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1SMARK'IN 
BATIŞI 
Son haftanın Akdeniz 
'fe Atlantikte kartı kar
tıya koyduğu Alman ve 
lngiliz hava ve deniz 
kuvvetleri araaındaki 
nıücadele ayni zamanda 
iki tezi de bir esasi ne
ticede telif ebnek ıartile 
haklı çıkarıyor ve har
bin yeni tekniği üzerin
de ibret verici bir müe•
ıiriyet kazanmış bulunu
Yor .. 

A.nlııaradon: 

ti Giiaün en mühim siyasi hiidise
rı._ ,.,,,erikaıı, Cumb.urr~isi Ru~vel-
4iti otakba~ı hasbıbalı ıle soyle
) . a<İzlerdir. Fakat, bu sö~leri 
,'bı ve eski dünya arasındaki sa
~ Ve ıaman mesafeleri itinde biz 
'I •alı; metin lıalinde bugün oğre-
~ okuyabileceğiz. 

lı; 11ııııun dışında ve Avrupa harbi 
'"bde günün iki dikkat hadisesini 
"t ,.. k. Akd . \a. "ı"llphcb-İZ, yine Şar ·ı cruz 
~.ile Atlantikteki deniz muha
l>· • ı teşkil ediyor. Almanlar; 
~;•di istila teşebbü,iine. saplanıp 
1 dtkJarı ,.e bu yoldakı •dehşet 
~Yıldırım . sistemine bağlı pliin
t· 1 heınen hemen altüst olduğuna 
,''.'; Şarki Akdeniz harbinde yc
~1111tişailara ve safhalara ge~mek 
~.'-tını bulamamıs!ardır. Ancak, 
'4tr' .. 
.ı. ıt harbi de, Atlantik harbi de 
'"alı.·· d · tt"" · ~· ll yazımızda a ışaret e ıgı-

Ruzvelt bek:.. 
lenilen mü
him nutkunu 

söyledi 
Bltler'ID tallak
k tl m tl n de bir 
dtlnyayı kabal 

etmlyeceıız 
'--~~~ ~~~--' 

Malzemenin 
teslimini em
niyet altına 
alacağız 

"Demokrasilere gön
derdiğimiz her dolar
lık malzeme k en d i 
emniyetimiz içindir,, 
Vaşington, 28 (A.A.) - Cümhune-

i'ii Ruzvt'lt dlin akş'1ı-ı Beyi.iz Sarayda 
tarihi nutkunu süyleıı"ıiştır. 

Ru:tVl'lt Panaıncrikcı.n Bırl..:Uıın i
dare J\ft"c:lisine lııtııp ettiğini ı;ôyliye

(Drvaını 5 bıti OJayfa.da) 

Fransız filosu 
ve müstemle
keleri Alman-

._,,elt 

llrlt Barlll 

Hanya ile Ma· 
leme arasında 
vaziyet ciddi 
Kaab mllbarebeler 
bitin ,ıddetııe 

devam ediyor 
Kahıre 28 (A.A.) - Kahire as

keri mahfilleri., dün akşam Girid-
deki vazıyet hakkında ğıdalıi 
mc.:ümatı vermişler<:Hr: 

~ ~gibi; bir n_ıiin?kaşa ~·e muha
~d· e noktası üzennde bırle~rnek
Ci ıt: 'l'ayyare mi denize hakim-
~ deniz silahı mı?. 
~ al'Yarenin deniı:e h3kin1 oldu
~'. iddia eden Alınanlardı. De
'I ıliıhının ·ine denize hakim 
fıolıııhına lhananlar da İngilizler
.\:~ Gerek Girit <ularmda, gerek 
I,~ ntikte c..-reyan eden harp; bu 
ı, 11ltdan hM iki tezin de t.crii hi 
\<; 1•tlıiki bir surette. denenınesi

I lara teslim 
edilmiyecek 

Maleınc ile Hanya arasındaki 
ovada çvk şiddetli çarpışmalar VU. 

kua gelmcktedır Alman kıt'aları 
1\IalcmP'de yere inmege devam 
eylemektedir ve vaziyet ciddidir. 
A iman 'ar, fevkalade ağır zayiat 

( ~anu 5 hı<· i: -.yfada.) 

Başve ilin beyanatı 

fı fıtsat nrınİ§tİr. lngiliz lehli- 1 
~ llt giire; Girit sularında Alınan 
ıo~hre\cri iki kruvazör ile dört 
~'Pito batırmışlar ve iki ıırhlı ile 
-.:~ lı.ruvazörleri de ciddi olına
~dla beraber hasara ı.ıı,rratmış-

•t 

ııi1k 
0

Alınan te~liğine göre de; 
ıq;ııtarı. zırhlısı lngiliz Hood zırh
ı,,~ı batırdıktan ve King Ge<ırge 
"9ı lısını da hasnra utratttktan 
~ •a; ilkônce İngiliz tan·arele
~ ~~•.11 atılan torpillerle, sonra da 
cl'lıı deniz kuvvetlerinden al
\;:• ?~üslerle batırılmı~tır. Har
\ dıı:er taf<ilalı u gerek tayya
lfıı te~ek deniz kuvvetleri ilr tah
lıt •dıJen küçük , büyük diğer va
'ıı alatın vaziyeti ne ne olursa ol-

n; s d ·k· k' · •f!k · a rce şu ı ı va a yanı ge-

Vlşl btlklimeti Ame
rlkaya bu olda tah
riri teminat verdi 

Va~ington 28 (A.A.J - Fıa.ız 

hükUnıeli, Fransız filosunun ve 

müstemlckclerinın Almanyaya ve 

ve elisin tatlll 
1941 biJ 'CH Mecliste r~ye ko

nulmadan l vvcl B:l§Vt.'kıLn bu 

hususta umumi bır 'beyanatta bu
lur""'lası beklenmektedir. Diğer 

taraftan Meclisın bu y,] buyük 

yaz talali yapmıyarak 15 er günlük 

fasılalarla tatılkr yapacağı öy -
lenmektedir. 

1SONTELGRAF1 
ın Yazlık Neşriyat Programı 

·---l- 1 -I,---· 
Harp Ansiklopedisi 

Harp, .. ündı·n g:Unc ccvr1PSini &"enişle.tiyor, Girit. son muhMebe sa.hner.oi
dir. Jr;ıkla , Suri)ede o-ırpışmalar oluyor. Ara.p Va.rımadl.bı nf' .-..ıc-mde?. 
Buralarda kimler ya,.a.r?, Irak, ~urlye, DJ.caz, l't"tnen, FilkUn, 1'1L1Jr, 
İran, EJgani.,lan, Jhndista.nıı il:ih uedir?. 

Bismark'ın 
kumandanı 
vebütünmü· 
rettebab te· 
lef oldu 

Muharebenin ne 
suretle cereyan et
tiği hakkında en 
son gelen tafsilat 
Berhn 28 (A.A.) - Alman A-

miralliği, •'Bismark> ın :ıiyaı ile, 
fi.hı kımıandanı Amiral Lütjons 
ve gemi süvarisi ile cBismark• ın 
bütün mürettebatının telef olduk
larını bildirmekle müteessirdir. 

AMERİKA.DA HEYECAN 
Vaşington 28 (A.A.) - Bis -

marit'ın batırılması burada büyült 

Alman donanması Baş).umandam 
Amiral Rider 

bır heyecan uyandırmış'.ır. Dani
marka boğazında cumartesi gün

(Devamı 5 inci sayfada) 
-----<>--

Randevucu 
Atina ve arka
daşları mah-
kum oldular 

Mallkemede karar 
blldlrlllnce atlama. 

ta başladılar ı 
Randevucu Madam Atina ile ış 

arkadaşı Katina, Amelya, Vavi
lapo ve Efterpinin üçüncü asliye 

(Deva.mı 5 inco Sablle4e) 
llı~hJ\kdenizde, gerek Atlantikteki 
''• •rebe bir bükme ve neticeye 
'i llıak hususunda. ayni zamanda 
~ tataf~a ortaya konan ve miina
~ila llıcvzmı olan her iki tezi de 
liıt 0nlctai nazarı telif elnıek 'i"r
'i haklı çıkarıyor H harbin ye-

Bütün bu memleketlere ait en doğru ve mücmel malümatı. 
Son Telgrafın Harp Ansiklopedisi. nde bulaca•ksınız. 

Bugtn " Otrlt ,, dördtlncft ıallllede 

~l 

~ Haydarpaşa 

\ı, tekniii iizerinde ibret \l'rİci 
>ıı.r."1Utssiriyet kazanmı~ bulunu-

~~n!a~ılıyor ve gi>riilüyor ki hu 
~ >ıırureti vardır. Ciinkii. dcni-
lııij ne lııy:vare, ne de ·harp gemisi 
~, 1°~a~ıran hakim dei:[i!dir. Fa
~i~ •.k•si bir arada. mutlaka lıa- 1 

~;,.dır ve tayyare ile gemi biri-
•ıı" ~k 1 tamamlayıcı unsurdur. Fil-

•tı '~a, ilk nazarda Alman tayya
tı:.'nin miiteaddit İngiliz harp 

1 ''ki '1•tini batırdıkları ve yarala
l0ti~~ı ıı:öriiliiyor. Buna mukabil 
I\~· ıı donanmasının da her çeşit 
•a/•ta ratmen; Giride Alınan ih
ii ı Yapı\ınasıua miisaade etnıedi
ltı ~. lıiliiki~ bizzat takviye kıta
)0, ~•"karınağa ~·aradığı anla.51lı
li0: "Fakat, yine Bismark hadise- ı 
'~•~ .ı:örl!lüyor ki. Bismarkı önce 
lt'İd~•nden alıkopn hava t~rpi~
•;, r, hatıran da harp ı:emılerı- j 
~.; l:f:er, Bi;nıark sadece İngiliz ~ı 
~;, p goınileri ile kar-ı!asmak \"8- • ••r , . • 
IJ._ 111 <1~ hulun,.;ıyd~; nitekim ı 
t""d':ı h . d" d·-· ~ İtil atırdıktan ~onra e ın ıgı ~ 

lıı,~ kabiliyeti ile 'iir'atindeıı is- ~~ 
I=' ' •derek knrhtiabiiecekti. t ı 

.---ıl-2-ı-----· 
Hafta Başı Sohbeti 

Kıymetli mizah üstadı arkada~ımız Osman Cemal Kn~gılı, 
İsteuhu! hayatına ve h~di>elerinc dair her hafta )"azarağı nt'fis 
sohbetleri ile size zevk ve neş'e veı·ecektir. 

.---1-3-lı---~ 
Büyük Hikayeler 

Arkadaıımız Reşat Feyzi'nin sureti mahsucada Gaı.eteınjz için ha
zırlamakta olduğu büyük hiki'.ıyel~ri yak:ında okuyucularımıza t.akdım 
edeceğiz. Yanm 5ahile boyunda olan bu netis hik3yeler1 ı-iıe, lıa.kill:J ;ıp 

ve edebi biki1e zevkbii tattıracaktır. 

·-----ıl-4-ı-----· 
Onun Hayatını Anlatıyorum 
Arkada9ııı11z Haluk Cemal tarafından aylardanberi hazırlan

makta olan bu çok heyecanlı, ihtiras, aşk, ınarera hatıralarını 

ı Bazıranda Neşre Başlıyoruz 

Bunlardan 
tliier tefrikaları, 
okuyucularımıza 

baflıa, hazırlatmakta 
yazıları ve sürprizleri, 
müjdeliyeceğiz .. 

olduğumuz 
peyderpey 

'1ı"a.ı, onun kaı;ınasını birinci l ~~ 
(D<vMW 5 inuı ... ) ladoı) ---•ıııımDlliılll!ilaiCD!ITl!l-llCIDIWl!lllMililCll'!IS-QllT87ıllZlllilil;l!ll'11iil'l'1'11iHll"'HITmM;ı:;cı-;:ıo 

Pendik arasında 
gece yarısından 
sonra da trenler 

işliyecek 

Köprtl ·Kadıköy va
pur ıelerlerlnde 

tadllAt yapıbyor 
Köprü - Haydarpaşa - Kadıköy 

arasındaki vapur seferlerinde 1 
haziran pazar gününden itibaren' 
tadıliıt yapılması kararlaştırılmış

tır. 
Buna sebep o tarihten itibaren 

Haydarpa!ja - Pendik banliyösün
de bazı deği~iklikler yapılması

d•r. 
Bu y~nı tarifeye göre Haydarpa

şadan Pend iğe ilk tren sabahlan 
eskısi gibi saat 6.45, son kalkış da 
eskisinden 10 dakika daha geç o
larak 23,JO da kalkacaklır. 

Bundan başka idare cumartesi 
ve paı;~ gUnlt~ri gece yolcularına 

(IA"\ ;.nu 5 ln<i 8".Yf<Mia) 

• • 

•Bismarh lıetark~, muharelıe meydanını terkeıierek Atlentiie eç.ıldıjl MYirilnı Al•ehr111 
•Prens Öjen• knıvazlil'Ü 

( HARP VAZiYETİ ) 
Vaziyeti kavramadan büyük na
zariyeler çıkarmak bir hatadır. 
Bitaraf bir muhakeme ile yazı 
yazmak da bir meslek borcudur 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

AÇIK DENİZDE MUHAREBE: 
Bir deniz muharebesi tan:am;

le bitmeden makale yazıp netice
ler çıkarmak yanlış olacagından 

ben bu meselede işin sonunu bek
ledim. Hood İngiliz zırhlısı bat
makla İ'rıgiliz filosu vazifesıni u- 1 

nulm.ım.ı,t• Alma'l zırhlısı Bis
maka karşı İngılız takip hareketi 
2 gün 3 gece dcva'll etti. Yaııla
rı11da Alman zırhlısının k;ıçmağa 

muvaffak olacagını tahmin eden
ler hata etmişlerdır. ingılızkrin 

(Deva.mı 5 htt:I s:ı3·fadJ.) 

Bütçe müzakereleri devam ediyor 

, h.li eve Maari büt· 
çeleri g· .. üşülürken 
münakaşalar oldl:J ; 
Vekiller muhtelif hatiplerin tenkit 
ve temennilerine cevap verdiler 

Ankara 28 (Telefonla) Bu -
yuk Millet Meclisi bugün de top
lanarak bütç" müzakcrclerıne de 
vam edecektir. 

Meclis dunkii toplantısında sı-ı 
rasiie Dahiliye, Sıhhat, Harıciyc, 

(Deı:ııını 6 111cı sahifede) 1 

Bu sabah Beya· 
zıtta bir tram
vay kazası oldu 

Bir llamal da aftır 
surette yaralandı 

Bu ~abah Eaat dokuz buç ık1a &yıı
zıtta rec1 tnr tro.ıı11v.ıy kJ.z:ı ·ı <.ı1m~~ 
tur: 

&'yazıt P1»>tanesi önunden karşıya 
gec;n1ekte olan lol }D~hıl'nıda Ahn1et 

Altı Muhtekir 
Tüccar tevkif 

Edildi 
Bir kira muhtekiri ka
dın da mahkum oldu 

Galat ada Peı şembe paLa11nda 
ziraat aletleri satan 1\Iemduh Öz
inan 100 kuruştan sattığı pulluk . 
uçlarını 50 kuruşa satmış gıhi fa
tura verdiginden dün aslıye 2 inci 
ceza mahkemesi kararill.' tevkif 
clunmuştur. 

Mahrnutpaşada Os~p ,.e Arşavir 
ısminde iki manifaturacı da hem 
ihtikar yapmak ve hem de rne

(D<vaau 5 inci Salllfode) 

GiRiT 
Harbine 
Bir Bakı' 

Han yadaki 
• 
lngiliz mev-
zileri bir az 

alindı • 
gerı 

General Frey. 
berg'e yeni tak- , 
· vlye kuvvetleri : 

ginderlldl 

İngilizlerin deniz 
kayıbı 2 kruvazör, 
4 torpido muhriLi 
GUGÜS GÖGÜSE MUHAREBJ.. 
DEVAM EDİYOR 

Anadolu Ajansının K:ıhiredı n 
.ıl ak verdiğı maluma ta göre a .. 
r te Jianya ıle ..\'la1eıne böl~c ı 

arasınrta gönüs gögu ... e murorr 
bcl!'r fas.ı.1aFız dt!Vd:llL clmekt·~t r 

(Deva.mı 5 ine ~ !so..hlft'df') 

------~.J 
Gümrük Muhafa-
za Başmüdürü 

istifa etti 
İstanbul Gümrükleri Muhafaza 

Başmüdürii B. Hasan Kopcr ~ıc 
hi vaziyeti sebebile vazifesinden 
istifa etmi~tir. Yerine gümrıik 

mürctti~lerinden B. Zeki ~.·vın 
olunmuş ve dün vazifesine baş -
lamıştır. On yılı mütecaviz •bıı ıa· 

(Devuru 5 ine! Sahll•d•) 

----o----

Unkapaııında Tekııdağ iııkt•lc

sinde l sayılı handa oturan 7 y"
şında Güllizar Kere.teciler cad
desinden geçerken tuğlacı Hasan 
Rahmiye ait :ı941 numaralı aro 

banın beygiri tarafından kolun 
dan 1~ırllm~~ ve beygirın krC1LJ'. 
olmasından şuphe edildığinden 
kuduz hastanesinde tedavi ~ll•ııd 
alınmıştır. 

isınin<le bir t."Ocuk an~ızın ıı:l'lcn bir .',;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;; 
Fatih - liarbıye lr<-1.ın\·;..yından ka
çamamış ve ayağı kırılarak baygın 
bir halde hastaneye kaldırılmıştır. • 
Unkapannıda T<'kir<lag l!Jtelcs.indc 

CDCl"2.Dlı 5 tnct Sa.bltede) 

Bıı sabah ve dün 
30 taksi şoförü
ne ceza verildi 

izıaıız çabpa ı mo
toslkletcl de tutuldu 

Koordinasyon Hey'cti kararına mu
halif olar<ık ~hrimizde izinsiz \'e pliı
kasız nıotosiklel kullanan trsvi:yecı 
n.ıuammer sln1i nde biri pohs('c yaka
lanarak ?.Iılli Korunma Kanununa mu
hale{ !-;Uçuyla adlıyc<'y verilmiştir. 

Enıniyet l\IUdürlüğll 6 ıncı şube me· 
murlan dün akşam ve bu sabah muh- ı 

telif ~emtlerdt." yaµLık~n koP.•rollı-•·- • 
de Zabıtai Bcledıyt' Tal .,,atn:ıır.esıne j 
ay ... 1tı hdıkct ede-o ot~ ofor hakkın-

ı da c.-eza ıaoı k('><;.ın slC'nhr. 

KISACA. 

Girit ve avcı 
tayyaresi 

A. ŞEKIP 

Girit harbinin bugüne kader 
geçirdiği safhadan bir çok ma
nalar çıkarmak kabildir. Fakat, 
bunların içinde, bilhassa, bir 
tanesi, çok dikkate şayandır. 
Anlaşılan şudur ki, bugünkü 
muharebelerde, çok üstün ba
\'a kuvvetine ihtıyaç vardır. 

Hava kuvvetleri içinde, mü
him bir rol oyıııyan avcı tayya

releri, bütün çarp15malarda da· 
ima ön planı i~gal etmektedir. 
Girit muharebelerinde İngiliz
ler, maale•cf fazla miktarda av-

, cı ta~·;varesi ınü7ahcretınc ka
,·uşan1an1ı;ılardır. 

Amrrikan askPrİ mahfilleri-

nin de söylediği gibi, Girit har
binde, İngiliz avcı tay, 11relcrine 
düşen pek çok vaıifc :ııardı. Bu 
vazifelerin başarı!abilınl.'!ii i~in 

de, mühim miktarda avcı I•' 
yarcsi lazımdı. 

İngilizler, adada m•hdut nuk
tardaki a,·cı ta;yyarelerini de, 
Girit mııhasamatı ba§ladık!an 
sonra, lUısıra naklettiler. 

Vaziyet aşikardır: Bir!e~ik 

Amerikanın, Kızıldeniz yolile, 
Orta Şarka külliyetli mikt.ard• 

avcı tan aresi getirmesi ve hun
ları, derhal İngiliz Orta Şark 

un1umi karargôhının emri11e 
vermesi lftzımdır. 

Hatırlardn olsa gerektir kı 
Yunnnh,,tan c;eferindc dr ınüt

te(ikler emrinde 100 la 'arı· 

fa7la bulunnıaınas.ının , bu ~c·fC'· 
rin ademi mm·affak iyetle ııl'"

ticelrnm<'~İne 5.mil nldu~ru111 

iddia <·denler bulunmu tu 
• 



2 - 50N TELGltAP - 28 ıuns INl 

AOİSELER 
KAR$1SINDA 

SON TELGRAF 

EDEBiYAT 

COZUYLE. 

Y akup Kadri .Kara Osman 
~ilu, timdi, bir gazetede 

cHidiaelerin edebiyab• bat
lıiı albnda bir takım siizcl 
makaleler nqrediyor. Fakat, 
kıymetli edip, c~ebi,ab ob
jektifini, her nevi aiyui, ... 

lı:eri ve içtimai hidiaeye çoo 
~ekte tereddüt gösı-i
J'Or. 

Yoksa, dünyanın bugün 
Jçinde bulunduğu ıu cbali 
pürınelib, hep böyle, hicli
aeleı i uedebiyab gözile ıör
düiümüzden mi doidu?. 

LiMON 
MESELESi 

Gazetelerin yazdıima sö
re, limonun tanesi 15 kuruta 
çıkmıı ! Limonla aram pek 

İyi deiildir. Ekti ıeyleri aev
mem. Tatlıya rağbet ıröateri. 

rim. Limonata içmem, çay 
\çei'im, zeytinyağlı dolmaya 
limon sıkmam, balığı limon

suz yerim. Her ıeye çabucak 
ayılıp bayılmam ki, limon 

kullanayım. Akf&IDC& değilim 
lı:i, sabahları limonlu au ile a• 
Jılayun. 

Allah, limon dütkiinlerini.n 
,-.rdımcıaı obun! 

MAjUSKVLSVZ 

iMLAYA DA/it 

Dostumuz Selimi izzet Seo 
dea, üstadımız Hakkı Tarık 
Ua'un majüakülaüz imli ya· 
zııını mevzuu bahıedecken, 
reisimizin kullandıiı kelime
lerin baıına büyük harf koy• 
mamasını bir « inatıt olaTak 
tavaif etmektedir. 

Selimi: cHem de Hakkı 
Tarık Ua mürekkep yalamıt 
bir zattır.» diyor. 

Burada iki nokta fayitDI 
tashihtir: Üstadımız Hakkı 
Tarık Uiun büyük har; kul
lanmamuının aebebi inadı 
değil, tevazuudur. Sonra, ü .. 
tad bilir ki, mürekkep fıatla
rı, harbin bqındanberi çok 

fırlamııtır, binaenaleyh iM"af 
edilmemeaiu. di.kkat olun
malıdır. 

GENERAL 
VEYGAND 

Gazetelerin yazdıjına gö
re, bir zamanlar te.ı. tı"§ına 
mukavemet kararı bealiyeo 
en hararetli ve vatanperver 
F raıısız Generali, Şiına Af
rika F evkalide Komiaeri 
Veygand dahi, Almanya ile 
iıbirliii yapmıya tard tar ve 
lctne imif.. Geçenlerde söy
lediği bir nutukta, bu fikrini 
açıkça söylemiı ve etrnfında
lı:ileri, bu fikre imaleye çalı;· 
mıf •• 

insan, ıayri ihtiyari fÖ7· 
ie söyleniyor: 

- Sen de mi Brütüa?. 
AHMET RAUF 

Edebi Roma • 73 

Hayat pa
halılığı 

S kişilik bir aile şeh
rimizde kaç ı:raya 

geçinebilirmiş ? 
Yapılan ıstatistiklere göre, ana, 

baba ~ biri çok küçük olmak il· 
zere üç çocuktan müreklkep beş 
ki§ilik orta halli 'bir ailenin 938 
senesinde ayda 70 liraya, 939 se
sinde 85 liraya, lM-0 da 90 liraya ve 
941 senesinde ise 113 liraya ihti.. 
yacı olduğu tesbit edilmiştir , 

Limanlar Umum 
Müdürü de 

lskenderuna gitti 
İstanbuldan Anka.raya gitmiş o. 

lan Limanlar Dairesi Umum Mil· 
dürü Roufi Manyasi Münakalat 
Vekili Cevdet Kerim ile birlikte 
İskenderuna gitmiştir. Vekil İs

kenderun limanının tevsü ve ar. 
tan tahmil tahliye ışlerinin seri 
bir sw-ette görülebilmesi içın alın
ması icabeden tedbirleri karar • 
~tıracak ve aliİJCadarlara direk· 
lifler verecektir. 

Almanyaya slt toz 
ihracatı 

Yerli fabrikalarımız tarafından 
isti.'1.sal edilen süt t.ozundan Al • 
manyaya 100 ton ihracat yapılma. 
sına Ticaret Vekaleti tarafından 
müsaade verilmişt ir. Sevkiyata 
yakında başlanacak lır. 

K~ÇfJK BABEBLEB 

ViLAYET ve BELEDiYE!_ 

* Sultanahmetteki İnciliçavtıf 
camünin etrafının açılması takar
rür etmiş ve bunun için Belediye 
50,000 liralık tahsisat ayırmıştır. * Dün.kil Seyrüsefer kontro!ün.. 
da talimatnameye muhtelif şekil
lerde aykırı hareket ettikleri gö
rülen 27 şoför ve 7 otomobil sahiıbi 
tecziye edilmiştir. * Yazlık ejtlence yerlerinden 
başka yerlerin fiat tarifelerine 
zam yapılmasından Blediyece vaz 
geçilmiştir. * Şehrimizde çöp fırınları in· 
şaatı ikmal edilinciye kadar çöp. 
ler şeıhir haricinde dört çukura 
atılacak ve üzederine krezil dö. 
küleceklir. 

TiCARET ııe SANAYi: 
* Dün bir Reşadiye altını 2705, 

24 ayar külçe altının gramı 340 
kuruş beşibirarada 120 lira ıdi. 
MÜTEFERRiK: 

* Silivri açıklannda bırçok ki· 
şınin ölümüne sebep olan •Sal -
vatör. yelkenlisi kazasının muha· 
kemesine İstanbul İkinci Ağırceza 
Mahkemesinde dün devam edil -
miştir, Kaplan Viktor İvanof a. 
leyhindeki bu dava, neticede, bazı 
cihetlerden tahkikatın ikmali için 
başka güne kalmıştır 
* İstanbul Vilayelı civar Vi

liyellere gönderdiği bir telgraf· 
ta, orada mukayye<l otomobil ve 
otobiıslerin bır lis<csini istemiş • 
tir. Bu liııteyc dahil olmıyan oto. 
mobil ve otobüslerin İslanbulda 

dolaşınas: menedilecektır. Dtinkü 
kontrollerde bu ka'bıl bir kaçak o. 
iomobil yakalanmıştır. 

KO KOLA 
tı. üeilifi: Nizamettin NAZiF 

zıpındı. Fakat bu b' yalsızlık 
o.du. Zcra o:.ıornoo . oldl u"' ıu 
unutım~tu. Kafası ttP!fek t.ı -
vana vurunca acı a ı t y:kurlı. ı 

- Oooff! 
Rezz~n şakrak bir kahka a attı: 

- Öfke ile kalkan ı•ı.rl.ı o tu-
rur. Neye sinrlendin o ka<lar sev. 
gilim? 

- Nereden biliyorst•tı benim 
J al eye mektup yar.! l' ıı ? 

_ insanın sırda ı mJı olur· 
sa ve bu Semi ku .ı para k ay. 
betınekten usanmaı:sa .• 

- Fa~<at Somi.'ıe ı n sarfM'.! • 
miyeceği kad<ır bol r ver•vo· 
rum. Hayır. Bunu S 1 tılen ış.t.. 

miş olama261n. 
- Haydi doğrusunu söyli~yim. 

Jtaı;ıdeden de öğrenemez miy?m? 

- Nereden bilerıil.r Raşide bu
nu! 

- Kendisıne sor. 
Nacı, kafasını vurduğu zaman 

can acısılee elinden d~ürdüğü si. 
garayı kundura..ının ucile ez.e e
ze; 

- Garıp bir sosyete ... • diye 
mırılcLmdı • İğrenmegc b~ladım. 

- Kork.ma benden sır çıkmaz. 
- Sahı saylüyorunt Nefret et-

meğ<c başladıın hE'p nden. Artık 
hıç biri:sı ile konuopııyacağım. 

- Demek bu Jale m <lesi seni 
bu kadar mıilcessır edeblliyor. Bir 
daha bahsetmem İ>\ le ıse. 

- Eğer bana hak ka ' i söylc-rsen 
çok m nnettar kalırım. ' 

Rezzan, yara!l'az bir çocuk gibi 
ellerinı birl>ıruıe vurarak: 

ucumllurlyetten son 
ra çıkan gazeteıeı 

ve mecmualar,. 
Feridun Fazıl Tülbentçi, •Cum

huriyeytten sonra çıkan gazeteler 
ve mecmualar. isimli büyük ve 
kıymetli etüdünün •ön söz. ünde 
şu satırları yazıyor: •Türk mal· 
buat tarihi, kendi lehine verilebi
lecek iJ'i notları CumburiJ'et ida
resinin tarihi ile başlıyıın devre
sinde temin eder ki, hakibten 
Türk matbuatı cerelı. fikir olgun· 
luğu, cerek teknik üstünlüğü ve 
gerekse medeni cihan ölçüsüne gİ· 
ren varlığını yüksek milJi. heyecıın 
ve şuuru ile beraber 1923 senesin· 
den sonra idrak eder.• 

Yine eserin müellfi genç ve 
kıymetli muharririn söylediği gi
bi •••• Ne yazık ki henüz elimiz· 
de bir matbuat tarihi yoktur •• 

Matbuat Umum Müdürlüğü ta· 
rafından neşredilen, Feridnn Faz1l 
Tülbentçinin •Cumhuriyetten son
ra çıkan gazeteler ve mecmualar• 
isimli etüdü, muhakkak ki, ileride 
matbuat tarihini ynacaklaTln e
line, çok kıymetli bir doküman ha· 
zinesi tevdi etmektedir. 
Kitabı şöyle bir karı§tırmak da

h.i, bu eserin ne uzun ve titiz bir 
siıy mahsulü olduğunu derhal 
meydana koyuyor. Muharrir, hiç 
yoruJmamış, bıkmaını~ , usanç ge
tirmemiş ve Türk matbuat tarihi
n., büyük bir hizmet bildiği bu iş 
için, çok şayanı dikkat ve orijinal 
bir cilt meydana getirmiştir. 

Eserde, 1923 den bugüne kadar 
çıkmı~ bütün gazete ve mecmua· 
)arın isimlerini, nerede, ne zaman 
çıktıklarını, mesleklerini, intişara 
devam edip etmediklerini ve sai
reyi bulabiliyorsunuz. 

Büyük boy, 132 sahifelik böyle 
mufassal bir utveli huırlayıp 
ortaya koymak, çok sistemli ve 
dikkatli bir çalışma ister. İlmi tas
nif fikri olan Feridun Fazıl Tül
bentçi, birçoklarını gıptaya dü~ü
recck. bir kültür fazileti göster· 
miştir. 

Eserin müellifini takdir etmek, 
bazırlıyacağı diğer c'ltler için bir 
teşvik olacağı kadar, Türk matbu· 
atı için bir vazifedir de. 

RESA1' FEYZi 

Kıbrısa gönderilen 
mektep ldtaplan 
Şehrimizden dUn 100.000 liralık ih· 

racat yapı1mıştır. Bu meyanda Kıbn
sa 83,000 liralık mektep kltabı, Al· 
manyaya acı badem c;ckirdeği ve A
rnerikaya av derisi ihraç olunmuştur. 

Göztaşı için beyan
name veri ecek 
Şehimiz Fiat Mürakabe Komis

yonu ellerinde kendi ihtiyaçla -
rından fazla gözla<ı bulunanla 
rın 30 mayıs akşamı saat 16 ya 
kadar beyanname vermelerini 
mecburi tutmuştur. ----
Bir Rumen Şirketi 
Tlrklye merkezini 
Konyayı nekledlyor 
Steua Romana petrol. benzin şir. 
keti Ticaret Vekaletine müracaat 
ederek şimdiye kadar şehrimi1lde 
bulunan Türkiye münakalat mer
kezinin 1 hazirandan itibaren Koıı
yaya naklolunacağını bi.ldiııniş • 
tir. 

l - Haay ...• dedi • vallahi boş 
attım dolu çıktı. Demek Jale ile 

1 
aranda eski bir macera var. 

• Bu sözler dcli:kanlıyı düşündür
dü. Hakikaten boş avlanmış ola. 
bilirdı. Gülmeğe çal11;arak; 

- Adımın manasız dedi kodula
ra karıştrıılına:;ından korkuyorum 
da ... dedı • onun için sinirlen • 
mi.ş : i.ın. 

Ve çok daha ciddi bir tavır ta. 
!anarak ilave elti: 

- Rica ederim benimle şaka et
meyiniz. 

- Pek iyi amma sen de 'bana 
güzel şeyler söyle canım. 

- Her şeyın bir zamanı var -
dır. 

Evet her şeyin bir zarr.anı var. 
dır derler ve bu söz pek do~udJr. 
N .;ekim bır gün sonra Çekırgenin 
bir otelinde çok sıcak bir ıbanyo 
aıa.ktan sonra, dizdıze kahvaltı 
ederkrken Naci, bir bülbül ~e
sihnişti. 

- Rezzan bılir mısin'. dıyordu
sana. te;;adüf elmel.ıe kendimi tek-

- . 
-- ~--::..=-' 

Tatil zamanında 
talebenin vaziyeti ı 
Her Nahiyede kurslar açılacak, 
talebeler muallimlerle fabrikalar
da tetkik gezintileri yapacaklar 

Maarif Vekiıleti bu tatil yılı içın. 
de çocuklann istifadeli vakit ge
çirmeleri için yeni bir program 
hazırlamıştır. Bu programa göre 
İstanbulda ve Zonguldakla aç ı -
lacak olan yedi kampa alınacak 

paralı ve parasız 2000 talebeııin 

muntazam bir rejimle inkişaflan 
temin edilecektir. Gene bu esaslar 
dahilinde, Maarif Sağlık heyeti. 
nin vereceği ıraporlarla zayıf ve 
hastalığa müsait çocuklar prevan.. 
toryomdcı tedavi edileceklerdir. 

Bu sene ilk olara~ ikmale ka
lan talebenin hazırlanması ve 
derslerden zayıf olanların da tak
vJyesi icin kurslar açılac~tır. 

Bu kur.;Jarı \caza maarif memur. 
lan idare edecekler, talebe 'laZi
yetine göre, lüzum görüldüğü tak· 
d irde her nahiyede de bicer ku~s 
açılacaktır. Buralarda, mektep -
!erdeki mesai program1 tatbik e 
dilmiyecelı:itr. 

Talebe, daha seroest olara '< 
mekteplerde nazari dersler göre. 
ceği gibi, toplu olarak muallimle. 
rile birlikte açık havada gezin • 
tiler yapacak; İstanbulun tarihi, 
bedii görülmeğe değer eserleri zi· 
yaret edilecek; fabrikalar, işlet

meler gezilecek, •buralarda kendı. 
!erine lazım gelen izahat verile • 
cektir. 

IZll-------~ 

12bin sandık çay/ 

Yakında iki büyük 
parti çay geliyor 

Cenup gümrilklerinde bulunan 
2 bin sandık çayın memlekete it
hali için Ticaret Vekiletinden e
mir beklenmektedir. Bunlar muh. 

telif vilayetlere tevzi olunacaktır. 
Dii(er taraftan Bağdatta bulu. 

nan 10 bin sandık çayın memle • 
kete ithali için de teşebbüslere 
girişilmiştir. İthalatçılara 60 bin 
sterling akriditif açı~tır. 

Hasat işleri 

Her tarafa yeni ziraat 
aletleri yollanıyor 
Hasat zamanı yaklaştığı için 

Vilayet köylerine yeni ve modern 
ziraat aletleri tevzi edilecektir. 
Her tarafa Hlzım olan aletler tes
bit edilmektedir. Ziraat Vekaleti 
Viiayetla-e ziraat aleti gönder • 
meğe başlamış:ır. Hasat işlerinin 
kısa bir zamanda ikmali için baş. 
ka tedbirler de alınacaktır. Şimdi. 
den fazla amele temini çarekri 
d~ünülmektedir. 

r . . ' ---,ADLiYE ve POLIS ..... J-

Bir kız yüzünden katil olan 
sıenç işçi 8 yıl hapsedilecek 

Dikimhane ı,çllerlnden Belıramı 614tlren ı 

CelAUn Aftır Cezadaki muhakemesi bitti-

' 

Köylerde! 
etüdler 

Bu yıl içinde 10 bin 
köyde tetkikler 

yapılacak 
Zıraat Vekaleti köy etüdleri 

Müdürlüğü tarafından köyler ü. 
zerinde tetkiklere memur edilen 
Ziraat Enstitülerı profesör ve ta
lebeleri bu seneki etüdJ.erini 10 
bin köy üzerinde yapacaklardır. 
Her villiyelte bu etüdleri yap -
mak üzere ekipler kurulacaktır. -Şehrimizde de bu işe başlanmış. 
tır. Tetkikler<ien sonra köy ;caı. 
kmmasına dair büyük bir broşür 
hazırlanacaktır. 

Münhal köy 
muhtarlıkları 

Vilayetimize bağlı kazaların bir 
çok köylerinde köy muhtarlık • 
ları münhal bulunmaktadır. Vi • 
!ayet buralara muhtarlar tayini 
ve mahalli işlerin sürüncemede 
kalmaması için tedbırler aramak.. 
tadır. Vaziyet alakadarlara da bil
dirilmiştir. 

-----
Fı:ancala yalnız 4 fı -

rında yapılacak 
Şehrimizde francala imalinin 

tahdit edıldiğini yazmıştık . Top· 
rak Ofis:nin ve~ği 20 çuval unla 
ancak dört fırında francala imal 
edilecrktir 

Francalacıl;;r dün Ekmekciler 
Cemiyetinde toplaııarıılı: .bu dört 
fırın •hakkında aralarında kur'a 
çekmişl10rdir. Bu kur·alar şu fı. 

rınlara ı~abe~ etınişl i ı·. 

Adalarda Yani Sırapi, İstanbul-
da Pero, Beyoglunda Zc-hra Akay, 
Kadıköyünde Mehmet Keçeli. 

Barbaros pulları 
çıkarılıyor 

Posta ve Telgraf Umum Mü • 
dürlüğli Barıbaros Hayrettin için 
6 seri üzerinden posta pulu <;•kar. 
mağa brar vermıştiı'. Pullar ha. 
zırlanmaktadı. 

Dün 2 inci Ağırceza mahk2 • 
rnesinde bir cinayet davası netı· 
celenmiştir. Suçlu Liılelide, 1939 
senesi kanunuevvelinde Dikim -
hane işçilerinden İlyas oğlu Beh. 
ramı tabanca kurşunile muhtelıf 
yerlerinden tehlikeli surette ya. 
ralıyarak öldüren Ahmet oğlu 
Celiıl Nalbandoğlu isminde biri -
dir. 

diğıne, ona karşı alaka beslcdigine 1-------------
kanaat getiren Celal, dikimhane 
arkadaşı olan Behramla o akşam y k d 
Laleliden ge~erken, kıSkançlıkla a JD a 
silaha davranmış, rakibini ağır su -

rett" yaralamıştır. M~hkeme, katle ! İkdamda 
tam teşebbüs halini sabit görmüş· , ~: -------

- -·-----. 

Suriye· Mısır • Gi 
Yazan: Ali Kemal SUN 

Suriye, Mısır ve Girjt.. 
nizin büyük vekayie sahne 
ğu zamanlarda daima bu 
selle; ehemmiyetini t~ıelefl'. 
Tarihin cereyan ettigi sah 
yerme göce böyle birbirine. 
lenmiş üç çizgiH, dört çjzgiJı 
neler vaL Bu sefer de h3 

dönüp dol~rak Suriye, ı 

Girit müscllesine geld ı. Akd 
iyiden iyiye yerleşmek ,stiy 
raf her vakit orada kendine 
lam istinat noktaları aramı< 

Hususile Giı-it gibi tab'i !11 
sayesinde askeri bir C'hef1'1 
almış bir ada mevzuu bahsol" 
zaman bu keyfiyet daha iy1 al 
lıyor. 

Bundan b.ir asır evvel tng 
ile Fransa arasındaki rakaJıel 
vesile ile kendini gösterırkeıl 
riyey - Mısır . Girll ll"üsell• 
nasıl bir rol oynadl\·. bugün~ 
!anınca. o devri anlatanlarıt 
zıları göz elen gPçi rilinct ınr~ 
ihmal edilir gıbı ~ ını yacağl 
şünülebilir. Yuvarlak bir hl< 
yüz sene evvel İngiliz • fra 
rakabetinin kendini o kadal 
detle hissettird ı ği en mühil 
sahanın da Akdeniz oJduii~ 
lt1m. Mısırda vali bulunan 
met Ali paşanın açıktan açığı 
kezi tan madığ·. Babıalınirı 
ğine ehemmıyct vermedigı 

!erde övle ki Babıalı de ı;öı 
remediği valisine karşı hare! 
debilmek çin yabancıların l 
mını rica edeeek hale gclınl 
lunuyordu. M·sırda paşanın 
kiini daima kuvvetli bul~ 
mak, daha da kuvvetin arttıı 
hem de Babı.iliyi daıma P 
karşı hep yum~şatmak fl 
poElikası için en büyük l 
Çünkü Frans11Jarın M·sır<l 
suretle olursa olsun yerle 
arzuları yeni belli olan bil'~ 
yet değildi. Mısır paşasını 
iliye karşı tutmak, o suret~'. 
sırda iyiden ivivP Frans·z n~ 

- . f 
nu ~·erleştirmek onlarca 
görülüyordu. Mehmet Ali P ""°' 
hükmü altına giren yeri• 
yalnız Nil tarafları değUdL 
Suriyeyi de ele geçirmek c~ 
beslemiş, bunun için ·:J· zşlı1' 
ruyacak bir şekil bulunmlJ.\'t 

Mısır valisi neden ayni zeıf 
Suriye valisi olmas n ?. r.fı 
hem de Suriyenin valisi c:>l~' 
Söylemeğe hacet yok ki b~ 
lik fermanla tayin edilme!<_ 
!erinde vası salahivet s~hJ 

Mahkemenin kararına göre Ce· 
lal, Talısin isminde bir tanıdığın 
evindeki toplantıda Perihan i. • 
minde bir kızla karşıl~-mış, buna 
gönül vcrmi.ş. Diğer taraftan, ar. 
kadaşı Behrarnın da bu kızı sev. 

HAZRETi 
MUHAMMET 

tür. Ancak Perihana •karşı duy • ~'! 
duğu sevginin yanı sıra Behramın 1 ~'! 
rekabe:inden müteessir olmasını, !

1 
Celal hakkında cezayı azaltıcı se. \ !

1 
bep saymıştır. Celal Nalbandüğ • •1 
lu. 12 sene ağır hapse ma~.kum e- ~! 

diımiş ve mahkumiyet. bu seb<·p· 
1 

ıe s seııeye indirilmiştir. :ı VeiılAm orduları-

mak manasınadır. ·Fakat lı 
M:sır vukuatının senes' Sf'.'1 

cereyan nı hulasa etmcğc 1 

maktan ziyade o vukuattan 
Suriye - Girıt müsellesinin 
bir kere daha meydana çı\<J1 

1 
1 duğunu düşünmek daha 

olacak, 

-~~~~~~-- ! 

1 inşaları yarım kal. 
mış mektepler 

Pazarlarda et 
satılmıyacak mı? 
Şehrimizrn muhtelit semUerinde a

çılan pazar ycrlemde satılan ellerin 
çok zayıf ve cinsi meçhul olduğu ve 
bunlann etrafında k<ıdi, köpek gil;i 
ha:rvanlann da oolaştığı görülerek 
böyle seyyar et satışının men'i lüzu· 
mu alikadııxlara tebliğ edilmiştir. Fa.· 
kat bir çok vatandaşlar pazar ;rttle
rinde tel örgülü dolaplar içinde ve 
,hhl bir şekilde et satışı yaptıklann .. 
d-.ı bunların men'i hiç le doğru bu• 

nma.."llaktadır. 

rar bulımu~ ıtibiyim. İstanbula 
döndüğüm zaman kendi memle. 
ketimde lbir yabancıya dönmüştüm. 
Knnseyi tanımıyordum. Hiıla da 
.anımıyorı.ı.ın ya .. Dünyada bun
dan can sıkıcı bir hal tasavv.ur e
dilemez. Bütün arkadaşlarım birer 
tarafa dağılmışlar, On dört sene 
hiç de uzun bir zaman değildir. 

Avrupaın, Asya ve Amerika • 
nın 'bütün memleketlerinde üç a.. 
sır beş asır, on a'1r önee ölmüş 
hır adam, tekrar dirilse, kendi 
memleketinde, kendi şohrinde 
hatta kendisinin doğup büyüdüğü 
evde, 'köş..1<te el'an kendi adını ta
şıyan insanları !bulur, o evde a
sırlarca evvelki an'anelerin aynen 
devam ettiğine şahit olur. On dört 
yıl. . Halbuki bizde on dörl yıl, 
on dört asrın başka .memleket • 
lerde yapamıyacağı değişikl"kleri 
yapmış lulunuyor. Değişi.klikler 

mi' Hayır .. Bu bir değişikI:k de. 
ğil Bi= inkıl5p da değil. Bir ihti. 
tal de değil. Bir kıyamet' Evet, 
sanki bı kıyamet kop.muş bu 
memle\kelte .. 

:ı nın mulıarebelerı ~ , 
1 ~ 

~ 1 Yazan: Ziya Şakir 1 ~ 
Vilayet tarafından bütün ka- • · 

~ za kaymakamlarına bir tamim ya. 1 lalam ordularmm yap-

ı tığı gazvelerin bu çok ı~ ~~ 
1ı yanı dikkat talailiitmı, ~'! 
! z· ~ak· L. . • • • ı ıya v ır, ou yenı eaerı ı 

pılrnış, ınşaatları yarıda kalmış 

olan mekteplerin derhal ikmali 

bildirilmiştir. Son tefl~lerde bil
has,;ı s;livri ve Çatalca köyle 

rinde yarıda kalmış mı!ktcpicrc 
rastlanmıştır. 

- Haklısın? 

- Hiç ıbir seb~p. böyloe 'bir tıali 
mazur gösterıneğe kiüi değildir. 
On dört yıl evvel, birçok arka • 
daşlarınız vardır. On dört yıl önce 
birçok ailelerle aileniz dosttur, 
On dört yıl önce bütün bir mahal
le, bütün lbir semt, !büyük anne
leri ile, müt.,kaitleri ile çember 
çeviren çocukları ile, taze gelin.. 
leri ile hep aşinanızdır. Kimisini 
l!bla diyip sevmişsinizdir. Kimisi 
ile 'bilya oynamış, yahut bir yan
gın yerinde futibole ıbaşlamışsınız. 
dır. On c'ört yıl... On dört yıl son. 

ra ne bayram günü öpecek lbir 
yaşlı kadın eli bulabiliyorsunuz; 
ne dert dökecek bir abla, ne içli 
dışlı olabileeek 'bir dost ... Hiçbir 
şey, hiç birşey bulamıyorsunuz. 

Rezzan, sessiz GeSSiz onu dinli .. 
yordu. 

- Fakat bu bir felakettir! 
• diye haykırarak devam elti Na
ci • bir i-eHlket ki önüne geçilme
sinden daha kolay bir~cy olmaz -
dı. Şimd tırpanladığı rski hali 
tekrar meydana ııetaııneni.n im • 

~~ ile ikdam re/ikimiz oku- ~ 
~ yucularına takdim ede- • 
~ı cektir.. ! 

kanı kalmamıştı. Siz huna sos • 
yete <mi diyorsunuz? Hayır, bu 
bizim en ufak bir sarsıntıya da· 
yanamıya.cak derecede çürümüş 

olduğumuzu iıah ooer o kadar. 
Osmanlılığı kaldırdık . Güzel. Es.. 
kiyi bıraktık. Güzel. Fakat Os • 
manlılığı bırakmak d"'1'!ek abani 
sarıklı Mollayı, a:ııizi fesli beye -
fcndiyi yeni bir sosyetı:nin uzvu 
haline sokmark demektir. Bunları 
çilyavrusu ~bi dağıtınıı&: değil. 

- Zaman öyle iı:abettirdi. 

- Mahalloe yuk ortada. İnsandan 
vaz geçtim. Koskoca mahalle ne
reye gide!bilir? 

- Şehri düıeltiyoruz. Güzelleş
tiriyoruz. Eski mahalleler yıkılı. 
yor. 

- Peki amma eski mahallenin 
yerinde kurulan yeni mahallenin 
sakinlerı nıçin eskiler değildir de 
başkalarıdır? 

- Zaman ile bazı aileler fakir 
düşmüstür. Bazılan zengınleşıniş
lerd'r. Tabii zenginl<'r zengin ıma
hallelere fakirle!' de fakirlerin 

Fransanın Surive için tıe: 
olduğu emeller, Mıs rda_ ~ 
nüfuz ve tesirini iyiden ı)'\ 
sis etmek sevdası kadar .ej 
kuvvetli olmuştur. Onun ıÇ 
sır paşasının Suriye vallsi 
sına Fransızların ne kadar 
heret ett:kleri kol;ıvca anlııl 
lir. Bununla berab~r ingl.l~ 
bir zaman Fransanın ne oY 
denizde, ne de Nil vadisin 
Suriyede sözü geçer olması! 
memıştir. Sonraki vekayi E 
di ki Mısır paşas:nın kazan~ 
duğu nü!uz sahasını kü~ 
ona en büyük darbeyi ın 
yani daha doğrusu Fraıısıı 
kasını mağlUp etmek ingilt
en z;yade uğraşt:ğı bir 1 

teşkil etmiştir. . . . ( 
Kalıyordu Gırıt adası. 

fethi sıralarında, Karıdi)'1 

çetin muhasara senelerind<' 
sızların da Osmanlı İmpal'~ 
ğuna karşı Venediklilere Y 
ettikleri maliımdur. Bun1111 

bi olarak hırist:yan Venedıl 
ne hıristiyan alcmınden ys!' 
tediği bir sırada katolik fr~ 
sadece d.ın gayrct!le ona. 
net etmiş olduğu söy lenrniŞ' 
kat Fransa gibi bir AkdeP(ı 
Jelinin Giridin mukaddct9 
kayyt kalamıyacağı o zııJll 
be!liydL Venediğe edile~ ~ 
adanın mcşh ur Suda Jııtl ,ı 
dolayısile Fransız dona~!ı 
bir gün "5tinat edebilecelı' 
olarak kalınası için<lL . 1 ,ıı 

Fakat İngilizler Babıfılı 
tutmuştu. . 

1 
~ 

Suriyey • M;.sır • Gırt 
1 

lesi geçen asırda A vruplll ; 
meşgul etmişti. Yüz seıır 
yeni bir safha &l'Zediyot• 



VJ;/Jp,i HARBiNiN 

YENİ NE.SELELERİ 

Sıkıntılı gün
lerde .. 

İngiltere ";ıı. harbin çetin bir 
•&fiıası. Dünya matbualı türlü tıir
lu mutalealar >urulmeklc m~ul. 
[ngılizleri müteessir edecek vuku-
t eksik degil Koca Hood zırhlı

sının ugradıgı akıbet İngiliz d<ı
nanmaoı içın mühim bir eksiklik 

1ugu gıbi bunun getirdıği tees
• .ır de kolay kolay unutulur gibi 
olmıyacak. f'akat harbin bir taraf 
çin iyi, dıgcı taraf içın fena ola

rak kah şöyle kiıh böyle cereyan 
edeceği tabiidir. Harp esasen fe\'
kalade bir hal oldugu için ondan 
herşey beklemek dai?l. Mücade
lenın kal'i neticesine kadar kav
ga sürecektir. İngilizler bunu böy
le bildikleri ıçin ugranılan zayiat 
ağır da olsa buna göğüs gcrnıek
tcm başka çare yok. 

Bu mevzu İngiliz matbuatı ıçın 
hiç eskımeyen bir mevzudur. Bu 
çetin imtihanda karşılaştıkları ve
kayiden şımdıkı İngiliz neslinin 
neler duyduğu bahsi. Onun için 
böyle günlerde bu bahse avdel 
mevsim.siz say !masa ~erek. Şüp
he yok ki İngılterede de harbin 
nelere yol açabileceği endişesı ile 
ile 06tıldıale dogru türlü türhl ke
hanetlerde bulunanlar var. Bıın
ların fikirlerı şöyle hulasa edili-• 
yor: 

- İngili:r:ler bu harbin ne ka
dar ciddi bir mahiyet arzettiğini 
daha tamamı tamanuna anlıya
mamı.ştır. Eğer hal ve keyfiyeti 
ıyiden iyiye takdir edememek de
vam ederse işler iyi olmıyacak. 

!!una mukabil bu sıntf kiihın
lerden bıkmış 0>lan bır taraf da 
var. Bu tarafın yazı yazanları da 
~öyle diyor; 

- İngilizın bu harbi layık ol
duğu ehemmiyetle takair etmedi
ğini söyliyenlerin dediğine bakan 
yabancılar bu mücadelede İngilizin 
haleti ruhiyesı ne olduğunu tah
min hususunda yanılırlarsa mazur 
sayılmalı. Çünkü gözden kaçan 
bazı trususiyetl<!r vardır. Evvela 
bugünkü İngilız şuna kızıyor: Ne
den bomba yağıvor?. Bu bir. Son
:ra da şuna kızıyor: Neden bomba 
yağma.sına hala mani olunamıyor? 

Fakat buna bakarak Brilanya 
adalarındaki 1 ngilizin ye'se düşe
ceğine hükmetmemeli. Havadan 
bomba )·ağdığı zaman kı:z.ı.yc•r. Fa
kat onun mizacında başka bir hu
susiyet daha vardır ki o da en 
sıkıntılı dakikalarında kendisinde 
kafi bir neş'e bulabilmesi, nikbin 
olmasıdır. Bıı itibarla İngili-ı kara, 
deniz ve hava kuvvetlerine mensup 
ya:ıJı ve genç he.· İngiliz şakacı
dır, kendi kendilerine türlü lati
feler, hikayeler icat ederler. Eğer 
bunlnın arasına birdenbire giren 
bır yabancı esı m~kül zamanlar
da bile İngılızi bırakmıyan şaka
cılığı hatırlamazsa vereceği hü
kümde yanılır. Bunların hep bir
birlerile hazı:rcevaplık müsabaka
sına ve kilğit oyununa daldıkları
nı zanneder. Geçen harpte bunun 
tiırlü misalleri görülm~tü. Şimdi 
de görüleceğı besbelli. Harbın 

başladığı ilk aylarda Almanyanın 
ıizerine giden İngiliz layvareleri 
hep beyanname atarak dönerlerdi 
değıl mi?, O zaman bir layyarecı 
de beyanname almağa gitmı.ş, fa
kat çabucak dönüp gelmı.ş. Kt'ndi
sındel\ iıstün olan amıri neden 
böyle çabuk gidip geldiğini sorun
c·a " da beyannamelerin bağlı ol-

J~DEBi KOMAN: 14 

• 

İngiliz adaları, bu yaz 
yeniden istila te,ebbüsle
rine maruz kalacak diye 
bekleniyor .. 

duğu çemberlı koca paketı fırlat
tıktan sonr arlık doııüp geldiginı 

söy letni.~tir. 
O zaman amıri onu söyle mua· 

haze ed.yor: . • 
- Ya o kiııııt pak<'lı aşagıda bir 

Almanın başına du:;er de )aralar
sa?. 

Bunda hem Ingiliz mizacına gö
re hem bir mızah hem de vazıfe
nin harfi harfine yapılması nok
tasına ışarel var Daha bunun gl
bi fıkralar da bulunabilir. F;ıkat 
sözu söyle biı· neticeye baglamak 
s rası geldi 

Cenubi Afrikanın Baı;\•ekıli Ge
neral Smuts lngilterenin 194 l de 
Almanlar tarafından y ne geçen 
yaz olduğu gibi istıla te ebbüsle
rine maruz kalacagını söylcmi~ti. 
Bir İngiliz muharrıri Goneralın 
941 yazında Britanya adalar,nın 
yenıden tehdit edikceği sözlNı
nin halk üze rmde ne tesir yaptı
ğını tahlil ederken diyor ki: 

Eger Alıuanlar yeni bir istila 
teşebbüsüne kalktşmazlarsa İngi
liz halkı aylardanberi beklediği 
büyük bir hadise vukua gelmedi 
diye üzülecek. 

İngiıterede nCJ?riyat aleminde 
harbin tesirleri araştırılırken bu 
mızah ruhunun okuyanlarda da, 
yazanlarda da nasıl sari olduğu 
görülüyor. 

•• 

HALK~ 
SÜTUNU-) 
lı Ve lıfi Arıyanlar, 
filıGyetler, temenni
~ O• mli,kiifler 

KAYIP KARDEŞiNİ 
ARIYOR 

En son vazifesi Edime Vilayeti .en .. 
cümen kaleminde katip olan kardeşim 
Nizamettin Gültandan 5 yıldır haber 
alamadıjımdan n1t"rak ve endişe için
de bulunuyorunl. Bilen hayır dhiple
Tinin lütfen Son Telgraf Caıeteı;l Hey' 
eti Tertibiye:;Lnde B Sabahaltine ma
li'unat vcrmelerinı ric.ı. edcrirn. 

lt artyaa iki genç 
17 Y•>ında ortaokul ı..rullimi bu 

yıl ütınal e1.mi~ bır gencim. \'aziyeti ma
hycmm müsaJdesizligine binnen haya
tımı kendiın kazannıak ınecburiye
tindey110. Bana rfkat elini uzatacak 
iş sahiplerırıin aşa,ğıd~ adresinıe 
mi.ı.racaat elnıc.~lcrıH sabırsızlıkla bek
ler aygılarnnı sunarun. 

Eyiip İslimbey ınaballtti M ... llılt 
Dett sok: No, 54 Şıikru BATUSAY 
+ 16 ya.şındayın1. Oıta mQklep ıne-

zunuywn. Riyazıyem kuvvetlidir, b.er 
luınıi bir ın.üe:;..o;e~"de az bit· ücretle 
çah~bliriın. lsliyenlerin lütCen (La
leli Aksaray cadd~-.i 21/l rıumara bı
rinci katla Zıy:ı Kurtyılınaz) a bir 
mektupla mUr.ıca<Atl:ırı rica olLınur. 

İt arıyor 
20 Yaşında hU:-ııılıhalh bir genca.u. 

Bu 1ıl ortaokul kaıı .. al \.e elen1e inıti
hanlarında iyi derece ile 01uvaftak ol
du.n1. Ailevi vaziyeliının bozuldugu 
yüzimden tah.silinu terk<.'Ciiı> kendı 
hoyatınn kazanınak ve ailenıe ınaddi 
bir yard.ıında bıılunrnak ınecburlye

tindeyim. Re nıl \'e husu:ıi ınües:.ese
lerde bihakkın v<.ızHcnıı ifn ederek. 
menınuniyctle <;ait acagun. 

aSytn iş sahiplerinin ;.\şagıciaki ad .. 
ıesime müracaatlarını dilerinı. 

EYl•P Ü-hiller malıall...ı Karlık
dere sok. N•. 31 M-lfer Yilluİlla.r 

İt arayan ~.-ııçler * 13 ya ınd;ı h~ın ~on :;ııufı.nda 
kınuesız İıınirh bir gen(' iş aramakta
dır. Adrt. Galatad.a Necatibey cad~ 
desmde No. 190 da. 

+ 17 yalında orıı. 3 te ikınale kal
mı.s bir ıenç ış arttnıaktadır. Lütfe-n 
bu :sütunda (Anadolulu)· rumuzuna 
müracaat olunrnast. 

Bir Cinayet Davası 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

Dedi. Sonra ha~ıoı Oniinl" cie e~ 
gL ~anki utancı :,{' ini kı~ı~'or ve 
dılini dola tırıyer gibi bir tutuk
lukla ornııc eklt'<li: 

- Hi~bir hadi,e olmadı, daima 
birbirİnliıi fıldıra~ı) a se,·dik. Hiç 
hir günün -,aniycbİnde bile aşkı
ınızın hununasını kaybetmedik. 

Zaten se,·i~erek ,birbirimize çıl

dırarak evlenmiştik. O zengin lıir 
duldu. Zcnı:inliğini istismar içi1l 

aldı deme,iıder diye cnk zaman 
ondan uzak kalnıak istemiştim. Fa
kat aramıdaki sırlı, deli lıir aşk 

hiitiin hu İrade duvarlarını yıktı 
ve biz' ıikahlaılı birbirimize bal
ladı; bu perçiali, hareketli kıskanç 
a k hu111n1aı.ı içinde hiç birbiri· 
nuzı iacitme)'e İlnk3:n \ar ını~·dı? 
Ferdınin bu sozlerinı dinlemek 1 

çin suçlu sandalye.inin üzerinde 
kıvranan \'t.•dat zincire ,·urulan 
fakat azgw hislcriııi taşıran bir 
boğa gibi . cıuleli~ or, di~lerini gı
cırdatı~or. go1bebeklerini büyül
te bii~ iilte ~crltre bakıyorılu. 

Bu bakı~larda uzattıiı noktaları 
delecek kadar bir hı~ını ve bakış 
kudrt>ti vardı. 

Haki"' yeai bir s.rr;u yaptı: 
- th•ey kızınızla arRıuzda bir 

soğukluk, lıir geçiuısidik var mty
dı?. 

Ferdi birHıcık düşüadü, '9yle 
cevap verdi: 

- Büyük bir ha•füe olCnğıınu 
hatırlıyamıyoruın. 

- O da sizi sc,·cr mi~di?. 
- Aramızda büJ iik bir geçmiş 

<ılnıadı~ııa ı:orc ••vdiflini anı-
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f 1 Başmaharrlrler 

1 Ne Diyorlar? 
-. 

Tenkl lerlmlzln 1 '' Mete/ ik verirsem Prol•>ur Sukru B.l~>J.J~ .~.:.k~ı 
ıamJmlyeti tu>ik• istınli ~U&'unku t>a...,..kaı ... ın-

1 l h 
dt" bu lıa.ı Wn ba.şlaıtl"ıı wdaırbıt-rl ".\lih-

Çiıip mavnalarını:ı Üsküdar gu o sun erva ıma,, ver devletloriıun Anl.<'ıik>Yl harp dı-
Önünde denize boşaltıldığını, şında ıutmak kin .ı""11u Y•P"l"'1" 

bütün bu sahillerin pislik ve olduklarını '4)yllyerek: 
koku içinde kaldıeını yaz- • • Donıeı .'\,ansı 'll ıt . ı) e ,apon e( ... - "I• hk d •• •• K f• kfırına flit.o p eden Alı"lan Amıraı: Ra-
mıştık. Haber aldığımıza gö- ş ma emeye uştu.. ey ıne eder dv k ıı;c us UllC Aln .. uıy,ının 
re, Celediyemiz., hattii bizzat seyacı k::ı.lın:ı un 'k.ımse be!:t1iy 1ez: 

b k l l"k demıştir 
Vali ve Belediye Reiaimiz ıra ır arsa vermemez J etme,, Bu sozlerdcn arlık bard ~m ıama-
sayın Lütfi Kırdar bu neıri- ~ men dolctuıu ve b•r buçuk yıldır Al-
yatımızla alakadar olmuı- ,,.______________________ m nya uleyhıne ıütevecc 1 RuZ>elt 

Y"'zan ·. B#rSEYl•N BEHÇET =1--- poliUkasının bu "'''" keyt y<·h son lur. ---ol.- • il \'c taşıran uarr. yı tegk.ıl eci('ct.'~t un-
Belediye Nefriyat Müdür- ~ılmaktad. - !ı te Ru '"it on b"I 

, ....... J b" '/ ı· giindi.ırteh eltı•ı en yetbro-
ugun en ıze verı en ma u- Davacı bır ı~kembecı di. Beyaz turuyorum. Dun akşam bır arka- cak başı mu.sal ao. n e raı ede-

mata göre, müteahhit bazı önlüğu oniınde. bt') az keten 'bo- da~la içmeğe ba ladık. Bır ok ver- cegı nL'ka tckadu eden Y ı uo ı 
sebeplerden dolayı motör ve nesı elindeydi. Yanında, tıraşı u- !ere gidip içtık. ~e yarı ına ka- •••t ıçmdc Alınaı A 1 ral t ı n 

mavna U ma a muı U a zamış bir genç duruyordu. dar içmişiz .. Vapuru kaçırmı ım. Cuınhun·esı uzc• ndc son dak.ı\ada bir b l kt " k "l •t 1 yupıl n b bt')' n t Biri~ k IJı:-vletlc.1· 

çekmektedir. Yakında, çöp Hakım dava evrakını gözden Arkadaş aldı, c\•ınc gcitürdiı. Gc- tesu yapmak gayes.nc ınat"ı bır ma-
müteahhidinin motör ve mav- geçirdi.. Sonra sordu. ce orada misafir kaldım. Sabahle. nevıa ,. 1<>•"ou 01•rak t<lakkı cdı-

'ht' k l - lrb lır ~Iaa a!i.ı Be) z S· ~y mi a-
na 1 ıyacının arıı anacagı - Söyle bakalım Vasil. Nedir ~·in erkenden ka.kt.nı .. 1 ime g.- ıırının cnclec •·nbc ı !.<ık p etti ,. 
iimit olunmaktadır. davan? deceğim. Akşamdan epey param Amerıka er. at <'rıık uy~"n andığı 

i:.ğer, bu ihtiyaç meaelci, İşkembeci Va il söze başladı: vardı. Hcpsinııı bitecegi h çak! 'TUi yoldJn s;pm 'c ro yı deA•şt rmesı 

Y irmi güne kadar önlenirse, - Bu sabah erkenden dükkanı l ed. k b . • hıç m ıııul d g•I . ıoam:ıfıh bu ıa-
k S 

ge m ı. Bır 1§ em eci ·e gtrip / t la• çıktığı d ııuzwıt bu bapla 
bu ııahiller çöpten kurtula- açtı · abah sabah, ilk miıştcri bu çorba ıç"yim dedim. H"nı ka•n m r kr nı h ın•calctır • de-
cak, b•~alarda denı'ze gir· geldi; otumu, bir çorba istedi, içtı. 

w• açtı, hem mıdcm hasta\dı G r p 
mek mu.'mkun" olacaLtır. AL Üzerine de biı· tuzlama getirtti.. b d " ,._ ir çorba içtı.m. Bıraz ken ime 
.ı. hald-, hayır. Y~ dirhem ekmekle, silıp süpürdü. .. 

~ geldim. Uzer•ne bır dr tuzlama 
Otuz ltuı'uş kadar bir hesabı oldu. / 

SON TELGRAF - Yap- E ni CE!plerine soktu .. Aradı. yedim. Gidece~mı zaman cebimı 
tığı bütün tenkitlerde sami· ,.okladım. Allı kuru~ para kalmış. 

- Para.ın kaimamıs. sonra verL 0 
• 

mi olmayı, kendiaine prensip rim. Dedi. Tanıdığım adam değil Ne yapayım• Dogrusunu sövle -
ittihaz etmiıtir. Bu çöp dö- · di.nı: kı ... 
külme bahainde de ayni §e• - Ohnaz, dedmı. Parayı verme-
lıilde dürüat hareket ettik. den gidemezsin. 

Belediyenin, tenkitlerimi- - Param yok! dedi. 
zin samimiyetine inanmaıı - Paran voksa neden yedin? Ye.. 
bizim için memnuniyeti mu· meseydin, dedim. 
ciptir. Belediyenin de, bu çöp - Param var zannediyordum; 
iıini ayni aamimiyetle takip ' meğer katmamış. dedı. 
edeceğine itimadımız vardır. - Para almadan, bırakmam .. Su-

BÜRHAN CEVAT radan şuraya gidemezsin, dedim. 
- Vermiyeceğim, git polısc şı

Teneke tevziatında 
yeni aıll 

Ticaret Vekaleti hariçten gelen 
tenekeledn tevziatında değişiklik 
yapmJ:itır. 

Hariçten gelen tenekeler şiın -
diye kadar peynir, yoğurt \'e kon. 
serve imalathanelerine tevzi olu
nuyordu. Bundan sonra yalnız te
neke kutu yapan fabrikalara tev
zi edilecek, diger yerler bunlardan 
kutu olarak satın alac~lardır. 

Bizde öbedenbe-ri iıüı M.iyl.:i a~ 

yında çok ~rledilir. SütlU tatlıla
ra rağbet baharda daha fazladır. 
Süt, biahasşa inek sLitü her mev
simde bulunabildiğine gOre aca
ba ılkbahaL"da bu .rağbetin sebebı 

nedir?. İıısanliılrın bilrnıyerek &ÖS
terdıgı bu ragbet1n sebebini fen 
ancak yeni anlaııııjtır. ÇUnkü 
sütte vitaminler, kı~ rnev im.ine 
nazaran iki mısline çıkar, 

kayel et., Mahkemeye ver .. Ne ya
parsan yap .. dedi. 

Polis çağıracaktım .. Durmuyor, 
gidecek.. Dükkanda da, benden 
başka bir çırak var Savusmadan 

polise vermek için önüne geçtim .. 
Beni ittı. Tekrar söyledim: 

- Parayı vermezsen yakanı bı. 
rakmam dedım. 

- Nasıl bırakmazsın'! Hele bir 
tarafımı tut da bak gör .. Senin 
pestilini çıkarırım deıdı. 

Yine yürüyor Gidecek. Kolun
dan tuttıım .. Bir yumruk vurdu, 
bakınız, dudağım şisti. Ondan son
ra bir yumrıik daha vurdu. Kafam 
cama çarptı, camlar kırıldı. Cam 
parçaları işkembe kazanına gitti. 
Çırak sokağa çıkıp 'bağırdı. Komşu 
dükkancılar yetiştiler Bunu ya
kaladılar. Polise teslim ettik. 

- Şimdi ne ısli)'Orsun? Bunun 
cezalanmasını mı? 

- Evet.. Hem cezalanmasını, 
hem de camekanın, <bir kazan ıs.. 
kembenın parasını ıslıyorum. 

- Bir kazan i~kembenın para
sını mı? 

- Evet.. İçinde cam kırığı olan 
işkembeyi kime salarım? Döke -
ceg•m elbet... Mıiıjterilerı öldü -
reyim mı cam parçalarile• .. 

Hakim maznuna döndü: 

- Azızım dedim, ben esnafım .. 
Kunduracıyım, Sana adresimi de 
vereyim. İstersen nufus kiıgıdımı 

da sana bırakavım. Bir saate ka
dar paranı geli

0

rıri•n .. Yahut yol
larım. 

- Olmaz' dedı. 
- Olmazsa, param yok. ne ve-

re~·im? Dedım. 

- Ben c<"ketını sovar parayı a
lırmı. dedi. 

- Ceketımı nasıl ooyarsın? Ka. 
nun var .. Mahkl'me var, polis ,-ar. 

dedim. Git polise şıkayet et.. Mah
kemeye ver! 

- Ben de mahkemeyim, dcdı; 
ben de polisim. Vermezsen dük.. 
kandan bırakmam, döğerim. 

- Nasıl doğersın? Diyince de· 

- İşte böY.le doğerim! d•ye iı-
zeri.me geldi. Birkaç tokat vurdu, 

Çırağı da geldi ikisı birlik oldu. 
lar; döğmeğc başladılar. Bu gırt. 

lağuna sarıldı. Kafamı tezgahın 

camekiınındaıki tahtalara vW'ma
ğa başladı. O aralık c<>mckan kı

rıldı, camlar kazana döküldü. Ben. 
}'edii'iın işkembeyle tuzlamanın 
parasını veririm .. Fakat, diğerle. 
rinde hiç kabahatim yok. Beraeti
mi isterim. 
İşkembecinin çırağı şahit ola

rak dinlcnildı .. Müşl<'rinin, yani 

maznunun Vas:Ji döğdügiınü, 

yumruk vurarak camekanı kırma

sına sebep olduğ'unu ~öyledi. Di

ğer şahitler, cam kırıldıktan sonra 
gelmi~erdi.Ancak, Vasilin maz -

nunu tartakladığını, çırağın d<ı 
ayırunağa uğraştığını söylediler. 

Hakim. karar içın muhakwne • 
nin başka güne bırakıldığını bil
dirdi. 

ınektechr 

CUMHUR/YET 
B. Nadir :\a.dô •\'eınt ı~:a.tlar ve harp 

kaideleri• bı.imlı hu,c-i.ınxu ba1J yaı.t~ 

. mda Girü b~ınJ uı.uııa.ı,ı-betlyle; 

8 - JO )ıldaa.bcrı .. eaut>..·leıi ya.pılll 
as.k~ri para.<.ıut~uluırWL h. rpt muva.r· 
fakı)·etıt bir taarruz "'mı11 olduğ"unu 

gömrdiiinJ ve her ~·at:.C olduiu ,.ı ... 
bi harpte de yeni icatla.ruı artt..iwt 
söyledi.ki.ton soıır.a.: 

Para}Ut oılo.ıluna karşı 11'ri>J.D lhı· 

şındaul.Jcı·ı bWıas.s~ lngilterede n J ... 

k~bil va:.ıt.ala.t y.ı ..,tılma na ~·ah~ıl-

dıg,ını , ıtiyuruz B:l' kısmı tab, ola
rak gııJi tutu lan Uu "il ıtalar tC'kem
'DUl edıp kla k bir hale geldıgı zanıaa 
pou lrU Jt vvet!cr de şuphesız ~ ı

diki mucızC\J tcsırlertn .aybede<.·tlı;.· 

ler, lôalelt.ayuı b!I •lliih olarak k.ala
caklardu-. 

1939 harbine b.r takım yerıı teknık 
şartlarla giri~ ve neticeyi kazann1ak 
hususunda en ziyade bunlara giJvenen 
Almanya, bir<.t d.t l>J cbepten harbı. 

çabuk bitirmek mecburiyetindedir. 
Şinrdiki hald<' kendini mtidafaa ile u;;
raşan İngiltere ıse, yalnız hazırlan· 
mak degil, aynı ıamnnda düşmanının 
hücum vasıtalarına aynen mukabele 
edebilmek nıak.sadi1e de zamana nıuh
taçtır, ?ı.Iuhurip k '""et!<'ıdcn bırınin 

,neden ac-el<! ettı~·nı, digennın niçin 
vakit kaı.-..nmak ı~tedığini dü unur
ken bu noktayı da h~.~lıa katmak ıa
zın-ıdır.> den1ektcd;r, 

YENi SABA~ı 
B. ll"""Yin C'ldlll Yal<ın İnırUttt. 1 

Harlcl)e • ·~.ırı 31. Eıif'lllıı ı~u yılw

dan balısedf'l'keo «zor a.eneıt dedijiıU 

.s.öyliye.retr. lıa.rbin seyrini tabliıl. el,.. 1 

mekt ve- Giril \da!ılnuı .Umanlar ta· 
r.tındau 1aphnın Alm u ordllbunwı 
ilerleme-s:. nt"ti<'ı·_,ı vertteklııl, la.kat bu. 
netlce-nıı Alman ordularını zat« bal 
dip etınıJ eot'tluiu wn dtreof' n~Uk 
bulunduiwıu &efh"'1ikteu .,onra. •un· 
la.rı yazmald:adır: 

'4tmım~n 
1 (3 :"'lt . j Llill . 

"Turnalar UÇDD n 
şarkısına d&ir 

Bir kaç gün evvel, bu sü
tunlarda piyasada cok tutul
mU§, halkın rağbeİine maz
har olmuş bazı güzel şarkıla
rın, bir takım eski, çok eski 
melodilerin tesiri altında kal· 
dığı iddiasını kaydet.nİ§tim. 

Ben, §llFısen, hu mevzuda faz-

ı la ihtısasa sahip değ 'lim. ld
diıı., nedereceye kadar doğru
dur, bilmiyorum. 

Erbabının bana anlattığı· 
na göre, meseliı, altı ay kadar 
evvel çıkan ve şim::li, herkeıin 
ağzmda olan §U ıarkı: 

Yqll &'Ö>k'rinl ufkwna ... ki. 

Bahar' 6elcli diye t&arkU soyliyem 

SJ.rı ~çlarını ylnW:n~ 8t"r L;.i, 

Kokla,rıp Upe.a:eık y~ ~ Jdi di,yem. 

Tur.ualar uçun 
Yaylad.ln (f'Çl> 

Y&rimi S"C~lıt 

Trırnalar .. 

Bu §arkının güftesini ya· 
zan Gökalp Arkın isminde 
meçhul bir ~airdir. Geçenler· 

de dostumuz Seianıi İzzet Se

dea'in pek haklı olarak işaret 
ettiği gibi, bir çok §ıı.rkıların 

bestekarını biliriz ve iımini 
söyleriz, tarkıyı ilK okuyanı 

biliriz, ismini söyle~io::, fıı.kat, 

asıl mısraları vücude getiren 

§aire, nedense, ehemmiyet 
vermeyiz ve adını meçhul bı
rakırız. 

Halbuki, «Turnaları> farkı

aının güftesi de cidden gÜ· 

zeldir ve muvaffak bir fiirdir. 

Hiç tanımadıjiımız şair Gök

alp Arkın'ı takdir etmek li· 
zımdır. 

Şimdi, aaıl aadede gelelim: 

Bir iddiaya göre, bu şarkının 

melodisinin ikinci kıı.IY'ı, ya• 
nı, 

TWUlılar uça 

pa.rçası, takriben, 40 yıl evvel 
çılcmıı olan bir ıarkının bes
tesini çok hatırlatmaktadır 
Bu eski ,arkı ,udur: 

Ördtk . ıa.nr.asına 

Tarhana torba&~ 

Mısar;, olacaiım 

\'ay vay vay 

Ablanı aJaeaı-, 

Enif(.en oLlcatoa 
Sana p.U"a verrt·et .... 
Ha.1 hay hay 

Bu ıon kaydettiiimiı: tar· 
kının bestesini tamamen hafı· 
zaıında tutanlar, bugür. her· 
halde mevcuttur. 

Hatırlıyanlar, iki ıarkı a· 
rasında bir mukayese yapar· 
lana, bittabi, hakikat meyda-

na çıkar. 
R. SABiT 

Bazı ;.ıileler e.:;ek si.Ptunc de rag,
bet gö lcrirleı·. Bunun da sebebı 

eşeklerin \'erem haşllaııına tutul
mamalarıdır. F.8kt TUrk hekimi 
İbnl Sina vet'eıulı baı-ttalaruıa e
şek sf.itü i.çll'iı·cti. Sıittin en bü
yük faydası vi.ıcudU.n düha iyi 
geliçn1e~inc1 zek;lyı kUV\'etfendir
n~ ıne, insanları çalışkan \'e ntıl
gan bir h.iııle ~innesu\e- Amil ol
nıa.ı;ıdır 

- Söyle bakalım., Davacının id
diasını dinledin .. Ne diyeceksin? 

Maznun oturouı;ru yerde söze 
başladı: 

- Ben on.u döh'l'llcxiı.m, o benı 

Mahkemeden koridora çıkınca, 
maznun, dava<:ı Vasile: 

- Ben 'de sana metelik veri!- -
sem yuf olsun en· hıma' Dedi. 

Bin lirayı dilenciye veririm de, sa. 
na metelik veıımem. 

Zor ~ene iagil'.ere 11,.:ın hakikaten 
zor bir ~kildc ilerlıyor a da şimdiye 
kadar ceı·cyan t'den v .. kayi hiç te u
mıt kırıcı bır ınahiy~h haz gurilrunu
yor. Alınanl4tr a.skeı i IJ;ırekat ile bır· 

tikte İngiıterenın dikkat ve mesalsin 
dagıtacak şa~ırtnuı hareketlel'llli de 
lhmaı eln1ediler Başlangıçta Irak ıs
yanı büyu · bır gaile teşkil etmek iıı;
tidadını .ıt7.eltigi halde glttik(e ınü~
nun bir ekil alıyor \.C buyük bir za
rar yupmıyor. Hındistttndaki 1:u~lü

ınan - ıt«:Lt j kavgaları \lf' Hindlile· 
lerin ınuhalcf<.•t haıek('t!erı de Al
ıruınlara büyük bır yaı dım sayılaın•z. 
Şiınalt Okyaııu ta en büyük İngiliz 
zırhlı..,ının zıyanı ancuk Çör(•il'lıı tah
min etnü~ ol<luc..ı acı fa.kat neticeye 
tesirsız vak'a'lard«ın bırıdir, 

Ticaret Vekili tetkik 
seyahattae çıkıyor 

UCaklı, bliyUklu ht"pınıız gün
de me.eıa bir htl"l~ stit i<;"n1eyi itl
yat haline ge.tirıııelıyiz. Iiele saç
ı .. rının parlak ve vücutlarının 
gurbi.17. olınastnt ı tıyen bayan· 
ı~ı r u;in birincı '>iart ..• 

yorum. 
Hılkiın bu nokta üzerinae dur

du: 
- Fakat sarih birse) söylemi

yorsunuz. 

Ferdi sırıtıııağa yakın bir ı;-ülii
ciiğü yanaklarında dağıtarak ha
kimin sorusunu karşıladı. 

- Bu öyle bir~ey ki. kat'i)·elle i- 1 

fade etmek mümkün değil. Se' gi 1 
insan içindft konu';-3tı sırlardan bi- ~ 
ridir. Daiına güler gördi.iğiiniiz bir 

iusan si7.i hiç !\'vnıi~ oln11~·abilir. 

Hatta. biiti.in ten1inatına ra~n1en 

fakat. lıi~ ummadığınız, belki de 
asık bulduğunuı. bir çehrenin al
tında öyle içli. il.vle muaınınalı ve 
öyle sırlı bir sevgi yaşıyalıilir ki.. 

- Siz Güzini sever ıni,ydiniz? 
- Severdim ve kendi kızım ol-

saydı )'İne hi~ farksız sevecektinı. 

İlk celselerden hirinde 'e arka 
sıralardaki kalabalık için~e etu
ran gözleri yaslı r;enç kız birden 
haykırdı: 

- Hiki1uJer, inanmayınız yalan 
sö\.liı~·or. O beni sevn1ezdi. tasav
vur edilemiyerek kadar ahlaksız 

dögdü ... 
Müba_ir, elile ayaga kahnasını 

isaret etti. Maznun ayağa kalkıp 
söze devan1 etti: 

- Ben onu doğmedım .. Bakın 
anlatayım ... Ben Kızıltoprakta o. 

bir adamdır. 
Mahkemeyi birden ş.aşırtan, ka

rıştıran ve bütün başları kendi.i
ne çevirten bıı haykırış karşısın
da bakim: 

_ Yerinize oturunuz. 
Dedi. Hıikiıniıı bu emrinde sert

lik, diklik 't' tokluk vard. Fakat, 
genç kız; sarı saçlı, ma\'i gö7lii, 
güzel görünü~lü kız oturnıadı ve 

yine susıuadı: 
_ Hakimler, benim de 'üyliye

ceklerin1 var. 
Bu adaına cevap vernıck isti

yoruın. Buı.ı.un içyüzürıü size an
latınak istiyoruın!. 

Diye yeni bir haykınş yaptı. 
Profesör Cemil: 
- Hakaret ediyor. 
Avukat Şekip: 
_ l\tuhakeınenia huzuru ilılal 

ediliyor. 
Dinleyiciler: 
_ Yaman kız!. Herhalde ı;öyli

yeceği mühim :eyler var. S<;ylet
seler bari .. 

Diyoyrlard.ı. Salonda gürültüler 
vardı. 

İşkembeci pi~ın bir eda ile: 
- Görüşiırüz, dedi. İş mahke

meye düştiı. Senin keyfine bıra. 
kırlarsa vermemezlik etme .. 

Hakim zil çalıyor: 
- Oturun!. Susun!. Cel~eyi ka

patacağııı .. 
Diyordu. Sııçlıı vekili: 
- Müdafaa şahidi olarak Gü.zi

ni kayt buyurun. Mesele kalmaz, 
Diye bir tekli{ yapıverdi. 

Hakim, 'ağında ve solundaki a
zalarla bakı,tıktan sonra Güzine 
yüksek sesle: 

- Sizi de dinli~eceği,, llludafaa 
şahitliğiniz kabul edilmiştir. Şiıu
di oturunuı, sak.in oluntız ve ce
vaplarııım kafaııızıu i~iade birik
tiriniz. 

Dedi. Gütin oturdu, yine göz
leri yaşlıydı. Ferdi hep önüne ba· 
kıyor, başw yukarya kaldıramt· 
yordu. 

Hakim, zil sesleri arasıntla sü
kuneti teıııin etti ve tekrar soru
larına başladı: 

- Şükri~·e size hiç Vedattan 
bahse!tti miydi?. 

- Seviştiğimiz. evlendigimz s1-
ralarda bir iki ker~ lakınlm.oı et-... 
IDl!il ı, 

ter :-.Ü) lem.i~ti?. 

Hlllôıtsa, Almanyunm butün ıayre
tıyle harbı bıı sene bıtınneğe ı.·al~· 
cağı yolundaki be>yanah doğru çıkmış
tır. Almanya ç:alışıyor. Eden'in zor se
neden bah,.,unesl de dojiru çıkmıştır, 
İngilizler hakikaten zor bir sene ıe
çiriyorlar. P'akat eıllmiyorlar, geçiri
yorlar ... 

- Pek hatırlıyyaımyorum. Fa
kat herhalde lehinde değil. 

- l\fescli ne gibi?. 
- Bir tl"Sadilfün sevkile Ve-

datla e' lenditini, bedbaht olılu
ğunu söylemi. ti. 

- Ba'1<a birşey ler daha!. 
Ferdi bıı •uallerin arkMı arka

sına geli inden bunalıyor gibiydi. 
Çok güçlükle cevap veriyordu: 

- Vedat Şükriyeyi daha ziya
de zengin bir kadın olduğu için al
mışmt<. Sonra da büyük harp çık
ını~. bırakıp gilıııi~. Bir daha ne 
aramış. ne sormu~ Şükriye ÇO· 

cuğunun Jıattrı it:in onu yıllarca 
beklemi~. Bana •üylediğine göre 
ne o Vedadı severıni.. ne de Vedat 
onu. Şükı;ye kendisini benimle 
tanı ıp evlen.inceye kınlar çok bed
baht bir kaılıu bilirdi. 

- Aranızıla Jaş farkı \'ar mıy
dı?. 

Ferdi, yine önüae bakarak ve 
)ulkunarak lıalli bir iet;le cevap 
v~rdi: 

- Vartlı: 
(Arkiuı Va.r) ı 

Bütçe müzJkerelerinden sonra 
Tiacret Vekilı Mümtaz Ökmen'in 
Anadoluda bir tetkik seyahatine 
çıkacağı öğrenilm~tir. Vekil bil
hassa pamuk yetiştiren mıntaka
lara gidecek ve yeni mahsul üze
rinde müstahsille temaslar yapa
rak şimdiden alınması icabeden 
tedbirleri karalaştıracaktır. Veki. 
lin şehrimize de gelmesi muhte • 
meldir. 

- -
Biri mi zinDE"D. 
J1epimizin w il 
Mcnba suyu niye
tine sahlan Terkos 

suları 1 
Beşikto..la Vı>Liolc Cl<>nM'. lnd• 

o ilin.il Bay an Hicr:ı.n 10.ZU or: 
<-- Gerek Beş ktaşta -. gerek 

Harbiye - Galata ray arasın
daki bardakhı su tılan dükklın
larda hep muhıellt men ba sula. .. 
rının etik.etlerı bulunmaktadır. 
Fakat bwıların ekserl!twn e-ın

ba •uıru değıl hatt.1 Ham•dly• su• 
yu bile olmadıktan lçUınce nla~ 
şılmaktadır. Barda&uı:l kırk para 
alınan bu kab 1 sulann to&U ter· 
kostur Beled y bıllı:ı "" ttJ
laruıın r<>J!alıp arttığı b "' -
sundc ba.iltın aldatıl ar na m!kıi 
o1m~k ıçın auculan daha ık ve 
e 3 Kontr.:»l altına alın hdır • 

\ ) 
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Bekri Must fa 
Yazan: ·OSMAN CEMAL KAYGILI K alıpe kadın I 

---11- Yazan : 
Giri ·n tar·hi, c v 

- Tefrika • 
Pehlivan yapılı Mustafa kırkın-

No: 73 

SEYFETTİN ORBAN --).....,__-

Hamit, nişanlısı Müfideyi. bir 
buçuk senedir görmemişti. İzmir. 
den İstanbula onu görmeğe,. geli -
yordu. Büyük bir heyecan içinde · 
idi. Sevinç duygusu, adeta kal
binin bo~luıklarında, bir kuş gibi 
sü:zülüyor, ıbazan da kanadı kırı. 
larak muvazenesini kaybeder gibi 
oluyordu. İçinde, böyle saniyede 
bir belirip silinen neş'e uçuverdiği 
zamanlar, o yerlerin, birer evham 
bulutile karardığını hissediyordu. 

!ursa, 'buna memnun olacağım 

düşünüyorou. Mana ve şümulünü 
anlıya:rnadığı halde, ıbu hal, ona 
bir başka saadet ifadesi gfüi ge
liyordu. O, İzmirde iken, Jbı.ıra • 
!arın taşını, toprağını bile öpece. 
ğini, kaç defa, kendi kendine tek
rar etmişti. Fakat, şimdi, bütün 
bu kararlarını unutmuş g>bi, ayak
ları hiçbir tarafa bükülmeden 
köşke doğru gidiyordu. Kalbi, a
deta onu ko~iurmak için çırpını. 
yordu. Nihayet, köşkün etrafını 

çeviren bahçenin alçak duvarları 
kenarına yakla.7t >. Birden, olduğu 

rafy sı, ehemmi eti dan sonra çökmiye başlamıştı 
kendi elile onlar n ağızlarına y i
yecek verir, hazan bu cennet kuş
larının biri omuzunda olduğu hal
de sokağa çıkar, bütün İstanbulu 
öyle dolaşırdı. Mustafa, son za
manlarda İstranca o'fmanlarından 
gayet şirin ve yumuk yumuk bir 
de ayı yanusu getirtmiş, bunu da 
adamakıllı kendisine alıştırmış ve 
ona evde, bahçede birçok hüner 
ve marifetler ve bu arada da el
öpmeyi öğretmlşti. 

Fakat, o, yine içKıJ i o~r lürlu bı
'rakamıyor, eski cev\·alliği kalma
mış c·lmakla b~raber, neş'cs nı hıç 
kaybetmiyor, ve vücudündeKi bu 
arızaları geçici sanarak kenaı ken
dine teselli buluyordu. Fakat tam 
kırk dördünü bitir;p kırk be~·ıne 
bastığı yilın sonbahar sonlarında 
bu öksürükler, tıksırıklar, bu ağ
rılar, sızılar, tıkanıklıklar, der
mansızlıklar yüzünden hek mlere, 
hocalara başvurmağa başlayınca 
karısını ıbir telaştır alan Mustafa, 
o kışı tam ve deliksiz bir istıra

:hat halinde evinde geçireli ve per
hizler, Haçlar, tedavilerle epeyce 
kendine gelerek ilkbahara kavuş
tu. Ah ilkbahar ah!. Hele Mu•tala 
g.loi, içiiçine sığmıyan, engin ruh
lu. temiz yürekli insanlar çin o, 
ne bamLaşka bir mevsimdir. Hu
susile Mustafanın filyalar, sün
büller, menekşeler, güller, hanım
elleri, yaseminlerle dolu olan e
vinin bahçesinde kuş cıv.ltıları ve 
bülbül nağmeleri arasında gelen 
bir ilkbahara karşı nas.! ca. ;ını
lır, böyle bir mevsimde ve böyle 
bir yerde insan nasıl perhıze de
vıtm edE'):ıilir. 

Bugün Üzerinde kanlı muharebeler cereyan eden ı 
Girit adasını, bu yazıyı okuyarak tanıyacaksınız 

Müfide, gönderdiği her mektup. 
ta, günlerini, saatlerini dolduran 
en küçük meşgalelerini bile ıbil -
diriyordu. Hamid de, bu satırla
rın seyrinden. onun hayatının na
sıl geçtiğini görür gibi oluyordu. 
Satırlardan kelimelere kadar kah 
gülen, kah müteessir görünen seY. 
gilisi, ona; hiç bir şüphe telkin 
etmiyordu. Bunun için de, artık 
nişanlılı hayatına nihayet vere • 
rek onunla evlenmeğe karar ver
mişti. Zaten, onu hasta edecek ka
dar kuvvetli olan evhamları, bu 
m"s'ut tasavvurunu bugüne kadar 
geciktimnişti. Çok zaıınan, lbu ha
lini düşünüyor! 

- Aftı! • diyordu • ne olur, şu 
kara düşünc!lerden kurtularak 
mes'ut olabilsem. 

Hamid ıMüfideye itimat edi • 
yortlu. Bir gün, bir mektubunda 
l\füfideye şöyle yazmıştı: 

•Sana., biitün ke.lbim.le itimııt e
diyorum. Yalnız, benim evhamla
nmı affet. Çünkii ben, onlann e. 
linde, esir gibiyim.• 

Hamidi İstan'bula getiren va • 
pur, rıhtıma yanaştığı zaman, o, 
vapurdan çıkan ilik yolcu oldu. 
Kendisini karşılıyan yoktu. Çün
kü, son göndel'diği ıınektupta bile, 
geleceğini haber vermemişti. Bu
na en 'büyük, yahut en küçük se
bep, yine o kuvvet, benliğine hi. 
tap eden o gizlı sestıi. 

Sür'atli adınılar}a rıhtl!m. cad. 
desinde yürüyol'du. Etrafından, 

kafasını dolduran cniçinler., ca· 
cabalar. kadar akan ve al'kası 
gelımiyen bir kalabalık geçiyordu. 
Amma, Hamidin ruhunda daiıına 
değişen hall.,r, ona; et!'afını unut
turuzyurdu. Birkaç defa; sağından, 
solundan geçenlerle çarpıştı. Ba
zan asabi, bazan korkak ve şuur. 
suzca yürüyor, kendini bile unu. 
tuyordu. Biran evvel nişanhsına 
kavuşmak için aceı.., ediyordu. Fa
kat, meçhul bir el, sanki ayakla
rını birbirine dolaştırıyor, kafa -
sını karall"lrklar ıbürüyordu. 

- Acaba, - diyordu • onu ne 
halde bulacağını ? 

H;imid, hızlı hızlı yü-rüyordu. 
Müfideyi, eskiden olduğu giıbi 

bahçenin bir köşesinde, yahut da, 

hemen biraz ötede, sahilin bir ke
narında tıulacağını sanıyordu. Da
ha çok uzaktan, köşkü farkettıi. 
Her adımda, daha iyi görli.ilyordu. 
Yaklaş tıkça bir buçuk senedir gör
mediği köşkü biraz eskimi§ aör. 
dü. Şurada, burada, vaktile ~ez. 
diğl, oturduğu ve her tarafında 
bir çok hatıralar bulunan yerler, 
ağaç gölgeleri, büyük koru, hep 
görülmeğe değer yerlerdi. Bunla
rı da ötlemişti. Hatta. buralarını, 

ara ıııra tahayyül ettiği gibi bu -

ı Yazan:~ 
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yerde durdu. Masum ve temiz ni. Biz bu satıdarla, karilerimize 
şanlısına karşı, bütiin itimadına kısaca olsun Giridi tanıtmak iste-
rağmen. kafasında yine bir sürü diğimiz şu sırada.., bu gü.zel adanın 
istifhamlar belirmeğe başladı. en mamur bir şehri olan Kandiye 
Hatta. onlara mukavemet edemi- alevler içinde yanıp harabeye dön-
yerek, bir müddet, civarda bir a- müştür. 
ğacın altında otunnağı düşündü. Adanın beş sancaktan birini teş-
Gerçi, bu ıbekleyiş, onu çok hır- kil eden elli bin nüfuslu Kandiye 
palayacaktı. Hele, endişesi yersiz şehrinde - son gelen ajansların bil-
çıkarsa, nişanlısını ·biran evvel gör. dirdiğine göre - şu dakikada bir 
mekte gedkmiş olduğu için, büyük fert kalmamıştır. Bir kısmı telef 
bir azap duymnsı gayet tabii de. olmuş, bir kısmı dağlara kaçınış-
ğil miydi? Lakin, işte her şeye tır. 
rağmen, da.ha fazla gidemiyordu. Bu yazımızda, korkunç ;bir ak1be 

Vakit, geç idi. Akşam oluyor, te uğrıyan Giridin tarih! ve coğ-
güneş alçalıyordu. Ağaçların ara- rafi durumundan 'bahsetmek isti-
sından, kırmızı boyalar gibi ışık- yoruz. 
lar s1'l1yor, renkler değişiyordu. Girit, Milattan önce Romalıla-
Fa.kat; Hamid, ıbütün bunları, lbir rın istilasına uğramış ve Roma ser
kartpostalı seyrederken iıkinci plii- darlarından <,Kaiçelios. tarafın
na bırakılmış şey !er gibi alaka • dan kolayca zaptedilerek, bu 
sız btiluyordu. Onun için, lbu man. münasebetle cKritikos. adile anıl
zarada yaşıyan ve var olan Müfide mağa başlamıştı. Giritliler hrris
vardı. Birden, olduğu yerde doğ- tiyanlığın zuhuruna kadar ihti
mldu. Gözleri, Müfidelerin bahçe- lalsiz yaşamışlar ve hıristiyanlığın 
oturouğu yerden ayağa kalktı. intişarında bu dini derhal kabul 
Ancak; bu hareket, kafasında a. etmişlerdir. 
ya'lclanan şüpheleri kadar seri ol. Milattan önce, vazıı kanun olan 

-~ {Minus) un koyduğu kanunlarla 
m;wı. 

Gördüğü adaıın, bahçeden çıktı. idare edilen Giritliler, hıristiyan-
Kendi bulunduğu yerin aiksi is- lığın .zuhurundan sonra yeni ni-
tikamette yürumeğe haşladı. Çok zam ve kanunlara kolayca bıayun 
geçmeden ona yaklaştı. Hi'ı.ınid, şu- eğmişlerdi. Hicretin birinci yüz 
urunu kaybetmiş bir halde, 0 ta!:a- yılına kadar Girit bellibaşlı mü
fa, 0 adama doğru koşmag' a !baş. him hadiselere sahne olmamıştı. 

Muaviye zamanında İsltim donan· 
ladı. Çak geçmeden ona yaklaştı. 

ması Suriyeden kalkarak. Akdeni
Biı1kaç adım gerisinden yürüyor, ze ve Bizansa gelirken Giride de 
fakat; ne yapıınası !azını geldiğine uğramağa başlamış, Abbasiler dev
bir türlü karar veroıniyordu. Ona, rinde geçici hüı:um ve fetihler vu-
ne soracak ve nişanlısı hakkında kubulmuş, nihayet hicri 210 tari-
ne diyecekti? Böyle düşünür ve hinde Halife Me'mun zamanında 
yürürken, adamın yüksek seles ve (Ebu Hafas) kumandasındaki is
hırsla kendi kendine! lam donanması adayı zapta mu-

- Kahbe kadın! - diye söylen- vaffak olmuştur. Bu suretle Girit 
diğini dll!'du - Öyle ha ... Demek 135 sene islam idaresinde kalml{'-
istediğin gibi hareket etmekte ser- tır. 

bestsin. Seni yılan seni. .. Hem o. Arap me'hazlarına gör<', islam-
nu, hem beni aldatmak ba ... Sana, !=============== 
bunun hesabını sorar1m. 

Hamid gibi, ·bin türlü kıskanç
hk ve şüphe sahibi bir insan için, 
bu sözler, kafi idi. Kahbe• keli. 
mesinin etrafında toplanan bütün 
fena ihtimaller, zihninde ayak -
landı. Ne yapacağını, nereye gi
deceğini bilmiyordu. Adeta; ö • 
nünde yürüyen adamla, mukadde
ratı ibirleşmiş gPbi idi. Garibi şu 
loi, adam, arkasından bir gölge gi. 
bi yürüyen Hfunidin asla !arkında 

değildi. Birçok yollardan geçtiler. 
Hmnid, güneşin son ışıkları göz
lerinde bütün ruhunun ifadesi o
lan gözyaşlarını parlatırken, a:rtık 

siyah bir gölge halinde görünen 
eve, dönüp bakırı.ak ihtiyacını, kal. 
binden lamamile söküp atmıştı. 

Bir aralık, dişlerini sıkafak, te
miz sevgisinden başka hiçbir gü. 

nahı olmadığı halde, Allahın; ni
çin bu adaletsizliği yaptığına isyan 
etmek istedi. Başım gök'e kaldırdı. 
İşte, o vakit, gözlerine inana -

madı. Mafideyi gördü. İleriden bir 
köşkün penceresinden kendisine 
bakıyordu. Eski köşklerinden çok 

1 
uzakta olan bu köşkde, onlara a.. 
itti. Bir anda, Müfidenin, son mek-, 
tıibunda; eski köşklerini satarak 
buraya yerle~eceklerini hatırla • 
dı. İlk önce, bunu düşüne.mcdiği 
için, kendisinden utandı. Müfi -
deden, ıbr defa daha, hem de 
müthiş nırette şüphelendiği için 
kendine kızıyor, diğer taraftan; 
bütün vehimlerinin yersiz aldu -
ğunu görerek seviniyordu. Bu se. 
vinçle kapıya koştu. Ve anlaşıl -
maz bir sevinç ve heyecan buh. 
ranı içinde idi. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 76 
Kastamonunun işgaline koşardı ve 
yahut kendi hududu dahiline ka
dar ric'at ilo Sultan Beyaz1dın 
gelmesine intizar ederdi. TUNA BOYUNDA~ 

TÜRK ORDULARI 
Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Timur, Beyazıda tekrar mektup yazdı 
Şehzade m!'rdan<' mukavemete 

hazırlandı. Lakin Timur askeri her 
nevi muharebe ve muha>aralarda 
meleke kesbetmi~ti. Muhafızları
nın haber: bile olmaksızn kale du
varlarının altına kadar Jağımlar 
kazdılar. Sonra lağımları tutuş
ılurmak üaere kullandı'k!arı ke
resteyi tutuşturup çekildiler. Bu 
ıill"elle iağı.mların tavanları sü -
tunlar ile tutturuluyordu. Tahta 
&ütunlar yanınca lağımlar yıkıl
dı. Kale duvarı da çöktü. devrildi. 

Timurlenk Sıvası alınca şehza· 
ele Ertuğrul B~ ve kumandanla· 
fMPD Oaşlar.n, ke<>tirdi. Ahalinm 

bir ksmını bağlayıp keserek hen
deklere attılar, üzerlerıne tahta 
döşedikteıı sonra toprak ile örttü
ler (H. 803). 
Sıvastan sonra, Timurlenk sola 

döndü. Anadoluyu ·bıraktı. Hale
bin üzerine gitti. Mısır ile muha
rebe açtı. Muzaffer olarak Şama 
kadar gitti. 

Yalnız şu vak'a Tlmurlengin Os
manlı Türkleri üzerine korkudan 
başka •hır sebeple gf"lmediğini gös
termek ıçin kafidir. 

Çünkü, korkmamış olsa Sıvasa 
gelmez. yahut gelince muvaffaki
tinden bilistifade Konyaııın, :ı ahut 

o------

Diğer taraftan Mısır Sultanını 
okşatdı. Herhalde Osmanlı ordu
suna yanını ve arkasını açık bıra
karak Misirlilarla harbe tutuşmaz 
hareketi nihayet derecede ken
di huvvetine güvendiğini göstermi
yor. 

Fazla olarak Mısır seferini ikmal 
ile Karabağ ovasına kadar gelmiş 
olan Timur, tekrar Sultan Beya
zıda mektup yazdı. 

Karayusufun te'bidini, şehzade
lerden birinin memuren nezdine 
gönderilmesini istedi. Şehzadeye 
kendi evlildı gibi bakıp ona göre 

hüsnükabul edeceğini vadediyor
du. Şayet muvafık cevap bahara 
kadar gelmezse hemen hücum e
deceğini bildirdi. 
Yıldırım Beyazıd, hiç evliıdını 

rehine verir miydi?. Hem Osmanli 
Türkleri önünde Timurlenk de 
kim oluyordu?. 

Osmanlı Türkleri, bütün c!evlet-

Bir Şeker bayramının ilk akşa
mı küçük ayısı He sokağa çıkan 
Mustafa onunla birlikte doğruca 
Balattaki Kel Rafaelin meyhane
sine gelmiş ve burada ayıyı gö
renler hayretle Mustafaya sor
muşlardı: 

- Bu da nesi ağa? 
Ve daha Mustafa cevap verme

den Kel Rafael atılmış: 
- Kim olacak, Mustafa ağanın 

mahdum köleleri!. 
Demişti. Bunun üzerine Musta

fa hemen ayıya dönmüş: 
Girit 4dasının Akdenizdeki 

lar bu esnada adanın şimal sahi
linde {Handek) ;smile hir şehir 
kurmuşlardır ki, lbu, şimdiki Kan
diye şehridir. Bundan sonra {Han
dek = Kan diye) şehri H. 350 tari
hinde, ()fl aylık bir muhasaradan 
sonra tekrar Romalılarııı eline geç- / 
miş ve 'bir müddet sonra da bütün 
adayı i§gal etmişlerdir. 

vazıyeiirı.i gösterir ha.rıta 

merkezi ittıhaz edilmişti. Kandi
ye, adanın en büyük ve en mamur 
ıbir ticaret merkezidir. ' Adanın 
Kandiye ve Hanyadan sonra üçün
cü derecede gelen Resmo şehri de 
elli bin nüfusluk sancak merke· 
zidir, Bundan sonra İsfakye ve 
Laşit kasabaları gelir ki, bunlar 
da birer ticaret merkezidir. 

- Haydi bakalım, koca oğlan 
öp Fafael amcanın elini!. 

Deyince ayı iki ayağı üzerine 
kalkıp Rafaelin eline sarılmak is
terken Rafael korkmwı, kapıdan 
dışarıya fırlam;ş, tabii ayı da pe
§isıra seğiı·tmiş, derken Rafael 
koşmwı, ayı kovalamış ve o gece 
Balat çarşısı gülmeden kırılarak 
herkes birbirine girmiş-ti. 

Mustafanın hastalığı 
ve geçirdiği 

korkunç macera 

Bu yeni gelen baharla birlıkte 
Mustafa yavaş yavaş yine ôçkıye 
başlalillii, akşamları, gün batar
ken, tilılü yeşillikler, çiçekler vr: 
hayvanlar la dolu geniş bahçesın
deki fislciyeli havuzun kenar.na 
sofrasını kurarak, kiıh yalnız, k5h 
Cazımla birlikte yine hafif hafif 
demlenmelere koyulmuştu. Mey
hanelere artık hiç gitmiyor gibiy
di. Hatta kendisi: 

Dördüncü Ehlisalip seferinde 
Girit adası - hizmetine ve yarar
lığına mukabil - Montegrab Mar
kisi (Bonifas) a hediye edilmiş, o 
da (M. 1204) tarihinde mübadele
ten Venedik!ilere teslim etmışti. 
Vcnedik!iler adayı alır almaz ora
ya beş yüz Venedik ailesi gönder
mişler ve bu iskandan sonra ada
yı ry'.-ce benimsemişlerdi. 

(H. 1-055) tarihinde Sultan İb
rahim zamanında Osmanlı do,,ar.
ması büyük bir ordu ile Hanyay
iki ay muhasaradan sonra fethet 
n ~se de, diğer sancakların ve bil
hassa Kandiyenin muhasarası ta
mam on iki sene sürmüş ve nihayet 
Kandiye ile beraber ibütün ada 
Türkler tarafından zapt ve işgal 
edilmiştir. 

Bu esnada Vcnedikliler Suda ve 
Grabuza iskelelerini kısa bir müd
det muhafaza ettikten sonra bu
ralarını da Türklere teslim edip 
gitmişler, o zamandan sonra Girit 
adası sükun ve huzura kavuşarak 
asırlarca Türk hakimiyeti altında 
yaşamıştır. 

Bilahare Yunanlıların tahrik.ile 
Adadaki Rumlar ve Müslümanlar 
arasında bir takım kavgalar başla
mış ve bir kısım mamurelerin ha
rabiyetinden başka bir netice ver
memişti. 

Mehmet AJi Paşa zamanında Gi
ridin idaresi bir müddet Mısıra 
terkedilmişse de, tekrar Osmanlı
ların idaresine, bundan sonra ha
rici tesirlerle ve bir takım politi
kacıların çevirdikleri entrkalarla 
1324 Meşrutiyetinin ilanına kadar 
sayısız isyan ve ihtilallere sahne 
olmuş ve ikiye ayrılan Müslüman
Rum halkı arasında daimi müca
deler eksik olmamıştır. • 

Kandiye eskiden adanın mer
kezi idi. Bilahare Hanya viJ.ayet 

!eri haraca bağladığı ve emri al· 
tına aldığı halde hiç Timurlenge 
boyun eğer miydi?. 

Yıldırım Beyazid gibi lbir ada
mın Timurlengin tekliflerini ka
bul etmeğe imkan yoktu. Timur
lengin azameti karşısında o da 
azametli bulundu. 

Hele, Timurlengin Sıvası zapte
derek en sevdiği oğlu şehzade Er
tuğrulu katleylemesi Yıldırımı çi
leden çıkarmıştı. 

Sıvasın fethi, Yıldmmın k>bir ve 
azametini yaralad:ğı gihi Ertuğ
rul Beyin şehadeti de kalbini be
reledi. 
Yıldırımın kalbi icabında çok 

katı olduğu halde muhabbetle de 
dolu idi. Bir gün Bursa civarında 
gezerken dağda çobanın kavalı 

kulağına hoş gelmemiş, mütf"ezzi 
olmuş. Liıkin ıbir müddet düşün
dukten sonra g<izleri yaşarmış: 

- Çal çoban çal!. Ne Ertuğrul 
gibi bir o.ğlun gitti. Ne Sıvas g]bi 
bir şehrin yıkıldı. demişti. 

Gece gündüz kederliydi. Ne 
haremde, ne selamlıkta rahat ede-

Girit, ecnebi me'hazlarına göre, 
Milattan önce bir buçuk ;kj mil
yon nüfusluk •bir ada imiş. Bir va
kitler üç krallık birden teessüs e
den bu adanın 1324 meşrutiyetin
den evvelki nüfusu 300,000 radde
sindeydi. Bilahare birçok müslü
manlar hicret ederek bunların / 
yerine Rum~r gitmiş ve fakat son 1 
zamanda nüfusu 400,000 i bulmuş- ı 
tu. Yine meşrutiyetten evvelki is
tatistiklere göre, adada: 

Hanyade: 23,000 
Kandiyede: 42,000 
Resmoda: 16,000 
Laşitte: 12,0-00 
İsfakyede: 3,000 

Müslüman vardı. Yani ada nü
fusunun üçte biri müslümandı. A
dada 175 cami, 19 tekke, bini mü
.tecaviz kilise, 3 havra, altı hasta
ne ve 173 Türk mektebi ile 295 
Rum mektebi vardı. Türkçe ve 
rumca ondan fazla gazete ve mec
mua neşredilirdi. Klod Farerin bir 
makalesinde Giritten bahsederken: 
·Bu kadar kalabalık bir memle
kette bir cemiyeti hayriyenin ve
ya bir tiyatro binasının bulunma
ması şayaynı hayyrettir. Buna mu
kabil 17 kaza, 52 nahiye ve 1124 
köyünde tenbellik merkezi olan 
sayısız kahvehaneleri vardır .• di
yor. 

* Kamusulaliım da Giritlilere ait 
su fıkra sayanı dikkattir: •GJ:it
lner fevk.alil.de zekavet ve istida. 
da malik olup alelhusus ticarette 
büyük maharetleri vardır. Bu hu
susta Müslümanlar .Hıristlyan 
ladan ileri olup, Cezirenin aha!ii 
müslimesi daha çalışkan ve daha 
ziyade ticaret ve sanay ile mes _ 
gul ve şüphesiz daha zengindirler 
ve emliıkin çoğu Müslüırnanların 
elindedir. Ancak gerek müshi -

(Devamı 6 ıncı sayfada) 

miyor, hir şey ile eğlenemiyordu. 
Devlet erkanı ve ulema kendisilc 
münasebattan korkuyorlardı. Çün
kü cüz'i bir bahane ile gazaba ge
liyor, vurup kırıyordu. 

Timurlengin harekatı, oğlunun 
şehadeti, Sıvasın fethi onu dilgir 
eylemi§ti. 

Timurlengin rehine suretile şeh
zadelerden birini iırtemesi ve Ka
rayusufu rf"f ve defeylemek gibi 

emirde bulunması Yıldırımı büs
bütün çileden çıkardi. Timurlen
ge ağır bir cevap verdi. 

en 
Tam .bir pehlivan yapılı olan 

Mustafa, kırkından sonra, yavaş 
yavaş çökmeğe başla!Iilljtı. Tuzla 
açki, türlü macera ve heyecanlar 
onu tez zamanda hayli yıpratmış
tı. Öksürükler, göğüs, bel ağrıları, 
hafif nefes darlıkları, bacakların
da romatizmayı andıran s!zılar, 

kırkindan sonra, Mustafaya hayli 
rahatsızlıklar vermeğe başlamıştı. 

- Yahu bu akşam da Balata, 
Halıcıoğluna, Tekirsarayına fala
nın meyhanesine kadar hir uzana
lım!. 

Dedikçe Cazım ona mani oluyor: 
- Adam sende, vazgeç yahu, 

senin bahçenin bu zevki dururken 
oralarda ne işimiz var?. 

Diye ·işi savsaklıyordu. 

(Aı1ruı Var) 

Mevsimin En Büyük Filmi 

, 

ZAllAH LEANDER n VİLLY BİRGEllin 1-ısilleri 

Kraliçenin Kalbi 
(MARİE STUAllT) 

ŞARK Sinemasında 
l\iuzafferane bir n1uvaffakıyetle devam ediyor. Gidiniz görünüz. 

Bugün Matinelerden itibaren.: 

ÇENBERLİT AŞ Sinemasın d a 

Mevsimin tll Fevk.alide ı timi birden 

1-0pera Balosu 
. Bu Mııh ıq..,. şa.ıı .. "1'1 

İk! Sahlıar ve Cazibeli kaduı: Marha. Darell - Helli Fink"71%ell 
Gülmi)en fakat Gü.ldüren iki ette.ek: Tlıe Ling.en - Gan.'; 1\-lö""f'r 
İki şık ve Cür'et.kir evH: Paul Horbicer: - \ 1ill D&hn 

tarafından yaratılınıştır. · 

2 - Asılamayan Adam 
Heyecanlı fi limler kaiııramıını BORIS KARLOF'un 

En IDU\'aJfak olduğu mükemmel bir şaheserdir. 

kadar varmıştı. Pa<iişalı, ordusile 
yürüyordu. 

Yıld~rım Beyazıt ürrıerasinnı dü· 
şüncelerine kulak asmadı. GC'lıp 

Timurlengin 01·duları kar~ısııın 

kondu. 
Timurlenk, padişahın Amasya

ya d(lğru sarktığını haber alınca 
o ô.a cenuba dogru meyletti. Kay
seri, Yozgat tıırikile Ankaraya ka
dar geldi. 

Bunun üzerine Yıldırım ordusu 
da geriye dönerek Timurlenge 
müvazi vaziyet aldı. 

Osmanlı ordusu tahminen yüz 
elli bin kişiyydi. Timur orduları 
ise sekiz yüz bin raddelerinde idi. 
Muazzam bir Türk ordusu idi. 

Hatta, düşmana ehemmiyet ver
mediğini göstermek ı zere ertesi 
günü ordugahı ~·arıdan yar;ya b -
şalttı, dağlara dt>ğl'll av tertip etti. 

Cevabında Timurlenge; 
Kelbi akur .. 

Diyoyrdu. Timurl.enk bunun ü
zerine Anadolu içlerine gizli ca
suslar gönderdi. Karaman, İsfen
diyar ve saire emaretlerin halkına 
ibeylerini getirip makamlaına o
tutacağını vadetti. Osmanlı, ricali 
arasında Tatarlar da vardı. Timu
run casuslari bunlara da sokula
rak hemcinslerine karşı silah kul
lanmaktan anları men'e çalıııtı. 

Yıldırim Beyazit ordusu. Ana
d<>lunun şimalinden Amasvaya 

Yü.z elli binlik bir ordu ile se
kiz yüz bine yakın bir orduya 

karşı koymak çok müşküldü. Bu
nun için Osmanlı ümerasi kat'] 

muharebeye girişmemek kararin

da bulundular. Dağ eteklerini bı· 
r,.kmamak, küçük müfrezeler ile 
gece gündüz düşmanı rahatsız et

mek, yormak. bıktırmak. münasip 

fırsat bulunca rasgelen kısmını 

ezmek yolunda bir hattı hareket 

ih~ıyarını tavsıyede bulundulaı 

Bu av tetrtibatı kendisine yer· 
gunluktan ve susuzluktan tam on 
beş bin kişive maloldu. A\·dan dö
nen padişah, fena bir haberle kar
şılandı. O da Timurlenk tarafın
dan su menbalarının işgali ıdi. Os
manlı ordusunun su menbaları el
den gitmi~ bulunuyordu. 

Nihayet ertesi cuma günu An· 
kara civarınd Çubukabad mevk;in 
de Osmanlı tarihinin en büyük vu
kuatından olan muharebL vaki ol· 
muştur. (H. 804) 
İşbu muharebede Yıldınm Be

yazıd ordusunun önünde başıı 'ba
şına döğüştü. Şecaat ve celfıdet 
gösterdi. 

Fakat altı misli fazla olan dı.iş

man ku\'\·etlerıne kar0 ı koymak 
mümkün olamadı ve ayni zanınndn 

(Arka.., Var) 



Şimali Atlantikte Gro
enland önlerinde İngiliz 
ve Alınan deniz kuvvet
leri arasında ba§lıyan 
muharebe, dört gün, dört 

<ısu , ..... ,..., ın~uru.t An•- gecelik bir takipten aon-
4Jaa.ı bültenleıınden alınmır.ar> ra Alman «Biımarkıo 

eden: M-er Al°"" zırhlısının batınlması 

iLz B~vekili Qirçil, Alınan- ::::il:e::nih:a::iy:e:t:b:u:lm:u:':tu:.;r ;_ 
•Bismaı'k. zırhbınm batı- -

~ old.:gunu dün Avam Kama
d~ resmen b!1dinniştir. 
'Snıark. ZLrhlısı ile Alman 8 

Uk toplarla mücehhez •Prens 
. kruvazôı:ü geçen perşembe 

l'<orveçte, Bergen'den ay -
en görülnıü~tür. 
Uiı filosu bunları önlemiş ve 
tesı sabahı şafü:la cPrens 

aıs. ~ , Hud• kruvazörleri 
ıtıan gemilerı muharebeye 
uştur 2a,OOO yardalık bir 

tden atılan ıbır obüs cHud•un 
Clıel:g.ne gırıniş ve gemı ha.. 
Uçınu~lur. Mürettebatından 

1lıuıın kurtulduğu zannedili -
llunun uzerint> .Bismark• ha-

arındaa ıstifade ederek, 
1en kurtu!mug!ur. 
!tat evvelkı gün Fransız li -
1arına doğru ~iderken, Ark 
al'in ta:vyareleri tarafından 
r göruLımiştür. Derhal ileri. 
!'pil tayyareleri gönderilmiş 
!Sınarka ikı torpil daha isa
etnııştir. Bunlardan biri ge
n sağında, dığeri dümen ta
da ınfilitk etmiştir. lngiliz 
~lası yetiştigi zaman, Bismark 
gu yerde dönüyordu. Bu filo. 
•Bismark• ı batırıruştır. Bu 
a en son gelen tafsilıitı di. 

:!aılıifelerımizdı• bulacaksınız. 
·quut:K• KUMANDANININ 

MESAJI 
ltıark 2ırhlt;ı batmazdan ev
Biivarisınin Alman Bru;kuman
ğ_ına gdnderdiğı me"aj şudur: 
•1 ttıaııevra kabiliyetini kay

tir. Son obii.sümüze kadar 
1iıı~ağrz. Yaşasın Hitler .. • 

an kayna.1<ları her iki de.. 
Uharebesini kısaca şöyle an. 
•!ar· 
isına;k zmhlısı üstün 1ngiliz 
eııerıne karşı yaptığı Hk mu· 

e Hud"u •batırmış Kipg 
U hasara uğratmıştır. Fakat 
anın bir obüsü geminin ha'} 

<tı a ıs<>bet etmiş ve Bismarkın 
· 'IZalmış!ır. 24 mayıs gece-

. · bava taarruzu esnasında 
'Ye <bir torpil daha isabet et. 
~~ sı.ir'ati daha ziyade azal • 
~. 26 mayısta Brest'in 400 mil 
1~de akşamın dokuzuna doğru 

B.isınark'a İngiliz tayyareleri ilu 
torpil daha atmLılardır. Bu yüz
den geminin dümeni kullanılmaz 
bir hale gelmiştir. 

Üç saat sonra A.ınlra 1 Luetzens 
Ahnan Başkumandanlığına yuka
rıdaki mesajı göndermiştir 

LAV AL'İN TEKRAR SESI 
DUYULDU 

Mareşal Peten tarafından va -
zıfesinden çıbrılalıdanberi radyo.. 
da ilk defa nutuk söyliyen ve bil. 
hassa Amerikalılara hitap eden 
Laval ezcümle demiştir ki: 

cAmerika Birleşik devletleri, 
Fransayı, Hitler'in tarihde misli 
görülmemiş bir jestle uzattığı eli 
reddetmeğe teşvik ey !emekle 
memleketimizi parçalanınağa ve 
mahvolmağa sevkedebilir Bu 
harp di~er harplere benzE'4>!ez. Bu, 
öyle bir ihtilal ve inkılaptır ki, 
Avrupa bundan yeniden teşkilat. 
lanmış ve matrah olarak çıkacak
tır.• 

LİBYADA ALMANLAR TEKRAR 
HUDUDU GEÇTİ 

Kahireden verılen bir tebliğe 
göre, Tobrukta vaziyette· h>çbir de. 
ğişiklik ydk:tur. Sollumda bir mik
dar küç'ik di4man '1tuvvetleri ye
niden hududu geçerek, şarka doğ. 
ru bırkaç mil ilerlemişlerdir. İn.. 
giliz ileri kıt'alan, bu kolları hır
palıyarak ilerleyişlerini yav~lat
mak'.adırlar. 

Habeşistanda Göller mnrtak.a
sında dağınık İtalyan kuvvetleri. 
nin toplanmasına devam edilmek. 
tedir. Bingazi limanı tekrar şid -
d<!tle bombalanmıştır. 

IRAKTA YENİ SINIFLAR 
DAVET EDİLİYOR 

Irakta, bütün üçüncü ihtiyat 
sınıfı subay ve erbaşlar, bil.kim • 
ler müstesna olmak üzere aske~e 
çağırılmışlardır. 

Alman tayyareleri Suriyeden 
lraka geçmeğe devam etmekte -
dir. Fakat Almanlar Gi!"i<lde faz. 
la meşgul olduklarından bu geçen 
tayyarelerin mrktarı azdır. 

Irakta, karşılıklı tayyare hücum.. 
larından başka, umumi vaziyette 
bir değişiklik olmamıştır. 

lfARP VAZİYETİ 
~ (l tael Salılfe.ıen Denal nın garp bölgesinın Alınanlar ta-
atan etrafındaki deniz kuv- rafındın tamamile işgal ed:Idiği-
tirıi yetiştırmesi ve B.ı.marki ni yazanlar çıktı. Okuyucular;m 
-!artlar içinde muhareb<·ye hatırlarlar ki ben bunların aksini 
Ur etmesi muhtemeldi. Hari-
lıakınca, başka türlü tahm.n yazdüD. Vaziyetleri daima bitaraf 
lı: Vaziyctı anlamamaktır. O bir muhakeme ile ele aldığımdan 
e d ·· 1 h b. b muharebelerden itidal ile bahset-<\] u'ıunen er ar ın aş n-

' ltıan cep kruvazörü Graf Von tim. Bugıin bile Almanlar adan:n 
ilin akıbetin, unutmuş olan- garp bölgesine hakim olamamış-
t. Bismark, Brest llmıınına Iar ve esaslı bir çıkarma yapama-

. diği hır sırada bir İngiliz mışlardn-
'1-esj tar~iından görüldü ve 
~l\ İngili1: filotillası tarafın- Hulasa, va:ı:.iyeti iyice kavra.ına-
Y ka dan verilecek hükümler hem mu-

~ a landı ve cereyan eden 
~tebecte ayni akıbete uğrıya- harriri utandırır, hem de kariler-
eniz.ın dıbini boyladı. de fena ve yani~ fikirler uyandı-

elice itibarile her iki taraf da rır. Bu kusurdan sakınmak Iazım-
Qffakiyet göstermiştır. Fakat dır. 
'n donanmasmın Bismark ı--------------

'dllıı:nı ka:vbetmesi büyült bir
U 1t: lı:er İngiliz gemisine mu-
bır Alman gemisi batarsa bu 
"1ınan~·anın ı;ıı:ık zararlı çı
ı aşikardır. 
tnlina etle zırhlının tay

~e karşı adz olduğunu yazan 
llrrirler çıktı. Tek tayyare ile 
~1 rhıı mukayes<>ei gariptir. 
a~ bir zırhlıya karşı ancak r01Yet itibarile belki üstünlük 

1~ edebilir. Keyfiyet itibarile 
~ı tayyareye karşı üstüıılüğü

. ~~ih de muhafaza etmekte
! ·•ta bir tek tayy:ıren ·n bir 
~ lıat:•dığı vaki değôldir. Fa
ıt z.rhlıda mevcut 411-50 ka-
8\~ dali vasıtaları işlediğı 

~atı_._ brrden fazla tayyare dü
Ru vakıdir. 

•ıt -ularındaki İngiliz donan
:,~ ~ zayiati 2 kurvazörle 4 
•ı ·;-erden ibarettir. Alman tay
" •I"" n il kruvazör, 8 destro- 1 

, ' hücum botu bat:rd1kla
;ı:an1t<1k ll'akale yazmış ve ne
"'~ ~ıkarmış olanlar. hakikati 
ı,,, '' <'nn srnra ne kadar ya-
l okuklarını elbette anla

c:;~'ıj r. 

" . ll'lesc-les.:ıde de v~nlı hü-
•ı ~ \lorilcJ Daha birkaç J'Ün 
1 a•bır- ~'1 satrıas n<'a olrlu
ı <ngiliz 1ononma• r. n G rit 
llu<ıu 1<..,ı.;ulduğunu ve aJa-

6 Muhtekir 
(1 inci Salıil'e4 .. l>e-tı-) 

murllıra rüşvet teklif etmek su
çile Sultanahmet 2 inci sulh ceza . 
mahkem~ince tevkif olunmuşlar• 
dır. 

Sala isminde bir yazı makinesi 
tüccarı ile oğlu 160 liralık yazı 
makinesini 350 liraya sattıkların
dan, Galata.da kunduracı Yor
gi 7,5 liralık ayakkaplan 
10,5 liraya sattığın(;an as1'ye 2 ·inci 
ceza mahkeme•inde tevkif olun
muşları:l r Bunların muhakeme
lerj"mevkufen yapılacakt:r, 
Beyoğlunda Kalyoncukulluğun

daki 5 odalı evinin kirasını 20 li
radan 26 lıray a çıkaran Hırisis 

isminde genç bir kadın da dün 
11.~zkür mahkemece kiran n bir 
;-ıllıl; tutarı olan 312 l..ra para ce.
zası ödcmeğe mahkfım olunmuş
tur. Hırisis bunu ödemezse hapso
lunacaktır. 

la ııb b ı tr2mvay 
kazası 

(1 inci SalaltedOll Do....,.) 
Ramazan oğlu M~hmet isminde bir 
ham.al arabadan aldığı 200 kiloluk pa 
muk bntycsini kalas üzeri.ndC:a mav
naya çıkarırken dilşmQş ve agır suret· 
te yaralanarak Cerr:ıbpa.şa hastant"si
ı:ıe kaldırılmı;>'ır. 

Ruzvelt bekle
nilen nutkunu 

söyledi 
{ 1 inci Sabil'C'den ~vam) 

rek ııuLkuna başlaın~ ve bilhas~a de
~\ir ki: 

.. Amerika CUmhuriyeUerm.i.tı yek
vücut ol~u, buaünkü harbin gittiği 
yolda elzem bir zarur<:t olm~lur. Av
rupa Nazilerinin isledi!ti gibi, bir tahak
küm mücadelc~i Silhnesine çevrilmi~
tir. Hitlerin Uerleyi:ii şimdidc-n kuv
yetle durdurulnıazsa, Garp nısıf kU.r
FeSi de tahırip ı-;il.thlarının eri:;;ccej:f bir 
mıntaka olacaktır. 

Bu akşam bir bcyannanıe ne:;rede
rek., hudutsuz milli fevkalade ahval 
ilan ettim, milli otoritenin ve kudreti
mizin son haddine kadar müdafaanıızı 
ku \' vellend i recegi z. 

Esaslı bir vakıa varsa, o da Avrupa 
harbinin, Nazilerin arz.ulanna göre, 
rli" nyanın Naziler tarafından tahak
kil ! 1 altına alınınası için bir dünya 
harbi hali11e çevrilmiş olmasıdır. 
KENDİ EMNİYETiMİZİN ESASI 
Kendi emniyet.imi:r:in başlıca kaygu

su demokrasilere yardım programına 

istinat etmektedlr. Gönderdiğimiz her 
dolarlık malzcrne diktatörler, nısıl 
kürremizden uzak tutmıya hızme~ et
mektedir. Biz kendi milli Menfaatimi
zi başka bir şekle koymadık. Bunu 
Alanyanın anladığı &ibi., İngiltere de 
anlıyor. 

HARP MALZEM&Sİ 
İSTİHSALA TI 

Şimdı, bir seneden fazladır İn
giltere mücadeleye cesurane de
vam ediyor: Geniş istihsaliitımızı 
ve harp malzemesi teslimatını 

hem kendimiz, hem de İngiltere 
Çin ve diğer demokrasiler için ar
tıracağız. Bu malzeme hiç eksilmi
yecek ve artacaktır 
GALİP HİTLERİN ŞARTLARI 

Amerika hük\ımeti, galip Bitle
rin bütün dünyaya teklif edeceği 
şartların neler olacağını pek jyi 
biliyor. Bütün dünyayı baştan ba
şa parçaliyacaktir. 

Avusturyayi işgal ettikten son
ra, Münihten sonra, Çekoslovak
yaya girdikten sonra olduğu gibi, 
bize de yen!den: •Şimdi ben ta
mamile arzularıma kavuştum, 
son arazi talebim bundan ibaret
tir .• diyecektir. 

Ayni zamanda Atlantik ve Pa
sifike hakim olmak, istila ve mü
dafaa etmek için, Avrupanın esir 
milletlerini hava ve deniz kuv
vetleri inşas·na mecbur edecektir. 
Bütün m'11etler etrafındaki iktı

sadi çemberi darallacakt:r. Fara
ziye yürütmüyorum. Dünyanın is
tilası için nazi pliınında mevcut o
lanı tekrardan başka birşey yap
m:yorum. 

Bu nazi hulyasının tahakkuku
na müsaade etmiyeceğiz. 

AVRUPADAN SONRA 
Naziler hemen bütün Avrupayı 

istila ettiler. Şimd.i Mısırı ve Sü
veyş kanalını tehdit ediyorlar. İs
panya ve Portekiz her an i!;gal e
dilebilir. Nazi tehdidi yalnız şi
mali Fransız Afrikasına, Akdeni
z'.n garp sahillerine müteveccih 
değildir. Atlanlikte Dakar kale
sine. Asor adalarına, Yeşilburun 
adalarına kadar uzanmaktadır. 
Tehlike vatnn·mızın hemen yaki
nindedir. Atlantikte herhangi bir 
adanın ;şgali veya kontt-olü Ame
rikanın emniyeti iç.in derhal bir 
tehlike tesk;l eder . 

DENİZ HAKİMİYETI 
OLMADIKÇA .. 

Şimdiye kadar iki şey dikta -
törleri durdurmuştur: 

1- İngilizlerin tarih! mukave
meti 

2- Çinin hayret verici müda
faası. 

Mihver devletleri, denizlerin 
hakimiyetini elde etmedikçe, dün
ya tahakkümü hccleflerjne kat'iy
yen varamıyacaklardır. Buna na
il olmak için de İngiltereyi ınağ
lilp etmek 111.zımdır. Eğer mihver 
denizleri kontrol etmeğe muvaf
fak olamazsa, muhakkak mağlup 
olacaktır. 

Bütün hürriyet, denizledn hür
rıyetine bağlıdır. Bütün Amerika
nın tarihi içtinabı gayrikabil su
rette şu kelimelere bağlıdır: cDe-
nirlerln serbestisL. , 

. ATLANTİK MUHAREBESİ 
. Atlantik muhareb!"Zi şimdi ~i

mal kµtbundan itibaren geniş bir 
m:ntakada cereyan edi ·or l3u 
~ıntakada Alman kıorsanlan ve 
den'zaltıları brÇ<>k tkaret ge
milerini müteza\·it surette batıra
caklardır. Hakikat <tıdur: Buı;in~ 
kü tempoda, naziler İngiliz te~ah
larının yerlerine kovmak için in
şa edebileceğinden üç rr>isli fazla 
gemi batırıyorlar .• 
AMERKANTN MILLi SIY ASETJ 

Ruzvelt Birleşik Amerikanın 
milli siyasetini tarif ederek de
misti'r ki: 

•Garp yarım küres~ her 
taarn.za karşı koyacaktır. 
Diktatörlere deniz hilkirdyetini e
le geçirmelerine mlisa:ıd~ etmh·e
ceğiz. İngiltereye ve demokrıı.sile-

Bismark zırhlı
s :ıdan kimse 
kurtulamadı 

fBiSMARK'INj 
BATIŞI 

(Ba maka.iden De-vam) 
derecede ünl"'~'<'Jı torpito ta~:ya-

(1 inc.i Sahlfeclen Deva.m) releri olnıu~tur. Bu da gösteriyor 
kü muharebedenheri, Alman ge. ki. tan·are ile gemi birle~tiği ve 
milerinin kaçacağı endişesi ile biribirini tamamladığı takdirde, 
vakalanacağı ümidi ·birbirine ka. ancak tam hakimi)·ct ifade edebi-
rışmakta idi. Şimdfki kanaat, A- liyor. Fakat, ayrı ayrı hizmet ey-
miral Rider'in Brilanya ile zıvhlı )edikleri takdirde de biribirlcrine 
mübadele edecek vaziyette olma- karşı kahir bir tefevvuk ifade et-
dığı merkezindedir. Muharebenin mcmekle beraber; ancak kendi 
tafsilatı sabırsızlıkla bC'klenmek - imkan ve hacimleri nisbetin.de ıuü-
tedir. Bir.markın hesaıbını hangi essir olabili)orlar. 
geminin gördüğü ve hava kuvvet. O halde, bu harbin denizlerdeki 
)erinin oy_nadığı rol merakla bek- istikbali bakımından netic<'yi şu 
lenmektedir. şekilde gözönüne koyabiliriz: Al- · 
MUHAREBENİN TAFSİLATI manLar hava kuvveti haricinde de-
Londra 28 (A.A.) - Amirallik nizlerde hele Bismarkı da ka) bel-

Dairesinın neşrettiği uzun tebliğe tikten sonra; yalnız iki kruvazöre 
göre, sahil servisine mensup is - kaldıkları, fakat İngilizler hem 
tikşa:f tayyareleri Norveçte B<iC - tayyareye ve hem de üstün deniz 
gen limanından bir Alman zırhlısı kuvvetlerine snhip oldukları için 
ile bir kruvazörün denize açıldık- denizlere behemehal hakim kala-
larını görmüştür. caklar ve bütün denizlerde bugü-

Bunun üzerine Danimarka bo- nün ve yarının bütün harplerini 
ğazında tertibat alınmış bulu • mutlaka kazanacaklardır. 
nuyordu. Cumartesi günü bu dü.ş- ETE!\11 iZZET BENiCE 
man zırhlı ve kruvazörü bütün l================I 
sür'atlerile ilerliyorlardı. Boğaııda Girit Harbi 
rüyet şartları çok fena idi. Sulu 
kar fırtınası yağıyordu. Alçak sis 
bulutları rüyet sahasını hazan bir 
mile kadar indiriyordu. 

Norfolk ve Sofolk zırhlıları bü
tün gece ve d:ğer cüzütamlar düş
manı önliyerek muharebeye mec. 
bur etmek için bütün sür'atlerile 
hareket ediyorlardı. 24 mayısda 
vis amiralin bulunduğu Hıid ve 
Prens Of Vales gemileri ile derhal 
muharebe başladı. Bu muharebe
de Bismark hasarlar almış, bir de. 
fasında geminin ön tarafından 
ateş çıktığı görülınüştür. 

Hud bu muharebede, evvelce de 
bildirildiği gibı, cephaneliğine •bir 

mermi isabetile infilak etmiş. Prens 
Of V ales de hafif hasara uğramış
tır. 

Muharebeyi müteakıp Bismar
kin kurtulmak için sarfetıiği bü. 
tün gayretlerine rağmen lemas 
muhafaza edilmiştir. Bismark'ın 
sür'ati azalmış, arkasından bir yağ 
çizgisi bıraktığı haber verilmiş -
tir. Prens Of Vales tekrar temasa 
geçerek, kısa bir muharebe daha 
olmuştur. 

Bismark tekrar cenup istikame. 
tine dönmüştür. Temas tekrar kay
bolmuştur. Bu esnada gemiler 
Groenlanddan 350 mil mesafede 
bulunuyorlardı. 

Diğer taraftan King Corç ve A
navatan ıfilosunun kısmı küllisi 
batı cenuba doğru bütün sür'a.ile 
ilerliyordu. CElbelüttarıktan da ge
miler batı şimale açılm~lardı. 
•Bismark• 26 mayıs saat 10 bu
çukta tekrar görünmü~tür. Ge • 
~iyi, Amer;kalılardan alınan bir 
tayyare keşfetmiştir. Biımıaı<k keş
fedilir edilmez, Öğleden sonra 
Ark Rovayal'den gönderilen savaş 
tayyareleri torpille hücum etmiş
lerse de, muvaffak olama.mışlar • 
dır. Yirmi dakika sonra tayyare
ler bir torpilin Bismar1< 1 ıs~h .. t 
ettiğini görmüşlerdir. İkinci bir 
torpil zırhlının sağ tarafına vur • 
muştur. Bunun üzerine Bismark 
iki tam daire çizm4, sür'ati yeni
den azalmı.ştır. 

B!r saat sonra Bismark durur 
vaziyette id;. Berst'in 400 mil gar
binde bulunuyordu. Gemi la 1750 
mil mesafedenberi tı&ip ediliyor. 
du. Daha sonra Bismark tekrar 
harekete geçmşitir. Sür'ati se1riz 
mil ya var, ya yoktu. Fakat ağır 
ve isabetli ateş ya:pabilecek vazi. 
yette olduğu anlaşılıyordu. 

Fecirden sonra Bismark yetişen 
destroyerlere top ateşi açmıştır. 
Norfolk da muharelbeye girince, 
Bismark kendisıni düşman gemi. 
!erile karşt karşıya bulmuştur. 

Bismark dün sabah on biri bir 
dakika ge<;e batmıştır. 

-r--<>--

Baydarpaşa ·Pendik 
(1 inci SMıil...ı.,, Devua) 

bir kolaylık olmak üzere son ka
tarlar tahrikini kararlaştırmıştır . 
Bugünlerde Haydarpaşadan Pen
diğe 0,40 (gece y•ns nı 40 dakika 
geçe), Pendikten Haydarpaşaya 
22,36 da iki son tren kaldıracaktır. 

re yardım viıdimizi tutacağız. 
Devriyelerimiz, ingilteroye rr>al

zeme teslimini temin edecekler
dir. Malları tsellüm i_,;n icap e
den bütün tedbirler alınmı~tır. 

Menfaatlerimizin nerede ve ne 
zaman tecavüze uğrad:ğını ve 
emniyetimizin nerede tehdıt edil
diğini biz tayin edeceğiz. Müsel· 
lah kuvvetlerimizi askeri strate
jik bir vaziyette bulunduruyoruz. 
Bir taarruzu tardetmck i~in mü
sellah kuvvetlerimizi kullanmak· 
ta tereddüt etmiyeccğiz., 

(1 ine! Sahifeden l>ena) 

vermektedir. Fakat Alınanların 
hedefierine varabilirlerse kayıp -
!ara pek az ehemmiyet verdikleri 
maliımdur. Mesele, Almanların 

Giri<le tayyarelerle nckadar za
man askerler indirmeğe devam e
decekleridir. Gelen kıt'alar, pa • 
raşütçü kıt'alan değil, fakat yan. 
mış tayyare parçaları ile dolu Ma
leme tayyare meydanına nakliye 
tayyarelerinden çıkan kıt'alardı~. 

Giridden Kahireye gelen haber
ler, tebliğlerdeki maliımattan gay
ri pek az malümatı .ihtiva etmek.. 
tedir. Muharebenin merkezini Ma. 
lenre'nin teşkil ettiği sarihtir, A
danın geri kalan kısmında. Alman 
mukavemeti ancak iki merkezde 
devam etmektedir ve bu iki mer
kezden birisi. Hanya'nın garbında 
sahil üzerinde Resmo civarında -
dır. 

Fransız fif osu 
(l ine! Sahltcden Devamı 

yahut herhangi diğer bir devlete 
teslim edilmiyeceği hakkında A
merikan hükümetine tarihi temi
nat vemıiş~ir. ~'ransanm Vaşing
ton büyük elçisi B. Haye, 'Har!ciye 
Nazır muavini B. Summer Welles'e 
bu hususta sarih garanti ihtiva 
eden bir nota tevdi eylemiştir. 

B. Henri Haye, gazetecilere yap.. 
tığı beyanatta, bu notayı Fransız. 
Alman işbirliğinin genişliği hak -
kındaki Amerikan endişelerini iza
le için Şişi'den aldığı talimat ü
zerine yazıp vermiş olduğunu söy. 
!emiştir. 

Frarmz hükümeti, her halde, ge. 
çen hafta B. Cordell Hull tarafın -
dan ileri sürülen talep üzerine bu 
notayı vermiştir. 

B. Henri Haye, gazet.-cilere no
tanın metnini .bildirmekten imtina 
etmiş, fakat drunş\ir ki: 

cBunun, Fransız. Amerikan mü
nasebetlerini ihlale çalışanlan ke. 
derlendireceğini ümit ediyoruz.• 

Randevlcl Atına 
(1 inci Sııllil- Denm) 

cezada bir müddettenberi görül
mekte olan muhahmeleri dün 
akşam ikmal olunmuştur. 

Karara göre bunlardan Eftcrpi 
müstesna diğerlerinin gizli fuhuş 
yaptıkları ve janet, A.spasya, Az
nif ve Diruhi isimlerinde 21 yaşı
nı bitirmemiş dört genç kızı fuh§a 
teşvik ettikleri sabit olm~ ve 
Atina ile sağ kolu sayılan Katina 
üçer buçuk yıl hapse ve iki yüz 
otuz üçer lira 20 şer kuruş ağır 
para cezası vermeğe, Amelya, Va
silapo birer yıl 9 ar ay hapse ve 
116 şar lira ağır para cezasına 
mahkum olunmu.şlard;r. 
Kararın okunmasını müteakip 

Ati na ile E!terpiden maada diğer 
mahkumlar ağlaşmağa başlamış
lardır. Esasen mevkuf bulunan 
suçlular tevkifhaneye gönderil
mişlerdir. 

----<ı~--

Olmr k Muhafaza 
_ :ışmüdilrl lıtlla etti 

(1 bici Solı;f- Denm) 

mandanberi gümrük muhafaza 
işlerinde ilitısas sahibi olmu'l bu
lunan B. Hasan Kopeı: mesaisin
den istifade edilmek üzere işı Mu. 

, hafaza Müdürlüğüne nazaran da. 
ha az oİan Gümrük İ~ihbarat iş
leri Müdürlüğü vazifesini ifa "de
cektir. 

7.A Yİ - Eminönü Yabancı Askerllc 
Şubesinden almış olduğum askeri ter
b.is tezkere-mi zayi ettiııı. Yenisini ala
ca!undıin eı;kisinn hütmil yoktur. 

UH Dei .. ·- .u1>&ld:I; 

:'i - S O M T ! L C it A P' - 28 MAYIS lHt --
Bir Casusun 

·Gizli Defteri 
No. 23 -..J 

Yazan: Francis Machıırd Çeviren. İskender F. SERTELLi 

27 yaşında, esmer güzeli, bir lspanyol kadını .. 
Ona söyliyeceğim parola iki kelime idi 
Nevyorktaıı ayrıldığım dakika

danberi başımdan geçenleri dü
şünüy!M"Wll. 

EJ»,.,de ·Maten. gazetesi. Fa
berlayn faciasında ölen ve kurtu
lanların listesi var. Bu listeler[ 
dikkatle .gözden geçirdim ve bo
ğulanlar arasında (mühendis Cey
mıs) in adını da gördüm. 

Artık, beni bu isimle tanıyanlar 
boğuldu •bilecekler. 

Tereddüt içindeyim: Ya, gide
ceğim İspanyol pansiyonuna da 
Nevyorktan beni (mühendis Cey
mis) adile tanıttılarsa .. 

O zaman kendimi nasıl tanıta
cağım?!. 

İşin garibi şu kı, benim kurtul
duğumu Hamburgdaki İngiliz tah
lisiye vapuru ıilivarisinden başka 
bilen yok. 

Ne olursa olsun, dedim, lokan
tadan çıkar çıkmaz bir otomobile 
binerek Senmisel caddesine git
tim, 

Şoföre hangi numaraya gidece
ğimi söylemedim. 

Otomobilden indikten sonra 71 
numarayı aradım, buldum. 
Burası yedi sekiz katlı yüksek 

bir bina. 
İçinde asansür de var. 
Fakat ben, dördüncü kata yaya 

olarak çıkmayı tercih ettim. 
İşte, 32 inci dairenin önündeyim. 
Kafamın içinde şu kelimeler 

komprimeleşmiş bir halde yerleş
miş: 27 yaşlarında .. esmer .. güzel 
bir İspanyol kadını. Ona: •Nev
yorktan geli;yıorurn!• dijyeceğirn. 
Parolamız bu iki kelimedir. 

Ne garip iş!. Kadının ismini bi
le söylemediler bana. 

Oradan bir kapalı zarf alacağım. 
Vazifem, yapacağım iş bu zarfın 
içinde yazılı olacak. 

şağıda söyliyectj:im keliınelen 
kayydetti: 

•Senpiyer caddeı.i - t numaralı 
apartıman - t uacn kat • 9 uncu 
ılaire. İcap eden<', Nevyorklu yol
cuyu bu adresten arıyabilirler.• 

Fazla durmadım. Hiznıetçi ka
pıyı gösterdi. Bu hareketi biraz 
da hakaret telakki ettim. •Adiyö. 
deı::eden çıktım. 

Pariste böyle bir adres ;oktu 
Bunu İspanyol madamına bir şıifro 
olarak vermiştim. Elbette Londr• 

(ArU.. Y&r) -------
Girit 

Bir 
Harbine 
ha kış 

(1 in.el Sa.b.i.l:f'Cleo Devaa) 
Şehırler tlıerine yapu.:ır hüc-u.u..ıa· 

nn şiddet \""." dei~U.rıe ragmer.
1 

a;.wiJ .. 
lf~r arasında zayiat nisbc\en ba!tttır, 
Kadm., çıJC...ı.k Vt> ihtiyarlar te;ıe ıf"'.ı·e 
C&&'llmışl:ırci" ır 

Maleme ile Suda etrafındaki tepe
lerin etekleri uzaktan çiçc-k torbalık· 
;arın.1 berz.yc.:ı par"~J..ıerle doJurtı.ır. 
lngillz subaylan paraşütçulereo kar~ 
nasıl müdafaa ediltteğı.ni Yunan kıt.., 

atına tallın ettJnnektedirler. 
4000 KIŞI DENiZDE 
BOGULDU 

Gı.ritleki muharebe dl.lll IJ<ııhtan .. 
beri birinci haftasını bitınniş Vf' ikıo, ... 
Ci. baltasına cırm.iş bulunmakt.adtr. 
Pek ııddeUl ve pek kanlı olan bu mu
haı-ebelerde Almanların zayi•tı İngi
lizlere nazaran pelı: fazladır. Yalnız 
İngiliz donanmasının asker t;ışıyan na
kil vasıtalarına hücumu üzerinf', bl& 
ıı;;kederden den.ıze dökillüp boğulan
ların miktarı dört bın tahmin edil
mckted.ir, ParaşuUerlr inerken ve gö
~s gOğüse muharcbe-Jcrde ve topçu 
ateşi karşısı.nda verUen telefat buna 
ilave edıli.rse, bir ha!ta içındeki AJ 
man zayiatının azarnetı anlaşılır 
İNGİLİZ MEVZİLER! 
GERİ ALINDI 

Almanlar son defa yeni ve ke5tf bı.r 
hava bombardımanının müzaheretıyle, 
Hanyan.ıo. Garp mınl.a~uıda tekrar 
l:.;.ıcunıa kalkışmışıar ve 1.n&1u.z ınua.a

Kapıyı çaldım. Hemen açıldı. !J• lı.aUanna olan cmşıeruu G•Jl•Ş-
Yaşlı ve ş~man bir hizmetçi ka- ıe~ışıerdi.r. Bunun iızerıue, lnıııliz 

dm dikkatle yüzüme baktı. mevzileri geri alınmıştır. Alman tak-
-' Kımi istiyorsunuz, Mösyö? viyeleri bava yoluy.a Gırıde ceımekıe 

ve muharebe bü.tun ~idd..et.Jyle dev~ 
Eyvah! Ne cevap vermeli?' etnıekıedir. 
Şen bir taVlrla: İngiliz hava kuvvelle.ci Gir-tte Al• 
- Madamı görmek istiyorum. manlara ağır zayiat verdırmektedır. 

Dedim. Hizmetçi yol g&terdi: İııgıliz avcıları da • lalcmede kı aat 
B yuklü beşten f<t.zla tayyare dUşurnıuş~ 

- uyurunuz... krdır. Yerde bulunan 100 kadar Ywı· 
Bir salondayım. Şişman hizmet- kers 52 tipinde tayyareye de bill·ıinı ' 

çi soruyor: edılmış ve zayıat vcrdırilmiştır . Uç 
- Madama kimin geldiğini ha- lngiliz avcısı ııeri dönmemiştir 

ber vereyim, Mösyö?. lngilız bombard•man tay;yarelerı de 

- Nevyorktan bir yolcu geldi- yerde müteaddit tay;yaroyo yakm11-
lardıro 

ğini söylerslrıi<z!. İNG!LİZLER!N DENİZ KAY!Bl 
Hizmetçi gitti. Ayaktayım. A- ineilız Amırallik Dairesı, Gınt ııı-

caba bir sigara yaksam ayıp olur larında vukua gelen muh•,...!J•lerde, 
mu? İngiliz deniz kayıbının Fıji. ve Gıuçes-

ıter adlarında iki kruvazörle jumo, 
Biraz bl'klemek daha doğru olur. Greyhund, Kelli ve h.azmır ısimleruı-
Diverek salonda dolaşıyorum. de dort lorpido mutıribm<ien ıbaret ol-
D~varlarda enteresan yağlı bo- dutunu bildirmcktedü. o.ger ıemile,.. 

ya tablolar var. Müslümanlann de do az çok hasar olmuşlur 
Endülüs istilas .... Kraliçe İzabelin KUVVETLER Al\ASIN!JA 

MUVAZENE 
İspanyol sarayında Mesihe yal- İnciliz Ba§vel:il.i Çorçil dün Avam 
varışı.. ve bil"kaç İspanyol şöval- Kamarasında beyanatta bulunarıı.lt, 
yesinin portresi. bilhassa demiotir iti: 

Küçük bir müzeye benziyen bu cMutı.rebe, Hanyada tasavvur edi• 
salonda, büyük yağlı boya tablo- leıniyecek derecede hunrizane bir ııe

kilde, baz.an bir tarafa, bazan dıger 
!ardan başka daha birçok tarihi tarafa temayül ederek devam etmij, 
resimler var. Kaııdcy-e ve Resmoda da yine ayni 

İşte bir ayak sesi. ı;iddette, !&icat daha mahdut muhare-
Sert yürüyüşlerle biri geli)">r. beler olmuştur. 
Yine o. Şişman hizmetçi. General Freyberıfin kumandıı.o.ı al· 
Manalı bir gu''lüşle yuzum· - e bak- tındaki kuvveııere gerek erzak, ııer.ıı: 

insanca yardım kuvv•Ueri 7eti:;m11 
tı: olduğu için, ıu ılaki<aıla bu haril<UU.· 

- Madamın beklediği. yoku bo- de parlak mukavemet muvazeneı. bır 
ğulmuştur. İkinci bir yolcu bek- ı;ekil almljtır. Deni& kuvvetıerrmlz, 
ı~medi.ğini söyledi. Jimdiye kadar denizden ihraç ha,...k.,._ 

ijni men'e muvaifak olmuşlardır. Yat .. 
- Kendisini görema mıyim?. nı.ı: askerle dolu b<lzı kııY•klann Gin.-
..:... Maalesef göremezsiniz!. de varn1J7a muva!falt olduklarını da 
Hizmetçi kadınla fazla konuş- kabul etmek J.Azımdır.> 

mak imkanı yoktu. Bu kadına: Berlin, 28 (A.A.) - D. N. B. İngili& 
radyoları Girit halkını Almanlara mu

cBen t>oğulmadım.ı diyemezdim. ı.avemete davet ediTorlar. Şura51 mii-
Bu vaziyet ka1'Ş1Stnda fena hal- aa&ecıe edilmektedir ki, bu da et Dev-

de sinirlendim. · leUer Hukukunu ibllı eder mahiyette-
- O halde ben gidiyorum. LO.t- dir. GiriUiler bu davete icabet e-~l<-

ed · ben lii takdirde, gönilllüler gibi muan ~ıe 
fen şu sözleri not inız ve ııörmek tehlikesine maruz !ıulunmalt• 
gittikti>n sonra Madama söyleyi.- tadırlar. 
niz. l•iıiıııılllll ..... ~ ........... 

Hizmetç~kadı11 deıiıal, masa üs- j B T j B A L 
tünde duran bir not P"fterine, a-

• TAKVİM e 
Jlumi 135': Hızır fficrl l~•·t 

MAYIS 

23 
C.EVVEL 

15 ı 

Yıl Hl Ay 5 VL.'8.ti Eaa.nt 

MlYIS 
S. D. Vakit S. D 

5 33 Gün .. 9 02 

28 
13 11 Öfle 4 ~o 
17 10 iııllıd! 8 38 
20 31 Akfam 12 00 

Çarşamba 22 28 YU.. t 57 
2 20 t..~k 6 49 

Sabık maliye müfLıt'.şlerlriden, 
DevltA. Demiryolları vı. Llınanlı.rı 
İdare Meclisi azasından, halen 
bina ve arazi vergileti ırtk.ik ve 
ıtiraz komisyonu ıızas:ndan Arif 
Hikmet Uluç dün gece ~abaha 
kargı velat ctmıştir. Cenaze bu
gün ikind, n~ mazı Fcrıköy cami
inde kıl:ndıktan sonra Feriköy 
mczarlıgıııa defnecl lecektir .. 
ZAYİ - 334 senesinde on ' eş inci 

Kolordu kararg!hınd;ın ıılrtU.Ş otdu,gı....m 
terb.i5 t.ezk:ettm.i kaybet· m Yenı.:o.ıul 
aJacatımdan eskisınin hukcı:li yoktur. 
Satranbelmıun Yala('ö. kiyündf"D 
11' ... I• llMiır oila Muit.,.... 
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f HARP ANSİKLOPEDİSİ ( Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları eclis beş Ve al 
tin daha bütçeleri Gıridin Tarihi, Coğrafyası, 

Ehemmiyeti 
KİRALIK EMLAK k bul etti 

(4 üncü sayfadan deraın) 
rnanların ve gerek hıristiyanların 
nifak ve tefrikaya mail ·bir taas. 
6upla muttasıi olduklarından. es
kiden beri aralarında imtizac 
yoktur, ilah.-

Mamafih, Piyerloti Girıdi: .dün
yanın bu güzel cennetinde ömrü. 
mün lbir kısmını geçirmek ister
dmı. ahalisinin çok kanı sıcak, ı;a. 
hilleri çıok şirin, dağları yemyeşil 
havası mutedildir. Bir dağın te -
pesinde kar, iıir burunda (1) da 
Hurma ağaçları gördüm.-

Adaı•ın ;a) ınakla bıtrniyen .bir 
çok burunları vardır. Gatro, Liy
nos, Ayayani, İstavro:;, Hırisonı .. 
yos. '.\1alka burunları en meşhur
larıdır 

Adada, dağlardan şıımal ve ~ • 
nup sahillerine inen küçük d~re
lerden, ve sel sularından başka 
büyük bir nehir yoktur. Ani:~ 
Liışit dağı arasında oldukça u -. 
w:.ın sular vardır ki. bunların en 
büyüğü (Propotamo) nehridir. 

Mesare körfezine dökülen bu 
nehir etraftan bazı çaylar alarak 
hazan büyür. 

. em~ 

]>nngaJtı 

Bc,xog ıı 

Galaıd 

Beyoğlu 

> 
Gala!oi 

• 
> 
> 

Beyoğlu 

Beyog!u 
Ortaköy 
Galıata 

• 
Ka~unpaşa 

Kuru('eşme 

Malı«lle..i Sokaj'ı 

Koca tepe Cünıhurıyet 
Kuloğlu 'furna(.·ıba 1 

Sohkulu Şahkuyusu 

Hi.i~eyinağa Mıs 

Şt>hıt Muht;>r Ana ~· e4ı rıe 
Yenicamı !\!. Ali Paşa Han 

Kemankeş 6 cı ı,,,· .ikı ı Han 

Emekyemez Okcu 1.tuc::a 
Emekyemez > > 

Mtıeyyet zade Yük&;f'k kaldırım 
Ii\Jı.;e-ylnaga Mis 

Taşçı 

Sahkulij Kule dibı 
Kemanke; Tramvay durak mahalli 

Cıımii Kebir Tayyar Et 
SırayaWar 

.No. c;,...ı 

--
87 Ap. ı cj 011:ire 
61 3 cü Vakıf H,u1 3 t-li daire 
24 Ap. 2. ci Daire 

l Ap. 3 CÜ Dair• 
1 ·5 Ev 
53 Oda 
36 Oda 
24 Diikk:ın 

t6, 28 • 
53 > 

7 • 
20 3 • 

18,20 2 Baraka 
50 Kapı mahalli 

1 Ahır 

119/28 Arsa 

Aylığı 

Li. • 
~o ı. 

3a 
rn 
65 ( 

17 ( 

I~ OL 

~ r · 
13 O< 
25 o, 
29 o 
22 s . 
9 0( 

20 oc 
26 O! 

8 oc: 
100 00 

(1 ~i Sa.lıiff'dt11 Dt>\·<im) 

Adlive "' !Vla<1·1r Veka.etlnik Em 
niyeti Umumiye MüdıirJiığu ve jan 
darma umum kumandanlığına aid 
u.ıtçeler kabul edilm•~ ve bu sı~a
da canlı münaka~alar geçmiştir. 

Muhtelif hatipler söz aJm,... bir 
çvk temennilerde bulunulm~tur 

DAHİLlYE VEKALETİ 

lekettc ~·ok "ısr. zaınınd· 
ısler yap.ldıg1 lıakı<.nda ı 
ren Vekil, vaziyet dola)· 
çok doktorların sıl"tı altı 

"'"er lunduklarını, buna ra!":· ı!t 
ne sıtmadan 80 bin ki§' 
cak bes yüz kişınill olınİif 
nu. sıtma, trahom ve treııl' 
delesine şiddetle devaın ed 
memlekette ilaç sıkıntı>~ 0 

nı, stokların mevcut 0 

köylerde doğum işlerile ~ 
bulunulduğunu. Sıvns ve~ 
raflarda da ebe mektepl 
mak istediklerini söyleın!!rl 

Diyeruk methetmişti. ... 
Adanın şarktan garbe boyu 270 

kilometredir. Eni on iki ile elli beş 
metre arasındadır . .Mesahai salhi
yesi 8580 kilometre anurabbaıdır. 
Akdenfadeki adalar arasında Si. 
rilya ve Sardunyadan küçük K1b
ria lle Korsikaya muadildir. Girit, 
Adalar denidnin cenubunda olup 
prlum Ka§Ot, Kerpe ve Rodos a. 
dala:rı1e Anadolu saıhiHne, ve ııar
t>en 6erigo adasile Mora şibih cezi
ftlllrlin cenubuna doğru bir sıra 
tef'til ederek Adalar denizini Ak. 
denizin eııginler}nden ayınr. 

Adanın bir tek Gölü vardır: 
Resnıonun 20 kilometre garbinde 
ve Armiro salıilindek> (Huı·ma 
gölü). Bu gölün boyu iki, ve eni 
bir 1rilometredir. 

Yukarda yaı:ı1ı gayrimenkullerjn 31/5/942 günü sonuna kadar kiraya verilmesj beş ~ müddetle uzatılmıştır. İha
le>;; 30/5/941 C(inU ı;aat 14 de yopılacağından isteklilerin Beyoılhı Va!u!laı· Müdij.-lüğü Akarat MUmeyyiUigine mü-
racaatları. ( 4098) 

Dahiliye Vekiıletı bıitçcsınır fa-ı 
sılları reye konmadan. Antalya 
meb'usu İbrahim kürsü~·c gelerek 
64 nahiyenin müuürü ,bulunmadı-! 
ğını hazırlanan raporlardan öğren. 

diğini, bunun sebebinin de nahiye 
müdürlerinin terfi ve terfih ettiril. 
memeleri yüzünden talip bulun • 
mamış olc.luğunu söylemiştir. 

ADLİYE VEKAV f 
Bundan sonra Adliye :j_ 

bütçesine geçilmiş, mu.~ 
tiplere cevap veren Adi~~ 
Adliyenin takviye edi l ecf"~ 
tip mi!darının ar•tırı!ac• 

Adanın hakiki ismi Yunanca 
o'Kriti> olup, (Girit) bu kelimeden 
abnnııştır. Auplar rK:ritos> der. 
lftdi. Avrupalılar h4la .crete der. 
ler. 
Adanın arazisi ~k arıızalıdır. 

Şaridan Garba uzanan sıra dağ
lar arasında (İda ve Liışi.t) dağ -
lan .meşhurdur. Bu dağlar adayı 
dört kısma ayırırlar. (İda) dağı. 
nın zirvesi 2.500 metre yükseklik
tedir. Manzarası pek azemetli • 
dir. Tepesinden Giridin il<i cihe -
tindeki denizler gözükmektedir. 
Bıı tepelerin üstü ek.eriya karla 
örtülüdü~. Bundan sonra Sipakiye 
dağı gelir ki, bunun tepesi de 
2375 metre yüksekliktedir. 
Bunların arasında bir çok bo -

ğazlar dar ve küçük ovalar vardu-. 
Bütün ndanın cenubunda Mesa • 
rove şımalde Gidonia adlı ilti O'\"a
sı göze çarpar. 

Garpte!" başlıyarak Kisamu, 
Han~a, Suda, Anniro, K&ndiye, 
Malya, Miraıbel.'.a ve Sitiya kô:fez. 
len en meşhurlarıdır. Cenupta 
Mesare körfezi ıf)l:nların en büyü
ğüdür. 

• (1 ) Adcının şcrkıtıdııki (Sidro) 
bunııuııi&., 

..... 
Gırit, havaca dünyanın en gü.. 

:ı:el yerlerinden biridir. Sahlldv 
ve dağlarda havası çok sağlam • 
dır. Yaz mevs>minde. sıcaklık de
recesi sahilde ve ovalarda 32 yi 
geçmez. Kışın ise vasati derecei. 
hararet 8 dir ve 5 den aşağıya 
düşmez. Kış mevs>minde yalnız 
dağlarda lı:ar görülür ve alçaft< yer
lerde mevsimin ancak i'ki ayı kış 
olaraiı: geçer. Şuıbat gelince orta
lık ~klenir, tıer ye-r yemyeşil 
olur. Senenin heııMn hemen do. 
kuz ayı ilk ve son baılıar mevsiımi 
gibi ılık ve tatlı bir hararet için
de geçer. 
Adanın en büyük.ha.ulatı ""tin ve 

2eytinyağdır. Bundan sonra buğday 
yulaf, çavdar, arpa ve mısır gelir. 
Sabun imali de meşhurdur. Kan
diye sabunlan bugün hala Avru
pada aranmaktadır. Avrupaya 
her yıl büyfrk miktarda sabun ih
raç edilir. Abdulham;t devrıne 
kadar Girit s&bun ticareti taana
mlle !Müslümanların elinde ıdi, en 
büyük sabun fa:bri:kalarına Müs. 
lümanlar sahipti. Kandiye de 15, 
Hanyada 7 Resmoda 9 sabunha
ne vardı, bu sabunhanelerde yüz
lerce işçi çalışır ve bütün dünya. 
ya cMis kokulu Türk sabunu• ih
raç edilirdi. Adanır bü'ün ticare-
ti senevi 60 - 70 milyon frank tu- 1 

tarında, lthalat ve r racatı ise he. 
men hemen bir.ibirine müsavi de
recede idi. 
Şimdi, bu güze. ada da, Avru • 

panın birçok mamur şehirlerı gi
bi kanlı muharebelere sahne oldu 
ve harabeye döndü. 

CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 
Kıırıılll§ Tarihi : 1888 

Sermayeai: 100,000,000 Türk Lira" 
Şube ve Ajans adedi: 2 65 

ve ticari her nevi banka muameleleri 

İLAN ~~ 

~ 

Gayrimenkul Satışı ~ 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk r: 

Hakimliğinden ~ 
Toreıı:.,.ın., mahkemece el konulup ta.tiyeslne karar verilen ölü ~ 

RaleJn uht<osinde bulunan Kasımpaııa Çatma mescit mahallesi Cesri Jl 
atik (Ha;ynıtçi) •okak eski 15, 15 M. yeni 19, 21 mnnaralı iki ev açık ~ 

(~arttırma suretiyle 21/6/941 tarihine müsadit Cumartesi Ctinü saat 10 da ~~ 
f.~ satılacı6:tır. Satış bedeli yüzd• yebniş beşi bulmadığı takdirde ikinci ~l 
r~arttmııa.ı 1/7/941 tarllılııe miliadif 5;.ılı fÜJlı.i saat 10 da icra edil<?cektir. ~ 
~ Delw.iye .-ıi ihale pulu taviz bedeli müşterisine satış gtinune kadar ~ 

~ verıilet' tereiceye aittir. Arttımıaoya ,u-ebilmelc için yü,de yedi buçuk nis-~ 
~ beünde pey ak~esi yatmnak IAzı.mdır. ~ 
Jl Tafsillt: 19 muruıralJ evin tamamının kıymeti 1300 lira olup zemin ·l 
~ kat bir anlre bir oda bir mutlak bir hel5dan ibarettir. Üst kat iki oda ~ 

bir aralık ve bir hclMan ibarettir. l 
21 Nun'ıara.Jı ev: Tamamı 1300 lira olup taksimatı 19 nun1ara11 evin ~.., 

i:.yrudir. Her iki ev tamamen alış aptır. ~ 

~~ İıı<>lek: ••hilıi alacaklılarla diğer alacaklıların gayrimenkul üzerin- ~~ 
~~ tieki haltlarını husuEiyle faiz ve masrafa dair olan iddial::ırını evrakı ~l 
~~ musbıteleriy1e yirmi gün içinde mahkeıneye bildirmeleri li.zımdır. Ak- .,~ 
~ •• takdirde paylaşmadon hariç kalacaklardır. Bundan başka satış bedeli ~~ 

~ ... ıJe deHtıUye resmi ve taviz bedeH tuıarını ihale tarihinden itibaren müd- ~ 
~~ detı kanuniyeRi zarfında nıahketne veznesine yatırmak §a ·ttır. Yatını- ~~ 
~~ ıııcıdıgı t<1kdirdc İcra V(l in~s Kanununun 121, 132, }33 üne: ı maddeleri ~· 
'~ htik~'lller tatbik edUecektir. İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve ,~ 
~~=tte BcyoğlJ Dönluncti Sulh Hukuk Mahkemesine gelmeleri ve görmek ~~ 
~ ist!yenlcruJ ı:•ndekilere müracaat etmeleri ilin ohnıur, 935/103 ~~ - ~~-.-~- ~ ~~~~ 

AKSARAYDA \ 
KIZILAY HASTABAKICI 
HEMŞiRELER MEKTEBi l 

Gönüllü Ha;tabakıcı 
Yetit tirmek için 2 Haziran 1941 den itiapren kurs 

açılacaktır Meccani olan bu kursa aıağıda yazılı ıartları 
haiz olanlar alınır: 

1 - 18 lla 45 yaı arasında bulunmak. 
2 - J!.n az ilkmektep tahsili görmüı olmak. 
Kaydolunmak ve derıler hakkında malumat almak 

İıtiyenler yukarıda adreıi yazılı mektebimize her pn 
ıaat 8 - 16 raıldelerinde müracaat edebilirler. 

l::E-~is~rlar U. Müdürlüğünden : 1 

,--Hücum-, 
Borusu 

Maharrirlnin hasta olması 
dolayıslle, bu tefrikaya iki 
gündür devam edemıyonız. 
Muhterem okuyuculanmızdan 
ö.zür diler, muharririnin iyi
leşmesini temenni ederken, 

yakında tefrikamıza devam ü
midini izhar ederiz. 

28 Mayıs 1941 
18.00 Proıram ve Memleket Saat 

Ayarı. 
18.03 Müzik: Solo Şarkllar. 
18.15 Ziraat Tak.ivimi ve Toprak 

Mahsulleri Borsası. 

Söz alan Dahiliye Vekili, nahiye 
müdürlüklerine tayin e<lilecekle -
rin ehliyetli olmalarının da aran
dığını, gerek bunların ve diğer kü 
çük rütbeli memurları terfi ve ter 
fih ettirilecek çarelerin arandığı • 
nı söylenıi1]tir. 

. Bu beyanattan sonra General 
1 

fzzettin Çalışlar söz alınış, maiyet j 
memurlarının nahiye müdürlük • 
!erine verilmesinin faydalı olaca -
ğını, siyasal bilgiler okulundaki 
talelbe miktarının arttırılması la -
zım geldiğini, nahiye müdürü ta -
yin edilecek yüksek mektep ınıe • 1 
zunlannın beş sene nahiye müdür. 1 

!tiklerinde kalmasını teklif etmiş -
tiT. 

Dahiliye Vekili cevap vererek 
generahn frkirlerine kısmen iştirak 1 
ettiğim. bu ı;erı<,·lcrin vilıiyetlerin 
diğer memurluklarında olduğu gi
bi nahıye müaürlüklerinde de ~a
lı~acaklarının ve bunların kayma • 
karolara refakat e<lerek meslekle • 
rini daha iyı olgunlaştırmalarının 
kararlaştırıldığını bildirmiştir. 

SIHHAT VEKALETİ 
18.25 Konuşma: (Dış Politi.ka Ha- Sıhhat Vekaletine aid müıake -

dı.•eleri). reye ·başlanırken General İzzettin 
18.45 Cocuk Saati. ÇalL~lar kürsuye gelerek Sıhhat Ve 
19.30 Memleket Saat Ayarı, ve A-

juns Haberleri. kaleli bütçesindeki tahsisat azlı • 
19.45 Müıık: Kadınlar Faslı. ğından bahsederek bu Vekalete de 
20.15 Radyo Gazetesi. Milli Müdafaa kadar tahsisat ve -
20.45 Milzık: !!&/tanın Türku,-u: rilmesi kup ettığini, Vekaietin nü. I 

•Menek e Buldum Dcred..,, tuzunu arttıracak tedbirler alma. · (Adan•). 
21.00 Konuıma: Memleket Pootaı•. sı lazımgel<liğini söylerniştit Bun· 
21.10 Müzik: Gitar Konur; - llta- dan sonra meb'us Cemal T~lı 

rio aıııdi. ı. M. P;cod ı : 2 Pre- trahomdan kırılan bir köyden, Maz 
lud , 2 Cost: 2 Etudes, 3. har Müfit Halkevinde doktor bu
Grenados: İspanyol Dansı, 
4. Sar: Etude, 5. Mozart _ Sör lunmad,ğından şikayet etti. Abdür-
Varya ;yoo'lu Tema. rahman Sami şimdiye kadar Ana-

kazada bir kiıkimmua,•iJll 
durulacağrnı, hapishanefe. 
kuatın önüne geçmek ı~iJJ 
ler yapıldığını ve bir seııt 
da bir milyon davaya lı 
söylemi1)tir. __ ..ı1 

MAARİF VEKAIJ>: 
Bundan sonra Maarif b 

müzakeresine başlanmıı;t:I· 
F eridun Fikri kürsüye 

Maarifin bütün prograınlB 
den geçirilmesi, pratik ge 
tiştirilmesi lazım geldiği~ 
miş ve ezcümle demi•tir ıı 1 ·,,1 

oTürk .milletinin an•an6"'"' 
kertik var. Milletimizi ıı 
muharip ve asker ruhun<l 
etmek lazımdır. Maarif 
rına bu vazifeyi görece!< 
konmalıdır .• 

. ııJıl 
Feridun Fikrin n ıı ısJı: 

sonra. kürsüye Besim p. oı 
lerek Siyasal Bilgiler 
fransızcayı bilmıyenleri ~:# 
mediklerini söylemiş ve e 
zayiri değil, Türkiyeyi id~r 

1 
g"iz) dedikten sonra dıJııniZ 

1 • 
çok yabancı kelimelcrın 8 .; 

bunların şimdilık üç bini b 
nu. bir müddet sonra bır~ 
anlaşmak imkiınının taııı ~ 
tadan kalkacagını'. ecneb~ ~ & 
yerine türkçe kelımelerın J' 
sokulmasının doğrı.. olıı<:' 
ileri sürmÜitÜr. 

Kürsüye gelen Maarif ve~ 
san Alı Yücel hatiplere rı:; 
vaplar vermi1] ve muhtelı g} 
meseleleri üzerinde dur~i!
san'at mekteplerine getı 

21,25 Müzik: Riyaseticünıhur Ban- doluda çıkan yirmi bt·ş med niyet-
dosu (Şef: İhsan Künçer). ı. ten on beşinin sıtma yüzüne.len öl-
j. Sousa: Konkordiya (l\1al'ş), ..... · 
2. M••hel: Bahur Cıvıltıları dügünü ve sıtma mücadelesını> a-
(2 Küçük Flüt için) 3. Saint- dam akıllı ehemmiyet verilmesini, 1 
Saens: Bitirilmemiş bir Ope- bu Met yüzünden senede 80 "1in 
ra·Komik Uvertürü, 4. Vag- insan kurban verdiğımizi söyledi. ı 
ne.ı-: Sigfried - Onnan fısıltı- Kürsiye gelen Sıhhat Vekili büt-

kil bı;ratla Genelkurrrın1 Jı# 
Mare~al Fevzi Çakmağın 

1 
ıt" 

teplerde staj gören ask el' . ~ 
dislel'in emsali kadar ııı u 
yetiştiklerini 'blldiren bir 
mektubunu okumuştu:· J1l• 

Meclis yarın yıne butçe 
relerine devam edecektir. 

lan, 5. }1 ranz List: Macar 
Rapsodsi, No. 14. çenin kifayetsizliğini anlattı. l\!em-

22.10 J..Iüzik: Sarkılı \'C Şarkısız !=~===~==~==================== 
()yun Havalan, 

22.30 Memleket Saat ayarı. ve A
jans Haberleri; Esham _ 
Tahviliıt. Kambiyo - Nukut 
Borsası (l'iyat). 

22.46 Müzik: Cazband (Pi.) 
~3.~/23.30 Yarınki Proıram ve 

Kapanış. 

YARINKİ PROGRAM 

7.30 Program ve Me.mleket Saat 
Ayarı. 

7.33 Müzik: Hali! Müzik (Pi.) 
7.45 Ajans Haberleri. 
8.00 Müzik; Halli Proıramın de

vamı (Pi.) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

!2.30 Program ve Memleket Saat 
Ayan. 

12.33 Mtizik: Ra1! Sarkılar. 
12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 Müzik' Kanşık Proıram 

(Pi). 
13.15 Müzik: Hafif Sarltılar Proıı

r~mırun Devamı. 
13.30/14 00 Müzik; KarlŞlk Progra. 

iLAN 
Gayrimenkul Satışı 
Beyoğlu Sulh Dördüncü 

Hakimliğinden 

Hukuk 

I 
T erekesine mahke-mecc el k onulup ta!o)fiyesine karar vcriltd 1 

Xozma uhleslndc bulunan Kası mpaşa Eyyühüm Ahmet Efendi ,1 
hallesi Uzunyol sokak eski 36 yeni 64. numaralı a~nın Sek.tZ. .., 
itibariy1e dört hi~sesi keza on hisse itibariyle bir hissenin yansı 

0
1 

arttırma suretiyle 21/6/941 ~rihine müsadit Cumart~~~ günü ~;.ıt ~it"' 
~atılacaktır. Satııj bedeli yiJzde yetmış blşı gecrnechgı takdırde eet-' 

arttırması J/7/941 t_arihin~ mU adif ~h. ıunu &a~ı~ ıo oa u .. TU ed.11 ~ 
Tamamının kLYmetı 530 lıra olup dellliı~e _ reı.;mı ihale pulu tdviı ~ 
müşterisine aittir. Salış tapu k..'ıydı mucıbınce yapılacakfır, Arttı 
girmek itin yüzde yedi bu~uk 'ltf!Y ak(esi yatırmak l;iznndır. el'. 

mm Devamı (Pi.) ı - İdaremiz ihtıyacı itin 25 M3 :reıil zingal marka kereste pazarlıkla sa... !-:===::::--_;.....,;.:_ ___ _ 
tın alınacaktır 

TafsilAt: Arsanın doğrudan doğruya sokaklara yüzü yoktur. ,-ı 
cephesinde Cemil Paşa bostanınd an Uzun yola ('ık1lmaktadır. )f 

"Para Birikflrenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
iraat BaııkMıHa kamNralı H ilıllus11 tuarraf ı.esa,JıınaU • 

51 JirM1 lıııhıaaalara sen • ı 4 ıMla çekHııc,ıduır'• ile ...,Pılııkl 

pliluı , ••• ilD:aaİJ'e ·~· 
4 a.ı.. L... Ur ... 
' • Sil • 
' • 151 • ... . ı• . 

lot • il • 
120 • 41 .. 
111 • ıo .. 

4.tOI 
! .OH 
ı.oee • 
4.080 
1.800 
4.80f 
3.2ot 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Heup!&rızıdaki ıttralar bir aıırne l~nde M lindan 
.şa~ dÜ(miyetılere ikramiye Clktıb takdirde% 20 fazlasile verile
-.ktir. Kur'alar ıenede 4 defa: 1 Ey ifil, 1 Birinci.kanun, 1 Mart 
ve l Haz+rm tarihlerinde eekilecektir. 

1 

ll - Pazarhk 30/6/941 Cuma ıünü saat 15 te Kaba~ta Levazım ve Mü ... 
baya.at Şubesındeki alım komhtyonwıda yapılacaktır. 

ili Eh.at listesi ı;özü &'.f?(.-en ıubede görülebilir. 
JV - Isı.ck.liJerin pazarlık içjn tayin olunan &'ün ve Mıatte teklit edecekleri 

fiyat uz.ennden % 7 5 &Uvenme para1ar.iyle birlikte mezkllr komis~na milra-
caatlan •4044> ..,. ... 

1 - İdanrn~ fhtiyaoında lrullarulmakta olup hariçten celbi iktiza eden 
«133• kalemde v t.ahm.U t3.174.819> lira kıymetinde muhtelif malzemenin 
pazarhk yoli7le rnübayadSl mukarrer ve aon akdedilen husu.si ta.kas ebasına 
ıntıstenit ticaret &nlafması mucibince Al manyadan da tedar 'k.i mümkün bu
luıımakladır. 

II - Bu malzemenin müfredat listealyı., ııartııameleri Kaba!atla Levazım 
ve müloqawt ŞUbeemdekı alım lı:om!syonunda her rtın öğl~ sonra cörü
Jebilir. 

IJl - Taliplerin 3 7,b leminaUariyle birlikte bu husustaki tekli!lerini en 
ıeç 25/1/941 gtinüne kadar mezlrftr komisyona tevdi etmeleri lüzumu um 
olunur. •t052• 

Devlet Demiryollırı ve Limanları İşletme U. İdaresi ilanları 
Trakya hattı ile Mudanya - Buna ve Samsun - S..ail hatlarından ıayri 

bU'lu.n ebele.ede l llaıiran 1941 itini.inden Mibaren 7 eni taritelerfn tatbikine 
başlanacaeı, 

Bu 1arUelere &öre yolcu müsabetlerıtin Ye yolcu trenlerinin hareket za
ınanlannı gö.şterir C'edvellerın is'8EYonlann bekleme salonlarına asılnuş va kü
'iik ceıo tarJl'lerinln ..,eı....ıe •lol"8 91nrılnıış lıulwıducu ıaym hallca ilfu> 
oluı>ur. cUl9; 

BORSA 
27 Mayıs 1941 

1 Sterlin 
Açıht ve X..P&nlf 
5.2025 5.24 

100 Dolar 130.- 130. -100 Frank -100 Liret -100 iov Fr. 21.N& 30.2025 100 Florin -100 Rayifmar\: -100 Be!ıa -100 Drahmi O.tt 0.11&75 
100 Leva -100 Çek Kronu -100 Peçe ta 12.H 5 12.9376 
100 Zloti -100 Penıö -100 Ley -100 Dinar -
100 Yen 36.9t5 31.1375 
100 İsv. Kr JQ.525 30.745 
100 Ruble -

ESHAM vı: TABVİLAT 
lkramıyeli % 5 1933 
F.rgani1 A, B, C 19.28 19.20 
Svas - Ernı.nnn 2 
Ha 7 U.12 lUI 

sathi~csi 705 metre murabbaıdır, . ./., 
lpotek sahibi al~caklılarla diğer ala.ca~hların g~yrı~enkul u~ 

de-ki haklannı hususıyle faiz ve masrafa daır olan iddıalarını JI' 
müiibiteleriyle yirml a:Un içi:nde nlıahk:erneye bildirrnelerı JA;_ırndtt'· ~ 
sı takdırde paylaşmadan har~ bJ.C<ıklardır. Bundan başka ıaiış ~ ııJ' 
ile dell.3liye resmi ve tA.viz. bedeli tuta.nnı ihale tarihinden itibaren Z:,.,.l' 
deti kanuniyesi zaıiında mahkeme veznesine yatırmak şaı1tır. Y9 e)I' 
madıkı takdiı·de icra ve İfliıs Ka nunrmun 121, 132, 133 üncü madcl ,, 
htiküm1eri tatbik edılec-ektir. İ~tekhlerin yukarıda gösterileı1 ~ 

saatte Beyoglu Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesine gelmeleri ve g 
isti1enlerin içindekilere müracaat etmeleri illin olunur. 938/31 

"-
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Askerlik işleri 
---
SıuI. 8. Muamele memuru Yahya 

Nuzhet oaJu Recai (35~9) 
Yedek Piyade Tejmen (47537) Naci 

C..1"1 Bor..ııel. 
Yedek Piyade Te&men Tevfik oglu 

8--ı San (4$410) 
Yedek Piyade Tegn1en Hü.wyın Hil

mi oglu Mustafa Adnan Bozca ( 14213) 
in kayıtları ~tkik edilmek tizt-re rıti- ı 
fus hü~·iyet cüzdanlarıyle bır kt.e ;,ı('e

le ı~e ınW"-<.dlil;rı. 

ZAYİ - 334 senesinde Jl.lf 
Tersan .. inden alm.ş oJdutı""' , 
tezkeıremi zayi ettim. Yeni~~rı~ 
racağımdan e'ki>inin hükrt"',ııı"'.J 

Of lcuaeı Kadah r naJıiY~ I 
nelt_,. k<>J- Bub- ,.ı" 

cla.n Sül•yman oJlu 3tı~ 
't:ehmet YILDIRIM 

•••••••••••••••••• 
. . "'te~.i Sah p ve Başmuharrırı:,, ııı· 

. c~ı 
Ben.ce - NcN"iyat pır 

Cevdet KarabıJiill 
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