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Sinir harbinde 
'!'ürk halkı 

lfadiaelerin inki§af ıe
rirlerini takip ederken 
IÖWnıüz önünde geçit 1 
hpacak dünya hidiae
lerinin mahiyeti ne o-
lursa olaun Türk halkı 
İçin birinci esasi ıart as- • 
la ıinir zifına uğrama- :l 
lrıak ve rehavete düş
llıemektir .. 

~n: ETEM İZZET BENiCE 

----~- ~ 

Ankaradan: 
~vr~pa harlıinin y.eni safhalara 
~ ltau gün meselesidir. Fırhna
~arbi Akdeniz ve Cebclüttarık 
11.ı _ ınetinde kopması muhtemel 
liı ~ı:u cibi, Akdeniz meselesinin 
~ kuı telakki etlilmesi takdirin-
1,;ı Şarki Akdeniz ve Yakın Şark 
lıt &'eleriııin de yeni yeni hadise
ı}. ~hne olması ıalip ihtimal 
"llılındedir 

Sı.u ~ünlerde İnıDız .ıu:aeni• mosunun oııyllk laaliyetleri olmaktadır. Bingazi iki defa bonıbJı.'UJlan 
edilmiş ve filo hiçbir hasara uğramadan ti!ııü ne dönmüştür 

~tler - Amiral Darlan - Rib
~ 1•op mülakatının neticelerini 
~halde vazıh bir surette bugün 
._ ın ?ireneceiiz. Bu arada ve 
ltı lletıce ile beraber; hiç §Üphe
~ 1sııanyaaın da hareket hattı 
'lıaliade ortaya çıkacaktır. Al-
4 ların Şarki Akdeniz, Garbi 
itti d~ııiz ve Şimali Afrika hamle
~ ile beraber; İngiltereyi ma
lt, bir üzüntü ve yorıunluğa 
~ "etıneıı için İngiliz adalarJoı 
\ıı llılı:llıı olabildiği kadar hava 
'lıılVetJeri ile tahrip etmeğe ye
... eıı bir ıayret göstermeleri ve 
lııı'• Iııeyanda Sovyetlerle yeni bir 
~asehet devresine girmeleri de 
~ •ide bu mevsimin tasavvur· 
ı...: lçia4e buluııacaktır, Buna 
~ İıııilizleria ıle ıerek adalar
~ Cerek Yakın Şark, Cebelütta
'!ı-.. 'ttı Şimali Afrika bölgelerinde 
~ bb- mukavemete hazırlandık
l-t le her türlü ihtimali hesaba 
lıııt:;ıvı ıörlilmektedir. Bu ha
.. ar, fulıında İspanyanın har· 
llııı IııtidaJıaJesini, Fransanın Al
lııt~Ya:ya yard1111ını, Afrika ve 
« 1Yedeki Fraasız üslerinden ve 
'-t~tııadan Alman ordusunun 
lııı •fadetıini dahi mlil&haza eder 
'Jı\ıhiyette Ye ıenlt ölçüde hazır-

•rdır. 

.. ~ı:iltereııin adalarını miidafaa 
~it ~ıııdan her türlü hazırlıiı 
- lııl§tir, Bütün sahiller kademe
):lıkinıata tibi tutulduğu gibi; 
Ilı 1 tayyare, top, tank, cephane, 
ı. 01iir, zırhlı araba fabrikaları 
ltıPraJt. altına ve tersanelerle her ..;!li harp sanayi ve levazımı mti
'- Selerinin selimeti yüzde dok
it ıı lıeş emniyet altına alınmıştır. 
-q •~a taarruzlarına karşı da nüfus 
Ilı Yıatııu önleyici tedbirler bulun
lı ~ş ve geçen ağustos, eyUll ayla· 
,~ ?•zaran insan kayıbı yüzde 
• .. ikiye indirilmiştir. Sür'atli 
.: ~~~ün avcı tayyarelerinin takip 
"1 ııcumlarından kurtulacak Al· 
~ ' 11 hava filoları için, bundan 
-._fi• İngiliz adalarmda ..,cak bi
la .arı yıkmak, mamurelere ve 
\a;•lıi eserlere zarar vermek rolü 
t., lıııştır ki, buna karşı da Hazine 
\, tdunun birinci işi de şimdi 
\ij~P.len sonra yeniden yapılacak 
•eı·ıııı. Yeni inşaatın pl:i.nlarmı su-

1 Otahsusada ve tasasız bir hal-

'--. (Devamı 5 inci •J'fada) 

Bükreş'te iki 1 

yerde bomba
lar infilak etti 
Bazı talebe tevki· 
fatı yaplldı, kaçan
lar takip ediliyor 
Bükreş 14 (A.A.) - Dün gece, 

küçük çapta iki bomba infili'ıkı 

vukua gelmiştir.. Ayni zamanda 
vukua gelen bu infilakların birisi, 
Bükreş'in en büyük kitap evind<', 
diğeri Ogdinea akşam gazetesi bi
nasında olmuştur. Kitap evinin 
camekanları kırılmıştır. Her iki 
yerde de hasar vardır. Telefat ol
mamıştır. Bu infilaklar hakkında 
bir tahkikat açılmıştır. 

BAZITEZAHÜRCÜLER 
'l'EVKİF EDİLDİ 

Bükreş 14 (A.A.) - Romanya 
Üniversiteleri bugün kapanmıya. 
caktır. Talebeden bazısının yap -
tığı beyanat neticesinde birçok 
tezahürcü tevkif edilmiştir. Polis, 

(Devamı 5 lıı.d sa.ıııt..ıeı 

Ruzvelt Atlan· 
tik fil osu Ami
ralini kabul 
ederek görüştü 

Vaşington 14 (A.A.) - Cum • 

bur Reisi Ruzvelt, Atlimtikteki 

Amerikan filosu Başkumandanı 

Amiral King'i dün kabul etmiştir. 

Amiralin Cumhur Reisine rapo
runu verdiği zannedilmektedir. 

Gaz satışlarında 
yeni kir haddi 

Flat Mürııka.be Komisyonu bııPn 

alaka.darlara yaptıtı bir tebllf ile pe
rakende ca>Yaiı satışlannda depo fi· 
&taları üzerinden uami yüzde on sek.iz 

lı:ir haddi tesbll eclilmiş oldutunu bil· 
dlrm(fllr, 

Yarın Başlıgoruz 

BiR CiNAYET 

!Yaz~~.~ ~~B!nice 
BÜYÜK EDEBi ROMAN 

B.. harikulade neli• edebi romanı mut
laka takip ediniz. Tiirk edebiyatında mü
him bir mevki iıgal eden bu uer, bir İ~· 
mai davanın mıılHIHalruı«le ~ılmıı 6ir 
tahlilidir. 

Rudolf Hes
in refikası
nın Ankara- 1 

1 

ya gittiği şa- 1 

yiası yalan 
1 

Hes, iskoçyaya 
1 kadar gittiği yolu , 

· mavi kalemle hari-
1 tasına işaret etmiş 

Londra 14 (A.A.) - İfşa edildi
ğine göre, RudoU Hess İskop ada 
yere indıği zamarı, bir haritayı 
hamil bulunuyordu. Hess Avgs.. 
burg'dan İskoçyaya kadar geç -
tiği yolu, mavi kalemle haritaya 
işaret etmiş bulunuyordu. 

HESS'İN REFİKASI 
Berlin 14 (A.A.) - Resmi me

hafilde beyan edildiğine göre, 
Rudolf Hess'in zevcesi Almanyada 

(Devamı 5 IDo! Sahifede) 

10 bin liraya 
sigortalı bir 
imalathanede 
yangın çıktı 
Beyoğlunda Hamalbaıında Recep 

Abbas Hanının 1 inci katındaki YorıP

ye ait sucuk lmalathanesiııde ocıılt

tan çıkan fazla alevin talaşlan tutu,
turmasiy le yangın cıkmıstır. 

Ateş bira. sonra söndürtilmüştür. 

İmalAthane on bin liraya ı!ıortalıdır. 
Takhikata geçilmiştir. 

Asker aileleri 
için müracaat 
numaraları 

Yardım tevziatı 
muayyen gün• 
lerde yapllacak 
Asker ailelerine yapılmakta o.. 

lan yardım içın yeni tedbırler a
lınması kararlaşmışlır. 

Bu maksatla her Kaymakam • 
lık; mıntakasındaki muhtaç asker 
ailelerine birer numara vere • 
cek ve buna göre müracaat gün.. 
leri tesbit olunacaktır. Her asker 
ailesi yapılacak ilana göre kay • 
makamlığa zamanında müracaat 
ederek derhl paralarını alacaklar. 
dır. Böylelikle tevziat daha sür'at
le yapılacaktır. 

1 İngiliz filosu
nun 
deki 

Akdeniz
faaliyeti 

Bingazi iki defa 
bombalandı 16 
tayyare düşürüldü 

Londra, 14 (A.A.) - Amirallik Da
iresi dün akşam neşrettigi bir tebliğ
de, 6 1\.1ayıstan 12 Mayısa kadar bir 
hafta zarfında Akdeniıdeki İngHiz fi
losunun faaliyetinden bah::oetmekte
dir. 

Bu müddet zarfında Bingnzi iki de
fa bombardıman edilmiştir. Bir kafi
leye refakat eden filo cüzü tamlan 16 
düşnı:ın tayyaresini düşürmüşler ve 
d1ğer 6 smı tahrip etmişlerdir. 

Bu müddet ı.arfında filo cü•ü tam
larına hiı;; bir ha~r olmadığı gibi, in
sanca <ia zayiat olınamıştır. 

Hindistanda 20 si ge
neral 30 bin esir var 

Kahire 14 (A.A.)- B.B.C. 20 si 
G~neral. 1 iı Amiral olmalı. üzere 
30,000 İtalyan esiri halen Bindis
tanda bulunmaktadır. 

Amiral Darlan 

Vişi kabinesi 
bu sabah bir 
içtima yaptı 

Darlan Hitler'le gö
rüşmelerini mesai 

arkadaşlarına anlath 
Vişi 14 (A.A.) - Fransız Başve 

kil muavini Amiral Darlan, Vişiye 

dönmüş ve derhal Mareşal Peten 

tarafından kabul edilmiştir. 

Bu sabah bütün hükumet aza. 

sının iştirakile bir toplantı yapıl

mıştır. Amiral Darlan'ın Hitler ve 

Fon Ribbentrop ile yaptığı görüş
meler hakkında mesai arkadaş _ 

larına malumat verdiği zannediL 

,mektedir. 

Ruzveıtın oğlu Olrltte Alman Hariciye Nezareti, Al -

man - Fransız münasebetlerinin 

bugünkü va.iyeli hakkında soru. 

lan sualler karşısında fevkalade 
ihtiyatkar davranmaktadır. Yal • 

ruz Vişi ile müzakerelerin henüz 
bitmemiş oldu~ söylenmektedir. 

Kahire 14 (A.A.) - Yüzbaşı 
James Ruzvelt, Giride yaptığı kı.. 
sa bir ziyaretten Kahireye dön • 
müştür. B. Jimes Ruzvelt, Giritte 
Elenler Kralına, Reisicumhur B. 

Ruzveltin mektubunu tevdi etmiştir 

Balkanlarda 
Vaziyete bakı' 

Hırvatistan
la İtalya hu
dutları daha 
çizilemedi 

., 
DIQer memle· ı 

'ı ketıerıe teı- ı 
bit edilen ha· 

! dut mualıedesı · 
imzalandı 

Eski Bulgar Başve
kili T oşef Türkiye 
ile dostluktan 

bahsediyor 
HIRVATİSTANJN YENİ 
HUDUTLARI 

Anadolu Ajansının verdıği ma
hlmata gOrc, dün Hırvati~tanın 
merkezi olan Zafrep Hükfunet 

(Devam 5 !Del ..rutede) 

IRAK TEBLİÖİ 

Karşılıklı tay
yare faaliyeti 
devam ediyor 
Maverayi Ürdünde 

sükunet var 
Bağdat, 14 (A.A.) - Irak resmi 

teblill: 
Üç İngiliz bombardıman tayyaresi, 

dün Almusseyyah kampı üzerinden 
uç1nuştur. Bir çok bombalar atılnussa 
da, hasar eheııımiyetsizdir. 

Dün, saat 19 a doğru1 dü.şman tay
yareleri bir çok kararg5hların üzerin
de uçmujlarsa da, Irak tayyaıı-eleri ta
rafından püskürtülm!işlerdlr. Irak 
tayyareleri bir tok keşif uçuşları yap
mışlar, hepsi de üslerine dönmüşler
dir. Bir İngiliz bombardıman tayya
resi Almasüyah üzeriııden uı;arak 
bombalar atmışsa da, hasar olmamış
tır. 

Ürdün Başveki
linin Mısır Başve
kiline mektubu 

Kahire, 14 (A.A.) - Ürdün Başve
)ili Mısır Başvekili Hüseyin Sırrı Pa· 
pya gönderdiği bir mektupla, bütün 
tlrdün memleketinde silk.im hüküm 
sürdUğtinü temin etmistir. 

BABA İLE ÖGUL ARASINDA 
ICAVGA YOK 

Amman, 14 (A.A.f - Ürdün Emı
ri Abdullah ile oğlu Abdullah ara
ıında Irak hAdiseleri do1ayısiyle ıid
deUi bJr münakaşa olduğu rivayetleri 
kat'I surette tekzip edilmektedir. 

Beykozda teltltler 
Bir müddettenberi Beykoz kazası 

muamerntını te!üş etmekle bulunan 
~h.ılkiye I\lüfetlişierinden Bay Mem
duh teftiş işini ikmal etm~tir. 

Diğer taraftan Beykoz evlendirme 

I 

İnıııltere üzennde düşüriilen bir Alman bombardıman tayyuesı 

( HARP VAZİYETİ ) 
Avrupa ve Asya kıt' alarile ticari 
ve iktısadi münasebetlerini mu
hafaza için de Amerika harbe 

girmek mecburiyetindedir 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
BİRLEŞİK AMERiKA NiÇiN 

HARBE GİRMEK İSTiYOR? 

Birleşik Amerika sınai ve zirai 
mahsulôtının yüzde 60-70 kadarı
nı Avrupa memleketlerine ihraç 
eder. Beynelmilel iktısaıli vuiyeti 
Avrupa kıt' asile çok sıkı bağlı kal
mak mecburiyetindedir, Birletik 
Amerika, japonya gibi Avrupada 
Almanyanm açtığı hükümranlık 

harbinden iktısaden :ıarar gör
müştür. 

1917 de Amerikan efkarı umu· 
miyesi üç grupa ayrılmıştı. İktı
sadi menfaatleri Atlantik denizine 
bağlı bulunan şarki Amerikalılar 
harp taraftarı idiler. ı\Jcnfaatleri
ni Pasifik denizinde ı:ören garbi 
AmerikaWar harbin aleyhinde 
bulunuyorlardı. Zira Pasifiğin ö
tesinde bulunan japonya bitaraf 
kalmıştı. Asya kıt'asile iktısadi 
münasebetlerinin normal şekilde 

(-1 - Salılfede) 

Dr.ZiyaGün,bir ı Operatör Dok
milyonluk ser- tor Mim Kemal 

•• •• 
vetini Universi- Oke ordudan 
teye teberrü etti ayrılıyor 

BamlyeW Prolesir 
adına lıer yd 3 mi· 
kilat tesis edilecek 

Memnuniyetle öğrenildiğine ıöre u
zun yıllar tıp Aleminde değerli çahı· 
malarda bulunan ve memlekete )'ilz
lerce talebe yetiştiren göz rnUtebasaıaı 
Mildeı·ris Doktor Ziya Giln 1 milyon 
liraya yakın olduğu tahınin edilen 
servetini ıehrimiz Üniversitesine te.. 
berrü etmiştir. İllin namına yüksek 
ve şayanı takdir bir feragatle yapılan 
bu teberrü dün Rektör Cemil Bilael'la 
6nünde notere tevsik ettirilrniftir, 

(1 lııel Sa.hifed'"' Denm) 

Hile yapan iki 
kasap tutuldu 

Yen!şehirde Dolapdere Serdar Ö
mer caddesinde 69 numarada kasap 
istavri Ue Beyoglunda Papazköprüde 
Kordela sokağında 103 numara1ı dülc
k<inda kasap Tanas tartıda kaba kA
ğıt kullanmak suretiyle beher kiloda 
30 grm eksik verdiklerinden yakak
lanmışlar ve balarında takibata geçil
miştir. 

Bu defterli Proles6r 
için Cuma glnl me

rasim yapılacak 
il 7ıldanberi ....tmla hl.- -

Ye Giilbane Baslalııaııl:slıde 22 ..., .... 
dlJ' booalılı. :ra- luylö'elli Operalör
lerbalz4elı Profesör Dolllor Mim Ie-

(Devamı 5 inci Salıllede) 

Yolcu azlığından 
sefer programı 

değiştirildi 

Meccantler hergün 
Haydarpaşadan 14 
trenile gidecekler 
Şehrimizi terkederek Anadoluya 

gitmek istiyenlerin azlığı dolayısi
le Devlet Demiryolları İdaresi ev

(Dev"11ll 5 ıno! Sahifede) 
memuru Fahrinin muamelatında bazı f ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
noksanlıklar görüldüğünden bir başka 
yere nakli istenilmiştir. 

Şair Ahmet 
Haşim'in ölü
münün 8 inci 
yıl dönümü 

Eyüp Halkevi tarafın
dan makberesinde 

bir ihtifal yapılacak 
Eyüp Halkevi Dil, Edebiyat Kolu 

tarafından büyük, değerli ıair Ahmel 
Haşimin ölümünün 8 inci yıldönümü 

münasebetiyle 4 Haziran Çarşamba 
ıünil saat 15 de bir lhfilal yapılması 
karar1aştırılmıs\ır. 

İhtifal kıymetli ı;airin Eyüptekl 
makberesi başında yapılacaktır. Eyüp 
Halkevi Dil, Edebiyat Kolu tarafından 
bu hususta icap eden program hazır .. 
lallmaktadır. 

KISACA 

15 Mayıstan sonra 
Taymisin diplomatik muhar

ririnin iddia ettiği gibi, General 
Frnnko, Alman ordularının Ce· 
belüttarık'a inmesine hakikaten 
izin vermiş midir?. 

Böyle bir ıeniş hareketin V11• 

ku bulacağı tarihin dahi kafi 
olarak tasrih edilmesi çok p
yanı dikkattir, İddialar, 15 ma• 
yısı mütekaip, işgal edilmiş 
Fransanın Atlantik sahillerin
deki Alman kıt'alarınııı, Pire· 
ne dağlarmın garp geçidinden 
sarkarak İspanyaya gireceği•i 
ileri sürüyor. İspanyadan Cebe· 
lüttarık'a hücum etmek ve ne
tice almak, sonra, boğazı geçe
rek Rife varmak, Fası katet
mek, Tunusa gelmek kolay iş· 
)er değildir. 

Ayni haberler ~üml<'indcn 

olarak, şimdi de, Vişi hükume
tinin tazyik oluııduı:u bildiril
mektedir. Çünkü, nifc geçecek 
Alman kıt'aları, Fransız Fasın· 
dan, Tunustan nasıl geçecek
ler?. General Frankodan alın
dığı iddia edilen izin, Mareşal 
Petenden de alınabilecek mi?. 

Herhalde, tek doğru iddia, 
Alman ordularının daha u•uıı 
zaman itıl kalmıyacağtdır. An
cak, yeni hedefin ne olabilece
ği etrafmda yürütiilen mütalea
alar, bittabi, bir tahmin hudu
dunu geçmemektedir. 

İngiltercnin, Cebeliittank'ı 
kolay kolay terkein1i3·eceği 
söylenebilir. Çiinkii, Cebelüt
tarık'ı~ 'Alnıanlar toarfındon iş· 
gali t~ksirind~, Akdenizdeki 
İngiliz donannıa~nıın va~yeti 
hakikaten miişki>lleşir. 

Bokalım, ıs mayıstan sonra 
ne ol.Jcak?. • • 



HiÇ SAAT 

KULLANMIYORLARMIŞ 

Afrikada, Liberya Cümhu
riyeti ismindeki zenci mem
leketinde kimae saat kullan· 
maz, saat lazım olduğu vakit, 
parlak gökyüzüne bakılır, gü
-:ıqin vaziyetinden, saatin 
kaç olduğu dakikası dakika
ıına tesbit edilirmit ! 

Bunu yazan gazete, garip 
bir tey haber verir gibi bir li
aan kullanıyor. 

Sanki, biz, lıtanbulda ne 
yapıyoruz?. Meydan ve iske- ' 
lelerdeki umumi saatlerden 
birinin birine uyduğunu hiç 
sördünüz mü?. 

GEÇENGONKO 

KAZAYA DAiR 

Geçenlerde, Harbiyede fe
ci bir otomobil kazası olmuı
tu. Bu kazaya iki kişi kurban 
gitıni§, bir kiti de agır surette 
yaralanmıttı· Kazanın tafsi
latını gazetelerde okumu§su
n'llzdur: Şoför hem suçlu, 
hem güçlü idi. 

Yani hem ıarhoı, hem ka
çak idi. 

Bir muharrir arkadq ev
velki gün bir yazı yazınıt. 
§Öyle diyor: 

«- Bu ıoföre hiç acımıya
lım, cezasını verelim.·ıt 

Yok canım?. Sen söyleme
seydin, acıyacak, affed~
tik! 

KADINLARIN 

PAPUÇLARI -----
Gazetelerin yazdığına gö

re, kadınların alh mantar a
yakkabıları giymiye baıladı
iı gündenberi, mantar fiatla
n yiikselmiye batlamıt.· Çün
kü, pİyaaada ne kadar man
tar varaa, toplanıyor, hani 
hani, kadınlara papuç yetİf· 
~miye çalıtıyorlarmıt ! 

Fakat, bir yanlıt zehabı
m- tashih etınek lazım •• 
Bunca, mantarı kadın ayak
kabısı haline getirmek sure
tiyle, onları, mantara baahr· 
dığunızı zannediyoruz. 

Ne gezec?. 

MANAVLAR, 

ZARZAV ATÇ/LAlt 

Domates çıktı. Bir arkada
ıın anlattığına göre, manav
larda 120 kuruta, zarzavatçı
larda 80 kuruta ıatılıyoc
mut! 

Bu domates, bittabi yerli 
dejjldir. Dıtarıdan geliyor. 
Sotıra da, turfandadır. Fiatı
nın yüksek olması gayet tabi
icür. Fakat, manavlarda 120, 
Anavatçılarda 80 kuruta ol· 
muı çok garip .• Yoksa, ma
navlar da liila mağaza mı ol
ıhllar?. 

AHMET RAUF 

Ofis yeni mahsulün 
mübayaa fiatını tes· 

bit etti 
Toprak Mahsulleri Ofisi yeni 

sene toprak mahsullerinin vak. 
tinde ve müstahsili bekletme • 
den mübayaası için şimdiden ha. 
zırlıklara başlamıştır. 

Ofis Arpa için 5, 75, buğday için 
T,75 ve yulaf için de 6,5 kuruı 

azami mübayaa fiatı tesbit et • 
ID!itir, 

ıfJÇtJa llABEBLEB 

VILAYE.T ı:ı~ BELEDIYEı - - ------- -----* Belediye Muhasebe Müdtlr • 
luğü tarafından açı lan kursun 
2 inci devresi tamamlanmıştır. 
Mezunlara 20 mayısta diploma • 
!arı tevzi olunacaktır. * Bu pazar günü saat 11 de 
Beyoı;ıu kazasında yapılacak pa.. 
sif mud ıfaa tecrübesinden bir 
müd t sonra şehfr dahilmde u
mumi bir pasif korunma tecrü • 
besi yapılacaktır. * Uııkapanında 11 dükkan, E
mınör.ü - Bcyazıtıa 4, Kadıköy 

Altıyo. a z,nda 7 binanın istımlak
lerı tamam!anr ıştt.r. Sul.anah • 
metteki İkinci Okulun yanın<laki 
bahçeli ev istıml;ik edilerek mek· 
tebe ileva edilecektir. 

MAARiF, ONIVERS/TE: 

• 
KOYLU! 
kadınları ı 

-~~=nk~~,!:?.~k~t'i~!~c! 1 

an ya 
geti 

an oto
ecek 1 

1 s tan bul köylerinde "'ita va harbi 
yeri, herhalde ve muhakkak bir 1 A •k d __ / k R 
kara eephesi mi olacak?. Bütün merl Q Qll tune QglŞl, 0-
askeri ınüteha!>sıslar bu suale manga dan ban da1· g e ıı·y o r 

konferanslar ver ı le· llddetıendl 
rek tenvir edilecekler .-c 

müsbet cevap verıncktcdir. 
1939 Avrupa harbinin, tayyare 

Yazan: Ahmet Şükrü f'"' 
İstanbul Yardım Sevenler Ce- 1941 senesinin ilkbaharı J• 

denen sililhı, ne hale getirdiğini Tramvay Idarcsı ŞPh.irdeki se)'tilse .. , 50 arabadan bır kESrnı yenıd~n se7-
hrp göriiJoruz. Arhk_, on hinler- fer buhranını önleınek maksad'.yle o- t,µ.se!ere çıkarı!abi1~cektır. 
ce tayyare imalinden bahsedili- tobıı..s sipar .ş!eri ışi ile rie me~gul ol- İdare bazı Rumen fhmalariyle an-

miyeti azaları bugünlerde kaza ve raber, İngiliz • Alman ha•• 
1 köylerd~ halka konferanslar ver. de şiddetlenmiştir. Balk•11 

meğe başlıyacaklardır. askeri harekatın taı;fiy . 
yor. 
Londranın son bombardımanı· 

nın ne kadar müthiş olduğunu, 

İngiliz ka) nakları da itiraf etmek
tt..'1iir. J::ğcr, bugün, muharip ta
·aflar tarafından kul\anılan tay
yare sayı~ı, Unün1ü.t.deki seneler
de birkac misli daha arttırılırsa, 

kat'i neti~e alınacak yerin ınutla· 
ka bir kara cephesi olacağı tar
zındaki iddia biraz çürüıneğe yüz 
tutar. 
Hanıburg gibi bir takım Alman 

sanayi merkezleri alevler içinde
dir. 

1'"aruı. öhih· gü?ı. hu h.ava bom
bıırdıınnnlarımn kar ılıklı daha 
ne n1 rifetler gö tercceği kes.tiri
rileınez. 

Muharip tarafların ea nazik si
nir iıntilınnı me\·suni, galiba, yeni 
girmr~terlir. 

Ilülün dava, •Pes• dememek. 
Çünkii, havadan yağan ve git· 

tikrr kcsifle<cn bu ak< altında, 
siniri evvel bozulan mağlup ola
caktır. 

REŞAT FEYZi 

makta r- Son giınlerdc bir Alman laşarak bu firmalara 800 bandaj siµa
firnıasıylc b r mıktar otobüs temini 
için bir aı ' şma yapdnll.$tır. 

Diğer tarer•.an ,bı::zı Aıııerikan fir
malariyle bL hu.su la yapılan r:ıüza

kcrelcr de m-.i~bet olarak neticelen-
miştir. 

Amer. ~adan geL ilecek 25 otobüs 
içi.n 11 J.r~ bu fimuı 1 "'B 350 bin Tt.ırk 

r ·d ı verecektir İdare bütçe Jnden 
bu ta~ ı t ayrılınıştır, 

Di ~er Laruft.."ın ıdare ı~k iş olan İs

t:ınbul gunırük.c~rincle ... alrr. -ı bulunan 
50 kadar o .. 1Jnjı f'-ıpıc·ile anlaşarak 

aımı~ ""' ':tuı \ı 1 :!erhal banda:Harı es- ı 
kfyerck Jrı • a ç 'tılfr' .ş bulunan 
a-abal\rl t k"llıya b ıamı.ştır Bu su
retle depolarJa se!eı'1en ce1c._1nış olan ı 

riş etmişti. Son ıünlctde bu bandaı
ların imalatının tamamlandığı ö~re
nilmiştir. 

Devlet Demiryollarına ait mul:ı.t~lit 
malzemeyi Romany;. ctan tesellüm et
miye giden ve Dev!ct Demıryolları 
müt()hassıslarından ınüteşekkil bir 
hey'ete Tramvay idaresine ait bandaj
ların da tıeselli.Jmil f('ın ..sal<ihi'Yet ver
miştir, İlk parti lıu hıı.ft:ı gelecektir, 

İdare, tuncl seferleri ıÇin zaruri bu
lunan (cer kdyı~ı) işini de halletmiş 

gibidir, E~velce. ycız?ığı.ınıı: gibi bir ~- 1 
merikan fırınas1yle runel kJ.yt~ı tcmın 
etmek üzere Uir anlaşma · y:ıpılnıı:$h.

1 Bu firma kayışı yakın bir zamanda 
idareye t.es1im edeceğini bildi.ı n11~tir. 

--------- 1 

Konferansları verecek azalar sonra her iki tarafın da rrsıııl 
idare heyeti tarafından seçilecek liğleri, daha ziyade havı b• 
ve bunun için bir program ha· den ve karşılıklı bombardıııı• 
zırlanacaktır. Konferanslarla köy. dan bahsetmektedir. Fakat 
lü kadınların da cephe gerisi seneki karşılıklı bombardın•• 

la geçen seneki bombardın11 

milli müdafaa işlerinde çalıı;ma· d 
arasında büyük bir fark 

!arı temın olunacak ve bugünkü kt 4it· 
nazarı dikkati celbetme < 

harp ve dünya vaziyeti hakkında çen sene Alınanyanın h•"' ı 
tenvir edil~~eklerdir. ı veli kahirdi ve Britanya ad• 

istediği gibi bomhardıman ', 
1 roblyoıoıı Ce liyordu. Ağustos ve cyliıl 3 

mlye'IDID kongre içinde Almanlar, hava k"'~ 
r. • adaların işgaline bile teşebb 
si yarıp mişlerdi. 41 ~ 

Ge~en senenin ilkbaharın 1 
Türk Mikrobıyolojı manlar, Rotcrdam şehrini 1' ' 

nin yıJık kongresi 15 mayıs ya· ettikleri zaman İ.ı5iliz }la\'•• 

1 k ıf 1 B K h ıınl<ı peı e •he gunü saat 18,30 rı Sintlair dcınıştı ki: 

'
y aballCl C. a arı İf parti a Ve da Etı~,.a Ouası konferans salo" _Havalarda 1..uvvetlen .,ı 

nunda v pıl.ıcak ır. ve sonra da bunun intıkııJll 

1 

; .. Koı gre ruzrı.rn sı şudur. Hesap Jacağız. 
Gizli \llarak ınşaatta 1 Mersin g Ü m r Ü ğ un: rapor• nuıı tetk ıd, Tülaremin'nin Görülüyor· ki bir sened• 

1 
Çalışan iki ecnebi işri den çıkarılarak tevzı Kr,baj arda tab:i C"'frksyonu ve İngiltereuin hasll(·a faali)'•'' 

Y dört Laboratuvar Tülaremi en • nokta üzerinde toıılaumışllt· 
yakalandı edilecek foksyoru hakkında Dr Vt. Sait bir sene içinde İrıgıltereııin 

Tı·caı·nt Ofisı· t~şkiW.tı mcmle • Biliıl G·Jlem'in etüdlerı ve .Kuduz !arda Alınan) R)'"J tefen uk Taksimde oturan Yunan tebaa· ' • ı v"~ 
ketin her tarafında kurulmağa aşısı ta bikinde elde edilen iso. ettiği iddia cdi ••mcz. Bun 

sından Vangcl ıle Bostancıda yaz. L başlannu~tır. aglüt.nın dereceleri• hakkında raber, İngiliz lıuva ·u•~' 

1. macı sokağ'nda bir yapıda inşaat 1 Ofis l\'lüdürlcrinden Haydar Ah- Dr. Zekai Muammer Tunçman geçen senel.i g'bi ııis:ı tsiı Macaristan zmir kalfası olarak çalı.an Italyan te- met Algancr Mersin teşkilatını 1 taralıl'..:111 ttbligatta bulunul • cede zayıf olınadıgı da ,iİP. * Ani ölümünü dün teessürle F baasından Jozcf, Küçük San'atlar hazırlamak üzere l\ler·ıne c· mı.;. ması. dir, Bir d~ra İng.lizler, A:~· 
haber verdiğimiz Haydarpaşa Li. U ar) Il a tir Mersın gümrükJ,,rınde bulu- va taarruzlsrına kar§ı a • 
sesı· riyaziye muallimi kıymetli kanununa muhalif olarak gizli ça. 1 müdafaasını tak,·iyc ctın 1 

nan kahvelerin çıkarı 1 nası da te. Akbaba 1 -yÜ "0 • · rt maarikilerimizdcn B. Necib Na- • t • k d k l•<tıklarından dolayı yakalanmış- 11 il Aln;anlar bu srn•· Inı;;ltc 
1 Ş 1 r a e e C e • .,. min ulunnıuştur. B J ma arın ı,ı 

dir:n e<:nazesi talebelerinin ve ; !ar ve haklarında takibata giri • l'l"emlckct dahilinde tevzii için ları yapJhyOJ rine yaptık!Drı hava taaru• 
muallim arkadas)annın go"zya•lan: ---- l geçen sencJe naıaran çok . , ·ı · t' Veke'eLen emır bekl~nn•ektedir. B k k K akamı Bay d 1 'tşı mış ır, ev oz azası avm ag" ır zayiat vermı•ktedirlrt· arasın a Karacaahmet mezarı • Fuara gel mı" yen 1 ... -=====·=================== s d . . E t T. k d. h'l' d g'" •l ,. a • ttın r "'~ a;:.a a ı ın e o. .1,_ •• .. r •a,. ğına gömülmüştür. ymr> ı ~ ongunu zar ınu 

I• .. ....C. "'\ rülcn faalıyeti dolay1"ile Beykoz !arın tayyare zayiatı yii• l * Şehrimizde bulunmakta olan yer 1 mues5ese e· - - ADLJ. YE POl l·s ·---- halhnı rrıemnun ettıgı gibı son dördü bulmuştur. Bu tn~yaı• 
Maarif Vekili Hasan Ati Yücel rı"n adları Veka-ie• \,,, ve J• 1 'b · 

~ g-;ııı~rde Bevt.oz kazasına ta i. beraber, Ahnanlar, nıü:uııl dün öğleden sonra müzel<:'ri gez • · dC 

* Almanyaya ihraç olunacak 
tiftıklerin son partisi de teslim o. 
lundağundan dün ihracatçılara 

bu malların bedeli olan 200,000 
lira verilmşitir. Dün şehrimizden 

311,000 liralık ihracat yapılmış • 
tır. Bu meyanda Romanyaya tü. 
tün, Almanyaya zeytinyağı git • 
miştir. 

\ il k Akbali.ı köyünün köy h~rtınce tarda mütehassıs tayyarccı t, 

;;~~·RET ı:ıe SANAYi: izm~'l~~us~~!~a~;rimiz- Kalay fiatlarını 750 'kuruşa i :~:;:~n k~1;c~a;;r~ 07:~:rıY~~~;:: be;:~i;i:ı~~~:u;~::1:~~ kabile 

de'1/ - İzmir Enternasy'lnal Fu- k d y••k elten bı•r mJ te ı•r b I t de lıa\. li inki. ·ar.•.tmiştir. ".'t1''1 a ar U S kald;rım dô•enmesine aş a mış. ı 

* Altın fiatları dün biraz yük.. 
selmiitir. Dün bır Reşadiye altını 
7210, külçe altının gramı 333 ku -
ruştu. Beşibirarada 118 liraya ka. 
dar yükselmiştir. 

MÜTEFERRiK: 

arına Macaristan hükümetinin bu _ ' çen ser.ede Jııı:ılız tan·••• 
sene resmen i~tirak edeceği İzmi.r ----------------- tır. man ~r:ıitier"nin üz rinJe \)\ 

d R · 1 •· b ld l · · Bu yolun şimdiye kadar 500 ı 
Bole iye Pl& ıgın~ 1 .n mı~.ır. Ba •im tsmınae bir tu c ,. ar "'I cırıeme şurıı)·a lımaı n b:ımbahr • k t F v ., metre murabbaı kısmı ikmal e- ' Gelen me tup a, gçen "'ne uara idiler, F~bt hir İnr lız ta'' t 
ıştırak eden Mac.ırıstanın ok ihi Ar suçlyle Adllya;·e dilmi~tır. -- nin Alman toprakları fa•'.",ı 
memnun kaldığı ve bu yıl, dev • rablnıesi hile bir mu\ uıfak 1> 
!etler pavyonları semtinde bü - Hayim isminde bir tüccar zin • pan muhtelif firmaların defter Ulu;:lağ'da bahçeli yıln·ordu. iı·glliz tay arc ~-
yük bir pavyon inşa edileceğin. cirleme ihtikar suçile bugün veya !eri kontrol edilmiş ve zabıtlar evler yapılacak tinin vurııs k.ıbılı).-t:nd<~' 
den Macaristan için yer ayrılması yarın Fiat Mürakabe Komisyo· tutulmuştur. anlamak i~iıı H\Lll·i ı;ü• • ~ 
bi'dirilmektedir. İzmir Belediye nunca Adliyeye verilecektir: Bir kızı haşlıyan kadın Uludağda Karabelen ile Kirazlı man resmi ·teltlı;:;nin şu bir~ 
Reısliği, Macaristan pavyonu için İstanbuldan külliyetli bir parti yaylaları arasında bahçeli evler- tırını okumak kafidir: ( 

Sultanahmet civarında ol.uran 
0 geniş bir yer ayırnııt;' ır. Diğer kalay, Hayim tarafından tertip Katina adında 65 yaşında bir ka.. den mürekkep bir sayfiye ve te. ·Bü~·ük dii~man J,ınva k 

1 ecnebi memleketler pavyonları i· edilen bir planla elden ele dola. d t davi köyü vücude getirilmesi ka· )eri dün ge.ce Alman}nıı•n )
1 dm, geçenlerde ayni ev e o uran d•' çin de mektuplar geldikçe ayrı. şarak Mersine satılmış gibi gös- d k' k rarla~mqtır. garbi sah llorind<· ınütea _, 

Sonyanııı b~ş yaşın a ı ızı Blin- b~" lacaktır. bilerek ortya gönde-ilmiş ve o. k Sıhhat Vekaleti de bu tasavvu. birlere ,.e bilhassa Jl'lrn · ONU yaının'e iki to ·at vurmuş ve ço. ·t 
TICARET ODALARI PA VY rııdan da gene fiatı yükseltilerek d le d 1 k run rı·ı,·va• sahasına konmasına Bremene pek •ok yangın'. * Berber du"kka"nlarındakı· on cuk mer :ven r en "Uvar anara ' 

- Tica"et Vekaleti, Tlirkiye Ti· İsıanbula satılmıştır. ' lak bombası atmıştır. Fabt' 
düliısyon makinelerinin tefti~ine caret Odalarının hu sercki Fuare Yapılan te.kiklere göre bu su· / aşağıdaki tencerede kaynayan yardım edecektir. Bahçeli evler yapılan bazı hasarlardan 
ya.rın<lan itibaren başlanacaktır. geçen yıllardan daha üstün, zen. retle bu parti kalayın fiatı 750 ku. sıcak suyun ı,;inc düşmüştür. inşası için bır kooperatif kurul - meskun mahallelerde de 

* Ç b li t t B Çocuk muhtelif yerlerinden ya- 1 K t·f · t' ı r ds em er taş a O uran ve e. gin ve mükemmel bir şekilde iş- ruşa kadar vükseltilmiştir. Hal - j muş ur. oopera 1 ıs ıyen e • u. vardır. Sivil halk arasııı .. 
'k t Kı ıJ k t f b ·k ' ralanmış, kadın Asliye Sekizinci d 1 kt 4• şı taş a z ay u u a rı asın- tirak etmelerini bır tamimle bil- buki kalayın normal piyasa fiatı cuz ve mo em ev er yapaca tr. miktarda ölü ve yaralı var 

d 1 I. ·ı f b 'k d ı T. Ceza Mahkemesine verilmiştir. 1 ,. a Ç ışan smaı a rı a a ça ı • dirmşitir. Bu hususta Mıntaka ı- ?50 kuruştur. Dün bu işten dolayı Anlaşılıyor ki simdi~·• J> '1 
k k . k k t b" t Katinanın muhakemesi dün bitiriL Tilt• b I . ·ıır, "" şır en ma ıne ayışının opması caret Müdürlüklerine de e .ıga bu kalay partisi üzerinde iş ya. uD Sa !I aft 83a Almanl•r tnrafınılan İnı!.' • "'!) 
ı . · 11 · d 1 h . _ miş ve suçu sabit görülerek 5 ay • ..,r ne ıcesı e crın en yara anmış, yapılmış, bu mevzula e emmı • yapılan tahrihatın ayni s••", <ı 

ed . hapse 50 lira da çocuğun ailesine raretle devam eaıyor 1 , Beyoğlu has:anesinde t avi al - yctle alakadar olmaları bildiri! - göndererek İktısat Müdürlüklerı gilizler tarafından AlnıanY' ~ • 
1 manevi tazminat vermeğe mah • tına a ınmıştır. miştir. İzmir Belediye Reisliği, dahilindeki bilumum sınai mües. küm edilmiştir. Bursa mıntakasında 5,5 milyon pılınaktadır. Ve İngiiizlet·ı' * Beyazıtta Çadırcılar caddesi Türkiye Ticaret Odaları için Fuar seselerin Fuara çok zengin bir r>amaş k k kilo olan tütün rekoltesinden 4 halde garbi Avrupada ve 

153 numarada kahvecilık yapan sahasında Sergi Sarayı binaS!nda tarzda iştirak etmelerini bildir - ~ lr )'I ar 8D milyon kilodan fazlası catılmıştıa. tikte Almanlarla müsavi • 
1 Ali Kahraman, Karagümrükte o. geniş bir yer ayırmıştır. Her mın- miştir. Her müesseseye ayrı ayrı Küçükmusta!apaşada oturan Ö. Bu mıntakada ve diğer mıntaka· altında dövüşebilmektedirl~ 

turan ve Çadırcılarda seyyar kol· takadan gönderilecek mamulat ve tebligat yapılacak, Fuara iştira~ mer kızı Hikmet, dün sabah kom- Tayyare 
1939 

harbine ııı~ 
d ı F t b h !arda satışlar hararetle devam et. ., tukçuluk yapan Muharrem Süzeri mahsulat, ayrı ayrı standlarda teş- etmek istemiyenlerin a res erı şusu a manın a çesinde çama. le eden yeni unsurdur. r:'~ 

aralarında çıkan kavga esnasında hir edilecektir. İktısat Vekaletine bildirilecektir. şır yıkamak üzere ateş yakmıştır. mektedir. Bir müddet sonra bü- denizaltı gemisi 1914 harlı'ı".: 
'KTISAT •"'DÜRL'....,..,.ERİNE Ku"ltu"r Parktaki açık hava ti. Fakat mangaldan sıçrıyan k--' • tün rekoltenin satılnı~ olacağı . 

0 
... demirle başından ağırca yarala. I ıvıu ,un..u "u dahale eden yenı unsur 

VERi.LEN EMİR yatrosund F ar mevsiminde ti- cımlar yüzünden evın· duvar tah· muhakkak görülmekteaır. mus • İ .
1
. ı -' m4tır. Ali Khraman yakalanın!§, a u Oenizaltı gemisi ngı ız eı• 

Edebi Roman: 59 

Muharrem Cerrahpaşa hastane • İktısat Vekaleti de, Mıntaka yatro ve operet trupları tarafın • taları tutuşmuş, ve ev kısmen yan- tahsil şatışlardan çok mem~ l kül vaziyetlere düşürm~ I 
sine kaldınlmıştır. İktısat Müdürlüklerine bır tamim dan temsiller verilecektir. dıktan sonra söndürülmüştür. aur. la beraber, 

191
4 harbin~e ~ 

--========================,,;,.~~""""""__;__:_~~=======================================================================:=============================-========================:,.,"""'° renin deniz sathı üzerınd 
1 

mağa başlamıs olan şoför emri - Canım, sen bizim işimize ka. - Kendi rızanızla inerseniz.. is 1 kimiyetini sarsamadı. Fa~ Naci tereddütsüz cevap verdi: 
- Perihanın emrinde. 

KOL L 
tekrar ettirmedi. Derhal fren yap. rl§ma! - diyecek oldu • çek! Doğ. tediğiniz yere. Fakat inmezseniı.. yarenin bugünkü mücad•!-' l 
tı.! Zınk araba durdu. ru Beyogluna çek! Sarhoşluk, uykusuzluk ft yor. ha müessir bir rol oynadı!:' " 

- Allaha ısmarladık Naci Ga. - Hayır efendim gidemem. Ba. gunlukla geçen bir gecenin sinir. he yoktur. Esasen gittil<.ç~ ~ 
-Ne? 

Müellifi: Nizamettin NAZiF 

Kadın koynunda yılan bulmlJ9 
gibi irkilerek ve öne doğru eğilip 
kavalyesinı tepeden tırnağa sü.. 
zcrek: 

lip Beyefendi, şınıı belaya sokmak istemem. Ha. !erine verdiği gerginlikle Naci ba- vazıh olarak anla~ılıyor kı rl 'lı 
_ Fakat... nımefendi arzu ederlerse giderim • ğırdı: lar, demokrat devletlere::, .. 
- Arabayı, her halde bana terk Etmezlerse. _ Ya inmezsem? harbini açarken ,hava IJI 

_ Bir aristokrat Cumhuriyet 
vatand~ı olmaz mı? Byük Fran
sız üıtilalınde az aristokrat mı var
dor? 

- İhtil.il tarafında bulunanlar 
şüphesiz ihtilale silah çekenler· 
den çok azdır. ve ihtilalin satırın. 
dan kelle~rini kurtaranlar par· 
makla sayılabilir. Hayır yavrum. 
Ben aristokrat d~ğllim. Bir çiftçi 
ailesinin çocuğuyum ben. Mem. 
lekette büyük yıgını teşkil eden· 
1ıoprak sahibi ailelerden birini:" 
çocuğu. Aristokratlık satmak nı· 
:yoetinde de değilim. Kimseyi uşak. 
leştırmak istemem. 

• - Öyle ise Dani§le Semihe ne
dılll. o. kadar yukarılardan bakı
J'fll'SUn? 

- - Bütün sınıfların liığvine ta· 

raftarım. Fakat her cemiyette da. 
ima iki sınıf insan bulunacağına 
inanmaktaYJm. Ahlaklı insanların 
sınıfı ile ahlaksız olanların sınıfı. 

Bu sırada tren ağır ağır solu • 
mağa başlamıştı. Tekerlek tıkır
tılarından Sirkeci garının makas.. 
!arından birini geçtiklerini hia • 
seden Rezzan: 

- Yazık! • dedi • g~dik. 
Naci güldü: • 
- Dur be.lı:alım daha ..• Henıiiz 

y<>la çık!ru§ bile değiliz. 
- Doğru .•• 

Qırdal!, çıkınca daldıkları ber • 
bet yayları bozuk bir takside sal· 
lanmağa başlarlarkel\ Rezzan : 

- Peki amru, araban nerede 
seııin?. • dıyecek old" 

- Ne dedin? ·diye haykırdı. 
Hala mı Perihan? Hani bana et • 
tiğin vaidler? 

- Ben sana Perihan hakkında 
biç bir vaitte bulunduğumu ha • 
tırlamıyorum. Hatta seninle dün 
gece Perihandan bahsettiğimizi 

dahi hatırlıyamıyOt'um. 
- Bahretmeğe ne lüzum var? 

Bu kendiliğinden anlaşılacak bir 
şey. Ya bcnimlesin, yahut değil • 
sin. Bunun ortası yoktur. 

- Ben sana bir anlaşma tekli! 
ettığimi de hatırlamıyorum. Hatta 
'u dakikada bu tarzda konuşmayı 
kabul edebileceğimi de vadede • 
ceği:rni :;anmıyorum. 

- Şoför! dur! 
Pek seviştiklerini sandığı müş· 

terilerinin birbirlerile kavgaya 
tutuştukları andanoeri canı sıkıl-

etmek nezaketini gösterirsiniz sa· - Ne olur? _ o zaman sizi karakola götür- güvenmişlerdi. l\lücadel•~ ~i 
nırım. - Kendilerinden de arabanu meğe mecbur olurum. mi aylık seyri gö>termi~~ 

- Peki amma... terketmelerini ricaya mecbur ka- _ Reddedersem? va kuvvetine olan bu ,.- , 
- Lütfen ininiz! Yahut ben ine· lırım. Münakaşanın bu kertesinde ka. noktada yerinde imiş: J{ha~, 

. Buna Rezzan: veıile işbirliği halinde •
1

,.
1
. rım. !abalık bir iki misli daha artını§· bı 

_ Canım, kendine gel. Sözle. - Ben arabadan inmem .. , tı. Şflför yarı hiddetinden, yarı veti büyük işler başara ft 
d . kı' Dı'ye c0 va e · fö b nun örnekleri Polonyada. rimi daha bitirme un ·· • P v rınce ŞO r aşını kendini göstermek hevesine tuult- ,Ja 

_ Bitir öyle ise ... Bitir ve in! pencereden çıkarak nöbet mahal· d dı da ve nihayet Balkanla ·ı 
masından ayanama • B~ını ge. müştür. Diğer taraftan dcıı',1 - İnmem. Beyhude çalışına. linde duran bir polise seslendi: riye çevirdi: !< • 

ld • b a - Memur efendi! Memur e • velinin yardımcısı olar• , 
Muhaverenin a ıgı u macer - O zaman zorla götürülilJr• va kuvveti mühim işler b~ ~ 

şoförü büsbütün sinirlendirmişti. fendi! sünüz. de ·ı 
Müadhaleden kendini alamadı: Bir düdük sesi işitildi. Akabin. lir. Bunun örneklerine pli 

Bu cevap Naciyi kudurtur gı"bi ol· toda ve Matabanburnu d< .., - Liitfen beyefendi... de yirmi otuz meraklıyı peşinde tl1• 

.. ·ki muştu. Kendini tutamadı. Yara· hnrebelerinde tesadüf t : •. 1 - Ne istiyorsun. suru eyen çelik ışkırlaklı genç d b r 
ana sıg"ınarak bir tokat aşket"' Fakat hava kuvvrti ıı , - Lı'.ıtıfen arabadan inilliz. bir polis arabaya yanaştı: "" ı•' 

İ Bunu şoförün eruıe ko"kü" ne m· en lerden ayn olarak knll•111 ,ı - nmezsem ne olur? - Ne var? Ne oluyor? tıı' 
bir yumruk takip etti. Bu da klfl man, bir tethiş vasıtası 0 ı 

- Polisi çağırınm. Şoför vaziyeti üç beş kelime ile gelmedi. Sür'atle otomobilden dı. başka birşey değildir. vdee 
Naci yalvaran bakışlarile MlA izah edince memur kendisin! haklı şarıya fırlayan genç, polisin mü. hava kuvvetile netice el ~ıı 

Rezzanı yumuşatacağını sanarak, bulduğunu hissettiren bir tavırla: dahalesine meydan bırakmadan mez. Eğer netice elde edi!:;ıt' 
hal~ onun şaka ettiğini, mııziplilt - Buyurunuz bayım •.. • dedi • şoförü otomobilden çekti. Bir te- Almanlar havalardaki h9 
ettiğini umarak: - Nereye? miz patakladı. \Arbaı ,_ (D.,...,,. Ucilıı<"U !' 



tiki Mayıs .• 
: Ali Kemal SUNMAN 

Çok defa fevkalade veka-
ltıer, J\lüneccimlere gijre 

&iine · Cevza burcuna ıi
tl Parlak birer yıldızla iki 
. benzetilen burc dünyaya 
l tatlılık getirmezmiş, Ya

Catde kria de kendileriae 
'tsleri hafiflikleri vardır. 

'~i, (Üneş onlarlR burcuna 
• l.dunyatla bazı tatsız vuku

klenebilir diyorlar. Geçea 
lııayıs ayı şüphesiz A\·ru
l•k kaalı oldu. Yer yor 
tler istiliıva uğradl. Ö

'Qi lıep sulh ve sükun ile 
~ ~azı küçük milletler de 
tıasını gördüler. 

~ 
1 
ın lt uncu günü başltyan 

~· ~.. bir buçuk ay sonra, 
J ~~nıı.ı da koca Fra~sa Av

ı ""'9da yıkıldı, sılilluaı 
t illa teslim etti. 
tkayiin etraftaki akisleri 1 

•ilrdü. Ma~·•tan sonbahara, j 
he katkır altı yedi ay hep 
' ka yelrerde harp hare
: tiirlii nagikaal vukuatla 

"-ın silalııaı te;fün eoli
lotıra dünya için derece 
~ helecanlı günlerde, haf
ŞÜphesiz İngilterenin de 

t •dilip edilemiyeceği me
~l.•cJı. Fakat o aylar gijster
ijttefiki Fran<aıtnı mağlü-
"'- seara İngilterenin de 

u"' Vazgeçmesi hç de tabii 
~ te değilmiş. Bilakis Avru· 
'•nsa giiıi kuvvetli bir . 
f~ lıarp harici kaldıktan 
nriftere de hilkatin ken-
1••ıniş elıluğıı kıymet bi
~ ınüsaadedea • yani İn
, .. lıer taraCı denizle çev· 

•ı°'"'asıadH - tarihinin b11 
·ı ı•..,aalarmda bir kere da

l ,•de edebilmiş, vark11vve
' 1 dlfaa esbabını hazırla· 

<leçen yazdaa sonbahara 
~~-il aylar.ıa İngiltereye 

lılil tasavvurları örl~ce 
11 .r. İngilizler Alman tarafı

\ ~l~erere karşı harbi geçen 
t11 • ~•raatla kaybettiğini söy-
' ua~aa SORU geçen zaman 

ı Ingiltere kendiııi. daha 

1 
lj, eksiklerini tamamlamı
ı:'•ll§tur. 

tııı tekrarına da o kadar 
ltıı tö~Jıııiyebilir. Lllkin ge· 

'"-ın mayıs ayı ile bu se
llıayıs ayı arasında daha 

~ Vtkayi de birbirini takip 
''P Afrikaya geçti, Avru-

1;•nubuna Yunanstaa ve 
. •ra kadar geldi. Kış ay
~·~ sea mart ve nisan •Y· 
ı ~u vukuat ve onların ne t':. getirdiği ise daha uaa· 
'•ı tle!ildir. 
; sayılan mlletleria bn 
.
1 
uv,·etin üstünlüğü ile na-

·~~ dıkleri görüldü. Fakat yi
·ıtldı ki tecniize uğrıyan 
. tt ttıacldeten ne kadar kü
·~ı'lırsa sayılsın azametli 
~ ltıaa hayatı paltasına da 
ı~ltıı,.emet etmekle kedini 

~·· ''• b.urcunua her iki parlak 
lıı; ' ICastor '" Polluks lıira· 
ı~~~dları verilmiştir. Kardeş 

n doığmu olan iki kar-
1"1ut1aka birbirlerini seve-

'd,~~•ınin edilemediği gilıi e
't ' l"olluks ile Ka•tor da 

"i~tiııı kıskanmaktan geri 
~ 

1
1 lardır. Buna bakılıııca 
)ının en güzel bir bahar a-

l~lllOMAN: 142 

Geçen aenellin Mar]
aında 'btıtlıyan llareki.t
tan bir buçuk ~ soma 
FraJM& yenilmitti· Bir ae
ne urhada harbin daha 
batka safhaları ıörüldü. 

7 olrıtasına rağmen bu harpte ye
niden mültim vekayie seylıci e· 
lacatı hatua geliyor. 

Bu harbin böyle birçok safha· 
!arı olduğu gibi istikbal için öi· 
reteceği dersler de çoktur. Artık 
hangi noktai nazardan bakılmak 
isteairse ona göre bir tekkik ınev
zutı var demektir. 

O halde yıldızlardan alıkia çı
karmak için düşünmeğe lüzum 
J..alınıyor. llfuharipler barlıia çe
tin bir safhasınıda daha buluau
~·orlar. İlkhalıar gelince dağlarda
ki karlar erir, hava tam bir itiılal 
alı.r, harekatı zorlaştıran neler var
sa azalır diye hellmnıiştir. Yazın 
sıcağıJ kı51n da soğuğu basn1adan 
her muharip taraf ötedenberi ne
ticeyi kentli lehine almayı diişü
negelmiştir. Fakat bu harp daha 
uzun siireceğine göre neticenin bu 
aylarda alınması ihtimalleri de 
uzak göziiküyor. Yal111z İngilizle
rin anlatmak istedikleri asıl har
bin daha yeni haşlamıs olduğudur. 

lı Ve /ffi A.rıyanlar, 
fİllÖJ'«Üw, ,_ni
l~ ııe nea,lıOll.r 

İt arayan genç bir kız 
Lise taıu;Jinl bltinnia cenç bir kız, 

resmi ve husus! müesseselerde, yazı
hanelerde il aran1aktadır. İş saltlplerl
nin Son Telgraf Halk sütunu vasıta.
siyle •Nebahet> ismine müracaatları 
rica olunur. 

Daktilo bilen orta mektep 
mezunu bir ıenç kız it 

arıyor 

Orta mektep meznuu 20 yasında 
mütevazi bir aile kızıyım. Yazıın düz
gün, muntazam olduğu gibi ayrıca 

daktilo da biliyorum. Mali vaziyeU
mizin imkü.nsızlı&~ yüzünden çahşarnk 
hayatmı kendim yapmak mecburiye .. 
tindeyim. Resmi, hususi müesseseler
de, yazıhanelerde kanaatkiır bir üc
rtle bana ia vermek lCıtCunu göstere
ceklerin Liitren Son Telgraf halle sü
tununda .Mualla,ya bir mektupla mil
tacaat etmelerini hürmetle dilerim. 

it Arıyor 
Ortamek.tepten bu yı.l mezun olmak

ta bulunan çalışk:ın, himayeye muh
taç bir genç kanaatkar bir ücretle 
kendisine her tUrlü iş aramaktadır. 
Talip olanların lütfen Sofularda Hat
tat Hilmi sokağında 12 numarada Şa
bana bir mektupla müracaatları ri
ca olunur. 

İki fakir genç kııı İf arıyor 
Orta mektebin 8 inci sınıfına kadar 

okumuş~ ya7.ıları dügü.n, fakat eski 
harfleri ,.t" daktilo bilmiycn 16 ş.ar ya .. 
şında iki genç kı.ı hem raı .. ir aileleri
nin kıt ge('iınlerıne yardun etn1ek ve 
hem de isti.klıallerini. mesaileriyle ha
zırlan1ak üıere mütevazi birer ücretle 
~ aramaktadırlar. Şimdiye kadar hiç 
bir vazifede çalı~mamış, fakat çok 
muztar bir vaziyette bulunan bu genç 
kızları mi.ıesseı:oelerine almak suretiyle 
himaye etmek hıtiyen Alicenap iş sa
hiplerinin Son Telgra! 1-lalk sütunu 
.Nezihe» \'C cBelıire> iı;imlerine mü
racaat etmeleri ri<.·a olunur. 

it arıyor 
c17 ,.aı.ın<la lise 2 ye aecmiş Anado

lulu kln1se:ıiz bir e:enç ticarethane ve
ya bir müe:-;ı.;e~ede çah~mak istemek
tedir. Taliplerin aşa&ıdaki adrese 
müracaalları rica olunur. 

Karaköy Se:unsun Kar1:1deniz otel Ne
caUbey cad. t\o. 190 da Ha!;an. 

Sen de Seveceksin ! 
Yazan : E. TEM İZZET BENıCE 

•r~'~.• götürolü. Elleri tut· 
İt &ılli tirtir titrİl er, a1üt

Qt~ •uı. ve enerji lmhraaı ge
l~ u "e.. beA de tecessüs ve 
't•lıı hayatı mola du~ dugıım en 

~ı, h" . () ır saf hasmı yaşı~ Ot'· 

"1 ' d•,..ir saadık ki, beuim 
ı,, 1:•i>.eli, tılsı"'lı bir •aHdıklı 
'~v· 1 

'• Saiib ile araR1tlaki ilk 
~ı,d1 •11~urııınu a~aa ıu.surdu. 

. •gı, 
11k d 1 

•~.,. e{a bu sırı-111\1 sana sii)" .. 
111 t ·ır· · k "t ~ ·U ı~·e. ht"nı ço ınu e .. 

~'I Ve nıütehf\·yiç ettin .. 
tr k · 

._,~_' açtı. gö1lerintlen yaş 
~ L".'ılu. Demir kapağı kaldır- 1 '••t .. ~ ~ ıç ndc ltir gen~ kaılınıu 

'*ll hakı.rorınus gibi )o at· 
•r 

ııuı \e be ecanla: 

- Ahhh ... 
Diye~ b•ğrdıın. A;ahıın boaul

muş. gfizl("rİHı kaı·arını~ ve elle

ı-im gayri ilttiyari yüziiıu.ü kapa
mıştı. 

O: 
- Haticem.Haticem .. !\fd~k Ba

ticetı1, güzel Haticem!. 

Diye e güzel. gen~ kadıpıa üze

ıiae e!ilmi~ ağlıyor ve sauki gü
lıttltfarıaın itirafını )-·npır gihi İn· 
lyord11: 

- B<-•i affet. Sa11a hiyanet et· 
m.ed=ı'1, Settitı i.iz0 rİn<' tek kadtn<l 

Aiııı!~;n;ü verıneflim. Bl n ... e .. sen 
hep hiriz, dainıa biriı. 

Ve .. so•ra tekrar demir !-tandı· 

ğın k:.1pai:ını a~ır ağır kapad /. 
- Gôrii) or~ı.. u k' l.tilı 

Bundan bir ilti gün eııvel, 
bıı •ütunlarıia bir yazı yaz. 
mıı, tramvay arabalarının 
önindeki tabelaların, bazıla
rının aıağıda bazılarının yu
karıda bulunduğunu, bir kı
sım arabalarda iae, bu tabela
ların yalnız ön taraflara ko
duğunu kaydetmi§tik· Ara
dan zaman geçti: Dikkat et
tik. Bu vaziyette bir değiıik
lik olmamııtır. Yani, her ne
dense, Tramvay idaresi, ara
baların gittiği yeri gösteren 
bu tabelaların, böyle geliıi 
güzel asılmış bulunmasını ta
bii addetmiş ve hiç bir zah
met ihtiyariyle ıslah cihetine 
gitmemiftir. 

Bunun sebebi nedir?. 
Tramvay ldaresiQİn bu kısım 
i1leri bu kadar liiübali ııe 
maksatsız mıdır?. 

Yoksa, bu manzaraya bir 
kaç defq, gazete sütunlarında 
İfaret edildi, diye, mahsus 
mu, aldırış etmiyorlar? .. 

Bizim söylediğimiz haklı 
ııe doğrudur· Yolculara aza
mi kolaylık gö•termeıi lazım
dır· 

Levhaları derhal düzelt
mek lazım. Başka yol yoktur. 

BURHAN CEVAT 

B.öyHl hastalara lllç 
tevzi edilecek 

İstanbul Halkevleri Köycülük 

kolları yakında köylere gezinti -
ler tertibine başlıyacaktır. Bunun 

için bir program hazırlanmakta

dır. Köylerde halk ile temas edi

lecek, hastalara bakılarak ilaç 

tevzi olunacak ve köylülere ö -

ğütler verilecektir. 

Çoğumuz midelerimizden şiki

yetc:iyizdir. İyi hazım etmiyor di
ye .. S[lnki mideıniz her ve~· le .. i ô
vütmiye memur ve mecbur bir 
dcğirınen taşı imiş gibi.. Gerçi vü
cudilmüzün en mütehammil ve en 
celakeş bir uzvu varsa, o da mi
demiz ve barsaklarımızdır. Fakat 
biz.im insafımız yoktur. Onun bu 
tahammillUnü ekseriya suiistimal 
ederiz. Ve sonra da Z3\'nllı mide 
ufacık bir Arıza gösterdi mi, he
men şikAyet ederiz. 

Hazımsızlık olur, midemizin bir 
taralında sancı duyarız. Ba;, ağrı
ları bile bAsll olur. Ağzımızın tadı 
kaçar. 

Halbuki daima muntazam za
manlarda yemeğimizi yesek ve 
midemizi ona göre alııitırsak. Faz
la içkiden çekinsek. Sofrada oku
masak, çok çiğnesek. Yemekten 
sonra şöyle biraz dinlensek. Ak
şamları ağır yemE"kler yemeseL 
Yediğimiz şeylerin bilhassa kali
tesine dikkat etsek. Etli yemekle
den az, sebzeleri çok pi~miş yeı<ek, 
mevsimi içinde olduğumuz için 
çürümüş değil, ol&unlaşmış mey
vaları tercih etsek, mide de şika
yet etmez, siz de .. Böyle rahatsız
lıklar haLnde bikarbonat dö sud 
veyahut mağnezi kalsine mideyi 
düzeltebilir. 

"-------·.J 
de sevıut~tiın, scvınesıni bitmiş
tim. Sandığın gibi hissiz, kalbsiz, 
sevgisiz bir adam değildim. Ne 
yazık ki, sen ruhumu değil, cismi· 
nıi k~r~ı1adın. 

Di)P)·rek devam etti: 
- Haklısın. Elb•tte ki, senin de 

bir killb'n. sinirlerın ve bel';'nin 
re,·kinde bir sevgi hissin var. Sen 
de sevcreksin!. 

Ben z:ınnf'diyorum ki, bir insa
nın t 1•;n1i de bir kadını tatmin e

debilir Demek aldanmışım. İkin
ci karınuiHn başlıyarak JıeıısİRin 

bana lıiyancli lıu ka~naktan geli
yor. Hana 1ı11nu ola sen öğrettin. 
Artık yalaız o ve .. ben yaşoya

ragız. [leraber kalacağız. 

v~ .. cıldırır gilti iıli: 

- G9rdün, Haticeltli gördüll tle~ 
ğll Hıi". Ne giizel, oe melek yapı· 

lı katlıft:. Ben ouuıL cesedini Mt
•ır·fa •etkikierini ilnleteıı bir Al
nı n kim~·agere talıııit ettirdim ve 

edilcştirdin1. Ruhu içiınde, cis
ı i 1-nıc..ında )'a~ı~or. 

.,·e •• $011 sözleri ş1ı.u1la.r oldu; 

• • 

Bana kalırsa, 6 ayda yazılan isti
da ya 6 ay da makam aramalıydı 

=f:vazan: BCIEYİN BEBÇET~--
Yaşlıca bir adamdı.. Elinde tut. 

tuğu dörde bükülmüş kağıdı uza
tarak: 

- Evladım .. dedi, şunu okur 
musun? 

Ne yalan söyliyeyim, evvela, 
bunu, kibar hır dilenci zannettim. 
Eskiden, yaşlıca bir adam Köp. 
rünün Kadıköy iskelesinde dur 
gözüne kestirdiği bazı kimselere 
bir kağıt uzatarak: 

- Lütfen şunu okur musunu; 
derdi. Evvela, insan, bunu oku -
mak bilmiyen bir adam, elind~ 

tutup uzattığı kağıdı da kendisın 
verilen bir adres zanneder .sev, 
bıma okuyayım, diye kağıdı e -
linden alırdı. Bir de bakardı ki, 
yedi nüfus ailesil!! aç, sefil, pe. 
rişan, açıkta kalmış bir adamın 
tazallüm ve şikiıyetnamesiydi. Eh. 
böylesine çıkarıp kırk para, iki 
kuruş veremezsiniz ya ... Hele 
mektup da adeta bir kalem efen-· 
disi lisanile, ağır başlı bir üslüpla 
yazılmış olunca ... Tabii, haline a. 
cıyıp, çıkarır, kesesinin vaziyetine, 
imkan ve müsaadesine göre, 20 
kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş filan 
verirdi. İşte, bunu da o tertipten 
bir kibar dilenci zannettim. Bi • 
raz tereddüt eder gibi oldum .. E
limi uzatmakla uzatmamak ara
sında bocaladım. O aralık da, ha.. 
lini, kıyafetini gözden geçiriyor
dum. Elbisesi temiz, ütülü, ayak. 
kabıları boyalı, yakalığı temiz, 
kravatlı, saçı sakalı düzgün bir 
adamdı. Yalnız, çehresindeki bazı 
işmizazlar, gözlerinin boş boş, a
cayip bakışı, biraz normal bir a
dam olduğunu işrab eder gibi gö. 
rünüyordu. 

Elimi uzattım, elindeki kağıdı 
alıp açtım. Bu, pullu bir istida idi. 
Her halde, istidala dilenecek de. 
ğildi. Adliye koridorunda da rast. 
ladığıma göre, demek, mahkeme
lerden birine veya Müddeiumu. 
miliğe verilecek bir istida idi bu .. 
Okumağa başladım. Okudukça, 

•hayretten hayrete düşüyordum. 
Cebimden çıkardığım kağıtlara, is· 
tidanın bir suretini çıkarmağa 
başladım: İstida şöyl-e başlıyor ve 
devam ediyordu: 

cMaruzu bendeleridir; 

c 1888 haziranının 88 inci günü, 
şuhuru arabiyenin gurresinde, 
muamelatı resmiyemde görülen 
affı kabil bir kuruşluk zimmet ve 
zühulümden dolayı, vazifei ha _ 
zıramdan tağrip edilerek Havay 
adalarında ve Kap müstemleka
tının şimali şarki ve cenubisinde 
kain malikanelerimde ikamete me. 
mur edildim. Buralardaki jeolo
jil<, fizyolojik, radyoterapik, şi -
mik ve fizik tetkikatı arnika ne. 
ticesinde bazı ihtirahatta bulun
dum. Bunlar, ezcümle, hava bom. 
bardımanlarında kullanılan şid -
detli müsademeli ve hassas tapalı 
ve dane ihtiraklı mermilerle bazı 
ifrazatı hayvaniyeden mugaddi ve 

- B•ni affet. Hatalıyım. Sana 
inandım. Fakat, yapılacak başka 

şey yok. Sakin ol. Bahti~ar ol. Sev 
ve .. i.•terim ki, sen de benim gibi 
srvPsin ve muhakkak ki, sen_ de 
sevfceksin!. 

BİR SENE SONKA 

fsıanbuldayız. 

Halil Neciple karı kocayız. 

SPvişiyoruz. 

Çılgın bir aşk göaiillerinlizi btr
lcştirn1i~ bulunu~·or • 

Salibin; Haticesi karşısıada: 

- Ben ve .. sen hep biriz, daima 
Jıiriz. 

Deıliğiniıt ltir tıpkısı da !tiziz. 
Bea ve .. Halil Necip!. 

8efteriMli e günden lmgüoıe ak 
defa açı.ver ve .. lou satrları yazıy&· 
nllll. 

Muhakkak ki sevmek de, seril
mek katlac zevkli ve dG!'U111&uz. 
, lııhakkal< ki, aşk i•sanı tazeliye
rck ya .• atan tek kudret!. 

-BİTTİ-

mukavvi mevaddı gıdaiye istih. 
saline mütedairdi. 

cİmdi, merhum ve müteveffa 
Şato Briyanın ikametgahı hazı • 
rasında, velinıe cemiyetimizin bü .. 
yük ve lii.yemut bir sürur ve m~· 
serret içerisind<? icrası hususuna 
müsaadei seniyelerinin rayegan 
buyurulmasını ez canüdiJ temenni 
ve akdi mesnunuınuza huzurunuz.. 
la şeref bahşetmenizi temenni '"' 
nıyaz etmekteyim. 

·Ayrıca, bugün duçar bulun • 
duğum saadeti feciadan mü•evl'llit 
1400 lira maddı, 1800 lira manevi 
zarar ve ziyanıma karşılık olmak 
üzere, coğrafi mevki ve vaziyetim 
de nazarı dikatıen dür tutulma
mak şartile, Suadiye civarında b:r 
yazlık ve Tavşantaşı canibinde i:-lr 
kışlak ita buyurulmak suretile tal
tifime de yüksek ve adil mahke. 
menizce müsaade buyurulmasını 
rica ederim. Zira, çakeri kemine
leri, Madam Küri'nin baldızı ve 
Kepler'le N evton'un eski koca -
sıdır ve her ikisi de mutalliıkam 
bulunmaktadırlar. 

cAyni zamanda, Emeviye na -
nedanına mensubiyetim eref ve 
kadrimi ita hususunda bir d;ğ"r 
sebep ise de, şimdilik bunu mt v
zuu bahsetmeyi zait ve füzuli bu· 
luyoruın. 

•Kraliçe Elizabet ve Baltacı 
Mehmet Paşadan da niüştekiyi'1l. 
Serdarı Ekrem Öküz Mehmet pa.. 
şadan 124,000,000 kıt'a veled ha· 
mireyim. Doğum evini arıyorum .. 
İmdat.. İmdat... İmdat! 

cTarafınızdan gönderilecek 124 
milyon kuruş harcırahımı Eminö
nünde saatin dibinde beklemek -
teyim.• 

Bunu okurken, gülmemek için 
dudaklarımı ısırıyor, kendimı geç 
zaptediyordum. Bu, öyle anl&i, • 
lıyordu ki, Patrikten dava etmek, 
kocasını elinden alan rakıbesini 

şikayet ~tmek için iki üç günde 
bir gelip Adliye merdivenlerıni ''" 
şındıran sabık papaz ve biçare 
kadın tertibinden bir mecnur. C'

lacaktı. Belki de, onu da bundan 
sonra iki günde bir Adliye k~ -
dorlarında elinde kağıtla dolaşır. 
ken görecektik. 

Bir şey söylemiş olmak için: 

- Bu istidayı siz mi yazdınız? 
dedim. 

- Tabii! Ne zannettin?. Ben • 
den başka kim yazabilir? dedi. 

Doğru.. Hakikaten, bu istidayı, 
ondan başka kimse yazamazdı ve 
(kimsenin yazabileceği de, kim· 
senin aklına gelemezdi. 

- Ne zaman yazdınız? Dedim. 

- 1940 senesi kanunuevvelinin 
dördüncü günü başladım, biiz • 
nillahi taala, dün akşam ezanile 
beraber bitirdim. 

- Çok yorulduğunuz anlaşılı· 
yor ... 

- Yorulmak da söz mü? Kü. 
tübü ilmiye, fenniye, ispençiyari
ye, tarihiye, içtimaiye, felsefiye, 
ulumu sahiba ve hatıla ilmi tak
taki ve ilmi vakvaki üzerinde tet
kikat ve tetebbüatta bulundum. 
Nasıl yorulmam? 

- Allah sayinizi meşkür etsin .. 
- Allah ömürler versin ... Şim. 

di, bu istidayı verecek ma • 
kam arıyorum .. Nereye vereyim? 

Bana kalırsa. altı ayda yazılan 
istidaya, altı ay da makam ara • 
mak lazımdı. Fakat, öyle bır ma· 
kam tavsiye ettim ki, eğer gidip 
istidayı verirse, altı ay değil, 

altı dakika bile makam aratmaz.. 
!ardı. 

- Siz dedım, eski Sağukçe§ -
me rüştiyesini J,ilir misiniz? 

- Nasıl bilmem? dedi. Ağabe. 
ğim orada okuduvdu. 

-Hah!dcığru orıı.ya gi«ftı .. O -
raSl, şimdi, tıbbı adli umum mü
dürlüğüdür. SizHı bu istidanıza 

onda11 miinasiı:ı, ondan muvahk 
merci ve maka ın bulamazsınız. 

- Hay Allah ömrünüze bereket 
versin! dedi. Orada istidamı ka. 
bul ededer, heni bekletmezler mi? 

(Deı:aını 6 ııcı sa.yja.da.J 
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· apaallarrlrler 

ıVe DIJOrlar? 

IK DAM 
:a. Abidi.n Da.Yer c.h'a.nsa. ne J'1tıJ*

cafl. ?• isbtül bu.ıünkü. baş yazLl:illltl& 
Hllk!r - D...-laa mula.kalı müaıısebe· 
li)'le Fraıısaaa nzbet;.,; tetıki.k •· 
mekte ve: 

cAıniral Daclu.n'ın Hitler tara!ı.ndaa 
kabtllü, Fraasız politkasınm bir döaÜJJl 
noktasına gelip dayandıG:ını göster
mektedir. Fransa, ya Almanya ile .ij
birliği yapınnk, yahut la mukavemet 
ederek Aln1anlaı-Ia tekrar mücadele
yi göze almak ıztırarında kalacaktır. 

Bununla beraber, belki ikisi ortası b.i.r 
uzlaşma yolu da bulunabilır. Bu harp, 
o kadar buyük. \.'e şaşırtıcı sürprizlerle 
doludur ki hiç bir mesele hakkında, 
dünün ölçU.leri ve delillerıyle kat'l bir 
hüküm \'Crtnek. mümkün ol111uyor, 0~ 
nun çtndir ki yazımızı herkesin sor
duğu şu 5ualle bitiriyoruz: 

Bakalım, Fransa ne yapacak?.> de
mektedir, 

CUMHURiYET 
B. ~unus ?\adi «Akdeniz ve Orta. 

Şark• ls'mli bugiJnlni ba~ yazısında, 

İıı&illf're Allant&k muadcle:-.i bu. bar· 
bin temel taşı olarak Şimalde deva.m 
edip C"iderken Cenupta onunla. ayni 
i.ya.rda ehemmiyet kaz.anan Akden.lli 
ve Orta Şariı;ın ya\'af yava..'! birinci 
u,landa. me-vki altruya doğru ilerle
miş bulwıdoiwıu. sôylemekt.e )'e bil&
hare; 

cl\1uhakkak otan şey Akdeniz mti.
cadelesinin çok çelin safhalar arzede
cek olmasıdır. l\ılihver ku\o·\·eUeri !ııtı
sır hududundadu'. Bunl::ıra karşl koy
mak ve Sicilya -- Tarablusgarp -
Bingazi mu\'asalasını Jnumkün olduğu 
kadar kesıneğe ve bozmaga çalışmak. 

13.zımdır. Şimdi bu vaziyete Yunanls
tanın Cenup sah illerine \·e adalarına 
inen 'h--1ihverin buradan Süveyşe, Ci
ride, Kıbrısa, hulasa bütün Orta Şar
ka yapacağı tayyare akınlarının kar
ştlnması zaruretini de ilave etmelidir.> 
demektedir. 

YENi SABAH 
B. Duseyin Gahit Yalçm cA1-ıın.· 

nın ... yıl noktaları• lolmli bQ&"iınlui 
bat ,.azısuıda escümle: 

cA"·rupa milletleri Alman hegemon
yasını kendi rizalariyle, ~mnuniyet
lc, kabul ederek Almanya ile hakild 
bir elbirlıği yap.,.alardı, İngilizelr Al
manyaya karşı mticadelede devam e
debilirler 1niydı~ İngilizlerin bütün 
kuv\·ctleri Almanların yalnız yıkıcı 

bir kuvvet olmalarından, bütün Avru
payı kendilerine dil~an yapmaların
dan ileri &eliyor. 

Almanlar zapteltikleri mem le.ket
Jerin hiç birinde gönül kazanacak, kil .. 
çük. bir jest bile yapamam~lardır. 

Fransızların giıya &önüllCt"lni kaz.an
mak için Napolyonun oglunun ke
miklerini Viyanadan Parise getirdiler. 
Fakat vatan ve ıst;kliıl aşkı ile coşan 
genç Fransız taleebsindcn yüzlcrcesinl 
idam etmege kalktılar. Bu zavallı 
gençleri ancak l\'lareşal Peten'in mü
dahalesi, ölüındcn kurtarabilcH. Yu
nanistana giren Almanlar Ru:; Çarları 
kadar bile Alicenap olanıadılar. Çarlar 
Plevne müdafii O:;;man Pa~ya kllıcını 
bırakınışlardı. Alınanlar ıse, ~anlı Pa ... 
pagosu tevkit ettirdiler! 

İşte Almanlarn en zaylf noktalan 
bunlardır. Şimdiye kadar bu yüzden 
harbi kazanamamı.şlardır, bütün bütün 
n,aglObiyetleri de gene bunlardan ileri 
eelecektir,,. demektedir 

T ASVIRIEFKAR 
cFransa iki ate~ &rasında» i6im.ll 

bll&'unkiı b<ı4 ya.uda ezciımle: 
cSon zamanlarda gazctciet"e aıuet

miş olan bir çcık şayialardan ba~ka bu 
defa Amiral Darlanın Alman Devlet 
Reisi htrafından kabul edilmil ol ... 
masını buna bir emare gibi telflkki e .. 
debiliriz. 

l\f. Hitıer, Fransız ricalini her vakit 
kabul etmek kültetine katlanmaz. 
Şimdiye kadar bir defa Mare~al Pe-
tenle görüşmüş, bir defa da Alınan 

taraftarlığı. ile maruf, mahut ~ı. (La
val) i kabul eylem~ti. Bu de!a Mare
pl Peten'in ~ıuavinı olan \·e Vişi hü
kfımetinin en nutuzlu uzvu bıılundu
lu söylenen Amiral Darlanı kabul et
mesi, herhalde kat'l anlasmıya doıru 
bir adım daha altıldığı hissini vermek
tedir. 

Bu anlaşmanın mahiyeti Re: olacak
tır? Fransa, büsbütün Almanyanın 
kucağına dil;jerek onun tngiltereye 
karşı bir \'asıtası halini alacak mı
dır? Bu hususta tabii kat'l bir şey 
söylemiye imkan yoktur. Fakat, Al
manyanın bu yaz esnasında Şarkla ol
sun, Garpl;:ı olsun çok bi.ıyük ınilcyas
ta işler görmek ıthrarında olduğu dü
şünületc'.- olur.ia Fransadan nihayet 
kendi arzularına ram olıacak ka\'artar 
koprn1ası ihtimalleri hayli kuvvetli
dir. 

Fransa, dediğimiz gibi, taın mAna
siyle örste çekiç veya iki ı;leş arasın ... 

da kahnıs bulunuyor. Bu vaziyete düş
müş olan bir nnllelten t'd aynile cde
nize duşenin yı~ana sarıhnası~ kabi
linden sa.dır olacak nevmdane karar
lara şaşmamak \•e bel.ki ona acımak 
daha rnu\·aCtk olur.> deınektetiir 

Seferberlik mldtlrl 
Vilaeytirniz Seferberl1k Mü -

dürü eski Silini Kaymakamı B. 
Fitrem Dahıliye Vekaletince tak· 
el~ olunarak l derece terfi etti • 
rilmiştir. 

Anadoluhisarı 
Nahiye Müdürü 
\,anadol11hisarı Nah ye Mıidürü 
y A•ıf terf:an 1\!er•ç kavına • 

kam1 ~ına ta\ :n cdli.mı ve yenı 
vazife_.ne hareket etmiştır. 

Yem fflrler we n.. 
ıarıa aazırelarl 

Yeni ,.irlerin ~serleri va. 
kit, vakit matbuat sütunlan. 
na mizah, teakit veya miiRa• 
kata mevzuudur •• 

Yine, bir delikanlının tİİr· 
lerini parmaklarına dolıyan 
bazı arkadatlar yeni tiir hak
kındki fikir ve noktai nazar
larını söylüyorlar. Bilhassa, 
ıon günlerde, nazarı dikkati 
ç~ken bir manzume var· Bu 
l!lanzume, &fağı yukarı gü
nün mevzuu olduğundan, 
ben de, bu enteresan şiiri a
§ağıya aynen nakletmeyi mu
vafık buluyorum Manzumeyi 
okuduktan sonra, tabii, muh
terem okuyucular da bir fikir 
edinecekerdir. 

İtte manzume: 
Kuşçu Amca 
Bizim ku1umuz da ııar, 
Ağacımız: da. 
Sen bize bulut ııer ıade 
Yüz paralık. 

Bu manzumenin edebi kıy
meti var mı.dır?. Bu, bizim 
eski bildiğimiz ölçülerle, bir 
edebi eser midir?. Bunun 
münakaşasını üstad ve müte
hassıalara bırakıyorum 

Yalnız, size, bu manzume
ye nazire olarak ı:azılmış bir 
manzume arzedeceğim. Fa
kat, nazirenin kim tarafın
dan yazılmış olduğunu sor
mayınız. Yalnız, mühim ve 
tanınmı§ bir muharrir tara
fından vücude getirildiğini 
söylemekle iktifa ederim 

İtte nazire; 

Balıkçı amca 
Benim palamutum da ııar 
Toriğim de, 
Sen bana 
Yüz paralık 
Trampet toza ııer 

Bence, manzumenin aslı 
ile naziresi arasında hiç bir 
fark yoktur. Eğer, birinci 
manzume kıymet ifade edi
yorsa, naziresi de, pek ala 
bir kıymet tatımaktadır. Kiın
bilir, belki de, edebi ölçüde 
naziresi daha üstündür· 

Bu vaziyete göre, artık 
manzume karalamak, fair ol
mak müthit kolay bir it ha
line gelmektedir· Artık, iti 
gücü olmıyan, canı sıkılan, 
eli kalem tutan herkes, bu 
nevi manzumeler yazabilir. 
Yalnız, kut cinslerini, iyi ta
nımak lazımdır. Kimbilir, 
belki de, yarın, öbürgün, bü
tün meyvalar, zarzavatlar, 
manzumelerin belli başlı 
mevzuları arasına geçecek-
tir. 

R. SABiT 

Bava harbi 
flddetlendl 

(2 iııcı sa/Lijedeıı d , a'uJ 

leriaia kahir olduğu geçen ağu\· 
tos ve eylül ayları zarfında Jngil
tereye karşı yaptıkları taarru>.lar· 
da bunu temin edebilirlerdi. Hal· 
buki Norveçte. Holandada. Bel~i· 
kada ve Fran•ada kara kun '" 
tile işbirliği halinde bü) iik mu
vaffakiyetler temin eden Alman 
hava ku\'vetinin, Britan)' a ad<.t.1.., 
rına karşı yalnız başına taarruza 
geçtiği zaman aciz oldugu goriil
ınüştür. Bir~ok evler) ıkılmı~. bir 
çok iusan ölmüştür. Fakat askeri 
kıymeti haiz olan bir mu\'affaki· 
yet elde edilememiştir. 

İngilizlerin havalarda tedriren 
kuHetlenmekte olduklarına •Üp· 
he yoktur. Fakat Alman) uııın tee
rültesi gö~t<'rıni~tir ki ~ alnız ha
va kuv,·eti1e zarcr kazanılnma"Z. 

İngilterenin ha\'alarda kıınetlen
mesi .,.,·ela kara harekatında n
zi~etiııi tak\-iye edecektir. İkinci· 
si, denizlerde hakiıniletinin idt\nıe· 
sine yarılım eılecektir ,. nihayet 
hava nazırı Sinelair'in dP dediği 

gibi, inı:ilterenin havalarda zayıf 
olduğu zamae]arda indirilen dar
belerin i..tikaını nlınnraklır. Fa
kat kara ku,·vetile ltirlikte ~alış· 
mıyacak ltir İngiliz 1ta,·a ku,·ve
tinin, Alınanlar torafıntlan İnıril
terede temin edilen neticPden 

ha ka netire eMle ,rı""esi beki ne
mcı 
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--F: Yazan: FAi K BERÇ MEN =I= 
İstiridye, karıdes ..,, buna ben

zer mezelik hayvanları, satardı. 
Esmer teni, gür saçları ve cana 
yakın giızclliği seyyahların gö -
züne çarpardı. Bir gün epey şeyler 
sattıktan sonra yarundan geçiyor. 
<ium, bana: cNe olur beni Eldora
do lokantasında bekleyin, şimdi 
geleceğim de bir göniil ifi içiJl size 
danışacağını• dedi. 
Şüpheli bir gözle balı:tığımı gö

rünce ilave etti: cNe zannediyor. 
11UJ1UZ, benim de göğsümde bir 
kalp var .. • 

Desiz kıyısındaki küçük Ickaıı.. 
taya gidip oturdum, Denizin kül 
kokusu bulunduğum yeu kadar 
geliyordu. Nihayet Marya görün
dü; bir bardak şarap içtikten son
ra içini dökmeğe başladı: 

- Düşünün dostum birine IU
tuldum. Bir gemiciye abayı yak
tım. Y akışılkı bir delikanlı am -
ma .. Uzun boylu, geniş omuzlu .. 
Yirmi altı yaşında. 
İskenderiye yolunda iş1iyen bir 

vapurda çalıışyor. Geçen sene ya
zın tanı~mıştık, İkimiz de sahil • 
deyclik, denizde yüzen bir Ame
rikalı kadını gö.;tererek: cSiz bu
nun gibi yüzebilir misiniz?> dedi. 
cBen ondan daha güzel yüzerim> 
diyerek hemen bir kabineye gi
rip soyundum. Amerikalı kadını 
bir çırpıda altı kulaç geçtim. Su
dan çıktığım vakit bir prap tek. 
lif etti. Yemekten sonra sinema, 
sinemadan sonra da ötesi malfım . 

- E bir aşk roı:ıwıı gibi baş
lamış .. 

- Snunu bekleyin: Se\·gilim o 
vakitleri mezundu, birbirimizi 
her gün görüyorduk. Ne yazık bu 
1ııtı zlamanlar çok sürmedi, tek
rar sefere çıktı. Lakin bütün sa-
4lakat yeminlerine rağmen bir kart 
bıl e yollamadı. 

- Gözden uzak olunca .. 
- Öyle amma, ben öyle kulla. 

ııu.lıp b ir ken ara atılacak mallar -•an değilim. Şimd, bana akıl öğ
retin: Bugün öğleden sonra ge _ 
misi geliyor; bu akşam muhakkak 
gemiciler gazinosuna gider. Bir 
tabanca alıp .• 

- Vazgeç deli mısın? Ona bir 
dPrS vermek isi.yorsan, bt>n sana 
tehlikesiz birşey •öyliyeyim. EH
n in altında sana hıtgun kimse 
yok m u? Eğer varsa, onu alıp 
sinemaya. oradan yemeğe git. Şa-

yet seni biraz seVlyorsa muztarip 
olacak. Böylece intikamını alır -
sın. 

Bir lahza düşündükten sonra: 
- Doğru, dedi. Şurada bir mU

lıasebeci var. İyidir peşimde do
laşıyor, oııa işmar ederim olur 
biter. 

- Aı.a, ben de bu akşam oraya 
gelir, senin muzafferiyetini sey
rederim. 

Sekizi on geçe Marya, arkasın
da sarı saçlı zayıfça bir adamla 
gazinodan içeri giriyordu. Her 
ltalde muhasebeci bu olacaktı. E. 
!ile gizlice beni selamlıyarak bir 
m asaya oturup yemeklerini ısmar
ladılar. Sekif b uçuga doğru üç 
gemici geldi. 

Bunlardan biri sandalyasma o
turmuşken birden kalktı, göz -
!eri Maryanın oturduğu masaya 
dikilmi~ti; bu onun sevgilisi ol.. 
malı idi. 

Gemici bir hamlede onların ya
nına vardı, ve hakaretamiz bir ta
vırla muhasebeciye bakarak: 

- Hey Marya! dedi, bu solucanı 
nerden buldun? 

Marya kafa tutmak istedi. Sa
raran muhasebeci yerinden kalk
tı; fakat gemici ona meydan ver
meden yakasından tutup yere çal
dı, sonra tekrar kaldırarak kafa
sına şapkasını giydirip gazinodan 
dışarı attı. 

Genç kız olanları ağzı aÇ1k sey
rediyordu. Şaşkınlığından kurtul.. 
mamışken gemicinin kuvvetli eli 
onu bileğinden yakaladı ve otur. 
duğu yerden kaldırdı. Ve bunu 
miiteakıp gemicinin dudakları kı
zın ağzını kapladı. Sonra, yakı • 
şıklı gemici arkadaşlarının otur. 
duğu masayı kıza göstererek: 

- Haydi gel yemek yiyeyilın; 
sinemadan sonra bunun hesabını 
verirsin .. 

~far)·a memnun ve mes'ut bir 
halde dostunun yanına otururken 
ben de dondurma"'! ağzımda e -
rite erite düşünüyordum. Macera
nın bu netıcesindcn memnundum; 
lakin yanımdaki masada muha. 
se hecinin yemesine meydan kaL 
madan duran yemeğe gözüm ili
şince, zavallının başına gelen bu 
işten dolayı kendimi mes'ul tu -
tarak bir '"edan rhaatsızlığı duy
dum. ----------...... 

Çenberlitaş Sinemasında 
Bugün Matinelerden itibaren 

İKi Emsalsiz Şaheser Birden . " 1- IGFAL 
Bütün telıl!kelere raimen aşkın kendisini ıevkeıtiğl tall ve kadere 

doğru giden bir genç kız .• Rolıi büyük yıldız 

BERTBA FEİLLER • BANS S6BNKER 
ile beraber emsalsiz bir surette ~ar tmışlardır. 

2 - KIZ TALEBE YURDU 
ANNE 

SHIRLEY e 
RALPH 

BELLAMEY 
tarafından oynanUl}I fevk U..dc bir şah" rdir. 

NAN 
e GREY 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 62 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan : M. SAMİ KARAVEL _,_-J 
Kastamunu emareti büyücek hükumetti 

Macar kralı tecavfue başlallllŞtL j man oğlu padişahın bö) le S1Jr'atle 
Bu tecavüz, EhLsalibin lıususi lıir üzerine geldiğini haber almca, e· 
tectibi idi. Yıldırım, ı.u sıralartia sir ctt,ğ, Timurtaş pa,aya hediye-
Rumelindeydi. ler verdı. İltifatlarda bulunn:ağa 

Karaman oğlu, bWlu 1'...t Wi- Joaşladı. Padişahın af ;se ştfaatini 
terek ordularile Ankara~ Bursa- ı kop"mak ıç•n paşayı salı.verdi. 
üzerine nag.;h tecavüz e«i, Bu ı HalJouki Yıldmm " gazabı ise 
tecayüz sıraı;ıııda ihtiyar T ur- Wskiı:ı kabul eeemi) ecek kadaı· 
taş p~ayı bile e«ır etmişti. biı.yüktJ. şe;ııe itir haber yolla-

• 1 ~•ı· .Fakat, PaJı.şahın her ~r me mu- A"Y" 

',m fevkinde olarak, ordusu ıl~ A- - & be k;uşıma çU:sınJ. 
n;.doluya geçmt>kte olduiunu ha- Ve nr;ı bu habe;· ,zt-rıne 8e 
iter alllH!a korktu. crı!ula• n .. luıreket mr.ııı verdJ. 

Yıldınnı B ;. d, yıld ım sür Bir kaç ııım ı d~ Rum~!· den 

:noNY A MESELELER] 
.,,,,/~·.,... ....... ~ 

• 
işgal e ilen 
memleketler
d en kaçırılan 
altınlar acaba 

nerede ? 
Bu bir sırdır ı, an
cak mahdut bir kaç 
kişi bilmektedir 
AJmanların birer blrer işgalleri 

altına alınış oldukları memlekeılerin 
kasalarındaki altın mevcutlara da Jca
ba Almanlar el koymıya muvaffak o
labildiler mi? Zannctıniyoruz. Bu al
tınlar daha Alman ı~galınden çok ev
vel, başka emin memleketlere nakle
dilmişlerdir. Mcı;eıa Romanyarun da 
:liıalden evvel altınlarının boğazlardan 
&eçi.rildiğini zamanında işıtmiştik. Bun
lar timdi hangi &izli hazinelerde sak
lanıyor. Orası ancak mahdut alaka
darlardan başka kimsenin malUmu 
degild.ir. Bu devlet paralarının &ünün 
birinde daha ne maceralar getireceği 
de bilinemez. 

Parisin jşgalinden evvel de, Fran
•ız Bankasının altınları kaçırılml§tı. 
40 milyar Fran .. ı7' olhn frangı tutan bu 
servetin ka«;u ı \ actıba nasıl oldu?. 

_ Anlatıldıgına gurc, şöyle: 

12 Mart 1940 ta <Emil Berten> is
mindeki Fransız kruvazörü Brest li
manının rıhtımına yanasıyor. Gemi 
6886 tonluktur. Fakat sür'ati kendisin i 
sıkıştırırsa 38 mili buluyor. 152 mili
metrelik. dokuz, 90 milimetrelik dört. 
37 milimetrelik sekiz, keza 13 mili
metrelik sekiz topu var. Gemi i1ti ta7-
7are uçurtabilir. 

Kruvazör, Atlan tikte, Simalde, 
.Mans Denizinde cemi kafilelerine re
fakat etmiş, Norveç ıularında bir tay
yare bombaSl isabeti almış. takat bom
ba hayatı kısımlarına zarar verme
mişti. 

Açık denizlerde dolaşırken kuman-· 
cjanına derhal Brest'e dönmesi için şif
reli bir emir gclıyor. Gemi dönüyor 
Kumanaclnı ve 500 kf;jlik mürettebatı 
10 :P..1ayısta başlıyan ve nihayete yak
laşacak gibi görünen Alman taarruzu 
üıerine kendilerine bir vaz.ile verile
ceğini seziyorlar. 

Ytlbakika cepheden gelen haberler 
fena .. Almanlar Reyms şehrini işgal 
etrnişler ve Parlsc doğru yürüyorlar. 
Fransı7~ hUk-Um~tı Tur ı<"h.rine ve ~ 
n e l Kurınay Brlyar fPhrine tekilmiı. 

H07ke vatanın k r ulması için blr 
mucize bt-kliyor. 

Dt;VAZÖRE VERİLEN 
YESİ VAZİFI. 

Bir ıün nhtıma iri renkte 14,000 çu
val geliyor. Her biri 60 kiloluk 14,000 
çuval .. Gemi mürettebatı çuvalların 

üzerinde Fran-!ız Bankasının damga
ıını görünce, kendilerine verilen yeni 
vazifenin ne oldugunu anlıyorlar. Va
zifleri Fransanın perv~tlnl kurtar
mıık. 

Bu 14.000 ÇU\'alda bir milyor dolar 
kıymetinde Fransız altını var.. Kıy

metli hamule derhal irkôlp ediliyor ve 
Emil Berten kruva2örü limandan ay
rılıyor. 

Şlmdi açıklarda... Nereye gidiyor? 

Eğer Şimale giderlerse dcn1ck kl al
tınları İngıl•e e bank 1~a en a 'let c
deceıder Cen ba gıdcr crs ya Kaza
bla: ka, ya Dakar ... 

Halb kı &em rot..ısını G.:ırbe çevf· 
riyor Demek kI gemı, Fransız oltın
Jarını C'ın n bir yere koymak ıçin A
rncrik y;:ı gidiyor. l'eka\. Amerikanın 
neresine? Bunu yalnız kuınandan biti
yor 

K l"lıv ~ saatte 30 n1i1 stir'atle ka~ı
yor. ÇunkJ Atlant kte bır düŞman 
tayyaresine denizaltısına \•eyahut kor
san gem4 ne rcı. t!a .. cıcak sıra det:il. .. 
~1akinelere azami sür'ati veriyor. ne:-
kes endişe içinde ... Bir defa -~tlantik 
aşılsın. 

KA.: .\0.\DA HALİFAKS 
Lİ.llA NINDA 

18 Haziran sabahı Aınenka toprağı 
görıinuyor. Atlantik hild.;ı.esız aşıldığı 
ve ve altın kur!artldığı içın, herke
sin yüı.ündr bir ı;evinç alameti .. 

Kaptan, hurc-ketı e ::ın- ınd.1 aldığı 

emre tcvfıko.ın K~ırıad.ının J-ialıfa.k.:o h
manına kr JvazOrü sokuyor ve yınc ay
ni emre tevfikan altınlar Kanada ma
kamlarına teslfın edilccektır. 

Tam o sırada kumandana .freH ye
ni bir tt'lgrar geliyor. Bu tl·l&rafta ~ta
reşal Pelen hUkümetinn mütareke is
tediği ve Emıl Berten kru~o.ıı.örünün 

mütarekenin imzasınd4n evvel Fran
sızlarJn l\lartinik adasına ulaşması 

emredılmektedir. 
Kumandan şaşınyor. Fransada neler 

olup bıttiğini bJmediği için, bu tel
graftan m:'ina çıkarınıya çalışıyor. 

Şimdi kendi.sıne verilen btı yeni va
zife, Fransız servetinin İngUiz~ere tes
lim edilmemesini icap ettirnıektcdir. 

Kumanclanın. Fransaya gelen İngiliz 
ordusunun Dünkerk'ten gerı çekildi
ğinden haberi yok. 

ALTINLARI VERMELİ Mİ. 
VERMEMELİ Mİ? 

• 
Kruvazör rıhtıma yanaşmı;,hr. Ev

velce hamuleyj teslim almıya &elen 
İngiliz memurlan rıhtımda beklemek
tedir. İngilizler ıemiye çJkıyorlar. Se

lamlar, biribirlerini tanıtmalar ve se
yahatin iyi neticelenmi~ olmasından 
dolayı tebrikler ... 

Gelen İnglizlerin en yüksek rütbe
lisi kumandana şöyle söylüyor: 

- Askeri muhafaza altında hususl 
bir tren istim üzerinde bekliyor. Der-

( D~vamı 6 ınc ı sahifede) 

IMARMtRAda!I 
Bugün mevıımln 90n harlkaoı baol•d• ! 

E E.DDY 
JANETTE 

MACDONALD 
ın insanlara yeni ve sonsuz heye
can ulukları atan; yeni bir ;sür. 
Rüya, hayal ve musiki llemi 

A 
y 

DOÖARKEN 
Görülm. emıı heyecanlar filmi fev:J 
kal.ide olarak 

Bug\in Matinelerden itibaren 

( Merakll Şeyler J 
A vustralyanın 
genç Başvekili 
MENZİ 

A•tustra1yn Başvekili Menzi en genç 
Başvekillerdendir ve 46 ya ındadır. 
İngilizlere yardım için gönderdiği or
du!)unu teftiş için ?l.fısıra geldiğinı, o
radan Londraya ve sonra Kanada ve 
Vaşingtona gittiğini ajans haberleri 
bildirmişti. Yine ajansların biJdirdiğl 

gibi, ~lısır hududunda tarpışan Avus
tralyalı kuvveUerin kumandanı Gene
ral Sir Tomas Blamey en aziz dost
larındadır General Blaml'y Orta Şark 
İngıhz Orduları Kumandanı General 
Vayvil'n emri altında ve muavini ola
rak çalışmaktadır. 

Avustralya Başvekili Menzi, 1940 
}ı.1artında iktidar n'levkıine geldiği za
man, kendi etrafında bir cktı.falar 

tröstü, vücude getirmişti. Yani mem
leket işlerini bir arada görüşüp danı

$<ın bir nevi meclis ... General Blamey 
bu mecliJin azasındandır. 

Bunlar uç kişi itnişler: Topçulukta 
mUtchassıs General Lavarak, Avus
tralyanın ortaya çıkardığı 500,000 ki~i

lik orduyu sevk ve idare eden General 
Sir Kari jess ve nihayet Tomas Bla-
mey ... 

7 milyondan az nüfuslu olan Avus
tr'o.lya, geçen harpte İn&ilizlere c.An

zak• ismi verilen iYİ muharipleri gön
dermişti. Bunlar geçen harpte bilhassa 
Çanakkale gibı en tehlikeli cepheye 
gönderilmişlerdi. Bu h:ırpte de tcına
y Uz ett.ıklcrini ajans telgraflarından 
öğreniyoruz. 

Avustralya ayni znınanda bir harp 
sanayi memleketi halin~ &innektedir, 
Kendi ordusunu kendisl techiz etmek-
tedlr. 

---o----

Yer altında tayyare 
meydanları 

Bu harbin sonradan kim bilir 
ne çeşıt icatlarını işidcceğiz. Me
sela etrafınıza baktığınız zaman, 
bulunduğunuz yerdeki arazinin 
durumunda hi~ bir değişiklik 
görmüyorsunuz tabiat eski tabi
at zannediyorsunuz. Fakat insan

lar zevahiri değiştirmemekle be
raber, orasını baska bir hale koy. 
muşlard:r .... 

Nasıl ki birden blre hayran na
zarlarınızın karşısında muazzam 
bir kapak a~ılıvor. Bir tavvare fir 
Jıyor, arkasından hır tane daha 
bir daha, bir daha ... 

Yerin dibinden göklere !ırlıyan 
avcı tayyareleri... 
Muhasımlar, dü~mana en yakın 

bir yerde bulundurmak mecbu
riyetinde oldukları tayyare mey
danlarından birini yerin altında 

yapmşılar. 
Tayyareler uçup vazifelerini 

yaptıktan sonra, döndükleri za -
man şuraya buraya iniyorlar ve 
hafif traktörler vasıtasile tekrar 
yeraltı garajlarına çekiliyorlar. 

ı.---••-•l I Senenin en çok beğenilen 2 büyük filmi: 11---.--. 
Çarıı
kapı AZAK BUGÜN Şehzade TURAN 

Matinelerden itibaren başı 

- 1- 2-

GOZEL KIZLAR PARISE ŞEYTANi ŞUA 
Charles Farrel -Jacqueline walls Sıne· .ının ide•l çilUer· 

Melwyn Douglas- Joan Blondel Seı·'la devlerinn, bava kar .~i .. ~ .' .n heyce; ~ılı ve 
to k- hk h ve sürpriz.leı le , >lJ me.öo.Klı serıüzeştleri biJytlk hava bomb ardımanlan 

• Lavrens'in maceraları - 12 Şeytan1ar Fı·ıosu ' 
M(iılerekcn 

§etı \"e neş e 1i fil · ı ler 

11..~-----• Fransızca Sözlü••••••••••- Fran1ızca Sözlü••••-• 

len Yıldırım Karaman ordu.una 
Akçay kenarında yetişti. 

Yıld:rım, hakikaten yıldırun gi
bi yetiıjmiş, bir hamlede Karaman 
oğlu ordusunu çe\'ircrek mahvet
miş ve Karaman oğlu Alaeddin ile 
iki oglunu ve tevabiini esir et
mişti (H ';95) 

Alfıcddin Bey, Timurtaş paşa
nın muhafazasına teslim edilmişti. 
Lakin pa9a tarafından katlolundu. 
Bu cür'et 'l;e cinayet evvela padi
şahın gazabını C('!betmiş iken ü
meranın ~e!aati üıcrinı:- Timurtaş 
pa,a mıist;ıhak olduğu cezadan 
kUTtulabi!di. 

Alaeddin zadeler B ursa<la esir 
olarak ka!d:lar Kaı·aman emareti 
takımile Osnı.ı Jı Türklerı hüku
metine ilhay edıldı (H. 795). 

Bu sı.ırctfo Sel kı e devleti 
enkazından v · cudc gel<n emarct
krd n Ana<l' :uda alnız olar~k 
x.ı...amonu emar i kail" t,, 

Yıld .. n Be' az t Ka.>t.ıı.-or. 
• 1 

emare•ıl'.' ık k !dır uöga karar 
L• k r folarrla Kad 

gallibe Tatar de,·letinln enka=.
dan Anaddunun ~arkında bır hu
kümet teşkil etmeğe muvaffak 

1 t Sivas Amasya, Tokat, o muşu. ' · 
K ayseri, Malatya tara~ıa;ı he.p 
ana tabi olma<lardı. Buyucek hır 
hükfımetti. 
YıJd .rım Beyazıt evvela Kadı 

B ürhaneddini ortadan kaldırmak 
istedi. Ordusile üzerine )Ürüdü, 
Kadı ise mukavemet edemiycceği
n i anladı, Harputa doğru kaçtı. 

LftkİI) orada Akkonınlu hükU
ınetini tesis eden Karaosman 
(Karabölii'k) tarafından katlolun
d u. Bu veçhile hükumetsiz kalmış 
olan Sıvas Osmanlı hükumetine 
ilhak edildi. Sancak be~·i sıfatile 
şclızade Ertuı:ru: Bey tayin t.lun
d (H. ô95) 

Y•ldır nı durm yordJ. S \'astan, 
Kastam<''lu uzcrine yunidJ. l<fl'n

diyarzade Bevazıd Bey kaçıp Sı
nop kale .nt' ıı:apandı \•e oradan 
Yı'dırı-a hnber y~lladı. Sinop 
sonca •ı tnd ne b rakıld gı hal
de rrtırı, ket 'lı pad alı tc k e-

Yıldırım ise yanında mülteci o
larak bulunan Aydın ve Menteşe 
zadelerin de teslimini talep etti. 

B unlar ise tehlikeyi hissettiler 
Hemen firar ettiler. İsfendiyar oğ: 
lu Beyazıd korktu. O da memle-
ketini t erkile k ar a doğru kaçtı. 
Bunlar, o sıra! d ar a şöhreti dünya-
ya yayılmış olan Türk hakanların
dan Timurlen · 
lard~ gın Yanına gidiyor-

Bu suretle Yıldırım Beyazıd, A
nadoluyu baştan başa fethetti. Os
manlı de\·leti S 

elçuk devletine kıyas olunanı 
ıyacak derecede bü

yümüş oldu. 

Çünkü, Anadoluda Selçuk hü
kü:'.'Clctinin hududur~ bulduğu gi 

bı R~'llclidc dahı Bulgaristan ta
rafmdan Tun b 

a o, l•rına kadar U· 
zanmıştı. 

Yıldırım, Ehfü•lıbe yardmcı ol· 
mak u, rrc bulu'lan emaretleri A· 
na" .uc.ır kaldırdıktan sor 
C :ı1ı..· c 1 & 1 B 'a, or-

ızansı a ı•tetml."k 
ere haı ekete gect ,. 

Bekri Must afa 
Yazan: OS MAN CEMAL KAYG ILI 

Tefrika • l'io: 59 

Mustafa çakıştırırken, ka 
dan sivri külahlı bir baş uzaJJ 

- Bcninı biraz işim var, sen 
kendi keyfine bak, sonra gelir , 
ben seni alır ım !. 

- Aman rica cderin1, be11i bu· 
rada yalnız bırakmayın !. 

- Sen keyfi ne bak be aılam, 
ben çabuk gelirim!. -
Paşa kap ıdan çıkınca Mustafa 

düşünmeğe başladı : Bu i şin içi ııde 

birşey var amma, Allah sonunu 
hayredc!. Bakalım, bu nun 

alt tarafı ne ç ıkacak? Eğer Ça
panoğlu çıkmazsa ne ala!. Hey gi
di J\lustafa hey, ulan, neydin, ne 
oldun, Kumkapı, Yenikapı, Lan· 
ga, Aksaray, Tek i rsarayı falan 
derken, n ihaye t ası l saraya kadar 
gi rdin!. Eğer buradan da yüzünün 
akile çıkarsan bir daha senin sır
tın yere gelmez. Faka t buradan 
bir rezaletle çıkacak olursan artık 
halin haraptır. 

Mustafa . bir yandan çakıştırıp 

bir yandan böyle düşünürken o
da kapısının aralığından, içeriye 
uzun, sivri ve alaca kül3hlı bir 
baş uzandı. Bu baş sarayın komik 
cücelerinden biri!ıin başı idi. Fa
kat başın gövdesi dışarıdaydı. Mus
tafa bu da nesi? 
Derneğe kalmadan baş ağzıııı 

aç tı , dilini çıkararak sırıttı. 

Buna bir mana veremiyen Mus
tafa, acaba haya l mi görüyorum? 
diye kalktı , kapıya doğru b ir adım 
attı ve o kapıya yakla şınca baş da 
or tad an kayboldu. Biraz sonra 
külahlı baş yine kapıdan uzanıp 
Mustafa ya: 

- Ceee! .. 
Deyip yine dilini çıkarınca beri
ki, bunun, kendisile bir şaka ol
duğunu çaktı ve o da dilini çıka
rarak: 

- Haydi çekil oradan dedi, lıer 
kesin rahatını bozma!. 

Cüce kapıd an biraz daha uzandı: 
- Merha ba bostan korkuluğu!. 
- 1\-lerhaba ~eytan çekici! . 

as ıl ~ın , i i m isin, bo mu· 
sun, dolu musun, boş musun, ayık 
mısın, sarhoş .1.nusun, tatlı mısın, 

mayhoş musun , a)· dınlık mısın, 
loş musun ?. 

- Onda b ir yekun et ulan, ne
dir acelen, küçük dilini )'lltacak
•ın köpoğlu !. 

- Aman darılma benim canım 
amcacığım!. 

- Amcanın da, senin de, ddel 
oradan, şimdi başlarım ha!. 

- Başlıyamazsın ?. 
- Başlarım! . 

Cebinden bir avuç leblebi çıka
rıp Mustafanın suratına fırlata
rak: 

rın karşısına getirdiler. r• 
sordu: 

_ Bu ne hal yah u, ne old0 

le yüzüne gezüne senin Jltl 
ağac ığım ?. 

- Ben de pek farkinde d 
1 şavketlim, kuçuk sofadan b 

rafa geçerkene, tanımadığııl
yarı, çamyarması gibi bir 
suratımın ortasına yoğurt tı jl 
fırlabnca beni bu hale koY 

- Kimdi acaba o çaırıY 1 

'b' h ' f~ gı ı erı . • , 
- Tanıyamadım ki a sull' 

hani masallardaki menşur " e 
!una benziyen ecel ecayip b

11 

'ft '' rı ı .. • 
- Kimse o lı er if , çabuk 

da getir in bana!. . 
Mustafa, dokuzuncu kad<~' 

varlarken içer iye levent gibi 
hünkar çavuşu girdi: 

- Ağa kalk bakalım!. 
- Nereye?. 
- Kalk da biraz dı~arıd• 

al, burası sana dokunmu~ 0 v 
- Dalıa rakım bitmedi )1 

müsaade edin şu kalanını ll 
varlıyayım! , 

- Çalıuk haydi, hepsi ni lı~ 
dıımda yuvarla da kal:.?. ~ı 

- Acelemiz ne yahu, P" 
den atlı mı kovalıyor?. 

- Haydi, haydi tıza tnıa 

ol biraz!. 
Zeki Mustafa vaziyeti ka> ,

1 
için şi şedeki rakıdan ancak b• 
deh daha çekip kalktı ve <' 
lara sordu: 

- Nereye gideceğiz? 
- Şevketlinin y anına! . 

Henıea sığ elini göğsüne ~·· 
b ir boyun kırdıktan sonra: 

- Eyvallah! . od 
Dedi, çavuşlarla b irlikte 

1 çıktı. Haremağası sofada 0 

için, Mustafay ı görünce ha)·~ 
- Hah, iş t e bu herift i "'r' 

talıağı atan! Seni gıd ı yeıi l 
yezid seni, sen şimd i gorur o' 
ııaa gelecekleri!. 

Hüakir çnu~larının orl 
olarak padişahın buhındujiO 

giren Mustafa, adamakı llı ı' 
dı. Odada dört kişi , ard ı. ıı 0' 
dan biri Hünkar, lı iri B~ ~ 

yiaci, biri padişahın n,.d i rı• 1 

den biri, biri de Kaptan ıı P~' 
Fakat padişaha mah•''" k•' 
değiştirerek bura~·a gdıı• l~ • 
iu için Mustafa onu tan ı ı· • 
Odaya girer girmez: 

- Selamünaleyküm .. 
Deyip boyun kıra rak bir k' 

da durdu. 
- Ben de senin burnuııu J eble-

biyle taşlarım !. 1------------"" 
Leblebiler suratına gelince Mus. 

tafa birden fırladı, sofradaki yo· 
ğurt tabağını kapuıca kapıya koş . 

tu, onu cücenin pcşisıra fırlattı. 

Fakat aksiliğe bakın ki 
cücenin arkasından fırlatılan 

yoğurt tabağ ı ,ona rasgeleceği yer
de, tam o aralık sofadan geçmekte 
olan ih t iyar bir haremağasının su
ratına rasladı . Böyle birdenbire 
neye uğradığını şa~ıran simsiyah 
haremağası, şimdi yüzü gözü bem
beyaz yoğurt içinde bağırarak so· 
fanın ortasında dört dönüyordu: 

- Eyvah lar olsuu a dostlar, yü
züm gozum berbat oldu. Yetişin 
çabuk su get ir in, havlu getirin!. 

Onun feryadını duyanlar hemen 
sofaya koşuştular. Bu koşuşanlar 
arasında Kaptanpaşa mabcy inei
Jerinden biri de vardı. Onlar ha
remağasını bu halıle görünce gül
meden katılarak kendisini ayni 
vaziyette sofadan çektiler ve yü
zünü, gözünü yıkatmadan minki· 

Misilsiz Zafer l 

OBETA akoA'iliO 

GÜLMEYE~ 
KADIN 

Türkçe S<!7.IQ 

M İl l i .,..__,,. 
Sinemalarınd;.ı 

Bugünden tibaren 

Bir Hafta Dahil 
Gtia1erilecektir. ı 

P rograma aynca bui'{)n J!a.rP ., 1 
!evleri lçlnde olan AFIH!(· 

canlandıran büytik filftl f 
KARA OftN~ 

tlb e elunm111tur. 

A 1 ka SiReması Bügün .1\{ıı' zar tinelerden ltibareıı: 
Sayın İ.s!anbul Sinema sevenlerine emsali ıörülmemi büyük ıe4•""' 
hklarla: Şöhreti dÜllJ'anm ~ kıt' asına yayılan Ciltan Filmi: _.,./ 

sı~~ı::;• MANDRAK~, 
Son 10 s~nenin ~n heyecanla ve en helecanlı süper fibni, dünya usı111' 
rına tercüme etlll~n en bilyQk sinema romanı 
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\bu )laı.L'~ı..u nıeı..ıı.. .. en :.• ..... ,ılf 

~ AJaıısı bültenlerinden alınnutW-) 
Je!h· 

. 1' eden: Muammer Alatm; 
in ·u r gı . z İstıhbarat Nazırı Kuper, 
'hrer R lf ,. !, ın muavını uda Hess ın 
~ ı\t ·reye niçin geldiği hakkın. 
h ııorulan bir suale cevaben, bu 
t~.Usta henılz malümat verecek 
de ·l)·ette olmadığını söylemiş ve 

'lıiştir kl: 
Jı ',Yalnız şunu söyliyebilirim ki, 
~ ., 1n İngil tereye geli§i Nazi par
dır clld~ ilk gediği teşkil etmekte-
1!~ l!ıt'.er'in çok yakın adamıydı. 
~ lfıtler'in sarih surette iti • 
~ l.ı haiz bulunuyordu ki, bu 
~tı tle Almanyadan muvaffaki. 
~e hareket edebilmiştir. Hess 
ta· anyadaki bütün imtiyazlarına 
; :ınen, bu bedbaht ve güzel mem
llı• etı t<:rketmek ve hür insanlar 
i ·tııleketi olan İngiltereye inmek 
~~\<;<ık tel likeleri göze almıştır. 
n .aber iy. bir haberdir, zama
da gelmış bir haberdir. 

ifESS TA2YİK Mi 
~i l.ı GÖRÜYORDU? 

loı >'ıçre gazetel-erı , Hess'in hare. 
it 1ııt bir kaçış olarak telakki et. 
ı ~te~:rler Bu gazeteler Hess'in 

.. 
;, 

llıa "'lğu tazyık neticesınde kaç -
~ a mecbur olduğunu yazmak
; Afacar Başvekili Kont Telcki 
:\ı 'iunan Başvekili Korizis'in in
~İ!arlarını hatırlatmaktadırlar. 

İfESS BİR VAZİFE ALMIŞ. 
'rlR NE DE HA.İSE BİR 

1 OYUNDUR 
~giliz mahfillerinde Hcss'in 
ıı,, ketınin sebebi hakkında elde 
~'CUt ycgdne haberlerin Berlin· 

llJıı gelen haberler olduğu söy • 
l"1a e~tcdır. Maamafih sanıldı • 
'it , gere, Hess pek muhtemel o. 
~ dığer yüksek Naziler ile an
la id· arnazlık halinde bulunmak-

'· 
ntliess'in !ngiltereye bir vazife 

ı \Jırı&elrnemiş olduğu, herhangi bir 
htrhllede~ herhan~i bir _kimsey~ 
ı.ı, 1 angı hır mesaı getırmediğı 
lııı ~ su_rette beyan olunmaktadır. 
)ıın adısenin Almanların bir o. 
l' ı u olması da kat'iyyen va!it 
ıı~tnemektedir. 

~~~n Avam Kamarasında Baş. 
ııı 1 Çörçil'den Hess hakkında 
ııı· (<'Yanatta bulunması isten -
~hır. Çörçil yakın bir istikbalde 
~ abkkak beyanatta bulunacağı 
~ \ ~ ını vermiştir. Kral dün Baş· 

Jl.. kabul etmiştir. 
'• DEFA NİÇİN SAHTE 

ile .. İSİM VERDİ? 
\tr sın paraşütle Glaskova ci • 
~,,,~ııa indikten sonra, ilk olarak 
1ıı/01n Horn olduğunu söylemek 
~ '"E.:ttl'C niçin sahte isim kullan .. 
ta~nın sebebi bilinememekle be
~ıı r, bunda bır yanlı~lık olduğu 
. 11Cdilmektedir. Hess ünifor • 
. ,/1 !abis bulunuyordu. İngiliz. 
.. . lies'in aklını kaybetmiş ol • 

1 ını kabul etmiyorlar. Hess, 
:a emin gördüğü İskoçya yo-

. 4 ı tercih etmiştir. 
~~~ÇYada yere indiği zaman, 
~n·~sı_nı sırtında evine götüren 
S u ıle mükemmel ingilizce ko
~l llıııştur. 

l.ftıi HASTANEDE YAZIYOR 
lj VE OKUYOR 

lfıtyess' şımdi mevkii tasrih edil. 
ılır. ;n ?.ir hastanede yatmakla. 
~ltd· abıı yorgunluğuna rağmen, 
~ ISınJ iyi his,-etmektedir. Çı -
''tııı 3§ık kemiğinin verdiği acıya 
~lt, en, neş'elı~ir .. İstirahat et • 
' lı Uyumak, ıngılızce coğrafya 
~ v llftalık mecmuaları okumak. 
~ne aıut geçirmektedir. Kendi -
ııı_~ ~irkaç .. roman ve yazı yaz -
lfı~t° ıçın luzumlu şeyler veril • 
\t ~~r. I!es çok yazı yazmaktadır 

•I tııı,,. lıdJSıne hastanenin mutat ye. 
• 1 >'erilmektedir. 
liiTLER MU A \rtNLlGİ 

lı İLGA ETTİ 
f~d erli~den bildirildiğine göre, 
ıJJrı~ıe Uzerinc, dün Föhrcr'in nez· 
b~1} Nosyona! Sosyalist partisi 
\~1 Ukierinin bir konferansı ,·uku 
t0~%Uşlur. Mareşal Göring de 
\;Ilı tansa iştirak etmiştir. Parti 
't~llıdar!arı kendilerine hitap 
r . olan Führer'i büyük bir he. • ·ıı ltıt a alkışlamışlardır. 
t~ ~ ler neşre:tiği bir emirname 
'ıı~ Utırer muavinliğ;ni ilga et -
~ıu Ve •Führer muavinliği• bü-
1-h,.~<tın a~ını Pa:ti bürosu• na 
~trı, etmoştır. Idaresi Martın 
1, r •an'.ı. tevdi edılen bu büro 
'~e;,~datı doğruya Hitler'e tabi 

~tır. 

ltlJZVELT NUTKUNU 
<\ııı TEHİR ETTİ 'ij erfka Cumhur Reisi Ruzvelt 

11 l'anauıerikan konferansın. 

- Rudolf Heı'in Al· 
manya'dan Skoçya'ya 
k.açışı bütün dünyayı 
alakadar etmiştir. Bu 
hu ı u 8 ta kendisinden 
beyanatta bulunması 

istenilen lbşvekil Çör• 
çil yakında beyanatta 
bulunacağım s ö y le• 
miştir. --sınoo söyliyeceği nutkunu rahat

sızliğı dolayısile tehir etmiştir. Bu 
nutkun mayısın son on beş günü 
içinde söyleneceği zannedilmek -
tedir. 

Bu nutuk hakkında tahmin • 
!erde bulunan İngıliz gazeteleri 
hulasaları diyorlar ki: cRuzveltin 
söyliyeceği nutuk, Nazilerin bey. 
nelmilel usullerine karşı açıkça 

yeni bir prensip tezahürü olacak
tır. İngiliz mehafili Ruzveltin nut· 
kunu bu esaslara istinat ettirece. 
ğini tahmin ediyorlar.• 

Amerikan resmi mahfilleri ise, 
Reisicumhurun İngiltereye gide. 
cek vapurların himaye edileceği 
kararını bildıreceği mütaleasın -
dadır. 

FİLİSTİNE HARP MALZEMESİ 
YIGILlYOR 

İngiliz gazeteieri Iraktaki hadi
selerin son safhaya gırdiği nıüta. 
leasındadır. cTaymls. gazetesi,. 
Raşid Ali ihtiliılinin çökmek ü • 
zere olduğunu yazıyor. Bu gazete
ye göre, Lfıvrensin iş arkadaşı o
lup, Araplar tarafından kendisine 
cEbu el Hanek> lakabı verilen bin. 
başı Glubb Irak kuvvetlerıne l<ar. 
şı muharebeyi idare etmiştir. 
Maverayı Ürdün kıt'ası Irak • 

da sükunetin iadesi için İngiliz • 
!ere yardım etmektedır. 

Diğer taraftan Ofi ajansının 
Hayfadan bildirdiğine göre, Yu • 
nanistan harek;itı bittikten sonra, 
bu limanda büyük bır faaliyet var. 
dır. Harp malzemesi, tank ve saire 
ile dolu ~ileplerın Hayfaya geldiği 
görülmektedir. 

MANHAYM ŞEHRİ DE 
BOMBALANDI 

İngiliz bombardıman tayyare
leri dün gece, Ren mıntakasında 
Manhaym şehrinın fabrikalar ma
hallesin1! hücum etmiştir. Büyük 
hasar olmuştur. Kolonya ve Kob. 
lenç şehirleri de bombardıman e. 
dilmiştir. Dığer tayarelerin işgal 
edilen Fransada Ostand ve Dön
kerk ve Sennazer havuzlarına hü
cum etmislerdir. 

İngilter~ üzerinde dün faaliyet 
olmamış ve bomba atılmamıştır. 

Doktor Ziya Oiln 
(Devam 5 inci 8"Jıifed•) 

Doktor, ?t'lüderris Ziya Gün serve
tin.in gelirinden cüz'i bi.r kısınının va
rislere verilerek asıl nü.ıhim yckılnun 

her yıl ilim, fen ve eriebiyat sahala
nndn tesis edilecek mı.ıkiif~tlara ay
rılmasını arzu ettiğinden Rektörün re
islig:inde Tıp Fakültesi Dekanı ile di
ğer Azad;;ın mürekkep bir hcy'et teş
kil olunac:ı.ktır 

Tobrukta vaziye 
son günlerde e

pey d Üzeldi 
Kahire 14 (A.A.)- B.B.C. Sol

luın mıntakasında istikşaf hare
keti devam ediyor. Britanya mo
törlü kuvvetlerinin ileri kısımları 
ile bir karşılaşma olmuştur. Düı
ınan Suvafinin cenubunda \•e 
garbmda, geri çekilirken, Britan
ya kuvvetleri tarafından hırpalan

mışlardır. 
Tobrukta vaziyet son günlerde 

i rileşmi§tir. Tobruk kuman -
tıanı, Yunanistanda tahliye a
meliyesi ikmal edildikten sonra 
Britanya donanmasının serbest 
kalmasını ,son günlerde kwn fır
tınalarmdaıı Almanların levazım 

tedarik edememelerine atfetniek
tedir. 

Donanma Bingazi)·i bombardı
man ctmi~. Alınan n1ünakalittını 
ciddi inkıtaa uğratmıştır. 
· Amba Alagide şiddetli ~ ai:mur

lara roğıııen ileri harekat devam 
etmektedir. Yeniden ZOO esir alın
mıştır. . ' 
lsveçliler iki 
Alman tayya
resine ateş açtı 

Ssokholrn, l4 (A.A.) - İsveç hava 
dafi bataryaları, di.ın, Cenubt İsveç'te 
Skaane eyaletinde Limhamn istika
metinde uı;makta olnn iki Alman tay
yaresi ÜZ<'rine ateş açnuşlardır. Al

nıan tayyareleri, geri dônmeğe mec
bur edilıni.iti.C' * Londra, 14 (A.A.) - cB. B. C.> 
Bu ayın ilk 12 ıı:i içinde 137 Alman 
tayyaresi tahrip cdilnıi~tir. 

BÜKREŞTE 
( 1 inci SahltcdMt Dl'Vllm) 

kaçmış olanları takip eylemek -
tedir. G<!çen cumar:csi hadiseleri 
neticesinde alına~ağı evvelce bil. 
dirilmiş olan tedbirler hilafına, 

derslere normal surette yeniden 
başlanacak ve talebe ocakları ve 
lokantaları açık kalacaktır. 

--o---· 
Yolcu azlıftından 

(1 inci Salıltoden Devam) 

velce hazırlanan sefer programını 

tadile mecbur kalmıştır. 
Bundan sonra parasız yolcular 

her gün Ilaydarpaşadan kalkan 
14,25 postasile naklolunacakla~ • 
dır. 

Yalnız ihtiyat olarak garda hu. 
susi bir tren her zaman için hazır · 

duracak ve yoic"u Jazla olursa bu 
hususi tren kaldırılacaktır. Kıymetli doktoru bu nümunei imti

sal hareketinden dolayı tebrik ederiz. 

_ Çıkarılacak tCtlnler 
Operator Mim Kemal Türkiyede raaıyeıte bulunan yerli 

( 1 inci Sahltffien DC'vam) 
mal Öke la.hdidl sin dolay..,.le onıu
dan ayn)maktadır. 

Bu mımasebctle Cuma cün\l Gülba
ne Hastahanes-inde bir veda. mera..;;tmi 
ya.pıla.ca.k ve me:mleketıe b'nlerce 
doklor Jeüftlren bu kıymet.il !Em o.
damının hlzmet.ıeri lebıınız elllrile
cek:tir. 

Bu merasimde Mim Kemal Öke 
cttra.Jıiyi kendi oesllniıı ecd&tt.aıı na.· 
iRi aldıiını ve ahfada nasıl bln.&.ddı
tuı.ı anlalacak\ır. 

Mİ."1 KE..Thll.İN İHTİSASI 
J[ıymetll Operatörumib bu münase

bt:Ue şnnları söylem.ltUr: 
- cGerçi maddeten ordudan a.yn

lıyorum. Fa.k.M manen her zaman ona 
bafh kalacatım. En tallı ve hoe-J'ecaınlı 
i.nlarlDl ordwıun sineslnde geçmiştir. 

İcap ederse ordu ve memleket hizme
tinde tekrar ça.lışa.bHecdı: enerjiye de 
sahibim.• 

Kuzu fiattarı 
Kuzu fiatı üzerinde Fiat Müra

kabe Komisyonunca yapılan tet. 
kikler pek şayanı dikkat bir ne-
tice verm~itir. 

Pay yerınde canlı kuzu kilosu 

15 • 17 kuruş arasında satılmakta
dır. Kesilmiş kuzunun kilosu re. 

simlerile beraber 32 • 34 kuruşa 
mezbaha kanaralarında satılmak
tadır. Bu vaziyete göre kuzunun 
azami 70 kuruşa satılması lazım 

gelmektedir. Fakat şehrin birçok 
yerlerinde kuzu 80 kuruşa kadar 
satılmaktadır. 

Trakya vilayetlerinden gel«ı 
tezkerede, orada kuzunun bol ol. 
duğu, tal\esiniıı 125 kuruşa kadar 
satıldığı, fakat !stanbuldan her ne. 
dense talep olmadığı yazılmakta· 
dır. 

ve yabancı tirketlerin harictcki hisse
darları i1e tahvilat hJ.n1illerinin öde

mek ınecburiyetinde bulundukları fa

iz ve dividant1ar ile bankalarda bloke 

bultulan paraların transferine müte
allik kararnamede sayılan maJlardan 

1938 senesı mahsulü ti.ıtüniln çıkarıl

ınası hakkındaki kararname yüksek 

tasdike iktiran etmiştir. 

Şehir Meclisi Bi
rinci reis vekili bu 
sabah vefat etti 

Teessürle öğrendiğimize gö~e 

Şehir Meclisi birinci Reis Vekili 

B. Necip Serdengeçti vefat et -

mi§tir. Bir müddettenberi rahatsız 

bulunan B. Necip Serdengeçti bu 

gece sabaha karşı hayata gözle • 
rini yummuştu~. Uzun müddet _ 

tenberi Tıcaret Odası Reisliğinde, 
Parti Vilayet İdare heyeti aza

lığında ve Şeh r Meclisinde bulu

narak kendısini muhitine ve her. 

kese sevdirmiş olan bu değerli 
şahsiyetin ölümü şehrimizde bü. 

yük bir teessürle karşılanmıştır. 

Cenazesi yarın Belediyece ken -

disine layık bır surette öğleyin 

mer8.9İm\.e Beyoğlu hastanesinden 
kaldınlacak ve Bakırköydeki a -
ilesi makberesıne defnolunacak~ır. 

Merhumun ailesine uğradığı bii. 
yük ziyadan dolayı derin taziyet. 
!erimizi beyan ederiz. 

Amerika Çinde
,ci müdafaa kıt'a
farını çekmiyor 
Vaşington 14 (A.A.) - Harıciye 

Nazın B. Codell Hul Amerikan 
bahriyesinın, son zamanlarda, Çın
deki Amerikan müdafaa kıt'ala. 
rını çekmeği hiç düşünmemiş ol. 
duğunu bildirmiştir. Filhakika, 
bazı Uzakşark mahfillerinde bu 
kıt'aların geri çekileceği hakkın· 
da .şayialar dolaşmıştır. 

B. Hull, ilaveten demi§tir ki: 
•Amerika Birleşik devletleri hü· 

kfımeti, hariç ez memleketin hak. 
!arını bırakmak hususunda bildi. 
rilmış olan siyasetini değiştirme
miştir. Bu siyaset, mütemadi su· 
rette iyıliğe doğru inkişa[!ar kay. 
de!mektedir .. 

Fakat B. Hull, Çin'de bulunan 
Amerikan vatandaşlarını Ameri • 
kan kıt'aları ile himaye tedbirle
rinin kaldırılm;ısı ;çin münasip 
zamanın lrenüz gelmemiş olduğu· 
nu ima etmiştir. * Vaş111g >n. it (A.A.) - Ticareti 
Bahriye komJsyünu ı 00 büyük sahil 
gcmLinden 50 tanesinın K1zıldeni.z 
st">ier1crine tahsisini istemiştır _ 
w.o{·--,....ıı • • .. ... ~~ 

RUDOL HES 
(1 ine! Sahifeden Devam) 

bulunmaktadır. Kadının Anka -
raya gittiği hakkındaki şayialar 

kat'i surette tekzip edilmektedir. 
AVUSTRALYA BAŞVEİL 
MUAVİNİNİN SÖZLERİ 

Sidney 14 (A.A.) - Avustralya 
Başvekil vekili B. Fadden, B 
Hess'in skoçyaya muvasalalı hak. 
kında d1!miştir ki: 

cHess'in kaçışı, Nazi zimamdar. 
!arı arasında, Almanyanın mede

niyete karşı bir harbi kazanamı • 
yacağının idrak edilmekte oldu. 

ğunu göstermeketdir. Alman rad. 

yosunun hakkı vardır, !Iess, bir 
çok senedenberi terakkiler kay -
deden bir hastalıktan ıztırap çek
miştir. 

Fakat herhalde şimdi artık iz.. 
tirap çekmemektedir. Bu hasta • 
!ık, on seneden az bir zamanda 
dünyaya tarihın bütün afetlerin

den daha fazla ziyan vermiş olan 
Nazizmdir. 

Yalancı vaidlerle aldatılmış o
lan milyonlarca Naz inin şimdi her 

halde bir tek düşüncesi vardır ve 
o da şudur: Harp hakkında acaba 
Hess gibi mi düşünmeliyiz?• 

Avustralya Harbiye Nazırı B 
Hughes, demiştir ki: 

•Bu firar, Nazi mabcdinın gra. 
nit duvarında ilk gediği göster. 
mektedir.• 

K.'\ÇIŞ JAPOSY ADA 
HAYRETLE KARŞILA.'\'DI 

Londra. H (A.A.) - c B. B. C.> 
Berlindcki japon Sefiri Kurusu Hes'in 
normal bu1unduğun•_ı ve kaçlp İngi-
1.z.lere teslim olmasının jaıwn milleti

ni h.ıyrcte dı.işürdil~ünü &Oylemiştir. 
He:;"ın doğduğu l\.lı.sırda da v:ıziyet 

al;ika ile hı.kip edilmektedir 
Doktorlar, Hcs'in uyak bileğinin 

incinınig ol:nasından ınaadJ sağlam 
ve s:ilim olduğunu söylemektedirler. 

Balkanlarda 
Vaziyete Bakış 

(1 in<ı6 Sahifeden Devam) 
Sarayında, Almanya ile mtıstakil 
Hırvat Devleti delegeleri arasın
da huduUarı te.sbit eden bir mu
ahede imı.alanmı~tır. İmzası tari
hinden itibaren mer'iyete giren 
muahcdcnin musaddak nüshelan 
Berli!lde taatı edilecektir, 

İtalya ile Hırvat hükUn1cu arasın
da da bu iki memleketin yeni hudut
ları hakkında müzakereler cereyan 
ehnektedir. Bu nlüzakcrelerin daha 
bir müddet devam edeceği anlaşıl
maktadır. 
TOŞt.F° İN BİR 
J::AKALESİ 

Eski Bulgar Başvekillerinden To
şef t:Türkler ve biz> başlığı altında 
.:Zora• gazeı.e.lnde uzun bir makale 
neşretını:ıştir. ?Yfuharrir, Bulgaristanın 
~ :ın sevincine, Türk;yc ile dostluğun 
ihlfıl edilmemiş olmast sevincini de 
kalarak, Türk siyasetini daima ya
kından takip etıniş olduğunu söyliye
rek dıyor ki; t:Türkler ve Bulgarlar 
Avrupanw a)·ni coğrafi mıntaka.:..ında 
ve yabancı arzularln tezahıür ettiği 
bir sahada ve biribirine müşabih ta
rihi cereyanların yolu üzerinde bu
lunmaktadır. Bütün bunlar öyle bir 
tesanüt vücude getlrmeıktedir ki, bu
nu yıkmak, ne Bulearların, ne de 
Türklerin menfaatinedir. 

Vaktiyle Ankarada ve İstanbulda 
kendi::ıi ile yapmak şerefine nail ol
duguın mülo\katlar neticcsinr:ie şuna 
kani oldum ki, Reisiclım.bur İnönü de 
büyük selefi gibi B:.Jlc:arlslanla mu\e
kabil itimat ve do.itluk ınü.na.ı.ebel.left 
idanıe.sıni arzu etmektedir.• 

Türk halkı 
(JWımııl<aledm Ikvam) 

de hazırlatmak ve pliinlaştırmak 
olmuştur. Ilu itibarla, Almanların 
İngiliz adalarına asker çıkarama 
dıkça yapacakları zararın ve tah 
ribin İngiliz bünyesinde ve İngi 
liz müdafaasında oyıııyacağı rol 
kalmamış gibidir. Bu emniyet i 
çindedir ki, İngilizler şimdi dab• 
2iyade Hiııdistanda, Uzak Şarkta 
Orta ve Yakın Şarkla, Akdeuizde 
Afrikada kuv\·cl v<. kudretlerin 
teksif etmcğe başlamışlar ve 
Amerikan yardıntının kısını aza 
mını da doğrudan doğruya bu 
bölgelere akıtmıya başlamışlardır 
Maahaza, Almanların kendileri i 
ç n daha müsait ve elverişli telak 
ki etlikleri Cebelüttarık ve garp 

bölgesind!' ve tek cephe usulüne 
sadık kalarak yeni hamlelerine 
hız vermeleri ve burada muvaffak 
olup; İspanyol ve Fransız yardımı 
ile Şimali Afrikaya ve Su 1 ;c~·e 
atladıkları takdirde l\lısırı ve Orta 
Şarki bundan sonra isti13.ya te
şebbüs etmeleri de pek muhte
ınrldır. 

Herhalde, şarktan garbe kadar; 
lıcr sahada diplomatik foaliyet 
ınuhaf.c:za eden ve :ıskcri haztrlık 
gören Ah11anyanın yeni tu:ırruz 

hamlc~i olarak ne yapacağı ve 

nereden i~e beşlıyacağı bugün 
yarı ıdnn başlıyarak çok kısa bir 
zaman ınesafChİ içinde anlaşıla

caktır. Ancak. bu yeni fırtınanın 
kopması sırasında ve hadiselerin 
inkişaf seyrini takip ederken gö
zümüz önünde geçit yapacak diin
ya hadiselerinin ıııal1i)·eti ne olur
sa olsu11 ve ~imdiki halde biıden 
ne kadar uzak \"e batta hakkımız
daki haberler ne kadar nikbin ve 
ınüsekkin bulunursa bulunsun; 

Türk halkı için birınci esasi şartın 
asla sinir zifına uğramantnk ve 

rahavete düşmemek olduğu bir an 
dahi hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Bu harp; bütün dünya milletleri 
için bir ölüın ve diriın harbi ol
duğu kadar; dünya haritasını da 
yeni baştan şekillendirecek bir 
netice olacaktır. Türkiye için bu 
harbin ateşinden uzak kalmak ve 
bu harp sonunda bütün haklarına 
ve varlıklarına sahip bulunmak 
ne kadar samimiyet ve dürüstlük
le takip edilen açık bir gaye ise; 
yine bu harp içinde, boyunda ve 

sonunda Türk milletinin, Türk 
ordusunun milli sembolümüz olan 
yekpareliğe dayanmış olarak ve 
bütün iktidarları ile dipdiri, dim
dik ve sapasağlam sinirleri ile a
yakta ve tetikte bulunması ve her 
çeşit teyakkuz ve dikkat hassasını 
elden bırakmam3'.ı o nisbette bi-
rinci hedeftir. Yine bu harbin 

bir , .. asıtasının da ınilli &sap mer
kezlerini ge\şctmek ve anında bu 
rahnvcti pusu halinde kullanmak 
olduğunu muhakkak ki, Türk mil

leti bütün ınisallerini gözönünde 
tutarak, herkesten daha iyi tak

dir edi 'Or ve biliyor. 
Bunun içindir ki JCDİ taarruz 

hamlesinin ve lıanılelerinin bera
. berce getireceği yeni sinir harbin

de de, bilhassa şu iki noktaya 
milletçe dikkat etmeğe mecburuz: 
1- l\lilli vahdet ve teyakkuza 

en son ölçüsünde dikkat ve bağ
lılık 

2- Nikbin haberlerle gev~eme-

mek, bedbin haberlerle br.ı-hangi 
bir ürklintüye asla kapılmonıak!. 

Esasen, bugüne kadar sinir har
binde milletçe parolamız bu idi, 
bugünden sonra da, yine ve hep 
bu olacaktır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Ası~ Baba için jtlblle 
Elyevm 80 yaşında bulunan 

55 yıllık emektar Halk san'atkan 
Asım baba için 18 mayıs pazar 
günü akşamı Şehir Tiyatrosu Ko. 

metli kısmında büyük bir jübile ve
rilmesi kararlaştırılmıştır. Jübi • 
lede Münir Nureddinle diğer tek
mil ses ve sahne san'atkarları bu. 
lunacaklardır. 

~======-• 

ÇİNAR 
1 

Edebi, İlmi, İçtimai, 
:Uecmuıı Pek Yakın-
da Zengin MüDderi• 
catla 3 üı:ıcü nüslaaı 
çıkıyor 

Bekleyllllz. 1 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No.14 -
Yazan: Francis Ma.chard Çeviren: lskender F. SERTELU 

" Bu kadını kim öldürebilir ? ,, demezden 
evvel " Niçin üldürülebilir? ,, demeli 
Fkrimi açtkça izah etmeme 

zemin mii.saıt değildi. Hakikat şu· 
dur: Mis Eddy Grcen hakkındaki 
takiplerinize nihayet veriniz ... Ve 
bu işle bir daha alakadar olmayt· 
ruz ... esele kalmaz. 

- Tuhaf bir mantık_ Siz bütün 
bunların, şu zavallı bar artistinin 
takibinden doğduğuna mı kani-... 
sınız .. 

- Evet. Çünkü, onun bir bar 
artL•ti olmadığı anlaşıldı. 

- Kim olduğunu tahmin eder· ... 
sınız .. 

- Çok ıyi ingilizce öğrenmiş bir 
Rus kadını olduğunu sanıyorum. 

- Ne dediniz .. Bir Rus kadınJ 
mı?. 

- Evet. Rus kadınlarından, Al
manlar heoıab,na çalışan pek çok 
casus varm?.Ş .. Bunları ... 1evyorkta 
bu işlerle uğraşan bir arkadaşım 
söylemişti bana. 

- O halde kat'i hükmü siz ve
rebilirsiniz ... Bıraz daha açık o
larak söyleyin bakalım : Bu kadı
n~ bu gemide kim öldürebilir?. 

- ·Kim öldürebilir?, sualinden 
önce: •Niçin öldürülebilir?. tar
zında hır sual sorunuz da cevabını 
vereyim. 

- PekRU. sizi dinliyorum. 
İkinci kaptana, çeki~medcn fi. 1 

kir ve kanaatlerimi açtım: ı 

- Yolcular arasında Vilyams 
Linkoln adlı bir puro fabrikatörü 
Yar. Bu adam kcndisitıın Kanadalı 
olduj\unu idclia (.'diyor. Denımle 
ahbaplığ•nı ilerletmek niyetinde
dir ... Bu akşam da musırran be
ni kendi masasına davet etmişti .. 
Yemekten sonra buluşuruz, dedim. 
Şimdi beni sabırs.zııkla -bekledi
ğinden eminim. Ben, bu a<jamın 
bir Danimarkalı olduğuna inanmı· 
yorum. 

- Onu güvertede görmu1tüm. 
Kırmız çehreli bir adam .. Çok ki· 
bar bir zengine benziyordu. 

- Evet. Görünüşte çok kibar .. 
çok zairf bir centilmen. Fakııt, 

ben onun bir Alman casusu oldu· 
ğunu sanıyorum. 

Fazla konuşamadık: 
Mister Vilyams sanki başucu

muzda bizi dinlıyormuş gi.bi, ben 
sözümü tamamlamadan, küçük 
salondaki elektrikler birdenbire 
söndü .. karanl:kta kald,k. 

Kaptan Tomas. ihtiyat olarak 
bir yanda duran büyük bir petrol 
lambasını kibritle yaktı_ 

Salonda başmakin"·t, ikinci 
çarkçı ve gemi katibi de bir baş
ka masada yemek yiyorlardı. 

Kaptan Tomas: 
- Yedek ampuller nerede? 

Diye sordu. 
Garsonlar ko~U§tular. 
- .:relaş etmeyın, kaptan• Sı· 

gorta.mı.z yandı. Yalnız burada a
rıza var. Diğer yerler aydınlıktır. 

Ve koşarak ampulleri getirdi
ler .•. 

Yanan ampulleri ycnılerile de
ğiştirdiler. 

Bu arada bana da iş düşmüştiL 
Derhal yerimden fırladım .. sigar· 
tanın telini değiştırciim. 

Ve sigortayı açarken. hayretlt 
bağırdım: 

- Ayni el buraya da g<rmiş. 
teller ayni makasla ve ayni ·tem 
dahilinde kesilmiş. 

Kaptan Tomas. masa başında 
düşunüyordu. 

- Tehlike etr3fım:zda dolaşı· 
yor. ve şimdi inandım kı 1Ju teh· 
like yaln,z bizi tak p eclly ı-

Tekru 1. 'Olb· _ ~vd ~ ı;,, an, 
kaptan Tomas e tt ima J.k, -1 .• 

kimseyi göre-ıc~ıN.•kle ernber, 
gizli bir hayalet kemlı;; ı • "'P 
ediyormuş gibi, kork k bir ses:e 
i!iive etti 

- Bizi kim t ... -cessü Mi" rsa, 
oııa h .tap ederek oı v r~ .ırum: 

Bu dakikadan ilib k tn •ada 
ölen bar artısti ıle kat'ıy;ı:en me~
gul olmı,yacağım. 
Kaptanın yuzun baıttw · 
- Ben sizi bu derece cc ;aretsiz 

zar>netmıy ırdur Ncılcn ve kın
den korkuyor~unt.:ı.,. 

- Neden ve ıc ... "' n mı? 
Hazin bir tavl l. l)a r s:ıI~adı: 

- Teblıke bizı takip eacıkeıı, 
buna kar~ı lakayt kal a • cinnct
ttr Ben, bir kışıniıı " gıl, _.ı " 
Y?lcuların hayat:ıı ır.ul .ıı ıı l 

nıeınur ve mecb:..ruın B ı. ı 
nın olüm harlLsesıle \a.rs r &~ 

ceğimiz } erın zabı 11., rr.e 
sun. 

Dedı. İkinci kaptan l::.ı a ~ -
cıre bu derece deı;tj!Y'o?S c 
rusu bir turlu mana '~reın 
tim. 

Bana bıraz önce cesaret \"C 

tanet ta\'ôİ\"e eden bt: soğ kk 
adamı bircienbıre ıu derece ~ > ·-

bklığa sevkeden <"bPp n o 
lirdi•. 

Gerçi tehlik<> Çl)k n: k' 
ca bir gemının ~., ·t 1 
bu gitli eli kc ı.vca btı' p 
na çıkarmak k&bıl dl.' ldı 

n 

bu derece kor!:akl k gos•emc 
gemıde herş<'ye bakım '. , ı 
olan böyle bir daıra ' ra< r 
dı~ . 

n 

1 ~ 

= 

HARP VAZİYETİ 
(1 inci SaJııted1111 Devam) 

devam edect·gnıi uıuu) orlardL Or
ta Amerikalılara gelinte; bunlar 
da harbe lôkaythlar. llarbin malı 
ve iktısadi zaralarından masun 
kalacaklarıııı sanıyorlardı, 

Bugün Birleşik Amerika dahi· 
!inde efkarı umumiye başka, Ame· 
rikanın harici vaziyeti de b~ka
dır. 

Radyo ve matbııatın inkişafı i
le Amerikan e(kirı umum.iyesi 
daha i~·i hazırlanmıştır. Amerikalı 
ihracatçı, denizaltı tehlikesi "e 
deniz muharebeleri dolayısile mal 
çıkaramayınca, müstahsil Ameri
kalı mallarının elinde kalauğını 
biliyor. Avrupada Amerikanın 
ihracat yaptığı memleketlerin ço
ğu Alman idaresine geçmiştir. Ha
rici vaziyet de farklıdır. Pasifiğiıı 
ötesinde mihver taraftarı bir ja
ponya vardır. Asya lut'asilc olan 
iktısadi ve ticari münasebetler de 
yakın tehlikelere maruzdur. Bu
gün ne garbi Amerikalı ve ne orta 
Amerikalı, 1917 deki ı:ibi düşün
müyor. Bütün Amerikalılar men
faatlerinin tehlikede olduğunu 

seznıişler, ileride Almanya ve ja
ponya arasında yapyalnız kalına
n1ak için harbe girn1eyi, İngiltere· 
ııin muzaf~er oln1asıoı hayati b;r 
70ruret te18kki etmMerdir. Ame
rikanın istikbali ve emni~eti, İıı
gilterenin kuvvetli ve sağlam kal· 
masına bağlıdır. Almanyanın Av
rupada tatbik ettiği ~·eni nizam, 
Amer;kanm harici ve beyaelmilel 
iktısadiyatım bozmlljtnr. 

1917 de Amer kanın harpt~n al
dığı büyök"hir ders vardır. O za
man Almanya, l\leksikayı n ja-

ponya~ı Aıııerih al• u;e •ınrhc 

<;;okmıt.ğa ralt}llıı~t ı. 'l el.~ iır c • 
den alıu lıdd'"tıtr &\:ıti n ı <f''Pr 
dogurm:ıkt~tlır. l'Jman} a •·· 11 

harpte Jeııizall ı 1 arb:nc f>'ıc •r 
bir ümit bağlamı ıı. D r. •~ tı 
harbi ile İngiltercy i ki a ıçı~ e 
sulha nıecbur e.:lr tgini 5annıı)1J, 
Amcrikıtnın harbe g·rıni,.rcc .ni 
,.e)--a giı::-.e de e:cç kalmt~ ela aı! nı 

hesaplamıştı. 

1941 de de bu lıe abın) enh~ rn
pıldığı orta)·a çıktı. 1917 de .'\i
man sabotaj te.~kilatı. müllefik· 

ler hesabına salışan Amerika11 fab· 
rikalarında gre\l~r çıkartı;ıak. i
malatı azaltmak için elden grlcni 
yaptılar. Bn sefrr Amerika hi.il le 
propagandalara asla me'.\ dan '~r
ıneıniı,, Amerikalılar da aldanıııa
nuşlardır. Amerika bu ofer efkarı 
umumiyesilc, hHki'ın1rtilc 

st"ri, daha azin1kir ,.e daha 
tedbirlidir. 

İngilterenin askert" ihti,·ac-i 

d •• ha 
çok 

ok· 
tur; bunun i~in t"linrlr 2'Cn"!··~ ·n· 
san ka~ nakları vardır. in('f·ı ~re. 
nin ibtiracı olan "l'~· 85 hİn n1iJ 
tutna deniz ~·oliarında haytt da
nıarların1n kesiln1cınc!Jİ 1 ·iyer('k 

ve harp malzenıt·sidir. Yani İn
giltcrenin muhtaç bul ·t?dugıı t;ev· 

ter, seferber edilerek .:\uırrikan 
sanayiinin sürekli inı::ıl[ıtı \. .\. 
merikan donanmasıwn harbe jı,;ti-

rakidir. 
Amerika bu yolu tulnııışlur, ,\

merika yalnız İngiltt.'rt.• jf"İU ılt.J!ıl, 

kendi ~mniyeti ve istikhali j,·tn 

de harbetmck mttburi,·etinrl(••tir. 

Hatta cenubi Amerika de\1etleri· 
ni de pes1ne takn1nı li.,1m.dır 
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27 Eylül 19Il sabahı 'f..,ablus korkunc 
bir kabus içinde ,.yandı 

Halbuki Trabluııta Bank di 
.Romanın tuttuğu yol gerek aşiret. 
ler, gerekse yerli halk üzerinde 
en tılısımlı tesirin iyapmış, bu 
kütlenin herhangi bir İtalyan ha. 
reketine karşı mukavemet ihti -
malini yüzde seksen nisbetinde 
zayıflatmıştı .. 

Sadrazam İbrahim Hakkı paşa
nın Trablusa karşı ihmalkar dav. 
ranışı arasında nazarı dikkati cel. 
beden bir nokta da, yine İtalyan
ların talebi üzerine daha bir yıl 
evvel, Vali İbrahim paşayı mer
keze alıp yqine otoriter bir vali 
tayin etmeden bu işi Besim Be. 
,-in velı:Aletiııe terkedişidir. 

Besim Bey, Trablusun İtalyanlar 
tarafından işgali sırasında en buh. 
ranlı vulyeUerde Türk şerefile 
mütenasip bir idare sistemi tat
bik edebilmiş, ve bu vekalete faz
lasile li.yık olduğunu bilfiil isbat 
eylemiştir. Bunu; ilerdeki bahis. 
>erde ha<fueler çerçevesinde ve 
teferrüatil eörece~. 

Trablus önand-e 
ltalyanlar 

27 }id.l 1911 çarşamba sabahl, 
Trablu.s tebıi korkunç bir kabus 
içinde uyanmıştı. 

Şehirde daha günlerce evvel do. 
laşmağa başhyan bir şayia, zaten 
halkı huzursuz bu-akıyor. Bilhassa 

mımızı talihin seyrine terketınek 
ınakuliyetini bir türlü kabul ede. 
miyoruz. 

- Peki, ne yapılsın istiyorsu
nuz?. Siz şehri terkederken sahil 
boyuna asker mi dizelim? 

- Hayrr! .. Bunların hiç birini 
istemyioruz. Çünkü lüzum yoktur. 
Biz, hükumeti metbuaıruz nezdin· 
de evvelden teşebbüs yapmış bu. 
lunuyoruz. Binaenaleyh sizin bu 
tedbirleri almağı düşündüğünüz 

sırada İtalyan donanması Mısrata 
limanına gelecek, bir filosunu da 
Trablus şehri önünde bulundura. 
rak herhangi bir korkulan hadi
seye meydan vermemek üzere ıa
zımgelen her şeyi yapacaktır. 

Bu cevap Vali vekili Besim Be. 
Yin hayretten ağzını açık bıra lct1. 
Türk idarecisi yalon bir işgali 
apaçık bir ima ile ileri süren Trab. 
!us konsolosuna nasıl mukabele 
edeceğini bir an için kestiremedi. 
Konsolosun dudaklanndaki müs
tehzi lı:ıvrılışm uzayıp giderken 
Besim Beyin sesi duyuldu: 

IArtuı ftr) 

-===>===="""=============== 
DÜNYA MESELELERi 

işgal edilen 
memleketler-

eylfil ortalarındanberi İtalyanla - J k l 
nn propaganda yaparak şehri terk 1 uen açırı an 
etmeleri ıımuml bir endişe uyan- lf l b 
dırıyordu. a ın ar aca o 
İstanbuldan henüz hiçbir haber d ? 

ftrilmem:işti. n e r e e . 
Yalnız, Trablus İtalyan konsolo. 

111:1 w Banko di Roma mensuplan 
erı aon olarak şehri terkederken 
Vali ttlı:ili Besim Beyle görüş • 
111üşler, söz arasında: 

- İtalyan kolonisi ay !ardan beri 
tahliye ettiği Osmanlı Afrikasın • 
dan ıon insanları da benimle bir
likte yarın vapurlara bindirerek 
ana vatana dönmek kararı kat'! • 
sini ?ermiştir. 

Diyerek Besim Beye yakın bir 
felaketi ihbar etmiş arkasından da: 

- Bu ayrılJıı esnasında Osmanlı 
memurlarile yerlilerin İtalyan • 

· lara kar;ıı gösterdiği hu.suım!t aşi
lıı:irdır. Yarınki umum! hicrett.e 
bunun müessif bir neticeye yol 
açacak valt'alar ihdas etmesinden 
çok korkuyorum! 

Cümlesini ilave etmişti .. 
Besim Bey işin farkındaydı .. 
İtalyan imalinin bu mıntakada 

yıllarca nasıl sinsi faaliyetle ta • 
hakkulı:a doğru ycM tuttuğunu pek 
Ala bilen Vali gülümseyerelı §Öy. 
le mukabele etti: 

( 4 ibıcü sayfadan devam) 
hal haınuleyı tahliye edelim. Yarın 
hepsi de Monreal'de emin yerlerine 
konınua olacaklardır. 

Franaıı kumandanı IÖ)'le cevap ve
riyor: 

- O lıadar lotical elmiyellm. Mil· 
retW.batım 7orgundur, Bundan maada 
Amirallikten müW!mmim bazı talimat 
almak mecburiyetindeyim. 

İngiliz memurlarının evvelce ald.ık1an 
emri deiiıliren yeni bir emir almadık· 
ları besbelll ..• Fak.at Fransız kumım· 
danı emir alınış ... 

Derhal Umandan geminin ill.tiyacını 
tamamlıyor. İngiliz memttrlan da bu 
vui,yet karşısında talimat almak için 
•emiden tıkm11 buluntı;yorlar. Bunun 
üzerine Emil Berten kruvazörünün 
makineleri derhal harekete ıeliyor ve 
ıemı yavaş yavaş limandan çıkarak, 
W!krar denize açılıyor. ~ zamanda 
kumndan her ihtimale karşı, toplaruu 
hazır bulunduruyor. 

Yine ayni siir'at... Kruvazör, fena 
tesadüf ihtmalleri olan yolları uzak
lardan g~rek, nihayet bir sabah Mar
tlnik adası görünüyor, 

Ada 1350 metre irti!aındak.l sönmüş 
-ıranardağından kendni gösteriyor. 8 
Maya 19-02 de bu yanardağ indifa et
miı ve eteğinde bulunan Sen Piyer 
ııehri.D.I 10,000 nüfusile beraber mah
vetmiş, denizde ne kadar gemi varsa, 
hepsini de kuduran dalgaların içine 
ıömmilştii. 

Çok geçmeden kruvazör ıimdlki ye
ni şehrin limanına giriyor, rıhtıma ya
naşıyor, İng:ilizlem Birn ismindeki 
25,000 tonluk tayyare gemileri, Barf
lör, Vlldis ismindeki muavin kruva
zörleri, iki mayin ve iki petrol gemi
si, herşeyden bihaber, orada bulun-
maktadırlar. 1 

[ IST ANBUL BELEDIYES~ iLANLARI 1 ! 1-.. A' -----~:-:_ -.. -1 

Manbul Belediyesı ve Husıı>I İdare emekli ,.e öksli7.ler!nln 941 yılı b.rin) ~ / -~o 
a11ı ay4k yoklamalarının yapılm.a..sına 12 Mayıa; 941 t..1rihinden Jtib::tl"Cn oaşlana-
caktır Maaş ~ahiplcrinin doldurtacaJtları yoklama ilmUhaberi, nl.if1:1· cüzdanı ve 

resmi senetl<>n:rle birlikte 4 Haziran 941 µ.riJıtne kad:ır Beyazıt Belediye binası 
dahilind<!' Zat İşleri Müdürlügü. Tekaüt Bürosuna bizı.at müracaatları ilAn olu-
nur. ( 3833) 

lıtanbul Komutanlığı Sa. 
tınalma Komiıyonu 

ilanları 

.Müteahhidi nam ve hesabına 20 toı.. 
balık yqı 17.5.941 giınü saat il de pa
zarlıkla satın alınaL·aktır. Muhammen 
bedeli 10.000 lira olup kat'l teminatı 
1.500 liradır. Şartnarr1csi her gün ko-

misyona_, gt,;rtilebilir. İstf:'klilerin bel
li gür. ve saatle Fındıklıda satına ima 

komisyonuna gelmeleri. •3646> 

Yıldızda bulıman 100 araba gübre 
16/5/941 gilnii saat il de pa1.arlıkla 
oaWacaktır. İsteklilerin belli giln ve 
saatte Fındıklıda satın alma komlsyo· 
nuna gelmeleri. •3733> 

ZATI 1 
Balarkör Mal Müdürlüğünden al· 

makta olduğum maaşımın tatbik mü
hilrünü zayi ettim. Yenisin! alacağım
dan misinin hükmü yoktur. 
~ y- BAZ1iEIJA& 

Doktor A. Emanuelidi 
Sir!recldekl muayenehanesinin is
tim11ki dolayı.sile aynı aırada Mer
kez Lokanta11 üzerine nakletmiştir 

1 
Deniz Levazım Sahnalma 1 

Komi•yonu ilanları 

111. M. V. DeAio llkrkez ıı.rt-.ıma 
Jlomi&yorumdan: 

~ - ti(' her met.resine tanmin edilen 
'>ede!; 339.50 •ilç ,.Uz otuz dokuz ku
ruş elli santim olan 3000 metre ka
putluk kumaş alınacaktır. 

2 - Pazarlık eksiltmesi ı~.5.1941 
tarihine tesadüf eden Perşembe günü 
saat 14 de vek;Uet binasındaki komis-
7onurnuzda icra edilecektir. 

3 - Parasız şartnamesini almak is
tiyenlerin her gün ve eksiltmeye gir
mek istiyenlerin de belli gün ve saatte 
1527 lira 7.5 kuI11Bluk kat'! temınat ve 
kanwı! vesıknlariyle birlikte komisyo~ 

D~ müracaaUarı. •2~85> c3669> 

.... 
emo - ı •tr• Murabbaı 

.&ıMriba vı.ıa.ı-

ı - 28 Nisan Hl tarihindeki pazar
lık eksiltmesinde beher on desimetre 
murabbama teklit edilen cl07> kuruı 
gali görülmüş olmasından 25000 desi
metre Amerikan vidalasının 16 Mayıs 
941 Cuma gtinü saat 14 de ikinci defa 
pa2Qrlık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin W!klif edecekleri ti.
atlara ıöre % 15 nlsbetindeki kat'! ı..
mlnatlarlyle İstanbuldaki komisyonda 
belli giln ve saatte hazır bulunma-
ı.r1. d'fo.R~ 

·TORK TlCA~ı;:r-aANJ(A~r A.$ı 
~UPONLU VADt:Lf MtVDUAf 

PARAM 1 BURADA t(LET 

~ 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : l j ------· ı - 17.4.Hl tsrlhlnde kapalı zart Üsuliyle ihale olunacağı ıııı.n olunan •2 
adet kamyona talip zuhur etmediğinden bu kerre pozarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlık :19.5.941 Pe<}embe ı1lnü saat 11 de Xabalaita Levazım ve 
mübayaat ıubesindekl alım komisyonunda yapılacak!ır. 

3 - Şartname ıöz(l geçen ıubeden parasız alınabilir. 

4 - İıteklill>rin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri 
tiat üzerinden % '1,~ (üvenme paralarile birlikte mezkdr komJsyona müra 

caaiları. c3'130> 

14 Mayıs 1941 
18.CO Program ve Memleket Saat 

Ayarı. 

18.03 Miızik: Oda Mıizijii (Pi.) 
18.30 Konuşma (Dı§ Politika HA-

dise1E"ri) 
18.45 Çocuk Saati. 
19.15 Çoeuklar için Musiki (Pi.) 
'9.30 .llkmleket Saat Ayarı, ve A-

janı Haberleri. 
19.45 Konuşma: Ziraat Takvım.i. 
19.50 Mtizı1t: Kadınlar Faslı. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müz.ik: Solo Şarkılar, 
21.10 Konuşma. 

21.25 Milzk: Mızraplı sazlardan saz 
Eserleri. 

21.45 Müzik: Riyaselicilmhur Ban
dosu (Şe!: İhsan Kilnçer) 
ı. Basset Sllv<>r: Marş 2. Kot
lar: Monte Crislo (Vals) 3. 
Anber: Uvertür, 4. Albert 
Xetelbey: Bir Çin Pagoda'sı 
Bahçesinde, 5. Moussorgsky: 
Çıplak dağda bir ııece (Sen
fonik parça). 

12.30 Memleket Saat Ayan, Ajan. 
Haberleri; Ziraat, Esham -
TahviH'ıt, Kan1biyo - Nu
kut Borsası (Fiyat). 

%2.45 Müzik: Cazband (Pi.) 
22.45 Müzik: Dans Müziği (Pi.) 

- 23.25/23.30 Yarınki Proıram ve 
Xa~ 

YARINKt PROGRAM 

8.00 Program ve Memleket Saa\ 
Ayarı. 

8.03 Ajanı Haberleri. 
8.18 Müzik: Hatif Parçalar (Pi.) 
8.!15/9.00 Ev Kadını - Yemek 

Listesi. 
12.30 Program ve Memleket Saat 

Ayan. 
12.33 Milzlk: Fasıl Hey'eti. 
12.50 Ajans Haberleri. 
13.05 Milzik: Fasıl Heyeti Progra

mınm devamı. 

13.20/H.OO Müzik: Karrşık Prog
ram (Pi.) 

illanbııl Aallye lıı.tıci Tlcaı-et M"'1· 
".:' esinden: 939/198 

Rüstem Nazmı tarafından Hafız E

min veresesi aleyhine ikame olunan 

davanın cari muhakemesinde verese
clen Ankarada Xeçlörcnde Avni Paşa 
köşkünde müstecir Hakkı Bchicin ilca
metgAhının meçhuliyetine binaen ve 
vAkl llAnen tebligata rağmen mahke
meye gelmediğinden gıyabında icra 

kılınan muhakeme 10nunda: Davacı
lll.D Yedi Yüz Altnuş Sekiz Lira Sek· 

_, Dokuz kuruş alacağı senetler ve 
dinlenen tahitlerin phadetiyle sabit 
Sl!rilldillünden İl bu paranın 3/2/936 

dava tarhlııden itibaren yüzde beş ka

nuni faiz ve müteselsil bor~lu sı!atiyle 
kendilerinden tahsiline ve muhakeme 
masraf1armın nri.iddeaaleyhlere yük
letilmesine ve takdir olunan elli lira 

avukatlık ücretinin ayrıca istifasına ve 
28/8/936 tarihli tedbir kararının hük· 
mün kat'iyet iktisabına değin devamı
na temyizi kabil olmak üzere 25/1/941 

tarihinde itti.takla karar verilmiş ol
duğundan bu husustaki ilAm mahke
me divanhanesine talik edilmiş olduğu 
cihetle keyfiyet tebliğ makamına ka

im olmak üzere. ilAn olunur. (5093) 

-
e TAKVİM e 

Rumi 1357 

MA.YIS 
1 

Yıl 941 Ay 5 

MAY 1 S 

14 

Hızır 

9 
llicri !~il 

... AHİR 
17 

va oui Va.kit Eu..aıi 
S. D. S. L. -----

ÖKSÜRENLERE Kl THAN HAKKI [KR[ M l ~arşamha 

5 44 
13 10 
17 06 
2019 
22 08 
3 40 

Güneş 9 26 

Öile 4 52 
İkindi 8 '48 
Akµrn 12 00 
Yatsı 1 50 
im.Ok 7 22 

- ÜzülmeYin konsolos cenap • 
lan, müsterih olun! Şimdiye ka
dar yalnız sizin iddia ettiğiniz 
mevhum vak'alardan başka hiçbir 
reel hadiseye meydan verme~ 
bulunan Osmanlı memurları bun
dan sonra da, hiçbir zamanda es. 
ki vaziyetlerini bozmıyacaklar • 
dır. Evelallah her ~eyi halletme
sini bilen biz, memurlar; şimdiye 
kadar olduğu gibi şimdiden sonra 
da bu topraklann sahipliğini mu
hafaza ederek yine sizi rahat ya. 

Haziranın 22 al. ======-=======--=====---==========-====---~-= 

şamağa terkedeceğiz. 

İki ıün 10nra mütareke imzalandığı 
ı.aman, Fransız. altınları bu adada şeh
re h;" kim bir mevkide bulunan eski 
Foı· Deze kalesinin mahzenlerine yer
lştirilmiş bulunuyor. 

Fransız heı.iıpetini müteakıp bu su
retle kaçırılmış olan altınlar, acaba 
timdi orada mıdırlar?. 

•• 
l •••••••••• ••• ••• •••• 

:nı::. ..... DOKTOR .... lmllll:llll 

Feyzi Ahmet Onaran 

Fakat bu hareketinizde, böyle 
bu memleketi terketmenizde gizli 
bir gayenin hedef tutulduğu aşi. 
kardır. Bunu de biliyoruz. Hadi
selerin seyrine tabi bulunarak 
kendilerine verilen vazifeyi ba
şarmaktan başka gayesi bulun -
mıyan Osmanlı memurlarından 

CİLDİYE VE zt'HREVİYE 
emin olunuz .. Yarın huzur ile şeh- Mı·n:ııAssısı 
ri terkediniz.. (BabıAli) Ankanı caddt'Oi CaPJ.-

Konsolos ayni müztehzi gülüşle ı:..•o•~•''•ı •Y•o•k••1s•u•K•~.·-ba•s•ınlidıiıa•Niııoiııi4iiı3ııııi 
konuştu: ~ · 

- Teminat olarak yal&z bu söz
dar güvenilir. Onu da takdirinize 
bırakıyorum! 

- Anlamadım konsolos cenap. 
wıı 

- Anlaşılmıyacak birşey yok 
bunda.. Yarın son kafilemiz ka. 
radan ayrılıncıya kadar canımız
dan, malımızdan emin olmamız 
için burada yalnız siz söz vermiş 
bulunuyorsunuz.. Bu söz veriş 
gerçj bir teminat yerine geçebilir. 
Fakat, yıl~d<iiıberi gördüğümüz 
hadiselerden o kadar gözümüz yıl
dı iti şimdi vali vekili tarafından 
'fedlıeı:ı lıir aöze gü verıerelt anca. 

DOKTOR 
Babz Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyohl' 104 
)fuayene saaUerl: 2.5 • 8. Tel: 211391 

Göz Hekimi 

Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu • Parmakkapı, İmam 
ıokak No. z Tel. 41553 
'.i ınene n her türlü göz ; • d 

,.,.... ... ı; .... f, fılrstnı1Ya naras12 ır 

~\\PARA 
\ \ BAY.l.T TARIŞıNıN 

OİREKSİYONUDUR . ----
T. iŞ Bankası 

Küçük T marrul 
hesapları 1941 

1 
tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 

> 
> 

> • • • 
> 
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> 
> 
> 
> 

• 

-c .: Wiui•i aiuN is 15AfllCASıNoA 
k\_RAMiYEl..I WESAP • A Ç AR 

Beyk oz Malmüdürlüğünden: 
Miü<elldln Ac1.ı 

Mediha ~ ıeı 

Matraıa 

6240.98 

Ali Horoz 

-157.23 1940 Veraset 
Yukarıda adı w soyadı yazılı millcellef yenJ adresini blldlrmemia ve 

lan araştınnada da bulunamamış olduğundan hizasında (&terilen 11lne aı~";';: 
raset vergisi ihbarnamesi kendiBıne tebHği mümkün olamamıştır. 36Q2 sayılı k _ 
nunun 11 inci maddesi mucibince teblil yerine seçmek ll2ıere lreyfiyet illin ola_ 

nur, <3713• u 

AKSARAYDA 
KIZILAY HASTABAKI CI 
HEMŞiRELER MEKTEB

1 

dahilinde 

Gönüllü Hasta bakı 
Yetittirmek için 2 Haziran 1941 den itiabreıı 

açılacaktır· Meccani olan bu kuraa afağıda ya~ılı f 
haiz olanlar alınır: 

1 - 18 ifa 45 Yllf arumda bulunmak. 
2 - En az ilkmektep tahsili görmiif olmak. 
Kaydolunmak Te denler hakkında malumat • 

iıtiyenler yukarıda adresi yazılı mektebimize her 
saat 8 - 16 raddelerinde müracaat edebilirler. 

MAJIK 
Sıoeo.. Tc Film 

1.', A. Şirketinden: 

) BORS 
; 13 PJlayıs 1941 

Tasfiye halinde buJunan Şirke<ımJz 
Umumi Hey'eti 21/6/941 tarihine mti
sad.if Cumartesi günü saat 11.30 da 
Şirket Merke-.l.i olan GaJatada eski 

Gümrük sokak Kilrkç(ibuşı Han No. 
15 de toplanacaktır. En az yirmi bis
~ye malik olan ve asaleten veya ve- 1 
kfi.letcn iştirak etmek istiyen hissedar
ların toplanmadan evvelki 10 gün zs...- ) 
1nda saat 10 dan 12 ye kadar hisse se- 1 
netlerin! Şirketin İdare Merlı:ezine l 
tevdi ederek mukabilinde duhuliye 
varakalarını almaları lt\zımdır. Aşa

ğıdaki ruznamede yazılı bilAnço v. 
kAr ve zarar hesabiyle murakip rapo
ru Şirketin Merkezi İdaresinde sali
füzzikir saatlerde hissedarlar tarafm
dan tetkik edilebilir 

RUZ N A M E 
1 

1 - 1/1/941 aen ıasflye tarıbJ olan ; 
26/3/941 tarihine kadar olan mildd<'!e 

ait bilfuıço ve kAr ve zarar besabiyl~ 
nıürakip rapor ... u11.1n tasvibi. 

2 - Eski İdare Hey'etinin ibrası. 

l rATiL ESNASINDA 1 

ÇOCUKLARINIZ/ 1 

!.~ !~!n~s~e 1 
KAYDETl'İRİNiZ! • 

B!R ECNEBİ LİSANI 1. 

Öğrenilir. 
Hall&da S ilen ,...ela 4 Ura. 
Beyoğlu: İsliklAJ caddesi 2M 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet Karabilgln 
BtUıldığı Yer: 

SON TELGRAF Matbaaıı 

1 Sterlin l) 
100 Dolar 
100 Frank -
100 Liret -, 
100 İsviçre Frc. 30.-
100 Florin -100 Rayi,ımark -100 Belga -
100 Drahmi 0.99 
100 Leva -100 Çek Kronu -10-0 Peçe ta 12.8~ 
10-0 Zloti -100 Pengö -
100 Ley -
100 Dinar - f 
100 Yen S0.915 ~ 
100 İsveç Kronu 30.525 1 

ESHAM VE TABviJ}~ 
İkramiyeli % 5 1938 19.-
A, B, C Eı·gani % 1 
5 İkramiyeli 1933 ~ 
Sıvas - Erzurum I 

> > II ilA Vll 

MAHKEMELE 
(3 üncü saJ.ifedQfl 0 

l( 

- Hayır! dedim. Bir saJI" 
bekletmeden, istidanızı OJ 
7 i de kabul ederler .. Hat\.9~ 
bir müddet te misafir edef 

- Yoooo! dedi. Ona gelf 
Evde çoluk çocuk, kediler. 
lar, köpekler, hep beni bC~'· 
Ben gitmedim mi, hepsi ~ 
sız kalır. 

- Misafirlik, sizin arı" 
bağlıdır ... Dedim. Nasıl is · 
öyle yaparlar. 

- Öyle ise, gideyim de. 
t an evvel yetişeyim .. ııaydl 
hasmarladık, dedi. 

-Güle güle .. İşinizi o!d~ 
dedim. 

O yürürken arkasmdaJl. 
tını .. •Yarabbim! dedim. ş;ı 
çare insanlar, ııe hallere de 
yorlar!• 

CUMHURİYETİ 

z·raat Ban 
Kurul°' Tarihi ı 1888 

Sermayeei ı 100,000,0()() Türk Linuı 
Şube Te Ajaaıı adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameJelef 

P ara Biriktirenlere 

28.800 Lira ikramiye Veriyo1 
I 

Z"ıraat B•nk-nda kıoabarııh .'H ihbarsız tasarruf hesapt.ırıı'ıl' 
as 50 liraA bulun.anlara ıeııede 4 defa çekilecek kur'a ile ıı.-
pliııa cöre ikramİJ'• daiıtılaeaktır. 

4 lıelet LOOO Urahlı f.000 ~ 
6 • IOO • Z.000 ı 
' • l50 • ı.coo , '° • 100 • f.000 , 

100 • .. • 5.000 , 
129 • u • 4.800 , 
l lO • 10 • • 3.200 . ol 

_D!K.KAT: Hesa~larınc;lak! ııaralar bir ııene tç'..nde ~O lif'~ 
aşagı duşmıvenlere ıkramıye çı:kt ıi!ı takdirde % 2~ fazlasile 11 ıJP 
cektır. Kur'alar aenede 4 defa: 1 Eyi(!!, ı Birincikiıııun, l 
ve ı Haz'ran t.arihlermde çekilecektir. 

~ 

' • • 


