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GARBDEN 
ÖNCE 

ŞARKTA 
Almanların Fransa ve 
İspanya ile tam itilaf 
hasıl edinciye kadar 
Şarki Akdenizde ve Or
ta Şarkta taarruza bat
lıyacakları anlqılıyor .• 

~n: ETEM iZZET BENiCE 

;\hnanyanın Fransa ve İspan· 
)~ müzakerelerini llGDa erdi· 
l'iııciye kadac Şarki Akdeniz; ve 
~rta Şarkta bo§ durmamayı ter
tilı ettiti 11Gn yirmi dört saatin 
•ıidiseleri ile anlaşılıyor. 

Ötedenber tahmin ettiğimiz gi
bi; Almanların Şarki Akdenizde 
llk hedefini Girit, Kıbrıs, Suriye 
leşltlJ etmektedir. Bu vaziyet; 
~ıikıalarla tedricen tahakkuk saf-
asına girmektedir. Nitekim, Al· 

llıan)ar dün ilk defa Girit üzerin· 

lıı•e şiddetli hava faaliyetinde bu
nduldan gibi Kıbrısda da bir 

)oklama taarruzu yapmışlardır. 
"1ıeak, bu taarruzların şimdiki 
lıalde umumi ve kat'i bir taarruz 
~ahiyeti iktisap edip etmiyeceği 
enüz tamamile aydınlanmamış 

:•ınak.Ia beraber; tedricen şiddet 
•sbetmesi ve nihai netice almayı 

~tihdaf edecek bir hareket haline 
llkıJap etmesi ihtimali de kuv
'•tlidir. Bu takdirde Alınanların 
ç~it ve Kıbrısa günden güne sa
hsı arttJnlacak hava filoları ile 
1•arruz eylemeleri ve mümkün 
elabilecek tahribatın havadan ya
llılınasmı müteakip asker çıkar· 
lııa ve indirme teşebbiisüne geç
~elerl beklenebilir. Bu hareket 

e beraber; yine Almanların 12 a
:~larda tahşit edilmiş olan 50-70 
"111 arasındaki İtalyan kuvvetleri 
lıe adalara getirecekleri Alman 
t•t'alarım bir baskın ile Suriye is-
eleleriue ihraç etmeğc te ebbiis 

~"1eleri galip ihtimal dahilinde· 
b'..•· Ancak, Almanların bu te•eb· 

U. ve tasavvurlarında mU\·afCak 
•lacakları şüphelidir. 
d İngilizler vaziyeti ve Şarki Ak-

Sollumda ve 
• 

Tobrukta in· 
gilizler hücu· 
ma geçecek 
bir vaziyet 
alıyorlar 

Avustralya Başvekil 
veldll böyle ıöyledl 

Londra 17 (A.A.) - •B.B.C.• 
Avustralya Başvekil vekili, aon 
hafta hadiselerinin Mısırın mü • 
dafaasını daha ziyade kuvvetlen
dirdiğini beyan etmiştir. 

Tobruk ve Sollum'da mütte!ilt
ler hücuma geçecek vaziyette bıı. 
lunmaktadırlar. Zırhlı kuvvetle • 
rin miktarı da artmaktadır. Buna 
mukabil düşman müşkülat için -
dedir. 

IRAKTA VAZİYET 
Kahire 17 (A.A.) - cB.B.C.• 

İngiliz umumi karargahının teb. 
(l>evıımı 5 ine! S&yfada) 

Beyruttaki 
Binalara Hür 
Fransız hay
rağı çekenler 
Bey r at makamları 
D6 Gol taraltarıarı-

nı tesbit ediyor 

Alnı~• ile ltbirliği esaslarını 
huırlıyan Fransız Başvekil 

muavini Amiral Darlan 

Vişi hükumeti 
Amerikaga 
verdiği temi
natı tutmadı 

Amerika Cumhur
reisinin beyanatı 
Vaşington 17 (A.A.) - cB.B.C.• 

Gazeteler, Ruzveltin gayet sarih 
bir lisan kullandığını yazıyorlar. 
Ruzvelt, Almanların Suriyedeki 
tayyare meydanlarını lnıllanma -
sına, Vişi hiikfunetinin müsaade 
etmesi üzerine fU beyanatta ,bu • 
hınmll§tur: 

•- Amerilı:anm Vlşl ile ıı!yas! 
~ ...... _,..,.) 

Londra 17 (A.A.) - cB.B.C.• 
Hıtler - Darlan anlaşması imza ~ 
dilir edilmez, Beyruttaki binalara 
birdenbire hür Fransız bayrakla
rının çekildiği gorülmüş ve bunltt 
sonradan indirilmiştir. Hür Fran. , 
sız taraftarı olduklarından şüphe 
edilenler tesbit olunmaktadır. 

Besı•ın llade vermesi 
devam ediyor 

Londra 17 (A.A.)- Rodolf Resa, 
İngiliz haritiye memurları ile ko
nuşmalarına devanı ctmekted.ir. 

tniz ile Orta Şarktaki ebemml
ret; takdir ettikleri için müdafaa 
•dbirlerini çok arttırdıkları gibi; 
~lınanlarm tasavvur ve teşebbüs. 
•tini önleme imkanlarım da şim· 
~d~n aramağa başlamışlardır. Ni- Akdenizdeki teh-
d kım Suriye hava üsleri bombar- likeli mınfaka 

11Dan edilmiş ve bir kısım Alman 

Amerikanın 
Vişideki sefi -

• • • 
rının gerı ça · 
ğınlıp çağırıl
mıyacağı bel-

li değil 
Bazvelt sorulan su
ale cevap vermedi 

Vaşington, 17 (A.A.) _ CUmhurrel
ai Ruzvetl Fransa hakkında, bilhagsa 
V!şi'deki Amerikan Sefiri Amiral L;
hi'nin geriye çağrılması ihtimali bak
~da gazeteciler konferansında ken
disinden sorulan auale cevap vermek 
istemen1işUr. 

Amerikanın General de Gaul nezdi
ne bir murahhas gönderip göndermi

, 7eceği hakkınadki ıuale de, böyle bir 
meselenin mevzu olmadığı cevabı ve
rilıniştir. 

Hırvat heyeti 
yarın Romaya 

geliyor 
Roma 17 (A.A.) - Pavleviç'in 

riyasetinde bir hey'et pazar sabahı 
Romaya gelerek, Hırvatistan ta -
cını kabul etmesini Kral Ema -
nüel'den rica edecektir. Bu ziya. 
ret esnasında mühim siyasi ve ik
tısadt anlaşmalar da imza edile -
cektir. 

• ' -

"ıyyareleri imha olunmuştur. Yi- Londra 17 (A.A.)- İngiliz A-
lle Alman ve İtalyan hazırlıkları· miralliğinin bir tebliğine göre, Ak- Vifi ht1k1lmetinin Almcmya tW ffbl rilği ~ «zerine ne vaziyet 
llın merkezi olan 12 adalarla Yu· denizde seyrüsefait için tehlikeli alacağı merakla ıorulan General Veııgand'ın, harbin ilk zamanlann. 
lı_ııııistandaki bava meydanları mıntaka genişletilmiştir. da lneiliz erkamharb'v•ri U. bir arada cılınm'§ resimlerinden 
fıddetıe bumbardıman edilmider. ı---------------------·--------------------1 
dir. • 

lı İngilizler, Alman ve İtalyanları 
•zırlık yuvalarında imha etmeyi 

~e hareket fırsatından mahrum 

Taksim - Yenimahal Babeşlıtan'd a 

~lınayı derpiş ettikleri kadar, 
~ıç şüphesiz Girit ve Kıbrısı da 
t ''.gün biraz daha tahkim etmek
dtdıtler. Ayni zam.anda İngiliz 

le otobüsleri gece ya- Amba .1~agi 
• • kal esı ıgıce 

•nanmasının da Şarki Akdeniz 
~larında toplandığı ve herhangi 
it baskınla Suriyeye ihraç yapıl· 

lııasını önlemeğe hazır bulunduğu 
-nlaşılıyor. 

rısına kadar ışlıyecek sıkışlırılıgor ... ~-~-----
Nakil vasıtalarındaki maske- ltalya_~ mevzil~ri· 

ne hucumlar şıd-
1 eme tedbirleri kaldırıldı detlendirildi lıiğer taraftan, Suriyenin vaıi· 

~etin pek lüzumlu kıldığı bir mec
Uriyet halinde İngiliz kara ordu

~u tarafından işgal edilmesi de 
•klenebilir. Bütün bu sebepler 

(Devamı 5 ine! S.Wlfede) 

Jı'ener1erl maskell olarak ça.hı;an ı 
nakliye vasıtalarının ıectleri seyrü
ttftrde zorluk ç~kmekte olduklan an
lıı!!ıldıiınd:ı.n, istanbul Vil;l.yrtbıde o.a
lışan bilümum motörlü nakliye va..c;ı-

~~=================================~ 

YAKINDA BAŞLIYOBUZ 

Onun Hayatını_..~ 
Anlatı yorum----

YENİ TEFRiKAMIZ il 
(_~Y_a_za_n_:_B_A~L_U_K~C_E_M_A_L~_) 

Bu eser, bir ihtira11n, ihtira•a 
hakiki hikayesidir. 

kurban olanlann 

Zevk, ne§'e, eğlence ve atk gecelerinin heyecanlı 
hatıraları.. Bu hatırala.-ın kayboluıu ve bambaıka 
acı, ıefil, bedbaht bir hayat uçurumuna yuvarlanı§ .. 

-============================J 

falarının lambalarındaki maskelerbı 
her an kuH:uıılnuya hazır buhmdurul
mak şart.ile kaldınlması VekiUer Be
yetı ta.rafında.n ·kabul edllıniştT. 

Kahlre 17 (A.A.) - cB.B.C.• 
Habeşistanda lngıliz kuvvetleri 
Amba · Alagi istikametinde yeni 

(Devamı 5 inci SaJılfede) 
Bu karar ü:wrlne otomobiller ve 

tramva'.''lar fenerlerini maskeliyen bo~ 1--------------1 
yaları si1tteklt"r, vapurlar projektör- NOTLAR ! 
Jerinl yaka.bilrceklcrdlr. 

Belediye, Taksim - Yes:ılmalıalle o- Ak 1 
tobusıer~ «•ce saat ,ım.ı dörde ı.a- 1 S 1 Z b a Ş 1 n 
dar i~leme mtisude.l verecek~•. Yen~ ceza s 1n1 •• 
sefer saatinin bugünlerde tatblklıne 

başlanaca;ktır. Ya.hlız tramva.ylann 
içindeki liinıbalar P>ıdilill maskeli e
larak blacaiılır. _ ___,,__ 

Yeniden ceza 
esnaf •• goren 

Üsküdarda Arapıade mahallesinde 
Hamam sokağında 69 numaralı Teolo
gos'un fırını ile, İcadiye Turhan hatun 
18 numaralı Tatyos'un1 Kısıklıda 132 
numaralı Ademin fırınları yapılan 
tefti:ilerde pis bulunmu~. Kısıklıda 
sebzeci LO.tfi de mallarına etiket koy
madan ve pazarlıksız kanununa muha
lif olarak satış yaparken görülmüş 

haklarında takibata başlanmıştır. 
Diger taraf lan yapılan h."'Oı.: rollarda, 

Keresteciler - Eyüp hattında iş.Jryen 1 
(D.:-,·.:nı.ı 5 iıı<'I sayfada) 

• - İngilizler Sollum ve Hal!a 
reçidini geriye aldılar. Bu haberi bi
zim mahut arkadaşa verdim de, güle
rek: 

- Akllsız ba&ın cezasını ayak çe
ker ... 

Diyerek, devam etti: 

- Herhalde. Almanlar Tarablus 
çölünde birer Veyselkaranl olup çıka
caklar' 

Alla hın 

.Şaşırttığıni .• 

• - Bizim mahutla konuşuyoiduk 
ta, 

_ Allahın &aşırthğını isA sopa ile 
kovalLı.rmış!. 

Dıyerek devam ett. • 
- Şu Fransızların haJine ve Al.man-

Jarla anli.lr:nasına bak :-ııa... • • 

Kanada 
kum eti 

h .. u-
Vişi 

ile münase
bah kesmek 
üzeredir 

OTTAVA 17 ( A.A.) -
•B.B.C.• Vişi hükumetinin 
son hareketi, Britanyada oı -
duğu kadar, Kanadada da in· 
fiali mucip olmu.,tur. Bu ha.. 
,.eket, Kanadada Britanyaya 
karşı bir muhasama addedil
mektedir. Ottavadaki Vişi hil
kU.meti elçisinin memleketi 
terketmesınin istenileceği ima 
edilmektedir. _______ J 

• 
Iran ve Irak 
demiryol la r ı
nın ikmali için 
dahili istikraz 
Hükumet, 35 milyon 
liralık hamiline mu
harer tahvil çıkarıyor 

Aııık;>n, 17 (Haousi l\luhllblrlmı. 
l>lldlri;yor) - Diyarlbü:ırcbn İran ve 
in.it hudutlarma. kadar ya.pıla<al< de
mlryoıuımıı ikmali için 35 mllyon li
ralık Mmilme muharrer lalıv!li.t llı-

(Dcv.ımı 5 inci •rlada) 

Girit üzerin
de iki hava 

muharebesi 
Kahire 17 (A.A.) - •B.B.C.• 

Yakın ve Ortaşark hava umumi ka
rargahının tcbliğı: 
Perşembe gecesi tayyarelerimiz 

Yunanistandaki tayyare meydan
larına taarruz etmişlerdir. Bu ta. 
arruzda oldukça Alman tayya -
resi tahrip edilmiştir. 
Salı ve çarşamba günleri Girid 

(I>cv:ımı 5 inci sayfada) 

EN SON 
DAKiKA 

Basra civarın· 
da şiddetli bir 
muharebe 

oluyor 
Neticesi blllbare 

teblll edilecek 
Beyrut 11 (A.A.)- Askeri Irak 

tebliğinin bildirdiğine göre, mu· 
tad hava faaliyetlerinden maada, 
Basra nııntakasında Irak kuvvet
leri tarafından İngiliz mevzilerine 
karşı taarruza geçilmiştir. Tebliğe 
nazaran büyiik bir muharebe ce
reyan rtmektedir. Tafsilatı bila
hare bildirilecektir 

... -

(HARP VAZiYETİ ) 
Süveyş'in, lrak'ın müdafaası ve 
Türkiye ile kara, hava ve deniz 

• 
muvasalasını muhafaza için lngi-
lizler Suriyeyi işgal etmelidirler 
(Yazan: EMEKLi KUBllAY SUBAY) 

1) LİBYADA İNGILİZ l\ruKA
BIL TAARRUZU: 

16 mayıs tarihli Alman resmi 
tebliğindeki haberlerden anlıyo

ruz ki, İngilizlerin Tobruk kale· 
sindeki müdafileri ve seyyar or
dunun ileri kuvvetleri miişterek 
bir hücum yapmı~lardır. 

Tobruk kalesinden yapılan hü-

19 Mayıs 
Bayrağı 

1 ' Merzifonlu atletler 
tarafından Çorum

lulara verildi 
Corum, 17 (Huııuri Muhabiri

mi~ bildiriyor) - 19 Mayıs ~- ' 
rağı, dün pce saat Z0.40 la. koto
nun 154 üncü kilonıdresinde Mt!ll'
zlfonlu .UeUer brafmcbıı Çorum 
atletlerine tevdi edlbıili,~. 0-· 
lerlııılz -·e içinde bayratı A&
karan dotnı ırötiinııeldedlrler. 

Fatih Halke
vinde çiçek 

sergisi açıldı 
Fatih Halkevinde açılan çiçekçilik 

kursunu bitiren talebeler yaptıklan 

çiçeklerden mürekkep bir sergi hazır
lamışlardır. Sergi bu sabah açılmıı
tır. 

• Batdada bir ıran 
lleyeU geliyor 

Beyrul, 17 (A.A.) - D. N. B. Ajan
a! bildiriyor: 

B.ığdattan öğrenildiğine göre, İran 
hilkümeti Irakla iktisadi münasebet
lerin arttınlması için müzakerelerde 
bulunmak üzere Bağdad'a bir ticaret 
hey'eti göndermiştir. 

Ki SACA 

Ba ne biçim dlşOnce 7 
Amerikan efkarı uınumiye

sinin ve batta mes'ul makam ve 
vazifelerde bulunan bazı ze,·a
tın, diişünce ve hattı hareket· 
)erini, şu güne kadar sarih bir 
surette manalandırmak, bir 
türlü mümkün olamıyor. 

Bir hadise oldu. :aıHün dünya 
tafsiliıtı ve tefsiratı ile meşgnl. 

Acaba, İskoçyada paraşütten 
athyao zat, sulh teklüi mi )&• 

pacak?. 
Biz. bu hadise üzerinde bir 

lahza dahi durmuyor, mütalea 
yürütmek istemiyoruz. 

Asıl bahsetmek arzusuna ka
pıldığımız hadise şu: 

Bu mesele üzerine, Birle ik 
Amerika iıyan azasından birkaç 
ıat, derhal beyanatta buluna· 
rak, Rci~icumhur Ruz,·e-Jtin bir 
•ulh tavassutu teklifinde bulun· 

eum, İtalyan müfrezeleri tarafın. 
dan tardedilmiştir. Diğer hücuma 
gelince, oldukça büyük miktarda 
İngiliz kuvvetleri birçok zırhla 
ve tank hima:-esinde Capuzzo ka· 
lesine ve Solluma ilerlemişler, ba
zı İngiliz kıt'aları Solluma girmiş- ' 
lerdir. 

(Denm.ı 5 ın..ı Salılfecle) 

ı Seferberlik 
halinde nakil 
vasıtalarını 
saklıganlar 

Milli Müdafaa mükel
lefiyeti kanununa mü· 
him bir madde eklen<ıi 

Ankara. 17 (HU6Usl Muhabirimiz 
bildiriyor) - Mecllse gelen yeni bir 
l!yiha ile MiJJl Müdafaa mükellefiyeti 
kanununun 68 inci maddesjne ıu ;,e
kilde bir fıkra eklenmiştir: 

«- Seferberlikte ve fevka!Ade hal· 
lerde motörlü nakil vasıtalarının du
rumlannı bozanlar ve ·yedek alfit veya 
parçalarını saklıyarak. komisyonlara 
noksn teslim edenler 5 geneden aşağı 
olmamalı: llzere hafi! ve harp halinde 
8 seneden aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezasiyle cezaJandınlırlar.> 

Vapura a ıamak 
isterken 

Köprüden Büyükadaya giden 
Denizyolları vapuru Büyükada Is. 
kelesine yanaştığı sırada, hamal 
12 yaşındaki Zeki Kirpi, vapura 
girmek :çın iskele parmaklıkla • 
rından atlamak istemiş, gören is
kele memurunun kendisinı ya • 
kalamaması için kaçarken ba mı 
demire çarparak yere yuvarlan • 

mış ve muhtelif yerlerinden ya -
ralanmıştır. 

ması zamanının artık hulül et
tiğini söylemişlerdir. 

Bu ne 111ene 1nütn1eadır ki, 
Birleşik Amerika, demokrnsi· 
nin zaferine kador mücadele 
ve ·ardun edeceğini en snljhi
yeıtnr devlet adamlarının nğ
zile kaç defa tekrar etmiş, dur
muştur. Amerika, heniiz harbe 
girmcnıiş ,hayatını, sanayiini, 
cemiyetin ve fertlerin vazife ve 
meşgalelerini bir harp haline 
göre yeniden a~·arlamamıştır 
ki ..• 

Daha harbe girmeden, harp 
için hazırlaumadan, ve hatta 
Amerikan umumi efkarını lınr
be hazırlamadan sulh arzusuna 
kapılmak, bize, bir ha~·li garip 
göriinüyor • 

EOer. \1aiıı;;ngton. bir taraftan 
harl:e lıazırl;~dığını iddia eder· 
ken, diX-er taraftan da. İ<_'İnde 

sulh iiımt n fırsat düsiinrelcri 
b.-liyo;,.a. bu halet, riddrn ha
zindir. Amerika, ~u kafa ile 
harbe4emcı. • • 
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2 - SON T!LCRAP' 

1 

ADİSELER 
KAA$151NDA .. ; 

SON TELGRAF 

GAZiNOLARDA 

FiATLAR 

Gazetelerin. baber Yerdiii-· 
' iine göre, yazlık gazino ye 
eilence yerlerin.de fiat tari
feleri Hazirau. batından iti· 
baren yüzde on bet artacak· 
tır. Belediye İktuat Müdürlii
iü bu zamau kabul etmiftir. 
Bunun sebebi, malzeme fiat· 
!arının artımı olmasıdır. 

Bu yüzde on bet zam, tat· 
bikatta ve fiiliyatta kontrolü 
pek mütkül olau. bir rakam
dır. Hazirandan sonra, baka
lım, gazinolu hakikatte fi.at· 

· lara yüzde kaç zam yapa· 
caklar?. 

MUSA VAT 

DERKEN 

Küçük bir zabıta haberi o
kudum: 

Bir kadın, üç erkeği döv· 
mÜf, aynca, biriu.i a&-ırca ya
ralamıı ! 
Görüyoraunw: ya, bir z-.ıan· 
lar, «erkeklerle müsavat iıte
riz» diye, bağıran kadınlar, 
timdi, müsayatı geride bıra· 

karak, bizi geçtiler. Bu sefer, 
mağdur olan bizleriz. Rab
blm, kadınlarla müsavi ol· ı 
mamızı temin bu;rurawı! 

BiR RESiM 

SERGiSi 

Bizim Buın Birliii biu.aaı 
aalonlarında bazı genç res
samlar, bir 1Crgi açttlar. Ge
çenlerde, bir veıile ile, bu ıer· 
giyi gezdim. Bir çok muvaf· 

fak tablolar vardı. Nazarı 
dikkatimi çeken bir ıey oldu: 
Ekıeri reaimleriu. alhnda, 
tablonun ne ifade ettiği yazı· 
hyordu. 

Düıündüm: Acaba, bizzat 
resim, o manayı ifade edemi
yormu?. Resim de bir ifade 
vasıtasıdır, deı-ler, amma, ca· 
liba, yeni Bob • Stil Türkçe 

gibi, bu vaııta da gittikçe, bir 
ifade aleti olmaktaa uzakla
fıyor. 

YENi BUZ 

NARH/NA DAiR 

Belediyemiz, yazın buz 
narhını üç kurUf ottız para o
larak tesbit etnıiye karar ver· 

mif.. Bu kesirli narh garibi
mize gitti. Neden acaba dört 

kurut değil?. Üç kurut otuz 
paranın ödenmesi hayli mÜf· 
küldür. Nerde kaldı ki, buz, 
bu ıehirde, hiç bir zaman 
narh üzerinden aatılmamıt· 
tır, 

Buz aatan dükkancı: ! 
c- Biraz fazla •ili' ıeJ· 

di.ıt der .. 

c- Fire Yerdi.• deı-, aiz. 
den nasıl olaa, bir iki kurut 
fazla alır. Anlaıılan tudur: 
Önümüzdeki yaz bU%UD kilo
•UDU 5 kııruttan alacaiız. 

AHllETRAUF 

Edebi Roman: 62 
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Adalarını 
İŞİ 

• 
ımarı ~~~~ı: 

1 Artık hususi bir ti. 1 

Günün meselesi: 

cuk kampları 9 
iranda açılıyor 

Heybeli, Burgaz ve 
Kınalının imar plan-
1 arı hazırlan __ ıyo_r ı 

.... aret ş r~etlni de LJI 
tellkld e emıyecek rıı 

Belediye İmar , Judurlugu Bu. I 
yui<adadan sonnı ş• d ı de Hey -
beli, Burgaz ve Kına \ı dalarının 
ımar p "U:.anru hazırlanıaı; 1 baş

lıyacaklardır. Bu adalara eğle'1ce , 
yerlen a)Ttlacak ~ bılh a şizl'. 1 
dıye kadar imar :ş.ınde çok ihmale 
u;ra ·an Burgaz -e Kınalı ada -
laruıa chemmıyet \~rlecektır Bu 
iki adaya yollar, piaJlar, rohtım -
lar ınşa edilecektır. 

at)çCs EllLER 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* Üskudar - hmit y'>;un• .. n Üs. 
kudardan Sa:nand"ııva kadar ı:ılan 
kısmı 250 bin !ıra sarf vaptm-
lacaktır Bu yol İstanbul • Ankara 
yoımun bır parçası o'ac.ıktır. * Bcled ye tahsil ve ah.:ıkırnk 
~ubelerıre memu" a nm.ık uzere 
aynı !!3 I! de Bdt..-di) ede ::-ta mek
tep m z~nları arasında u ımti

han yap ... acaKtır * Vali ve Be ed \'e Re.sı dün 
Ş ,..!llln ımar proJe erı uzcrınde 

al.ikallarl&rctan ızahat a' nış ve 
mahal. ııde tetkik.er yapm.-tır * ~lewyenın yn. ene bu.çesi, 
Vekil er Hey'etı tar fınJan ta;dik' 
edi!~k şehrur :ze gonderi'mıştir. * Asker a-~!erıne yardım ah. 
sısatırun arttırıJııası kararlaiml§
tır. 

TiCARET ve SANAYi: -

miyiz?. 
C'z·;m üziinıe baka baka kara 

rırmı .· Şitketihayriye de, birçok 
daireler, .ııakaml•r gibi, hiç hoı 
tenkit. hiçbir itiraz istetniyo,·. )i
ki~ et dinlemiyor. Kendi bilı.ıoioi 
okuyor. Bu arada bazı hatalar) np-
mışlır, sO, J mek istersiniz, kabu.l 
etmez. 

Hu ııüniyetle tenkit yaparsın,., 
aldırnıazlar. i\lcsela, ben, Şirketi
ha, rıye> i tenkit ederken, ••la lıir 
suini)·et beslemediğimi hu ida
reye nasıl .anlalabiliThn?. Vapur
lar salın alııı Boğ~zıçiodc şırkctle 
rakabete girh;ecck değilinı; hiç 
tanımadığını lolla lkye yerdrn 
teınennn çnkıp itl:ırcde bir ınüdi.ir · 
lük i tiyccck d<•Jlili;_;; İdnredeki 
ıııcnfaatinı pcrçinl~~,\n diye, ,·ic .. 
dani knilaatimi değıştirecek deği
lim. 

K<iprÜ1ıiin C kutlar ıs.kele in
den a~arnları ant 19,45 po ta>ını 
)·apan bir \UpUr rnr. Bunun gü
\ertc ini açmı !ar. Bunu gazetede 
iki defa )nzdık, Kap:otın, havalar 
soğuk, halk lıasta oluyor, dedik. 
Aldın· etmediler. 

Bana, yılan hikayesi kabilındea 
bir takım esbabı mucibe sıraladı
lar ki, hepsi çerden çöpten şe) ler. 
''apurun gii,~erte.sinin kapanınası .. 
na hiçbir miıni yoktur. Al<,ini dÜ· 
şünntck için insanın 3·a deli, )'&• 

Lut ahmak ol.nası liızımdır. 
Şırketihayriyenin, bu npurun 

güvertesini ka;>alınanıak için ilerl 
sürdüğü mucip •ehcıılere inandı
ğım. bndığım glin, bu kad•r IL'j&

ğı bir n1uhak,.n1e ,.e mantık sefa
letine dü~tüğ!imü idrak ederek, 
derha' inlihar rlrneklii:iıl' lazım 
gelir. 

* Gumrulderde bıı unan Japon 
manüatLra mallan it l ed.le.:ek-

tir. Satış fıatlarını Murakabe Ko- 1 RE<:AT FEYZi 
m.sv.:ınu tesbıt edecektır. ı --------"'------* B•!lediye Sürpagop mezar - 1 M 1 e .. g 1 si lığınm imar planını hazırlamıştır. Dam e e V 
Burada 6 kattan y,i.ı.k.ek bina ya. tenzilAt 11 ı t es la e 
pılmıyacaktır. 11Ave1 er * Müzeler Muduru Azız Ogan, 
Ünıversıte dekanlarından Hamit 
ve profesör Ragıb Hu!üsı, TJ.!"ih 
Kunımu umumi heyet toplantı -
sında bulunmak .uere dı.in An • 
karaya ı;.tmışlerdır. * Yap.lan tetkıklede yerli 
nışadınn 150 ku..'"llrı ır.al olacağı 
anlaşılmıştır Halbl< (ı Avrupadan 
gelenler 30 kuruşa satılmaktadır. * İtalya ile deniz yolı le ıcari t 

temsalar başlamıştır. Balık gcın • 
derilmektedir * Av rupadan mi.ı.hım ır..:ktJ.!"da 
cep fenerı pilı g>elnııştır, Mura -
kabe Komisyonu bun:.ann satış it 

fıatını tesbıt edecekttr. * Dun şehrımızden muhtelif 
memlek •1ere 183 bın lıra!!k: timı .. 
cat yapı:mtş!ır. * A1'ın fıatı Jun 2' 1 r ya ka
dar duşmi.lştur 

MÜTEFERRiK: 

, * Şehrimıztien ayrılanlann Ka
radt-nıze son kafıle;ı dun Ankara 
vapun:~ gıtmişto.r. * Polis Okulu?ıun bu se~ki me. 
zunlarına ayın 20 inci günü mera
sımle dıplomaları tevzı olunacak
tır. 

* Cerrahp~a hastane,;ıne 44 
yatak ılivesi kararlaşınıştır * Ankarada Cebecıde açılan 
gönüllü hastabakıcı kursuna İs • 
tanbuld.an istıy<>nler de gönd..rile
cektir. 

Muamele vergisi tenziı.iıt liste
sine yem bazı ıla••eler yapılarak 
dün Ddterd•rlığa tebliğ olun • 
mujtur. 

Buna gore 30 /7 /940 tarihli ve 
2 • 14083 sayılı kararnameleriyle 
mer vr•e konulmuş olan ıpt.dai 
ır.addclcr tenzilat nısbetlerıni gös
teren cel\"elın D. durumunun >O

nuna 18 numara ile (nişastadan 
mamül kaşe) nin tlıivesı ve bu mu. 
arneliıta ait tenzilat nisbetinin 
yazde H, ayni cetvel•n 8 durumu
nun sonuna 10 n.ımara ile (mu
kavvadan mamül kutu) nun ila. 
vesi ve bu muamelita ait teozilfıt 
nisbet•mn y\izdc 64, yme cetwlin 
K. Gr.-bunun sonuna 24 numara 
ıle zımpara bczının ilavesi ve bu 
mamuüita aıt tenz !at nısbelinın 
de yiızde 44 olarak tayini kanr
laştırılmı~ır. -----
t)nıverılte imtihan
lan bu g 8 n bitiyor 

Üniversitede devam eden imti
hanlar bugün sona ermektedir. 
Hukuk ve İktısat Fakültelerinin 
imtihan neticeleri, ayın 21 ınc! 
giinu talebelere t.cbliğ edilecektir. 
İmtihana gıren talebelerin sayı • 
!arına nazaran bu yılkı muvaffa
kiyet nısbetinin geçen yıllara na· 
zaran daha iıstiin olduğu tahmııı 
olunmaktadır. 

için gelroiyorsunuz • diye mırıl • 
dandı. 

Kamplara 2000 fakir çocuk 
meccanen alınacak 

Bu yıl ıllt rn~kteplıler •;ın ço- l 
cuk kanıpl.ırır..n hazıranuı doku
nınria K.zı'toprak, Pendik, Karta,! 
Malttpe vP Karadenlz<lc Bartın • 
da, açılır. n karar~ ır:~tır. ' 
Bu ~rr ,ılara gsecek t~leb !erin 
19 fayıs pazartesınd n itibaren 

her tarafta verilmesi kararlaşan 
konferanslan verecek olan bayan-j 
lar ve konferanslann mevzuu ka. 
rarlaştırılmıştır. 

Şüküfe Nihal Başar tarafından 
ayın 21 inci çarşamba günü saat 

17.30 da Reyoglu Halkevınde •Ya.:-
dını ve Şefkat duygulıırı• isimli 
b•r k !erans verilecektir. Diğer 
taraftan Cemiyetin İdare Hcy'eti 

Gi' d•m Emmönü Halkevinde bir 
t p ant yapmır•ır. Bu trplantıda 

sıhh. mı.~vencleıine baş..anacak
t.r. Maar.1 doktorlıın k.ızal ırı do
la a-1K ısteKlı taleb<. r. muavene 
ede• eki r. Diger tarafta ... i.ta~bul 1 

Kadc.rga S unc:.ı, Beyazıt 5 ınci, Üs.

1 kudar, Beşu<laş 19 uncu, Kara -
g..:.mrük 27 inci ve K •mpa,a 10 t foarıf Miidürlüğün.ın 13artın. 
unc.ı lk okul bahç-elerınde oe bı- K al. Pendik vc Mal tepe ile Kı-
rer çoc.k bahçesi açıh a.: karar. z.:to!'rakta 9 raz.randa açacağı 
laştınlm: tJ. kamplar.ı. 2 bin fakli çocuğun mec. 
Yardım Sevenler Cemiyetı ta- canen kaydetirilme • kararlaştı -

rafından kadınlarımıza hitaben rıl!ruştır. ... -------~ 
Parasız ikindi 
kahve allısı ! 

i Yeni ve çok ga-
1 rip bir şikayet! 

Çocuk bahçelerinde 
hergün meccani 

kahve alb verilecek 
Çocukların bu tam me,-sımınde 

sokaklarda oynamamaları içın ay 

başında rnubt.elif ılk mekteplerde 

çocuk bahçe'eri tesis olunacaktır. 

Talebeler \"e küçuk çocukiar bu 

bahçelerde mualli:nlerının neza

reti al•ırda oyr. yacak.ardır. İlk 
partide çocuk bah~~Jeri Kad.rga. 

<la 3 üncu, Beyazıtta S incı, Üs

küdar ve Beşik~-ta 19 uncu, Ka

raglimürukte 7 ıncı, Kasımpa • 

şada 10 uneu ilk mektep bahçe-

lcrinde açılacaktır. 
Ba bahçelere gelecek çocıılı:: -

!ara hergun parasız olıırak ikindi 

kahvaltısı da \"erilmesi kararlal • 

tı:rılın4tır. 

Vatman ve biletciler 
birbirlerinden ş ika
yet ediyorlar f 
Tramvay vatman ve bildçileri 

son günlerde alfilcadarlara mü -
racaat ederek b:cbirler.ni garip 
bır şekılde şikayete başlamışlar • 
dır. 

Bı etçıler, vatmanların durak 
yer!erınde fazla dw·arak çok yolcu 
aldıklarından ,-e vatmanların sefer 
e;na·ında bilt•tçilerın boyuna ken
dilerine durak yerlerinde durma
malannı, az yoleu almalarını ooy. 
ledıklerinden şikayetçidirler. Vat
manların bu şikiiyetlerine sebep 
durak yerlerinde fazla durmak 
yüzünden seferleri mua)-yen za
manda bitırt'meınek endişesidır 
Biletçiler de fazla izdıhamdan kur. 
lulmak istemktedirler. Tramvay 
İdaresı keyfiyeti tetkik etmekte
dir. 

f • • ' ---< ADLiYE ve POLIS _J_ 
SS yaşındaki bir adam 16 ya
şındaki kızı jiletle yaraladı 

Mu.stafa adında 5; 7aşında birisi 1 
Artin kızı 18 7aşında Dikranuhı 7C 
Kumkapıda yolda rastlam11. eski bor 
alacnk meselesi mevzuu bahsolın~ ve f 
aralarında çıkan !<avcada Mustafa 
Diknınuhiyi jiletle sÖI yanalından ke
ııerck 7arabn!;itır Dücranuhi adli,ye 
d<.ıktoru Ilikmet Tümer tarafınd31l mu
ayene edılmiş 7ar:ısı kap~ndlktan 

sonra tekrar muayene edilip )'i.izünde J 
sabit U: kahp kalmlJ'acaii:ı hakkında 1 
kat·i rapor verilmek Qzere e\~ine ıön
deri!rnişt.r. 

Mu::ı:tafa yakalanarak adi..ı)'e7~ ,-eril
mq, müddeiummnilıkçe. haklanda ta· 
kibata &eçilmiştir. 

nnıD fJrrİ][AU 

Arnavutkö7ilnde bakkal vas.ı to 
kurui azami !iat konm111 olan l<&şar 
peynirinin kilosunu 100 kurup. sattıb 
için adlı7eye verilmit;. Asli7e llwtci 
Ceza Mahkeines:inde muhakemesine 

- Onlarla alay edeceğine ken.. 
dı hı.;.,;izhğın ı:e alay et! 

b>ilanrnış, mahkeme, Vaııiliıı tevldft. 
ııe karar •·enniıtir 

ZABITAYA 11.\KARl:T l;'r.llİŞ 

Vazıfe !ı;iılindek.I Polis DM!muruna 
hakaret etmekten maznun Alinin Asli-
7e BirJnci Ceza Mahkemesinde yapıl
makta o1an muhakenıesi dün nctice
lenmtş:. Ali 1 ay hapse '~ ıs hn. para 
ceu.sına nlahkürn ~..ilm.iştır. 

Naci Sadtlllall 
beraet etH 

İnhisarlar Umum Müdürü Ad· 
nan Halet Taşpınar tarafından bir 
yazıda kendisine hakaret edildiği 
iddiasile Tan muharrirkrinden 

Naci Sadullah aleyhine açılan da. 
va dün neticelenmiş, muharrir Na
ci Sadullah ile gazeteniıı neşriyat 
müdürü beraet etmişlerdir. 

Rezzan, çoraplarını da çıkardı. 

KOL KOLA - Karyola hoşuna gitti mi? 
- Muhteşem. 

- Bir kişi için poık büyük am 

- Yanum, sen erkeklerin kaQ 
sınıfa ayrıldıklarını bilmıyorsuıı. 

- Kaç ·ınıfa ayrılırlarmti 

Kırmızı ipekten yüksek topuklu 
hafıf bır çift terliği ayaklarına ge.. 
çirdi, kalçalarını oynata oynata 

kapıdan çıkarken kendini bir kol· 
tuğa atan ve arkasından bakmt· 
yan Naoiye hiddetle seslendi Müellifi: Nizamettin NAZiF 

_ Ne yapacağımızı sorduğuna l 
bakılırsa senin bir ey yaprnağa 
karar vermemiş olduğun anlaşı. 
lıyor. Gic şu taksıyc de konuşu· 

~ezzan arabanın bir köşes ne 1 
büz(ildu. Nncı kapıyı kaparken e. 1 
mır verdi: 1 

- Tak.ime doğru çek! 1 
Ve kadma döndl.i: 
_ Buna memnunum. Şımdi söy-ı 

le bana. Nerede de~ebılirsın. E. 
ğer eve uğramadan b~ka elbise 
bulmak ırnkıiru yoksa bırşey :er 
uyduralım. 
Kadın cevap vermedı. Yalnız 

yüzunu buruşturdu ve yan gozle 
bal.Cı. Taksıme geıuıce şoförü 
dürttü: 

- Cihangire. 
Baloya gittıği geceler, eve don-

memeği doğru bulursa Rezzan, Ra. 
şide ile buluştuğu garçonnıere' de 
geceler ve orada değışıp sokaga 
çıkardı. Bı.:nun içın Cıhangırdeki j 
apartımanda koskoca bir gardrob 
tıklım tıklun elbise ile d•>luydu. 

1 

Aparlım!!.na \•arınca arabayı ı 
savdırdı ve can ık.:lltsıyla 

- E~cr .•. • dedi - kapıcının a. 
naht.ın Kapıyı açarsa ışimız iş. 
Açmaz>a bır çıhn 'ir gelil"'r.Ck ıa.. 
Zlill. • 

Fakat hır dakJ<a sonra endışeye 
tuzum olmadığı an!.ışı.dı. Kapı • 
cıı:ı .n anahtarı partunanın bü • 
tJn kı.pılarına uyuyordu. Nacı, 
duvarları çıpl~k kadın resımleri 
le suslu !onu ve Rezz.ının gır. 
d.ğı odadaki pek genış karyolayı 
görünce: 

- Her halde buraya L>tırahat 

ma. 
- Doğru. 

Kadın, rem konuşuyor, hem de 
sür'atle soyunuyordu. Bir iki da
kika sonra )'alnız çoraplan ve 
jartıyeri kalmıştı. Gerı geri yu· 
riıyüp delıknnlıya yaklaştı; 

- Şunun düğmclerıol çözer mi.. 
sın sevgilim! 

Naci c:enp wrmeden bu emri 
yerıne getırd i. 

O zaman Rezzan ka.;larını ça· 
•arak homurdandı: 

- Ne pişkin bir erkeksin. Düğ
rnelerımı çozerken ellerın bıle 

tıtremedı. 

Naci şakrak hır kahkaha at • 
maktan kendıni alamadı 

- ŞLmdi anlıyorum. O ince bı
yıklı delikanlılara verdiğin ehem
mıyeti. .. Evet, hep,;i el titreten bir 
y.ı~ta. 

- Üç 
- Say bakalım 
- Birinci sınıfın parmaklan 

oynar, ikinci sınıfın parmakla • 
rında hareket yoktur. Üçl.incü sı· 
nı!ın parmakları ise titrer. 

- Tuhaf şey, Birınci sınıftaki. 
lerın parmaklan neden oynar? 

- Tccnibesizliklerınden. 

- İkı1cı sın·fın parmakları ne-
den hareket etmez~ 

- Olgunluklanndan. Çok tec
rübe geçirmiş olduklarından Tu. 
tarakları yeri ve zamanı bildik -
!erinden 

- Ya üçuncu sınıf? .. 

- O~lnr artık hiçbir şeyi tu-
t.ı.m.ız bir hale g 'mişlcrdır de 
ondan. 

- D~mek sen olgun erl<eksin. 

- Böyle olduğumu kabul etmek 
me,·kiinıieyU-

- Bürnüzümü getir. 

- Bürnüzün banyoda değil mi? 
- Sahi... Orada. Nereden bili.. 

yor.,un? 

- Adet böyledır de. 

Bu ce\'ap kadını biisbütün ku· 
durttu. Koşarak gt>ldı. Delikanlı
nın kucngıııa oturup ısırır gibi 
dudaklarını öptü. 

- Bu kadar solluk kanlı ola • 

mazsın sen. Olama1sın. Bana böy

le lakayıt duramazsın. Çırıljıplak 

karşında dolaşıyorum da umu -
runda bile olmuyor. 

Ve kollarını gencin boynuna 
dolayarak hrçın Çlglıklar attı. 

- Haydi haydi! Banyoya .ka • 

dar benı kucağında taşıyacaksın. 
Yoksa kıya~tleri koparı~ 

Tu umbacı 
teşki ıatı 

Şehrimizin tekmil ma
hallelerinde tulumba 

teşkilatı yapılacak 
Belediye, şehrimizin tekmil ma. 

hallelerinde yangına karşı tulum
ba teşkilatları kurmağa karar ver
miştir. 

Bu teşkilata slrodilik Beden 
Terbiye.ı mükellefleri ile pasif 
korunma ekıplerine dahil olan • 
!ar ayrılacaktır. 

Her mahalleye bir tane tulum· 
ba verilecektir. İlk olarak 80 tu
lumba yapılmaktadır. Bunlıır ya. 
kında mahallelere tevzi oluna -
caktır. Belediye yeniden mühim 
miktarda ıulumba yaptırmağa 

karar vermı~ir. Bu teşkılat yan
.gınlarda İ•!~.;·e gelinciye kadar 
ilk müdahaleyi yapacaktır. 
~--

Ber köyde bir ntl
mune Ddanbtı tesis 

edilecek 
Koyierde mey\•acılığı teşvik et

mek uzere Vilayet tarafından bü. 
tün kazalara hır tam.m gonderil
.miştır. Bütun koylcrde ufak nü
mune fıdanhkları vücudc getırile. 
cek ve ZLI"aat rrreınurlarının kon
trolünde olacak bu fidanlıklarda 
ycti;,tirilecck meyn fidanları köy
lülere parasız dağıtılacaktır. _ __,_ 

Vali muavininin 
köylerdeki tedkiki 

Vali muav>r.ı Ahmet Kınık alil. 
kadar rrcm rlarla beraber önü -
müuleki haft.ı i inde koylerde bir 
tetkik gezidı_.:ıi vapacak. maarif 
ve yol nşutları üzerinde tct -
kiklerd bulunacaktır. Köylüler. 
le temaslar yapılacaktır. 

Kömdr naklly ab bir 
elden yapılacak 

Armatörler Birliğine dahil olan 
bütün vapur sahipleri Devlet da· 
irclerinin önümüzdeki sene kömür 
nakliyatını bir elden idare edecek. 
lerd:r. Bunun için hazırlıklara 
başlanmıştır. Bır hazirandan iti • 
haren ışe b~anacak!ır, 

Maarif vekili, ibra• 
him paşa sarayı 
harabesini gezdi 

'Maa.ri( Vekaleti, yerinde Adliye 
sarayı yapılması diışüniilen Su! • 
tanahmetteki İbrahımpaşa sarayı 
harabelerıııı tclkık etlınnekted.ir. 

Burasının tarihi kıymeti bu tel -
kiklerin sonunda kararlaşacaktır. 
Şehrlmiule bulunan Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel Müzeler Umum 
Müdirile beraber burabıru gezmiş 
ve izaha: almıştır. 

Temizlenecek 
mozayikler 

Aya.rofya carniinın duvarların. 
da bulunan ve üzeri sıvalarla kap
lanmış' olan kıymetli mozayiklerin 
temizlenmesine yakında ycnıden 
başlanacaktır. 

Bu hususta hazırlıklara baş • 
lanmıştır. Bu st'ne yeni mo:za • 
yikler meydana çıkarılacağı ümit 
olunmaktadır. Maarif Vekili bu 
hususta ali.ka<iarlardan izahat al· 
mıştır. 

O kadar bağırıyordu ki deli -
kanlının kulakları çın çın ötüyor
du. Buna mani olmak için Naci 
ağzı ile onun dudaklarını kapa • 
maktan başka bir çare bulamad1. 
Ve kadını kavradığı gibi doğrul
du. Asla arele etmeden. yavaş ya
vaş yürüdü. Halta banyo odasına 
girince de acele etmedı. Neden 

sonra kadını yava yavaş yere in. 
dirdi. Duşu açtı. Ancak o zaman: 

- Çabuk ol' - dedi - telefon ne.. 
rede? 

- Küçük salonda. 

İki dak!ka sonra Naci, otelıne 

telefon ediyor ve odasından dağ. 

cılık kostümü ile bir ıki fanila bir 

kaç gömlek, mendil ve gri kos

tüm almasını, küçük bir valiz ha
zırlayıp bir otomc,bil ile derhal 

göndermesini kapıcıya bildiri • 
yordu. 

Akşamın saat altı><ı Rezzanla 
Naciyi küçük bır kanepede diz di
ze buldu. 

(Arkası Varı 

Yazan: Ali Kemal SUl'I 
Harp çıktı çıkalı, hele ıih 

meşgul eden yeni vaıiyetlcr 
dikten sonra İngiliz matbıt• 
görülen miitaleaların bir h 
yeli var. Bunları okurken 
sual hatıra gelir gibi olu)·or: 

- Düşman tarafı bunlar• 
rünce acaba kendi harekatını 
ziın için istifade etmez mi!. 

Bu mütaleaların ne tarıdl 
duğu da malıiın: Mesela ~ 
şu taraftan olmazsa öbür t 
tan taarruz edilerek. lraka P. 
yardımı şuradan olacak. E'ilıİP 
de İngilizler büyük müşkfilıill 
ramı~tır. Orndaki diişmJıt 

•~elleri ~u tarn!tnn tnkvi~c cd• 
İngiliz nıuka.-cmeti daha ıor 
bilir .. \'e saire. 

Askerlik nyrı bir bilgi <S 

Harbelmek de öyle. Her mU 

taraf bu ı !eri erbabının elint 
ral..mıştır. Oııuıı icin gazete siİ 
!arma geçebilen mlitnlcaları0 

teu ihtısas sahiplerince a itıil 
lan keyfi)etler üzerinde dön 
besbellidir. 

l\lescEı İngiliz matlıuat·nııı 
maruf askeri nıuharriri ı ... idcl 
tın ikidcbir görülen tenkitleti 
bu kabilden. Bu mııharnr 
denberi İngillerenin daimıı 1 
{üi vaziyette kalınasını ileri 
düğü için şimdi de son hareki1

1 layısile o noktai nazarını tet' 
çin aşai(ı ~ukarı hep söyle 
mektedir: 

İngiltere çok orduva değil. 
vetli orduya muhtaçtır. Kcşl<t 
ordu düşünecek yerde kuv•·eıli 
duya malik olnıağı terdh • 
gibi. 

Bu mütalea bu kadarla k 
yor. Bu ötedenberi müdafaa 
legelrni~ bir noktai naıarın ~ 
sasıdır. Bu fikirde olan İngilİI 
kerl muharrirleri İngi)lert 
kuvvetli ordusu olmalı dedi~ 
uman a:ıağı yukarı şunu •' 
mak istiyorlar: 

İngiliz adalarında toplanP'd 
lan kuvvet daha, daha artmal• 
giltereyi kuvvetlendirmek içio 
ha, daha silihlanmalı. ıte 
arttırm•lı. İngiliz adaları taıtl 
rer kale haline geldikleri %• 

İngiltere kuvvetlenmiş dem~ 
O vakte kadar zaman ge~ece 
Elverir ki kuvvet birikmiş vt 
ka yerlerde sarfedilmemi ol• 

Artık bu nol<lai nnznrdan al 
oııyanlar için İngillerenin şn1~ 
buraya km·,·el yollıyarak 11 

büyük ne mikyasla olıırsa O 

harekata giri me'i pek de koli 
kabul edilir gibi değildir. Bır0~ 
la beraber bu zümredekl • 5 

muharrirlerin rnütalealarıod•' 
kuyanlar için i~tifade az ol"' 
gerek. 

Evvela şu noktadan: tngi11 

için daha hiçbir şe kaybOl 
değil Çünkü İngiltere kendiııl 
namaz, a~ılarnaz bir kale Jı• 
getirmektedir. Harbin uıurı 
mesi ise İngilterenin kuv•of 
daha arttırması cihetinden dt 
nun lehine görülmektedir. , 

İngiliz askeri muharriri•'' 
müdafaa etliği bu esas gözi;rıU 
bulundukça onların miital•• 
daha kolay anlaşılmış oluyor· 
gilterenin daha hazırlanması ı 
kere zaman istiyen bir keyfiYt 
Zamanı kendi lehlerinde gört0 

gilizler herhangi bir iyice !ı• 
lanmadan yaptıkları "e yap• 
ları her hareket de yalnız f•' 
sız değil, , -armak i. tediklerİ 
deflerine giden yoldan a)·kırıd 
luyorlar. Bu hesabın haririrt ~ 
her hareket lüzumsuzdur. fit 
kabul etmeli ki bunun her s••' 
anlaşılması her \"&kil kola) dtı 
dir. Onun içindir ki İngiliz 11

1
; 

atında arasıra giirülen bu kab• 9 d s• talealarla beraber bun an d' 
da lngillerenin ~~~kn )-~rl.•'11 
İgiliz kun·etlerının ne gıhı 

1 ruzlara uğran1aları ınuhtcıne 0~ 
lundugu şeklindeki yazılar• ,l 
nurken gözüni.indcn uzak tut~ 
yacak bir iki noktnıa işıır• ıı1 

· •1·· k··ı•t akl' um gelıyor: .. u• ıı a ı s "( 
hakiki bir rare degildir; 11'1 • ti 
zaman da olmanıı~lır. Ontı 1, 
f, ı:,ı.rin gerek de,kt adaıtl 111 
ıı:< rrk 'iirültüklcri müınJcal~rif' 
f1P•l hRhsedilcn askeri ınuh• jl 
leri siıraset erbabı larafındotl rıl 

:ı . .. k··ı·ı ...ııl• • ı/J.ru en ınus u a cs:ıscn ". . r 
- Jl<I 

sine lüzum kalmamış. h< 1'f 
sö,·leıııne,inde fn•·dn hulun•~. f 
rnındandır, Simdi bnlı,in d• 1' ; 
hemmiyelli ·tarafına gclıt1 • ,fi 
zım: Bir İn,,.iliz askeri m~h'ıı,ıf 
de tekrar edi,·ordıı ki hiçb•~ .,, 

(Deva.mı 5 inci soJıı/ 



JI 4-V--RUPA HARBİNİN 
·.:s YfNi'MESELELERİ . 

tbi kazanmak 
Uri~ , id C~rcun yıldızı parlak ol-1 
zilı11 ,ı.d•~ır, şüphesiz geçen harp 

rd· r Jer ~ 1 ır. Belki de hep o parlak· 
bo•ı atırlıyarak bugünkü büklı-
r 1ııı: ld•nılarını tenkit etmekte ken 
:en 1\ llllıtfıiyet g;,riiyor. Geçen 
yor: <} aşladığı zaman Loid Corc 
rıları i' e ~aıırı idi. Bu t!ıbarla en 

~ ~.ır işin ba~ında b.•1i.'DUyor 

•i, lı: llarp zamanıada ııara 

'd " 6\ı.IÇner Harbiye Nazırı o-
. Ytııi orıluyu ııiicud~ ııetir 
ı,., k 

tı; ·" ışır en LoiJ Corr da ın~n 
1 ~.Para işleri düzgün gitme 
ı~a,, •caktı. J:'ahRL onun a"' 
~,1akiyeti ordu içi" lazım gl' 
,~.ıhıınnıatı y,,•jşti1·1nck içir 
r'~•llda oldu. Miilıınmat Y<· 

1 "'ilenıemesi birçok tenkitı.r. 
llıııştı, Nihayet kabine dü · 
.••un yerine gelen hükumet 

·ı~~ Cotca mühimmat nazırlığı 
. '!lir, Mühimm:ıl arttıkça 
~' d• ç~bresi deıii •miştir. 
j1 •r_ı bugün hatırlal•n k•y
ttgı\terede şimdiki lı.abim•

ı·ak· 
_ ıt vakit karşılaştığı ter.-

nıP l~dır. Şu yetiştirilcmenıiş. 
del fi' ·ltlıuunamış.. gibi tcnkitleı 

1 

tterı h Vakit olagelmiştir. Geçen 
ir ~ e lop ve sairenin eksiklij;i 1 
ıa 1 -•- bahsoluyor, şikayetlere 
eri llYordu. 

. ı ı.ı . 
'k~t 1 ••ki harbin başında da tay-

Loid Corc eskiden ka· 
zandığı muvaffakıyetleri 

düşünerek bugünküleri 

tenkit ediyorsa ela •• 

şağı 1,068,000 kişilik bir ordu sev
ketınek lliııım. 

Loid Corc şarkta harekata ge
çilmesi fikrinde bulunmakla be
raber öyle bü) ük bir ordunun nak 
li isi dile kolaydı. Çiinkü Alman 
tahİelbahirleri her tarafa >okula
rak İngilzlerin, Fransızların de· 
niz rnünakalilt1111 sekteye uğrat1~ 1 

vorlardı. 

Londra kabinesinde bunlar mü-. 
nakaşa edilirken Alman tarafının 
bo!ı durınadığıoı söylcmcğe lüzum 
~·ok: İngiltere mühimrnalnı, silah
larını arttırrken Alman~·a da bu
na çalışıyordu. Alman ordusu ta
nıamile hareket ve faaliyetteydi. 
Öyle ki garp cephesinde Alman
larııı şiddetli bir taarruzla hcr
şeyi altüst etmeleri ihtimalleri de 
düşünülüyordu. Bütün bunlara 
kar~ı lngilterede mecburi asker
liği kabul etmedikçe müşkülatın 
yenilemiyeceğini zihnine koyan 
Loid Cı>rc artık bu fikre taraftar 
bulmağa çalışıyordu. Yine söyle
nıeğc lüzum yok ki Loid Corc bir 
çok tenkitlere göğüs germek ınec· 
buriyetinde kalmı~lır. Her tarafı 
birden memnun etmek kabil de· 
ğildi. Lakin bir zaman geldi ki 
nihayet İngiliz kuvvetleri garp 
ceplıesinde de, şark cephelernde 
de tutınımuş, türlü ıniişkiilata 
rağmen bir gün İngiltere ile miit
tcfiklcri harbi kazanınıslardır. Ya
kın bir tarihin böylyc .;,isalleri de 
var. 

t•. 'lo~0I.sıuu ne kadar nıevznu 
le dun malfundur. Fakat ne 

t • • 

~ lıarpten vaz!l"çildi, ne de : ===-,.,,,====-=-=====
{ lletice alınamadıkça mü· 
•ıı geri kalınacak. Bu mü-

. llo İııgiliz askeri muharrir-
~~ ~atırıattığı diğer bir nok- j 
~ ·~· Lord Kiçner belki en 
· bır orduyu vücude getire• 
~~ h.uaa çaltşıyordu. Fakat 
• bır orduyu hakikaten ıuÜ· 
•l~talt ve gittiği yerlerde mu-
~ kazanacak hale getir

' ,1 dı. Bu da vesait ile, si
ı_ ••aktL Hep zaman işi .. Va· 
~hetmeksizin çalıştıkça za. 

ıııııi ~Şeyler hazırlar. İşte Lord 
ıah· ~~·~ L&id Corcun o zaman
çiıı j l:t •sı bu hedefe varmak içill· 
ıer~ i ~~-harbin müşkülatı bugün 

-, it lıikiye gibi dinlenir, o
~/akat İngiltere için bu 
lıı·•t ZBtl!anla çalışarak )·e· 

, •• ~ . it, 

ve Jıf ~:,~•karak bu sefer de türlü 
ols<'~ ~,.ın birer birer y_cuileccği 
ı •), I;, . lıesJeniyor, Harp gilıi çc· 
l"r~ ltıı 'Ş.le meşgul olunurken İn-

,,r ~~t hıııesinde şu veya bu ihti
ol- t~~~ı da olabilir. Fakat geçen 

ol• llJ 1 ınisallere bakarak bunu 
ııı 11 Gıııltiin, hem tabii görmek 
.~~ ~•liyor. Geçen harpte İu
d•0 'it hinesinia ikiye ayrıldığı 
•1"' 'lin~'· Bir kısım aza Avrupa 

~ ,:~ mutlaka Avrupada ve 
~. :.~esinde bitirileceğini söy
~ •gor bir kısım da: 

\ ~::ır, diyorlardı, bu kafi de
~I~ laka yakm şarkta bir 

v .. 
. ilcude getirnıekle harbin ,_. 
, ı almağa doğrı:ı büyü!· 

~ ~11tl atılacaktır, lngiltere
lth· 

'ıtj . 1 kazanmak yolundaki 
,,~'il lıir kısmı da şarkta ges-

ı .. 
~· ır· ~1 1 

filtritl de ayrı ayrı taraf-
'' 1 ~._ Vardı ve bunlar fikirlerin-
rt11j ~iııı~ ecliyorlardL O zaman 
·eli 1 'ld at aazırı Loid Corcnn al· b'J 11l1t Vaziyet şayanı dikkat,,, ~ 

• ,., 
1 ~Q .. " 'k' . rt b im k a. t ~· ı ısı o asını u a 

ri ~~ •ı·or. Garptan şarka en a· 
rı ~ ı 
od

1 ~~hıt 

,,__HALK-..... 
-.-....Ü TUNU 

lı Ve lıti Anyanlar, 
ıil«iyetler, tanellfri. 

l'!' ile ntiitAiilln 
İt arayan genç bir kız 

Lise taıı.amı bitirmit genç bir ku, 
resmi ve husus! müesseselerde, yazı
hanelerde is aramaktadır. İş sahipleri
nin Son Tet,ırat Halk sütunu vasıta
si,-Ie cNebahet• ismine müracaatları 
rica olunur. 

İt Arıyor 
Ortamektepten bu yıl mezwı olmak ... 

ta bulunan çnlışkan, himayeye muh
taç bir genç kanaatkar bir ücretle 
kendı.siııe her türlü iş araınaktadır. 

Talip olanların lütfen Sofularda Hat
tat Hilmi sokaihnda 12 nuınarnda Şa
bana bir mektupla müracaatları ri
ca olunur. 

İki fakir genç kuı İf arıyor 
Orla rncktebln 8 inci sınıfına kadar 

okumu~, yazılarL dügün, fakat eski 
harfleri ve daktilo bilmiyen 16 şar ya
!jmda iki genç kız heın fakiL· aileleri
nin kıt gecimlerıue yardHn etnlek ve 
heın de istikballerini mesaileriyle ha
zırlaınak tizere mtıtevazi birer ücretle 
L, aramaktad:rlar. Şimdiye kadar hiç 
bir vazifede ı;ahlimamış, fakat çok 
muztar bir \·aziyette bu1W1an bu genç 
kızları müesseselerine almak suretiyle 

'.maye etmek i.o;tiyen fıliccnap iş sa
lıip!ednin Son Telgraf Halk sütWlu 
cNezihe> ve •Behire> isimlerine mü
racaat etmeleri rica olunur. 

Mabtaç bir genç kanaatkar 
bir ücretle iş arıyor 

Lise 11 lllCi sınıfa kadar okumut l8 
yaşında, çah~kan, ınütait la§ralı bir 
genç kanaatkar bir ücretle herhangi 
bir iş aramaktadır. Kendisine iş ver
mek suretiyle bulunduğu nıüşkül va
ziyetten kuı-tuın1a5ına yardım edecek 
olan iş sahiplerinin lütfen Son T<>l
graf Halk sütununda Bediiye bir 
mektupla milracaat eylemeleri rica o
lunur. 

f•~· t ~-" _K_O_M_A_N_: __ 3 

~i,( i,. Cinayet Davası 
,oP' Yazan : ETEM iZZET BENiCE .,d': lı 
ı•' ,lıııı.. ( k t' 'k .. .. .. .. .. ı ~ r;tı& .' a at •ılı gorunu~u 
· ~ ~ ııs,,., sarkık uzun saçlı, 

~tı • ı,•••kaıılı, çirkin, asık su-
111 JI l ,,,"'ııiri ~eneli, g9zliiklü bir 
~' 1\1.ı "IQ, .. , 

.~' 1 ~ •• ı'.' . . ~ 4 •o. seylerın oknaması 
111 • b·r · 

j( İl~·. 1 •nen şe) Ier !tir daha 
l ~ ı. 
;ıl'' & 
lı>~ 1 ~erı KGtil Değilim 
atıl ~itli •erenıe.i bittiklet se•-
1 

1 ıı/ I. ij
11 •i;ır bir hareketle kür-

·ıı ~l'r· d · . / ~•la ıu e kolunu kımıldatb 
"'~f tluı· lldırdığı işaret parDllll:"ı· 
' r ~i a dikerek: 
~· ~. ı. rı 1ı 1 i. !$ a ı di)·erlar .• 
~ ır '• ~tlu hakim rümlesiai ı.i
,r, ~ '~u. ııd r nyağn kalktı. Sesi 
~ı l . 

ceJ~ l ır~ 
Cy ı d' L 1 •·er ı. Ke .. c ın c-

terle devam etti: 
Yahu. 

Ben, katil değilim!. 
Onu ben öldiirınedim .. 
Öldiircıııezdim. 
Hakim. her katilin Iıer malııke· 

meye söylediği bu şekil takrirlere 
alışkan bir duruşla sorularını ser· 
du: 

- İlk tahkikat, son tahkikat, 
hepsi cinayeti sizia yaptığıııızı giis· 
teri yor. 

Sert bakışlı su~lu, keskin bir 
hareketle kafasıaı salladı ve lok 
hir sesle: 

- 'fnhk•kat yıt1lı~ .. 
Detii, cüınlesini tanıaıM]suiı: 
- Niçin ben Şükri~·eyi öldüre

cektim? Ilımda hie bir roliiın •·e 
menfaatim oloıııazdı. 

- Kızı kaçırau siz değil ıni;-;iniz? 

Şirketi Bayriyedea 
ikinci rica 

Bundan bir kaç gün evvel 
ba BÜtunlarda Köprünün Ü•· 
küdar iskelesinden akşamları 
19,45 te kalkan Şirketi Hay
riye vapurunun güvertesinin 
açık bulunduğunu kaydetmi§ 
ile bu açık güvertenin der· 
hal kapatılmasını istemİ§tik. 
Havalar Jltalüm. Bahar değil, 
adet ki§ ha11ası. Fakat, her 
nedense, Şirketi Hayriye i
daresi, bizim bu neşriyatımı· 
za hiç aldırı!J etmemiş, açık 
gü11erteli vapura işletmekte 
devam edegelmiıtir. 

Halk şikayetçi .. O kadar 
ki Şirketi Hayriye işletmesi· 
ne epeyce dualar okunuyor. 
Bu saatte kalkan posta kala· 
balıktır. Yukarıda oturanlar 
üşüyor, hasta oluyor. Herke· 
sin •ıhhati ile oynıyan idare, 
lüzumsuz bir ifgüzarlıkla, 
vapurun güvertesini açıver· 

miıtir. Halbuki, bu idare, ge• 
çen •eler de kaydettiğimiz 
gibi, henüz yaz tarifesi değil, 
ilkbahar tarifesini dahi tat• 
bika başlamaml§tır. 

Umuyoruz ki, idare, gÜ• 
vertesini açtığı 11apurları tek· 
rar kapatmak insafını göste
rir. Halkın bu §ikayet ve ar· 
:ı:usunun makul olduğunu ka· 
bul etmek gibi bir anlayıf 
zihniyeti 11e olgunluk göste• 
rir. 

BURHAN CEVAT 

Kemal Öke orM. 
dudaa ayrıldı 

Gülhane askeri tatbikat mek • 

tebi hastanesi 1 inci hariciye kli. 
niği profesörü Albay Doktor, o

peratör M. Kemal Öke tahdidi sin 

dolayısile dünden itibaren ordu • 
dan ayrılmıştır. Bu münasebetle 

dün akşam saat 17 de Gülhane has. 

tanesine bir veda töreni yapılmış
tır. 

Törende Vali ve Belediye Reisi 

Lütfi Kırdarla Merkez ve Kolordu 
Komutanları, Üniversite Rektörü, 

profesörler, doktorlar ve Tıb ta· 
lebeleri hazır bulunmuştur. 

Toplantıda değerli operatörmüz 
son dersini vermiş ve müteakiben 
yakın arkadaşları tarafın fan ken. 

disiniıı mesleki hususiyetleri hak
kında konuşmalar yapılmıştır. 

Bu hastalık. romatizmanın A
razından sayılır. Belde sancı şek
linde ge1ir. Beli 5deta iki. biUdüm 
eder. Bunun ilıicı katurlu masaj
dır. Fakat bu masaj ancak de\·aın 
ettirHdiği takdirde, Lumbıı.go dü-
1elir. Hastalık böbreklerin de bir 
ihtarı addedilınelidir. Bu sancıyı 
duyanlar. doktora müracaat et
mekle beraber, idrarlarını tah.Hl 
C'ltirınelidirler. Lumbago'dan kur
tulnıak çarelerini muhakkak tat
bik etmelidir. Yok..c.a sonunda 
Loınbago, tam artritizme çevrile
bilir. 

_ Evet, benim!. 
- O, sizin kızınız dejil nıi? 
_ Benim kızıın .• 
- Annesi ölünce ve~:a öldürÜ· 

lünce ıniras Jemiyecek mi? 
_ Yiyecekti. 

- işte, o ınirası daha önceden 
)·emek için siz Şükri~eyi öldür
n1ü~sünüz. 

Suçlu, yine dudaklarını büke : 
büke , e sol~un yanaklarından bir 1 
acı gülüş dağıta dağıta bu karar-
name hükmünii reddetti: I 

- Polisin de, adli~ enin de düş
tüğü rn bii~:"iık hatn i~ft· bu nokta- 1 
dadır. Rcninı için en ha~ta nıira~ .. 
ve onu ~:enıek di)·e bir n1cnfaatinı 
yok. S.nra iten paraya hi~ değer 
veren bir saradıhş değilin1. Ben, 
para,\·ı giinün1ü geçirıneğc .Yarar 
bir va"ıta diye taRııını. Ne ka
dar oJursa giiniinı o kadar gl•nişa 
lik v·~·a darlık içerisinde geı:.r. 

Fakat. bu g .. ·ui~liğin tersi df" o
l•ıı:tt.·a. darlı~ın Tuhınnla. kafnnıla, 
sinirlcrimle hil'.hir ilgisi yoldur. 
n .. n ı.enıli hiivvt·ti i~·indc yas~

yı:n kt•ndi dı1:?unüş: gru• liğ:i iç;n-

HK 

- Utanmaz, arlanmaz .. Dün • 
yada, bunun kadar vicdansız adam 
görmedim. 

- Neye? Ne oldu Mustafa ağa? 
- Ne olacak? Bu, bizim apa:r -

tımanın sahibı ... Daha onun gibi 
kaç tane apar< ımanı var. Ayda bin, 
bin beş yüz lira su içinde kazanır. 
Bu kadar parası var da utanmadı.: 
Arlanmadı .. 

- Ne yaptı yahu, Mustafa ağa? 

• • 

dini, davasını anlatmaga başladı: 
- Kazandığım parayı, Halim 

Beye, beşer onar verdim .. Saklıya
caktı. Tam üç yüz elli lira oldu. 
Memlekete gidecektim. Paramı 

istedim, vermedi. cBenden on pa. 
ra alacağın yok!. dedi. Ben paramı 
isterim. 

Hakim sordu: I 
- Halim senin neyindir? Ak-

raban, ahbabın, hemşehrin filan 
- Daha ne yapacak? Dara ne mı? 

yapsın?.. Davacı cevap verdi: 
- İyi amma, söylemiyorsun ki... - Efendim .. Ben, Halim Beyin 

N., uldu? apartımanında kapıcıyım . Kapı· 
- Sekiz senedir, apartımanında cılıktan yirmi lira aylığım var. 

kapıcıyım. İyi kötü, az çok, üç be~ Her kattan da ayda birer kaçar 
kuruş kazandım. Yemedim, içme· para alırım. Gece kapı açarım, 
dim, biriktirdim .. Biriktirdikçe de b~hşiş verirler. Komşulara gün. 
üçer beşer, saklasın diye verdim. düz su filan taşırım. Ondan da ay-
Keşke vermez olaydım. rıca para alırım. Birazını kendim 

- Ne oldu? İnkar mı etti? yerim .. birazını köye, kuruçaya, 
- İnkar etti ya!. çocuklara yollarım. Kalan parala-
- Yok canım!. Nasıl inkar eder? rımı da beye saklatıyordum. Ge. 
- Etti işte yahu. ... Nasıl inkar çen gün istedim, inkar etti, 

ederi var mı? Bal gibi etti.. Para. Hakim maznuna sordu: 
!arın üzerine yattı. - Ne diyeceksiniz? 

- E, peki, neye senet sepet al- • - Efendim .. Ben, eshabı em • 
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i'l' aşmullarrirler 

~ e Diyorlar 'l 
IK DAM 

B. Abidin Da.ver cSuriye etnıfın.da
ld mücadele• ba.~.htı ile yazdıfı b•· 
günkti makalt-.hıde ezcümle ~yle d.i
yor: 

.Fnınsa, İngilterenin Orta Şark ve 

Yakın Şarkta kuvvetli olduğuna emin 
bulur" ydı Aln1anya ile yaptığı anlaş
nıada lJu kadar ileri giden1ez ve Su
ri.yeyi '11ihvcrin bir 'lJçrama tahtası, 

b ı· koı·ıü laşı ıne'lıziı olarak kullan
ıııasır tti. :. ... le cdCıl'.'ezdi. İngiltere

nin Surlyeye kar~ı yapacagi hareketle
rin Fransa t.ırafıı;.dan i:.:reccği karşı

lık ta, yine .ı\kdenu:de ve FiJis .. indeki 
İngiliz ku\·\·etıcr;nin kudretine bağlı
dır. \~ışı, İngi reden kork~u olına
dıg.ı tJkdirdc, ..,;ı !..ilen ınücndeleye ka- 1 

dar göturınek garabetini gösterebilir. 
Buna mfuıi ohnak için, İngiltcrenin 
Akde ıiz havzasında çok k..ıvvetli ol
ması icap eder.> 

CUMHURiYET 
Yunus Nadi .Gen.ç kollar miUet lt

lerinde:t başlıklı bUKilnkü makale~
de şöyle demektedir: 

ti ·af edeli.m ki şehir ve kasaba
larımızd::ıki ınekteplerimİzin takip et
tikler tedris sistemlerine göre bura
lardaki çocuk illrunızın yet~nıeleri bi

raz vazolarda ve serlerdeki nebatıarın 
yeti::;mcleri şekline benzer Elimize 
geçcıı bir fırsatla ~ehiru ve kasa.balı 

çocuklaıınızı tubiatin kltcak kucağa 
))_oyınuş olac::ı~tz. On beş yaşınt geç
miş bir deJikanh günde en ışağı iki 
üç dönüm ekin bıçer. Bunların onar 
on be;;:er kişılik grupları hergUn kır· 

~.r cllıı;;er dönümlü.k tarlaların hasa
dını kol~ylıkla haklarlar. Geuç kud
retinin astihsal ettiği bu netice &ehirfi 
ve kasa:lı<ılı ı;:ocugun bilti.in ı<!yalıııda 

hiç unutmıyaroğı bir feyiz ve UtiJıar 
kaynağı olacagında şüphe \1ll ~ıd.r? 

Yıllarca eski Darülfünun
da göz hastahkları müderris
liği yapını§ olan Doktor Ziya 

Gün, bir milyon liraya yakın 
servetini, bir noter senediyle 

ve bir takım ş~rtlar altında, 
Üniversile emrine bıraktı. -Bu 

para ile bu ilim ve irfan oıÜ· 

essesemizde hayırlı ve fayda

lı bir takım itler yapılacak, 
müsabakalar tertip olunacak, 

müstait gençlerin daha iyi 
yetişmesine hizmet oluna• 
cak~ır. 

Bu büyük ve insani hizme• 
ti yapan muhterem doktor, 
gazetecilere verdiği beyanat. 
ta diyor ki: 

«- Bence servet fertlerin 
değil cemiyetindir.» Bu ka

dar be§eri hisleı le hareket e

den ve düşünen bir inaaııı 
takdir etmemek mümkün 

"? mu •• 
Bu hareket, bir çok zengin· 

lerimize bir ibret ve iyi miaal 
olmalıdır. 

Paranın yüzü tatlıdır, der· 
ler, İnsana bir kere para hır· 
aı bastı mı, insanın gözü bir 
§ey görmez, zengin oldukça, 
İştihamız artarmış! 

madın? Jaktenim. Servetim, varidatım 
- Canım koskoca adam .. Mil - var. Üç yüz <>Ui gibi küçük bir pa-ı 

yon sahibi., Üç ba~ kuruşu inkar ra üzerinde, bu şekilde iddiada 

Ziraat ve ~laarif Vekfıletlerimi.zin 

bu ıneı;f'lcyi mli$tereken tetkiK etme
leri \·e tat l müddetinde hangi çocuk
ların hangi inzıbath ~ekiller altında 

bu !vydah işlere ı::evkolunabilecekleri
ni tayin eylen1eleri hlzundır. Belki 
beden terbiye teşkilAtıınızın da bu is
le alökalandırılması muvafık olur.> 

YEN/ SABAH 

Zengin olmanın haddi, hu. 
dudu var mıdır?. İnsan ka

lantorlaıtıkça, ihtiyaçlarını 
çoialtır, hayatını genişletir, 
yaıayışı değişir. Evvelce ak· 
lımıza gelmiyen bir §ey, o za· 

man, zaruri, mübrem ihtiyaç• 
larımız arasına girer. 

edeceği kimin aklına gelir .. Sonra, bulunmama imkan yoktur. Bana, 
böyle şey için, senet sepet iste • üç yüz elli lira değil, elli para bi. 
nir mi? le vermiş değildir. Hatta, yirmi 

- Vermeseydin yahu .. Sekiz se· lira aylığı vardır; ben ona, bunun 
nedir yanında çalıştığın adamın haricinde de para veririm. Bana 
huyunu, suyunu öğrenemedin mi? saklatmak için para vermedi. Hat-

- Ne iteyim?. belli olmuyo~ ki.. ta, aylığını da, ekseriya, işleme· 
Hayvanın alacası dışında .. İnsanın den, peşin alırdı. Her halde bunu, 
alacası içinde .. Ne bilirdim böyle hemşehrilerinden biri kandırmış 
yapacağını!.. olacak .. Memlekete giderken, ne 

_ Sen öyleyse, 0 paraların üs- koparırsa kardır diye, bu davayı 
tüne bir bardak soğuk su iç... açtı her halde ... Başka mana ve. 

_ Yok! Ben insanın burnundan remiyorum. Maamafih, ben ona 
fitil _fitil getiririm ya... kendiliğimden 350 lira v<>ririm. 

Sekiz sene hizmet etti. Fakat bu - İyi amma, isbat edemezsin .. 
Nasıl isbat edeceksin? Ben senin yaptığı çirkin şey ... Bana söyle-

yip de, doğrudan doğruya istesey. yerinde olsam, o parayı bırakı • 
di, bila tereddüt verirdim. Fakat, rım .. Peştemallık sayarım. Şimdi 

b böyle alacağı varmış gibi isteyince bir hemşeri gitse, ir apartımana 
1 hayır! yerleşecek olsan, nası olsa peş • 

temallık' vermiyecek misin? Bu Hakim davacıya sordu: 
- Şahdiin var mı? parayı peştemallık say .. Yeniden 
- Çok efendim .. Bütün apar • 

kazan .. · 1 tımarı halkı, eski, çıkan kiracılar, - Pcştemallık sayı acak para 
1 mahallede çoluk çocuk, sakalar, değil ki. .. Tam üç yüz e Ii lira ... 

Peşt<·mallık, bilemedin elli liradır. bekçiler, hemşehriler, hepsi bilır. 
1 N creden bilirler? Sen parayı Haydi, pek iyi yer o sun da, yüz 

lira olsun ... Üst tarafını ne yapa- veru ken mahalleliyi davet eder 
de, llC'rkesın yanında mı verirdin? hm?.. ı 

- üst tarafını da kaybettin far. ~ Hayır amma, bilir er. Ben de 
söylerdim, kendisi de söylerdi. zet ... 

- Yok, yok .. Ben onun burnun- - Peki.. Şahitlerin kimlerdir? 
dan fitil fitil getireceğim... !simlerini söyle bakalım .. Adres. 
Mübaşir seslendi: !erini de ver de, çağırıp onları da 
- Mustafa, Halim .. Mustafa Ha· dinliyelim. 

!im!. Davacı, apartımanın adresini 
Apartıman kapıcısı, iki elın n verdi. Birçok ısim saydı. Şahitlerin 

baş, şehadet ve orta parmaklarını celbi için muhakeme başka güne 
ağzına götürüp dili ve dudakla • bırakıldı .•. 
rilc ıslattı.. Kaytan bıyıklarını ye- Mahkemeden çıktıktan sonra, 
niden burdu. Mahkemeye seğirtti. apartıman sahibi kapıcıya: 

Mustafanın yanında maznun o· - Oğlum Mustafa; dedi. Ben 
!arak yer alan. kerli ferli, iyi kı. sana 350 lira verırım. Amma, 
yafetli bir adamdı. Mustafa, der- ( Devıımı 6 ın~ı sahifede) 

de ıztıraplarıııı dindiren, ncş'e çığ
lıkl•rını yapan bir adamını. Onun 
i~iu Şükri) e)·i öldürmek, hele pa· 
r?sı i~·in i:Hdiirnıck \'e bunu ben
den bilmek, bunun iizerinde ısrar 
etmek en biiyük hatadır. 

_Polise verdiğittİ7. ifadede zım
ni bir itirafınız da var!. 

_ O, bir ilirnf de~ll. bir kabul· 
dür. 

- !ile o 
Katil ,bakı~larını hakimin göz

lcJ·inc ba{:h.' al' ak 'e sesindeki dik
H~i biraz ,yunıu~atarak cevap ver

di: 
_ l\-1ahkeıucnİ7. huzuruna en kı

sa 3·oldan rıkınak İ<:İn yapılacak 

bir başka se:v ~·oktu. 

_ Orada sö)·ledığinizi burada 
geri ıni alı~·or'.'ıtu1uı?. 

Evet!. 
Hıikim, bir<len sinirli eua aldı: 
_ Polı~c. ,,·alaıı nıı !<-öylc~dini7.'? 

_ Yalan ~i)ylenıe.~e nıC'ebur ol-
duın. 

llcikınin siniri artı~·nrdu: 
- \'ıı.fau sti~·lenıcğe 11~dcn ıul~c

burdunuz'?. 

_ Çok tazyik edildim!. 

Bakim, sormadı, fakat bakqla
rı_. l iiz derilerinin ve göz kıırul

danışlarile: 

- Ne demek isti)·orsua?. 
Dedi. 
Suçlu, kısa bir cümle ile söyle· 

yişinin hududunu geni~letti: 
- Polis cina)"eti beııinı yaptığı

ma Jiizde yüz inanı:•ordu ve bu 
inancına heni de ortak ctınek isti
yordu. S.anıiıni~·etiınr. doğru sijza 

liihii!iiıue. i<:lcn gch•n redlerime 
inan,\Htdı. Bir konıiserden dayak 
yellim. htc o. da~·ak yeyiş ifademi 
verişi kohl~ :a~hrdı. 

Suçlu hö~ le söyler seylenıez 

müddeiuınuıni parn1akları arasın .. 
d3ki kurşun knleıni kürsiinün it

zerindt• tıkırdaıtı ve h5kirnin ı.ıüz 

,·ern1csini bile beklcn1t·f.lt•n Veda· 

dııı hu '>rizlerini !-icrt bir isyaııl.:t 
kaqıludı: 

- )fuhttreın reb, sııçlu yalnn 

soy!;j, or, ?nahkt•ınen~z huıuruna 

,, h•· nı itr itnin dilinde ltu 
Jakn dı vardır. 

Hüseyin Cahil Yalçm <Bir Frıınsuı 
mUlell var mıdır?» Başlıiun tqoyaa 
buc-ün-kü J'&zıswda şöyJe diyor: 

t-Dünya efkiı.r1 umumyesi Fransız 
milletinden bir hareket, bir tezahür, 
bir ,t;Cı:ı bekliyor Fransız ınilleti kara· 

rın daha .ziyade geciktıremez ve daha 
fazla susamaz. Vişi hükümetinin Su
riyede Alınanlara karşı gö::;terdiği ze..
JiHi.ne itaat kar ısında Fransız milleti

nin sUkO.tu Fransanın mukadderatında 
meş'um bir rol oynıyacaktır. Fransaz 
milletine kar;,;ı çok derin ::;evgiler ve 
takdirlerle dolu olan kalblerimiz sızlı
ya sız1ıya bu hakikati kendilerine ih
tar etn1ege mecburuz.> 

TAN 

M. Zekeriya Sertel cı\lnwılar Sa· 
rlyede• başlıklı nıııbleslnde tanlan 
yazmaktadır: 

cAlman tayyarelerinin Suriyeye in .. 
meleri, Mısır ve Akdeniz harbinde 
yeni bır safhanın açılmasına sebep o .. 
lacaktır Almanların Surıye hava üs
lerini işgal etmelerinin iki hedefi var
dır: Birncisi l\lı~ıırın ;;gali için bura
dan hava kuvvetleri ile Libyadan &e

len istil;j kuv\·etlerine yardım etmek. 
ikinci.$1 Arap memlekeUerini İngil .. 
tere aleyhıne kıyaına sevketmek.> 

TASVIRIEFKAR 
.Öyle ise sulha Tf'd& etmek li.zum 

başlıklı bu.-ünkü makalede ,öyle de
nUınektedir: 

<..'latlıu:ıtın sıkı kayıtlara tabi bu
lundu6u İtalya gibi memleketlerde 
gazetelerin yazdıkları yazıların, mil
letlerin hakikt !ikir. ve kllJaatleri ile 
allik~~s:ı yoktur. O cıhe~Je Ytalyanların 
sırası ve giinü gelince lngillzlerle ye
şil ınusu etraftnda karşılıklı oturac~
,;.ırından Urnidi kesmiyoruz. Çünkü l
talyadoı, büyük bir ekseriyetin ve hat-. 
ta hüküınet ricalinirı, hakikatler kar
ŞLında ilfınihaye inşt etn1iyecek ka
dar akh selim sahibi olduklarından. 
şüphe etmek istemiyoruz.> 

Vedııdın poliste 
böyle : it ifadede 
reddcd~riın. 

day•k yiyerek 
buluadutunu 

Vcdad, önce müd.J.eını:oumiye, 
sonra lıiıkiıne baka lı~ka: 

- Mü'ldeiuınumiıun bu kadar 
telaşa <1iişınesine lüıuın yok, söz
lerinı lc Türk polisini rencide et. 
miş olmuyorum, bir hakikati üa
de ediyorum, fakat heş göruıeıli
lerse onları da geri aldım. 

Dedi, yeri11e oturılu. • 
Hakim tekrar İ§aret etti: 

- Kalkınız. 
jandarma bu işarete lı!11verıli, 

'51'\luyu onıuzundaa itti: 
- Kalk. 
Hakinı sor.ıu: 
. - Kııı ni~in kaçırtlıaız?. 

Vı•tiat asabi idi. Ters ke1111fllll8· 
ğa ba~1aıntştı. 

- Kııım olduğu için!. 
l>•di ve .. devam etti: 
- Kızıma 19 yıldır ha.rettim. 

Ou.ıı hir yasını doldururkl'll a11ne
s;'1.İn ku;aiında h1raktın1. Biiyük 
l ı lıc ı:Jttiın. 

( Arka.sı VaT') 

Zengin olmanın yolunu 
tuttuktan ıonra, bu hırstan 
kendisini sıyırarak, insani 
dütünebilen, cemiyeti hatır• 

lıyan, hayır itlerini aklına 
getiren inaan ıayısı pek az· 
dır. 

Tok, açın halinden ne an• 
lar, diye, bir eski ıöz vardır. 

Bir milyonluk servetini O. 
niveraite emrine veren dok

tor, işte, bu nadir görülen İn· 
ıan tipleriadendir. H .. yatın 
sonu ölüm değil mi?. Fani ol· 
mıyan kimse var mı?. Niha. 

yet, hepimizin, yer yüzünde 
bırakacağımız §ey, bir hatı

radan ibarettir. Bu hatıraııın 
tatlı, zevkli olması ger el< tir. 

Karun kadar zengin adam 
gelmit midir?. Karun bile, 
en nihayet, bütün o ihtişam, 
debdebe ve ıaltanatından, ö
bür dünyaya ne götürebil· 

• • ? 
mıştır., 

Hayır itlemek, iyilik yap
mak, yardım hisleriyle müt.,. 
haasis olmak bir çok insanlar 
için zevktir. Bütün mesele, 
bu hisleri, kendimize zevk 

yapabilmektedir. Yaşamak 
için, türlü türlü zevklere ih. 
tiyaç duymaz mıyız?. Zevk
ıiz yafanır mı?. İnsani duy· 

gular zevklerin en lezizidir. 
Muhakkak ki, doktor Ziya 
Cün'ün timdi hisaetiği zevk, 
dünyanın en büyük zevkidir. 

R. SABiT 

Biri!"'i.zi."DE~Dİ 1 
tiepımızın 1, 

Bu kaldırımlar ni
ye çabuk bozuluyor 

Ye-oipostane arıka.sında Velora 
Jıııanm• M. Lt.tfl Yaz.ıyor: 

- Yenipostanenin tanl arkası
na tesadüf eden ve ticari bir ınu
hit olması ha.!:iebiyle en işlek bir 
yerde bulunan caddenin daka ge
c:eıı yıl yapılan kaldırımları iki 
aydır bozulmuı \·e yol kenarJan 
yağmurlu hnvalarda c;amurlar~a 
su bir~kintileriyle kaplanmıştır. 1-
ki aydanberi burasını hiç bir be~ 
lediye f~n memuru görüp bu ça
murları kaldu·tıp k«klırımları ta
m ·c teşebbüs etmeıuiltir. Cadde
nin bu vaziyetten kurtanlmasuu 
belerliyeden rica ederken hu kal
r~-nıır~n niye çabuk bozuldoğuııun 
da JUtren sorulmasını rica ede~ 
rlm'> .._ _________ _ 
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Hl Al'I. 
Şairin valizi 
1- Yazan: ZiYA VEBBi -l 

----~ıı::.:: ________________ ~---------------~ .. ıı-----
Tanınm~ ve sevilmiş şair Naci 

Aksu sık sık seyahat eden, hali, 
vakti yerinde bir 11.ençtir. Kendisi 
o kadar pratik seyahat eder ki ya
runa bu seyahatlerde bir valiz • 
den başka hemen hiçbir gürültü, 
üzüntü almaz. 

Bilirsiniz ki insan yolculuğa 

çıktığı zamanlar yanına nekadar 
çok bavul, mavul, şu, bu alırsa 
vapurda, tren~, tayyarede o ka· 
dar rahatsız olur. 

Naci Ak sunun valizinde ise son 
Jle§I"ettiği kitaplardan, yahut son 
yazdığı şiirlerden ve sigara paket· 
1erile birkaç şeyden maada birşey 
bulunmazdı. Böyle yolculukta bir 
ıenç için avını aramağa çıkan bir 
&azı gibi çevkilik, d'rlik, düzen • 
lik zevkin en talısıdır. 

Genç şair Naci Aksu Adana ile 
isanbul arasında yeni bir seya
hate çıkmıştı. Yeni ilhamlarıa 
lıarşılaşmak düşüncesi onda derin 
bir haz ve sevinç uyandırmıştı. 

Yüreği, daha hiç bir delikanlı ile 
karşılaşmamış genç, sevimli, toy, 
cilveli bir kızın yüreği kadar te
nıtz ve heyecanlı çarpmakta idi. 
Şair gözü aşkın gözü gibidir, Her 
yerde her şeyi görür. 

ıfına çeviriyor, hislerinı belli et -
memeğe çalışıyordu. Saatler, böy. 
le geçti. 

* Tren Eskişehirde durmuştu. Na· 
ci Aksu ve genç kadın etrafı 'M!y
retmek üzere koridora çıkmışlardı. 
Bir müddet sonra tren kalktı. 
Genç kadın kompartımana dön • 
dü. Naci Aksu bir kahve içmek 
için vagon restorana gitmişti. Ka. 
dının gözü kapıda şairi bekliyor
du. Yarım saat olduğu halde şair 
gelmemişti. 

Genç ve güzel kadnın aklına bir 
muziplik ~idi. Kompartıman ar. 
kadaşının bavulunu karıştırmak .. 
Çünkü, genç adamı, daima, elind
bir kitapla görüyor, bir takım 
şürler mırıldandığım duyuyordu. 
Bu, bir şair miydi. Kadının canı 
sıkılıyordu. Meraklı bir roman, 
ona pekala, hoşça vakit geçirebi
lirdi. Fakat, bavulu karıştırmak 

doğru muydu?. 
Ani bir kararla yerinden kalk. 

tı. Koridora baktı. Genç adam 
meydanda yoktu. Yerine döndü. 
Bavulu açmağa karar wrmişti. 

Bavula yaklaştı. Heyecandan tit
riyordu. Elini bavula sürdü. Şöy· 
le bir yokladı. Yerinden kaldırmak 
istedi. Epeyce ağırdı. Kapağına 

baktı, açmak istedi: 

Akdeniz Hakimiyeti Harbi: 
.~ ....... -·~---·-----

Almanya iki büyiık harbe ı:iriş 
miş bulunuyor: 

A) Akd~niz bakin>iyeti harbi 
B) Atlan tik harbi. 
Akdeniz bölgesindeki har•ket

leri ayrı ayrı tetkik etsek de çıka
racağımız netice hep aynıdır. Al· 
manya, Akdeniz hakimiyetini ka· 
zanmaı,; çiıı mütıelilı.i İtal~·anın 
imdadıu;ı koşmuş, onun ba~<ra· 
madı.iı ;şJni bitirıl'•ğe azmeı niı· 
tir. 

Akd.!n1z.ı inmek \C Alri ~ay11 
geçmek ıçin, başlı~ıt üç mühiır. i•· 
tikamet vardı. Bu istıkamelier Ü· 

zerinde ıngilterenın üç mühiır. 
deniz geç"d' bulu•ıu)or; bunla<' 
Cebelü. :a· .k, Malta "e Süvenl!r. 
Geçen kıştanberi Almanya, mağ

lubiyetlere uğramış İtalyayı da 
peşine takarak orta ve şarki Ak· 
deniz bölg~lerinde harekata giriş
ti. l\Jahaya yapıhn hava foarr.ız· 
ları, Alman müstemleke ordu•u 
oun Afrikrya çıkaıılruası, Balkan· 
!arda Yugoslavya ve Yunanistan 
harekatı, Ege denizindeki adaların 
işgali, Irak ve Suriye meselesin
deki Almanyanın siyasi teşebbüs
leri, Akdeniz hakimiyeti harbinin 
birbiriııe bağlı safhalarını teşkil et
mehedir Alm~nya crta ve şarki 
Akdrnizdeki askeri inkısaffarı kiıli 
görmeru:ş, İbery:t ada. ı ") olile Ce· 
belül!artka inmeyi ve <;epte boğa
zına bH.im olm'lk için cic Fransa 
ve i•;ıonya ile anlaşarak İspanyol 
ve Fr~ rsız Fa•larından i•tifade 
etmeyı ı.le düşü.ımüşli.ır. 

Almanlar Sü
veyşe İnmek 
için Libyadan 
başka bir isti
kamette yol 
açmak kara-
nndadırlar 

Bunun için kullanıla· 
cak hava kuvvetleri
ne harekat ve ikmal 
bakımından bu ka· 
dar güvenmek doğru 

olamaz 

E 
Yazan: \ 

ekli Kurmay 1 
Subay _J 

mukavemeti meselesinde o zaman 
İngiltere kazanmış, Almanya kay
betmişti. i'ııkat şarkta Balkan ve 
Ege havzası meselesinde Alman
yanın daha iyi siyaset gösterdıfı 
muhakkaktır. Bunun içindir ki 
Maltaya yapılan hava hücumlana
dan sonra, Sü\'C~·şe yaklaşmak i· 

çin Balkan ve Ege denizi yolile 
Akdenize inmek Mareşal Keitel 

.için daha miisait göründü. Garpta 

Pirene ııeçitleriıul~ \evakkıı( ...ıi· 
lirken şarkta Girit - Rodos adaları 
lızalarına kadar ilerlendi. Bu ilcr· 
leyişi tamamlamak lazımdı. 

En müsaıi boJ~e Libya cephesi 
iJ . İngilizler. isledikleri topı ı· 
lulda ve kuvvelle kuramadıkları 

Balkan cephes:nde sözlerini yeri
ne getirmek üzere Libyadan o 
cepheye kuvvet çekmişler, &arp 
çölünde Mısır ve Süveyş i•tikame
tinde zayıf kuvvetler brrakmış· 
!ardı. Almanlar, bundan istifade 
ederek Libyaya da taarruz ettiler. 

İşte Libyadan ve Balkanlardan 
yapılan bu iki büyük taaruzla Al-

. ınanlar timdi Mısıra ve Süveyı 
kanalına 600 kilometre kadar yak
laşmış bulunuyorlar. Bugünkü va· 
ziyeti tahlil edersek çıkaracağımız 
nç.tice şudur: 

Rodos • Matabanbumu hattına 
ulaşan Alman ve İtalyan hareketi 
Süveyşe inmek için yeni bir istika
met bulmak rnechuryetile karşı· 
!aşmıştır. Bu istikamet Rodos • 
Suriye olarak intihap edilmiştir. 

Suri:ve. Siivey~ istikanı~tonden ba~
ka Jrak petrollerini ele geçirmek 
ve Hindstana vol açn.ak ıçin de 
nıiisait bir sevk.,]ceyş bölgesidir. 
Almanyn hc<ahma bir fo~dası da· 
lıa vard ·r: İcabında Tiirki.reyi de 
tecrit vr ihatayd 1nüstıit bir vazi .. 
yet hanrlamaktır. 

Buna karsı İnldltere Kıbrıs. Gi· 
rit adalartnı elinde huhındıırmağa, 
!Unlta adasını ve Tobruk kalesini 
mulıafazaya Filistin ve Irakta kuv
vetli bulunmağa çalışıyor. Fakat 
diğer taraftan Celıcliittarık da teh
likeye maruz bulunmaktadır. Bıı 

(Devamı 6 ncı sayfada.) 

Bekri Mustaf 
Yazan: OSMAN CEMAL KAVOIL 

---.,---------------p..;;.;.;;.;..;..;;.;.;;;... 
Tefrika • 

Bekri Mustafanın meşhut 
minare vak'ası nedir? 

- Ne bileyim be paşam, (gözle
rini oiuşturarak) Allah hayırlara 
tebdil eylesin, öyle acaip bir rüya 
gördüm ki •. sözde ben padişah mı 
olmuşum, ne olmuşum .. 

- Brrak şimdi onları, bırak ıla 
kendine gel!. 

- Burası neresi be P•§llDI? 
- Saray!. 
- Ne sarayı yahu yoku a7ni 

rüya yine mi başlıyor? 
- Sen, akşam nerecle7ılin k· 

kayım? 

- İnsaf be paşam, ben timdi ne· 
reele olduğumun farkında değilim, 
·sen bana akşam nerede olduğumu 
söylüyorsun? 

- Sen, dün akşam dükkandan 
çıktıktan sonra nereye gittindi?. 

- Ya Balattaki Kel Rafaelin 
meyhanesine, yahut da Kumkapı
daki Agoba!. 

- Canıın, dün akşaın, biz seıiin
le beraber değil miydik? 

- Ay siz de gelir misiniz ora
lara devletlim? 

- Saçmalama Mustafa!. 
- Dün ak'i'lm seni ben b.ir ara· 

baya bindirmedim miydi?. 
- Demek, dün akşam eve kille 

ile değil, araba ile gönderdiniz be
·ı nı.. 

- Canım oğlum, dün akşam biz 
seninle birlikte konaktan arabaya 
bindikten sonra hangi canibe re
van olmuştuk? 

- Vallahi paşam, dün a!ıf" 
zinle hangi camide revaai, 
camide gözleme yediğimizi• 
da değlim?. 

- Behey soytarı, dün ak~ 
seni saraya ırötürmedim ın · 

- Ha, Jıa, ha!. Evet, e\Te', 
akşam ıiz, beni saraya 
müştüniiz! • 

- İşte ıimdi sen yiae er 
- Yaaaa? 
- Yası var mı!. 
- Aman paşam, acaba grt;t.f 

rada bir pot ~rdım mı de 
- Han&i bWr pot, hangi lıir 

pot?. Gece seuin burada k 
potların haddi, hesabı yoktıı. 

- Vay, timdi ne olacak! 
- Ne olacağını artık Allalı 

Zannedersem, senin gece 1' 
kırmış olduğun potlara, fe .. 
de kızdığı için EfendimU, 
İstanbuldan Fizana sürgün 
cekmiş!. 

- Aman efendim, şurada 
muzun dibinde Hayırsızada 
ken o kadar nzaklara ne hl 

- Haydi bakalım, derleıı, 
git evine, çoluğunla çoc 
helillaş, yanına bir iki kat 
ırr, elbise al de çabuk bana 
ye gel, ben de o vakte kadııf 
Trablusa ırötürecek vapuru 
}attırayım!. 

- Sahi mi söylüyorsun1" 
şam? Rica ederim, ayakbr 
peyim, bu hallere sebep, bef 
siniz, bari bu seferlik beni 

Bütün bunlarla beraber herke. 
.in gözü de bizim genç şairin şa
irane edasında, sevdasında, du· 
l"UfUDda, gezişinde idi. O sabah 
Adana trenine binmek üzere Hay. 
darpaşaya geldi. Garda dolaşıyor
du. Yolculardan birkaç kişi şairi 
derhal tanımışlardı. Mecmualarda 
bol bol resimleri basıludı. 

Garda tren bekliyen yolcular -
dan bir kaçı: 

Valiz kilitli idi, Başkasına ait ve 
kilitli olan bir valizi açmak heve. 
sine düştüğü için adeta, kendi 
kendinden utanıyordu. 

Valizin kapağını zorluyordu. 
Açamıyordu. Kızıyordu. Ne yapa· 
cağını şaşırmıştı. 

Biitün askeri harekat tetkik e
dilince, çıkarılacak neticeler bü
yüktür: İngiltere Doğu Afrikada 
ve Libyada iki büyük zafer ka· 
zanmasına mukabil, Almanya İn
ıPltere) i ve müttefiklerini Bal· 
kanlarda mağlubiyete uğratmış 
ve Lib~ a çölünde de Mısır hudu
du gerisine çekilmiye mecbur et· 
mi~tir. fngiltere Ege denizinden 
çıkarılmı~, Irakta ve muhtemelen 
Suriyede yeni muharebe cepheleri 
açmağa mecbur edilmiştir. 

BUGÜN TAK s İM Sinemasında 
Dan,., - Şarkı - Neş'c, Macera dolu ve hareketli 2 film birden 

1 _ İSTA.'IBULDA İLK DEFA OLARAK 

r ı MARMARA'da 1 
HERKESi 

tirin!. 
Kaptanpaşa, kırmızı ve I~ 

tın dolu bir keseyi Mustafayı 

- İşte şiirlerini rüyalarımzıda 
bile lıeceledigimiz şairin kendisi! 

Diye konuşuyorlardı. 
Şair, garda bir aşağı bir yukarı 

dolaşıyordu. Onu yakından gfü • 
mek hevesine kapılanlar, etra • 
fında geziniyor, belli etmeden o
nu süzüyorlardı. Tam bu sırada 
,airin karşısına bir dostu çıktı: 

- Vay .. Sen burada mısın Tur· 
gudum? 

- Ya sen nereye yme böyle? 
- Şöyle Adanaya kadar gide. 

ceğim. 

Ve şair dostu Turgudun sorma
sına fırsat vermeden ilave etti: 

- Senin pek haşuna gidecek bir 
şıir daha yazdım. 

- Nasıl, oku dinliyeyim. 
Bu konuşmayı etraftan dinliyen

lerin de merakı artmıştı. Naci Ak. 
su, yeni yazdığı ~irini okurken, 
garda dolaşan gençlerden birinin 
kulağına şu mısra çarptı: 

cGöz aşkın kapısıdır.• 
Turgut, şairi, güz-el bir kadı -

nın da bulunduğu bir kompartı
mana yerleştirdi. Az sonra, tren 
kalktı. 

- Ah - diyordu • sair bir saat 
kadar glemeseydi bari .. 

Tekrar yerinden kalktı. Kapıya 
doğru ilerledi. Etrafı, koridoru 
gözledi. Oradan geçmekte olan 
kondoktöre biletini zımbalattık· 
tan sonra oturdu. Valizi korka 
korka yine eline aldı .. Zar zor uğ. 
raşarak ve valizin kilidini kırarak 
açtı. 

Valizde bir tomar kağıdın en 
üstünde, yeni yazılmış bir şiir 
vardı. Şiirin başlığını zorla oku
du. Şiirin adı ona pek garip ve 
tuhaf gelmişti: 

- Tuhaf şey .. Bir şair Deli ka
dın> adile şür yazabilir mi? 

Genç ve güzel kadın şiiri baştan 
başa okud1J. Şaire sinirlendi. Çün. 
kü şair bir kadına fena halde hü
cum ediyordu. Sonra altından baş
ka bir şiire baktı. Bu şiirin adı 
cKadın arıyan adam• dı. 

Genç kadın bir aşık gibi titredi. 
- Güzel şiir .. Tam benim ara. 

dığım adam. Dedi. 

Akdeniz havzasında Ahnanya· 
nın zarı denizde ve ingilterenin 
ziifı da havadadır. Bir taraftan Al
man hava kuvvetleri muvaffak o
luyor. Diğer tarafta İngiliz deniz 
knvvetleri Akdeniz hakimiyetini 
muhafaza}·a dernıu ediyor. Akde
nizde harp, netice itibarile hava 
ve deniz kuvvetleri arasındaki mü· 
cadeleden ibarettir. İngiltere Ce· 
belüttarık, Malta ve Süveyş ge
çitlerini muhafaza için harbe b~ş· 
ladığı zaman, Cebelüttarık ve 
Süvey;in muhafazasından emindi. 
Zira garpta t'ransa ve İspanya, bi
tarak kalmak ve Alman orduları· 
mn kendi topraklarından geçme· 
sine müsaade etmemek fikrinde 
idiler. Şarkta Süveyş istikame!İn- : 
de Almanya uzaktı. İngiltere AJ. 
manyayı Balkanlarda durduraca
ğını zannediyor ve daha yeni müt· 
tefikler bulabileceğini ümit edi
yordu. 

TEHLİKELİ SEYAHAT 
TOM BROWN ve PEGGY MORAN 

tarafından oynanmış biiJ tik macera filnü 

2 - YILDIZ SULTAN 
NECAT ve ABDÜLGANİ 

tarafınadn oynanmış Türkçe Sözlü ve Arapca şarkWa Film 

Bugün saat 1 de tenz.il\itlı matine ••••••ılfi• ı 

ŞARK Sineması 
MARTHA HARELL- THEO LINGEN 
Paul Horbiger ve Helli Finkenzeller 

tara!.ndan fevkalade btr tarzda yaratılan ve hergün valslerle sarkıları
nın ahengile salonu baştan ba~a doldurarak ragbeti umwniyeye maz
har olan, 

OPERA Balosu 
Süper filminin 2 nci zafer haftası 

Bugı.in saat 1 de tenzil.atlı nıatine 

Katar, Pendik isasyonuna var. 
dığı zaman, ~aci Aksu kompar • 
ımana döndü, içerde hoşuna gi -
den o güzel genç kadını görünce 
içinden: 

Birkaç şiir daha okudu. Son 
şiirler pek ho una gtimisti. Şiir
leri karı~tırırken en altta küçük 
bir kutu gözüne ilişti. Gülerek: 

- Bunda da galiba pas•a var. Garpta İspanya ve Fransanın 1 Bugün İPEK Sinemasında 
2 BÜYÜK FiLM BiRDEN 

Şairin pastası, ş!irleri kadar güzel 
ve tatlıcl;r. 

- Bu yolculuk zevkli olacak. 
Zira kadın denilen şiir kar~ımda. 
dır. Diyordu. 

Diye kutuyu açtı. Tam karıştı
rırken bir silah sesi duyuldu. Genç 
kadın sapsarı oldu. Bayılacaktı. 
Olduğu yere yığılıverdi. 

ti. Bu manzaryı görünce evvela, 
hyret içinde kaldı. Sonra, gülürr.. 
siyerek genç kadına döndü: 

- Affedersiniz, hanımefendi, 

tabancamı kutunun içine koy -
makla kafi bir emniyet tedbiri al
mamış olduğumu şimdi anlıyorum. 
Silahımın emniyet kanadını ka. 
pamağı unutmuşum. Özür dile · 
rirn. 

Kadın da belki ayni şeyleri dü
şünüyordu. Çünkü. genç şaire 

dikkatle bakıyordu. Göz göze gel
dikeri vakit, başını pencere tara-

- İmdat imdat. .. 
Diye ba(,'lrmak ıhtiyac:nı du • 

yuyordu. Koridordan ayak ses -
!eri geliyordu. Bir dakika sonra, 
genç adam koncpartımana g:rmi'-

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 65 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

__ rr- Yazan: M. IAllİ KABAYEL 

Olti nehri boyunca hareket edildi 
- Git, hükümdarına söyle, Bal

tan meınlek<'tlerini şte bunlarla 
zaptettim!. 

Demişti. 

Murahhasın Macaristana avde· 
tinde nakleykdigı be; kahraman&
ne söz, :Macar kralının tc18şını bir 
kat daha arttırm~tı. 

Yine o sene, Bcya•J, bir sür'ati 
berkiye ile Bulgarı.;tanı yarıp 

geçerek Ulah arazisini istila ve 
Ulah prensi M rçeyi Türk devleti
ne senevi vcrgı verrreğe mecbur 
eylemiş bulunduğundan bu mu- j 
nfferryet Macar kral nın mu tak- 1 

bel emellerini altfu,t etmiş ve ba
flllUl çaresinı diger devletlerle ıt
tifakta bulm~tu. 
Ytldırrm Beyazıd, bu son sefe

rinde Tunayı geçm41ti. Ulah (Ro· 
manya) memleketin~ ayak bas· 
mıştı ve Romanya kralını VE"rgi 
verir bir dominyon haline getir· 
~i. 

Macar karalı. Moldavadan kallcıp 
Mirçe ile miızakereye geldı (1). 

Mırçen!n idaresınde buluran a
razı 'l'iirkler 14raiından zap!Qlun- i 

mıış ve M.rçe dahi De\"<(t A,1 s· j 
ye. e C'ne-vl VFr \ r .ıtt;"' rr. 1.1 

edilmiş ,,lduğıınrlan Macar kralı 

tarafından \'Uku bulan teklife der
hal muvafakat etti. 

Hatta Macar kralı Mirçeyi ken· 
dine daha me>tın bir rabıta ile mer
but bulundurmak için anı Fogara 
kıontu ve Se,·erin beyi tayin etti, 
İkis1 beyninde akdolunan ittifak
ta, Türkletle bir harp \'Ukuunda 
Mirc;enin Macaristana muavenet 
etmesine, Macar ordusunun mem
leketinden m'lruruna müsaade ey-

ı )emesine, :cabmda Macar ordusu· 
nu iaşe ve :\facarların hattı ric'ati 
ile gende kalan aksamını m:.ı a
faza eylemesine karar verildi. Bu
nurla .,~raber J\lirçe ik• seneC:en
ber; Tur klerin haraçgüıarı id., 

Macar kral: bu ittiıa'.:. akdet· 
tikten sorıra C· senenin may:s.rdn 
bil) ük bir ordıı .le Turçlıurg geç:· 
dinden geçti \'e garba deıgru hare· 
l<d ederek Oltı nc'ırı bo;unca 
hareket ev ledi. 

Burada Mirçe ordusu 'le bır'C'· 
şt>rek Tunava doğru ilerled B. cr
dııcla Gran pıskaposu ve ~aıre IJ. • 
bi Macar a lzauelcrı de kuvn•tle· 
ril( bı;. J . , JfdU. 

1 - KAHVECİ GÜZELİ 
Blylk Maılklll Tlrk Filmi 

2 - HAYAT GÜZELDİR 
CLAUDETTE COLBERT - jAMES STEVART 

•••llİiiiiiiiil Bucün 5aat ı de tenzil3Uı matine iiıiiıiıilı•••• 

Macar kralı ile Mirçe maiyetin
<İe bulunan bu cesim ordu, 'Türk 
hudud;ma doğru ilerler ilerlemez 
hudut muhafazasına memmur olan 
Türk piştarları aldıkları emir mu
cıbince Niğbolu) a çekildiler. 

Müttefikin ordusu Türklerın bu 
hareketinden bir kat daha cür'et
lenerek ileri harekatına faaliyetle 
devö.m elmeğe başladılar. 

Fakat bu esnada Macar icralı, 
kraliçe Maı·inin vefatı haberini a
lınc~ Macaristanda bulunmaqa 
.kendisıni mecbur gördü. 

Bunun üzerine daha zıyade iler· 
!emekten feragat ederek ordusile 
btraber geri dönmğe mecbur ol· 
du. Macar kralı, maiytindcki ordu 
ile Ulah dahilindeki ormanlardan 
geçtı;;. • . ada Ul<ıhların Uıanuzıı
na .... ğradı. 
Mırçe selerın oırdeııbıre !nlutaa 

u,b . n ~ .'."lı. r. Lncc mtiteessır o} ... 

H • TuJKlert kdr her t•'·liı 

...ıa'1€nf 1 ter Jr.. hrurr": bı .. ı'ald0 

.Kc:.lciıı ~ r. ... "lı,t ~c eG ·nt.·t. :l..r ~ 
) , ~ •. J1 1 UC:! 

çin bu suretle hareket etmeğe te
şebbüs ey !emişti. 

Mirçenin hareketi, Türklerin e
linden kendisini kurtarmak ve 
onlara hoş görünmek için avdet 
eden Macarlara taarruz etmi§tl 

Macar kral, N iğbolu üzerine 
doğru hareket ettiği zaman Yıldı
rım Beyazıd dedesi Osman Gazinin 
vasiyetini yerine getirmeğe çalı
şarak İstanbulu muhasara etmiş, 
şehri fevkal§.dc tazyik eylemi§ti. 

O zaman Roma Şark İmparatoru 
bulunan Emanüel, Yıldırım Be
yazıdın kahramanane savletleri 
karşısında zebun olduğunu görün
ce hıristiyanlıgın :eblikede bu
lunduğunu ilerı sı.irer .. k Avrupa 
hükumetlerinin hemen kaffesıne 
müracaat etrnis, Bızans halknın 

suiah.5k ve fazl!ebizlık yüzünde,. 
düçıır olduğu z.af. bu uretl~ tt>ltıf;. 
ye le· t bbıb etmı:;tı. 

( Arluısı. ''ar) 

( l) Ta .. ıh; ncd«ti O"uani~·ı· 
<ılı ı. s. 103 

Hiç görülmemiş yeni bir heyecan 
Alemine sürükliyen 

NELSON EDDY 
Ve 

JEANETT MAC 
DONALD 
ın n1uazzam harikası 

A Doğarken 

Ancak 3 Gün 
Daha gösterilecektir. 

tarak: 
- Haydi bakalım, al şuıı., 

sana Hünkarın bir hediyesidff 
evine de bundan sonra ad,; 
çapkınlıktan, soytarılıktan, 

bekrilikten biraz nzgeç. 
çocuğunla devlete, millete d,,, 

Mustafa, koca keseyi ahP 
çinin şıngır şıngı altın doJll 
duğunu çakınca: 

- Ah pasam .dedi. ne ohır 
bu gece de -bıır~da kalsanı i' 
alay pot daha kır'3m nasıl 

Meşhur minare vak 
Saray macerasından sonr• 

tafa, biraz daha ağırlnşll• 

daha duruldu, kendine bir••~ 
çeki düzen nrdi. Zaten ar 

,--BUGÜN--.._ 

BEYAZIDDA 

nun y;şı da hayli ilcr1e111İŞ. 
beşi geçmişti. Vakıa o, be 

rakıyı biisbiitiin bırakmadı 
şimdi yaşının ilerlemesi doll 
bir yandan da sofuluğa b 
:Mustafa zaten raınazanlardJr 
dillerde pek içmeL, bi;yle 

MAllMARA Sbıenusının yükselı; 

ve ha'\'"adar tara.çalannda 

MARMARA 
GAZİNOSU 

AÇILDI! 
Şadırvan - Asma çiçek bah
çeleri - llarmara ve Adalara ba
rikulAdc b1.r nezaret - 2000 ki-

ş11ik taıaça4ır. 

Fevkal4de Servlı 

_..Dillerde Dolqan• 

GBETA GARBO 
nun Abidesi 

GÜLMEYEN 
KADIN 
Son 

Ttirqe lliidii 
ikinci Hafta 

Günlerden 

1 Mi L L ı M AL[MOAR 1 
AJnca: 

Ahtb11 - .ı.~e ,,...un 

Kara GÜNEŞ 

DOKTOR 
Rafız Cemal 

LOK:\tA • HEKİM 
DAHİUYE M('TEJIASSJSI 

Dh an)·o]u 104 
'\tn >'~!'J · ., ıllrrl: 2.5 .. G. Tel: :t2391 

ı rck gecelerde daha ziyade c 
re gider, günalılarma tö,·be 

1 

di. Şimdi ise cuı>ıa geceleri il 
ni şeyi y·apmıya başladı. 

l\lustafa bu i~inin temiz it 
1 nmdan, ruhundaki saf galeY 

bir türlü kabına sığamıyaO 
adanı, bazao yatsıya kadat 
hanede kafayı çektikten 
yatsı okunurken ağzıııı ııaı>' 
yile falan çalkala~·ıp canıifeıf 
lıyor, hazan da akşamdan flİf 
mediği halde yatsı nnıu~,t 
çıktıktan sonra kendi kendi . 

- Allalıa karşı olan "'' 
yaptım. şimdi de kendinıe 

,·azifeıni yapalntı!. 

Diye yolda meı haııt"."' d• 
du. 

Yine böyle bir ak}anı, !\I 
Çadıreılardaki ıneyhauenill 
de. y·alııızca adamakıllı 

1 çektikten sonra, Be~·azıd ~ 
doğru yürürken haklı ]u 

yazıt meydanına bir al•) 
san birikmi~ ve hepsi de ı{ . 
camiin bir ıninaresine dik~ 
tada bir hayhuy·dur, bir #'' 
P"hrtıdır gidiyordu. Kala 
l~inc giren lltustala birkaÇ 
ııordu: ,t 

- Ne var ~ahu ne olııı· 
birikmi~ ahali buraya?. 

Biri cevap \·erdi: 
- Tam miitzzin nıinare,·t,. 

yatsı ezanı oltuyaeaj\ı z•"''ıı 
dan önce davranan bir sı:• 
ayni n1inareye t;ıkmıs. ar-" 
ğırıp duru)or. 

- Ne dh·e ba"mp durın 
• h -- Bir t:ıkmı sarma saP• 

!er söı liiyor. Ha,, işte bıılı 
başladı delice hağırnıı~·a!. , 

Mustafa minareye kulalı 
· dır' rt• ıninar<·den şu ıı::esJl'rı 

( .Arkı!" 
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- Bir asusun 
Gizli Defteri 

Viıi hiikfunetinin Al· 
manya ile mütareke ka· 
yıtları haricinde itbirli· 
ii yapma•ı, Amerikada 
da elim bir teıir husule 

<tıu yazu.m metinleri AnadOJa getirmiıtir. Amerikanın • 
l .\ionaı bultenlerinden ~) gayretleri akiın kalınca, 
tlhiı eden: M•ammer Al4hlC Vifi hükfımeti ile ıiyaıi 
iransan.n Almanya ,le İ;jbirliği münasebetle"ri keıeceği 
-ı>nıası Amerıkada da biiyük a- ::::d:e:z:an:ne:d:ilm:e:k:t:e:d:i:r':'::j 
~er husu.e .;-et.rınl,f b11lwınıak- -

Fransa hareka
tınc\a kendisini 
haklı görüyor 

Suriyeye gelecek 
İngiliz tayyare
lerine nasıl mua-

GARBDEN 
ÖNCE 

ŞARKTA 
(Boşına.kaleden Df'V1!.m) 

altında, Alınanların Şarki Akde
nizde her türlü imkün ve enerji
lerini ortaya ko)'arak döğiişecek
lcri muhakkak olmakla beraber; 
muvaffak olmaları ihtimali he· 
men hemen yok gibidir. Beliti de 
Şarki Akdenizde vulma gelecek 
bu çok çetin ltoğu~ma Alman tay
yörelerinin , .. e italyan donanma
sının büyük zayiatına sebep ola
cıık; İngiliz hava, deniz, kara or· 
dularının parlak ve şerefli bir ıa· 
fer kazanmasını teshil edecektir. 
İnı:-ilizler: muhakkak iri Arap ya· 
runadasıuı ve .. lL ... ın behemc1ıt:al 
ellerinde tutmak azmini mahafaza 
eylemekte ve ona göre hnırlan
maktftdırlar. 

No. 16 -
Yazan: Frıuı.ci6 Maclwı:rıt Çl!'\d-en: l~ F SERTELLi 

Çok iyi bir yüzücü olan Mister Wilyams'ın 
tayyareye doğru yüzdüğünü görüyorcum 

t.ı.ır miş ve Amerikanın ne yapmak is. 
tediğini söylememiştır. 

Viş~ 17 (AA.I - Ofi aşağıdaki teb
liti ""~or: mele edilecek ? 

ııe.mı mabafilcle, Rm:velrin, Mare-ı\ı> e tka Cumhur Reisi Ruz -
·• r vod.ı Fransızlara hitaben 

'r n~.uk söylıyerek bıllıassa de
tır ki 

AMERİKA BAHRİYE NAZIRININ 
SÖZLERİ 

~al Peten'iıı b.itabesi.nİD. Fransız mUs
temlelteittmi AlmuQ'anın emrine koy
duğu minamtın Ç&b.nldı~m uınnetti
receılı: •ilddci b"T8Jllltı resmi ıneba
filde büyük ıbır hay.retle ka ·ılanmış
tu. Garp ya küresmdcki Guban, 
Gine, lıılartinik .gi.b! Fran.cnz mi.ı.stem
leUl~ Amerika taraflndan işga
l; iıı derp ed.ildiğ-. .. Norm3ndi,. de 
d ıil o ak uzere Amerıkada bulunan 
1..ıu Fransız npurunun kontrol alb.na 
alınaca!ı ha erler de h~rrct ııyanıitr -

B.rleşık Amerikanın Fransa 
~ü,.,et!lc olan mü.nasebetlerin. 
k.ı •tyaseti Fransız - Alman mü

:.re e şartlarına ve bu mü\areke 
~ Fransa hükwuetıne konulan 

lt ta. dıdata blınat edıyordu. 
·• ' da ayrıca da, Almanya ıle 

U .ar ' en. '1 .capları harcınde 
bır ışbırliğinın kabul edılmı • 

•cegıne Jaır Fransa Devlet Rei
~ · ve 1'ükümetinin teminatına 

alik bu1 .ınuyorduk• 1 
A. 1Fı:t!KA FRANSIZ MUS- 1 

KALMIŞ GİBIDlR 1 
, Bu•ün Amenkan gazetelerı Rıız-j 

ın bu hitabcsındcn bahsetmek.. 1 
Vişi'nın Hitler~e bırleşme-

1 n onime geçnl'('k ,çin Ruzve\-
<:ı rfcttiğı gayretkrın akım kal. 

it< b :ı.Lec14tni söylemektedU'. 
•\'a,ingtun Post• gaV?tesi, Ço:
l' uraraatinın akim kaldığı 

ttı·dc, R..ızVt>ltin muvaiiak ola -
ı~acağını söylüyor. 
Amerıka ile Vişi arasında si ,,._ 

ti .:ısebetler her bakundan ke-
., nıış g;!ıidir. Halta o nisbette ki 
~ıııe,ucan fırinın yakında gen 

ı:ır•_ac.ığı beklenmektedir. 
İERİKA FRAANSIM Mti'S -
TEMLEKELERİNE EL 

KOYACAK MI' 
bı · r taraf•an Amerıkan ga 

~t- r Fransanm bilhassa Mar-
~- ık, G ne gibi müstemlekeleri - ı 

ne olacağını ı;ıoru\'orm. Bu ga., 
leteler hulfısatan .şöyl<e dıyorlar: 
•Vışin n hat.ı hareketi Amerika 
•fk· an umumiyesinde elim bir te· \ 
'r bırakmıştır Harbın Aıneri -
taya nckadar ~-akın <ılduğu şımdi 
IQ.1:ıa ıyı hissedilmektedir. 

•Nevyor'k Taymıs. gazetes: de 
!il an soyluyor: 
•H.ı~tan. istila et~k için 

1 • nın Danimarkaya, ·ar -
, Holandaya 'oe Dclçikay:ı el 

t l'm~k ıçin de Hitle":'IIl ıleri si.ir-
lt'erı haklara istinat ederek A

~ • adalannı. Dikan •-e Fransız 

4•r;kasının bütün ınüh.m lıman. 
h tını ışgal etmeğe iQi{ı gelecek 
ır f nyu vakit gcçirınooen bu ,,. 

~ ıntakalara göndermeliyiz. Bu 
ka ı b.lahare bır ted ı p here ti 

~ ri i haline sokmaklığmıız 
m l"elirse dahı yine v:ıpmağa 
rız. Bunun neticesı Alman de

<ıltıları bir vapur kaftlemizi ba-
-$a kadar cklediginiz tak. 

de karşılaşacağımız netıcecren 

ha feruı olmıyacakUl'. • 
Devlı Tel.;:rafın Vaşington mu- 1 

'ıabır'ne gore, Eğer Fransa Alınan
ı askeri işbil'hi!i yapacak <ılur. 
ag ebı ihtimal, Amertb da garp 
m küresındeki Fraru;ı~ müs-

1~ınl0kelerine kar~ı derhal askeri 
~elcita girişecektır. Bu toprak· 
ar, lr bir Fraıısaya iade edilın. 
ti :e vevahu\ müs\al<il ara.:i ola -
l'tlt kuroluncıya kadar Paname -
tıkan konferansı tarafından i~gal 
~· ıdare edilecektir. Eğer General 
~gand Almanlan.D. Manşal Pe. 

~'i.n Avrupa ve Afrikada Alman 
b t r~im kabul ettiği hakkındaki 
eyanat.na nığmen, Şimali Afri· 

kada Almanlara !arş.ı kaymağa 
~~bbüs edecek olursa Amerika 

-'<ümcti kiraiama '"' Odiinç ver-
llıe kanununun derpış ettiği bütün 
hrdıwı yapacaktır. 

bakar Almanlar tarafıııdan İS
gaı edildıği takdırde Amerıka da 
lllı!z•lyaya bu kadar yakın bir ÜS· 

Se derhal vaz'ıyed ed.ılmesi lehin
de şıddetli bir mücadele yapıla. -
t&lttır 

GEMİ KAFİLELERİNİ 
HİMAYE MESELESİ 

Amerika Bahriye Nazırı Knoks 
bir mülakatta şunları sövlemıştir: 
cSon 24 saatin en heyecanlı ha
disesi, Vişi'nin Alınanyaya tevec
cüh etmiş olmasıdır. Vi~L Alman. 
!arın pençesindedir. Kendi işicri
nin idaresıne malik d~ildır Hit
ler, Fransayı eiine a:mıştır.• 

SURİYE TAYYARE 
MEYDANLARINA TAARRUZ 

nnştır ~ 

1946 ıa. Fransa i c:.!ere taraflndan 
~dildltı. zaman.. Amerika Fransa
nu" muracaa'" ne ce'\-&P vernıeınlşh. 

Bii..vök bır devi.et rohinu toprakla
rını ve I torluğı.mu muhafaza et
mek '" yen. Fnıns:ının. yeni A '. rupa
nm tJni. nnde A.Iınanya ile ~eşrlld 
naesai etlnJ.fe h.ak:.tt \~a dır. Bu, Bi.trük 
Bnt:ınyay ... kan- "Jir tecavuz hareketi 
ola= 

Fraı•s z - Alman müzakercle=i. 
ntn açılrr.ı. ~ Fransız efk.3.rı ..;.mu
"Tliyesıni hifoır s;rret'e sürprize 

Kahire teblığleri, Ingilız hava 
kuvv tlerin:n, Suriyede üç tayya. 
re meydanına. taarruz e\lık.erıni 
bildır'llck!edir. Bcnlar Şam, Ra. -
yak ve Tüdmür ta yare meydan· 

landır Tüd-nür'de üç Vwıkers, 
diğer iki Alman ve bır Kaproni J 
tayyarse II'·lralvöze tutu'muş, en 
az Uç tayvare ciddi hasara uğra • 
tılmıştır 1 

dÜ§Ü!'memİitır. Çimku Montm·ar 
politıkası hiçbir zaman reddedil.. 
memış, hatta intızar deucsınde 
bile birçok defa teyit edilmiştir. 
Eğer Mareşal, müzak.,reler hak -
kında fazla talsilat vermemişse 
bunun sebebi müz.akereiıerin he -
nüz mhayetenmemiş olması, ilk 
merhale>inde bulunmasındadır. 

Beyrut.a neşredılen resmi bir 
teblığe güre, bu taarruzlarda bir 
Fransız subayı. ölmüş, bırkaç kişi 
yaralanmıştır. Hiıdıse, Bcvruttaki 
İngiliz konsolosu nezdinde protes· 
to edilmiştır. 

Fransız teblıği, gek'1 tayyare

lerden on beşinin inrueğe mc.:bur 
kaldıklarını ve mütareke ~artlan 
mucıbince, bu tayyarelerın sur'at. 
le hareket etmeleri içın tcdbırler 
alındığını ilin.,, etmektedcr. 
İngiPz tayyarelerı Suriye ve 

Lubnan n muhtelif yerl·'ruı.e hür 
Fransız Gener i Kutro'nuıı •.m -

zası:ıı ta~lyan bepı1na._leer 

mışlard.ır. 

HESS HADİSESİ 

at -

Vış' hıikümetinin Almanya 'le 
işbırlığine karar vermış olması b;i.. 
dkeo;ı Hes.> vak'asını ıkıncı .>af -
haya atmıştır. 

Bllllunla beraber Br tanya Ha

rici)'e =.ırları, EntelLcens ser. 
v-li memurlan da hazı.r olduğu 

halde. H 'ın tfadesını almakta-
dırl:ır. 

Hess. e>-.·elce mektupıa temasa j 
g.nneit istediği Lnrd Hamil!Dn ile 
iki defa gor!.iilıirülinüşfür Za,en 

Hess'in İngiltereye gelışmm bir 

sebebi d~ bu Lordla görfuımekti. 

Bu görüşmeler sonunda Ç'.<Jl'Çil A
nm Kamarasında beyanatta bu. 
lunacaktır 

İNGİLİZLER SOLLUM'U 
GERİ ALDIL R 

Ortaşark lngı)iz um~mi kırar
gfıh,::ın b:r leblıgme gure. İngiliJ: 
setir kıt'aları mahdut m1kyasta 
yapt.~ı tır hareket net cesınde 
!Ia~fa ııeçidi ile Müsa.t mev -
kiıni ve Sollum'u zaptetı:n.ışlerd\r. j 
Bir miktar esır alınmıştır. 
~- . ~~~~-

İngiliz kuvvet
leri Sollum'a 
nasıl girdi? 

Kahire. 17 {AA) - Bcıı nai<tadaıı. 
ı;ataı. baliDde 7 .... !;wı Almu laiı;ini 
.tardederck dUş.nıanı Ok ıncvzıler;ne 
almış olan hf rek~t serısine- devam e
~ -l<b Brib<ı7a ı>\7aıle ~ 
düşmanı Solluı:r:ı'dan ve tepede kAin 
bir t:ı;,- oln. M:u&aiıfden ve Sollunı'un 
oo kilometre kadar Doğu Cenubunda 
bıılunan Haliaya geçldındE'n de tıkar
mtjb.rcbc. Bu ınııbdut bır harekat ne
ti~de elde edılınıştir, Alınan esir 
:ı:niktan ile d~man za.T.ıalına aıt taC

silit Mrıı.ız ııem••anibr 
D>ğ"" raftan Aıriba - Ala,ıı'de ba

rekAt f ... ,~ılasız devam etmektedu. İ
'Wyanlıor cıltiltçe dahı Tahlt.ız bir 

\'"W,.et~ler. Daha Cenapta itaı:rım. 
firJrllcrinın adodı bilhasn yerü ltıt'
alar arasında daha ,-~ttr. * Kahire 17 (A.A.) - İngiliz 
tayyareleri Bıngazi ve Beııina'yı 
şiddetle bombalanuşlardır. 

--<>---

Fransa. nekadar az olursa ol -
sun Amerikanın göndcrmış olduğu 
~.;y~k yardımlannı minnettar -
lıkla karşı\amşrtır Fakat bu sem
patı Frac.>a haricuıde bulunan ba
zı kimselerin Avrupa tesanüdüne 
karşı ılerı sürmek ıstedikleri kıt'a
lar arası tesanüdüne Fransayı. gö· 
türmek ıçın k;ifi değildır 

Amerika Bah-
rige Nazırının 
geni beyanatı 
v--. 17 (AAI- Bohrire Na

zırı Albar Koolts. Amttıkanın halen 
büyük bı.r d~niz t.e- hhat programını 
tatbik elmekt.e oldul!ıma sorlem~tlr. 

N=r demiilir ki: 
tSııll~ı ver ıi:ôruncn bir küçük 

zümrenin hatu.ı. yi.ııüudcn Amerika 
1916 da \'UCt.u.ie ~cUrdıği prograrmn 
talbik.1tuu 1922 de dardurm,,.tu. Bu 
mu.h.arebeden .soru·• da ywe ayni sulh
pe:rvcrlcr, Aıı.ıttikaııın para.sa olnladı
ğını i.lıecı f>Üı·eıci., bu .PTO&I1UDJ dur
durrııya calı$<1caklat'dır. Artık buntan 
<li!llemernclı: !Aumdır. 

Vaşincton, 17 {AA.I - Cılmhumo
is:i Ruzvclt 18 sahil muhafaza gemisi 
ln$ti ~in kOıntreden 60 mıl_yon dolar 
uıı.ı.at istıycreltt.ir. Bu geuıil<r İngn
tereye verih·nle.rin yenne konat"aktır. 

Alman radyo
sunun ortaya 
attı~ı bir haber 

Loııılra 17 (A.A.)- Bii.)'tcr: 
Almanlarnı .Bü1ük Brit.a.yayı 

dünyannı ve hilhııssa YOl1lUlista
nın naza1·1nda itibardan dü~nnek 
arıusllc Okyaııu• haber sen isleri· 
aia yaydığı yeni bir masal uydur
duldan görülmektedir. Bu masa
la göre, ev«ltt Atinada İagiliz 
elçisi olıırak bulunmuş olıın Sir 
Miloael Palairct Fılislne gitmiş S'e 
istikbalde İngiltere ile Yunanis· 
tan arasındaki blitiin muha\,era· 
tıa Londudaki Yunanistan elçi· 
!iği n.sdasile yapılacağını ltildir
ıniştir. 

Bu masalda hakkati ifade .,den 
bir tek keliKte me\'nıt olmadığı 
Looı•radan lııil.irilmektedir. Yu
ııanistruıı İaı:iltCttnin 111iittefiki· 
fu •·e Inıı-iliz bükıimeüle meşru 
Ywuın twkümeü arasuwla pek ta
bii ..ıarak normal cliplematik mii· 
.aasebetler idame cdllmcktc<lir. * Londra 17 (A.A.) - İngiltere 
üı:erinde eyvelce bildirilenlerden 
başka:! <'Uşnun tayyaresi daha 
tahrip ed lmiş ,.e bu suretle diin 
gündüz .:-şüriilen tayyarelerin a. 
dedi 7 }'e baliğ olmuştur. 

Kızıl Denizin Almanra tarafın. 
~an harp mıntakası ilan edilmesi 
"ezrine, Amerika Cumhur Reisi 
!Uıvclt, buralara gönderilen gemi '\'ar 41 m V 8 Saf Jı 8 t 
a.fılelerınin himaye edilip edil - 1 

ıı- hceği ı.akkında gazetecilerin dUJgulan ko feransı 1. 
* Londra 17 (AA.) - İngiliz 

tayyareleri, bu gece Almanyadaki 
ashri hedefleri bombardıman et-

8Gtduğu suallere cevaben. Ame- Beyoğlu Halkevinden · mişhr 

/\.tıka f osunun, bundan evvel de 1 _ 21 mavıs çarşamba günıi -.ı,ııııİıfl.ııııllllıııllllldlllııl"---111111.ııı-ı.I 
kd ,ızde ve Karaib denızinde • . · tk.ı d f la k 

1 
saat 17,30 da Halkevtm.~n Tepe • 

e: a v apl..ır rı orsan ara . . ~ 

Babubat anbarı 

Acaba Almanlara 
gösterilen 

muamele gibi mi 'l 
Londra, 17 (A.A..) - Surıye Uslcri

nin Almanya tarafından kul4ınıhnası 
mü.~asebetiyle hliklıınetın siddetle ha
reket ıçin \•erdiği kara· Londr.:ıda tt
tifakl.a tasvıp ediln1iitı •. 

Daıly Tclcgraph g:ııetesi yazıyor· 
G<'neral Dentz'in Suriycde takı.na

cagı hattı hnreket, vaziyeti daha ı.yl 
gijrıneğe imkrın verecektır General 
~entz'.ın Suriye göklerinde ı;::Orülccek 
Ingiliz tayyarelerine karşı da .t\lman 
tayyarelerin<" kaTŞl gOstcrlien mua ... 
meleyi t.atbı:t edıp etmiye-ceğı anlaıı

lacaktr Hnhald.E", Genenl Dentz, 
Suriyt'.!llin harp sahne:ı olmasına mfı- 1 

ni olmak i(in ,.egine çarenin Alınan 
mü!camzmdan uzak kalmak oldu.."u-

1 

nu id..rakten hl.1i kala ~ 

SOLLM'DA 
(l jnd ·atıtfN.en Devam) 

!iği: Ba:;ra ıle Habbaniyede su -
künet vardır. 

Kahire 17 (A.A.) - Ha\·a ka • 
rargiıhının tebliği: Iraktaki hare. 
kiı.ta iştirak edt>n İngiliz tayya -
releri Samava'dakı askeri bara -
kalara muvaUakiyetli hücumlar 
yapmışt.r. Kampın dahiline birçok 
bomba atılmıştır. 

Girit üzerinde 
(1 lnd s.ı.;t-~ 

adası üzerinde çarpışmalar olmuş
tur. Bu çarpışmalarda sekiz Al • 
man ta ·yaresinin tahrıp ~ildiği 
şimdi bilinmektedU'. 

Habeşistanda 
( 1 tıııcı Sıılail- Dena) 

ilerleyişler kaydetm~lerdir. Ro
dezya hava kuvvetlen harelı:ita 
iştirak etmektedir İtalyan DK!VZL. 

lerine y'-'lliden şiddetli hü.cumlar 
yapılmıştır. 
Habeşistandaki hür Fraıısı.z tay

yareleri, Habeşistantn şimali gar
bisindeki Gondar tayyare Im')' _ 

danını boınbalaımslardır. Yerdeki 
İtalyan tayyareleri agu· suretle 
hasaca uğratılmıştır. 

Vişi hükumeti 
(1 inci SahiiedE"n Devam) 

münasebetleri ~imdive kadar mii
tareke şartlarına müstenit id 
Fransız hükumetinden ald ,ğımız 
teınına- ta da. Almanlarla te;;riki 
mesaıniıı mütareke şartla.-,nı aş- 1 
mıyacağı bildırıliyordu. Serb(»t ve 
hür müesseselerin dealini hiıla 
beslemekte olan Fransızlar!n, ye
niden tesisleri anı gelinci)'<! kada" 
bu prcıısıpleri uğrurda mukave • 
met göstereceklerine itıınat edı 
lebilir 

İran ve Irak 
( 1 lnoi Sa.tıif(lı(]en Devam) 

racı su.reliyle isU.knu akdi Içln l\olaliye 
VeıkMtne 111:nuni!"et Te'ri1,...ı,u.r. Taln't· 
li.tıu fai& •f' ikramiye tutarı ym.d.f' ı 
olacaJ<"". Tahrilillar. itibari k,,...U 
1ıeır !9ene 15 milyon lirayı Jrr-('memek 

'ft !9 .... - Na ecl- -"'7le 
çıkanlaeaklrr. Bu hwu.Cibk.t l.i7iha soa. 
§d<llnl~. 

Yeniden ceza 
gören esnaf 

( 1 inci Sailifedı>ıı Devam) 
3123, 3023 ve Çarşamba - Mccirliye
köyü hattında işliyeıı 3061 numaralı. 
otobüsler fgzl:ı yolcu aldıkla~·ınd:ıo. 
ve yolculara bilet kesn1edik1erinden. 
3104 numaralı otobüs te başka hatta 
işlediğinden, 15 şoför de muhtelif be
lediye suçlarından ce.zalandtrılınış1ar

dır. 

Giztemeğe llzum yok 
(2 inci sahifeden devam) 

bir taktm ikinci, ü~ünrii 4tteee
deki hareketlerle 'kazanılmıyacağı 
için İngiltere de nihayet bir gün 
asd varmak istedikleri hedefleri 
elde etmek üzere kat'i barekala 
~çecektir. B• lıarekit in ·anca 
mümkün olduğu kadar en aı: zayi· 
ata malolmalı.. Çünkü grçen harp· 
tee alwnu:; dersler de göstermiş-

Belki de müthiş bir felaketi ön
lemifj olacaktım. 

Vilyams güverteden ayrıldık
tan sonra, yani öğleden sonra saat 
tarr Hn buçukta kaptan ı..öşkün
den birdenbire cS. O. S .• ışareti 
verildiğini ve fasılas·z düdük çal
mağa b~ladığınt gördüm. 

Tayfalar da birer b rer d~r....ze at
lıyordu. Süvari kaptan ltöşkiirde 
yolculara ve tayfalaı·a emır •, e;
melı:le rııeşguld 

Vapi.rda ani bir teliş.. bağrışma
lar ,koşu~malar baş.ladL 
Sormağa ~-.kit kalmadı. Gemi 

Bu s:rada uı:al<tan b!r m ı- r se
si durdum.. etrafıma bakınd.-n. 

Havada bir ta)" ar<'nin sıır'a~.e 
kaza mahalline gclm1'ltte old g~
nn g:. :m. Tayyare bı.ra-ı .., ra 
ust .. muze gcldL .. ırrr e b:>.! 

birden ~'<'.>!unu kesmişti. 
Bu, bir deniz t y 1 

Acaba kım ar \Od." 

Irakta vazi)·ete lıiıkim olmağa 
doğru giden İngilizler Filistin \'e 
l\lısıra da lıer türlü imkandan is
tifade ederek asker. tan·are. ıno
törlü \·asıta ve harp n1a1zcınesi 
yıf:nıaktadırlar. Bütü.n bu bölge
lerdeki İngfüı kun·etleriııiıı bir 
nulyonu ge.-;n1ek. üure hufancluğu 
...., Hiudistanda da :>00.008 ki~ililt 
hir ordu ıın talim de...-rcsinin so
nuna geldiği saklanmaınaktadır. 
Diğer tnrartan lmr ceph_e...inde 
de İngilizler tekrar te~ebbüs ,.e 
hareket kudretini ellerine alımş 
hulunmaktadırlar. 'itekiın, Sol
ltım \'e Halfa geçidini kun·etli 
bir taarruzla istirdat etmi !erdir. 
llurada. İngilizlerin Ceik ınotörlii 
kuv •·etlerle taanıııa ge~tiklerini 
Almanlar dahi resmi tebli~lerinde 
itiraf etmekte ve ui:radıkları he
zimeti binız da İtah an müstem
leke Jutulının sırlıııa )·ükleterek 
teni etmektedirler. 

Deniz olduk.ça sakınd~ 
Vapur siivarisi, yolculara: 
•- Elektirk dairesinden ~angın 

çıkt1 '\'<? gemmin her ~-eri a için
de kaldı. Cankurtaran sımıt crıne 
sarılıp denize atıln:z'. 

Bıınu sormağa ·ı:~ '\' rr -

d.". 
Çok ·1 bir ; ı.. u öl"n t.>r 

V l~·amsın ıa.yy .ıre , do ı ı ) • • · 
rek gittı,,ı mi goru. rd 

Herhald.,, Alman taarnuu ister 
• lnız arki Akdeniıde •·e Orta 
Şarkta. i>otn Alufenizin ıunumun· 
ela birden ba \asa dahi; İnriliıle· 
rin çok çetin ,-e canlannı di. leri
ae takan bir uimle muka,·emet 
gösterecekleri , . ., bilha a Suriye
nin hazır lokma halinde Alman· 
lar eline !l"Çnlf!Sine fırsat bırak· 
mıyaukları muh•l&aktır n .. dün 
de tclıariiz ettirdtkimiz gibi; Suri
yen.İD İııgi!İı kn•"'etleri tarafın
d11n işgali Yak,., '~ Orta 
Şarkıa emai,-eti ..e ingiliz tmpa
r1ı.,rluğuaun Hindi tana knhr 
nrlıl?mm muhafa.a ı bakımından 
bt'i ha ali lıir ttburi ettir. Ba 
işgale. Fransanın Cemiy<' i Ak· 
, ..... dan çekilm~ n SurİH man· 
dasmın merfu bale ge~m~ lıulıın· 
maç,ı nliisaJt oldu(i"u kadar, bi7:r.at 
ve binne[s Suriyrnin 1nii tekbel 
istiklal ı·e refalııııı temin edecek 
menfıt.AtlC'r "1e- yjn,.. hu icç~li tlavet 
edC'r hir ntnhiv<'t ifadesi i~indedir. 

li"TJl".'1\ f77F.T l?-.:"'-"'"tr1'1 

Bu sınırla telsiz te!t(raf kama-
rasından n:ütemadfyen · 

·Bamburı:a . · · d•rl 1 
saat mesafede. deniz orta-
5mda.. Faberiiı) .. atl'•ler 
içindetlir. İmclat- İ daü 

İşaretlerile bütün dünya t sı.t 

merkezleri faciadan haberdar e
diliyordu. 
Kadın yolcular, çocuttar ve 

ihtiyarlar cankurtaran sandalla
rına bindiriliyoyr .-e gençlerle 
tayfalar cankurtaran gömleltlerile 1 
sUııitlere sarılıp denızc atlı) arlar-
dı. 

O dakikada Nist.cr \il -amısı ne 
kadar görmek istedım. Etrara lwş
tum. Kamarama inmek unlinını 
balarnadım. Üst guverteı:lc Sl!'

t..n:da palto ile kalmıştım. 
Bu sırada denizden b:r ses dııy

dum: 
- Mister Ceymis_ ne rlu:ruyor

sı.ın. dostum! Denize atll_ vapur 
batıyor. 

Vilyams denizden bana sesleni
yordu. 

Bir ha.mle daha yapmlk. kama
ramda.ki valizimi değilie bile. kü
çük çantamı kurtarmak .sted im. 
Merdıven başında ikinci kaptan

la karşılaştım_ 
Boynuma sarıl<L: 

- Sen ne müthiş &da azi-
zim! Bu tehlikeyi bana tam vak
tinde haber .-ermiştin. Bütün de
<liklerin çıktı. 

- Neye yarar? Bu kadar insa
nın felaketinde müsebbip arar
larsa sı.zi gös1c-ebilirim Tehlike
yi i.lı:i gün evvel ihbar ettim.. ted
b\r almadınız. 

Alevler her taraf• sarıyordu. 

Denu ustu.nd b -, 
b:r "'--

- imıUt i:ı:dat 
Dıye bağ rı.şı or:ard 
Vilava 

ğunc•e 

l!'Rn p Çtlct ğ:r gll 

e 

Bı.nu ben m ı; -ıı •ı' >· 
ru,,·ordu 

Tayyare hel'" n h · t 
ArL k V'1.yarr: :.ın ... \ ) r 

cusus 'l1duğu bene• l -ı. .'k k •t
m,.U Gemin~ k•r k Lı ' ı
nnı bozup yang ~ı'<ar.ın \C '1-

gu dec.:.=lerm ':>l ı Li (Faber
layn facıası) na ıre d.ın ' r bu 
adam imdi kaç;) rdu. 

F.1.k:at, anhyamıMLğ= mık-

ta ... -aıdı: Şu .....puru ıçın 
ln.tırmağa az~ tmıştt• Y zlerce 

masum \can .a,qtma c den 
1<: ymıştt? 

işte, kııJaı=ı · de kıvrl:p ka-
lan bu mffiıamlar btttr m.ıamn-. .ı 

halınd1? beynimi tırmalryordu. 
Bu düğümleri çozıreme ı."Okô.n 

yo'ktu. 

Dalgalar arasında 
geçen saatler 

Yoku\ardan 'bı.r 'lcsmı sand;ı l!ar 
;çınde bocalıyor, 'bir 'k can
kurtaran simıtleri 1çııme n>w'e
:r.adiyen denıı::su) u yı:ıtlll' p • bır 

kısmı da maa_sef boğulu ord 

SJ. "'3tiinde ş!şld!ı karırlar I; r r 

davul gJıı ka'baran .:ese 
o bşet venyordıı. 

Aı...am otnıu. t... 

yıldırı 1 HARP VAZİYETİ 
Edirne 17 (Ho'1ı•il - Sağualı: 

halindeki «odPfl• V Wt,rlar es • 
nasında Fdirned rı Uzgı;cq !!itmek
te olan Etem 2ğa f<:r!nde b•~ ih
tivara vıldırım isabet 1'derek ·öl. 
dü~rrıüşti.ir. 

Açık iş ve memuriyetler 
Beled•YP Hesap ! ~eri Müdi.i.r

lüğii kadrosuna a\·!ık 15 - 20 lira 
asli maaşla veyahut d.1 50 lira ay· 
!ık ücretle seyyar 'l'lLmurlar alı
nacaktır. Talip olan ve 30 yaşını 
ı;eçmiyen Lise ye Orta mek\e1 ı 
mezunlan bu iş için ayın ?.O inci 
salı günü 3~mına kadar Bele • 
di~-e Reisligine mü.raca.at edecr·k
lerdir. 

Lise mezunları ayın 21 inci çar
şamba günü, orta mektep mezun. 
!arı da ayın 23 üneii cuma gün~ 
Şehir Meclisi salonunda imt:har. 
olacaklardır. 

tzrni!te Sümer Ban;ıo Sellülöz sa· 
na,vii fabrikalarına 100 lira ayiık 
ücretle, çok iyi ve ser' yazabilen 
bir daktilo ile 120 lira aylık üc
retle almanca bilen bir daktilo a. 
lınacaktır. Talipler ayın 20 inci 
salı gün'.i Sümer Bankın Şl"hr!mız 
şubesinde imtihan o'acaklardır. 

Elektrik. Tramvay '"' Tünel İda· 
rderi Umum Müdürlüğü manevra 
ve staj için askere giden memar
lann yerine mu,·akkaten imt'harı! 
la ku. kadın ,.e erkek memurlar 
alacaktır. Liseden ve bilhassa Ti
caret mektebinden mezun olan -
ların tercih edlieeekleri bu me • 
muriyetler için Ayın '.!2 inci per
şembe günü saat 9.30 a kadar mez
kür İdarenin Zat İşleri Müdürlü. 
ğüne müracaat olunmalıdır. 

(1 iacl SaJWodeıı IX••a.ıııl 
Bu büyük bir mu •·aflakiyet 4e

gilılir; fakat İngilıılerlıı teşebbü:.ü 
eldea bırakmak btemcdı'klcrmi, 
Çöl muharebelerine alı:il<ın olduk
l~rın~ gös.tcroıckted.ir. Bu yeni ~a· ı 
zı)·etın bır fayda<ı da rnrdır. ln
gilizlcr Sollum 'e Tobruk mev· 
kilerine dayanarak ~lts1r hududu
na girmiş olan mih\·er kıt'alarını 
şimdi daha kolaylıkla geri atabi
lirler. Düşiiıaüleeck diğer bir nok
ta da sudur: 

(\,_;.n(ar lııeş ıb1tlaa :ilerlemek 
bıemiıJerdi. Bu ilerleyİJİ. .. ur•u
nın Te mubbil fngilı hiinımımu 
desteldİ,Jell hıciliz tayprelnidir. 
Anlaşılı)·or ki, İngiliz Nil ordusu
- laava kmcntlcri eperee ço
ğalmıştır. 
Şimdiki halde Lib:rada ingiliz

leria \':Uİycti sa~. Bu ~eni 
başlıyan hücu.mlarm ı:eriden bes· 
leaeeek İngiliz ileri kıt'alarile 
Tobruk ceııaul>uwl kadar tc\',.; e
dilmesi ve Capuzzo kalesine !tir 
taarrıu: yapdması -'.htemeWir. 

2) SU.IÜYEDE VAZİYET: 
Irak harbi çıkı.ığı zaman, İngi

lidtt ~n Suri)·eai• loile işgaline 
lüzum basıl olacağını yann~tun. 
Bn işgal lüzumu, çok geçmeden 
orta)& çıktı. Stı.ri)·enin .i.igalile in
giliıler üç büyiik fa) 4a temin e
dcedt1erdir: 

A) İngiltere Türkiye ile kara, 
ha,·a ,.-e deaiz muva'\MılL'-ID• muha

faza etraq elvr. 
B) Irak petrollerini elinde bu

. \!m4arur \'e ffia•istaa )"Oi-U ka

par. 
C) Mll>lr .-e Sü.-e)-şe • apılması 

ndanı 

1 

kun~tleri kum2.n 
Vilso.ıum. Orta .,, • I; 
Gl'"ller.al \"ıı.Jnl.Uu Sur• 
.aıaksadıle l'illitin '"' [ 
dutlarında hazır hul .., 
bir direktof aUlığıw kah· 1 c J 

riz. İlk hedefler ··,pı e • •• ı 
~abilde Trablu 'e nt' IU&LCr 

Surİ) ede Frans:z garnizo--l!.ı n 

nıe•·cudü 30-GO b n k s dir. F.' ıt 
lıaalarıa çeCu miislı'nıle l!Sk~r· 
!eridir. Fra.a!"-.rz kum:a..:ı~an: (;ene· 
r.al Dentz \.-~iden ald~ı nirekff·· 
giire Wıreke1c el ~ d' fııgil' :l~r n 
ka~·bedtt~k zaanuu yo.ktur İngi· 
!iz tan·areleri 11i mayı gu " "'•ın, 
Ra~·a\t ve Tün1•ür "ha\ a mevdın· 
larına hücum el nı • le rı'lir 

fngHr.::1uin lıem Ira~e ı< lı1'm 
de Sariyeye kal'\• •'11 urııw'lda 
ta11rraı ederek k du h•ntlı kuv· 

vet toplıyamadıklarını kılıal •· 
dersek, tanruz i~in 1rak 1e 'Suri\ e 
d= birini tercih d> r~ U.1 ır. 

Bıı takdirci<! öace S..rlF>e t •<'C• 

riih ••-le <lalra .ı.~ur. Bu 
~~ lralwa •İlnerie olan hna 
.. ~wt .-c .,.,,,.~bKı d.ı ke-

U111~ elnr. rinain • "1!1.nde 'ı 
-a.lrakut · liblı•~r. 

Fili'1ia .kama,.ılanı G<-D<'• ıl 

, ... isen 4~1i 'r krr 
Li\,ya ,.., S.ll;;aa lıattki gos· 
tenaiııtir· Snri)"ftl• ~li uıife· 
siai hS?J'a~ ı '~ lı11 lıii "ede 
Alıtıanlara Sih'<' . ._., lnıuel.: için 
Akdeaiz uları.Mu b~• lıir )Ol 
bıra.kmı arağlJLI t.Vııniıı t'<kbilirıı 

İngilizler Suri}'") i i;:ı:ak• mu· 
uf.fak olurlarsa .Şarki ,\kdeniı 
havzasında hakin1i' etlerin.ı ınu· 

~ar ı h 
11

-. . - le başındakı merkez hı.nasında Yar-
:::ıuıye e ıgıru soy - . 

llıışttr. Gazetccileı· şu sualı sor- d1m Sevenler ~ıyeti İstaııbul 
~uşlardır: .Bır aoır evvel Akdeniz Merkez Hey'eti adına Bayan Şü
lı; orsanları g;bı ş>mdı c moMnı l l<üfe Nilıa! Başar tarafından •Yar-ı 

O\"Janlar var mıdır?• dım ve Şeflut duygulan• mev • 
!\uzvelt bu suale cevaben sade- zuunda koııierans venlecektir, 

Muhakemeııızı kullanınız• de- ! - Herkes g<>lebı!U', 

Toprak Mahsulleri Ofısi lara -
fından Erzurumda yeni, büyük 
ve modern bir hububat ambarı in· ı 
şast kararlaştırılmıştır. 

1 
Bu ~ata 14.& bın 372 lira 51 

kuru~ saııiolunacak ve ay ~ıııda 
hı.p.ata baflanılacal<U... 

tir ki üç dürt eepbe açarak insan
ca hirçok uyiat vttmek de maksa
da nrrıuığı l.'Oiaylaştıraam.Jftır. 

Düşmanın asıl bayat ve kunet \ 
menbalarını vurmak .. İ~!Uılcrce 
betlef tle ı....lvr. 

ZAYİ - Arabkir Askerlik Şubesin
den alınq olduğum askeri vesi.kamla 
niifus cü..zd3.nımt ı:a;yi ettiın. Yenisini 
a1ac:ağımdan .ekimin hulıanü oı:..-

j\ l.liln olun.ur. 
llll Dojumla Kerim D*m 

m11lıteaıel Almaıı kıskaç taarruzu. 
na mini o!UT, Sariye •·e Filhti11 
sahilleri elde lnıl...ı.lı:ça, &iman
lar Mmra ")'111an: prp çöl.iindea 
taarrun ....,cı.ur bhrlar. 

Bu büyiik fay4alan tenıia etmek 
içUt Suriynı.in siir'atı. işpl edil-

iaafaı:a dnt' Sih~~· '"" 
.;;.ıııafUSHll ı..ta~l..a ınn 

I ırın 

ob· 

nkla.r<l.r. . ri~~· - ~ali lırrhın 
ırıüd.akMl OdJ....tbrı iı;ia · k 
fe<lialirtıklaq ılei;"' in sn kul· 
tt!IW nrselesİIÜI'. 
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Elimizdeki kuvvetlerden bir Süvari Livasını 
Yemene gönderdik. Bir fırkamızda orada .. 

- Nasıl olur beyefendi. Ortada 
fol yok yumurta yokken koskoca 
bir devlet kendi ayarında bir İm. 
paratorluğun vılayetıni istilaya 
iıalkışır?. Bendenize kalırsa kon
eolos, bazı tavizler koparmak için 
böyle bir mıiracaate lüzum gör • 
aıüşlür. Meselenin mahiyeti de 
bundan ibarettir! 

Diyordu. • 
Halbuki Besim Bey, daha derin 

ve etraflı bir görüşle İtalyanla • 
nn öt.?denberi güttükleri istila 
gayesini artık tatbik &ahasına ge. 
tirmek üzere hazırlandıklarını izah 
ederek: 

- PekAJA lı:urnandan bey~ İh
timal vermediğiniz bu hareket va
ki olUl'sa nasıl hareket edelim? 

Diye sordu.. 
Neşet Bey düşünceli.J>akışlarmı 

boşlukta dolaştıra do~tıra cevap 
verdi: 

- Tabii mani ohnağa çalışırız. 
- Nasıl ve ne suretle? 
- Elimizdeki kuvvet, buraya 

yapılacak bir ihraç hareketine ma. 
ııi olmak için kafi değildir .. Se. 
bebi de meydanda: Evvel! Kuloğ· 
lu ocaklarının aşağı, yukan l_?.ğ· 
vedilmlş olması, milislerden isti. 
fade keyfiyetini de ortadan kal. 
dırmış bulunuyor. 

Besim Bey gözlerini diğer arka· 
daşlarında gezdirdi. Hacı Ahmet 
Bey başını eğmiş, huşu içinde, Ne<. 
et Beyin verdiği izahatı dinliyor, 
bu dinleyişten duyduğu derin ü
züntüyü yüzünde belli ediyordu. 

Yalnız siyah sakallı, hilekar ba
kışlı, adamda ne endişeden eser 
vardı ne de diğer yüksek rütbeli 
Osmanlı memurlarındaki heyecan. 
dan bir parça ... Bu adam, Trabhıs
garp vilayetinin Belediye reisi, 
Karamanlı Hasune paşa idi .. 
Menşe itibarile Karamanlı ol

duğu halde Trablusa gelip yerle. 
şerek kısa bir zamanda Arap -
!aşmış olan Hasune, kuvvetli ze
kAsile birkaç yıl içinde Trablusta 
epey nüfuz sahibi olmuş, Abdül. 
hamid zamanında mülkiye paşa -
lığına yükselmiş, nihayet Trab
lusgarp vill'ıyetl Belediye riyase. 
tine getirilmişti. 

Hasune paşanın doymayan bir 
ihtirasla sarı sarı altınlara karşı 

hissettiği mcizap, onu bu yeni 
mevkiinde birçok ienalıklar yap
mağa da sevkediyordu. 

Bu sevkediş onu halka zulüm 
etmek, en ufak işten en büyük 
meseleye kadar kendisini ve vi
layeti a15.kadar eden meselelerde 
esbabı mesalihin bolca bir rüşvet 
vermesini usul haline getirmek 
neticelerine dahi varmıştı. 

• 
Istanhul Defterdarlığından: 

:'.'lev·i 

--
Heybe: da Ynlıb'ht• So. 170,50 l\12 ,. 
J sayılı arsa. 
Bllyükada Moden ah. Camıtepc So kô
' 15 aayılı evın 21/40 his esı. 

Kanaillidc K>lise-So. k~in 13, 16 eyılı 
ev C".nkaZJ. 

Sülcymaniye .. !imar Sinan mah. Dök-· 
medler So. Uin 31 sayılı dill<.k4n. 
Bakırköyiınde eski Kalitarya ye.ı:ı. Şen
lik mevkilnde Köylçinde 117 /2 !Oy ılı 
babçelı ev. 
Yenlk<iy Yoldaı So. 57 sayılı ev. 
Üsk"dar İhsaniye moh. Sultaniye So. 
E: 27 mükerrer Y: 49 &ayılı arsanın 1/2 
h.W:caı. 

Ahıçelebi mah. Limon İskelesi So. 49 sa
yılı dilkkAnm 168/4R08 hlss<>sl. 
Beyoğlu Billbül Buyük ZJbo. ıokoğında 
54 sayılı ve 29, 25 M2 araa. 
Kadıköy Osmaııağa mah. Piriç:wuş So. 
33 sayılı ev. 
Beyoğlu ŞchJt Muhtar mah. eskı Doğra· 
macı yeni Şakir So. 52 M2 '" 15 sayılı 
arsa. 
Bcyo&lu Billbill mah. Karpuz So. 25-28 
M2 E: 8 Y: 8 ııayılı arsa. 

Mulı~ bod&U 

170.80 

IO 

60 

180 

60 
67.50 

ın 

17.55 

350 

tı,60 

Teminatı 

58,25 

&7.85 

• 
1,75 

uo 
•.25 

13,15 

1,3Z 

1,90 

1,'8 

Be~iklaş Yıldız Hamam So. 35 sayılı e- 8t f.50 
vln (bir senelik kiralaması) 

Yukarda yazlı gayrmenkuller: 22/5/941 Perşembe günü saat 15 de Milll 
EmlAk MüdürJOğünde toplanacak o1an komisyonda açık arttırma ile ayrı ayrı 
satılacaktır. Fazla izahat .için Milli Emlôk .Müdürlüğü • üncü kalemine mü· 
racaat. (35•0) 

• 
TÜRKiYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
KuroJ°' Tarihi ı 1888 

Sermayeeiı ıoo,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Aja.as adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Geçen sene tamir edilmek üzere 
Derseadete alman doksan bin tü
fengimiz henüz gelmemiştir. Bir 
ay evvel Harbiye Nezareti~ yap
tığım bir miiracaate verilen ce • 
vapta bu tüfenklerin tamiratı nf. 
hayet bulmakta olduğundan iHı: 

iı:a!ilenin hemen yola çıkarılmak 
üzere olduğu şeklinde idi. Fakat 
aradan bir ay geçti. Henüz ortada 
bir şey yok! 

Hulasa: O zamnalarda Hosune 
paşa ismi anılır anılınaz halk ya 

1 
bol bir küfür sağnağını bu is • 
me ilhak eder yahut da geniş öl· 
çilde bir !!net ifadesile ismi çer· 
çevelerdi .. 

Elimizdeki kuvvetlerden bir SÜ· 

vari livasmı Yemene gönderdik .. 
Bir !ırkaımz da orada. Şimdi elde 
mevcut kuvvet noksan mevcutlu 
bir piyade fırkasile malzemesi ve 
billıassa cephanesi noksan bir 
topçu alayı, bir de süvari alayın
dan ibaret •• 

Sahildeki tahkimata gelince: 
Gerek Turgut tepedeki istihkam. 
larda gerekse limanın şimali garbi 
•ırtlarındaki Osmaniye tabyala -

nndaki toplar 1300 senesinde ko. 

nulan ve artık bugün işe yaramaz 
bir halde bulunan eski model lop
lardan ibaret.. Bunlann menzil. 

leri o kadar az, ateş sür'atleri o 
kadar iptidai ki, bu tabyaları gay. 
ri mvecut addedebiliriz! 

Fakat bütün bu noksanlara ve 
kötü imkanlara rağmen eğer İtal. 
yanlar bir ihraç hareketine kal • 
klşırlarsa, İstanbuldan emir al -
mak şartile müdafaaya girişmek. 
ten geri kalm1yacağımıza emin o
labilirsiniz! 

MAHKEMELERDE 
(3 üncü sahifeden deı·amJ 

memlekete gitmlyeceksin .. Mem
lekete g!t-zsen, üç yüz ~ili değil, 
beş yüz de veririm. 
Kapıcı gevşedi, yumuşadı: 
- A beyim .. Sen emir ettikren 

ııonra, ben, öl dediğjı) yerde ölür, 
kal dediğin yerde katırım. 
Konuşa konuşa, beraber yürü • 

yüp gittiler. 
Şu para neler yapnuyor ya • 

rabbim! .. 

Haftalık Askeri icmal 

Besim Bey, Trablus kumanda. 
nının verdiği izahatı üzüntü ile 
dinledikten sonra sordu: 

- Demek müdafaa ~nde çok 
mÜ§küliit var. 

- Tabii~ Eldeki kuvvetle bir 
müdafaayı muvaffaklyetle bitir
mek imkansızdır. 

- Amma, İtalyanların herhangi 
bir harelretine derhal mukabele 
edeceğinizi söylüyordunuz?! 

- Evet .. 1stanbuldan, nezaretten 
emir verildiği takdirde bu noksan 
ve derme, çatma kuvvetle de mu
kabele edeceğiz .. Askerlik bu .. 

- Ya emir verilmezse? 
Neş'et bey gülümsedi: 
- O zaman işin rengi değişir 

beyefendJI 
- Nasıl? 

- Evet~ O takdirde hükfunet bu 
hareketi bir istila değil, bir vaz 
geçme telakki ediyordur, Binaen. 
aleyh devlet ve hükumet Trablusu 
İtalyanlara terkettiği takdirde si
ze ve bize buna muhalefet etmek 
düşmez .. Bill'ıkis tam bir mutava
atla verilen emri yerine getirmek 
lazJm gelir! 

(Arkan var) 

1 LAN 
Beşiktaş Sulh Bi· 
rinci Hukuk Hi• 
kimliğinden: 

Ahmet: Nişantaşında 
T eşvikiye mahallesi
nin Büyük Çiftlik so
kağında 13 numarada 
sakin iken halen ika
metgahı meçhul. 

( 4 üncü sayfadan deı,am) İstanbul Hazine l'duhakemat Mil-
ıefer Fransa ve İspanyanın Alman dil!, .. ~ ta o.il: dan İdris ve aleyhlnıze 
yaya daha fazla nılitcma}'İI bulun- ikame olunan 164 lira 76 kun.ış ecri 

mislin tahsili davasında: tara!ınıza 
dukları hissedilmektedir. Efer Al ıönderaen davc~eye müvezzi tara-
manlar Cebelüttarık:ı inerletse, fndan verilen meşrubattan lkamet-
Septe boğazının §İmal ve cenup ıahınızın meçhul bulunduğu anlaftl-
sahillerine yerle tireceJderi top· dığından duruşmanın bu kerre mual-

14k bulunduğu 10/6/1941 günü saat \j) 
!arla boğan İngiliz ticaret ve harp da Beşiktaş Sulh Birinci Hukuk Mah-
gemilerine karıı knpatAbilirler. kemesine ıelmenlz usulün 141 inci 
Buna hava v~ •eri, k'i~iik deniz va· maddesi mucibince 20 giln müddetle 

ilhn olunur, 1941/182 
sıtalarını da ilave ederler<e İngiliz ı----~...,.........,,,=.....,.,,...,,..__,._,,...,... 

vetlerinin hazır bulundurulması 
18zımgelmiştir, • 

Para Biriklirenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplıınııda en 
u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ap&ıd.ıkl 

plana göre ikramiye da&ıtılacutu. 

4 adet LOOO (.iralık 
' • 50I • 
' • Z5t • '° • 100 • 

100 • M • 
120 • '° • 
110 • ıo • 

4.000 
2.000 
LOOO 
4.000 
5.001) 
4.800 
!.200 

Li.nı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki ııe ralar bir sene tçinde M liradan 
.sa~ düşmivenlere ikramiye çıktığı takd:rde % 2~ fazlasile verile
·~ktir. Kur'alar senede 4 defa: l Ey!0.1, 1 Birincl.kAııun, 1 Mart 
ve 1 Haz'ran tarihlerinde çekilecektir. 

Deniz Levazım Satınalına Kaın'.syonu İlanları 
Satın alma Komisyonundan: 

Tahmin Fbtı · timmn Tulan 

Cimi Kanıt Sn. Lira 

Bakla 10.000 6 00 
Bezelye 5.000 8 00 
Araka 5.000 10 00 20.970 
Semiz otu 12.00Q 6 00 
Fasulye Ayşe 18.000 l2 00 
Taze kabak 10.000 3 50 
Patlıcan 18.000 8 50 
Bamya 6.000 17 50 
Pıra.sa 30.000 • 00 
Ispanak 80 000 8 00 
Kun. ıoğan 32.000 8 00 
Salça 10.000 20 00 
Kırmızı biber 2.000 22 oo 
Domalet 20.000 • 50 
Patateı 32.000 8 00 
LA bana 82.000 5 00 
ı _ Yukanda cin• ve miktarlan yazılı 16 kalem sebzenin l<ııpalı zarl"1!Sulü 

ile eksiltmesi 23 Mayıs 1941 Cuma cilnü saat 15 de İzmltte tersane kapısındak'. 
kqrnlsyon binasında yapılacaktır. 

2 _ Bu tşe alt ıartname bedelsiz olarak komisyonumuzdan alınabllJr. 
3 _ Eksiltmeye !~tırak edec•k isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği Tica

ret vesiklerını ve 1572.75 Uradan ibaret muvakkat teminatlarlyle birlikte tac 
zlm edecekleri teklif mektuplarını belll gi\n ve saatten tam bir ıaat evvelin: · 
kadar koml•yon Ba~kanlı~ına vermelerL •3484> 

17 Mayıs 1941 
ıs.oo Program ve Memleket Saat 

Ayan. 
18.03 Müzik: Radyo Caz Orkestrası 

(İbrahim Özgür İdar"""de) 
18.40 Müzk: Saz Eserleri. 
19.30 Memleket Saat Ayarı, ve A-

jans Haberleri. 
19.45 J<onuşmu: Ziraat Takvimi. 
19.50 Müzik• Solo Şarkılar. 
20.15 R•dyo Gazetesi. 
20.45 MU.lk; Fasıl Hey'etô. 
21.15 Xomışma (Kıtap Saati) 
21.30 Jllüzik: Radyo Salon Orltes

trası !Vlolon!st Necip Aşkın 
İdaresinde) 1. LlUuokalani: 
Aloha, 2. Matlı.is: Akşam, 3. 
Albenlz: caprlccio, .f. Albe
niz: MaJagucna, 5. Valter 
Pfeuffer: Serenad, 6. Lau
tens<:hlager: Ncş'eler Valsi, 
7. Ilio Gebhardt: Konse~ 
Valsi. • 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri; Ziruut, Esham -
Tahvilat_ Kaınbiyo - Nu
kut Borsası (Fiyat). 

22.50 Müzik: Dans Müziği: 
23.25/23.30 Yannki Program ve 

Kapanış. 

YARINKİ PROGRAM 

8.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı. 

8.45 Ajans Haberleri . 
9.00 Müzik: Hali! Program (Pi.) 
9.30/9.45 Evin Saati. 

13.30 Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

12.33 Müzik: Düğün Türkillerı (Ka
dın Sesleri). 

12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 Müzik: Saz Eserleri ve Hallf 

Şarkılar. 
13.30 Konuşma: (Dereden - Te

J)e<len). 
13.45/14.30 Müzik: Radyo Salon 

Orkestrası (Violonist Necip 
Aşkın İdaresinde), ı. Paul 
Dietrich: Marş, 2. Gahriel: 
Halin Sonu (Marş), 3. Flo· 
tev: Alessandro Stradclla (U
verttir), .f. Suppe: Prclüd, 5. 
Sulllvan: Mikado (Fantezi), 
8. Lindner: Bakkanal. 

Askerlik işleri 
Yerli Emlnöırü: Alı. Şubeıdnden: 
1 - 312 dohil 332 dahil doğumlu A· 

cemi (Sağlam ve Sakat) ihtiyat erat 
sevkedilecektir. 

il - Toplanma ıUnü 22 Mayıs 941 
Pel1jcmbe ıünüdür. 

111 _ İşbu ilan Davetiye makamı
da olup vak.tinde ıelmiyenler Asker
lik Kanununun 90. cı maddesi mucibin
ce cczalandırıhııl-aklardır. 

Fatih A>lı.erllk Şabesind•n: 
lier ne sebeple olursa olsı.ın hiç as

kerlik yapmomış (312 - 332) dahil a
cemi İs!Am ve Gayri islftm erat ile mu
hacir olarak yurda gelip le celdiği ya
bancı memlekette askerlik yaptığına 
dair vesikası olmıyanlar ve yine mem
leketinde iş miikelleliyetı şeklinde as
k_erlik yapanlar talim, terbiye .maksa
djyle sevke t.~bidir. 
Şubede toplnnma giinü 22 Mayıs 941 

Perıembe günildür. Bu g;biJeri;ı m~ 
k!lr ırtınde behemehal ftıbeye gelmele
ri ıelınQ>enler hakkında kanuni ta
ltibatta bulunulacağı ilAn olunur. .... 

Fa.ttıı A*erlik l!lubealnden: 
Hazırlık kıtasma ve Yedek Subay 

kuluna scvlı:edilecelı: kısa hizmetlile
rin müdetl 1 Haziran 941 tarihine ka
dar uzatılmııı olduğuııdan cerek lise 
ve muadill okullanndan ve aerekF.e 
daha yüksek mekteplerden mezun ol
muş yüksek ehliyetnamelilerle ehJ1 ... 
yetnamesiılerdcn askerliğJn karar ve
rilmiş olanların sevk muameleleri te
kemmül ettirilmek üzere hemen IU· 
beye müracaatlan ll~n olunur. .... 
Yabancı Kadıköy Askerlök Şubesin

de kayıtlı 312 ll5 332 dahil doğumlu 
acemi İs!Am ve gayri İsllım erat talim 
maksadyle sevkeclilee«'klerinden top
lanma günü ofan 22 Mayıs 941 Per
ııembe gilnil aaat 9 da nülus cüzdanla
rı ile beraber şubemize müracaatları. 

~~PARA 
\ \ TIAYAT TARIŞıNtN 

DIREKSİYONUDUR . .,..... -

TEPEBAŞl BELEDİYE BAHÇE 
Her gön 18 4en 24 de kadar 

RADYOCA 
Zengin Varyete Programı. Tt>~efo•ı: 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinai llllldan 

Kere.te 85. M3 P6zarlık 
Çelik boru 2 pusluk 200 metre • 

1 - Yukarıda cins ve mıkWJarı yazılı 2 krılcm 
alınacaktır. 

malzeme paz:ırıı>:11 

il - Pazarlık 21/5/941 Ç';:rpmba günü hızalannda yazılı atıerd' 
tq:ta levazım Vt> mübayaat JUbesindekı alım komlı.;yonunda yopı';. cıı:_k~ 

111 - Kereste eb'at llEtesi ve şartnamesi sözü geçen şubeden paı-
bllir. 

JV - isteklilerin pazarlık !çın tayınolunan gtin ve şaatlerde teklil.) 
teri fiyat ti.zerinden % 7,5 gUveumcı paralariyle birlikte mezk1lr koınl!!"' 
racaatlan. •3774> 

~--KUŞ TÜYÜNDEN 
Yutok, Yorcan, Y.U.k kullanmak hem lı:-.ıi&e ve bhn de 

;:11~~.ı!;~ BiR KUŞTOYO y .A.STIK 1 Lira 
Yaslık yorganlan da pek ucmd ur Adres: İstanbul Cakm:ıkçılor 

ömer Balı oğlu Kus Tüyü Fabrıkası. Telefon 23027. 

1 LAN 
Beşiktaş M ah k e
mesi Sulh Birinci 
Hukuk Hakimli
ğinden: 

lbrahim oğlu Murat: 
Beşiktaş Köyiçi ma
hallesi Abbasağa çık
maz sokağı eski 33 
Mü. yeni 5 sayılı yer
de sakin iken halen 
ikametgahı meçhul. 

İstanbul Hazine l'duhakemat Mil· 
düdüğü tarafından aleyhinize açılan 

21 Lira 66 kuruş ecri misil davasında: 
namınıza çıkarılan davetiyeye müvez
zi tarafından verllen ,6erhten Jkamet
gflbmızın meçhuliyeti anla$ılınıı ve H. 
U. M. K nun 141 inci maddesi muci
bince tnralınıza i!Anen teb!Jgat lcruı
:na karar verHm!ı olduiundan duruş
manın bu kerre bırakıldığı 10/6/1941 
saat 10 da Be,iktaı Sulh Birinci Hu
kuk Mahkemesine ıelmeniz 20 Ciin 
müddetle ttblog makam.ına kaim ol-
mak üzere illin olunur. 1941/174 

BORSA 
16 Mayıs 1941 11----

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Fraıılı: 

100 Liret 

Açıbt ve Kaparu.f 
5.22 

132.20 

100 İsviçre Frc. 
100 Florin 

30~ 

100 Rayişmarlı: 

100 Belga 
ıoo Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 

0.995 

12.89 

-
100 Yen 31.0175 
100 İsveç Kron 30.6275 
100 Ruble 

ESRA .. ~ VE TAHVİLAT 
İkramiyeli % 5 1938 19.08 
Svas • Erzurum 2 ll4 7 19.52 

Rumi 1as; Hızır 
l\IAYIS 

4 12 
Yıl 941 Ay 5 Va aıi 

M AY 1 S s; 4~· ::~ 

17 1310 Öf!• 
17 07 İkindi 

' 20 21 Aqam Jl 

Cumartesi ; ~; :::~ık ~ 
1 LAN 

Beşiktaş M ah IC 
mesi Sulh Birir1

1 Hukuk H iki 1111 
ğinden: 

Şükrü oğlu Mehrrıe 
1 

Üsküdarda Y enikıl 
da Tütün deposuıı. 
1117 Sicil numara 1 

amele olup Sultani 
pe ilk mektep kat 
sında mukim iken lı 
len ikametgahı rrıe{ 
hul. 

• . t J 
ııstanbul Hazine Mııhnkem• 

durlüğü tara.tından altyhintZC • 
207 lira 31 kuruş alacak dav 
ncımınıza gönderilen davetiyeye 
vezzi tara!ndan verilen ı rhteıl 

metgahınızın meçhul olduju an1, 
ğından H. U. il! K. nun Hl ıncJ 
desi mucibince tarafınıza 115nen J 

gat icrasına karar veriln1~ bı.ıl~ 
#Undan dııruşmanın bu kene b ~ 

dığı 10/6/1941 günU saat 10.30 d' 
ıikla§ Sulh Birinci Hukuk Malıi< 
si.ne gelmeniz tebliğ makamın• 
olmak Uzere (20) gün müddeti• 
olunur. ı941/l 11 

11111 ___ DOKTOR---=· 

Feyzi Ahmet Onarıı~ 
CİLDİYE VE zt'lıREvb'JI 

.H(TEllASSISI 
(Babı~li) Ankara caddesi caıı;; 

oğlu Yokuşu Kıı.o ba$ında No 

{''" if. iŞ Baakası ~ l - 'ef. iia11.sİ11İBİt1• is 8ANJ<AS!NO~ 
~MIYE.LI ttıı:ş~ AÇ" '1 Küçük T asamıl ;ı::,,. 

'~ huapları 1941 :ı 
~ ilaamiye Plani '~ 
it~ XEŞİDELER: • Subat, 2 Mayıa '~ 
~~ 1 Atustos, 3 İklncite5rln ~~ 
~~ tarihlerinde yapılır. ~1 
~~ 1941 ikramiyeleri ~ı 
ı ~ / 

Devlet Denizyolları işletme U. Mü~ürlüğü ilanları 
leı Scpte bo ~azını kullanaınıya

caklar , .• Afrika cenubunda Ömit 
burnunu dolaşmağa mecbur kala
caklardır. 

İngiltere Akdenizde hakimiye
tini temin eden geçitleri henüz e· 
linde bulundurmaktadır; fakat bu 
geçitleri müdafaa için deniz kn,·
vetJerinin kafi gelmediği anlaşıl

l!lış, elde lrnnetli hava filolarmm 
bulwımuı ve motörlü kara kuv• 

Hulasa: Almanlar Sliveyşe in
mek için Libyadan başka bir is1i· 
kamete daha yol açmak kararını 
tatbik etmek istiyorlar. Bunun i
çin de hava kuvvetlerine gliveni· 
yorlnr. Fakat fikrimce gerek hare· 
kat ve gerekse ikmal bakımından 
hna kıınetlcrinc bu kadar gİİ· 
'·enmek doğ{u ılci:;ildir. 

!!111-------- B U G tt N 

~ ı adet 2000 L.lılı: = 2000,-Llra ı 'f 
••• .. :ıcma:1111mmıc~1 a > lOOO > = 3\loo.- > ~ı J Muntazam poota oeferlerl yolcu ve Y1Jk navlun tarifleri dctl5mı;tlr. 

2 > 750 > = 1500.- > '• ı tarifeler 1 Haziran 941 ta""lhinden öt '>ar en tatbık edllmeğe başlanacaı.tır. MACAR KADIN ORKESTRASI • > 500 > = 2000.- > ~ Altıkadorlar yiT""'ll beşer kuruı b del rnukobilinde acentalarımızdan 

SU ADİYE 
8 • 250 > = 2000.- > 1 •ed .:.:..:•:,:b_ıı_1r1_:e_r. _ _.:<_37_3_sı;__...,... _______________ _ 

·~ 35 • 100 " = 3500.- • ~· 
1 80 > 50 > = 4COO.- > ~ Sah 

Çalıyor. Otel, m<işl<rl kabul etmek için hazırdır. , ~ 300 > 20 > = 8000.- > • 1 J 
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