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' . KURUŞ 

lrakta harp ve Türkiye 
Bağdat ve Basra 
yoll~r1 tlkandı ! 

. ~-

Amerika ve İngiliz ~min-
gon_ları i~e .olan karşılıklı 

fıcaretın;ız sekteye mi 
ugrugor? 

Harbin şarki Akdenize 
:raınaş olan ticart nakliyatı-de sirayeti üze.rinc kapa • 

nan bu yoldan fiekteye uf- nıa, bilhassa İngiliz ''e A· 

- Cl"'evamı üçüncii aayfada) 

Al manga 
pek cömert 
davranmıştır 

0>---

1 •• Fakat Bulgar 

Alm~nya ,. ,,, 
Portekız'den r 
deniz ve hava : L'."_, • .m. 

üslerini istedi 

Portekiz ispanya 
hu~uduna yeniden 

50,000 asker yığdı 
r 

Londı·a, 4 (A.A.) - Mıhverin 
Portekiz hakkındaki dilşünccle
i her gün biraz daha anlaşıl. 
maktadır. Bay Hitlerin, Portekiz 
Başvcldli Bay Salazara bir ga

(Devamı üçüncü eayf ada) 

boğulmaktadır Viinyauın lıcr tıırannan en ufak hareketleri dt'ıurnne takip edi1en Almanya ~c.u llitıe.r ve en yakın ıııesai arlrndaşJnrı 

}' -.ve~··· Diinkü fnkir Bulgar 
bugıın, Biiyilk Bıılgaryanı~ 
\•ntnnc!a l olınustur F k 
\' ..: · n at 

ardnr bo~ larında ve Ege 
:ıyılarmda dünkü küçük 

uJgnryanm temiz havası. 
na rastıanrunnmaktadır - . Nizamet;; Natlf-
Aı Alınaııya tarafından esrarengiz bir takım tekllflerc \'eYn teh· 

:nu ~n~nya. emri altında bulu. ditlcre ınaruz kaldığı bildirilen Portekiz Başvekili 'salzar. 
,.,,. d ık, dc\•lctc cidden röıucrd Dc\'Jet reisi ile yanyana .. 
a'-' nvran(J ·· ·· ~ • ' 
arasında 'k~· Olum uçurumu ile T k 1 
!:;.~:h.;~:~~~~::~ ra ve Aksu vapurlan 

... or e 8 'l'ii J 

derecede ok h . ) oranuyacağı lll il B 
::~~~:;:.;,1;1,~:;.~;~:d:w;:: yann mUuanya Ve ar -

::~~·~=~!=;:~~::~:~:::: tına hareket edecek l'aın Yeri h . a hır bay. 

Bağdat 
dayanıyor! 

---o---
Yemen ve 
İbnissuut 

lraka yardım 
ederler mi? 

001DOOJdlnmetr_p. 
arazi 40 bin kişi 

ile müdafaa 
edilebilir mi? 

b' b Rlıni almaıuası i . 
ıç ir seb Çrıı ki T ep 3 oktur. Zira Şa.r Londra, 4 (A.A.) - OL; Irak 

ile b~~t~·a0111 en mühinı kıs~ Beşinci ve altıncı ka -1 ile ordusunun knt'i b:r muvaffnkiyct 
le ' u n Garbi Trakvanıu ıur J elde edemese b;Jc Jraktııkı hı-

cdon3 aıııu dörtt .: '~• ... a. • • [ [ l 
nuu ''c bir c uç buçuğu. lÇl nayrı mzş 0 an ar gilız ordusunu tutabılme ive Or-
toprakların ım Arnavutluk ta~takı İngi.Liz nSkcn plUnını 
hu8nd0ırae~ı d~~ga~~~~'!_etadBıru.Jgar hazır/ ansınlar değ~t.ırebilınesi nıürrlkündür. 

... Eğer Reşad El Ceylfini ynlnız 
ınuh:eli; ; 2

1 
kırk yıldanberi fs Evvelce de bildirdiimiz gibi, a hareket etmiş bulunmakta \di. Irak ordusuna güvenecekse bu 

t'elerini sar~ı ıar PGlitika zUın. 
5 
::'bul terkedecek olanların Yarın sabah erkenden }imanımı- ordu kfıfi bir kudret ifade etme. 

ınü!iterck h ı~ış ol~n nıüfrid ,.0 • 1 ve 6 ıncı kafilesi yarın §clı.. za dönmüş olacaktır. mcktcdir. Filvaki Irak 193i den. 
yiizde doks~~ya k~e. ihtiraslaun ~ınik?Jden ayrılacnMır. Bunlardan Kocaeli Vakıflar Müdürlüğü beribütçesinin yüzde kırkmı mil· 
1. se ııunin t h-'- ır ısm:ı Trak "· M d 111.tık ettirilmis olu 8 -· u. • • vapuru.ıe u an. Mimar Sinanın şaheserlcrindı:ın li ınüdafaayn hasrctml§sc de or. 

:,; ıası dern"kt' ,,.aya, dıerı de .A!ks ·ı B 1895 do Makedony d il'. g·d . u 1 e artına olan cYenicunıa> camiinl tamu dunun tcÇhizatı gene noksandır. 
t'l!\J k . . • abiU i~ ı ecektır A. • d" 3 k l bb b' ı 11 omıtesı, yani •O. B. l 'M .• faıu, ın .. • •Cl..)~1 vapur, un. :'1'· ett~e karar1 vermiştir. Bu 00,000 i omctre mura aı ır 
bu ·~aksndın bir kısmı için t _ 01ulkabi~l oıan s10 kışıye I maksatla ayrılan tahsisat mndan arazisinde 40 bın kişilik biı· kuv. 

~~:;~'.1~~;~i).~~~!~·:5 _ Me)irrolcsu ,~enZolngı·uJ.da. 
1
54 beinkliraı:~r. da\J 

111
_ __c_o_e_ .. ·amı uçiincü sayfada) 

umelı \•alısı olan Saks - K • 
lturg • Gota Prens Ferd" o.d 
Bul ınan , 

::~~;!;~i~~~]~I.~~:~ maçına inanalım mı 1 
ıeçıdindekı ltilap larıu en sarp Mersinli Ah • 
«Vcrho\'ist• k ., tnanastll'ını llüscy' ı..... b hletle Tekirdağhl 

onu eleriu ıu... ugiinktı •. A t l 
baline sokması '\le 1· e yatak farı organize ed'J' lı :musabaka.. vus ra ya 
1 h e ıae geçe ı ır en a t ·· B 

B tmhırı ep 'boınba .. ·a . n Mersinlinin Ol" • ' nıa or aşvekı.Jı·nı•n 
. lb d' " ve dına. ımpıyatlarda k -nııtc kn c ıp SelAnik .,.. zand~ ınuvaffa"--' . tJ a • 

Ü k
.. Ha ... 1 ' uıanas- , il &1le er dola yenı nutku 

tır, s up ' ye, erine y.:u ) ıs e, ve şimdiye kad h' • 
1 d r. • _ .. ır 'hn ar ıç ye 

ına ı hep bu· ıe c m bir kısın .. ıu enıiş olan Tekird .. &(ı • 

I 

I' 

ı 
• d

' illa M :_1 ..... nın da 
llla.,.mak için ı. • Usuui karşısında alacaaı 

E1'11N NAZt tıc:en· • ne· NlZAM P . ın :merak uyandırautı dü 
~ .uudnlaca bir ~inayetin kurbanı Mihverin 

dünya taksi
minde Avust
ralya, ]apon
yanın hisse
sine düşmüş 

(Devamı i)çiincü alıifede) IÜncesile orıanizar · 1 b' • 
hayı· or He ır 

Darlan, Pariste 
acaba ne işler 
. karışt,ırıyor ? 

iL \t !Şi, 4 (A.A) - Amiral Dar.. 
ııtı.tun d"• ... nın 
s.._ un, Pariste. .AJınanY-
,g'} .. 1~. -~ .. • 
~ cu:wndakı Fra.nsada ~1 

'd Abeız ile bir müınbiia bu-
~ bildiıihnektcdiı. 

1 :nıcnfaat temin edeceii • 
11ıuıllb11ştu Fak t u 
uınuld · a netice hiç de 
linin ı"!" cibi çıkmadı. Mersin.. 
Jniaa~ •baltadan evvelki te
PJ'Ofes t'aitnen, kafkarikolu 

Yoaeı gü-... 1 d • • 
nen halk bu mU~er en tıksı· 
lan ratbeti . altaka.ya umu. 
bak ıosterıncdı. Müsa· 

a ili ~nda de,·a nıctnıektedir 
G~etem1&ln çıktığı bu dakik~ 
da ılk ~alll!'l cercl an etmek
te ve bıze verditi intiba bu mü
(Devamı Cçüncü sahifede.) 

Sıdney, 4 (A.A.) - BaşvekH General Smu1ıh bir Dutuk irad e.. 
derele ezcüınk cicm~tir ki: 

(Denını Üçüncü sahifede) 

olan zavallı Mükerrem 

Bar artisti Müker
rem nerede 
yaralaumışta 

1\liikcrrem ndlı lıir ba.r artis
tinin eski kocası bahriyeli Sc· 
lim forafmdan üldiiri.ilmesiuc 
ait havadisin blitün tnfsilUtilc, 
ilk defa olarak, gazetemiz tara
fından Yerildiği malumdur. Diln, 
Garden bar sahiplerinden, öldii· 
rülen bar artistinin kendi ıuües. 
(Devamı Üçiincii ımhifcde ı 

En Son 
Irakta İngilizlerin cenuptan 1 Dakika 
ve garpten ayni zamanda Hindli askerler 
taarruza geçmeleri Iizımdır lıraklılara 

Tobruk kalesine karşı muvakkaten 
durmuş olan Alman - İtalyan taarru
zunun şiddetle devamı beklenmelidir 

f Yaza-! -Sabık Bükreş ı 
1 Ateşemiliterimiz -- ~-------

l - l\JIDiLLİ ADASINA AL· nıanlarıu Sak1Z adasını jşgalc 
!AN ÇIKARMASI: teşebbüs e1miyecek1eri iddia e-

Rndyo gazetesinin \'erdiği bir dilemez. 
habere giire Almanlar Midilli n_ Ahnanların, Ege denizindeki 
dasına asker çıkardılar. Çıkar. (De-vamt üçüncü sayfada) 
ma adanın şimal limanlnrmdan 
birin eyapıldı. Ada henüz fn. 
ınmnilc ;şgal edilmemi Hr. l'"u
kat çıkarına mu\'affak olduktan 
sonra adanm btilası ku\'vctlc 
muhtemeldir. Bundan sonra Al-

Amerika 
Ankara ya 
bir askeri 
müşahit 
gönderdi 

Ruzveltin oğlu 
Çunkingdeki 
işini bitirdi 

Bağdat ve Kahi reye 
gögderilecek askeri 
müsahidler arasında 

vazife alacak 

v işi' 
Ruzveltin 
ihtarına 
kulak 

asmıyor! 

Fransız harp 
endüstrisi Almanya
nın emri altına girdi 

Londra 4 (A.A.)- (Oli): Vi
şiden bildiriliyor: Alman, f tal. 
yan ve Fransız otomobil endnst 
ri mümessilleri arasında bir an-

teslim olmuş 
değillerdir! 

I.ondra 4 (A. A.) - İngiliz 
ordusundaki Hintli a~kerlcrin 
Jraldılara tesJim oldultlanna da
ir AJmau radyosu tarafından 
\'erilen haberler )'alandlit. 

BİR lRAK TAARRUZU 
PÇSKORTÜLDÜ 

Londra 4 (A. A.) - Tanrrııza 

kalkan Irak kuvvetlerini İngi· 
lizlcr topçu nteşi ile piiskürt. 
miişlcrdir. 

Irakta umumi af 
ilan edildi 

IAndrn 4 (A. A.) - Irak hii· 
kumcti asılar hakkında umu. 
mi af ilan etmiş \'C bunların or· 
duya girmesine müsaade ettiği· 
ni bildirmiştir. 

Kral Karol 
Havana ya 

gidiyor 
J.izbon 4 (A.A.)- Eski Ro

manya Kralı Karol \ "C Madam 
Lfıpeski, bu sabah Lizboudan 
Ha\'anaya hareket etmiştir. Va. 
pur kalkıncıya kadar Krnlın 

hareketi gizli tutu1nıu~tur. 

Vaşington 4 (A.A.)- Cumhur 

Reisi Ruzveltin Mareşal Çaıık· Fransa neye muhtaç! 
Kay-Şeki 2iyarete •itmiş olan 
oğlu James Ruzvelt bu sabah, 1 l\la~·ıs gHniinii işçiler arasın- Hamid Re'ik 
tayyare ile Çunkingden Raııgo· da geçiren Pctain'in bu •niinase· ':/' 
na hareket etmiştir. Jamcs Ruz betle söylediği özler, Fransa • ' --·•· .1• d' • uu~ ı an ıe ıyor. 
volt nskcrı ıniişah'i't lıc\'etile wn müstcnıJckc cİş nizamı» nı tn 
Knhireyc gidecektir. · ~in rcdid '\'asfı bakımından diık • Fransada evvelte de bir iş 'Ve 
Vaşington 4 (A.A.)- Ameri. katle ii:rerlnde durulmap değer. işçiler bayranu ı0lan 1 l\layısm, 

kan ordusunn mensup bazı su· Pctain, şimdiye kadar bir acaba ihtiyar mareşalm ,.ızında 
baylar Bağdat ve Kahircye as- «semlıolii tefrika» olarak tavsif yeni bir foyid kuvveti bulması. 
kcri nıiişnlıit olarak gönderil· cttiii ı MnYL"' gfüıiiniin bundan nın sebepfori nedir? Petain, bıt 
mi ·Jcrdir. Bunlardan bir fnnesi böyle bir «birlik ve ıdosthık sem. söderile, Jıe:zimetten önceki Fraı • 
de askeri miişahit olarak Ankn.. bolii» olacatrıw söyltiyor ve bu sada ~zan bir ihtilili andının hu 
raya gönderilmiştir. giinii <<İŞ ve işci)er bayram1:ıt O• (Devamı üçüncü 83yfed..) 
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.B~r dert .. ~ 
' 

Otobüsle 

: 

DürbüOün tetsile· 
En ;s;;n· li'~Q'i/:~';!,. Edebi rr.r!kas!.- !~: Plt1J!..EM j "il d Tl!~~hfe'!_ ~~r .r·~k.: 
~ , . ,. ı . ,, ~BUGUM& ~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~ 

__ ... _ç"). ~~' 

~~M~llODMYA1••-~ 
r 

· Tra'mvay ve tünel idareleri u-
mum müdürlüiü, bir tamim ile 

· vatmanlarla biJetgilerin badema 
yakalık ve kravat takmamaları.. 

~~ yolculuk 
' Dün akşam sinemaya gideeeir
I tim. Fakat filinin lbaşbmasına d> 

• 
"Tuhaf şey~.~- Acabarimamlar-· 
da mı hırsızlığa başladılar? •• ,, 
· ı- ~üellifi7' Ni~~~~ttin~~~~f ---ı 

, . 
m \7e caket yakalarını daima ilıik-
li bulundurmalarını emretmiş .. 

BU enÜr karşısmda, bazı bılet
çiler şöYle d!-Yorlarml§! 

- ldare, her emeğin tabii Vf' 

medeni (!) ıt>ir haklkı olan kr<ıva1 
tıdunaktan bil.leri ııiçin men edi. 
vor; dünyanın her tarahnda ( '!!) 
tramvay v.e ot.obüs biletçileri, vat 

rur.kü yabalıcı sayan 
· di,~kü :tarihçiler ... 

maıuları, y*a ve kravat takar - V · b M • / / 
• Binbu~ı mutasarrıfın y:uu- da dü~ünecekti? llt!reket 'er- !ar .. , ilfill. Kendi kendimize bir nag~~ ay, 1 ısırın şıma sınır arını 

nrlh. Muhittin her eğilip onu 1 giz aJamı Ple g~çircfüJ .. -.cek mi) 
ılınca yaşlı kadın; - Gi>rdiin ı •lii? Uoi elini çenc:ıoine dayama~. 
mü oğlum• •. diye l1-0munlanJı; muttasıl düşün Ü) ordu; ve i)dm 

i§te o haşarı kızın carı... bilir daha ne zamana kadar 

Jla gelmİ§li, Rauf hey a):ığa !İn odn kav16ı '\1Uruldu. Yava~ hayli d~ündük.. . ·Osmanlı ı·sıı·ıa.Asına 
kalku. Üçü birdcıı dikkatle mu ynva~ açılan kapıdan Darama İdarenin mahut tamiminden şl-
.-yene l't:iler. polis komiseri Giritli Saki ht>y k.'iyetçi olan bu C'bazı biletçi!Pr>. k • l k • d 

Muta arrıf: girdi. Saki hey çok şık bir ko· acaba dünyanın hangi tarafını arŞl SlgOrf a ama lSf iyor U 
- Düyiik lıanım,.. dedi. misr.rıli· Bir çok kaılınJar nıa· gezmiş toz:muşJar da, o.ralarda'kı 

Car Je<liğiniz bu mu? vi şttitltt ve zıhlarla süslü bir tramvay ve otobüs biletçiJerrle ı fbrahim . ~~kkı K~nyalı] 
- O~le ya... üniforma ınm ıken<lisine pek vatmanların yakalık ve boyunba. - -

- Fak:ıt tm bir car değil yaraştığını öyJcrJi. Binbaşıyı gı taktığını görmi.1.şler?.. Kaytlbay şclızadcye hıliicrtka-gniıyna- Tarihçı• Salak 
biı iibll_ ... ,Jir. sclimlarken: AvruJ>'1nın hemen her tarafın- dirdı. Ona ve maiyeti 

Bu sıraJa Nazif hey ıkundu- azif hevin evinde Of'· -la, bu hizmetlerde bulunanlar, kıyanetli sil!ı.hlar, altın eğerli at. zade Sultan 
ralarını gıcırdatnak merdiven )er olmuş bey efondi, di)-eeek a~eri elbiselere müşabih elbise - lar verdi. 
den iniyorclu. oldu. Fakat binbaşı i~ kıs~ kes ler giyerler ve yakaları 1ıpkı as • Kayt:bay şimal sınırlarını Os - c h kk 

- Bir ciibl.e mi? - Diye ti - Bana vakayı iıikiye etnu~- kerlerinlki gibi, tamamile iliklidir. manJı istilakırına karş1 sigoııtala- em 8 JD-

sinde tekalif d ivaniyeden müaf 
v<? müsellem olmak ümidilıe rica 
eltiler. Şahı cihan reyi adilane 
ve tabiri akilane muktezası üz.ere 
ol bicdeplcre gazbedip cümlesini 
ele gl'.!timı.eık için izharı sure-ti 
iman ve ihsan etti1er. Mahali mez · ~ordu •.. ne lüzum yoktur. Eğl'r yeni bir Bunun böyle olmadığını iddıa nuı.k içın Osman oğluna bu şekil. d b• f k 

- Evet l•İr cüLı,e... Hmı şey ()ğrcııebilc)i)'Sl'n, faraza ka· ~n mahut cbaı.ı biktçıler» ha- de bir hfü;nü kabul güstcnnckte a ır ı rası: burde bu1unan cümle ne mıktar 
11e içi atla ... Jı matla~Jı.'" çak ber.ifiıl'Odm olchığunu hili· kikaten dUnyayı değil, fakat da- siyasi menfaatler görüyordu. kimesne ise dergahı iuete gelsin 

- Tuhaf şey - Acaba i· yo~an' 0 •baıı;ka, 0 zaman istt>- ha yak 1n olan Yunanistan V"Ya Yeru padişah lkynııd 11 devle. · dcyü femmn buyurdular ki ol 

'tnaınlanla mı hır ızlığa },a:ı.la- diğiu kadar koiıu,atıHirisin. Rumanyaya kadar ihtiyarı zah - tin bütQP.Sİni VP. ordu~unu CE' - Sultanım ah va- gurCtbu mekruh daıhi bir yere cem 
dılar? Bu uale kim e cevap Seni sabaha kadar ıL'inlcyebili- mP.t !'.!tın~ olsalardı, oradakı mffi- mın yakalanması ve· i.nıhrun içm olup padişah başiguh tarafı 
vcrnıP.di. y nlnız binba~ı elinde rİlll· Saki bey ellt•rini ujhışıu- lPktnşlarının kıl~ ve kıyafetli'- sE'ff'rber etmişti. Cemın halk tara lime tariz eyle- huzuruna gelip sultan ol küstah. 
ki cübbeyi epey eviri~ çe' ir- rarak Lir iki kerre } utkunduk nini. hclevolculara karşı olan mu. fından S"vildığıni ve savıldığım lara it.albla hitap edüp buyurdular 

Jikletl bOllr3 a\' ul.:ata haklı:- duktan sonra: ;:ımr)cJıerinln ne kadar terbiye VP tesbıt ctıtiği gıbi kardı>şİnın ınat• mek reayanın ki reaya sultanın• ah":a.Jıi~e tari2. 
a ıl azif hir eksiğiniz var 'ercden bilebilirim be· nP2.;\lhat çerçevesi içinde cereyan çılığını da bılııyordu. Ufacı'k bir eylemek ne vazıfeler1dır... Ve 

BU? llir §CY çalın mil mı? >im diyebildi. Jki saaUf'n- .. ttı~ni görürler ve biraz ders al- musamaha onım. hP.nüz başında •f •d• ? Musa Çeleıbi Emir Süleyman ka. 
- lla) ır. heri imam c-fernlinin derdini maJc fırsatını bulurlardı... ısınmayan taf'nl VP. henüı avak ~ ne vazı esı ır •• tıJlcrLne ettiği gibi Hüdavendigar 
- O hal<le hi~c miiı:;a:ule .. · dinlemck'lo meşgulüm... Bunu belediye de düşürunüş farı saıüaml;ı~nnayan lahtını devı. hazretleri dahi sultan Ceme ha • 

akayı hu katlarla atlatıığun- _ İmam efendiui.n mi? olacak ki, son günlerde. biletçi, rebılırdi. Bey:\z.ııi 11 llal'k1~n v,e. -12 • karet edenleri eşeddi azap ile 
ııı memnun olunuz. Size de _ Öyle ya .•• Bizim bu a· vatman vesaire giıbi naknl vası. reayadan itıratsız ve kiirH körü - clim~sini katle~i ki bundan son-
bii) ük geçmjı: ol un v:ılJe ha- r~p camiinin imaıw ~eu».tııtin taları mUstahdeınlerine yolcu ılc ııe bır inkıy:ıd bekliyor vf> 15t1 ·- riz eylemek ne vazifeleridir. An.. ra bir ferd haddinden ziyade te
mın. Zavallı •P~n·eF• e 6ata§· efep,linin ak~am namazından müna.sebetlerinde ne gibı neuıke1 Y'lrdu. Halk onun ufncı•k bir ışa- lara J..azım olan saltanat kime na. cavüz etmiye . .> 

nıa) inız. ·· Jıu i~ (mım jşi J,--.. dönerken lıize uğradıhrını ı;öy- kai-delerine riayet etmeleri lazı:m ıetile hayatlarını feda edıvt!rme- ~ıp olursa ana ıtaattir. Reayanın 
'ğiJ. ı ·· • -~ ı · 1·· t ·· b'.f l{eleceğini kendjlıcnne öğretecek 1ı ıdı. Halkın ~ray ve hanedan salatine kılıç çekmesi ui-n11 töh • 

'Milıal biraz 'kendı·n~ er AOYJ"t:T ur ur u ı ırenı~z. rilıa)'et ke~d.i ini ycme~e alı· kurslar açmağa karar vermış ve ışLerıne kanşmasını ve ~onuşma. mettir. İki varis biribirile ni~ 
( 1) Sulak zade tarihi. Sa • 

hife 2'11 

beş yirmi dalk.iıka vardı. Halb~ 
ben beyazıtıtaydmı, tramvayla P 
dersem çok geç aalacatı.mı ctüşil
nerek bir ~üse atladım. Tak • 
sim ~in bir Dilet a1ıdım. 
Şunu da ilave edeybn ki, 'be' 

otobüse binmesini hiç sevm"°' 
Hele otobüsler istanbulda işle• 

yenler gi'bi olu~a? .. İnsanı •"" 
sarsa bindiğine, bineceğine pİ8 • 
man eder. Zaten yollarımız asli' 
da değil. 

Lfıfı unutmıyal!m. OtobUs. :ı<l
raloi)ye tramvaylardan l'.!rken var 
dı. Ben: cF.ilm başlamadan yeti • 
şeoeğiz galiba?» diye sevin iyot • 
dum. Faıkat sevincım uzun sürııı' 
di. Çünkü otobüsümüz Tophane' 
ye doğru ikrliyordu. Meğr oto • 
bUslcr Taksime, Dolmabahçede' 
yeni yapılan asfalt yoldan ç·d<ı ' 
ınıyorlar mıymı.ş? Bunu an!oyırY 
ca bende şafak attı. TramvaY1' 
gitmediğime bin kere pişman 01' 

dum. 
Doğrusu atobiislerin bu der~~ 

çapraşık bir yol takip etmt'c;ı. 

n·kıl almıyor ... Fikrimce, otob 
tramvaya sür'atli git' ·~i ıc:n ıet 
cih edilmektedir. Halbuki? .. 

Çok geçmeden otobi.is asfalt 1' 
kuşa tırmanmaya başladı. Fal< 
ş~man insan1ıar gibi, vUcudii 
kaldırıp ilerliyemiyor ki. .. Hıııılı 
v<?re in~em o yakuşu otoıbü.c;'t,
daha si.it'atli ç:kabilirdhn, d 

yalan olmaz. 
M uıhterem okuyucularım, 

anlamışsınıul~r ki sinemaya 
vaktinde yetişl'.!medim. 

Acaba, otıobü~1erin inerken o1' 
duğu g~bi, çılkariten de . trarrı ti' 
caddesini takip etmelerıne nlÇ 

müsaade edilmiyor? g'ilıi olmıı:.;IU. Mamafih hrılii koymak Dlt!(jlmriyetiucJe kal· ışe de başlamış ... miş... ')iDi bıle tecviz etmiyordu. 1 ı><lerse eene-binin ne müdahlcsi 
ılii;tiiğü }"t"rde ıluruyonlu. ·· • d Geç olsun da gUç olmasın. ln- Uütün enerjisini karde~nin ta. vardır. Arazil ve 'edaninin alalara k.. k 
-7.C!l'İnılen atlayarak "'t!•'tiler • .;:() mı. 1 do d ı 11·· f • l' rd ? 1 Havlayan ope e 3 ~ p k' b ·,·aretin sebchi şal ah ğru ur. · kıbııı~ hasl'Ptt..İ. Padişah Konya • sc ıı.sey etmege ne e ı va ır. 1 
k.ı~a ,.~ktık1arı zaman nıalı:ılle -:- e l u Zl ( • e· M. h Bilmem hlç rast1aduuz. mı? . 

ç oe? Bir tkki)et mi varmış - E- Çü.nkü ... ~sen şehrin bugün- dan di.inef'km rrmeni derbendinf> So~ .zade U) Pi!dişahın mua· Jr8ZIZ8. 
dt'ki lı•·) ccırn bir kat daha aırt· ı.. ~ • • kii na1cll va.S1taların<lan biU1r -0. .,eldig" ı z.aman Come f«avüı. edPn hcrelcriıi} anlaU~k.tan SQJlra ,Pil- z.ı cvleriıı kap•larında mini 

ıı.ı . • fi l I vet ı~yım.~. • .. rd Za ~-anı;;tı. J.'t uta:ıaırrı » te D'1"3 ntii- - •- b 11 ,_ '-- .. l J ' -'- ıı. '- tt · • ko"..:...t..1-r va ır. nneuc .. c·. Dınu.larla lii.Jdiyı tci. Evv~k 1an ut.an \t u~r.a m:r gun temas !!w.t filtıl'V'A- bu e ~ouıa şu l!Ai lnl6J"&l o&u urur: R•eimlt Mtk6uanin ~ 
ol ~~b~nü arahaya binilirir\e11 ce eainün ' ağaçl1'rıdcblci yt•mi~ mt>Ohuriyetindc bu undukları pu dıln~k ı~tti?.. Şafı ,tıe'ltul bıç eoer mı uğraş ..1-. 6unlara .fıno"'k~b (t~rıer. 
,.n acı· b 1 t k'"r . ı·-· d • 1 ı....~ • d a · k _.J ,_ , b ek b • Sonu '-~ıet sü.9tcn ve havıam::ı4' 

:. • ı ı~rin çalnunasındau ~ikiyet e· av arın e •Isız ıgın en, n~;r.u - Parişalıa şc;y e uır rıta a ı.şe m1~1r ıu aşa ç e ~.. l\u~ 

-..Ben lıurada kalıha~a me"c· cJiyordu.' 'Sönra mihrıtptaki ha~izligind~n ~e o dere\!e ~na \undular: ·. DiJnıkü tarıhçilerde TüJ'kü ken. ba~a bir i~e yaramaz'tw. Efe 
Jııırunı ,paşa .. · clc·Ji. Netice) İ şarudanlarıri mumlarını .;alan· gP.hııiştir. __ l:fü efenı-limizin ~a<lık kulla- dilt'rindf"n sa~nıayan küstah zih. sin.in attığı kemi.it parçasını y 
Mlın<'a i~e- hildiririm. • 

1 
N .... 1• Galı'p . _, 0 1 keyfi yerinde ise köşeye büz: !ardan ikaydc ba§ arm!fll. .... r ı yıı.. Asi kardP.-Şiniz CE>ın bum. nı~:et vaıuı. n ara pervasız.ca 1 Bir cla-kika &oora avukatm -...:....-------- - · t... re.k uyur, yatıut havlar da ha" -- Ya ~j ?' dar mua-.: r.ııc etti. d:ın kaçaılkcn bız yolru~ıı keİ:ti~'.k. otrak.i bi idrak bile derlerdi, .., .. e 

ikup~t kupanuıı~ urutallarrrı- -- B. ııw1·1·n' d:. ,.ı"Lh-ı'o·ı a~ır , ,_ K S 1-ı. d de Ermen· de...ı..- d'ı Çok defa bu finola_r insanın. 
" ' " " ... u ...., 'j _ T"rı·fı'n•. U"'U"Or ama d~-· Ona hücum ehfia ve . ; on.ra.ya • u - :ıa e ı ı'Ut:n nd . f •n aranası Debi><>) a gi.ıf'll c~uı . .. •. J I .- ı ..ı. 1 b yaklarına doJeş: r. Eğer efe ) 

~ 
1 

.. f k ı. 
1 

rnışlar... ve mır•lJandı. Bı"r •-.. re •·-dı'· togru ltcı~ırdrk. Jlu .. hı~tımı7.f> kcıın~asmı an atını.en böy e ir ... d . 
''°"t'r e· '"'ZC. eu ıyuo tuuı..u. . ı 'f iL..., ...... bul rinc ait evin onun en geçıyo 

o- - S"' B' b l '"·"rind~n f arladı .. 
1 

__._ ı-
1 

• '- ,ı...:ılık bt7.i b<ız.ı divani t.ekliOer. tecavüulP unu.yor. Hem · Tü:. 
·llii~)İu ,;.\JuJtittin bey elin· - 1

" 
3İ J'- • ne g06 ~nnt:a az m. "' .... •. • . k lra.n h-'·- 1• nıı .--..8Iarııza bile saldırır 

l ._. "hh . . . Hirfi;nb_ir'c içi hoplarnıştı. - ÇabUık bulu"er sunu n"I'" ten af buyurun'u?-~ c yapı _.reti ptenne111. ve " ' Te'---11e:ılersı·n: .. , d.-.folup gitn1'!f 
14 · ı..ı Clt <') l C\ ırıp Çe\'İrc-rtık • u .1. .. k'" 1.~,_ · •· <'a ~m de dünkü yazı dilimiı.e bir K d lika · l\l u. ' . h ı . Cühbt- mi dedin? r ... 1 ... oturur 0 ·e ou açıa ı;oz. oy uıerıQ mul'a . • . - ızı e · nlı~n kucağına h 1 1 'tMnilan.-1110 ir ı.apısıuılau bii- .~ı · · ..,. " 

1 
d' h ~- .. t . t ömek vermek için Sular zadenin d \er. Bağırırsınız, av ama arı 

.liımdin aı. bı ıına ı~ıltı. - . Evet .binlhaşı htıy .• • . Konıir.er lıi•· diişünmeı\rn lt an pa ışa ı ~I\ nıu eessır e • ·kay u, •ı'lmez. 
~ "J o ı b - rd bu · fıkrasını aynen ahyorum: ~ 

~iınd; >ağın-ur dinnıi§ti. Jau - Su9il bir hak ha&ahnı· ce,·ap vereli: '11ştı nara '1".' ı: · İşte bu köpek~rden biri 
Janna d~ire"inin -a.(aklar111darı Ri.ı: h.a ır andalye iizcrinde - - Şuracıkta ... Fırının p· ·- RP.~ya svlt:.mın ahvaline tiı- cSultan Ceın bin bt!!i ile rahı bir haftadır bana ınusalkıt o 

. .__ 1 1 Jııran ·!"'-.JL ·y· ~ 'ı.:"'r"t etıı·.; .... ,· · nı ... Ja ..• Ve •lcrlıal ocladan çı 1 · , tlf"Cata. kadem basup Konyaya va ı··· 1.ı ·· · 61;,cıcn !.ama ıtr"yerd~l.i Eıll lıiri- " cm•uc 1 .,. .. • ' ... ~ • ... • ~ Her. ak}am geç ıgım yo ua on 
1'intiledne «şlp! ~ıvf" ıHiı:üyor · Koın~,r Jr:rh11l 8'nclalyeyt> u ko~arak u•alkla~fl. Bi~ kaç Muhittin hçyin . t>llerin~. Aarıl~ sıl olmasa idi. Ş~hı cihana lsıtan- rrrkıyor. A.yaiklatıma saldırı1 

ki .... dakı'ka ·--ra 1-rııl •aka Ilı hay· dı • Allah razı ols.un . f.ı~mle. n,' bula te~ihi inan' ~Utkte yolu' ' :gt•c·ı·niu oukuıu i,;iucle binJ,a~ı· )'a 3 s- • ...,.. .. ,, havlıyor, havhyor ... 
ı111n rn:ıhmuz şılnrtıl:.ırıoa karı - Nttecfo b~dunu1. bunu'! Jari bır~ah bir ~oha ile hera· hinh:ışı }ıey. .• Ne. de çahnkl Derbendi mahude uğrayınca Sul- Gerçi ben', her akşam yine 

r L ' o ... . . b.o.r dc'>'nruu"sıt·ı·. "r ·~p ...... 111'; 1'111"11 lıııı.1u11u•. Vallalıı· LP·n ••• Nı~ t~n· Cmnin yt>hinu a1ıan ~, ,...;. Et. t•A uu "§ip• ar g-"dp tempolu - nu iO'flr.a o~rcmr ·ın .. ~ • • P .. •" • ~r • '" yoldan geÇebiliyorum. Zaten 
.bir Mtt>rık yarall)orrlu. Aranılan c·iihh.r bu nnı? imamı .~.-msetıin rJ.rndi hu a· yalan ıöyleyc>yjm ümidim; ke r-Olki napik) limidi ihrsan ile SulJ ürür kervan yürürlıt dem 

ı J · !Anı Alışanın müla:ıemetıne dur. - Oh!. Bay Şerifin artık hiç • . 
Ahılıiu.in h~y •fo tlogru o· Saki l.cy kurııaşuaı \"e al a llamc-fı... ıui~ım· (lJ"'v"" ... l •. ,,,...) d 1 .. Ve h • tl . uk b ,.... bı'r tasası J • .,.ı-aını..t• mi?: .. 

d ..r • f • • L• •ı_• • k c::.LL.)J• •o"ru··nc:•c ttvinc•le ~ '"'" .__ U a.. luffie eri m 8 f' ..,. -.un ~..,,, k~ a ıua gıtlı. aı;amn Ü tümle· ııın rengına .ır u .. 1 unıye ·a· uuor, " ... Fak'at ,bundan sonra o ''t'-

~i )h~ayı1~ ~~rit~ka· ~~~~~~~~~~,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~=~*~~~~~~~·~~~~~~-clvarı~~~~e~eyi b~rl 
.• ı. ~ • • · ı . • E S H d' '· t ,ç "kası· /2 ur hem yok, hem esir hem hi· r• giiç beli )a~Uktan ı,onra Hanri Lojıye ıtıraa l!IJUC!i. ,- n 011 ava lS ın roman e1 rı . tfrdıln. 
l '"' · u kime, hul•a bir tek vücutta · t• >ancasmı öuiinc 1~'4.lrdu, Jii- \-İn aığznu •çtı: Gemıyc, • Çünkü bir fınonun bu kadat 

·· 1 1 l) :ı. • _ı • ı d J ı bin kaıho temsil eden bu gari.p 1• d ~unmeğe Ja Jadı. cıDu cü})Lt· j,, ( g,.,ı u~nız er e o ,.i- :ıcı havlaması hayra a amet 
luinıin diıılibes;i idi? En eli Jm- mak iç;u değil, Yuııani tıma kadıncığı artık hiç uulllamıya- Ne okır; ne olmaz! Maazallah, 
nu aıılamak JüzrnıJı. Ele geçen gıtıuok, Akropolii gi•nııc!k jçiıı c.ığını tahayyül etti ... Bu i~.ki- kuduzsa? .. • 

~ · ı I · il il k" · ı· ı · dt•o li~ininceye kadar rakı i"- d ~ı·ı;anc ız nı idi. azi hc)in hinmiştı. a m ı ~ııııı ı, cır.nız· ~ Eğer sahibini tanısay ıın, ' 
ı . 1 L ı · · ti, sonre1 kendi tertibi olan l..cJk- k ... onağı jandarma rı•İ. inin kar- er alüfte~İ kiiçüır. ıır uıuzıp köpeğin, bana karşı bu 8 

~ıl'.\mda iJi. Haklaanfi ölclii· kaJuıın gemi) e o.kulma:ıı, ke11 tcyllt•r ) apmağa haşladı. havlaması nedc.n?:i diye sora 

k · . ı· • • • ı Yunanlının Lus·· a·ıe tattır". un nr uııun oradan atalıııış ol uısıni lnı l!aıı at ,.,., kiııc en ve bir doktora muayene etd 
m.ı~ı akla '-akın ı•clı•n ilıtiııı:ıl· malıruın nıu bıra•kac·aktı? ni, diye ce\'ap , ... rCJi. Çak, deli J' SAd"' G ı· ~ doks tarikatlarmda kP.ŞiJiler ı;~· makta ısrar ettiği bu kokteyller sini tavsiye edecektim . 

J c Ü _ a ~n a ı p - .. ,. · · · .di. Fakat ııaljıl olmlJf da bu Buna nıii aaJe cdenıezıli gibi mes'oouz· Değıl nü, aş- ·-- _ fahat hayali eürerlt~rmiş: huna zaç ):ıgı gııuı serttı. ' Fnıkat yolumu dcği~t;ririm 
kur tın })Cnrcrerıin. camlaranı \'C ••• Fakat Alkih)acli çekili· kını? gdiniz! Geliniz... inanmağa IJa~hyoruın \it~ b(iy- ·- Güzelim., içiniz! ' ha iyi olmaz mı? 
kırııınılan geç bili~ onlu? Oda vcrmi~ti , . ., Hanri kamaranın Kluhn kendinden ı;cc;nn: yemek salonunun hir kC.>~e- le bir tarikatın ke:.i~i olnnı~a Kııclın çenesini kaldırarak Şahabeddin UZUNKA 
nııı içindclki ı laklık bu penee önünde şikfiyc•llcriııe Je,am e- bir lıalde içini çekti: ı::iude bakır çılliuklu bir ı.e~iih, hazırım. JIPlc bak. ne ele tıılıaf içti, llanri de onun içnıeeinc 
r"n.in açıldıgwnıı ~o" ıcrı· ,.>rdtı. llerkcn Alkı'h) acliııin İt>Cfİ().. E'v l 1 • • 1 o· ._ gh iumiı.ı ... Bu İz..ıtlora hit,·inıi flıakıyordu. ~ J' • ... ::- ~ e ••• ~wr )Crını Lu\U)Orc u. ırsCI\· ~ 

f) İ ama ... hu ııenccrı--. kc·n· :ışk nağmdcri fı .. ıldaclığmı i- Onlenuıeı.i imkinı-.ız ıııii..,· ll•rini ora\'a dayaılıl:\r. llonri, nçık "arı l'tlıiı.e ... Bwlahw:a, - llu bepz ve pembe göğ· 
di :..eııdine rni açılıp kap:nınıı~ §İtti... idil lıir uzi)etc ,lii .e ıı 11.uuır:ıl ) ii;.~ı~k i~kenıle)c tiiıwıni~ ı;i· hın ağı giil.iiııc; lıir "Y atıııııa 1ıii11 "ıkı yıt\C•rl:ıkhk!arı arasın· 
tı? Be> niııdl'n §İm:;ek siir:ıtilc * adam: .. ı lti genç kadını çaktırııı:ulaıı ) akı~ıııı~. Bu tliyarcla ~kuıı;a~ da ;;izlenını ğc yüz ıutan hu sar 
4ıinhir filcir geçi) ordu ... Fa· Bir ak~;tııı, mor rcııkli :ıl11· - Ü)lt!) " !le mutlu! Nl' tetkik etli)orılıı. Bir kaçırmı)a \e rrnk lazım. lrnkh. ) a Jll kık gök )a'İ..utlar, ~cytanın ic;ı· 
k:ıı huııların hiç biri hu mıı· ca k:ıranlık1:ı, lhııriuin gez- mutlu! cle?i: lçı·c.ı'ğ'.z·. de~il Jı\!k heıı.1,eıui. olan gı•mİH lıi· hevgir lıaıııuıııııa hı•ıızİ) 1' 11 gt•· ,hdır, muba'h~ak... Ya bu, 
ıoııııı,ıyı halJedt•ınj)or<lu. D-Olu mekre ısrar ettiği I.iınııi aılAAı- rııi? Keııdıııızc gclır ... ıııız. nışı ak'l.:rnıı, onu pek .1Z giirc· 11i ~ gı•rıl:ııılık ..• Hıra'!. ki ıııİİ· ı gözlere doknumıyan e rarlı, 
ya kopıyor almıycır,ln. Bo~a uın i.inündc, iı-:ıklar !\olgıııı \ ı• Liisil sorJu: lıilmi.::ti. kı•ııııııcl lııı t•-.:ki ıııiiı·ı•\ lıl'r vr müzliııı giiliiş .. · Ya bu ... Çok 
ko) ııyor clohnıı} orclıı. lı eğer 6Crnl(' l ıııcplaııa çı'kııl:ır. Jli.111 - Korfu'dı111 uznk ııııyız? • .. Garip ın:ılılfık, fakat la- kıyıııı ·tli ... Bu ~ok yal ut lar hir 'ı )Orgun. ı;:ıl~ mavi göz kapak· 
ıııiifrczt•lcı: nraLa ile kaçan a- ri, piposu tliJcrinin araı;mrl:ı, .11 .,. } :ı ııcık nıı tı'f t ı f ı.kl ı· 1 6"r\'C'l ılı·;;. c: r ... Bıı ıl.ı ·' :ıkı ... mı:. l.ırı altuuln .ı"ır ai!ır, ag•ır alrır ~ - n.n, evgııı ı )il , • , ıı ıa, ı;ıc· ·•)lCı ... ~'e, .. c ~ I ı:- .., ., 

<lı11m t le gPçİrt>hilmi ... ol~alar· nıiiluııcl ) İİrİİ) ii ._i le oııl.ıra do~ la .. ıh yor ki zamaııııı ııa:ııl gt•ç· ~"h' etli ağzı ve ılolıa Q>ilıııl'ın şu da... (irtiilıııc·~i Hlzını gelen gariıı 
d , ınc• .. ele) i 3) dınlatmak pc k ru ilerlc<li, • C'lnmladı \ ' C mıi-.- tiğinin farkına , nrnuınu~mız. na:.ıl bir gfü:clliğilc gıcık hı) ıcı Baka hııkn, tf't:kik ı•de t'clı gti:t.cl gözler ... Alı! 
'kola) olacaku. tclızi: doh'I"u-.u ! Korfudan çok uzak- hir ııınlılük... nilıa\ et kcılnl .. ııcli. Do in çol (ı1fobadi f'ar) 

Binba..,ı gözlerini kama m- - Dem ok j ]er yohuula, a~k tayız, Atinadau çok uzaktayız, Ilıı külhani Alkilı) aJi a<'a- tal'lıliydi. .. R·ıkı kadelıl,•ri. ( 1) Trua seferinin ba lıca 
,Jnn avırmı)ordu. Araba Der· nl1urları? dedi. şu anda Liıııııi'd<'yiz. E\Cl, e- hn 0°nıı lıangj ~C) tnııın deli~iu- lıa~atı u-.ln nkıllı gfümcğe ynr- lmlıromanlarımlan ki on sene 
vi~ Bali mahalle ini gece yarı-ı .Alkihpdi lıitik hir halde: vet! Gözlerinizi Ö)le falıaşı gi· de Luldu? A)a)aııi mana tı· clım etmezler ... H.ıııri Loji)e miitematliyet1 Akdf'lıizde do-
flı heyecana veren bu eeraren- __.,, YeJund.a, se' iınli kiillıa· hi a~ına) rnız. Haydi, içıneğc 1 rıııda mı? Derler ki~ h,ızı ortır bu lıı•m ~oj;"llk, Jı,,m ]11r"'lı: lıı•m la§"mıtı. 

Katil Selim 
tevlcif edildi 

Evvelki günkü sayımızda :ae 
oğlunda bir baroa işlenen c 
yetin tafsilrttını yazarken vıılt 
nm Gardc.nb.arda olduğunu bil~ 
.niştik. Yaptığım•z tahkik~ 
cinayetin Ycniçarşıdaki ' 
Dans Salonunda işlendiğini 

rendik. .ıl 

Mükercrm ismindeıki art~ 
altıı kur§unla öldüren Selim ce11. 
adliyeye verilmiş ve ağır . 11 
mahkemesi tarafından tevltif 

lunmu~ur. 
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[~! l Bu ·GilnOn En Son Haberleri '( . Asker gözü ile. .. 
CBa§i lril'inci sahifede) "'•••••İİİll••••••••••••••••İlll••••••ııiıll••••••••••İlll .. 1111••-. ·-~~· • · sahakanın da beraberlikle nef lngı·liz Bahriye . . L.b. 'd Atl~s denizindeki &akta m . enn cenuptan 

.. 

] 
teleneceği kanaatini uyandır· Tobruk ı ya a 
ınakta41ır. Hadisat inşaallab b:,.. Nazırının yeni nutku t harp . . ve aarpten aynı· zamanda 
tekzip eder ve bu eski miJI kalesi' n~ı:..:. hava . . e 
Türk sporunun halk nazarım!· 45 00 5&&&6. Al . . ı· taarr eçm .. len· ıaA2mıdır 
eski ınevktini tekrar verdirme. J O diiaecek mi ? kuvvetleri m 8 D ar gza g ~ 

~u!.:~::J::!~.:..~~:- d~·:·. k i ş İ · Kale-..nı··n· garp': cep· ı... · arbyor Volter I!~ d~-:== ~~!::i:~m~nrş~ ı::~:~~~=-
nıa, .. ltffında M.vant edilmi~ k t . d k ım- . muavın .dd tled b ' ki lid' 
tir. Dtin Fenerbahcenin beklen· ur ar 1 . d it. k Doğu Afrıkadan •• zunun ,, e avamı e enme ır 

. ariyen bir netit-e ile Ma~kt-so· . .sın e. Ulf ısım kruvazörünu . -
~.berabere kalınası·,, ''Y =() • \ Alman ve ı·ıatu!JB yem· bı'r· hava ıı·ıosu dıl f Yazan: Sabık Bükreş '! o.ı.ı.....,. ... Ra>lôye km···" . unanıstanı IJIUI babr ar 1. Ateşc:_~ilit~rimi~ __ J 
•• IJeklenmiyen 1'ir: muvaffaki kuvvetlorı· . Mısı.ra oetdı· 
Jet bzaJUnası 'huıiinkii mii•a· tahJ• d k 'J 

• hakalcarın daha faıı:Jn bir sevil"<· ıyee er :CD pu"sk'u'rf'u'ld'u• Londra 4 (A.A.)- Şarki Af. 
lrtitJesi toplamıştı. Yirmi hiı• b • rika harekatına iştirak eden ~·( 
bulan hu seyirri ka1Ah.1hğı iı lİtÜn kaybı- Jlarlak muvaffakiyetler göst<'r· 
ntinde ilk müıııahakayı Galat:ı Sydney 4 (A:A.)- _Harbiye miş olan pilotlardan mürekkt• 
sarayla Maskr.spnr yaptılar. Ga. mız iki torpito- Nazan 1\1. Spender dün şunları bir hava filosu Mısıra ınuvasn 

Lond~a 4 (A.A.F- B.B.C. İn. 
g:liz Amiralliği, Voltaire ismin· 
•!eki müsellah ticaret gemi kru
vazorünön batırıldıfını bildiri
:rnr. Gemi 13000 tonluktur. 

_ Baştarafı 1 inci &ayfada -

adalan almakla \'e Onikt İtal. 
,.80 adasile birleşmekle Kara· 
denizde lğneadadan Akdenizdc 
Rodosa kadar bir hudut ~4miş 
oluyorlar • .-Bu vasiyetin • tngjl· 

lamaları ye çökertmeleri bir 
Sollum mıntakasında lngi ltz.. 

ler mevzii hareketlerde ?ndanu· 
yorlar. Fakat bu harekeUeria 
Tobruk kalesi mitdafileri Ü7.e

rinde f~da elması varid değil• 
dir. Faydalı olması için büyü• 
bir taarruz Ja7.ımdır. İnsilnle
rin henüz büyük hir taarruza 
başlıyacak kadar kuvvetli olma. 
dıklan anlaşılıyor. 

lataaaray seri ve canlı bir ovuı söylemiştir: lat etmistir. Bu filo Garp Çöliir 
çıkarmata başladı. Maskespor d •b tt• Orta Şarktan gelen son ha. deki ba~a harbinde vazife ala· 
iular dünkü canlı ov11nlnrın an J are Jr '' haberlere göre Avutralyalılar raktır. Bu filodan bazı tayyare 
göstereınixorlar; f;aJ:atasara, -<l Tobruk kalesini müdafaaya de· Jer kendi başlarma 42 düşmnı 
her iki devrede de htı ovuna.1 i A "k h. b vam ediyorlar. DÜşman kale. tayyaresi düşürmüşler, h.a\" Jnerı anın ar e 
dame ettirerek milsahakal'ı: nin garp cephes~ ilerisinde 5 meydanlarında 53 tayyare tah 
birinci devrevi 3-2 galip bifü atılacağına dair kilometre genişliğinde bir saha· r'p etmişler ve 66 tayyareyi tid 
di ve ikinci devreye hakim bit elimizde sağlam va girmeğe muvaffak olmuııs~ di surette hasara uğratmışlar-
0Yun ile başladılar. d ı·ıı d da tanklar himayesinde Avust. dır.' 

Fenerbahçe - Harhi"e mac• e 1 er var ır ralyahlarm yaptığı bir mukabi' 
gazetemi~ çıktığı anda devan· Londra: 4 (A. A.) - Yünauis· hücumla kısmen geri atılmıştır. 
etmekte idi. tandaki hadiseler ve İnglli-ı as-

Irakta harp ve 
Türkiye 

Birkaç satlrla ..• 

Fransanın neye 
ımuhtaç? 

Almanya kerlerinin "geri ' ~ekilmiş olması 
dolayısile b'{ıgüi.ı bir nutuk irad 
eden 1ng:liz Bahriye Nazıh A· 
le'ksander, bu tahliye hareketi. 
ne işaret ederek, demi~1ir ki; 

Hidrellez .yarındır 

(Baş tarafı Birinci sahifede) 
bayramların şüphesiz coşkun ve 
kanlı hahrasnu taze'~mek istemi. 
yor maksadı, mağhib, perişan 

hir Fransaya, ha feliketinin asıl 
sebeplerinden biri gibi görülen 

. (Başi birinci ·sahifede) .. in illi birt;k• noksanını ve b•· 

•• • 

comert 
davrandı 

nıerikahlarla· olan kı mı - birliğin bir an· evvel kurulması 
• nın Bağdat ve Basra üze· Jıilzumunu anlatmaktır. 

Fakat Istanbul- rinden teminine muvaffa- Petain'iıı bu tek işareti ne ~ca-
kiyet el\lermişti. Şimdiye ha milli birliğin kunılmasma 

•Yunan harekihndan evwı lular Nevruz kaadr hu hat üzerinde mü- doğru bir adıınatılouş olacak mı. 
(Ba cereyan etmiş olan Dünkerk'ir. hi mneticcler elde edilmiş, dır? Fransamn :içinçe düştüiü çu ş tarafı Biriı,c:i .sahifede) tahliyesi hareketi, askeri harp - (1 M ) bir çok ihracat mallarımız kur, ne sadece politika '1e asker-
Bulga.ôslan geçen Uınunı tar;hônde blr môsUne daha te'" Ve ayıs bu yoldan sevked:I.bôlmôş- 111<, ne de patronla iı<ô anmndalU 

harbe bu eınellerden hir kasını düf olunamayan baŞh başına l>i J tir. Halbuki son Irak hadi. smd kavgası :nevinden tek cephe. 
•:• .~~~~kuku kendôs:ne Vade. muvaflakôyel şaheser; addedH· tan sonra ge en scler; dôlayıble b~ yolun li zaaf "e ilitôlillonn deiil, kök· · tl.İldı,gı ıçın girmişti. B ı . 
t 

11 
garıs. rnişti. }'akat Yunanistanda geç- b h b da emniyetini kal·bettiği v" Jeri derinde bir çok sosyal sarsın e~•n Umumi har~te, cilih,n ndı olan sahneler D;inkerk'; '" a ann U , miln•kaleye . .,!ve•;~ı; ol. ı.ıar,.. ,..,,;c .. ; hôr indifa mahsu: 

, •~den bırakan ilk Alınan nıiit· n..:uunnu~tur. Halkm göster. . u··~ .. d 
tcf ıki olması da Malinoff .. a .,. •• •• ,. u•• bayra ıınadığı görti:uu_gun en, ev- lii olduğuna göre; yeni içtiınn' 
t ·ı y M diği büyük cesaret, azim ve Si.İ· uçunc . - velce eşya yiiklü olaral_t o- nizamın, Petain'in nutkunda ile-ası e hu emellerden bir kasını- künet bu harekiihn intizamlr • 'I · ol 
llın tatnıin d'I w. • • • b .. 1 raya gönderı mış an va- r:ve sür.düili.i hst Haslar merİtıt' giliılerden e ~ ecegıne daır in cereyanında başhca amil ol~U!! ınını ugun ı gonlarm İngiliz v~ Al?'el'İ- k~lanuyaaaia aş•ür. Şu halde, 
hett . hır vaad almlJ ol tur. Alman. pike tayyarelerinir kan nıah man'fatnra eşv;ı· rna.....,...h bu tarzda konıMlln.Ah dı kolayJaştarab'I ~ . k ti d' 1 1 . ·-...-- -ır·--
li.ki'.ve, '.r k I eceg•DI sar amamız 1 hücumları karşısmdn u a 1 a SlDI ham:len geri dönme le:· ~VkeJen asıJ fİZJİ • sebepler ne. 
~ .köyl~ ~a ve ~akedony~ himayesi& kabndığ~ halde 45 tin .. . ,;:_. c.L.:.:_· . - .. ba- ri hakkmcJa yeni .. emMer dir? Gizlisi yok, nıeyclalMla: Fraa 
..__.. b erı tahrık ~:n b ..... L... ~:..-•ab•ı.:.....·C'f• B Bır Şar.K; ~esıne gore, ·ı . t" h•s.L.fun 

•• -..ni ~ . "'!U).,- ı "'"' aarUlrM ınn•~~r. a •ıpt'.- 1 n d verı mııt ır. şadft ~u\Ji bütün şiddetUe .... aıe. . ı-ı_ Yl8§tır~ile~i S<ıll Uyeler al'lll!IUlda bütün tayin arın as_ıl 'başlangıe'l o an ı ı. d8 sürdütü .. ..a .. •ıld ruh ~ii 
~~ ->'~ ~..,. i . . . ' . ; unr· . rı::llez, y_annı:Jrr. • Bağdat yanıyor ..... ~ ı.. h•fi tal. .. LL~~ \:~ l'.&af. ..u; ~ WtMt ılo WpW. • j ' 1 r:d · h •n:

1
-... 

1
' ı ve pôlitiü ~ • 

~. -~ et.•=r.-:v- Ha iç vapur an ı , aresı, aıA u 

--..ııu aıata.t1.ıı. 1 "'·~ .. :-t riltindea i~tt~-· .... k' .-; • , ' b'ılh Kar • . t 'Franaa, bu halile, mareşaDere 
1'evirip v ~'- ....._ ' ~~·•unu Bay Aleksaader, bilahare A:.. bu gunu ırıaraa, ~a. ' r- (Baş tarafı Birinci sahi ~~~) i'e~:l, Auguste Comte'lara muh~ 

' urm-.ta. tere4d-·t nl -•-ı k 1• !!tihane civarında geç!rmcsı 'ana .• ,·etle muhafaıası mümkün ola. .ın.-t..ti.. • . u et.. meri~an ya ımına. .n- i e an'! ~ t tır 
----. ne hüf<müı1de 01duğunu1 düşüne nıaz. Bu ordüıiun scCcrdcki mev: aç • lliç lliipL--ız' , ,.._k · e:ierek JÖyle demı.ştır: •· . t 

.8 
Y- ·~ ,,.. edo11 ro'k;, yarlna ali votpur seferler!~ c·~.ıu 70 bine .,iJ.KseltilCbilıirse de • ' ulı~iatana ba w lanın . ~ftDı• •Bugün Atlanhkte ve hatt~ ı,.ııu .z 

a._ Af-L • ..1_ g ~1 
lur kı- Bas~ bir çok mühi mnıe,1ele· 7.İyadcleştiTtrii§H.r. i Bağ__dat hükfı°mc.Üni.n hurta vakit 

-....,_,nyahkrın . . , . . . · Maaınafih yar.n lşlcrr • dolayır ·bulabd'eceg: i =-n"ılınanıaktadir. ~ k • 
'"'"leaonaiate·•e . . . • . ) •n. •er lıarşısr.aclayıs. -il • • ~-- Po.rte ız 
•i tir nn •ııqe &elrne . .:ur.. -;ile"Hi?n~~~_ri_' ~s?it<: ~~c':1ıyet " f>iyaoenirl"'ıte?hiUatn gaıyr:.ltafi'-.,.! • 8ublal'daki .lta)'al lm;ık' Fakat • .ed rse ~merika· cekler, . onu Öır gun Heı .cttıntş dir. A1la tahrik cdikn tı>.pçu c. . . . 
Cirti elbette büyiikt~r .. F~at n; Dın .aıa:a!.mı~. kolla..;1tı hi- lcr'"ve- Pa~ar tat:t-let-lnl·btıgtin kır hemıniyets!7.di~ . .Bütün Irakla ha- - Baştanfı 1 Üld .aylada -

r.ır •-•? Au._..,ôaJ•'1-ı.n ....,.. ~ ıeıın.ıe mli< ... I•· ~nla." 8!\ğ~ri\'1 '••. Aıfalarda· lf"· va ;;,;;dal&a ~uvveU 7 ."'.HWTI~>. .ant; teklôf etlôğ; ;ışa olunm_akta. ~~t• yiikselweei ye., nia ~iee aulaHi'ına dair eli. Çlrmege gltmtşle~ı'i'. relik üç batar.yadan rbarettır. dır. . . 

.a... · B~ar llOıitikaı~ı• en rn'ız~ :ıı.ı be 1 e cut Mevcut 50 tayyare 1922 mocleli.·ı VcriJcn habere göre Ahnaınya, .,... ~ llribneuili ol •e sa5 am se D er m v - • li · · 
Clıaet..ı-...11__ · · •n Mh tur. Jki ·n·ak ye dir. Pilotlar tecrübesizdir. Ye- Porteki'lin denı:z ve tiava üslerin-
,.... --.. Wr isyı;.._ Yükseli- _ 0 . ~ • • dt~ moror ve leva?J!m me\'cUt· den' istifade rııukabilinde bu dev. 

Bu caaete DAi • ·· · • • · d<.•ğildir. Maamaflh Irakta · yeni !etin ist~klalini pranti etmek va~ 
hde ·Al~ı y ti• t.ir ntaka. Tobruk kal~i ; gemısı . blr kaç İtalyan ve Amerikan tay dinde bulunmU§Ur. . t• 

&anı t.hliye e=.e~~~ı 8 !!.•c-,ris. bom' ' I.:.'~ l .;..:.~aı ~·aresi de vardır. ' PortekizCie altı.-hava nieydahı 
lnılun~onn"I· 

1

' fr• d~mi~ . · dayanıyor. Dilli:ID İııgili:t.lcrin iki ·inumm . '1ava vardır. Fa'kat b umeyüaniar, ha. 
Bitaraf bir ~özle tetk'k . . Londra 4 (-A.A..~ Diin, 8''Uı ıtıeyaan nı müdafaaya çah~n va harbi için istifade edilti~iye~ 

tt bu hareketi dejpu b~I e4alın. -o • t-.ıyyareleri, ~elanda açıkla.~n: kuvvetleri .G otonxıbı l kıt1ası i.lc.. cek derecede vasıtasız v-: iptida. 
!lftÜmkün değildlr. Fakat~~~ Kahire 4 (A.A.l- Dün· habeı: da iki düşman nakliye ıemııonıl ~cdi nlOtör}ü . bölükten ibareltır. id i~. Aİma~~·a bu Usle:rden. Atlas 

') aıan gözü bu harebti ancak ltir Veril4iju.e sire Tobrak mınta. bombalamışlardır. Bunlardan Maamafih bunlara ·Basra kar.şı. d .. h b" için i.5tifade etmek 
k ._...._ Iİdtletli muharebeler biri batmı• diğeri ,ehemmiyetli sında bulunan Hind Okyamı8 fi. f11rz.1nd~~. 1 ••• örlük ribi ıöreltilirse h:ak· 1" ·~ · nıyctı nıır. 

•bk etmiş olmaz. · · cereyaa -et111ektedir. Düşmanın surette hasara ugramıştır. }osunun tehdi.dini de ilave etme. L·-ı..... d 
1 

h-'--
1 

. 
cuıına SU.it ıouun an a ınan ~r er ıse Zir~ Alrnan3a hu devlete pek dedihn' t' )'aptajı taarruz tar- A l lııdir. Pıorteki2İin İspanya hudutlarına '°' hır ltahşiş verıniştir. \'c iti- ışır. Bq taarruza biiyök • VU~tra ya Irak hükümetinin, Yemende ve yeniden kuvvet~r aevtteınu., ol· 

l'llf etm k ı· d ku\·vetler i'th-ak e-· t' T b Suüdt Arabistanında müttefikle,r 
e azım ır ki geçen k .. .. .. ,, ır; o - ]ı duğunu w ayrıca 50,00. kişiyi h~rpteki cil7.'i yardı'!'ana rnuka. ~ ın~dafaa hatlarını delmek aponga. nın bu1arak ve mihverden hav~ kuv. ~ıf.tı altına davet ettij;ni bildir. 

ini ltu tediye Almanya tarafm- ıc;ın nııhvercilerin büyük kur veth::ri istiyerek İngilizleri fazla meıktedir. • , 
daa "8pıl-• ' .. U L" \•etler kuJlanmaoa b' hı·ssesı·n -'e oyalamak ı' ınkanlarlnl bulabile• hova:...ı.-' Claue11 uuyük bir ... ınec ur kal- uı F.ğer Portekiz bueüne kadar bir 

. tu, bir iı.-rafhr. nıası, bu kalenin Şlınali Afrika. ceği sanılamaz. istiladan masu nkalmlf bulunu-Hay.tı diyelim ki Kar ad - · da Alınaa .. İtalyan ileri hare- (Bas tarafı Birinci . ısahifede) · · :ı. ~_,,_ t 1 ... kr ı· · ag, L k • olımamainı~ i~in bit ihtardır. yorsa bunun birıci.. ~ı, Por. a J.. a •çesınin hab . etine karşı büyiik bir mi . t «Balkanlarda ve 'Yunanistanda 
bir dirardı, l:cdiva.. tası~ ~ıt k'I •w· • •• nı eş Habeşistan sererine bitmiş na. fıekiz isti!J edilince, mUstemle-

. 1 " arı .. , ıle 
1 

ettigını gostennektedir İngilterenin yaıpm•ş olduğundan 7.arile bakılabilir. Ceni.İbi Amerl. kelerinden derhal İngilizlerin is. 
hunun ita yaya bağlanınası ta- Diişmanın Tobruka yen·.· hl··,. başka türlü ne tarzda hareket e-

F k t ı.. ka kıt'ala111 burada gördUk1eri iş tifadeye kalkışacaklarını Alman. bii olsuu. a a •Yll•kedonya il c~ı.nlar yapma!una intizar edile dile bilirdi? Şimdi dikkatle takip 
Trak.\•a üıcrin·d· e .. ~.".l•arlık Çaer hllır. dolayrsile memleketin iftiharına yanın bilme6İllden ve bımdan . _ "' edilecek hadiseler Mıstr hudut. Sl· 111cnt)\''tııı. gu<'lugu .. Ünd•nbe. l hak kazanmışlardır.> korkmasından ileri gelmektedir. :.. "' "' arında cereyan etmeklt.-dir. Eğer 
ri meçhuldiir. O ha,'dt', neden bu ı• düşman, Mısırın kontrolünü el. ~--••••••••••••••••••••• .. 
kadar yiik:;ck kıra ' 'eren bir n g i [ i Z / e r de etmeğe muvaffak olursa vazi- Daima en büyük dramatik Macera filmlerini gösteren 
n1ii terid<'.n Bulgarlar şikayet • ~et biz.im için pek feci bir şekil 
P-debiJiyorlar? lŞ gaf altında- alacaktır. Mıhverin hakıınımaki 

Bunt:n sebebi aşikardır! k • temayülleri her güın bir parça 

Hamid Refi~ 

Taksim Sineması 

• · de tere için de, Almanya ıçın 
bazı scvkülceyşi faydalan ve 
mahzurlan vardır. ilerde bu 
Rıevzua tekrar avdet edeceğiz.. 

z_.._ IRAKTA SON V AZiYET: 
Habbaniye hava meydanı et

rnfmda 2 mayıs sabahı başlayan 
muharebe dün de dev:ına etmiş
tir. İngili-ı hava kuvvetleri Jralt 
topçularını bombardıman ehn;s 
ve bazı topları susturmuştur. 

Habbanive hava meydanı Irak 
kuvvetleri tarafından muhasar? 
edilmiş bulunuyor. Burada mu 
kavemet e~en İngiliz kuvvetle· 
ri mcvdanın mu haf azasına mr,. 
nmr ve A<Jurilt"rden miire-kkcr• 
küciik lnt'nlardır. Irak kuvvet
lerinin üstün olmalarına raP.
men 48 saattenberi hu havı

meydananı işgal f'dt'memeleri 
garipfir. İhtimal İngilizler hu 
rova Fi~stinden nakliye tayya
relerlle kuvvet yetiştirmişlerdir 
Qaşraya çıkan fn(iliz k~ıvvet

lerinin ~O bin kş_;lik bir ~olordı• 
oldurru tahmin f'~ilmekte~ir. B1• 

kuvvetler Bağdad istikametind<' 
ileri harekete başJamıstır. lrs.k
ta· İngilider için ilk hedef hii

kt"nn~t merkni Bafdaddır. İngi. 
Jizl~r «aupta Basradn fimalf' 
fJerlerke_; sarpt. Fills~ ~ .F.r
dün UzeriDdea ete bazı kunet-
~rle ~ p~e·, P,~ 

'~"""·~· l • 
RaW..nive ci•anacla toplanan . . . 

lnk or.d!'suau~ ~natt ve ıan>-

AJman • İtalyan zJThlı birlik-
lerinin kkrar taarru7.a b:ışla

malarma da inti7.ar edilebilir. 

Zavallı Mükerrem 
(BaŞ tarafı Birinci sahifede) 

seselcrJe alakası bulunmadığı 

bildiriıeıa bir telgraf almış ve 
bu telgrafı da neşretmiştik. Bu· 
gün çıkan gazetelerden buılan, 
vak'anı:ı Oval:iar'da cereyan et
miş olduğunu yazıyorlar. Yap
hğımız mütemmim tahkikat. 
hadisenin bizim bildirdiğ.miz 

sekiJde cereyan ettiğine dair o
la nkanaatimizi kuvvetlendir. 
miştir. Mükerrem, Garden bar 
artistlerindendir, ıtıicak "kısa bir 
zaman evvel buradan .aynlmıf 
ve henüz yeni bit müesseseye 
intisap etmemiştir. Vak'a •ece
si Sellmle buluştultları ve ara
larındaki tiddetJi mönakaşanm 
geçtiii yer, adı geçen lııu Ga 
den bardır öldürm efaab Ov., 
barda tamamlanm1Şhr ki, bu bir 
hidise tqkil etmese ıerüdr. 
ÇüftkU · lileııİ ihnü§, kısPıı~ ~ 
da hapishaneyi boyİ~m11br. 

Bir babaoğlun~ 
bıçakla eh 

istikametinde l.ir harekette h;'u· 
hındupna dair. henüz hir haber DCia Üpm GalatHa •ir YL 

.voktur. Eğer toplanal»ilen JnJr ralarna .lırıidi1ai •UJ bir baM 
Yizüaü 41i•leteaftea1&: baylu oi· kuvvetleri sadete Hahbanh1t> ..... .,. ... 

• L lunu bırakla .dört yerilMlea llİiD hava mevdanmı muhasarava ,..n . 3' 

· · : B ve tehlikeli surette . yaralam.-vulmmılarsa bu d• gariptir. n· 
raır;ı tn(iıizlerln "hava t~lhn mer- tır. · · 
kezi idi. Irak tnnmlannın tahrin Ara~amihule 3 oumarab •w
ettiltleri Z5 ladar tayyare, mek. de otuna Ahmet Tılı lmain41ıt 
tep bvyaresidir. Irak hava ku,·· biriain l5 J.~ oila ~-
vctler'İ ~imdi•e·kadar ne ı.u ha- yi 10 nzamanlanla ltabumı....: 
va meydanı üzerinde, ne Basl'1' · lememeye ve ha1la ~ am ._ 
körfezinde bombardımanda t.u· düşüp kalkmıya baş! Jf 

. ~ 8 d Dila Hbah erken evHn plu9 Junabılmisler \le ne ae ar;ra an . . • 
Raid"" fstfkametf nde"' ):ürüyilse •Sabri -arkadaşla~le birl~ş .: 
şc~en . fngiliz lnt'aları üzerindf' (Gala tada bir ~~vede ıska~ 

.. · . . o\·nannya başJanµş v~ ,.yun ~k-eoriinmemışlerchr. · · -etın · tir 
Ru vaal'V~lerden anlıvonuı ki pma kadar devaldam· Sa'· 1~ • • 

· . Ak ld··:ı.- h e urın111 hazeır lnrvvetlerile muhasamav' pm 0 ..... .. Ah .... ··• 
· · dö Mi w 'ni ıorea ... -hAshvan Irak orduır;unun başın· eve om 11 •·• kağa ık 

~ ; . b' k 'd oilunu anmak 1p• .10 ç • da dlJ'8yetl1 ır sev ve ı are a . h lm .e 
damı ynktur. Yanabilttelderl mışbr.: ~;hayke~ tona: t~ :~ri 

w h eve gottirıne uı em ş · 
c;ey eninde senonda·Bag-dad şe · b' --~ n eve gitrnh,,.ı-e. 
• • d f d 'ba tt' B oyua ıt~e · 

Tini mti a aa an ı re "" '' w. • .. 1 1 üzerine fena 1 et. • ka d t . gını Pili~ emes 1 

nır;keri vazıyet rşmn a, ne"•· de k Ahmrt hıçaimn c:eft~ 
liderin zırhh ''e motörlü birlik- k ':,~:nu dört ''eri~ften .•?rr 
1 • b'lh " 1i t' 1 re 0

!' • erı, ı assa paraşu~ ı a an ve tehlikeli surette yar?.'umq. 
k~ıllanmaları 11eri netı~~ al~~lc tır. Yaralı çocuk Bf\voi!hı hasta. 
fc:ın C'nk lazımdır. fngılızler ıc.-m . k ld 1 Ah t L-

w nesme a ırı nuş, ıue yaA99 
BaHatlan kuvvet sevki ve Ba!· )anarak tahkikata başlanmı<thr. 
dad istikametinde hareket h · 
fi dti'ildir. Filist:n we F.rdünde
ki .kuvvetlerden istifade etmelc 
yani lraka ht'ın Hnnptan ve 
hem de garptan taarruza gec-
yarmaya çevirmek htemeleri 
kuvvetle muhtemeldir. 
mek mtn•afıktır. ingili:ılerin bt• 
Şt"kilde harelıet etmeleri kuv· 
vetle muhtemeldir. 

3 - LİBYADA: 

Iraklıların 
topu topu 80 
tayyareleri 

var! 
istiklal bir milletin hava~·i l Fransa 'gı daha an~ılmaktadır. Geçen gün 

lte8inıisidir. Dünkü fakir Bul- b bir Japon gazetesinde şu cümle. 
1 Ob9b [ d / Y.İ okudum: tar, bugün hiiyük Bu garyanm •, & Q Q l ar 
F k t ne «Avustralya da Japon nüfuzu Vatandaşı olmuştur. 8 8 

Londra, 4 (A.A.) - Dün ak altına girecektir.> 
Vardar boylarında, ne de Ege şam, grup zamanı, külliyetli mik: Dünyanın en büyüle devleti c. 
ltıyıtarnıda dünkii küçük Bul- tarda F Aö n lan Şimali Amerika BirJ .... n .. dev. 
tarist bula. · · a\·cı tayyarleri, ~ 
'"'· a11111 temiz hnasmı Gnı'bi Fra.ns.adaki Alm ·...ı·u Jetleri dahi kendisini ciddt au-··aernak bo- an ıınıut 
"-ılr\a.k ta ve hava11ı.lıkta• mıntakalarını boınbardcman et. rette tehlikede haede• bllttııı 

tadır. • . }erdir kaynaklarını laareket.e seçir.m1f 
'NlZAMEDDiN NAZiF nUŞ • olması, bizbn burada f.ıa mma 

Bu Hafta: JACKIE COOPEK ve 
FREDDIE BARTHOLOMEW 

taı·afmdaın calibi dikkat bir tarzda yaratı?ıan 

KARA AL TIN MÜCADELESi 
İklnci Film: Tü~ a&ıu. , 

istiklal Kahramanı 
fi1m1 IDltft.erihmktedir, Milthiş bir tem&§;l ... Atef aölU içbı 
mücadele... ~ler arasmdadki adam... YanUl topralın 
memlüıeıti... Büyük ve heyecanlı blr mevzu. .. 

i 

•••••r ... crum:ru"n •at 11 de temı.llrtlı matine!••••••• 

Tobruk kalesinin muannidane 
mukavemeti karşısmda Alm~n • 
İtalyan taarnızu durmuştur. Fa. 
kat kanaatime bu durut muvak
kattir. Kalelerin dl§ müdafaa 
hatlannda 5 kilometre cephede 
çökertmeler ya)t"1ağa muvaffak 
olan tanklar ve zırhlı kıtların 
pike bombar.tımaa tayyareleri· 
illa fidcletJ.i bomlNmlnnanlann· 
daa se.ra tebar -taanuza baş 

r-11ot1arı be~riksiz 
ve tayyareleri eski 

modelmiş 
Londra 4 (A.A.)- Röyter •· 

jansına göre, lraldal:ırm elinde 
hali hazırda eski model 80 knd:ır 
tayyare bulunmaktadır. Bunla· 
rın s-oğu f.,giJ;z mamulSıtından· 
dır. Iraklı pilotlann kıabilj et. 
sizlik ve beceriksizliğine i~urct 
olunmaktadır. 
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ISabahki telg;aflar] 1 Küçük Haberler !~ 
*Belediy• şehrim.12doki bahçe ~ 

Irak harbi 
talebelerle 
askerlerin 

eseridir. 
Londra 3 (A.A.) - Reuter'in 

ditNomatik ndıabiri bi.lıdıriyor: 

İılgilız kuvvetleri ile açJ.k muha • 
sa.matla netjcelenen ıraktaki ha. 
Ncet, ptit men11eketleninde adet 
olduğu veçıhilıe talebelerden mii
rekıkep bazı unsurların karışmış 

oknas111a rağmen. sı.nf bir askeri 
isyandır • .Iraktaki as1tcrl unsur
lar. daima ınyaaete kar~ır. 
U-.ın yakın tarıhi, bemeıı yalnız 

oıdu su.baylan ta.rafından orga. 
ni:r.e edilmq bir komplo ve aıu. 

blbü bımpM> silsilesidir. Bu su -
h.ytardan bir çoğu. seyMI cina • 
yetlere kur.ban gitııniftiıı. Millet. 
umumiyetle halim ve kanunlara 

biiım~ " y~ tıcareti 
.e ibadetiyle meşıgu.l ohnalkla .er. 
best bırakmasını ister. Fakat or. 
dwıun bazı grupları. endişe ve -
rici tatrafuroş büyüklük id.diala
rıncbndır. 

Haııp, AlmCln ve ltalyım propa. 
pndac.ılıarına vaziyeti istismar 
eıtmeık ve lngiliz - Irak muahe. 
desi ile İngilıereye verılmı.ş olan 
avantajlar bakında aleyhte iili:ısi
ya1ı tahrilc. eylemek iırsatıru ver
miftir. Mamafih, Iraktaki karga. 
talddarın, bııgünkü günde ancak 
can ·ıcı bir hadise te.şkil cttiğı 
münakaşa götürm.ez bır §eYdir. 
lrak ordusunun mıktan. sulh za. 
manında. 30 b n askerden ve 15 
bin poliı.: ve jaııdaımadan mürek
t~. 

1 raktan ayn lan 
lnoilizler nereye 

gittiler 

ve pa~ dalın iyi biıı §ek.ilde 
tanzim için BUyUk Millet Meclisi 
bahçeler mUtehassısıDlll İstaııbu. 
la cell>ine karar venn!ştir, * Şehriınime kurulac.ak olan 
lqe mUdürlliiU, fehrin iaşe işte
:ri.le meacuJ olacak, ticaret oiial 
umum müdUrlüğQ de ithalat işle 
rile uğraşacaktır. * Dü.n :oıuhteJi.f uıcmlckctlcre 
500 bin liralık ihracat yapılmıftır. * Mezarlık idaresi Topka~ı SOLDAN SAOA: 
mezarlığında bir ~ se.rgı. . 
· ··~· d ~-ı· 1 - bti tarafı 1r.ddn bıçak -sı ...,..ıs e ece-. ır. . . . * Beşiktafta bava denemesi Biı' eritek ısau 

ma,yısı.n 10 uncu gün\i saat 10 da 
2
3 

- B~ ~ .-..~1'n ~ 
1_.....1..... - U' :nota - tciC.Y5"''...,.,r.;.cr-

yapılll'-~ır. . . * İstan.bul Parti İdare Heyeti den biri - Dahli w 

tetıkik ve teftişlerine bu hafta y 4 ~vk dogurlan kadın -
- Beıt -,etene asıJıaca öyle bir haiır ki iU wtişteıilcr kurktı· içinde ~cdıya<:aktır. Halkevi ve apr .. 

Fakat iki J'MÇ Mlllurtkaa 4uru.. ceç ıkalaeaiı& odaları t*k'küllcri göııden geçi- S - Be.raber - Kor İst 
rılecek ve daha iyl çalışabilmele~ 6 - Evin aksam.mdan - an 
•• · _ı.ı · •-db· 1 1 acak bulun güzel bir sayfiyesi 

Y • H b• 1.1 rı ıçın ,ııcr\.~l""' ırer: a ın - 7 B' Fr . en 1 a r 1 ye 1 er tır* İstanbul - kmıt arasındaki m~-_ ~a
1

;~a ~ . ans~ ~t-
. . d u·· n An ka ra da asfalt şösenin yakında inşasına 9 - Bır vılflyetıma - Bilgi 1ç1 n başlanacak, her ilci vil€iyet kendi YUKARDA.."'l AŞAliIY A: 

- hudutları dahilinde bulunan kı - 1 - Futbol sahasında olur -te za h U ra t ya p ... d 1 ::::.- ait masr.ıfları ynpıM:Ok • O~letı;.,.~ kuvveti 

Ankara: 3 (A. A.) - Askeri istiklal marşı ile başlanmış bu- * 16 yaşından aşağı C}Oeuklnı·ın 3 - Bir nota - Bir g& ı·cngi 
füeJerden Harp okuluna iltihak nu iki genç llarb1:relinin coş. \'e ehliyeti olmayan kun.geJerin - Can s&ıntısı alümetı 
edcu ı:enı;lcı- bugiin saat 10 da kun hitabeleri takip eylemiştir bisiklete binme~rl mencdilmi 4 - Düşük seviyeli - fyi 

5 - İskA.mlbil:ru! birli - Büyük Ulus meydanında Zafer anıtmn Bu hitabelerdeu .&cuU"a Harp ve alakadarlara tebligat yapılınış. . 
wcrasiınlc çelenk koymuşlardır. okulu ıcnçleri hep bir ağızdan tır. 6 - Den~ ortasında karn -

H b. 1i t ·· l • d .. . Ohır mu manasına ar ıye genç er on erın e Harp okulu anarşuu 50ylcmlşlcr * Hazırondan itibaren 'bele -
8

. 
1 

. ek 
il O'-·lu sanc .. :&ı "'e bandosu a· . d"' 1 .. .,_1 ... _1 . 7 - ır nota - Be li etm -arp """ '"6 ~ 'l'.e törene okl.ıl komutanının ö- ıye mu ur Ur;. crıne ve • uuc en.. ok 
olduğu halde Atatürk buh•arım nünde yapılatt bir geçit resmi ne 60 a .ya1tın memur. alınacaktır. B~ : Meram anlatmak 
takiben ve bu yol üzerinde top- ne on ''erilmhıtir * Nı.uunnnmede yapılan baı.ı 

9 
İzmiııd b' y 

lallll\jl ôlan kalabalık halk küt- . . ~ • • tadillita göre, kadınlarımtt cephe - e ır knuı. - arı. 
Harbı:velı gençler gc11.Jcrıudc •f m. i , . d d dn kalan leleri ansmdan geçerek Ulus • ve pası ı<.orunma şıenn e c ça-

meydanma geldikleri zaman bu- olduğu gibi okula dönüşlerinde ıı aca!ktardır. Evvelki Bilmecenin 
rada biitün eydam doldunın de bütUn yol iizcriııdcki JuıJk ta- * Geçen nisan ayında adliye. halli 
binlerce halkın sürekli alkışla· rafından ie\'gi ve takdir ile tn- ye 66 ihtikar davası verilmı,. ve 
riyle karşılanmı lardrr. Törene kip edilmi lerdir. bunlardan 46 sı hükme bağlan-_..__ _______________ ...... _______ ıru~tır . 

•• 
Tek başına jOğretmenler 
34 tayyare diledikleri 

·düşüren pilot yerlere 

* Bu ay içinde KaddtBy. fstan 
bul, Beyoğlu, Üskiltlar semtlerın. 
de birer çöp fırını inşa edilecek
tir. 
* 19 Mayıs bayramı ıprog. 

Şam, ~ (A-A.) - Iraktan kafi- Londra 3 (A.A.l _ Yunanis .. gidecekler 
Tamı dünkü toplantıda hazırlan
mı.j'tır. 

HER İŞ ZAYİ 
ı .. 

1 

halinde gelen İngiliz kadın -ve miş obn bir Polonyalı tayyare 
f0cuk1arı Filistlnc gitmek üzere bölüğünün gösterdigi yüksek kah 
5urlyeden g~~eıiilr. Bunlılr- ramanldt eserlennl tebarüz .ettir
Öflll bir kı~ ~ltıldi Halep ve mck hususunda bütün askeri 
Beyn.ıtta buluıunaktadır. müşahitler müttefiktirler. Bun • 

Irak Hükumeti Al
manyayı yardıma 

çağırmış! 

laman, tek başına 36 Atman tay. 
yarcsi düşüren genç bir pilot, Yu
uanistanddki ~~ davasırun 
mUdnfuasına iştirak e-fmı-ş olan 
Polonya ordusunun müşterek 

lorındn 'kahnı~r. 

ilkokullarda imti .. 
hanlar bitti 

Üniversite bu ayın 
15 inde kapanıyor 

3 renk1ioır kapakla 
çıkan Her iş nıec
muasını her pazar
tesi müvezzi/erden 
aramayı unutmayı

nız. Aradığınız her 
yazıyı mecmuada 

olduğum 2492 numaraı taksi o
tomobilimin ön plakasını wyi et. 
tim. Y cnisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Londra: 3 (A. A.) - •Ofi bil. 
tlirjyor•: Renter'e göre, Reşid El 
Geylimt Almanyadan askeri 
yardım talebinde bulunmu:tur. 

şdhidi olarak Yı.mamstan toprak
tarında kalIIll§lır. 

15 giladeaberi de\':t ıneden ilk 
okul imtihnnlan b~üu her ta
rafta bitirilmiştir. Bunla&" ya. 
nnbn itil.arcn tatile ba lıya
~ak1nrdır. 

Üniversitede •u ay111 15 inde 
imtihanlara 11ihayct \'erilecek· 
tir. 

ÖLrrctmeulcriu bulundukları 

bulabilirsiniz 

Gedikpaşa Hamam caddesi 
19 numarada fsmail Güven 

Sahip ve llaşmuharriri: 
NiZAMF.TTiN NAZtP 
ŞOKRO SARACOGlU 

Neşriyat Dird:törii: 
Rn. ılchğı yer: 

Elm:zira Matbaa i 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Xurulut Tar.lbi: 1888. - Sennayes!: 1~.000.000 Til.rk 

Ş\M ve Ajans adedi; 265 , 
Zirai ve i'icari her nevi banka muameleleri. 

:Fara birildirealere 28.Sot Jira ikramiye veriyor 

Ziraat Ba.ııkasında kumbaralı ve ihbanm tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası 'bulunanlara deMde ' defa çekilecek kur 
a ne aşağıdaki ptna göre ikram.iye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr.1 100 de 50 Liral:ık 5 000 T &.oA 

4 ,. 500 ~ 2.000 » • ıı ı ' ,.._~ 
4 » 250 > 1.000 • 120 ıt 40 ~ 4,800 .. 

40 • 100 it 4.000 Z> 160 » 20 » 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içhıde 50 lira. 
dan aşağı dtiimiyenlere ikramiye çıktığı takdirde <o 20 faz. 
1asile verilecektir. 

Kuralar seaıcde 4 defa ll Eylul, 11 BirincikGnun, 11 
Mart ve 11 Ha7..iraıı tarihlerinde çekilecektir. 

TOPÇU LA 

'' Kazıklıbağ,, 
İçkili ve Danslı Gazino 

AÇILDI 
'-

Geçen sene müşterilerinden _gördür' 
rağbet üzerine, bu sene daha güzel bit 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat' 

lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

Tabiahn güzelliği, gözünüzün görebİ 
diöi kadar yeşillik ve afjaçhklar ar 
sında çok hoş bir vakit geçirebile 

bir eğlenti yeridir~ Havacı hk okulunun 
yeni müdürü Bulgar dili 

Makedon ya
da resmi dil 

Kıymetli hnvacılarunıT.dan o • 
,up yıllardanberl 1stanhulda Türk 
Hava Kurumu havacılık daıresi.. 

l ... ondr:a: 3 (A. A.) - Bulgar nin mümessilliğini ifa etmekle 
ailinio Makcdonyada resmi dil bulunan binbaşı Avni havacılık 
olduğu Han olunmuştur. okulları müdürlüğüne ta~iıı edil-

yerlerden ayrılıa&amalan hak- 8 •• M J d 
kında Maarif Vekiılctinoo itti· r.•--------- ugun: Üvezzi er enarayJDJz!--------.-. 
haz edilmiş olau bu tedbir bu-

günden itibaren kaldmhnıştır. R • ı · ç h 
Öğretmenler, ta fil <'S11US1Dda is · es l m l arşa m a 
~~:.iklcri yerlere gidebilcecklcr-

H af tah k mecm1:1a * ':fek tip Jumduralıarın yakın. miŞtir. 
dii imaline ba }anacaktır. 
*Bağdat ile Amerika arasın

aa :reni bir hava posta l ihdas 
Bir terfi 

olan thtisas imtihanı neticesinde. 
üniversitcıntu.n kıymetli doçent. 
terinden ddktor Sadik Üıunan bı
rincl sınıf ih.tısas sertıfikası alma 
ğa muvaffak olmuştur. Kendisinı 
tebrik eder, parlak muvaff akiyet. 
lıer dileriz. 

Yahya Kemal ile bir saat - Yazan: Nizameddin Nazif 
edildiğinden posta idaresi .Amuj. Bakı&.öy akliye hastahanesin
b. için tayyare pos.tası kabul ıet- de ordinaıyüs profceöa· dorkor 
meye b lam ır. Hayrullfilı tarafından yapılmakta 

Ziya Şakir' in bir mühim yazısı: Abdülhamid devrinden bir esrar .. 
~ 

Mahmut Yesar i'nin yeni bir romanı: SEVGİNİN SUÇU 

Müf~ kesilııniş oldu~ lunnıaz hükfmıcti.u misafirhane • En Son Havadisin Romanı: /2 ı~yim. U:uıktan çalao saat sesini 
~ araııınaldadır. Artık bu ka sinde nlisafurette bulunurdum. dHcatlc dinledi; 12 olduğunu an. 
daruıı da düşünemiyecek kadar Allaha tükilr, daha akhm baEltU. layınca: 
u aptal değil ya!. da, bcm, varııa ben, 'balık avına - Oh! dedi, işle yeıııck zama-

Bu sefer, Fıredo wrdu: gideceğim. Saat bette kalkmam nı da gelmiş, hoydi ba'kalım ş1m-
- Ala, .amma! Sebep -01arak ıaznn. Şimdi ise vakit gecı1cti, mu di doğruea muhterem madam 

ile bulızyor? jKladclerla:ıizle ben gidiyorum. "'Düşenim nefis ycmıiklcrilc za.. 
Sakız bılmcdif,ıfni nnlatmak Fredo arka larile, istişare - TarsıL konyağının başına... Biraz 

maksadile ellerini tava.na kaldır· den sonra: <.>vvcLki şarkısını tutturarak yolu 

dı: - Bak dostum dedi söüeıini - Al ana yine ayni .nakarat, J 1 mış halbuki, bana dün bütün na devam e«i. 
- Ynbu öyle tuhaf şey r soru şimdilı:k kanaat verici buluyoruz. hep avın bol olsun temennisi Ya- Çeviren: S. S . . 11 :rastladıhlru'un ayni temenniyi 1 Madam .Düşen, ha'kikn Jl muh. 

)ıoroıınuz. ki, neticede biT' ineir F at .urasmı unutma, s'ani, bi- ıra!J:ı1bl hi~ri çı1tıp da bana demi- VI yaptıkları halde hen yine balık terem bir kadındı. Nehir yakının 
çokiı'Clkf.ti. doldurmaz bu gı'bi kalp ze karşı geldiğin gün, Fredonun ·ec~ mi?.. .Nehir kenarında, bir çalılık ar- tutabildim. şu halde, eski kanaat- da balıkçllara mahsııs bjr J~ili 
işlcı·inde rol oynayan daima kıs. affehniyeceğhıi bil. Masaıuıı üzerinde duran ·$eyi kasındo ayakta olduğu halde Sa. kre iü\:at doğru değil :vesselam. fokantanm sahibi bulunuyordu. 
kançlık değil midir? İşte 0 da Sakızın gitmeğe hazırlandığını alıp etiketine b,a.karalc ekşi bir kız olıtı:ısını sarıyordu. Ağzmdan Bal kları.nı vce av tiı.kunfarmı Sakızın geldiğini göriJnce, mcm· 
Fredonun kısknnçlıI,ıı yüzünden göreı'ek devam etfü suratla ve alaycı bir ıta111rla: ~s1k ~!mayan sigarası olduğu .ahır.ak, nelıiı: k'"narmdan ayrılıp nun bir Uıvlrla: 
bu dnay:eti yaptığı kanaatini ta • - Ha)''lr~ bayır, evveli. .bize İşte en aliisuıdan mübarek bir ha1de eseni daima scvmcğc .and iki yalltk arasında'ki l"ı01u takibe - Nihayet gelebildiniz, dedi~ 
fIYQ~. Bınldan ne düşüne- gideceğiz. Batronun emirleri böy. uhir fakat, ne ~parsın, koyu • içtirnıt şat!kısını hafif .sesle oku- haşlrun.ışt.ı. Kendi ıke.n<line konu§ 'ben geç kalacağın zdan k.orkuyoı:,. 
bilir - -.+.en? ledir4 Biz ·t.tik.ten bir çe)Te'k sa- un buLU!l!Jladıgı yeme, keçiye y.or. Yerde otların üzerinde dört makta devam etti: dıım. Ee, avmız ınüba~ek olsun?. 

- On . saatinin l'arllll .saat ge_ at sonra da. sen gi rsi:ıı. Ge- A'bdurrahman çelebi derler. Ka- tane alabalığı yatıyordu. Kendi - işte güzel bir gün geçiri}O .. Sakız, saJ.ona girip elindeki se-
aldırao1 ben oldu.ğump ısöy· oeııiz hayırlı, y.anrik! avınız da dehe doldurup içti ~ yÜ2.llnü bu.. kendine söyleniyordu: r.wn demckiiı-. Şıwmm tatil gün. petini

1 
oltalarını, .oltalarllll~ \'e 

\edin mi?. bol <>lsun. ruşturdul,'ll esnndn madar Arild _ - Diyecek yok. Dil.Dyada her- Jerinde :ne y.ap ca'klaı· m şaşırıp arkasındaki meşin palto.s.uuu ,;ı-
- Affedersiniz, doS1tlarım. Da- Biııer ö]ge gıbi !diler. br i!irom'bıllenle gelip fa1a bak- halde bir değ~iklik vaı·. Eskiden can süuntl.6lnWın ç pmnnlara, kardı. 

ha o ltııdar enayi söyle ,. Şimdi S*ız odada ya1ıwz kahnıı. tnak 'Üzere masa.da kar$1S fü\ otur avcıya güzel teronni .yani avm bol dogrusu bu k~i ke fottiği.m - Etini uzatarak: 
nıiş obaydlım ilmdı burada bu~ tı, endi ine "yordu: mıı tu... olsun d~rJıc.ı~ ogünü a~lanamaz • .den dolayı kendimi tebnk etme- - Bunjur: madam Düşen dedi. 

Temeıınıne teşt..~ürlcr 

Hiç olınaı:;a scniQ av hah.it• 
ki tahmhıinin evvelinden o 
)'tp .sonradandır. 

- Azi,z dostum, burasınlll 
~!ık~ yatağı olduğunu bılrıı 
musunuz? Biz o kaideleri bil 
nuz için evvelinden teme 
bulwımayız. &m dostum, ~il 
bir uman nehire ug amad~ 
vel bize µğramazsınız... Her 
hal ilie ..:imdi masanıza otu 
yemeğinji getirsinler. 

Sa'kız, madam DUşene mu 
betli bir ev1adıc. ba'kı§lıı.ıile,;, 
yordu. Mn<lamın g&terdlği ıJ1 
ya oturdu. Bu masa, bilh~B~ 
disi için hazırlanmışa benzir
du. Madama sor.du: 

1 - Ee1 Söyileyiniz lbakayHn• 
oi pansiy<>nerioniz. ne alemde 1 

Madam Düşen, elleri ıtai 
rının üzerinde başile yultad 
şaret ederek: ,/ 

- °"8mı "'"' 


