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5 IC U R U Ş 

Alman tayyarelerinin Suriyeye 
ınmelerl, Mısır ve Akdeniz har
bınde yeni bir safhanın açılmıı

sma sebep olacaktır. Almanların 

Suriye hava üslerini işgal etme
lerinin ikl hedefi vardır: Birincisi 
Mısırın işgali için buradan hava 
kuvvetleri ile Libyadan gelen 
istılfı kuvvetlerine yardım etmek, 
ikincisi Arap memleketlerini İn -
gilterc aleyhine kıyama sevket
mek. 

1'1. Zekeriya SERTBL 

Reisiciimlıur Roosc,·c1t 

GÜNLÜK 

--
Fransadaki 

Sefirini 
Geri Alıyor --
Roosevelt1 Fransız 

Mirf etini Amerika ile 

Afmanyadan Birini 

Davet Etti Tercihe A lman - Fransız aphıŞma -
sının ilk neticesini anla -

ınak için uzun müddet beklemıye 
lüzum kalmadı. Vichy hükume -
tinin Alman taleplerıni kabul et
tiği haberi geldikten yirmi dört 
saat sonra Alman tayyarelerinin 
Suriycdeki hava üslerini işgal et
tiklerini ve oradan da Iraka uç
tuklarını öğrenmiş bulunuyoruz. 

F 
--ı Amerikadaki Fransız 

ransanın ı Vapurlarına El Kondu 
Son Kararı 

SIYAST HALK GAZETESi 

Cocutunuza ,.~rebllec:etinh en kıymetli hediye 
YALNIZ 

Ço~uk Ansiklopedisi 
Olabflir. Cflnlril bDtOn hediyeler unutulabilir. Fakat 
COCUK ANSİKLOPEDİSİ Çocutun bütün hayatın

da lzlnl bıralar. 
FTVATl (f)) TJTRAnTR. 

Anlaşmanın diğer maddeleri 
peyderpey mal{ım olacaktır. Fa -
kat şimdiden anlaşılan şudur ki, 
Fransa Almanya ile askeri işbir
liği yapmıya muvafakat etmiştir. 
Bu işbirliğinin ilk tezahürü Su -
riyedeki hava üslerinin Alman
lara terki suretinde tecelli etmiş

Karşısında 

Vasin~ton, 16 <A.A.) - Mare
şal Petain 'in mihv<':o.le isbirliği 
yapılmasını istihdaf ederek rad
yoda söylediği hayret yerici nu
tuktan sonra Rmsevelt ile baslı
ca Nazırları arasında akdolun~an 
uzun bir konferansı müteakıp 
Amerika hükumeti Fransız mil
letine heyecanlı bir hitapta bu -
lunmuştur. Bu hitaota Fransız 
milleti Almanya ile AmPrikadan 
birini tercihe davet edilmekte
dir. 

Son zamanlarda ~·en iden tnk\'İye edilen Fili::; tindeki fn,iliz kuvvetlerine mensup nıotörlii bir mü freze manevralarda 

tir. 

--
Berlin, Vichy'nin 

Yabancı Nüfuzuna 

Nihayet Vereceğini 

Bildiriyor 

Suriıe'de 

Uç Tayyare 
Meydanı 

Bombalandı 

1 

1 
" 

AFRtKA CEPHESİ 

İngilizler 
Sollum'u 
Geri Aldı 

lr- Şarki-"··~ 
~ Akdenizde 1 

lon iki Adadal 
: 1 

IBazı Hedeflerel 

Fransanın bu hareketi, geçen 
sene Almanya ile akdettiği mü
tareke hükümlerini ihlal etmek
te ve Vichy hükumetinin lngil
tere ve Amerikaya karşı yeni bir 
vaziyet aldığını göstermektedir. 
Bu sebeple Ingiltere ve Ameri -
ka derhal Vichy hükumetine kar
şı cephe almışlardır. Mister Eden 
Surıye hava üslerinin Almanlar 
tarafından işgali üzerine artık 
ınütareke hükümlerine riayete 
imkfın kalmadığını, Orta Şarkta
ki Ingiliz kuvvetlerine icap eden 
tedbirlerin alınması için emir ve
rildiğini beyan etmiştir. Ameri -
ka Cümhurreisi Roosevelt de, 
Vichy hüktımetini mütareke hü
kümleri dahilinde tanıdığını, Fran 
Sız müstemlekelerinde Almanlara 
Yer vermek suretiyle mütareke 
hükümlerini bozan Fransız hükü
rnetine karşı başka türlü hareke
te mecbur olduğunu bildirmiştir: 

Almanlar Kamerun'u 
Ele Geçirmek istiyor 

Dailv Tele,graph'ın Vaşin~ton 
muhabirine ı?Öre. ej!er Fransa Al
manlarla askeri işbirliği yapa -
cak olursa, ağlebi ihtimal. Ame
rika da ,garp yarım kiiresindeki 
Fransız müstemlekelerine karşı 
derhal askeri harekfıta girisPcek
tir. Bu topraklar, Hiir bir Fran
saya iade edilinciye veyahut müs 
tak il arazi olarak kuru lu··v·ıya 
kadar Panamerikan konferansı 
tarafından işJ!al ve idare edile -
cektir. Eğer General Weyııand 
Almanların, Maresal Petain'in 
Avrupa ve Afrikada Alman iş -
birliğini kabul ettiği haklnnda
ki bey1meıt.1na ra~men. Şimali 
Mrikada Almanlara karşı koy -
mıya tesebbüs edecek olursa A
merika hükumeti kiralama ve ö
düne verme kanununun perpiş 
etWU bütün yardımı yanacaktır. 

Dört Mihver Tayyaresi 

Tahrip Olundu 

1 ..... 
Bu Harekat Esnasında 

j Hücum Edildi ı 

Bu vaziyete göre Ingiltere ile 
Fransa arasında bir harp vazi -
Yetinin hudusu dahi beklenebi -
lir. Ingilizler, zaten Milletler Ce
miyetinden çekildiği için Fran -
sanın bu cemiyet n&mına Suriye
de mandater sıfatiyle bulunmıya 
hakkı olmadığını ileri sürerek 
şimdi Suriyeyi işgale, Akdeniz -
deki Fransız donanmasını imha-
Ya teşebbüs edebilirler. lngiliz 

Berlin, 16 (A.A.) - "Stefnni,, 
SaJahiyettar bir menbadan beyan 
edildiğine göre henüz hakiki bir 
Fransız - Alman itilfıfından lıah
setmiye imkan mevcut değildir. 
Bu baptaki müzakereler devam 
etmekte olup elde edilecek neti
celetin çok müsbct olacağı anla
şılmaktadır. 

Fransız kabinesi toplandı 
Vichy, 16 (A.A.) - Fransız 

kabinesi bugün öğleden sonra A
miral Darlan'ın riyaseti altındtı 
bir toplantı yapmıştır. Bu kabi
ne toplantısı hakkında hiçbir 
tebliğ' neşrl'rlilmPmiştir. 

Almanlar f(<rmerwı'u 
ele geçirmek istiyor 

Londra, 16 < A.A.) - "Times,. 
gazetesinin Li?.bon muhabirine 
göre Darlan - Hitler anlaşması 

(De\'amı: Sa. 5, Sh. 1) --

Dakar Almanlar tarafından iş
gal edildiği takdirde. Amerika 
cia Brezilyaya bu kadar vakın bir 
iisse derhal vazıved edilmesi le
hinde siddetli bir mücadele ya
pı l::ıcaktır. 
Vaşingtonda beyan edildijiine 

!;!Öre. Amerikanın takip edeceği 
hattı hareket hakkırına kati ka -
rar vermesi role yaklaşmıstır. 

<Deumı: Sa. 5. 5ii. 5) 

r·········································-··· ............................................... ' 
Bugün 6 ıncı ! aıf ada 

Suriyeden lrak'a 

Tank ve Malzeme 
Gönderiliyormuc ! Han meydanlannın bombardı. 

~ manını protesto eden Suriyedeki 
Kahire, 16 (A. A.) _ "Resmi Fransız Fe)·)rnlade Komiseri 

tebliğ": İn~iliz hava kuvvetleri Gepcral Dcntz 
Alman tayyarelerine Suriye' de ı.:-
üç tayyare meyuanında taarruz 1 · · 
etmişlerdır. Bunlar Şam, Ravak rak Nazırının Son 
ve Ti.idmür tayyare meydanları
dır. Bunların hepsine diin taarruz 
olunmuştur. Tüdmürde üç Jun
kers, diğer iki Alman tayyaresi 
ve bir Caproni mitralyöz ateşine 
tı:tulmuş ve en az üç tayyare cid
dı hasara uğratılmış ve bir tayya. 
re yakılmıştır. 

Yunanistanda Alman iş~ali al
tında bulunan tayyare meydanla. 
rına da tarruz edilmiştir. 

Suriyenin tebliği 

Tem aslarına Dair 

Berlinin Mütalciası 
Berlin. 16 ( A. A.) - Yan res

mi bir kaynaktan bildiriliyor: Bu 
gün Alman haricive nezaretinde 
ecnebi ,ırazetccile~inin suallerine 
şu cevap verilmştr: liariciye Nazırının Avam Kama -

rasındaki beyanatından Ingilte -
renin herhalde pek şiddetli hare
kete karar verdiği anlaşılmakta
dır. Zaten hukuki formüller için
de vakit kaybetmenin zamanı da 
geçmiştir. Almanlar Suriyeye ta
ınamen yerleşmeden, ve Fransız 
donanması Almanların eline geç
ıneden, Ingilizlerin teşebbüsü e
le alarak emrivakiler ihdas et -
ınesine zaruret vardır. Aksi tak
dirde Ingilterenin Akdeniz ve Mı
sırdaki vaziyeti tehlikeye düşebi- ı 
lir. 

Be~·rut, 16 (A. A.) - Aşj!ıdaki 
resmı tebliğ neşrolunmuştur: 
Geçenlerde bir mikdar Alman tay 

· k S varesi Suriyeden transit olarak 
Ira ve uriyeyi gösterir renkli bir haritayı bugün son g~çmiştir. Bunlardan on beşi su-

Orta Şark Haritası 
"İrak harbiye nazırının Türki

yede hangi zatlarla rniizakerede 
bulunduğu Berlinde bilinmiyor. 
Keza Türkiyenin fraka karşı na
sıl bir vaziyet aldığı da malum 
değildir. 

sayfamızda okuyucularımıza takdim ediyoruz. Bu rıye tayyare meydanlarına inmi-

havalide cereyan etmekte olan harekata ait haberleri ~: msa~ctblaurrı kalmı~bl~rdır. 1\Ffütare-

ı 
mucı ınce, ransız 

bu haritadan kolayca takip edebilirsiniz. makamatı bu tayyarelerin müm-
._... ....... _.. .... _... ••• - • ..._....... - .......... -·•••••••••••••••••···· (Dc·vantı: Sa. 5, Siı. 2) 

p* ·* Rudolf Hessı 
A lmanlnrın Suriye hava üs- • 

!erini işgal etmelerinin iki 1 ng·ı ıtereye 
hedefi vardır. Birincisi Mısırın 
işgali için buradan hava kuvvet - s 
leriyle, Libyadan gelen istila kuv u 1 hu·. Temin 
vetlerine yardım etmek; ikinci -
si Irak, Filıstin, Maverayi Erdün 

1
• • • 

gibi Arap memleketlerini Ingil- I!!._ 1 n G ·ı t m 1 c .• 
tere aleyhine kıyama sevketmek. 3 ~ 

Suriycde Rayak, Halep ve Şam 
da Fransızlar tarafından yaptırıl 
nıış her türlü teçhizatı havi mo
dern üç tayyare üssü vardır. Ay
rıca yardımcı olarak kullanıla -
bilecek hava meydanları mevcut-

--
Nazi Rejimine ve 

Hitlere 
tur. Almanlar bu üslerden, Irak E d 
petrollerinin Akdenize aktığı tm e İğ İni 

İsyan 

Söyledi 
Hayfayı, Süvcyş kanalını, Port
Saidi kolaylıkla bombardıman e- Londra. 16 (A.A.) - Diploma
debilirler. Mataban burnuna yer- tik mahfillerden alınan emin ha
leşen hava kuvvetleri tarafın - herler, Rudolf Hess'in İn.(.!iltere
dan Girit daimi surette ateş al- ve, İngiltere ve Almanya arasın
tında bulundurulabileceği gibi, da bir uzlaşma sabit fikri ile l!el
Suriyeden de Ingilizlerin Kıbris- miş olduğunun tesbitini mi.im -
taki hava ve deniz üsleri bom - kün kılmaktadır. 
bardıman edilebilir. Bu suretle Sözlerinden cıkarılan bazı ma
Ingiliz donanmasının şarki Ak- naların aksine olarak, Hess. Nazi 
d~n~~~~ki .b.ütün üsleri tehlikeye rejimine ve Hitlerin vesayetine 
duşurulebılır. karsı asla isvan etmemiş, fakat 

• 

Maamafih Berlinin siyasi mah_ 
filleri diğer memleketlerin vazi
yetini ve bilhassa İrakın arap a
leminde mazhar olduğu tevec
cühleri alaka ile takip ediyorlar.,. 

Almanların ikinci hedefleri de 1':iki ı:nemleke~ .arasında sul -
diğer Arap ülkelerine hava~n- ; ye.n~den tesısıne çalışmak 
yardım edebileceklerini göstera - e~dis.esı ıle hareket eden . "sami
rek onları kıyama teşvik etmeK- mı hır Na.sv~na~ - . Sosyalıst .. ol
\ir. duğunu bıldırmıştır. Hess. İngi- Düenci - Yolcular da vaziyetleri sorulmuş siyaıilere 6enzediler ... "Hiç bozukluk 

(De\·aını: Sa. 5,-Sii. 1) 

\ 

(Devamı: Sa. 5, Sii. 4) yok,, diyip geçiyorlar I 

iki Mühim Mevki 

Daha Ele Geçirildi 
K;ıhire, 16 (A.A.) - "Tebliğ., 

İngiliz kıtaları dün, setir kuv
vetlerinın mandut mikvaslıJ yap. 
tığı bir hareket neticesinde Hal
fa~·a Reçidi ile Müsait mevkiini 
ve Sollum'u zaptetmişlerdir. Düş 
mana mühim zayiat verdirilmiş 
ve Almanlardan bir miktar esir 
alınmıştır. 

Habeşistanda İngilizlerin, kuv 
vetli ve devamlı yaP,mura raf! -
men Amba - Alazi üzerine yap
tıklıırı ileri harekette terakki gö
rü lm üstür. 

Alman tebliğine göre 
Berlin, 16 (A.A.) - "Tebliğ., 

Şimali Afrikada. Afrika kıtaatı
na mensup itah•an müfrezeleri 
Tobruk civarında bir düşman 
hücumunu tardPtmişlerdir. 

Oldukça bi.iyük miktarda İn -
ı;ıiliz kuvvetleri. birçok zırblı 
tank himavesi"1de. Capuzzo ka -
lesine ve Sollum 'a ilerlemi.c;ler
dir. Bazı düsman müfreze}eri. 
Sollum'a girmis1erdir. Diisman. 
bu hücurilı e.c:nasında biivülc ka
yıplar kavdetmiş ve bir miktar 
esir vermiştir. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 

. 
Kıbrıs Girit'e 

. . : . ve : • . . : . 
1 

. 
Yapılan Taarruzlar ~ . • . . . 1 : 
Neti'e Vermedi 1 

1 1 
Kahire. 16 (A. A.l - "Tebliğ"· 

Sirenaikte U-13 Mayıs S(ecesi, 
Britanya bombardıman tayyarele 
ri Bin,gazi üzerinde demiryolun3, 
askeri karargaha. hükümet dai
relerine ve katedral rıhtımına 
tam ısabetler kaydetmislerdir. 

Yan,gınlar çıkarılmış. fakat ha
saratın teferrüatiyle müşahede ve 
tesbiti mümkün olmamıştır. Çar
şamba ,günü bir cok keşif devri
yeleri yapılmıştır. 

Oniki adada, bir gece evvel Ma
ritza ve Kalato hava mevdanları 
bombardıman edilmiştir. Yangın. 
lar çıkarılmış ve yerde dağınık 
bir halde bulunan tayyareler a
rasında tam isabetler kaydolun
mustur. 

Kıbrıs·a yapılan akın 

Lefkoşe, 16 (A. A.> - Resmen 
bildirildi_ğine ı?Öre. bombardıman 
tayyarelerinden mürekkep kücük 
bir düsman hava filosu dün sa
bah Kıbrısa hücum ederek muh
telü verlere bombalar atmışlar
dır. Üc kişi yaralanmıştır. Hasar 
çok hafiftir. 

(Devamı: Sa. 5. Sii. 7) 

'"\ 
./ (- G Ü N l E R GECE R K E N 

Sürprizlerle Dolu· Harp 
Yazan: Refik Halid 

Bu harp bizi "siirprh" kelimesinin ya resmen Türkçe
lestiğini kabule. yahut da karşılığı olarak öz Tiürkçe bir 

kelime se~miye icbar ediyor. Zira, iki senedenberi dünya haber
leri:rle siyasi yazılarda Ye nutuklarda en cok :rasladığıımz sö1.
lerden biri de odur. Dilimizde "hayret" ifad·e eden "şaşmak. şaşa 
kalmak, şasırmak, saşalamak, şaşkına döpmek" hatta "dona kal
mak, afallamak" gibi güzel ma starlar ,.e bunlardan alınmııı sı
fatlar cok. Anadoluda ayni manada "dansıtmak", "baymak", "a· 
nıtmak'', "sangırtmak'' dahi yeryer kullanıbr. 

Fakat "sürpriz" in tam multabili voktur. Hem o kelime, es. 
kiden, daha ziyade, hiç beklemediğimiz halde kar ıla tığımız 
memnuniyet \'erici şeyler icin istimal edilirdi; hu~ün ise, çoğu 
defa, hosa gitmiycn fe,•kaladelikleri anlatıvor. Mesela iddet1e 
gü,·enilen Franc;anın bir lahzada c;ökih•ermesi ,.e :\laginot hattı
nın arkadan kolayca çevrilerek hiçe vifmesi hir "iirpriz olmushı. 
Holanda kanallarının, miihim bir miidafaa va ıtnsı sanılırken bi
lakis istila ordu.,unun isini kolayladırması hir r:oihnn117u siirprizc 
uğrattı. Hiç şüphesiz Yugoslav:radaki gec kalmıs milli topnrlnn
ma, Alman~·a için ,.e Asyada acele~·e gelrııı. hir hiiküınet dar
besi de İn~iJtere bakımından birer sürpriz te kil etti. 

Macar ve Yunan baş,·ekillerinin acıkh akıbetleri, Chi -:'~e'
ın Suriyeye 1riderken hava muharebesinde ölümii, tayyare ile 
kaçıslar ,·esaire vaziyeti, ancak zabıta romanlarında, melodram
larda. masal ve filmlerde tesadüf edilen siirnrizlerle dolduru· 
yor. İlle bazısını rad,·oda işidince. sanki makineden kulağıma 
ses değil, sürprizli kutulardaki gibi yüzüme bir kukla fırlıyor: 
ağzım acık kah~·or! Bana öyle geliyor ki, tcinde bulundu~muz 
harp, böylece, bitmez tükenmez sürprizlerle devam edecek. sfü'
prizleri tabii hal ,.e hadise derecesine indirecek, sonunda da bü. 
tiin dünyanın ağzını bin karış açtırıp müthiş biT ''A!" nidası 
Çıkartacak mua:r.7.am hir sürprizle, hiç umulmadık şekilde \'C 

zamanda, birdenbire nihayete erecek .. 



Yazan: ULUNAY 

Baykuşun ikinci feryadı Ande
Hbin büsbütün vehmine dokun -
du. Olduğu 7erden bütim kuv-vea 
tiyle hayktrdl~ 

- Reyhan gfendi! ... Reyhan 
Efendı! 

Karanlıkta bit ses geldi: 
- Ne vaT? 
- At.cık gel hele ... 
Kendine doğru gelen hayalln 

ayak seslerini iittMek ona biraz 
cesarfrt veTdi. 

- Ne var7 N~e bağırdın? 
- 1Çime b1r lwrku geldı. Yine 

bu pis hayvan öttfi ek! ... JJani ha 
tırlarstn yal Preruıes iılmeden yi
ne böyle fena fena ()trnüştü. 

- Çocuk gibisin Andelip. Bu
rası kırlık yer. Her çeşit kuş bu
lunur. 

- Billyonmı amma ... lçime bir 
korku geldı. 

- ~aber girelim ... 
Ahırın kapııunı açtılar. Yüzle • 

rine rutubetli ılık bir saman ko
kusu geldi, 

No: 75 

S ~förle aşçıdan kurtulmak 
ılk zamanlarda onlara ge

ni~ bir nefes aldırdı. Sonraları 
bu sukunetten bıkkınlık ge di. D 
clikodusuzlukt.ım ıçleri sıkılıyor
du. 

Bir sabah iklsf de büyük mut
bakta çay içıyorJardı. Dış kapı
r.ın çıngırağı çalındı. Srrbirlerrnin 
yılzlerıne baktılar 

Reyhan kapıyı açmak üzere dı
şarı çıktı. Gclcnler on yaşların· 
da bir kız çocugu ile kırk be lik 
bır kadındı: 

- Mbsyö Reyhan? 
- Benim madam. 
Kadın çantasından bir mektup 

çıkarttı. Reyhan zarfı yırttı. Mek 
tup küçük hanımdandı; 

"Aziz ahbaplarımdan madam 
Nat111a ile km bir kaç af ha~a 
tebdili içfn k~kte kalacakla-r
dar. Kendilerine beğendikleri 
odaları veriniı ve haklannda 
lhım gelen hfirniette buJunu
nuı.,, 

Reyhan: 
- Bu akşam geç kaldık. Hay- Rus kMlını ihtiUUden 1011ra u-

vanlar acıkmıştır. Ben kepelderJ- zun müddet Istanbulda kaldığı 
ni hazırlıyayım. Sen kovaları al., için türkçeyi kolaylıkla konuşu-
Dedi. yordu. 

Yem ambarına ihtiyar atm bu- Reyhan bu bedava misafırlerln 
lunduğu ahırdan geçiliyordu. An önlerine düştu. Köşke doğru 
delip kovaları alırken atın ahı _ çıkarlarken birdenbire sordu: 
rından Reyhanın sesini işitti. - Bi.ıytik köşkte yalnız mı o-

- AndeUp! Andelip! turacaksınız? 
- Ne var Reyhan Efendi'! - Evet. Ana kız oturacağız. 
- Gel, gel... Ata bir şey olmuş. Camekanlı kapıyı açtı: 

Kalkmıyor! Biraz haraotır da .. 
Andelip telaşla ayağından ta- - Bir odasını ~lduğu kadar dü 

kunyayı giymiğe vakit bula mı - zeltiriz ... Bir kaç ay için ehemmi
yarak koştu. Reyhan elindeki e- yeti yoktur. 
lektrik fenerini yere uzanan be- - Ah madam. Prenses ölme -
yaz bır cismin i.ızerirıe doğru doğ den buraları ne kadar mamur _ 
rultttıuştu. du. Uşaklar, hizmetçiler, bahçi-

lhtiya~ at yanüstü uza~mış Vanlar ... Halbuki ~imdi kimseler 
hareket~ız duruyor.du. Fenen ba yok. Cinler top oynuyor. Ne za
sına d.?gı-u~ttu. Ihtıya.r hayvanın man köşkten içeriye girsem Fren 
açık gozlerı bulanıx bır cam ren· sesin hayalini görüyorum sanı-
gıni alınıştı. 1 rım. 

- Olmüş bel .. Vah zavallı e- Kadın endişeli bir sesle sordu: 
mektar :'ah... - Köşkte hayaletler mi var? 

Ande~~p:.. .. ? Kadının bu endişeli suali Rey-
- Gurdun mu. Sana baykuş hanın dikkatini celbetti · bundan 

öttü. Dediğim zaman inanmadın. . edeceği istifadeyi drrh~l anla • 
- Şimdi baykuşund.an batlata- mıştı. 

caksın ... Aşçı ile şoför bunu gö -
runce zorla beni öldilrdu diye - - Olsa da çok mu madam? 
cekler ... Sen inekleri sağa dur, dedi. Rahmetli Prenses burasm• 
ben onlan çağırayıtn... çok severdi. Dünya kadar mas-
Koşa koşa köşke doğru jndi. raf etti. Fakat bu evde - söz ara

Sesinin işitileceği bir noktadan mızda kalsın - bir uğursuzluk 
bağırdı! var. Prenses öldii Kocası büttin 

- Mehmet usta! Hasan Ali! servetini kaybetti. Kızının evi 
Mutbağın penceresinden anla- bar'kı dağıldı. Köşk nedense sa • 

madıgı bir cevap işitti. hiplerine yaramıyor. Fakat size 
- Gelin. gelin ... Çabuk. ne? Nihayet bir kaç ay rnisatir 
Andelıp ufak iskemleye otur • kalacaksınız. 

muş ihtiyar inegirt pörsük me • Kadın tereddlitle sordu: 
meleritldcrt süt koparmağa çalı• - Siz köşkte yatmıyor musu-
şıyprdu. nuz? 

Aşçı ile şofôrün seslE!t'i geldi: 
- Ne var Reyhan efendi'! 
- Ata bır ~ey olmuş. Kalkmı-

yor. 
Beraber tekrar ahıra gittiler. 

Aşçı Mehmet; a~zından dili sar
kan beygiri görür görmez: 

- Gebermiş! Oedi. Buna ne ol 
du ki? ... Bugün bit şeyi yoktu. 
Şoför: 
...... Ne olacak? OmrtinUn sonu· 

na geldi. Dünyada kazık kakacak 
değil a. OldU kurtuldu. Biz de 
ondan kurtulduk. 

Reyhan ıorcıu: 
- Şimdi ne yapacağız? 
- Ne mi yaps.cağız? Hiç. Ya-

rın sabah ormana gömeriz. 
- Hanımına haber vermek l!· 

zım. Kadının aclresbti bilmiyo -
rum.· 

- Avukatına yaz. Yarın bir 
de baytar getirt; bir rapor al. 

Hepsinin uykusu kaçtığı için 
tekrar büyük köşkün mutbağına 
döndüler. Atın birdenbire ölmesi 
keyiflerini kaçırdı. Aşçı Mehmet 
kiras ağacından yaptığı ağızlığı • 
na ıigarasını takarak: 

- Bugüiı at öldü. Yarın in~k
ler ölecek. Obür gün ben, sen ... 
Hepimiz burada böyle hakkımızı 
alacağız diye bekliye bekliye ge
berip gideceğiz... Ben yarın Pa
rise gidiyorum. Onların paraları 
da bel.alan da kendilerinin olııtnl 
Bir yerde aşçılık bulamazsam 
bula§ıkçılık da bulamaz mıyım ? 

Reyhan aşçının fikrini değiıti
receğinden korkarak: 

- Hakkın varı Diyordu. Be
nim de sizin gibi zenaatim olsa 
oyle yapardım. Fakat elim -
den bir şey gelmez ki... Paramı 
alsam Alimallah bir gün durmı
yacağım. 

Soför Hasan Ali: 
.:... Yarın ben de ineeeğim. De· 

di. Iran sefaretine uğrarım. Ol -
mazsa memlekete giderim. 

Andeliple Reyhan birbirlerine 
bakıştılar. Bir gi.inde iki bela -
d n kurtulmuf olacaklardı. Rey· 
han: 

_.. Oğl~den sonra inerseniz iyi 
olur. Deôi. Sabahleyin baytarı ge 
tirteyim rapor al11yım. Hayvaı:ıı 
'>l mana gömelım ondan sonra ı

llCfSiniz. 
Bu karardan snnra hepsı ko-

vuklarına çekildiler. 

- Hayır. Biz arkadaki ahır 
dairelerinde kalıyoruz. Aramız 
uzak da olsa chemmiyP.ti yok. 
Bağırsanız sesinizi işitiriz. Kö~k 
öyle korkunç değildir. Feralıiır. 
Yatacağınız odayı düzeltelim. 
Camlarını taktıralım. Rahat eder
slni:l. 

(Arkası \•ar) 

BELEDİYEDE 

Yeni Sene 

Tasdikten 

Bütçesi 
Geldi 

Vilayet ve belediyenin 941 büt
çeleri Dahiliye Vekaleti ve Vekil
ler Heyeti tarafından tasdik edil 
miş, belediye ve vilayete iade c
d.ilmi§tir. Yeni bütçelerde hayır 
cemiyetlerine ve muhtelif teşek
küllere yardım faslı da bulunmak 
tadır. Bu cemiyetler ve teşekkül 
ler bütçede kendilerine tahsis e
dilen yardım parasını belediye -
den alabileceklerdir. 

Çöp istasyonları - Belediye 
mahallelerde çöp aktarma istas
yonları vücude gctirmiye karar 
vermiştir. Bunun için 51 bin lira
lık tahsisat ayrılmıştır. Bu istas
yonlar etrafa koku neşretmiye -
cek ve çöp bırakmıyacak şekilde 
inşa edilecektir. Çöp istasyonları 
tesisiyle beraber bütün kazalar
da çöp fırınları yapılacaktır 

PiYASADA: 

Yeniden 500 
Kahve Satın 

Çuval 

Ahndı 
Ticaret ofisi tarafından Mer -

sinden 500 çuval kahve daha sa
tın alınmı§tır .. Ev.velce.-satın alı
nan 400 çuval kahve şehrımize 
getiı·ilmiştir. Fakat bu kahvele -
rin ne zaman, ve ne şekilde tev
zi edileceğine d~ir, ticaret veka
letinden, ticaret ofiı::ıne henüz bir 
emir gelmcmiştır. 

Di.lnkii lhracat - Dün muhte
lif memleketlere 180 bin liralık 
ihracat yapılmıştır. En ziyade Al
many• ve Romanyaya deri, tü • 
tün, kuru meyvalar ıhrııç edil -
mi tır. 
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Yardımsevenler' A ··k Küçük Tasarruf l 
Cemiyetinin Pr f. l'lı.KemalO e1Bo11olarmm 
Faaliy~ Arifi o I d u da n A '.J r z l dl faydaları 
Bugünden itibaren · Küçük Sermayeler Eser!eri 

Konferanslar Başlıyor İrat Getirecek Yazan: Naci Sa<luilalı 

Yardım Sevenler Cemiyeti dün 
bır toplantı yapmış ve iki bin ı;·>
cuğu istiap edecek bir kamp le· 
sisi için bir proje hazırlamıya 
başfarnı trr. Bu projede kamp 
tni.ıddetince cocuklara verilecek 
açık hava derslerinin esasları da 
yazılacaktıT. 
Yardım Scv0 nler Cemlveti dün 

kü toplantu;ında kazalarda veri
lecek kon.feransların C!',-ısJarını 
da tcsbıt etmiştır. Bugünden iti· 
baren belediye hudutları dahilin 
deki kazalarda. aybaşından iti
baren de vilayet hudutları dahı
lindekl kazalarda konferanslara 
baıdanacaktır. Halk hatipleri 
parti şubel~rinde ve Halkevle • 
dnde ilk konferanslarını vere -
ceklerclir. Hazirandan itibaren 
baların teberruler1 kabul edile • 
cektir. 

Ankar.ada Cebeci Merkez has
tanesinde açılacak askeri gönül
lü hastabakıcılar kursuna şehri • 
mizderı de talebe alınacağı Istan 
bul yardım sevenler cemiyetine 
bildirilmiştir. Cemiyet, şimdiye 
kadar muracaat edenlerden isti
yen lerin (Cebeci) ye gönderilme 
sine karar vermiştir. Cebeciye gi 
decek 50 kadın ay başına kadar 
tesbit edilecek ve Ankaraya gön 
derilecektir. 

Yardım sevenler cemiyetin in 
açacağı gönüllü hastabakıcı kurs 
!arına kayıt ve kabul müddeti bu 
akşam sona erecekti. Fakat mü -
racaatların çokluğu gözönünde 
tutularak bu müddet mayısın 27 
sine kadar temdit edilmiştir. Ev 
velce yalnız üniversite, lise ve 
orta okul mezunlarının müraca
atları kabul edilmekte idi. Şimdi 
ilk okul mezunu kız ve kadınların 
da müracaatları kabul edilecek -
tir. Bu müddet bittikten sonra 
kursların açılmasına başlanacak
tır. Tıp Fakültesinin kız talebe -
si bu kurslarda öğretmenlik ya -
pacaklardır. Yardım Sevenler Ce 
miyeti Tıp Fakültesi Dekanlığı
na gönderdiği bir tezkerede kız 
talebenin gösterdikleri yüksek 
vatanseverliğ~ teşekkür etmiştir. 
Yardım Sevenler Cemiyetinin 

yoksul çocuklara yardım kolu a
zaları kazalardaki babaları aske
re gitmiş ve anneleri de çalışmak 
mecburiyetinde olan çocukları 
tesbite başlamışlardır. Bunların 
te~biti işi ikmal edilince cemiyet 
çocukların sıhhatini vikaye ve 
eğlenmelerini temin için şehir içi 
"eğlence yuvaları., açacaktır. 

Yeni Ceza ve Tevkif 
Evlerine Tahsisat 

Ankara, 16 (TAN) - Adliye 
Vekaleti yeniden insa edilen ce
za ve tevkif evl~rindeki mahkum. 
lar için mübayaa olunacak lor
vola vesairenin bedeli olarak 
57.500 lira ilave tahsisat kabul 
etmiş w Ankarada ikmali sona 
ermiş olan mahkum çocuk ıslah 
evinin ikinci pavyonuna alınacak 
mahkum cocukların masraflarına 
mukabil de 10,000 lira ayırmıştır. 

,- - --

Dün Gülhanede ~I. f(emal Oke Rerefine 
gapıla11 toplantldarı bfr intiba 

Dün Gülhane Askeri hastane-ı Bunu mliteakıp sın;sı ile kiir
sinde Askeri tababet tatbikat mek si.iye gekn binbaşı operatör Kfı -
tebi birinci haricıye kliniği p/o - mil. operatör Cemil, Dr. Niyazi 
fesörü Albay Mim. Kemal Oke ı lsmet Gözcü. Dr. Kazım lsmail 
için ayrılış merasimi yapılmıştır. Gürkan, Albay profesör Abdül -
Albay Mim Kemal Oke tahdidi kadir; meslektaşlarının örnek alı 
sin dolayısiyle askerlik vazifcsin- nacak mesaisinden, hayatından, 
den ayrılmaktadır. Dün son der- eserlerinden, bahsetmişler ve bu-
sinj vermiştir. gün fahri profesörlük ümranını 

T .. r Ist b ı 11 · I t alarak ayrıldığı mektepteki ldini-
o ene an u va sı san - ğ' "1\'1' K 1 klin·- · d 

b ld b l k · · '.1 b ··t·· ıne ı.v. ım ema ,. ıgı a ının 
u a u unan as erı, sıvı u un .. 1 · · d"l · ·1 d " 

f .. d kt rı . ı· k t vcıı mesını ı emış er ır. pro esor ve o o ar ış ıra e -
mişlerdir. Kürsı.iye ilk gelen Gill
hane Askeri tababet mektebi ınü 
dürü Tuğgeneral Dr. Süreyya 
Serter, Albay Mim Kemalin me -
saisinden hayranlıkla bahsetmiş 
ve sözlerini M. M. Vekili Saffet 
Arıkan ile M. M. V. Sıhhiye dai
resi reisi Tümgeneral Mazlum 
Baysalın kendi vasıtası ile gelen 
tebrik yazılarını okuyarak bitir -
miştir. 

Hatiplerin sözleri bitince Mim 
Kemal kürsüye gelmiş ve uzun 
senelerdenberi çalıştığı yuvadan 
ayrılmanın verdiği teessürü giz
lemiyerek büyük bir tevazü ile 
misafirlerini selfımlam.ış, bazı 
hatıralarını anlatmış ve program 
mucibince son dersini vermiştir. 

Bunu müteakip misafirler üst 
katta hazırlanan büfeye davet e
dilmiş, tören nihayet bulmu!?tur. 

Maarif, Çocuk 
Kampları ile 

Bahçeleri Açzqor 
Maarif müdürlüğü 9 haziran -\ ayın 27 sinden itibaren kampa iş 

da muhtelif yerlerde çocuk kamp tirak edecek çocukların muaye • 
ları açmıya karar vermiş ve ha · nelerine başlanacaktır. Mikrop 
zırlıklarını ikmal etmiştir. Bu neşreden hastalıklara düçar o -
kamı:>l~r ücretli v7 ücretsiz ?la · lanlar hastahanelere, vücutça za
rak ıkı ~ınıf halınde faalıyete yıf olanlar prevantöryoma gön -
geçecektır. Kamplar Kızıltoprak. derileceklerdir. 
Kart~l ve Bartinde açılacaktır. Maarif Müdurlüğü çocuk kamp 
Bartın .. ç?c1:1k kamı:ımın nor~al larll''ıdan başka çocuk bahçeleri de 
aylık ucı etı 12 l~~adır.' Dı~er açacaktır. Bu bahçelerin yerleri 
kampların !1or~al _u~retı 20 lıra tesbit edilmiştir. 9 haziranda a
olarak te.sbıt e~ılmı~tır. Fakat es- çılacak olan bu bahc;eler, Istan _ 
naf cemıyetlerıne aza olanların bul 25, Kadirga 3, Topkapı :.34, 
çocukları 17, memur çocukları . .. 
15, öğretmen çocukları 14 lira ~~yazıt 5, .F~tıh 13, ~araguion -
vermek suretiyle kamplara işti • ıuk 27, B~~oglu 6, U~kudar 19 ve 
rak edeceklerdir. Kampa iştirak 3~.' ~adıkoy 35, Beşıktaş 20 ve 
edecek çocuklar kardeş olurlarsa 
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Buyukçckmece yatı okullarında 
bunların verecekleri aylık tabi tesis olunacaktır. Bu bahçelere 
oldukları grupun ücretinden tki devam edecek talebeden fakir o
lira daha noksan olacaktır. lanlara meccanen ikindi kahval-

Babası hayatta olrnıyanlar, ba
baları askere gidenler ve muh -
tacı muavenet bulunanlardan 
kamp ücreti alınmıyacaktır. Bu 

tısı da verilecektir. Bu mektep -
lerde lüzumlu çocuk kitaplarının 
bulunacağı kitaphaneler tesis e
dilecektir. 

Atatürkün Sönmiven Meş'alesi 
Yazan : Sabiha SERTEL 

Kısa vaadeli, yiiksek faizli 1 a- En gene ressamlar tarafınd:rn, 
sarruf bonoları. piyasada bilhas- Beyo,.:"lunda Basın hirliğin-
sn borsa mahafilinde büyük bir de açılan serginin. Lii) iik bir rağ
::ı laka uyandırmıştır Diin df' yaz- h.et gördüği.iniı du~ uııcrı orasını 
dığımız gıbi bu kısa vadeler ta - z~yarct .. etı~.ek. arzu~unu ) e:1~ıı:e 
sarruf bonolarının mühleti. üç al· dıııı: Çımku hır rcsım rcsgısın!n 
tı, dokuz veya bir buçuk nihayet !iclc genç hele en genç san tk~r 
iki seneyi tccavuz etmıvecek'ir lar !a.ra_fından uçıla.~ bl! ıresını 
Her keseye clverı lı mahiyette s~r~ısının raah."t g~~m~sı, scbc 
olan bu tasarruf bonolrrının. fa. bıııı m~ra~ et~m'.ccc~ mız d ·rece 

. iz nisbetleri, piyasadn mevcut es de tabu _hır \al.na sa) Jam.azd~. 
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ham ve tahvilfıttan fazla olacak- Yaptıgıı~ı Zt;\ ;ır.~t !!ctı~~~m~.' 
tır. a~.ladım kı, scıgını~ı go.rlluı.,~ bu. 

Paralar:nı. emin bir yere yatır yıık v~ haldı r~gbctı dogurrıı 
1 mak ve bu suretle faiz almak is- mulıtclıf schcplcrın ~1ı. basmda 
1 tiyenler için, tasarruf bonoları en r~ssa.nlar tarafından .ıttıf.akla se 

müsait bir gelir membaıdır 1.:ı}cn .mev.zuun hususı~·ctı \C be 
Harpten sonra, ticari sahada bir kn~ctı ı:rclı;\ or .. 
daralış olduğu için. birçok kim _ . Scrgıde teşhır olu.nan hiitiin 
seter paralarını emlak ve araziye tablolar "?C\ zııuıııı, Jıman man
yatırmıslardı. Bu yüzden emlak z_araları. lm~an lıa~·ntının. m1;1hte. 
f . tl : ··k 1 · ·t· H lb lıf salınelerı ve muhtelıf lıman 
ıya aıı na yu se mıs ı. a u - ı· 1 . k'I d' v 

ki tasarruf bonolarına yatırılacak 111 crı te.'i ; <' ıyor. e r~ssa~n-
sermayeden, azami derecede faiz hır, sanatkarlarımı~ın keııdılerı~:· 
temin edilf'cektir. Bu itibarla, le meşgul olmayı adeta tenezzul 
sermaye sahiplerinin paralarını saydıkları o ~ atand:ıslann hay~
emlake kapatmalarına sebep kal· tını canlandırmak~a o ka~ar mı. 
mıyacaktır, halbuki kücük ta _ vaffak olmu~lar kı. scrg1den çı
sarruf eshabı emlak ve 'arazi al- karken genzımdc taze ~·osun, ~a
mıya imkan göremediği icin mcv z.e ba·lı·k· kokusu duyclugumu so:r· 

t . 1 k . . k .... k lı)ebılırım. 
cu parasını ış etme ıçın uı;u s . . .. c'r·-·· wh t b' 
gelir sahaları bulamıyordu. Ta- ergıııın . gor ugu r?~ e .. 1.~c 
sarruf bonoları, küçük tasarruf nnlatıyor lo. san~tm .o~ger .butun 
sahiplen için en emin bir gelir sah?larında olcl~ıgu gıb~ r~sım su. 
sahasıdır. Pek tabii olarak, bir _ b~smde de, ımnar~akı:vetın halka 
çok kimselerin elinde ölü halde gıtmekte bulunchıgunu ~~zmek, 
bulunan küçük sermayeler ta _ en genç ressamlarımıza mu~·es~e~ 
sarruf bonoları vasıtasiyle bi.r a- olım~ştur. ~c bence. kendılerını 
raya gelerek büyük bir yekun tu ~ebrık etmıye mecbur bulundu
tacak ve bu suretle memleketi - gumuz o ge~c ressan_ılar kazan
mizin en mühim ihtiyaçlarını dn dıklar! zaferı, kuvvetl_ı fı~~aların
temin etmek mümkün olacaktır. dan zıyade.. -~u hakıkatı sezen. 

aydınlık dımaglarına borçludur· 

Belediyenin 
Yeni İmar 

Hareketleri 
Belediye reis muavini Lutfi 

Aksoy dün bir heyetle beraber 
Usküdara gitmiş ve Usküdar is
kele meydanı ile müstakbel ar
keolojik parkın planlarını ma -
hallinde tetkik etmişlerdir. Yeni 
imar pltmma göre Üsküdar t'rllm
vay rayları sökülecek ve ray-1ar 
meydanın münasip yerlerine tek 
rar döşenecektir. Planın bir kop 
yası, Kadıköy - Usküdar halk 
tramvayları idaresine verilmiş -
tir. idare bu plana göre rayların 
yerlerini tebdil edecektir. 

Sürp Agop apartımanları 
Sürp Agop sahasının müstak

bel şekli için hazırlanan üç plan 
belediye riyaı:::etine takdim edil -
miştir. Yeni planlara göre Dağ -
cılık klübünden Sipahi ocağına 
kadar bir sıra üzerinde apartı -
manlar ikişer ikişer ve bitişik o
larak yapılacaktır. Yeni apart • 
manların kapıları yan tarafta o
lacaktır. Ve bu binalar en çok 
altı kat olarak inşa edilecektir. 
Sürpagop sahası tamamen bele -
diyeye aıt olduğu için bu arsa • 
dan istiyenlere yer satılacaktır. 

'111 ısır çarşısı 
Belediye Mısır çarsısının etra -

fındaki binaların istimlakine ka
rar vermiştır. Bu binalar satın a
lındıktan sonra Mısır çarsısının 
duvarları meydana çıkacak ;,.e bu 
ralarda yeni inşaat yapılmasına 
müsaade edilmiyecektır. 

Mısır çarşısının perakende hal 
haline ifrağı için lazımgelen tesi-

ı 
sat tamamen satın alınmış ve ha
zırlanmış olduğundan y .... .ı{ında fa 
aliyete geçilecektir Koordinas -

1 yon heyeti de Mısır çarşısı istim 
ı lak ve imarına müsaade etmiştir 
' Çürük i'1şaat 

tar! 

Asım Baba Jübilesi 

Yarın akşam, Beyoğlunda 
Fransız ti:\ atrosunda ihti· 

yar ,.e fakir sanatkar Asım baba· 
nın jiibilesi ~·apılıyor. Yarın ge· 
ce, orada toplanacak olanlar, sa• 
de konser dinlemenin, tiyatro 
seyretmenin keyfini değil, l.'emi· 
yetin mağdur: bıraktığı yaşlı bir 
sanatkara yardımda bulunmanın 
ze\ kini de tatacaklardır. Teınen. 
ni ed~lim ki, yarın geceki jübile. 
nin, Asım babaya temin edeceği 
nimet. aylarca sadakaya muh· 
ta~ bir biça't'e şeklinde teşhir o· 
lunmanın, onun izzeti nefsinde 
açtığı derin yaranın acısını ha• 
fifletebilccek bir nıikclara varsın. 
Fakat Asını haha, kendi sefale. 
tini, samimi bir hiisnü niyetle tes
hir edenlere kırılmasın. Çiinkii, 
sanatkarın ahlr ihuriinde sefalet· 
ten kurtulması. fertlerin hamiye. 
tine bağlı kaldıkça. dii<:ldin bir ıııa· 
natkara hu kadarcık bir yardım. 
da hulunuldıığunu gi)rmek bile, 
bize hazin bir ze\"k 'eriyor!. 

Yüzgörümli.iğü 

"Yüz _giir.iiı~ıl~~ğü" isimli mi-
m mını şıır mecmuasının 

elime geçtiği iki glindenberi ö~
renıniş hulııııuyoı·um ki, son vıL 
!arda halkın eu <·ok st>:vdi't!i şarkı. 
ların güfteleri "Giikalp Arkın" i
simli sanatkar tarafmdan :razıl
mıştır. Bu. o-füel hnlk sarkıları 
arasında: "Y cşi1 eözlcrini ufku. 
ma J?er ki! . .''. "Bahar hitti. 2ii7 
bitti!" ''Sarlarumı ak diistit" ~i
'1i cok sevilınis olanlar da var. 

Bestelenl'('ek sarkı ~iiftr.!'>i nrı. 
vnıı san·ıtkarln•·a kıvmetli bi' 
k<ıvnak ka:ıandıran sair Gö1rnh 
ı\rknı 'ın hence c>n takdire 1Avi1 

meziyeti. kendisini hundan il 
aiin ·e,,,.cJire kıufar ort:wa r.ıl 
""'kt::m nwnf'rlen f('va71mdur. 

Runıın ir1rıcli-r ki. hnuiin. vat:ır 
taslara v•,•kle dinletJikleri sark 
•ın·ın s:llıi"1irıi tnnıtmayı bir \'D 

·ife h:111·1lr11m! 

lUTEFERRll\.: 

A tatürkün Samsuna ayak bastığı giinün 
22 nci yıldönümünii, Türk sporcuları bay

rak koşusi~·lc tes'it ediyorlar. Bir numarala at
letin Samsun valisinden aldığı bayrağı, Türk 
sporcuları üç gün iiç gece koşarak, Amasyalılara. 
Çorumlulara, Çankınlılara ve oradan da Anka-
ralılara getirecekler. 484 kilometrelik bir mesa
feyi, 242 atlet üç günde katcdeceklcrdir. 

Atatürkün Samsuna ayak bastığı gün. Tiirki
yenin mukadderatının değiştiği gün, istiklal mc· 
şalesinin ilk yandığı &ündür. 

harbi, emperyalistlerin iddia ettikleri gibi kliçiik 
milletleri, insani:veti, medeniyeti kurtarmak İ<;in 
açılmış bir harp değil. Alman empcr:valizmiy!e 
İngiliz • Fransız emperyalizmi arao;mda dün va vı 
taksim icin açılmış bir harp idi. Harpten mat>:laıl 
çıkan TÜrki~·e. bir öliinün mirası gibi emperya -
list verc~e arasında taksim edildi. 

* A tatii~k: A;·rup.~ cmper!·aJizmine karşı aç-

1 
Birçok inşaat sahıplerinin çü . 

rük malzeme kullandıkları ve bı· 
: 

1

. naların matluba muvafık dere . 
cede sağlam bulunmamaları yü -
zünden husule gelmesi muhte -
mel tehlikeler gözönüne alına • 
rak yeni inşaat kontrole tabi tu
tulmuştur Dün fen ve mülkıye 
müfettişlerı yapılmnkta olan bir 
çok binaları gezmı~lerdır. Tetkik 
ler esnasında alakadar mimar ve 
ustabaşılardan iz ... hat alınmış•ıI" 
Verilen ızahat ve yap.hın teftışler 
hakikaten bırçok binaların inş 
sında çürük malzeme kullanıl -
dığını göstermiştir. Mi.ıfetti~ler 
inşaatı d~ruhde eden kalfa ve mı 
marlar hakkında takibata başla -
mışlardır. 

Den:zyollarının 

Yeni Tarifesi 

* 1 914-1918 cihan harbi, nihayete erdiği gi.in, 
Türkiye ecnebi ordularının istilası altında 

esarete girmiş bir ülke idi. Halife ve onun et
rafından toplanan mürteci unsurlar, sahsi menfa
atlerini kurtarmak için el.'nehi empe°i-yalizmi ile 
iş beraberliği yapan eşraf, hanedan, zadegan, 
şeriatçilcr, hocalar, ekalliyetler daha nice nice 
fırsatçı ve tufeyli unsurlar varsa hep el ele vere
rek bu esaretinı beratını Sevr'de iın1.aladılar. 

V V ft:O!lU ~ 
·3lo JlliiüjU~yannMlakt ıHUJıriyet \'e istiklil mü· 

M dafilerinin yardımiyle Samsuna ayak 
bastığı gün, bu hürriyet ve istiklalin meş'aJesini 
yaktı. Türkiye haritasını müstevliJerin hesabınıt 
dekiştiren, Türkiyeyi iktl!ıadi bir müstemleke 
halinde Avrupa emperyalizmine peşkeş çeken 
Sevr muahedesi daha o gün yırtılmıştı. Atatür
kü şaki. istiklal miicadclesini isyan telakki edem 
A nupa emperyalizmi, bu hareketi botmak için 
bozguncu ordularını bu halk kuvvetlerinin tize
rine saldırtmakta tereddüt etmedi. Çünkü cihan 

\.. 

tığı ıstıklal mucadelesınde, hiir ve müs 
takil yaşamak istiycn milletlere ilk dersi veren 
kahramandı. İstiklal harbi, biitün bir halkın ve 
milletin i~tirakiyle bir zaferdi. Atati.irkün anti 
emperyalist siyaseti, o gün Türkiyeyi kurtardığ• 
gibi, bugiin de bu ikinci cihan ha~hinin arka . 
sanda hala sulbü kurtarmıya amil olan siyasetin 
temelini kurdu. 

"ili~ kimseden bir kanş toprak istemiyor, kim
seye hır karış toprak vermi~·on1z.,, Bu düstur 
Türkil·e harici siyasetinin temeli oldu. 
~ug~n. to~r~~ davaları peşinde Alman emper

yalızmının ıstılası altına giren mil1etler __ J:m ha· 
kikati idrak etmiş olsalardı. bugün dünyanın 
manzarası bambaşka olurdu. 

* İ şte bnnun içindir ki, Ti.irk istiklalinin ilk 
meş'alesi Atatl.irkün Samsuna avak bastı~ı 

gün yandı. Bugün, mezannın etrafında yanan 
meş'aleler. kurtarılmış bir istiklalin sönmez •şık
larıdır. Türk gençlerinin bir şehirden hir şehirr. 
484 kilometrelik mesafc;vi kosnrak götiirrliiklcri 
ba~·rak <la, kurtarılnu~ istiklalin· bayrağıdır. 

.,/ 

lstarıbul - Ankara yolu 
Istanbul ıle Ankara arasıncta 

yeni bır şose tnşa edilecektir. Ye
ni şosenin Kocaeli yanmadasın -
dan geçecek kısmı Istanbul - lz
mit arasındakı mevcut şosenın 
bulunduğu güzergahı takıp edr>
cektir. Bu yolun vil~yet hudu • 
dundakı Samandıraya kadar olan 
kısmının ıbalcsine karar verıl -
miştir. 

Denızyollorı ıdarcsı l hazı -
randan ıtibaren tatbık edılm .l< 
tizere yenı biı tarıie llazırlam.ş
tır. Yenı tarıfed<:: halkın memle · 
ketı kolayca ezebılınelerı •çı 
turistik bileti r tErtip edılrnış -
tır Bir ltışılik turıstık bıleUerd 
yıizde 30 ve aıle halinde almaı 
türıstik biletlerde de vuzde 5L 
tenzilat vapılacakhr. 

Aileler içın yazları tatbik olu -
nan biletler küçuk bır i.ıcret mu 
kabılındt' bir ay teındıt edılcbı -
lccektir. 45 gıinllık tenzılatlı <;e -
vahat biletlerı ıki aya çıkarılmış
tır. 

lstanbuldan ayrılanlar - Ken
dı anularıyle lstanbuJu terkct -
rnek üzere beyanname verenler -
den bıı kafıle dun öğle uzPı ı muh 
telıf Anadolu rstasyon lnrına ve 
dığC'rı d::ı ·r.pu!'!n Karadcnız ıs -A 

lelenne olmak üzere ıkı ~afile 
halınde hareket etmişlcrdıı. 
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[ ) ~ r~ .... J Fakat, Amerikanın böyle bir 
~ ... intnar vaziyetinde kalacağı 

_ _ _ -. yerde hadiselere takaddiim et-
mesi, nıiidafaa ettiği davanın 

Dünyanın 

Siyasi 
Manzarası 

1 - Roose\·elt'ın Panamerikan 
kongresinde söylıycceğl bildirilen 
nutkunu tehir etmesi, siyasi vazi
yetin bugün her zamandan fnzla 
olan vuzuhsuzluğudur. 
2 - Mısır cephesinde Almnnlarm 
seri muvaffakıyetler elde edeme
mesi, üslerinden uzak bulunma
ları ve mevsimin müsait olmama
sıdır. 

3 - Almanların Silvcy~ten önce 
Cebelltarık boğazına haklın olmak 
maksadiyle harekete geçmeleri çok 
muhtemeldir. 

Amerikada: 

Mister Roosevelt Pan
Amerikan~ kongresinde 

söyliyeceği bildirilen nutkunu 
tehir etti. 

Bunun sebebi, siyasi vazi~·etin 
bugiin her zamanda nf azla olan 
'\'Uzuhsuzluğudur. 

Filhekika son haftalar içinde, 
birbirini takip eden. mahiyet '\'e 
hedeOeri tamamiyle anlaşılma
mış olan muhtelif hadiseler ce· 
reyan etmiştir: 

• Sovyetler Birliği hükume
ti, harp malzemesinin transit 
olarak memleketten geçmesini 
menetmiştir. 

• Mösyö Stalin, Sovyetler 
Birliği hükUınetinin baışna geç
miştir •. 

• General Franco'nun Al
manya ile işbirliği yapmıya ka
rar verdiği ve Alman kU'\•vetle
rinin Cebelitarık'a taarruz et
mek iizere oldukları haber ,-e
rilmiştir. 

• l\fösyö Hitler'in muavini 
olan ,.e Almanyada en mühim 
hir me,•ki işgal eden Mösyö Hess 
ingiltereye geçmiş ve bu hadise 
muhtelif tefsirlere yol açmıştır. 

• Mösyö Bitler ile Amiral 
Dnrlım ara ında bir mülakat ol· 
mu tur ve aralarında kararlaş
tırılan anlaşma, Vichy hükume. 
ti tarafından tasdik edilmiştir. 

muvaffakıyeti için daha faydalı 
olacağı \'e ,·ereceği kararın bu 
memleketlerin hattı hareketleri 
üzerinde tesir icra edeceği dü. 
şünülebilir. 

Mısırda; 

O ldukça uzun süren bir te. 
\'akkuftan sonra Alnum 

kıtalarının beş koldan l\lısıra 
taarruz ettikleri, fakat bu ta· 
arruzun durdurulduğu bildiril
mişti. $imdi, Sollum'un da İngi
lizler tarafından istirdat edildi
ği bildirilmektedir. 

Biitün harp, reı:ıhelerinde çok 
süratli mm·affakıyetler kazanan 
Alman ordularının bu cephede 
ayni neticeyi elde edememele
ri, üslerinden uzak hulunmalan, 
çöliin ''e me,·sinıin seri ve geni 
hareketlere miisait olmaması ,.e 
ayni zamanda Kızıldeniz ,·ofu f. 
le Mısıra Amerikan ~·ard;mının 
yetişmesi gibi sebeplerle izah e
dilebilir. 

Cebelitarıkta : ..... 
Almanların yakın bir za-

manda Mısın istila ede
miyeceklerine kanaat getirdik· 
leri takdirde, Cebelitarık boğa· 
zına hakim olmak maksadiyle 
harekete geçmeleri ihtimali 
çoktur. 

Bu vaziyet karşısında İngiliz 
donanması iki şıktan birini ter. 
cih etmek mecburiyetinde ka
lacakhr: 

• 1 - Sü,·eyşten kolaybkla geç
meleri mümkün olan kiiçiik 
harp gemilerini Akdenizde bıra
karak büyiik iiniteleri Cebelita. 
rık kapanmadan evvel Atlantiğe 
geçirmek. Fakat bu takdirde j. 
talyan donanması akdenize ha
kim olacaktır 

2 - Her şeye rağmen, l\lalta, 
Kıbr1s, Girit, Hayfa ve bilhas
sa iskenderiye iislerine istinat 
ederek Akdenizde kalacaktır. 
Anfak, Alman kuvvetleri Sii
\'eyşe de hakim oldukları tak
dirde İngiliz donanması Akde
nizde istinatsız ,.e mahsur bir 
nziyette kalmak tehlikesine 
maruzdur. 

Mister Churchill'in son nut
kundan, İngilizlerin Akdenizi 
btrakmak niyetinde olmadıkları 
'\'e her şeye rağmen Mısırı ''e j. 
ra~ı müdafaa etmek azminde ol
dukları anlaşılıyor. 

Mebuslarımız, Bağdatta şereflerine verilen bir :ziyafette İrak mebusları ve Bağdadın ileri gelenleri ile bir arada. 

• • 
ızgı 

• 
ile Yeni Irak 

-2-

A
ltm kubbeleriyle meşhur 
olan (Kazımiye) Bağdada 

otomobille bir çeyrek saat me
safede bir kaza merkezidir. 

Kiıımiye camii, hakikaten pek 
muhteşem bir sanat eseri olarak 
göz alıyor. Avluya, biri küçük, 
üçü büyıik olmak üzere dört kapı. 
dan J,!iriliyor. Büyük kapıların 
dışı fevkalade nefis çinilerle süs
lenmiş. Avluya ,girince insan d-::ı.
ha muhteşem bir manzara ile 
karşılaSlyor. Hemen üç, dört yüz 
metre murabbalık bir yerden iba. 
ret olan büyük avlunun duvarları 
nefis çinilerle kaplı ... Etraf ta ge
ne çini kaplı küçük odacıklar ... 
Ortada türbeye benzer çinili bir 
"Qina var. 

Asıl cami, avlunun ortasın. 
da .... Dört minaresi. iki kubbesi 
var Minareler, şerefeler de dahil 
olduğu halde yukarıları -altın lev
halarla, aşağıları çini taşlarla kap 
lı ... Kubbeler keza altın kaplı. 

Camiin de üç büyük kapısı var. 

Yazan: -·-----

Hamza Osman Erkan 
( Afyonkarahisar Mebusu) 

----------·----~~----~~--------------------__. 
(Abdülkadirı Geylcini) nin mu
azzam camiinl ve (İmam Gazali) 
nin türbesini ziyaret ettik. 

(Abdülkadir• Geylani) nin tür
besi etrafında oldukça geniş bir 
yerde seksen, yüz odalı bir yer 
var. Hindistandaki ve diğer is
lam memleketlerindeki Kadiri'ler 
buraya cok merbutturlar. Her se
ne binlerce ziyaretçi buraya muh. 
telif yerlerden gelirler. Misafir
hanenin ortasında Hint zenginle
rinden biri tarafınlan yaptırılmış 
güzel bir saat kulesi var. Hindis
tanda olduğu ,ı:ribi, saatin bulun
duğu mahalde beş, altı yüz kişilik 
bir açık namazgah yapılmış. Bu 
mahal, tamamen parmaklıklarla 
muhattır. Cami ve etrafında te
mizlik son derecedir. Avlunun bir 
köşesinde bir de mektep var. 

lan İrak toprakları bire asgari 50 
\'C azami 90 nisbetinde mahsul 
vermiye başlaması sayesinde 
memleketin refah ve geçim sevi
yesini muv-affak bir şekilde yük
seltmiştir. Ayrıca münakalat iş. 
lerini de son derece teshil eden 
şoseler yapılmıştır. Kara nakliyat 
kolaylığından başka Dicle ve Fı
ratta vapurlarla her tarafa nak· 
liya• yapılabilmektedir. !rakın 
Musul ve Kerkük taraflarında 
fışkıran petrol'ün temin ettil{i 
büyük servete bütün bunları da 
ilave ederseniz memleketin (E
konomik) kalkınmasının derece· 
sini tayin etmek mümkün olur. 
İrakın petrol istihsalatı bir sene 
zarfında takriben 3 milyon tonu 
bulmaktadır. Hükumet spor işleri 
ile de yakından alilkadar olmak. 
ta ve bütün klüpleri bir araya 
toplıyarak yeni teşkilat yapmak
tadır. 

satına nail olduk. Başka bir giln 
de, insanlığın harikası olan (Ba
bil) harabelerine otomobillerle 
gittik. Asma bahçeleriyle, muh-
teşem mabet ve saraylariyle çöl 
ortasındaki eski mamtırenin bu
gün meydana çıkmış harabelerini 
birer birer dolaşarak gezdik ve 
resimler çıkardık. 

* * 15 Şubat 1941 Cuma akşamı 
Ba~dattan Basraya müte

veccihen, Basra ile Bağdat arasın. 
da işliyen dar hatlı trenle, hare
ket ettik. Ertesi günü sabahleyin 
saat sekiz buçukta Basraya mu
vasalat ettik. Bağdat ile Basra 
arasındaki mesafe Ankara ile İs
tanbul arasındaki mesafenin ayni
dir. 

Bizi istikbal etmek üzere Bas
ra mutasarrıfı Salih Cebir Bey, 
General Konsolosumuz eski Sad
razam Tevfik Paşanın o~lu Bay 
(İsmail Hakkı Oktay) konsolos 
muavini Hasan Cevat, Basra me
busu Salih Başayan Paşa, İran 
konsolosu, polis müdürü ve Bas
ra eşraf ve muteberanından bir 
çok zevat istasyona gelmiş bulu
nuvorlardı. 

Basrada misafir olduğumuz ve 
Avrupanın en güzel ve yeni o
tellerinden farksız olan (Şat-tül
Arap) otelinin konfor, temizlik 
ve ,güzelliğini unutamıyacağım. 
Otel hükumete aittir ve İsviçreli 
bir müdür tarafından idare e
dilmektedir. Otelin hangi tarafı. 
na göz atsam intizam ~ temizlik 
görülüyor. İngilizce konuşan yer. 
li garsonların üstü başı temiz, 
gayet sade ve kibar olan tefrişa
tında da lüksten ziyade istirahat 
aranıldığı ,görülüyor. Bu otelle 
birlikte bir buçuk milyon İngiliz 
lirasına çıkan şarkın en büyük 
hava meylanı da otelin ittisalin
dedir. Tayyare yolcuları bu otel
de kalırlar. Otel (Şat-tül.Arap)ın 
kenarında inşa edilmiştir. 

İlk günü istirahat ve lüzumlu 
ziyaretlere hasrettikten sonra, 

~ASM!M ~ --
1 imin Kuvveti 

A
bbasi hiikUmdarlarından 
Vasık Billôh hususi dok. 

toru l\lesua ile Diclede balık a'" 
lamıya gider. Vasık saatlerct 
beklediği halde bir tane baM 
tutmıya muvaffnk olamaz. Bu fe 
na tesadüf hükiimdan o derece 
sinirleştirir ki muvaffnkryetsizli. 
ğini Mesua'mn uğursuzuluğunr 
hamlederek: 

- Ne uğursuz adammışsın~ 
Der. Kalk. Yanımdan defol git 
Taliinin kötülüğü bana ela tesiı 
ediyor! ..• 

Haksız yere kovulmadan müte· 
essir olan hekim cevaben: 

- Efendim, der. Beni yanlı~ 
bir muhakeme ile azarlıyorsunuz 
Benim babam "Huz" Şehrinden 
fakir bir adamdı. Annem de bir 
~riycdir. Buna rağmen ben bit 
çok hiikümdarlnrla dizdizc otur· 
mak şe.refine nail oldum, onlar:ı 
nedimlik ettim; bir çokları be. 
nim hazakatimden yardım diledi· 
ler; onlarla hemmeclis oldum; zi· 
yafetlerinde bulundum, hirliktf 
iş.ü-niış ettik. llepsi bana büyü} 
ihsanlarda bulundular. Snyelerin. 
de umduğumdan fazla servetlere 
nail oldum. Bugün memleketiıı 
en zengin adamlarından biriyim 

Bu sayıp döktüğüm şcylcrder 
sonra hana uğursuz ve bahusu~ 
kiitii talili demek doğru değildir 
Fakat, miisaade buyurursanız si· 
ze hakiki betbnhtrn kim olduğu· 
n.u nnedevim? 

Hakiki hetbaht o zavallıdır k" 
bahası, büyiik bnhası. biiyük ba· 
basının babası ''e daha bih·iil• 
ceddi hiikümdar olduğu h~ldl' 
butiin bunları bir tarafa bırakır. 
saraylarında rahat rahat oturup 
teheasımn refahını düşiinerek 
biiyiik ıslahat yapacağına sazdan 
bir kuliibeve sokulur, kendisini 
hasta edebilecek riizgara, soğuğa 
maruz bırakıp diin ·anın en fakir 
adamlarının yaptıkları hir sanatı 
ihtiyar ederek bir balık tutma)( 
için saatlerce felekzede gibi bek
ler! Bununla da iktifa etmez. Üs· 
tclik ha katarına da uğursuzlu)( 
isnat eder. 

Vasık, bu haklı tenkidi dinle· 
dikten sonra: 

- Mesua. Der. Şimdiye kadaı 
bana hiç kimse bu lisanı kullan· 
mamıştır. Bu sözlerinden sonra 
senin malını miisadere edere:k 
boynunu ''urmaklığıma mani tı· 
lan nedir bilmiyorum. Ccsaretinf 
hayret ettim. 

- Hiç şasmayınız elendim. A. 
limlerin malını, canını ilimleri 
korur. Bizden her scyimin alabi· 
lirsiniz. ilmimizi nlamazsınız. O 
nu alnmarlıkca da bize daimn mul • Almanya, Kızıldenizi de, 

scyriisefer için tehlikeli mınta
ka olarak ilan etmiştir. 

• Japon ordusunun naşiri ef
kurı olan bir gazete şunları yaz· 
mıştır: 

Bunun içindir ki, İngilterenin 
Almanyadan daha e\'\·el da,·ra. 
narak Septe ve Tancayı işgal e
derek Cebelitarık hoğazı iiıe
rinde tam bir hakimiyet tesis 
etmeleri en mantıki ve zaruri 
bir hareket olarak görünmekte
dir. 

Bunlardan biri yerden bir buçô4.ı< 
metre yukarısına kadar altın 
kaplı, etrafı somaki mermer ... Di
f!.er kapılardan biri de yarıya ka
dar altın Üçüncüsü ise yalnız se
def ve billur. Camiin dış duvar. 
ları sedef, somaki altın lavhalar
la billur ve çini ile yapılmış ... F..
sas kapı kfımılen .(!Ümüş kapl:ı
ma .. 

Bağdadın lokantalarından, si
nemalarından, tiyatrolarından, 
kahvehanelerinden bir şey gör
medik ... Çünkü ziyaret ve ziya
fetlerden vakit bulmak imkansız • 
dı ... 

Bağdatta ondan fazla spor klü. 
bü vardır. Kerkük, Musul ve 
Basrada 2-3 ten aşağı <Jlmamak 

ertesi günü dünyanın en nefis Tarihçi 
hurmalarını yetiştirip ihraç et- ============== 

taç olursunuz. 

''Sovyetler Birliğinin Alman. 
yaya verdiği malzemenin arttı
rılmasına mukabil Almanyanın 
Sovyetler Birliğini Asyada ser
best bırakmak suretiyle \'ir Sov-, 
yet - Alman anlaşması J-'apıldı
ğı takdirde Japonya kolları bağ
lı kalamaz. 

Mister Roosevelt'in, bu kadar 
''uzuhsuz ihtimallerle dolu olan 
bir \'aziyet iı;:inde, Amerikayı 
angaje edecek mahiyette sözler 
söylemekten çekindiği ve hadi· 
selerin inkişafına intizar ettiği 
tahmin edilebilir. 

111. ANTEN 

Bir Ceset Bulundu 
Evvelki gün Marmarada Kun

bağı denilen mevkide denizde bir 
ceset bulunmuştur. Ceset orta 
yaşlı temizce giyinmiş bir kadına 
aittir. Üzerinde :hüviyetini isbat 
edecek hiçbir şey bulunmamış -
tır. Mahalli zabıta hadise etra -
fında tahkikat yapmaktadır. 

-- --~---= 

l!•l30~UBiififU 
PATATESi NASIL PiŞİRMELİ? 

Patatesin ne kadar faydalı ı dan kurtulamaz. Ekmek yerine 
yemek olduğun.u bitmiyen kimse patates yerse daha rahat eder. 
yoktur: Yüzde 20 den fazla :şeker, Fakat patates çiy yenilemiye.. 
yağı pek az olmakla beraber albü. ceği için, onu nasıl piısirmeli? 
ınin yüzde 2 olduğundan insanı Patates yağda - tavada yahut 
haylice besler ... Sonra dört tür • fırında _ kızarınca belki dah:.t lez 
lü vitamin ... Madenleri de ta - zetli olur. Fakat kesilip doğram-
mam. Hele yediğimiz şeylerin vii- larak kızğın ate e karşı gelince 
cude gerçekten gıda olmasına ya. vitaminlerinin ve madenlerinin 
rayan iyot madeni hatırı sayıla- ne olacağını tayin etmek güç o
cak nishette. lur ... Patatesin kabuğunu soyduk 

}'akat patatesin en biiyük iyi. tan sonra • doğramadan bile • su
liği. tcrkihind~i madenlerin n~- da haşlarsanız \'itaminlerinden 
ticesi olarak vücude alkalenlık hiç bir şey kalmadıktan ha ka şe· 
getirmesidir. Bunun ehemmiyeti. kerinin yüzde yedisi. albüminin 
ni, ha ta olmıyan sağlam viicutlü ;\'iizde dördü suya gider, patate. 
insanlar hissetmczlerse de hasta- sin besleme kudreti azahr. Onun 
)ar pek iyi hissederler. Mesela şe. kıymetli m~denlerindcn de yii7.
ker hastalığına tutulanlar ekmek de ondan yırmi heşe kadar gene 
yedikleri vakit rahatsız olurlar. suya karışır. Patates haşlaması
sa da, ekmek yerine patatesten ne nın suyu ic;ilemiyeceği için ma. 
kadar çok yeseler kendilerine do. denlerc de yazık olur. 
kunmaz. Çiinkii ekmek viicude Halbuki patatesi soymadan su. 
ekşilik getirir. Şekerli hastanın da haşlarsanız ne vitaminlerin· 
en ziyade korktuğu hal de budur. den. ne de madenlerinden hiç hir 
J>ntates de şekerli olduğu halde, sey kaybolmaz. Çiinkii vitamin
ekşilik getirmediği için zaten teri kaybettiren sıcaklık değil. 
şekerli hastaya dokunmaz... onların sıcaklığı ile beraber a<:ık 

Yiizlerinde erğenlik çıhanın- hnv:wa kA1'<\I rrel,.,eleridir. Pnta
dan r a h a t s ı z olan gen~- tes so~·madan h-ıslamnca maden-
ler ekmek yemekte devam ettik. terinin kaybolması için de bir se
ce ne türlü ilaç kullansalar çı. hep yoktur .. 
.ha'nıar geçmez de ekmek yerine Ptatesi soymad~n hasladıktan 
patates yemeğe heşlayınca çıban. sonra soyup yeyı_n<'e hazmı da 
}ar yavas ya\'aş kaybolur. . nek ko1.ııv!~c:ır... isterseniz !l!'ll 

İhti\·arlık da viicudiin eksıme. az ateşlı kulde de kebap edcbılır
tıi de~ek olduitundan, ekmek ye. ini r. O \'tıkit kalmklarını hile ~·c. 
4likce :raşlı adam \'Ücut ağrıların- mek çok kimselerin hosuna cidcr. 

Camiin içinde iki türbe var ki, 
(Hazreti Hüseyin) ahfadmdan 'İ
mam Musa Kazım) ile (İmam 
Cevyat) burada yatıyorlar ... 

Kazııniye camiindc kadın, er
k.ek bir arada karışık namaz kı
labiliyorlar. Buradaki ziyaretgah 
larda duvarları, kapı eşiklerini 
öpenler, takdis edenler pek cok 
görülür. Siiler, bilhassa varlıklı 
Siiler, İrnkın neresinde olursa 
olsun, hatta İranda bile, ölünce · 
kendilerini Necefte, Kerbelada 
defnettinnek için vasiyet eder
ler. 

"Azamiye" de bulunan (İmam. 
Azam) ti.irbcsini de ziyaret ettik .. 
Buranın da minaresi cinili. asıl 
türbe gümüş ... Fakat "Kazımiye" 
camii gibi muhteşem ve zengin 
değil. Başka bir gün de Hint ve 
Afgan'ın bir kıblegahı bulunan 
ve "lfazreti Şeh" ismini taşıyan 

İngiltereden İsveç' c ----
Gitmek İçin! 

Seyahatin çok güçleşt~~i 
günlerde yaşıyoruz. Gun 

geçmiyor ki bir iki hudut veya 
bir iki yol daha kapanmasın! 

İsveçle İngiltere arasındaki 
mesafe ,ı:rayet kısadır. Fakat bu
gün bu yol gayet uzamıştır. İste 
bu sebepten İngiltereli Mis 
Watson bugün yollarda kalmış
tır. 

İsvcçtcki İngiltere sefaretha
nesinde çalışmakta olan Mis 
Watson geçen yaz izinli olarak 
memleketine dönmüştü. O, ora
dayken düşmanlar _birdenbire 
canlandılar. Bir ,ı:?Ün ansızın 
Norveç işgal olundu, Yolunun 
kapandığını gören Mis Watson, 
ne yapacağını düşünmiye baş
ladı. 

* * üzere spor teşekkülleri meydana 

Bağdatta meclis reisi Muhlis getirilmiştir. (Gençlik) spor teş
Paşa, bizi, belediyenin kilatına dahil geneler askerlik 

(ziyafet ve balolar) için sureti dersinden başka bilfiil sıskeri ta
mahsusada inşa ettirdiği, yeni bir lime de tabidirler. 
binaya. bir çay ziyafetine davet Bağdatta iki haftalık bir ika
etti ... Ziyafette, bütün Bağdat ri- metten sonra Basraya müfarekat 
cali, ayan ve mebusları, kabile etmeden evvel, bizim eski istan
şehleri ve muteberanı vardı. Bina bul Şehremini Doktor (Operatör 
sade ve kibar, bahçesi de gayet Cemil Paşa) nın eniştesi olan 
güzeldi. Orada İraklı kardeşleri- Bağdat Şehremini Erşed-el-Ume. 
miz tarafından çok samimi hüs- ri Bey şerefimize yüz kişilik bir 
nü kabule mazhar olduk. İrakın akşam ziyafeti verdi; ziyafette 
umum nüfusu 5.000.000 a yaklaş- mebuslar. Bağdat eşrafı ve trak 
mıştır. vezaretıerindeki (İngiliz müşa-

İraktaki müşahedelerimize gö. virleri) vardı. 
re İrak hükumeti, başlı başına Basraya hareketimizden bir 
bir ziraat memleketi olan İrakta kaç gün evvel de, İrak müzeler 
zirai sahada şümullü bir sulama umum müdürü Sati Beyin dela
siyaseti takip ederek (Klıt-iil-Am- let ve refakatiyle İngiliz kadın ar. 
mara) da ve (Hindiye) de inşa keoloğu "Mis Certüd Bel" (1) in 
ettirilen iki muazzam barnj sa- tesis etmiş olduğu (İrak asan a
yesinde bol bol sulanan ve esa- tika) ve Sati Beyin himmetiyle 
sen eskidenberi dünyanın en kurulan (İslam asarı) müzeleri
mümbit arnzisi olarak şöhret bu-1 ni pek yakından tetkik etmek fır-

Yazan: 

Alman askerlerinin girdiği ha
beri çıktı. İngiltereli Bayan se. 
yahate devam etmenin doğru o
lup olmıyacağını hesaplamıya 
calışırken, Romanvada kanlı 
dövilşmeler oldu. Artık oradan 
da ümit kalmamıştı. 

Talisiz Mis Watson, bir defa 
daha eşyalarını topladı. Bulga
ristana geçmek üzere bilet :ılır. 
ken, Bulgarların iiclü pakta gir
diklerini öğrendi. Seyahatini yi
ne tehir etti. İki gün sonra Al. 
manlar Bulgaristana girmişler
di. 

Artık Giritte Kaldı 

Mis Watson, Selaniğe gide
cek. oradan vapurla bu

raya gelecekti. Aksilik bu ya .. 
Bu kadar sıkıntı ve yorgunluk 
arasında yolda hasta düstü. U
fak bir Yunan kasabasında haf-
talarca hasta yattı. Aradan za· 
man J?ecivor. Balkanlardn vazi
yet _günden güne krışıyordu. 

Hasta döşeğinde Mis Watson 
bir gün Yugoslavyada ihtilal ol. 
duğunu bir kaç J(ÜA sonra da 
Almanv,anın Yuj!oslavya ve Yu
nanilitlırlılrlNwp ilürlttt.ijtiıti öl!
rendi. Mis Watson artık iyileş-
misti. yola çıkacaktı. Fakat, o 
SelıiniRe varmadan Almanlar bu 
güzel Yunan şehrine girdiler. 

mekle meşhur olan Basra bahçe-
lerini ve limanını, limandaki mo
dern tesisatı, iki buçuk kilomet
re uzunluğundaki son sistem is
keleyi gezdik. Gümrük müdürü
nün refakatinde bizi gezdiren i. 
raklı bir memur tam bir İstan
bul Türkçesiyle liman ve gümrük 
işleri ve tesisatı hakkında bize i
zahat veryordu. 

İrakta memnuniyetle rnüsahe
de ettiğimiz bir nokta da halkın 
mühim bir kısmının Türkçe ko
nuşmasıdır. Diyebilirim ki, İrak 
ricalinin çoğu. Türk mekteple
rinde okumuş ve yetişmiş zevat
tır. 

Mühim kısmı Harbive mekte
binden, mülkiyeden. İst-anbul ve 
Bağdat hukuk mekteplerinden 
vetişmişlerdir. 

(Üçüncü yazı, Pazartesi günkü 
nüshamıtda çıkacaktır.) 

(1) Mis Bel lrak'ta ölınfi~tlir. 

idi. Yunanistandan uzaklaşmak 
üzere vasıta arıyan di,iter ecne
bilerden bazılarivle beraber u
fak bir sandal b°ulmıya muvaf
fak oldular. 

Genç bir karı koca, Mis Wat
son, sandalcı ve sandalcının on 
iki yaşındaki oğlu bu güç seya. 
hate çıktılar. İlk j!İ.inü seyahat 
tehlikesiz geçti. Günlerce ser
seri serseri deniz üzerinde sü
rüklendiler. 

Bir kaç defa uzakbn adalar 
gördüler. Fakat deli rüzgar hala 
devam ediyordu. Ne dümenden, 
ne küreklerden istifade edilebi
liyordu. Bir gece nihayet rüzgar 
bunları bir adanın sahiline at
tı. Karaya henüz vurmuşlardı 
ki karşılarına iki muhafız di
kildi. 

Rum~a konuşan bu neferler 
geldikleri yerin Girit adası oldu-
ğunu söyledi. Gelen ecnebi.. 
ler nezaret altına alındılar. Mis 
Watson İngiliz otoritelerine te-

Bu kadıncağızın ışı başına 
dönmesi gayet mühimdi. Bu se
beple kendisinin Belçika, Fran. 
sa, İsvicre, Yugoslavya, Maca
ristan. Romnaya. Finlanda tari
kiyle dolambaçlı bir seyahat va. 
parak oraya varmasına karar ve
rildi. 

Mis Watson yola cıktı: Belci
kadan Fransaya geçli; Belgrada 
geldi. Buradan yoluna devEım et. 
mek üzereydi ki, Romanyaya 

Artık onun icin bir tek care 
Yunanistan yolu ile Türkiyeye 
geçmekti. Fakat, Yunanistan 
harp halinde bir devlet oldultu 
için buraya gitmek üzere vize 
almak güctü. Aradan haftalar 
geçti. Belgrattaki İngiliz sefa
rethanesi bu vize meselesini Ü· 
zerine aldı ve bir hayli uğraş
tıktan sonra Mis Watsonu Yu. 
nan topraklarına uğurlndılar. 

Artık Yunanistanda katmak 
da doğru de~ildi. Mis Watson 
bir vapurla Türkiyeye geçmek 
üzere Pire limanına indi. Fakat 
vapur bulmak imkan haricinde 

lefon ettirdi. Hemen gelip ken
disini aldılar. İsveçe gitmek ü
zere İngiltereden yola çıkan 
Mis Watson şimdi Girit adasında 
kalmıştır. 

Seyahatin buradan itibaren 
.nasıl bir şekil alacağı henüz ma
lum değildir. 

Askerlik isleri 1 
Askerlik Y apmamıı 
Olanlar Çağırıllyor 

Fatih Aıkerllk Şubesinden: Her ne 
sebeple olursa olsun hiç askerlik yap 
mamıs (312 - 332) dahil acemi İs
ltım ve gayri İslam ernt ile muhacir 
olarak yurda gelip de geldiği yaban
cı memlekette askerlik yaph.ğmı:ı dair 
vesikası olmıyanlar ve yine memle
ketinde iş mtıkclleiiyeU şeklinde as
kerlik yapanlar talim, terbiye mak -
sadiyle se\·ke t!ıbidir. 

Şubede toplanma günil %2 Mayıs 
941 Perşembe gunUdur. Bu glbilerin 
m<'ı.kür günde behemehal şubeye gel
meleri, gelmiyenler hakkında kanu
ni takibatta bulunulacağı ilan olunur, 

* Kadık6y Veril Askerlik Şubesin-

den: Şubemizde knyıUı 312 iltı 332 do
ğumlu hiç askerlik yapmamıs i l'ım 
acemi erattan bakaya kalanlar talim 
ve terbiye için giydirilmiş olarak celp 
ve se\•kedileçeğindcn toplanma günU 
olan 22/ 5/ 941 perşembe gün{l şube
ye mUraemıtları ve bu davete icabet 
etmiycnler hakkında 1111 numaralı 

kanunun hukfimlcri Uıtblk ednclcği 

iltın olunur. Bu ilim makamına kaim
dir. 

* Veril Emln6n0 Askerlik Şubesln• 

den: l - 312 (dahil) 332 (dahil) do
ğumlu acemi (sağlam ve sakat) ihti
yat erat sevkcdıleccktir. 

2 - Toplnnmn gOnu 22 Mayıs !!41 
perşembe g{lnüdilr. 

3 - İşbu !Uln davetiye makamm
da olup vaktinde gclmiyenler nsker
lik kanununun 90 cı maddesi muci
bince cezalandırılacaklardır. 

* Beyoillu Yabancı Askerlik Şube· 

sinden: Beyoğlu ve B('Şiktaş kazaları 
d::ıhillnde oturnn 312 dahil 332 d:ıhil 

doğumlu ihtiyat yaban~ı a<:'cmi İsl'm 
erat talim için sevkcdılecC'ıtlrıden 22 
Mayıs 94 ı pcrşcmbc günu şubede bu
lunmalar1 iltın olunur. 

11-
Vabancı Kadık6y Askerlik Şube

ılnden: Kayıtlı 312 HA 332 d hıl do
ğumlu acemi İsltım ve gayri fsU m 
erat talim maksadlyle sevkcdlle<:'E'k
lerlnden toplanma gfinQ obn 22 Mı

yıs 941 pe,rşembe gQnü ıı::ı:ıt g dl n ı
fu d\zdanlarlyle beraber ıruberr ızc 

mUracaatl3n 



No. 8 Nakleden : ŞÜKRÜ KAYA ) 

• 
AMERiKA 

(1628) de Salem'de Con Endlkotı rika kolonilerinin en belli başlı bir 
(~ohn Endicott) tarafından, Massa- ~ehri olacaktır 
şüsett~ b_a:,ka bir Püriten kolonisi te- Marilan, Ni;ork ve Pensilvani ile 
sus eıdıldı. Bu koloni çabucak 1 ki t · ı · ı ' . . .. . n şa şıma de Yenı nailtere cenupta Virjiııni 
cttı , l\olerkezl ve btitun havalınln miis- olduğu halde merkez kolonileri gru-
lakbe! M t ı·· ' E' ropo u .. Bost_~n 1630 da pu teşekkül etmiştir. Bu grup 16!;5 
kuruldu. -~ura_da da ılk gunden itiba- de Holandalılar hırafrndan alınan \'"? 

ren tf'msıh htikO_met kuruldu3 fakat İn,gilizler tarafından Yeni Amster -
bu da .dernok~atık dellldi. Alim ve damın bir kısmı te13:kkl edilerek 1664 
kudretlı, Furıten papası Con Kottin de fethedilen eski İsveç kolon'.si De-
(John Cotton) "demokra!ll kili!'ieye laver'le 1702 de tamamladı D l 
\'e Cümh · t . e aver 

. u_rıye ~ uymryan bir hükO.- (Delav•er) Dük d'York tnrafından 

TAN 

19 Bayramı Provası 

Dün Taksimde yupıla,11 prova 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları' 
Yap~lan eksıltmesı netıce.,ınat! iallbı c,:ıKmıyan ve muhammen bedel 

2•500 lıra olan 20 kamyon 3 otobüs ve bir Tank kamyonu ve yedekleri 
30-5-1941 CUma günU saat 15 te pazarlıkla Ankarada idare bina:smda 
satın alınacaktır. 

. B~. işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesikaları hıimilen 
aynı gun saat 15 e kc;dar komisyonda isbatr vücut etmeleri IAzımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde. Huydarpa~ada tesellü.m 
ve se\'k şafliğinde görülebilir. (3660) 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. 
Komisyonundan : 

Alınacak e,ya 

30 düzüne koda' Röntgen filim 30 x 40 $. 
lo: ,, u ., 35, a x 35.6 

Radyoloıı Enstitusune alınacak yukarıda 

13,73 
15,30 

Tutarı 

411,90 
1560.60 

1972,50 
yazılı fılmler 24/5/1941 

,Pazartesi günü kutlanacak 
Cunıartesı gunu saat 11 de Rektörlukte aç-11' eksıltme ıle alınacaktır. İs

iştirak edecek olan bütün tale _ teklılerin 940 Ticaret Odası vesikaiariyle 147,94 liralık muvakkat te
be ve beden terbiyesi mükellef- minatları ile beraber Rektörlüge '(elmeleri. Şarinamesi her gün görülür. 

1 

~l\·J~1(•) 
8.00 
8.03 
8.18 
6,45 

Program 
Haberler 
Müzik (Pi.) 
Konuşma ... 

13.30 Saat ayarı 
13.33 Şarkılar 

(Pi.) 
13.50 Haberler 
14.05 Türküler 

(PJ.) 
14.20 Bando 
15.00 Müzik (Pi.) 

* 18.00 Program 
18.03 Cazbant 

18.40 Saz 
19.00 Konuşma 
19.15 Halk tür-

küleri 
19.30 Haberler 
19,45 Z!raat tak 

viml 
19.50 Mıizlk 
20,15 Radyo ga. 

:z:etesi 
20. 45 Fasıl heyet 
21.15 Konu~a 
21.30 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.50 Cnz (Pi.} 
23.30 Kapan11 

Radyo Programı 

Zenginleştirildi 
~et. ~eklıdır,. dıye yazıyordu. Koloni- 1682 de Pene (Penn) verilmişti "Üç 
nın ılk valiıııı. İngtlterenln cenubundan B!'lag· 1 kontluk adı· ı p · b. · ·· ... .. Ye enın ır mu-
n1ünevver bir cer:tilmen e\'ve1& Vin- messili tarafında ·d ı d 
ı j 

. n ı are o unuyor u. 

spor ve gençlik bayramındaki ge
çit resmine hazırlık olmak üzere 
dün Taksim meydanında büyük 
bir prova yapılmıştır Merasime 

!eri provada hazır bulunmuşlar 1----------------------_:,:<3:,:6:::0::_8)'... 
ve bayram günü duracakları mev ---

Ankara radyosu 18 Mayı!!I pazat 
gününden itibaren programlarında 
birçok yenilikler yapmıya karar ver· 
miştir. Bu cümleden olarak kümE 
musikisi salı ve cuma gtmleri olmak 
i.lzc>re iklye çıkarılmıştır. On bes gün
de bir defa, "yurttan sesler,, adiylt: 
halk şarkıları söylenecektir. 

ro (\Vınthroj) bunun şebebini izah kileri öğrenmişlerdir. 

SPOR: 
ediyordu, ''En ıyı parti en küçük o- 1702 de Pensllvani'den ayrıldı. Dc:>
lanıdır, bunun da en akıllıcası en ;ız la\ı.:er admı aldı; fakat Amerika ih
olanıdır.,, tilAline kadar Penn ailesinin hususi 

l\1assaşüset aksi ameli olarak; ko
loni de\Tinin en asil çehrelerinden 
birJ Roje Uilymııı (Roger 'Villiams) 
1636 da (Rhod Island) kolonisini te
sıs etti; bu koloninin muhacirleri ay· 
niyle Kometctikat (Cimecticut) kolo
nisini, başkaları da ertesi sene Niyu 
He\'in (New - Haven) i kurdular. 
Masaaşüset kolonisinin büyümesi, 
Yeni 1n.eiltere kontederasyonunda, 
kendisine mühim bir mevki temin 
etti ve ilkin Rod Oyland'ı dışarıda 

bıraktı. Hodbinlik yüzünden, 1653 de 
Holanda kolonilerine karşı yapılan 

harbe muhalefet etti, çünkü nüfusu
nun çokluğu itibariyle müşterek mas
rafa fazla iştirak etmesi lflznn geli
yordu. 

mülkü olarak kaldı. Cenup e:rupu du 
yavaş yavaş te~ekkül etmişti, 

1663 de iki Karolinler Virjini'ye t
!Ave olundu. Cenubt Atlanti~in bu 
havalisinde sonuncu bir koloni daha 
kuruldu: 

Bugünkü 
Milli Küme 
Maçları 
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BEYAZIDDA 
MARMARA sinPTtıasıntn yüksek 

ve havadar taracalarında 

1 - ldarehanemıı.ce aı. musıameJ ik.J. kamyon satın alınacaktır 
. 2 - Ellerinde az müs tamel kamyonu bulunanların kamyonlar~ı et ... 

bal.ıde na~liyat şubemizde müteşekkil fen heyetine muayene ve tetkik 
ettırmelerı ve .. or.adı:ın alacaklırı 'ı:esikalariyle birlikte pazarlık için 
20.~,941 S~lı guni.I ?'aat 11 de Kabataşta kain levazım ve mübayaat şu
besınde müteşekkil alrm komisyonuna müracaatları ilfln olunur. (3777) 

Paz'l.rtesi ve çarşamba günleri hal
ka, halk türkillcri ö~rctmek Jçfn neş
riyat yapılacaktır. Dünya edebiyat1na 
girmiş beynelmilel şarktlar «Jrkce o
larak söylenecektir. Her akşam 

"Memleket Postası., adiyle haberler 
\•erilecek tir. Pazartesi akşamları 

0 Mehmedin saati .. diye bir saat ihdas 
olunacaktır. Bu saatte 1\-tehmetçik 
mikrofonda biltiln dünyaya hitap e-

MARMARA 
GAZİNOSU 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Con Endikot'un valiliii zamanında 
Püriten me!kllresine sadakat, en a:ad
darca müsamahasızlık son haddine 
vardı. 

"E..:;ki mülk,, denilen koloni ne şi

maldekiler arasında orta koloniler de 
teşekkill etmiye başladı. 

!\.fassaşüsetten altı fi.ene sonra, fakat 
Rodayland'dan iki sene önce 1634 de 
husuıı:l bir mülk olarak, Lord Ba1ti
mur Ayinlerini protestanlar kadar 
serbestçe yapabilsinler diye katolik
lere verilmek üzere Marilanı tesJs 
eftr 

Amerika tarihinde, dint müsamaha 
hakkında ilk kanunt tedbir orada a
hr:ıdı. 1649 da yapılan bu mOsamaha 
kaounu, bütün brristiyanlara bu hür
riyeti veriyor, fakat Yahudileri ve 
hür fikirlileri (hibres peuseurs) hariç 
bırakıyordu, Tekrar saltanat maka
mma gelen Sturatlar kolonilere 1660 
dan itibaren birbirini takip eden ne
ticelerle tezahür eden aIAkalar gös -
terdiler. 1614 de kurulan Yeni Necr
land, Holanda kolonisi Yeni İngiltere 
ile cenup müesseseleri ara~m.da bir 
ıı;irinli leskil ediyordu; fazla olarak 
mı.Jhim Hud!ilon yoluna da hAkimdi. 
1653 de ilk defa olarnk gözlerini bu
raya atml$ olan İngilizler 1664 de o
nu zaptettiler; Yeni Amsterdam, Ye
ni York (New - York) oldu, O za -
man kasabada 1200 nüfus vardı: fa
kat bugünkü gibi yine ~ehrin o za
manda kozmopolit bir karakteri var
dı: on f'eklz muhtelif dil konuşulu ... 
yordu; sıkı :srkıya paraya tapınmak 

zihinleri terbiye ve dinden <;evirmiş

ti . Bugünün geniş devlet imparator
luğu: pek yavaş inkişaf etmiştir. Uil
yAn Pen (Willien Penn) bir, Kilve ... 
kcr (Quaker (1)) 1581 de Pensil
\·aniyi kurdu. Filadelfi ''Kardeş sev
gis· şehri,, on sekizinci asırda Ame-

Jeorji (Georgie} (1733). 
Bunun müessisinin ü.ç hedefi var

dr. İnsani. ticari, siya!li , Borc:lulara 
ve cAni1ere Yeni Dünyada ıslah ol
mak ve yeni bir hayat kurmak Cır -
satını vermek; Karolin hududundaki 
yerlileri hrristiyan yapmak, baicılık 

ve ipekböcekçilij:ini terakki ettirmek 
ve nihayet, İngiliz hududunu cenuba, 
Florida İ~panyol kolonisine kadar da
yamak. Bu koloni, çok geç ancak pi
rinç ve pamuk sayesinde ilerliyebildi. 

(Trustees) ler bu koloninin hilkO
metini 1752 de krala verdiler, On se
kizinci asrm orta5ma doğru koloni
lerin nüfusu 2 veya 300,000 zenci esir 
harJç, bir milyon üç yüz bin kişiyi 

geçiyordu. Bu nüfusun çoj:u İngiliz 
ırkındandı. Fakat başka ırkların da, 
tA bidayetten itibaren nüfusun art -
masma yardım etmiş oldukları unu
tulmamalıdır. 

Hotandahlar Hudson kenarlarında 

Yeni Amsterdamı tesis etmişler ve 
Delawer sahilerine koloniler yerleş -
tinnişlerdi. fsveçlile:, Dela\\.•er neh
rinin cenubuna tasarruf ediyorlardı. 

Fransız Hugno (Protestan = Hug
r.euots) Jarı Ne\\• - York civarına ve 
gemileri Karoline, Ren vadisi ~A..l -
mantarı Nevyork havalisine ve Pan
sil\'anyaya yerleşmişlerdi. 

r•· (Arkası var) 

(1) On yedinci aıırda fnglltere ve 
Amerlkada teılı edllmlt bir mezhebe 
mcnıup olınlara verilen lılm. Jorj 
Fokı (Georgca Fox) adında bir kun· 
durıcı tarafından kurulmu,tur. Bun· 
lar bot yere aalonda toplanırlar, hu· 
ıo tıe ruhUlmukaddeıln gelmesini 
beklerler. içlerinden birine titreme 
gellnce, ruhUlkudllı gelml§t.ir, Titre· 
yene ilham gelmlıtrr, Kalkar ıöylerj 

dl~erlerl onu dinlerler. Kuvekerler 
tıkdlı istemezler, hattl mahkemede 
bile yemin etmezler, Slıltıh tattmaz • 
lar, harbe kardef katll nazariyle bı · 
karlar, herkeıle ıenli benll konuıur· 
lar. Klliıe ve ruhani mertebeleri ta· 
nımızlır. Ahllklarının ıafh~ı, per· 
hlzklrlıklar; ve lnıanlyetlerlyle fte. 
mayUz etmi,lerdlr, 

ingiliz müverrihlerinden birçoğu, 
bunların bu hali, ıılıtellOI ve mürai· 
ilkleriyle acı acı istihza etmltlcrdir, 

• Milli Küme deplasman maçla
rına bugün ve yarın Ankara ve 
tstanbulda devam edilecektir. 
Bu münasebetle Galatasaray ile 
Fenerbahce takımları Ankarava 
hareket etmiştir. Ancak her iki 
takımda da bazı ovuncular bulun. , 
mamakta, Galatasaraydan Esfak, 
Salahattin ve Salimin. Fenerb~h
ceden de Ali Rıza ve Rebiinin ov
nıyamıvacakları anlasılmaktad;r. 
Fenerbahçe ta)nmında buııün v" 
yarın, cezasının kiıfi görüldüğü 

hakkında bir karar verileceii;i 
söylenen, Melihin de yer alması 
muhtemeldir. Bugün Galatasarav 
Demirspor ile, Fenerbahçe de 
Gençlerbirliği ile karsılaşacaktır. 

AÇ L D 
Şadırvanlaı - Asma çiçek bah
çeleri - Marmara ve Adalara 
harikulAde bir nezaret - 2000 

kişilik taraçalar 

FEVKALADE SERViS 

---............. .. 
18 Mayıs 941 Pazar günü akşamı 
S. 21 de, Şehir Tiyatrosu komedi 

Kısmında 

(Asım Baba Jübilesi) 
Münir Nurettin konseri - Halk 
Opereti - Naşit ve Halide Pi<kin. 

Gişe her gün açıktır. 

l stanbul atletizm bayramı 

Satış Müdürlüğünde Sahipsiz 
Kamyon Satıhyor 

Miktarı 

Kilo Gram 
Deöerl 

Lira Kr. 
Peyi 

Lira Kr. Etyaı cinsi 

2227 000 2752 32 206 00 Kamyonet (mü•tamel) 15/5/941 günlü En Son Havadis gazete!iinde ilfın edildiği üzere yuka
rıda e\·safı yazılı eşya 30/!'/941 saat 13.30 da 1549 sayılı kanun mucibin
ce ve 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde satılacaktrr İsteklilerin 
ihale günü saat 12 ye kadar 2490 sayılı kanunda yazılı \'~sikaları ibraz 
eyliyerek % 7,5 pey ak~elerini vezneye yatırmış olmaları liızrmdrr. İhale 
gününden evvel üç gün sabahları saat 9 dan 12 ye kadar alıcılar e~ya-
ları görebilecekleri il~n olunur. Telefon: 23219. (3853) 

Köyceğiz Kazası Malmüdürlüğünden : 
Köyceğiz malmüdürlüğünce Köyc~ğiz !Ölü ve tevabei Taşlıçaydakl 

dalyanda t "llık a\·lama hakkı ve C"'0 J !llaydiye •·esminin ı Hazjran 941 
tarilılınden itibaren üç seneliği 1 ~fa yıs 94 1 den 20 J\.layıs 941 tarihine 
kadar 20 gün müddetle açık arttırmay"J. konulmuştur. Sabık ihale bedeli 
seneliği 15000 lira üç seneliği 45000 liradır. 

Diğar taraftan İstanbulda ya
pılacak maçlarda İzmir takımları 
ile Beşiktaş ve İstanbulspor kar
sılaşacaktır. İzmirde muvaffakı
yetli maçlar yapan Altayı Beşik
taş. Altınorduyu da İstanbulspor 
karşısında bugün börmek, İzmir 
futbolünün hakiki değeri hakkın

İstanbul atletizm bayramı 1 
Haziran Pazar günü Robert Kol- Senevi bed.elatt müı>avi taksitte odenecektir. Bütün masarif mülte-

zime aittir . İhaleyi müteakıp 15 günnzarfında teminatı muvakkate o/o 15 
lej sahasında 12 ınci defa yapıla.. kati teminata iblılğ olunacak ve bu müddet içinde noterden mukavele 
caktır. Bu müsabakanın seçmele- yapılacaktır. Harp, İsyan müstesna diğer ahvalde müşteri hazineden bir 
ri yarın sabah ayni sahada yapı- gUna hak talep edemiyecektir. Arzu edenlerin şartnameyi görmek ve öğ
l:ıcaktır. I renmek ve talip olanların % 7,5 pey akçesi yatırmaları için Köyceğiz ma-d• hir fikir verecektir, "I••••••••••••••••••••••••••• -, ~den mı.itc)jekkil k~m~~y~üracaatları ilAn ~lunur, (3509) 

Holivud'un Meshur uBeyaz Orkide,, Salonunu Jil:Ôrmek, Caz ı ,. t b 1 D • K t 1 v d 
Kralı Benny Gdodmani dinlemek istiyenler : S an U enız OmU an ICJln an : 

Bugün L A L E ye Koısun 
Birbirinden güzel 2 Filmden hazırlanan şahane Program 

1 - HOLİVUT OTEL a 2 - SON AKIN "Türkçe,, 
oicK POWEL ROZ MARi LANE DİCK FORAN 
Aşkın, İhtişamın, müziğin ne- Hakka tapan .. Zulme meydan 
şe ve zevkin saltanat sürdüğü okuyan, tehlikeye can atan 

Deniz li,;esinin birinci ve ikinci ~ınıClariyle Deniz Gedikli okulunun 
birinci sınıfına talebe kayıt \'e kabulilne 1 Haziran 941 tarihinden itiba
ren başlanacak 10 Ağuslo:i 941 tarihi~e kadar devam olunacaktu·. 

İstanbulda bulunan isteklilerin Kttsımpaşada bulunan komutanlığımı
za, taşrada bulunanhırın mahıılli ask:Prlik subelerine müracaatları. 

(3749) 

İstanbul Kız Lisesi Müdürlüğünden : 
en güzel Film [ kahramanların Filmi 

1 - 15.40 18.30 - 21.30 14.30 - 17 .30 - 20.30 19 Mayu; Genelik ve Spor Bayram mı kutlulamak üzere bütün ta le-' , ...,. Bu~ün snat 1 de tenzilıltlı matine 1 benin -par kıyafetleriyle 19 ~1ayıs p::ızarte~i günü saat 8.30 da okulda 
bulunmaları il<in olunur, (3822) 

• Bugün S A R A Y Sinemasında ~ ,--··-----------'\ 
2 mükemmel Süper filmden mürekkep bir Program 

BALALAYKA 
NELSON EDDY -
İLONA MASSEY 

& 

Seanslar: 3.20 - 6.30 - 9.30 da ,. 

MADENLER 
ŞEYTANI 

CESAR ROMEO 
Seanslar: 2.15 - 5 _ 8 de 

Bugün saat 12.15 ve yarın 10.50 de tenzilatlı matineler 

Bugün i P E K Sinemasında 
2 büyük film birden 

1 • KAHVECİ GÜZELİ 
Büvük musikili Türk Filmi 

2 • HAYAT GÜZELDİR 
CLAUDETT COLBERT - JAMES STEWART 

• Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

Thorp mağazanın 6 ncı katına kadar asansörle çık· 
tı, ve cam ve porselen kısmında dalgın dalgın ge
zinmiye başladı. Satıcılardan biri ne istediğini 
sordu. Fakat onun istediği bu değildi. 

Yazan: Vicki Baum Çeviren: ffa - Ça 
Hudson'daki annesinin kendisine öğrettiği üzere: 

22 _ Teşekkür ederim, Mösyö, otobüs bekliyorum, 

Uzun boylu merasime lüzum görmeden sordu: 
- Mis Bengston burada değil mi? · 

' Bunu işiten o kısmın şefi, yavaş bir sesle: . 
- Nina, Nina, sizin için bir müşteri! Diye ses

lendi. 

diye cevap verdi. 
- Ama ıslanacaksınız, Mis Bengston! 
Nina öğleden sonraki o nazik müşterisini işte 

ancak o zaman tanıyabilmişti. Çıplak başını cam
dan çıkarıyor ve cesaret verici bir tebessümle 
gülümsüyordu: 

- Canım, sıkılacak ne var? Biz eski ahbabız. 
Bu ses Thorp'a acayip bir şekilde Novel Orlean

daki bir evi hatırlatmıştı. 
Böyle şeyleri kendisine, yalnız kocasının söyli- lşçiler kapısına gelip te tam sot<aga ~ıKacağı sı- Nina çekingen: 

yebileceğini müşteriye de oturup anlatamazdı ya! rada: - Bilmem ... Nasıl olur? .. dedi. 
- Nina, sizin için bir müşteri! 
Evet bu doğruydu, Nina için müşteriydi; fakat o 

geldiği zaman sıkıldı ve ne diyeceğini şaşırdı. 
- Bir arkadaş size müracaatimi tavsiye et -

mi§ti. Bir likör takımı için .. Isveç billürundan ... 
- İsveç billürundan mı? .. 
Düşünüyordu. Alnında, iki kaşı arasında, o her 

zamanki üç kırışık yine belirmişti. Onda, bir ço
cuk yüzü fakat tam bir kadın vücudü vardı. Ren
gi taze bir kadife gibiydi; halinden gençlik ve 
sıhhat fışkırıyordu. Onunla birlikte, likör takım
larının bulunduğu tarafa doğru giderken, Thorpun 
kalbini tatlı bir sıcaklık sarmıştı. 

Nina kendisine hizmet ettiği sıralia bir şeyler 
konuşmak istemiş, fakat pek ileri varmamıştı. 
Thorp artık, bu tarz tesadüflerin alışkanlığını kay 
betmiş gibiydi, Nina ise ciddi ve dikkatli gözükü
yordu. Taş yürekli bir mahkeme heyetini merha
mete getirmek, büyük bir mağazanın küçük bir sa
tıcısıyle münasebet kurmaktan çok daha kolaydı. 
Sırf onun hoşuna gitsin, diye 12 kişilik pahalı bir 
likör takımı satın aldı; kendi kendine, onun bu 
işten, hiç olmazsa bir yüzdelik alacağını hesaplı
yordu. 

Nina, takımın kristal olduğunu ve kat'iyyen çat 
lak olmadığını göstermek için, onları birer birer 
hafif fiskelerle tınlatırken Thorp: 

- Bu kısma ne kadar da yakışıyorsunuz? Dedi. 
- Nasıl? 
- Size de böyle fiskelerle vurulsa, herhalde 

böyle <af, böyle berrak sesler çıkardı. .. 
Nine kızardı v!' şa~kın bir tebessümle: 

l - Hayır, dedi. Böyle şeyler ... 

Hava buz gibiydi, ve elbisesinin sağ tarafı daha 
Thorp biraz daha gezindi, çiçek vazolarını, mey- - Bu ne? diye söylendi. şimdiden ıslanmıştı bile. Bu yağmur altında tü _ 

va tabaklarını gözden geçirdi, her şeyi çok beğen- Bekçi Joe yanına yaklaşmıştı: nele kadar yürümek ona yenilmez bir güçlük gibi 
di, tekrar gelec!'ğini vaadctti, ve şapkasını çıkar- - Galiba, hafiften yağmur çiseliyor, güzel Ma- geliyordu. Fakat onu otomobile binmeğe kandıran 
tarak eğildi ve Nina'yı, kibarlığını ve saçsız başının dam? şey asıl bütün bunlar değil, Bayın, şapkası elinde 
çıplaklığını gösterecek şekilde selamladı. Böyle büyük mağazaların içinde, dışarıdaki ha- otomobilinden çıkıp, kapıyı açarak, açık başiyle 

Nina bu nazik müşteriden Erik'e bahsetmeyi dü- va değişmeleri pek az anlaşılırdı. Evet, Nina içe - yağmur altında onun girmesini beklemesi oldu. 
şündü, fakat fırsat olmadı. Mağaza kapandıktan rideyken yağmur yağışını andıran bir şıpırtının - Buyurun, buyurun!... dedi. Hava öyle açıkta 
sonra, adeti olduğu üzere yine 5 numaralı merdi- farkına varmıştı. Ama, böyle bardaktan boşanırca- beklemiye müsait değil. 
ven altında onu bekledi, fakat Erik gelmedi. Ma- sına bir tufanı hiç beklememişti. Sokak bomboş- Nina arabaya girdi. 
ğaza çoktan boşalmıştı, giden son memurların a- tu, ve oluklardan adeta koca dereler akıyordu. iri Otomobil sıcacıktı, Nina'nın ilk gozune çarpan 
yak seslerini ve eski avluda kontrol saatinin dur· daml_al~r, asfaltın üstünde patlıyor, ve milyon_Iar- şey, camın yanında küçük bir vazoda taze bir me
madan vurduğunu duyuyordu. Sonra bütün ses· ca kuçuk çeşmel_er halınde bırleşıyorlardı. Nına~ nekşe demeti oldu. Ninayı onun baş döndüren a
ler kesildi, asansörler durdu, ışıklar söndü. Niha-

1 
nın_ yanında ~ugun. ne mantosu n.~ de şemsı_yesı ğır kokusu sarmıştı . 

yet yukarıdan acele ayak sesleri işitildi, fakat çıka vardı. Elbısesı de oldukça susluydu. Onu tunel Mösyö Thorp: 
çıka karşısına çırak Puş çıkmıştı; çırak ona bir mek ıstas;yonundan ayıran dort ev grupluk Y.olu, yaya - Sizi nereye bırakayım? diye sordu. 
tup getiriyordu. Nina mektubu okurken, Puş te- geçmıye çalışmak fıdeta çılgınlıktı. Bı: muddet bek- - Tünel istasyonuna, 
cessüs ve merak içinde yanından ayrılmıvordu. E- led_ı, caddeden tıklım tıklım dolu bırkaç otomo - - Nerede oturuyor<unuz? 
rik şöyle diyordu: • bilın geçişini seyretti. Yağmur pek öyle dineceğe Nina adresini söyledi. 

benzemediği için, tünele kadar araba ile gitmiye _Benim için çok daha kolay! Nosıl olsa, yolum 
"Cici serçecik, bir türlü nu elmiyen feci bir 

traşa yakalandım; lütfen be m et ümit-
sizdir. Sinemaya · ahut baş eğ-
lenmiye bak. Benim yemeğim için hiç üzülme, 
Rivoldi'ye giderim. 300 ihtiyat öpücük.,, 

Kôğıdın kenarında Erik kendi resmini yapmış
tı: ağlıyor, bir eliyle kırılmış bir kalb tutuyor, di
ğer elindeki bir döşemeci çekiciyle de, ihtiyar 

karar vererek, önünden geçen bir taksiye durma- evinizin önünden geçiyor. Sizi oraya bırakırım. 
sını işaret etti. Fakat taksi şoförlerı, bütün yağ - Şoför, kalabalık arasından meharetle geçıyor, 
murlu havalarda olduğu gibi, bugün yine suratlı yağmur iri damlalariyle arabanın damını dövüyor, 
ve alaycıydılar . Hep ayni hızla hiç durmadan yol- menekşeler hoş kokuyordu. 
!arına devam ediyorlar ve Ninanın üstüne başına, Nina: 
bacaklarına avuç avuç kirli sular savuruyorlardı. _ Size çok zahmet oluyor, dedi. 
Tam ondan da ümidini kestiği ve vaz geçeceği bir - Yok, canım. 
sırada, mağazanın servis kapısı önünde, ~deta yer- Thorp, genç kadın kendisine, bir defa bu kadar 

Sprag'ın başını eziyordu. 
Nina keyfi kaçtığı halde, 

alamadı: 

den biter gibi bir otomobil peyda oluverdi; içer- yakın olunca, ona daha çok yaklaşmak için, ne 
gülmekten kendini deki bay, camı indirmiş: yapmak lazım geldiğini artık iyi biliyordu. O, se-

- Sizi götürebilir miyim, matmazel? diye ses- vimli ve gayet ciddi gözüküyor, ve Thorp, ona kar 
- Cevap yok, Puş. 
Ve genç çırağın o tabiiliğinc kimsenin inanma

dıi!ı buklelerini okşadl, ve kapıya doğru yürüdü. 

leniyordu. şı çok temkinli davranmak icap ettiğini hissedi -
Böyle bir davet, Nevyorkun en alı<ılmış; olagan yordu. Ninanın elbisesinin omuzunu yoklıyarak: 

işlerinden bulunmasına rağmen Nina, Tcksas - ı (Arkası var) 

decektir. · 
Bundan bcışka mlıah ve dertleşme 

<:ınıtlerl de ihdas olunacaktır. 

ö L Ü M 
Sabık Ayan azasından Kazas

ker merhum Rıza efendi mahdu
mu. Sümerbank İzmit Kağıt fab
rikası elektrik santral sefi Sevda 
Rızanın babası, sabık Aydın 
Memleket hastanesi Nisaiye mü
teha<sısı doktor Münif İsmailin 
kavın pederi Bav Kedri Erginer 
kısa bir ha•talığı müteakıp Alla_ 
hın rahmetine kevusmu<tur. 

C eneze<i dünkü 16 15 '941 tari
hir .ie Moda caddesi Mühürdar 
ap irtımanı 3 No. dan kaldırıla
ra1< aile kahristanına defnedil -
miştir. Mevla gariki rahmet ey
liye. 

ö L Ü M 
İstanbul Ağır ecza mahkemesi 

<abık reisi avukat Sabri Seven, 
Ankara Hıfzı"ıhha mektebi mü
dürii doktor Mahmut Sabit Aka
lın. İnsaat müteahhidi Mnnır Gö
renin kayın pederi ve İstanbul 
BPlcdivesi tkt1'at mürliirlii~'i ••
hık memurlarından Sefik Özer. 
fnhi<ar memurlarındon Hikmet 
Özpr'in babesı ve asker! adll ha
kiml!'rden avuket Semih Seve -
nin büviik babası Rii<umat mec-
1isi iizalıi!ıııdnn miitekait Ali Rı-
7.::ı ÖzPr cok zamEtnrlanberi miin
tela olduğu hastalıktan kurtula
mıvarak vefat etmi~tir. 

Cenazesi bue;ün Bevlerbevinde 
Küplüce caddesinneki köskün -
elen kaldırı !arak Bevlerbevi ca -
'11isinrle öğle namazını müteakıp 
T(ünlücPdeki aile makberesine 
~ .... ı..,ô,.:1;1,,.,..13ktir. 

i LAN 
Kırklareli Viliıvetinin Vize ka

zasının Düzova karivesi 171 Ha
ne, Cilt 3, Sahife 157 Esas nü -
fus kütüğünde kavıtlı Sadık kızı 
Murediye ismini, talebim üzeri -
ne bu kere İstanbul Aslive mah
kemesi ~sinci hukuk d~iresinin 
esas 940 /93 . Karar 941172 No. 
lu ve 1912 '941 tarihli ilamı mu
cibince (Radiye) olarak tashihi
ne ve Mutlu sovadımın da (Yü
ce) soyadına tebdiline karar ve
rildiği ve karar1n bir suretinin 
de İ<tanbul Nüfus Müdürlüğüne 
tebliğ edildii'<ini ilan ederim. 

Samatya Hacı Kadın mahallc
<i Ro<tan kar<ısında 88 No. da 
t?niliv~. 

KAYIP: İstanbul sevrüsefer i
~aresindcn aldıi:hm 2731 numa -
•alı cift vük arabasına ait plaka
vı kavbettim. Yenisini alacaJ!ım-
1an hükmü ka lrnamıstır. 

Mu<tafn Uihırlıı 

KAYIP: Bevn~lu a<kcrlik <u· 
1-ıesi vasıtasivle tnebolu e<kerlik 
·ubP<ind!'n aldığım a<k!'rlik t<>r. 
liis tezk!'rcmi kavhPttim Yeni· 
"ini alaca.fnrvHi:ln hiikmii k~lma· 
m1shr. - İneholn A 'h~na ~1nf"i. 
•oı. kövii Osman oğlu Ömer. 1319 
~oğumlu. 

KAYIP: t<tanbul İthelnt ı;ıüm
.. iiğünün :?RO No. bC'vannnmPVE:l 
1it ve 16418494 tah•il ıııii•ekkP· 
resiyle tah•il PrHlPn 1414 11"' 13 
lcuru<luk 15R801 No. 30 ~art 
q39 günlii irat makbuzu zavi ol
mustur. YPnisini a1~cağımı7r1~n 
ôski~inin hükmü yoktnr - Grt· 
lnta Prr"rrnhc pazarı A"lan hnn. 
p. niplr°'1of. 

...... .,.l-;.) .. r ... c:-ı • ..,,,.ın,. ~nhO!\ı:rl,.," 11°t o
lup doldurulmadan Pvvel hos o· 
larak zayi edilen 17Qll .av1lı ve
~eriner avrıivat. te~13lliinı rn~lrhu
zunun hükümsüz olduğu ilan o
lunur 
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Fransanın Son Kararı Suriyecle Bulgar Meclisi R. Hess lngiltereye Amerika si ve Fra~~ Ame~ Bu - Carkt Akclenlzcle 

JI d (Baş taralı 1 bttide) yük Elçisi Amiral Leahy nın ya- "6 
ncrıısın (!I kün mertebe süratle hareket et- Reisi Çekildi Sulhii Temin itin R <Baş .tara~ 1 incide) ~~a geri c;a~lmaaı beldeni- «Bat tarlifa 1 

ftl•11 tarafı ı •ncideı meleri ic;in tedbirler almışlardır. " ,, . ooaevelfın hita'bı Birleşik Amerikanın Fransa 1 lttd t blJM-~ 
Almanların Akdenizle Afrikada - Hiç haber vermeksizin ve E- İst~Y~: (~~·~::- D. ~· B. : Gelmic ! Vaşın~n. 1~ (A.A. Roose- mihverden uzak tutmak yolu:- gan e .,.,-: .,...,.. 
ki mücadelelerinin yeni bir saf _ den'in Avam Kamaruındaki be. e 0 _,,ııofetof un ,Ye- s :velt. bugun vakit aeçırmeden rad daki bü,eJt ~ıert .ıma Dl- Roma 16 A. A.) - "Te 
hasma başlangıç teşktl edecektir. vanatına takaddüm ederek tnırtliz ~:ft mebUlall .m~i reisi~! m-. tuafl ı hıeidet ll0 ~e ~ hitap ederek mı• benziyor. J'reaenm ı.ns $a'kt A.Went• taffl!ıelıfıırliııi 
Ahnanlar F'Pansız Kamerun'unu tayyareleri 14 ve 15 Mayıs tarih- ye n:.~ ~~[1Vfi~f~~ık harıcı- 1iz hava kuvvetlerinin bombar - de~tır kı: .. hareketi ve Roosevelt'm "Nazi ltıbrıs adasında hava mey 
ıstemişlercür. Fakat bu sefer Vi, lerinde Sam, Tüdmür ve Rayak ola .. o o u namzet .dunan1annın Almanyada endışe;. ansayı ve mustemlek ım- rejimi ile itıifaki tazammwı. e- rını ve del!1irvollarını bolııılıiıiill 
chy değil, ·· J.fadrıt mukavemet tayyare meydanlannı bombardı- rak Jlostermistir. ter uyandırmakta olduıunu ka- paratorlU:IJJI~ l'lhbt ölerek ba • 4ebileeet !ter lı7rrl. b& 1$bttrf~- -et:ıMılı dlın :Dliıtm~ 
g stermektedir . man etmişler ve mitralyöz ateşine ı· Lo~ofetof. v~a nutku~. is- bul etmiş, fakat tezini o tarzda rakaca~ _bır .~tt~faka Fransız hü - ni Fransanın kabul tiıtmesini a- releri RodiJs asma lııil' kao 

Btı muhabire göre Hitler, Vi - tutmuslardır. Bu taarruzlat"esna- ~as~: kendi91:ft~ ~re .. hu~_umet ileri sürmüştür ki, sulh lehinde kfunet1:11ın gon~ ıuası. ıle k~bul kıl almaz,. yolundaki sözleri ıra- bla a~arta.. da nüfusça 
c anlaşmalarından sonra Ka- nnda bir Fransız subavı ölmilş. ~ya~etı ~:e ~~ıs~~ın d~nk1! nu~- ıııüdahalede bulunuvorsa bunu edeceğme Amerik81l milletı ına • zetelerin ilk sayfalarada Hess'e ve hasar yoktur. 

ı un un Fransızlar tarafından ve bir cok kişi de yaralanmıştır. -~ ~ ı erı ıurd~~ sıyası du. Almanyayı harbin ·ifetl~rinden nam;1~r. Fr~~ mustem ait haberlere takaddtirn etmek- Girit w 'llaUtv- L......ı.. 
kedilmeaitıi istemiştir. Al _ Rayak tayyare meydanı sonradan ~nce er a~~a. yalanda cıka- styanetten ziyade fikrince sonu l~ke ~~ 0~"' Atlantik sa - tedir. _ .- •-..ırı 

Jar Kamerunu işgal ettikten bir İndliz tayyaresi tarafından ~l~ek zahıri fikır muhalef~i!l- f ftRlltere icin mefam olacak fa- hıllermı~ ~~lım edilmesi Akde- Bu sabahki konuşmalann baş- · hiicli1nlan llflfllltlı 
mra Fas uarine lCola~a yürü- mitralyöz atesine tııtulmustur. n doeduiunu kavde\rlemiştır kat uzun vadeli r ticeleri mede- nız sulhunu. ve ~Y t&ıı t.el dit lıca mevzuu şudur: Fransaı:tm 

naeyı düşi}nıneJrtedirler. Hitleı Diitet taraftan İngiliz tayya- Yeni media reüf nivet icin de zar& ' ·~elli ede- ~~- _Esas sıy::tı hurriyetm, is- Okyanusun iki sahilindeki m&s - Londra, 16 A. A.):zı lr-erıii .. llıl 
fedakirhğı bir hak olarak ta- releri Surlyenin ve Lübnanm . . cek bir anlaşmazlıı..a nihayet tıklilin ve ha çı. müesseselerin temlekeleri ve bilhassa M.arti - Jetli b~ memba~ uı 
edıyor. l'akat Fransızlaruı ınuhtellf .arlcMne beyannaıııeler . Sofyzı, 16 (A. A.)_ :- Eskı !t•l'L venJlek için yaptı~nı anlatmak t~amıyle ~olan biı: ask~ "que. Quinee ve Dakar ne ola- .-öte Giril a~ası uzednde 

ududu geVfebnelerine mukabil ~· c~ye ~ ve barıcıve ~n~~- istemiştir. rı devletle ı~tüakı ta mmun e- caktır? BuJlilnkü sartlar ic;inde bir hava faatiyeti obmştar 
nyollar C!aba ziyade ihtimam İn«iltı kava kuvvetlerinin bu m ~1 Kristo Kalfof buvuk hır Pek sarihtir ki tn"ilizler bu decek ol~n ~zde işbırlığitie aıt AmeriJranuı tabiatiyle allkadar man tayyaıelerl MaJlm• vf 

kapam.ıya!8lışmaktadırlar. Bu birekdleri büyik llritanya ta· ~~~enyetıe m'Gbusaft meclili reiS- t-.ez.e kanmamışlarcbr. Eter Hess herh~~ı bU:. ~laşmal? Fransız bulunduiu bu mesele !'wllll bir rakUoa'u biimbatdımin 
uıyet hi9 olmazsa Franko ikti- tafında!l Fransara karsı hasmane 'lme ~ilınlıtfr. sulhün yeniden tesisi imklnı hah mille~ gonul rızasıyle kab 1 lnk!W Rösterecektir? Viehy'llin se de '* bil~ ~ b 

-dar mevkillide kaldıkça devam hUeketlerdir. ~naenaleyh Fran- tinde aoncbf •.unnak icln eelmis ~eğini akıl almaz. hattı hareketi Amerıja efkin u- ~ yapm~ıt ,nbi imanca 41141 
ecektir. Hakikatte mukaveme- IU11n Stirl~e ~ ;obna~ fevkall. tile. bunu tnıımz menfaati için .. B~rleş~ Amerik~ın FraJlSa mudıi~e ve Jdlltfunet mah- Vl!ta se"bebiyet ftl'lll~~ 

Un siklet merkezi Vichy'den flt konülen Büvük Bntanya bat delil. fakat AlmAn m~nfeati i- h~kum.etı!le olan munasebetle • fillerinde elim bfr tesir yaomıe ~uşman tayty'lreSi cl.iııDi•iiliıiira 
Madride dua)ru yer Wtlı ıJE- ~l~ sfdd"etıt bir protes.- <8-.-.. ı ıactde) "in vapmıs oldulu sarihtir. rı~ekı sıyaseti Fransız - A~an ve harbin Amerikaya ne kadar tür. 
ıeclir. .._ ~lnotailt ııondenriittir. T Alman, hdif sava• taJ!peleri, k~ buralı ya, bu~rı akAl!Dan ~~~:e ~~-::;~: vakın olduiumı «östermtstir M ta * 

• 'ralttı .,.,.p malzemeal. ve obnat ve SoDum clvanndald " e erinin anam ıste- ulan bazı tahdidata t" t edi Albtıg Knox'• be..-ıatı teı..~• .• Ca16 (AbaA.) t-eetllllld 
Berlin, 18 Clr. A.) - Yll!ı rm- .. muharebelere muvaffabvetU ~ir dili ııöi ister Jcendiliiinden ~el- n 

18 
1ll3 - ~ • rşaın '1 -

!Dl bir kaJ'liaktan biklrtli,.r: tui gonderlU11or surette i~lrak tmc.1--.a- mis o1sun, ister ma:hati Bitlerin yor~u. B~dan ayrıca da Alınan N rt 16 (A.A ~ılıyan~ mutatta Jdleflt 
U .. ..._ .. 1 P9tai1ı'in cf6n d Lo ~ ı ( .&1.d • e ~~· ... _L:- } • • ı.tı.-• ti fa ile mutarelwnin tıcapl&rl ha • e'V1)0 ' .) - Am.eri• d~ hava terukkllü m• . -&Q4...,- ra yo nU&"ll. 6 A. A.) -Müstakil ~ enizde, Alman hava kuv• ---ve van bır 1> .uunın ne ce- r· ind h. bir ... ~H&• ... in k b 1 ka Bahriye Hazırı Atbıw Knoac, d ada ·• riDe - .. 1 __ - .. -. 

ile J'bmsız .metine haaben söy- ftansız ajansının Kahire mliha- vetlerine mensup teaelckülle~ si bulunsun. surası muhakkaktır 1~ .e ıç. ~ .......,.. 8 u buJ{iln burada ~ bir müla- an u~ Y•.-.u 
ledfll }ıutuk haklo~~-1'~f..'!_e :.ftlri, hafif ~larlJ diler harp le.. birbirini taldı> eden hüeumlar ki, b~, Heu'de veya şeflerinde i!W:~e ::u:ı:- C:V: katta aşaıutaJd befanatt• bulun- :'15."::-v:'! m~ ~ 
çok buyOk aJAka guın.c.ı·~ ..azımmm Ş.uriyecjen İrak istika-. esnasında. Maltada Luca taVft- harbm devam müddeti ve istik- r ve mın mustur: ~ ve 

111
• · 

dir. BerliA siraal inaWiDılt'fnde, •ttne •tiiini bildirmektedir. re mevdanına yanl(Ul ve iftfilalr hali hakkında endise1er mevcut minatina da -1ik bulunuyor • "Son U aatin erı ~nlı llılsi ~· 
bi' nutuk Avrupa da.letleri ile ·~ muhabir, Hür Fransız pi- bombalan atnuılaı' ve slddetll oldutqnu ıöstermektedir ve bu dult.,, · hldistsi shndiki Vicby Fransız ae ~J~ ı:. de halııiM 
ilf>lrliii ytpıftak amıinin ifadesi Jotlarının Pereembe ~ecesi Suri- van21nlara sebebivet vemı1'11!tr • entemaayonal vaziyet icln fevka- Aıneri&w, Fraw ile bük6metillin AimaBf.ıya tevec- lar aı 1 mı .... _,._ __ 
ole'ak teJAllld eclilm~ 11 topraklan üzerinde uçarak or- dir. Girit adasında. dümtan ta.- Tide müsait bir unsur teekil et- miinallebdlerilfl WllfW cüh etmdidir. Vichy bükOmett sındatr :ı::.. da bU ::=er 

AJman ltariclye ta sarktaki Hür Fransız mümeP lalannda yanıımlar eıtanlmıs ve 1"ftlltkteclir. Almanlann ~ ve bir 
3 

n ' ne ı ~DC.9' 
ld fikir mewcattur ki, di General Catroux'nun imzasını bir tayyare meydanında iie dili- Dtıer taraftan su cihet Abit Vaşin~n. 16 (A.A.) - ''R.eu- kendi işleriniri idaresi!i• malik zayiat ~ bıuP*rmP., 
fitam'in ~anatı, J'rfmılatun t,MlYan beyannameler attıımı da man tayyaresi yerde tahrip edil- olmuştur ki bizzat Hess. veyahut ter,, ~Her bakımdan ve fiıU ma- tfeijldfr VWıy hiiktmetfııi &-
)Üancı nilf\ajunu bu_...,, at :inni1tir. Vaktiyle Sam valisi mi~tir. bir ook Nasl tefleri. İnıdltere f• hiyette olmak üzerft Birlettk A· ter av~u ~ 8~. Bu hf.i.. 5 .~ 

·~ oldVlanun bir lftdfi'mı . da General Catroux Suriyeyi i- Girit sularmda. Alman savas le bir kompromi imklnlan bah- merilca .. ile rranaa arasındaki ıi- ~ ıa.rp ıiailiibb'eıt.wt ctz..CIMSMIRIClll 
~ edtJliiUr. Ti tanıyan biridir. General Sun- ~ayyarelerf. ild büvük ııtllebe tam "'nde hava]e kaınlmaktadırlar 1'11 m~n sona erme- MW ~... A 

Ser,,,. ıtoldal llPa" ftdeki f'ransızlara radyo ile hi- •••N>t: lr1tvdPvlflt'MiııtlP.Tdir. Hess. burada. :iater ııahst bakıaı pı,.-.--..ı;,.u~ -aıiitia.-'- - - ~ 
klin t8 <A A) Yarı taıP edeıü Alman tahakldlmii al- dan iater hükmnetl adına. ~ Cla iizB Glarak ~.aıo ~ •---.-. -..~ -r--

llit bir 'metilcfn -;..11m;:: .tll'lda bUlunan Vfehy hilktlmeti- dir ve yerli ahali ile dlukJara -keteci ıribi delil. fakat bir hatP eoialmıttıt V~, 18 (AA) -
11
Ste- Kavak, 18 (A ~) -

Mluıı _ Frab.llz müzakereleri DfllboY11Dduruıtıattmdan.kurtuL maruz~. Şam, Bey. ~iri .nbi kalacaktır. Haber ~lltn&...dre Hea fani,, V~ h~ P......ı,e aJrtamı *18 ıı 
9iitlndek1 Jdlncı ..._. mah- malaruil ta1eP etmletir. rut ve Jıluma'da grevler ft müaa .... Lonl Btanllton ile iki defa Lord Hanattton ile ~ Fran1&1a mal eôtiirecek•1*n va- atletlerden te11im 
1Nlı iade büyük bir 81IJm wan- Fr...,,,,. 8url11edekl ~e;:!~~Uftu!'· Mahal· J ala flıÖ.nJj ~smüştür. Aynca resmen kendL ~~larmld whU:~~l~ et· ,ae:~iz,.~ ~ 
4ırmaıda d8t'am ediyor. ,__,,, ....._ maa~_.,. karltakbk - • ... sıyle temasa mem11r edilen eski wu. o ucu oııu~ıu1:• •w.ı-· a . Ko8"·"' f0~ --

air suale~» olar* ı.Tleiye W'l'.W"?> ları tefdtt ve teari ...... Wfn Makara, 16 CRadyo Gazetesn- Berlin tefareti memur1anndan Bu haber, V'ıcby deki Ametl- tedırleı. 
-..re~ mllilıe'9ler~ sona ~ ıs (A.A.) - Reuter'in :1,~ • ._ ~ Berlin., artJt. Hen meselesini ka- Georıe Patrik ile de temasla- kan SelitJdü hl lfaııesal Petibie ......... 
......,ili Cdhet~ tir Al!ma!ı.-Frm ~ muban1ri, Suriye hl- e aabntflanhr. oanmıs telAkki eder ıtbi S{örünü. r.ına devam etmekt.edir. Chtır- Fransa • e Alni~ ~ me. 
liZ aDJaemrridan hltrMifmhı ~~$tor ki. Vawet Irak bubraD!fJe ~·. vor. Berllııe ~öre. esasen vakınd,. cb111, bu ,.ıi temas sona er- sal öit·li~ ~oıtmasma matuf laer Mer~. 16 A. A.) -atWlli 
famamiyle :ranlll bir teY .tıaca- ~~ailten hukulit .,.Jmridan, de ~Jenmt-. Ira h~ öyJe askeri hareketler baslıvscak dilden SODf'J .,.,.,..Ma buluna- teşeb\fisun Ameıikava kanl ıı.., ı.Jı saal NO ü s-.ı*" 
..,.. bu-1iD bydetım&\t, ttw..ı ~ = ~fDden tinin lle,r6 ve Şaırada-. _., tır Jd, Heas meselesi akla bile_. lrf.ır. m:ı b~ta~ te~1~~ ._ ,.. vtll,et hw1Ud1llldi ··--~3 
==.t.:..~...::= Wmi ~-=-. :!::!r;:.;=vıe~ ~. - _. B•IA ~ ~ ~de rad..:ı.:.ıa ~ ": J:="=llldlleı! 
• M«al al_. bulmımıyan mm- • lnacilılJM;e,~ede yük ~ kaıw ._..üld .mt umdmUYOr ve bırakmıvor ~ ~yatı teyit -tmettecHr. aramda~ 12 te ~ 
~ .-ı l'raiım ~ Mdadih'*'1k mii.~ fena ~~ .. Sµrlrede ~ .m. Hattl hurilizler buııu Jllnün ha- Londl'a. 18 (A. A.) - SU1b * .,_,. aeotf. 
-fildeki Alz'ftJııü ...... ettir!- W c-.,.u P*tı mıadl fa11 Mlı ~tte ~ hava ~ ~ tellkld ederek bütün dün- mübay~sına ait istikraz icha ya- Vastn.ctM, 18 (A.A.) - •tff~ ;;;ı:.,oillu ~ 
~Jar. A-..ı m~ Fzaiı.. g:· ~eti 8zalmdan olmı .. mevetıı olmemakla betabet, Şe- vamn her sevi bilmesini istivor -oılan "Lo:ndra haftası" mi,bme- mandie de 4ahfl okbıb; ~ ~8dtnkwaü ·-· 
jtZ .-ı!J ·!Dln ~ biçWr devlet istisnai ahval mm 'bulundulu yayla yeni iniş Almanyada yabancı radvoları di" betiyle Hess'in tayyaresi '°ti-af 1- Amer1b ~ Wtmaa nalı ~ ı.4. 6nal 
ftamnun lııtiMUıd b8tka bk kıta- ç olmak üzere herhangi bir meydanları tembı edeceği ~i ı.- ..-.o1'1W. lıcltle. Helıl ' de tetbiaıtia. ltr. 10 ~ •ıwırtı nauret aı. •ıdl .. ~Julara llllllılı 
etil nüfun *1tmda olmayıp bir ~n~yı elinde tutamaz. Bu is - makinalı bir harp i in <re müem meselesi başbvalıbıeri, Almanya- tir. na ahnnu$tır. ıer. ...... .......,, .. 
~ idiyc;riar ....... • -* iL 

lfr Jd. 8eıMlkfe S:.ai "*'llM Pb,ln ~ -fıeth# ıi livfılrı 
'1öle FraDSdb bu teınbttlü. Ma. Met nead olarak zıWlda td!W Kaljdre. 18 ~) - ~· 
~ Pet.Wkt ~ bQ,yük ldr de'11ete kaqı ;xa~lf Oİliıı- Irakta vaziyet saldıidtr. a.-. V. 
~ AinJtal Leahy a'C•dl Ya-~· Habbaniyemmtalalııı~de-
l*n mındaüa da ~ l3unuaıa beraber lbelelenin hu ği§ikJ!k olınanupr. 
~ ... vefıell ınevzcı• bahsolm - ... 
Dıler~s&aaf'mahfill• -=·~~.hdar mühim de- Kahire~ 1 8(A:A.) - ''Teblil" 

le işaret ...,~ne lltia:.AJman- ~. ~ Fransız gar- Irakta,, difnian. ~ ve 
va hiç bir -...ı A~ iJıe Ar u İDe'ic1ldU 30 binılı 89 1ti hwa ~~oto-
-*ika arlliidi ~ t1MJt _.bcf4dır. BU -... .... 111\t ... mobil n8kliyatı .at ukert-he -
'84ar ~ ·l>fr tefriki MftP8 i.. iilu ~ dli!8ı\ ztra defl- devamlı lıava hücunılai'ı 
•~~nida ~amısbr. ---~~aarMt ya~. 
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