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Almanya 
ile yapmak 

istiyor? 

iki tarafın 
zafer yolu 

Bu harbin ıeyrinde Al
manya ve İngilterenin 
kendileri için nihai za
feri kazanmak huıuıun
da takip ettikleri yol 
-.e ıiatem nedir, İngiliz
ler Akdeniz harbini ka
zanırlaraa vaziyet ne o-
hır 7 

~: ETEM lZZET BElNCE 

A,nkaraJan: 
- Avrupa harbi kaç yıl sürecek 

,. llihlli zafer Jaangi tarafın ola
"k?. 
l'tlııhakkü ki ııünün suallerin-

4eıı biri de budur. Alnıanya; bu 
~~be, kısa süreceğini ve yıldırım 

'lrbinin muvaffak olacağını tah
~ ederek g:irmişti. Fakat, geçen 
>ılın temmuz ve ağustosunda 
~taııya adalarına karşı yapılan 
""•• taarnularının muvaffak ola
~~ltıası, İngilterenin Fransız pa
~iine kapılmayıp sinirlerini ve 
'"'desiıı.i toparlaması; Almanya
~ _hıı heııabını daha o vakitten 
~u. O vakittenberi Almanya 
~~ranına Jaarbinin içine sürük
:-.""llf bu1unuyor. Amerikanın bü
lllJı İJnkinlan ile İngiltereye mü
'-lıerett kabul etmesi, nihayet 
~tlere de harbin uzun ıüreceği 

lleatin.i aplamıştır. 
._ <\Jıııaa Devlet Şefi son nutkun
~. ~ den bahsetmektedir. O 
~e, harbin unn süreceğini her 

ı.rat da anlamış ve bu anla
~ kabul ettirmek rolü İngilte
~ bir zaferi olmtıŞtur. Ş.imdi 
ıııe..ıe, harbin daha kaç yıl süre
~. ve nihai zaferin hangi ta
--~ tecelli edeceğine geliyor?. 
ll11nuıı için de, yine her iki ta

:::uı ne yapmak istediğini ve za
.... içUa takip ettiği yı>l 'ile &istemi 
""lcilıt etmek llizımdır. 

llizee, İngilterenln bugün yap
~ istediği; Almanyayı Awupa 
.ı!'~ından taıırmamak, mümkün 
"'""h kadar iktısadi ablukanın 

~tçevesi içinde tutmak, kendisi-
n hayati addetmediği hedefler 

~••inde yı>ru!masına ve yıpran
:asına bilhassa dikkat etmek, 
> "'ruzı nziyetini iktisap edinci
.. •_kadar da rahat rahat hazırlan
...,.k ve Amerikan yardımından 
: reniş ölçüde faydalanmaktır. 
'l ~a muvaffak olduğu takdirde 
li;il42 den itibaren havada üstün
) t lemin edebileceği gibi; deniz 
..::r•amlarını da tahakkuk safha-

a sokacak, harbin ruhunu ifa-
'- (Dennu 5 ı..eı Sıı.blfede) 

INÔNÜ Şehitlerinin 
hatırası taziz edildi 
Vatan için ölen Türk çocukları
nın mezarına çelenkler kondu 

Bozöyük 11 (Hususi)- Türkün makfis talihinin 
yenildiği İnönü meydan muharebesinde şehit düşen 
kahramanların hatıralarını tebcil için İnönü Şehitli
finde yapılacak ihtifale iştirak edecek heyetleri ha
mil trenler bu sabah şehrimizden geçmiş; İnönü ova
sında tam Şehitliğin önünde durmuşlardır. 

Şehitlik ve civarı yakın, uzak yerlerden otobüs, 
kamyon, araba ve atlarla gelenlerle daha dün gece
den dolmuş, biı çok köylü ihtiyar, genç kadın ve 

erkekler de kahraman şehitlerimize şükran borçla
rını ödemek üzere uzak köylerden saatlerce yayan 
yürüyerek gelmişler, geceyi <Devamı: s inci -1adal 

• 
Iraklılar, lngi· 
liz kadın ve 
çocuklarına a
teş ettiler mi? 
lnglllz bankaları 
ırak namına tedl· 
yat yapmıyacak 

Kahire 11 (A.A.) - Bildirildi • 
ğine göre, lrak'ta muhasamat 
başladığı zaman Bağdatta bulunan 
İngiliz kadın ve çocuklarının hep
si Basraya nakledilmi§lerdir. Bun. 
lardan büyük bir kısmı şimdi de. 

(Devamı 5 inci Salııtede) 

Sırp komi
tecileri dağ
lık arazide 
mukavemete 
devam ediyor 

A1man1ar Yugos
lavyada 5 fırka bu
lundurmıya m e c -

bur kalıyorlar 

Ruzvelt çar
şanba günü 
mühim bir nu
tuk verecek 
Amerikan donanma
sı nakliye gemile· 
rlDI himaye edecek 

Nevyork 11 (A.A.) - Nev
!/01"k Times gazetesinin Bu -
dapeşteden aldığı bir telgrafa 
gö-re, Sırp komitacı1an, Al • 
man ııe !talyan kıt'alanna 
karşı mukavemete devam et.. 
mektedfr. Bu kom.itacılaT, Ka
radağda, meT"kzi ve cenubi 

CDevuaı 5 tııel R.7fad&) 

Holandalı tay· 
yareciler h ü-

1 
cumlara işti
rak etmiye .. 

başladılar Du~. ge~e Lon·ı 
Londra 11 <A.A.> - BBC: dra uzerınde 33 

Nevyorlt 11 (A.A.) - Nevyork 
Tiınes gazetesinin Vaşington mu
habirinin öğrendiğine göre, B. 
Ruzvelt, çarşamba günü Paname. 
rikan İttihadı toplantısında söy
liyeceği nutukta harp malzemesi 
nakleden vapur kafilelerine harp 
gem.ilerinin refakat etmesi veya 
einıemesi lazımgeldiği hakkında 

sarahaten vaziyet alacaktır. Mu
habir diyor ki: 

(Devamı • IDcl &ıhır.ı.tf>) 

Bin gazi limanına 
bir taarruz yapıldı 

Kahire 11 (A.A.) - BBC: 
R. A. F. kuvvetleri, Bingazi li.. 

manına büyük muvaffakiyetle 

Evvelki gece Manheim ve Lud- A 1 t 
wigshafen'e yapılan hücumlara man ayya-

müthiş bir hücum yapmışlar, mü
hlm hasarlar müşahede edilmiş -
tir. 

Holandalı tayyareciler de iştirak • d •• •• •• ld •• 
einıişlerdir. Winsghafen, Alman resı uşuru u H a s t a b a k ı c ı 
kimya sanayünin en meşhur mer-ı 

kezlerinden biridir. Londraya yapılan hemşireler kurs· 
~~!a~~ <~~~a ,!~1:~.- ları yarın açılıyor Süveyş Kana-

1 ı na bir 
hücum yapıldı 

Kahire, il (A.A.J - B.B.L: 
Düşman tayyareleri SUveyı, kanalı 

mınatakasına hücum etmişlerdir. Mı
sır müdafaa nezaretinin neşrettiği teb
liğe göre, hasar pek ehemmiyetsizdir, 
insanca zayiat yoktur. D.C.A. faaliyete 
ıeçıniıtir. 

releri dün gece Londra üzerinde bü-
yük bir bücumda bulunmuştur. Hasar K t •• dd t" 
Ve insanca zayiat hakkında henüz ayı mu e 1 ayın 
kal'! maıamat yoktur. Bi~inen.ll"Y'.. yal-

1on yedisine kadar 
vız 33 Alman tayyaresınm duşuruldu-

~~~er verildiğine eöre, mayıs ayı- u z a t ı I d 1 
nın ilk dokuz gecesinde, cem'an 91 Yardım Sevenler Cemiyeti İstanbul 
Alman tayyaresi İngiltere üzerinde Şubesinin teaebilsile şehrimizdeki tek-
tabrip edilmiştir. Bu rakam, nisan mil hasta.hanelerde açılacak olan gö-
ayında İngiltere üzerinde tahrip edi- nüllü bastabakıcı kurslarına yazılmak. 
len düşman tayyarelerinin adedinden istiyn genç kız ve kadınlarımızın mü-

-----~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-ı 
· ~ 

1 fazlac!Jr. racaatıarı gün geçtikçe artmaktac!Jr. 
Yardım Sevenler Cemiyeti bu sabah 

yaptığı bir tebliğle ille, orta, lise ve 
yüksek tahsil görmüş bayan ve kız
larımız için müracaat müddetini 17 
ma):'.ıs akşamına kadar tahdit etmiştir. 
:Müracaatler her gün saat 14-17 ara
smda Halkevlerile Parti merkezlerin
de kabul olunmaktadır. 

_. BİR KAÇ GÜNE KADAR "'""" 

BiR 
1 

CiNA YET DA VASi ı 
BENİCE'nin 

Hakiki Bir Merhale 
ETEM İZZET 
Edebiyatımızda 

a. 
Olan eserlerinden Biri .• 

laarikwlade neli11 edebi romanı bir lcaç 
lcadar tefrikaya bQflıyacağız. 

ııiine 

Cstadm •Sen de seveceksin• isimli tefrikası ıona eriyor 
Okuyucularımız •Bir cinayet davası• nı takibe başladıkları 
ıaınan gereceklerdir ki, bu eseı:, Etem hzet Benicılnia 
her biri Türk edebiyatında başlı lıaşına bi4' kıymet ı>lan 
Ve bir yeni çığır açmış bulu nan romanları isinde, bu lrl
t.ıp, mümtaz bir movki ka- zanmışt-tr. 

BiR CiNAYET DAVAll 

Bir tez, yepyeni bir bayat görüşil, bir ruh 
tahlilinin yepyeni ııentezidir. 

1 

Bu sabah Kadı
köyündeki ko

runma tecrübesi 

Denemenin mu· 
vaffakiyetle yapıl· 
dığı tasbit edildi 

Bu sabah Kadıköy kazasında bir pa
sif müdalaa tecrübesi yapılmıştır .. 

Tacrilbeye tam saat 19' a beş kala 
çalan alArm düdüklerile başlanm.11 ve 
IJOkaklardaki ballı: aıjınaklara, evlere 
ı;ekilmfşlerdir. 

Bu ara bütün ekipler kısa bir mild
det içinde yerlerini almışlar ve iskele 
civarında, AJtıyolağzında, Gazhanede, 
Kurbalıderede çıkan mefruz 7angın

lar1 söndürmeğe çalışmış1ard1r. En
kaz temizleme kolları da mefruz bom
balann tahribine uğrayan binalardaki 
enkaz.ı sür'atle temizlemislerdir. Çayır 
civarına indirilen metruz parasUtcü
ler imha ff esir edilmişleridlr. 

Tecrübede Vilfiyet Seferberlik Mü
dürü B. Ekrem ile Kadıköy kaymaka
mı Km.al Cenap, Emniyet Amiri muh
telif ınınatakalan gezerek ekiplerin 
çalışmalarını kontrol etmişler ve mü
kemmel bulmuşlardır. 

Denemenin de\•amı müddetince va
pur, tramvay ve emsali vesaiU nakliye 
i;liyememistir. 

Difter taraftc:ın askeri h.astahanele
rimizde de yeniden yardımcı hemşire 
ler kursları açılmaktadır. Bunlardan 
Gümüşsuyu hastahanesindeki kursun 
4 üncü devre tedrisatına yarın saat 
a le başlanacaktır. 

4 çocuk sandal
dan denize düş
tü ve kurtarıldı 

Gezmete çıkan ço
c 11 k la r sandalda 

şakalaşmışlar 
Kızı]toprakta Bağdat caddesinde o

turan 16 yaşında Ali ile kardeşi Or
han, Refik ve yine Orhan isimlerin
deki 4 cocuk, Fenerbahçede Hüsnü a
dında birinden bir kayık ldralıyarak 
gezmeğe çıkmışlardır. 

Fakat çocuklar sahilden açıldıktan 
biraz sonra sandalda şakalaşmıya baş
lamışlar ve sandal devrılerek hepsi 
denize dökülm~lerse de kurtarılını§
lardır. 

Balkanlarda 
Vaziyete bakıl 

Bulgarlar 
Cenubi Sır
bistan' da 
katliam yap· 
tırmışlar 

75 bin Yugos
lav talebe de 
Almaaya•ya 
sevkedllmlş , 

İtalyan Kralı Ar
n av u t l u ğ a geldi 

Atina Elçimiz ve 
memurları av
det ediyorlar 

Reuter ajansı Kudüsten su ha
beri veriyor: 

Orta şarkta bulunan sa13biyet
tar Yugoslav mahfıllerine gelen 
haberlere naz.aran cenubi Sır
bista.nda bulunan Bulgar ma
kamları yeni rejime muhalefet 
gösterdiklerini bahane ederek be
lediye reislerini, papasları, mu
allimlert v~air ~rbcst meslek 
erbabını tali~m ettirmişlerdir. 

(Devam ı ln•I o:ıltllede) 

Trenle gidecek 
İstanbulluların 

nakline başlandı 

Sırasını geçirenle
rin de sevkine mil· 
ıaade olunacak 
Kendi arzularlle Anadoluya git

mek tstiyen vatandaslardan trenle 
§evkedileceklerin gönderilmelerine bu 
günden itibarn başlanmaktadır. 

İlk katile bugün saat 14,30 da hususi 
bir trenle Haydarpa~dan hareket e
decektir. 

Bu kafilede Gebzeden İzmite kadar 
olan yerlere gidecekler bulunmakta
dır. İkinci kafile de ya{Ul yine hususi 

Akdenizde lngiliz don anması seyir esna•ında 

Kıbrıs ve Girit, İngilterenin Şarki 
Akdenizde iki mühim istinat nok· 
tasıdır. Bu adaları mihver kuv
vetlerine kaptırmamak lazımdır 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

EGE DENizİNDE VAZİYET: istifade etmeleri kuvvetle muh-

10 mayıs tarihli ve 339 sayılı İ- temeldir. 
talyan resmi tebliğine göre, Ei- İtalya, Korent kanalı ile -.eya 
ribı>z cenubuna ve !\fora şarkına Girit ile Mora arasındaki Kitera 
düşen (Andres, Einos, Termia) a- adası arasındaki geçit sayesinde 
daları İtalyanlar tarafından işgal Oniki ada ile muvasalasını tekrar 
edilmiştir. Bu adalar da Siklad temin etti. Çoğu müstahkem olan 
ırrupuna dahildirler. bu adaları artık himaye edebile

cektir. Ege denizindeki adaların, Al-
Türkiye sahilleri istisna edilirse manya ve İtalya ara•;mdak r!lk-

(Devamı 5 ine!< Sahifede) 
sim tarzı manidardır. Tiir?<iye sa- ı-------------
hillerine karşı ön soft,, bulunan 
(Taşoz, Semendre, Midilli, Sakız) 
adalarını Almanlar işgal etmiş, 
ikinci planda kalan Siklad adala
rım İtalyanlara bırakmışlardır. 
Almanların müstahkem bir ada o
lan Rooosa kuvvetle yerleşmeleri, 
buradaki hava ve deniz üssünden 

Gç tahsildar kayıp 
Beşiktaş belediye tahsildarlarından 

Nazmiden sonra Şile, Beykoz tahsil- • 
darları da ortadan kaybolmuşlardır. 
Bunlarn araştırmalarına ehemmi:,·ctle 
devam edilme-ktedir. Nazminln zimme 
tine 160 lira para geç<rip Anadolya 
kaçtığı tahmin olunmaktadır. 

bir trenle Adapazarına hareket ede- 1---------------------------
cektir. 

Ayrıca bu akşam vapurla Karadenı.. 
ze de bir kafile gidecektir. 

Diğer taraftan ellerinde me<canl bi
letleri olduğu halde şimdiye kadarki 
sevkiyata yctişememi~ bulunanların 
müteakip ka!Helerle gitmelerine mü .. 
saade olunması kararlaştır1lmıştır. 

Zehirligazlere 
karşı maske tev· 
ziine başlandı 

Memurlar taksitle 
maske alacaklar 
Ankaradakl maske fabrikasında i

mal edilen zehirli gaz maskelerinden 
şehrimizdeki resmt dairlere tevziata 
başlanılmıştır. Bazı dairelere sandı.11.
lal'la gaz maskeleri gelmiştir. Bu mas
keler memurlara ve ailelerine dağıtı
lacak ve bedelleri taksitle alınacaktır. 
Taksitleri dairelerin muhasipleri ma
aşlardan muntazaman keseceklerdir. 

Diğer vilayetlerde de yakında aynı 
5ekılde tevziata baslanacaktır. 

Diğer taraftan halka da taksitle ms
ke satışı için tetkikler yapılm::ıktadır. 
Hususi müesese ve ticarethanede ça
lı:;anlarla bu eibl 7erleri kefıl cöste
ı=!ere Kızılayca taı.sitle ırıaslr.e aalı

lacaktır. . 

İhtiyarın ölüm 
sebebi anlaşıldı 
Kasımpaşada Samanviran ma

hallesinde oturan İbrahim ismin
de bir zengin ihtiyar geçen gün 
evinde ölü olarak bulunmuş ve 
ölümü şüpheli göriilerek ceset 
morga kaldırılmıştı. 

Dün yapılan otopside İbrahiınin 
ani bir kriz neticesinde öldüğü an
la~1ln11ş ve gümüln1esine izin ve
rilmiştir. 

Haliç sahillerinde 
tesis olunacak Sa

mahalleleri • 
nagı 

Haliç sahillerinde tes~ edilecek o
lan sanayi mahalleleri hakkında ya- ı 
pılan tetkikler bitmiş ve bu mahalle
lerin mıntakaları belediyece kat'i)'elle 
tesbit ve tasdik olunmuştur. 

Bu plAna göre Balattan Ayvansara-

1a kadar uzanan takriben 24 bin met

re murabaalık. saha yalnız ckilçOk sa
nayi> e, Ayvansaraydan Eyilbe kadar 
bntidat eden 52 bin metre murabba ... 

KISACA 

Gittiğimiz yol 
Basler Nachrichten isimli bir 

İsviçre gazetesi, o taya bir ta
kım tehlikeli tahmin ve iddialar 
attı. Bıı gazetenin yazısını, dün
ya ajansları her tarafa yaydı
lar. 

Berliain bitaraf siyasi mlişa
lı.it mahfillerine atfen yapılu 
bu neşriyata göre, son 24 saat
tenberi, dünya vaziyeti vahim
leşmiştir. Buradaki 24 saat kay
dını, şu dakikada 48 saat, hatti 
72 saat yapmak lazım. 
Çiinkii, Bren'li meslekdaşın o 

yazısı yazdığı dakikpdan şimdi
ye kadar, en az 72 saat ıı:eçmiş 
bulunuyor. 

Bu gazete, dünya vaziyetinin 
vahimleştiğini iddia ederken, 
bir takım sebeplere dayanıyor. 
Bunlar arasında, Egedeki Türk
sahillerine yakın adaların, Sik
lad adalarının ve ntha~-et •Si-

alık saha 111:orta s&Dayi> e tahsis olun4 

muştur. 

Eyüp iskelesinden itibaren Terkoa 
köprüsüne kadar olan sahildeki mü
esseseler buralara kendilerı rıhtun 
7aptırdıklan takdirde yerlerinde ka
lacaklardır. 

Diğer taraftan Dökmecilor caddeslle 
İslam Bey caddesi ve Dere sokağı a
rasındaki sahanın gayri sıhhi olduğu 

binaenaleyh hiç bır insaat yaptırılma
ınası kararla§hrılmıştır. 

sam• ın Alman ,.e İtalyan kuv
vetleri tarafından işgali de var. 

l\Iakale muharriri şu mütale
ayı da ilave eıli~ or: Bu adıila
rın işgali, Türkiyenin hareket 
serbestliğine engel olabilirmiş!. 

Biz, bu miitalea~·ı müphem 
buluyoruz. Türkiyenin hareket 
serbestliğinden kastedilen ha
kild mana nedir?. Türkiye, bir 
lı.areket arifesinde değildir. 
Türkiye, çok emin bulduğu bir 
milli politika yolunda metin 
adımlarla ilerlemektedir. İstik
balin müphem olduğunu takdir 
ederek, ona göre hazırlanıyor, 
bütün imk3.n ve vasıtalnrımızı 
vatan müdafaası için te kilat
landmyoruz. Her türlü ihtimali 
gözönüne alıyor ve hiçbir ted
birde kusur etmiyoru7, 

E.ğer, me\·zuu balııs gazete, 
Türkiyellj'n bir tesir altında ka
laeııtını, ürkeceğjni söyle1nek 
isti,·orsa. kendis:ııc, yanlıs kapı 

çaldın, ahbap, demekle il·lifa 
ederiz. • • 



YABANCI 

KELiMELi:. 

Büyük Millet Mecliıinde. 
bir kanun layibaıı müzakere 
e<.oılirken, mevzuata dahi, ya
vaı yavq yabancı kelimelo
rin girmekte olduiundan ti· 
kayetler yapıldı. 

liergün, hepimiz ıikayet 
ediyoruz: Ecnebi kelimeler, 
gİttiKçe artan bir hızla, dili
mıze doluyor. Bu kelımeler
d n pasaport soracak makam 
nereoidir?. 

Y okaa, yeni bir tetkilat, 
bol ınaaılı genit bir kadro 
yapıp, bir uecnebi kelime
lerle nıücadele» umum mü· 
dürl 'gümü kuralım? 

ACIDIR 

AŞKJN ŞARABI 

Oaman Cemal bir tıkraıın· 
da: «Acıdır 14kın ıarabı ıu
ıuz içılmez» ıarkıaıudan bah· 
ıediyor Bir arı.ad14: 

u- Bu tarkıyı yazan ıair 
her kiın~e, galı a, onuunJe 
hiç içki kuılanmamı , dedi·. 
Bizim bildıgımiz, tarap de
ğil, rakı ıu ile içılir.» 

Bilmem, Oarnan Cemal bu 
pyanı dikkat iddiay~ kartı 
ıae cevap verir?. 

iFRATA VARAN 

NEZAKET 

İkdam refikimizde, M. K· 
imzaıiyle zarif fıkralar ya· 
:z:an arkadqımız evvelki 
sün ıöyle bir not kaydedi· 
yordu: 
«- Rahatsızlığım eınuın. 

da marka11z bir ıokak köpe
ii üzerime saldırdı. V aklin. 
de tedbir alarak bu kopegin 
salyalarından kurtuldum· Bu 
bayvawn taarruzu eınaaında 
kolaylık gösterenlere tqek
kiir edecim.» 

Genç arkadqımt.zm neza· 
bıti malüm ve müadlemdir. 
lııncak, cbu hayvanın taamı• 
Zil emaıında kolaylık göate

ren.lere» tefekkür edecek ka· 
Jiar nazik olduğunu bılmi
yorduk. 

YiNE LUKS 

MAGAZALAR 

Son günlerde, yine lüks 
mağazacılığa talip ve heveıli 
çoialmı§.. Bir çok mtleasese 
sahipleri, Fiat Mürakabe Ko
mi.ayonuna müracaat ederek, 
diikki.nlarının lüks olmasını 
i.tiyorlarmlf ! 

Ben, bu talepleri, bir ba
kmıdan haklı buluyorum· 
Demek ki, lüka eıya, pahalı 
09ya müıteriıi çok ki, bir çok 
kimaeler, lükı maiaza açmak 
ııevdaıında ! 

Bir taraftan da lükı qya 
almayın, diye, boyuna çene 
patlatıyor, kalem oynatıyo
nız. 

Meğer, biz, ne lüka inaan· 
larml§12 •• Bir türlü vazaeçe
mqonı.z. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 56 

K 
Müellifi: 

Beyoğlu ..• Geceyarısında Be • ı 
yoğlu ... Pıs, berbat ve çırkin bır 
cadde ki ikı yanından aynlan bır 
aırü küçük ve dar yol insan~ bir. 
birinden beter bın bayağılığın a
nahtarlarını derhal teslımc ama· 
dedir. 

Bol ışılkı yerleri ile kapkaran • 
!ık semtleri ile de eğlence veya 

liiks vadedışı ile de her şeyi ile 
de yalıuz sefıi olan bu Beyoglunda 
ilosinın de hoşlanacak tek taraf 

Uuiaroadıklan sckız a m er 
ilerlemez, insiyaki hareketlerle bir 
talrııiye yaklaşmalarından anla • 
pldı. Şoför, kadının kürkünü ve 
edteğın şıklığını görünce sevine
rek YO!ana sanldı: 

- Ne tarafa gideceğiz? 
Lambayı ı;öndürüp sağ kolwııı 

Şehit ava
cılarımız 
Ayın 15 şinde Fatih
te ve yurtta büyük 
ihtif allcr yapılacak 
Hava şehiteri için her sene ol· 

duğu gibi 15 mayısta Fatihde kı. 
rık kanatlar abidesi önünde bü

yük bir ihtifal yapılacaktır. Türk 
Hava Kurumu yapılacak ihtifal 
için bir program hazırlamaktadır. 

Ayrıca o gün memleketimizin her 
tarafında da hava şehitler; nin 
aziz hatıraları anılacak ve hava 
faaliyeti bir müddet tatil oluna.. 
caktır. 

LEB 

VİLAYET ve- BELEDlYE: 
~ .. ~~~~~~~~~~--* Belediye otobüs almak üzere 
bir münakasa açmıştı. Türk Ellar 
Whıt ismındeki hır r;rma yirmi • 
şer kişıltk 20 otobüsü 140 bin li.. 
raya vereceğini belediyeye bil • 
dırn1 .. ir. * Dahiliye memurlannın bir 
kısmının tahdidi sinni hakkında 
yeni hazırlanan bir kanun layi

hasına göre Nahiye Müdürlerinin 
tekmil dereceleri için yaş haddi 
55, Kaymakam ve Emniyet Mü • 
dürlt'rinin ilk dereceleri için 56 
bunlardan yukarı derece ve mü!. 
kiye başmüfettişleri içın 60 dır. 

TICARE!_ve SAf!AYI_: 

* Anadoluda yeni mahsul ya.. 
pağı kırkımlarına bajlanmıştır. 

Yapagı mübayaa edecek banka • 
!ar ,istihsal sahalarıPa mümes • 
sillerini gondermişlerdır. * Ticaret Vekaleti, bam kauçuk 
ithali için icabeden tedbirleri al
mıştır. İthalat Cavadan yapıla • 
caktır. İcabeden akreditifler ha
zırdır. 

* Yeniden şehrimize 830 sandık 
ecnebi malı ncşadir gelın~tir. 

* Karabük Demir ve Çelik fab. 
rikalan, piyasaya ayda 10 ila 30 
ton arasında ham naftalin çıka • 
racaktır. İleride bu miktar da art. 
tırılacaktır. * Al\ın dun yirmi yedı liradan 
muamele görmüştür. 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: - * İslanbuldaki Orta Okulların 
imtihan neticeleri tesbit edilmiş -
tir. İmtihana 4.500 talebe iştirak 
etmiş, bunun 697 si muvaffak ola.. 
mamış, 100 talebe da kendi arzu
sile ikmal devresine kalmışlar • 
dır. Diğer 3600 talebe tamamen 
muvaffak olınuşıardır , * 19 Mayıs nlıkleri provası 
için bazı kız ve erkek mektep!!ler 
ayın 16 ıncı günu sa1'Jhı mektep
lerinde toplanaeai<lardır. 

MUTE.FERRIK: 

* Ankarada Jandarma Subay 
okulunu bitiren gençlerimıze dip-, 
!omaları merasimle verilmiştir. 

* Yeni Beylerbeyi mendıreği 
tamamlanmıştır. * Şehrimiz Yazn.a ve [)Qkuma
cılar Kooperatifi Müdürü pamuk 
ipliği tevziatı hakkında Anka"ada 

temaslarda bulunduktan sonra 
şehrimize dönmüştür. * Halk Bankası İstanbul şu • 
besi Müdürü Sermed Ankaraya 
gıtmiştı.r. 

LA 
izamettin NAZiF 
güzel kadının omzuna alan Naci: 

- Nereye istersen! - dedi • yaL 
nız git .. Durmadan git. 

Rezzan en ufak bır itirazda bu
lunmadı. Şoför, yağlı müşuteri 

bulmaktan ileri gelen bır keyıf ile 
gaze bastL . ......................................... . 

............................... ........ "' .. 
Sabah, bu çifti Yeşılköyde bir 

otelin, sobasız ve s.;ıguk bır oda. 
sında kocaman bir :tışe konya • 
ğm karilsında lrucakkucağa bul· 
du. 

Pancorsuz ve perdesiz pencere
lerden dümdüz bir deniz üstüne 

gün~ soluk bir pembelik serpiyor, 
bozulmam.ıf yataltlar üstünde bir 
ıapka ile bir çanta görül.üyOl'du. 

- Bırer k.oııyalı. daha içelim 

tanı zı koru
mak için 

Tuhaf tabiatlerimiz varılır; her
şeyi devletten, resmi teşekkiiller
dea, belediyeden bekleriz. 

Avrupa harbi patladığı günden
beri, bir ~iper, sığınak meselesi 
vardır. Bekleriz, evet, elimizi ko· 
lumuzu ka\U~turmuş bekleriz ki, 
belediye, devlet adamları gelsin
ler, kapımızı çalsınlar, bütçeler
den para ayrılsın, evimizin hemen 
yanıbaşına, top işlemez, bomba 
girmez bir güzel sğınak yapsınlar .. 
Bizo de: 

«- Buyurun efendim .• 
Desinler. 
Bövlc birşey, dünyanın hiçbir 

yerinde yoktur. 
Bugün iki yıldır siirüp giden 

harp seyir, .• inkiş•f ndan anlaşıl
mıştır ki, her vatandaş, bir bom· 
bardıman anında kendi kendisini 
muhafaza etmesini bilmelidir. Bu· 
nun için de en salim hareket, ge
niş, açık arazi .. e dağılmaktır. Ay
ni sebepkn dt'ğil midir k.i, vatan
da.Jara, Anadolu köy ve kasaba· 
larına dağılmaları tavsiye olunu· 
yor. 

5ehirde kalanlar, d>ha doğrusu 
kalına•(a mecbur kalanlar. evleri
nin yanında veya ynkiııindeki ar· 
sabra. bah~elere bo~· siperleri 
kazmalıdır. Bundan daha kestir
me, pratik çare yoktur. 

Belgradın bombardımanı göz· 
öniinlle duruken: 
•- Acalıa ne yapalım, diye, dü

şünmenin manası yok. 
REŞAT FEYZi 

~---~~--

5 ey yar esnafa ve 
dü kincllara 

kesilen cezalar 
Belediye Reisliği son 1 yıl için

de İstanbulun her kazasında sey. 
yar esnafa '"" dükkancılara Be
lediye memurları tarafından ne 
mıktar ceza k('si!diğini tesbit ve 
yekün etmektedir. 

Bu yekunun geçen yıla naza • 
ran mukayesesine ve en ÇQk hangi 
mıntakalarda ceza kesilmiş oldu
ğuna bakılarak esnafın kontrolü 
hakkında bazı esaslar konacaktır. 

Bu mevsim şehir
de hiç bir 

tifo vak'ası olmadı 
Bu sene en tehlikeli sıhhi mevsim 

gelmesine rağmen şehrimizde tifo 
hastalığına rastlanmaml§lır. Hal
kın dıkkati ve Belediyenin bos • 
!anlardaki lağım mecralarını ka· 
patmasının bu yolda bilyük tesiri 
o:duğu anla ılmıştır. 

Yeniden 600 çu
val kahve 

tevzi edilecek 
Gümrükte bulunan 600 çuval 

kahve Birlik larafından çekilmiş. 
tir. Yalnız bunların tevzii için Ti
caret Vekiılelindcn emir beklen. 
mektedir. Bir kısmı Anadoluya 
gönderilecektir. 

Bir Alman firması Be
' ediyeye müracaat ett 

Bir Alman firması da yulaf 
ve Afyon mukabilinde iki yüz o. 
tobüsün İstanbul Belediyesi em
rine verileceğini söylem~tir. Bu 
müracaatler ve istekler Dahiliye 
VekA!etine yazılmıştır. 

mi Rezzan? 
- Sen bilirsin cicim ..• 
- Üşümüyor musun? 
- Bilakis ... Yanıyorum 
- Biraz daha yan öyle ise ... 
Naci boş kadehlerde şişeyi do. 

laştırdiktan sonra bırini genç ka. 
dının dudaklarına dayadı. 

- Hüüp! Mükemmel... Şunu da 
ben yuvarlıyayım ... 

-Tamam. 
Ve akabi'lde dudaklarını kadı· 

run dudaklarına dayadı. Uzun u· 
%\in öptü: 

- Sensiz yaşamak iddiası ne 
gülünç! 

- İnanayun mı? 
- İnan Rezzan, inan. Çünkil. ben 

yalan soy lemesini bilmem • 
- Güldürme beni. 

- İstersen gül. Fakat inan. 
- Nıçın inanmamı istıyorsun? 

- İnaruıuıl an kadın sevemez de 
ondan. 

- Seni sevmemi mi isti}'OnrUD? 
- İstemiyeyim mi? 
- Ben belki sevi~kten haz. 

e e ·ye işlerine 
ayrılan· aralar 
Hazirandan itibaren yapıla
cak hafriyat Hey'eti Veki

edildi lece lastik 
Vila:et ve Belediyenin yeni ma.. 

li yılı bütçeleri Hey'eti Vekilece 
tasıLk olunmuştur. Bu suretle ha· 
zırandan itıbaren Belediyenin ya. 
pacağı yeni işler için ayın 1 inden 
itibaren faaliyeıe gecilebilecektir. 
Hey'eti \'ekilenin tasdik ettiği ye
ni biltçede Bciedıye kısmından 
1,054,169 lira Belediye Sıhhat İş. 
!erine, 1,892,422 !ıra, imar, yol ve 
fen işlerıne, 359.328 lira İtfaiye 
tcşkiiiıtına. 535,780 lira Temizlik 
.. 1!crine, 154,340 lira yeni ve eski 
park ve b•hçclere, 103,861 lira İk· 
tısat işlerine, 36.500 lira Mezarlar 
teşkilfılıt'a .. 26,290 lira Belediye 

1 
VctPriner ışlerıne, 2,446,.516 lira 
Beled yenın muhtelif \"e mütefer. 1 

rik masraflarına ve 1,514,011 lirt 
da Vilayet ve Belediye varidat • 
!arına nazaran müşterek masraf. 
lara ayrılmış bulunmaktadır. 

Bundan ırıaada yine tasdik olu· 

nan mülhak bütçelerle Karaağaç 
müessesatı 1941 yılı varidatı 

1,748,982 !ıra, Darülaceze varidatı 

Belediye bütçesinden yapılan yar. 
dımla birlik'e ~23.497 !ıra, Şehir 
Tiyatrosu vni<latı yine Belediye 

bütçes.nden yapılan yardımla bir. 
liktc 147,597 lira ve Konserva\u. 
var yar 'tı k~za B~lediye bütçe

sinden yapı!.lrı yardım'a bırlikte 
10l244 1 ra 'c :nasrafları bunların 
ayni olarak kabul edilınıştir. -Tuna yolile 

gelecek mallar 
Yakında mühim mik
tarda Radyo, tıbbi 

ecza geliyor 
Yakında Macarsitandan Tuna 

yolile şehrımize mühim miktarda 
ithalat eşyası geleceği haber alın. 

mışlır. Bunlar arasında bilhassa 
radyo ve parçalar ile elektrik ak
samı bulunmaktadır. Tıbbi ecza 
da mühim bir yekun tu maktadır. 

Yol ve bina vergile
rinin taksit ayları 
Yol, bina ve iktısadi buhran 

vergilerinin 941 mayıs yılı ilk tak. 

siti temmuz ve ikinci taksiti de 

ikinciteşrin ayında alınacaktır. Bu 

aylar içincre taksiıti vermiyenler 

hakkında ceza! takibat yapıla -
eaktır. 

Yoksul ve kim
sesizlere yardım 

Yardım sevenler Ce
miyeti teberrüleri de 

kabul edecek 
İstanbul Yardım Sevenler Ce

miyeti hayır sahipleri ta:afından 
yapılacak teberrülcri de kabul e. 
deccktir. Bu tcberrüler:n Ş{'kline 
göre yoksul asker aılelerınt', kim
sesiz büyüklere y.ardım yapJa • 
caklır. Gönderilecek kumaşlardan 
asker ailelerine ve ÇQcuklarına el· 
biseler yapılacak paralarla da nak. 
diyardımda bulunulacaktır. 

izmlrden bir aylık 
ihracat ve ltllalit 

Nisan ayında İzmir limanı 
vasıtasile memleketimize 236,489 
liralık 578,784 kilo eşya ithal e
dilmiş ve 693,665 liralık 5,351.128 
kilo e~ya da ihraç olun!l"uştur 

--~ ADLİYE ve POLİS-J-
• 
Istanbul tevkifhanesinde Jan-
darmayı tokatlıyan kadın! 

Bu suçundan bir ay yirmi iki gtln hapse 
mahklim edilerek tevkil olundu 
İstanbul Tevlı:ifhanesinde ev • 

velki gün bir vak'a olmuş ve Fa. 
zikt adında bir lı.adın Erkurban 
Ertürk adınd.ı nöl)et bekliyen bir 
jandarmayı tokatlıyarak haka -
rette bulunmuştur. 

Vak'a mahallind" derhal bazıt 
tütularak suçlu kadın Adliyeye 
verilmiştir. 

Tokadı yiyen jandarma mahke. 
mede şunları söylemiştir: 

•-Ben nöbet bekliyordum. Bu 
kadın içeriye geçmek istedi, hal· 
bulti herkesle birlikte girmesi ıa. 
zımdı. Bırakmadim, o da yüzüme 
bir şamar vurarak hak.ıı.ret etti, 
demiştir. 

Mahkeme diğer şahitleri de din
ledik\'en sonra kararını vermiş ve 
suçlu kadinı bir ay yirmi iki gün 

zederim. Fakat daha çok sevmeme 
müsaade edilmesini isterim. 

- Yani... 
- Yanisi bu işle. Senin, seni 

sevmeme i tıraz etmemen bence 
asıldır. Beni ister sev ve ister 
sevme~ 

- O hald<! sualin şeklini değiş. 
tireyim. Seni sevmeme müsaade 
edıyor musun? 

- Bunu sormalı: da absurd. 
- Neden? 
- İnsan bunu sormaz. Kendi. 

liğindcn anlar. Eğer sana böyle bir 

müsaade vermek niyetinde olma
saydım buralara kadar gelir miy
d.iın? 

- Buralara kadar dediğin yer 
Yeşilköy mu? 

- Evli bir kadının bir yabancı er
kekle evinden dört adım uzaklaş. 
masile kırk günlük bir yere git
mesi arasında hiç hir fark yoktur. 

- Prensip belki doğru. Fakat 
htanbuldan Yeşilköye gitmekle 
lıtanbuldan kalkıp faraza, İsviç
reye gitmek arUtnda hir fark vu.. 
dır sanırım. 

hapse ve 30 lira tazminat verme. 
ğe mahküm etm~ıir. Fazilet tev
kif edilmiştir. 

Kartalda bir hır
sızhk vak'ası 

Kartalda Harmanlık mahalle -
sinde Cemile isminde bir kadının 

evinden elli parçadan fazla kıy • 
metli eşyasını çalıp kaçan sabıkalı 
hırsızlardan Taşköprülü Mustafa 
da Kartal jandarma karakol ko
mutanı muavini Behçet Kaynarca 
tarafından yakalanmış ve bu hır. 
sıza yataklık ettiği anlaşılan es
kici Muhlisin evinden çalınan 

bütün eşyalar bulunup çıkarıl • 
mı.ştır. 

- Yoktur. 
- Yok mudur? 
- Yoktur dedim a ... 
- Öyle ise haydı İstanbuldan 

uzaklaşalım. 

- Derhal. 
- Nereye gidelım? 
- Onu bana sorma. Nereye la. 

tersen götür. 
- Şöyle bir Bursaya kadar u· 

uııalım mı? 

- Mükemmel bir filtir. 
- O ha ide burada titremiyelim 

arabaya binip evlerimize gidelim'. 
Değişip sehirden uzaklaşalım. 

- E~e gi tmeğe de lüzum yok. 
- Bovle balo kıyafeti ile Bul'llB 

seyahatine çıkılmaz a ... 
- Molla Beyin suratını görmek 

istemiyorum. 
- Korkuyor muııun? 

- Sen delisin ... Korlrumdq de. 
ğil. Lüzum yok buna da. Ben baş
ka bir yerde de d~ilirim. 

- Bir arkadaşının evinde mi? 
- Of. Çok soruyorsun? Kendi 

evlerımden birinde. 
Ve kendini dc(U.anlmın kolla • 

Yeni, ksrlıl 
bir ticaret! 
Telef on nakli ticaret 
ha 1 in c getirildiğin

den menedildi 
İstanbul Telefon idaresi elde 

mevcut vesaıtle telefon ~ebeke • 
sinde bazı ıslahat yapmağ1 düşün
mektedir. Bılhassa müluilemelerde 
fazla beklenmemesinin teminine 
çalışılacaktır. İdare Aksarayda 
büyük bir santral kurmak için 
hazırlıklarda bulunmaktadır. 

Diğer taraftan bir yerden diğer 
bir yere telefon nakledilmemesi 
de kararlaşmıştır. Çu'1kü bu işin 
ba'ı kimselerce büyük bir ticaret 
haline gctirıldı51 anlaşılm~ bu. 
lunmaktacLr. 

Ç ngelköyünde 
yap& cak 

ye i şehir işleri 
Nlifı.su 3116 ktjıden ibaret olan 

Çl'n.:;t 1 kcıyu i.ln imarı ı ın h~ ... Ir .. 
!anıp Şch r M c! ,ıncc k bul olu
nan pian nıuc b,ııcc Pol.s k3ra • 
k<Jlunun bu unduğu yerde bir 
Halkevı bınası yapı acak ve tJ,_ 
kUdar - Beı!<oz )-olunun Uzcrine 
i~ •. oet edl'n b.naların z~mın katı 
dilkktn halıne gctmlınek şartıle 
yeni, toplu, modern bir çarşı ya
pılacaktır. Kulc!ı Lis si civarında 
da ikrid~ böyle b'r çar~ı tesis olu. 
nacaktır. Buı;ünkü ilk mektep bi
nası yerınde de bır dispanser inşa 
olunacaktır .• çınarlımescit. ma. 
hali, bir yeşıı saha haline konu· 
lacai:, mezarlık o:Juğu yerde ka.. 
lacakt:r. 

C<andrlli sır larına 
çam dikilecek 

Belediye Reis! ıı Kandilli sırt
lanna çamlar diktirmeği karar • 
laştırmıştır. Bu çamlar tercihan 
Kız Lisesinin •imal kısmındaki 

yamaça aiki'ecektir. Çünkü bura
sıııın şimale müteveccih ve güneş 
görmemesi ve aynl zamanda ta. 
mamen ratip bulunması dolayı -
sile ev inşaatına gayri müsait oL 
duğu tesbit edilmiştir. Ayrıc~ yine 
burası yaz mevsimlerinde kasa -
banın umumi bir tenezzüh mahaL 
li hnline knnu1acaktır .. 

Arabadan çallnan 
tuh"n h lvaları 

Yv uf l:m'ncte bır sabık:ıh Tah.taka-
1,, 1 n gcçn1ekte ol1n ibr ı1rabadan 12 
kilo tat.Jn bcJvası dolu bfr leğeni el 
çaO ıkluğu ile aşırrnışsa da nınhalle 

btkçi.$i tarufından görülert"k yoıkJlan
ml$ ve dun l<:vkil ed.Jınıştir, Vak'a 
esna~tnda ar.ıl>3 ilerlemi.$ oldu undan 
helvaların sahilb bulunamamL'jhr, --o-----

Bir otel hırsızı 
tevJdf edildi 

S'rkecide Bıga oteli ile diğer 
bazı otelkrd n battaniye, ceket 
gibi eşyalar çalan Mustafa ismin.. 
de bir hırsız yakalanarak Su! -
tanahmeı Birinci Sulh Ceza mah. 
kemesin° verilmiş ve dün tevkif 
olunmw;tur. ---o---
laşe Müsteşarlığına 

memur alınacak 
İaşe Müsteşarlığı Ticaret O

fisi Umum Müdürlüğüne yeniden 
memur alınacaktır. Bu memurlar, 
orta mektep, lise ve yüksek talı.. 
sil mezunu olabıleceklerdir. Me -
murlar, müsabaka imtihanmı ka.. 
zandıkları takdirde haremdeki de
recelerine göre maaş alacaklardır. 

rından kurtararak ayağa kalktı. 

Aynaya baktı: 

- Rengim fena değil.. - dedi • 
Konyağın tesiri de var amma ... 
Kendimi sıhhatte hissediyorum. 

Haydi doğrul bakalım küçük bey. 
Naci, boş kad<'hlerden birini 

doldurup bir tane daha yuvarladı. 

Sonra uyuşmuş bacaklarını oğa
layarak doğrulurken: 

- Demek sizin başka evleriniz 
de var ...• diye mırıldandı • 

Rezzan gayet pişkin bir tavırla 
cevap verdi: 

- Olur a ... Sana ne? Senin bu
gfuıe kadar geçen hayatından ben 
hesap soruyor muyum? Son bir 

aylık hayatını şöyle bir karıştır
rnağa kalksam yüzüne bakmamam 
ıaıım. 

- Yine bu kıskançlık sahnele • 
~e başlamıyahm. Bütün gec..yi 
zindan eltin zaten.. .. 

- Mersi. 

- Anlamamazlıktan gelme. Ne. 
den bahaeU:liimi biliyorsun. 

<"""- VM) 

Staıın•ın a .ve 
•C ı 

· Ahmet Süıcrü f,.,. 
Sovyetler Birli&'i Yiik>e~ 

liı Riyaset Divanı tarafıncl•' 
redileo bir kararname ile 
nist partisi umumi katibi S 
Halk Komiserleri He)·eti Jtt 
ne yani llaşvekilliğe tay İJI 
miştir, Diğer bir knrarnanı~' 
iye kadar bu vazifeyi görııı<~ 
lan Molotofn ikinci reislige 
etmektedir. Malumdur ki 
tof, 1939 sene•i yazınrla ;\IJI! 
ile ademi tecavüz pak ı iınıl 
cağı ramana kadar Haric·) • kili bulunan Litvin.,fun iı;l" 
zerine bu makama tn:İn t 

ve o zamandanberi, hem l> 
killik. hem de Harici~ e Ve 
\'azifesini g(jrıncktc i i. l 
hu vazifcdrn nffcd:1 

re. şiındi Ba..,\'e1.;.'J nı v -ı' 
riciye Vekili ,-az~{e .n, ~ 

Bu tebrddiil 'n re-mi İT lı•· 
Başvekillik. lıenı de Jlaric '• 
kılliği vszifc in; rörı C.4;: •· 

disi için giıç ldug l kk ııl 
foto{ tarafı an 'k i . irili • 
hepten ıharetıir. F ılhakıka ~ 
makul bir sı·bep ol.lhıleC 
şiiphP yol lur ye eğer ofol fi. 
rioe Başvekilli ı• ' ) ıhut 
ciye Vekilli,.inc l>a~ku hır S•' 
devlet adamı ı;eföıl · _ o!S! 
bu tebeddıil bıı,wl •• ::ıka il) 

racaktı. 1''akat Lu d ia Sc o><1 

kUnıı:tindı..·t·i tcLl"itlL&i. ;.,tnl O 

ınühin1 ve simdı)e l..a~ar d 
n1ckaniı.mas nın O.ışında l 
olan bir t1 ı 1 t allanı1111n ~ 
iktidarı eline alnıas. ~k]'nd 
celli etliği içindir ki her taı 
en derin b;r alakayı iücr"ıı• 
miş bulur>uyor. 

Lcninin ölünıündcn ev,·rl 1 

manlardaııberi Stalin Korıl 
Partisi tJmunıi Kitt .. hi un ~ 
muhafaza etmi~tır. Belki b r 
manlar Stalin, hakikat n ) ı Jı 
parti umumi katibi i<!i. Fak•1 1V~tt 
nin öldükten soma parti içı~ c· 
vazifr,i \e rolü gitl:kçe eh•' 'ııtıi 
yet kcsbctti. Hükumet de ıı'' 
istinat etliğinc!cn Staliu ) 
Komünist ı•artl.siniıı Ş fi ol· 
kalmadı, Sovycl mrn,fcketl• 
'"'' addcrntmı idare eden lı 
metİll de gayrircsnıi reisi ıl' . Ct 
Bınacnalevh bu ~nkü tcb< 
csa,cn çoktan eri f len ıı:C' 
obn hir vaziyeti hüküuıle,,ÜI 
tedir. Stalin. şiı:ıii\ kaılar b . •Q 

sıla nıul·adderatına ha dm ol t ı.cı. 
memleketlerin idar sini fili o 1 ı 
eline almaktadır. i i 

Bu inkılitbın iiıntı1ünü aııb -., 
bilmek i~io bımı:n :ovyel b~ 
ntct nırknniuııa ı üzerin ~ J1 

bir ccı: ş lı . hu .ule getır•' 
gözöıııine getirmek k.i.fidir. sıı 
şimdiye ~lidar parti wnunıı ~ 
bi idi. Geı-~i parti şdi ~ıfat le 
vekili ,-c konıiserkri k~nıf 
çerdi. Fakat ne ıle olw, hü 
konıünist part~sınin icra t. 
idi ve parti ile hükumet er• 
bir ayrılığın mevcut ol bilt 
kabul edilmese bile, J,eı!ıald\ 
kiımct ve parti ayrı , vrı tc \ 
!erdi. Stalin şimdi hiiHım<"t 
liğine geçmekle parti ile (ıülı~ 
arasında tam lıir birlik h~ 
gelmektedir. Yani parti re• 
ile hiikumet reisliği Staliniıı ' 
sında toplanmaktadır. Bu •11 

hükiımelio otoritesi de kU\·•'<
1 

miş oluyor. Bu tebeddüJde 
hangi bir siyaset tebeddülÜ 
nası aramak beyhudedir. (., 
bu inkılaptan evvel de de,·let• 
ve dış politikasına Stalin hiı1' 1 

Ancak şimdiye kadar bilvası 1' 
vir ettiği politkayı şimdi d_ 
dan doğruya tedvir edecekfl1' 

Vaziyet böyle olduğuna . 
Stalinin bu sırada böyle bir ~ 
liibı yapmasına ômi1 olan setı' 
ne olabileceği suali akla gel~ 
tedir. Yapılan inkılabın net. 
icra organını, gerek vazifcletı~ 
memuriyetlerin tevhidi ve ıt: 
şefin biuat işba~ına geçmel'ı 
ntile takviye etmek old11 

göre, Stalin bu sırada hunun~ 
muna kanaat getirmi~ 0)1119 1 

Sovyetlerin, hususi hi; tehli~t~ 
karşıla~tığı iddia edilemez. f~ 
iki sene~·e yakın bir zamanı!~, 
ri ba lıyan harp gittikçe ~110 
mektedir. Bu vazi ·ette hiçbıt ; 
Jet harbin tehlikeleribden ~·.~ 
sayılamaT. Sovyet gazı·lelert 
senesinden evvel de diiny•"'~ı 
harbe doğru sürüklenmek!• • ... 

•tll' 
ğunu yazmıslar bu harhin ıı1 ı>" 
genişliyerek •ikinci ernperrı' 
cihan harbi. mahiyetini aln''.:; 
Sovyet halkına anlotınıslard~ 
yetler Bi"'" i"in h·, .11,· 1~" 

( Devıımı 5 inci saJılf 



Üşkülat ve 

1 
ll\taffakiyet .. 
.~~: AlJ. KEMAL SUNMAN 

~an urhlısuııa Atlas Ok-
1 l1t llıulı.arebelerinde şimdilik 

~YM:ak .vıette yatal.an
·11 aq, &'elen lıaberler nıalil..ın. 
~it~e geıe ntiişkiilitı kabııl 

~ etnıelcfo müşkülat kar-
it irlıarak çekilmek ar•=

•lsa gerek 
diye k dar , b' . 1 a bu har m ae gı-

~1 11.ltıarı oldu~u hep s4iy
ı~1 .\vl'lıpa harbi.Bin Balkan. 
~.:sın<t .. da bir çok müşkü-
-.CŞılnşınışlardır. Bunu da 
~. 't• . ı ıraf cdiyodar. Fakat 

~~~· ol.., veya hatıra gelen 
h,~ ııtiıniaları bilerek say
'4: ·~"'·o manialar ~ünde 

r ~ ~~bütün başka. Jsgii!z: 
ı. 1 ~~s gerecekleri ne gıbı 
e ltiııı. "- bunlan bilmemez.. 
) ek tarafına gidilmiyer. 

/•Pıiacak 1şiain şimdiye 
, '!ıh.ııardaa çok zor ol-
~ S<iyleınek mi\cadeley~ de-

' rulı.far• daha kuvvetlca-

~· İngiliz Efkarı uıu11-
~ ~ v~iyetiıı. ciddiyetini 
oı 1 ••a güe çalışmak lüzu· 
, -~ ~tlir et~ğine filiyat şahit 
, 'ıiıt~ Iqilizlerce tama

. ar olan müşkiililtı geçea 
~~.lllunıi harpte karşılaştık
·-

11 ıorluklar arasında hem 
, ~ beırziycılleri var, hem 
'll!ii b ~ n başka olanlarL Fakat 

Je ~~· Yaynusundaki tahtelba· 
• llı11e İngiliz efkarı uma
~ ~e şiındiye kadar anl:atı-
lt §Öyle olmuştur: 
u,~?.' ,ı:eçeıı. seferkiden ziya
~lat vardir. Atlas Okya

s Afnı.aa tahtelbalııirleri 
·:t•kiden, yani 917 sene

lı il daha müsait bir va
v~ 11luıauyorlar. B~tırıllma
~ti kaçabiliyorlar. Bu yüz
t~ ıa Ve sair bandıralı nak

ltrj daha çabuk ve daha 
ltılıyor. Onun için şimdi-

. t .\lıaaa tarafı kendi mu
"ı 1~~dea babsetmeğe im· 

· ""lat bııltnuş oldtL 
~e lııı iınkin ve fırsat daima 
~allı edemezdi. Onun için 
t '•fı da Atlas denizin de 

\it'lıt~.lbahlrlerine karşı şid
S0~ 1-.ucadeleye girişmiş ol
ı. •~l~rda bu mücadele de-

~ll ' Cl<lıyor. Amerika ile İn-
i i ıı:•sıııılaki münakaliltın 

ıılı' ı, Çııı bu mücadelenin de

h~ -~İ~yet İngilere lehine o· 
tliıı•tı~~lendirilmesi Hlzım. 
.. llıuşkülab saklanmadığı 
i~hı ~(karı uıııumiyesi laar

'it11~lı için daha nelere lü-

l
. lnınu takdir etmektedir. ' .. ~tıkhali için elzelft o-

••••ndır. Bir çok ci-
1 

111 
İhtiyatlı b~unmağa 

~tcbur göre.. Ingiliz ta
~liy lJı kendi lehine olına
lıı'-~t, Başarılacak bir çek 

ııı-~•ıııanla olabilecek, de-
' Unakalat da işte bun-

'11 llı"h' 'd' K t u ınımı ır. ervan 
a~e~'.n edilecek nakliyatı 

'dil •çııı dolambaçlı yollar 
'l ~U~tk zarureti var. Bu 
~1ı11, Suk ı:örülür de ne paha
·,, •.olsun çabuk iş görmek 

- tdilirse denizlercle de 
l;~~~!ının çıkaracağı müş-

L faali •hr, Onwı için ister is
' :l'et şuurlu hir ağırlıkla 

Hiç aeceleye lüzum gö
rülmekıizin tedrici ıuret
te devam eden Atlas Ok
yanusu harekatı eski nok-
tai nazarı teyit ediyor" 

Zamaa geçtilı:çe bir top daha faz
la yapılıyor, bir tayyare daha ar
tıyer. Yine zaman geçtikçe de11İz· 
aşıır yerlerden temin edilen yar
dım daha müessir oluyor. Gerek 
kemiyet, geı·ek keyfiyet itibarile 
geçen senenin haziran, temmuz ve 
ağustosu İngiltere için en tehlike
lerle dolu aylar olmUJitn. 

Bu senenin ilkbaharı Britanya 
adaları için o kadar tehlikeli ve 
tehditkar görünmüyor. Fakat i
ğer nıüşkülat meydandadır, İngi

liz ordusu geçen yaz Avrupa kıt
asmdan çek.ilmişti. Bu ilkbaharda 
Balkanlar sahasında İngiliz ordu
su yine Avrupa kıt'asmdan çekil
miş bulunuyor. Bu suretle İngi Uz 

tarafı filen harbedecek adamlarllll 
Avrupa kıt'asmdan uzakta bulun
durmaktadır. 

Söz döniip dolaşarak yine za
man denilen kuvvete geliyor. Ge
rek harp sanayii sahasındaki me
sai ve nuıvaffakiyetia sebepleri
ni hazırlamak, gerek filen muha
rel:ıı edecek olanlarını mücadele 
sahasına çıkarmak için zamaıı. ay
rı bir kuvvet teşkil ediyor. 

HALK~ 

SÜTUNU-) 
lı Ve /ffi AnyanlCJT, 
,;kayeder, temanni
~ oe rıtiitkiiller 

lı arayan genç bir kız 
Lise tahsilini bitirmiş genç bir kız, 

resmt ve ~usust müessesel~rde, yaaı
hanelerde ış aramaktadır. Iş sahipleri
nin Son Telgraf Halk sütunu vasıta
siyle cNebahet> ismine müracaatlan 
rica olunur. 

iı arayan bir genç 
On sekiz yaı;ındayun. Bu sene İstan

bul Erkek Lisesinin onuncu sınıfını 
pe kiyi edrece ile ikmal ettim. Hesa

bım kuvvetlidir. Orta bir ücretle taıı.
silimle mütenasip çalışacak: bir yer a

ramaktayım. İi sahiplerinin !(itten 

(Çalışkan) rumuzuna müracaat etme
si rica olunur. 

Daktilo Bilen Bir Genç 
lı Arıyor 

Liseyi bitirdim. Şimdilik askerlikle 
hiç bir ilişiğim yoktur. Daktilo bilirim, 
el yazım güzeldir. Herhangi bir müesse
sede çalışmıya hazırım. İş vermek is
ti.ı'enlel'in Sn Telgraf Gazetesi R. N. 
G. rwnuıuyla müracaaUarı. 

Pl'atilr. bir fen memuru 
it arıyor 

Pratik fen memuruyum, Milteahhit
li.k yapmış, proje, hesap işlerinde, 70-
la ait bütün Aletleri kullanabilir yol, 
bina işlerinde tecıiibeli bir gencim. 
Elimde vesaik.im mevcuttur. İbtısa

ıuu dahilinde milnasip bir iş istiyo
rum. LQtten Son Telgraf Halk sütu-
11-unda M. rumuzuna bildirilnlesi. 

Gelen İt Verme Mektuplan 
Bayan Nebahat (Bilytl.k Postahane

dea) - Bayan N. D, S. A, Meral (İs
tanbuldan) - Mektuplarınız vardır. 

Saat ıs - li arasında alınanız mer
cudur. 

AÇIK KONUŞMA: Bayan Mualla: 
namınıza celmiş olan iş verme mek
tubu bugün adresinize gönderilmiş

tir. 
Bay Hikmet Özkan: Göndermİ3 ol

dufunuz ilin muhteviyatının Hallt 
Sütunumuz haricinde bulunduğunu ve 
binaenaleyh neşrolunamıyacağı.nı bil
diririz. 

Seveceksin ! 
Yazan : ETEM İZZET BENİCE 

tı· 
·~ .. 
~ il\! ~an ki sevmek, içten 
'liıı ~erek baglı olmak bir 
il; t~•Yüzüode en müessir 

~b, ç •t vasıta, hiçbir nüfuz 
1 ~i:~" kadaı· nüfuz eaemi
.... Yatadılısı el avuç için-. ··•ıyo • 
'' h t, Belki sen sevmedi· 
t" •11i- h' 1 ' . k b 
1 "'~•~ "' ıs erıme arşı u 
d•di:_,t ılavraıuyorsun, adına 
'< \ "1nıiz ve en değerli say 
\ıııd:~.•ilıu bile tehlikeye a

ı sev.ki aelıyamıyor
i 

c «: 'tv111 • • 
·ıti~ •• ıçııt yalvarıyerum, 

J ' 
Y9I> ·>tv 

~ " .• ı .... 
"'' ~ '''h 

1 
~v tuıo, Fakat, lıir gün 

\ ts;,~tseıı ve .. sevgi deıtilen 
11tt .; olutoan onua clelışeti

uşundaki kudretini an· 

lıyacaksın. İslerim ki, hayatta ta
dacağın ve bağlanacağın sevgi be
niın sevgim olsun. Beniln bugün
kü halimi senin için de dilemeyi 
asla istemiyorum. Çiiukü o, bir 
dilek değil bir acı beddua olur. 

Ben seni daiına ıncs'ut ve Ş&ll 

görmek isterim .• 
Halil Necip, yi11e ltu meldubuau 

büyiik sevgi ve saygı cümlelerile 
bitiriyordu, acele cevap istiyertlu. 
Onu okumak baııa kuvvet ve 

keııdimi müdaf.aa için de fırsat 
verai doğrUSll. 

Beıı mektubu okuyup da lıitiYtıı
ceye kati.ar Sali1ı, tek kelime s&yle
meden bekledi ve .. asabi asabi oda
nm içinde dolaşmaktan geri kal
madı. Herhalde kafasının içinde 
fırtınalar kopuyor \•e bu fırtıııala-

Klçilk dikkatsiz-
11 k le r 

Her yıl 12 Mayısta, lnönü 
§ehitleri :ziyaret edilir. Ora
daki abideye çelenkler ko
nar· lnönündeki şehitlik, bü
tün kurtuluş harbi devamın
ca, vatan uğruna can vermiı 
Türk çocuklarının sembolü. 
diiı'. 

Şehitliği :ziyarete giden he
ıetler hareket etmiş bulunu· 
yorlar· 

Her yıl bu :ziyaret, bütün 
yurd namına, bütün Türk 
milleti namına yapılır. He
men her vilayetten, inönüne 
civar kaz.a ve köylerden he
yetler gelir. Mera.imde, is
tiklal için canlarını vermİf 

az.i:z ölüler, aaygı ile anılır. 
Bi:z, bu hadise münasebe

tiyle, lıiiçük bir noktaya İfa

rel etmek istiyoruz. Son gün
lerde, /nönü ıehitliğini :ziya,. 
r-et haberini ve tafsilatını ve
ren ba:zı gazeteler, «lnönü 
:zaferi kutlanacak» ıeklinde 
garip cümleler yaz.ıyorlar. 

lnönü zaferinin yıldönü

mü, bir kaç hafta evveldi v• 
o :zaman, gazetelerde neıri
yat yapıldı. 

Küçük bir ihmal neticesi o

lan bu dikkatsizlik çirkindir 
Şehitliği ziyaret ve mahiyeti
ni doğru yazalım. Yakın ta· 
rihimi:ze ait milli hadiselere 
daha :ziyade alakalı olalım. 

BURHAN CEVAT 

Ne zararı var? 
HergUn ayni müvezziden gazete ah

yordu. O gün de gazetesini aldı. Fakat 

üzerinde beş k~ yoktu. Çocuk ta u
zattığı bir lirayı bozamadı. 

- Yarın verin bayım! 
- Canım olur muı Ya yarın ben ö-

lürsem? 
- Ne zarar var bayun?, 

Batırıaklarımızı 
dinlendirelim 

Kıştan yaza geçel'ken, uzviyeti
miz yeni mevsimi karşılamak için 
kenkl kendine hazırlığını yapar. 
Gerçi vücut kendi kendine hazır
lığını yapar amma, o vücudün sa
hibine de, uzviyetin bu gayretini 
kolaylaştırmak vazifesi düşer. 
Bunlardan biri de barsaklann 
temizlenmesidir. Yaz sebze mev
simi olduğu için, kl§Ln ağır ye
meklerin bjr hayli külte!ini çek
nıi4 olan barsakları şöyle biraz 
dinlendirmek gerektir. 

Bunun için de müshil haplr:ıra 

ihtiyaç yoktur. Sellülozu bol gı
dalar yemelidir. Artık yağlı ye
meklere elveda! 
Barsaklarınuzı tem.izlemek, va

zifesini kuvvetlendirmek demek, 
ayni zamanda mideyi de gözet
mek demektir. Mide ve barsağın 
rla Genede bir dinlenmiye ihti
yaçları oldul'tmu unutmıyalım. 

rın şimşekleri de gözlerinde çakı· 
yordu. 

Mektubu okuduktan sonra, hi
kinı bir sesle: 

- Okudum bunu. İçinde bana 
kahpe.. dedirtecek birşey yok .. 

Dedim. Salih ilk huşunetli se
sile: 

- Daha ne olınasıııı beklemeli 
idim .. 

Diyerek devam etti: 
- Şıı mektup bana berşeyi an

latmış bulunuyor. Beyhude yere 
kendiııi müdafaaya özenme. Kafa
mın içinde hükmümü vermiş bu
lunuyorum. Yalnız böyle çirkin 
bir sebeple birbirimizden ayrılmış 
olm~yı istenıezdiıtı. 

Buıın talihimin icaplarındaıı 

saymamak için elimde başka hiç· 
bir sebep yok. Sende biraz ümidim 
vardı. Ciddiyetine, dürüstlüğiine, 
seciycne inanıyordum. Fakat, sen 
de ötekiler gibi çıktın, sen de on· 
larıo yoluna ı:ittin. Demek ki, ka
der bana ilk karımdan sonrn bu
nu mul;adder kıldı \'e., sen de bir 
orospu olduı.ı.I. 

MELERDE: 
Gidip gelmemek, ge
lip görmemek var I 
"Yok canım. O kadar uzun boylu 
değil. Y alovaya kadar gideceğim,, 

--1-Yazan: BfJ&BYiN BEHÇET =1--
- Fahriciğim, artık gidiyorsun .. 

Ne olur ne olmaz. Gel helallaşa.. 
lım .. 

- Canım .. Gidiyorsam, ölmeğe 
gitmiy-0rum ya... Şuradan yalo • 
vaya kadar gidip biraz tavuk, bi
raz yumurta, biraz tereyağı alıp 
getireceğim. Topu t-0pu üç gün .. 
Kadıköyüne misafirliğe gider gi
bi bir şey ... 

- Belli olmaz Fahriciğim, belli 
olmaz. cGidip de gelmemek var .. 
Gelip de görmemek var .• 

- Allah saklasın canım .. Neye 
böyle fena şeyler y-0ruyorsun? 
Hem ben gider gelirim., Hem de 
gelir görürüm. 

- Hayır kardeşim .. Belli olmaz 
dedim ya!. Gider orada ölür ka. 
lırsın.. Gelemezsin.. Gelisin .. Gö. 
züne perde gelir, kör olursun, beni 
dünya gözile bir daha göremez -

• 1 
sın ... 

- Yahu Şükrü, pek hokkabaz 
şeysin .. Demindenberi, bütün bun
ları, bunu söylemek için mı söy
lüyordun? 

Birer kahkaha k-0yuverdiler. 
- Gel Fahriciğim .. Şu mahke. 

melere hir bakalım.. Daha bize 
vakit vaı:. Oturduklrı kanepeden 
kalktılar .. Samilerin kapısında yı· 
ğılıp geçilmez hale getirdikleri, 
fakat içerisi bomboş salona, bir 
kaç kişiyi ite kaka girdiler. Mü -
başir: 

- İçeri giı-elim efendim .. İçeri 
girelim .. Kapıyı kapayınız! Giren. 
lere çıkanlara yol veriniz. 
Kapının önündeki kalabalık da. 

ğıldi.. Bir kısmı içeri girdi.. Bir 
kısmı koridorda yürüyüp başka 

mahkemelere doğru gittiler. 

Ben de onların arkasından mah
kemeye girdim .. Kapının yanında 
durdum. 
Şişman, boylu, esmer bir kadın, 

davacı mevkiinde ayakta duru • 
yor: 

- İsbat etsin efendim .. İsbat 
etsin. Diyordu. Söylediklerini is. 
bat etsin. Ben şimdiye kadar ki
min malına el sürmüşüm? Öyle 
lafı söylemek kolay amma, isbat 
.lazım. 

Dışarıdan, başka bir mahkeme
den bir mübaşirin sesi duyuldu: 

- Şükrü .. Saffet! .. Şükrü .. Sat. 
fet! 

Muhakeme devam ediyordu. 
Kadın, kendisine hakaret edildi. 
ğine dair bazı şahitler gösterdi. 
Bu aralık, bizim iki ahbap sal-0nu 
terkedip tekrar koridora çıktılar, 
Biri: 

- Bırak be Fahri.. Bu dava fos! 
dedi. Başka, iyi bir dava bulalım ... 

- Bulalım amma, nerede? Sa
kın çağırmasınlar bizi ... 

- Yok, daha vakit var. Gel şu
raya girelim. 
Başka bir mahkemeye girdiler. 

Ben de girdim .. Kapının yanında 
durdum. 

Hakimin karşısında, on sekiz 
yirmi yaşlarında, mevkuf iki genç 

Son cümlesini söyleyinceye ka· 
dar onu sükOtla dinliyordum. Fa
kat, sen de bir orospu oldun .. der 
demez, birden köpürdüm. Sanki bü 
tün vücndüm bir zelzeleye tutul
muştu. Hançeremi yırtan bit ses
le haykırdım: 

- Sözünü geriye al. Hayatta 
daha baııa orospu.. diyecek alız 
yoktur. 

Garip adam, bai\ıracaitı yerde 
güldü, kahkaha ile güldii: 

- Ben öyle dedim. Sen bir baş· 
ka adı varsa onu söyle?, 

Dedi. Bu giilüşte, bu kahkalıa
da, bu soruşta baiiırmaktau daha 
acı, dalın nişterli bir eda ve ifade 
vardı. Bilmiyorum, birden nasıl 

bir his ve tahayyül bulıranı içine 
dü•tüm. Sandım ki, bütün Şam 
balkmııı ortasıaa çıkarılmışım ve 
bir meydan tekdirine tııtuluyo

runı, sonra da her öoiiıııe çıkan yü
zihne tükürii:vor •açlarımı yolu
yor. B·ı ıztır•ph tahayyiil sahne
sinin verdiği buhr:ın İ('inı:le çır

pındıı ıı ,..~ .. o cırpı ı gozl rimdcn 
mtithi~ bir yaş yaı;muru indjrdi .. 

vardı. İkisi de, kılık kıyaloet düş • 
künü idi. Hakim sordu: 

- Latif.. Sen söyle bakalım.. 
Nasıl çaldınız mangalı? 

Bu aralık, dışarıdan, biraz ev. 
velki mübaşirin sesi tekrar dn -
yuldu: 

- Şahit, Fahri.. Şahit, Fahri! 
Delikanlı, h!ıkimill sualine ce -

vap veriyordu: 
- Gece, Caferloe beraber yat. ı 

mağa gidiyorduk. Sokakla bi!" 
mangal gördük.. •Bunu •okağa a.. 
caba kim bıraktı?. dedik. Biz man
galın yanında konuşurken, bekçi
ler geldi .. Bizi yakaladılar .. Biz 
mangalı çalmadık. 

- Nasıl çalmadmız? Eve gir • 
mişsiniz.. Sizi bekçiler evden çı. 

karken görm~ler. 
- Hayır efendim .. Biz eve gir

medik. 
- Cafer, sen söyle bakalım .. 

Nasıl çaldınız? 

- Efendim, biz çalmadık. De -
diği gibi, biz geçerken yolda bir 
bakır mangal gördük.. Durduk . 
Boekçiler gelip bizi yakaladılar. 
Biz eve girmedik. 

Bizim iki ahbap, buradan da 
çıktılar. Yine, biri: 

- Fahriciğim, dedi. Burada da 
iş y-0k! 

- Yahu .. Bizim mahkemeyi ka.. 
çırmJyalım. 

Biraz ilerlediler. Bir mahkeme 
kapısında durdular'. 

- Şükrü .. Sen mübaşire soru -
ver; ne zaman çağıracaklar? 

- Daha vakit vardır. 
- Sor bakalım bir kere ... 
Kapının önüne çıkan mübaşirin 

yanına sokuldu. 

- Ağabey .. dedi, bizi ne zaman 
çağıracaksınız? 

- Siz kimsiniz? 
- Şükrü .. 
- Davanız kiminle? 
- Saffetle ... 

Mübaşir, elindeki listeye baktı. 
- Sizi çağırdık.. Gelmediniz .. 

Gıyabınızda muhakemeye baş • 
landı. 

-Eyvah! 
Öbiirü atıldı: 
-Ya ben? 
- Sen kimsin! 

- Ben de, o davada şahidtm .. 
Adını Fahri... 

-Soeni de çağırdık.. Yoktun .. 
Hakim, bir lira para cezası kesi
lerek ihzaren celbine karar ver
di. 

- Eyvah! şimdi söylesek, gel. 
diler desen, hakim tekrar almaz. 
mı acaba bizi? Bak biz buradayız. 
Hem de bir saatten beri burada -
yız .. Çağırıldığımızı duymadık .. 

- Hiç öyle şey olur mu? O, 
geçti artık .. Hem, burada bulun· 
saydınız duyardinız. Demek ki 
yoktunuz. 

- Burada idik yahu .. Şu malı. 
kelll€ye girdik.. bir dava dinli • 
yeelim dedik. 

(Devamı 6 ncı sayfa.da,) 

- Ben sana hiyaynet etmedim 
Salih .. 

Diye hıçkırarak kendimi müda
faaya devam etmek istedim: 

- Bunu sana en kat'l delilleri 
ve vesikalarile her zaman isbata 
·hazırım. 

Salih sözümü kesti: 
- Kadın na&ınesi istemiyorum. 

Göz yaşlarınla beni kandıramaz
sın. 

Diyerek devam etti: 
- Ötekiler de hep senin gibi 

ağ1ıyarak ıuasunt olduklarını is
bata çalıştılar ve .. en çok ağhyan
ları en günahkar olanları idi. Bel
ki, ilk vak'ada ilk gözyaşlarına ka
pıldıın, merhamet ve bağış tara
fına gittim, fakat, yine aldandım. 
Tecrübe bana anlath ki, en zalim 
ve en hiyanetkôr kadın, daima en 
çok ve en çabuk ağlıyan kadıııdır. 

Salibin bu sözleri lıilıniyorua, 
üzerimde nasıl bir aksites~ ve 
fevernn yarattı ki, bkden ke.di
mi toparladım ve: 

- Benim kendimi mliılafa..,_ 

ibti ac:ın yok. 
Dedim, devam ettim: 
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-aşmallalTIJ'ler 

e Diyorlar 'l 
l KD A M 

B. Abidin Oaver cİnönU Ruhu> i
simli bugü.nkü ba~ yazısında buıtın 
İnönü şehitliglııde lnönü zaferlerini 
tes'it içuı yapılan n1erasinı mtina:-;cbe
tile İstıklal Harbimizin kısa bir tarila
çeslo.i kaydetmekte ve bil.bassa: 

cİstikliıl ve Clln:ılıuriyeUmize kaste
decek duı)ıuanlar büti.ın dlinyada, yiAe 
emsali eörülnlcn1i.ş bir galibiyetin ınü· 
messili olabilırler; .ı:akat, biz de, yı.ne 
İstikliil Harbindeki yenilmez ru.hla 
eınsali görülıneııtlii galibiyetleri. em
sali &örülmemi~ maglubiyetlcre çevir
mek imunıle n1ü:cadeleye hazır olma
lıyız. Eeğr. Atatürk, lsmet lnönil ile 
öteki silah ve siyaseL arkada~lan, ie
na ve Wnitsiz şartlar kar;iısında yılnıJ.,j 
olsalardı, Türkiye, istiklalini ve se
re!li varhgını asla elde edeı .1ezdi. Bı.z.i 
muzaller eden, o sarsılmaz, o yılınaz 
ruh olmu1'tur. Her şeye ragınen bu 
ruh, itimizdc daha kuvvetli, daha sag
lam, daha zinde olarak yajanıalıdır. 

Eğer, bir gün t.eca\•ü1.e ugrayJp ta har
betınek mccburiyctınde kahrı:tak, lıizi 
kurtaracak olan u ruhtur. lnOnlerınde, 
Sakaryalarda1 Dumlupınarltn·da ınu

ztier olan o sarsılmaz., o yılınaz ruh. 
Bu ruh, Atati..ı.rkl.Uı Olıocz ruhudur, bu 
ruh, isınct ınöni.ı ni.J.n yal.ru.ı. düşınanı 
değil, milletın makfrs taliini de yen
nıiş olan bUyuk ruhudur. İstıkbali ve 
hfıdi!>cleri bu ruhla bekliyehm.> de
mektedir. 

YENi SABAH_! 
B. Hüseyin Calıit Yalçın 4.1Jwıya 

vaziyelı \'ani.-nle~ıyor> 1::Ü1nlı ougunkü 
baş yuz.ı~uıau bazı Avrupa ıt<1ıcLeleri
nin, dUnya vazıyetuıın \ ..ı..lnli~tgıui 
yazdıklarını, bunda şilphe oldadJğ1nı1 
çünkü Almanlaruı ı-ı.vı upanın ı;;ın.i bi
tirdıkleu sonra uwıyanuı 5.aır kıt';;tla
rını da ale~e vcrrnek~en....gen durnuya
c;.ak,Iarını .:suyicdikten !ionra harbin 
mili>takbel ink:ışaflarıqı tahlil etmek
te ve: 

~İngıJtcre gl!rek Tobl'uğu, geı-ek :arı
sırl, gerek Orld~<trktn .sair müh.t.m 
nokıalarını bUtiJn Iınparatorluk kuv
vetlerilc ınüdafaaya kat'i surette az
metmı~ oldugunu ilan etıniştir. Al
mankır ılk deia olu.rak az.inuı ,-e ba
zı.rhklı biı· Ingilıl. nıüdaı'.aa:::;ın.ın çe
tinliği ile carpı~acaklardı.r: Öyle 4Uı
min ediyoruz kiı bu çarpışına Alman 

• ordularının mukadderatında bir dö
nüm noktası ı~kil edecektir.• de-
mektedir. 

TAN 
B. Zekeriya Sertel «Tı.i..rk billetinin 

kuvvet kaynakiarn· i!:ilmli L>ugün.kü 
yazı;;tnda ÇOrçil.in İn&iliz lllilletinin 
maneviyatını yiık:ieltrnL'k .için düşman 
tayyarelerinin tahrıp ettikleri yerleri 
görıne.sini tav.,iyc ettiğini .!)oyliyerek 
Türk milletinin iı.ıarunı bilınck için 
böyle tavı;iyclere muhtaç bulunmadı
iwt, biziıu en buyi..ih. kuvvet kaynağı
mızın bütün bir husumet cihanına 

karşı kazandığımız İstiklAJ. Harbi ve o 
harbe alt kı.ymetti hatıralar olduğunu. 
ve Türk rnHctini dünyanın en buh
ranlı devre.si.üde başında İsoıet İoönil 
gibi ibr ~t:Ie sahip olmakla tali.in en 
büyük mazhariyetine ermiş bulundu· 
iunu beyan etmektedir. 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi 4ı:.1lüı· milletin .işbir

liğiJ isi.ı11li bugünkü baş yazı.sında se
beb belli oln1ıyan bit harbin ne vakit 
ve nasıl biteceğini ta.yin etmenin güç 
olduğunu söyli,yerek eı;ki b;.ırple bll 
harbin bir mukaye.sesuıi yapnutlıcta ve 
bilahara yeni nizamın Mihver tarafın
dan takip olunan gayesini tahlil et
tlkten wnra: 

<Be~eriyetin tekıln1Wiıae uygun mü
terakki bir yeni nizam ancak hür mil
letlerin samimi i110ırliği etmelerile ta
hakkuk edebilir. i-Ier biri birer ta.riht 
varlık olan milletlerin haklarınah tir
met eden \·e harbi ebediyen kadro ha
rici yapar<.ık \'azıyete münha:iran sul
hU h<lkiın kılan bir yeni nizanl. Ve bu
nu yalnız Avrupa için değil, dünya 
için böyle di4;i.ınıneı.;; zaruretı vardır. 

l\!Unakale vasıtalarının çokluiu ,.u
zünden bütı.in kıt'alar kapı bir komşu ... 
lar haline girmiii olduktan s\.lnra dün
yayı parçalı bohça halinde bir nizama 
uydurınaga artık imkJ.n kalma~tır. 

Bizce ergeç vaziyete hAkinı olacak 
hakikat budur. Onu her taraf anlasa 
oimdiki dövüs harbinin bir gUn dalla 
fazla devnuna mahal olınaksızın mu
hariplerin kan ve ateş i~inde şu salıa
dan bu ~ahaya koşacak yerde insanlı
ğın hyatına verilecek hakiki: yne1 ai
am içio derhal ma:ia ba&IDa oturd.uk
ları görülill'dil.• demektedir. 

- Kendimi affettirmek, bir ko
ca korkusu çekmiş olmak, senden 
ayrılmamak için ağlpmadıın, Ni
hayet bir arada yaşıyabildiğiıaiz 
gibi ayrı ayrı da yaşıyabiliriz. Se
ninle beraber olmak bana hiçltir 
şey kazandırmış olmadığı gibi ay
ı'llmak da hiç birşey kaybettir
nez. 

Ben bunları söyler söylemez, Sa
ha: 

- O halde mesele y•k. Zaten 
münakaşayı istemiyen ae lıeaim. 
Derhal bana ait olan bu yuvayı 
terketınek sana düşer~ 

Dedi. 
İtiraz etınedlın: 
- Hay hayyy .. hemen çılmuya 

hazırlDl!. 

Diyerek Wr teklif 1apt11R: 
- Yalnız senden şuııu ısa,. 

rum .. 
Daha sez"- deva eclerııı., 

Salih: 
- Ne e?. 
Diye serdL 
- Ne sea4e, ne de benıfe 1ılr 

uJr..ı. kalmama- istiyerum. 
(Arlıuı var) 

Bir dostum var, geçen ~ 
ziyaretime geldi· \,-otdanberi 
görüıemiyorduıc .. ti"ıı görmi
yeli, evlennıit, barklaı m•ı . 
Ho§ betten sonra, yem aya
tından §Öyle anıatmıya i>at
ladı: 

«- Karımdan m.:ımıu
num. İyi kadın.. F evıcau•de 
anlaştık. t'akac, gel g~1eum 
kaynanam.. A.u IJU ı.uyna
nam.. Ne rahatı.nızi l>ırakı
yor, ne li.uzurumu"u. 

Evvela, ıı.y.ı eve çı,.llk. 
Mübalağasız söylüycı· m. 

Kaynanam, h<:ı: ~·ııı, er
kenden damıar, a"§ı>.ın gt:ç 
vakitlere kadar kalı., ı.;ı,;ı ıu 
başının etini yerdi. h.tL•DID 

hasretine dayanamıyornıu~ 
Ayrı olamazn.ış.. ı.ı cıaıı:a 
beraber oturmalı imiş.· 
Akşamları eve gıu"nm, 

bakarım, miJarir-.. Yemekte 
beş kişi, gece yatısında üç ki
şi.· i(aynanam, uzaktan ya
kından ne kadar hısım ak· 
raba vana, hep&ıni toplar, 
getirir. Bir gün bile, karıkoca 
başbll§a verip evimizde asü
de kalmamıtızdır. 

Baktık ki olacak gibi de
ğil.. Kaynanam, mütemadi
yen ısrar ediyor, çağırıyor· 
mecbur olduk, onların yanı· 
na tafınmıya.. iki odalı bir 
evleri var. Onlar evde üç ki
şi. Biz de iki kiti. Etti mi 
beş? . Hemen her aktara da 
gece yatısı bir misafir vardır. 
Artık, bu kadar insanın iki 
odalı bir evde nasıl barındı· 
ğını düşün .. Adeta, bir göçe· 
be, bir muhacir hayatı yaıı· 
~oruz. Ne yediğimiz belli, ne 
yattığımız, ne uyduğumuz.·. 
Kaynanamın çenesi de bir 

taraftan devamda.· Dütün· 
dülc, taşındık. Bir aralık, tek· 
rar ayrı bir eve çıkalım de
dik. Fakat, biliyoruz ki, 
yine rahat yok. Çünkü, kay• 
nanam, yine her sabah erken· 
den damlıyacak, kızının ba
ıının etini yiyecek. 

Karar verdim: Anladım ki, 
biz, İatanbulda kaldıkça, 
kaynanamın elinden kurtu· 
luı yoktur. Anadoluya, hem 
de uzak bir Anadolu kasaba
sına gitmekten bqk.a çare 
yoktur. BilmiyC?rwn, arka
mızdan, gittiğimiz yere de 
eelir mi?. 

Fakat, gelir mi, gelir, ha.· 
Şimdi, teıebbüse ciriıtim. 

Uzak bir Anadolu ıebrin· 
de İf arıyorum. Bulur bul· 
maz, hemen tası tarağı topla· 
yıp eideceğim. Muhtemel bir 
bombardımana kartı latan. 
bul boıaltılıyor. Fakat, ina· 
nın azizim ki, bizim batımız
daki bomba daha amansız .. ·» 

R. SA.BiT 

1

1 ~iri!"1.zi_nDE~DI• ~. ltiepımı~ın ı: 
Aksaray halkı 

Sinemasız 
bırakılmamalıdır 
Gerek ~ ve ıerek yailik: 

sinemasında rAevaimin en nezih 
filmlerini göstermekle Aksa.ray 
semti halkının çok fazla aliıka 
ve ratbetiııl kazaımıış olan Ay
nur Sinemaaıaın bu sene )'azlık 
kısmının a~ılmaması teessürle 
karwılanm11, sebebi tahJtik olW>
muıı v.. a1ıaan malılmata ı:ör• 
sinemnın ha,ili uzajıntia bulunu. 
hastabakıcı mektebinin şikAyeti 
üzerine bu sene faaliyete ~
sıne J'llilsaatlıe •luamadıjı anla
şılmıştır. 

Vakıa meloNt> idareal tarafın
dan sıneınanın kapısına oparlör 
konulmaması suı>eUle yalı>ıı seda
nın azaltılmıuıı ınakori.ı temi.ne 
kAli bulunac&iı müLUt.azası ileri 
sürilerek bli şik~eitea büfthara 
feragat olmıııınış ise do Jteııilz si· 
nemaaın ı.r aedenee açılma~ı 

kaı.11. elamaımftu'. 
Aksar y ve 9" .. ı &illi kalaO.· 

lık )'ei"lerdeki lıalkll'AlZıa ııel>rhı 
uzak yerle\'iade1':i sl!MIMaiarma 
ııitmelerlne ıı.tipeç btNlunıyan 
bu sineaNDtl.11 böyle v.ailııi. ı;ebep
leWe fa~a eeri IM.rekılması 
1'i~ le doıı<n ııöriilıı>emektedir. 
Vali ve b~ relııintlıEin naza
rı dikkat.ine koyarız.> 
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Arkadaşımla yeni kiraladığı 
apartımana gircliğimiz zaman hay. 
ret etmekten kendimi alamadım. 
Burası geniş bir daire idi. Halbu· 
ki o bekar, kimsesiz bir gençti. 
Bu kadar geniş bir yeri :ae yapa. 
cektı. Sordum: 

- Niçin tuttun bu koca yeri, sa
na iki odalı küçük bir yfi kifa • 
y<!t etmez mi idi? 

O başını salladı: 
- Sorma, dedi, sornıa, ben de 

büyük olduğunu biliyrum amma 
lbflebile tuttum, hem kirasıda faz
la ayda lor beş lira. 

- O halde niçin tuttını, başka 
bir yer bulaıruız mı idin? 
Arkadaşım odaya girelim an • 

latayım dedi birlikte içeri girdik. 
Karşılıklı oturduk: 

- Hayret ediyorsun değil nıi, 
niçin bu apartıman katını tut -
tum? Nıçin bu kadar kira veriyo. 
rum? Öyle ise dinle. 

Sen de biliyorsun, kendime gö
re münasip bir yer arıyordum. 

llir çak yerlere bakmıştım. Fa • 
kat hiÇ birisi arzuma muvafık de
ğildi. Nihayet burayı söylroiler. 
Geldim. Apartıman sahibi bana 
kiralık katı gösterdi. Fena değil. 
di. Fakat beni!"' için büyük, hem 
de k;rası fazla idi. Ben şöyle on 
on beş lira":k bir yer tiyordum. 
Düşünüp, sonra tutup tutmıya • 
cağımı bild.rPceğimi söyledin'.. 

Merdivenlerden inıyorduk. Ken.. 
di oturdukları kata gelmiştik, Ba
na aparbnanın güzelliğinden, 

havasından, deniz gördüğünden 
bahsediyor böyle güz-el bir yer iıu. 
lamıya~ağımı söylüyordu. 

Bu sırada yanımızda:..i kapı a
çıldı, bir baş uzandı. Baktım.Bu 
ııarışın, bukle bukle sarı saçlı, ye. 
fil gözlü, narin bir kız haşı idi. 
Tallı bir sesle 

- Nt' oldu, dıye seslendi bey 
katı beg0nıneıliler, galiba. 

Ben 1 cıT.en cevap verdim: 

kızın dirı vücudü üzerinde dola
şıyordu. Bir aralık gözlerim göz
lerine iliştı. Onun gözlerimin i -
çine bakarak gizli gizli gülümse. 
diğini gördüm. Ne sihirli bir ba -
kış, ne tatlı bir gülümseyişli bu. 
Titrediğimi hissettım, gözlerimi 
onun gözlerinden kurtaral'ak ce. 
vap verdim: 

- Peki tutuyorum dedim, iste
diğiniz kirayı vereceğim. 

Öğleden sonra kontrat yapmak 
üzere ayrıldık. 

Memnundum. ne iyi olmuştu. 
da biz konuşurken o güzel kız ka
pıya çıkmıştı. Biraz pahalı imiş 
ne çıkar, varsın olsun. Apartıman 
sahibin;n böyle güzel bir kızı ol. 
duktan ve o güzel kızın da vaat
kar bir tPbessümüne nail olduk • 
tan sonra yirmi beş değil elli bile 
\·ere bilirdim. 

Ertesi gün taşınmıştım. Apar
t.iman hakikaten çok güzeldi. Gü. 
neş, ha ·a 1 manzara mükemmeldi. 
Aklım g<>nç kızda icli. Onu gö

rebilmek için sık sık balkonlarına 
bakıyor, bclkı sokağa çıkarken 
görürüm diye penC<!renin önünJen 
ayrılmıyordum. Fakat balkonda 
apar:ıman sahibi ile ailesinden ve 
on onbeş yaşlarında iki çocuktan 
başka kimseyi göremiyordum. 
O acaba niçin balkona çıkmıyor
du. Sokağa çıktığını da görme • 
miştim. 

• Gün geçtikçe içimdeki onu gö
rebilmek arzusu daha şiddet.leni. 
yordu. Güzel hayali, yeşil gözleri 
bir türlü gözlerimin önünden git
miyor, ondan başka bir şey dü • 
şünmüyor, onun hayalinden baş
ka bir şeyle meşgul olmuyordum. 

Böylece bir hafta geçti. Bütün 
boş zamanlarımda pencerenin ö. 
nünden ayrılmamama rağmen 

onu görememiştim. 

Şi e lt~dar 
İngilizler bir 
çok ihraç hare
lretleri yapmış 
bulunuyorlar 
Fakat hepsinde de 
geri çekilmiş olmala
rı, günün birinde Av
rupaya ihraç hareke
ti yapamıyacaklarına 
misal teşkil eder mi? 
Bu harbin başlangıcındanberi, 

İngiliz adalarının Alman ordusu 
taraiından işgali her zaman bahis 

mevzuu olmuştur. Fakat muhare
be başlıyalı bir buçuk seneyi geç
tiği halde böyle bir işgal tahakkuk 
etmemişfu. İngilterenfo işgali ta
rihte birçok büyük kumandanlar 
tuafından tasavvur cdilmi~se de 
berşeyey yrağmen Duvr sahille
rinden öteye bir tek asker çıkarı
labildiği görülmemiştir. 

İnğiliz adasının bundan sonra 
Alman orduları tarafından işgal 
edilip edilenıiyeceği de, istikbalin 

194.0 n!sanının lıa~!angıcında 
Almanya Dan: markayı işgnl etti. 
Norveç lim~ntarında da r,,'ilnlcr
dc.:nhrri vapur]arın ünıbarlarınlla 
sak!anaıı Alnıan askerleri birden
lıirc dışaraya çıkarak, Norveç sa
hillerini işgal elliler. 

O zan1anlar nıtitte[ik bulunan 
İngiltere ile Fransa bu memleket
teki Alnıan pl5nlarını önlcıneğe 
karar verdiler ve 22 nisanda müt
tefik kuvvetler Alman tayyarele
rinin şiddetli hücumlarına rağ
men, Non·cç sahilinin iki noktası
na eıktılar. Dombns ve Oslo mın
tak;larında miittcfikler yalnız ka
raya çıkmakla kalmadılar, ileriye 
doğru da yürüdüler. Fakat bir 
kaç gün sonra, stratejik sebepler
le bu mıntakalardan çekilmeğe 
mecbur kaldılar. 

Yine 23 nisanda Varşpit İngiliz 
zırhlısı ile diğer hafi( cüzütamlar 
Narvik halicine girmi~lcr ,.e bu
rada bulunan on bir Alman dest
royerını tahrip ettikten sonra. 
şehre de asker çıkarmışlardı. Bir 
ay sonra, 30 mayısta Narvik şehri 
tamamile İngilizlerin eline geç
mişti. Fakat Almanların Fransada 
ileri hareketi başlayınca, Norveç
teki kıt'aları geri çekmek nıecbu
riyeyti hasıl cldu. 

Yani Norveçe gerçi müşkülatla, 
fakat muva!fakiyetle asker çıka-
rılmıştır. 

İZLANDA 
İngiltere, şimal yolundaki mii-

Uzakşark'ta 
Singapur ü.ssü 
hakkında bazı 

malumat 
İngilterenin uğraşmıya mec • 

bur olduğu muhtelif dağınık cep. 
heler malumdur ki, her biri de ay
rı ayrı İngiltere için hayati ehem
miyeti haizdirler. Bunlardan bi. 
ri de ara sıra kısa ajans telgraf • 
larında ismi gelip geçiveren U -
zak Şark cephesidir. Gerçi uzak 
Şarkta bir harp cephesi mevcut 
değilse de, İngilterenin almış ol
duğu bir cephe mevcuttur. 

Bir gün küçük bir haber, mesela 
Singapura yeni takviye kuvvetle. 
ri gönderildiğini bildirir. Demek 
ki İngiltere bu cephenin de tak. 
viyesine lüzum görmüştür. 

Hatta bu lüzum çok daha evvel
den hissedilmiş, geçen teşr:n:,a. 
nide Uzak Şark kuvvetleri baş • 
kumandanlığı makamı ihdas e • 
dilmişti. Bu makama da Hava Ma
reşali Sir Robert Bruk Popham 
getirilmişti. 

Vazıfeleri tayin edilen başku -
mandan, Genel Kurmayı ile bir • 
likte Singapurda oturmaktadır. 

Çin ve Şarki Hindistan suların • 
daki İngiliz filoları kumandanla
rı ile, ayrıca Avusturalya, Yeni 
Zelfında, Birmanya, Malezya Aa
l'a ve hava kuvvetleri kumandan. 
ları ile de teşriki mesai etmek -
tedir. 

Japonların, cenuba dü~en bazı 
ülkeler hakkında, programlaşmış 
emelleri vardır. Mesela ilk olarak 
Çin Hindistanına göz koymuştur 
ve bir gün Saygona ihraç yapma
sı ihtjmaller dahilindedir. 

İngilterenin Uzak Şarkta olduk
ça mühim kuvvetleri vardır. Dün. 
yanın bu ucunda bulundurduğu 
harp filosu 100,000 ile 150,000 ton 
arasındadır. Hindistanda ve Ma. 
la adalarında mühim bir ordu bek
lemektedir. Yalnız Hindistanda 
İngiltere 200,000 kişilik bir ordu 

(Devamı 6 nc1da 

- Hayır beyan Uı1~ki6 çok ho
fllllla gitti, faka. k.ra;anı bir az 
fazla buldum. 

Merak ve hırsımdan çıldıracak
tını. Niçin balkona veya sokağa 
çıkmıyordu? Yoksa onu sık sık bir 
inzibat altına mı almışlardı? Böy. 
le olsa bile insan koca bir hafta -
da bir kere olsun balkona veya so. 
kağa çıkmaz mı idi? 

Yuka.rıki ,.erim, 1ngi!iz!erin dibi düz, kauççuk sandallarda ka- 1 
....U..rda ih,.cıç hcırek~ti talimleri ycı pmaktcı olduklcırını gösteriyor. Bu lST ANBULDA L. 
sandallar yedi kişi dmaktadır ve portatif olduklarındaıı sür'atle iste- ,, 

O alııına dökü:en sarı buk.lete.. 
ıini hafif bir baş sallamasile ya -
ımıa a!Qrak: 

nilen yere nakledilebilir. DEV TAYYARELJ>;R 

- A hiçte fazla değil doğrlt!lU. 
l!en herr~n ilave e'.t!m: 
- F~kat bunu bcn:m gibi bi:r 

ıenç nasıl verebilir? Hem benftlı 
için biraz biiyük de~il mi? 

O yeşil gözlerini yüzümde gez. 
merek ve gözlerimde durdttTa
rak ha!ifce gülümsedi 

- Vallahı siz bilirsiniz. 
Bunları söylerken kapının önü. 

•e çıkmıştı ne güzel bir kızdı bu. 
On !l<!l<iz yirmi yaşlarında ya var 
Y• yoktu. Üzerindeki kısa kollu 
ince elbi!l<!, dolgun göğsünü, ge
niş kalçalarını, düzgün bacakları.. 
nı bütün güzelliği ile meydana çı
karıyordu. 

Olduğum yerde çivilenmiş kal. 
mıştım. Fikrim değişir gibi ~kDU§· 
tu. O, sarışın başını kapının lı:e • 
narına dayadığı çıplak kolunoo 
üzerine bırakJmıı, yeşil gözlenni 
yüzümde gezdiriyor, bir şey söy
J.memı beklihordv. 
Apartıman sahibinde:ııı biraz ten. 

zilat yapmasını rica ettim. O daha 
apğı vereıniyeceğini söylüyordu. \ 
Düşünüyordum. Gözlerim genç 

Bir akşam işimden dönmüş -
tüm. Baktım balkonda gördüğüm 
apartıman sahibinin çocukları ka. 
pının önünde oynuyorlar. İçeri 
gll'm<ıden evvel onlarla konuşmak 
istedim. Mektepten, dersden ko
nu~tuktan sonra bir aralık: 

- Başka kardeşiniz var mı? de. 
dim maksadım genç kızı anla -
•aktı. Büyüğü: 

- Hayır dedi iki kardeşiz, ~ 
ka. kardeşimiz yok. 

- Ya dedim ben sizde bir ab • 
la gördüm o sizin kardeşiniz de. 
ili ırıi? 

O yüzüme baktı: 
- Mualla ablamı mı soru,or 

sunuz1 

- İsmini bilmiyorum sarı aaçlı. 
- Evet Mualla abla işte, fakat 

o 'bizim asıl ablamız değil lı..i, am
camızın kızı. 

:M'.erakla sorduın: 
- Amcanız burada otıurmuyor 

mu? 
- Hayır onlar burada değil ki, 

Konyadalar. Kızlarını da okut -
mak i~in bizim yanımıza gönder. 
mitlerdi. Bu sene lisenin son sı -

( Devcınıı 6 n.cı scıyfcıda.) 

karanlıklarında cevabı kestirilem
yen bir sualdir. 
AınerikaWar, bütün dünyanın 

İngilterenin işgali meselesi lıak
kında bir hayli mürekkep akıttık· 
!arı halde, İngilizlerin şimdiye ka
dar birçok muvaffakiyetli Üıraç 
hareketleri yapmış olduklarına i
,arct ediyorlar. 

Bu ihraç hareketlerinin birincisi 
ve en mühimmi harbn bida~etn
de, Fransız toprağına İngiliz as
kerlerinin getirilmiş, yani ihraç 
edilmiş olma•ıdır. Almanya, bütün 
tayyareleri ,.e denizaltı gemilerile 
buna mani olamamıştır. Yüz bin
lerce a~ker \1 C muazzam bir ye
kün tutan lıarp malzomesi Fran-
91" sahiline lıir tek asker, lıir t 
tüfek kaybedilmeden ihraç e.til
mi~tir. 

Ancak bunda ihraç hareketi ya
pılan sahilin, yani Fransanın mu
vafakat ve yardımı vardı, o baş
ka ... raka İngilizlerin yapıkları 
cliier ihraç hareketlerinden lıalt
sedelinı. 

NORVEÇTE 
Bundan sonra Norveç lıarekitı 

başladL 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 59 

1 

ruhu şom üzerine hücum e~'.cek 
sair ümerayı devlet Şehzadei ali
himmetten ol şecaati müşaherle ey
lediklerinde muavenet için inanı 
himmeti oltarafa çevirdiler .• 
Şehzade Yıldırım, dünyaya gel-TUNA BOYUNDA 

TÜRK ORDULARI 
Yazan: M. SAMİ 

Yıldırım yaltn kıhç düşmana yürüdü 
Llıeı ... r bu maneYranın ne mak

ş~da mebni icra edildığini anlıyer
du. Lazar, Yıld:r:m Beyaz:.Ln bu 
n:anenasını akim bıra>kırı.a<ır. için 
derhal sol cenahtan yirmi 9in ·ka
dar Boşnak seçti. K~.al 'l'ovilrioe

nun yeğeni Vokaviçin ma~~ 
vererek Y,ld:rım Beyaz:dın ı.u
mandasında dörtnal ilerliyen A· 
na<iolu sıpa . .isi üzerine poderdi. 

Sehzade Yıld:.rım. Anadolu di-
- }~,:erlerinin en önilnae yal n lB

L düoıman ~af!arır:ı fi~ğru dert
ruıla ~ ürüyord. Düş .. ıanla vukua 
gl'ie1' ırü. öeme çok şidde•li oldu. 

O derecede JJ, Bosn.lıiar, Yıl
dırım Beyazıdın ·kahramanane hü
cumuna bir türEi mukavemet e
deme<l il er. 

Yıldırım Beyazıd düşman Ülı!'

larHt.ın i~ine d .. lmış ,.yalın «t.lıç lwı
şabaş ç .. r~ıyordu. :Lföcadele ve 
mukatele müthişti. Düşman ltuv
vetl.eri de iki mislin<len fazlaydı. 

Sulakzade tarihi, Yıldırmın •u 
muharebe ; hakknda şunları ya
zıyor: 

•lieır.<n •at kolıla Şehzade Yti.
dırı.m Han aol k<>lun mağlftp old.ıı
ıun g ric~ &f>rkıhat.f giei el gü-

miş geçmiş kumandanların en 
dahilerinden ve cür'etkarlarndan 
biridir. Bizzat ordusu başında bir 
nefer gıbi harbederdi. 

Yıldırım düşman savletini \'e 
gelen · düşman imdat kunetinin 
mukavemetini yararak kardeşi 

Yakub Çelebiyi geri çekilmeğe 
mecbur eden düşmanın sol cena
hını da ze<iel..di. 

Bu şiddetlı müsademe Jıetıce
sinde düşman saflarında kargaşa-
1.ıi;: husule geldi. Yıldıcını, düşma
nın intizamını bozmuş, otuz kırk 
itin kı~yi ltirbirine kan<:tınnı~tı. 
~te bu kar~hkian istifade ~ 

een Yiio>kub Çelebi kumandasında
ki lııt'a)Qr, Ayine Bey ve Sar;ca 
~ maiyetindekı kuvvetlerle tak-

viye edilerek .miithiş bir mukabil 1 
taarncza geçtiler. 

Ehli. alıp cepheden ve sQl «-

nakalesini emniyet altına almak 
ve Atlantikte stratejik bir üs 
vücude getirmek için İzlandayı da 
işgal etmiştir. Alman denizaltıları 
ve tayyarelerine rağmen, ihraç ha
reketi kolaylıkla yapılmıştır. 

İngilizler hala bu adada bulun
maktadır. 

AKDENİZDE 
Akdenize gelince, yakında On

iki adalar bulunmasına rağmen, 
Arnavntluk harekatı haşlayınca, 

Giride asker çıkarmışlardır. 

(Devamı 6 ncı ıcıyfcıda) 

den birinde ı.ıarn-ıara aöklerinde 
tenezzüh eder gibi 

Marmara ve Adalara görül
memiş harikalı bir nezaret, şa
dırvanlar, asma bahçeler, havai 
2000 kişilik taraçalar 

?ı.Ioedm havai 

,-1 MARMARA j 
~ GAZİNOSU 

1 Beyazıtta (l\.lannara) Sineması
nın ~1uhteşem taraçalarında 

Pek yalulı<b a~ılıyor. 

İki aydaııbul :recine &"•len Fr&DS12 fllmi ... 
1940 9eDeSlnln eo mükemmel p.heeeTI ... 

ARTİST NAMZETLERİ 
BAS ROLLERDE : 

LOUiS JOUVET • CLAUDE DAUPHİN 
ye JEANİNE DARCEY 

öNtlMÜZDEXİ SALI AKŞAMI 

S Ü M E R sinemasında 

nahtan bu derece kat'i bir taarruza 
uğradıkların; görünce geri çekil
mcğe başladılar. 

Türkler ,düşmanın bu halinden 
istifade ederek daha büyük bir 

cesaretle takip eylediler. 
Türkler, küçük bir muharebe 

manevrasile koca Ehlisalip ordu
sunu boegunluğa yüztutar hale 

getirmişlerdi. 

Sultan Murad, merkezde at ü

zerinde olduğu halde muharebe
nin bütün safahatını takip ediyor
du. Türk kumandanlarının ve 
askerlerinin harekatı bir harika 
idL Anadolu sipahisi önüne gele
ni biçiyordu. 

Muharebe tam beş saat devam 
etti. Ehlisa!.p Türk süvarilerinin 
tai<op hareki<tnnan kurtulup bir 

türlü kar·şan saflarını tanzim e
demediğinden ıniinhezimen kaç
mağa ba-ıladı. 

Fakat Sıqı tırah Lhar ki, Eiıli
s.alip ordularının ayni zamanda 
'oafkumandanı idı. Türk sü,·arile-

ri tarafından esir edilmişti (1). 

Sultan Murad, kumandanlıkta 
emsalsiz bir deh;i yaratmıştı. 0-

nıın verdiği emir !erdir ki 'I'ürkler 
Kosva meydan muharebesini ka
zandırmıştır. 

Muzafferiyetten sonra padişah, 
meydan muharebesini dolaşmak 

istedi. Maiyeti ile beraber muha
rebe meydanını dolaştığı esnada 
bir Sırplı padişahtan istirham için 
ricada bulundu. 

Sultan Murad. Sırplının ricasını 
kabul ile huzuruna davet etti. Fa
ikat Miloş Kabilo\•iç namında olan 
b~ eür'etkiır herif, padi§aha takar
rup eder etmez belinden bir han
çer çıkararak Sultan Muradı ya
raladı. 

Padişah, aldığı yaradan vefat et
ti. Muzaffer ordusunu matemler 
içinde bıraktı. Sultan Murad Bur
sada yaptırılığı camie naklolun
muştur. 

Bu facianın hatıraııı olmak il-

Cl) Sahaifülahltar, Cilt 3, S. :ıe:ı, 
3M - Hammer tarilııi Cilt 1. S. Sl 

• 
rı u 

CEM 
Tefrika • 

Vak'a gecesi batak ane etrs 
fında biz gözcülük ediyord 
buı·ayı bastıklarını ve hu işi de 
Balyemez Kcnanın, yüklüce bir 
para mukabilinde kendilerine yap
tırtmış olduğunu söyledi. 

Mustafa: 
- Seni dedi, şimdi kıtır kıtır 

doğrarım burada!, Siz r' .t 'ek is
tanbulda bu gibi haltlar yclllckle 
imrünüzü geçiriyorsunuz ha!. Sö~· .. 
le bakayım bana kerata, siz şimdi
ye kadar böyle kaç vak'a yaptı-
JUZ? 

Beriki önce inkar edecek oldu, 
fakat baktı ki araba ile dayak yi
yecek, belki de kıkırdıyacak, o 
zaman tuttu, ~imdiye kadar İstan
bulda para ile işlcn•iş oldukları 
bu gibi cürümleri anlattı. Bunla
rın sayıysı belki elliyi buluyor
du. En sonra da kendine dokunul
maması, hayatına kıyılmoması 

§artile onlara pek mühim bir su
dan demvurdu, 

Mustafa sordu: 
- Ne gibi mühim sırmış o baka

yım? 

Herif kendisinin ele verilmeme
siJ1i de şart koşup Mustafadan bu 
hususta teminat aldıktan sonra: 

- Üç gece sonra, ,dedi, Aksaray 
civarındaki bir batakhanede bir 
delikanlıyı boğazlıyacaklar!. 

- Kimler boğazlıyacak?. 
- Batakhanenin sahipleri' ile 

sermayeleri!. 
- Bunu sen nereden biliyorsun? 
- Bizim işimiz, gücümiiz buza-

ten ağam, hi~ bilmez olur muyuz? 
Hatta o gece vak'a işlenirken ba
takhane etrafında biz gözciiliik 
edeceğiz!. 

Bu sözler karşısında gözleri d~rt 
açılan Mustafa, bu üç belalı lıeri
fi o gece Cnzunın cvinjn kömürlü
ğüne kilitledi ve sabahleyin hun
lardan ikisini serbest bırakıp o 
müthiş batakhane meselesini ha
ber vereni evde alıkoydu, ondan 
üç gün sonra bir akşam üzeri Ak
sarayda iıir kahvede birleşmek Ü• 

zere kat'i söz aJdıktan sonra, o 
akşam onu da koyuverdi. Fakat 
koyuverirken kendisine şnnu da 
sıkıca tenbih etti: 

- Eğer meseleyi başkasına açar, 
yahut oraya o gece bizden başka
sını da getirecek &!ursan karış
mam hapı yuttuğtın gündür ha!. 

• Aksaray batakhane-
sinde bir genci nasıl 
bo ğazlıyacaklardı ?(*) 

O akşam 111ustafa ile Cazını ken
dilerince lazım gelen her tedbiri 
aldıktan sonra, muayyen saatte 
Aksaraydaki kaln•eye gelip o l>e
lfılı herifi yan !arma aldılar ve 
Lfuıgadaki me) hanelerden birine 
daldılar. Fakat, Jllustafa ile Cazım 
bu akşam gayet ağır ve ihtiyatlı 
içiyor, beri~i ~ıerife ise inadına 
fazla içirip ağzından daha bir sürü 
lif almıya ~alışıyorlardı. Vak'a 
tam gece yarısına hir saat kala ve 
ortalıktan tamamile el, ayak çe
kildikten sonra yapılacaktı . .l\f.ese
le şimdi batakhaneye girmekte i
di. Vakıa o herif istediği anda o
raya girebilirdi, fakat lıluslıtfa ile 
Cazımı nasıl içeriye alacaktı?. Dü
şüne taşına nihayet ıuaa karar 
\•erildi. Herif, bunlarian beş, on 
tlakika kadar önce içeriye ıtte-

zere Kosva ovasına üç taş dikil
miştir ki, bunların üdsi hain Mi-
1oşun kaçarken bir sıçray~ta al
dığ mesafeye, ve diğeri de yaka
lrnıp katlolunduğu noktaya iışa

rettir. 
Keza Sultan Muradın vurulu.p 

vefat ettiği noktaya ayyrıca bir 
tüme inşa elunınuş ve bu türbe, 
islfım ve Tül'ltlerin ziyarelgalıı ol
wıuştur. 

Kosva meydan muharebem Türlı:
lerin cengaverlik, askerlik husu
sundaki meziyetleriıı.i dünyaya 
yaymışti. 

Bu muharebe, Türi<lerı Avrı>pa 
kıt'asında ve Tuna boylar.nda a
flrlarca islıkrar bulmasına imkan 
yeromiştir. 

Kosva meydan muharebesi, si
yaset.en müllÔ!n ve kat'i bir netice 
husule getirmiş olduğu eıbi sev
kulcey~ ve t.ııb\~e noktai nazarın
dan da •.ayanı istifade ne ·iccler 
basıl eylemiıjtir. 

Tür:. usı.:lii harbi, htıtun tefer
riiatik K<'.sva meyda- muharrb~

sindc tez,.hür eylemi§ijc_ 

cek, içerdekiler o dehşetli ,,ı 
nın hazırlığı ile l\ıeşgulkcn °· 
sırasına getirip sokak kapı~1111 

çarak kapırı aralık edecek'''. 
riden iki defa öksürünce btrı 
hemen ireriyc ıJalıp ev aJ!ı 
kömürliiğe saklanacaklar vr 
o herifin merdiven haçından 
cağı hafif bir ıslıkla hemen l 
rıya iırlıyacal:lardı. 

Herifin tekrar tekrar aıılB1 

na göre bu gece hatakhancılt 
ğazlanacak olan genç, gayet 
gin olan babası yeni ölmüş 
mirasyedi idi. Üzerinde her 
birçok "1tıular. elmaslar, ı' 
!ar, zümrütler, pırlantalar ,.r 
merinde birçok altın ta~ıyan 
genç, bu gece oraya, oranın el'! ' 
zcl, en kurnaz, en fettan ,r 
netameli sermayelerinden J18 

Ziba tarafından d!i,iiriilfll' 
Genç, güzel, fettan, . bari~ 
cih,eli karı, sözde bu gece 0 

vallı genci, yakın akrab:ısı 

gayet namuslu bir kadının ı 
davet etmişti. 

Muayyen rnkit yaklasın~9 
birden meyhaneden ~ıkı~ eviı' 
!unu tuttular. Fakat, ~lu 0 :af01 

hayli ağır ve çok feci !:' r '• 
cağını anladığı için. belkı i 
lüznmundan fazla bir kU'' 
karşılaşırım diye her ihtimale 
şı eski arkad~~larından \'• 
Osmanla Bıdık :\lııstafay~ ~· 
seleyi, oldui:u ı;ihi anlatnıaıı1 
beraber, onlara, o natk • 
takhane civarında ı;izlice ~ 
malarmı ve kendis.lnlıı prıı 

den savuracağı naralar üıt 
evin kapısını zorlayıp i<:eriyt 
malarını tenbih etmişti. , 

Biraz sonra bunlar, ı,,ı.\,• 
civarına gelince l\lusta!a bit 

· nnlık sokağın başmda O·uııl 
Hasanla karşılaştı. rakat "' 
yi beriki herife çaktırn:aııı•k 
onlara yalnız: 

- Seliln1ün aleykiinı aı1' 
lar! . 

Deyip geçli. Balahlıancı e 
kaç yüz adım kalınca, bcl~lı 
rif: 

- İşte, dedi, soldaki \ irP 
lıitince kapısı ; eşil lıo~ alı ~ 
ev. Tam karşısıuda da kıır'·· · 
çeşme yalağı \·ar~. Ben ~idi~"· 

<Ari;.;''' 

(*) Ben geçende ikd~ın gi1 t 
4 

Bekri Musta!ayJ ı aır yazdıııı 
):azıda onun ancak )'Ü! eııı, j};. 

senelik bir adam olm~k ihtiııı11 

kuvvetle bahı:etıni.~ ,.e bu arnd• 
tafanın wrkadcı~ı }:yüplü Cazu11 

kında da biraz molUınat ' 
VMtıa benim yaz.Jıgın\ bu roıı 
man, mekAn, ı..:.c.kor gibi ŞC'Y e 
meden ve dahc. ~ ya<lc kcr.cll rı1 . 
;rilemden doC":nu:; fDntazy ... tarıTl 
ıulil bir J!'ydir. F#Y. t, 1 unu

1
. 

Mustafanın bazı mı-şhur vrık:ı 
ıerpiştirilmiştir. Bu ld .. ~:ır~y b 
nesindeki deb~ctli ve lı"orkunç 
ise, bundan kırk be., yıl i·~<' · 
:yirmi yasında bulunan Crı". 1 1' 

dan, &imdi h.5l;i !=.Oğ bulunan ytl 
aerde oturan kösele tücc;.ı 1 

ıtostantinidise anlatılmrs t>!i.1 
ayni vak'ayı, bt;gün K.,n~g b
oturan po1is m1.itekuıdı A J GI 
vaktiyle Mustafayı -.nınnş ol,ıı 
imamdan dinlemiş• .1• \.f,ı 

k8ıdini istanbulda yirnıi dv ~ 
kadar Pad~ah zannetn1csine d· · 
fıkra da ayni zat tarafınd~ın }.6" 
baya anlatılmışhr kı onu ilC · 
zacağun ..• 

Kosva meydan muhar~bC 
tarafeynin ne kadar z y ı•t \ 
ğine dair tarihi bir kayıt )"'ı 
Yalnız müverirhlerimizdtı' 
Sadettin Efendi Osmanlılar 
yiatı halokında fU mütal«•0' 
lunuyO'f: 

•Gerçi çok dilaver gaıi ol 
rekei serbazide ~erbe•i ~.r)l ~ 
nıiş ve hayatı fanti lezaizifl ~ 
miiış ey~i: Amma diişmafl J 
llQrı berkeşte rüzgardan ~ 
keştelerden evvel bidade pC• 
peyda utlu. Ye ol sahra) 
seli hılıı ıle doldu .. 

Kosva muhar!esi Osmaıı~~ 
letinfo Avrupada tesis ve .1 
rür etmesini temin eyleıni~1 'r 
leyman paşanın Çanakkale~ 
zından geçmesile insasıns ,, 

• \V 
rulmış olan fütuhat Kos,·a 11, 

feriyetilc kubbclcnmiştir ~ 
suretle Tuna boylamı ıutrı1 

w Kıos,·a mııharooesi ınuıa ~' 
tir:d~n sonra Tur:.Jcr, Tı~';,~ \., 
ralt Dinvepr, Don. Jrntta 

(Arkası 



ıau,.__ -
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tllai. eden: lf= IF AJatc 
Ori Fransız ajana, Londrada 

f!an iki gazeteden naklen, Hit
h le s~alin in yakında bir gör~ 

Londra cueteleri, y~ 
kmda Hitlerle Stalinin 
bir cöriifme yapacağın
dan urarla bahsediyor
lar· Bu lfÖriİflnelere e
hemmiyet atfedilmekte
dir. İddialara ııöre, Sov
yetlerle Almanlar ara
sında mühim aiyui mü
zakereler baflıyacakbr 
Almanya Sovyetlere bir 
anlatma için bazı tek· 
liflerde bulunacaktır. 

rcaklarını haber vermektedir 
da aYınis geze' esi de, pek yakın.. 
'1 llıühim Sovyet - Alman siyasi/'::===========
ti lııakereleri yapılacağını tahmin 
~ktedir. Taymis gazetesi, bil. 
!i1eıı Yugoslavyaya karşı göste -
ltr; kardeşlik sempatisi tezahür. 
tt nden sonra, Belçika, Norveç 
~ Yugosavyanın hükümranlık -

nın tanınmaması hakkındaki 
dı \'Yet kararını fevkalade realist 
~ec,:,ı.. bir siyasete misal olabi. 

'l' &ını tebarüz ettirmektedir. 
)o aY'm is gazetesi bu hususta cli-

r ki: 

lı •- Muhtemel olarak bu kara. 
ıt'; 11erilmesinde seçilen zamanı 
liıı &ebep ızah etmektedir. Sta -
la ın Baş11ekalete gelmesi, fev • 
'tt ade bır vazıyeti göstermekte 
Ilı belki pek yakında Almanya ile 
.!him görüşmelere iştirak ede -
~gı hıssini vermektedir. 
t ~u görüşmelere yol açmakla ve 
~Ut hiç olmazsa Alman • Rus 
ıeıı::~ebetlerıni aydınlatmağa te-

• ~us etmekle, Stalin, maniayı 
~ an kaldırmıştır. Nihayet, bu 
~jesti, Baltlk devletlerinin il • 
~nı. tanımamış olan İngiliz hü
lıt :t~.ne karşı resmi bir ihtar gi. 

Rözukmektedir .• 
~ews Clıronide gazetesinin dip-

l!.ik muharririne göre, Hitler, 
~n vadeli geniş tekliflerde bu
lar l?ıak üzere önümüzdeki hafta
llı da s.talinle görü~eği düşün. 
): elttedır. Bu teklifrer, belki, Rwı
h ya Hindistan ve Japonya da da. 
r ılı olınak üzere Asyada tam ha
~ et serbestisi ve İran yolu ile 
t;ı_ra .körfezinde bir mahreç ve. 
-"'lltsini ihtiva ecleeektir. 
bu~a mukabil Rusya, Avnıpada 
~kü hudutlannı garanti ey • 
ııı. k!.ir. Ekonomi sahasında Al. 
de 11Ya, Rus iptidai maddelerin -
tarı, bilhassa Ukranya buğdayı ile 
~sya petrollerinden geniş Is
'- elmeği talep edecek ve bu· 
~Ukabi!, Almanya Sovyetlere 
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. ne ve ağır endüstri mamu • 
l>o 1 Verecektir' Eğer, Hitler, Ja -
t nya ile münasebetlerinde Rus. 
~Ya tam serbesti vermcği kabul 
~ erte, bu, M atsuoka 'nın Berllnl 
e:areticienberi Japonyanın uzak
Ite~kta müessir bir şaşırtma hare. 
Itı 1 Yapabilmek kabiliyeti hak -
ııı:ıa Berl indeki kanaatin azal • 

lf~ sebcbile olacakhr. 
~!ıh.ayet, Amerika Birleşik dev
~erının harbe girmesi iht imalin. 
bit- .endişe eden Hitler, tantanalı 
!li. Je~tıe, İngiltere ve Amerika 
~şık devletlerini, Rus iptidai 
ıı.ı;.ck!_loeri de elinde olarak kendi 
"·--11?ıtyeti altında bir Avrupa 
l:'1Sinda bırakmak istemektedir. 
~ICov ANIN SON KARARI 
~iistakil Fransız ajansının bil
'1t ğine göre, Alınanyanın işgali 
bıı 1nda bulunan memleketleri ve 
tıııı lllem!eketlerin Moskovadaki si. 
••~ mümessillerini tanımalı: hu
~da Sovyetler Birliği tara -
t-_ ":"". verilen karar Londr ada 
.""lrsıı karşıWmuştır. Salibi -
~ İngiliz mahfillerinde Miıs • 
~dak; İngiliz Büyük Elçisi 
SP'den tavzih gelinci:re ka
d:_ lıer türlü tefsirden içtinap e.. 
~ltledir. 

~~ib, Nıınoeç ve Yugoslav 
ı..,~uler; de birşey söylememek. 
""'lirler. 

IRAKTAKİ VAZİYET 
lt ~r yabancı ajans, Irak Başve
lııeı Raşid Ali Geylaninin, hükı1. 
~t~~ karşı sözde yapılmış olan 
lte·ah~rl-erden sonra. Bağdadı ter
Ma~ış bulunduğu hakkında şa • 
Itr ~r Yaymıştı. Beyruttan veri . 
\ııı ır h~bere göre, Şark radyoBU 
~§ay:aıarın aloeyhinde bulun • 
ıı_ ta ve Irak Başvekilinin dün 
~dat camüne gitmiş ve orada 
bııı dısıne heyecanlı tczahürlerde 
4- Unan bir halk kütlesi tarafın
llıe~ karşılanmış oldugunu bildir. 

il edır. 
lıı.iınl4ıd Ali Geyliıni, Bağdat ca
~ de namazda bulunduktan son. 
liıı l?ıuht.elif Irak kabileleri şefle-
~ kabul etmiştir. 

liıı f ajansının Bern'd<'n bildirdi. 
~: l:Or.!, Alınan hüklı.ınet mer
~ ndeki bitaraf mü..'8hitlere na. 
~n Ber!in, Irak hadiselerine 
Itır: 1 ihtiyatlı bir hattı hareket 
l6/P eteınktedir. Bir agazeiıeye 
ııı.:· .\!ınan Hariciye Nezareti Al-

• lraJı: aiyasi münasebetleıd· 

nin tekrar tesisi meselesinde he
nüz vaziyet almamıştır. 

Maamafih, Irakın bu yolda te
şebbüste bulunduğu Alman Ha
riciye Nezaretince inlli edilıne. 
mektedir. Hafta sonundan evvel, 
bu bapta bir karar verilmesi bek. 
lenmektedir. 

İngiliz Ortaşark umumi karar. 
gahının bir tebiiğine göre, Irakta, 
Rabbaniye ve Basra mıntakala • 
rında vaziyet sakin kalmakta ber
devamdır. Habbaniye'dcn , İmpa -
ratorluk kuvvetleri, Ramadi ve 
Fallaja'ya çekilmiş olan Iraklı 
asi unsurlarla teması muhafaza 
etmektedir. 

Iraklıların tebliğinde ise şöyle 
denilmektedir: 

Hava bombardımanları, Hab • 
baniye'yi muhasara eden Irak 
kıt'alarını daha iyi mevzilere çe. 
kilmeğe mecbur etmiştir. 

7 mayısta, Habbaniye'de şid • 
detli muharebeler olmuş, düşma· 
na büyük kayıplar wrdirilmiştir 
Irak topçısı İngiliz mevzileriıu 
muvaffakiyetle bombardıman et. 
miştir. 

Irak kaıyplan da mühimdir. 
Kahireden bildirildiğine göre, 

Rutbah tayyare meydanı \>eslim 
olmuş ve İngiliz hava kuvvetlen 
tarafından tekrar işgal edilmiştir. 
Rutbah, Hindıstan hava yolu ü. 
zerinde mühim bir mevkidir. Bu 
tayyare meydanı Hayfaya petrol 
akıtan Pipeline'nin de üzerinde
dir . . 

Irakın muhtelif noktalarından 
kaçıp gelen t ngiliz kadın ve ço
cuk lan Hindistana gönderilmiştir 

AFRİKADA VAZİYET 

Nairobi'de neşredilen İngiliz res. 
mi tebliğine göre, şimali Habeşis. 
tandaki İmparatorluk lruvfttleri, 
Amba - Alagi mevziine canunptan 
yaklaşmaktadır. 

Amba - A lagi, şimalden de, As. 
maradan gelen kıt'alar tarafın • 
dan hücuma uğramaktadır. Hare
kat muvaffakiyetle devam etmek. 
teclir, Cenupta, İtalyanlar azim
karane bir surette mtıka11emet et. 
mişlerclir. Birkaç günlük muhar<'
bedeıı sonra, düşman mevzilerin. 
edn sökülüp atılmıştır. 

Libyada kayde değer mühim bır 
şey yoktur. Sollum'da, İngiliz mo· 
törlü kollarının faal keşif hare • 
ketleri devam etmektedir. İngiliz 
donanması, şimdi, Sicilyadz.n 
Trablusa Mihver kuvvetlerinin 
nakline mani olmağa çalışmak • 
tadır. 

AK.DENİZDEKİ HAREKAT 
İngiliz Amirallik Dairesi, garbi 

Akdenizde son yapılan harekata 
dair bir resmi tebliğ neşretmiştir 
Alınan ve İtalyan tayyareleri 8 
mayıs perşembe günü öğleden son. 
ra İngiliz deniz kuvvt!tlerine bir. 
birini takip eden hücumlar yap • 
mışlardır. İngiliz gemilerine hiç 
bir hasa!' olmamıştır. Perşembe 

sabahı İngiliz donanması, Bingazi 
limanına bir taarruz yapmıştır. 

Limanda demirli düşman gemi • 
terine isabetler olmuştur. İki düş· 
man iaşe gemisi tahrip edilmişti.r 

Nisan ayı içindeki gemi zsyi • 
atına dair neşredilen bir İngiliz 
tebliğinde, 293,039 tonilatoluk 60 
İngiliz vapuru, 189,473 tonilatoluk 
43 müttefik vapuru, 5562 tonila
toluk 3 biaraf vapuru kaybolmuş
tur. Yekun 488,124 tonilatoluk 26 

vapurdur. 
BİR YILDÖNÜMÜ 

Dün, Almanyanm Belçika, H<>
landa ve Lüksemburga taarruzu. 
nun birinci yıldönümü idi. Alman 
ordu lan 10 mayıs l!MO tarihinde 
sabahleyin erkenden bu ıneınle
ketlere taarruz etmişlerdi. 

Bu yıldönümü münasEtıetile 
İngili2: Başvekili Çörçil Belçika ve 
Holanda Başvelcillerile TJfkseın

borg Harici.yey Nazırı.na birer me
saj göndermiştir. Holanda Krali
çesi Vilbelmina dün akşam radyo
da bir nutuk ııöyliyerek, memleke
tinin tekrar kurtulacağı ümidini 
izhar etmiştir. Belçika Harieive 
Nuır Spaak da radyoda Londn
da bir nutuk aöylem.İ§t.ir. 

ENSO 

DAKiKA 
Amerikalılara Göre 

Yunanistan
daki ve Ege 
adalarındaki 
Alman kıt' ala· 
rı bugünlerde 
Suriyeye çık
mağa hazırla-
nıyorlar 

Nevyork 11 (A.A.)- Tass: Nev
york Times gazetesine göre, Yu
nanistanda ve Ege denizindeki a
dalarda bulunan Alman askerleri 
önümüzdeki günlerde Suriyeyıı 

çıkmağa hazırlanıyorlar, Amman 
ve Filistindeki İngiliz garnizon
ları da Almanlar Suriyede üs kur· 
dukları takdirde arkadan gelecek 
u.i bir taarruza ka1"Şl koymap 
hazırlanıyorlar. 

İngiltere, Suriyede Almanlara 
mukavemet etmek üzere Kıbrısa 

hava müfrezeleri ve hafil harp ge
mileri göndermiştir. 

Kudüs 11 (A.A.)- Kesmen bil
dirildiğine nazaran General Mait
land Vilson Filistindeki İngiliz 
kuvvetleri kuınandanlığtnı der
uhde etmiştir. 

Geaeral Vilson Libya ve Yuna
nistan muharehelerin<le İngili& 
kuvvetlerine kumaada etmiştir. 

-

Harp Vaziyeti 
C1 ind Salıtfedea Devam) 

Ege deni.z.i artık hir mihver göli 
halindedir. Bu deniz bölgesinde ar
tık hir İngiltere ı:örülmemektedir. 
Ege denizine hakim olan mihver 
kuvvetlerinin Süveyş kanalına 

mesafesi 600 kilometre ve Suriye
ye mesafesi 720 kilometredir. Bu 
iki i•tikamet üzerinde İngiltere
nin elinde iki büyük ada kalmış
tır. Girit ve Kıbru. 

İngilizler bu iki adayı ölünciye 
kadar müdafaa edecekle.:iııi söy
lüyorlar. Şimdiki halde Girit ada
st höyük ehemmi~·eti haizd:r. Zira 
İngilizler bu adayı da kaybeder
lerse, n1ibvcrin Afrika ~imal sa
hillerinde ve şarki Akdenizde sev
kukeyşi vaziyeti daha çok düze
lir. İskenderiyenin, Süveyşiıı ve 
Mısırın müdafaası güçleşir. 

Kıbrıs ve Girit adaları, ingilte
rcn;n şarki Akdenizde tutmak is... 
tediği mevziin en ileride huhman 
iki mühim istinat noktasıdır. Bun· 
ları mihvere kaptırmamak lii21m
dır. Girit adasının mihver tara
fından ablukaya ahaması varit o
lamaz; Akdeniz bölgesinde mih
verin elinde bn işe ayıracak ka
dar fazla deniz kuvveti yoktur. 
Fakat İngili2 hava ve deniz kuv
vetlerinin de öyle çak vazifeleri 
var ki bugünkü hava ve deııis fi. 
lolarlle lıu vnifeleri ı.a.-rmak 
Lııııltere için müşlriildir. İlıgilte
re bu lıiiJ&edeki deniz kuvvetleri
ai ı..n fiJelarile takviye et.ek 
-lmrlyetiacledlr. Aacak ., .... 
,_ mlllver harekeüeriae aial 
DlaWlir. 

- ·------------
Balkanlarda 
Vaziyete Bakış 

(1--enDena) 
Bundan bqka Yugostavyanın orta 

ve yüksek mekteplerinde okuyan 75 
bin erkek ve ku: talebe tevlı:if edilerek 
Macaristan yolile Alınan)'117a -. 
dibniştir. 

Orta şarkta bir mahalde içtima e.-t 
Yugoslav kabinesi yardım istemek U.
..,,..,, Amerikaya Hırvat, Sırp ve Slo
venlerdon müreltkep bir heyet gön
dftnıeıle karar -.niftjr. 

İtalya Kralı Uçüncll Viktor Ema
nilel, dün öttedeu sonra tayyare ile 
Tiranaya gelmiş ve tanare JllCTda
nında Kont Ciyano, General CavalJero, 
umum! vali Jacomoai ve Arnavutluk 
başvekili tarafından karıılanmıştır. 

Atina ile ıloi:rudan doğruya muha
bere yapmalı: imkln.ı olmadığından, 
dün gece, Ankara raot,ooaı V&.'Utasile 
Atına elçiliiimize tıel>lipt yepılmqtır. 

Bu lebligııta göre, elçimizia ve el
çilik -.urlannm Tllri<iy07e aYdetle
ri lçfA Bari~ Vekllo&imls tarafm· 
dan .Almam;ra lıllldlmea nezdinde btr 
~ bulunutınUflııa'. 1"lre, SeU
ııA: ft Olmlleüne koma' •+ı...nm. 
............ , 'hmr. 

r"araşütçü kıt'a
iara havuç yedi
rilmesi lazımmış! 

Londra, 11 (A.A.) - İngiliz ma
kamları, dün akşamki ve bu sabahki 
gazetelerde illı: faaliyetlerini İlalyaya 
yapılan bir akında gösteren İngiliz 
paraşütçülerinin yetiştiriliş tarzları 
hakl<ında halka malümat venrıi,lenlir. 
Bu malüma!ın eğlenceli tarafları da 
vardır. Gece uçuşlarında ihtisas ya
pan genç pilotlar h em sıkı bir telim 
görmekte hem de bazı uzuvlarını kuv
vetlendirecek bir yiyecek perhizine 
tAbi tutulmalı:tadırlar. MeseLl havu· 
cwı rüiyete yaradığı anlaşıldı.ğınıdan 

bunlara muntazan1an havuç verilmek
tedir. 

.ıapôayada casusıuta 
karşı tedbir alınıyor 

Tokyo 11 (A.A.)- Domei ajan· 
sının bildirdiğine göre, bugün 
devlet emniyeti hakkında bir ka
nun neşredilmiştir. Kanun, ya
bancı casusluğa mani olınak mak
sadını istihdaf etmektedir. l! ma
yıstan itibaren casuslukla müca
dele haftası ihdas edilecek ve bu 
hafta içinde casusluğun anettiği 
tehlikeler halka izah edilecektir. 

B.lçlk çocatan eline 
biç şişe werlllr mi? 

Usküdarda Solakırinan mahollosinde 
oturan Hurşit kızı 2~ 7111mda Gilnal 
elinde bir §işe ile ookakta koşarken 
düşmüş ve bquıdan yaralanarak Hay
darpaşa Nümune hastahanesine kaldı
rılmıştır. - - -

- -
RUZVELT 

(l bHı! Sabll- Dewm) 

Kabinenin dört nafiz azası olan 
B. Hull, B. Stiınson, B. Knox ve 
B. Wickard müessir birer nutuk 
söyliyerek Amerikan donanma • 
sının İngiltereye gönderilen harp 
malzemesini himaye etmesi lüzu. 
muna taraftar olduklarını alenen 
bildirdiklerinden Reisicumhurun 
çarşamba günü bu meseleden bah
setmemesi müşkül olacaktır. 
Vaşington'da hakim alan kana

ate göre, B. Ruzvelt'in nutktı bil. 
has!'ll Amerikamn dış siyasetine 
laallılk edecek ve büyük bir e • 
hemmiyeti haiz bulunacaktır. 

IRAKLILAR 
(1 inci !!alılf«len Devıı.m) 

niz yolu ile Hindistana sevkecUl
mişlerdir. 200 den fazla kadın w 
çocuktan mürekk<:p bir grup İn· 
giliz hava kuvvetleri hesabına 

Amerikada inşa edilen kı!aat nak. 
!ine mahsus tayyarelerle Habbani. 
Y'eden Basraya götürülmüstür. Bu 
tayyarelerden biri, Habbaniye tay
yare meydanına habm tepeyi o 
zaman işgalleri altında bulundu
ran lrak!ılann açtığı ateşe maruz 
kalmıştır. 

Bu tayyarenın pilotu diyor ki: 
Iraklılar, bizi kadınları tayyare. 

ye bindirirken görmüşlerdir. Bi • 
naenaleyh tayyarede kadınlar bu
lunduğunu bildikleri aşikardı. 

Nakliye tayyareleri Iraka dö • 
nerken Hindsitandan Rabbaniye. 
ye takviye kuvvetleri getirmiş • 
!erdir. 

Londra 11 (A.A.) - Dün neş -
reci.ilen bir kararnameye göre, ika
metgihı lrak'da bulunan şahışlar 
şirketler ve diğer makamlar Ma. 
liye Nezaretinın müsaadesi olma. 
dıkça tediyat yapamıyacaklar ve 
kendilerine ait kıynıetk!r başka· 
sına devir ederniyeceklerdir. Ma
liye Nezareti bu hususta bugün 
Bankalara talimat venni~ir. 

Sırp komitecileri 
(1 - - ... DeTw.I 

S~ ve hatıta Belgrad 
civarlarııınn.da bile Mihverin 
kuri.yeleri1U! ve münfmt ke.. 

şif kollıınna 1-yı iri" gece 
harbi ve~Jotedi-r. Y ıı.gos • 
!avyada be§ten fıızl« Al
ve ltalyan fırkaanıa tahfôd 
edilm~ bulunmaaıoo rağmen, 
SH'J)im' ve Kıırodağlıl.cr, yım
larında bi.-çok mühmımat ve 
lıattn bazı ı1ıtğ toplım ~ 
halde komitacılaro iltihak içiı& 
d4ğ4 çtlcnMılae ve miicade -
leye ııe,,_ ~. 

Belgtııd'da, A"""'1. öh< ve 
yAroWan, Mtyiiıı fml416f • 
"'4ktadır. Almımlor, öldoilrü.. 
len 1- A'- ulceri içit. oıt 
..., lıaffc 00- yirMi 8'ri>ı -
maktadır. FtıJuıt mtt' t eııı-.. 
bu.Mrwjrq•drı•a..:ir 1 
tir, 

Alınan ya 
ne yapmak 

istiyor? 
<»nr-k·'!lıll• Denm) 

de e4en zırhlı ve -terlü vauta· 
lann adedini ole taunn:i bir va
ziyete geçmek için mümkiia mer
telıe siir'aUe ve lııüyii.k nıkawlar 
halinde çoğaltaca.kt.r. Britaaya, 
.Kanada, Hindistan, A .... tralya, 
Ye•i Zelanda fabrika ve tersane
leri hep bn neticeye vlll'lll&k için 
çah,tıkları (i:bi; 194% içimle diblya 
harp -:rü istihsaliıtıaıa yibde 
ellisine muadil nı..ı- vermek 
ru.i7etiade blllu-k olan Ame
rikan saııayü de buaa rabş•akta. 
dır. 

O halde, Amerika - İngiltere sa
nayii müştereken 1942 cle.n. itiba
rea kemaline ermiş olarak ve bii
tün mevaddı iptidaiye kaynakla· 
rına sahip bulunarak; Almanya 
karşısında dev adımlari ile ve üs
tün bir istihsal kabiliyeti ile çalış
maya başhyacak, 1943 - 1914 - 1945 
seneleri İngilterenin hikiın hava, 
deniz, kara kuvvetleri ile Avrupa 
kıt'asma geljp çıkmasına ve Al
manyayı tamamile mağlup etıne
sine kafi gelecektir. Bu arada ja
ponyayı da hadiselerle bir arada 
llmerilı:anm vaziyeti tntacalrttr. 

· Buna mukabil, Almanyanm 
kendisi için seçtiği yol uzun har
be dayanmak mecburiyeti karşı· 

sında, yine en kısa yoldan lıarbi 
kendi zaferi ile biti nnek im kilnı
ııı elde ebnektir. Almanya, hunua 
i~in de !D hesaln yapmıştır: Akde
nizi kapamak, İngiltereyi Orta 
Şark, Küçük Asya, Şimali Afrika 
ve Cebelüttarıktan atmak; Nor
veçtcn itibaren garbi Afrika sa
hillerini elinde tatmak ve miim
.kü.n olursa Asyayı japonya ile bir 
arada taksim eylemek. Bunu ya
parken de İngiltere ve Amerika
nın 1942 hesabına tak..tdüm et
mek ve Asya, Avrupa, Afrika kıt
asınd.a hakim olmak, mevaddı ip
tidaiye ve petrol kaynaklarına si
yaset, iktısat, askerlik niifmlan 
ile sahip olmak ve İngiltere ile 
Amerikayı bütün hu kıt'alar üze
rinde beklemek. l!:ğer bu vaziyete 
rağmen; Amerika ve İngiltere 
harbe devam ederlerse bu müd
det içinde Amerika ve İngiltere
ye de bizzat ve binnefs adalan11-
da taarurz etmek için bütün Av
rupa sanayiini ve tersanelerini 
seferber ederek hazırlanmak ve 
hazırlığın bitmeııinden sonra da 
japon - İtnlyan - Alman tecavü
:ıünün hamlesine ba~laınak ve 
dünyaya hıik.im olmak. 

İşte, iki tarafın ke•dileri ıçın 
zafere vasıl olmak h11BUS1lnda tcs
bit ettikleri yol ve yıl hesabı bu 
hu!Asanın içindedir. Ancak, iki ta .. 
rafın da hu hesabı birinci derece<le 
Akdenizde şimdi cer ey an <.'decek 
harbin neticesine bağlıdır. Alman
yanın diinyaya hakim ve sahip ol
mak hırs ve hızının kilidi Akde
nizde olduğu gibi; İngiltereain 
İmparatorluk varlığının kilitleri 
de Akdcnizdedir. 

Bunun içindir ki, önlinıüUıeki 

haHalar içinde Akdenizde başh
yacak karşılıklı mücadelenin pek 
kanlı ve pek zorlu olacağı şimdi
den anlaşılıyor. İngiltere Akde
abcleki mevzilerini ve bayati 
menfaatlerini korumak için her 
türlü tedbiri almış ve Orta Şark, 
Şimali Afrika bölgelerine bir mil
yona yakın asker yığmıştır. 

Londradan, Kahir~en ve Orta 
Şarktan akseden haberler; Alman
yaya AkdeniMe :ı:afer ;yerine bo
şuna bir harcan- ve ııa.rreti vi· 
deder görünıa**-'ir ki, lıerhalde 
bu da AlmanJa için zaferi Afrika 
illerindeki serap hadiselerinden 
farba: lıir hayal haline sokın17a 
başlıca sebep ve amil olacaktır. 

ETEM lZZET BENICS 
~-~--~------~ 

ltalln'ID BafYellllllOI 
ı , (2 iı&ciaahifedea devam) 

peryaliat cihan harbi> karşısında
ki vaziyeti o samandan Şef Stal:::a 
tanıfnıdan çizilmişti: Sovyetler 
harbin dlflllda kalacaklardı. Fil
hakika 1939 senesi ağustosunıl.an
lteri Sevyetler Birliğinin dış po
litikası bu nokta üzerade tnplaıı
mışttr. Stalia Jı.en4Mi t~rafından 
çi•ilen bu politikayı gittikçe ... 
:rildeşmekte olan 1ıir '1- içiwle 
Başvekil olanık binat kendisi tat
bik etmek. istemiftir. Sowa eter 
bv svllı pelitik- tatı.iki ıalbn
kiia ohııııs da laarp plip Se'F)'et· 
lere çarpacak oluna, ltarlıİll p
tiıeceii kride brplapııak ve &o 

m m rlrkiai lıqermak b.<-m
m d • Jelioı # rad- Miraya lııt 
......... ....._ ellııılle ........ 
calıbr. SoY)'9t lrillimedaclelıl .. . ·-·--L- _...._ ... - ·- --a-ıv. 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 11 
Yazan: FrımcU Mıac"-11 Çeviren: lıknder F. SERTELil 

şu ampullerde bazı parmak 
bulunduğunu görüyorum 

Fakat ben 
izleri 

- Ooo. Buna hiç şüphe etmE>
yiıı, kapiten Tomas! Bu kadın. hem 
casustur, hem de bir ba.şka caırus 
tarafından takip edilmektedir. 

Kütüphaneden çıkıyorduk. Ka
marotlardan biri, kap<terı Toması. 
göriiıı.ce: 

- Affedersiniz, dedi, kamaranı
zın elektrikleri yanmıyor. Gemi
nin elektrik memurunu arıyor

dum. Size rasladım. Ne emreder· 
. . ? 

sınız .• 
Derhal kaptanın yüzüne bak

tım: 

- Elektrik memuru görmeden, 
kamaranıza girebilir miyim?. 

- Evet. Zaten bu elektrik mE>
selesinde bana yardım edeceğini
zi söylemiştiniz. Buyurunuz gidE>
lim. 

Kapiten Tamasın kamarMına 
doğru yürüdük . 

Tomas: 
- Dedim ya, işler çatallaştı. Teh-

1 
- Geminin süvarisıne g idip va• 

ziyeti anlatacağım. 
- Boşuna leJiş eL'Deyin!. Telli 

ke henüz tahmin e•tığınız kadaı 
yakın değildir. Zira, o yangını ya
pacak adamın kendısı de bu ateşin 
içinde yanmağa mahkümdur. Yani 
ınevzuubahis olan ehlike, o gizli 
el için de mevcuttur. Telaş& !u
zum yok. Beni kamarada bırakı
n:z .. Kcpmll§ elektı ik kablosunu 
tamir edeyim. 

- Hay hay.. Kamaramı sfaa 
tesli m ediyorum. 

İ . i kaptanın kamara.<;ında 
boıuıan elektrik kablosuna tamı
re ·başlamJ:ibm. işim bıtn:ek :ı
zereydi. Bir tarJtan M ıs Eddy 
Greenin ölümünü duşunJ\ Jr, ir 
tarafi.an de kendi kt'n<lımc gui ü
yordum. 

Niçin güldüğümü mü soru~ or
sunuz'!. 

like şimdi de benim kamarama Çünkü, henüz Paristcki Yaz:fe-
gelip çattı. me başlamadan, daha yolda kar-

Diye mırıldanıyordu. Ben: şıma bir çok pürüzlü ~!er ç.Jnr.::-
- Korkmayın! dedim. Bu işle ğa başlamışt ı, Eğer ben b•: :şın 

meşgul olduğunuzu gördüler .. Sizi yolcusu olmasaydım, böyle pıi· 
de tehdit ediyorlar. Israrla iddia rüzlerle karşılaş ır mıyd:m. V pu-
edebilirim ki, sizin peşiniz.den de run lokantasında y emeğimi yer-
biri takip ediyor. Fakat, tehlike yemez kamarama gider, uzanır ve 
tahmin ettiğiniz kadar büyük de- günlerimi böylece istirahat 11e 
ğil. Elimde esaslı bir ipucu var. eğlence ile geçirird ım . Halbuki, 

- Ne dediniz .. Bır ipucu mu?. Nevyol'ktan ayrıldığım dakikadan 
- Evet. Bu muadelenin bir ucu beri bir saal bile başımı dinliye-

bence halledilmiştir. rnemiştim. 

• Vilyams Linkoln adını tas van 

Elektrik ampulünde bu adam beni tazıa meşguı' ;.ru_ 
yordu. Zihnime onun adı takılmlf 

parmak izeri kalmıştı. Nereye gitsem. kime 

Kaptanın kamarasına girdiği- baksam onun hayalini görür gibi 
miz zaman; ortada hiçbir fevkaJB.- oluyordum. 
delik yoktu. Sadece lambalar yan- Acaba Mister Vilyams bemmle 
mıyordu. Kabloları, sigortayı mua- alay mı ediyordu?. 
yene ettim. Prizin altındaki tel o Benim Neyyork casus m hin· 
kadar mahirane bir suretle kopa- de okuduğumu biliyor muyciu? 

rılm1ştı ki.. Eğer bu i§in mazisi ol- l •---==--=..;,!AR~,,;u,;;ı=";,;ar~l~ 
masaydı, hiç de gözüme ilişmiye
cekti. 

- Tıpkı Kanadalı f>'U'O fabri
katörü Mister Vilyaıns Liııkolnün 
kamarasında olduğu gibi... Bu da 
ayni meharetle kesilmiş. 

Dedim. Kapiten Tomas hayretle 
yüzüme baktı: 

- Onun kamarasındaki elektrik
ler de böyle mi kesılmi)ti? 

- Evet. Hem de ayni yerden. 
Mister Vilyams beni ı:a~b, 
kamarasındaki hu arız>cyı dün ta
mir etmiştim. 

- O halde benimkini de uz ta
mir ediniz. Fakat, ben "9 ır.."lpUl
lerde parmak izleri görüyonı."11.. 

- Tamam. Ben de gördüm.. Tel
ler kesildikten s~nra, lamha:aıın 
yanıp yanmamasını anlamU: iste
mişler.. Ampulreri ç<>vinnişler .. 
Parmak izlerini derhal alıyorum. 

Cebinden bir takım tozlar çı

kardı.. parmak izlerinin üstüne 
döktü. Ondan sonra fotoğrıd ma
kinesini ayarladı .. Werin fot.>ğra
fıru çekti. 

- Bunlar iyi amma.. hmara
mın anahtan benim C"IMmde du
rurken, bura7a beadeA Wıeub 
kim girebilir?. İşte bunu düfüıı· 
dükçe akLmı oynatacağım. 

- Kaptan yerinde :.aç aat n.6-
bet baliyorsunuz?. 

- .tjtı saat .. 

- Altı saatte çıJtk ifler &Wü.lür, 
dostum!. 

Kamarada bafka arqtınnalar 
yaptık. Hiçbir ize raalıyamadı:lt. 
Kapiten Tomas meralrla rrdu: 

- Haniya demin, e.lirnrie •saslı 
bir ipucu var, demiştiniz. O balıae 
gelelim.. Beni bira& tenvir eder 
mWpiz!. 

- Bira ııabırlı olunuz. Btıtün 
§Üphelerirni anlatacağım. Şimdi ö
len kadlAIJl •.Eddy Gneıı.. adına 
salıle bir pasaport çıkaı-arak ıı:e

yaiıaie çı.ktıiı anlaşıldı.. Zira, ha
kiki ~t Eddy Greenin öld~
nü albümde gözümüzle gördüL 
Şu halde bu kadını öldüren gizli 
el şu dakikada bu vapuı un için
dedir. İlk:öoce onun takiliirden 
kurtulabilmek için, bu ;;izli eli 
bulup meydana çılcarmalıyıız. Ak
sttakrlirdi! elelrtrilr.ler üzerınde oy
nıyan bu tehlikeli el, bir anda ge
miyi tutufturabilirw hepimız ııı..-Jı
'f'l>lurus. 

- f.tte bu kıariamç bir ihtimal. 
O halde bana IMrmı müaade edi· 

• 
-•--re~T . 

İnönü Şehitleri
nin hatırası ta

ziz edildi 
(llıııolSsJı .. im~ 

çadırlarda ııeçinaiılerciir, 
Saat 10 a doÇu kalat.alık mah

ıeri 1ıir 1ıa1 alnut. Şeh.itliie ıidea 
yollar, teııııler akıa alwı hallda 
bpluımıftır. Bira 1011ra, t.t ... 
bul, Ankara, Bana, &ki.felıir, Ktt
tahya, Bilec:ik, Söltit, PuaPcak, 
Dod.ıırga ve :U.haıamlan ııidea 
he.retler Şelıitliiin etrabndald 
mevkilerinde :reo{er ııhnqlardır. 

Merulme tut saat 11,40 da Pu
ti ve Belediye Beiai N llZİf Anlı:ıa 
lpreti Qzerine ihtinmı çelenkı.
rinin sıra ile lhideye keaulınaila 
lt.flanıhnıt 'M evftli Btl)'Ü il&. 
let Meclisi, Ba§velilet, Ordw, 
Ca.ııı.lıuri7et Ballı: Parilsl Gemi 
Sekreter vekili .. m1arma ııönd• 
rilen malıtepm çel-ıd•, ltiW..
re de Aakan, t.tanı..ı, s.na, Eıt
lrifelılır, Ktltü7a, Blleeik, S1t1tt, 
Baal:rtik, Paumk, t.11.a, DMm
p aalıi7eııi ~ "-almllf' 
bir. 

Tul ltll _... LHteir beria
•e• lıir tayyare filemm: &iirülmllf 
.. ~ kartallarımuı ııtiziile silztl
le -mı ••laaltiae kadar gel• 
rek Şeloitlik iWliae ~ek. ve ç• 
leakl• abuflardır, 

Çelenk koama mearsim.indea 
IOD.ra evveli ordu IUUDlD&, sonra 
Ankara vilayeti namına 1-irt'r nu
tuk söylenerek büyük İnönü zafe
rimizin mana ve ehemmiyeti te
barüz ettirilmiştir. 

Bn nutukları, Profesör Kium 
fsmailin reisliğinde gelen İ•taa
bul Öninrsiteııi heyeti namına 
ııiylenen bir nutakla Bursa, Eski
ıehir, Klltalıya, Bilecik. Bozöyük 
lıalklan adıaa Irat Mlilen hitabe
ler takip etmi,tir. 

Nutuklardan M>nra ltanılo lı.·•m 
hazin matem havası çalmış ve bir 
manga tarafından !tavaya ateş e
dilmek suretile merasime aihayet 
nrilmiştir. 

Biliıbarıı heyetler intıbalanm 
Şehitlik hatıra defterine nzmıt' 
lardır. Öğleden sonra heyetler ve 
"alk hep bir arada bir kır yemeif 
yiy8"eklerdir. 

Sahip ve Ba""uharrlri: Etem fZ218t 
Benice • Neşriyat Direktörü 

Cevdet Karabi.lgin 



Almaayada Trablusa göz koymUftu 

Pl'eY'eze harbin bafla«ttmı bil 
tekilde bir btıııirmla öğretodi. Fa· 
bt İıalytııHarıa bol 1'areketi Av. 
rupada ııöz saıı- geçmiyen pro. 
testolaria karşalaıı<h. 
Çüıın İtalya eyldl ayı içinde 

bir ı.aftan Babıiliye aotalar yağ
dınrken öôür tarafta da A vıııpa 
düveli ~sına ha§ vuru -
yor: 

- Olftı e1ı dıevie>ti bir iıılnlip 
yaptı. Yani uyuıdı. Şimdi d.e ken. 
disine çeki düzen veri)'OI'. Yarın, 
öbür gtin eııki lnrrvetini elde e
derse bana vadettiğiniz Garp Trab
lusu ondan almak imlı:Aıısız olur. 
Binaenaleyh ben fimdi fınıai var
ken TrabıUIU alacağım! 

Di)'e lziıı ı.tiyordu .. 
Almanya İtalyanın Trablusa 

geçmesİAe razı değildi .. Çünkü bu. 
raya o göz koymuştu .. Trablusla 
aralarındaki büyük sahra vasıta. 
sile ayrılan ve Atlas Okyanusu kı
yılarına düşen Kameron müstem· 
lekesi Almanların elindeydi. Bi. 
:ııaenaleyh burada daha kuvvet • 
lıendikten soııra eahravı aıarak 
'l'rabkısu ele geç.irıneği kuran Al
manya İtalyanın bu iste~ boş 
ıöremtt.di .. Frıuısa da buna pek 
tara<ftar görünmüyordu. Fakat İ· 
talyaya daha öııee Trablueu va • 
cledenler &ra111nda bulunduğu için 
11esini ç:ılı::armıyorou. NihaJ<!'t İta!. 
yanın bu yalv&nf, yakanşt 26 ey· 
k1lde Londrada Avam Kamara • 
&ında meb'ualardan birinin Tür. 
kiye • İialya münuebata aaklnnda 
10rduğu bir -ıe cewp veren 
Ba~V'ek:ll Sir Edvar Grey iki dev
let arumdaki gerginliğin çok art
tığını söyledikten soora İtalya • 
:ıwı metalibetını sıralamış ve :tn.. 
gilterenin umumi kanaatini te • 
bariz ettiren, İtalyaya da istedi· 

ji müsaadeyi •- fU üleri ko.. 
nuşmuştu: 

- ttaıya; 111e :lemlri TnıhltHta 
Ollmanlı ~hığunun - • 
Yi§! teminden lıclz olduğunu, ken· 

d:i teli mm ft tücearlarıı:ıın bu 
yüzden mal Ye lı.aklannı müdaf.aa 
edemedıJ}eriııi aöylilyor w ken
clislnin bu hususta tedbir almak 
mecburiyeünde kaldığını ve Trab. 
lusu iltilA ederek hem devlet şe. 
ı:efini hem ed lıebauını kurtara
cağını .ıiylüyor, kendisine bu ha
rekette bul•mmamasını tavsiye et
miyeoeğiz. Ancak bu yiizden Os. 

lngiltere'nin De
niz Üsleri 
( 4 UJlci1 ııo.yfadtm. devam) 

baiundurmaktadır. Bu ordu, İn· 
giliz unsurlarından ba.pca cengS. 
verlikleri ile tanınmı Sihlerden, 
Gmhalardan, Patomlardan mii • 
rekkeptir. Geçen harbin bidayet
lerinde de, İzıgillıerenin Hindis • 
tanda 200,000 kişilik bir ordusu 
vardJ. Fakat harp devam edince 
800,000 ~ silah al tına alındı. 

İngilterenin Uzak Şarktaki ha. 
va kuvveUerinin miktarı malfım 
değildir. Falı.at mevcut hava mey
danlarına bakılırsa mühim mik.. 
tıırda olduğuna hükmWi.lebilir . 

Sonra İogilterenin Uzak Şark:· 
ta bir çok modern deniz üsleri 
vardır. M...ea cenubi Çinin bü. 
yük nehirlerinden biri olan Si • 
Kiang nehrmin mansabına ha • 
kim ve adacıkların arasında Hong 
Kong üssü bunlann en mühimi
dir. Yüzlerce tayyare ve büyük 
tonajda ~miler burada melce bu. 
labilirler. Bilhassa Singapur hep. 
ein.in en ehemıniyeilisidir. 

Bu son seneler içinde Singapur
da çok büyük tahkimat vücude 
cetirilmiştir. Bu tahkimat için kı· 
• bir zamanda 136 Jllilyon İngi. 
l1ı lirası sarfedilmlş, on milyon 
8)etre miklbı toprak yerinde& 

oynatılmıştır. 

Singapvr adasmm • filvaki ora-
11 büyücek bir adadır - sahilleri. 
ae dünyanın en kuvvetli 15 llk 
"vıe 18 lik sah.il toplan yerleşü:ril· 
miftir. Yer altındaki depolan bir 
buçuk ınilyon ton petrol istiap e.. 
ete bilir. Bu mlkttır ise bütün bir 
filoyu attı ay idare eder. 

Hllllfllrlar 1600 tayyaı eyi ala. 
~ VUS&ttaduhr. INn.y.anı.n 

manlılarla harp vukuu baJ.inQe İ· 
alya harlıi Afr.ikadan başka tara· 
1ıı. yaymıyacak, Akdenizde1ı:i Os. 
manlı adalarile limanları, Bal1ı:an 
ve Adriyatik sahilleri, Anadolu sa. 
bili ve Boğazlar her türlü tecavüz
den ve turnızdan masun IMacak· 
tır! 

Bu ııözler, İtalyaya istediği mü. 
aaadeyi vermi§ti. Ve bunun üze. 
rinedir ki 29 eyllll cuma sabahı 

Babı.Aliye ilinıharp notasıııı da • 
yadı. 

Fakat ayni zamanda İtalya mi· 
veli muazzamaya verdiği sözü çiğ. 
nemi§, tükürdı.iğünü yalamıştı .. 

Çünkü Afrikadan başka tarafa 
harbin yayılmamsını istiyen dü • 
veli muzzama, Sir Edvar Greyin 
ağzile İtalyaya harbetmek müsa
adesini verdiği zaman bu isteğini 
ona kabul ettirmişti .. 

Bu sebeple Preveze baskıru yal
nız bizce değil, bütün Avrupa dev. 
!etleri tarafından takbih edildi. 
İtalyaya haddinin bildirilmesi için 
İngiltıerede hükfunete müracaat 
olundu. İngiltere İtalyaya ihtarda 
bulundu. Fakat bunlar ne Preve. 
zeye yapılan arkadan vurma, çel
me takma gibi adice bir baskının 
diyetini teşkil ettiler .. Ne de bun· 
dan sonra tekrarlar.an bu çeşit 
kahbece baskınların devamına ma. 
ni olabildiler ... 

Şanlı Barbal'O!lUn Prevezede to.. 
Jı::atladığı beccrikııiz, büyük baba
nın intikamını almak için Preve
zeyi böylece basan İtalyan kuv. 
veti Don Dambrozi'nin kumanda. 
smdaki Adriyatik filosuydu .. Bu 
filo Roma sınıfı dört zırhlıdan iki 
kruvazörden ve bir de fikıtillli • 
dan mürekkepti. Yani yalnız top 
adedince Preveze istihkamlarının 
yedi misli daha kuvvetli ve fazla 
bulunuyoniu. 

Ve .. bu k<>C6 donanma preveze· 
de Jıııendisine nisbetle bir nokta 
eayılamıyacak kudretteki Tokat 

ve Antalya botlarına hücum eder. 
lı:en zafer hıılyasik şerefini de fe. 
da ettiğinin farkında bile değilcti. 

İşte bu koca filo, Prevezede ilk 
harp haberini şehre çevirdiği top. 
!arla verdikten sonra cenuba doğ
ru rotayı değişirdi. Reşadiye li _ 
manına gidip Alpagot ile Hamidi
yeyi ve Trablus yatını batırmak 
merakına kapıldı .. 

HiKAYE 
( 4 Ü1ICÜ sayfaduı. deNm) 

nıfını bitirdi. 
Hemen sordum: 
- O şimdi burada değil mi? 
- Hayır sizin buraya taşındı • 

ğını.zın ertesi günü Konyaya h> 
reket etti. 

Beynimden vurulmuşa dön • 
dfun. Sendeliyerek merdivenler
den çıktım kendimi bir kanepe. 
~attım. 

Demek o güzel kızı, sihirli göz-
• !erile vaatkar tebessümlerini bü. 

yüliyen kızı bir daha göremiye • . ' 
cektim. Demek o artık benim için 
tamamile bir yok olmuştu. 

Teessürüm günlerce zail olma. 
dı. Günlerce içi.min sızladığını 

hissettim. 
Arkadaşım derin bir :iç çekti. 

ve ilave etti. • 
- Söyle dedi söyle sen olsan ne 

yaparsın? Aylığı kırk beş liradan 
bir sene kontrat yaptığına mı ya
narsın, yoksa bu gı.izel kızın !ll'ni 
müthiş bir hayal inkisarma uğ • 
ratmasına mı? 

Arkade,ım birden yerinden 
kalktı: 

- Ben birincisine aldınnıycı -
mm. Fakat genç kızın gözleri • 
min önünden gitmiyen hayali, bü.. 
yüliyen gözlerinin üzerimde yç. 
tığı tesir beni mahvediyor. 

en büyiik sahih havuzu a.a Sin • 
ppurda bulunmaktaÇır. 

Singapur bir ınğınak olmaktan 

ziyade, ımsaz:ıam Hindistan ya • 
nm adeanı bekliyen bir kaiedir. 
Si.ngııpur Malakka boğuma hA. 
kim oldu~ için, Uzak Şarktan 
Hiodistana doğru gelen hiç bir ~ 
mi kllRtrolünden kurtGlamaz. 

DÜNYA MESELELERİ 
(4 ~ MlfliOO- detıam) 

15 ........ ola hetta Oıriki rıft. 
-..o Wriııe ııııker ihraç edilmiş, 
lıoındalıi kalyan deniz üssü ve 
faomprtuı, mahrabt clepoiarıru 

taJari.p ed!Wildm Mnnl, İngilizler 
.,eri çekilmişlerdir. 
Y11•auhıo ltııriıinde ıle YUM• 

.nıt.aa yapılaa i&Nç harffıeti ha· 
tll'lıııulnıalriacbr. 

LOFOTEN ADALAaINDA 
6 mert tarU.li l>ir İnciliz tebHği 

Lefotea adalaruuı uker ibra, e
tlildiğiıH lıiliiriyirdu. Mali\mdur 
ki, 1ıu iMialar Non~ia pmalinde· 
dir ve burada Alman laup sanayi

iıtde ve billuıssa obüs imalinde is
thrıal edilen balılr.yağı 91kanlır. 

Adada buJuoan Alnıanlarla bir 
f8l"Plf•H olmııt. bir Allll8D zabiti 
ile altı Alman bahriyelisi maktul 
düşmüştür. İngilizler balıkyağı 
istihsaline yarıyan ne kadar tesi
•t varııa, hepsini tahrip etmişler
dir. Bundan bafka da çekilirler
ketl, beraberlerinde kendilerine 
plmek lstiyen 300 Noneçliyi ahp 
ıötür•iişlerdir. 

Aynea o....ıa Alman emellerine 
bismet eden 225 kişiyi de esir al
Jlll§larclır. Limaada bulunan 11 &e· 
miyi de batı.rmışlanlır. 

MAHKEMELERDE 
(3 ÜRcii aollifed"1& cievtJM,) 

- Dava dinleyeceğin.iııe, ken· 
di işinizle meşgul olaydınız. 

Mübaşir, iekrar mahkemeye gir
di. 

İki ıır.kadllf, biribirlerine 9Dl'du.. 
lar: 

- Şimdi ne yapacağız? 
- Şimdi ne yapacağız? 
Sonra, ildsi birden omuz ıı:illr.. 

tiler .. 

- Ne yapalım? teluar çağırır
lar, geliriz. 

Biri: 
- Amma, beai ihzaren getitt-

MÜMKÜN BİB tsm.A 
Bir ııeneden az bir zaına• ~in· 

deki baırp hidisdeııinden alınan 
IHı misallerden btıbeeden Ameri
kalılara göre, Almanlar Bol'doclar 
Kaleye ve Belçika hudnılınnıa ö
tesine kadar bir sahil müdafaa 
hattı iDşa ediyo.rlarmış. Amerikan 
silahları akınağa lıaşlayınc:a, Al
-ıar İagiltereııin karaoltm taar
rııza g~eeini de hesap etaeı.te
clirler. 

Amerikan fabriblan büyük 
mllı.yasta ka....Ja gezen ve deoiz
de yilMn yirmi ı...r tonluk ve 
soo derece iyi tealih edilmiş tank
lar imal etmektedirler. Bu tank
lardan binlercesi kendi vasıtala
rile Manşı ıeçebilirlermiş. Artık 
ondan sonra İngilterenin değil de, 
Avrupa kıt'asmın İ§Cali bahis mev
•u olmalı imiş. 

Çörçilio bundan evvelilİ nutuk
Jan hatırlanırsa, İngiltere nazizmi 
yuvasında boğmak niyetindedir. 
Bu harbin uzun süreceği muhak
kak olarak aola~ıldıktan sonra, >
ki taraf banşmadıkça, önümüz
deki yakın samanlarda belki de 
aklımıza gelmiyeo daha bir çok 
yeıLİ bidiselere §8Jo.it olacağız. 

il. .A. 

ceklerıniş, hem de bir lira para 
cezası kesmişler dedi. 

-Ne olur canım? Bir lira ve. 
rirsin.. Onuda mı düşüneceksin? 

- Yok amma, buraya kadar ge. 
lip de gelmemiş gibi olmak, üste
likte bir lira ceza vermek .. 

-Adam sen de ... cKel Memiş 
gelıneınişe döndü cihana sad 
hayf.> 

Dersin.. Yürüyüverirsin. 
- Ulan Şükrü .. Olur hokkabaz 

değilsin ... Haydi şimdi sen onu bu 
nu bırakta, şuradan Filibeliden 
bana bir poğaça ı.smarlayıver .. 

- Haydi gel, bir değil, beş ta -
ne ıımıarlayayım. 

- Haydi! .... 

Deniz levazım Satınalma Komisyonu İlanları 
T. bedeli K. ı..nım.ı. 
Lira KJ". Lira Kr. 

ı Adet Dmamo daimi 2250 - 337 50 12/5/941 pazarlest :ıa t. 
cereyanlı 

l • Deni" Dizel motöıca 3'160 - 563 &O 1215/94.l c c 
Bauduin marka 

1 c Saha rezistansı N - 8 25 12/6/941 c c 
dinamo içio 

1 - Tahmin edilen bedelleri, teminatlan ft ihale ıünlerl :yukarıda ;yazılı 
Dinamo, motör ve rezistansın hizalarında eöst•rilen saatte Kasımpaşada bulunan 
Deniz Levazım Satınalma Kom_lsyoounda ayrı ayrı taliplerine de iliale edilmek 
Q:z.ere pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her J(ln ı, saati dahilinde mezkQr komisyondan bedelsiz 
alınabUlr. 

3 - İsteklilerin 2490 "":yılı kanunun lstedilti vesaikle birlikte adı l"Çen lı:o· 
misyona müracaatları llfuı olunur. (3650) 

-BUGÜN l 
MACAR KABIN ORKESTRASI 1 

s'!~~!!~~ı~~.nda 1 
,,_, istan~uı . Kômutanlıg~ Satınalma"; Komisyonu ] iianlarli 

• ~ - • . " • y • ,. ; ı.o_ •• .. I' \ -:ı·Co-

Aşai;ıda CJJ1$ ve miktarları yazılı dört kaleın mutaUıye malzemesi 14..5.941 
lfinft 1aat ll de pazarlık.la sa"-n alınacaktır. Şartnamesi her gün kombıyonda 
görülebilir. Bwı1arın her biri •)'Tl &)'Tl taliplere de ihale edilebılir. İsteklilerin 
belli gün -:• eaaıte FmdKIM;la satınalma lı:omisJ"oouna ıeımelexi. c3645> 

Ciaal ........ llulı- - a.t·ı Temin.ala 
~ Lira k Lira Kr. 

İp :yular bqlıl 
Araba urııanı 
KekkArl urganr 
Tımar fırçası 

2000 
1000 
1000 
1000 

700 00 
1800 00 
1250 06 

900 00 

105 00 
270 00 
187 50 
m oo 

DİŞ MACUNU 
A{lızdakt mikroplan tam izler. dl•terın aah

hattnı fnUhefe.za eder. 

"'- ,.,... O E H T O L . dlf -"'n ~"" • .,,_ 

8 ... ·J-d 1 ..... 81llb JlaMılt 

:Maııı. 1 Ml/115 
Davacı .İırmall Alı>e< tarafıadan da· 

.,.. edilen Beyoğlu Tepe~ Saluzaila· 
cı Caddesiıode 38 COJ'lda Ntlı:ola Mihai· 
lidis aleybme, iılfaatılu taahhüt eyle· 
di#I kı.oınıdan 297 bra eJIJ kurut ve el
den ve çn! bedeli ile H Un 8Q kurut 
ta Jı:ınlan cauı "" ııaSeden lı:I ceuı'ııııı 
295 lira 1111 ktı'-1 .ı.aı !aelrkwia 
ac;ııa.. devadan dolayı -.ı.:r ,__ 
rilen dava anuhali suretiniı:ı teblltııiz 
la<le edilmesi fı:l.enae lora lnlma.ıı .,_ 

. 

ruşmada: 

Dava edflane, dan arzuh..U nnetl· 
nin 15 &ün müddetle llAn•n tebliline 
karar verllmif olduğnudan muhake
mesinin icrası için ta,.uı kılman 
30/5/941 tarilaine rastll)'8D Cuma 111· 
DÜ &aat 14 le Tapu da1re9nin alt lı;a
bnda Sultanabmet 1 inci Sulh Bula* 
Mahkemesinde bizzat _. ı.uveıctıe 

hazır ıı..ıunmac1ı1ı - - • ınesinbı ~ iera ıoımacetı ..._ 
""' a""""'1i teıııitl JUİm elmM llıııt-

. ft i1'ıo oı-. 

~~PA' RA 
\ •.t.YA'l' YARIŞINOI 

DİREKSİYONUOU • 

T. ış Bankası 
Küçiilr T aı "al 
1-aplanJHl 

: iltramiye Planı ~ 
~~ JtEŞİDELl:R: • Subat, 2 M.,.. ~) 
~~ 1 Alustos, S İkinciıe,rin ~~ 
.. ~ tarilılerlnde ;yapılır. ~ 

'li~ 1941 İknomiyeleri 

11 Mayıs 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat 

Ayarı. 
18.03 

18.50 
19.30 

Müzik: Radyo Caz Orkestrası 
(İbralı.im Özgür idaresinde) 
Müzik: Fasıl Hey'etl. 
Memleket Saat Ayarı -.e A· 
Jans Haberleri. • 

19.45 
19.50 

Konuşma: Ziraat. Takv.lm.t. 
Müzik: Solo Şarkılar. 

20.15 Konuşma. 

20.30 Müzik: Tek ve Beraber Sar· 
kılar. 

2LOO Müzik: Meşhur operalar (Pi..) 
22.30 Memleket Saat Ayan, Ajans 

Haberleri ve Ajans Spor 
Servial. 

22.50 Müzik: Dans Müziği (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınlı:; Program ,., 

Ka~. 
YARINKİ PROGRAM 

8.00 Program ..., .M~ s-t 
Ayarı. 

8.03 Ajans aberlerl. 
8.18 Milzllı:: Hafif Protıram (Pl) 
8 . .S/9.00 Ev Kadını - Konuşma 

12.30 Program ve .Memleket Seat 
~an. 

12.33 Mllzlk: Kanşık Sarlı:ıla.-. 
12.50 Ajans ııberlerl. 
13.03 Müzik: Beraber Şarkılar. 
IS.20/14.00 Milzllı:: Kar11ık Pıı>-

gram (Pl) 

BORSA 
ıo ,Mayıs 1941 .,_ __ _ 

.Aolhıt n Kapenll 
1 Sterlin 5.22 

100 Dolar 111.IO llll.JO 
l 00 Fraı.l< -
100 Liret -
100 İsviçre Pre. 28.IO 
ıoo Florin -
ıoo Rayişmadı: -
100 Belga -
ıoo Drahmi 0.995 
ıoo Leva -
ıoo Çek kronu -
100 Peçela 1.ll.88 
100 Zloti -
100 Pengö -
ıoo Ley -
100 Dinar _ 
ıoo Yen 31.0175 
ıoo İsveç Kronu 90.118 
100 Ruble •• 

ESHAM VE TAHVİLAT 

İkramiyeU 'JIO 6 1938 ıu~ 
Ergani 3 5 İkrami-
yeli ı933 19.oa 
" 1 1934 sı- - Enurum 
il. il! VIL 18.34 
T.C. Merkez Balıkası 106.50 

BERLİTZ 
Lisan Dershanesi 

BtlTfuı YAZ AÇJJ[TDt. 

Be;roflıc Z94, ı..w 
Oııd-

FRANSIZCA 1 L1ooıı llwlıtr:ı 
İNGiı..İZCE ve B-
Ai.MANCA Ponler 

llal1lıda ..... - 4 ... 
Teıcnlbe ..... ) L :lw .... 

e TAKViM e 
llıuni U.7 Hızır lli<ri ,,., 
xbwı 

•·ABİll 28 6 1-4 
Yıl Hl A,, 5 \'cıı..a.ii liloııAi 

Ml YI S 
S. D. Yıı.lı:ll S. D 

5 47 G8- 9 32 

11 ıs 10 ötıe 4 55 
17 06 ·- a so 
20 ı6 .. 12 ()() 

PAZAR 
2205 y- 1 "8 

3 45 lm"'1Jı 7 30 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlaf'l 

Şehremininde Denizabdal mohll 
eski Kolbaşı yeni Başvekil - _,, 
lGB,4.8 metre murabbamdaki arP"' 

mamı 10514 

" n , 18 Büyük çarşıda Bodrum hanı a1t~ 
4.81 49 No. lu lG metre murabbd 

lunan arsanın tamamı 7239 
Büyük çarşıda ÇadırcıJar cudd 
tünde odası olan 50 No. ıu dllkl< 

HO 12 

825 811 

217 10 

16G3 M 

863 88 , 
203 o 

M8 M 

280 ıe 

206 M 

263 1111 

m .. 
~8 • 

40 00 

u 00 

1'1 08 

Jl7 so 

27 4-0 

1800 

19 ı;o 

20 80 

17 00 

il 80 

~ 60 

12 80 

mamı 3969 
.Buyük çar§ıda Varakçı ban 
14, 16 No. lu dükk:'ının tamamı 
Büyük çarşıda Sıra odaları hanı ~ 
tmda 4 No. lu odanın tamamı 
Büyuk çarşıda Takkectler •01t. t;ıod' 
105, 107 No. lu dUkkAnın taına:tıl 

Büyük c;arşıda Zincirli .iıan üst 
7 No. Ju odanın tamamı 7244 
Büyük çnrşı Mütevelli sokJıtııı' 
No. lu di.ıkk{ının taınamı 4827 

Büyük çarşı Emirşah sokağında 11 

dükkilrun tau1am1 4131 

Büyük ç;ırşıda Parçacılar saka 
No. lu diıkkAnın tamamı 4222-; 
Büyült çarşı Kollulc kazazlar 
14 No. lu dllkk:inın tamamı 573',ı 
BY,yük çarşı Terzibaşı sokilğındB 

lu dükk nın tamamı 7240 ' 
Büyük çar§ı ZincirH ban ü~t ki 
11 No. lu odanın tamamı 7176 

Çenberllta, Mollafeneri mahaııesiıı' 
zir haıu tıst katta 35 No. lu ,,o,ııJ 
mamı 7224 

11111 00 IO 90 Hocapap mahallesinde Hocap~ 
lında 41 eski 45 yeni No. lu97.50 ıl 
murabbaında bulunan ahşap batf. 
Undeki dtlkldlııııı lamamı 7027 

Yuknda ,.zıh -ıill •tılmak .._., on beş giln müddetle açık •rl_..ı 
çıkanhmlt>r. İlıalesl 16/6/941 parıembe ıüoü saat 15 le icra edilecel"'"• 
1ıelililerln Çenberliıa,ta Vakıflar Bq Müdürlüğü .MalllQllt Kalemine nı 
lan. (332G) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kunıloş Tarihi ı 1888 

Sermayeeiı 100,000,000 Tilrk Lirau 
Şube .e Ajıme adedi ı 265 • 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelefl 

Para Brrif<ffrenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Jlenhsnıda kambarah n iltl>arsız tasarruf hesaplıırıncbı t' 
as 541 liraaı balUJtanlara ııeaect. 4 defa çekiletek kur'a ile qıı • 

pli1Ja göre ikramiye ılaii"ıtılaı:aldır. 

4 .-. uee t.ooo IJtf 
' • - • %.000 • 
' • ae • ı.cee ' 

41 • - • &.800 , 
ı.. • • • 1.000 , 
UI • 4' • '808 , 
ue • 11 • ı.zoe • 

DiKKAT: H~ ııeralar bh- aıene tç!nde 90 ~ 
aşaılı d~iyen]ere ikramiye ~ılı takdirde % 20 faziaslle veril ..ı 
~kt:lr. Kur'alar tenede 4 defa: 1 Eylül 1 Bfrincllı:Anun, 1 ll"' · 
Ve ı Haz:ran tM"ihlerııırıde oeldlecektir. 

"!!l--~8()1[T<a---D.!!·e- Göz Hekimi 
Feyzi Ahmet Onaran • Dr. Murat Rami Aydı; 

ciı.Dtn: vıı: ztlınlETtn: Beycıj\!la - Parmakkapı. t111~"1 
!lıltlT&HA81!11 sekr.k No. 2 Tel. 41~ 

(Bebıt!I) Aınkıml c:ıaddNI Catı<l- Mıı•yene ve her türlil r; 
ojl1u Y.._ :ıt&,,., ba-'11 No 43 amd;v tı fıknr~vn '19•""'' ' 


