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Münevver Türk gençliği, işte sana bir dava ! Almanya Şir aşk macerasının sonu.:: ,, 
Abdülhak Hô.mid" in hatıra- ~.ıyeh~~ K8ğıthanede kanlı ö üm , •Jı • J k . Bukreşte nu-
sına ve san at tarı ınue l mayişlerya- Onyediyaşında~irgençkız 

k • • . · • · pıldı ! çifte ile oynarken ö~dü. . 
m ev ıın e sa g gı ıstı go ruz 1 as kisıtevkif edildi ı:!~~1~~:~:~:.:~!\:.1n::.y;.~ :;·;~:.~~:::~1~:i·:~:,~·:ı::~: 

- ·· - cı ~ır şe di ·aşlaruıda olan bu baslııını:;ı ,.e eline ge(eııi kırıp 

Bir milletin en büyük 
milli mirası ''Güzel 
san'atlar tarihi,, dir 

Bu insanlar, bu derece laübali ve 
hakaretli bir harekete nasıl 

cüret edebiliyorlar ? 
&aa F7? "L.. . == 

usıyen Hanım,, ve onun namına hareket eden-
ler, velev müdafaa sadedinde olsun bu 

memlekette bu tarzda konuşamazlar 
. ve ··· konı ışturulmazlar 

b .Bır kaç yıl önce, ölilmUnü bir 
iu\iyük milli ~tırap saymış oldu. 
~~z Silii Azam AbdüUıak Ha. 

lnid ın veresesi tarafından açıl 
~ış bir davanın bu sa.hah neşre: 
:en tafsilatı, hiç şüphe etmi.ye. 

• hUtün memlekette hazin b' 
akıs YQpmış olacaktır. ll' 

~asviri Efkar tahrir heyetinin 
~· ~t:ne borçlu olduğuınuı, bu 
clu ılat Uzerind~ ehemmiyetl 
~a~ mevkiin.deyiz. 

hak ~ı:n~n~z bir kere ... cAbdUI. 
tına aınfdlın:t ne büyük lfıtufla. 
~atı rna~ar olduğunu bütün dün 

ın bıkf·· · b' b tlatnln k ıgı ır ayan Lüsiyen 
.Vor, a a onuşan bir vekib, söz ah 
rne \1İl"ağa kalkıyor ve Türk hn
k.iın ... t'danınının timsali olan h~-

" ıne d' u 
tc_ :e· ıyor biliyo.: _musunuz? 

t 

. 
... 

tha<.Wi ger Bayan Lusıyen, şaire 
• Y'dı ~a~ımda buluıunamış ol
i\:r.aın .A:ba

1 
ulhak Hl\mid ne Şfürl Söylediği , özlerle Tiirk milli vi cdanını ne derece mcittiğini ı.c-

~k 0 abll!rdi ne de bu kadar zebilip ~ezemediğini kesliremed iğimiz Bayan Lüı.iyl·n, ilam idin 
a Yaşıynbilirdi? mezarı başında 
tı~ ne büyUk cilr'etlir! • 

t:ı nı~~~m veya mevcut bir hak- } azan .· Nizamettin Nazıf 
buıu aa sadedinde söz almış 
bir lltnası ve haklın huzurunda usta komisyoncu gtbi ucuza ka- maması lazımd'ı. 
ttahi nbukat sıfatı ile konuşması patmak hıl'Sl içindedirler. Siz ise Burada, c..'ilivukuf aı·asmda bu 
\'atan.-ı~-ınenılekctte herhangi bir bir milleti. bu· bUyüğünden mah- lunup bu karara iştirak ctme
disi -~~a, ~u me~lekctin efen- r~. etmcğc kalkışmak gibi biı mek büyiiklilğünU göstermi" o
s_:ın'atı n T~rk mıllcMnin güzel buyuk ~adrbı suçlususunuz. y i~n bir. ha~iki münevv~;i~. ~aa
laüb Uar .tarihınc karşı bu dere En büyilk taliinizin ne oldugu- rif Vekaletı Derleme Muduru B. 
\'~~ hır dil kullıanmak hakkıce nu size ben söyliycyim: Selim Nüzhcti hayranlığıı.~ız€ 
en rn:· MUdafaa hakkı, ferd~ Mahkeme salonunda tek sami muhatap etmeliyiz. Bütün bu kız 

F'ak adıdes hakkı olabilir. bulunmamış olması. kardeşler, zevceler, avukatlar 
le, hi at bu, hakta, hiQbir suret- Eğer bulunmuş ols:ıydı, efkarı ve profesörler arastnda Abdül -
hakikl' ~llletin milletçe malfun umumiyenin, bu sakat iddianız hak Haınidin manasını knvrıya
~ ve at. rinı kirletınek derecesi- karşısında ne ani ve ne fevrani rak harclcet etmiş olan tek mü
slent :rn:~r milletin en büyük me- bir aksüUlmel olabileceğini der· nevvcrı bu arkadaşın şahsınch 
~ihine .ı olan güzel san'atlar t _ hal anlardınız. selamlıyoruz. Bu profosi>ı-lerdcn 
letebi~ uzatmak cür'ctini gö~ Adaleti şa'hıslandmın Türk ha- biri, yani Dr. Ali Nihad gaı-iptlr 
tanır&a k derecede kudsiyet kimi, size muhatap olmak talih- ki büyük şiıirin ~ezarı bnşında 
llüy~1az. .. sf;ılığinden duyduğu iz.tırabı bil- oMbiyatunızın mabedi olan fa~ 

Seçkin Uk '!~rk san'ntkarının en d~ıunekle vakarını telif edemez- külıteniaı azap ve hassasiyctinı 
!.iÔodilc sa~ at . eserleri üzerinde dı ş~phesiz. Eğer müdafaa halin- terennüm etmiş olan hat:p idi de . 
kan'11j1 ·it~ YUksek adını kad1n de bır hakimin, lanlattayin bir Verdiği kıymeti ne Qabuk unut 
tigol0 h~ .111~ ~cçinmiş bir yaşlı vatanda~ gibi konusabilmesi doğ- muş! 
Vf! adli .~·cu ıle zabıtnameleı'Cie ru olabılseydi, o anda, onun ağ- Sahifesi 3 lira ... Nerede b u u-
tnağa ~ lk dosyalarında dolaştır- zınd;ın .d? herhangi bir Türk mü- cuzluk! 
karşı gö~t 1~f1dk, millt vicdana n:v:ve~ı~ d~ymakta .,olduğu in- Ben, burada Türk mı!fotinin 
f:a'cfirdir. er ını.ş en büyük bir fıalı dınlıyebılecektiniz. ~·tik.sek takdirini bilt:n bir .iınsan 

Snnki bu kftf . . .* .salahiyeti üe, şairin el yazılnrımı, 
kınız, İst.anb 1

1 degılmış gibi ba- ~akat Abdülhak Hitınid ve bu kıymetin yüz misli verilehile-
zası bir de u farosunun bu &- san atı hakkında insafsız olan yal c<.>ğini :::öylemeği doğru bulurum. 
muşlar: nlbı keramet savur- nız şu bayan Lüsiyen ve onun bu Hem bu manuscrit'ler n için bu 

'41:- ~'bdUlhnk 1 . ,. avuk~tı değil~iı-. $~irin ncşrecli1- güoo kadar Liisiyende bmıkıl -
rı bugun bir k lfıınıd ın eserle- me~ış csedcrıme bır kıymet biç- mı.ş? Hani 'bunl0r satın alınmış
Asrını 'Z şılr as•Ylınet~ ifa.de etmez m~ge davet olunan ehllV'-ilkuf a- tı? 
dır.. rı clegil kıtul asrı~ tasındaki iki profosörU de bunla- Kim oluyor bu Lüsiyen ki bir 

Her millrtiıı .. ra katma,k lazımdır. nulletin ede1:5iyat tarihine ait ve-
voktnn şöh~et yÇöpt<!.n adam ve Bu~~nrdan biri, Hamdi Tanpı- sikalar üzerinde hüküm ve sal
dığı bir devird'e~~-:k'nğa çabala- ~'!"· cuzel snn'~tlar akademiı.inde ,tannt sürmeğo kalkışa biliyor?_ 
tarihin bir büyük ~ edebiyat ır Ah~ıet fü ınıe halef olmuş Hem de nasıl? cO, açtı. Ben 
tarzda hırİ>alatmak c~ı~a~ını bu ~~r bedıı~?tçıdır. Diğeri i~e ede- 1500 lira borç verdim d'c ölilm
ıran, eğer QOk insafsız ur c__tını in _ d;nt ~akl;lltemıı.in profesörlerin- den .k1;1rtuklu!» diycbilerek. 
cak liilgi noksanın degılse, an- n .Al-:i Nihat Tarlandır. Mılılı vicdanımıza savrulmuş 
lsta b 1 b dan alabilir Yıne davanın seyrinden anlı- olan bu hareketi bir dnha redde. 

il u arosunun sayg lıa • YOruz ki bu "k' f .. d k b d ıa ınub ta 1 "bı.- 1 rırnı- n . 1 ı pro csor, Hamidin er. en u avan•n basit bir alış 
Abd·· a P ? a~ cu uc içinde n~Şredılmemfş olan son eserleri- ve:ış davası olmadığını, bir mil
~h ullıak Hamıd kıratı.n~a bir ın beher sa~ifesine ancaK «~» li- l~tın milli mülkiyeti meselesi ha
h· ret hakkında olsun fıkır sahi. ~ kıYınC!t bıçmek gibi cidden lınde miltaleası icap eden bir hti
r/ olaınam~ bir vatandaş hulu- lnsafsız bir harekette b~lunmuş- dise karşısında bulunduğumuzu 
k!~ıYacağına göre birinci şıkkı ~:r. . kabul etmelıiyiz. 

Ulc mecbur kalıyoruz: se ~lı~k!din neşrP.fülmcmi.ş hır e- Ne utandırıcı bir hadise bu. 
6 rı. ._ Bay avukat siz QOk insafsız. ~1 1 1 ~USUsiyet taşır: NİZA:\IEDDİN NAZİF 
:; 2 = linşr'.'<l.ilmcmi~ olması, • 

Sız b•t, .~u garip feci hadisede Albdülıh ~ıdı? e_l yazısı <>1'TlaSI. Entrıkalara karşı 
nc 'h Uruk şfürin terekesi üze~i- miş bir h;vi ~~~mıd ~i~i ~illile~- müteyakkız 0lunuzl 
ı t'.İnd arını saldınnış oran varıs- meşhur ~ ın, ~arılı hır cpck • 
ııra en Wk daha insafsızsınız. yani cmanuı;.~• ~ : yaz~ını: Bagdad 3 {A.A.) - Resmi mn 
çl'n ı:tla7, Hamidin ellerine dü- 3 liradan paza~ :t J:nı, snhıfesı kaınlar ıncııılekct duhilindc çcv 
ı:lelJa]ı ~hız metrükatını bir emtia sından, bu iki p:_fn~ak khadta- rilmck istenen bütün entirfüa-

gı l artı k ah b" k k •v esor a ar lara karsı müteyakkız bulunma 
nnn • Y ut ır .;e ınece n!'<lnıızcla adam bulun- ğa da .. et etmistir. 

LJ d• t d• J n ,;;e l zanıandanbcri bir dölmıe:ye baslamıstır. . na tse S Q ıyumua kızca,..z, uz.~n kte imi~. Nihayet düıı bahasının (tfil'· 
ceryan etti. Nüma• çocukla S~\ ış~~dd t evvel Feri- sini de, intikam nlınak nrı.ll· 

Bundan bır nıu e k ıs stı,•lc kıra,·mt derken çifte kıt· · l ·ı· · · ı beraber ·açm ,,. 0 

• J • • yışçi erin çogu ta- de, scvgı ısıy e :rncn ateş nlııu ve tnlılı .. ız im 

lebe .. dı· tır. . . U aca· pek fod bir şekiJrle filmüstiir. l Kızın annesı polı!\e nı r 

Bükrcş, 3 (A. A.) - Alman
larla ~·apılan bir futbol maçı, 
Almanlar aleyhine düşmanca 
niimayişlcr icrasına sebebiyet 
vermfştir. Nümayişçilerin mii. 
hiın bi rkısmını talebeler te~kil 
etmekteydi. Bunlardan 136 ki . 
şi tevkif edilmiştir. !\levkuflar 
vakit ge(irihueksiziıı, Biikre~ 
divanı harbinde muhakeme edi. 
le-ceklerdir. 

Jlükünıet, ııeşrettiği bir be. 
\·anııamede, cl.yevm Ronıanyadrı 
İıiikiinı süren dedikoduların, 
memlekette Alman a!-.kerleriuin 
bulunnıac;mdan ileri geldiğini . 

' lıalbukl Almanların kendi yh·e. 
ceklerini memleketlerinden ge. 
tirmeleri dolayısile dt>r1 ikodnln. 
rm :rnr!"İ7. olduğunu bildirnıi . 
tiı-. 

Bir bulaşık çu\ M a~arisla_n 
kurunda ölü 8 mılyon /lıra 

bir çocuk lık paçavra 
. t. ' bulundu ıs ıgor · --Erenköy Bostan caddesinde 

oturan Ahmediıı iki yaşlarında
ki oğlu Ebubekir birden bire 
ortadan kaybolmuştur. 

Diin oturdukları e\'in bulaşık 
(ukurunu temizleyen ameleler. 
den biri, çocuğu ölü olarak mc;\ 
dua çıkarııııştır. 

:\füddeiumumilik tahkikata 
ı.lc\ am etmektedir. 

Buna mukabil de· 
mir ve Ziraat alet· 

leri teklif ediyor 
Bir Macar firması nlfıkadn~ 

• nk fara müracaat ederek 6 
::il)t liralık pa~a\'ra sim al-
mak istemistir. . 1 

Bunun ınukabilindl' bııe ~ «-
• :•naf n)a·tı ,·ernct'ktır. Yağmaya kal 

1 Ruzvelt Kasımpaşada kışan derha b. ..kt•• , 
nıır \ 'C 7..... " . 

Bu teklifle, doğruda ntlog~.uy<ı 
k . '\ l"ıralık mal ıu•thfl~ e lZ mı \'OD • 

delesi yapılnıh olaraktır. 

• d d·ı ''H ,. . ır ev ço u • ) am e ı e USUSl VQZl- Kasunpasada Kulaksızda otu-

- - --o 
Martinik'e giden 

k f ran Uasime:re ait 21 numaralı ce • Jel er;, yapa- '''" ("i)kmiisse de insanca hiı; bir 
200 Alman şüpheli 

görülmüş za)·iut olmarnı"ıhr. 

Irak Umumi selamet cak "hususi 1 Fo" 1 d" 

k 'f . b' b spanya, ın an ıya , omı esı ır eyan- bir deniz kuv- ile bir ticaret mu· 

Londrn, 3 {A. A.} - Amiral
hk dairesinin ne rettij{i bir. Ho
lnndn deniz tebliği diyor k~: 

ı name neşretti veli" ne ku- kavelesi yas:ıtı 
1 B ._ d d 'd b k ~Iadriıd 3 (A.A.) - lspanya-

8.379 tonilnto hacminde ~ raıı· 
sız Winnipeg gemisi. Antıl .,~· 
lnnndn Vankings - Bergen 11 • 
lnnda harıl gemisi tnrnfınd~n 
önlcnıni · tir. Winuipeg. l\1nrsıl· 
\'adan hareket ctmi \; e y~ldda 

ag a a azı ar d ede nı n cumartesi güni.i Finlandiya 
gaşahklar oluyor man a - ~1'.! ~ir ti~ar~t ~nla'ması fo1za etti-

~ 

Irak Krallık naibi 

Bagdad 3 (A.A.) - Umum 
selamet komitesi, bugnn lınll
h;tabt·n ~u beyannatne;\·i m • n·' 
mi~tir. 

Biiyiik llritaııya ile lrakın hıı 
siyet , .e istiklalini muhafnıa t' 
dr.n \'e ordumuzun aı.kcri sere-fi 
ni koru~nn hir miitarek<' ekdt•t 
tik. Yeni hiikirnıt•tin te~ekkiilii 
ne karlar mcmlC'ketimizin tari 
hinde yeni hir adım atmak kr 
rarı ile, işlerin idaresini cliıı• 

almıstır. 
lla,lkın orduya itimad Nlt'<'< 

~ine hit· siiı>heıniı: )'ok tur. 
Dün ,.c bu giin vukua gelt 

karısıklıklnr iizcritıc saat 17 del' 
•unra sokaklarda dolıısm:ık men 
edilmi tir. 

~lağazııları ~:ağma f"tmck gih" 
hareketlerin cezası derhal idam 
edilmt>k olacaktır. 

Irak milleti! 
Iliiloİın<'tin te <'kkiiliiııe kn. 

dar ~--11 orduna ıniizuharct et. 

Dün iki Alman 
Tayyaresi 

düşürülmüş 
Londrn, 3 (A. A.) - Dlin ak. 

!.tım knranhk ha.;ınaduıı hirı•: 
rwv<'I nvcılarmıız l\Inn üzerin . 
de bir Almnn a\' tayyaresini ve 

imnli ~arki n~ıklarında dn hiı 
düşman bomba tayyaresini dii. 
şlirmi.islC'r, bu sure tle pıumrtt·~· 
~iinü diişmanın iki toyyıırc•' 
dii:~iiriilmii olmnktaftır. 

k • [[ ~ı o~rcnılmı.ştır. 
Ce QmiTQ er ispıınyol hükumeti tarafından 

r• • C" l Dakar'n uğl'aınıştı. \\ mnıtl ~· ' 
'Tartinik'e gitmekte olan 200 

,:en fazla Alınnn ~·cılcu buh~~ 
makta idi, Bu Almanların . 
gemide bulunduklarının sebf bı 
hiç de snrih değildir, ,.e ha en 
tetkik edilmektedir. 

• • n{'Src-dilen bir beyannamede, Fin 

tagl·n etti '.mdivanın iktisacJe.n yeniden kal 

Vaı::ington 3 (A.A.) - l\fobu
·nıı Mt>clı!si dün kabul ettiği bir 
,anun lfıyıhası ile. deniz kuvvet 

'nl: cınütnd olmayan lrnsusi va 
. teler» görmek Uzere Visami -
..ıller tayini hususunda B. Ruz
:lt'c selfihiyet vem1iştir. Bu Vis 
nirallerin sayısı tahdit edilmc
E"'ktedir. 
Mebusan m ed isi bahri) c encii-

1~ninin son topl:mtısından birin 
le bahri\•c nezareti erkfmı yenı 
f isamirallerin donanma hizmctill 
·,,,n ayrı ıılarak hu<>usi bir hiz · 

c-tte « hu<:u:.:'i kuv\•etlerc• ku
ııanda edeceklerini beyan etmiş

r fakat bu hususi .kuvv~tlerin 
ıercye gönderileceğini hildirı11c

·n;şlerdir. 

- ---o----
Mısır 1ıükfı 

t . "v h. me z ı'\. a ıre 

Arap müda 
faa mıntaka 
sı,, ihdas etti 
Kahire 3 (A.A.) - Mısıl' mii· 

1i müdafaa nazırı c:K~irc Arar 
müdafaa m\ntakns•» ndına yen 
bir miidafaa mıntakasın ın ihda~ 

e<lildi.ğini. haber vermektedir. BL 
mıntaka • Tıl'in sol sahilirtd'en baş
l yarak gal'be doğru \lzamaktn -
dır. 

Huduttaki makineli kuvvetle
re mell.'iup bulunup da bu müda-
faa mıntakasında çalışacak olan 
telsizciler, hususi bir maaş alıa -
<'.aklardır. Mı.::.u· ordusunun mez
kur mınt&kada seri muhabirlere 
ne kadar ehemmiyet veılcfiğini bu 
tedbir göstermektedir. 

----o----
Cemii Medfai 
Başvekil oldü 

Ilnğdad 3 (A. A.) - Krnllık 
mı;tıi, Cl•ınil !\kdfai'yi yc11i ka. 
tı ;nt')'İ tcskilc nwınıır etmi')fİr. 

ıı:ınmas•nı ko~ayla~tıracak bir an
la_mrnya varıldığından dolayı 
memnuniyet izhar edilmetedir. 

Girid'te harp Tank· 
sız yapıldı! 

Bilek, Pazı ve iman kuvvetlerini ~ 
mayişli bir tarzda göze vurduracak 

bir fırsat olmuştu bu .. · 
Yazan : Emekli Albay Sadık Dunıan 

(Yaz1't 3 üncüde:) 

-
(( ? )) 

Biitiln hu ihtiınaJJer silsilesi 
fıstiind(•, Breuner miitakatmın do 
ğurabilcccği sürprisi düşü~ü!ıi~:ı! 
Amerikanuı Londrn scfırmm, 

Çörçilin huı.u i ' pt'k nıiihfoı 
ua .. imd Re'ik bir csajm biu.at Ruz,·clt'e t~\·-

n ı J 1 di etmek üzere şimdi Alrn!rıka 
'·ft , 1 ak ı: t"f \•olunda bulunduğunu da dii.ni • 

Yazıma ıserııcv.;.a .u ar "s ı - . ii .. ' 
• • . fi b d" • h tlUZ! • 

hanı . i~ar~~lındir~ ınG~ ıda. el ışun se- Amerika Jınrbe girecek ını, 
bepsız degı kr. ır ın ~ ~·nm~ın- ginniyccck mi? Rusya vaziyetini 
dan sonra, te ar ort.a ll.'a ço «:n açığa vuracak ııu, ,'llmııyncak 
\'e çok. kcrre b.:klenılıncye;° bır ını? Vichy Fransa topraklanu~nn 
harl'ketın başlangıcını h .. -şkıl e - Alman kuvvetlerinin gcçıncsmo 
deıı nıılnalı :sükütun sırlan ve ınii ·aııdc edecek mi, etıniycccık 
ıniiplı.cmiyetJeri içinde, kaf:ımtzı mi? Iİngiltcr ye harp ilan cdocck 
hurgu1ayan tcı·cddiitlerin zik7.n~ mi etmiycce.k mi? Dögol kuv~ci· 
hareketlerini ifadede, çizği, .kclı- lcr

1

iYe çarpısacak mı, çarpışınıya· 
mcden daha kudretli bir vao;ıtn cıık mı? }'rausanın garp yanın 
değil ınidir? kürt'sindcki miistemlckdcriııe, A· 

O huldc, iııcseleyi, koea J~ir .. is- merika, el atacak mı, ntnuyncak 
tifhanı <'enberi it;inde, şimdı şoy- mı? Japonya <1çorbnda tuzum 
lece \·aıcdcbiliri7.: var» kahilinden bu isJc.rc kn~· 

ICıbrıs Suriye, Filistin, Süvcyş, cak mı. karışmıyacak nu? Çin. 
Ccbelütt~rık, Dekar.. Hangi i? mukavemutie devam edebilecek 

llunlardıın hangi.;i bekle • tui, edcmiyccck nıi? 
uen Jl'Cni tnnrru7tm hc-ddini tc •• Hııliisn: İstiflını!1• i tintam. is 
kil edecek? tiOı:ım! 



1 

fiaJalfel 

Müel~if i : Nizam«:_tti~ Na~f=1 

Arhk gölgeler silınmişti. 
Gece yapraklara kadar in- 1 
miş ve yapraklar havada 

erimişti 
'am lunun ardındaıı b ir el 

uzandı. Ya ı ve koca tırnaklı 
b ir el. .• Daha sonra, lıu elle 
o namlunu n açuğı ddikte az 
fmkalh bir kafa belirdi· 

Kafu, l.ıir an sağa döndü. A· 
te ten iki göz, bir an , sola mey· 
)eder gihi oldu. Sonra, çifte 
toplu hir dirctııot t:ıretini andı
ran hu knfnntı! nt<\.inde-n ild 
gözü, nanılumı ıı i• til.ametinde 
ufku kerteriz etti. Dağı nran 
derin ükfın i~iııcle Lir ııe o. 

- Ne in \anar ... diye öy
lendi ,ne cin. D.ı{! ela bizim bnğ 
da. ) tl!lanlıı )anıhııaz. Kaçına· 
nın yoluna bakınnlı· 

Bu es, kuçakçı AHnin ı:e i 
idi. 

Derinden dıı' nr ef>lf'ri gı·li
) ordu. İçine ot ukanmı~ bir iki 
çan, kim hilir hangi clnlda yap
rak kollıyan çapkın kec;ilerin 
çmgmıklnrına kan l)Or... U
zakta hafif Ue örtülii h" Bal 
kıın kö) Ü havaya duman piic:

kürüyordu. 
Pırııar kiinıe inin ye~l )ap

raklnrı nra mdaki ba~, geri) e 
(;ekildi· O anda, o'1lyt tahdit e· 
·ılen dcliUi çelik te dallar ara
t'lllflıı giizc göriinınrz oldu. 

z sonra, ye il ve t>ngin bir 
deniıi, atha çıknn bir dı>niz
altı na ıl ırtlıır, açıırşn, dikeı1li 
dalları zorh)arnk hirLirirnleıı 
ayıran odam da tıpkı ö~ le pır
nar ) ığınının gölH•ğini dP~ti. 
Pırıuır )Jğınının r;öbcğindr -~
li bo) 'erdi· 

Giin LaU)ordu. Şimdi lepe· 
de Ü;;;tummcn) n sapan genii 
pnti'.ka'ııu:ı .. <lönMıH•cinclrki iiç 
ç:un , ırt ırt:ı vnnıi ~. · korknn 
"" kaçan iiç artaıııılı sanki ... 

ara bu1ı,ıtlnr alçalnıı~tı. 
Tr.p• df' ,iıidetl i bir rüz~ar e· 
İ)ordu. BulntLır, kıt)TUkıouz 

çilleri fırtına naıı1l katar-.:ı Ö· 

ııöne. tıpkı Ö) le, dikenli pır· 

narlarla ölıelenrn trpt ) c gij. 
beklerini "irterek uçuyorlar • 
dı. 

O kadnr iiratle geçi) or, kn· 
!;.l) or, ko~uyordu b ulutlar :ki 
) t"rlcrinde duran çamlar, ~-öz
lere, uzrıktun, kaçan a<lanı1ar 
gibi göriiniİ) ortlu. 

(~ iin lınU) o re hı. 
Sönen bir lfıınhn ııın on ı';.ı· 

ğı naı:- ıl aydınlatır a lıir odayi, 
güne~ de artık fitili yanan l>ir 
lambaya dönmü~tii· l:lıkları 
iilhriindü. 

iki tal)anca earkıyor... Ye o, 

yüryordu · 
Bir dağ, bir ucun.dan t utu

lup havaya knldırdmı~ u z:un 
bir yolclur. Bir yol, nasıl dö
nemeçten clöneceme uzar ve 
un ıl bitmek tükenmek bilmez· 
e bir <lağın tepe i de öyledir. 
Yamacın biri hiter biri ha::lnr. 
Tırmanır ınız, tınnnnır ınız. 

knıı ter içiııc lıatnrmız ..• Dağ 
) İ1ıe o dnğdır, tepe ) ine yerin· 
ele durur 'e siz, bitmek tüken
mek bilnıiyen bir yolun yolcu-
6ıından Lctt·r~iniz. 

Lcpiskanm sevgili i de İilc 
lıöylc )Ürİİ)or, miitenıa<liyen 
~ iiriiyordu: 

Demek ... ki ulaşmak istediği 
yer, hir türlü yaklaşıyordu. 

Artık gölgeler ilinıui~ti. Ge 
cc ) apraklara kadar iıııui~ ve 
)npraklar lımada erimi~ti· 

Şimdi dağ dün) anın içinde 
idi. Fakat diinyadnn uzakta. 
çok uzakta, anki lerihte gİ· 
hi) di. 

Balkanları, Bnlkımlnnn pır 
narlarını ve pırnarlar ara~ında 
) iirİİ) en aılamı bir haşka hava 

::ıruıı~tı: 

Kolmtu. ılık bir lıavn . .. Ke-
ldkli Bıılknn havn ı. 

Ynrıı nrmud:ı )Dn .. ı e1mn
' n lıı•ıw:İ) t>n, ii tii h ri ortn ı 
) marlak lıir kıt) U)a pkln~ın
c:ı ) üni~ii .ü) a' a~lnr gibi oldu. 
YoruLmı-. mm dn ne? ol eli ilt 
ku:nğınd ~ki Çevre) i ç<'kti; nl
ııınn götiirdü. Şa'1...nklarınclnn 
ı::üziilcn terleri . ileı;rkli gali
' n . . \ e ildi dı·. Lakin Lu i
Ji,.. ı;. nk:ı'klarındım ynnnklarm:ı • • 
üziilı•ıılni kıırutamaılı . 

Elini bir daha l~uldırdı. 
Çı·\ reyi alımula bir clalıa do
Ia~urdı. Yine a) nı hal. 

Ilık 'e nkışmdnn koyuluğu 
nnln,.ılım bir ,;ey ağ kulnf:rınm 
arka ındmı hoynnn:ı ini. unlu. 
B::ızan da yolunu şn:.ıran bir 
damla kulağının memesinden 
omnumn clii~ii)orc'lu : 

- Şı p! 
Ve h u clurnu yor, lıer •nefe 

a 1ı rnda lıir 1uırç:ı d ah a fozla

laşry ordu: 
- Şıp! Şıp! Şıp! 
Ce,Tt'' i ku"ai•ın t ıı ara..,ına 
" • • c 

oktu. Omuzunu §Öyle hir buk-
tı. Ji'i ekliğin kny1;;ındnn cep· 
kenine doğru bir şeyler akı) or 
du· 

( Dc-ı:amı t:<rr) Kaçakçı Ali ) ola diiziilclii. 
Halind~ bir yorgunluk 'ar·,--------·-----

.Jı . o erkek çizgili genç ) uz, Kısaca : 
llıti)arlamı,. , kocamı~ gibiydi. - --
Ona bir eyler olnıu tu anıma, Düzeltilemeai git i, 
111" olnıu tu? essela"' m v ... 

Inuerini namlu tından tut 'J.'ürkçeye saygısızlığın birer 
nın omuzuna vurmuştu. şnhcscri olan if desi <;ctrcfil, 

G niş, diiz ve hudaksıs hir imlası boııık clükkan '\'cya mii
çift omuz .•• Ve hir çift pazı ki csscsc Jcvhnlarınm hula yeri~
) ollu ipekten hir ıııintanın ık · rinde durduğunu . hnyrctJe go-

k il · · . riiyoruz. Bunlar i<;ın o kadar ya-
ve dar o nrmı ) 1' lı) or . . • Dız , ~, . 'Jd' ,. tcs :ri göriilnıc-
1 . b" k"'I .. b' J k" Zlıul (';JZI ı, ) lllC 
erı ummuyor ve ır lO) ı di. Acnha neden? Bu işl erin dü-

diııı clik. zeltilmesini oma ıl olsa olu r» 
Açık nefti bir çuhanın için- zihni:\ ctilc gayrimuayyen bir 

de böyle hir enda ın , n falı kal- zamana atmamt7., her hnlde lm
nu sırf bir li an meselesi addet

dırımlı ~elıirlerde değil, Boz- m~miz gafletinden ileri geliyor. 
dağların tepelerinde ya.ar- Halbuki hu ihmalimizdc, sade 

Ye, ı ız topraklara tabanla- lisana hiirmetsizlii',-rimizin değil . 
rının dnmga ını hac:a ha ·a sarp ruhi znaflarımızııı bir ~oğu da 

gizlidir. Bunlnn :rcnmeğe mec-
J amaca tırmandı. buruz. 

Tepeye çıkacaktı. Bu mu· ... 
luıkkak. Fakat niçin ooyle ulu __ _ 

1 * Halkcvlcrinde açtlacak olan 
orta iler iyordu? hastabakıcıhk kursları perşembe 

Kenarda yol vardı, ) ola il- günü faaliyete geçeceklerdir. 
t iiat etmiyordu. Boyu dik, ka- * İhtikarla mlicadele için ye
fa ı dik. dimdik yürü ordu. t:şt.i rilecek memurları hazırla -
lklind bir ktt nk, ku~ağın üs- mak üzere açı lan kursta tedrisa-

d k ı ta başlanmıştır. Dün ilk dersi ia-
tün e n ın bir kayı~, kayışın şo umum müdür vekiti Faruk 
il.i ) nıııoda hirhirinden hü}ük Sunter vermiştir. 

EN 9()!( HAVADiS 

____________________________________________________ ....,. 
3a..irm 1M1 SAU 

EnSon Havadisin Tarihi Tefri/cası: 16 

Ameriluwla yapılan ·U~an dev• tayyarelerinin kanad ge.enişliğini ~österir r esim 

50,000 Tayyare! 
Amerika bunları 1941 Haziranına kadar 

• 
yapıp lngiltereye teslim edebilecek mi ? 
«Emniyet devriyclcriıt nin son 

zamanlarda Avrupa sularına ya-
ın mıntakalarn kadar uzanması 

ve İngilitere~~ yapılmakta olan 
namütenahi yardımlar, Amerika 
da tayyare ve tayyarecilik mese
lelerinin yeniden ele alınmasına 
ı.ebep olmuştur. 
Meşhur Wirght biraderlerin 

vataw olan Amerika, Çağdaş za
manların havacılık cereyanlan 
arasında, tayyarede parlak bir is
tikha' c nnmzed en emin bir tica
ri nakil vasıtası hii.viyyeti keş
~etmiş bir memlekettir. 

Esasen co[,rrafl vaziyeti, milli 
hudutlarımın genişliğı, bu vasıta. 
l an istifade imkanlarını bu mem
ekete fazlasilc b~ tmekte idi. 
fayyarenin ehemmiyeti hakkında 
ı:i bu tclfikki, şimali Arnerikada, 
ince foyizH bir verimin esash un
mrunu teşil eden ckalite> mese
.esi üzerinde dik.kat sarfmı istil
!.ll'!ll etmiştir. Keyfiyet, sınai, ti
·ari ve mali bütün cephelerile, 

..>ird~n gözönünde bulundurul
'llUştur. Bu ebepledir ki, Ame-
ikan tayyare motörleri, seneler-

* Ortaköy yolunda bir kaç l Il 
evvel yıkılan duvarın enkazı knl
dırı lm~ ve yeni bir du,·ar yapıl
ma~ a baslanmıstır. * Gümrük komisyoncll.'..,-U vr 
maiyet memurlarının imtihanla
,. dün yapılmıştır. Neticeler bi:r 
iki güne kadar bildirilecektir. * Eğlence ycrleı-:nın s k k 
kontrol ed ilmesi ve tar ife har iC: 
para alanlar hakk ın~ zabıt tu
tulması hakkında knyn akamlara 
bir tamim göndcrilmktır. Kont
rol bir kaç güne kadar başlıya
caktır. 

===='---=Bu, böyledir!= = 

SULTAN ABDOL'AZii ~ve ~fil-;! 
::_3~ ==a- IMPARA TORiCE OJENi 

' ---====J. Yazan: A_y_h_a_n__,J _...;._---
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Ded~kodu istemi 
yoruz ! 

Alman ko~anıR~yter. ~skeri_ muhar- ÇOrçil . . Z rırıne gore _ 
gemısı anıza- M-cadele igi 

Yazan : Adil Y urdakul mı nasıl batır- Girid ve l rak ut • ·ı bı· 
l • J ne ıce ı e -Her harta çıkan b1r spor gaze- ~ekil alırsa, ~~vle_tUı ~ğır Y'UDlru- mJŞtl ., harp er:znuen d • 

tesindc Beden Terbiyesi teşkila- g~ bunların ~nne ~ekte ıe- ı f f ecekfir de 1 
tının ve teşkilat erkanının aley- cıkmez. İşte b12. bu agır Yumru- Kurtul-up Portekı·ze sonra or a hinde bir takım isnadlar görül - ğun mes'ul memurlara da ve ha-

lnektcdir. Bu tsnadlru'ın doğru kiknte U~'may~. neşriyatı yapan. d B k'I• 
Veya Yanlış olduğunu bilmi~·oruz. hıra da ınm.esı.nı bekliyoruz. getirilenler bu ma• şarkta umumi Kana a aşve ı ı, Yalnıı ibildiği:miz bir nokta varsa Adil Yurd:ıkuJ 1 1 
o da Başvekşlete meıbut bir d'eıv- cırayi şöy 8 an a· • t ŞU mukabelede let.nıUesse.sesinin bu isnadln~ ef- Tuhafı·ye tıyorlar - vazı ye klırı umumiye müvacehesinde 

tekı.tb etmemesidir. . \ Lizbon 3 (A.A.) - Biarrltza' ' ' bulundu : Sı>oru bir kanunla kendi teşki- e~yası den İspanya yolu ile gelen ve Artık cok bu··yu··k !Atı dahiline akın ve sporumuzu "$ Atlantikte bir Alman korsan gc-

n:tUkellıefiyet halinde 18 mieyol'\- Meşru kar hadd .• misi tarafından batırılan Zam - fehlı' kele'r'ı g'o'ze ala luk bir kütleye teşmil mnksncli e zam vapurundan kurtulan 116 A· 
YUz binlerce lira sarietmeikten tespit ed İ ld İ merikan tebaası, aralarmda ka -
~kinrneyen bir devlet müessese- F" dınlar ve çocu'klar olduğu ha~de k ha kete oec ın.....:- b'ır ka" dcdikoducun.un .. 1Y.n. t ınuraknbe korniS'-'On\1 ~1~-.J I ra re -
--uu " d k J bugün Li2lbon'a varmı~nılr. n- t ~i kaprisislcri uğruna ol?rıtc- un u toplantıda tuhafiye pe- giliz - Amerikan sıhhiye grubu 
.!!in<len ka}lbctmcsi bılemeyız ne rakende satışlarmn. yiizdc25, azasından 24 Amerika1ı ile G m-el'ıyı'z 
dercx:e doğrudur. toptan satışlarına ~ üzdc 28 meş- İngiliz tebaası Fransada kalmış- '' 

Devletin spor kalkınması için ru kiır haddi kabul etmi tir. Jardır 
&a:rf na m~zun kıldıgı binLrce Alnca el nliltı ve inşaat mnl- Gel~nlerden biri demiştir ki: Hür Fransız kuv• 
lıranı.n beceriksizce sarfı, o .sarfi- 7.~.nıe inin toptan satışlarına a Şafaktan az sonra Themesi:: ti • B ta 
Yatı yapanları mes'ul kılar. uzde 10 knr haddi ayrılınışhr. isminde ve Norveç bayrağı taşı. Ve eri eyrU 

Bu spor gazetesinin verdiği ESKİ ESERLERİN TAMİRİ ynn tahminen 10.000 tonilatoluk •
1 
hraç ed İ I me 1 İ Ve• 

bir h3:bcre göre, neşriyat ve pro- Belediye, şehrin mulıtela bir Alınan korsan gemisi Zam • 
1Paganda Servisi müdürü ayni Ul· '>cnıtJcrinde bedii ve tarihi kJy. zam'ı top ateşine tutmuş ve yol Şamı zaptetmeliyiz 
lllanda atletizm fccförasyonu re"si meti hai:r. eski eserlerin tnıniı· cuların kayıkfara binımesini em 
Uni.ş ve Balkan oyunları broşürü v.e ihvalnrı idn hiit~eye 5000 retmkitir. İki kayık devrilmiş biı Londra, 3 (A. A.) - Reuter'in 
Udile bir broşür bastırmış ve bro lıralık bir tnhsisnt koymuştur. diğeri de obüs isabeti neticesin- askeri muharriri General Gough 
fJÜrü bcğonilmemiş yine on bin- de batmıştır. Kimse boğulmamı~ yazıyor. 
lerce lira sarfile yeni bir broşür --O- i '· Bundan .sonra korsan JT':}misınc Girid'in kaybı, muhakkak ki hnz.ırlıatı.yormuş. M • • bindirildik. Korsan gem.ismin gü- muvakkat bir muvaff.akiyetsiz-Eğer bu hnbcr doı'l'tı ise devlet ayıs ayı JÇJD - verlesinden obüslerin altır1ck liktir. Fakat bu harekattan, gekasasınm, hiç 'bir uıman bu nevı d Zamzam'ın 7 dakikada batırıldı- rek strateji 11:erek pratik bakım
bcceriksizliltler yüzünden yapıla- eki hava ffill• ğını gördük. Korsan gemisinde lanndan çok kıymetli dersler 
oak israflara tahammUlü olamıya bir gece yattıktan sonra Dresdeaı alabiliriz ve bu dersleri almak-
~Y~; söylemekten kendimizi alıı. harebelerı• fi)• n ismindeki Alman vapuruna nak· tan hali kalmıyacnğmıızdan e-

-. !edildik ve bu vapuı-ıda beş hafta min olunbilir. 
Yine ayni gazetede, umum mü. kaldık. Strateji b::ıkınnndon, hava üs-

dUrün nnm ve hesabına, İstanhu bilançosu Bu mütldet 2arfında ercklcı teri meflmdiyeti, gerek Yuna. 
da halen intişar etmekte olan ~iinlerfaıin 20 küsür saatini anı nistanın müdafaasında .rerek 
bir Spor gazetesinin satın alına- Kahire, 3 (A. A.) - İngiliz barda ve yalnız 2 sa;ıti,ıı üst gir daha biiyiik nisbette Girid'in 
cam haberi d'e vardır. hava kuv\·ctleri Ortnşark umu. verf Pı.Je geç.rmeğe mecbur edıl· müdafaasında zayıf noktamızdı 
d Eğer ma'ksat spor ise ha'ıen Be- ıni knrnrgahının ııeşreUiği bir ruış.e!ciir. ı\ylarca ev,•el 12 adadan bir ço. 
• ~n Terbiyesi Umum Müdürlü - tebliğ, Mayıs ayı zarfında Or. o runun ,.e Eğe denizindeki Yu. 
~nUn neşrctme'kte olduğu be · taşarktn 244 diişmau tayyaresi. ı~an adalarının hgal edilmemesi 
en teı<biyesi ve spor mecmuası nin tnhrib edilmiş olduğunu br çı· ndekı· kapı· - ve miimkün olan her yerde tay. tn~veuttur ve İstan'bulda m""v . ı 

tut '" dirmektcdir. Ayni ay zarfında ~·nre me:rdanları inşa o unmas.ı 
1 bütün gazeteler spora sütun İngiliz harn kuvvetleri GS tay • • )""' h k ayanı teessiif hir hntn tcşkıl 
: tahsis etmişlerdir. Sporumu- yare kaybetıni tir, fnknt bun. tu asyon a - "tmişe benzemektedir. 
b..3 muhtaç olduğu yayım İstan- ~ardan bir mikdnrınm pilotları • Taktik bakımdan, Girid'deı:· 
ta ~~t~~i~adolumuzun hüc- kurtulmuştur. arından, Ame .. tayyare me:vdanlarının "k llliİ~U· 

lı ı.:ı • Bununla, tahrip edildiği kat'" faaları kifayetsiz gözü muşc %\~. mahiyetini bilmediği · ~rette te bit olunan düşman 1.Jenzemektedir. Biitiin Girid i-ha~et utun bu isnadlara bir ;n' fayynrelcrinin umum iınecmuu r ·ka, vazgeçti! ·in lüzumlu garnizon hakkındı> 
~ ten ":ermek ve etklirı umumin 1243 e balii: olmaktadır. Bu ra- da vanh dil iiniilmii tiir. ~ dvır etme'k için, spor otorite kam içinde, artık bir daha kul- Cunking 3 (A.A.) - Çin gazc- Faknt bu tenkidlcr ka<lnr ' 
lL-; evı_, eı·ııe kurulması · · teleri, Amerika hariciye ~..,.,_ı B k G · "d •· ~ reı; .. çır lnnılnmıyacnk kac:!ar ciddi SU· A&<Wol rihet de doj'.!rııdur i urı lllll• JuğU<:n Terbiyesi Genel D'l"('ktör l"ctte hasara uı,-ntılmış bir <;ol Hull ile yeni Çin hariciye naz•r lafnası şnnlı bir saflın olnraJ ı.....L ne bır vazı"fe teredd'" t B. Kuooşi arasında teati ediln 1 ı ··~l\ted· up e diğer dii nıa ntayyaresi dahil ı almaktadır ve Britnnya Hl l a ır. mektupların muhteviyatını teba- t 

u VUzif 1 b . değilclir. rüz ıettiriyorJar. ·iycsinin ve ordusunun uzun :rı !r'a\ e, yapı an u ısnadla- Ma."ıs a•. •ı rakamları, bnzı lı::ı- •!ıinclc ha ka bir pnrlnk fnsıJ. 
h\__ 

1
ndnn tctkık etmek e - ·' ·' B. Hull mektubunda sulh old 

-·"-'SU}' · v cg~ kırndnn hususi bir ehemmi~ eti dır. Almanlar, ağır darbeler :re Vcırs ıyetlcn görülmüş kimseleı h . h 1 k d H b h ğu ve Çin:d'c asayiş yC'niden tee ... ı"slerdı·r. Almanl.nr1n '· iikst>' tir. V ~iyeleri cihetine gitmek- nız 11 unm ta ır. ar ın a~ süs ettiği zaman Ameri'kan•n Çı " 
b.,1_,1.~' Yapılan isnadlar hilaf lamnsındanheri İmı>nrntorlul, deki memleket dı.şı hukuklar •ntrcneman görmii · asker \'f 
b"""l~ ve .. ftı.-· h havn ku\'vetleri i .. iıı .. ok seme- k d 

1 
•:ıv •arc bakımından knyıblar ; .. • ~ı:ıı usurnet ve ı·a ,. ... dan vazgeçme ıniyctin e o dui~t.. "lrhır ... - reli bir muvaffakiyet m<'nbır "k ağırdır. Bu knvıblarm ata. llatı Ya ınıılaı lnhsul!U ise bu neşri- tc kil etmis olnn sarki Afrikr nu bildirmiştir. •._t ""'rİcı· maJıh. ·ette olut> olmn-

llc lQs}?a rın adaletin pençesi- Matbuat, bu teminatı, Çin - ~ "" 
ro. hu ırn edilmesi lfiz.ıımdır. Zi- cephe i, italvnnl rın Eritre'dr Amen1rnn dostluğunun yeni bi "•2ı istikbalde görülecektir. 
1.Y'i bn:r ~erşeyden evvel şum: \ e cenubi Hab istıın'da iuhiza. delili olarak karşılamaktadır. KIBRIS MESELESi: 
şu ~ ıdırlcr ki muhatabları mı ile gavri faal bir \'aziyet' Öniimü7.deki mesele 1 kende. 
lllü .bu şahıs değ,} bir devlet "İrmi tir. in ·ıs ayıncla bu mın •iye deniz üssümüzün ,.e Sü-
İ3iı- d t'S~ltlin manevi şahsiyetidir takada vnlnız. iki diişmnn ta\'. s üriyed e A l- v~:vşin müdafaasıdır. Bu ınüdn: ll'lazı ~v d"t tnü~esesi hiç bir""za vnrcsi dlisüriilnıilstür. lrak'daı-· fan icin Kıbrıs ada ı ve orndak 
C;ığı gfu· ık'?_du mevzuu olaınıya. kargnsnlılclnr esna ında, asile man kuvvetle- UC\'Zİİınİtİ temin ic:in Jiizuınh 
bir zan:ı.1 'I'iirlt mntbuntı da hı l'İn hava lnıvYetleri bir haft~ '·afi ~t-ifbirler. en büyük ehem. 
biraı-1.n an şahsi husumet ve iğ- =cinde yok cdilmistir. 54 asi fo miyeti haiz bulunmaktadır. Hn-
Cclt~ı:Jn e!kiirı umumiye müv, • ar«'si ''erite tnhrib olunmuc;, fi ri old ug"' u ya- .

1 
• ırnrlreti meselesi, lıurnda c'r ~ e tercümanı olamaz. 

1
'l1Ztt fnı:dliz avcıları tnrafınrlr '·:-ıt'i hir unsur olacaktır. U:rnk-seJeı:ı n~anlarda yer l'Cr yük- l1İİslirüJıniişHir. nıı tavyarf'lc· 1 . lık dolayı~iyle Alm nnlnr, ha\'8 

dur fn?.la sesler 'kula'kları oka. n.rn ın"n tniiff':ııldif lman fay anmış... '<ııvvetl~rini l{1br1 'a kar ı isti. 
bu s 1 hrmalnırm;;a bao;ladı ki - .. 'resi de ''nrdır. l\tultn ii7eri.. -.:ıl icin. Girid'dc olduğu 'kaflnr ~izli e~:;fı:r~as!s ,~dıişUnoererin, de, dört diişnınn tayyar<'si lıu Berut; 3 (A. A.) - Surb c- .. ·ı bir va

2
ivette bulunını-

ort.tUğij f . enıu rnaskesüe vn dafi bnf:ırvnları tıu·:-ıfmda" de Alman kuvvetleri bulundu nmsakıl d · ı-n~1 ena bu· nh"""İ se .. ~ rtix. d"· t 1 ~ b 
1 

d k" F vaca ar ır. =-~ lllliını.'.k.. . -:"6 - ... 'C - ı·"r ort ,.,.arc n\•cı nT tnrP guna ve nzı yer er e J rnnsı.. . . 
larda 'l'"'ı'k un d.eğıldır. Bu nara- fn dan rliisUriiJmiistiir f;irid ,.. l{nrnizonlarmın kald ı rılıı> J er- SURIYEDEKi VAZIYET: 
'l'-Urk a~ t' a~lc.hzm tnrihinin ve ~ıırive ile Siivf'vs ''<' ~i .. ih·n r1 •erine Alman ku\'vetlcri kon- Bitler, şimdi Suriyr'yc J cr-
~01--ef sah~f c~ınln başlı başına bir hi fitli hart>'kilt 'lalınP.lPrini iht" duf,ına dair olan haberleri id-ı lcşme_ğ:e tesehhiis . etmektedir. 
l'Uniarın1

1 

~ 0~ son Ba'~nn °- "~ e en dil!er cenht-lerde. 37 dctle rl'd ,.e teJ..-zip eden bir teb- <:iuriyede bulunan Almanlardan ~ Vardı eden hır mn- <lu rnnn tnvvare!\İ n'·cılnr tarfı.. !iğ ncsredilmişt;r. nefret eden ve Genernl de Gnul-
. İYiyi takdl f . . dan, 27 diisman tnn•nrc i lıP. - - '"'a ilt"haka hazır olan bir <·ok 
VaZifooir. A:cak~l tenkı~ bır vn cl:-fi h'lfnT •nlnn tnrrıfm~nr Kü ÇÜ k -- Fransız askerlerine ıniistncel su 
~i menfnnil · h ıtfkitlerdc düsüriilPı;;._ 7? tnn<'<:İ :v<>rd.- -----H b. 1 rette biitiin tcşciler ·npılmalıs.ı netice inde ebr.ı.n ha,.c dar olm~ı fahrih cdiht•isHr. Bu tavvar<> -- a e r er ılır E<rer balen Filistin ve l\fı. lırsc ır u,.urnet sezı 1 d b'" "'k l . ,_ j . . . ... 

\rC' tenkitler t nk"t • <'r <'n uvu > r ı<J<:nıı Jlh., ... ~ AHMET HAŞİM HTIFAI..I sır'tla bulunan hiir Frıınsız kuv-Slni n ~,_ • c ·ı !:e""cve J • • •• 
ı rl r._...., hilafı hak.ık :" • arın nsnn ve n nl"'"'lw l·n .. •1• Yarın şair Ahmet Hfışinnn • c-tlrri. ~urh·<''deki Almnn tay-

"Size bir çok yeni 
kuvvetler gönde-.... 

recegız" 
Londra, 3 (A. A.) - B. Chur. 

cbi:J.'le radyoda mesaj teati e 
den Kanada Başvekili B. l\tac
kenzie King demiştir ki: 

ller ay müdafaanıza iştiriıl 
etmek Üzere yeni Kanada kuv
vetlerinin geldiğini göreceksi
niz. Sahilleriniz tehdit edildi~i 
andanberi, Kanada askerleri si
zinkilerle birlikte o sahillerde 
nöbet beklediler. Bu sene için. 
de İngilterede iiçüncü bir piyn 
de fırkası, bir tank livası, bir 
·.ıırhh fırka ve masrafları tara. 
fımızdan temin edilecek olar 
tanı teçhizatlı bir,,_çok takviye 
kıta1arı gönderecegız. 

Bugün Kanada donanmasınP 
hizmette 50.000 kişi vardır. Ge. 
niş ufuklu topraklarımızda! ber
rak semalarımızda ve genış ~a
ha1ıınmızda elliden fazla tnlım 
mektebi. 20 teçhizat deposu. V' 

20 askerlik şubesi tam fanlıye( 
Jıalindedir. • 

B. Churchill de don;unyonlnr 
tarafından müttdiklcrm davaı:· 
ehine yapılan ynrdın.ılar~ tak . 

<tir ederek demiştir kı: 
Her tiirlü cebir ve tazvıkteı 

•nastın olan ve binlerce fcrs~ı 
uzakta bulunan Kanada.nın, du 
yanın fenalık lnt\'\'etlerıne kare 
vapılnn muharebenin ön sn~mr 
koşmuş zalim ve haydut nazıle 
'ıer halde garip gözükür. Bu fe 
ı:ket adamları !ferin .c;adakaf 
"ereynıılarmı \'e lııgi1iz Jmparıı 
~orluğunun muhtelif nıuhto• 
ınilletlcri arasmdnki anane\ 
'1nlıynmazlar. Uzun tarihi~.dr 
'cazandıjh fikir ve hare~ct ~ıur, 
·iyctinin genis kıtalar uıerınd 
Halifax'dan Victoria'ya .. kndn 
'töklesmis olmasını gorıncklr 
miif(ehh·dir. 

fngiltercdeki Kanada nskerl!'~ 
:ni tebcil eden B. Chur.ch.ıl 
.. •erine <=övle devam etınıstır c;oz. ., • ~ k t l .. 
Bu kadar giizel askerı ı a a 

ıtörmmıistir. Sinıdi.~·e .. kndar hı 
'<ıtalar diisınanla doğu mek fır. 
o:ahnı ele geçirmem~ ler.sc ~r 
"lnlara hayati ehemmıvetı lı~' 
l . vazife verilmistir. Bu vnzıff' 
nr lb" • "'d fmparatorluCun ka mı ~u ~· 
~ tmek '\'e düşman sahıllerı 
aa e k "b· h" 'llize ayak basma gı ı ır ser 
.. . ste atılırsa onu karsılamak 

"'ll l C e]" )ı" 
tır. İmtihan zamanı g ıncc -
<1cleb~lir • 0 .zaman bu kıtal:n:ı~ 
·>4 sene evvel Vimv teoesını 
•ınptedenll'rin cocnldıır1 oldu~
'rırını ishat eedceklerinden em1-

'11İ111. • • l 
H. Churchill sözformı öy " 

'hitirmi-.tir: 
İc;imi7d,.n hiç kim.,e. biitiir 

tmparato .. hık 11nımrhırı yan •a· 
tıa \'e ec;'ki ve yeni dUnvn ''n~ 
··nnn olıtı•'krn miirndc~evi ivi .~'r 
~efice ile hitirccei!iıntzden ıı~ 
he t>fıniw~r. tücadele iyi nctı 
cc ile bitecektir. 

Erdün kuvvetleri, 
ir kısım Irak kuv

vetleri i e hala harp 

Girid'te harp Tank
sız yaplldı ! 

Bilek, Pazı ve iman kuvvetlerini n~· 
mayişli bir tarzda göze vurduracak 

bir fırsat olmuştu bu . • . 
Giridden kaçınlan İngiliz turd~~ .. evin yüz metre ilerit-

kuvveUerinin ileı'i. gelen ku- ne duştu1ıer. . .. t -ıer-
mandanlarından birinin kısa bir 2 - nen ilk. pa.raşu ~ 
b anatını okudum .Bu zat di- den bir lkısmı hapishan:!ı~~h-

ey . liye edip mahkfunları ı-
yor kı; . "d t ı H artık gitgı e ama- ar. _ .. 
~-bi ar:~va harbi olmakta- 3 - Bir kısı~ paraşutçuler ~e 

mile r Giridde 3000 ltalyan ~..nın 
dır.• .. 1 \le ifade edilmek is- bulunduğu bir kampı elleri ile 

Bu cum e b ne olabilir? koymuşlarmış gibi buldular. 
te!,len kan~at ~~a ~~iliz suba 'ı, Mu~alcluık istihbarat bu işte, 
Yuksek rutbe ~ . . alnız ha- ilk planda rol ovruıdı. Ve mu
cBu harbin n~t~ces~k kabil- hakkak ki bir komiteci. planı ile 
va kuvvetlen ~ . tir? Yok- hareket edildi. 
lir• mi demek isteı:n~ ~ımı Giridin bir hayli meşhur olan 
a cHav:ı kuvvetlermın l . ve hapishanelerinin her birinde al
re iştiraki ol?1azsa, .. en~~ bir tı yed~ yüz kişi vard!r. Esirler 
'tara lkuvvetlerinden mu~ e'k krunpında da 3000 Italyan ol
faaliy"et. beklenemez• mı em duj!una ~öre •. ilk paraşütçüler 
stem~tir? . ha vere indiklen anda Almanlar, 

Biz, sanıyoruz kı bu zat, da. Girid içinden de, aşağı yukarı 
~iyade i1dnci şıkka temas etmış- d··rı beş bin silahlı tedarik et-

y · d.. n hava o _,_ 
•ir. anı, uşrrıanı miş oldular. Bunların m=ıpus" 
ltuvvetleri ile her sahada boy 1 ve esirler olması, hürriyct-
1lçüşebilecek, b'lı'. hava yardı- ı:~ni kazanmak için son derece 
nından mahrum }>ır kara veya lo sıva döl!üşmeyi kabul ede.
teniz kuvveti, duşmanına sayı .;a klerini. sandırabilirdi. 
ve ~örme işi kabiliyeti ba~mla- bı {ce n. teblijtlerl, esir kampı
rından üstün olsa da bır sey %1 ız nlann ulaşamadıklarını 
vapamam~a rnahkfun olur de- na tahlıı:a edilen mahkfunlann, 

. . tir ve ıye 1 anl mek ıstemış . 1 sUahlaıı A m ara 
Beyanatı tahrik eden_ hadıse, da,ğ!tı ~ ini bildunuşti. Fa-

Girid harbi olduittmaı J?ore, su- cevirdı er l°''ler Alman umumi 
bayın sözlerinden, ancak bu m.a kat bu a~b ıg baskın plfınını 
na çıtarJlabilir. Zaten, dün, Yl- karara ~n, k ince psikolojik 
ne İngiliz kaynaklarından ~.e- yaparke~ u pe emiş olınası 
len bir başka haberde şu satır- ~oktayı ıhmal :nensc durmadı-
lan okumuştuk: uzerlnde her n 

cGiridde harbin ta!ihi üzerin- lar. . hl biT 
de müessir olan kuvvet, para- İmdi, Girid h.ar~ne C • 
~ütçüler değildir. Girid harbini zırhlı fırkanın ıştirak etmem~ş 
rnihvcr nakliye tayyareleri ile olduj?u düşünülecek ol~rsa hve 
taşınan' kuvvetlerle kazanmış- harp esnasında iki tara m, ~
tır . .,. vndan seçilemiyecek der~c "e 

Su halde bugünkü askerlik, birö!ırinç girmiş olrn~sı go;,. t .?· 
,ırhlı iümenleıin kullanılama- nüne alımrsa. harbın İb~1~n iı~ı yerlerde, havadan bom bar- seyrinde Almanların da. ngı ız-
1ıman ve nakliye tayyareleri Ier gibi kendi kuvvetlenn~ tav-
ı • • • · 1 ·· lerı ve 'le ve plfmörlere yapıan anı yarelcrinin mıtra yo: d 
l:ıaskmar !karşısında tedbir al- bombalan ile fıı:aeli brr tarı n 
-nak mevkiindedir. Bunun tek- yardım i.mkiınını bulamadı .~n 
niiU bize pek meçhul _ del?il.clir: ne~ices.lne varılabilir ve denı e
'Zira G rid harbi de gosterdı kı bilir ki; 
ı\.lmanlar bu büyük ba:Jnııda cGirid harbi, tabanca . taban
Jahili harplerin pek malum ve cava, sümni sün~ve bır gırt
'l1cşhur taktiklerini kulh~nma~- ]aklaşma harbi olmuştur. 
'a 1şe başladılar. Evvela keşif Binaenaleyh, bu nevi harple:-
ayyareleri ufukları taradı. de dava dönüp dolaşıp ferdın 
Bunların ardından, avcı tnyya- harp kabiliyetine dayanıyor de
ı-el-erinin himayesi aJt~nd; bom- mektir. 
?ardıman filo lan J?eldııı. \ e bun- Bu itibarla şu neticeye var
' ar, ilk bombalarını .s~w:r:duk- mak doğru olur: . 
'an mıntakalarda İn~ilız1;erın D. G" 'd 1939 eylfılündenben. 
-:. A. ateşlerini üzerlenne çe- ilkı ~~~ olarak Aimanvanın 
kcrlerken hava müdafaasından 

1 
k ' tı~ muhare-

h ·-ı. t hava müdafaası tanksız o ara yap 
"lla rum, .Y...,!u. . tak belere sahne olmuştur. 
harekete J?eç ~~~mış mm :ı- n •anın tanklarından $4.-
lara ilk parasutc;uler atıldL . kfı Al~~ nl G" "d bilek, p37.l 
Baskının ilk inlöşaflnn, mıh- •et e ere ~ i nümavic;li 

verin Giridde son derec~ islek ve iman ku~etlenn cak bir 
'1ir casus şebekesine sahıp b~- bir tarzda ıroze vurdum 
lunduğunu acıkca gösterdi. Zı- fırsat olmuşt;ı. ed bu fıT-

Acaba İngıltcre n en rai _İlk paraşütçyler ltralm o- saltan istifade edemedi? 

· ı iirkiye Cumhuriyeti 

z· raat Bankası 

a a d vlct otoritc-ı ini ~~ ısna~- 10nnı lıic mızıır1 r'n knf(' nı~n cilümiinün yıldöniiıuüdlir. Bu ''nrclcrinin hücumlarına karsı 
---- - rar hır <lan tav~·are 'c a kcr uaklettil • münasebetle Eyühteki mezarı b:zim Jıavn kuvvetlerimizin hi. 

başında bir ihtifal yapılacaktır. mavesiııde Bevrut'a \C Şnm'ı> 
ASKER AiLELERİ E AZAI\11 •..,<Tnı vüriirlcrse. bu teçciler 

etme tedir 1 

• • 1 o YARDIM ı . ,.,.nelıilınis olacaktır. ıı !!iin-
Vnli ve Belediye Reisi Lutr& 1 lC"r, azim ·»r bir siynsi hnrl+eti. a Kırdar c'!ün 1 aymnkamlıklnra lmttil C'iirethirane surette hnrc-v ... b• -~._:......:._......:;::::ı:;:::::!:::::::ı emir .vercrek aske_ı: n:}cleri.n~ ı ~tta bulunma~ lUzıms~ risl{lcr 

azm Unase etile k kt awmı kolnylık gustcrılmc ını hnnP.ı irnhcttırml'ktc~ır. Kıb-
anmıyaca tr. bil irmiştir. 1 · .. ·m 01;i" .. f'ırnsı ic"n, Surivt'nin En sıcak günlerde e·· k ,. h ı ·· * DWı gönüllü hastnb kıc- -lost ellerde bulunması liizım-.... u e ın o u hemsireler mektebinde de.~l\'r(' 'ır. 

evkalade serind·ır başlanmıştır. 

Soğuk 
* $clıir bandosu haftaıun mu

ayyen günlerinde .şehr.n muhte-şer bet ı·çınek ı·çı·n ıf moydanlari)ıc çocuk hahçele-
rinde yarımşar saat konsrlcr ve-•• k t recclderd':ir. u et e gidinı·z * Şirkti hayriye bugünden iti 
baren yaz tarifesinin tatblkine 

Akşamları nefis yemekler, Mezeler, b~İ~~ıar kadrosu yüksek 

her dürlü içkiler. Fiatlarda aza""'m""'ı tasdikten çıkarak nıtı'kadrırıara 
tbliğ edilmiştir. 

tenzilat yapıJmışbr * Beyazıd ve Nişant.-ış ndaki ...
............. ••••&:n;:~m!:BmD!"!rıl:!!!P!l!!!!l'!..-..... ~I bir QOk BMaklar parkl' ile c 

Qlİştir. 

lR ı\ KTAI<İ VAZİYET: 
lrnk'taki vaziyet çok iyile -

mi<;tir. Almanlnrdnn ilham alan 
P.n id Ali isynnmıh yıkılmacı 
zamanında vukun gelmiştir. Hin 
d:stann clo{rru hir ia c volunu ve 
kıvmetli bir petrol kuvnn<•ını 
hu suretle tl'min etmiş olmamı
zın davamız için muazzam stra
tejik bir kıvmeti vnrdır. Arnb 
dünyasının İngiltcrcnin ynnımla 
,•e:r olması ve Tiirk mütteCiklc
.. imizc n:rkalarmı tutmak surc-
1 • •• 1,. \'t•ri1C"n cmnİ\'C't de kıy-

1\lusul 3 (A.A.) - Cenub!n, 
çöl nııntnkasında Irak ve ~rduıı 
kuvvetleri arasında luırbı~ d~
v ın etmekte oldui:"ll öğrenılınıc; 
tir. 

metli stratejik avantajlardı~ .• 
K 1il Habeşistan scfcrm~n 

c:ın c. l\I ' n nıunıhayete ermesi de ısır ı 
d ti . b"r unsur-dafnası jçin ku re ı ı ' 

Ç .. 1•.. bu .... alnız 'lısır ın dur un .. u ' ., • . . 
cen~b hududunun eınnıyctılll 

1 f Za etmekle kalmaınaktn, 
mu ın n .. • k t 1 fakat harp görmuş şccı ! n .ar-
dan ınürckkcb munzzmn bır kuv 

t . serbest bırnknrnk bu kuv-ve ı 
1
. • .. 

vetin imale doğru nak ını 11\l~lll 
1 ün kılmaktadır. General "n
vcll'in halen. diişmnııa kıtnları
nı takviye için dnhn fazla ''akıt 
bırakmadan Libya'dn taarruza 
geçmek üzere kendisini lüzı~nm 
kndıır kuvvetli bulması ımiın
kiincliir. 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve 1-ıb::ırsız tusarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunnnlarn ucnede 4 defa çekilcce - kur' 
a ıle aşağıdaki pl.na göre ikramiye da{,'ltılacak 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 100 adet 50 Lıral.ık 5,000 Ura 
4 » 500 > 2.000 > 120 » 40 > 4,800 > 
4 J) 250 > J.000 > 160 > 20 D 3,200 > 

40 > 100 » 4.000 > 1 

DİKKAT: .Hesaplarındaki paralar b:r sene ıçmde 50 lıra. 
k i ıktlgı- takdırde % 20 faz.. d ~ du··cmiyenlere i ram ye Ç an aşagı :s··· 

Jasile verilecektir. . 'kfuı ll 
Kuralar senede 4 defa 11 Eyhil, 1 l Bırıncı ,un, 

Mart ve 1l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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Tam benim beğendiğim 
_tip •.. 

Yazan: Güzin Gürman ı / 
Hayal, sinemaya her gidişinde, 

en meşhur, en güzel kadın artiıit
lerde türlü türlü kusurlar bulur
du. Bunlardan bıızıın giyinmesini 
bilmiyordu. Bazısı k.aşkırını fe.. 
na alıyor, bir kısmı da dudakları
nı pek çirkin boyuyordu. Velha
..ı Hayil her birine bir kulup 
takıyor, sudan sebeplerle artist
leri çirkinle~tirmekten zevk alı
yordu. 

Arkadaşları, 'bu huyı/nu bi.J>. 
dikleri :çin, alay olsun diye,: 

- Ya bu erkek artist nasıl? 
Bunu da mı beğenmedin?. 

Derleı<di. O zaman Hayal, der
.hal atılır; 

- Aman cicim. .. derdi.. Bu a
dam beğenilme;ı olur mu? Giyini 
.me bak. Hele boyu? Sonra şu
nun gözI..riıne bakınız bir kere ..• 
Sizin de hoşunuza gitmedi mi? 
V aNahi tam beğendığim frp. 

Ve artistin mechi, evinin ka-pı
$ı önüDde arkada,;larından ayrı

lacağı ana kadar sii rer, gitllerdi. 

)Nine girınce odasına kapanır, 
latap ~aflarını karı.ı;tırır, s:nen.a 
mecmualarında ona dair yazılar 
arar, adresini bulur. evli olup ol
madıiiım anlar, sonra derhal kale 
me sarılır, b'r mektup donat.rdı. 

Bu roektuptar, hep klişe şey
lerdi. Artistin san'atına hayranlı
tındarı, erkek taraflarını beğen
diğinden b..!ıseder, imzalı bir fo
loğraf göndermesini rica etmeyi 
ve zarfın içine bir tane de kendi 
fotoğrafını koymayı unutmazdı. 

-' 
esiyordu. 

Eu ulmsızları olan N'rhal, bile
bunwı sebebini sormağa, birden
bire oesaret edemedL 

İşin tıdıafı, arkadqlarının bı.; 
nevi meraklarını daima zamanın· 
da serip gevezeliğe kalkışmak i 
tiyadırıda olan Hayal de susmuş, 
bir şey söylemiyordu. Boğa-.ın 
da darı kalmış bülbüle dönmüş 
tü. Bir ara: 

- Durun QOcı.lklar, size bireı 
likör getireyİlm. 

Diyip yanlarmdaın uzaklaştı. 
O zaman bir masanın üstünü süs~ 
leyen hakim bakışlı, yakışıklı biı 
erkek portresi Nihal'in gözün< 
ilişti. Yanındak;leri dirsekleri ile 
dürterek: 

- Suraya bakın ayol,. dedi. 
Şuraya bakın ... 

Fakat bu sırada Hayal, likör ta 
kımı ile kapıda belirmişti. Masr 
üstündeki resme gösterdikleri a 
!akayı gizlemeğe çalışarak likö 
kadehlerine saldırdılar. Mamafih 
kadehleri diktikten sonra kıza 
ağzını aramaktan kendilerini ala 
madılar. Fakat. .. HiÇbir şey öğ 
renemediler ve ilk defa olarak o 
nun evinden, bir merak ile ayı-ıl 
dılar. 

Bereket versin bu merak uzuı 
sürmedi. Ancak bir hafta. O ka 
dar eğer fazlıa silrseydi, bu kızla. 
verem olurlaroı. 

Evet, merakları ancak bir haf 
ta sürdü. Zira hafta sonunda Ha 
yalin annesi tarafından imzalan 
mış birer düğün davetiyesi alını~ 
bulunuyorlardı. 

Baz3ill mekttıbun cevabını bek 
:emek için günlerle ev<k.n dı.ı;arı 
'/lkınadığı, ai(laaığı olurdu. O za- • . . • , 
cııan anası babası kızlarının bu O akşam, Hayal, bulut mavis 
durgunluğunu, sessizliğini uslan- tuvaletinin içinde bir kukla ka 
<lığına hamledip sevinirlerdi. dar güzeldi. Misafirlıerini büyük 

Böyle zamanlarda babası Bay bir nezaketle karşılıyor, yer gös-
Necip, karısını karşısına alır: teri.yordu. 

- Artık kızımızı evlendir - Kızların hepsi de düğüne gel-
meliyiz, d4'Ji .. Onun bu durgun- mişlerdi. Bunun onlar için n< 
luğu, yuva kurmak istemesinıl'en büyük bir sürpriz olduğu he' 
ıleri geliYor. hallerinden belliydi. 

Fakat zavallılar bu arzularıru Merasımden sonra saloma por-
yerine getirmeğe vakit bulama- tresini gördüklıeri genç adam 
dan Hayal, bu se9Sizliği terkeder (Hayalin koca$ı) bir aralık karı 
rine eski hoppalığına, ha.şarılıjtı~ sından ayrıldı. Bunu fırsat bilcı 
na kavu.şurdu. arkadaşları hemen etrafını sar 

Arkadaşları, ara sıra uğradık- dılar; 
l!ll sorarlardı: - Aman ne güzel olmuşsun. 

- Hayalciğim bu haftaki aşı- - Tuvaletin de çok şık! 
kın kim? Tayron Pover mi, R<ı- _ Kocan da doğrw;u QOk gü 
bert Tay lor mu, Rişard Grin mi? zel. 

O, hemen suratını asar, Sômur- Ve NihAI alaylı alıaylı sormak-
tur, bi~ ?afta evvel methettiği tan kendini alamadı: 
\ıır artisti derhal götülemej!e kal- - Bari tipine uıygun mu? 
kısırdı: Hayal, bütün suallere birer ce-
~ Bırakınız canım şunu! Hem vap verdikten sonra Nihalin me
liyor musunuz, hiç de tipime rakını da giderrneğe çalıştı: 

uygun dieğil. - Tipinden mip'nden bana ne? 
Onlar, bütün bu sözleri müs- rliye söylendi.. Birbırimizi SE.'vi-

tehz. ;_ bir_ t!.'bessüm le karş;larlıar, Y t b b l ;ı.:"ruz ya ... e er. 
ır ır erıne kaş göz ederek evin Ve o sırada yanına gelen koca-

duvarlar:nı dolduran jön prömi- sının göğsüne yaslanarak dans e
ve res;mlerini göster:rler ve .. Kıs den çiftlere karı.ştı. 
kıs gülerlerdı. ,-------------• 

Bir sefer. yine böyle oldu. - Enson Havadis -
Haya . yine günlerce evine kapan 1 
dı kaldı: Arkadaşları: Abone Şartları: Tü~kiye ~iç 

Kımbılır, yıne hangi artiıite !çın ıçın 
iİ>ık olmuştur?. Kr. Kr. 

diye söylendiler. Ve uzun za- f ı 
ınan sinemalarda toplantılarda . -- -
çaylaı-da rastgele~edikleri H i~ 

1 

Seuelilr; 1000 1700 
li özleyinc.: bir güİı 1':>pland~f;.,., Altı aylık 550 1006 1 
evııne gıttıler. Salona yirerken Uç aylık 275 550 
hepsinin gözleri duvarlan süzü - Aylık 100 
yordu. Acaba Hayal bu sefer han 
~i _artiste aı;ıktı? Bunu anlamak Sahip ve Başmuharriri: 
istiyorlardı. Zıra biliyurlardı ki N1ZAMETI1N NAZ1P 
Hayal, en baş yere, ll'aima son 
sevgilisinin resmini takar. Nqriyat Direktörü: 

ŞOKRO SARACOOLU Fakat ne görseler iyi? Salıoıııun 
bütün duvarları bomboştu. Ar _ İdarehane: Cağaloğlu, Nuruos 
•ist resfanlerinin yerlerinde yeller maniye Caddesi No. 36 

- Tuhaf bir sorgu! dili;ünürken, Mari tekrar bır su-
- Herhalde enteresan bir sor al somu: 

ııu... - Sabah erken mi gideceksi-
Siz cesaretten bahsettiniz, ber. niz? 

de böylıe bir sual rormağa mec _ Sekize doğru ... 
bur oldum. Hem cesaretin çeşit- _ Uykunuz ağır mıdır• 

---~~-_=::::;--_ ~ 

EN SON HAV ADtS 1 Bazina 1t41 SALI 

inhisarlar Umum MüdOrlUğünden: ASKERLiK 
iŞLERi 

31Mayıs1941 tarihinde mer'iyete giren yeni vergi zamları kanununun 
tatbiki dolayısile Milli Müdafaa vergileri dahil olmak üzere mamulatımı
zın müstehlike satış fiatları aşağıda ilan olunur. 

Beyoilu Yerli Aı. Şubeaind•~ 
1 - 1 Haziran 941 günü Y< 

dek 11t1bay ve ask.eri mcmurtar1
' 

senelik yoklamaları başlıyacakll' 
Ve bir ay devam edecektir. 

SiGARA , TOTON , ENFİYE , PiPO TOTONO , PURO VE TONBEKI 
2 - 2 O Haziran 94 1 güniı~ 

den 30 uncu gününe kadar h•r 
hangi bir euretle gününde gelfl'l' 
yenlere tahsis edilmiştir. 

Sigaralar 

Sipahi yaldızlı 
Samsun ince 
Yaka 

Paket ,ekli - 20 Ade~ 
20 
10 
20 
25 
50 

100 

• 

Kuruş 1 
37 

~~ 1 

Tlitiinler 

En a!A 
Bafra 

Pakel şekli 

20 Gram 
20 • 

Karuş 

17 
12 

3 - Y oltlamaya gelirken jj 
vcıika fotoğrafı ile, nüfuı hu•; 
yet cüzdanlaıını, askeri hiz~ 
veaikalannı, umumi ahvali 11hP

1 

ye raporlarını, doktor, vcterine1 

!er, cezacı, ve dişçiler diplo1"' 
ve ihtisas vesikalarını birlikte I' 
tircceklcrdir. 

Yaka 
Çeşit 
Çeşit 
Çeşit 
Boğaziçi 
Yi!nice ince 
Serkldoryan 
Bafra Maden 
Gelincik 
En ali 
Tiryaki kalın 
Tiryaki ince 
Birinci kalın 
Birincı ince 
Üçüncü ince 
Hanımeli 
Halk kalın 
Köylü kalın 
Kövlü ince 
Doğu 
İkiz 

20 
20 
20 
2-0 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

~.75 
77,50 

155 
26,50 
22 
19 
18 
17,50 
17 
16,50 
17 
14 
13 

9.!50 
10.50 
8,50 
7,50 
6,50 
6 
8,50 

1 

1 

Tatlı sert Fab. 
• • Atölye 

Beşinci Fabrika 
Beşinci Atölye 
İkinci köylü 

l\luhtelif: 

Yerli Enfiye 
T. Pipo tütünü 
T. Pipo tütünü 
T. Pipo tütünü 
Yerli Pipo tütünü. 
İsfahan Bohça 

• Tönbeki 
• • 
• • 

İkinci İsfahan 
Esmer Sigarilos 
Toros Püro 

25 • 
25 • 
25 • 
25 • 
20 • 

25 • 
20 • 
50 • 

100 • 
100 • 
500 • 
25 • 

100 • 
500 • 
25 • 
1 Adet 
1 • 

12,50 
10 
8,50 
7 
6 

12 
24 
60 

120 
40 

400 
17 
68 

340 
14,50 
5 

11 

4 - Yoklamaları esnasında ~ 
tcnilcn malümatı şifahen ye\ 
mektupla bildirmemiı ve ıub•)d 
gelerek kayıtlarını yaphrm&~r' 
.>lan yedek ıubaylar (50) ~ 
para cezasına çarptırılacaktır-

5 - Mayısta yapılan m•ıl 
ı•oklaması ile haziran yoklam•" 
nın hiçbir alakası yokıur. J 

6 - Temmuz 941 tarihi11 
1 

yaş haddine uğrıyacak yedek •'. 
baylar yoklamaya gelmeye m<' 
ourdurlar 

7 - Bu yoklamada raporu' 
ıiçbir maksada ki.fi gelmiye'' 
:!inden rapor gönderilmemesi· 

11 8 - Ta.ırada bulunanlar, b 
undukları mahallin askerlik ı" 

oelerine bir dilekçe ile mürac•~ 
<decckler veyahut taahhütlü J1l 

Rakı, Şarap, Votka, Kanyak, Likör, V trmut, Bira, 
upla şubedeki defter •ıra No. ~ 
u bildirmesi ve tercümei hal 1 

'\skeri vesaik aurctleıi gönderat 
"ek, 

Nev'i Derece cı. Kuruş -
Klüp Rakısı 50 50 160 
Hususi Fevkalade 50 100 304 

• • 50 50 160 
• • 50 25 83 

- • • 50 15 54 
Yeni Rakı 45 100 212 

• • 45 50 114 

• • 45 25 60 

• • 45 15 40 
İyi Rakı 43 100 164 
• • 4ll 50 90 
• • 43 25 49 

Votka 40 100 194 
• 40 50 105 
• 40 25 56 

Tabii Kanyak 41 70 179 
• • 41 35 100 

• • 41 15 52 

Not: 1 - Tuzun beher kilosuna 1 kuruş müdafa vergısı 
2 - Husu•i eşhas tarafından imal edilip muhtelif elik<:'tler 

rı fiatlanna tabidir. 

Nev'i Derece CL Kuru, - - -Vermut 17 100 132 
• 17 70 104 
• 17 50 88 

Kın-akmalı şarap 17 100 132 
• • 17 50 88 

Likörler: Kayısı, 
Ahududu, Çilek 100 247 

50 143 
25 71 

Diğer lAkörler 100 207 
• • 75 207 
• • 50 123 
• • 25 63 

Şarap: Sek. 
Dömi-Sek, Kırmızı 340 167 

200 110 
70 48.5 

Misket Şarabı 70 58.5 
Bira 50 20 

znmmedilml-stir. 
altında satılan rakılar derece ve hacımlanna göre İdare rakıla-

9 - Bundan bqka: 
A) Halen ııördüiü iı ve !"' 

muriyeti ve ikametgah adrcıı· 
B) Tahsil dereceoi. l 
C) Mühendüı ve kimyaııer' 

rin hanııi ıubede ihtisasları ı;:: 
lunduğu, (Su yolu, clekırik, . 
nayi, ve1aire) vesika •uretler•· . .,, 

D) Doktorların dahili, ha''~ 
kulak vesaire ihtiaaalannın "'e 
ka ıuretleri. 

E) Yabancı dillerden hangi; 
ni ne dereceye kadar bild• 
(Tercüme ve tekellüm). ~ 

F) Askerliğinde gördüiü k" 
!ar. " 

G) Malul olanlar maliıliyet ~ ,. 
sikaları ve yaı haddine uğraııt 
mıılar kamilen geleceklerdir. 1 

H) Yaı haddine uirıy.~n ~ 
yaı lıa.ddine uiradığına daır P 1 
fus hüviyet cüzdanlarına it"1 

edilmiyen sub v skorf ftl' 
murlar müracaat ederek nüftJ' 
na işaret ettireceklerdir. ıJt' 

Kadıköy Yerli Askerlik f 
3 - Şarapların satış fiyatlarında şişe hacımlarına da 
4 - Bira fiyatında şişe depo zito"u dahil değildir. 

göre etikeltlerinde yazılı şişe depoz',toları dahildir. •d9: r 
Şubemize kayıtlı emekli ve Y 11 

r;:Sal~a~~!nj i~~a!e~ t!! ~e~eN:saat l 
24,15 de köprüden Üsküdar'a bir sefer 1 
yapılacağı sayın yolculara ilan olunur. 

lstanbul Asliye ~ 1 1 j j j j 1 j 1 
üçüncü H~kuk Nah SINAMALAR = 

kemesınden 
S4L'383 BEYOGLU HALK SİNEMASI 

Müddei: İsmail Soykut. 
Müddeialeyh: Nihal Sabahat Sir

keci Demirkapı Dayahatun S. No. 
15 evde 

Müddet İsmail Soyktt tarafından 
müddeileyh Nihal aleyhine açılan 

3 Filim Birden 
Matine 11 de 

1. - Malck Zoraki Haydut Türkçe 
2. - Nevyork Damları Altında 
3. - Slfıhşör Kovboylar. 

davası için müddeialeyhin 29/5/941 mil§ ve imla kılınan bu karara ait 
perşembe günü saat (14) de mah- ihbarnamenin bir nüshası da mah
kememizde hazır bulurunası lüzu- keme divanhanesine asılmış ve key
mu ilanen tebliğ edilmesi üzerine liyetin on be.j gün müddeUe ilanı 
mumaileyhin o gün gelm~mesi ve- ı içın tahkikotın 2/711941 ~ünü "'.a! 
ya bir vekil göndermemc•ıne mebni (14,30) a bırakılmış oldugu tehi.iğ 
h~kk 1,..na (1"1"~'"' kara11 tt ı,~7 "'ııı ... _ l "~"ônp Jt('cmck i; •Pr-e ilAn ohnıur. 

lstanbul Defterdarlığından : 
f..tanbul Deniz. mıntaka Komutanlığı atelyesi önünde mevcut 

köhne 3 istimbot 11 ahşap motör, U /6/941 Per~embe günü saat on beşte 
Milli Emlak ~üdiirlüğünde toplanaack komisyonda açık arttırma ile 
satılacaktır. 

Muhammen bedel (3780), teminatı (284) liradır. Fa:z.la izahat için 
Milli Emliık müdürlüğü 4 üncü kalemine müracaat. 4042 

dek tekmil subay ve memurl•1ıt 
senelik rnuta.t yoklamaların& '},» 
diden baılanmııtır. Ancak ~r 
•ene yoklamaya 20 hazirand~ ~ı 
ha yet verileceğinden bu ~·" ~· 
kadar ıubeye müracaat edılııt 
ilan olunur. lı' 

Eminönü Yerli Aıkerlik f~ 
sinden: yJ 

Yeni Neşriyat: 

Sınıf 8. Muamele memuru gJ 
ya .Nüzhet oğlu Recai (3548,91 

Yedek piyade teğmen it 1 * Önümümeki -ders yılında ;tk Naci Celal Borancı. <I 
mekteplere devam edecC'k talebe Yedek piyade teğmen 'fe>"" 
niın miktarını anlamak üzere ilk ı R s ( •5 • ı O) oğ u •§Ut an ., ., ., .. ,. ---

Köye doğru 
Mei:muası 

tahsil çağına gelen çocukların sa- y cdek piyade teğmen nu ,ı 
yımı ya'kında yapılacaktır. Sa - yin Hilmi oğlu Mu•taf; Adl-" 
yımdan sonra yeni mektep aç - Bozcalı ( 14213) nın kaY'~,,,. 
mak lazım olup olmadığı anlaşıla tetkik edilmek üzere nüfu• h• f 

Memleketimizin biricik köycü- ca.ktır. yet cüzdanlarile birlikte açclo * Tiftik tip nümune heyeti beye müracaatları. 
ilik mecmuasının 21 iınci sayısı dün toplanarak yeni tiftlk stan -
da çıkımştu-. Bu sayıdaki yazıler dard nümunelerin.i tesbit etmiş- Fatih Aolı:erijk Şulteslnd.., 1

1,. 
elan bazıları şunlaı-dır: tir. 33 7 doiumluların ilk yo~ıe' 

- Köy idarelerini krtasi.yecı- * Şehrin muhtelif semtreriıne ma müddeti hitam bulmak. ub,ı 
liktcn kurtarmalı. yeniden 528 limba konmuştur. re olduiundan yoklamaya ıc$ ii"' 

Yakında 672 !imb:ı d'aha konula- etmiyenlerin cezalanmamak ı· 
- İskan işler:i. caktır. re bir an evvel dört fotoir.•~,~ı 
- Köy idaresi. * Dün şehrimizden 315 liralık kamet kağıdı ve nüfus ciıt 
- Prati~ .. · ....... h:l'O'ilPri. ihracat yapılmıştır. ile acele ıubeye ~ 

f. 
serpen ellerin, bir gün, hatta yem Marten sert ve llımirane bit ti' 

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Te rikası: 12 verdikten yarım saat, bir saat ıe cevap verdi: ·ıı!l' 
::.:,,;_.:.,,;_,_ _________ ~----------------------. ııonra, kafalarım lroparıvecekle- - Heı1kes yatacak. Sizi di ;,r 

İşte şu piliç, dün, karnımızı do- ter:;eniz orada yatabilirsinıı-

1

-KAN LI LO KANT~ rini hatırlarına bile gefamezler yecek değiliz ya! Odanız h~ırJl" 
yurma;k için pişirilip soframmı yurun odanızı göstereyim. :ıJfl' 

!eri vardır. Bazı adamlar, keneli- _ An!ıyamadım. 
leri için cür'etkar ve ces .. rdur _ Ufak bir hareketten derha' vırla bir adamdı. Kıyafıeti temiz, 
Bazıları da ilk defa gördükleri uyanır mısınız yoksa baş ucu- muntazam değildi. Ayakkaplar: 
insanlar için hayatlarıru tehlike- nuzda davul Q~lsalar duymaz patlamış, elbiseleri yama içiıı.d• 
ve korlar. uyur musunuz?... ' ' idi. Bu halile onun cebinde bol 

- Evet, doğru söylüyorsu- Son sorgu Vensanı korku ve para bulunduğuna ihtimal ver · 

et. ·ı -· · lbett bilm' ordu - Ben yalnız yatamam. :01• 

l 
Vensana seslendi: g ırı ecegım e e ıy . .,,. ' 

l Çeviren : - Heyyy arkadaş! Uyku zama Sözünü bitirince pilicin başıaı yö Vensanla bir odada Y~ 

M l nı değil. yemek hazır, haydi sof- tabağına aldı, bir bıçak vuruşi1c olmaz mı? ırıô'.' 
. S. Çapan O ff U raya gel.. ikiye ayırara'k irave ettı: • - Niçin obuasın? Fakat -,,,;_ 

ı_ ____ ..:,......:~-~=---' Hepsi birlikte sofraya oturdu- - İşte bu da bir çeşit kaza! yö Vensan yalnız yatacağını s~ 

nuz. . • ve dehşet içinde bıraktı. Aklın- mek kabil değildi. Bilakis, yok-
Öyıe ;,e SO"""m tekr d b su)ıluk irinde kıvranan bir zaval-. - •o .,,_.u ar e- an in türlü şeyler geçiyor, gö- ~ 

dıyur~: Yanınızda tanımadığı- zünÜill önünde ölüler, kanlı bı- lı olduğuna tereddütsüz hüküm 
nız bır adama taarruz ederlıerse çaklar ve baltalar canlanıyordu. edilebilirdi. 
ne yap~rsınız? Maamafih yine istifini bozmadı. Mari ile Vensan'ın konuştuk-
-. Eger o adamı kurtarmanın Sakin bir ses}e cevap verdi: lan şeyleri duymamıştL 

mıkanı_ varsa ölümü göze alır _ Bir şey duymam, uyurken Mari ihtiyara sordu: 
':'u n:ııdafaa ederim. Şayet kur- bulunduğum yeri baştan aşağı - Nereden geliyorsunuz möıs
. ~ag~. ımkAıı yoksa başımı çe- soysalar haberim ol:maz. Beni u- yö? · 

v'll'tr, ak.ııormemezliğe gelir, rahatı yandırmak istiyenler. oda kap•sı- - Şehirden .. · Mecburiyet ol
ına b . arım. . ru kuvvetle vurmalıdır. Başka masaydı, köyümden kımıldan -
Ma~ı, hırdavatçı ıle konuşur- türlü uyanmam, mazdım, ama, ne çare ki bune 

ken bır taraftan 1a kız!arile be- Vensan anlamı~tı. Artık tered mecburdum. 
raber akş~m yem •ğini hazırlı- düde lüzum yaktu. Bir batakha- - Ne gibi bir mecburiyetti 
,,.ırdu. Fetış ~ar•p ınahzenine in- nede buluııuyordu. bu?. 
ınl~"TlS •~ .. . . Mari, Vensan'la .. k~nu~asın: . - Bu yıl mahsü! iyi gitmedi. 

aef b · mustantık sorgu- bıtırdikt!.'n sonra, oteki yolcuya Islerim bozuldu, parasız kaldım. 
sunu ıwı •ran bu garip konuşnuı. döndü. Bu altmış y~ında ka.ılv Eh, çoluk QOcuk aç kalacak deği
nu, • ·• oıltında, dalgın dalgın görünen, ürkek ve çekingen ta-lli:ı ya! .. Bir ka<; domuzlıa, iki üç i-

düm, sattım, şimdi köyüme dö- lıar. Aile efradı yemek yerler - İhtiyar endişe ile etrafına bak- ledi. Tertibatımızı ona gör• 
nü.Yorum. ken, aile efradı afaki şeyler ko- tı, Martenle karısı ve çocukları dık. ti' 
lhtiyarın söylediği ihtiyatsız nuşmaya başladılar. Arada şak- sırıta sırıta gülüyorlar, arada ih- Vensan bir odada yalnız Y~~ı 

ve patava'°ız sözler, Veıısan'ın rak ve çapkın kahkahalar savu- tiyarı göstererelk birbirlerine göz cağını söylememişti. Fa'kat ~ ifY 
canım sıktı. Şimdi, bu batakha- ruyorlar, manalı manalı ihtiyarım kırpıyorlardı. rağmen Marteni tekzip etıııı~.~ 
nede böyle sözler söylemenin lü- yüzüne bakıyorlardı Hırdavatçı limon gibi sararmıs teuıedi. Çünkü, bunda btlıı ~ · 
zumu var miydi? Bu korkunç a- İhtiyar genç kızların gülüşle - tı. Bunu gören ihtiyar bütün bü- bir tehlike görmüştü. Bunıı 
daml~rın yanında, cebinde para- rınden, minidar sözlerden kuş- tüaı ümitsizliğe düııtil. çin susmayı tercih etti. . 11ı 
sı oldug"unu anlatmak dogr· u mu kulandı. Korkudan terlemeg"e Th. t· • .- " ah-"'•''.,., Yemek faslı bitince Marten ıyar, v-ıye .. n v .., •. )iY 
idi! ba~ladı. d Ik B bu sefer daha fazla anladı. fı < 
Acıyan bir gözle ihtiyara bak- Fetiş söz arasında, hiç müaıa- dsofrda k ka tı. urdsıra~a t saat tenin cevabı kendi hakkınd~ ~~r 

tı, onun M<lbeti gözünün önüne. sebeti yokken damdan düşer gi- e 0 uzu vuruyo u. ~r en: rilrniş bir ıdam hükmünderı ~ 
geldi; kanlar içinde kalmış cese- bi şöyle bir laf ortaya atti: Saat dokuz olmuş, .dedı. Tam ka bir şey değildi. Deme!<_ e ır 
dini, yerlerde sürünüyor gördü. - Aysız gecelerde uyuyan uyku zam~•ıı... Haydı ba'kalım boğazlığının cezasını hayatı! rı 

Daha fazlasını dü!;iinmeğe ta- yolcular ahrette uyanır! he~kes yerme... diyecek, cebindeki bir kac ~ 
hammülü kalmadı. Gözlerini ka- Sonra sözünü izah etfü ihtiyar yolcu yalvarır gibi ko- canına mal olacaktı. 'ıı!' 
pıyarak, yalandan bir uykuya - Düny_ada çeşit çıeşit kazalar n~u: Fet>ş, yolculara odaların' ~· 
daldı. I olur. İn•anlar kümesl'e tavuklar - Biraz daha oturamaz mı- terdi.. ıı4'' 

Yemek hazır olunca Marten, ıılbidir. Kendilerine arpa, mısır yız? Benim uykum yok. (Daha 


