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Fransanın 

Bulunduğu 

Müşkül Va:ı:iyet 

Almanya, Fransız donanma ve 
müstemlekelerini istemese bile, 
Avrupa hfıkimiyetinde vasiil biı: 
Fransa yaratmak emelindedir. Av
rupada Alman hakimiyetini tesis 
jçin buna ihtiyaç vardır. Alımın -
yanın ilk hedefi, A\TUpada bulu
nan bUtim milletleı·i iktısadi veya 
siyasi tahakkümü altına alarak bu 
kıtaya kayrtsrz ve sartsız hakim 
olmaktır. Almanyan:n Fransaya 
bir taknn müsaadelerde bulunma-

sının ilk sebebi budur. 

M. Zekeriya SERTEL 

cıırıı 

Harbi 

1 
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/JEN / Zl :lanın Yunanlstana ,. 
imali Afrikaya ola 
~safesinl de harltam.ı 

da bulacaksınız, 

Almanlar 1 Askeri Vaziyet Vichy h~kum~ti bir c;ıkma
zın içındedır. 

Fransa için harp bitmiş, fakat 
Fransa sulha kavuşamamıstır. 
Her mütarekeyi bir sulhün tak~p 
etmesi lazım _gelirken, Fransa ha
la bir sene evvel Almanya ile ak. 
dettiği mütareke devri içinde ya
şamaktadır. Bu yüzden Fransız 
topraklarının yarısı düşman iş
~ali altında kalmış, diğer yarısın-

Maleme'ye \ --.- ·-· - . .-1 

Top +a Gırıfle Deniz Ve 
da da bir türlü normal hayat te
essüs edememiştir. Bu vaziyet 

indirdi Kara Harbinin 
daha ne kadar sürecektir, biline- Kandiya ve 
rnez. İngiliz ve Amerikan muka-

Resmo 
vemeti arttıkça harbin uzayaca- Alman Kuvvetlerinden 
ğı anlaşılıyor. Halbuki Fransa 
bugünkü anormal şartlar içinde 
uzun müddet yaşıyamaz. T amamile Temizlendi 

Fransız milleti de üçe ayrıl-
mıştır. Vichy hükumeti etrafın
da toplanan muhafazakarlar bir 
an evvel sulhe ve normal şartla

Almanlar Paraşütle 

indirdi ra kavuşarak Fransada hayatın M k d 
başlamasını istiyorlar. Bu husus- an en e 
ta Fransanın şeref ve haysiyetini 
kırmadan Almanya ile normal Londra. 24 (A. A.) - Kandiya 

ve Resmo düşman kuvvetlerin
şartların teessüsüne yardım ede- den temizlenmiştir. Buralardaki 
cek bir anlaşma yapmıya da ha- hava meydanları ellerimizdedir. 
zırdırlar. Fakat bu anlaşmanın, Düşmanın indirdiği taarruz va -
Fransız imparatorluğunu aynen sıtaları kıtlarımız tarafından 
muhafaza etmesı, Fransada hıc toplanmaktadır. 
bir şeyin değişmemesi şartiyle.. Malemedeki vaziyet bu derece 

Halbuki Pariste toplanmış bir müsait değildir. Hava meydanını 
takım Nazi taraftarı Fransız ri- elinde tutan düşman bugün de bu 
cali vardır ki, bunlar da bir an raya kıtaat indirmeye devam e
evvel Almanya ile ,geniş ve etraf- diyordu. Hatta havadan bir mik
lı bir anlaşma yapılması lüzumu- dar ve belki de kısmen 75 mi1i
nu müdafaa ediyorlar. Hatta bun- metrelik topla bir kaç tane de 
lar, Avrupanın yeni nizammda havan topu indirmiye muvaffak 
Almanyaya tabi ve İn,giltereye olmuştur. 
düşman bir Fransanın teessüsi.ine İmparatorluk kuvvetleri Male
taraftardırlar. Bunların efkarı u- me hava meydanının sarktaki 
mumiye üzerindeki tesirleri meç_ mevzilerini tutuyorlar. Burada 
huldür. Fakat Almanların bunlar- cereyan eden muharebenin sid
dan ve bunların neşriyat ve nüfu_ detli olduğu anlasılmaktadır. Ma
zundan istifadeye çalıştıklarına leme müstesna olmak üzere va
süphe yoktur. Vichy hükumeti ziyet iyi olmakla beraber adanm 
bir taraftan bunları tatmine, di- münferit yerlerinde hala küci.ik 
ğer taraftan bunlarla mücadeleye Alrn~n grupları ı:nevcut ol~adığ1 

mecbur·olmaktadır. d~ :c;oyle~emez ~ı. bu hal ız aç e-
• dıcı mahıyetted•r. 

(Devamı: Sa. 5, S ü. 5} ı · (Devamı: Sa. 5, Sii. 7) 

Dün M.illi Küme 
Maçlarına 

Devam Edildi 
Fenerbahçe Demirsporu, Galatasaray 

Beşiktaş Altayı ve Gençlerbirliğini, 

Altınordu İstanbulsporu Mağlup Ettiler 

-· ,, 

Son saf haları 
( ASKERİ l\1ÜTEHASSISIMIZ YAZIYOR ) 

G irit h arbinde, kara harbini 
deniz ha rbi takip etmiştir. 

Bu suretle bu muharebede, ay-
rı ayrı iki saf hanın ayni zamanda 
inkişaf ettiği görülüyor. 

Almanlar ha\•adan indirdikleri 
paraşüt taburlarını tak ,·iye İl:in, 
harbin başladığı salı güni.inden· 
heri fasılasız b ir surette tayyare 
ile asker nakledi,vorlar. 
Almanların ilk hedefi Girittl'ki 

t ayyare meydanlarını. tahrip ede. 
rek burada bulu nan lngiliz ha\'a 
km·,·etJerinin mukavemet kahi
Jiyetini kırma tı. İki g iin d evam 
eden şiddetli bombardımanlardan 
sonra bu meydanlar kullanılam ı· 
yacak h ale geldi ve İngil iz t ayya
releri Mısıra ('.ckilmiye mecbur 
oldu. Bu sa;\'ede Alma:ı tay~:ar<'
leri kolaylıkla paraşiitı;iileri in
d irmek imkanını kazanmı~ ol· 
dular . 

Alınanların ikinci hedefi, Giri · 
din en biiyi.ik ta,yyarc mcydnnJ o
lan l\laleme'.vi zaptetmekti. Çiin
kii paraşütt:ü taburları getiren 
tayyarelerin arkasrndan asker ta
sıyan tay:yrclerin inebileceği ge. 
niş bir shaya ihtiyaç vardı. Bu
rası da ancak J\laleme tayyare 
meydanı idi. Ayni zamanda bu 
meydan Suda limnının da aı·ka
sına dii ·üyordu. Burasını zaptet
tikten sonra Suda limanının bom
bardımanı da kolaylasacaktı. İki 
giin si.ircn göğiis göğii~e muha· 
rcbeden Ye ava boınhardıman
larrnda n sonra Almanlar b u mc:r
danı da almı~·a mu\'affok olduları 
Ondan sonra nakfiye ta •yereleri
Ie ve l\lesserschınitt 52 tin ta:r
yareJerin arkasında bajilanan 
ı>laniirlcrle hu meydana asker 
nakline hasladılar. 

(De,·amı: Sa. 5ı Sii. 4) 

Alrilıada 

Tobruk'ta Kum 
Fırtınası Harekatı 

Zorlaştırıyor 

Habeşistanda Yeni 

Muvaffakıyetler 

Elde Edildi 
Kahire, 24 (A.A.) - "Tebliğ,. 

Başvekil Raşit Gcylani 

Irak Harbi 

, Tobruk bölgesinde kum fırtın.ıla
rın dün istikşafları ve harekatı 
zorlaştırmıştır. Sollumda devri
yelerimiz faaliyette bulunmıış -
lardır. 

11 Kerkük .. ve 
Bağdat'ta Harp 
Hali iıan Edildi 

Vichy, 24 (A. A.) - "Ofi., : 
Kerkük ve Bağdat vilavetlerin
de harp hali ilan edilmiştir. 

l rak tebliği 
~ahire, 24 (A.A.) - "'J'cbliğ,. 
Irakta, asi kuvvetler, dün Fal

luia'ya hücum etmiştir. Fakat 
şiddetli bir bombardımandan 
sonra, eski mevzilerimiz kıta !a
rımız tarafından yeniden iş_gal 
edilmiştir.Bir miktar kamyon ve 
tank alınmıştır. 

Ba_ğdadın 20 kilometre kad<lr 
simalinde Kassels karakol mev -
kiinde bir Irak petrol deposu 
bombardıman edilmis ve mi'.-cıl
yöz ateşine tutulmuştur. Bura -
da dört büyük yan~n cıkarll -
mıştır. Avcı tayyarelerimiz. Mu
sul tayyare meydanırı1 mitralyöz 
ateşine tutmustur. Tki düsman 
tayyaresi tahrip eciilmi!'i. diğt'r 
birisi hasara uğratılmıştır. 

Sollumda kıtalarımız 20/21 ma 
yıs sabahı küçük bir düşman müf
rezesini imha etmişlerdir. 21 Ma
yıs sabahı da kuvvetlerimiz bir 
düşman koluna hücum eder~k 
bir kaç tank tahrip etmişlerdir. 

Pado zaptedildi 
Ankara, 24 (Radyo Gazetesi) -

Bugün neşredilen Ingiliz tebliği 
ne göre Habeşistanda Pado kasa
bası da Ingil.izler tarafından zapte 
dilmiştir. Burada iki Italyan tü
n:ıeninin kuşatılmış olduğu bildi
rılmektedir. 

(Devamı: Sa. fi, Sii. 3) 
{ - . _ _,,..,"--· .... ., 

HÜKUMET iRAK 

'ERKANININ AiLESİ . 

A NKARA YA GELDi 

(De\•amı: Sa. 5, Sii. 3) 1 

Ankara, 2-l (TAN Muhabirin
den) - Irak B:ış\•ekili Rtışit Al! 
Geylani'nin karısı, kızı ve oğlu, 
Harbiye Nazm Naci Şev)tetin ka
rısı, kızı ve oğlu bugün, Toros 
ek!\presiyle Ankaraya gelmişler

dir. Misafirler, doğruca Irak Se
!aretlıancsine gitmlslerdir. Toros 
ekspresi dört saat kadar tcah
hıı rla gelmiştir. 

Groenland 
Açıklarında 

Deniz Harbi 
Oluyor 

İ ngilizl e ri n 42 Bin 

Tonluk Hood 

Zırh lısı Batta 

Almanların Bismark 

Zırhhsı Yaralandı 

Alman Filosu 

· Takip Edil iyor 

Tayyarelerle nakledilen paraşütçü kıtaatın yere hep birden inişleri 

Londra, 24 (A. A.J - İngiliz A. 
mirallik dairesinin tebliği: İngil
tere bahriye kuvvetleri bu sabah 
erkenden Groenland açıkalarında _ 
aralarında Bismark zırhlısı da bu
lunan Alınan deniz kuvvetletin ı 
önlemişlerdir. Diismana yapılan 
taarruz esnasında Visamiral Hol
lond'ın ba~·rağını taşımakta olan 
Hood zırhlısının barut mahzeni
ne talisizlikle bir isabet vak i ol
mus \'e zırhlı iniilak etmistir. 

Girit Dnilnde 

Alman Deniz 
Hücumları 

Tardedildi 

Bazı Küçük Gemiler 
Asker Çıkarmıya 

Muvaffak Oldu 
Londra, 24 (A .A.) - Times'in 

denzicilik muhabiri yazıyor: 
Resmi bir beyanat nesredilme

mekle beraber donanmanın Giri
de yapılan hücumu' tardettiği 
muhakkaktır. Donanma burala 
hava müzahereti olmaksızın faa
liyette bulunmuştur ve vazifesini 
mükemmel bir surette ifa etmiş
tir. 
Donanmanın zayiatsız kurtul

duğu da beklenemez. 

<Devamı: Sa. 5. S li. 5l 

. . 

\Sur iyede Vaz iyet 

1 Fransız Hava 
Filosu Filistin'e 

İltica Etti 

Hür Fransızlara 

Mensup Bir Filo da 

Filistin' e Geldi 
Kahire, 24 (A. A.) - Hür Fran

sız şark radyosu, Glen - Martin 
tipinde Fransız tayyarelerinden 
mürekkep bir filonun. Suriveden 
gelerek Filistinde İngiliz hava 
kuvvetlerinin bir tayyare meyda
nında yere inmiş olduğunu bil
dirmektedir. 

Radyo gazetesille göre 
Ankara, 24 ıRadyo ~azetesi) -

Londradan bildirildiğine ~öre, 
Hür Fransı7 kuvvetleriı;_e ~en. , 

(Devamı: Sa .. ı. Sn. 1) 

Bismark zırhlısında hasarlar 
vuku buJmu~tur. Dii manın taki
bi devam etmektedir. 

Hood zırhhsı mürettebatından 
ancak pek azının kurtulabilmiş 
olmasından korkulmaktadır. 

* HOOD ZIRHLISININ EVSAFİ 
Bu ~emi meşhur bir İngiliz 

Amiralinin ismine, izafetle Hood 
tesmiye edilmiştir. İnITTltere -
nin anavatan filosunun mühim r 
safıharp gemilerindendir. 1918 
de denize indirilmiş, 1920 de 
hizmete ,girmiştir. 42,100 ton 1 

hacmindedir. 
262 metre uzunluğunda, 32 oi 

metre _genişliğindedir. 31 mil k 
süratinde olup zırhlının 8 adet ı 
38,1 lik, 12 adet 14.0 lik. 4 a. i 

det 10.2 milimetrelik topları var- ~ 
dır. 21 milyon İngiliz lirasına ; 
mal olmuştur. ·r 

Zırhlı cereyan eden muhare- ı 
beye Amiral gemisi olarak işti- ~ 
rak etmişti. ~ı. 

Groenland açıklarındaki muhar e bede bir infilak neticesi battığı anlaşılan Ingiliz Hood arhlısı 

Büyük Şehirlerimizde S. Rusyada ' 
Modern Sıijınaklar Askeri 

Y t 1 K · I · + Hazırhklar ap ırı ması arar aş 1 Moskova24(A.A.)-"Reuter, 

Ankara, 24 (TAN Muhabirin-j J?eçmek için etütlere devam olun- Sovyetler Birliğindeki askeri h: 
den) - Memlekette sı_ğınaklar maktadır. zırlıklar hak~ında son allmc 
· · · b' "ddettcnberı· ya sonbaharda hızmete çağrılacak ınşası ıçın ır mu . - ,_._ ............... -' ı 1 ruf 

ıl hazırlıklar hergün biraz da- 0 a!l 9~1 sı ıı;a. mensu p genç 
P a~ · 1· b l A •k H b lerın yuzde 78 ının Moskovada ha ılerlemektedır. stan u ve merı a ar e . d"d t l' .. kt lm.ala-
Ankara başta olmak üzere 15 ka- ~:~r ı en a un gorme e 0 

dar vilayetimiz hazırladıkları N 1 y ki yor? · 
proieleri Nafia Vekaletine ~önder aSI a aşı • Moskova askeri komiseri Çer-
misler. tasdik ettirdikten sonra Birleşik Amerikanın harbe fiilen nik, işçi teşekküllerinin organ h 
faaliyete 5legp:ılşlerdir. müdahale etmesi ihtimali dUnya· olan Trud gazetesinde yazdığı ~iı a s 

Bu sıf!ınaklar havadan korun- yı meıgul eden başlıca mesele· yazıda. gelecek son~a.#harda hız 
mayı icap ettiren her türlü teski- ıerden biridir. Bugün ikinci say· me.te a_lına~ak o:~ ~ır ç~k gen< 
latı ihtiva edecektir. Soyunma o- tamızda neırıne başıadıöımız. bil" ~erın ~ıı:ıdıden. ı~ ~ır pılot, dı 

d · d 1 b 1 serf makale, size. Amerikanın gerlerının de ıyı bır ask er ola-
dası, uş: ;~yır 0 a arı u una- rak yetic::miş olduklarını bildiri -
cak. ,vantılatorlerle havaları tas. muau am kaynaklarını nasıl se- or ır 
five olunacaktır. ferber ettiğini ve hümmah bir Y · . . 

Diğer vilayetlerde de sığınak- şeklide naeı 1 hazırlandıöını an · . Çernik, ask~rlik talimlerinin 
lar insası kin hazırlıklar yapıl- ıatacık ve bugünkü Amerikayı Fınlanda harbındc:n. alınan ders-
makta ve sehrin münasip bir ma- tanıtacaktır. !~re dayandı~ını ılavc etmekte-
hallinde bir an evvel faaliyete ··~-..... ..,... %-..:U dır. 
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• • •• 
lkı Kızı Oldüren 
Ali Özdemir YAKLAŞIYOR 1 J Torbaları 

·------------ Dikiliyor 
'Teslim Oldu 

Maas 
'Yo lam 

Us •• u ~merı·kada merikan halk ki.ıtlesı sefalctının 
~ gözden gizlenmesine sebep olu-

yordu. törtyüzler Roosevelt, bu yeni sistemde, 
servetin gayri müsavi tevzii csa-, Alf 1 sına dayandığı, ve Nev Dcal'in e mış ar köti.i hayal şartları içinde yaşa-

"Hitlcri mağlübetmek la- yan kütlenin mı.idafii olduğu id
zımdır. Bu zaruret, biitün an- diasındadır. 
laşamamazlıklarm fc\'kinde - Bu sistem muvaffak olmuş mu 
d ·r dur? Rakamların diliyle konu-' .,, 
Müşterek tehlike iki rnuha · şalım: 

sım kapitalist grupunu anlnş· 1936 da milli varidat komitesi 
mıya zorlamıştır. Artık Ne\· tarafından neşrolunan rııporJar 
Deal mücadele:>inde bir müta- mucibine~, programa göre yar-
reke akdedilmiş ı=ibidir. dıma tabi tutulması icabeden 
" .. .. .* * . . muhtaç kütlenin ancak yüzde o-

Buyuk ~,, .. Bu. pft kelime tuzuna el uzatılabilmiş, yuzde 
Amerıkada dılın pelesen- yetmişi bundan mahrum kalmış-

gibi dudaktan dudağa dol~ı.r., tır. 
rtıerikayı iyi t?n.'y~bilmekA. içın 19 milyon ailenin senelik va
ınun mfm~sını ı~ı bı.lmek ltızım-, sati geliri, 471 dolar olarak 
r. Amerıka Bırleşık Devletle- hesaplanmıştır. Halbuki Amelii
nde btiyük iş, iki grup tnraiın- kada ••tek" adamın vasati hayat 
ın temsil olunmuştur. ., sevıyesi 450 dolardır. 
"Dört yuzler", ve "~ltmışl~r. Yfuıi başka bir deyim ile, u
Dört: r~zlcr . Amerikan arıs - mum Amerikan nüfusunun üçte 
krasısını teşkıl ed~r.. Bunla.r ikisi, milli gelirin ancak yi.ızdc 
len muha~~a~ hakıkı ~merı- onuna sahiptir. 
lılar degıldır: Ekserıyetl~, Digcr taraftan nüfusun yüz-

oosevclt'lcr, Van Reus.~elaer: de biri nisbetindeki ekalliyet hü
r, ve Nevyork'un h~mu: ycnı tün milli servetin yüzde on üçü
msterdam adını taşıdıgı gunler- nü elinde bulundurmaktadır. 

New Harlemi kuran Stuyve
ut'ın ahfadı gibi Holandalılar
r. 
Btiyük Amerikan servetlerinin 
mı azamı Rokfoller'in Stan-

ırt OH, kumpanyasını kurduğu 
J80 yıllarında meydana gel -

tir. 
Tnbü daha evvelleri de, ser -
•t sahıplcri yok değıldL Fakat 

illerle Avrupalıların r\iyala -
da bıle görüp de inanmadık-

1 bugunkü muazzam Amcri
n servetlerinin meydana gele
mcsi için ancak 1880 yılları-

rl baş döndürücü borsa oyun
rına ihtiyaç vardı. 
"Altmışlar,, a gelince, Cümhur 
ısı Roosevelt'le onun Dahiliye 

azırının kendilerine harp ilun 
tıği 1938 yıllarında sivrilmeğe 
lamışlaı·dır. 
'Harold Içkes,, "Altmışlar,, ı 

O milyarı bulan Amerikan 
ili seıvetinin üçte ikisini kont 
Harı altında bulundurmakla 
ıham eder. 

* * Kontrol etmek demek, bilfiil 
sahip olmak demek değil

ır. Bir şirketi, veya bir şir
tleri grupunu kontrol altında 
ılundurmak için, o şirket veya 
ketler grupu hisse senetleri

muayyen bir miktarına - yüz 
otuz, ila yüzde otuz üçüne -
ıp olmak ktıfidir. 
Umumıyetle, Amerikan milli
tperverlcrinin servetleri ol
ığundan çok fazla tahmin edil-

tir. Amerikada bugüne ka
r kaydolunan en büyük miras 
6 milyon dolardır. Bu miras, 
•27 de ölen "Dört yi.izler,, den 
ıyne Whitney adındaki bir pet-

Amerikalıların her fırsat düş 
tükçe böbürlendikleri ha

yat seviyesi ancak mahdut bir 
zümreye nasip olur. 

Bu hususta Mis Perknis: 
"- Bu seviye hıç kimsenin 

erişemiyecegi kadar yüksektir!,, 
diyor. 

Ncv Deal'in bu yarım muvnf
fakıyctsizligine rağmen Roosevclt 
nasıl tutunabilmiştir? 

Çünkii alkışlanmak için mu -
vaffakıyet şart değildir. :\tesele 
hüsnü niyettedir, başarıda de
ğil. Amerikan amelesinin ve hnl
kının bir kısmı da bu sistemin 
kendileri için fidil ve alicenap 
bir sistem olduğu vehmindedır 
ya? Bu da yeter! 

"Büyük iş,, in bugünkii vazi
yeti nedir? 

" Hitleri mnğlfıp etmek lazım
dır. Bu zaruret btitün anlaşama
mazlıkların fevkindedir.,, 

Mı.işterek tehlike ıki muhasım 
kapitalist grubunu anlaşmıya 
zorlamıştır. Artık Ncv Dcal mü· ı 
cadelesinde bir mutareke aktedil : 
miş gibidir. 

Hatffı, Bay Knox ve Bay Stim
son gibi Cümhuriyctçiler de de
mokrat hükumete iştirak etmiş· 
tir. Ve yınc bu arada bazı muf
ril unsurlar Rooscvelt'in vazi -
fesini kolaylaştırmak için istifa
larını teklü etmişlerdir. 

"Altmışlar,, hükumetle iş bir
liği yapmıştır. Bu şartiar içinde, 
onlar Roosevelt'siz, Roosevelt de 
onlarsız olamaz. 

Zaten işin esasına bakılırsa, hiç 
birinin bankadaki para yığınları 
bundan zarar görecek değildir. 

PİYASADA: 

ilk 
__ ...,...._ 

Parti Bu Hafta 

Bitirilecek 
Yardım Sevenler Cemiyeti i

çin Taksimde Beden Terbiyesi 
.genel direktorlüi!ü binasında bir 
daire hazırlanmıştır. Cemiye~ 
simdiden sonra toplantılnnnı bu 
dairede yapacaktır. Dün Eminönu 
Halkevindeki bürosunda toPlanan 
cemiyet. milli müdafaa isleri için 
peksimet torbaları hazırlanması 
işini organize etmiştir. 

Torba bezlerini toplantıda bu
lunan kız sanat mektepleri nra
larında taksim etmişlerdir. Bun
lar bu hafta icinde dikilerek ce
miyete teslim edikcektir. 

Salı günü cemiyetin basta bn· 
kıcı kolu bir toplantı yapacaktır. 
Bu toplantıda gönüllü hastabakı
cı olmak için yapılan müracaat
lar tetkik edilecek ve kurslara 
ı?Öre kadrolar yapılacaktır. 

Müracaat edenlerden lise me. 
zunları, tıp fakültesi kız talebe
sinin yanına verilecek ve hasta
hanelerde yetiştirilme isini fa
külte profesörleri deruhte ede
ceklerdir. 

lzmirde 
İzmir, (Hususi) - Yardım Se

venler Cemiyetinin sargı hazırla
ma hareketi ile muvazi olarnk ce
miyete para. sargı, tentürdiyot 
teberrüleri gittikçe fazlalaşmak
tadır. Cemiyet bütün kadınları 
calışmıya davet etmiştir. İzmir 
kadınlan cemiyetin davetine ha
raretle koşmaktadır. ,.. ___ _ 
Eyüpte Yaralanan 

Şakirin Sıhhi 

· Vaziyeti Fenalaştı 

' 

Şakir adliyeye getfrilfrkerı 
Bir kaç gün evvel Eyyübün 

Bolluca köyünde MeHtnet Yıl
mazla Şakir kavga etmişler ve 
Yılmaz Şakiri vücudünün muhte
lif yerlerinden yaralamıştır. 

Yaralı Şakirin sıhhi vaziyeti 
ehemmiyet kcsbettıği için adliye. 
ve .getirilmiş ve hastahaneye kal
d1r1lm ıştır. 

f( ongrede senelik rapor ve bilanço okımurkeJ1 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
yıllık konJ,?resi dün yapılmıştır. 
Kon.grede kurum merkez ve şu
belerinin bir yıllık faaliyet rapo. 
ru okunmuştur. 

Bu rapora göre. Kurum bu se
ne şehrin muhtelif mahallerinde 
Çocuk dispanseri cocuk yuva
sı, süt damlası olmak üzere yeni
den on bir müessese açmıştır. 
Yeni yıl bütçesi 73056 lira ola
rak kabul edilmiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
yeni idare heyeti su şekilde te-

şekkül etmiştir: 
Doktor Ali şükrü Savlı, Fet

hi Erdem, Hayriye Kırdar, Hü
samettin Sunol, İbrahim Zati Ö
~et, Kudsi Halkacı, Maşuka İpek. 
ci, Naile Tevfik Sa,i!lam, Reşit 
Cavdar. Refika Behçet. Reşide 
Recai, Semiramis Ekrem. SemseL 
tin Günaltay, Tevfik Kut, Zühtü 
İnhan. 

Kurumu. Ankara .ı!enel merkez 
kongresJnde Şemsettin Günaltay 
ve Fethi Erdem temsil edectıit
tir. 

Bir Kaginbirader, 
Beş Çocuk Sahibi 
Eniştesini öldürdü 

Dün saban Feriköyünde bir ci
nayet olmuş ve Hüseyin adında 
bir adam, Hüsnü adındaki enişte
sini bıçakla yaralıyarak öldür
müştür. 

Vaka hakkında yaptıj!ımız 
tahkikat neticesinde öğrendiğimi. 
ze J,?Öre, bu kanlı hadise şu şekil
de olmuştur: 

Feriköyünde, Rum kilisesi ci
varında otomobil tamircisi Hüs
nii adında bir gene. karısı, bcs 
çocuğu ve kayın valdesiyle bir a
rada oturmaktadır. Hüsnünün 
kayın biraderi Hüseyin de yine 
o civnrda ve .ltarısiyle birlikte bir 
başka evde oturmaktadır. Onun 
cia altı aylık bir çocuğu vardır. 

Hüseyinin karısı Semiha, kay
nanası Hatice ve görümcesi İh
sanla iyi geçinememekte ve bu 
yüzden Hüsnü ile Hüseyinin de 
araları açık bulunmaktadır. 

Evvelki gün de Semiha ile İh
san ve Hatice ağız kavgası yap
mışlardır. Hüseyinin buna fena 
halde canı sıkılmış ve bir ara e. 
niştesine kahvede rasgelince ncı 
acı şikayet etmiş ve aralarındaki 
münakaşa kavga şeklini alırken 
arkadaşları araya girerek ikisini 

öıanren Hllscym Oldürnlcn Hasan 

de evlerine yollamışlardır. 
Hüsnü eve döndiikten sonra 

karısı İhsana: "Kardeşin bana çok 
fena mualemede bulundu. Küfür 
etti. Onu adamakıllı döveceğim" 
demiştir. • 

Nihayet dün sabah enişte, ka
yın birader sokakta karşılaşmış
lar ve derhal kavgaya tutuşmuş
lardır. Bu arada ikisi de bıçakla
rını çekerek birbirlerine saldır
mışlar ve nihayet bir müddet 
sonra iki kav):!acı de bitap bir va
ziyette yere düşmüşlerdir. Hüs
nü aldığı yaraların tesiriyle he. 
men orada ölmüştür. Vaka yeri
ne yetişen polisler ağır yaralı Hü
sevini hastahaneye kaldırmışlar
dır. 

Vaka hakkında tahkikat yapıl. 
maktadır. scrmayedarına aittir. Bun

n ba~ka bu hususta en şaynnı 
!{kat misnllerin biri de hayat
~ken serveti en aşağı iki bu
k milyar hesap edildiği halde 
dt.iğü zaman servetinin topu 
pu yirmi beş milyon dolar ol
ıgu görülen Rokfellerdir. 
Muazzam Amerikan serveti 

,-
30 Bin Çuval Kahve 

.. __ 

n belli başlı kaynaklarından en 
uhimmi petroldür. "Büyük iş,, 

a siyasi teşekkülü Amerika 
umhuriyetçi fırkasıdır. Bu iır-

Amerikan siyaseti üzerinde 
yıllık mutlak bir hllkimiyet 

urmuştur. Nihayet on beş yıl
k bır muvaffakıyetsizlik neti

mde mevkii iktidardan düş -
uş, yerini 1933 te Rooseve.ıt·in 
berliği altındaki Amerıkan 

mokrat fırkasına bırakmıştır. 
3uyÜk iş,, parolasiylc ortaya 
tan Amerikan Cümhuriyetçile
bugun artık yıkılan hakimi -
lerını yeniden tesise ve da

nık kadrolarını yeni baştan 
nsıka boş yere uğraşmaktadır
?. 

"Büyük iş,, taraftarları, Ame
tan Demokrat partisinin "Nev 
al., programını, Amerikayı 

, rmakarışık bir tecrübe,, ye 
çıkmaz sokağa sürtiklemck, 

tıkçe büyüyen bir işsizliğin ö· 
e geçememek, devlet mas -
larını alabildiğine kabartmak 

~ bt.iti.ın bunların fevkınde sınıf 
avgasını körüklemekle ittiham 
ferler. 
Demokratlar, "Servet diyarı 
nerika,, şayialarının masaldan 
ka bir şey olmadığı hakikati
ifşa etmişlerdir. 

* * 1929 (Wall Strex) borsası if-
lasından ve bilhassa Roose 

ltten evvel, görünüşte Am~ri
yı karakterize eden şa'şaalı 
ahın iıstün körlüğünü hiç kim
kabuletmek istemiyordu. Mil
nerlerın ve milyoner servetle
.hın gözlerde büyiıtülmesi tek 
lıme ile milli gurur, ayni sıra
rda tekrar bir Avrupa memle
ti halkından çok daha feci şart 
r içinde yaşayan geniş A-

Dağıtllacak 
Ticaret Vckfıleti, kahve tevzi

atı hakkında cay ve kahve birli
ğine yeni bir emir vermiştir. Bu 
emirde kahve darlığına meydan 
vermemek şartiyle, yeni esaslar 
dahilinde kahve tevzi edilmesi 
bildirilmektedir. Çay ve kahve 
birliği, evvelce piyasaya verile!1 
300 çuval kahveyi kuru kahvecı
lere vermişti. Yeni tevzi şekli~ 
de yine bu esasa riayet edile
cek, fakat kuru kahvecilerin çe
kirdek kahveyi bir başkasına 
satmamalar~. çekilmiş kahve ha
linde perakende ofarak halka tev
zi etmeleri 1 temin edilt'Cektir. 
Tevzi usullerine riayet edilmedi
~i takdirde. son J,?elen 30 bin çu. 
val kahvenin bir av iç-inde piya
sada kaybolmak ihtimnti coktur. 

Beı. Kooperatifi - Şile bezleri 
hakkında tetkikat yapan hevet. 
dün şehrimize dönmüştür. Şile 
bez müstahsilleri arasında bir ko
Qperatif kurulmasına karar veril
miştir. 

Çh·ilik Tel Getirilecek - Şeh
rimizdeki çivi fabrikaları, pik 
demir mukabilinde Çekyadan çi
vi imaline mahsus demir tel ge
tireceklerdir. Bu hususta Çekya
daki sınai bir müesseseyle çivi 
fabrikaları arasında bir anlaşma 
yapmak kabil olmuştur. Pik de
mirin Karabiik fabrikası tarafın
dan ihracı da temin edilmiştir. 

Zahire Mübayaatı - Toprak 
mahsulleri ofisi, viliıyet hudutla
rı dahilinden ve Trakyadan kendi 
arzulariyle anadoluya geçenlerin 
satmak istedikleri hububat. ku
ru sebze ve sanayide kullanılan 
nebatatın satın alınmasına karar 
vermiştir. Mallar İstanbul bor
sası fiyatları esas tutularP1- satın 

alınacaktır. 

I• kinci bir cihan harbinin i · 
çindeyiz. Avrupa kıtnsın

daki mitletlerin çoğu istila al-
tındadır. Zaferin hangi tarafta v 

kalacağına katiyetle hiiknıede- Bulundunumuz 
meyiz. Hangi taraf galip gelir- '2 

Dava 

1 

se gel in, diinynnın alacağı ek. 
Jiıı eskis'ne benzemiyeceği de 
muhakkaktır. Biiyiik sanyai 
devletlerinin giri tiği bu harpte, 
küçük milletlerin istikbali ka
ranlıktır. Diinyanın ikinci bir 
l'İhan harbiyle ne şekilde taksim 
edileceğini, bu küc;iik milletle- ----Yazan : ••uu•• 
rin ne \·nziyet alacağını bugün- S 1 
kii hadi clere bakarak tahmin $ s b•h s f 1 
etmek giiçUir. l~akat bu devlet· • a 1 a er e 
lcrin lıurbe ne maksatla girdik- t. • • • • • • • ·--•••••• • • •• 
!erini gozonunc getirirsek, bu 
milletleri bekliyen istikbali tah· 
nıin edebiliriz. 

* * 
I• ngilterenin mevcudiyetimizi 

muhafaza dediği düsturun 
içinde, İngiliz imııaratorluğu. 
mm, kolonilerini, me\'cut liberal 
sistemini muhafaza da dahildir. 
Eğer, diinyayı Almanya ile 8. 
dilfıne hir ~ckilde taksim nıiirn
kiin olsaydı, hu harbt: girmiye
cckti. Jlaho.;:istmıı, ispanyayı, 
A \•usturyay Ç-s.koSlovakyayı, 
feda e(lerelı;, -:rllnıanyanyı Sov. 
yetlere tevrihJ.cifıMrek',oıvcrdiği 
ta7.minat Alıtıanyayr tntınilı et
medi. fogiltercnin gayesi, büyiik 
sanayiinin pazarlarını nıuhafıı· 
za etmek, hu pazarlarda kendi
ne rakip olan Almanyayı bu 
sahalardan uzaklaştırmaktır. 

* * 
A lmanya, birinci cihan har· 

hinden mağlıip çıkını~, 
Versaillcs muahedesiyle, kendi-

sine yiiklenen ağır tazminatla, 
kolonilerinden \'e pazarlarından 
mahrum edilınistir. Biiviik mik. 
yasta ilerliyen ·Alma~ sanayii, 
iktisadi bir çok tedbirlerle nıağ. 
llıı> \'aziyetindc dahi İngiltere· 
ye rekabet etmiştir. Sanayii 
haddi kus\'nya \'armıs bir AL 
ınanvanın. fazla istihsalfıtını sii
recek pazarlar elde etmek endi
şesiyle giriştiği bu harpte, bii
yiik bir Alınan imparatorluğu 
kurmak gayesi vardır. Bundan 
e\•\·elki harı>lerden. cihan har. 
hinden aldığı dersten mülhem 
olarak h<;yle bir imparatorlu
ğun, hugünkii emperyalist zıd· 
diyetleri ic;inda ancak kendine 
rakip olan emperyalizmi ta
mamiyle imha ~ekliyle münıkiin 
olacağına kanidir. Avrupa kıta
sına bir unitc halinde hakim o
lan bir Cermen imparatorluğu 
ancak, hu geniş metropolii ya
satacak, ham madde ihtiyacları
nı tatmin edecek Afrika müs
temlekelerine nmhtal"tır. Bu 
sebeple İngiliz empeQ·alizıni-

nin ayağı Avrupadan ve Af.ri
knclıın çıkarılmalıdır. 

* * 
I• çinde bulunduğumuz harıı 

bu iki büyiik devletin. 
ya diinyayı yeniden taksim ve. 
ya eskiyi muhafnzn için açtıkl:ı. 
rı bir harptir. İngiltere, icinde 
bulunduğu bu müşkiil vaziyete 
rağmen, harbin sonunda diin· 
yanın şekli değişeceğini söylii
:vor. .Fakat bu deği:;ıiklik ne 
İngiliz si)•asilcrinin, ne de İn · 
giliz empalizıniyle işberaberliğil 
yapan Amerikanın verdiği iza
hatta sarih değildir. Amerikan 
devlet sekreteri Ilull'iin dört 
beş mndde ile ifade ettiği deği-ı 
şiklik de, istikbal hakkında fi· 
kir verıniye salih değildir. llattf. 
hu bcvan.ata giirc hiç bir şe~ 
değiı:miyecektir. Sadece millet
ler arasında serbest ticarete ve 
mütekabil anlaşmalara miistenit 
bir nizam kurulacaktır. 

* * 
Diinyanın yarası bu basit 

tedbirlerle tedavi edile 
nıiyecek bir hale gelmiştir. j 
cinde bulunduğumuz hu harptr 
milletlerin <;oğu esaret altında 
dır. Bu esaret dc,·resi ne kada1 
siirecek, diinyanın yeni alacağı 
şekilde, bu kliciik milletlerin ,.a 
ziyeti ne olacak? Jliiviik devlP.t 
lcrin arasındaki hu harp, diin · 
yanın kıta unitc'lerine ayrılması 
davası nasıl hnllcdilecek? Diin· 
ya yine eskisi gibi cmperyalis1 
de,·JetJer adasında mı taksim e 
dilecek? Yoksa tek bir millet 
blitiin bir kıta~·n htıkim mi oJa. 
l'aktır? fçindo bulunduğumm 
da\'a hudur. 

Yaka Günündenberi 

Harabelerde Kalmış 

Ali Özdemir adliyederı 
çıkarkerı 

Üç gün e.vvel Fatihte nişanlısı 
Hayrünnisa, ve komşusu Şükranı 
öldüren ve o gündenberi bulu
namıyan Ali Özdemir, diin ken
diliğinden müddeiumumiliğe ı!i
derek teslim olmuştur. 

Ali Özdemir dördüncü sorJıu 
hakimliği tarafından isticvap o. 
lunduktan sonra tevkif edilmiş
tir. Fakat bilahare görülen lüzum 
üzerine tıbbı adliye götürülerek 
müşahede altına alınmıştır. 

Ali Özdemir ifadesinde, Hay
rünnisanın evine gittiğini fakat 
ondan sonra ne olduğunu bilme
di_ğini ve bir müddet sonra ken
disini Fatih caddesinde buldui'tµ
nu söylemiş ve bundan sonra yap
tıklarını da şöyle anlatmıştır: 

"- Düşiine düşüne Saraybur
nuna ırittim. Oradan tekrar yii. 
rüye yürüye Yeniköye ~ıktım 
Burada bir adamdan 3 lira mu
kabilinde şu üzerimdeki eski el
biseleri aldım. Kendi elbiseleri
mi de denize attım. Üç gün ha
rabelerde saklandıktan sonra bu 
ı?Ün huzurunuza geldim.,, 

lraktaki 
lran 

Mallarımız 

Voliyle 

Yurda Getirtilecek . 
İrakta cereyan eden askeri ha

d iseler yüzünden, Ba~dıat ve Bas
rada muhtelif mallarımız knlmış.. 
tır. Bunların arasında 10 bin san. 
dık çay vardır. (Her sandıta 11 
kilo 300 gram çay bulunmakta
dır.) 5 bin ton kalay Basrada, 50 
ton kakao da Bağdatta beklemek
tedir. Bundan başka Ziraat Ve
kaletine ait olan ve Amerikadan 
g-etirilen ziraat aletleri, hususi 
müesseselere ait motörlü vasıta
lar. ham kaucuk, otomobil lasti. 
ği de. !rakın muhtelif istasyonla
rında durmaktadır. İrak sefiri
miz. bu malların İraktan Türki
veve sevki için, çareler aramak
tadır. Ziraat Vekaletinin bir me
muru da, ziraat makinelerinin 
Türkiveyc sevkini temin etmek 
üzere fraka hare.ket etmiştir. 

İraktaki mallarımız. Basra kör
fezinde İramn en mühim limanı 
olan Benderbuşire nakledilecek 
oradan İran içinden Tebrize ve 
daha sonra Tebriz - Trabzon yolu 
vasıtasiyle meml~ketimize getiri
lecektir. 

BELEDiYEDE 

Eğlence 

için Yeni 

Yerleri 
Tarife 

Belediye tarife komisyonu dün 
faaliyetini bitirmiş, hazırladığı 
raporu ve ej!lence yerlerinin sı. 
nıflannı gösteren listeleri beledi
ye daimi encümenine göndermiş
tir. Encümen yarın bunları tetkik 
edecektir. 

Belediye iktisat müdürlüğü ha 
zırladığı raporda bUJ!Ünkü hayat 
sartlarını _gözönünde tutarak meş 
rubat tarifelerine yüzde yirmi 
beş nisbetinde bir zam yapılma
sını teklü etmektedir. Bu zam 
daha çok, küçük şişelerdeki ispir. 
tolu içkiler üzerinde yapılacaktır. 
İktisnt müdürlüğü yalnız bir 
mevsim çalışan yazlık kahveler 
de de alkolsüz içkilere zam ya
pılmasını muvafık J,?Örmektedir. 

Band.aj Geliyor - Tramvay i
daresinin muhtaç olduğu bandaj. 
!arın 5 Haziranda Köstence lima· 
nına gelmiş bulunacağı haber a· 
lınmıştır. Gelecek bandailnrlcı 
Tramvay idaresinin üc senelik ih. 
tiyacı karşılanacak ve depolara 
alınmış nrabaların hepsi sefere 
C'ıkarılabileccktir. 

Basit Bir Şekle ifrağ 

icsin Bir Layiha 

Hazırlandı 
Ankara. 24 (TAN !\1:uhnbirin 

den) - Askeri ve miılki tekaüt 
kanununun 61 inci maddesinir 
değiştirilmesine ve bu knmınr 
bazı fıkralar eklenmesine dai• 
kanun lavihası umumi heyete 
se\·kolunmuştur. 

Tekaüt kanununun 61 inci ma~ 
desi mucibince zat mansı sahip 
!eri senede iki defa voklamıv 
tabi tutulmaktadır. İhtiyar mi.ite 
kaillerle dul kadınlar ve yetimle 
rin her altı ayda bir belediye 
c'len veva ihtiyar heyetlerinder 
ilmühaber alarak ibraz mecburi
yetinde bulunmaları büyük bir 
külfet teskil ettii!i cihetle yokla· 
ma ile takip edilen maksatların 
bnska şekillerde temini suretiyle 
voklamanın kısmen olsun kaldı
rılması düsünülmüş ve rapten su. 
nulan lfıviha bu maksatla tanzim 
edilmiştir. Yoklamadan maksat 
aylık sahiplerinin maaş almak 
hakkını muhafaza edip etmedik. 
lerini tcsbite yani kendilerinin 
hayatta olup olmadıkları başka 
taraftan nıaaş alıp almadıkları, 
kız çocukların ve kadınların ev· 
lenip evlenmedikleri ı?ibi husus
ları tahkikn matuf bulunmasına 
ırörc mans sahiplerinden fotoğraf
h hüviyet varakası istemek. ma· 
aş alanların nüfus kağıtlarına ma 
,s sahibi olduklarına dair meşru
hat vermek. ~vlenme vukuatını 
mal dnirelerin,e haber vermek hu
susunda evlenme memurlarına 
mecburiyet tahmil etmek ı?ibi teb 
dillerle bu maksadın temini müm 
kün görülmüş ve layiha buna gö
re tadil edilmiştir. 

Mii.teknitlerin yeniden hizmete 
alınması tekaüt maaşlarına mü. 
essir olduğu cihetle bu noktav1 
takibe medar olmak üzere müte
kait memur istihdam eden devlet 
ve vilayet. belediye müesseseleri 
aldıkları memurların maaş vazi 
yetini tetkik ve mal sandığına 
ihbara mecbur tutulmuşlardır. 
Bu takyitler konmakla berabeı 
maaş vaziyetlerini gizleyen hak 
sahipleriyle vazifesini yapmıynn 
memurlar hakkında da cezai mü· 
eyyideler kabul olunmuştur. 

Zat maaşları sahiplerinin aylık 
almnk hakkını muhafaza edip 
etmediklerini yoklamadan baş~ 
şekillerle tesbite matuf olan bu 
tedbirlerin tatbikine esas teşkil 
etmek üzere zat maaşları sahibi· 
nin umumi şekilde ve bir defaya 
mahsus olmak üzere mal dairele. 
rine müracaat ederek nüfus kai!ı1 
larına zat maaşı aldıklarını kav· 
dettirmelcri lüzumlu görüldü!Wn· 
den muvakkat birinci mnddeyt: 
bu hususta hüküm konulmuş vf 
muvakkat ikinci maddede dnh2 
bazı tedbirler tesbit edilmiştir: 

\IIÜTEFERRIK: 

Dilencilerle Yeniden 
Mücadele Başladı 
Beledi~. dilencilik yapart V( 

küçük çocukları toplayıp dilen· 
cilik yaptıran çingenelerle müca. 
deleye başlamıştır. Dilencilik yar. 
tıkları görülen çingeneler vila· 
vet hudutları haricine çıkarıla· 
caktır. 
Diğer taraftan temyiz mnhke 

mesi, serseri dilencilerin boğa; 
toklu[!u veya müstahak olduklar 
ücretin yarısının verilmesi sure 
tiyle hususi idareler ile belediye 
lerde çalıştırılmalarını iktisadi v 
sosyal bir tedbir olarak kabul et 
mistir. · 

Nafia Vekili - Sehrimizde bu 
lunan Nafia Vekili Ali Fuat Ce 
besoy diin Trakyaya gitmiş tct 
kiklerde bulunmus ve dün akşan 
c:ehrimize dönmüştür. 

<r 

POLİSTE: 

Bir Kamyon Bir 
Adamı Öldürdü 

Yakup adında bir adama ai1 
bir kamyon dun Anadolu fener 
caddesinden ırecerken. hüviyet 
henüz tesbit edilemiyen birin 
riğniyerek öldürmüştür. 

Kamyonun şoförü yakalanmı: 
ve vaka hakkında tahkikata baş 
lanmıştır. 

Ekmek Kavgası - Bülbiilderı 
de oturan sabıkalı arabacı İbra 
him, Tahirin fırınına giderek pi 
ı:;irici Abdullnhtan veresive ek 
mek istemiştir. Fakat onrmnz ek 
mek vercmivcceğini sövlrmec;i ü 
zerine İbrahim cakı ile Abdullah 
kolundan, cırak Mahiri b'.lcağın 
dan yaralnmıstır. Fırıncılar d 
Thrahimi soıxı il" rln, ..... :; .. ın..dir. 

I . 
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r ~NE BEDELi 

Ecnebi ı' 
1 

TAN 
Adres deOlttlr· 
mek (25) Kı-ş. 

TDrklye Ecnebi I TDrklye 

1400 Kr. 1 sene 2800 Kr. 400 Kr. 8 Ay 
750 ., 6 Ay 1500 .. 150 ., 1 Ay 

800 Kr. 

800 .. J 

l~~!@ı:J 
derek adayı kurtarmıya gayret 
ettikleri görülmektedir. 

Fransada: 

uuny nın 

Siyasi 
Manzara~ 

Vichy hiikiıınetinin Vaşing
tondnki bii)·iik clı:isinin, 

Alınan - Frnnsız anla ma~rnın 
garp yarım kiiresine şamil oldu. 
ğu hakkında verdiği teminatın 
Amerika hiikiımetini tatmin et. 
mediği anla ılıyor. Amerikn hii· 
kiııneti, Vichy hiikiuneti tahriri 
,,c knt'i teminat ''ermedikçe, 
Fransaya gıda mnddeleri gönder 
memeye karar vermiştir. 

ı - Almanlar sistemli bir surette, 
kademe kademe muhtelif istika -
meUerden .Mısıra inmiye ve .Ak
denize hfıkım olmıya çalışıyorlar. 
Bingazidcn Mısıra dogru yapılan 
.Alman - it, lyan taarruzu henüz 
muvaffakıyetli bir netice verme -
mlştır. İngıli'zlcrin Mısırda bu ta
rırruzu önllyccek, hatta akim bı -
raktıracak bir vaziyete geldıkleri 
hissedilmektedir. 
2 - Vichy huk(ımetinin Va&ing
tondaki Büyiık Elçisinin Alman -
Fransız anlaşmasmm Garp Yarım 
küresine şfımll olduğu hakkında 
verdigi teminat, hükumeti tatmin 
etmediği anla<jılıyor. Amiral Dar
lnn'm beyan:ıtt İngılizlcri de tat
min etmemiştir. 

f 

Alman ilerleyişi : 

Amiral Darlan'ın, l\lösyö Bit
lerin Fransadan donnnmasım ve 
miisteınlekclerini istemediği hak 
kındaki beyanata da ingilizleri 
tatmin etmemiştir. İngiltere hii· 
kiıınetinin, işgal altında olan ,,e 
ohnıyan iki Fransn arasındn 
fark gözetmiycceğ"i hakkındaki 
kararı ve limandan hareketine 
nıiisaade ettiği bir Fransız pet
rol eemisini müsadere etmesi, 
Vichy hiikfınıetine karşı tehdit 
eder bir nıahivette tedbirlerdir. 

in~iJiz siyasi makamları, Trab 
Jıısgarhe Alınan askerlerini ta
şıyan nakliye gemilerinin Fran
:;ız kara sulnrından istifade et
nıelcri, Fransız fabrikalarmm 
Almanya irin harp malzemesi 
imali. Almanyamn Don nehrin· 
den Akdenh:e kiiçiik harp gemi-

Almanlar, sistemli bir su· lcri indirmek için istifade etme
rettc. kademe kademe ve )eri. Alman ha\'a kuv\'etlerine 

muhtelif istikametlerden l\fısı· Suriye hava meydanlarını kul
ra inmiye ve Akdenize hakim ol. ]anmak müsaadesi verilmesi gi· 
mıya çahsıyorlar. bi hadiselerin, Amiral Darlan'm 

Bingaziden l\lısıra doğru ya· pek umumi ve müphem mahi
pılnn Alman • İtalyan taarruzu \'etteki siizlcrini tekzip ettiği 
henüz muvaffokıyetli neticeler knnantindedirler. 
vermemiştir. İngilizlerin Mısır; Amiral Darlan'm hu nutku. 
da bu taarruzu cinliyecek hatta Fransnnın İngiltere ile harbe 
akim bıraktıracak bir ,·a·ıiyctc girmeksizin ve binaenaleyh İn· 
geldikleri hissedilmektedir. . giltercnin ve Amerikanm temin 

iraktnki hiiki'ımet dnrhesın- ettiği gıda maddelerinden ve 
den istifodc ederek burada dn diğer miisaadelerinden mahrum 
bir cephe tesis ctıniye ve nraP kalmnksızm, Alınan~·a ile işbir· 
kavimlerini İngiltere aleyhine )iği yapmak istediğini ifade et
tahrik etnıiyc calışan Almanlar. nıektedir. 
Fransız anlaşmasından sonra Su Amiral Dar)an'ın, Vichy hii. 
rivedeki hava iislerinden istifa. kfıınctinin hatta hareketini ma
deye ve bu bölgede ycrleşnıi) c zur ve hatta zaruri göstermek 
ha lamıslardır, için ileri sürdiil,rii tezin en kn· 

:Fakat İngilizler, son giiıı.lcr~ bili miinakaşa \"e sakat olan nok
gelin.cc~e kadar, Suriye ,.c ~rn1 . tası şudur: Galip Almanya, mağ 
,-azivetlerindcn fazla cndıse. 1 lfıp Fransayı eziı> diinya harita· 
görii.nmiivorlardı. İrnk ,.e surı· smdan silebilirdi. Jcnkat Vich) 
yeye kiilİiyetli mikdarda Alnınn hiikfımetinin miidebbirane si:rn· 
aı:l·eri ve ağır harp vasıtal.arı seti ''e Alınanyanın alicennplı· 
geldikçe bu bölgelerde kendılc· J':ı saye.sinde Fransa hiikiimran· 
rini tehlikeli hissetmemekte 'd·e lığını ve miistemlekcleriyle he
Girit ile Kıbrıs adalan ellerin e raher ıniilki tamnmlığını muha. 
bulundukça bunun miimkiin o· faza etmiye muvaffak olmuş
Janu~·acağı kanaatini beslcıncl{· tur. 
teydiler. · llarhin kaybedilmesinde bii-
' d'l'k )'Ük mesuli)•etler ta 1yan Dala-

Fakat Girit adasınm ~iın 1 1 
• d 

kısmi bir istilfı ... ·a u<rranıa:.ı, btt clier. onu tnk1p c en Re:runad 
"' ... hiikfııneti idareyi, siyasi tema· 

kanaati sarsınışhr. yiilleri ve niyetleri maliım olan 
Girit adasmın mukadcleratı '!\fare ·nl Petnin'e ''e Genernl 

Jıakkında ı;imdiden bir hiikiiın d' k Al Weygan a ter etmeyip Afrika-
,·erilemcz. Fttkat hu ndanan : ya geçmiş olsaydı, hiitiln Fran· 
mnn kuvvetlerinin hakinıi:re.tı · .sız donanmnsmı, tnyyarelerini 
altına geçmesi. İngiltere. ıçı.n ,.e miimkiin olduğu kadar asker 
bir çok cihetlerden 1chlikeh :'1~r 

'
·azi'-·et ihdas cdeecktir. Gırıt ve harp malzemesini Afrikava 

" b gt'çirseydi, Fransa, hu~iinklln
ha\'a yolu ile Kıhnstnn takri en 
tiOO; Siiveyş, Hayfa ,.e Beyrut· den daha fena vaziyete mi dü_ 
fnı:ı 800 kilometre uzaktndır. şecekti? 

Bu takdirde, hiç şiiphesiz, hu. 
Alman ha\'a kun·etleri nıiitenıaİ giin 5/3 ii i gal nltmda hnhınan 
di akmlarla Hayfndaki petro F h · · 1 
tasfi ... ·ehanelerini tahrip ctnı.ek. ransanın epsı ışga edilmi o. 

"' lacnktı. 
Sih·eyş knnalmı knpatnınk ıın· Hatta belki de huı?iin is"al 
kanlarını elde etmiş olncnklar· .... 
dır. Bundan bnska "arki Akde· altında olan olmıyan iki Fransa 

· .., arasmdaki miinakle tahdidatı 
nizde İngiliz donanmasının ser· d h 

·ı ek yüzii en iiyiik sıkıntı içinde bes hareketine mani olnhı ec 1 F t hu ıınan 'ransa, in e bakımın. 
vazivete gelecekler Ye hıı sure · b lk" d h · 
11e ll,İısır miidnfaasmı tehlikeye dan e · ı a a ıyi bir vaziyette 
ı ı• buhınacaktı. 
sokahileceklerdir. Diğer cihetten, Fransa hiikfı· 

Bütiin hu sebeplerden dol?.· r Al ·1 

yı' İngilizlerin, eJJcrindeki bu· me 1 manya 1 e miitarekeyi 
1 e kabul etl'1 "'"in Afriknda ·eTln's· 

tiin kuvvet \'e imkiinlar a. ,. (Arknsı 5 inci sayfada) 
hir çok hnrp gemilerini f~~ıı~e=-·-~-.-.---

J(•Jif ö~UfiifiiiR 
~p Ü R P Ü R A ••• 

. , . . ona für· morla ır, koyu mavi olur, ''e il 
Bızım eskı hckınıler .. .. de· olur ve niha ... ·et snrı bir k~ ı 

f .. h t 1 ::. d · le Furfur " ren n n-ur as a ı"'ı emııı r. v ._ rak ka\'bolur Kend' k d' 
nilen sedefin rengine uydugu gı k b 1 • d ··:. 1 en ıne 
b . k r . k d' . de hnstah· ay o mn nn. once, pnrmnkla ii-
~ 1• 1~ tı!11eııdınk. end ısı ı ... ·g:ııı ol· zerine ne kadar basılsa silinmez 
gın a ınce e ı a ına ı " p .. .. k d · 
d v d b t" )'' terciinteye urpura, n ın \'e erkek a;yırt 

ugun an . 11 ur u 1 t frenk. etmezse de, galiha bayanlar cilt-
l anlış denılemt'z ... Fa rn tt'k ]erinin rengine dnha me ki 1 
ı · k d f benze ı · rn ı o . 
er~n ırnıı~ı. se e e ıvan çiçeği· duklarınrfan onlnra musallat ol· 
lerı renk hızını ergı . · mayı clnha zivnde sever 

. "d" B . el de bızın1 • . 
nın rengı ır. ıı çıc . d hİ· En ziynde hnyanların hacakl 
Boğaziçinin giizcJliklerın e!1 , rıııdn güriiniir. Arnkta "Ok 'd a-
. ld v d 1 • B'zans ımP·•· " tır· rı o ngun nıı, es cı 1 

• kte muc; da. kan hiriknıis <lcrl" 
t 1 1 ·ı "11\·aııı ren 1 . . "r. ra or ar.ı Jı ~ er,.. . Onun i· Hn hukı nyaktn çok duran herke. 

hnrnınnıye gıyerlernııs. .. .. sin haraklarında t>iiroiirn rıkmaz 
dıı hiziın eski hekimler fl~rı>ı1ıra· Demek ki hususi bir istidat 1:, .. 

v d ış o sa · • · 
;ya, erguvan hastalı;~ ~ınc kalır· zrmdır. O da kanda pıhtılanmak 
Jnrdı im giizel nd sı tdı .d. . hn"isHsının nzalınası .. Zaten tıiir 
dı. Öl·le yaımıaclıld rı ıçın şını· uiira bacaklardan l'Ok yukarda~ 
di biz pürpiira diyor z.. kollardn. boyunda, yüzde hile 

Bu dn kail.la pıhtıl nnıak. has- ncv
8

ila .olt~~ildir. h 
1 f cıındıın ilerı ge· " ıs ıua ın u unun huhın 

ıs~sın~n 7:ayı aıı~~n kiiçiiciik da .,,n.tıitını anlamak da kola,•dır~ 
ır l ·nı lznınaı .. rı da zavıflamıc; 'lir kolrı . ıHrsekfcn nıkarı fakat· 

ntn'" ~~ın ·enn · .. · k · 
1rl y d kan 0 damnrlardan orava ne yalon .. olarak sıkıra 

o kugmı hnntılnııaınnz cildin iize· hir bağ konulur. Uc dakika sonra 
rı ar, pı ' ., d k 1 d' kt v . 

TAN 

r------~----------~--~-=··=-----------------------~ 

OC NESiL- Oç HAYAT 
'------~·---------------------~-----------:.--------:-------~ 

1 
• .'Zde 

Tarıh ve HeJni:!t et 
Afrika 

YARIM 

SAHNEDE 

ASIRLIK 

YANYANA 

iÇTiMAi 

GÖSTEREN 

DEG I Ş I KL I KLER l ÜÇ ER 

UFAK TABLOLAR SERfSt 

iht "Ç edilmi• 

Tar e andralıl tel rı 
ler gibi babndrı 1 1 ie· 

rette bulunan aile' .. d 
. .. le b b d ız onan. 

yıne o~ . n a nıı gand'1n i· 
dnrlnra~~zınet ed ın kuvvet. 
dır. BUJi r<lnn A ~ · b" l'ğ' 
rind tııristi ı!ı ı ır 1 1 

8 - GEC~ VE 
S D K/A·K 

e · Yan "1''lısıra ya. 
vardır ~ Mnnsur · 
mi idi. Jiükünıd~ btaal~truzku 
l t 1 kd:ln klll' "-'c e ı arı 
ıas n ı · · h ltına girer 
sur kcndisıne çoı t hl"k . ' 

t :ua un e ı esm. 
muş ur. , 
hastalan;ğı zan il d h" 
zat lıatırıJI sorm~ug. n ah ı, 
d" . b:' arr- cnız cep e-
ısı.ne " tı iizcrinde mü 

-..•erın "e1 

" e .ıyacak vazi:\ ette 
l\lasua: r. 

l\lü<t Fransaya karşı 
time <löm>ctfırhklnrda bulun· 
oğlumla ~i sebebini ~urnic"• 
diiktcn s 'anım 'c b 
yük bh btın d!i1ıı .x anında göm 

AZIZ DEVRİNDE 
SAHXELER: 

G eceleri sokaklar henüz aydınlatıla
madığı içi• ancak el fenerleriyle 

yürimcbildiği devirdeyiz. Oymalı, kabart
malı ve kulplu, pek marifetli kapakları 
aşağıya gelmek şartiyle şimdi bazı evler
cede özenti bir ecnebi zevkıne uyula 
rak ters taraflarından münasebetsiz ~e
k~lde antrelere asılıp içine elektrik ampu
lu konan bu fenerler, bildiğiniz gibi boy
boydur. Önünde fener çekecek uşağı ol
n:ıy~lar. ~apanınca cebe sığacak kadar 
kuçuklcrını kullanırlar; uşaklılar ise, dev
let işlerinde rütbe ve makam sahibi de
ğilseler daha büyüğünü fakat ne kadar 
zengin olurlarsa olsu~lar yine de tek 
mumlusunu kullanmak mecburiyetinde -
dirler. İki ve dört mumlular ihraz edilmiş 
yüksek memuriyet ve mcvkiin derecesini 
gösterir. • 

Gece ziyaretlerinde cep fenerliler, bir 
konağa vardılar mı kendi fenerlerini püf 
diye kendileri söndürüp, misafir geldik
leri yerin uşağına teslım ederler .. fener
ler muayyen bir mahalle, tıpkı ayakkabı
larının konduğu "pabuçluk,, nevinden 
bir rafa dizilir. Gidilırkcn o feneri yakan, 
konağın bir hizmetkarıdır. Uşaklariyle 
gelenlerin fenerlerini, "kahve ocağı,, nda 
efendilerini bekleyen yine kendi uşakları 
yakarlar. Zaten, avdet zamanına i5aret 
"fenerimi yaksınlar!., sözüdür. 

Fenerlerin pek temiz tutulması, ikide 
bir uğulup parlatılması lazımdır. Şıkır şı
kır yanıp göz almıyan fener, paslı bir :;i
lllh kadar ayıp sayılır. Meraklılar her de
vırdc şöhret kazanmş ıenercı ustaıauna 
muracaat ederler. Bugün bile antika top
lıynnlar fenerlerın alt kısmında bazı mühur 
ler~ yan.i ustanın damgasını ararlar. Me
sela tKıyork) un fcnerıeri birinci derece
de makbul olanlardandır.' Fenercilik Os· 
manlı san'atkarlığının pek ziyade zarifllk, 
zevk veincelik göstermiş bir şubesidir. Ka
panıp açılmıyan, bronzlan yapılmı~ bah
çe ve oda fenerleri arasında öyle .güzelle
ri, şahaneleri vardır ki seyrine doyula
maz; onlar büyük ve uzun bir devlet ve 
san'at saltanatının belagatli ve gururlu 
şahitleridir. 

* * Temsil ve temaşa karagöz, hokkabaz, 
orta oyunu, meddah, çengi ve köçe

ğe inhisar coerken bu devrin sonuna doğ
ru Beyoğlundakinden başka İstanbul ta
rafında da tiyatro başlamıştır. Gedikpa
şadaki binada (Vatan yahut Silistre) oy
nanmış; halk, Namık Kemali sa~ede al
kışlamakla heyecanını yatıştırmaga mu
vaffak olamadığından tiyatro dışında da 
bulup baş ustimd~ taşın:ak arzusuna ka· 
pılmıştı ,·e muharn~, gızlıce, ar~a. kap.ıd~n 
kaçtıgı için de Gedıkpaşa semtının butun 
sokaklarında saatlerce onu arayanların 
muşamba fenerleri dolaşmıştı. Gôrülüy<;>r 
ki temsil ve temaşa hayatımızda !enerın 
sayılı bir rolü varoır. .. . . . 

Binaenaleyh, gerek karagoze gıdılsın, 
gerek tiyatroyu, oyun saatine yakı!l en ev
vel dikkate çarpan şey, karanlık, ızbe ve 
iğri buğru sokaKlaı·~a, alışıland~n çok __ fa_z
la vasgelinen fenerlı kaf.ılelerdl!. Kuç.uk 
seviyeaokıler, OYU;1;1 yerme _gelın~e, ufak 
fenerle ini söndururler, ya onlerme ko
yarlar yahut da soğutup ancak kestire
cekler~ yol hesabiyle içme dıkt~leri ~u
mu çıkararak yassııtır, palto, avnıye, kurk, 
hırka veya sakolarının genış ceplerine 
yerlcştirırlerdi. Uşaklar, şayet. konağa 
dönup bitme saatinde tekrar gelip kapıda 
beklemiyeceklerse civarda bir kahveye gi
derler, pek yüksek scrv~t. ve mak.am. s~
hiplcrınınki ıse oyuna. gırıp efen~ılerı!lın 
gozüne çarpmıyacak bır ko~eye gızlenı.r -
lerdı. 

Erkeksiz kadınlar grupunda fener taşı-
mak hakkı en yaşlısına, yaşlılardan en ce
saretli ve erkek yapılı ola!1~na! yahut da 
zenci halayığa, bacıya verılırdı:. ~unlann 
dığer elinde de, bir erkek tecavuzune kar
şı, ihtiyaten iri bir sopa bulundugu da o
lurdu. 

* * G ece, erkekle de oba maha~I<; aşırı 
bir yere gitmenin kadınlar ıçın ha

yatlarında pek az rasladıkları mühim vaka 
!ardan biri olduğunu unutmamalı.Altmışını 
bulmus bir hanım bu vakaları kolayca ve 
teferrÜatiyle hatırlayıp s~yabilir. Hem de, 
ekseriya, büyük bir tehlike a.tla~~ış, bu 
tehlikeyi nasıl olup da atlatabildigıne şa
şıp kalmış gibi bir tavırla ve heyecanla ... 
Kadın, ancak araba çoğaldıktan ve sokak
lar bir miktar aydınlatıldıktan sonra gece 
dışarıya çıkabilmeğe başlamıştır. 

YAZAN: Refik Halid 
HAMiT DE'(RINDE 

SAHNELER: 

Fener taşımak, artık zabıtanın halka 
yüklediği bir mecburıyet değildir. 

Buna ve sokakların bir derece aydınla
tılmış olmasına rağmen, başlangıçta, haltı 
ahali bu adeti bıraKmamaktadır. Makrun 
ve memuriyet sahiplen, önde çift mumlu 
muşamba fenerle bırbirlerine gece ziya -
retleri yapmayı haysiyet ve şereflerıne 
daha uygun, daha şatafath buluyol'lar. 
Küçük halk tabakası da dar, girıntili çı
kıntılı ve ekseriya yangın yerıeri arasın
dan geçen yollarda kendilerini daha em
niyette hissedıyorlar. 
Arabanın çogalması da kadınları gcce

leyın sokağa çıKmağa ve uzakça semLıere 
gıoebılmege alıştırmıştır. Araoa, husu:;ıy
ıe kupa bıçımaekıler, evin ve odanın bır 
devamı gıbıdır; kapısı vardır, kapanmak
tadır; pencereleri vardır; cirtulebıuneıcte
dir. .arabacının yanında, bır uşak oıdu 
mu can, maı ve ırz buyuk bır ıııtımaHe, 
tecavuzcıen mnsundur. 

* * Bununla beraber yaşlı, meraklı ve ür-
kek hanımlar yıne gece yolculu -

ğundan pek hoşıanmazlar; sokaıc ve ara
ba fenerıermin ııtrek tıtrek ve yarım ~a
malak aydınlattığı tiırbe, mezarlık, mcscıt, 
tabutluk gıbi yı::t).erdcn geçerlerken göz
lerini kaparlar. Çok ayaın!ık caddelere 
varınca aa ahalinm aç gözlü bakışı kar
şısıncı.a sahneye çıkmış kadar utanma du
yarlar. Zaten bunıaı·a göre araba dahi e
mın sayılamaz: 

Ş i MDiKi DURU M 
SAHNELER: 

Gece yarısına do&rru, Taksim meyda
nı; yani elli sene evvel ecinnilcrm 

karanlıkta top oynadıkları ıssız bır 
yer ve korkunç bir saat... Sine -
malarla tiyatrolardan boşanan halk keskin 
bir ışık a!_tında, tramvaylara, otomobıl
lere, otobuslere koşuyor. Bir kısmı pas
tacı, muhallebici dükkfınlanna, bir kıs
mı da heveslerini alamadıkları veya yeni 
heveslere kapıldıkları için gazinolara ... 

Yan yana, kol kola, kadınlı erkekli bu 
coşkun cemaat arasında, gece vasıtalarıyle 
ta Büyükdereye, Bostancıya, Bakırköyune 
evlerine dönecekler de vardır; eskıdcn gü
pegündüz bile gidilmesi düşünulen uzak 
semtlere ... Fakat yalnız Beyoglu bu halde 
değildir; Beyazıt tarafında da halk ayak
tadır. Hem de genç kızlar ve delikanlılar, 
gülüşe konuşa, bir zamanlar eli fenerli 
ve sopalı bacılarla ancak ve hem bu saat
ten pek erken, güç bela dolaşılan sokak
larda, fütursuz yürüyorlar; talebe yurt
larının kapıları önünde vedalar ve arka
daşça el sıkmalar ••• 

"" Meşrutiyetin ilk günlerinde ağızlarda 
dolaşan "Geceler gündüz oldu!,, 

türküsü asıl şimdi, hem maddi hem ma
nevi iki bakımdan bir hakikat olmuş
tur; gece, bilhassa kadının sırtından ağır 
ve korkunç yükünü kaldırmıştır. Cadde
ler ve camilerkenanna dizilmiş kavuklu 
mezar taşlarının akçil yüzleri - tramvay 
ve otomobil fenerleri keskin ziyalarını 
gezdirip gece yarıları yanıbaşlarında ka
dın kahkahaları aksettikçe - kaybedilmiş 

nıek isteıa ı. 

- Ben ona daha biiyiik bir 
tufta bulupocnğını. Müslüman 
Sana ceıın t 'adcdi~·orum. Yo 
sa cehenneme gideceksin. 

Masun: 

- Liitfunıızun n1inneftarıy 
demiş. Falret cennette olswı c 
henncmde olsun bizim hı ını: 
rnba ile beraber lıulunınak :i:, 
rim! 

* * asua'mn oglu Yulıanna 
Harııniırrcşidin hususi 

kimi olınu tur. Hazakati ka 
da hazır c~, aplı •ı \•armış. H 
giin hiikiinıdnrın huzurunda Cc 
rail i nıindc bir b:ışka hekime n 
zaket gösterirJ,cn: 

- Siz ben nı kardeşimsin" 
Baba bir kardc iz! Demiş. Cc 
rail lıcnıeıı hiı)\unıdara: 

-: işittiniz ~ p, efendim, de 
Bl'nıın kardcsi ol<ltıl:rıımu iti 
ediyor. O halele baha ından l ed 
ği mirasta heııinı de haki ını , 
clır. 

Hiikiiındar Mnctıa':!t·n sormus: 
- Buna ne detsin? • 
- Ehcnınıi3 etı 3 o~. Meşru o 

ımyan çocuklann ınırnsta ha 
olama zefcııdinı. 

* * 
Harunürı-csidiJI en seı·d" - Bır gece kantocu Peruz'un arabasını 

önleyip kızı nasıl da çekip almışlar, ötesini, 
berısini bıçaklamışlard.ı, unuttunuz mu? 
Yatsı zamanından sonra dışarıda kalmak 
doğru değil, arabayla da olsa! 1 

bir fırsata karşı bana acı acı gülümser 
bi görünüyorlar. 

cari~ clerin6en birinin g 
rinirkcn iııiri ~allfıa eder 
kolları ha\ uda knl_,s. Hiç bir i 
cm kar ctınediğinı gciren lbn 1\1 
sun cari~ c3 i hir ç~ l'rkcğin k 
şısın:ı çıknrclıktan f(lllra birde 
bire kızın eııtarisiniP Ckğini k 
dıracak gihi lıir 1ıaıeh~t yapınc 
cariye iini olarak tilerini indiıı 
eteğini hıtnms \ 'e .-:ıneviyatıı 
km' eti sinirlerin{' flcbe ede 
hastnhktan kurıuın1~· Yalnız 
nıuvaffokıl eti .l\taslP va bes ~ 

Hu endişeye hayvanların ürkmes(, ara
banın davrHmesi korkusunu da ilave et
meli. Arabada, bilhassa geceleyin, "ayet
el-Kürsü,, okuyup dört tarafa i.ıfleyen ha
nımlar çoktu. 

Aziz devrinde kadın hakkında sokakta 
bulunmak haddi ikindi ezanı iken bu de
vir ip~idasında yayanlara akşam ve ara
b:ıcta~ılere yatsı ezanına kadar mesağ ve
rılmege bşlanmıştı. Diğer taraftan erkek
ler ~çın d~ şehrin gece hudutları geniş
lemış~ donuş saatleri uzamıştır. Artık 
Beyogluna geçenler, yalnız Aziz devrin
deki gibi alafrangalığa özenen beyzadeler 
ve eğlence peşinde koşan mirasyediler 
değil, orta tabakaya mensup olanlardır 
da ..• 

Geceleri, şehir seneler değiştikçe ışık
lanıyor ve harekete geliyor. 

Hususiyle ramazan ayında... Bu ay, o 
d_erece başka aylara benzemez ki sona e
rınce, payıtaht birdenbire dörtte üç ay
dınlığı?C1an ve kalabalığından kay6ede • 
rek ~ır kasaba loşluğu ve sessizliği alır. 
l'latta, adım ~tmak kabil olmıyan Dirck
lerarasında bıle sokak köpeklen, caddenın 
ortasına kıvrılıp yatmak imkanını tekrar 
bulurlar. 

* * Ramazanın, di.myada başka hiç bir 
. me~lekette görülmemiş acayip bır 

hususıyetı de vardı: Şehir, günduzleri 
yarıdan fazla tenhalaşır, halkın yarıdan 
fazlası, yo~g~nını başına çeker, uykuya 
varırdı. Hukumet dairelerinde de devam 
e~e~l~rin .. sayısı azalır, kalemler boşalmış 
goru_n~~du. 'l'a ikindi zamanına, Beyazıt 
se.rgıs:nın dönüp dolaşılacağı saate kadar ... 
Bır eglence şehri ki ahalisi gündüz ya
takta, gece sokakta! 

Of1:1ç ve ibadet, hilfıfet merkezinde, uiunu ~azardan en dejenere şekli almıştı: 
sraf, zına, sefahat kumar tenbellik son-

r d d' ' ' ' a a. ındarlık taslama ve riya. Yalnız 
tek bır noktada kat'i perhiz: Alkol. .. Bu
nun da sebebi hükümet yasağından fazla 
r~~ının, hiç bir surette giderılmesi müm
kun olmıyan pek karakterıstik kokusu! 

~am.azanda kadınlar için de, yine din 
v~sılesı.yle, gezip dolaşma hudutları ge
n~şlerdı. O:ııarın da vaiz, hatiı ve hafız 
dınlemelerıne mahsus bir kaç cami a
çık tutulurdu. Bu camilerden bir kaçı yal
nız ka~ınlara mahsustu; yani dinleyici er
k~k gıremezdi: Taştekneler camii gibi... 
B_ır kısmı da ortadan kafesle bölüntirdu · 
b~r taraf erkekler, öteki taraf kadınlar .' 
çın: Şehzade camii gibi ... Böyle muhtelh.., 
olanların aşık.ane maceralara sahne teşkil 
etmekten hali kalamıyacaklar t b'"di ı a u r ... 

* * Kadınlar, camilere pek mükellef ö-

van feraceleri ve - sonradan da - çarşafları 
ile meydanlara ve yan soknklara bir da
ğılırlar, zenginleri konak arabalarına bir 
kurulurlar, etrafa bir hışırtı bir renk 
bolluğu, bir neşeli başkalık se~perlerdi ki 
b~a 1etişenlerin manzarayı halli, keyifle 
bı.r Çın!. ~ıyam, Kore ~eyahati gıbi hatır
layıp gulumsememelerıne imkan yoktur. 

Teravih namazına kadınların gıttigı de 
olurdu. ~akat, e~kckler~n bu devırde ışık
sız sokaga çıkabılmelerıne rağmen kadın· 
ların önunde fener bulunması - zabıta em
riyle değil - ihtiyat ve an'ane icabı yıne 
şarttı. Yazık ki, diğer sütunda bahsetti
ğimiz zarif muşamba fenerlerin yerini git
tikçe, Yahudi işi, fidi cam fenerler donan
ma fenerleri alıyor, evlerde ve ko~aklarda 
ki eski fenerler, tel büklumlerine tesaduf 
eden muş.amb~ları. r_ütubet lekeleriyle kıp· 
k_ırmızı kırlenıp ~ırınç madenleri yemye
şıl pa::.lanarak, koşeye, bucaga atılmış çü-
rüyüp gidıyordu. ' 

* * Bir küçük ve imtiyazlı zümre Boğazi
çinde ve yaz m htaplarında deniz 

safaları yapar ve bu_nl_ara kadın kayıkları 
da karışırdı amma ikı emsin arasında su 
ve hepsinin de yüzi.ınde gecenın golgesı 
bulunduğu halde ... 

On beş alayını, Kadir gecesi kalabalığı
nı, Ramazanda Dıreklerarası eglencelerini 
cüllıs ve kandil şenkliklerinı seyretmek 
için İstanbulun kenar mahallelerinden 
rağbette ve donanmı~ cadde ve semtlerı
ne gele~ yayan kadın kafileleri, pek ay
dınlık hır yere varınca cam fenerlerıni 
- dikkati çekmemek ve gulunç görünme
mek maksadiyle - söndürürler, loş sokak
lara dalınca tekrar yakarlardı. Onlarca dö
n üş, parlak bir rüyadan uyanışa benzer
di. Asıl bu gidiş gelişlerde fener tutan ko· 
cakarının veya zenci bacının rolü mes'u
liyetlidir; söz ve el atanlarla peşlerini bı
rakmıyanlara karşı müdafaada bulunmak 
\•e hatta icabında tecavi.ıze geçmek için ... 
Bir vazifesi daha vardır: Arkasında yüru
yen genç kızlar, erkek kalabalığının ve 
temasının verdiği bir cinsi heyecanla fazla 
gülüşüp kıvrılmıya, yani fingirdemcge 
başladılar mı edebe davet etmek, "şımdi 
dönerim ha!,, "Hay kepazeler hay, eve 
varınca yaptıklarınızı hanım ninenıze bir 
bir anlatacağım!,, gibi tehditler savurmak, 
azarlamak, gençlerin gevşeyen, muka:re
:metini kaybeden haya damarlarını y~nı -
den vazifesine çevirmek! 

j ')I ...... 

• K ösemenlik ve :fener taşıma, bnzan 

bin dirhenı gcti ~1\i~· 
• eıt" 

* * 
Bir giin ı\bha ilca "Miite 

. , ckkil" I<! ko{ken ln 
kiimclar bckirtıin hesindd 
ufak hi; deliğe part nı ~okıt; 
rak oynanıağn 'c de vgC'll~s\et 
meğe ba lonııo;. bokdg? alt bo 
çok bahicler<len t>on/lutcvck 
kil somıuş: 

_ Bir delivi l\c iınn bağ 
mnk icnhcdcr? b 

Masun derhal ~u va ı Y~r 

nıiş: .. d k" d 1' 
- Hckinıin cubbtn. e ı e ~ 

_. b" 1. rı~ gcni!)letı>ı· zaınan 
gı ır ~a ~ ~ 

Tdrihç 

~d. Koor in:asyon 

Heye ·nin. 
.ış \'( 

Y • K __ )debi 
enı arq isabe 

Ankara, 24 <1:' ~tu bulat 
mürnkabesı işlerı 1 ayrıla 
nan kadrova ilave 
ve işler icin Tıcare -:.ı-

rine tahsis olunac Krala 
tedair olnn koordı 
Hcveti V ckile tnr~e k 
edilmiştir. 1 ce 

Bu kararnamevc NevyorJ 
ronun 1941 takvım ldığı bi 
kadar vedi nylık J'aLJ:: .. Pv 
üzere 40.510 lıra tahsıs olunı 
tur. 

Ticaret Vekaleti emrine 
vetler fivat mürakab kom" 
larmın idare masrafla y ~ri11 
bin lira ve fiyat :kontrolörle 
cin açılacak kurs nıasrafl rı 
sılığı olarak 7 ,500 lira tahsis 
lunmustur. Bu kadro 210 lir 
bir büro sefi. 1 "'0 liralık 22 f" 
kontrolörü, 140 1 r a hk 20 f 
kontrolörü. 50 ve 40 liralık 
rlaktilodan ibaret ir. 

. •d 1 k benek lekeler pe:'· n o un ırcıe en nsaf.!ı tarafında 
rn c ıenc .. 1 d h'l v k rf h 1 1 ekenin rengi ilk gıın er c ı ege yn ·ın yer c en<'k heni!k 
~cer. " 'le ıııor arnsında ynnl er- lekeler penla olursa piirpiira ... ·a 

İkindi ezanı, kadının ve akşam ezanı, 
erkeğin cvıne dönecegi saatin son haddi
dır: 

. . ~ne bezene, takıp takıştırarak 'git
tiklen cihetle, top vaktinden epeyce ev
vel oradan çıkışları - yalnız çapkınlık etmek 
istiyenler için değil - İtanbulun seyre ve 
dikkate çok değer bir hususiyetini gör
mek bakımından da gayet. hoşa gidici ve 
zevk vcricı idi. Yüzlerce kadın, elvan el-

aileden veya mahalleden, entarili 
hırkalı, başı abani sank~.ı bir ihtiyara, ha
cı efendinin uhdesine duşer. O zaman, ta· 
zeler - gidişte değilse de dönüşte. yaşlı 
klavuzu yorgunluk ve uyku bastırdığı 
için - biraz daha eğlenmış, hiç olmazsa 
gi'zlice peçe kaldırmak, istediklerine göz 
atmak, kaş, oynatmak gi.ılüms,~_µ.....,.~~., 
satını bulııbilmJ: crdır. ... 

(Arkası 5 inci &ayJada) 
~---

11.ınnızı ı . · t"d { d kt• " r;u\'ani olur. Bir kaç giın sonra ıs ı a var eme· ır, 
soyunuı:kcn, vucutlerınifl sı:ı:lıyan biı· 
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merik 

çirdi. 29 İ!ktesrinde Blans (Blanches) 
ovalarında, muharebeye tutuşmıya ve 
ufak bir galibiyetle muvaffak oldu; 
fakat bunu büyük zayiatla pek pahalı 
ödedi. 

Biraz sonra 29 İlktPşrinde İngilizler 
Hudson ilzerinde Vaşinııtton kale"ine 
taarruz ettiler ve hllruml;ı zapt*"ttller . 
Garn!:r.ondaki üç bin asker e~ir oldu. 
Bu fe!Aket: V::ı.şinıı?tonun emirlerinin 
yapılm<ım::ı.smm netfrp.;j idi. Ve tel~Ci 

edilmiyecek gibi deııtildi. F:lk~t. Baş

kum::ı.ndanın kuvvf'tlrri:vle b 1 rleşn1eyi 

reddedPn Li (I..ee) nin hozsnınlu~u ve 
c:onra hem<:.erilerinin J:l'13nmı ifşa ~t

mek suretivle yaph~t ih:::ınt"ti, az kal
"lın Amerlketn kuvvetlerinin mJ\hvını 

mucip olacaktı. a!'ineton Nivu Cer!';e"7e 

F. !Jahçe D. Sporu 
G.Sara,q G.birliğini 

Karı•••::,,:~;mağını fi\ ·]J ~(·] 
., ·~ " ·,..O 

ı lllJt.l~IHJıı."'"'~H 
Taksimde oturanHidayet Erol 8.30 Program 18.03 Cazbant 

adında bir ııenç, Ankaraya ııide- 8.33 Marşlar 18.30 Ziraat tak-
ccj!ini söyliyerek karısı Alime- 8.45 Haberler vlml 
den çamaşır ve elbise istemistir. 9.00 Müzik (Pi.) 18.40 Cazbant 

Örtyüı .. Zı ~~~~::25~~ Mağ:up Etti 9 30 E t 19.00 Sarkılar 
Fakat kocasının hareketlerı"nden · v ••a i 19.30 Haberler 
süphelenen Alime kavgaya b•ş- * 10.45 MüT.ik (Pi.) 
lamıştır. Bu arada Hidayet Ali- 12.30 Saat ayarı 20.00 Yurt saati 
menin parmağını ısırdığı icin ka- 12.33 Şarkılar 20.15 Fasıl 'e Alt-

··füneri m~~iler 
2ımdır. Bu zaruJ 

Hürriyet 
• • 
lçın 

r 
fNew Jer!l:C'V) il7erindt>n ricale mPC-
bur ol~u. Del:lveri gpcti. ve PPn<:il -

kadar götürmilşHi. Artık geri döne- \•aniye girdi. BPreket versin ki. ken
mezdi, Amerikalılar da, ricat mümkiin 'ii he'.'<:ı:thma muharebt'ye rlf'vam rt -
olmıyacak kadar i1eri varmışlardı, mPk İ!"tiven Li (l.A'e) ~fnr .. i<:t1\·na 
Anla5ma21ılt artık, ancak sil3hld !as- (~forri-:to\vn) ~(>ldi~i vakit İngilizler 

faşamamaziıkiar~tle Çarpı~ıyoriardı 
dır. I ~ 

:'itüşterek tehi H•nko\;u rei 
s ım kapitalist IPsrıstonu muha
n1ıya zorlanııştır. 1.areslni eline 
Deal mücadelesinde ta 1<0Ion'!er 
r eke akdedilmiş ~ibi 00rcderek. 

Milli küme deplasman maçla
rına dün kapalı bir havada ve 
Şeref stadında devam edilmiştir. 
Uç bin kadar tahmin edilen bir 
seyirci kalabalığı önünde yapı
lan dünkü oyunlar Fenerbahçe 
ve Galatasarayın geçen hafta 
Ankarada yaptıkları maçların rO
vanşı mahiyetinde idi. 

* * ıdan !t!
" ft üyük iş., .. Bu çift, "Kıta 
iu~ .. Areerikada dili~ J;orj Va
ı::rtona verıldi ~an dudaga olurken 
ç' n yerine ğeÇ.:lQ.kvabilmıcni bir 
kumandanla. 'l lyam ·f!le~a (\\ril

~ H w) Bastona yerı t~H7. kuv
Uerl eıkarılıyordu, İngılizlerin şim-
10 bin kişilik bir kuvvetleri vardı. 

ner kalılar Hav kuvvetlerinin, Ban 
r H ~ {Bunker Hill) tepelerine kar
nev-!tfd:ıne hücum1::ırınt muvaffa-

ı;-eUe tardetLkten (17 Haziran 1775) 
onlara a~rr zayiat v erdird'.kten 

, ucuncll bir hficuma dayanama-
r. , c;ünk1 barutıarr kalmamıştı. 
n Vaşington 2 Temmu7.da Kem -

e (Cambridge) geldi ve karar -
u nı ornda kurdu ve ert~ı jfiin A

r. lca ordusunun kumandasını eline 
:8'ı\skeri nizam ve intizam altına 

tSJCkla io:e başladı. Kan dökülme -
rJen tek.nen kongre, bu arada kra
f'B1iyeti s3drkane izah eden bir 

hal ~önderdi. 

Tlonilerle lngitlere 
t 
ısındaki ururum: 

ne 
1 rnl arzuhali k;ıbul etmedi ve ce--
11 olarak kolonileri itaate icbar et
ı; lçın y· :mi bin Alman askeri top

,r, ve beyanname neşretti. 
çuncll ne.şrindeki Folmouts (Fol
th) yangmı, kolonilerle, İngiltPre 

j mdaki uçurumu genişleten bütiln 
hadiselere ekll'ndl. Bu uc;urum 

t, Iemez gibi miydi ve ayrılık f;kri 
eri~a kolonilerinde ne zaman ha-
olmıya b~ladı~ 

o'u htı!'l•taki şn.hadetıer. mütena
holdukl3rı veya öyle göründükleri 

11 bu noktayı ta5rih gücttir. naha 
UJ~ dP damg:ı kanununa m..ahalt'ff't 

anuıd::t, Nevyork &azele!ıl yazıcı

~n ıın biri, Ftlmt"n (Freman) (Htir 
f ml miistear ismiyle yazdrı!T ma
elerde İngiltere İmparatorluğu ile 

r. lmtya varmcıya kadıtr tavı:ıiyel~r
~t bulunuvordu Bununla beraber, 
Al nklen i 774 cİe Lord Gatoma "ic -

1
ten sonra \Teya evvel hiç kimsenin 
ılık h kkında en kHcük bir arzu 

de et iP; nl asla ~şitmediğini., söyle
tir .. Muhakkak bu bir it.1de tarzı

lviuhakkak oldujl'u görülen şey, 
rriyetlerlnin mOd2/aası i('in açıl3n 

1 cld:ılin tA ba~ındanb(>ri, k"lonla

Fenerbahçe 3 - D. Spor 1 
lolunab!l:rdi, tarafından yakalandı. Hakem Selami Akalın idaresin

de oyuna takımlar şu kadrolar
la iştirak etmişlerdir: 

Am-?dkalılarm büyük bir tefevvuk-
ları vard<: Müdafaa mevkilnde idiler. V aşington'a imdat: 

Lf kuvvetlerinin kum.ındAo;tnt !=:f'l-
SilAhh mukavemette uzun nıilddet 

devam ettikc;e, birkaç İn~iliz zaferi 
katı neticeyi elde edemezdl. fn~i1te- livan aldı ve Va~inetonun imdadına 
renin memleketi, fethetmesi veyahut W:-nstu. TakYİYf" krtalarını tam ınm"l
terkC' razı olmasr l!ızımdr. Fetıh im- 'lmd::ı ı:tlmış olan Va~inrton 2i00 ki-.::i 

Fenerbahçe: Cihat. Muammer, 
Murat, Ali Rıza, Zeynel, Ay
dın, K. Fikret, Naci, Yaşar, Ni
yazi, Omer. 

Demirspor: Abdülkadir, Naci, 
Mennan, lbrahim, Fahri, Celiil, 
lsmail, Iskender, Rauf, Mehmet 
Ali, Murat. 

qp n{'J~ver nehrini ~e("("TPk, kı:'tr fJr-kA.nm1 veren iki yol vard· 
İngiltere birbiri arkas:ndan bu iki •ına~ınrla l ~ kqnmetre kacltır yüriidü, 

Trenton'da tnl!ilizlrre bir bnskrn :VADyolu da denedi. Bu drnt'melE:"r, harbin 
birbirine müsavi olmıyan iki devrini tı, merkezlerini bozarak bin kadar 
gö>terir. ••ir aldı. Oyunun mütevazin geçen ilk 

On altı aydan bir<".tz faıla devam e- 3 İkinC"ikl\nun ~abahı Vac;inıton dakikalarında takımın teşekkiil 
den birinci dcvırde, fnj(ilizler mem- mlik('mmel h!r manevra ile Konva- tarzı itibariyle Fenerbahçenin 
tekelin L-.tiHl~rnı ve Hud~on hattını lh:'in <Con "\V:'lll~) yan·nr ~arrvor, anlaşmakta güçlük çekmesine 
tutmayı tecrübe ettiler. Bu meseleyi Prln~ton'rla (Princeto) dCimdarlarmı mukabil, Demirspor az çok be
bitirmenin en do~ru ve çabuk yolu .. 7 iyor, Mirrio:tAvın (~'lnrri<:town) '.'fırt- raberlik göstermiştir. Bu ara
'.dı·. Denı·-.· t•m h'kı"mdiler, Ameri- 1 1 · · h d da Fener kalesi büyük bir teh-r.c: .. d :ırma yt'r es•vır Ye or11ıdan Pm Oş-

ka kuvvetlerinin su, yolu ile bir yer- manın milnRkalP vnllı:ırmı tehcHt P- like atlatmış ~olaçığ~~ .. ~aleciyi 
den öbür tarafa J!'itmelerint imkAn - ı '1ivor, hM'O de f'il~rl,.lfivavı 7.aot iC"in aşıp içeriye gı~en _şutun_u !\'lu
(,fZ vaparlardı. Hud~on'u tutmak, Ye- Viyu C,.rc;cyi (Ne-u Jf:'r~Pv) ı!'f'<"mf"1 t'-1 r~t beklenmedık hır şekılde y~
ni İngiltere ile memlrketin diJ?er kı- ,.ine m~nl nhıvnrrlu Lı:ın' Avland' _ tışerek karşılamıştır. Bu tehlı
sımlarmm münasebetini kesmekti. ı1:ın (t~anr Toıl~nrl) Morr:'.'lt:"ıvmn YA _ ke ile kendine gelen Fenerbah-

vılan mııhaT"f'lhPlt"r ve mn~Pvr:"ılnr. A- çe, Omerin sürüp ortaladığı to-
1776 sonbaharında, General Karlton t" y r şutiyle 13 ün 

'TtPrlk:ıhl:ırın hirincl derP<"Prlf> a~kert pa ye ışen aşa ın ' 'lskerlerlni, Çemplen gölüne (C'hamp
laine) çıkardı. küçük bir donanma 
re!akatinde, Tikondero.ııoya hücum 
etmek üzere gölde ilerledi. 11 1Ikteş
rinde \'alkur (\'alcour) adası a('ık

larmda Bendikt Arvold ile {Benedid 
Arvold) şiddetli bir deniz muhare
besi yaptı: ha~mmı çekilmiye mec
bur etmekle beraber, kendisi de o 
kadar zarara ui;radı ki, dönmiye ve 
Monreal'e gelip kışlamaya mecbur 
oldu. Cenupta Hudson mi'tnsabından 
hücum edilmişti. Amer:kahlar pekt\1.'.i 
biliyorlardı ki, denlı: hAkimiyeti el
lerinde olmadıl,1 için, bir ada üı:erine 
yapılmış olan Nevyorku e11rr!nde tu
tamazlardı. Fakat Vaşington zaman 
kazanmanın ve düşmanı yormanın 

ne kadar mühim olduğunu herke~ -
tt>n daha iyi biliyordu. O halde d:ı

yAnmak eerektL İlk şart, Buruklin 
(Brooklin) tepelerini tutmaktı. 

Patnam (Putnam) beş bin Ameri
kalı ne orada siperlere yerleşmişti, 

Di~er dört bin kişilik bir kuvvetle de 
Söllivan (Sullivan) cenuptan bu te
oelere cıkan yolu tutmuştu. General 
Hav (How) Stetin Ayland'd• (Sta -
ten T!!l&nd) 25 ki$ilik bir kamp kur
muştu. KArdeş"! Lord Hav (How) da 
AmerikaltlArın bir şeoy yaoamadıklar1 

donanmaslyle Suyum sahillerini tu
tuyordu. 

hlr deha ta,.afından kumand:ı Prtil _ cü dakikada ilk golünü çıkar -
"l"le-kte oldu~ınu <'ihana ,ıöstE"rdi. mıştır. Iki dakika sonra Küçiik 
""ran'.'lız hiikQmpti Amt-rik:ıhlttr:ı yar- Fikretin ani olarak çektiği sol 
,.hm etmtnin zahmetP dPi'i"""r hir lı1: ol- şütü Demirspor kalecisi güçlük· 
'1utrunu ve bu rur('tte tnıri1!7ltrrlPn le kurtarıyordu. 
c;on h:ırhı., ı'ic-iinü almavı rliisünm:ve Oyun bundan sonra hızını kay 
h;ısladı, Ffk~rı umumivp dP mOıt:ıitti. betmC>kle beraber her iki taraf i 
l-f Pnılz yirmi y:'l~ma srirmivtn 1-t\rle _ çin de müsait fırsatlar hazırla -
•~ndon bi" delikanlı M>rk! dil H•fo- mıştır. Ancak Demirsporlular h! 
vpl (Marquie dP H:ıf:nrette) ma~ııfr kimiyet müsavatının Fenerbahçe 
lcPndl!Cine ait olmak ü?Pre bir re-mi lehine bozulmasına elde ettikleri 
..fonath . .eritti: {İC'ret!lil". jtÖniill\j olRrRk bir kaç avantaja rağmen m§.ni 
lıinnetl(>rlni kone-,-e-ye ar1Ptti. R<ivlf> olamamışlar ve devrenin bil
,_,flreket eden bactkR. Avruorılı c;uhav- hassa sonları Fenerbahçenin tam 
1Ar dA var~r Alm:ın, Kab. Pnlnnvııh. baskısı altında cereyan etmiştir. 
Kosil•ko Cloıcuisko) ve Pülask! ve Ve devre başka gol çıkmadan 
cıaire .. 

N evyork'u zapt için: 

17i7 yaımda Neovyorku zaptPtme-lt 
;cin İnt!llizlPT ikinri bir te'.'<:P.bbOıı:te 
hu1undul:ır. Üt ordu hazrrlamı!fltırdı. 

1 - O Fenerbahçe lehine nihayet
lenmiştir. 

!kinci d evre her iki tarafın da 
seri oyuniyle başladı. llk an
larda Demirsporlular fazla gay
ret sarfederek b ir kaç d akika 
Fenerbahçeyi sıkıştırdılar. Fakat 

r.pnerAl Betı"oyu (Rureovue) tnrafm- sarı lacivert tak tmın seyrek yap 
~•n kumando edilen kısım. $omol•n tığı hücumlard an birinde top de
·~ıo bovunca ko,·et•dan indi ve AI- rin bir pasla sol açık Omere geç
bany üzerine yürüdü. ti . Omer topu biraz sürdükten 

Albay Bari Sen vi! (Rarry Saint. sonra takımının ikinci goltinü ka
Le.rer) kumanda~ıı altında bulunan lenin sol tarafından giren yer
~aha zayıf ikinci kısım kuvv•ller, den bir şütle yaptı. 
l:;en Loran mevktlni Antario ~ölüne Bundan sonra uzun müddet, 

'. " ırr•y··,:,,;nı, is kl~lli veya i•- Saliı:ana taarruz : 
; hıiz muhafazaya ıtı.mttmi.ş ol -

kadar çıkacak B.!i:ktrfnf Q~weeova Ct

tcaracak, ~fohovk, (Mohawk) vAdi~i

ni ine('Pkti. Çok daha kuvvetli olan 
OtünrO k~rm kuvvetlere Httv (Hrny) 

Fenerbahçe akınlarının arkası ke
silmedi. Bu arada Niyazinin gü
zel bir vole ile altığı üçüncü go
le hakem. Fener aleyhine ceza 
vuruşu verdi. 41,.;'T'tdrr. Tıpkı. bi14.hare Linkol'nün 

1 er zenr esa.retivle olsun, iıı:ter ol
ı~ı,;m, bir1ige bağlanmış olması gibi 
'l.lcsat hakkuıd::ı nıeram kuvvetli o
pca. vasıta :neselesı ikin"i dertte~ 
• kalır Am('rika knlonları için mak
t ! t k!AJ delil, hurriyett!. Hürr! -
t'n tartı jst:KlAl olduğu anlaşıldığı 

ı n karıtı·Iarm• verdner. Fakat, be -
het, sOı>hes!ı h•ri<ese ayn! günde, 
hiltÜ"l h~diı::elerd~ de avni surette 
elli etmemi~ olatnk, Binaenaleyh 

lh iyi f 1 'ı:ir1e/"in birbirindt'n ayrıl -
ur nlması ve h~r birinin müterMdıt 

ı e kararı::u. g)rilntr.ıesi tabiidir. D!ll-
1 nıııalar, h<-ttA tenakuzlar bundan
r. 

"'rıniltereyt kaı·şı isyan: 
u~~~~~~~~~~-

.. ıtrr ne olursa ol~un f'n !larih t\ -
terıvle mect'lc. Hk. dera olar~k bO

Uı ha~ka. To Penin (Thomas 
h ln,.. l -ı,1 tklrı :\an un 1778 da nf'c!ll:
n:ıokrat :a~ mrn one seu!'le., cs~ı 

3üyük iş,, sl Selim) adındaki m:ı
<an Amcril s5ylerımlş oldu. İneit
bugün artı.~ • '1;,y:ındR iken ko1o-
t)ermi yenifak•tl•rlni !zh>rdn d•
nık kadrolaı: Nicin perd•yl atma
nsik a boş )sArnerika krts5uıt kap 
r ,~ ec;kt dün:vanm b:ı-

ıan Vf" kra11J·1'ın Al'tl 

"Büyük iş,, t:urtulmuş bir m'llet 
tan Dcmokra vı\t blivlik bir Ame
'"l., prograı ~ekird~•in! t•şkll rt
t;\rmakarışık övlernemeli:vrti~ Yiiz 

çıkmaz so~ buviinkü ntituın «Örf' 
tikçe 0t~.,~Uk:ıbildir - sahim~ ı. 
:'lC eler!n l<U\'Vetine te-rcHmAn olan 

ıil ıesln erişişini (Port~e) ,göıı:tPrir . 
... l"ıtat ay Jonra Virjiniden Ric;ard. 
\enrı L (Richord Henrv T~te) istLk-
li teklif ,.,ıtf, Torna Cefersin (Tho

Jafferıtn) 4 Temmuz irtimamrla 
ip ve tasdik olunon istiklal be
-rı~mec;fn' ka teme aldı. 

'ikl<il harbi : 

27 A~u~to!'ta, Hav 20.00 lt kJşl ile kumanda edlyordu, Bergovu ilp bir -
~alivana taarruı etti. Fakat. Bunker Tt-şmek üzere Hud~on mevklinf mem
Hill dersi kulağında kiipe olduı?undan bama dni:{ru ~ıkacaktı. Bureovu~ kuv 
hücuma kalkmaktan tekindi. mevkii vetle-rinden ayrılmış ve bilha""a Al· 
muha~ara ile iktifa etti . Vaşington mantardan mürekkPo bir milfrt?e Al
kııranlıkt:ı.n ve si~tf'n l!'tlfade ederek. bay Stark tarafından Bennington'da 
~ıe .ıeçire-b:ldiltl ~and(1.11Rr ve sall<tr- ma~lüp edildi. 
la, l!t Rayver (Ea"t Rivere) tarikiyle Buna mukabil, Sen Leje tarafm -
mevkii akıllıca bo~alth. Dilşn1antn dan muha~ara edilen Stanwix kale
aö7.Ü önünde yapllan bu mnharetll ~ine Alman Generali Herklmer bıra
rlcat, başhbaşına bir muvaffakıyettl. fından götürülen imdat kuvvetleri, 
Hav birkaç gün sonra nehri scecti, tngilizlerin müttefiki, Mohank kRbi
Nevyork şehrini iş,-al etti, Haalen lesinin bilyük şefi, Jo5ef Brant'm 
(Harlen) sırtlarına do~ru Vaşinıcto - kurduitu pusuya düştü. Bu şefin yerli 
nun merkezine hücum etti, fakc.t dilinde a~tl adı Tayenrlaneıreo (Tha -
'TI.ıtfhlp oldu. 7:endanrırea) idi. Bu halis kan Endi-

SırlL<tıra iki ayı Vcışinırtonu mi11'alt ven (Kırmu.ı derili yerli)ı iyi bir 
bir yerde, muharebe etmiye mecbur tahsil görm0$tü: hrristiyan otmuş, 

.,.tmek itin bt'vhude te~Pbbüslerle ıe- dua kltabmı ve İncilin baz.1 kısımla-

Küçük Fikretin tehlikeli iniş
lerine Demirspor seyrek akınhr
la mukabele ed iyor, fakat Fener
bahçe kalesi Cihadın kurtarişla
riyle k orunuyordu. 

Istanbul takım ı neticesiz hü
cumlarına devam ederken bir a
ralık Eskişehirliler üstüste bir 
kaç akın yaptılar. Bunlardan 
birinde misafir sağ iç Cihadı 
kontrpiyeye düşürerek otuz be
şi_nci dakikada yegane golünü çı
kardı . 

rmı Mohankçaya cevirmişti. KPndl -
!ilinde, misyonerlikle asker ~fliğinin 
garip bir imtizac ı vardı. 

(Arkası var) 

Bununla beraber Fenerbahçe i
ki dakika sonra Niyazinin şüf.ıy
le üçtincü •ayıyı kazanıyorbrdı 
Biraz son~a oyun Fenerin 3 - 1 
galibiyeti ile bitti. 

rı koca mahkemeye düş.müşlerdir. 12.45 Haberler 21.00 Memleket 
13.00 Saz postası 

Neticede Hidayet bir ay hapse 13.30 Konuşma 21.10 Opera 
ve karısına 20 lira tazminat öde- 13_15 Orkestra 22.30 Haberler 
miye mahkum olmuştur. .. 22.45 Spor 

G. Saray 1 - G. Birliği O YENİ NEŞRİYAT 
23.00 Cazbant 

18.00 Progrnm 23.25 Kapanış 

Ikinci maçı Galatasaraya karşı 
Gençlerbirliği yapmıştır. Müsa
bakaya kendilerine has bir sü
ratle başlıyan iki takım karşılık
lı yaptığı bir kaç ümit veren hü
rumdan sonra oyunun idaresi 
Galatasaray lehine dönmekte ge 
cikmcdi ve soldan yaptığı hücum 
lariyle tedrici bir şekilde hakim 
oynamağa başlıyan lstanbul ta
kımı, onuncu dakiada sol açkığın 
ortaya attığı topu Bülendin kapıp 
rakip kaleye sokmasiy le, ilk ve 
son sayısını çıkardı. 

Bunu tevali ettirmek için seri 
bir tempo ile çalışmağa koyulan 
Galatasaray, bir an rakip nısıf ı 
sahasına adam akıllı yerleşti. Fa-ı 
kat, kurduğu Mkimiyet nisbe
tinde fırsat yakalıyamadı. 

YENi ELEKTRİKÇiLiK - Sonat 
okulları ve son ehliyetname program 
larına uygun resimli bir eserdir. Re
fik Fer.men tarafından yazılmrş ve 
Akba Kitabevi tarafından Ankarada 
neşredilmiştir. 

GAZETELER ve MECMUALAR -
Başvekfılet l\.'!atbuat Umum Müdür
lüğü neşriyatındandır. Feridun Fazıl 

TülQentçl tarafmdan toplanmış ve ya
ı:ılmı~tır. 29/9 1923 den 31/12 940 ta
rihine kadarki gazete ve mecmuaları 
ihtl\'a etmektedir. 

OL Ü M 
Merhum İzmir defterdarı Ah

met Besim damadı, mühendis A
ta Kayadelen, Dr. Tevfik İsmail 
Gökçe, Dr. Yakup Çelebi baca• 
nağı, 

JUiitekait Toı>ru Ka\·makamı 

Rifat Çakır 
allahın rahmetine kavuşmuştur. 
Cenazesi buııün saat on ikide 
Haydarpaşa Nümune hastahane
>inden kaldırılarak Karacaahmet 
mP,"rlıeına defnPdilecektir. 

BUGÜN 

M E L E K SiNEMASINDA 
Film Birden : 
ALİCE FAYE ''e 

DON Al\IECH 

Fransızca Sözlü 

Uğrunda tahtlar !eda edilen; Kah:-amanlıklar yaratılan 
Büyük aşklardan alman 2 müstesna film birden: 

Bugün LA LE 

2 Büyük ve Çok Güzel Film Birden 

1 - ÇANAKKA LE GEÇiLMEZ 
Türkçe Sözlü ve şarkı 1ı Milli ve Askeri Film 

2 - HAYDUT LA R TUZAGI 
Gençlerbirliği 

Rahim, Rıza, Ahmet, Selim, tstıınbulda ilk defa büyük macera ve kovboy filmi 

Halit, Keşfi, Omer, Mucip Ali, 1 \ı'lllıt.••••• Buııü~~a!._11_ d:_!enı;z~il~a·~tl~ı;m;;at~i;ne~=~~;.;;:'~ 
Mustafa, Mustafa. , ••••••••• B U G Ü N a. 

Bugünkü maçlar Fenerbahçe • ~ 

stadında yapılacaktır. 1 p E K s i N E M A s 1 N D A 

1 -
2 Büyük Film 

LEYLA ile 
birden 

MECNUN 
T ürkçe sözlü ve Türk musikisi 

2 - HAYDUT A ş K 1 
(ÇİSKO Ki D )' 
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SEvGiLERE VEDA 
-·············· Yazan : Hüsniye Balkanlı -·----······· 
p encereyi açtım, gece yıl~~sız .~e 

karanlık, hiçbir şey gozukmu
yordu; yalnız yakındaki dereden kur
bağa ~esleri işitiliyordu. 

Altıma bir iskemle çektim, kolla
~, rımla pencereye abandım, başımı üzev 
~ rinc dayadım, uzun zaman bu sık 

karanl;ğa bakarak böyle kaldım. Çok 
sinir li \ 'e h:ıraptım, acı şeyler düşü
Niyordum. Bugün ehemmiyet:;iz bir 
te adilf beni bu ümitsizliğe sevket -
mı;:ti: 

yatmış. Yastığa dağtlan saçları ara -
sında çehresi o kadrır bitkin ve sol
gu&!.,~idi ki, ona sarılmıyıı, söz söyle
m~ cesaret edemedim. Sessizce krır
yolanın yanında duruyordum. O, zor
lukla gözlerini açmış, zayıf bir sesle: 

- Yavrum! demişti. Ağlıyar.ık iis
tüne atıldım, orada duran babam beni 
tutmak istemiş, fnk:ıt ben dinl<'me -
miştim On~ sarılmış, ~olgun yüzünU 
uzun uzun ~·mliştüm. Kollarının dı:?r

mansızhğma rağmen o da beııi göğ3ı1 

üzerinde sıkryor, sıkıyordu .. Bu sıkış-D. ıvalar üzerinde kayarak uzakla-
k .. .., lnrda mecburi ve son!'U7. bir ayrılıı::a 

~ n bir vapurun arkasından uçu.c 
k d hazırlanıyormuş gibi bir doyamamak bir kızın tt'essiirü. O başını ar a a-

. bir kanamrımak vardı. smın omuzuna dayamış, ağlıyor ve ın 
· · · Sabahleyin beni. bir ahpabın evine 1.ven "esiyle "gitti! Art:k benıın ı~ın 

b ıtötürmüşlerdi. Döndüğüm zam:m onu 
her şey. her ümit bitti, u sevgıye bulamafnıstnn ... 
\·eda rtmPm lazım,. diyordu. 

t b ·· benim Ondan sonra işte canlx, şakrak kum "Sevgiye veda.. iş e u !'Oz.. . . 
i ral bir küçük mektepli kız hnyali .. 

krı lbimdeki gizli bir yarayı, ıc n ıc:ın 
d Gençliğimin hiıtün coşan aşkı ile o-sızlattı. Küçük kız. sevgiye ve a .n.c 

l b 1 nu ne kadar seviyordum, onun için demek olduğunu ben tamamiy e 1 ı-

·
Yorum, şu karşında durarak e.n. ginle- ne büyük ümitler ve emeller taşı -

l yordum. Onun ilkbahar günesl gibi re bakan yabancı adam sana oy e a-
l yakmakan ziyade ısıtan glizel elti göz 

c:ıdı ki... Şu dakikada ihtima 0 sen-
leri yalnı:r. benim için. benim a~k1m 

den daha r.ok kırrlı:tr. 
· b' için parlıyordu. Sevildiğim!' süphe et-Sev"ilere "•eda; bu söz içimı ır ze-

" k miyordum. Günün birinde bu saf ço-hir gibi yakıyor, bu akşam aran -
11 k cuk aşkının bir yalandan başka bir Irklara bakar bu kalmlı, ince ~r-
ld - şey olmadığını öğrendim... Bu ac:ı 

bag- a konserini dinlerken, ayn ıgmı 
Bu beni hepsinden fazla sarsmıstr ... 

bütün sevgiler! düşünliyoru.m: .n- 11- lf. 
lar o kadar sayıs;z idiler kı, ıçlerm- k 

1 Z m A şkrmm ümitsizliği içinde a e-
den birçokları unutulmuştu. an:~n 

tt u tesırıyle me sartlmıştım, içimden gelen 
uvuşturucu ve unu uruc bir hicranlrı yazıyor, yazıyordum ... 
silinmiyecek kadar derin izler bıra -

Kalbten gelen hasretli ve samimi sa
kanları srrasiyle hatırlıyorum. 

tırlar,. * * ld g·um Bir gün, sinirli bir günümde bütün 

I•, lk ayrılmıya mecbur 0 u 
t t k bu razılanları sobada yaktım ve kal-

sevgi deniz ve balık u ma A 
b bimden bu sevgiyi de kopardnn. r-

revd"'sı idi: Çok kUçUktüm. ba amın 
~ n • • de ol tık ayrılıklarnn yalnız şıfuıs scvgile-
askeri Ah.metle her gün

1 
el:~: gidi~ rine inhisar etmiyordu, kökleşmiş bk 

talar, denız kenar;na av an . . · çok emeller, ümitler, itikatlar ... Her 
yorduk. Bu iptilft derecesinde. bır ıtı-

t l t Bilt
··n gu"'n denız kena- kopan sevgi bu zayıf vücudü büyük 

ya o muş u, u ld ~ sarsıntılarla hırpalıyor, kalbi daha 
rından ayrılmıyorduk. Ev~eaz~la~~ ziyade sertleştiriyor, sevgi kabiliyeti 
muz zamanlar ise yem gitgide kayboluyordu... Sevgisiz, te -
olta tamir etmekle geçiyordu. Bum:~ sellisiz, karanlıklarda yaşamak çok 
gale biz! çok eğlendiriyordu. Fa a 
zabit olan babamı baska bir yere .. de- zordu. 
nizslz bir memlekete gönderdıl.~r. Nihayet işte bu karanlıklar içinde 

k mum sarı~ın bir kadın çehresi bir ümit yıl-
Denizsiz Ahmetsiz balık tutma . . 
kün de~ildi Ben adeta sudan çıkmrş dızr gibi parlıyor; Si.ihcyl1'ı; aılenın 

" · · den şereCini kurtarmak için onu hiçbir 
bir balık gibi olmuştum. Yesım b zaman anlamıyacak basit ruhlu bir 
tepiniyordum. Birçok zamanlar u · 

··yalarrm- adamla evlendirmişlerdi. Bütün ınce 
acıyı hazmedemedim, gece ru .. ·· or ruhuna rağmen, onun kabahklarını 
da, elimde olta, avlandığunı go~uy ~ ' 

r ag hoş görüyor, şikayetsizce hayata katuyandrğrm zaman hüngür, hüngu "d"~ 
b . ilk yaram ı ı, !anıyordu. Yalnız arasıra dudakla -

lıyordum. Bu, enım d b. r d k " 1 b" g··ıum·· 
ondan sonra her biri kalbim en ır m a ço mana ı ve acı ır u -

d·~ 1 . arkasından seme beliriyordu. Bu ümitsiz tebes-parça koparan ıger erı . . a 
sökün ettiler. Srrasiyle sevgilı ark - süm ve o tahammül beni hayran et-

d ktoo· den kuşlarım ti, aramlZ<!_a _bir ruh anlaşması baş -
daşlarnn an, me ım ' ladı. Düny-ba sevilebilecek bir insan 
dan ayrıldım, bunların hepsi bu ço-

lamış - bulabildiğime seviniyor, bu temiz 
cuk kalbimi başka türlü yara · · de duyguyu sonsuz olarak kalbimde ya
lardı Uğradığım zararlardan bırı k' 

· olara şatmak istiyordum. 
anneme, anneciğime sonsuz Fakat onun dürüst ve aHesine 'mer-
veda etmem olmuştu. but bir kocası olduğunu unuttum. 

Jf. Jf. 't'" tafsi- Benim namusuma itimat edilmiş bir 

Bir gece idi, ob; onu bil un • u ahbap sıfatiyle evine kabul edildiğimi 
Utiyle hatırlıyorum. Benkı . -

. .. me ıs- düşünmedim, adi kıskançlıklara, coş-
y:mdırmışlar "annen senı gor "nden- kunluklara başladım ... 
tiyor,, demişlerdi. O yirmi gu kmu _ Ve nihayet bu sevgiden de ayrrl-
beri hasta idi, beni yanına so 1 mıya :mecbur odum: Onun yuvasını 
yorlardL İliiç kokulari:le üv:u :a:: dağıtamazdım. Halbuki onun sevgisi 
odadan içeri girince, gord g benim kırılmış hayatımda öyle büyük 
zara beni titretmişti. . k _ bir teselli idi ki.. 

b . . .. .,. nde ne a 
Annem u yırmı gun 1~ı . bale Karanlıklarda kurbağalar ötüşü -

d d v • • • "d t t nınmaz bır \ ar Pgışmış, ., e a a üstü yor .. Ben yapayalnızım! 
stelmişti. Geniş karyolada arka 

Arnavutluk Baş 

Vekiline Suikast 
T . 24 (A A ) - "Stefani": 
ıran. . . t" Ti 

17 Mayısta Kral ve maiye ı k -
ran h~va meydanına l?iderler ~n 
Yunan tebeasından bir ınAecz P 

l an rna-Kralın yanında bu un ., t.a-
vut1uk başvekili Verlacı ye ! 
bancasiyle bir kac el a~eş etm~~~ 
tir. Mermiler kimseye ısabet. ·s 
memiş ve Mihailof Vas}l Ldası ~al 
mini tasıyan mütecavız . er 
tevkif edilerek halkın intıkamın-
dan kurtarılmıştır. k ve 

Tahkikatı işkal etm~.~~ 
mütecavizin muhtemel cur~. şf~ 
riklerini meydana çıkarm~ r liu
bu hadise şimdiye kadar ,ı:ıız ı 
tulmuştur. k f Ar-

İsticvabı esnasında mev u k 
navutluk hükumeti erkanına ar. 
sı şahsi husumeti olduğ~~tin~~ 
maksadının Arnavut .mı t bu
nes'esinl kacırmaktan ıbare 
lunduğunu söylemiştir. k d 

_ Mihailof'un. davası pek ya ın ~ 
A~-avutluk askeri mah~emesı 
tarafından rüyet edilecektır. 

Suriyede" Vaziyet 
(Baş tarafı 1 incide) 

sup bir tayyare filosu ~ilis~ine 
gelmiştir. Bu filonun Sur~:v:e uze~ 
rinde bir teşebbüse . gırışmesı 
muhtemel görülmektedır. 

Hudut kapatıldı 
Beyrut, 24 (A. A.) - F~~ns:z 

mak~mlarının Suriye - ~ılı.s~ın 
hududunu kapadıkları bıldırıl-
mekf Pdir. •• 

Hür Fransızlara gore 
Londra 24 (A.A.) - General 

de Gaull~'ün umumi karargahı 
tarafından neşredilen deklaras-
yonda şöyle denilmekt~dir: . 

"Vichy hükumeti Hıtlerın b;r 
kuklas ve Fransa icin Quislingue' 
ıeri olarak telakki ediyoruz. 

lrlandada 

Askerlik 

Tetkik 

Mecburi 

Meselesi 

Ediliyor 
Dublin, 24 (A.A.) - Müstakil 

İrlanda hükumetinin merkezi is
tihbarat servisi şu teblii(i neş -
retmiştir: 

Kabine azası bugün başlıca 
muhalefet partileri ve işci parti
si mümessilleri ile bir ictima ak 
detmişlerdir. Bu içtimada İngi -
liz Başvekilinin 6 Kontlukta 
- $imali İrlanda - mecburi as
kerlik hizmetinin tatbikını bir 
müddettenberi İngiliz hükume
tinin düşündüğii hakkındaki be
varı::ıh tPtkik f'dilmistir. 
Şimali İrlanda başvekili 
Beliast, 24 (A.A.) - Şimali 

trlanda Başvekili Andrews, Chur 
chill'in talebi üzerine tayyare i
le Londraya hareket etmiştir. 
Londrada Churchill ile Şimali 
İrlandada m(!Cburi askerlik me -
selesini müzakere edecektir. Baş
vekile kabine arkadaşlarından 
bazıları refakat etmektedir. 

Eski Romanya Kralı 
Küba'ya Gidiyor 

Port de Espanas - Trinidad -
24 (A. A.) - Sabık Romanya 
Kralı Carol, refakatinde Bayan 
Lupescu olduğu halde, dün 
Trinidad'a gelmiştir. Sabık Kral 
Carol, buradan Küba'ya gide
cektir. 

Buna rağmen Britanya hükıimeti 
tarafından Fransız Quislingue'
rinin rollerini akinı bırakmak 
üzere alınacak bütün tedbirleri 
tasvip ediyoruz. Ve Fransız mil
letinin de lngiliz hükU.rneti ta
rafından müşterek menaatlerin 
müdafaası iı;:in lüzumlu ,görüle -
cek bütün icraatı iyi karşılıya -
cağına itimadımız vardır. 

Afrikada 
(Baş tarafı 1 incide) 

Londra 24 (A.A.) - Habeşis
tandaki vaziyet hakkında bura
da yapılan beyanata göre, Scias
cia Manna'nın 40 kilometre şi
mali garbisinde kain Gelute ka
sabası şiddetli muharebelerden 
sonra ve düşmanın tanklarla yap 
tığı bir mukabil hücum püsk!ir
tüldükten sonra kuvvetlerımiz 
tarafından zaptedilmiştir. 800 
den fazla esir alınmıştır. Daha 
garpte şimdiye kadar ileri hare
ketimize büyük bir mani teşkil 
etmiş olan Bilate ırmağı üzerin
de bir köprübaşı tesis edilmiş
tir. Daha cenupta kıtalarıınız 
Dalle'in 50 kilometre kadar ce
nubunda Varrage mevkiine gir -
mişler ve Dalle'in 35 kilometre 
cenubu garbisinde kain Hub"ya 
varmışlardır. 

Somalide Gardafui feneri hasa 
ra uğramadan zaptedilmiştir. Tah 
min edildiğine göre, Dalle'in ce
nubundaki dtişrnan kuvvetleri 50 
bin kişi kadardır. 

Dük d' Aoste'un teslim 
olma me1·asinıi 

Londra, 24 (A.A.) - Öğrenildiğine 
gore, Dük d'Aoste'un teslimi merasi
mi, gayet basit olmuştur. Dük, ço~c 

sade haki renkte bir üniformayı ıa
bis olduğu halde İngiliz yilksek su
bııylarma doğru ilerlemiştir. Dük'i.in 
arkasından, merasim üniformalarını 
giymiş ve biitiin nişanlarını takmış 

oldukları halde beş İtlyan Generali 
gelmiştir. Dük, General Cunningham 
ın otomobiline binmiş ve otomobil 
hareket ederken, Dük, İngiliz subay
larına dönmüş ve, "Allaha ısmarla -
dık, şansmız açık olsun,, demiştir. 

Ve Duce'nln imparatorluğu, şeref

siz bir devreden sonra işte bu suretle 
nihayete ermiştir. 

Londra, Dük d'Aoste'un teslimine, 
sansasyonel bir hrıber mahiyeti ver
memiştir. Çünkü Habeşistan harbinin 
Addis - Abeba'nm zapt.ındanberi ni
hayete ermiş olduğuna kani bulunul
maktadrr. Tarihi bir Mdise gibi te
lakki edilebilecek olan bu teslim o
luş, basit bir formalite olarak telakki 
edilmiştir. 

Dük'ün, esaretini geçirmek üzere 
nereye gönderileceği henüz malum 
değildir. Maamafih, eğer hareketin -
den evvel İtalya parçalanmazsa, Dfik 
ün birçok esir İtalyan generallerinin 
bulunduğu. Hindistana gönderileceği 

sanılmaktadır. 

İtalyan tebliği 
Roma 24 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Düşmanm Bingazi üzerine yaptt
ğı bir hava akını neticesinde 
Müslümanlardan bir kaç kişi öl
müş ve yaralanmıştır. 

Şarki Afrikada Galla Sidamo 
mıntakasında kıtalarımızın kah
ramanane mukavemetiyle karşı
laşan düşman Soddu istikame
tinde tazyikini arttır_maktadır. 
Amhara'nın cenubu şarki kısmın 
da üstün kuvvetler tarafından 
muhasara edilen ve her taraetan 
hücuma uğrıyan münferit gar
nizonlarımızdan bir kaçı anudane 
ve kahramanca mukavem·~tlerine 
devam ederek teslim olmaları i
çin yapılan teklifleri reddetmek
tedirler. 

Irak Harbi 
(Baş tarafı 1 incide) 

Alman tayyareleri, Rabbani -
yeyi bombardman etmiş ve mit
ralyöz ateşine tutmuştur. Bina -
larda bazı hasar vukua .ı:?elmiş -
tir. Zayiat hafiftir. 

Bütün bu harekattan, iki tay
yaremiz dönmemiştir. 

İl'ak :naibi Basra'ya 
mümessll gönderdi 

Londra, 24 (A.A.) - Irak Na
ibi Eski Başvekil Madbayi mü -
messil olarak Basraya gönder -
miştir. Irak Naibine sadakatleri
ni bildiren şahsiyetler arasında 
Amara ve Masaya mıntakaları
nın maruf şahsiyetleri de bulun
maktadır. 

Bahrindeki Irak cemaati Nai
be bir tel~af çekerek sadakat -
lerini arzetmişler ve !rakın Ra
şit Ali ile taraftarlarının elin -
den kurtulmasını istemislerdir. 

Alman • irak diplomatik 
müllasebetleri 

Berlin, 24 (A.A.) - Yarı res
mi bir membadan bildiriliyor: 

Almanya ile Irak arasındaki 
diplomatik münasebetlerde hiç -
bir değişiklik vukua gelmemiş -
tir. 

Bu hususta sorulan bir suale, 
Alman Hariciye Nezareti yuka
rı,,daki cevabı vermiştir. !rakın 
bir hususi mümessilinin Alman
yada bulunduğundan, Berlinde 
hiçbir şey bilinmediği de ilave 
edilmiştir. 

--~----

Semenclire ve Taşöz 
Adaları Meselesi 

Bertin, 24 (A. A.) - Alman 
mahfilleri, Bulgarlar tarafından 
işgal edilen Semendire ve Taşoz 
adaları hakkında ketumiyeti mu
r..afaza etmekle beraber bu hare
k~tin dahili bir meseleden ibaret 
oldu_ğunu ihsas etmektedir. 

Askeri Vaziyet 
(Baş tarafı l incide) 

Almanlar, asker naklinde pla
nörlerden ilk defa burada istifa. 
de etmişlerdir. Planörler, moWr
siiz tayyarelerdir. İ<:indc yirmi 
kişinin rahat rahat oturabileceği 
yerler vardır. Bunlardan aki iic 
tanesi birbiri arkasına bir tayyare 
ye bağlanır ve bir hına treni vii
~ude getirilir. Adada İngiliz tay
yarelerinin hiicumundan masun 
bulundukları için Alınanlar, bu 
planörlerden c:ok istifadl• ctmis
ler ve bu sayede adaya ik dfö·t 
gün i<:inde oradaki İngiliz ku v· 
yetJerini hayrete ·1 iisiİl"f'('Ck hir 
kuv,·eti getirmisler ·,. 
Almanların ii<:iincii hedefi, a· 

danın yegane limanı olan ,.e as
ker ihracına mtisait bulunan Su
da limanını zaptetmckti. Bu li. 
man İngilizlerin elinde bulunuyor 
ve İngiliz harp gemileri de bu li
manda barınıyorlaı-dı. Bu limanı 
almakla hem İngiliz gemilerini 
barmacak bir limandan mahrum 
etmiş olacaklar. hem de denizden 
gönderilecek tuuk, to11 ve malze
me ile :rardımcı kıataları hura
dan ka~a:ra c:ıkarma:va murnffak 
olacaklardı. Adanın diğer sahille
ri derin ve karalar dik oldu~u i· 
çin karaya deniz yoli~ le nakli vat 
icin bu limandan haska malırer 
'.'"Oktu. Bu maksatla Almanların 
ada:va indirdikleri kuvvetler Su
da limanının etrafına, ve bu li
m~.nın !ki taı-nfında bulunan 
llanya ve Kandiye civarlarına 
indirilmişlerdi. İndirilen kuvvet. 
ler derhal harbedebilecek bir tarz 
da teşekkiil ediyor ,.e hiicuma 
geciyordu .. 

Suda limanını zaptetmek icin 
carşambadan beri devam eden 
muharebeler henüz netirefon
memistir. Almanlar, Kandiya, 
Han;va, Resmo sehirleriyle Suda 
limanının eteklerine kadar sokul
muşlar, bazı ~·erlerde sehir]erc 
l!'iTmisler. fakat Suda limanına 
hakim o1anıamışlardır. 

Deniz Muharebesi 

A dada bu şekilde muharebe 
devam ederken, Almanlar 

Çarşamba akşamın\lan itibaren 
denizden de asker, mühimmat. 
tank ve top nakline teşebbiis et
mişlerdir. Çarşamba akşamı su
lar kararır kararmaz, ufaklı bü
yiiklü otuz gemi ve nıotörden 
miirekkep bir kafile yola çıkarıl
mıştır. Girit civarında dolasan 
kruvazör, destroyer, ve denizat· 
tılardan mlirekkep hafif İngiliz 
filoları, her tiirlii tehlikeyi giize 
alarak bu kafileyi batırınıya veya 
dağıtmıya tcşebbiis etmişlerdir. 

Haritaya bakınız, burada göre
ceksiniz ki Almanların nakliyata 
teşebbüs ettikleri saha Giı1din 
şinıalindedir. Burası, her taraf
tan Almanların elinde bulunan a. 
dalarla çevrilmi~tir. Kafile;ye re
fakat eden Stuka tayyareleri de 
gemileri himaye etmektedir. İn
giliz filoları bu kafileye hi.icum 
ederek bir kısmını batırmış, bir 
kısmını şimale çekilmi:ve mecbur 
etmiş ve bu suretle denizden a
daya asker ve malzeme nakline 
mani olmuştur. 

Fakat bu arada Alman Stuka 
tayyareleriyle İngiliz harp gemi
leri arasında mi.ithiş bir harp baş
lamıştır. Alman kaynaklarından 
verilen bir habere göre, bu harp 
çarşamba akşamı ba!:!lamış, per
şembe ve cuma giinleri de devam 
etmiştir. 

İngilizlerin, bu harbin en. müt
hiş deniz harbi diye tavsif ettik
leri bu çarpışmada Almanlar İn
giliz donanmasına hüyiik z~t 
verdirdiklerini iddia etmektedir
ler. 

Alman tebliğlerine göre, çar
şamba günü bir zırhlı, 6 kruva
zör, ve bir destroyere tam isa
betler vaki olmuş, 4 kruvazörde 
yangın çıkarılmış, ve beşinci kru
vazör yana yatmıştır. Perşembe 
günü yeniden 4 kruvazör, bir 
destroyer batırılmış ve muharebe 
yardım gemisi de hasara uğratıl· 
mıştır. Cuma günü devam eden 
çarpışma sonunda tekrar 3 kruva. 
zör ve 2 destroyer denizin dibine 
gönderilmiştir. 

Bu rakamların mübalağalı ol
duğuna şüphe yoktuı'. Fakat Ber
lin en az 9 kruvazör ve 6 destro_ 
yer batırıldığında ısrar etmekte, 
Londra donanmanın bii;dik za;\'.İ· 
ata uğradığını kabul etmekte, fa· 
kat rakam söylemekten içtinap 
etmektedir. Fakat donanmanın , 
her birinde 100 asker bulunan 40 
kadar mavna batırdığında ısı ı: 
etmektedir. 

Yalnız deniz lıarbinin üç giin 
devam ettiğine göre Almanların 
çarşambadanberi deniz yoliyle 
nakliyatta ısrar ettikleri anlasıl
maktadır. 

İngiliz donanması hakikaten 
Almanların iddia ettiği derecede 
mühim zayiata uğranu!;!sa, Yu
nan sahilleriyle Girit adası ara
sındaki deniz yolunun aeılmış ol
ması lazım gelir. Halbuki. diin 
akşama kadar, Almanların deniz
den sevkettikleri tak,•ive kıtaları 
ile malzemenin Giride ~ıkarıldıib 
hakkında hiç bil" haber gelmemis
tiı: 

Fransanın Bulunduğu 

Müşkül Vaziyet 
(Baş tarafı ı incide) 

Bir de Fransada gerek muha
fazakar Vichy ricaline. ,gerek Pa. 
ristekı :Nazi taraftarlarına muha
lif komünistler vardır. Bunlar el 
altından halk arasında calışıyor 
ve yarınki Fransız ihtilalini ha
zırlamakla meşgul oluyorlar. 

Yani harpten evvelki Fransa 
hugün de ha1a zıddiyetleriyle, 
bütün kavgaları ve çarpışmala
riyle mevcuttur. 

* * Vichy hük(ımeti bu muhtelif 
ccrcvanlar ve ıstırap ve

rici hadiseler icindc hic olmazsa 
harbin sonuna kadar az cok nor
mal sartların teessüsüni.i temin 
etmek istiyor. Bunun icin de e
sirlerin memlekete dönerek fab
rikalarda ve tarlalarda calışma
ları, istihsalin tanzimi, miinaka. 
lenin organize edilmesi. işgal al
tında bulunan Fransa ile bulun
mıyan kısım arasındaki münase
betlerin normalize olması lazım
dır. 

Bu şartların teessüsü için de 
mütarekenin bitmesine ve Al
manya ile ekonomik sahada işbir
li.gi yapmıya ihtiyac vardır. İ!':fC 
Vıchy hüktın:ıetini Almanya ile 
tekrar müzakereye sevkeden a
miller bunlardır. Bu müzakereler 
Vichy'ye göre ilk semerelerini de 
vermiştir. Almanya esir1erin bir 
kısmını serbes bırakmıya razı ol
muştur. Alman ve Fransız sana
yii arasınla bir işbirliği tesis e
dilmiştir. İş,gal masrafları indi
rılmiştir. 

Mareşal Pctain, bu suretle baş. 
lıyan ve Almanyanın Fransaya 
karşı yumuşamasını intaç eden 
bu müzakereleri ilerletmek ve ta.. 
mamen normal şartlara dönmeyi 
temin etmek hülyasındadır. 

Fakat bu müsaadelere mukabil 
Almanya Fransadan neler iste
mektedir? Amiral Darlan'a göre, 
şimdiye kadar Almanya Fransız 
donanmasını istememiş, Fransız 
mtistemlekelerinden bir parça 
toprak almak arzusunu gösterme
miştir. Bilakis Fransa ile müza
kereye 2irişmesi, hala bir Fran
sız imparatorluğu tanıdığını ,gös
termesi itibariyle memnuniyete 
şayandır. 

Fakat Almanyanın neler istiye
bilecegini tahmin güçtür. Alman
ya Fransız donanma ve müstem
lekelerini istemese bile, Avrupa 
hakimiyetinde vasal bir Fransa 
yaratmak emelindedir. Avrupada 
Alman hakimiyetini tesis için bu
na ihtiyaç vardır ve Almanya. 
nın ilk hedefi A vrupada bulunan 
bütün milletleri iktisadi ve
ya siyasi tahakkümü altına a
larak bu kıtaya kayıtsız ve 
şartsız hakim olmaktır. Alman
yanın Fransaya bir takım müsa
adelerde bulunmasının ilk sebebi 
budur. 

Sonra hadiseler bir taraftan da 
Amiral Darlan'ı tekzip etmekte
dir. Almanlar Suriyıedeki hava 
üslerini işgal etmişlerdir. Suriye
dcki Fransız ordusunun harp mal 
zemesinden bir kısmı İraka gön
derilmiştir. Suriycde bulunan 
Alman tayyarelerine Fransız or
dusu benzin Vı"'rmektedir. Fasta 
Almanlar teşkilat yapmakla meş
guldür. Bütün bunlar Frnnsanın 
tedricen askeri sahada da AL 
manya ile gizli veya aşikar işbir
liği yapmıya razı olduğunu gös
teren emarelerdir. 

İngiliz hariciye nazırın\ Fran
saya ihtarda bulunmıya sevke
den hadis 'ler de bunlardır. Mister 
Eden'in ihtarı, bir tehditten zi
yade, Fransız hükumetini daha 
büyük müsaadelerde bulunmak
tan menetmiye matuf olsa gerek
tir. 

Fakat Vichy hükumeti çıkma. 
zın içindedir. Ne Almanyayı gü
cendirmek, ne de İngiltere ve 
Amerikayı karşısında .muharip 
görmek arzusundadır. iki tarafı 
idare etmek, ayni zamanda Fran
sayı normal hayata kavuşturmak 
ıcinden kolay çıkılır bir dava de
_ğildir 

Girit Önünde 
(Baş tarafı ı incide) 

Radyo gazetesine göre 
Ankara, 24 (Radyo Gazetesi)

Ingilizlerin de tebliğlerinde itiraf 
ettiklerine göre Almanlar tara. 
fından Giride yapılan hücum es
nasında bazı küçük gemiler ,göz
den kaçmıya muvaffak olarak ka
raya asker çıkarmışlardır. 

Harp devam ediyol' 
Ankara, 24 (Radyo Gazetesi)

Giritie İngiliz donanmasiyle Al
man hava filoları ~uRJırebe et
mektedirler, Böyle,. p~ filllhw.ebe 
tariht~ t~ ~ \llj};r.Jlfl, ge~k
tedir. 

Almanlar, küçük denizlerde 
hava filolarının. donanmaya ha
kim olduğunu, Ingilizlerse bunun 
aksini iddia etmekteydiler. Girit 
muharebesi bize bu iki iddiadan 
hangisinin doğru olduğunu gös
terecektir. 

İtalyanlara göre 
Roma, 24 (A.A.) - "Tebli,!!": 

Buızi.ine kadar alınan neticelere 

Aziz Devrinde 
(Başı 3 ünciidc) 

- Aman, çocuklar, ikµıdiler o
kunuyor. geç kaldık, acele yü -
rüyelim, bizi sokakta görenler 
sonra ne der? Vallahi, efendi 
duyarsa kıyametleri koparır. 
Terlikçi Ahmet, karısını ikindi 
vakti hala sokaklarda sürtüyor 
diye boşamamış mıydı? üstelik 
kadının adı da çıktı, bir daha ko
ca bulamadı!. 

* * 
Gece gezintileri de mühim 

ve tarıhi hadiseler gibi 
nakledilir: 

- Sultan Azizin tahta çıktığı 
yıldı; nur içinde yatsın, rahm.:et
li ile o yaz evlenmiştik, "seni 
on beş alayına götüreyim,, dedi, 
[yani Ramazanın on beşinde pa
dişahın eski sarayda iftar edişi 
mera.suniJ Hünkarın· dönüşünü 
görecektik. Divanyolundan gi
derken izbandut gibi iki herif 
peşimize takılmasınlar mı? Uze
rimde mahzen kapağı bir gron 
ferace vardı [mahzen kapağı 
bir rcnktirJ eh, efendi de o za
man toy ... 

Bu gıbi hikayeler uzun sürer 
ve dinliyenlere hem korku, hem 
de halecanlı bir arzu ~rirdi. 

Gece gczintılerinin zorluğun -
dan ve bu gibi tehlikelerinden 
dolayıdır ki uzakça semtlere gi
dilince yatıya kalmak o devirde 
bir mecburiyettı. Hanımlar gün
düzden gelıl'lerdi, erkekler gü -
neş batmadan önce... Birinciler 
haremde, ikinciler selamlıkta ağır 
lanmak şartiyle de!. Maamafih 
yatak serilen odada nikahlıların 
birleşmesine, her zaman değil;:e 
de hazan, bilhassa hatırlı olanlar 
için müsaade vardı. 

Haftalarca ayni dam altınd \ 
barınıp da birbirlerinin yüzünı 
göremiyen misafir karı kocalar~ 
rasgelmek de pek mümkündü 
Kadın, sokak ve gece? İşte su 
barut, ve ateş gibi zıt imtizaçsız. 
üç madde! 

* * Gece gezintilerinde .fcn~r 
yalnız karanlığı gıderıp 

yolunu bulmak için taşınmazdı; 
ayın on dördü ve teıııınuz meh
tabı da olsa, hatta iki sokak öte
ye de gidilmek iktiza etse yine e
linizde veya önünüzde ışık bu -
lundurmağa mecburdunuz. Fe
nersizleri - bugün otomobil ve 
bisikletlere yapıldığı gfüi - "dev
riye,, ler, yani zabıta müfrezeleri 
yakalar, karakola götürür özür 
ve meramını anlatamıyanları da 
sabaha kadar mevkuf tutardı: 

- Tam Horhor yokuşunun 
başına geldim, fenerimin mumu 
bitmesin mi? Saat beş, herkes 
yatmış, evlerde tek ışık yok ... Zi
firi karanlığa, gömüldüm, kal -
dım. Aksi olacak, devriye ile de 
karşılaşmıyayım mı? Anan yah
şi1 baban yahşi, dökmediğim dil 
kalmadı, amma kime dinletirsin? 
Yakaladıkları gibi karakola tıktı
lar ... 

Görülüyor ki o zamanda şehir 
daimi bir ışık söndürme ve pasif 
koruma tecrübesi halindedir. Ge
ce yarısından sonra sokağa kim 
cıkar ki? Ancak ebe ve hekim 
Çağırmak için, pürtelaş, bir kaç 
kisi! Hekim de zaten koca mem
lekette kaç kişi? Ya Balata inip 
Kanbur Yasef oğlunu, yahut Ha
liç Fenerinde Çiftesakal Pande
Jfıkiyi bulmalı ... Galatada dil bil
mez bir Lehli-de vardır amma o
raya kadar nasıl gidilir? 

Akşam ezanları okunurken 
bütün perdeleri inen; yat

sıdan sonra ayak sesleri kesilip 
ışıkları sönen, gözleri yumulan; 
sokaklarında t ·k tük muşamba 
fenerlerin - tennuresi sırtında si
ma' eden mevlevi dervişleri gibi -
ara sıra beyaz etekleri dönüp do
laşan eski Istanbul geceleri! Ve 
bu loşluğa korkunç kızıllığını ya
yan, kızıllığa koşuşan halkı ile 
eski lstanbul yangınları! Onlar 
elli senelik değil, ortaçağ tari
hinden alınmış birer antika tablo
ya benziyor. 

Muğlada 

Devam 

Zelzele 

Ediyor 
Muğla, 24 (A. A.) - Dün gece 

yarısına doğru başlıyan yer sar
sıntıları seyrek fasılalarla devam 
ediyor. Şehrin yeni ve eski su 
tesisatı harap olmuştur. Üc saat
lik Oyuklu dağda da şiddetli yer 
sarsıntıları olmuş bazı köylerde 
hasarat vuku bulmuştur. Mui!la 
halkı kamilen evlerini bosaltmış 
sokaklara, meydanlara dökülmüş. 
tür. 

_göre 20 ile 23 Mayıs arasında 
düşman ikisi torpidolar tarafın
dan ikisi de tayyareler tarafın
dan' batırılmış olmak üzere dört 
kruvazör kaybetmiştir. Bundan 
başka iki kruvazör canot otomo
bil torpidolarımız tarafından a
ğır hasara uğratılmış ve bir kru
vazöre bir torpido tarafından bir 
torpil isabet ettirilmiştir. 

5 

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 
(Başı 3 üncftlf9.J 

mi~ ve İngiltere ile harbe devam 
etmi::ı olsa)·dı, bugi.in Akdenizd<! 
İngiltere tamamiyle hakimiye1 
tesis etmiş ve İtalyanın Afrika 
imparatorluğu tasfiye edilnıi• 
olacak, İrak ve Filistin tehlike· 
ye maruz kalmı:racaktı. 

Bugiin dahi, Fransız donan. 
ması ile General \Veygand'ın i
daresi altında bulunan kuvvet. 
ler İngiltere ile askeri işbirliği 
yaptıkları takd!rde, :\lısıra ya. 
pılan Alman - Ital)·an taarruzu 
akamete uğrıyabilir. Cebelitarık 
ve Siiveyş enıni;ret altına girer, 
İrak ,.e Filistin istila tehlikesin. 
den kurtulabilirler. 

Mağllıp Fransa bugün dahi, 
harbin, tahsisen Akdeniz cephe. 
sinin mukadderatı üzerinde mii 
him bir rol oynıyacak vaziyette 
bulunmaktadır. 
Almanyanın Fransaya karşı 

bazı müsaadekarlıklarda bulun· 
masmın lıakiki sebebini burada 
aramalıdır. 

Yine bundan dola:ndır ki in. 
giltcre, Fransaya karşı harp aç· 
makta tereddiit etmektedir. 

~l. ANTEN 

Girit Harbi 
(Baş tarafı 1 incide; 

Paraşütle atılan mankerıleı 

Londra, 24 (A. A.) - Alman· 
Jarın Girit adasına paraşütlE 
mankenler attıkları bildirilmek· 
tedir. Bu hareketin hedefi saril 
surette anlaşılamamakla berabeı 
bunun İngiliz kıtalarını yanılta· 
rak mühimmatlarını israfa sev. 
ketmek için yapıldığı zannedil. 
mektedir. 

İ 11giliz tebliği 
Kahire, 24 (A. A.) - fngili: 

hava kuvvetlerinin tebliği: Gi 
ritte: bombardıman tayyareleri 
miz Malemedeki düşman kıtaat 
ile tayyarelerine geniş hasarlaı 
verdirmişlerdir. Hava meydanın 
da bir çok Yunkers 52 tayyaresi 
ne hücum edilmiştir. Müteaki 
ben düşman mitralyöz ateşine tu 
tulmuştur. İlk raporlar en az oı 
düşman tayyaresinin tahrip edil· 
diğini ve di./!er bir çoklarının ha 
sara uğratıldığını bildirmektedir 
Daha sonra yapılan bir keşif u 
çuşu bir çok Yunkers 52 tayya 
resinin kömür haline, bir çokla 
rının da tamamen istimalden sa 
kit hale gelmiş olduğunu teyit ey; 
Jemiştir. Uzun mesafe avcıları· 
mız da düşmana hücum ederel 
dört büvük asker nakliye tayya 
resi tah~ip etmişlerdir, 

* Kahire, 24 (A. A.) - "Tebliğ~ 
Almanlar Giritteki kıtalarınıt 
takviyesi için dün azimli gayret;. 
ler sarfetmişlerdir. Kandiya ve 
Resmoda havadan indirilen müt 
rezeler kat'i surette temizlen. 
miştir. Daha uzak mıntakada in. 
dirilenler de Yunanlıların müza. 
heretiy1e temizlenmektedir. Ma.. 
leınede ve civarında şiddetli biı 
mücadeleye devam edilmektedir 
Almanlar bidayette tutundukları 
veri genişletmek için esaslı gay. 
retler sarfetmişlerdir. 

Pike bombardıman tayyareleri. 
nin şiddetli hücumlarına rağıneli 
azimkarane surette dövüşen kıta 
larımız düşmana çok ağır zayiaı 
verdirmişlerdir. 

Keza düşman askeri nakliyt 
tayyarelerinden bir çoğu tahrif 
edilmiştir. Kuvvetlerimizin ma 
neviyatı cok yüksektir. · 

İtalyan tebliği 
Roma, 24 (A. A.) - "Tebliğ" 

352 numaralı tebliğde 22 Mayıı 
gecesi bir isabete hedef oldu.ih 
bildirilen kruvazörden maad< 
5450 tonluk dido sınıfından di· 
ğer bir kruvazör de ayni harekB.1 
esnasında batırılmıştır. Toıı:ıito 
larımızdan biri gündüz üç kruva 
zörden mürekkep bir İngiliz fi 
losuna tesadüf ederek bunları 
pek yakından hücum etmiş vı 
7270 tonluk Leander tipinde bi 
kruvazöre bir kaç torpil isabe 
ettirmiştir. 

Bu gemi ortasyıda vuku bular 
infilak neticesinde ikiye ayrıla 
rak batmıştır. 

Yugoslavya Krala 

KanadayaGidecek 
Nevyork 24 (A.A.) - Nevyorl 

Times'in Ottava'dan aldığı bi 
telgrafa göre, bir kaç gün ev 
vel yapılan bir talebe cevaben 
Yugoslav Kralı Piyer'e Kana 
daya gelmesi müsaadesi veril 
miştir. 

Almanyada Gizli 

Radyo istasyonları 
Berlin 24 (A.A.) - Alman ba 

kumandanlığı, neşrettiği teb 
!iğde, gizli radyo verici istas 
Y?nlarının fazlalaşması dolayi 
sıyle, amatör dahi olsa, he 
türlü gizli verici istasyon sahip 
!erinin en ağır cezalara çarptırı 
lacağı bildirmektedir 



BU GÜZEL MEMLEKETiN 

ZEVKLİ KADINI 

INFROİSSABLE BEY AZ ve RENKLİ 

KETEN BULACAKSINIZ. 

Beyoğlu Galatasaray No. 261 
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ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyı 

.;eçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden · kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiy~ ediyoruz: 

Çünkü: Çocuk .l\r.siklopedısı .&. Çüııkü: Çocuk Ansikloı:-edisı 
çocuğun mektepte 1 bütün dünya çocukla-
mektep dı~ında, hatta 1 rına yılbaşı ve bay· 
mektepten sonra muh ram hediyesı olarak 
ta<; ol.luğu en kıy- en çok verilen eserdir. 

,' metli eserdir. 

Çünkü: Her hedıye kırılıp kay
bolabilı •· veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Co
cuk Ansiklopedisi, Ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü
tün hayatınca iz brrı. 
kacak bir eserdir. , 

~ünkü · Çoc11!{ A.1s;klooedisi 
çocuğunuza fayclalr ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür Ona floş 

saatlerinde hocalık v 
arkadaşlık eder. 

,I - r • TAN.·. N·eŞriyat Evi 
· , ~· · · ·· .· · l s t a n b u "/ · , 

Çocuk Ansiklopedisi ikı 
·itilir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
Li birden (7) liradır. 

{e 

Müdanya Belediyesinden : Talebe ve muallimlere 
"' tenzilatlı (6) liraya verilir. Adres : lstanbulda TAN Matbaası 

1 - Mudanyada vapur iskelesi yanında ve deniz kenarında beledi
ye mah gazino ve lokanta üc sene müddetle kiraya verilecektir. 

................................................................................................................................. 

2 - Yazlık ve kışlrk mahalleri ihtiva eden bu gazinonun yazlrk kıs
mı 684 metre terbiinde olup 18 kameriye ile 3 X 27 .5 metre terbiin':!e 
bir de sayeliği mevcut ve bunların uzerleri gayet sağlam renkli ve renk
siz süslü baranda bezi ile örtillü buluhmaktadır. 

3 - İhale 6 Haziran 941 Cuma günil saat 15 de Belediye Encüme
nince ve açık arttırma usuli ile yapılacaktır, 

4 - İstekliler yazılı gün ve saat te muvakkat teminatları ile Encii
mene ve şartnamesinl görmek istiyenler mesai saatleri içinde Belediye 
Muhasebesine müracaatları ilan olunur. (3956) 

Devlet pemiryollan ve limanları işletme idaresi ılanrarı 
Muhammen bedeli (11000) lira olan ı adet Dızel Motoru (16.6.1941) 

Pazartesi günü saat (15) on beste Haydarpaşada Gar binası dahilin
deki komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satm alınacaktır. 

ı ~~PARA ~ \ HAY A.T YARIŞININ 
DİREKSİYONU DUR 

Bu ise girmek istiyenlerin (825) liralık muvakkat teminat, kanu
nun tayin ettiii vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat 
(14) on dörde kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ~e ait §artnameler komisyondan parasız olarak dagıtılmaktadır. 
{3796) ' 

r--. --"' ......_._~ ... - -
/DARU1NI BiLEN IS BANKASINDA 
iKRAMiYELf. J:!~SAB ~ÇA~. 

lstanbul Defterdarhğından : 
Açık olan tebliğ memurlukları için lise ve orta mektep mezunu olan 

erkekler arasında "tahsile devam edenlerle 18 yaşından kilçiık ve 35 ya
~mdan büyıj.k olanlar kabul edilmezler,, 16/6/941 tarihine müo:adif pa
zartesi günü saat ( 14) de İstanbul Üniversitesi hukuk fakultcsi birınci 
sınıf dershanesinde mıi>abaka imtihanı yapılacaktır. 

İmtihana girmek istiyenler aşağıda yazılı vesikaları hamilen bir is
tida ile 12/6/941 perşembe günıi saat 17 ye kadar defterdarlık sicil k:ıle
tnine biz.zat müracaat ederek fotograflı kabul kartı almaları ilfın olunur. 

(4007) 

1 - Tahsil vesikası, 
2 - Nüfus tezkeresi, 
3 - Hüsnühal kfıgıdı "bu iki vesika imtihanı kazan;;nlardan bilaha

:re alınacaktır.,, 
4 - Sıhhat raporu, 
5 - 4,5 X 6 eb'admda iki fotograf. 

ASKER L ·i K 
ŞUBEYE 

iŞLERj 
DAVET 

r T. İş Bankası ' 
Küçüle Tasarruf 1 

Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler 4 Şubat, 2 Mayıs, ı Ağus

tos, 3 İkincite:ırin tarihlerinde ya
pılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Liralık =2000.-Lira 
3 .. 1000 " =3000.-
2 • 750 • =1500.- .. 
4 .. 500 .. =2000.- .. 
8 .. 250 • =2000. .. 

35 • 100 .. :;:3500.- • 
80 .. 50 • =4000.- " 

300 ~ 20 .. = 6000 - -................................................ 

Üsküdar Askerllk Şubesi sa,kanlr • 
.ıından: 1 - Üsküdar askerlik şube
sine kayıtlı bulunan emekli ve yede!<: 
subay ve askeri memurların 941 yılı 

yoklamalarına 2/6/941 günü başfana
cak 20/6/941 gününde hitam bula
caktır. 

'Dr. Şükrü Mehmet' 
rafı bulunmıyanlarm bir krta vesika 1 Gureba hastanesi cilt ve ziıhre- ı 
rotografiyle gelmeleri lfızımdrr. 1 vi hastahkları sabık hekimi, pa-

15 - Yoklnmaya gelen her yedek zartesi, çar~amba ve cuma gün-
subııy ve memurun yoklamaya gelir- !eri 2 den 5 e kadar, Beyoğlu 
ken nüfus hiıviyet ciizdanı ile askeri İstiklal caddesi, No. 99, Tel 40916 

terhis vesikaları ve şubedeki kaydııı- " _, 

2 - 2/6/941 tarihinden 5/6/941 
akşamına kadar emekli ve yedek pi-

da bulunmıyanlar da ayrıca bir kıta 
vesika fotograflarını getlrmiye mec
burdurlar. 

yade sınıfına mensup büyük ve küçük 16 - Tabib, diş tabibi \"e eczacı, 

rutbelerdeki subaylar, kimyager smıllarına mensup subııy-

3 - 6/6/941 günü süvari sınıfma tarın yoklamaya gelirken nüfus hii-
mensup subaylar, viyet cüzdanlariyle birlikte, emekli 

4 - 7 /6/941 günü istihkıim, mu- ise askeri hinrıet vesikalım \"C ye
habere ve demiryolu sınıfına mensup dek ise askeri terhis ve.slkalart ve 

ayrıca diplomaları \'e ihtisası olanlar 
subaylar, ise ayrıca- ihtisas \'esikalarını birlikte 

5 - 8/6/941 günil nakliye smrfma getirmiye mecburdurlar. 
mensup subaylar, 

6 - 10/6/941 gUnü veteriner sını
fına mensup subaylar, 

7 - 1 l, 12/6/941 günleri levazım 
sınıfına mensup subaylar, 

8 - 13/6/941 günü tabib, diş ta
bibi, eczacı ve kimyager sınıflarına 

mensup subaylar, 

9 - 14/6/941 günü jandarma sı -
nıfına mensup subaylar, 

10 - 16/6/941 ~ünü deniz sınıfı
na mensup subaylar, 

17 - Yoklama miiclcfoti zarfınd:ı 
şube mmtakasında bulıınmıyacak o
lıınlar bulunrllıkları yerden göndere
t'ekleti taahhUUü me'duplarrhı şube

deki kayrtlı bulunduğu defter smı nu
maraları sicil ve kayıt numaralarını 
ve sarih adreslerini \"e künyelerini, 
sınıfrm göstermek şıırtlyle açrk ola -
rak yazrp göndermiye mecburdurlar. 

# _, 

1 
N~o~t~t=~,,~~=un:,~o~ 
Doktor aranıyor. Bilhassa Cer
rahide çalışanlar tercih edılir. 

Nışantaş Sıhhat Yurduna mü-

\ıı racaat. , 

ZAYİ - Eyüp askerlik şube
sinden aldığım askeri vesikamla 
para cüzdanımı zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
voktur. Ayvansaray Toklu İbra
himdede mahallesinde Kafesc:i so
kağmda 22 No. lu eYdc mukim 
:a4 doğumlu Eyüp oğlu İlyas A
talay, 

KAYIP - Beyoğlu Kılı~li ya
bancı askerlik şubesinden aldıitım 
cıskerlik terhis tezkeremi kavbet. 
tim. Yenisini alac:ı.Etımdan hük
mü kalmamıstır. Sivas • Suschri 
Ezhirler mılıin~si Avsar köyün-

Yüksek iktısat ve Ticaret 

Mektebi Müdürlüğünden , 
Bu yıl ikinci ve üçüncü sınıfa geçen talebelerimizden on beş kişinin 

Sümerbank hesabına bursiye olmaları için 2 Haziran 1941 pazartesi gü
nil saat 14 de bir müsabaka imtihanı yapılacaktrr. İzahat almak ve mü
sabak3ya girmek istiyen talebelerımizin pazartesi ve perşembe günleri 
mektepteki "İş Blirosu,, na müracaatları. · ( 4043) 

Gayri Menkul Satış ilanı 
lstanbul Emni·yet Sandığı Müdürlüğünden : 

Penbenin sağlığında 398/12886 lI esap No. siyle Sandığnnızdan aldığı 
(600) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu verme
diğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı mad
desinin matufu 40 cı maddesine gor~ satılması icabeden Beyazıtta Tav
şnntaşı mahallesinin eski Çıkmaz Tulumba yeni Soğanağa Camiişerif so
kağında eskı 4 yeni 35 kapı, 689 ad.ı, 4 parsel No. lu zemin katı kargir 
diger iki kntı ahşap evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırma
ya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isti
yen ( 175) lira pey ııkçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Bi rikıniş bütün vergilerle belediye re
simleri ve vakıf icnresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya a
ittir. Arttırma şartnamesi 25/5/941 tarihinden itibaren tetkik etmek is
tıyenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu 
sicıl kaydı vesair lüzumlu mallıınat La şartnamede ve takip dosyasında 
vardır. Arttırmaya girmış olanlar, bunları tetkik ederek satrlığa çıkarılan 
gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telakki olunur. Birinci 
arttırma 14/7/941 tarihine müsadif Pazartesi Cağaloğlunda kain Sandı
gımııda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıla
bilmesi için teklif edilecek bedelın tercihan alınması icabeden gayrimen
kul mükellefiyetiyle Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Ak
si takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 30/7/ 941 ta
rihine miisadif Çarşamba ~ünti ayni mahalde ve ayni saatte son arttır
ması yapılacaktır. Bu arttrrmadn gayrimenkul en çok arttıranın üstünde 
brrakılacaktrr. Hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan alakadarlar ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususiyle faiz ve masarife dair 
iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitele
riyleberaber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildir
memiş olanlarla haşkları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kaltrlar. De.ha fazla malumat almak istiyenlerin 
40/1606 dosya No. siyle Sandıgııııı.ı Hukuk İsleri Servisine müracaat et
meleri lüzumu ilan olunur. 

.. .. 
D ı K K A T 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göslermek 
istiyenlere muhamminlerimizin koymuş oldugu kıymetin % 40 nı tecavüz 
et.ıncmek ilzere ihale bedelinin yansına kadaı: borç \'ermek suretiyle ko-
laylık göstermektedir. (-1.034) 

11 - ı 7 /6/941 günii harita sınıfı
na mensup subaylar, 

12 - 18/ 6/941 gunü sanayi sınıfı
na mensup subaylar, 

18 - Her ne sebenle olursa oı~un. 
yoklamaya tahsis edilmiş olan müd
det zarfında şubeve müracaat ederek 
voklamalarınr yaptırm:ımış ofan Y<'

dek subay ve memurlar hakkındı 

107R ~ayılı kanunun onuncu m,ıdde ı 

ahkfımm:ı tevfikan ellı ı·ra para ce· 
zasma tabi tutulacaklardır. 

den Mehmet oğlu Sait Çelik 1324 ı ı•••••••-
doihımlu. ı 

Zonguldak'ta -----, 
13 - 19, 20/6/941 gilnleri topçu sı

nıfına mensup subaylarla askeri adli 
hjt:lm, hesnp memurları, muamele 
memurları ıre esnafatı askeriye sr -
nıflarına mensup olanlar, 

14 - Yoklamaya g 1C'n her emekli 
subay ve memurun yoklamı:ıya gelir 
kc·n niıfus hildyet ctlzdnm ile askeri 
Mzmet VC'"!kaları ve şube yedek su
'ınv defterindeki kayıtlarında fotog -

* Beyo~lu Yabancı Askerlik Sub~~ln· 
den: Beyoğlu ve Beşiktaş kazaları 

mıntakı:ı~mda bulunan ve şubede ka
vıth olan ve olmryan tekmil yabancı 
sakatların sakatları incf.'lenmek ve 
kayıtları yapılmak ÜZC're nüfus cüz -
danları ve ellerindeki rapor ve V<'Si 
knlariyle 27 /5/ 941 günü subeye mn
racaatl:ın ilan olunur. 

, ~ 

Doktor Hafız Cemal 1 

Dahiliye Mütehassısı 1 

Pazardan baska her ı:riin saat 
<2 -;; 6) ya k::ufar fo;t~nbul 

Oi\'an:rnlu No. 104. 
Tel: 22398 

Ereğli Kömürleri işletmesi 
Umum Müdürlüğünden : 

SADEY AGI ALINACAKTIR. 
İşçi Tabldotlarımız ihtiyacı için 180.000 kilo erimiş sade yağı müba
yaa olunacaktır. Şartname Ankıırada Etibank Umum Müdürlüğünde, 
htanbulda Etibank Burosıında ve Zonguldnk"ta İşletme Umum Mi.ı
ctürlüğüncle görülebılır. Teklıflerin 16 Haziran 19.U tarihine kadar 
Zonguldak İşletme Umumu Müd:.ı.ürlüğiıne verilmiş olması lazımdır. 

- Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur , 
Sabah, Öğle ve Akşam 

Sonra Günde 3 

Her Yemekten 

Defa 

Diş Macunu İle Dişlerinizi 

Yurdda 

Tesise 

İttifak Haline Gelen Bu 

Niçin ve Nasıl Muvaffak 

Kanaati 

Oldu? 
Çünkü "s A N İ N11 in terkibi için mutemad!yen taze piyasaya ;ı 

yüksek bir kimya şaheseridir. kar. 
Çünkü bütün «S A N i Nn kulla- Çünkü «S A N 1 N" diğer macun 

nanların dişleri emiz, sağlam ve gü- lara nazaran çok ucuzdur. 

zeldir. ' 

Çünkü «S A N i N" emsalsiz rağ-

1 beti doluyısiyle hiç stok yapmadığı 

Artık bütün bunlardan sonr 
«S A N i Nı> kullar.an on binlere 
kişinin ne kadar haklı olduğunu an 
lamak kolaylaşır. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekte 

Defa Sonra Günde 3 

üün . 
- ~artınc/G 
-.GÜZELLEŞTi 

. - - .... 

Bu genc. kız 8 giin zarfında lıu 
derece cazip bir tarzda güzelleş· 
ti. Onun buna nasıl muvaffak ol. 
duğunu ve her kadıun naı.tl nın
vaifak olabileceğini izah eden şu 
mektubunu okuyum,ız: 

«8 - 10 gün evvel çektirdiğim bir 
fotografıınla bugün ÇE'.ktirdiğim fo
tografım arasındaki şayanı hayret 
değişikliği görünce inanamıyorum. 

Alnımda, gözlerimin ve ağzımın et-

\·ersitesinin ıneşhur bir profe~ôrü t 
rafından keşfedilen ve kıymetli gen 
lik cevheri olan uBİOSELu vardır. 
Akşamları bu pembe renkteki T 

KALON kremini tatbik ediniz. G 
celeri siz uyurken o, tesirini yap 
ve cildinizi besliyerek genc;le~tirir 
buruşukluklnrdan !mrtarır. Gündı.i 
lcri de beyaz renkteki TOKAL 
kremini kullanınız. Cildiniz yumuş 
yıp t:ızeleşecek ve siyah nekl.aları 
mızliyecektir. 

rafında buruşukluklrır ve çi7.gileriın PAAAYi iADE GARANTiSi 
vardı. Tenim sert ve çirkin idi. Bu 
gün ise cildim kadife gıbı yumu~amış ı Bu basit usulü - gilnde 3 daki 
ve buruşukluklarım tamamen zail tatbik eden her kadm, bir genç 
olmuştur. Adeta dostlarım gıptn na- ! cildi gibi yumuşak, tnze ve nerm 
zarlariyle bakıyirlar. Hepsine cilt un- bir cilde malik olur. Blnlerce vaka 
suru oları pembe renkteki TOKA • göriılı>n ınemnuniy.::tb:ıhş semere r. 
LON kremini gece ve beyaz renkte!ü yesinde bu kremin tesiri hakkında 
TOKALON kremini de gündüz kul- zi garnnti verıniye kadar sevkediy 
lanmalarını tavsiye ettirn. Onlardan Hemen bugün her iki kremden 
bir çokları evvela bu sözlerimle alay rer tüp veya birer vazcı satın alı 
ettiler. Fakat tecrübesini yapıp mem- ve on gün kadar muntazaman kul 
nuniyetbahş semeresini görünce on- nınız. 

lar da benim gibi şaşakaldılar.» Şayet neticesinden memnun kalm 
Cilt unsuru olan pembe renkteki mış iseniz, aldığınız yere iade edi 

TOKALON kreminde Viyana Oni - ve parayı gerı alınız. 

:>atııp ve Neşrıyat mudurü: füııin Uzman. Gazetecıım ve !"lje~rıya 
T.. L. Ş. f AN Matbaası 


