDUAT: 
.,..'; .... ' . .,. ... 

• 101.000.000,-

Lira 82.963.212.29 
Altın: san kilogram 877,150 • 1.233.782.03 
1&50 No. ıu kanuna gl)re hazineye 
açılan avana mutablll tevdi olu. 
nan :"' 1

' ···
1
"· · 

Saft kilogram 55.541,930 
Dövh Tıtahhüdatı: 

Altına tahvilt kabil JöYizler • • 
Diğer dövizler Ye alacaklı Kll • 
ring bakiyeleri 

• 78 124.167,90 

Lira -.-
• 25.535.943 07 

Lıra 

15.000.000,00 

13.822.019,15 

505.495.392,-

84.196.994,32 

78.124.167 .90 

25.535 943,07 

iuıuiNi aimi is BANICAs ıNoA 
iKRAMIYELi HESAP AÇAR 

Devlet Demiryolları şletma U. M. den: 
Muhammen bedeli (1440) lira olan 3000 rulo 1a,16 nblimetre genifll• 

ğinde ve on metre boyunda band izole (26.5.19411) Pazartesi günü saaC 
<J4) on dörtte Haydarpaşada Gar binas dahilindeki komisyon taratın· 
dan ac;ık et.aatme usulUe satın alınacaktır. 

Bu ile girmek isteyenlerin <108> Jiralırk m~ teminıatl ve an.-. 
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaaUarı Ilzımdır. . 

Bu ite aid şartnameler komi.9yonden parasız olarak df&iıt.Wnattadır. 
c358S• 

* * Muhammen bedeli (11700) on bir bin yedi yiiz lira ola.n Te Sinı ate!• 
yesinde tes~ edllecek olan vagon dinamoları muayene bobin dinleme bL 

' P.J ara.baları şarj, Yat muayene ve kule saat tesisatı 30/6/9f1 Cuma ıtı· 
nü saaıt. (15) te kapalı zarf usulü ile AnJtarada idare biına.sında aaııa 
alınacalctır. 

Bu l4e girmek istiyenlerin (877,50) liral* muvakkat ıtemı.na.t Ue kang. 
nun tayin ettiği veslkalan ve teklifierini aynı ıriln saaıt (14) de tadar 
~isyon reisll.jine vermeleri lA.zımdır. 

(larL'tıameler para.sıJ olarak Ankarada malı.eme dairesinden, Haydar. 
PfLMda teaellüm ft sen şetlfilnden dağıt,üacalctır. (3886) 

Halis, latif kokulu ve agız için mükemmel bir anti~ptilctl"rr. 
DENTOL: lcüçülc ve büyüklerin büyüle bir zeulcle lcull<UW 
dıkları Jiş macunudur. 

Den tol 
ÇANAKKALE'de 

KAVAK HAMAMI KiRALIKTIR. Altın ve dövtı tızerlne &Ya.IU 

Tahvlllt tlzerine ann.s . . . . 
Hazineye klaa vldelt avana 
Rastneye 3850 No. lu kanuna röre 
aoııan altın tarfl}ıtlı anna 
llilledarl&r: • 

• 
• 

139.684.926.75 152.909.390,44 
4.500 000,-

Çanakkalenin en itlek hamamlanndan Kavak hamamı acele kira -
105·738·725•58 ı ya verilecektir. Talihlerin aahibi Ahmed Kavağa müracaatlan. 

----~~-------------=~~·'------- ı ····················· .. ·········· .. ············-····-... ··-··-····-·--···-······-----
Muhtelif: • • • 

• 
YekGn 800.t13.242.02j Soa Po.ta Matbu.: Nepiy.a Mldiirila Selim Rqıp Emet 

ı ı.m ... 1111 taıilaiOdea atamea: Monte._.. 'fr • aı~ t.eriM Mw ~ ı l IAHIBL.EIUı S. &a. EMf.C, A. Ekrem USAKUG.11. 

9.863. 105,3'l 

Yetin 807 .913.242,02 
Muhtelit: • • • • • • 

, 


