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~· Başmuharriri: 

Nizamettin Nazif Gün~ün eri son ·haberlerini verir Siva si Akşam Gaze~esi ... KURUŞ 

dl~uı)a t:e lsıHlitlya uıra/ındarı t ... 'k 
.tduğu anl~ılan. Portcki:in de ,c;;yı _1 ? tehtlit eıli/11wh(e 

b 
t ı rem, ba§ı•el.·il Salazarfg 

-:-----~------~------'-'r<ıber • 
imtihan mı? 
Bahara sırtınızı verip insan 

hğa veda etmi bir dihıyanı~ 
•ahşct gayyusmdaki dcbelen
lnesine azap ile baluıjımız asla 
.yanlış tefsir edilmemelidir. 

Burada bir millet var ki yal
ıuz temiz göniillü insanlardan 
llıaür~kkeptir. }'akat yine bu oy~ 
le hır millettir ki insanlığmdan 
Ve gönül temizliğiaıden zerre 
'-..rbetmeksizin bir anda arslan. 
lat1veıir. Tanan, sinemada bir 
1ıı~lyadır; fakat arslan adaın 
l'ti.rkiyede on sekiz milyon kere 
•ahakkuk et.mi§ bir hakikattir. 

8 .u sat1rları, l\lanchester Gu. 
:::n adlı İnıiliz ıazetesiaıin, 
iti n telgrafla bildirilmiş olan 

r lhakalesini okuduktan son
»'a Yazıyorum. 

• 
ıspanya 

ve 
Portekiz ,,. 

ispanya 
Mihver 

Devletlerinin 
Kardeşidir!,, 

ı~ Ruzvelt'in 

Yeni ve mühim 
sözleri: 

Tehlike 
nerede 

görülürse 
orada imha 
edilmelidir 

Eski dünyada 
demokrasiyi 
aşatmak için 
yeni dünya 
mücadeleye 
girecektir 

r··~), 

·~ , , .. ~ 

Atrtuuıpuun 1"i11Mııdiyaya dört fırka ıgiNıd"7Ttlesı iİ:1erin4' Sovyetler· ~·me birinci plônc ıeçm.İfl'1Tdir. }'uktınld resims. Al· 
ııtunyamn Aı nıpa Juırbine girişebi.lmesin.i mümA-ün. lrılan M oshova ~""' im.zannı gisretnıekıedir. 

. Asker gözü ile ... Berlin J 

cevab!~I Küçük Asyada bir hareket 
verdi- Almanyayı tahrip eder! 

1 Harp A • 

1 
m?ntakasına ' Sark.ı Akd~nızde !e şark hudutların~a 

~· gırecek her harbın genışlemesıne sebep olacak bır 

Mısıra 
şarktan 
hOcum· 
~çin .. 

8skiden en b" "k d" 
run~ltll b' . ~ıkyu uşınanla-
ko-• •rı ı en Montreux 

u.ı.eranaı .. 1 • 
a,., ___ • ııun eruıdcnberi hak-
--..a 4ailba · . 
.ic 1Y• temenniler. 

••nıak hısaf ıalıtu. • 

Mndrid 1 (A.A.)- Gazeteler, 
Ahnanyanııı ispanya \ c Portc
kizi tehdit ve taz~·ik etmektl' 
bulunduğuna dair olan sa~ inla
l'tn ingiliz propaganda ı olılugu. 
nu tebarüz ettiren Alınan) a ha
berlerini ehemmh etle ne rc.t-
mektedir. ispany~ polHikaınmııj , 
deği mi)eceği ısraı'Ja kaydcctı· \ı 
Uyor. r" 
~ - , .1nforn111çıJ one K•tete ı ~ aiıl ~· ı 

'emi harek~te kalkışmak Almanya için hata olur 
torpıllenecek Yazan:· Sabık BükreŞ-f 

Tür ki yenin 
imtihana 
çekileceği 

•• gun \) \ an ilaiın.. k" • ltapdmak-.. çe ınece'" 
iletenin c gım. llu ga. 
h enevre muhabir· 

baş makalesinde lspanlanm l'eni 'Ve mühi ınılw)aıwlta 
w; '~ şemiliterimiz 

bu· bır ka~ nakta• ,J.iWiriliyor: 

yaklaşmış ur •Dm .. ·ı b' h ı ıneş-
mih,•erle olau münasebetlerin.. lumm B. Rl.Ju V EJ.1 Alman Harici~·e Nezıırclindc. 

" ı e ır ayli do ti 
~ınuı olduğunu da Unut u. 
:•Yetinde değilim. Fakat b:::~k 

urdn_lara rağınP.D Manchester Gun 
a ıan'au u. 

son makalesindeki 'k 
•u~a tarzını sür'atle rectd o
ttıekten k di • et

en nıı al anıt~ ac:ağın 
t'hBu ne deınek? Türkiyenin iı~~ 
ı ana da,·et edil • 

ll'lek? mesı ne de. 

}'i 
• er, bin kere ilan edllmi 

atıa prensi l . . ş 
tın . P erımıze u:r1t1n ol

~an bir hare]ı; tl k 
<'nk olurs L b' e e aı-şılaşa. 

a.. ız ne ... 
~• biliriz. F k Yapacagınu-
hö ı ,._. a at hiç kimsede 

~ e uır "•ıiyeti •. • ' 1' . il untıha11• ke-
lftle~n e vasıfta•••l'lbak Jıı 
nı göremeyiz. •klu-

Kim kimi imtihan ediy ,. t 
tikla1 imtihanım biz çoktaor. s· 

. n ver 
nlıs ve gPçirmio;izdir. Benı ·· 1 • . oy e-
ıne 'ki •doctorat. sını dahı' . • . ver-

nı'.~m:dır. Muasır dünyada biz o 

9tılletiz ki ol a olsa •İstikJ•1 .. a 
ntucndelesi• kiirsüsünün Ordi 
nttri~·us Profe i)r'ü savılabiliri~ 

Burada keııdi sınırlarında ne 
Yapıu:ağını hilt"n insanlar 1·asa· 
nıaktad 8 . · 
t t' ır. u nısanlar, her ıniJ. 
e ın •hntlhan .. ıce • d'kl . 
clC\·ird 1 ~ır ı erı hn 

e, o gun kafalı h' .. 

den bahsederek, Hariciye Nazı
n Sunerin şu sözlerini neşret· 
mektedir: 

(Devamı üçüncü sayfada) 

m"''' izler -ıc... ır mu-
~ •Kını he,·b t" ·ı Bugün b' 

diinva~ a bnktnaktad 
1 

e 1 1 e 

1 
8 b ır nıayıs bayramıdır. 

NiZA • ... ar. u .a~ ram ile biz balıun tes"it 
tvaı!ı>n~ NA7.f"' eder,z. Kuınsuınll2 S . l 

--- ~ JJ' ]'"' OV;)Ct er 
- ır ıgınde ise bir mayıs hem ba-zaD ta ~e har ba~ ramı hem de amele bay. 

. raınıdır. Almanyada bu b 

1 
~ ~~m 

K f on ır tnilli bayram olarak kutla. e a ya nır. Her ne hnl ise .. Bugün dün· 
Yanı" ""'" 1 1. d • • 1 d•Jd• hiı ııı-:ı •:ı ~ ınsanların 

ışga e 1 ı i . d lll ş esı ve şetareti 
1 çın e olrnnları ı· d al 

'ko . 1 (A A.) - ital~ an hukı be •. .. aDm ır. R • 
ıııa, • &oruyoruz? 

~rduları umumi kararguhoıuı ı Tabiatin .. k 
1..... h ' şur, zev . neş•e, nh 330 numaralı resmi tcb ıgı. . 1~t _ve Yaratmak icin gösterdı'": 

B tavya· ı ahı h' • gı oınbardıman \1C avcı • .. • c:e. •t karşısında insanlcır 
ttllerinin himayesinde parıışut- b~rblrlerıni en gaddar, en va•ı . 
~U ll\Üf 1 . . du"n Kefa. hır tarzda boğazı ki reze erımız .. ama a nw 
loııra 'Ve Zanta adalarını işgal pl~.u~ler. Tabiatin bu güzel e-
•tnıişlerdir. Bu sabah Arnavut· nerJı~ k~r~lSinda iasanlı&ın 
'-ırtaa ıelen • ade kıt'aları kendı kcndını israf ile ıneHUI 1 
~t P"Y elması ae acı! 1 

ada11na ~ıkarılmıştır. 

Vaşington: l (A. A.) 

R~se,·elt, ilk rbüdııfoa bo. 
nusunu satan aldıktan son
ra şu beyanatta huhmmıı ~ 
tur: 

- Benim için :ı:7.İ7. olıın 

şeyleri miidafaa jçin bono
lar satın alarak Amerika. 
nın vazifesini kolaylaşhrı· 
aız. Tehlike nerede görii
lürse orada inıha edilme· 
lidir. Şimdi hu tehlikt·~ t' 
Amerikada her esikte te. :t· 
düf ediJmektedir. Yeni dün. 
yayı demokrasi 11ğ'runda 

mücadeleye sokmakla eski 
dün:rada demokrasiyi yusa
tacağız. Avrupadan uzakta 
bulunmak arhk ehemmiyt"
tini ka)·betmiştİT. E ki i s
tem müdafaalar, çelik ren. 
gine boyanmış kltmıstnn 

başka 'bir şey deiildir.» 

I Ameı·ikan donanımı ınııı ele, rr. 
\ e f.ıaliyctlcriue dair lhı1.\clt 

lıırafıııdaıı gaıwlet·ill·ı· topl:ıııtı

c;uıda ) apılaıı heyaıuıta kurıo.ı. tı·. • 

lakasızlık gh.,tcrilınckted.r. 1 
(D~amı uçuncu s .) f ı ) 

29,000 
ölO ve 
>10,000 

ing;]ı.z askeri ınuharrirlerı, bu 
vaL yeti ele alarak Rodos - Kıb. 

rıs - fa r•ye - Filist'n - Sü -ret!!' 29 bi11 ki:;iniu iildii~iinii 
40 1 · ı · · · 1 1 ~ t. 'iuı' ı A ,JC'nı:t..in irıı.ı' böke ıı \cyış veya Irak ıstikamcıındc 

'ı• t ıııı "'' ının } ar.ı .ııH ıı.:ıJtı " • • 
1 ·ı ı· · t' 1 de. (M,ı ıban - Rodo,:;} hattında ı lwt>rın yeri bır istila ku.şağın. 
ı ı < ı rm ıs ır. 1 , • _ • 

ım l " ctUl'l'll bulunu~or. G. ı ze 1.11~. <."Ografi vazıyet, sev. 

Almanlar, bizi 
kandıramazlarsa 

zorlamaOa 
kalkışacaklarmış 
Londra 1 (A.A.)- •Manebes

ter Guardiaa• ıazete9inin di)l
lomatik muharriri yuıyor: 

Bitler ve generalleriniJı Mı

sıra karşı taarruzu hem .-nt
hem de garptaa yapınalı tuar-
1adıkları anlaşıhyor. Biaa•a-

(Devamı dö:rdüncü sayt.da) 

ırakta 
işler 

sarpa 
sarıyor! 

Galata ı:ıhtımında yeni bir 
ı .t ad ~.lt. ş. 11;.ı r ck•ki Yumın a- · ku!cC'~ ~ı zarurd!C't, deniz. aşırı Baırdat 1 (A.A.) - Havas Ofu 
J ı. r n n Lngıliz - Yun.m km'"\ et. nskt ı·ı ınüskıülfıt dola~ isilC' bu s-, ingıl'L hiıkOmeti, İrak hükiimeti. 
ll•r 1 n iı<lafaa l'dilec{'gİ tlllbo.;ıl • t'kfımd. mihvC>rcilt rin asıl hal'p, ne, İng"liz - İr.ık muahedesi ,,,. 
yor. Gırit bu müd~faan ıı ııwr ~a\ 1cri bakı ı~l'1~aı~ ilk planu j tı ans'tiC'r hakkın~ 21 Haziraa 

• yolcu salonu açıldı 

1 :ılma töreninde hazır bıJunanlar Ra.U/i Manyari'nin nu.ı-
• luuıu dinlerken (Yn•ı J üncüde) 

Spor haberleri 3 UncQ sayfemizdedir 

! iiiiiUiıi 1 jj"'"i "'ı""j 'j""j'» 1 (D•v•m• uçuocu ~~~ 

BİZİM BAHARIMIZ 
Hahar ha~ramt, ~ah ut en doğ. 

ru tibirile baharm kendisi, ge
çen sene olduğu gibi bu yıl da, 
harp ve ıztırap içinde laayatı

mıza giriyor. 
Mevsim çiçekleri, bir tebes

sümün çizgileri değil, elem ve 
ızhrabın sembolleri gibi solgun 
ve mütahayyil. Handa, ılık ve 
keskin bahar rayihaşmı bastı
ran bir teY var: harut ye kan 
kokusu_ Çlj'nemni§, yer yer o. 
yuklar &Çl)DUf tarlalarda, sanır
llllUS kl kızıl Weler dejil de kan 
,.ı.tııan fİçek epaq: ~den 

I Hamid Refik 1 

h1r kaliçe iizedne sırtiistü n. 

zaRmı~ sevgili yerinde şimdi 

korkunç takallüsJerile ruhu ür
perten bir kadavra yatıyor; du· 
daklarında, gül yrrine, dişleri 

arasına kısılmış bir <iil, ve onun 
sükut içindeki korkunç belağa. 
ti! .•• Bir ömiir senesi dalıa ka
zanmış olmaktan du:>•ulan bir 
sevinç içinde, her yıl bu mev· 
simde hiraz gençleşen yaşlılar, 

bir öliiııı ra"esi ile bir kat daha 
çökmii". hir kat daha ~orsa"-

Hülasa, bahar, bahar dejil, 
matem. 

Fakat en büyük tesellimb, .. 
hazin ve korkunç tatilonun ke .. 
di hakikatlerimiz dışında irti. 
sam etmiş olmasıdır. Vatan se
ması da, havası da, ılık bahar 
güne§İ altında, şimdi her zaman• 
dan fazla ııcak ve çiçelderimi• 
yine her zamankindea ziyade 
neş'eli. 

Biz bu şebriyini sade topnla 
değil, onu bekliyenlen de bo~ 
.. , .... J 
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-= BUGUME 

Demokrası 
çarkı geç işler 

·--~- ......-~ 

Ç0rçil'in son nutku dolayısilc, 
hckJemekten usanmış müfekki. 
relerden bir itiru tufaDlll.lD 
yitkseldiği ıörülüyor. 

Müellifi : Nizame~tin ~az~f 1 

Binbaşı, hem bu sözleri dinli
yor, hem de tabancanın nam

itiraz, belki de esasında doğ
rudur. Doiru olnııyan tarafa, bır 
İngiliz, hatta bir Amerikan yar· 
dımınm ne demek olduğu, da
ha doinıau nud olabileceği dü· 
şünülmeden itirazlar terdine 
kalkışılmış olmasıdır. 

, 

Sinan Pş. Cem kuvvetlerinin bir kanadını 
lusunu kokluyordu •. ~ parçaladı. Büyük zayiat verdirdi ... 

Ali... dedi. Çavuş. AJ 
tabancaw. Şimdi töyle ban&·· 
Yüı:hıışı enj çağtrdığı ıamao 
Lu adanı ağ mı)dı? 

- E"et be) inı .• 
- Doğru öy]c .. 
- Aman biuba~ım ellicue .. 

.ılı. §U köi;ede oturuyorlardı· 
YirLoa l Leyın oda mdnn çık· 
tun il"h e ini i ittim. 

Kıın öldiirebılir bu ada
mı? 

Bu uale ) üzbaşı ce,·ap \'er
tli: 

- Herhalde odantn içinde 
olırH)•IU bir adııın .. 

\ ı hu özh•ri bir ha) li yük
S"k, hatta bağırarak liÖ) lemiş· 
ti. 

Binlıa ı OTJU )<ıdırı:ı;ayan bir 
lıakı~l:ı ıoiizdü. 

- Uuııu arrt-dt>n kestirebi
ü yor uııuı. t'f <'nılim '" 

- Çok ~uısit Linba .. ım. Ce-
8f"diıı lıııluııduğu \3Zİ)e.l 1 m 

~ı·k ~ ııi a1ıl:nnn\ a kfıfidir. 
- Yaoa! 
- E' cı biııbaiı1ııı-. görü) or-

b\muz ki, cC6et ırtüstü yere 
tfo~uıüşttir 'e a) akları pence
re t:ıraiında<lır. 

- Eee• ... Bu neyi ifade e" 

der? 
Bu unu ifade eder ki; 

Hal..laC'i~ efI U) akta iken 'e 
pt: ncc: ret.len bakarken vurul
ııı~tür. Sırt~ ıti dü;ü .. ü ölü· 
mim iıııi oldu~una <I Jalet e
d •r. 1aktul Jehe!cnmcden öl
miıqür· 

Muhiddin bey, ala) lı alaylı 
J!ııldü. :\ dimi kolutıdan çe
kl'n k pl'ncercnhı ) an111'4 g<i· 
turdii: 

Kurgun dı~arıılan atılı
~"' .. ılı gıl ıııi? 

c, et efendim .. 
- Ölt'ıı, oılaııın içiııdC' \a

r.ılam)or \e ö u~•>r.. Ode 
ııu ! 

E' eı ef eııılnn .. 
-F 11' u 1 a fwnım ) üz.b:ı ~mı 

,Jışaradaıı alllcın hır kur>;un ~u 
ııcnc~r.-.rıırı l'Rınlnrıııı kırma

ıl.111 hu ııdamn içme uac;ıl ı;i
reilıiJir ~ 

Bi.Dl)a ı lıakJı)dı . . Nedim 

'erecek ''"' ap bulnıııa) ınca: 
laaı_ııafilı, diye ele' aın 

etti. Eğer 1 mail ç:wıı~ OUll)U 

gird ikıeu ·oııra pC'ncere) i ka· 
padı) "8 bir diyt:ccğim kalmaz. 
:\a ıl hınnil ça' u~, odaya gel· 
Jiğiıı zaman pencere "açık 
Ull)dı?. 

- JJa) ır hinba:.tnı .. 
- Fakat bu pencere az <'\-

Hl a<:ılınıç \ c k.ıp.ııuı11~t1r. Bali 
ıu talar.al ra... Görüyor mu
iunuz? Yer. bu ba,.,tan hu ha· 
~ ı ı lak 'u dö-h.iılmü de em 
<lt't,il... Hu dilm)a damla ı lak
lık aııc.ık ) asıuur erpintis:in· 
deıı olabilir. 

1 edim: 

- I ıpıd:ıki nöbetçilerin 
hiç bir C) den lıab ·rleri ) ok ..• 
el ,u... Frıkaı. iyi biliyorlar ki 
okaktan lıiç kim e geçmemi• .. 

Dıııarıdan bir aralı güriiltiı 
Ü geli)ordu. llinlrn~ı )andaki 

uda) a geç rek edimi ) anına 
çağırdı: 

Bu i i na ıl halledeceği~? 
dedi· Komitecinin bumda hu· 
lunduğmıu sizden ba~ka hilen 
\ar IUl)dl? 

llayır binbaşım •• 
- Ö) le i e 1lu i i kapatıve

ririz, zaten Katun ah uri da
la\ ereciniıı hirid1r. «Yalan ih
Laratı.a hulunmu.p deriz.. O
Jur lıiter. 

- Sar.aya jurııalı gönderen 
o demek?l 

- Evet canım, o .. herif; o-

lanı ıbiı.eni ti Dewirhiıardan 
haber alıyor. ller ne hal ise 
beu fiın<ii telgrafhaneye gidi· 
yorum .• Sarayı dah.a fasla bek· 
letweğe gelmez· Siz Je herifi 
hemen ,Pmdürü,·erininr.i .• 

Demokrasi çarkının nasıl ıec; 
harekete geldiği ve bir kere ha. 
rekete ıeldikten sonra da nasıl 
işlediği malUmdur. Bu ıeç ha· 
rekete gelişin sebebi, temelinde 
•efkarı umumiye• denen bir 
nesneni nbulunması \'e kendinı 
ona göre ayarlamak mecburiye 
tinde olmasıdır. 

'\lbrahim Hakkı Konyal~ 

l<akat anadan doğma soyu
nuz. Elbi elerıni bir daha tel· 
kık edelıw. Bciki bir ip ucu 
bulunız. 

- Bit üstünü aramljtık. 
Cüzdaııwdan çıkan iki mek· 
ıupla .hı rfotoğraf masanın gö· 
zünde duruyor. 

Binbaşı cevap 'ermedL Kn· 
fil) ı çekti. Telgrafhane. jan
darma dairesinin yanıba~tndıı 
itli. Ağaçlar arasında koşar a· 
dımJa geçerek binaya dalda. 
Unuf ihe)in odasına girdiği u
marı mutasarrıf oflayarak pof
Ju~ arak, bir a~ağı, bir yuları 
dnla .. ımıkı.a idi. 

Yarım aatten'heri dokuz 
do1;urduğu her lıaliuden belli 
olu)ordu. BiDhaşıyı görünce, 
heyecanlı sordu: 

- Komiteyi gördünüz mü? 
Ihharat Joğru mu imi:.:? 

Binbaıı bu wğuk kauhhk-
Ja: 

- Ne o~ünasc'bet paşa haz· 
relteri., dedi. Serapa yalan. 

luuı arrıI rahat bir nefes 
aldı: 

- O halde derhal saro\a 
nıahinıaf \erelim de e' lerin;i. 
ze dönelim .. Iln\a fenalıı~tık· 
ça foııala:ı;I} or. Az C\'Yel gök 
() le bir gürledi ki .. 

Bu efer de, biuba~ı ralıat 
bir n<'f aldı. Tnham.•.ı "'<' ını 
muıa.:arrıfrn gök b'"Üriilıiistine 

l)C'llZCttibri anJn,,ılı} ordu ({ımt 
Ley csa cıı ıııakıııe lıal\ıııda 
iwkfi)ordu. Pn~a hafif bir e. 
)p ,.ıı telgrafı dikte ı>tti: 

«\ apılan l..ıhkik.ıt uelı· 
ce .. iııde, Bakhıcİ) cff ııaııımdn 
hir Bulgar konııteı•İ ınin tev· 
kıfine dair olan a) iııların mu· 
:,ilana oldukları aıılaı.ılını;:tır 

1 .ızimaumın kn'huliinii rica e
dcriın.» 

Ha uf be) in nıanı•plc) e ahı:
kıııh~ı, Leınen ikı dakika için
<lc hu abıkalılnrı Yılclı1. uıcr
kezine ula tırıvermişti. Bır kaç 
d.ıkika mıra Yılılı~dıın tll kı
Ea ı·ı•va p geldi: 

«Sclruni Şahaneyi tdbJiğe 
ııH·ııııırmn. 

l~inci katip: izzet» 
(Devamı l'ar) 

Efkan mnumiye kolay knzn

nıhr birşey değildir. Bu iş, ted
hişe \'e tehdit yollarile değıl. 

nüfuz ve ikna tarikile mlimkiın 
olabilir. Bunların her ikisi de 
zamana muhtaç keyfiyetJerdır 
Halbuki otoriter njimlerde her 
nevi faaliyete tek bir emir, tek 
bir arzu, tek bir kumanda ha. 
kimdir. Buna muhatab olanlar. 
yine tek hUcreli bir bedenin lrn 
rekctleri &ibi, sadece merkezden 
aldıklnrı emirleri ifa Ue iktifo 
ederler. Onlarda bu ilanı. hissi· 
nin. zaman zaman, bir den işiı' 
ceıbesj haline ~rdiği bile görü
lür Bu yeni siyasi dinin mü" 
mınleri, daldıkları sar'anın u. 
yu~Juğu içinde mantık ve sn
urlarınm bütiin ihtarlarına ku· 
taklarını tıkayarak. en inanıl
maz cür'etlcrin tehlikeleri i~ine 
atılabilirler ... 

Bütün bunlar bir göz acıp ka · 
pamanm bnrikuliide ~evikliği 

içinde geçtiğinden, hadise~ i ne 
yaşayan ne de c~Tcdcnler. l1er. 
hnngi bir iznh ~ c tef irc 'ara· 
mnzlar. Fnknt uyu~ıkhık hali 
bir kere geçip de mantık \'e Jıa. 
kikat avdet edince, innnılmıvo
cnk Mr bozgun ''C bir gc\ ckli

ı1'in l1a\•ast csmcğ~ bn~lar Artık 
huudlar ni betlerini kn;\ betnti 
\'C kı),netler nlt iisl olmuş git. 
ıniştir Bu sefct tehlike mihrakı 
ilk sar'a he~·r.canmı ~ nratnn \ 'il· 

atın kendisitlir: yani ilah slll\; 

oi sahibine <'C\0 rHn11 tir. 
Bu nevi rejimlerin neticedeki 

mm affnkivet izlikleri \ 'C vıkıl

maları hep biı~ le olnrn tur llnl· 
buki demokrasi makinesi. ına 
kul hadler ''e be eri hmıtlnr İ· 
çinde kRhnağn ınnhki'tm çar
kı ile. belki gcc ve glic ı . ler. 
fakat sağlam ,.c devamlı hiı· c;1ı

rette, emin \ ' C tchlikesh: ol.ır:ıl: 

Yeni }ladi~ahtn tarafı ı;ok 
kuvvetliydi· Tarih o 'akte ka· 
dar paJj~alıa iı:ıyaıı eden hiç 
hır ~ehzadenin muvaUnki) el 
kazanamadığı hakkında hir 
çok misaller verjyor<lu. Kuv
vet "'e saltanat; lıalkı bir mık
natis gibi tahtın etrafına çek· 
wiye kili geli}ordu. 

Cenı'in aıkiheti şüphe bulut· 
larile örtiiliı ıdi. Y enişelıir o· 
vaları Beyazıdın 'e Ceııı'in 
askerlerile dolmuştu. iki kar
deş taht \·e tnç için vuru~ncıık, 
zavallı halk ta hu kunıar ıçin 
sıcak kanını akıtacaktı. Oyle 
de oldu. iki ordu karşıla~U· 
ller iki taraf ta kahrnmaulık 
gö~ter<liler. Cem ·ju kU\ \Ctlerı 
Serd.ır Gedik Ahmet Paı;.111111 
lıiicuınlarnıı çelık bir ımıka· 
\Cmetle .ka~ıladılar. 

Ilattu uıuzafferjyeı. perı ı 
bir aralık pemlıe çelenğini Cem 
ordularının lıa:ııına y:ıkla~tırır 
gibi oldu. aF1kat Sinan Paşa 
Ceın kml"'\ etlerjuin lıir kuıııulı· 
uı parçaladı. Büyük za)i:ıt ver
clirıli. llir ço'k c ir altlı· 

Cem'in etrafında ıla kırlan-
gıçlar gibi iyi bıiiıı ılo tları, 
mtlthis dalkavuklar 'nrdı. 
Bunla; zrıfer 11cri-,inin Be) a· 
zıda gÜlüm-ediğinin farkına 
'arır \ annaz hemen kaf ılarnıı 
i lrtınİ) e ha~ladılar. 

Ekmek 'e nimet ile he~· 
lt>ntlikleri cfenJilı•dıır ihanet 
etlec• kl(.'rcli. Bunların hn ındn 
Cenl'in JaJa .. ı ) akup he} 'ardı 
i\Iak ... adı Sultnn Cem 'in ma· 
İ)etımlen kıı\\etli 1)ir krt'n ile 
ileriye aıılıııak. \ e hir fır!'lrınnı 
bula ralk Beyaztt tam fıııa geç
ınet..1i. \.1.•m'e ocıli kı : 

- Sultımım, .ııJcerimızin 
lıir diııilıi peri~an ve narlohı 
n4erinden rugirclnn olclu. E
ğer ilah Ceuwah -.ahalıı z.tfn 
pt"'ııalıtan bir kaç "•Hı ho) nn· 
tini niklıahln11n.1 lı cınrab et~e 
ol giirilıu girizanı döndiiriip 
cHi~ınam ımdau geçıııeğe ıııt' ı ·nl 
'ernıl';G idim. 

işlel'. !aşılır 
Bn ınülilhualar kar 1c,ın<ln, Filhakika tehlike kapıyı c;aL 

lngiliz yardımının neden kifo. eh amma. bttntı uefkfırı umıııni· 

yetisz, Amrcikanıu inıdndıı ~ e· ve .. ye anlatmak luzımdır. Ynr

tişmcsiniıı neden geciknıis ol ı dun sonra gelir .. 
dıığunun sebepleri dnha ivi nıı· Ensari Biilent 

Cemin etrafına 
iyi gün dostları 

dolmuştu 

Bunlar, efendile
rine ihanet için 

fırsat bekliyorlardı 
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dirirken bir at çifte!ile ayağın 
<lan yara alJı. 

Haziranın sı~k bir günüy. 
dii. Cem son çarpt~ma yerindı: 
öğle üzeri ayrıldığı halde gii· 
tıe batarken Ermeni dı·rlwıı
dini tuıınuştn· Bu firar ,Ja Lir 
rekor<lu. O gece Cem ılinlrumıe 
Ye a)ni,'lnı arına imkanını lıu

lnlJJlnıi~ti. 
Ceın ve firar e<leu ku\'\ et

lc-ri atlıahleyin giine .. tloğarkcn 
E-.kisclıire yt:ti=.ti1cr. Ceın'iu 
lıiitün nğırlıkları, hazineleri 
ilk nıağhlp oldukları ) erde ne. 

Cenı bu teklifin samimi) e- ) azil kuvvetlerinin el ine cliiş· 
tine kanılı ve öııuıı LteJiğine mii:.tiİ· Ceın'in sırtında ynlnız 
nıuvafnkat etti. lştc Cem'in fc. •Dolma» deuen ince ıbir elbi
Jaket çanı lm <laki!katlaıı itiLa· sc vardı. E:.k.işehir ovaları ge· 
ren çalını) a başladı. Yakııp c·eleri müthİ§ oğu~ yapt) ordu. 
Bey l,,.opar<lığı 'c kurtardığı So{;'lıktaıı Cem 'in çeneleri hir
kun·ctlerle beraber Y eni,.elıir birine 'uruyordu· Kapıcıha§l 
U) una <loğnı ilerleili. İki kıt'a Sinan ağa bir çobandan kirli 
karşılık.h yerlerini aldılar. bir kepenek aldı. Geceleri efen 
Hücıwı lıa~lamak iizerc idi. diı:İne , eriyor, giin<lüzlcri de 
Yakup Beym hain kwıınndası .kendisi giyiyordu. Böylece u· 
saflar ara:ııuda titredi: zun ve maceralı bir yolculuk· 

- A:ıker ! Sancı~ları ııı· tan sonra Cem uihayet idare 
dir !... · merkezi olan Konya}a geldi. 

Cemiıı kun etleri iLayrakla- Burada anmık üç güıı kalabildi. 
rını indirmek uretile te fön Burada karı ıııı, çocukların1 
olma i;areti vcrıııiçlcrdi. Biraz ve ana~ıııı dünya gözüyle bir 
onra Yakup Be}İn km"<>tlt>ri dalın gördü. Bundnn sonra ta

])Ütun teclıı zatile heral1er Be- .kip ede(feği hattı hareketi tes· 
pzıdın kunetlerine ihilı.ık pit etnıdk lazımdı. Bunun için 
ctıni~ti. m!ıİ)eti erkanım mü1.akerelc-

Cwı, bu ihırneıe rağmen çar re çağırmıştı· Ayağı fenalaş-
pı:;ma} n de11nuı etti. mı:,tı. Hiç )Ürii)emiyordu. 

Cem d. ha cv,,;dki çarp•§- ~hunlaruıd,ın tlört ki i onu bir 

mnlarda Ayab Pa~a orchı ... un· ) organın içine koyarak -scd) e 
<lan bir çok e irler almı')ô, hun· gibi· dh·ana getiriyorlardı. 
ları Y cnı,.ehir kale6ine tkııpw <"lız:-ıclenin Konynda Hooa 
ınıı.ıll. f..,:,irlcr Lala Yakuı) Be· (..ih:.m ) olu iizerincle Hoca Fık. 
yin ihanetini öğreıı<likleri için 'ki)e c:ıınımın kar~ı md:ıki 
onlar ela ziııcirlnini ' e kapı· ınulılcs;eın .. aı·a) ı matem için· 
ları J .. ırurak dıı0arl) a fırladı- dı• idi. 
lor. llk zafer B~yazıch arlıos 

Cem km" etlerinin km' eİ ı•tı.ncıııişti. Ce.nı'in çelik ve iuat 
nıant'\ n c:.i lı.ı) li bozulmuı;ıu. çı lıir azmi bulunduğunu çok 
Ilc} .ızıdın km'"' etleri göz açtır. i) i biliyordu. Onun daha cc
m daıı lıiıcwnlarııııı de,•ııuı el- uıılJa çekiler«''k izaçlarına ,ıe
till'r· \ aııı ı•clereğiııden ikorku) onlu. 

Cem ·iu dapumıı iimitli kı- Bir seri zafcrname hazırlaıtı. 
rılnıı~tı. Bu acı hakikati öğrt'll Serlı.ıttaki küçük d<ı\leı.lert· 'e 
4li~ı i;;:iıı Koıı) a tarafına ıloğru lw) liklcre gi•mlcriyordu. Bu 
!;Ckilmiye lıa~la~ı. Bi.r .ırıtlık nrıuln Dofkııclor oğlu he) i A
Lıı çei..iliş ıniitlıi~ bir iııhi~aın laidılc\ le} e de tamtınıklı H' 

r0ııgı .dnıı~u. llc} azıJ ııı mı;• !JOk parlak bir zafer mektulnı 
zııffer ih•arileri onları hir ) ııztl ı 'e en ı•mın lıir t.:ıtarln 
(!Ölge gihi ko' ah) orlardı. Cem ı.;i>nclerdi. 
lıir u ha;ında he) Giriııi dinlen ( nulı.a tıtır) 

Dı,,arıda, hizmetçi çocub"'' n· 
'utmasa uğra~ıyorıhı. Ak.,ak
hğı \'C ağırlığı c..lola) .... ne ceııa· 
ze ha\ a ına bcmdyeıı Lir ninni 
)iİk eldi. 

• 
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cluııı ... Yılanın hü) ülediği bir 
ku~a döıımü::tiim. Aı:k ~eri:ıeti· 
ne inanıyor 111ll)UID1 §iiplıe iı, 

6C\ gilim, C\\ elk:i gün ke§iJın
ne<le bnrdıığımı hu ~crbetle dol 
durdıığıma inaııııcağım .• 

Du azgın lıiddeıi, çok derin 
olduğu için göıy a~larına çe\ • 
rilemİ) en bu kederi ) P.nınek 
içıu gc.ııç adam: 

- Aman Allalııııı, hiç ol
moz a bu kud ıa u~ a ! diye 
b.ığırdı· 

Tana .. hnba gitti ) auıı' u 
aldı, hni).ı.,mın kucağına l..oy
du \ c gC'ncin kollarını ) a' ru
nun nahif 'ücudü iizeriııe ka· 
vu,.turdu. Fakat Piyer dö Va
re} 'in )aralı kaD>i ) umıı~amn· 
dı. 

* 

limon ağaçlarının tatlı kQk\l"ll l 
saki:rı ular Ü tiinde doln:•) or, 
uzakta Arnanıtluk dağ arı hu le: 

1

-"- 'Oo' ENi 
_Sadun Galip 

luı.ların içınde 'kn)füol ııy orılu. Girelim. Kamaram hu 
Alkil)) adi koraııınn hır ) a- tarafta ... 

kutln iiElü elini, ele geçirdiği 
kadının çıplak kolu iı·tiine 
koydu, kadın titredi; 

- İle rgo· 

G iivertt"tlr küpc~ll') e <la) an
ını. kımırnl, ge11J, omuzlu, bir 

Emrini veren kih) ndi) i 
takip etmek üzere dönınü tü 
Lilo ... 

Korlu limanında bnğh r· hoks nıü"araa ımln hımın kı
go, zairi bekliyordu. f arti ı;ii- rılmı: kn1ın .-:porcu tıl\ ırlı hir .ı 
rüleri bot'l.lk se lerini <;ıknra- d.mı, ha) rı·tlı> onlnrlll gPli~iııi 

r k gemilerin Nrafıncla cır- seyredi) ordu. 

Kadın AlkQp)adi)İ ka)ll ız 
ın uti. gözleri kapalı takil>eder
kr.n Hanri Loji) e onun O} nak 
kalçalarının uıuvazı>neli alin· 
ııı.;ııu takdirle <') retmPktcn 
kllldini alaınndı... Fa1Ja hiç 
bir IC'ıntıtİ)et ntft-tmc-den hır 
geeı lik geç ... i lıir a k bulu ma
~ ı ım. rak ' ıl nrkn(ln ,ının ır· 
ı.md.m fı ıl<lnılı: 

dan hö) le, Argonun 

dur· 

• 

) olcwm· 

Şa§kına dönen l~uınral :ı
dauı: 

- V .ıy ! \'il} ? Peki yn giizel 
Artcmi yn ne olacak? di) e dü· 
şiindii. Vallahi, do~tunı, olur 
macera cleğil ! 

* 

- Se' gili, cııi görmek, e~· 
rarengiz lıir ale' le clolu hakı~ı
nn rnı;tlıııııak, cbedineıı sana 
tutulduğumu anlamak için kii· 
fi gel<li. Ben ele büyiilenmi~ gi
J,i) <liııı •.• Benine' ister rn )ıtp! 
Beu t>ııinim. Se' gili lıebcğiııı. 
ti.ıha öp heni ... 

* Pi) er dö \ arC), hafrİ) nt ~n
lı.ı ıuda hulııııaıı cg) a) ı ta~ı· 
mıığa ) art) an inatçı katırlar-

Yunanlıhn bilgi~iı hir eö dan hiri11in ;,ırııııdu, Yaııyayu 
mertlikle ipek ' e yaldızları b· kadar, ,]ört nala gitti. Yunanlı. 
ruf eıtiği bu n11t.l.ıteşeııı knnıa· ) ı kL~i~lıııııt'),. ~ı'\ k1..~Jen 1\lü -
rada, me 1uı iı:ıklıır ırl11r111ı ltiıııuıı kılrl\ uzu hulrnak onuıı 
fıı.ılclrı:l) orlul'dı. içiıı f!İİç olmadı. 

eni r<·rldetıııC"k i .. ti)or. Kılu\lızu i~tİt'' :ıp etti, fakaı 
pımyorlardı. Ht>r v.anıırn gii-1 Yunanlı acele. <lo·lll Hıın
ne le parlıynn fakat o gfüı kül ri Lofü eyi ynlnız kiiçiik j mini 
renkli ve mırtl'mli göriinen ~ok bildiği Lü4til'P. tnkdiın elli. 
lıasık bir ı.ava:n gilıi arla)1 u· Kumral adam, bekle tmi~ en 
§atıyordu; \iC :ıd:ırlan o <uk yolcu kadının ) üziinii tetkik<' 
bir nef e 'henzi}en hiiyiik lıir çalışıyordu. Ji'nkat !kadın, «rt 
sükiıt geJiyordn. Çiçeklf'nmİ:ı; leri ym arhyarak ağır hir C'"· 

duın. lıulhuki Prııı elı•riıııi nılam ilılİ\.ıt1J ılıl\rrınarak su
çı•kiy ordu: l•.fü riuı ~ n ili) or 'e mordu: Ö) le ~E") lcr 'ar<lır l .. i 

• enin kilerle lıum amadı~ı içiıı 1 ·İJ~ lrnınt'~i Jıiç le i) i dci;rildir 
- Üt:ınek, do·tum. )arına ııçı)ordu. Bnl ı;ın ultıııcfo. 'e tlinlt') eıılt•re o l..ııdar keder 

knd.ır burada kılı) oruz? göz knp.ıklarınıııı ağ"ırla,arak \'erir J,,j hunları in,,auın kı•fü1İ· 
- Hayır. Eıııirlt ri 'er. He- knpaııma~ına ııı:ini olanıı) or· ine .. nklama·ı e' ladır. 

rnrn gidi)ornz. Bıı) an, bnn·' dnm. K.ıfüirn Ö) IC' .iddeı li çar 1 (De camı var) 

· DürbUnün tersila 
Fetva mı 

bekleniyor? 
Utl Çatık i!tllinde gayet 

dik.kaı.Jj :Lir ar'kadaşun vardır. 
Geçen gün hana deoi ki : 

- Sana bir mevzu çilctı. 
Bak, anJatayım. Dün lİskudar 
Müftülüğünün önünden geçi· 
)'ordwıı. Kapının üzerindeki 
tabela gözüme ili;ti· Bütün 
gayretJerjrne rağmen hu ıabe
Jinın yazılarını bir türlü oku· 
) ama•lıtıı. Çünkü yazılar silin· 
ıutş, hozulıntı§ ve tahelinın 
kırmazı boyası l>ir mumya çeh· 
resi grhi sararmı~tı. Herhal.(le 
scuclerclt·nLcri lıiç yenilenmc
dıbri içiıı lm lıalr gclıııi~ti. Za· 
lru soğuğa, sıoağa, yağ:nıura, 

gÜ111·~e OC tl:l)aDl.r ki? .• 
AoaLa, 'azifo ini yapamı· 

yan Lu Jedw) ı Jcğiştirmek ı· 
çin 111· lwl..lı ııiyor '! 

Şu ce~abı 'erdim. 
- He'klt•ıı,c Lckl c..ıı c an· 

c:ık, hunun için lıir talı ... iı;a l 
çıkma:.ı heklc•nir. Eğer taki at 
ıbcklcnnıipm;:ı, mulı:ıkkak bw 
!la dair Lir «Fch •t> nın çıkma• 
61 Lekleniyordur... :MuhtcreDl 
okuyucularım, nca!ha Joğru ml) 
iöylcdim, dersiniz? 

Besle kargayı 
oysun gözünü! 

. Gazetelerde şöyle bir hava• 
dis okudum: 

Üskii<larda1 bal arıları l>c. • 
liyen •lla an Kıv.ıla),. isimli 
Lir adam, kendi arılarının lıü· 
cumuna uğramI~· Arılar adanı· 
cağızın yüzünii, gözünü, ve d· 
lerini sokarak onu zclıirlemii" 
lr.r. bunun için lla~aıı KızıJ:ıy 
lla)'llarpaşa Tüınuıw ha t:ılıa· 
ne ine knldırılmış. 

İşte diin~a böyledir. Bu n· 
<lam arıları ,e~liyor; oul:ır (ili 

fırsnt lmlunc~'l kemli ini oku· 
)orlnr. fnaınnfilı arılann bi~ ' 
hakları da yok de~,YJ. Zira, arı· 
)arı, }Sptıkl.ırı ibnh ellt'rimleJl 
a ına için b . t"rler .. TaMi .ı· 
rıLır ela ma11nrmı miicfofan ı•(Jf 
ceklcrdir. 

Her ne i e, 1H·ninı lıu ,·:ık'a· 
tla a ıl tııhafrnıa giden n•ıkıa 
lıa~k:ı: Arıcımn O) adı... \,·:ı· 
Qıa hu arı bN]l!)';Cİsi, giinÜn fıİ· 
rinde lıöylc «Kızılayhk:ı> olaca 
ğını dii ... iinrrrk mi hu O\ adını 
aldı, der iniz? 

Kısa etekliler 
ilil.mı·nı farkında ~wıs? 

Son za111ankır<la Lir çok kadrn· 
Jıuı.uu~ klia elekli eııLiı:ıdet 
~i)uıi)e başladıbr. Baua öyle 
gcli)or li, ha.zı UaV\ a kızJa..rı 
eteklerini hu giiu Lir kaç mi· 
limelre kı aLll)orlur •• 

llcrlıalJe uzuu etekliler Je 
i'Ck ya'kın<ia ortalıktan ctdde
r.iııi çekcocklt'rtlir. Yava§ ) ıı
'B§ uzun 6lek Lulır.anı 1.ıa;:h· 
) or. l~c:ıknt Jıarhin 600cp olııı:.ı· 
Jı{;rı bir buhran hu!. .. Sakuı, 
dM)ıııılnr kuc~ları fazla p.ırll 
arf ctnıc,.,iıı <lh ·. az kunıa~ı.uı . ~ 

çıkan klba etekli efüiseler gi· 
)i)or, zaımctmcyıııız. Çünkii 
onlnr, kocalarınııı ke esimlt•Jl 
zi)ntle noclnp dü~üniirler· 

(Taıbii özlerim lıiiı iin kadnv 
larn ıleğil.) 

Fikriım ı•, kı a etekli clhiııe' 
lcrr- en çok rağbet eden kailıı~ 
l:ırııı glizel lıaraklı olrn:ı.::ı )il• 

zııııdır. HaUıuki ! ... 
~e i e, lafı uz..ıtıııı)alınr 

t;okt,ın'beri merak ct1 iğim lıit 

C) 'ar. Acalıa, kadmların ·r· 
teklerinin u zunluğu, e~j ele-' 
\frlerdc olı111ğu gibi, lıiikfuni'ı 
larafıııdnn tayin eıdiJıseycli, 'a• 
Zİ) et ne olur<ln? O z.ıııırnıı lıif 
çok fha) anlıırımızw etekleri 
tutııı;nıaz mı)<lı ? ... 

Şalwbetti11 Uzunl•m a 

En Son Havadis 
Sizin gazetenizdir: 
Onu ahnız ve onu 
okumakta deva111 

ediniz! 
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Ruzvelti lngiltereye İngilizler Amerika donanma- Finlandiya ya Küçük Asyada bir hareket 

..,.. 3 

ziyaret yardım ve Yunanistana sıoda seferberlik... çıkan Alman Almanyayı tahrip eder! 
edecek mi? Amerikan 60 bin kişi lnumereye yeniden kuvvetleri Sarki Akdenizde ve şark hudutlirında 
Amerikanın 

Pasifik denizi
ni de kontrole 
kalkmasını 
Japonya bir 

tecavüz sayıyor 

toplarının göndermişler 24 muhrip h b' . 1 of k b' 
himayesi B k r 45 verilecek". Londra şu ar ın oenışleınes ne sebep aca ır 

r:.::"!!.~~;,-:::~ bin~ ta;.~;: ~~ i imiş K::~·~;.~~Aiı~::qik Al: fikirde : harekete ka.lkışmak Almanya için hata olur 
de diyor a: ve salimen üsle- ıet1eri donanmasmdan taaı bu- "Bunu behemehal Yazan: Sabık Bükreş 

Birl,. .. ik A 'ka . t r lunmıyan buı filolann 5 - 30 s ti k b. A 
-r •en Devletleri rıne varmış ı ovye ere arşı ır te~emilı·t:rı·mı·z_ kıyas"'• b' - mayıs arasınd• ııeferber f'dile. y 

•J ar mucadeleye atılmış h k dd k 
bnlunuy Mtid I ceg"iıti bildinniıtir. Bu karar are et a etme ur. •faa bir çok şey şte Yunan harbinin 
leri istilzam etmektedir. Bu, 4000 er ile 231 sulll•Yl alakadar doğru olamaz,, 
ephe hattında aava .. makta olan kar ve zarar etmektedir. Albay, İngiltereye 

"!I b l ·d 2~ h · iJ • • · Lendra: l (A. A.) -cesUJ' nıilletlere daha sür'atJi İ Ônçosu yenı en .. mu rıp ver ecegını 
bir ya d , • ila\'e etmiştir. Reuter ajansının diplomatik 

r ınu :angıltereue go·nder Lo d l (A A ) n·· " n ra . . - uu muharriri ~·aı.ı~·or: 

lanmızın himayesinde oraya tafüf ,.lci İngiliz kuvvetlerinin Finlandiyada Abo'ya asker çı. 

(Baş tarafı Biri.od sahifede) rikada Septe ve Tanca mevlôleri
nlıınaca1c hedef OOğildar. Uzak ni işgal etmelerini lüzumlu gör. 
şarkta Japonya, Amerika ''e in. m~crtük. İngiliz askeri muharrir· 
gıltere alcyd'lıne haı1be girmc<lik- leri de ayni fikri müdafaa edi • 
çe, Almanya şark hudutlarında yorlar. İngiliiler teşebbüsü ele 
So\·yet Rusyadan emin olmadık. alarak bu Ş yapabilecekler mi? 

Tokyo: l (A. A.) - Ori: Japon 
hiikiınıeti si•zc:üsü muavini, bu
&üıı gazeteciler toplanhsanda B. 
Matsuoka'nın Amerika Bırleşik 
devletJerinc bir seynhatı ibtı. 
nıali hakkında sorulan uallcrc 
cevaben dcmıştir ki. 

- Bu suali bizzat B. Matsuo. 
ku'ya soracağım. Fakat B. Mat
IRloka'oın buna sarih bir cevap 
'Vereceğini gnranti edemem. 

diğimiz malzemenin kendi top· A,,-am Kanıara11md;ı, Yuuamö· ı .~~ r;- - ~ı Alman nakli)e gemilerinin 

\."armesı karannı ıcap ettirmek- geri alın~rnn dair heynnalla kardığı hakkındaki haberlere 
tedir. 

buhııımasuıı i6teyen ıbir takri· U. Müdürlükten fili dair Londrada hiç bir şey h~lin· 

1 

re verdiği ce\ apta ba~·vekil miyor. 

Afrikada harp~' Çörçil deıııi=:tir ki: cevap bekliyoruz. Ancak, Almanların Finliındi· 
- . l,_j Mecli:ıe, millete \e imı>ara· Son giinlerde istanbul bölge- ya ile bir anlaşması "'ardır. Bu Ha beşistanda torluğa ıu~imkiin lUe.riooe Ei~· sinin faaliyeti hakkında dcdı. ı:ınlaşma muibincc Almı:ınlar 

ça ve nıhayet garpte Atlas muha· Bizim kanaatimize göre Celbe • 
:rebesıni kazanmad kça, Alman • lüttarık'a yeDJ 'bir kwnandan ta.. • 
İtalyan ku\"\'etler.nın böyle bir yini, bir :İngilız filosunun manev
tcşcbbusc girişmesi sinıdıl:k va· ralara ı.'.jtirak etmeik U7A!!re Cebe. 
rıd o?amaz. Carpte Amerıka, AL lüttarık 9Ularında demirlemesi, 
manya aleyfıine İngılterc ile fili bu deniz. üssünü müdafaa için ka-

Bu seyahat fikrı, B. l\latsuo. 
ka'nın B. Roosevclt ile açık kalb 
le görüşmelerde bulumna~mı 
tavsiye eden bir çok Japon si
y;ısi muharrirleri tarafından i. 
leri sürülmüş ve bazı Amerikan 
ıneteleri de. B. Matsuoka'nın 
Va~ington'u ziyareti annsunu 
İ'zhar etmiştir. 
Diğer taraftan, özcü ınua\'ini 

B. Kohişio, Amerikan karakol 
~steminin yedi denize genqle· 
tılnıeşine tem•s etmiş ve bunun 
çok tehlikeli bir tedbir olacağı. 
na '\'e bir tecavüz temayülü te· 
lakki edileceğini söylemiştir. 

B. Kohişio, Japonynnm Pasi. 
fikte karakol harekLtmda bu
lunmnsının lüzumlu olup olma
l"al' ... h agı ukkındaki bir suale de 
ili cevabı vermiştir: 
.. -b.,nu. şimdilik lüzumlu olmı· 
.,a ı lr f k 
ııa .. ' a at vaziyetin inkısafı· 

gore isfLb 1 .. 
h le 1

• a de luzuıulu bir a geleb1tb-. 
-.nu, şiındilik ·· 

de Phil . ltızu111Ju olım· 
turaly ıppı~. Singat><>Ur, Avus. 

a ve lfollanda '1'.:r- • 
na Aım "ka .uındistanı. 

k 
erı. mamul5.tından k 

ço bomb pe · 
; . a ve av layynrclcrı el· 

t?Uştir. TayYareler her güı-ı g 
1 ~ge devam ediyorlar. ge • 

rade malumat \ermek ı.tedı· kodular aldı yürüdU. Bakasm1 Petsarno')·a ''e oradırn da şimali 
Sokota İşgal ğimden ve ~i~,naın~ı bay~li id memleket sporu için lüzumlu Norveç'e göndermek fü:e.rc tran· 

drnlanna bmaC1l, ) unanıııtan· bulduğumuz bir devlet h'şckkii- :sit olarak asker geçirebilirler. 
edildi ' dan tahlirüe edilt'Jl imparator lüniin bir ta\•zihini olsun glirc· Londra bu anlaşma~·· teessüfle 

l
• • hık kuvvetleri hakkında şu a· medik. Bilmiyoruz, eğer bu dedı knrşılnmış e \'aktife Finlindiya 

ıbya cephesindeki na ka~~r l!.ildi~ıııi~ r.akamları kodular bir hakikabe istanbul hlikfüneti nezdiıtde şiddetle pro 
,·ermegı mnıııısıp goru) oruııı. bölgesi sıkı bir teftişten geçiril- tcstoda bulunmuştu. Bu anlaş· Almanlarda bir Tahli)enin İ<:tinap edilıneı meli; yok, dedikodu çerçe\'esini ına Almanyada mezun bulunan 
oldub'lma hiikınedilıliği ~aıa aşmıyorsa•o halde dedikodu ya- askerlerin Nornçteki 'kıtalarmn 

kımıldanma Yok kaclar Yunanistıma takrfüen panlar hakkında takibat ·apıl. iltihak etmek ü:ıere Finlandiya. 
111 60 hin 'kişi çıkarmı.ç idik· llu· ınahdır. Muhakkak olan ciheC dan geçmelerine müsaadedir. 

Kahire 30 (A.A.)- İngiliz or· na Lir Yeni Zelanda 'c bir tle şudur ki, de\•letin :resmi hir mii· Geçen a~·larda Finlindiyada, şi· 
ta şark umumi kararaibınm AYustral) a tiiıncni ıfahildir. essesesi. dedikodulara sahne 0 • mali Norveçte ve Botni körfe· 
tebliği: Bu kuvvetlen 45 binini talıli· Jamaı:. zinde büküm süren fena lıava-

l'unani!tanda lnt'alarımızın ye ettik. Bu '8Y8lll dikkattir. De\"let bir kanunla beden ter- lar, karlar ve buzlar dolayısile, 
geri çekilişi şayanı memnunıyet Çünkii diiıŞman ba,·a kuvvetle- biyesini mükellefiyet hnlındc mezun bulunan bir çok asker· 
bir tanda devam etmektedir. rinin adetçe ii Liinlü selhelıile on sekiz milyonluk bir külle:\'e ]erin kıtalarma iltihak edeme. 

Libyua, Tobruktaki vaziyet· bizim tayyare kun etlerimiz teşmil ederken kanunun bütiin miş olması muhtemeldir. tlKb~-
te değişiklik yoktur. tayyare meydanlarını terke şümııliylc tatbikini istemiş ve harın gelmesi, bu askcrlerın 

Solhunda, keşif kolları faali. medbur oldular· llaHmki kıta· bu uğurda harcanacak paraları diinmesi işini tacil etmiş olabi· 
Yetle:ri devam etmektedir. )arı.mızın ricalini ıniiesc::ir Lır vereceği randıman nishctindc lir \'e (iniiınii:ıdeki bir kaç hafta 

Habeşistanda, Sudan müdafaa tarzda ancak Lu me)danlardan memlekete bir kazanç addet- icill<lc hatta bundan fnzla Al
(:iİzütamları, pazar giinii, Soko- himaye edclbilir<lik. Tan nre mişti. Bu itibarla en ufak bil' man a&kerlerinin Finlandiyadan 
tayı almışlar ve düşmana insan- ku\'vetlerimizin ancak kiiçük aksaklığa dahi tahammülü ol· e:ecnıc'kte olduğıma dan haber· 
ca pek çok zayiat verdirmişler- bir kısmı i>indirme noktalarım mıyan bir devlet miiessesesindc Jer gelmesi beklenebilir . 
dir. Aynca 400 ynli olmak iize· himayede lmllanılabilmııtir. Kı ne dedikoduya yer vardır, ne de Alman • Fin anlaşmasının me-
rc 515 diişman esir alınmıştır. talarınuzın tnrzı hardkeLi, 'e beceriksizliğe. rnn askerlerle Iıarp malzemesi· 
Yerli u'kerler, derhal 1mpara. bilhassa dümdaT ku~etleriuıı ADİL YURDAKUL nin de ge~mesine mttsait oldutn 
tor Hnile ScHisiyenin hizmetine zin kilometrelerce çarpışarak zannedilmektedir. 
ginneyi taahhüt eylemişlerdir. denize doğru kendilerine ) ol Beşiktaş 
Bütün diğer mıntakalarda. bi- açmaları en )'iik ek medih ve 

zim kıt'nktrımızm \•e Dnheş va- 6enaya layıktır. Günden giine c H p Krosu • • • tnnperver k11v\.·etlerinin mem- devam etlen bomha tırnrruzla· 
lcketi münferit müfrezelerden nnın yuruyuş halindeki kol
temizlemek maluıadile yaphkJa- lar da inzibatı ve intizamı hoz
n fa•liyet tiddetli surette de. maıhğmın hu, ilk misaldir. Hu 
\'am etmektedir. susile ki, bu !kollar tayyare ta· 

Bu sabah Beşiktaş C. H. P. 
koşusu 3000 metrelik mesafe üs· 
tünde, Yıldız • Jhlamur yolundn 
yapılmqbr. 

Pasifik 
harbine 
doğru~ 

ı birliğı yap:nağa başlamış, Atlas fı bir tedbir değildir. Cebelütta • 
ınuharcbesi şimdi daha büyük nk'm dış müdafaasını temin ~
mıkyast.a Almanyanın aleyhine <.'ek Linca ve Elceziras mevkilerl. 
dönmüştiir. Atlasda vazıyet böy- le, Afrika sahilinde yedek üs va-
le inkişaf ederken, Almanyanın, z.ıfesini görecek ve boğaz<la İngi. 
şarki .Akdeniz havzasında ve şark ı,z hakimiyetini temine yarıya
lnıdutlannda haı<bin genişlemesi. cak me\"3<.ilerln ele geçirilmesi ~ 
rıe sebebiyet ~recek hareketler- zım<lır. Bunlar da İspanyol Fa -
de bulunması, Almanya ıçin her· 

sıruia Scpte ve Tancadır. Bundan 
halde hatalı bir iş olur .. Alman. ........ı...: 

baSka, İspanya ve Por~ze ait 
.ra. ingiıiz muharrirlerınin '-arid 
gördükleri veçhıte, şarki Akde
niz havzasında harektıta gjrjşe -
cek olursa, harp uzun silrecek ve 
Almanya daha büyük bir mağlu. 
bryete uğrıyaca'ktır. Bmm kana· 
ntimizıe göre Küçük Asya istika
metinden ha:rıelınt, blrinci değil 

ikinci plandadır. Birinci plana gı. 
recek hedefler, ehMUniycileri sı. 
rasına göre şunlardır. 

1 - Atkıs muha~besi, 

olan Asor ve Antil adalarının da 
sür•atlc işgali ıazımdır. Bu ada· 

lar, Omit.'bumu yolıu He Atlas -
Amerika yolunun hl?llıen birle,. 
tiği noktalardır. Hava ve de:ıi& 
üsleri bakımından kıymetleri 
büyüktür. 

İngiltere ve Amerikanın §im· 
diden bu gibj tedbirlerle meşgul 
olduklarını görü_}oru1 .. Fakat sür' 
atlıc tath:k etmek zamall.I gelmiş• 
t.ir; her müdafaa tayin, intihap 

3 - Ce'belüttarık ve Septe ve tecıbit safhalarından geçeı; 
boğazı, 

3 - Afrika ile Akdeniz muva
salası ve Li-bya • :rrtısu· cephesi • 
nuı takviyesi. 

bundan sonra tahkim, işgal ve 
müdafaa şcklıne girer. Artık yal. 
nıı işgal ve müdafaa mevwu ba• 
his olabilır. Bu işde de Almanya• 
ya karı:ı ön almak lazımdır. 

ispanya ve 
Portekiz .. 

(Baş tarafı Birinci sahifede) 

Berfin cevap 
verdi 

(~a!ii birinci sahifede) 
Berlia linü ınahiiu . 

kaydedildiğine .. enat1e 
7i Al Ktlre, bu ınescle

nıan basını kA f' 

Mısıra hücum 
arruzlarından başkaca en a§a· 
ğı üç Alman zırhlı tümeni tara 
fından takibediliy<>r. Ve Al· 
mao mot.örlü lm-vetlerinin bü 
tün ağırlığına göğüs geriyorlar 

Betiktaş Halkevinin iiçünciı 

ve son koşusu olan bu müsabaka 
büyük bir intizam jçinde neti. 
celenmiştir. Koıuya alinui k.lbi 
iştirak etmiştir. 

Atlas muharebesi, Almanya ile 
İngiltere • Amerıka arasında kati 
neticeli bir deniz harbi şeklıni al

mıştır. İki tarafın mu:kadderatı. 
nı bu deniz harbinin neticesi. ta
yin edecektir. Bu neticenin. Al
manya aleyhinde be1ıu1mesi kuv. 
vetle muhtemeltlir. Japonya ve 
Sovyet Rusyada da umumt .ka. 
naat hudur. Bundan sonra Al • 

Singapur, Filistin ve man.va için ea mühim hedef ee. 
H ı nda Hindista• beıuıtarüı:r; evvelki yazılan • 

•İki kardeşin se\işmek ,.e 
birbirlerine yardım etmek i~in, 
hususi bir taal\hüt ifade edeıı 
bir \'esika imza etmelerine lü• 
:ıu mvar mıdır?• 

* Accntaların elinde bulunan 
listıkleri ofis satın alacak ihti
yaç vulruunaa alakalılara dağı· 
tılacaktır. ~ahi • 1 derecede s ıne\'~uu etın· ... _ 

ınanya h ış,.., ve Al-
. arp nuntakasa :h•kkna.. 

.ta vaktile kal'i b 
h eyanatta bu-
mmuş olduğunda . 

.. n sıyasi salta. 
ya da şıııuulii Yoktur. 

Alman siyasi nı&hfill . 
J • Pnuden 

aman ınhba 9ÖY1e bulisa ed"le 
llilir: 1 

• 

Almanyanın te5bit ettiği Jıa 
•ımtakalarma rinyet edilip e;:; 
nıiycceği ve bunun kimin tara. 
lmdan yapılıp ::\ apılııu:\'acağı 
Alman~ ayı ka t'i) ~en ali.kadar 
etmez. Bitler kat'i be) anatta 
bulunmuş \e h::ırp mıntakas . ma 
&•~~cek her geminin forpillenc. 
ccgıni bild'rn. t' 

ıış ır. 

Irak' da işler 
sarpa sarıyor 

• • 
ıçın 

- &~rab l inci uyfada -
ley)a Tirkiyeıı.İ9 ıle bİıtihana çe
kileeejl aa nak değildir. Şim
dilik Türkiye üzerindeki Alman 
tehdidi başlıca askeri mahiyet
tedir. Fakat Almanlann maksat 
larına erişmek için muslihane 
hulGJ tlbiyesini yeniden tecrü. 
be et.neleri de muhtemeldir. 
TilJ'\ıyeYI. İngiltere ile olan it
tifakuıı laoznıak ve bitaraf bir 

~~le ~OYlnak tlzere diplomatik 
rr arekette bulun~ası da 

muhtemeldir "" 1 kul · nvınan ann • 
lnnacakları tabiye b 1 l er ne o ursa 
o sun Türkl • ' crı, 'Yunanistan mu-
\•aff akiyetsizliğine rağmen Al· 
tnan taleplerine kulak asm'ama. 
ğa teşvik edecek bir çok amil· 
ter v~rdır. Mısır vaziyeti ve şark 
taki lngiliz mevkilerinin takvi
yesi Türklerin azmini kuvvet. 
lendirecek :mahiyettedir. (Baş tarafı Birin~i sahifede) 

1940 anlaşın~ muc bince' İngiliz 
hükUınetinıtı Basraya liındıstao. Anadoluya 
dan gelecek ycnı im;paratx:ırfıuk kı-

talarım 1hraç niletind.e olduğunu mdenler 
budi.ıııniştir. . B ~ • 

btr ım \!gün, Anado1uya gıd~ek ilk 
İrak hük!tmeti, yenı a • k~ bir k Aksu 

cı.n ancak 17 ve 18 nisanda Bas. tle saat 18 d ısmı vapuru 
a- ' kıtaların Irak - hsnu e Zongutdağa, dığer 
~a çıkarılın!§ V'Uku g d 1n 'l'utıan vapuru ıle saat ıs 

tan haraketıinden son.re a e. e eboluya hareket etm.i.şl rdi 
lehilecıeğini ileri sü~· Aksuya 45 numaradan~ n~· 

İralt hükQmetinin bu ınuhale. maraya kadar o1ıı.nlar. Tıııtıan~ 
~. İllgiliz - İrak ~ 1121 d~n 1421 numaraya kadar 
1'<>1 C\Çlnak,tadır olanlar b~crdir. 
~ mak~ları, İrn1daki :ln. Galata rıhtınuna gıdeon bir ar-
~. kadın ve gocuklarının tah· kadaşı.mlZlll Yaptığı te'Utikata gö
~~ baldcında ~r a]ınıŞ • re, her yoku rahatından mem.. 

'· o undur. 

dı. 
lf uharebdude, bilhuea O· 

limpoe dağlıllda, Grevena etra· 
fınJa ve Termopilde kıtaları
mısıo 3000 ölii \'e yaralı wr· 
diği halher alınmıştır. Uu zayı
at Almanların uğr~ıdığı zayıata 
niebetle çok azdır· Almanlar 
müteaddit defalar ken<l.i mev· 
cutlarından beş mi6li a~ağı 
ku\'vetler tarafnıdan lhazcn iki 
gün dunlurulmu§lardır. Al
manların Yunan ve Yu.go lav 
ordularına yaptıkları \aarrm 
larda uğradıkları zayiatı he-
sap etmiyoruz. · 

Önümüzdeki hafta Avam k 
ınarasındaki müzakcre<le llrıl· 
ziyada tafsilat 'ercOıilcccğiıni 
zaruıediy()l"uın. Fakn'1 zayiatı· 
mız ne ka<lar elim olurı.a ol un 
hundan daha ağır olnuulığmn 
memnun olınrunız litzımgcldiği 
ni ve imparatorluk 6..uvvetleri· 
nin müfteıhir olabileceklerini 
göstermek için mt,,di"e kafi de 
recede söır. e()yle..lij?inıi amyo· 
n.nn. 

Tahliye edilen 45 hin aske
rin Ü !erine nıuvaffakiyetle ıni 
döndül:rii sunline Çörçil şu ce· 
vahı vermiştir: 

«Böyle olduğunu zanttf'diyo 
rnnı• 

Diğer bir unle ce\8becn <le 
Çör~il demiştir ki: 

Kuvvetlerinıir.ifl ağır ınal· 
zemesi hitta'bi talıliye edileme 
nriştir. Fakat Almanların esa· 
sen ağır malzeme-leri yok değil 
ki: 

o a e A mızda Cebelüttarık'ın tesirsiz bı. 
nına Amerika sılah rakılmak Mhi!kest karşısında ln-

yığmaktadır gim.lerin fimdiden (Elcezıres) Af 

1 ci Andrea (Kolej) derece Londra 1 (A.A.) _ cDaiby Ex. 

Neticede: 

12.49 pre$» gazetesinin N~rk mu • 
2 ci Adnan (Atletik _Yıldız) ha'r>irine göre, Birle§ik Amerika, 
3 iincü Takfur (Beşıklaş) Bilyi.ik Br"t Avusturalya ve 
Takım tasnifinde Atletik Yıl· land 

1 an.ya~- b' anl 
• • • . Hol a arasıuıu• ır aşma 

dız bmncı olmuş. Beşıklaı; C. B anl 'b" · mevcuttur. u aşma mucı m-
H. P . kupasını kazanmıştır. _ J bu devletlerden 

Y AZICJOliLU cc, eger aponya 

Küçük Haberler 
bırine aıt araı.ıye taarruz ederse, 
mezk<ır devletler pasıfik'teki d~ 

nız. Uslerini müştel"eken kullıana. * istanbuldan Anndoluya gı- caklardır. Bu devletlerin pasifik 
deceklerin ev konturatlarının üslerı taarruza uğrayan devletın 
mtlfsıh addi için hır kanun pro· ı cmrıne venlecekt~r. •. 
Jesi hazırlanıyor. Amerrltan bahrıye mutehassıs. 
* Bir mı.iyon liralık un stoku ları şu kanaattedir ki, Japon~·a 

temın etmek üzere İstanbul Be- doruınmas.ı Sıngapur gibi Uslerin· 
ledıyesı faaliyete geçmıştir. den uzak yerlerde harekette bu· * Yardunsevcnler cecmıyetı- lunncak olıursa Amerika bahriye. 
nin lstanbul şubesi kazalarda sı 0cna öldürücü olması bile çok 
kol <teşkılatı yapacaktlr. agır dnrbelcr ındirebilır. 

Galata rıhtımında .. ~ 
Bugün yeni bir yolcu salonu 

merasimle açıldı ... 
Bugün Lıman İdaresinın ÜÇ'Ütl· ı bır medenl memleketın sahip ol 

cü yolcu salonunun açılma mera. dutu lronforu haız o1ıan bu saloıı. 
ırimı saat on ikide Umumi Müdür da her türlü kolaylıkları bulahı
Bay Rauli Manyasın bir nutkile lecekleri bariz bir şekilde görün· 
açıldı. Nutuicta bahsolıunaıo şaya. mektedir. 
nı dLkkat kısımlar şunlardır: Vali ve davetlllerle birl'i'kte bu 

SaLonda çalışacak amelelerin ır.ıyanı dik'kat mahaller ge?lilerek 
duş mahaDeri ve revir1er ile a· birinci b'Uyük yolcu saloınwıda 
melıeler için hazırlanan yemek rhazırlanaıı bilfede izaz ve icram 
salıonile istiTahaıt mahalleridir. edi.hn~erdir. Bugilnden itibaren 
Bunlar son del"eee modem bir~ daihiM yolcular bu salonda.o gıeç. 
kil~ yapılmıştır. :Yolcuların tam meie başlamışlardır. 

T. Hava Kurumuna 
yeni yardımlar 

Bu vatandaşların isimlerini takdir ve 
iftiharla neşrediyoruz ! 

Ankara 1 (A. A.) - Türk lar da 135 liralık )ardımda bu 
Ha\'a Kurumuna yapılmakta lumnu;:l.ırdır. 
olan y:mhmlnr haktkında Ilı ize .M udan) ana (.epn i kö) ii lml!..ı 
verilen malumata göre, Elazıj; Kurıuna 2ll,) ozl""at 1-ö)ii hal 
da Tikcardan Mustafa Boz· kı 1 )0, Dcre1'ö) ii 21 'e lı ııı 
kurt Kunıına 200, l\f ustafa Ma rntanda~ar dtı 85 lira 'c.>mıif' 
latacık. 40, Huan T-e.rzi 30, Jerdir· 
ve (liğer hir \kı ım vatanda lar .. KarIH'nh~)Ôı' j .. ~nl'I~ ıw.a .. kl 
da yekümı 210 lira tutan telber ) u halkı l.>l.. Dag<la~l .. koyi 
rularda bulunmuşlardır. 1 Jrn tkı 116. Hotalı ko) u J 00• 

Ceybanda Tüccar Me1ıınet J\l:ıithuhelcr l..ö) Ü halkı 30, 
Şermeı _120, Maniea ~hisarda Ke-.lik kö) Ü }!nlk! y1. Ku~-~~ 
Har.ıan Özkaya 140, Adıl Bel~e, pınıır halkı , .J, Ekızrc kcı) u 
Süleyman N!yazi, Tevfik köle· lııılkı 62, Tophi ar kci) ii 61, 
oğlu yüzer, Oıner Biiyük, Ser Çalık kö)iİ ,., diğ r kö)ier ııa· 
fi Gürçay altmı.,.ar, Bakkal mınıı <ln 161 lirn lt~>t'rriitlf' im 
Talısin 50 diğer bazı vatanda.,· 1umnu~tur. 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında 
3 Mayıs cumartesi akşamı : 

Türkiye Ses Kraliçesi 

HAMİYET YOCESES KONSERi 
"İsmail DümbüllO" ve arkadaşları 
tarafından YALOVA KAPLICALARI 

"Komedi,, ayrıca MONOLOG 
Biletler gişede sablmaktadır. 

• 
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Almanlarla İngilizler arasın-

daki en mühim fark nedir? 

Toprak ve deniz ••• 
Jklim1erin fethi küçük milletlerin muvak• • 
kat bir zaman için harita üzerinden silin-

mesi harbin neticesi müessir olamaz 
imdi <]P. <liğer ıoolıarilıi ) a- Bü) ük Brilan) n ıuıJarator-

.n.i lııgilizlcri ttt:r.ık ed~lıiliru: luğuııuıı, i Lilucı lıir ziluıi)et 
hıgilızleriu lınaulada U)Di üzerine kurul<luğımu zanne

&rkwu oJdukları iddia edilir. dC'nJcr, pe" çok ) nınlırlar· k
Alıııaıılanu · «fıri· ı ::.İne olrırnk Ln halk. le aliip 
lik» i heuimı.emeleri üzerine, tiği kolonilcrt' lınrlwıı <lcğil. Iİ· 
kendi ke)İf \C nr:ıul:ırrna tclw l'nrcten gir,ıui!itir. Oıuı toprak 
iyyl tlc, oulan itri olnrnk lııruk ve ikliııılcr liızıııı ,ıı·ğilılir. 0-
wıştık. 1 ııu. ticarı·tiui idame ettirecek 

~elte&.lerlc, Gımlt• .. Jcrle eu deııizleriu lıfıkinıliği laıınıclır. 
fakın IJir karaLetc ahip olan Anarntanın rı·f.ılı \e i .. tirnhati 
lngı!izıcr, dalın ince \ e daha sade 'c sııdt' Luna miiıılu .... r-
1llk1Jl bir urette tel kH.. edile· dır. 
.e6lı. oluııur .. a, Fınlerlc, nral Görülii)or ki, Alıııaıı ırkı i· 

ltaik ırk ile en açık IJir yakın le. İngiliz ırkı anı .. ınıla gı·ııi:; 
!ık gÖôterir. Almımlar1a oları lıir ~ıyrılık \'ar<lır. llıı U) rılık 
Jrki karabet le hundan mü~tak hida)ettc k<'udi ini [!İİ'-lf'rir: 
tir. Strabon'<la bu hu u a dik- Biri .. i için ılupwnk topra'k ! ıli· 
1at etıui:.• ht'r iki kı:nmiıı Ccl· ğcri için uakli) rıtınr ıcıniıı ede 
&.eelcrle olan )nkııılık clı•rece· ı cck [.;"ili~ bir deııiz! 
tiııi göetcrnıi~tir. liSki telakki· İkJi111i11 ı·lilC' lıirı•r dl'nİzci o· 
leri Li_r kenara ahmık olur ak, lıuı İngil.izlı'rİ , ) iıw a~ ııi iklim 
lıali hıgiliz Ji aıııııı, Oralo ·ıga~cl inııtçı yapıııı~tır· Hunun 
Altaik ~uhe<.k"U a) ıra<'ak bir oh ahini d .. ııi zi ıı Hr<l iği nhır 

ür.hant, Jıir \(' ikayı lıaııgi a· \C tahaımnüf<fı-. arnmalıdır. 
liın göziiıııüzüu füıiiııe sercLi· irudi a .. ıf noktaya temas c· 
tir? deui1iriz. Miitdıa) in fikirlnin 

Bundan l)a:zka, miludi onun hamili muharip ifa.i kn' imden 
a.ı a ırlara L:achır Latin nliw· acaha lıaııgi i galip gel('t·d~tir 
Jcriııiu tekrar ettiği «Cclteslcr- İklimler f etlwdilı hilir .. kii· 
le Franklarla, Türklerin ayni çiik milletler mu' ak'knt hir zn 
ırktarı ol<Jukları» mızari)eııİ gü uıaıı için Jıarita üzerinılen ~m. 
bÜrı en )eni bir tetkit. zemini· ııdıilir ... Iliitiiıı bunlar harlıin 
ui lt";ıkil (•tıııi;;, \e mii"h~t de- rulı \'C c .. a ı iizerimfe bir tı--ı,.İr 
!illerle hu iddianın lıiç te ho~ yapmaktan çıık uzııktntfır. İıı· 
Lir iddia olmn,hğuu ortaya gilizler \C Alııınnlar için tnlıi
i:o).ıııu hır· ( l) at lıarhin gafı,lıc ini lıir takım 

Ne olur ... a olrnn, menuu- §arılara hağlaını~Ur· 
muz lıu mıktn iizerinJe '\Ürü- Alııııınl.ır için, hu .. art, ıalıii 
nıek dcğilılir. Balm:ıu:ı ı;klar, bir j .. ıilıkfinı ile. dt•niz ile çe,-
a:bit bir lıu u i)et idame etti- riluıiş olan İııgiljz topraklarım 
reııwzler· irklıırı )aratnn <la )a iuılın )rthııtta muLa ara et· 
iklıın ve topraktır. Bir ırk düş- oH·klc nıüml iindlir. Bu da de· 
tiığli ikliıııin, toprağın te~iri al- 'lıize, deniz yullarınn, tlnntiğe 
tmcla yalnız renk ~c kt)afetini lınkim olmakla ,.ıJe c<lilir. 
d<'ğil. karakter ve dü~ünce ini· Tabı, tın i ngilizll:'rc. ,, er,liği 
de değ-i tirir; )CUi J1ir ırk, yeni şart,ı gı•lmcc. luı d.ı. <li ipline 
bir kın im ) aratır. tiiLi akın ala) lnrmı Jıczdirnıck 

Hu sebl'pten İngilizleri de, onların fertlerine vnılt•<lill'D jC 

ooğrafi 'azİ) ı'l lcriııi giizöniinc yi ynl'tırtıuaırıaık, inki~nr Jıara 
~ı>tİrcrC'k tctJkik ctını'mİz icabc· le uğr:ıtınnk \C hinııı:tice bu <li 
dcı'cktir· ı::iplini hozmaktır. 

Harita> a bir gijz gezdirerek 
olur,,,ık, lngiliz aılalarımn her 
tarııfmdaıı u ile muhat oldu-
ğunu görürüz. 

Tahii ibir i ... tihkarn il~ mu· 
but olan Lu adnlnr. onları İııti
li edilmek cud~iı inden kur
t:ırıııı~, toprnğıı, ele, yurda hağ 
lannu:ıtır. Bir iugiliz için ev, 
yu. ı. 'atan lıir nıe ı•lt•, hir en
eli t•dir. 

\} ııi ikli.ıu.) a~aııı:ık için 011 

hırı deni?.e açılmağa, ticar"te 
ıoc' ketrni:)tir. Tiircar fakat '~
t.ansf"ver ]ıir lınlk yaratmı~tır. 

( 1 ) CcJt,, ler/.e f<'rankların 

Tür/derle k<trfl<'Ş oldukları 
ha1.lmul<ı1.i yazılar pek yahuı· 
da l>U ütunhmlo inli ar ede
cektir. 

Ilitlı•r. kiıalıında iman ru· 
hunun alıip hulunrluğu harp· 
ciliği te:d için. her Almanı lıir 
riftliğı>: nlıip kılııcağ1111 'arlet· 
ı .. :şti. Bu 'ait tahakkuk etme
diği H'):tlını teh:ıkkuku gecik
tiği taki:lir<le. lıer zaman ul(Jır 
b"ll gibi zapt "' rrtlıtın tı•li ko
ı•aı~ak \ , ... «tıırilıi11 tı"kerri1rıt ol· 
du~ınu 1ıir duha gö~tl'rı'cektir. 

J.,,11• ilmt> İ:ıtiııat e<lı•n ''" ~a
nılını)aı·ak ol:nı hnkiki kdın-
net· 

Riza Ç11nlarlı 

Sahip \'e !Başmuharriri: 
NiZAMETit NAZW 

ŞOKRO SARACOOLU 
esriyat Dircktorii: 

Ba,.,ıl<hğı ) t'r: 
Elıu::iya Jaıbtıası 

......... -

300 milyon albn franga 
mal olan bir muhasara: 

····=· b 

<• e t•t'' • et 

Türkiye Cumhuriyeti 

Cebelüttarık nasıl Ziraat Bankası 
zapt edilmişti? 

Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermnycsi: 100.000.000 'l'ürik lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai \'C Ticari her nevi hanka ımmıneleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 Jinı lkr:mıb e \'eriyor 

İspanyollar, kadınlarını ve çocuklarını 
kurtarmak için bu kaya parçasını 

feda etmişlerdi 
JiOf ıc. i:-ııanynıım miiltt•· 

fiği Fruo a, 1\\ 11,tt&r) nlılnrın 
nıiiıtefiği İııgihnt~) ı• brs:ı lıar
hedi) ONiu· Ru lı~rp. Frıııı .. n 
için olıluh'll katlar J,..pnrı)n için 
de felaketli ol~lu. 

llir turııftan Frnn. ıınııı n .. -
keri pre•lıJı kırıldı, ,)iğer 
taraftan i ... pan} ollnr, iki diin· 
~il \'C iki ılt•ııiz ıır:Hnda Lıılu· 
iıaıı bu miihııu ge(_;İıli, Celıt"liit· 
t:ırık boğazını kıı~ lıcttiler. 

1 iOt , ılı T'11111nız a' 111da, 
Amiral ltookcr'nin kuu;ımdu
ı.ıııda lııılıınaıı lıir lugiliz filo· 
u Cdıt'lütt.ırık .. ularına geldi. 

Cı•IH·lüttarıl.t.ı mwak 100 kiii· 

lik bir hpaııyol garuiwnu ve 
15 tO(' vnNh· Jrakat yiyecek 
pek nz, mühimmat ta lıiç )ök 

gilıiydi. 

miral nooke karaya, İngİ· 
liz H-. Hollandahlarcl:rn mürek
kep ı,::;oo ki~ilik lıir tku\\ et çı· 
kanlı. Hu ku'"H1. i\\ mtul") a 

imparatoru 3 iiııcii nrl'iıı lıi:r.-

metindf" lmlıınaıı Preıı Jurj 
dii lfr Dorıııştaıl"in kurnaııdn
Eılıııla lıulunıı) urılu· Vıızifı··İ, 
Celıcliiıtarık'ın kom ile irtilııı-

tıııı kc:ınwk idi. \) uı zumnmla 
filo <la. dcnizıle-n tnarnızıı hıı~
ladı. Bir kaç ~nal içinde 15,000 

gülle atıldı. Granit. ta lnr nr· 
ka ın<ln nklnnaıı l ('atıyollar, 
lıu he} imde ) ere arfolunan 
giillelere giilii) orlardı. 

Fakat, kiiçiik ]lir miifrezc 
?.abiti <'l' ur Lir İngili~. lmvı:e· 
tiu i~ görffiıcdiği ) rdc lı;Jc) e 
lın~ 'urtlu. 7,aptolıııımaz aııı· 
lan hu koca kaynnın tepesiııı
İngiliz lınyrağ1111 dikti, tonra. 
~ehri kara) n tıağlıy.ın ılile ılo~
rıı arklı. Pn--n He kunı·tle· 

rinin .. alıildC'n ilcılı·ııwdiğiııi 
l?:İ.İrt"!l İc:paın ollar l'lendilerini 
~ , 
enıni,·rtte acl<lcıli)orlarch. k
:;anı Üzeri, k.ırılorının lC kızla
rtnrn kifüe)c gidi(•, clırin lı,ı· 
la ı için dun ctrııclerinde malı· 
zur görmediler. İngifüdcr, ki-

li-t·ııiıı etrafını snrıhlar, lk:ı

chnl.ırı.ve kı:r.ları rehine olarak 
altlılar. 

Bu haht'r, §elıirde ,)ı-rin hir 

lıeyı·can hu .. ırl~ getireli. ı\ğu ... -

toııuu 4 iinı·ii giinii CP'h liitıa· 

rık alıali i. a11nelı•ri11i, karıla· 

rnt \ e kızlarını eı1nr.ctten kur· 

a ııınk için CdbeHittarık'ı te ... 

lime razı ol<lulıır. Bu suretle. 

Ak<lcnizin Lu kı) ıuı~tli anahta· 

rı İ ngiliz.lrrin eliıu~ g<!Çli. 

CEBELÜTT \HIK'l IK l 
MUllASAHASl 

C1.füı·liillarık. lıuııdnıı soıırıı 

iki ııııılıa~arn..:ı ııınrıız knlıh. 
füriıwi i: İ2 İlkt r .riıı l iO 1 

le La~laııu:sll. Kral Filip Dıınjn 
tarnfmdlm idare ohmır)or<lnJ 
21 Mart 1705 tc İugilizlcriıı 
uıu'\-affaki)ctli lıir huruç lın· 
reketi il~ nilıa~f't lııılılu. 

170:> te Utreht 'c 1729 tlrıki 
5ıwil mıı:ılwclı·lni. iııı kora 
kS) a par~aı:ı füı•riııılı>: İrıgili' 
hakimi) t'l ini teıııin etti. 

Fran~a. 27 Tcıııııwz 177U 
•I(', fsp;ın~ anın yardımı ile• Cı•· 
lıt>liitturak'ı ıııuhu ura :ıltıun al
dı. Uu mıılı:ı~nra ] 77<J dnn 
l 783 e kaılar \irdii. 3 l İııpau· 
yol "\'e :~2 Fraoııız haq> gı--mİ· 
~inden mürekkep km \'etli bir 
filo Crholiittarık 'ı a~ ker ~ı
kıırm:ı'kla tehdit c(Jcrkl'n 1 -
p:ınyollnr ı1n kara (•İlıctindeıı 

bnrokı>tt1 geçti. Fakııı. iiç senı• 
lirc.•11 lııı nıulı:ıı-ııra ve rııiite

oırııli lıiİl'ıımlıırın l,ir fa)dU!il 

olmadı. 

ı,e nıerk1•1.dcıı i1111irilı•ı·ekti. 
Kuv\·Ctli bir filoıluıı bııı-ka l:l 

~ 

kaıl.ır -e~)ar .. aı iizt·rüıe lOJI· 

lar ) erlc~tirilıli. 

1782 )lh l\isauımn 1 O uııcu 
b.-ünii, '-nra cilıetimlcn iddt'lli 
\" iiç giin ııÜrı•u lıi.r lıoııılıarJı· 
uıau } ıı pıJdı. l 2 iııci t\İİn , 

nıiral Konle' a 'nın ktnııamla· 
~ırııla hııhınan ,.t' 15 )rnrp ~e-

ınt•·inclen miirı·kkep olan filo 
Ceheliittarık (\niinı• geldi. <')· 

ynr sallar da getirildi, Cı•hcliit· 
turık'u .gt•ıııilerıJı·n, alltırcl:m 
at•'!;i ) ağdırılnıa) n )ı:ıı;l;mdı. \. 
tılaıı µiillf'lı·r k.ı) .ıl::ıra ç.ırpı· 
yor, bıkut,_ lıiı) ii)i lıir ıc,,ir ) ap
Ull)ordu. lngiltcr ılc ıuukal.ıt!
lt> cd i) orıl u. l.emilt·rd n \ c 
sallardan lıir kaçı }>:ıttı. Oiğı•ı
Jcri de cekihıwk tııe(·t.urİ\ Ptiıı-
ılı· kald;. • 

* 
YCZ IİLYO~ ALLTt:-.; 

FRA.:\'K 

Ta11rnı1. akiııı kalııu·u nlıln
kıınııı i<l:tırıı irıe karıır '"riltli. * Fakrıt, dcYamlı fırtııı:ıl.ır Fr.ııı 

ı''"fEJ ı ı· JJ'" SF'f>\rı·s sız - i~ııall) 11! filoMmu 11 lı:ı· ~l '1 1 
, ~ • ~l '1 .. •, \ .. 

rc·kütıııı giiçlı•;tirİ) ur<lu. 
,\ .. kni Ih.·akatı ile mııruf · 

Bir lngiliı filorn \ e miilıiııı· 
Dlik ılii K rin on. ;{0.000 ki-:1· 

• • 1 111:1!. ) İ) •'l'<'k ) üldü gmıilt•r]t· 
lik lıir km' t•tlı' karnd:11ı ıii· 

gP!ıli. Bo~cızı gcc.~i. liııumıı gir-
cııınıı lııeıııııı· eılilıııi .. ti. \ vru· · 

di· ı\lılul.nıııu tı- .. iri k:ılııuııııı
panm ııııılııelif) nlt•ri1Hlı,11 hir 
çuk güniillii grlmi\:ti. Bunlar. ll. 

1782. '·ıh Haziraıı D) ıııda. 
nrrHııila h.ont Ilartuıı 'ı-. Uiik 

hir taraft:m in ... iltt>ı·e rrnw 
dö Bnrhon gihi ) iifi.,.,ck kuman · 

a, ili0i•cr taraftaıı hwiltı'rl' -
d:ııılar Yardı. "' i an) ıı ııır:ısuıda bir unuıb,...JP Fakat, İıı ·Hı: Entı]i"en 

) apıltlı, mıılı:ı. amaı:ı nilı.ı} rı 
Eitn İ::İ ııyumıı} orclıı. Frarı. ız 

de jnızıı t~sJik olıuıan lıu mu· 
GPncrıı linin taarnı:.rn hazırlan-

'nil<li. Aynı yılın 3 C) lfıliiıı· 
fh~ını ha!,cr aldı. J\liiılafırn , ... alıc.."<lf' ile J~raıı"a _ İ"pilll)••· 
srtalarım rırttınlı. * Celwliiıtnrtk iizt'rİtıılı' lnµ;iliı 

lıiıkiıniyetini laıııılı. 
ÜÇ GÜN SÜRE • Ccheliittarıl. • ."ııı hu 111.1111 11111 

BO:\IB \HDIM.ı\ lını.ara,ı, umlıa.,ırl:ır.ı tmııaııı 
Fraıı·ızlkunı.11111:ın111ın rıl:iuı :W milyon altın franga ııınl (11· 

ırn g(ire karadan )apılncak lıü- ıhı ..• 
cuın tali derecede idi. \..ıl dar- Z<!l-.-i Tl T \ 4 )' 

Z.raat Bankasında kumôaralı \ e ıhbarsız tasar.ruf hesapla· 
rındrı eiı az 50 lirası bulunanlımı dcnedc 4 defa ~kilecek kur' 
a ılc aşagıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 fldl•t l 000 Liralık 4.000 Lr. 
4 ~) 500 l 2.000 :t 

4 )) 250 1.000 » 
40 :t l 00 )) 4 000 , 

100 adet 50 Lira1ık 5,000 Lira 
] 20 )) . 40 » 4.800 » 
160 l 20 )) 3,200 , 

DİKI<AT: Hesaplarındaki paralar bir sene ıçınde 50 lira. 
<lnn asagı di.ışmiyen1crc ikrıımıye çıkı ığı fnkchrde ~~ 20 faz. 
!asık vcrilc~ktir. 

Kuralar sonc<le 4 defa 11 Eyliil, 11 Bırinci.kanun, ll 
Mart ve 11 Bazının tarihlcrıııdc çekılcccktir. 

TOPÇULAR 
''Kazıklıbağ,, 

İçkili ve Danslı Gazino 

AÇILDI 
Geçen sene müşterilerinden gördüğü 
rağbet Üzerine, bu sene daha güzel bir 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat· 

lar geçen senekine nisbeten daha · 
ehvendir. 

Tabiafln güzelliği, gözünüzün görebil
diği kadar yeşillik ve ağaçlıklar ara
sında çok hoş bir vakit geçirebilecek 

bir eğlenti yeridir. 

-------Bugün: Müvezzilerdenarayınız!-------

R es f m /i Çarşamba 
Hattahk mecmua 

Yahya Kemal ile· bir saat - Yazan: Nizameddin Nazif 
Ziya Şakir'in bir mühim yazısı: Abdülhamid devrinden bir esrar. 
Wchmut Yesari'nin yeni bir romanı: SEVGİNİN SUÇU 

~4~~11!1 .. liiilill:lilli ...... liiıı ........................... ır:ıi 
........ ==a-=------~ .................. ---__........_,.~~----........ "=""'--...-_..,.,.,,..,,,,,~==-..,,....,...-=-""...-..eo~........,.-===,,...._..--==--====.,...._,....,.,...,.""="',.,,,.,....,,..,,,,.,.,~="'"=""""',,.._..~---.-

tlurduğuuu gördü. Hemen ) ii• 
ziiko) un >ere yetttı. G:ılua}I 
~Ö) le lıağırd ı: 

- l\Jö,,) ö Bal>, derhal br 
uirıı gibi yiiziiko) un yorc U" 

2aııl 

Galm.ı, Sakızm dCtliğini yap• 
tı. ) crı- uzanrna:ıından hir çc)
ı·ek ımnİ) c geçmemişti ki, ulu 
el ilah atıltlı. Çıkan kur-.ııp-

1ar, oda <lnlıilinde-, cl m nr<lald 
bir tabloyu deldi· Diğer biri 
kiiçiik hir 'ıızo) a isabetle oıı ıı 
kırdı. Diğerleri tle dm arııa 
nıulıtelif yerlerine saplaıuhlur• 
Bu tnrada otomohiHn güriiltW 
~iin<len hareket elliği anloır;ıl"' 
dı. 

Sakız, yalllğı yerden kalk"' 
u. Pencere) i kapayıp, gayet &• 
kin bir eda ile Galuaya gözle
rini kırparırk şöyle dedi: 

- Bunun üzerine doğr~ısıı. 
l;ir.er fin fena olmıyacak. ll"" 
yecanı teskin eder. ) 

( Detıomı var 

• 
\' 

( 


