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~ a~şam: 11-••a •=• 
in .1:= -- 1 . TOrk , 
gı ız ıHOkOnıeti 

~?..~!~~.~'~ 11• ,§ ingı ltere il~ 
.lllgıltere hakkındaki dostlugunu .Jr· ak arasında 
lSpat cbni:ı olan Türk matbuatı ' 

f_ek tabii olan bazı mütalealann ~ ıhtı· ıa· f ı n dostane bı·r .lllgiJtered~ suitefsirc uğramıya- i!1i 
cağma emindi. Çünkü İngiltere- 1 ~ 
bn_iıı -0n yüksek devlet adamları E şekilde halli için 
ıle harbin içinde hatalar ve mu- § 

Vaffakıyetsizlikler bulunabil('- ~ Ta va s sut 
~eğjni söylüyorlar. 1 

1·a~An: 1 teklif ınde 
llt1aey1n Cablt Yalçın 1 . hulun il u 
d l.ondra radyoswıda pek btffa- ' 
rtıelJ. \e hoş musahabeler yapan \ 'C 

eınıe'kctlmlzdc uzun milıldet ya. 
::nı§ olmak itibariyle bizlcrı pek 
h..~ l_aıııyan dostumuz g<'neral Sir 
~ Türk ~ İngiliz dostluj;'llna 
::'r geçen gece pek kı)metli söz· 
l' ~ ~) ICdi. General Decds iptida 
l!i lltk .. İngiliz dostluğunun istinat 
lıcltiği temellere isaretto bulundu. 
..._ı milleti blriblrinc cclh<'d<"n ' c 

Londra, 6 (A.A.) ·-

fbyan amiller arasında hari
;-ııe emellere 'e sırf maddi mcn-
11~. rnlllihazalarına. dayanan bir 
~litunce 301.."fur. Ne İn!,11tere Tür· 

1 te ile ittifaktan l.Mlşka. bir mil
~ al<'lhlnde birtakım menfaatler 
l'u hsaı etmeli düı:,;ünmüştür, ne 
ı... ~kile ingilizlcrle Utüak edip 
~l\a bir milletin yurdunu 1ahrip 
~ek 'ela çJe geçirmek emeline 
~ılmıştrr. Bilakis, iki milloü 
•I l~'mlnğa \e dost \C müttefik 
llt Dı_aga e, kcdcn sebepler yüksek 
k. liki ideallerdir. Devletlerin hak• 
\ 'c. adalete riayet ederek sulh 
c bt,·,c1aı i"inde 'ıısıyabilmelerinl it\ . .,. " •• 
ıtmkıin kılaea.k bir nizaınm tccs. 

:İiı,iinii Türk.he d<>. lngilterf." de 
) nJ ısamlmb'et ~ e lddt>tle tt'mcn
~ Cdi)orlar. Bundan dolaytdır 'ki 
~tibJrl rinl anlamı)lar ve blrlblr-

tlnc ellerini u~tmışlardır. 
ij lf-ı~ le nlıli.J..; 'c mane• i bir esas 
-.~eı'indc aktC'dllen bir ittifakın, 
t l'f g~icl kar , .e menfaat düşün
~lert üzerinde yaıulmış ortaklık· 
11 " ıı:ibi, esen rüzgarlarla , .c tosa. 
llıllfl<"rle sarsılmıyacağı tabiidir. 

15 tltdan dola;\ ıdır ki iki Sf'ncli!t 
\ ··u olıtn Tiiı'k - lnglliz lttır: .. ı 
\ 'l<al Un c<:>r«>vıın• Ue b1ttikı:.e kU\
.;tıeınncktcn geri kalmamı~tır. 
ıı..'r iki millet 'c hükümct de ha
~\ e samimi hattı har<:>l.ctlcri ile 
~· birlf'rine itimat 'c muhabbet 

•le.in <'tmiı;tir. 
illi ~nemi Dreds Türk , .c İngiliz. 
~Jetlerini bağln an hislerin l iik· 
"111ğine '<" 1'•mizlii:,rin<' iı?ar<'t et
~ en Nonra, \'unun harbi müna· 
'-t~tiJlc Ttirk mathuatmda. intl· 
ıı.. ~den bazı mutalealara bah-.i 
~"llll.,ttt. Mih' ••r propagandası 
~::= gazetelerinin neı:rlyatmı 
'ıa 1 «>m<"llerino hbmet edecek 
~t(' tefsir clmeğc kalkarak iki 
'1ıı ll'kt ara ındald münasbetlc
~ ~e, ı;cdiğine hükmetmek iste
~ General Dceds Türk dost
~ ın serbest 'e samimi surette 
"~ ldtt.e bulunmalarını teşck'kürle 
bo lnemnuniyetle karşılıyor \ 'C 

11o!1e bir hareketin hakiki hir 
llj lluk iraplanndan olduğunu söy-

l'or 

111 Ilı.: buçuk senelik neşriyatı ile 
":•~re hakkındaki dOfoltluğunu 
~ t etmiş olan Türk matbuatı 
ı.. le tabii olan bnı müta.lcalann 
~~rede suit.r.fı;irc uğııunıyaca· 
~ enıindi. Çün'kli tngiltcrenln 
~iiksek do\ l<"t adarnlan bil*' 
~ in içlnd(• hatalar n~ mU\·affa
ı11 "'~ıllkler bulunabileceğini sör 
)'~Ol"lar. General Deeds en nihn
' bazı askeri \'tlkayiin cereyan 
"- ı da lza.h cdcr<"k mütehas
)ıı.?lınıyanlarca bird<"nbire anla· 
~'Yan cihetleri u~•(hnlatmı~ \ 'C 

tıı.L b\titeşekldr ve minnettar bı
~ı~tır. 

'-........_ Hüs":)in Cahit l•At.ÇIN 

~uzveltin 
harbiye 
nazırına 
tnektubu 

. (Yautı 4 üncüde) 

Röyterin diplomatik 
muhabiri bildiriyor 

Türk hükumetinin, ln
giliz ve trak hükumetle
ri arasında mutavassıt 
rolünde bulunmayı, tek
lif etmiş olduğu şimdi 
Londrada teyit edilmek
tedir. İngiliz hükumeti, 
Türk hükümetinin tekli
fini ilham eden dostane 
hissiyattan derin suret
te mütehassis kalmakla 
bera ber, kendisini, her
hangi bir müzakere için 
esaslı evvel .şartın irak 
kıtalarının H abbaniye
den çekilmesi olduğunu 
tebariiz 4Mirmek ~-
b .., t• a ~ ·' t·· urıye ın e gormuı ur. 

H itlerin nutkundan 
çıkan bir netice: 

HARP 
942 senesine 

kadar uzayacak 
Amerikan yardımı 

bunda müessir oluyor 
Bcrlin, 6 (A. A. ) - Stcfani a

jaruımdan: 
Sal&hiyellar bir mcınbadan biJ. 

dirildiğine göre Hitler, nutkunda 
(Devamı 4 üncüde) 

SON HAVAD i SLER 

SALI 

~ 

Fi;, r..tı 5 KURUŞ 

AMiRAL 
DARLAN 
Dün tekrar 
Par ise gıtti 

Amiral, Mareşal 
Petenin yazdı 

teklifini götürüyor 
Siyasi mÜ§avirlerin 

ittirak ettiği bu seya
hatten mühim neticeler 

çıkacak 
Müdafaası içlin Mım hududunda muharebeler kana1mdan bir görilnü:t 

(Ya.zısı 4 üncüde) 

26 BDyDk 
Amerikan 

tica·ret 
• • gem ısı 

SDveyste 
YÜKLERiNi BOŞAL TIYİlR 

26 büyük gemiden müteşekkil 
ilk Amerikan kafilesi Süvcyşe va. 
sıl olmuş ve hamulesini bo§8..ltmış
tır. 

Kızıldenizin harp mıntakası sa • 
yılıruyacağme. ve Amerikan gemi• 
Icrinin serbestçe bu sulan girebi
leceklerine dair ltuı.velt tarabn • 
dan v~rjJen ~ mii~p ple~ 
bu ilk kadleyl, dliWı.rlnJIL de ta 
kip edeceği anlqılıtıalı:tadır. · 

Bu gemiler İngiliz orta ııark or 
dusuna mahsus muhtelif harp 
malzemesi getirmişlerdir. 

- Radyo gazetesi -

General 
Freyberg 

ON-imtd' ~lftteflti IPUY
vetler batkumandanlı

ğına tayin edildi 
• • '> ., • f 

(Yazr.ıı 4 üncüde) 

Hileli kadın · 
_ayakkabıları 
Mürakabe komisyonuna, 

ayağa giyildiği gün patlayıp 
yırtılan iskarp1nler götürüldü 

Kunduracılar . cemiyetinin resmen 
. bildirdiğine göre 

Yerli keçi derilerinin 
yüzde 85 i ·çürük! 

ŞiŞHANE YOKUŞU~ DA BiR 
OTDBOSON FRENi· TUTMADI 

Son zamanlarda ayakkabıların 
çürüklüğünden şikayetlerin eo 
ğalması bilhassa kadın ayalcka
bılan :içinde birkaç günde patla· 
yıveren erin çıkması .alakadar 
makamların nazarı dikkatini cel
betmiş ve tahkikata başlanmış· 
tır . 
·silhassa bazı şikayetlerin fi

yat murakabe bürosu ve ticaret 
müdürlüğüne getirdikleri nümu· 
neler içinde ayağa giyildiği gün 
derileri patlayan ayakkabılar 
varclır. 

bu hususta ayakkabıcılar cemi
yetinden izahat istemiştir. Cemi
yet verdiği cevapta bu halin 
işçilik hatasından ziyade derile
rin iyi imal edilmemiş olmasın
dan ileri geldiğini bildirmeld.e ve 

. şu cümle de ilfıve oluıuna.ktadır: 
"Bilhassa yerli keçi derileri

nin yüzde 85 j bu şekilde çürük" 
tür.'' Ayakkabıcılar cemiyetinin 
ortaya koyduğu bu hakikat üm
rinde ehemmiyetle durmağa de
ğerli görülmüştür. 

Bereket şoför bir faciayı önlemek için 

Otobüs hızını artırmadan 
önündeki tramvaya . bind1 rdı 

Fiyat murakabe komisyonu 

.. 
1 

DUn &k§&m Şişhane yokuşunda bU. Ç E RÇ EVE 
yük bir facia ile netice1enmeıılnc nı. I 

1 mak kalan bır kaza oımuııtur. Hlidisc 
l şudur : . 

Ş;>!ôr Mehmet CevM!m ida ... ıı·n~. l<i 
815 ;;umaralı F.dlrnekapı • Cıhangır ' 
otobllsü, Şişhane yokU§Und.ı11 ınerk"'n 
birde:ıblre frenleri tutmaz !J.ale gelMlf 

. ve otoblla zangır zangır· yokıııı a.ı:ı.~ı 

alabUdlğinc inmeğe b8§lamııtır. Şoför 

vukubU1acak facianın deh17etınl l:-tran 

1 
da kavram!§ ve soğukkanlılıguıı l:as
betmeden aUratıc ve pek yerln1c orr 

j kararla olobUııU. hızını daha fazla art 
1 tınnağa vakit kalmadan, önünde gL. 

(Yen ~) 
ve 

(Nizam) 
· Necip Fazıl Kısakurek 

. den tramvayın a.rkaama blndlrmlı,tır. Ağır hir kafa yorgunluğunctan 

1
. Bu sayede tramvayla beraber otobüs ı;onra haşnn yastıkta, halycmt?'ı 
tc durmuf, iki araba da hasara u~ra. topunun namlısı gibi, uykuyu . ,. 

' mışsa da büyük blr faclanm önlı alm laınak li7.erc l'ağa Mlla döncı'Acn, 
rnl§ ve kaza inaanca zayiat o\rnndan ufltuma (\'eni ) mefhumu dikilctl. 
sa vlııturi.ıımuştur. ı· e ni .•• l Zabıta ve aeyrUaefer tahkikata baş İşte insaq oğluna, dniu,' batı, 
lamq, otobll8Un frenlerinin nnrlcn bir- §imal \ 'C cenup Jtibi 7.ld lstikamct
denbire bozulduğu tetkik eJ!lınl,tlr. 1 ler g&teren bir dcliilet ••• 
Tahkikata devam oıunmakta~tr. Düşllndüm ki insan ol{1unun ~,.. 

Y aTdımıevenler 
cemiyeti 

idare heyeti 
bugün . 

toplanıyor 
Kadmlarm cephe gerisi 

hizmetleri tetkik edilecek 

ğu, ( l c>nl) ~ i . M!;lt bir k<"mlyt•t 
ölçtisü ve maddi 7.aman heM&bllc, 
en son.ra meydana. gelml!f hMlise 
t elikld eder. Ye ni elbise, yeni 
kundura, yeni kaldırmı glbl .. 

Halbuki fikirde ( Yeni), batılt 
kemiyet öl~üsü \ 'C maddi zaman 
hesabiyle e n sonra meydana gel· 
mlş bir hidlsenln ,·asfı olmaktan 
d yade, o hidise:)i eı. ... d lerinden a
yıran iş pren.tdplnln cc,·he rldir. 
Bu cevher çok defa keyfiyet ba
kımından olduğu gibi, kemiyet 
bakımmdan da yeni olablUr. Fakat 
bir hidlse Mdece basit kemiyet 
ölf.iisU ve maddi zaman hesablle 
en sonra gelml§ olduğu zıniyestn. 
den yeniliğini iddia edeme.,;. 

Meseli on binlerce senedir iDMD 

Diğer taraftan bir müddett.ea
(De' amı 4 ünt'üde) 

oğlunu ~liyen buğday ekmeli 
her ı;:iin yeni dt>ğil mi! Şimdi OD1lD 
ka~ısma kepek unundan yapdı• 
bir <"km<"k ı;ıkı-a da: 

- Bııı:ünctrn itibaren ben ye
niyim; (iln".iü senden fiOllra &el
dlm ! .. 

Dese on!' yenilik imtlyazmı ve
rirl.-r mi! .• 
Düşündüm ki basit kemiyet öl• 

~Ü!·Ü n~ maddi zaman heMblle, 
lleriyt- doğru J:Cri ; ' e ~eriye doi• 
nı ileri ne (ığırlar B(ıldı, açılıyor 

\ 'O B(Jia(ak ••• 

llii!,iünürkcn ctalmışnn ... 
Rüyamda irlyan bir yamyam 

~ödüm ..• 
l"amyam her şeye raAmen tlrbt 

hi r kahkaha la ~ülüyordu ... 
Diı:leri OC>m be)'az ve yepye

nivdi ..• 
Mütc>fckkir h ap·an nf'tlli lnMDm, 

her fikir sr(ısında çilrüttüğö eski 
dişlerine nispetle bu dh}lcre yeni 
dt>menmk mUmkiin mih-c'lö! .. 

ı·:v .. t, y:ı.mramm ifüdQrl yepye
ni~·di. .. 

l'amyarnm di ııolerlni ~eyrederken 
bir do neye ar .. kat edeybn! •• 

Bu dişler, kesici, kıncı, öğütiidl 
unsurlariyle ne harikulade bir t.er
tJp, bir nizam ifade ediyordu. 

Yamyama., MAmot dc, ·rlndenbe
ri çiy et yiyen dişlerin pre.Mlp ba
knnmdan "8killğfni bile bile sor
dum: 

- DlşJ('rln ne yeni! •• 
- •~,·et, dedi, yeni bllettbn-
- Hele dedim, onlann sıruı! •• 

Harikulade bir nizamı var! •• 
- Doğra, decll, nizam benim 

dişlerimin t.ertibi ılemek ... 
Bıöylflt':f'!, (Yeni) meftıamunilaa 

!IODl'B. (Nbam) mefh91Dana da 
hallefmlt oldtan • 
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BÜYÜK KORSAN ROMAN/ 

!5 Yazan : BADIRCAN. KAl'LI 
Ofclya sağ elini sol eline götürdü; orada. orta 
parmaiında bir yakut parlıyordu; kolaylıkla çı
kardı; iç tarafına, bol geldiği için sanlmıs olan 
İpliği çözdükten sonra Ömere uzattı:. 

Bazı mıntakalarda 

·~ısıra Hukometçe 
el kondu · 

Bunlar değer fiyatla 
satın alınacak 

Koordinaayon beyeU yeni bir karar 
- Nasıl bilemem!.. Benim Ömer öyle mesuttu ki.. Ka•nin. lttibuz etm~Ur. 

c!aha az mı özlodlğlmi sıınıyor de yelpazelenen &.§kın alevl:ırı Bu kararla hlıkumet ibtlyaçtan fazla 

sun?.. yilzUne vurmuştu. Heyecanla ce· j mısırlıırn el koymaktadır. Bu el koy• 
Bakıştılar ve ba~lıırı Meta vap verdi: mant:ı sayesi mUhlm bir kUUeriln ye-

sarm~tı. - Seni hatırlamak içın hfçbır '.!evlet cllndo bulunmasını temin et. 
. . i dlğt mısırlarm fevkalfl&ı zamnnJarda 

- Eğer bir gUn benim olmıya. şeye bakmağa lUzum yok; likin mektlr. Saınaun, tzmıt. Bandırma. A· 
( caksan Allah beni yaşntmasm ! 

1 
büyük bir 5iikranla alıyorum. Bir. .:lapazar, DUzce, Çarpmbcl, Terme, 

· - Y~:yan kaı..,•:ıur!,. birimize verdiğimiz iki yüztik, kar Akça.koca mmtakalanndakl tacir, 
ö:mer onun ellerini tutmak, bir ı şılıkh sahillerde yanan iki fener mUstatısll ve bilumum bakJkfve hnk. 

gUn deniz kenarında, sa.rma.şıklrr gibi hep konuşan ve bi'ribirin 1 mi §&lııslar şehir ve kaanbalard& Uç 
· - . 1 . • . . gün, köylerde yııdl gün zartmda elle-

arasmda yaptığı gibi opmek iSti- bakan kalpleruruzı temsıl edecek • rindeki mısırlan birer beyanname ile 
Yordu. Bu frrsnt bir daha klmbi • Ur. bllkfı:neto bildireceklerdir. 

' lir ne zaman eline geçecekti; hnt
tfı. hiç geçmP..mek ihtimali vardı. 

. Bir kaç a.dmı arkadan gelen Ta · 
hire baktr, canının sıkıldrğmı ~11 -

~üncien belli idi. Hoca Ömer E· 
fen:".'n.in bunları öğrenmesi iht' 

' malini dii§ündüğUne sUpho yok· 
tu; liı.kin Örner artık böyle §eyle. 
re ehemmiyet verecek halde de • 
ğtldi. Hatta daha ileri gitmek ar
zusunu yenemedi: 

- Tahir, sen yavıış yav&ş ,;eı. 
dön~te buluı1uruz; gee} kıılmam.! 

Sonm Ofelynya baktı: 
- B;z de sil relim! 

Bakalım hangimiz g~ece· 

ğiz? 

- Bizım ~ ı b ra.berllk yan
~ olacak: ne sen beni, ne ben 
seni! ... 

Bu s6z Ofelyanm çok hoşunB 

gitmişti: gözlerinin içi saadet· 
teın ışıl rşıldı. 

Yüzüğü aldı \'C parmagma tak· 
tı: t~krar ısanna.ştılar ve ancak 
Tabirin geldiğini anlatan nal ses. 
leri üzerine kendilerini kuşatmış 
olan çam dallan arasından ~ıktı. 

lnr. 

-7-
A \'RIL1'1AK 

Hoea.lara ı Utbe vermek, olllan 
vazifelere tayin etmek nakkı ö• 
ledenbe'ri. mUftUlere ait.ti; Ömer 
Efendi genç padl.saJım o kadar 
hoşuna gitmişti ki bu sa18.hiyeU 
müftü Esat Efendiden almış; o
na vermişti. Bu hal Esat EfendJ. 
nin canmI sıktığı gıDl Ulema ta· 
rafından Ja iyi kal"§ılnnmnmıŞtı. 
ômer Efendi hakkmdakf dedfko -
dular artryordu. Onun pa.di.sah 
yanındaki itibarmı kırmak, ayağı. 

nr kaydırmak j~in c;alıŞtuılar çoktu. 
GUze~e diye de anılan sadrazam 
Çelebi Ali Pa§a. padl§ahı kısa zn· 
mQ.Dda lı:~!tdt tarnfma ~'krnİ§; hat 
tA kızl(lrnğıım M.ustaf nğayı hep 
~ ~.sUı:Jlll pWrmisli, 

Kararnameye g5re beyaıms.me Ye· 

ren tUccarlann ellerindeki -.arırıara 
ta.me.men el konmaktadır. ÇUnkU ta.. 
cirler bunları satmak için toplamı§· 

lardır. Muır eken mllstahs!llere ta. 
bumtulc bıralnlacalc, mısın gıda ola• 
rak kuııaruı.n o.nelere nutus tıaştna 

ııyda SO kUo yiyecek mm:r blrakıl&
caktır. 

Toprak Malunıllcri Otl.si peşin para 
ııo mtlb3yaatta bulunacaktır. Samaun 
ve Çarpmbada '1,10 parada.D. tzmlt 
va Akçakoca, Ba.ndınnada 7 kuruştan 
almaeıiktır. Bunlar ya.Imz temtr; ve 
dökme imal!' nyaUandır. Diğerleri 

buna cönı hesaplanacaktır. 

Kızılay umumi merkezi 

idare heyeti seçildi 
1 

.ı.1'1ı/oara, 5 ( .A. A.) - Kızılay 
cemiyeti umumi merkezinden · 
bildirilmiştir: . 

Bugün yapılan K'mlay umumi 
merkez toplantısında heeyti ida
~ reis \'fi blarına. ~da.Jtl 
zc.va.t intihap :edi.lnıişt.ir: 

·ıı,,,. __ , ......................... h•-· ! 
1! Sams n an 

1 
_ 1 Ankaraya ı 

ŞEKERE RAGBET DURDU I Ara vilayetleTcieki at· 
letler tarafından el
den ele verilerek 

Bunun sebebi halkın yalan şayi
alara aldanarak yapt•öı fazla 

mübayaatın şımdi 
istihlakine başlanmasıdır 

Ebedi Şeften 
ill~ Şefe 

Sembolıni taşı
yan bır bayrak 
19 mayısta Ankara 
stadına ulCl§tırılacak 

Geçen aynı son on günü mr 
f ında halkm bilhassa İstanbul da 
bazı yalan §a>ialara. aldanarak 
yaptığı fazla §eker milOO.yaatı
nm tamamen durduğu haber ve· 
rilmektedir. Buna pıuka.bil son 
dört gUn i~inde §eker satışları 
normalden aşağı dUşmUst;Ur. Bu
na sebep son on beş gUn zarfın· 
da bakkallar va.art.asiyle halka 
devredilen §Ckerin fazlalığı do· 
layısiylc şimdi her evde a.z veya 
çok bir şeker stoku bulunduğu 

Ucuzluk 
başlıyor 

Kumaş fiyatları düttü 
Et 1 O kuruş ucuzlıyacak 

Fiyat murakabe bürosu. et fiyatla. 
rmı yaniden tetkik etmektedir. Bu n. 
yatlarda 1 O kuruştan o,,ağl olmamak 
§artno ~·entden tenzil.At yapılması ım. 
ktuı dıı.blllnde görWmcl<tcdlr. Toptan 
cı kAsaplar dıı aynı fikirdedirler. 
Diğer taraftan hilkQmetin aldığı 

tedblrlet' sa.yealnde piyıuqıda normale 
d<)ğru gitUkçe artan bir ucuzluk ııa.. 
reketi keydedllme~ ba§lannuşt.11'. Bu 
cUmled:ın olarak y\lnlü, pamuklu ve 
ipekli mensucat flyaUnn ela yüzde 13 
nlabctinde ueuzlaınr§tır. 

Yağ, sabun ve zeytin 
k ... rına. j}_9rye, talAAİ .t1 

gibi bakkallarm da ihtiyata rla· 
yetle aldrklan fazla şekerleri 
mevcut olmasıdır. Bu halin hiç ı 
değilse bir ay müddetle Türkiye ! 
5eker fabrikaları {lirketinin top
tan satışlarına tesir edeceği şüır 
hesiz görülmektedir. Yapılan 
tahminler şehirde hiç değilse 
3,000 ton bir ölU ~er stokunun 
mevcut olduğu merkezindedir. 
Şeker şirketi şimdi satı.şiarın 
durulmuş oluşundan istifade e· 
derek stoklarını takviye etmek· 
tedir. 

Ankara, 6 (A.A.) - 10 Mayıs 
spor ve t:enslik bayramı mUnMe· 
betile Beden terbiyem genel di· 
rektörlllğü tarafından bu yıl ille 
defa olarak Samsun - Ankara a· 
rnsmda ynptlacak bir bayrak kO§U· 
su tertip cdllıniştlr. lzınirln düş .. 
man kuvvetleri tarafından işgn.ll 
gününün yıl dönUmU olan 15 ma· 
yıs gUnn Samsun iskelesinden b~ 
lıyarak 19 nuıylS pazartesi günU 
Anknrada 19 mayıs ıstndyomuncıs. 
nihayet bulacak olan bu koeuy& 
ait olarak hıızırlanan progrnnı& 
nazaran Sıımsundan itibaren .Aıı· 
karaya olan gUzergfilıtaki bölgeler. 
Ebedi Şeften MJlli Şefe semboJU .. 
nü taşıyan bayrnğı kendi vtıayet 
h'.Jdutlarmdan ltı'baren teseUUm e 
deceklerdir. Bayrağı taşıyacak o
lan her atlet iki kilometre kop
cnk ve bayrağı diğer arkadqmS 
verecektir. Böylece elden ele ve
rilmek surctlle önemli ve yUk8elt 
Milıt hatırayı temsil edecek olan 
bay:-ak gençlik ve spor bayramı 
günü saat ı ı de 19 Mıyra stadyo· 
mundaki 5eref tribünUne getiril&
cektir, 

Almanya ile 
ticaretimiz 

Yeni anla§ma hüküm
lerine göre mübayaatta 

bulunmak üzere 

Alrnan 
tacirleri geldi 

Almanlarla yeniden Ankarnda lm
znlanan 10 milyon liralık tlcaret an· 
la!!ı:nuı bUkumlerl dahilinde mUb3ya. 
atta bulunmak üzere rıchrimize fkJ 
gurup gelml§Ur. Alman ticaret gu· 

nı~i:r t~~::::n ~ı:ı:~~=·bazJ Harp ve seferbcrıı·gW e 
fthalltçllar dı\ Almanyadan lthalAtta 

=.m:ıır~~::ıg:ıu: 'ait cezai hükümler 
F evlmlade h llerd 

Bu derece muvaffakryet hiç 
umubnadı_ğından hab3r top gibi 
patladı. Zira. Mustafa ağa 'birinci 
Ahmedln on d<Srt fi'P ,.lfü .. .ıltanat1 
sıraamda OS?Qanlı imparatorıu. 

ğunun en nüfuzlu adamı olarak 
en mühlm ~lere kanşmış, nice 
me§hur ve zorba sadrazamlan ye· 
ro et"mıi,ti; hattA Sultan M~ta

fııyı ta.htmdan indirerek tkincl 
Osmant tahta çıkaran da hı a· 

Ömer ntnu soldaki vadiye, u.
zakta l:>iltük çmarlm'm, çıı:mlarm 
ara.smdnn geçen ince kc.çi yoluna 

cevirdi; kesik kesik konll§arak 
hafif hır yokuşu çıkıyo:-Iardı. Çok 

geçme&n yııvaşlndılc.r; elele ver
dller: atlnr da lıaşlnrını aanıanı.k 
adeta sevişiyorlardı. Tepeye çıkın
ca durdular. Buradan İ!tanbul ha· 
fif bir duman ardında, kocaman 
bir yığm halinde g6rülilyordu. 
Boğaz pırıl pırıl titriyordu. Ömer 
genG kızın elini dudaklarına gö. 
tilrdil. B~larma kadar inen çn.m 
dalları nrnsmda oşklarmı bir defa 
daha itirtıf ettiler. Başlar yaklaş
tı; kollar dolandı ve duda.kln.r:t • 
birleşti. Öm~rln ııtı ön ayaklnrm
dan hlrini vurarak yeri oŞellyor 
du; öteki kişnedi. Attan indiler; 
o:ılan, bir <in.la bnğlndılar; kolko.. 
la, tepenin biraz daha ötesine, 
Rumelihisannm ilerielne bakan 

Rana ;ıTadıan •. JstanbuJ.,.ınebır ~ .... 
~su reis, Hasafl Saka Trabmn me· 
busu ikinci reis, Cemil Uy.badm 
'Tekirdağ mebusu ikinci rc·s, 
Dr . .Asmı Arar, Sıhhat ve lçtı· 
mai Muavenet VekAleti mUste
şa.'rı umumi katip, Kemal Zaim 
Sunel, Türkiye C. Merkez Ban
kası umum müdürü muhasebe 
mura.kibi, Naki C-evat Akker
ınan, Ziraat Vek!ı.teti müşavir
lerinden vezne muıa.kibi, Dr. 
Hüsamettin Kurnl Ağrı mebusu 

reddedildi 
'"'>- "'fıl(., ,,,, ~.tf'IC:t'\ ' " ' 

Fiyat, murakabe kouılayona, dfink\i 
toplaııtrarnda b&kkaltar c:emfyeU ta.. Beyazrtta Emiribey mahalle
rafmdan yağ, aabun ve uyttıı sabş. sinde altmış makine işletmek au· 
larmdakt yüzde 12 ntabetinde oıan ha. retiyle ,mahalle arumda ço~ 
JlhaZır me~ k&r yQzdelerine yenldon fa.brilta.BI açan bir musevi yaka. 
~d' ti zam yapılmam yolundnkl lanmıştır. Mahalle arasmda QO. 
tekllfhıl reddetml§Ur. Cemiyet bu rap fabrikası açmak etrafın sü .. 
tekttft yaparl<en yukardakJ maddele.. kUııetini bozacağından yasaktır. 
rtn tll"e verdtlfğinln nazarı dikkate Yapılan araştırmada musevinin 
ntmm&dığmı i!orl stım1QştUr. HaTbu. fabrika açmak hususunda. ruh· 
k1 komisyon, y{lme 12 nfsbetindekı • satna.ınesi de olmadığı anlaşıl
me§l"'ı klr haddini kabul ederken bu 1 mış. fabrikası kapatılmış, hak.. 

1 tatbiki baklandaki 
Jiyiha mecliste 

A.nbradan blldlrfldlllne göre as.. 
keri cer.& kanununa ek k!lnun lAylbS-ı 
m aı&Jtadar encUmenlerden geçere\( 
meclil nmıame.ıılne niınmıntır. 

damdı. (D~vnmı •>ar)· 

Vakıt 
Aııım Us, lTIUcrin aon nutkunda 

Türkiye hakkındaki sözlcr.nl bah1a 
mevzııu y:ıparak Alman devlet retBl. 

aza. 

nla Türkiye ve Tllrk alyaaeU bak.km.. mOli emnlyetfnJn her hangi bir te
ılakl görUş ve du .. ,ıınuaunu açtkça ve e&\'Üzo uğrama ı thtimaliııe ka11:1 
sempatik bir lisanla ifade etmış oldu. almamı bir tedbirden ibaret bulun· 

d:ılıa kuytu bir kÖ§eye gitWcr.. I ğunu ve hiç tıUphesiz bu ııöZJl'rin ba. ,lağtma ve bu tedbirde İngiltere 
Omer büyük bir Umit ve imanla l..'ikalln tam kcndlsi olduğunu k:.ydc- ve Fransanm m~nfaaticri de bir· 
dlyo'rC'lu 1Q: diyor. Aııım Us, umum! harp sonun. J~tif,fnl a~ı'K!:a. göstermlşffr. 

- Ben Lean.:ler gibi olmıyaca da mağtCıp Ttlrklycnln nruııl bir hu. Nitekim muhterem Cmnhurrcl-
y • sunıct clhanm:ı. karşı §Shlaıınrak bu. o,imf~ ismet fnönft 2 İ1dnd~rfa 
gım. gUnk!l lııtik1alin1 kazandığını hatırla- 1940 da Büyilk Millet Meclisini a-

- Ben de Heroaun yaptığını tarak o zamanki müttefik Alman~-a- ~arken söylediği eneb~ nutkun· 
)"apmıyncnğınt ! nm da Versay muahedesi aleyhi:ıdekl da bu ı:.I~ çok gttzel tebartiz 

- Sevgililer kavuşunca, a.şkm mUcndelesfni Türk matbuatmm W. ettlmıl<ıı "·e şöyle dcınl~ilr: 
,. da sona e:-filğini aöyVyenlere i- tUn harp aoııruı dcmnı:c a!t.ka ,.e "Bfzc, emnfvctlmb:e, n emniyet 

:nannuyonrun değil mi? sempati lle tıı.klp etmiş olduğuna l§ı'. 114' mötAro.1Uf <11ıını bayati menfaat· 

n ~•..' k dil be ret ederek yazuımo. şöyle devam edt. l<'rlmJze tec&vtb nlY, etinde 0---~ - u t:UZ aş zanne en • -ı-
., yor: ~bir dl'lvlf'lt bbJm slyaseflmlzdesı 

veııler için söylenmiştir.! "Ha.1 böyle iken bu defald 1939 endi~ ve blı:f haklamrzm rnahfu-
' - Bizi hiç kinuıe nyınmaz! harp faciası patlayınca TilrkJye ıı:iyetlnf lstedlifmlzdt."11 dolayı mu. 
: - Ben de bunu istiyorum, hiç olmu.s hltaraj' knlnıa".i li~ım ahQe edemez. Blzhn harp ha.ri<'l 
' Hep böylo konueuyorlardı. Ö- ~ctlrkcn nasıl oluyor dn Almanya.· nzlvetlmf7 bfze k&l"IT anır nivctt 
mer ta uzaktaki bfr kalyonu, bir nm lıa&ülJ olan tn~ltcrc ve Fnui- ~östercn 'e tathtk eden de,·letler-

~ tarafına geçmiş 'bnlunuyor? Al- 11" en normn1 mi nMebctl<.'rc mani 
küçillt yelkenliyi r,östPtiyordu: k 1 

tnaıılıır itin b~kl bo nokLa o 'lf de~iMlr. Keı.aUk lıarp harici vazf· 
- Eniştem de halanı da. senin· nn1n~ıhr bir ,ey değildir. Fakat yet!ml:r bizim tonraMaronnın. de· 

le evlendiğimi istemezler. Bıına Akdenhde csld Roma imı,arator· n~z ve havalanmmn muharipler ta
öyl ~eliyor ki bizi den.iz birleş. luğano kurmak davasflc ortaya (ı" ra.fnulaa blribJrl alevhine kullaml
tireeek; sen bunıdan uzakl8.!j8. kan İtalya ile birleşerek biittin nıa ... ma istisnasız olarak manidir 

Avrupa ·v<" Afrikayı · ha~·at sahası · ve blt muharebey<' ~irmec1ik1:e l<a
ynpmak iÇJn çelik palit imzahya.n, ti \'C clddi olarak mani kalacak· 
ondan lWlnra Arna~utluğu l5gal fle tır.,. 

calumı ve ben s"nin nrka.ndan, 
bJr gemi ile gideceğim. 

- Ben de bekliycceğim. 
Ofclya sağ ellni eol eıine götür 

dil; orada, orta parmağında bir 
yaJmt parlıyordu; kolaylıkla çı. 

]çardı; fç tnrıı.fmn, bol geldiği için 
sanlmış oian ipliği çözdükten son. 
nı Ömere uzattı: 

- Bunu al; benim ni,an yUzU· 
cılısuıl; valrtfyte 1-bam anne.. 

- wımft,. ..__ .. """' 
llılbımm ,e.ztıfnnU taktJfı !çlıa 
'1amı bana ftı'dl. Ben aa9f ...,. 
verdiğin ytızO~ gördUkçe seni 

hatırlıyomam sen de bunu J!'6rdUk 

l;O _:ı\ hatırla! 

bn muo.hedenln tatbr.<atımı ~eç<'n Rın· ... +•"' nutlm bv iMorJo lfAıic 
Almanya karşısında Türkiyenin ih· edilen milli slyuctJmizin BerUn. 
Uyati müdafaa tedblrlerl almasm- de hı an l:t<.ıldı/Sıııı ~i'"h.,·h·or. Bu
da.o dahıı tabii, dıilia haklı bir f:CY nu memnuniyetle ka)'dcdl.Y.onız.. .. 
olam zdı. 
Vakıa ilk zamanlarda Tilrklve

nln altlığı bu tedbiri 1914 harbin· 
de AlmMva ile birlikte tnıdlterc 
ve mütteflklerl nle~hfnc tıarlıe gir-
1iği Mbi bu defa da ~özleri kapalı 
olarak Alma"'lya ve mUttefildert 
aJe,tdlle barbe bfua,1;: edrıeeM 
şekllnc!e tefıdr edenler olmlr"tDr. 
Pabt hrlJhl Aft«ff"nhıe llraft'ttn.. 
<'!en ve Ealkl\nlnrdatQ hıftf-:anıı.nn
dan sonra Tlirldyeiiln slvasctt lılr 
macera . iyııscti olmısdriimı. t~J
tete llo ~~ .istikliUlnin TC 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cabit Yalçın, ''Tilrkiyenln 

kıymet vtı ehemıniyell, ba§lıkU ma. 
kalesinde, mihver devletlerinin Tllrk!. 
7t.ye k&~t takip ettlklat llyuetbl 
,.en ~koe Jmtanet ... ~ 
naltır glb! g!5rlhıdU~tı kaydederek 

--- mllelıılmtDI . İsah .. "°". Jıluhar 
rfre g~re. Tllrktyenln bugünkQ harp. 
~ v~ Llthaasa bu devıcde oynaya.bile.. 
ceği rol tcvkalll.de mUbimdlr. Türkt.. 
yenin ~~ ~,, 

LlyUıa esamarmn göre Türk c~ 
kanunu mucibince t.aklbl izne bağ .. 
Jı suçlara askeri mahkemelerde t>a
kıldııtı hallerde bu i.z1n milli mnda
faa veklll tıırafmda.n verilecektır. 

ciheti de DtWın dikkate alml§tır. ı kında takibata başlanm~U'. 

Ceza ke.nuıılarmda harp ve eefat .. 
bcrliğe alt ceza! hQlrtlmler, !ev.Ka.CAdl' 
hallerde de tatbik oıunacnı<tı~. 

tanedllse bunun neti~ olarak bUtlln 
tra.k ve Mmr lngilterenln elinden ÇJ• 

kabllir ve harp senelerce uzrıy&billr. 
HU.leyin Cahlt Yalçm mUtalealım. 

na §Öyle devam ediyor: 
4't:fer Tllrkiye dar gö~lil, yOkııek 

tdeat vo cllmktan mahrun1, haris ve 
tmıpeeyallst bir de"\1et olsaydı Mihver 
De'1etlerlyle tttllııkın arzedooeği ca
zibeye ve Berlln De Boma.nm bol ke.. 
seden yapacakl:ı.n parlak vaadlcre 
luı.pılabillnU. lUU911l petrolleri. Ba •. 
dat, Basra, Snrl)'e ve ll'llbUn. hf\ttı\ 

bh:e ...-dedilecıt'k Mmr göı. kamA§

t1 racak kadar 7.engln hoolye1"'4Jr. 
Jl'akat Türk nıllletl ııcI olarak lsmct 
tnönllne mallkiyet d:ıtıno nail bu
Junayor. Onun llh3mlyle barolcet eden 
lıUk<tnıet ve bUldıme~ tamamlyle mli 
zahir bulunan Bllylik ımııct ıu~ıısı 

nıLcıala mlW hudutlan tçlııdo bllr "-c 
müı1takl1 yn,ııyanık, bııJkn milletlerin 
do hak ve 18ttk1Allerine hurm3t t"dt?-

'Mk emperyalizm hırslarından uı;ak 

durmayı sarsılnıaz bir pren ip bfl. 
mektecllr. TOrkiye fusat ~!unca kom 
~ulnrtnm top18klannı zapt ve bllrri.. 
yotıcrlno tecavüz otınt')1 eeref bUmez 
ve böyle bir hareketi kArh görmez. 
Bir; l.'akmp.rkta. bir sulh ve laUkrıır, 
bir medeniyet ve terakki anını ol. 
mak laterh.. ltMı bunun lcln lnctUz.. 
lerln tara.fmı lttlmm ettik, 'f'e onlar. 
la tedafOf bir ltutak yaptık. 

tng111.z dostlarmmm yanı IU'a tim. 
diye lwbr harbe I~ etmedik. Za. 
ten taahhUdlimUz M~1e bir huekeU 
icap «.tmlyordo. ttUtak mıı·'0trna. 

meısl bartclnde lı:mdlll~ ....... 

&tdmaJ'I .. natm ..... tlertm191 -
wl* ,erme&. • ,_ doı..,.. .... 
ııeftklf'l'tmb: nezdlııdcld emvtdlmtz.tB 
•• betini ..,. bdu ..,._,, •e 
olrnacfrı!ın:uu d& emfııtz. ÇllnkQ Mısır 
ve tmlc Ulltelerlne giden ltlSprUJY.ı ı 

.mevkllnı!e snrsılmnz bir sntbkat '\'O 

~~;IJ ~-anı 

bir 'frki.} e tngilUırcyl btr ç-01< endl50 
V•J gııllı-Jf'nlf'fl rııuının tutuyor, ıllkkat 
v" faallyettnı hayati noktruar üzerin. 
de toplan•!lasırın lmkfın , ·eriyor. Tl:ir. 
kiye yıılııız val'lığt Uc, dostluğu ve sa
dakati ile miıttcfJklerine çok kıymetli 
hl:rmetlf!r ifa etmlttlr • 

Mihver dE"vlotlc.rt TllrkJyooln 1ng1J. 
tere ııo ıtUfa.kmı ilk zama.rılard:I etlp 
hesiz ki bir mncemnm batılangıt"l gibi 
t.e!Akkl etmiş ol~nklardır. Olhan har 
blnJn baııJ ngıcmda birkaç ay içinde 
blzl zorla harbe &Urll.kllyen Alın:lnlar 
bu lınrpte de lnglllzler Jobine aynı 

maceranın tekerrür edecetfnl zaıın<'. 
dlyorlardr. Faltat bu dl'fakl Türk hU.. 
kfmıctl Osmanlı imp:lratodntrn dt'i'tl
dl: Mihver devleUcrl Türklyonln ken

dileri tarafından tecavllie otramadık 
!)& fıilrf istllA hmn ne Juıırbe atıhnıya.. 
cağına kanaat gctlrlnoo, nıhat btr 
nefes nldılar. Llizumsnz tahrikler ,.e 
tecavlil'.lerlo lı8şlarma bir oo 'J'ürkler. 
le harp derdini ~mayı harbin !jlnl• 

diki safhasnıdA mmfaatlerlno daha 
uygun g!irdiller. Eğer lngllterenln 
hesabı ı;örUlllnlo 0-ı,eriınlw dalın ra
hat rahat hücum edebUeceklerlnl dil-
5UndUler. Bize kat!t n;uamelelerindc. 
ki değlşlkllğt bfz phsi o1runk bu su
rette tefsir ve IZBb ediyoruz. Tah!idlr 
kl bundnn mU~kl doğlllz.. Fakat va
tanm nıiida.fa.asmı ıızaml derooedo 
kuvrotlmdlrmck IÇln bt.immalı bir fa. 

aUyet De ~yı da lbmal edeme. 
~iz.,, 

~ Bu sene Okmektepleriiı imtlhtııl 

ııeUceierinde muvaftakJyet ntsbOtl 
yU.zdc 9:i: dir. llkmektcp l!OI1 suutııı.. 

nnm ıkmıı.1 lmUhııntarı da 13, 14 'lf' 

16 mayısta tanıamıanaca.ktır. 

• Ha.va gedikli ha.zırlama yuva.stJlS 
yazılan talebeden 68 k1§1lik ilk knfilt' 
dUn sabah lnısnü kampına hareket cı, 
ml§tir. DJğer talebeler do muhteut 
kafileler halinde kampa sevkecillecel'' 
tir. 

• Dünkü lhracıı.tm yeldınu :ıoO 
bin liradır. DUn Roman;ııa ve ltaıya>" 
balık, Çekyaya barsak, Aimanytı>" 
dert. tütlln, fmdık, laviçreyc tmdı1' i
çi sat.unu§tır. 

• DUn, ••ır altınm fiyatı 2S lir6 
idi. 

• Bundan bir müddet evvel vet..t 
eden ,,ehlr mecll.ııl azaamdan mUtı.:lC8' 
it general doktor Re.Clk MUntrdetl 
mUn.lıal kalan yere Fatih kal:aJlınd~ 
birinci yedek olarak seçilen tabıiJ"lo' 
tör Rüştü DtktUrk alınmı§tır. 

• Gazino, bahçe ve lokantalıırıı' 
yaz mcvs!mlndc tatbik edeccldoti 
tarifelerin tcablt edilmesi için d0° 
belcdlye reia muavini LQtfinin baf1'stl 
lığı altında bir komisyon toptaııtnl#' 
br. Muhtelif semtlere alt tetkiki iellP 

eden tarf!elerin sayun 1000 den f&V 
la.iır. Tetkikat sUrntıe llanal edlltl" 
r ek nl!!.kad:ı.rlara bildirUecekUr. 

• Şehirde buz tevziatı tçın b1r ıııO-
Tan nakıı.sa açılml§ta. :thatc 28 mayıst""' 

M.. Zekeriya Eertcl, ''Hitle!in ııut.. dır. 
ku ve Türkiye,. ba§lıkll makalealnde • Sulto.nahmettc bir kuır.aş uıf!~ 
ezcllmle diyor ki: zası sa.bibi Nesim Neon ile StrıtcC1 
-rılrldye cmııhuriyeU Ml1dtmeU ~ ecza deposu sahibi Karabet. ::. 

..a ...unc11 ldçblr tem w ..._ aall19 lktncl cea ~ 
lsl9e llapıhnaımt. .... llarelmttn4e ldf edfjnl§Ur. .,,,,, 
dlllm latfklt.Itnl mn...,._ etınlftlı. Me3lmbı suçu, )'Waıck f!yat'I• tel' 
AJmaa devlet refglDIJI im bakllratı ol. lna§, Karabetin 7,15 kurujj!Uk bit 
dala ... ifade elnle!d herhalde mem uevrosml 16 kun13& aatmaktır· 

llllld.t"tıtıl fDy&nc!n'. Türk mfllell, FWı. I • Ha.len znlılre boreasıır.!ald rıı; 
ferln lıu :ı.üLlennl, 'l'lirktyenln lstaı.l.l'.

1 
vrıkknt dairesinde ça'ıcnn tstfllıb eti 

Une karşı b<'sledlğl bl\rmetın lıfr lfn. csl.ıı.m ve tahviltıt borsn!'I dörcll\J'I 
. ~ı ~ t. . ..ffl • .,. ıukıt ~ııı nakle(icc ktir. 
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~~~:~~f'S'f Mitlerin 1 Yeni Sı~p Altı Yuna!" 
r"iiö·~~··J.ı:J-r~·· nutku devletı Genaralı 

HAtıraıarı yazan : Affı Dede ıbrallim Bey 

Yüz yıl evvel, ı.taliler, oilayet m erkezlerine mu
tantan alaylat' tertip ettirerek gİTerlerdi - Halka 
dağıtılan paralaT ..• valiye sunulan istidalar .. • 
Camii Emeviyede yeni valinin ilk cuma namaz;ı • 
Camii Em•wİyecle Şam lıkaraaına aadaka dağıt· 

i :-::.~~ '-:! ~ · ::_~J ı·ngilterede ve it Ca,M, .... • .. • 

;;_:~7;';~:.~t!baası Amerikada nasll 
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~ d 7;~ıer ~ .• ~~~~~:"~,!, Aj~· V 0 
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0 
••••-• sının diplomatik mUharriri yazıyor: 

~~ ... c:ı_~l~ Hil!erin RaY§tagdak! nutkunaa Çör 
- - - - - - - çil 'llcylılndekl şiJdı::Ul hücun:uan, 

LI Çörç:llın so:ı nııtuklarınm onıı ııiddet 

rıarp mı· sulh mu·· ?. le dokunmU§ olduğunu gösteriyor. 
Rayştag nutkunun en nlllkalı kıa.. 

mı belki de Balkan lşıerınc \'e Alman· 
1"on Papan Bcrline gideli e- yanın bu mmtakalarda toprak men. 

flE:yce oldu; son Balkan haıbinin · taıı.tıerl olmadığı teminatmıı ait olan 
~a erdiği sıralarda yapılan bu kıl!mıdır. Alınan kıtnııırı tarafından 
llı...ı11hat butün dünyanın gözleri· muslihnne !§gol cd:Jcn Romanya ve 
l'~ kendisine çekti zira Alman sefi Bulgari.etan, Alman aUrUlcrl tıırıı!ın· 
~ Türkiyeye ıbir talmn teklif· dan ezilen Yugoslavya ve Yunanistan 
d tlo döneceği tahmin oiunuyoı- derece.ılnclc bu tenıinat hakkında fa · 

lh~Btr aralık Türkiyeye dön.nıek razlyeı~rde ~ulunııb:ıırıcr. 
~ Birlinden ayrıldığı yazıl· Hi~lcrin sl:l::~crlnt!ı> mUstıılrbel nt-

Yedi milyon kadar 
nüfusu olacak 

Bııdapf1şte, 5 ( A.A.) - O!i 
Fransız ajansı: 

Pest gazetesinin Berlin muha
biri, Sırbistanm mülki idaresine 
muvakkaten eski Yugoslav na. 
zırlarmdan Azimo;yiç'in memur 
edildiğini yazıyor. 

~erlindeki Sırp mahfillerinde 
bildirildiğine göre, Sırp devleti 
6 • 7 milyon nüfusu ihtiva ede· 
cektir. 

General 
S~korski 

Amerikarlaki Po!onyahlara 
bir mesaj gönderdi t • ertesı gün hareketini tehir ycU~ri hakkmd~ bir ı;;arct araşbran

t gi bıldirildi. Bunun için de lar nıutad oldu~ UZ<!rc v-:ıkıUerinı 
r k ....... 1 1-"lU h kiki u I,onı/ra, 5 (A.A.). - General "' takım sebepler tahmin edil- ay.,;aer er -. er, ıı. mn11..,a a-

'<I \'e Irak meselesi üzerinde rmı gizlemek lı;ln kelimeleri i<ullan· Sıkorski Polonya milli bayramı 
tlı.~· · • münasebetile Arnerikadan P~ 
1~ldu. ~rılrk hükfımeti hiç bir mak sanaUnJc 1.>lr Ustadcıır. 
~!re kapılmadan. mecera fik- Hitl;uin, ıtaıyanıarın ynrctım i!te· lonya mil~etine radyo ile bir me-
llden uzak, müstakil bir siya· meılt~ıeırt bnl<kmdaki tıt-ynn:ıt.ı , e mu 1 saj göndererek Polonyanrn, bü· 

takip ettı; Almanyanm bura· hnre~lerde İtalyanların cc :ırell bu . tiin milletlerin htirriyet ve istik
tecavüz etmesi için hiç bir susunıbk\ methi.yeler! hiç şu:phcstz . ıf.llerinin muhafaza.sma ~J ·· · 

~p ve zaruret yoktu; bunun- Romada hUyllk bir memnuniyet uyan m~k !'lurctile barpt.en sonra ye
~~ beraber müdafaa tedbirleri dırac:ılt \'C Adriyatık saııillcrltde ıs- niden kuvvetli ve müttebid bir 
,"{{lal olunmadı. Türkiye Cunr ted!Sl nnuı meseıesındc tı-lmanvnJan memle!{et olarak ortaya çıkaca· 
lıt-reisile Türkiyedeki Alman bekledlf,'1 mllzaheretı J;Ör"':rıiyeıı Mu. ğmı ::;öylcmişt.ir. 

a rinin geçen umumi harpte soUnl !çln hatif bir tavir. tc;,1<11 ede- Polonya 1939 da. Avrupa ha· 
l'nı karargiı.hta silah arkada~lı- ccktir. kimiyeti planlannm karşılaşma· 
~ t:WlÇREDE ~ına mania olarak çrlonışt.ı. Po-
"'ettikleri söyleniyor; bôyle es· lo ... ·vanm ı·""alı'nde-L--= Baltık· ·. 
"'dostlukların buhran zamanla- Ztirib, il <A.A). - mtıcrln nutkc .. ., :.·,., ıru.::ın 
~aki kıymeti büyüktüİ'. Şim· hakkında bugUn intişar eden lllt tef. tan Egcdenizine kadar bütün 
11ı de Alman devlet reisi Hitler r;tratt:ı. Alman ııansöıycmnln s:ımilı;- devletler istiklallerini kaybetti· 

akk rini lnk!ırara uğrattığı., zira harbin ler. 1791 de ilk demokrasiler a· 
ı,,_- nutkWlda Türkiye h mda ra.sında btılunan Polon~ yı·ne 
:"lll • l hak'k t Tü bu ae:ıc biteceği hakkında ~·aıtte bu-. J-

\ıın ~rnıkky e ·.ı ~ e uygun,şek·lJ" ıunamadığı kaydedilmektedir. demokrat olarak yaşayacaktır. 
ll<:ı a mı Tür e veren ı e AMERtKAD.\ l..ı0ndra, 5 ( A.A..)'- İngiliz ha. 
,nuştu, dedi ki: •• vacılıgmın- ı'nkı'şafm" yal ... - P--''l'U k' bü ilk' h te b'zlm \'aııtng'f.on, 3 (AA.) - HJ..!erln .. ,,_, v 
ı, r ıye ·y arp 1 lonya pilotlan d...mı. a:"'lll 7.a-ıttefikimizdi; harbin feci neti· nutku V&§lngtonda pekaz allka uyaıı. _,,,, ,, 
~inden bu memleket de bizim dmntp benziyor. Birçok kimseler mnnd& Polonyalı mühendisler ve 
.-.ıda ı bu nutku HiUerln Çörçlle karp beale fabrikatörler de çalışınakta.dıı-

. r milt.essir olmuşu. Yen • l"r. Bı·r çok Pol"""'ya mü ... endı·s· Urki d hi dlğ! infialin blr ttadm olAralt telflkkı .. ,,.. u 
yenin büyük ve a yara- len· Kanada fft,a. n'kalannda mu··· '!tc tal' · -· ediyorlar. Diğer bazı ldmııcler HIU>:". •1&1 

~fl!ıdır ki ıin terkettıgı ve r1n nutkunda Amerlkayn hücum ede. him vazifelere tayin ediJmişler-
~rin inhiza.ma. u~~~~ 0 va· ceğl:ıl zannediyorln.rdı. Fakat biltlln dh-. En büyük ta:ı,ı-'are kanadı 

.. 1 mü ... tefiklerine, ı=ııunmak · fabr"ıkasını bı'r Polonyalı :.;ı __ 
t, · rd" bllcumlannı Çörçile tevcih etmUJ oı- UJd.lÇ 

ılk muhteşem misali ye ı. mosı son Alman za!erlerlnln. Hltlerin etmektedir. 
lılldi de zimamdarlarının rca· ----r\----
~ t hattıharoketi sayesinde Tür"' gayelerini tahakkuk ettirmek,. huau-

nin kendi kararlarmda. istik- sunda pek 7.BYJf bir rol oynıyacağt bt;.. 

, ili muhafaza etmesine muka· klkatini tebarüz ettirmektedir. Fil. 
\> haklk~ Bitleri kızdıratı nokta ha.kiki 

""'~· Ugoslavya İngiliz entrika1a- zafere knvu§mak için tngtuz adaları 
"'a kurban oldu." 
~ mUdafaaııını kırmak :.r.aruretinden kur S devlet reisinin biiyük tulamaroı' bnlunma~ıdır. 

\ llatisini kuvvetle ifade eden 
>u..t Sözlerden Alman sefirinin 
~~ya. Türkiyenin i.3tikla.l 

biiUinl" ~ .. le telif edılemiye· 
~ ~ifl~Y~irmesi ihtimali , 
~,d olmamak Jazundır. Esasen 
'Cdı..'.~ tekliflerin hiç ıbir suretle 
li;"U olunmıyacağım herkes bi
llin l\hnan ve Türk hükt1metleri· 
~dostça ve akranca. görüşe
l'i~ 'erine şü.phe edilemez. Biribi' 
bı~ kasdeden iki miletin • mü
~illeri, Kartaca ve Roma mu
~~lan gibi konuşmıyacklar 

almamak için dediler ki : 
- Sen kendin intihap et! 
- Pekalfı.. ben harbi ·intihap 

ediyorum. 
Romalı murahhas bunu söyle

di ve Togasını omuzuna atarak 
sert ve kaba adımlarla çıkıp 
gitti; harp 'başladı. 

K ad ircan K AF Ll 

- O halde, neden kurtlllmak!. 
Siyah sakallı doklor, gayet :si. ~~ harpleri esnasında Karta.

~~,!~ . ispanyada Ebr n~rin~ 
~ ılerlemişler; bu nehir ikt nlrli bir halde, diı;len Rrasmdan 
~blet arasında hudut olarak yavaşça: 
, Ul cdilınişt.i. Sagant ~ - tdamda.n! 
~ ~ngindi; Anibal bu şehre 
~;uz ediyordu. Romalılar mu· 

Cevnbını verdi. 

as göndererek: 
O vakit komutan saıtnnnrak a· 

FRANSA DA 
O ç pazar halka 

meccanen ekmek 
dağıtılacak 

Marı,ilya, :; (A.A.) - Ofi Fran
sız ajansı bildiriyor: 

Amerikndan 14.000 ton un ge
tirmekte olan tbderc ve Leopold 
Frans12 vapurları Marsilyaya gel· 
miştir. Amerikan kıztlhaçmm Av
rupadaki umumi mümessilinin yar
dnnı lle Frnnsada üç ps.zar mec -
canen ekmek SlağTt1lmasr bakkmda 
Amerika hilkümctlnin aldığı ka
rardan biltün Fr:ınsa memnun ve 
minnettardır. 

~,-~ Y~: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İ.sl"eçli 

A . . \Jcngham 

Kral ve HUkOmete sadık 
kalmad~klarmdan dolayı 

Azledildi 
mak kolay bir İş değildir! •• insanı paralaywerirler 
- Kalem efendisi balığa benur, bafka yerde ya
ıayamm; -

Hanya, 5 ( A..A.) - Ege ajan .. 
sı bildiriyor: 

28 
Büyük ş.skeri kıtaların kuman O sırada Şamda but değiflklir 

danları sıfatiylc krala, vatana. ve ıer oldu: Erkam Harbiye Reial 
hükumete karşr olan yeminlerin. 1 Kilçllık Jzzct P&lia Beyıııt kuman. 
de durmadı.kla'"ı ;e vazifelerini danlığma tayin edildi. Mütir tu.et 
yapmadıkları, kralın ve hük\ıme- P 1d y Pata beşinci 
tin mezuniyeti olmaksızın düş. aşa ayn ı, aver 
manla. mütareke imza ettikleri ordu müşiri oldu. Vali Suphl Pa· 
ve harp halinde bu!unan milletin şa ayrıldı, Kon~a val.iıd Halet Pa. 
Ztırarma olan daha düne kadar §1l efendimiz Suriye valisi oldu .• 
kendisine k:trşı muzaffer Yunan 1289 yılı zilhicceeinde Konya· 
krtalanm sevk ve idare ettikleri dan geldiler Erkan ve ümera• ve 
düşmanın aleti olmayı kabul ey- -'-"ta • raf il pura ...;+ 

ıed.kl · · · Tü' 1 y · ZiiWJl n ve C!' e ,.. OA ... 
ı crı ıçın: mgenera orgı . 

Çol:ı!rn~lu, neşredilen bir kanun. üın. 
la Yunan ordusu kadrosundan Halet Paşa beni görünce boy· 
çıkarılmışlardır. numa sanlıp şapur şupur öptWer. 

A:rnı tarihte neşredilen başka BilenlcT" bilir, bilmiyenlor acah& 
bir .kan~a Tu~generel !ani bu kimdir diye hayrette kalır. Daf. 
Tetsıs - kı uınumı karargallta Udil 1 · H Halit Ağaya 
mnbrem bir vazife ile mükellef re m ren acı 
bulunuyordu _ ile muharip or. beni gösterdiler: "Artık her han· 
dunun fırka lrumandan1armdan gi bir ~ bana müracaat etme .. 
Mihail Marku ve Haralamboo lliendiye mUra.caat et.. Naatl t. 
Katsimitroe, harp halinde olan rade ederlerse öyiece )'ap! .. ., 
milletin zaranna. müstevliye ilet Dediler. Beni ~apurdn bırakıp 
o~~cak derecede krala, ~"tlrd.ıt ve . "tt"l ümera zabitan vo memu· 
huk\lmete karşı ymeınlreınde g.ı 1

• er. · . . 
durm~mış ,,.e vazifelerini yapma· rın ılc Beyruta ç.ktılar. Be~rutta 
mış olduklanndan dolayı Yunan kumandan İzzet Paşaya misafir o. 
ordusu kadrosundan çıkarılmış. lacak\ardt. Een cşyalıırmr doğruca 
lardır. kumpanyaya. teslim etilin. Haremi 

Atma elçi miz1e 
memurlar sıhatte 

Aukara, a (A.A.) - Hariciye Ve
kAletl:ıden tebliğ edllmtştir: 

AtL'ı:ı bUyUk elçlmlzte t:.nyük elçlıo 

ilk erktın ve memurlannm ve A tina. 
Pire başkcntQloıruınuzla kanaolosluk 
mensuplarmm n cUmlesin.ID aile el• 
radınrn ~•mllflfl .ıhba.'lr " atıy.ttıe 

tıuıunduklan Almanya bUkOmetı ta· 
,atından hUküıneUmtze bildirilınlfUr. 

Sovyetlerle Almanya 
arasrnda 

T ekniıyenler meselesi 
henüz halledilmiş değil 

Jkırlin, 5 (A.A.) - Yan regnj 
kaynaktan tebliğ edilmiştir: 

Yabancı gazeteciler tarafmdan 
sorulan suallere cevaben hariciye 
neuırctindc bildirildiğine göre Al· 
man hüxf.tmetinin Rusyaya tek -
n.isyenler gönderilmem için Sovyet 
hUkumeU tarafından mezuniyet 
verildiği hakkında Anglo Sak&on 
kaynaklanndan ortaya atılan ha • 
bcr valnatara uygun değildir, 

Bu mesnlenln ne Alman ne de 
Sovyet hükumetince halledilmiş ol
madığı ilave €>dilmektedir. 

çmrr.n: 
11. TJ • . 

ililcrinl ve gözleri Nuru BahaeL 
tin Bey .. '~"'dimizl alıp but Pa. 
şanrn konağma götürdilm. 

Beytııtta olan blltUn l§lerlni gör 
e::m. Halet Paşn evvelee Suriye 
defterdarlığı etm.i.şti. Pek QOk doet 
ve ahba.p ktı.1.:ınm~tı. :tat.ikbale 

gelenlerin hesabı yoktu. Bunlann 
r ~nda Ulema Te m1ıya.şfb de 
vııı.rd:ı. 

Vııli P~anm bana Utifatuu g6. 
rüııee onlann da iltifattan başka 
ok~u. ÇUnkU malum ~ iltbalpe· 
r~il< bi7.de kaide olmuştur. Bu • 
nun tflrk~i münafıklrktrr. Neu • 
zubi!Wı. 

Mlişir Pa§a, Halet Paşantn igt'fft 

haline bir yaver- gönde~lenli. 

Vilayet tarafından da J.fecligi Ke. 
bir azasmd:ın Azimzadc Ali Paşa 
gel~i. Ali Paıııa. Vali Paşa Şa· 
ına giderken ar&.basma kendisini 
alacağını umuyordu. Lüin umdu. 
ğ\ı olmadı. Bir gün evvel, hareml 
alileriyle oğlu Bahaettin ~yi glla
dll7. arab:ıs!\·lr> Şama gönderdik. 
Gece arab:ulile de biz geld.Jk. Pa. 
şa efendimi%, ara.baya, iki uıımk ile 
beni aldı. Beyruttan fflvkalı\de bir 
alay ile yo!a ~ktık. A rtrk Şamda 

Fakat, birdenbire, kendisine 
M.kim olduğu görüldU. Kaşla

rını ~atarak, müthiş bir aükfıt i
çinde, bir mUddet düşündü. 

Sonra ba§mı kaldınp kmn:n • 
metin :YUz;Une sert bakrşlarla bak

tı: 

olaa alay ise tarif ve tavsif edi • 
lemes.. Gök meydanı haşır ve neşir 
gibi oldu. llhameye karatlamağa 

selen MU.ş.i.r Paşa Hauetlerile 
sair paşalar, ümera, Şam ft.yanı, 
valiııin anıbumm kapISI a.(ılıp da 
evvel! benim c;sktığonı görllnce. 
llttfatlan bir bq.ka türlü oldu. 

Halet Paşa bana: "Biz burada 
Şem'tya.nm köşkünde biraz iBti _ 
rahat edeceğiz. Siz domca şeb· 
re tearif buyurun... Fukara ~ 
ıaafaya vermek l~in haylıca ufak 
J'&l'& tedarik edin .. Alay tertibi i. 
~ kunlmuş olan çadırlara aıvdet 
buyunm..,. dediler. 

Ben, beoinci ordu nüfus kalemi 
kltiplerlnden Nazif Beyi yantma 
arabaya alıp Şama geldim. Ama 
nasıl geldlm! !.. Dfizülmii§ olnn a
laym ortaamdan geçerek! .. Nezif 
Bey fevkalide hüsün vo müstcı;. 

na, edip ve müstakim, Yusufu e,'\· 

n1 bir gençtir. Pederleri Ata Bey, 
Şamm eJI zengmlerinden, meşhur 
Bek.ıizadelerdendi. Uşaklar vasıta. 

siyle haylıca ufak para tedarik 
ettik. Çadırlara hayvan ile dön · 
dUk. . 

.A% sonra da çadtrl:ı.ra Vali Pa. 
!&. Müşir Pasa, vesair ileri gelen 
zevat gelip kahve ve şer:bet içil· 
dl. Sonra alay kurulup toplar atıl. 
maya başladı .. 

Kilflr Yaver Pa~a, Vali Paşa· 
mn ya.veli gibl aöyle arkalarmda, 
ben de M&Jlr P~ll 11c ocrab~
giderdim. Bazan halk tarnfındnn 

Vali P~ya vf'rilen istidnlan ben 
alıyordum. Bu.an da, fukara gelip 
ftlinin ll7.engisinc sarılıyorlardı. 

Onlara da akçe veriyordum. Vali 
Paşa etrafına sel!m vererek 'il!ı. 
yet dairesine geldik. 

Cuma gUnU vaU Halet Paşa, 

Camii Emeviyeyc gidecekti. Vali 
Paşalarm. ilk cuma namnzlarmda 
orada olan fukara ve zuafaya sa· 
daka verilmesi !det ve nlznm gi. 
b1 olmuştu. Verdikleri ~ üze · 
rine. beş yüz ku~luk metelik, 
fü;lük ve bakır akça tedarik et • 
tim. Sıilrumun iki tarafındaki c<w 
lerimi lebalep para doldurdum. 
Beraberce camii ~eiifc Gittik. Na. 
mazdan 80nra, camiin cümle kapı
sından çrkblar. 

~ ~antlılar. 'bizim müttefi- yağa kalktı. Yüzü mosmor olm\Jll. 
ttı;,~ir; taarruz hakkmı:z yok· tu. 

Yumruklaroıı kaldtl"dr. Sonra .u • 

· - PekAJB.: dedi. Şimdi, yer 
lcatmdald 4 numaralı odaya git! 
lçeriyo gir ve kapl}'l içeriden ki
litle!.. Seni hapse<llyorum ! .. 

Cami avlu.su, fukara ile dolmın. 
tu. Paşanm yaverleri, önde, ken· 
distnc yol açıyordu. Ben de ana. 
sma. iki taratma para vormeğe 
başladım. Fakat etrafı öyle sar
dılar ki, kurtulmak mümkün de • 
ğil... üzerime hflcum ile Sa.kumu 
su-tundan alıp yağma edecekleri 
muhakkak ... Bunu hisseder etmez 
b~men bir avuç para alıp sağ ci • 
betime ı;erptim. O cihet duvar yr. 
kılıyor gibi yer yüzüne j'lkrldı. 
Bir de 901 clhetime serptim. Keza· 

Illı: o C'ihet dl! harap oldu. Önüme 
öe öyle ettim. Sonra, üzcrlcrlne 
basarak camını kurtardım .. 

~~iter. ·Ani~ dinlemedi ve birdenbire kendini tuttu. 
~~ ay muhasaradan sonra Fnkat hiddetinden çatla.k ~ kuduracak bir hale geldi. Zile 'ba.s. 
~ ~ptetti. Muhasara baş1adr bir sesle: tı . 
~ Romalılar senato aza. - Sizi, dedi, şimdi askel'lerime 
~>-..... iki k~yi Kartacaya gön· tevkif ettiririm! .. Ve kaleye ha""" 
s'lllşlerdj; !bunlar kendisine t' 

~; ~erilmek üzere Anibal'm sederim! .. Fakat.. Ah!.. Çabul: 
~c?~ni istiyorlardı .. Kartaca buradan gidiniz! .• Size kim böyle 
~ ~ "Evvelce muahede yapıl' bir emir verdiyse, kim kendisin. 
'ııa1ıı:ırada Sagont'lularm Ro- de böyle bir kudret görüyorsa, 
~.. ,:ıa ittifak yapmış olduğu· askerlerimin süngüleri arasmdan 

Koşan emir subayına hem dok
torun reçetesini vererek il8.cr der
hal buldurmalarmı, hem de lem· 
nı derhal ya.nına çağırmalarını 

~l\~YlUyordu. Müzakere ve 
!.~aşa uzayordu. O zaman 
ı.t tlarda.n biri sırtındaki 
~rn ucunu kıvırdı: 

:ııt~ lırte, harp ve sulh şu kıv· 
~~l . rn içindedir; ikisinden bi-
tı 1~lihap edniz! .. 
~~1• kartacalılar biribirlerinc 
"'\l't> ar. Bu murahhasların 
~ h Çıkarmak i~in geldiklerine 
'~1~ istediklerine şüp • 
~ "-T.U. Bir devletin, en büyük 
~ır:ıını kendi elirle dil..c;mana 
~lt ebnesi kadar düşkünce 
~ ~ olur muvdu? Eğer cez.ı. 
~t:sı laznngeliyorsa kendisi 
• ~,YI verirdi. Karta.calrlar 

geçsin, elinden geleni arkasına 

koyma.sın!.. gidiniz!.. 
O vakit, siyah sakallı doktor, 

yUzti sapsan bir halde ve gözleri 
feci bir kinle parlıyarak keüln 

emretti. 
Filhakika, biraz sonra, komuta

nın dünyada yegane h~ya:. bağt 

ola.n, çıldırasıya stlvdiği kızı knr
~ısmdııydJ. 

Genç kız hMta yatağında bula· • 
cağını zannettiği • ha.basını böy!e 

köpürmüş, gayet feci bir halde 
bir baş Ml§.mlvlo komutanı qe- aomutmuş görilnce şaşırmıştı. 
limladı ve çevik adrmlal'la koğuf} Komutan, ktzmm yüzüne bir 
tan çrkt:J. milddet inanamıyormuş gibi baktık 

Komutan, esrarengiz Alman dok tan sonra, hiç c:r mu\nddımcye 

torunun milthbJ bir blddet ve hı • lilzum görmeden adeta giller gibi 
şmıla çıkıp gittiğbrl görünce, bir IOl'du : 
mtlddet hayret ve ,a,ırmı• içinde - Sen lngilbı euuu tm.ifain. 
olduğu yerde çivilenip kalmıştı. öyle mi! . 

Sonra, kalbinin en zayıf yerine Birden bire pşalamJş ol&n g r ,ç 

~ olaıı 1!' ..... ~-- - · jtMm...,..,.. -

san kcsilmi§ti, 
Bir müddet müthiş bir hayreuo 

baku. Fakat son'ra, va.7.iyetin e· 
bemmiyctini takdir etmiı: gibt, per 
va.sız bir azimli"! başını geriye 
attı ve şu ceva.bı verdi: 

- Evet!. 
- Evet mi?.. Doğru mu eöy-

lüyorsun ?. 

. - Evet! •. 
Bcynind~n vurulmuş gibi kar

yola.sının üzerine çöken komu
tan kızına hayretle bakıyordu. 

- Ya? .• dedi. Demek böyle 
ha? .. "Peki., benim İngilizlere ne 
kııda.r d••n olduğumu bilmiyor 
mı.sm?. • 

- Biliyorum! •• 
- O halde!. 
- Onun tçin onlara ?ıızmet e

diyorum! .• 
Komutan surabna bir tokat ye-
~ gibi morardı. • Dadaklamu a
~~>m>s e eli mı ..._ .. 

Genç kIZT11 y!lı;U kireç gibi bel\' 
beyu keı-ilmişti. Fakat gayet a. 
sabi bir a!lker olan babasına biç 
bir itiraz yapılamryacağmt bildiği 
için ba~ını eğerek metin adım· 
!arla odadan ~ıktt, 

Doğrıl! yer katma indi. Nöbet
çiye babasmm emrini söyledi ve 

. demir kapılı odaya girerek kapı· 
yı arkadan kilitledl Sonra eHıd 

yüzüne ka.payara.k, birdenbire ~ 
anan sinirlerle ve asabt hı~ktrık

larla bir c;ıocuk gibi ağlamağa 

başl&dt. 

Halbuki, kale komutanı, bakika· 
ti öğrenir öğrenmez, siyah sakal· 
h Alman doktonınun tehdidindeki 
eiddlfeti ve vahameti derhal 8Jt' 

, 1am.tş ye deliee eevdlfi kmnı hem 
ftiraf ettf#i faaliyetinden menet· 
ırıtş olmak, Jtem de 'onu at!lhafua 
altında buhmdmmt11 olmak ~ 
bu tedhlro ~ . 

( AIHllJ _.) 

Derviş P~anm ı;ifWk Nazırlı. 
ğmı yapamryacağmı anladım. Kcr. 
disinden bu vuifeden affmn rica 
ettim. · Yine oskerl kalemlerden · 
birine girmcğe karar \·erdim. Der' 

viş Pn.sa arzumu is'af etti. Ben 
de 1289 yılı teşrln1sanisindc, İs • 
tanbula gittim. Vapurdan ~rkınca. 

konağa vardnn. Paşa Efendim~ 

kapıya varmt§. 

O zamanlar seraskerlik kapmm· 
da Tanzima Komisyomı namiyle 
blr komisyon tcşekkUl etmişti. 

Ne kadar marul müşirler nna_ 
oraya iBa olup devam ederlerdi. 
Dervi.ş Paşa da orada ha idi. Ak. 
fam oldu. Dönem. Merdiven başnı' 
da durup kendfsfnJ sellml&dmı. 

Selim ...enliler. Safa geldini&, 
nudmlrz diyip "'5yle ayak Uzerin.. 

~*' -lMl•..ı.an' hl ~ 
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'Anadolaga 
göç seferleri 
u sabah T rak vapurile 460 
yerine ancak 57 yolcn gitti 

GiC::enlerin azlığından Ka.radenize yapılacak 
seferler tevhit edildi 

Kcn ·ı arzulıııile İstanbul tcrket.. I sında, 8 ve 9 unda kalkacak Kamde-
M ':< .... t1yenlerin meccıı.nl nakillerine niz mecc:ınl seferleri tavsiye edllml~ 
d_ vaM cdiimekledlr. tir. 

Dlın, Mudanya ve Karadeniz<? iki Vilılyetın bu bwru.staki tebliği a§tl .. 
vcpur tahrik cdlldlğl gibi b~UD de ğıdaclır: 

M.uda:ıyoya bir vııp~r glinderUml§tir. lsta.nLul vDAyettnden tebliğ orun. 
Bu s"Lahki meccnt seteri, saat 9,50 moııtur: 

de Trnıt vapuru yapmıştır. Trı:km Anad?!uya gidecek meccani yolc•ıalr 
mll'"cttebl 460 k!§i iken bu ııeyahate için Karadeniz Lakelelerlne ait 1 inci 
ancak 57 kişi igtirak ctml§tir. kafile rakilyat bakiyesinin tamamen 

D'.lnltll Karadeniz poatasmı yap,rn tevhidi mUml-:Un görillmU§ oldu"1n
A kf'lu vapurunun mUrettebi ise 173~ dan yeni tertip sevk pi.Anı aşağı yazıl~ 
ki§I MI. Bu mfüt.arm 872 si, kaldırıl_ mıştır. 

mI!l :>ıan Tırhan yolcusu, diğer 666 A - 6, 8 ve 9 mayısta kalkacak 
ki~! ae Akrunun l.~.,di mürettebi idi. vapurlar kaldmlmıyarak 11 mayıs 9U 

Altnı 1733 klıılllk mUrcttebe multıı- gUnU saat 18 de kalkacak Ak.
bil ancak 392 yoıcu ile yola c;ık•rıştır. au vapuru 6 mayıstan Samsuna m~ 

DUn 'Mudor.ya IK'ferlnl yarı:ı"\ Tra- rettep 2.U3 - 2161. 
km mOrettebi ise 460 kf!ıi tken b1.1 B ·- 8 mayısta Slnop ve Gerczeye 
~fere de ancak 57 yolcu i§Urnk et. rnUrcttcp l551-21GO 
ml§ti". c - 9 m~yısta Samsuna mQrettep 

VilAyet, bcyannnme verip de herhan 2415-28R 
gi bir s '>cbten dolayı vnl<tlnde vapur. D - 11 mnyısta kcza Samsuna mil. 
I:ı.nı. y tı em!yenlere bir kolaylık ol. rettep 25Sl-2S48 No. lı bilet ha.mille 
malc Ozerc yeni bir karar ittlhıız et.. rlnl bir partide iskelelere göttırecek. 
mlşUr. Bu karanı. nazaran mayısın 6 tir. 

n1iral Dar~an 
Londra, 6 (A. A.) - lsvicre 

radyosunun beyanına göre Amir"11 

Darlo.n dün tekrar P,arise g"tm' .
tir. Kendlııir.e slvMi rnn.,.,virJer 
refakat e<llvor. Radyo spik"ri A· 
miralln Pariste ya :ıcağı ml1nkr
relcrin Alman • Fransız mUnnse
ib:ıtınm fıfsl hakkrr"'a bi.iyük e
henımi.Y'''ti oldUb'llllU söylemi;ıtil". 

Vfşi, 6 ( • A.) - Amiral Dar
lan yalım: mnre"al Peten ile g(;' .. 
rUsm .,tür. Alınan noktal na1.an .. 
nın yazılı bir vesika ile blldirildlğl 
haber , . .,ri •or. Amiral bunu 
:MarP~ala. tevdi ctr.ıiatir. Ma -
reeaJ C.ıı. t.a.lı>ir'°n cevaTl vermJ .... 
tir. Alman ·· Fransız görtl~P.lcr!
nin şilndi c:>k vazrh bir ııaflıaya 
gi'rdif;i arJıışılmaktadır. 

AlMan teklifi hakkında bir~.ok 
ta.hmbl ... r vardfr. İ§gal edilen 
mmlakanın hududunun yeniden 
<;izllmesi, Fransız esirlerinin ser • 
best bırnktlması, t ::al mrusrafmm 
inclirilmesi gibi hususlardan bclı -
sedillyor, Herhalde tel:liflerin ma 
hiyPti hakkında. hiçbir §ey sızm -
mışlır ve müzakerelerin hemen 
netine vermesi bekdenmlyor. 

Avarn 
kamarasında 

Son harp hadiseleri 
müzakere edilecek 

ı ... Jndrn, 6 (A.A.) - Röyterln dip. 
lornatnt muba.btrl blldlrlyor. 

Avam lcnmarwıı, önllmUzdek! llk 
iki ce:seslnde ve Lordlıır kamarası ö
nümUzdeki llk celsesinde, hUkQmetın j 
Yunantatana yardım göndcrmtk sure 
Ule takip ettiği siyasetin tasvibini ve 
ortaşarkta ve diğer harp snbneıerinde 
imparatorluk a.skert harekt.tının hl!,; 
kQmet taraCındıt.n mUmkUn olan bU
tUn ~lddeUe takip edileceğine itimat. 
larmı bildirmelerini talep eden hilkQ.. 
met karar sureti tekllfı üzerinde mu. 
zakerelerdc bulunacaklardır. 

Avam kamaraımda, mUazkerelen 
barlclye nazırı Eden açııcalt ve bitti_ 
hıra pek muhtemel olarak hUktllnct 
adına mra ile yalnız Attlce ve Çörçil 
söz söyliyecektır. Müzakereler eıma. 
.smde. her ikisi de sabık harbiye nazı. 
rr olan Hore • Bellsha ve Olivcr 
Stanl<!y ile Loyd Corç söz almak ar. 
zusun:bdırlar. 

Lor.1\ıır kamarasında, mUzakerelcr, lr a~ hükOmati sanıldığına göre, yıılnız Uç saat sUre. 
cektlr. 

1 
•ı Pek muhtemel olarak muzııkerelr. manya 1 e rin, kamaralar azalarına son Llbya, 

Yunanı.atan ve lrak hAdlselcri hak· 

Yen.iden kındA neler dU§UndUklcrlnl söylemek 
!rr"<ıtını vermekten başka bir hedefi 

Siyasi münasebat oımıyacak ve bunun hartctnde beıkı 
. . . 1 de, 1stihcl ve i,çner meseleleri tle 

tezısıne karar verdı lngiltercde bunlarla altı.kadar l§ler 
Lmıdra, 6 (A.A.) - Of1 ajansına h.::l.kmdo. bnzı ır.utad tenkidlcr yapı

glire lrak hllkOmcU, Almanya llc )' - ı~c ,.tır. 
niden siyas! mUnascl>ct tesisine k • 
rar vermiştir. 

adasl 
'.Alınanlar tarafından 

İşgal edildi 
Mldllll adasındaki §imal limanlar.

ıım Almanlar tar:ıtmJan ltızal edild!· 
flnl bfldlrmlştık. 

Dlln de, saat 18,10 dl\ lkl İtalyan 
torpidosu ile bir Alman gemisinin Sa. 
kız adasma gelerek, hiç bir mukave. 
met görmeden adayı f&ıgal ettikleri 
öğrenllmloUr. 

- P.ndyo pı:ctcsınden -

de hatır sordular. Yine harbiye 
kalemlerine ginnck nrzu ediyor· 
muşsunuz buyurdular. Ben de ah. 
valimden bahsettim. Kalemlerden 
baŞka bir yerde barınamıyacağnnı 

n~ttl.m. 

Sonro. çiftlikler mescl~nden u· 
zun uzad.Iya. izahat verdim. Der • 
vi'.' Pn.:;a ile ertesi gUnU MU.te • 
şar Mı.met Beye gittik. Pa§&: 
°'Biz bu zatı ba.,ıta yoldıı. kullana. 
lım anru ettik olmadı!,, dedi MU.s· 
te~ Bey de: ''Bunlar suda balık 
gibidir. Kalemden çıkarl:ı.n>a ya. 
§IYa.mazlar,. dedi. 

Ordu kalemlerinden birinde ilk 
müııhale tay.infmi • f1mdllik Der • 
't'iş Paşa.nm koııapcSa.. bir odada. 
;atJp kalkara.k bek}emj}ğe ~!& • 
da. 

arp 94·2 Yb 
<adar sürecek 

(Bn' tnrafı 1 nclile) 
ta.iuninlerde bulunmaktıın içtinap 
etmiş j·alruz harbin l!li2 sencs:
na k~.dnr uzaması ihtimali bulur.. 
duğunu söylemlştir. Burada. teba • 
rüz ettirildiğine göre bu miltalea, 
Amerikanın İngiltereye yaptığı 
yardIInlarm neticesi ile aUIJı.:ade:r 
görünmektedir. ÇünkU bu yardım· 
Jnr, harblıı neticesi ilzerinde mil • 
ess.ir olmamakla beraber uzama ~ 
sma. medar olabilir. 

Yardım sevenler 
cemiyeti 

Yardımsevenler cemiyeti tsto.nhul 
idare ht:yeti bugUn öğleden sonra sr. 
at U te parti viltı.yet merkezinde bir 
toplantı yapacaktır. Topl.ant1da, §u.. 

benin kurulması etratmdakl son ha .. 
.11rlıklar göroen geçirilecektir. Bu a
rada cemiyetin tadil edilen nlzamn~ 
mm He kadınlann cephe gerisinde 
alaca.klan vazifeleri geniş mikyasta 
tetkik edilecek, ~nuııu hastabo.kıc • 
lA.rm yct.l§Urilme.sl ve bunlann çııhr. 
ma yerleri etrafında görUaU'ecekUr. 
Bu arada EmlnönU balkevindc dalml 
bir mtlracaat bllrosu U§kll edilecek. 
UT. Kazalarda okuyup yazma bllenter 
gönüllü hastabeJtıcı kay<ledilmektedil' 
ter, , 

Eski Kudüs başmüftüsü 
b:r beyanname ne§retti 

Filistinlileı i 
~ngiltere aley· 
hine mücade-

leye davet 
ediyor 

Beyrut, 5 ( A.A.) - Ofi ajan· 
sı bildi(,ı;or: 

Irak 1 .clli:eleri, manda altin
daki memleketlerde muhabbet 
tezahürlerine vesile olmu.,.crt:ur. 
Şamda Suriyeli üniversite Webe· 
si kafile halinde Irak konsolos.. 
h<:.ne.sine giderek kral Faysal ile 
Raşit el Geylfuıi lehinde nüma... 
yişler yapmu~lardır. Aynı talebe 
kafileleri lngiliz konsoloshanesi
ne giderek hasmane tezahilrler. 
de bulunm~lar ve !rnnsoloshane· 
yi taşa tutmu§lardır. Polis. bir 
hadiseye meydan vermeksizin a_ 

sayişi iadeye muvaffı:ı.k olmuş. 
tur. 

Eeyrutta. eski Amerikan üni· 
versitesi müdavimlerinden Irak. 
lı ve Filistinli talebe Irak kon
soloshanesi önünde Irak davası 
lehinde tezahüratta bulunmuş. 
tur. 

Salahiyettar malrnmlar Suriye 
• Irak hududunun emniyetini 
muhafaza için bazı tedbirler al
mışlardır. 

Bağdat, 5 (A.A.) - Hii1 ' a· . 
lehindeki te-zahürler bü) ·~ •r 
intizam içinde devam c 1.mekte 
ve hükumete her taraftan t=ada. 
kat teminatı gclmPktedir. Filis
tin mültecileri Ol'duya gönü!lü 
yazılıyorlar. Baf,d:: tta bulunan 
sabık Kudüs b;ıc:müft 0

si Hacr Hü. 
~eyin Filistinlilere hitaben bir 
beyanname neşred~rek bunları 
İngiltere aleyhinde1:i mücadele. 
!erine tekrar ba.şlamıya davet et
mi"tir. 

Memleketin idari ve iktisadi 
hayatı normal se:\Tini takip et. 
me1~tcdir. 

BaBvekil radyoda hir nuttı~t i
rat ederek Irak halkına, mUca. 
delenin ilk saatlerinde gösterdi. 
ği vatanperverlikten dolayı t e
E;ekkür etmiıJ ve ordu ile milleti 
tebcil eylemiştir. Başvekil blikCı. 
metle milletin, memleketin mü
dafaasını temin ve şerefini vika. 
ye gavcsiyle çalıştrklannr ve 
muzaffer c;ıkmak icin icabeden 
!bütün fedakarlıkları yapaca.kla. 
rmı ilave etmiştir. 

--o---

Toprukla 
İngilizler 3000 

es:r aldılar 
Alnıan ve ltalyanlar ye

ni taarruzlara 
hazırlanıyorlar 

J{e.hirc, G (A. A.) - ~· B. C: 
As!teri hatip Tobruktaki vaziyc .. 

ti gözden geçirerek demiştir ki: 
"!ki t:fıraf yaraWarmı tedıı.vi ile 

meşguldür. Taarruzun birinci gli
nünde dill?Jllıı.n birinci harict ist;ı·. 
kam hattında 2.000 metre gcni§
liğinde bir ara açmağa ve cep 
tet.;kil etmeze muvaffak olmu~a 
da bu cebin ~.tkasındn yeni bir 
müda!"aa hnttı kurulmuştur. Cep 
dalıili müdafaa ihattrnds.n birknç 
kilometre uzaktadır. 

Düş."llanm 50 tank kaybetmiş o·
mam muhtemeldir. Deniz yolu mli· 
nak:ılatı açıktır ve ~bumdan birçok 
e.<rirler sevkcdilmiştir. 
Kahir~, 5 (A. A.) - Umumi 

karnrgfilım tebliği: 
Libyada z.ı Mnyıs gecesi kıta -

larnnız mu'kab\1 tauı-ruzda bulunı•. 
rak düşmana. ağır zayiat verdir .. 
miş ve taarruzu yenilemek için 
düşman tarafmdan yapılmakta o -
lan hazırlıkları ifna etmiştir. 

Sollum rnmtaka.smda. mnkincll 
kuvvetler;miz yeniden faaliyet 
göstermişlerdir. Müteaddit dU.5 -
man müfrezelerine muva.ffakıyot. 
le hücum edilerek insan ve zırhlı 
otomobil itıôariyle zayiat verdiri'. 
mlştir. 

Habe~lstenda: Debuh bölgesin
de Hint kıtnlan 3 mayrsta Ema -
dani ve Uletberti zaptetmişlerdir. 
Bu harcl:§.t esnnsmda çok üstUn 
bir mevcutla vnpılan <lü~m:ınm mu 
kabil tn:ırrl'ZU tıırdedill"C'.lş, dllş -
mnn bir subayla 250 eı~baş ve er 
esir vermiştir. 

Kahire, 6 (A. A.) - Röyterln 
batı çölündeki İngiliz ileri kuvvet 
leli nezdinde ki muh:ı.biri yazıyor: 

.'.l'obruktaki Britanya kuvvcuen 

zv itin 
harb· e 
nazırına 

maktu u 
Demokrasiler 

havalara hakim 
olmahdırl 

TAYYARE IMALATI 
BÜYÜK OSTONLOK 
ELDE ETMELiDiR 

Vaşington, 6 (A. A,) - B. B. 
C: Amerika cumhurreisi Ruzvelt 
harbiye nazrrı St.imsona bir mek .. 
tup göndermiştir. Mektupta deni
liyor ki: 

"Dt"mokrasilerin semalara ha • 
kim olması lfızmıdrr ve d~mokre
siler bunu yapacak kabiliyettedir
ler. Ağır bombardıman tnyyare i~ 
malatmda büyük iislUnlük olmalı, 
her ay ileri kaydcdllmel"dir. İma
latın de.ha ı:abuk olmasını, demok
rtı.'.>ilerin ilstünlüğünü kat'iyetle 

•temin etmeliyiz,,, 

BİR AMERİKAN l'ıfl:'l 'SU~~ 
KAT'I SÜZLERt 

Va5ington, 6 (A. A.) - B. B. 
C: Amerika. limanlarında bulunan 
ve iş görmiyen gemilerin mUsade. 
resi layihası dUn mebooan mccıı • 
sinde müzakere edillrken bir me
bus şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Gayet tabii olarak tnglıtc

reye nakliyat için gemi kaflleleri 
kuracağız ve bunu derhal yapacr.. 
ğız. Milyarlarca kredi açtık, so • 
nuna kadar yard.ır.ı etmeğc azmet 
tik. İ§l yanda bırakamayız. Gemi .. 
leri himaye etmek bizi hnrbe so
kacaksa bunun için mi duracağız? 
Kat'iyyen ... " 

IIARV ARD ln\1VERSİTESl 
REKTÖRONUN HİTABESİ 

Boston, 6 (A. A.) - Harvard 
Universitesi rektörü Janıes Co
nıınt radyoda bütUn Amerikalılara. 
hitaben söylediği bir nutukta c1 .. 
cümle demiştir ki: 

"Dab:ı sonra gayrimilsavi ve Ü· 
mit'3iz şartlar a!t:nda muharebe -
den sakmmak için en büyük ümi
dimiz şimdi deniz harbinde muha• 
rip olmaktadır. Harekete geçme!.; 
saati sa"rih surette çalmı1'tır . ., 

Conant sözlerini §Öyle biUrmi~
tri: "Daha yakında lngflteredc 
bulunmuş olen benim gibiler için 
harbin müzakere ile kararla.sac:k 
bir barışla nihayet bulacağı zihnı. 
yeti kat'iyyen batıl bir §eydir.,. 

G n ral 
rey~erg 

Hanya, 5 ( A.A.) - Ege a· 
jansı bildiriyor: 

Giritteki müttefik kuvvetlerin 
kumandasını tevhit maksadiyle 
adadaki Britanya ve imparator. 
luk kuvvetleri kumandam Gene. 
ral Freyberg, Elen Kralı Jorj ta~ 
rafmd::ı.n bütün Yunan kuvvet. 
terinin kumandanlığına tayin e
dilmiştir. 

c~rn'an 3000 düarrıan askeri esir 
aL'llıştır. Alman ('n son haberlE'r 
geçen çarşamba ve perşembe gün 
!eri p:!k çok düf;man tankının tal-. 
rip edilmiş olduğunu göstermekte
dir. Almanlar ve İtalyanlar lnı:;i • 
tiz krtalarmm . iddetll mukaveme
tinden hayrete dli.şnıüş görünüyor 
Jar. DÜ§man taaı~ruzunda iş birJ:. 
ği noksanı bariz bir surette görü'. 
mekteydl Taarruz esnasında 11 
d~a.n tankı bir İngiliz tank dafi 
topuna karşı ilerlemi,, bunlardan 
dördü bu topla pek yakmdankl dl.o 
ğer top tarafmdan pek silrntle 
tahrip edilm;ştir. Topu idare eden 
askerlerden ilçli ya"ralanmış, fakat 
geri kalan erler dilşman tardedi • 
linceye kadar müdafaaya devam 
e~leıılir. Almanla.r ve !t,alyan
lar tardedilir edilmyz lngiliz kıtc
lnn taarruzi devriyo vazlfeclrini 
tekraT ele alınış, ııyni zamanda 
topçu da dUşma.n nakil vasıtaları 
iizerine tekrar ateş açmıştır. Ta • 
o.rruzun aklın kalması, Alınanla • 
rrn Mısırda yapmak istedikleri ile
ri hareketi haz.rrlıklnn frln ağır 
bir darbedir. AlınnnlaT Bingazi -
den Solluma giden büyük sah.il 
yolunu blli kullanamamakta ve ta 
arnızlarmm her günkü gecikmesi 
yeni İngiliz takviye kıtalarmm be
tı çölüne muvasnlntına im.kfı.n ver. 
mektedir.ı: 

Cebe!üttarıktaki 
büyük harp 

gemileri 
kde ız~ 
a 1 ı 

Arkruvayal 
tayyare gemısi 

de aralarında 
La IJnea, 5 (A.A.) - Otı Fmns:z 

Ajansı bildiriyor: 
ly.gilterenln Renovn ve Elisabeth 

zırh?ılariyle Sheffeleld, ve diğer bıızı 
kruva?:örlerl, muhtelif torplto muh• 
rtpleri, Are Royal tayyare gemlsl, 
mUtt'addlt denizaltılar ve bir sarnıç 
gemle! bu sabah CebclUltarıktan ha· 
reket etmişlerdir Gemilerin hareketi.. 
nl boltaz üzerinde uçan altı tayyare 
himaye etmL,tır. Askeri limanda ~m
dl Arsas tayyare gemls!le t!lli ehem· 
mlyctı haiz Uç gemi kalmı§lır. 

l..a Linea, .> (A.A.) - Fraruıız ot! 
Ajansı bildiriyor: 

Dlln bUtUn gündüz CcbclUttankta 
dağ, llnıan ve körfez nzcrtndc pek çok 
İngiliz deniz tayyareslyle avcı ve 
bombardım'ln tayyaresi uçmuştur. 

GUn batarken birçok harp gemisi Ak.. 
denizde manevralar yapmak için a· 
çılmışbr. Akşam Uman~ Ark Royal 
ve Argos tayyare gemileriyle Repulse 
ve R~novn Dlrttnotıarı, bir kruvazör, 
b!r torpido muhribi, bir de denizaltı 
filosu vardL 
Dlğ"r cihetten ttı.mlrde bulunan 

Sheffielti kruvazörU de meçhul bir ts
tlkl!mctc hareket etmiştir. Bu knı
vıızörUn yerine tAmlr rıhtımına. ha.sa· 
ra uğı-amı§ 1ki destroyerle bir deniz
altı çeltllmişUr. Öğleden sonra !çlnde 
mUhlm bir şahsiyet bulunduğu söyle· 
nen dört ır.otörlU bir tayyare Cebe
ıuttaı·ık'a gelmiştir. 

Büyük l\1illet 
Meclisinde 

Dün 111üzakerre 
edilen kanunlar 
Ankara, 5 CA.A.) - Büyük 

Millet Mecllı!i bugün doktor M~ 
har Gennen'in başkanhğmda. top
lanarak milli piyango idar~in 
1939 yılma ait bllançosu hakkm -
daki divanı muhasebat mo.zbntası
na ve maliye vekili Fuat Ağralı tn· 
rafıudan bu idarenin mesaisine 
dair verilen izahata ıttıla peyda 
eyl<'miatir. 

Meclis bundan sonra TUrkiye -
Almanya arasmtil\ki ticari mUba
delclere mütedair hususi anl:ıımıa 
ve tediye anlaşmasmda mevzuu 
bahis hükümlerin tavzihine alt. not 
larla Türkiye - Yunanistan ara
sındaki kliring anlaşması tasdikine 
ve yine bu iki hükumet arasında 
mUnaktt kl:ring anla,.'!Tnnlarmm 
temdidine ait kanun tayiha.lıı.rmm 
birinci müz:ıkerelerlni yapmıııtır. 

Yine bugünkü toplantıda vilayet 
idaresi kanununun ikinci ve 71 in· 
ci maddelmnin değiştirilmesi hak
kındaki kanunun birinci maddesi -
nin <E) fıkra.sınm tefsirine ait 
mazbatanın da birinci müzakere -
sini yaptıktan sonra çar§alllba gU
nU top:anmıık üzere içtimarnıı ni
hayet Vl!nniştir. 

POLiSTE: - =-

Bf r adam evinde 
ölü bulundu 

Şakağında bir kul'şun 
yarası var 

Mercanda Uzunçarşı hanının 
arkasında 9 numaralı evde otu· 
ran Ayşe adında bir kadın evvel 
ki gece polise müracaat ederek 
misafirliğe giltiği bir ahbabın· 
dan eve döndüğü vakit kocası 
Mehmedi ölü bulduğunu söyle· 
miştir. Filhakika Mehmet, hftdi
se mahallinde şakağından tab:ın· 
ca. yarası almış 'bir halde ve 
kanlar içinde ölü olarak yatı· 
yor<lu. 

Tahkikata 'bJşlannuştır . 

ÜÇ YANGIN 

Ciba1ide Odun iskelesi soka
ğında 1/2 numaralı sigortasız 
üç katlı agşap evin taraçasına 
Ali adında birisi mangal yakar· 
ken sıçrayan k1vı.lcnnlar, bitişik
teki dükkB.nm taraçasmı tutuş
turmuştur. Bu dükkanm tavam 
krsmcn Y?lldıktan sonra itfaiye .. ___ ~ d • ··~-C!i•• "l .. t~'-
114441.Ill an SOllPiU.111 muş,w,. 

h'ak topçuları 

bb8ni 
eyi 
iden 
bard 
n etti 

lngiliz 
tayyareler 
Bağdad Uzerin 

24000 beyanna 
attllar 

Kahire, 6 ( A.A.) - B 
İngiliz karargihı tarafından 
akşam neşredilen bir hususi 
liğe göre Irak topçu kuvveti 
zar günü Habbaniyedeki 
hava kuvvetleri k ........... ~·-
bombardnnan etm.iftir. 
İngiliz avcı ve bom·"-·""t'llll 
tayyarelerinin faaliyeti b 
le bombardıman ciddi netice 
mcmiştir. 

BİR KÖPRÜYÜ TAMllt 
EDEN 1NG1I.tzr.ER 

Kahire, 6 ( A.A.) -
Habbaniyede ibaflayan Bri 
devriye faaliyeti muvaff<>•1r111191• 
elde etmi~. İngilizlerin ·. 
altında bulunan Basrada yen& 
şey yoktur. Iraklılar Ru 
bir köprüyü tamir ederkell 
Britanya za:bitile birkaç . 
den mürekkep bir müfrezeyi 
etmişlerdir. Bunların ak 
hakkında henüz haber ~l • 

• JRAK RESMi TEBLtO 
Fağdad, 6 (A. A.) -

karargfilıı dün netıettiği 
de diyor ki- Irak topç\l k\11 
Ha.bbaniye'} i hombardund 
miştir. Hava kuvv~tleri b' 
keşif uçuşları yapmı§tır. 
hava kuvvetlerinin 4 ma 
Ra.sid kararg"dhına yap 
taarruzda 10 kişi kaybetti. 
rada bUyük hasar vaıdır. 

liABBAN1YEDE V AZ1 
NAZiK 

Kahire, 6 ( A.A.) - B.~ 
Askeri hatip, Irak ahvali 
kında demiştir ki: "lra!t'a 
man tayyare ve zabitleri gel 
ne dair hiç bir ali.met y 
Irak tayyareleri 120 k 
Bunların hepsi aynı model 
Fakat pek azı son sistem.dit· 

Rabbaniye civarında v 
bir parça m~kül ve naziktir 

BAGDAD UZER.lNE 
ATILAI'1 BEY ANN..n.ıvıu.--· 

ondra, 5 (.A.) - Hava 
rctinin tebliği: 

Dün İngiliz tayyareleri 
dad üzerine arapça yazılınJf 
bin beyanname atmışl 
Tayyarelerimiz Bağöadın ~ 
kında mUhinı bir Irak ~ 
müesseselerinin bulundu-hı 
asker Elraşid'i ıickletle 
drman ettikten eonra ü.11 
dönmüşlerdir. Hangarları.. 
mirat atölyeleri, büroları, 
binalar ve yerde bulun&Jl 
yareler üzerine tonlarca 
atılmıştır. Mühimmat de !rıl 
na. yeniden isabetler vaki o,..,,-,. 
ve toplu bir halde buluna!l ~ 
ye vasıtaları huara ~ 
tır. Bomba Ye kurşun patÇ-:-tf' 
ile en a~ğı bir dUşmaıı tarr'I 
si tahrip edilmiş bir coklB~ 
ha.sara uğratılmıştu-. tki ~ 
avcı tayyare.sinin d~ 
zannodilmektedir. Bir ~· 
tayyaresi üssüne dönm?. 
İngiliz ha.va kuvvetleri ~ 
sonra Moaskar Elrsşid il~ "t 
dad hava meydanı mitrab--
teı;inc tutmuş!nrdır. ~ 

Bir tayyare yakılmJI ~lf 
tny-1are meydanmda en ~~~· 
~..r tayyareye isabet vaki ~t; 
tur. 

Hileli ayakkabılat 
(Ila~ tarafı 1 -"'''

lberi kfı.fi kimyevi~~ 
bip olmıyan deri faıbri~ 
bunların yerine bi1sbütU!l ~ 
maddeler kullmdıklarJ, . 
kremlemed.ikleri de 
tir. Bu suretle halkın 
meydanda iken ald~ 
yeti ortaya çıkmaktadtr· 
murakabe komi 
de bu mesel 



' • f Fl :\: B ~E ıf= --;Alillm posfd , ır 

"" l .• --... 
~. J.-&ia;~~at 

,, BiR BiLEN YOK-DOGRUSUN " 
~ güzı p.zotemde, IJabeo. bula tutarlar. 
~ 1taı)'all kuvveıtlerl ku- GMll JıHer, t&ldye yapılır ve e. 
Qı; ı dük ele Aosta'mn bil' ne- bediyet ~ Asker1 yolcusunun tabutu omuz-
~ ~ giderken lanır, yirmi otuz adnn gidildikten 
tN...... ~ bo re&bnde, Dük çok mü• . ~ sonra, komşulardan biri kotana 
\b._, _ gliriinllyorda. Hatta se- · ~ gı.rmck, birkaç teselli sözü söyle.. 

(. c!ıı, en kauat1.Dıım.ışa bcnziyoı- mek için etrafına bakınır, Musta.-

ı..ı llQ smincin neden ileri geldiği· fa ağa;n arar. Fakat göremc-z. İyi 
t"'-~· :;ört'medii;-in~ hükmettircrek, saf• 

.ı._ -mın etmek miimktin degi.1-..., 9ünktı larrn araı,m;p. girer, çlkar. Nafllo 
t~ , Aostanaı tı."lun.a.ıı~ ağa yok! .. 
cbt.. ordu, hm.Uz o hın....ude du-.. ~ Kendi kendine: 
~ tebeestiın çiçekleri açtı. 
~ mu\'a.ffıi.kıyct gôstcrl'
ie, ba.ı.~ 1'obrukta \ 'C eli . 
li lava§ saltabrmda. d:ı. lyl Le-

~ alınn.mamL;:, lıilaki .. dü~ınan 
j-...s zu durdunılmn,tur. Ve a· 
llıUt !arın vcnllkleri haberlere göro 
ll~rrızla!' t~nkbra çekilınlşür. 

t\Jı l1Ytti:;1i ,kll~ğil ho:ı blr çocuk 
'u.r: ta!JJYı:uı ve her ,eyden bir 
rl!....~ ve ka.llliahA h~l çıkaran, 
~ Y"Urtlarma tecavüz cdlldJği 

~ lıcrhlJ'f bir yırtıcı kartal 
ttıı..... :U llabcşlllerln de, yurllanm 

l~. iı:~. ca.nslperane boğu~ 
~ \C du]51DallllU'Dll ~·u zayi· 

~. ıığrathklan hsbcr verilmekte· 

~:udi bu vaziyet ~smda gül• 
~. nıı Uumı, yoksa 80muı1mak 

·.. nu tt0r-t1ya mtls~ 'VC:\"& 
~n 1"'~ • 

~ı 1• cevap venınılyeoeğim. Fa
llı bır fıkra ynzacağmı, belki, il.i 

ı~un cmubmı o fıkrada bu-
Unuz: 

~tafa ağa, Edlmenin kaba.da· 
~ danım,. Fakat 6yle palavra• 
ti! ltıeyh.ıuıcye gidip içip lç!p cam. 
~~ ~,. elanm, maealan devlrm 

~Para l'Crmeden giden ~Ul' 
tı~ ayıkınlaa değil, mert, eli a. 
~ hova.rdal&rdan... Aianm bir 
'lıabnsı ADa.hm. rahmctme ka-

r. Duyan ko,aJ', evin an.il kil· 
le bir mah!!er hal1n1 aJır. Fazla 

~ 'P ~nrns.k lstlyeınler, Mas.
~ agu.ya brralnnadan ~HlnUtı bo 
~ ölçerler, tabut ııamrlamaya 
bir tlar. Bir kısmı, kefen almaya, 

f:aknnı J..111a tedarikine seğir 
._; ~lr be.§kasl Klbe öril\stl ile 

~ ~~~r. O devirlerde, bogiblJril 
~11yü göttinnok bir klilfet sa-
\Jı ığı i~ln, blrtakmılan dıa ı• 
~tomak için mn.arhğm yo-
~ ..... , 111 .......... 111111111111111111 

t:DEBIYAT 

- Eyde ka1masm! der. B<>tkl, 
bir "ö'ere sindi, matemloi gözyaş• 
laJ'ı clükerck a\·utma.ğa sına.5ryor. 

Bu fikirle, eve k<>!:&r, Jmdtnla .. 
ra roorar. Müspet bir ceyap alama
ymca fena fikirlere 7.ahip olor, 
Kendini öldttrmesln, blry ağa.ca a..4'· 
masm, kuyuya afmasm ! sualleri 
kafa mda L..,tlfbamla5ır. 

Bu lhtima11erl düşünerek, bah

çeyi arar, kuyuya bakar, ai:."7tnm 
ne ölüsünü, no de dirisini bulur. 
Umif.biz dönerken, ahır kapıı;mm 
açık olduğuna görül'. Yüreği hop
lar, W})eftd borada t"aDma luymııt
tır!" dlyel"ek, heyecanla içeri gi
rer. \'e lkt atlım atınca ,&,kmldt

taıı kiitük dfllnl yutat'Ak bir hale 
gelir. Onu ~utan manzara. ~-"' 
dor: 

MmJtaf& ağa, ~lann tiıııtunc 
oturmuş, ıı:ar,ısma aldığı böğürt

len gözlü, çilek dudaklı bir çlnge .. 
ne kmyla tatlı tatlı konuşuyor. 

Komsu ~. sert ve ktz~ 

btr Sftlle 90l"U': 

- Bu hal ne be MoıııWa ! Ba
banın cenazaııl me"l.ara götttrülür
ken, borada çingene kt7ıyla oturup 
sohbet cdlyol"SO.D? •• Ayıp değil 

mi? Seaha bbedaJıhğm& y~Tr 

mı lıa ayol?_ 
H111'bfa. ağa ~ll aldmş et

memi , kızla tlOhbete devam et
miş. Neden llOll!'aj llitckıü istek
• ayala 1r.aDııarak ıu cevabı veY

ml§: 
- Bir halttır ediyorum, fbka.t 

keyfimden mi, ım.temhnden ml, 
kt'lderlmden ml, ftlWal bell de bll
miyonm. 
Bir bilen yok doğrusun ftlahhUA.

lem bi!llevab 
LAEDRi 

........... .... 
" 

ı lEVS'E MEKTUP 
1 Ey lWdZen! 
• Vo lleD, 413· Mlnene, B~ ~ 

Ollmp dat'&J'mıla arf:llı, 
Ebedi humr abıDlleri wa:aiJ•· 
F..ı.1ni,\or uadel rtb:gkw, mıfJll mqd.. 
Ve dokm; ba,Iı devlerle 8iz, 
'Bir UAh gtbt ~us. 
Atına tıOkak)armda .udortar, 
Artomls'in ruma ı~ 
Venlls'e ıı.aa lmsturaduıB, 
nmfa'ID.mı dmbııSe .ız, 

Jiiınblllr ~CI .rttyay1 ,e6JCJel!lfrıtd 

Dlıık Cötllall1 FJdyu o!tJlW'ı, 
Kıvırcık, kumral ~ rtm&Arda 
Uçarcasına 1nJp 
Oltmp yamaçlarmdsa 

l'Oticlclon'aa 1ırlD6r .... ,... ~ 
Denizi dalga dalp 7.u.ycblar-
ÖDde, pblıuım11 al &Uaıi)'k- POlll!fdon, 

Arkada, disk «ötusJtl Jl'N3'M otuJlsn. 
Atecıe'nin atm:Miertyle wn1d!J,u'. 
O mavi eolara mumllat olan. 
o bla kene daha p44al: 
o bin kcrre «:ah& canavar slkloplan 
Baklls'lln kackblncJe yan.ıuı klzlllık 
Jlemcter'ln ı;lirbl.l:z aaınalarmdall •ıır.clırdmıt p.rap tkllJ, kandır! 
liöpilk ~11 \ 'CDlll kn1a.mım 
Narin d:ur.:ırlıı.nnd.an ~kUmlt JLUr!
i\'e ı,tn en k<•tüsU, Baktıı blr lJlMDdtr, 

lnsan, bir BaMı!9! 
Çılpa ölilm nartıarlle olmdi KAN ._yra.nndıt, ki zARBI 
\'e .en, Ulht ~ter, 
hır elinde orak 
~nde blr tutam •n baııak. atlQ'onan. 
A~rımn. ~Dverctn bnath V•b imlan tçtn, 
AflQorıam, Disk söl1blD Ftc!yae otuJlan ~ 
A~, fadkıtll Sokrat, 
~kah~ Roml,_ 
Ve ağbyomm, bO.ton bir bıp.0hk .._ 

~! 
8'onbıle berakır. - q 

Sentn l(llndlr «k ,...ım. ' 
Ve bOtdJı s6z yqları... 
8rdııı dtbı,--m.ı& 't'llll,t gteeler, 
Bitmez, tukenme1 bir ölftDL. 

e bfol!, EIW&Dı pir, 

Yirmi aylık 
harple 

Alman a 
e 

kaz ı? 
Avrupa kıtası
na yayılması 
· Almanya 
hesabına bir 

kazanç 
sayılamaz 

Bir eylill 1939 tarihinde baş
ı~~ olan Avnıpa harbinin yir. 
mıncı ayına girmiş bulunuyoruz. 

Denizlerde, havalarda ve bil· 
hassa karalarda cereyan eden bu 
harple yirmi ar içinde bir çok 
devletler mahvoldu, bir çok mil .. 
leUer istiklallerini kaybetti ve 
Avrupa coğrafyası altüst oldu. 

Bugün Avrupa kıtasma bak· 
tığımız zaman biltün bir ıut'ayı 
saran bu haminin dışında kalan 
şu memleketler olduldannı <>'Ö
rürüz. 1.sveç, İsviçre, lspan~, 
Portekiz ve Türkiye. 

Eylül 1939 da hnrp başlamaz.. 
dan evvel Avrupa kıt'a.smda 27 
~üstakil devlet vardı. Bugün 
ıse bu devletlerin on bir tanesi 
iştiklfillerini tamamen, .beş tanesi 
de kısmen kaybetmiş vaziyette
dirler. Avrupa memleketlerinin 
hemen hepsi harbi yakından 

görmüşlerdir. Yirmi aydanberi 
devam eden harp bugün için 
Almanyaya birçok toprak kazan 
mıştır. Avusturyanm ilhakın

dan evvelki vazi;•cti göwnünde 
tutarak Almanyanm bu harp 
sırasında. işgal etmiş ve istiklaI
lerini ta.mamen ortadan kaldır
mış olduğu ve kazandığı top
rakları ve nilfusu gözden geçire.. 
lim: 

A vusturyanm mesahai sathi. 
yesi 83900 kilometre murabbaı 
nüfusu da 6,800,000 kişi idi • 

Belçikanm topraklan 30,4000 
kilometre muralbbaı nüfusu da 

• sekiz milyon 200 lbin kişi idi. 
Danimarkanm m.asahası 

42,900 kilometre murabbaı nü· 
fusu 3,5 milyondu. 

Almanya Fransanm üçte iki. 
sini yani 360 bin kilometre mu
rabba. t.oprağmı işgal etmiştir. 
Bu mmtakada 30 milyon kadar 
kişi ya.cpmakta idi. 

Almanyanm yeni işgal ettiği 
Yunanistanın mcsahası 130 bin 

0

kilometre murabbaı nüfusu ise 
6,5 milyondu. 

Norvcçin mesaha.Sl' 322,700 
kilometre murabbaı, nüfusu da 
2.000.000 kişi idi. 

Hollanda.run masahası 32.800 
kilometre mura.'bbaı, nüfusu O 
milyondu. 

Almanya mağlO.p Polonyanın 

yansına yani 200 bin kilometre 
toprağına sahip olmuştur. Bu 
topraklar üzerinde 16 milyon 
nlifus yaşamak-ta. idi. 

Çekoslovakyanm mesahns1 
140,500 kilometre murabbaı, 
nüfusu da 14,900,000 kişidir. 

Yugoslavyanın roesahası 24.S 
bin 700 kilometre murabbaı, nü. 
fusu da 14. milyon kişidir. 
Şu hesaplara göre Almanya 

işgal ettiği topraklar da dahil 
olmak üzere lbugün iki milyon 
yirmi dokuz bin sekizyüz kilo
metre mura..bbaı toprağı ve 168 
mieyon üçyüz bin nllfusı.ı yar 

demektir. 
Bir de üçlü pakta girm~ ~.: 

Almanyanm boyunduruğunu ka. 
bol etmiş olan devletler vardır: 
Bunlar Romanya, Macaristan 
vo Bulgaristandır. tspa.nyanın 

1 

da bu pakta gil'meğe namzed 
8l1AT TAŞER olduğu söylenmektedir. "Oç'IU 

~~----.. -..,,..,,,._,, ........ .,,..,,..,, ..,., ___ NH•trNIP'_,,§•Jl..;i;;l~I ;.;...:;,;, ~:..-ı .. rt pakta giren ibu devl~erin~ 

Balblmt mnralarmıa ~ 
na MOSlt "AR ... .,, T'l'~l!lm. 

raldan da Alman işgali altlnda 
olduğuna göre Avrupanm en 
mühim bir kmmı, ha.ttft. bemeıı. 

hemen hepsi Alma.n im;ali altın
da. ibulunuyor demektir. 

Bu Almanya için ne dereceye 
kadar bir k~ saylabilir, bu
rası üzerinde durulacak bir me
seledir. Almanya ilhak etmek 
veya harpten sonra ilgal etmek 
şekillerile bir milyon 559 bin 

Çocuk ruhiyatı 

ve küskün 
ç c k 

Yazan: HAUS OZGO 
Hemen daima matçılık ile küs.. Bunlar kendi başlarına. ka1-

künltik. birbirlerine karıştırılır. mak, dünyadan, herkesten uzak 
~~lb.ukı bunlar ayrı, hayli fark. la.c;mak arzusu ile yanarlar ın: 
ı ıkı ruhi tczaıhürattır.. safirlcrden hoc:la.nınazlar, ~Usa... 

Küskünlük inatçılık vardır. l firliğe gitmeği hiç sevmezler. 
bwıu kabul ediyoruz, fakat her 1 Toplantılar, merasim, ila!h_. 
inatçı çocuğun muhakkn le küs - Bunları çok sıkar, gözleri ildde 
kün olmadığını yapılan bir çok ıbirde santa. dikilir, hal~ anım 
müşahedeler açık bir şekilde gög sabırsızlıkla beklerler. 
termişlerdir. lnatçılar yaptıkları hareketle-

kilometre murabbaı toprak ka-
1,a:nmıştıT. Yani bu meıhleketler. 
de oturan 102 milyon nüfusun 
canr ya.nm.ıştrr. Bu büyük fütu
hatı ile lbütiln Avrupaya yayı· 
lan Almanya hiç şüphesiz gay _ 
ri memnun milletleri baskısı al
tmda tutabilmek için geçtiği her 
yerde büyük kuvvetler bırakmak 
mecburiyetini duymu.~tur. Sonra 
bu şc:kilde Almanya bir parçası 
ve 165 milyon nüfusu Avrupada 
ya.,aya.n büyük servetler memle· Küskünllikte daha ziyade is _ 
keti ile de her tarafta ve ıbUyUk tek. sebat, ısrar vardır. Kilsktin 
bir hudut boyunca komsu olmuş ltik daha ziyade bir aksülameL 
ve nihayet menfaatlarıda çar- j dir. Küsklin çocuk takındığı du· 
pışmağa başla.ımşbr. · rumu ile .kendisini müdafaa et -

rin makiıl olmadıklarını bilirler, 
fa.kat fedakar!ığa asla ya.nar 
mazlar: burilarm zihinlerinde 
hemen umumiyetle bir gerilik 
vardır. 

Sonra Avrupe.ya karşı har.be- 1 mek ister, bru:;kalarmdan u2ak 
den İngiltere her gün artan bir ya.şamağı tercih eder. 

Küskünlük ve İnatçılığın zn.. 
hur ve inkişafında rol oyn.ıyan 

birçok amiller olmr..kla bcmlber 
terbiye, bilhassa aile ve okuL 
tarda tatbik edilen terbiye siste· 
minin ba.5ta geldiği ~~ikardır. 

Bazı idaresiz ana ve balbalar 
yolsuz hareketleri, ve bilhassa 
çocuklarının her arzusur u ta.t
min için gösterdikleri duntmtm 
yayavrularına ne kadar zararlr 
olduklarını dü~ünmezler. 

kuvvettir. Filha~b .İngiliz ada- Fa.kat icabında aksülameli 
larmrn mesalıası 231,000 kilo. passif olmah-tan çıkarak aktif 
metre murabbaıdir, ve bu ada- · bır hal alır. Bu gibi anlarda ço. 
larda 45 milyon nüfus ~. cuk harekete geçer, kızgınlığa 
fakat İD.ı::,~tere bütün dünyaya inkil~p eden hiddetini başkala_ 
yayrlmrş mnazmm bir impara-
torluktur. Müstemlekeleri, do- nna yapacağı eziyetlerle gider 

meye çalrşır, bu bir nevi intikam 
minyonlnn tü.kermı«l: birer kay- dır. Bu v112jyete gelen ~ıocuk ne· 
naktır. İngiltere imparatorluğu. reye geleceğini düşünmeden et. 
nun nüfusu 500 milyon kişidir. rafına yumruklar, telaneler sa. 
Sonra. ıbu mııazzam imparator- vurur. Yalnız zararları hiddet
ltık tükenmez kaynaklara zen- li çocuklarda göriildüğü kadar i· 

Çocuğiı katiyen ~ımartnrn.malı. 
dır. onun her istediğini yapma. 
malıdır. Zira ~ımanklıktan mey. 
dana <>'elen ~ · üsk"nlük" d' ~ · 

ginliklere maliktir. nihayc-t ln. !eriye gitmezler, ekseriya zr.rar. 
gilterenhı arkasında dü~yanm ları başkala.rm<lan ziyade kendi. 
en ?.engin memleketi olan Ame- sine müteveccihtir. Yaralamak -
rika hür milletler için çalışan tan ziyade yaralanırlar. 

o .ıo. u ıgerınden 

çok tehlikelidir. Bunlar daha 
çok müstebit ve hnf}in olurlar, 
ve küsh.-ünlüklc!'ini bile bile ya.· 

parlar. 

bir fabrikadır. 

Tükenilmesi imkansız olan ibir 
silah ve mühlınıruı..t depooudur. 
Halbuki bugünkü harp bir si!A.b. 
ve mühimmat harbidir. Harp 
eden nüfus değil. malzemedir. 
Binaenaleyh A vnıpa içine ya
yılan, dağılan ve heryerde bir 
k ı e m ı n ı kaybeden Alman 
harp ma.ki.Desinin myxflamış ol. 
duğunu kabul etmek limndır. 
A vıı.rpa. içine kapanan ve ham 
maddeden mahrum bulunan Al
manyanm kaybettiği harp mal· 
zeınesini tamamen yerine koy • 
ma.sına im.kln yoktur. 

Bu baJamdan Almanyanm Av
nıpadaki bUyiik fUtuhatı kendi· 
sine kazanç değil muhakkak za. 
rar olmuştur .. Yamı harbin 
kat'i neticesini tayin e&cek mu
harebe başladığı zaman Alms.n· 
yanın bu mal7.emede kay'bı mu. 
hakkak kendini hissettirecek ve 
za.fcr az zayiat vermiş ve dur
madan hazırlanarak malzemesini 
yenilemiş, çoğaltmış olan İngil
tere tarafmda kalacaktır. M. 

lngiliz 
tayyareleri 

Alman deniz 
üslerini yeniden 
bombaladdar 

Lorıdra, 5 ( A.A.) - Sahil teş
kilatına. mensup Iİllgiliız tayyare
lerinin dün gece Norveç sahille
rine ~ düşmana kal1l1 yap
tıkları akınlara parlak bir ay 
ışığı yardım etm.iştir. 

İnatçı ise fazla şeylerle uğraı;· 
maz, daha doğrusu her şey onu 
alakadar etmez. Fakat bir şeyle 
meşgul olduınu onu terketmez. Küskün çocuklar karşısında 
oruı. yapışır kalır. Bunun yal _ alınacak ilk tedbir şu olmalıdır: 
nız bir gayesi vardrr ve bu ga.. Çhcuğu hemen, .hiç vakit ka~ 
y<'ye dosdoğru gitmekten hiç betmeden aile mırhitind~n uzak. 
çekinmez, verdiği karardan ge- l~<rtirmalıdır. Küskilıı çocuğu 
ri dönmez; tbildiğinden hiç şaş- ~ıddetle yola getirmek isteyenler 
rnaz. çok aldanırlar. Çünkü rocuk iyi. 

lnat.çı kimseler ekseriya, 7ıeki leşIDez, tam tersine olarak gün-
den güne fenalamr. 

değildirler, wki olanlar da kark. 
terlerin.deki tcvessUsler dolayı. İnatçılığa. gelince, burad ook 
sile istifade edemezler. Bunlar dikkat etmelidir. Esa.~n inatçı
fazlasile alıngan olurlar, itimat lığı kökünden söküp atmak mUm 
sttdırlar. hiddete fazla elverişli- kün olmamakla bernlber, bunun 
dirler, inatçı olmak istemedik • iş sahasında oynadığı rolü düşü· 
leri halde bu huylarından vaz ge nerek çocukta makili bir şekilde 
çemezler. kalmasını temine çalışmalıdır. 

Küskünler zeka itbarile geri Bunu da diğer bir çok yazıla-
değildirler; fakat başkalarına ronızda işaret ettiğimiz gibi ted· 

ricen ve asla şiddete 'başvurmak. 
faydalı olmak istemezler, dilştin 
celerini saklarlar, bunlar inat. sızın yapmağa gayret etmelidir. 

İnatçılık halinde çocuğu dü§Un-
çıl.nrm aksine olarak ekseriya, . . . meye davet etmeli, tuttuğu yo-
umumıyetl~ zekdırler. Yalnız m· 1 doğ 1 ad ~ k · • zivayı çok sevdiklerinden :r.eka· un. .

1
"\l 

0 ~ ıgmı en:iısınıe 
1 rmd k~"· d d . tif d sakın bır şekılde anlatmalıdır 
a an ıuı erece c ıs a e • · 
edemezler. HALiS ôZGO 

eden üç projektör.il bombaladığı· 
nr hava nezaretine bildirmiştir. 

ChoI'\bourg icvarmda querquc
ville tayyare meydanı bombardı· 
ma.n edilmiş ve krşlal:lra isabet· 
ler olmuştur. 

Saint Nezarire doklarına da 
şimal sahil t~ilf.tına ait tay
yare filosu tarafından ta.arnız 
edilmiş ve bu deniz üssünde bir 
kaç dakika iç.inde geniş bir 
sahayı yangın ka.pl:ı.mıştır. Son· 
raları hedef üzerine gelen pilot 
müten.ddit infilak12r · mü.)ahede 
etmişler ve onlar da bombalarını 
bu tahribat sahasına atmışlar· 
dır. 

Tayyarelerimiz tarafından p:ı.zar 
günli yapılan gUndüz btlcumlan 
esna.cımda dllşmnnm bir devriye 
gemisine ısabet kaydedilmiştir. 
Tayynrcler ayrılırken gemi bat -
makta. idi. 

Saint Nami.re havuzlan da bom 
baroanan edilmiş Ye ynngmlnr çr
kanlmışt.ır. Başkn İngiliz tayya -
reler Sierburga ve Kı>rkclvil tny• 
yare meydnnma hUcum etmişler
dir, 

.Par.ar günü öğleden sonrn sııhll 
servis.ine mensup tayyareler dev· 
riye uçuşla.n esnasında Norveç sa
hili ac;ıltlarmda te.hminen 3000 ton
luk bir düşman g<>mtaini vo c~nubi 
Norveçte diğer hedefleri lıMıbn.r
dıman etmişlerdir. 

Londra, !i (A.A.) - Hava ne- BiltUn bu harekatta hiç bir lngi-
znretinin tebllği: liz tayyaresi kavbedilınemi53e de 

Pa.r.arı pazartesiye bağlıvan ge· pazar günkU devriye harckltmdRn 
ce İngiliz hata kuvvtlerl tara.fm- iki avm tayyaresi dönm('miştlr. 
dan Brest havuzları üzerine yapı- ' Fakat bunlann pilot1an kurt?l-

Bir gemi kafilesine dahil bulu
nan ve Skagerrak'da demirliyen 
i.iç !bin tonluk bir düşman faşe 
gemisi ~ yarısından biraz 
sonra. Blenhcim tipindebir bom· 
bardmı.an tayyaresi taraf md3ll 
bom.bal.anıruş ve gemiye isabet 
olmuştur. İngiliz tayyarccisi he: 
defe isabetli atışlar yapmak kin 
hodef üzerlnde üç defa uçmÜş· 
tur. 

lan akm esna8lndn Almanlann muştur. 
ŞarnhO'r'Elt ve Gnasnov ?.ırhlılıı.nna A--H---.--1-2 ____ _ 
çok ya.kın ve emin isabetler mU- 1 rap ayrı seneye 

.Aym devriye kolum. mensup 
dığer Blcnheim tayyareleri ce
nubi Norveçte Egersund dokla
rına taanıız etmişler ~e ikinci. 
bir iaşe gemisi.De bom'balar at
mlŞlanl:a. 

Diğer bir Bknhclm tayyaresi· 
Din topçı1Bı St&-wsıger'de iz'aç 

§ahede edildiği bildirilmektedir. mahkum oldu 
Hücum bUyük filolarla yııpılıntş ve Bir mUddet evvel, B"yoğlunda 
büyük çapta bombalar utılmıstır. metresi Nebnhnlin e\•lnde otoblls
Limanın iki tarafında bulunan ha- çil Halil adındıl birl.qlnl tıı.bnncıı. ile 
vuzlara isa.bctler kaydedilmiş vo öldUren polis memurlanndan (Ne
btlyük yangınlar çıkanlmı:ıtır, caef) namlle man.ıf Uay:rlnln llrln-

Daha. k!içük filolar Roterdam, cl nğır cl'ztı mahkemesinde görtl
Anvors ve Löhavr hnvudarma ve len muhakemesi dUn neticelrınmiş, 
oradaki gemfie'rc hUcum etmişlel"- hakkmdalrl karar blldirllmiştiT. 
dir. Anvers yalanında takriben Mahkeme Hayrln1n suçunu sahlt 
1500 Uın hacminde bir dUşman görerek 12 sene haptdne ve 500 
iaşe gemisine tam is:ı.be.t Jrayde· lira manevt tazmınat c~a 
dilmiştir.., ., ça?1>tmlmnsma kanır ve ........ .,, ...... .. • J 
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itlerin 
nu kunun 

' s kısmı 

verileceği h&kkmda teminat da a· 
IJyordu. 

25 martta, Viya.nada, Yugoolav 
devletine en b!lyUk bir istikbal ve
ren Balkanlarda sulhu temin eden 
bir.pakt imzalandı. Ben, o gftn, 
Tunanm gilzel merkezini, hemen 
sekiz senelik harlcf siyasetin se
merelerini verir gibi gözUktuğUn- • 
den dolayı değil, faknt bu hAdlse

Bcrlin, 5 (A.A.) - Hitlcrin nut nin, son dakikada, Balkanlarda her 
kunun ma.bndi: hangi bir Alman müdahalesini lü

zumsuz bir hRlo getirc<:eğini zan· 
Yunanistanı niçin nettiirunden dolayı hakikaten me-

istilti ettik? sıut olarak terketmlştim. İki gU.n 
~.. · •- sonsu· bır sonra. satın almmrş bir avuç ası-
.ı. unanıs ..... nı ergeç ,. • · bb · ı·· h"k" d 

f lılk t Urilkı "'k unsurlnrın nuı te.5e üs ett gı u umet ar-
e c e 8 eyce... b · h b · fl h 1 •- a·•· 

t "k 1 da Ch "te istn.syo- esı a eti e ep mu. ~aıırr 11\.. 

en n a arın n a:ı Bu asiler, İngiliz baş'reknine, niha-
nund:ı elf' <:eç<'n vesıkalnrdnn ha- yet iyi bir haber verebileceğinden 
berdar old~~· . Geçen ~ene. yazm dola zafer ha k mı ,.ıkarttı-
sonundn Çorçıl bazı Yunan mnh- yı Y lTt§ :. 

fili · . ' Ih" 1 . · ı·r • ran bir hareket yaptılar. Bunun 
c~nı v.e z ın ennı !!' zı garsn- Uzerine derhal hUcum emrini vor-

tl vaıtlerınC' inandırmııgn muvaf- d" • _ · 
fak olmuştur. BinaenalC'yh bitaraf- ım. 
lığın mütemadi ve bilyük blT fula) Hücum planları 
silsilesine hükmedil<>bilirdi. "'.:n Sulh istemiş olduğuma Allah 
ba!;ita bu 1talyayn dokunuyordu. şahittir. Fakat eğer Halüake, bu
lste• bunun içindir ki ttaıya Hl4ı) nun pek iyi maıtlm olduğunu ve, 
tcşrinlcvvclinde Yunan hüküme- sanki bu fngilterenin icrayı bükii
tine tekliflerde bulunmağa. ve tn. met ~anatmm hususi bil' zaferi 
giliz harp muharrikl~rlıJin nüfuzu imiş g!bl. sırf bu sebeple bize mü
altında ltalvn için tahammtıl (·•iil· cadeleye mecbur ~dildiğimizj is· 
mez hMis<>lt>re bir nıhny~t vH- tih7.a ile hildfrirse, böyle bir mıl
.:?:;Ck üzert> icap eden 6ı>rsntiler: niyet karşısmda, Almanyanm men 
.stcmeğe mecbur o!ı:fu. Ru talep faatlP.rini, Allaha hamdolsun, eli
bird nbirc nddedildi ve bu suret- mi.7.dc bulunan vasıtalarla hhnav~ 
le de Balkanlarda sulh sona erdi. altına almakt.an başka b!r ·sey ya-

Havalann fenalığı, ka.r, fırtına, pamazdrm. Bu dakikada iki devlct
yağmur, Yunan askerlerinin kah- tı> mutabakat halinde hareket et
raman mukavemeti-bu kn.hrnma.n tiğimi bildiğim için, bu kararunı 
mukavemeti tarihe doğruyu söy dahıı ziyade sUkUnct içinde aln
lemek için müşahede etmeliyim- bilmekte idim. · 
hep bir arada Yunan hükfimetine HUcum i<jln tcsblt ettiğim tarih, 
talilısiz knrarmm neticeleri hak 6 nisandı. O gün, Bulgaristanda 
kında dil!Jilnmok vo vaziyetin ma- bulunan cPnup ordu grupu hilcu
kul bir tarzda düzeltilme.cıi imkan- ma. geçmeğc hazırdı. Diğer ordu
larmı mUtnlen Pylemek için kAn tar lilzumlu hfl7.ırhklarmı bitirir 
derecede zaman verdi. bitirmez, harekete geçecekti. Hu 

Vaziyetin şu veya bu suretle orduların harckrıtlarınn haşlnma
tavazzuhuna lınaim olabilmek yo· sı tarihleri 8, 1 O ve 11 nisan ola

. Junda zay:rf tn olsa hA.la bir ümit rak karnrlasm!Jitı. 
besliyen Almanya Yunani.stanln Harekatnnm umumi plfını ştı 
diplomatik mfinasebcUerini kes - i<li : 

; mcmlşti. Fnknt dnbn o zamnn bü- 1 - Bulgaristandan hnreket e
t yük harpten kalma Sclfıniğe ihraç den bir ordu, Ege dcnlzj iBtiknme

.fikrinln tekrar ele alınmasma kar· t!nde Yunanistan Trakyn.sına il"r -
şı liı.kayt kalamıyacağım,ızı bütiln liyecekti. Bu hnreketin esas sık
dünya muvacehesinde ehemmiyetle .Jeti sağ cenah üzerine yüklene -
kaydetmiştim. Manttecsstıf, Avnı- cektl. Bu cenah dağ fırkalnn ile 
pnda veya her nerede olursa, tn- bir zırhlı fırkayı harekete geçi • 
glliz bir yerde yerleşti mi onu deı- rerek Sellinik üzerine sarkacaktı. 
hal denize ntmağn n metmiş oldu- 2 - lkinci bir ordu, Arnavut -
ğumuz hakkınd:ılti ihtarım k&fi de- lukta bulunan 1tnlyan lmvvetleıi 
recede ciddiye elmmadı. Ue nzami sUraUe irtibat temin ct-

Ve böyle yeni hlr Selanik ordu- mck gayesiyle Üskilp istikametin
suna hareket nı:ı' tası olabilecek de i!erliyecekti. Bu ilci harekete 
üsler kurmağa ve bu lisleri takvi- 6 nisanda bru::lanması mukıırrnrdi. 
yeye bu kn esnasındn lngilterenin 3 - 8 nisanda bRJjla.ma.sı kara.r
artan bir ni.sbet dahllinde 'ba.f7lndr- 1~ olan yeni harckfit Bul
ğmı gördük. Tayyare meydanları garistanda.n gelen bir ordunun. 
kurulmağa başlandı ve meydan- Belgıııt :mmtakasma varmak mnk 
lann süratle f.5gal edilebileceği sadile Niş i.stfkıımctfnde Herleme
mtil.8.h:ızı:ı.sı itibarile esaslar hazır- sini icrtihdaf ediyordu. Ayni zn -
landı. Ve nihayet, Çörçilin müta- manda bu h:ırekata muvazi olarak 
leası ve tahminleTI mucibince bir harekete geçecek olıın bil" Almn.n 
kaç hafta içinde Yunanistnnıı çı- kolordusu da Banatı iııgnl ederek 
kacak olan ordu için mütemadi 10 nisanda. Il<-lgrat yakmlanna c
malzeme ve teçhizat nakliyatı yn- ri~mi8 hulunaeaktı. 
pıldı. Bu, hl.7.e gizli kalmamışt1r. 4 - lfarentiya, lstirya ve 
Bu jşlcrin aylarca dikkatli sey;r- Garbi Macarist.anda toplanmış 
elleri olduk. N~hııyct, şirİıali Afri- bulu!':ı.n hir ordu Zağrep, Saray_ 
knda tanklara karsı mildafaanın ve bosna ve Belgrat istikametinde 
zırhlı silfıhb.nn teknik hakTmdan taarnıza gC('('Ccl:ti. 
aşağılığınrn 1tal~·an ordusu ü~erin- Bu harekatla. münasdxıttar 
deki elim tesirleri, Çörçili harp olmak üzere !talyan ve Macar 
sahnesini Libyadan vunnnistana ınüttefiklcrmirle bir takrm an
nakletmek zamanının geldiğine ik- laştruUar da yapılmışb. ttaly:ın 
na eyledi. Ve elinde kalan tnn1cla- on:lulan Yulin. Alplarındaki haL 
nn ve başlıca Avust:ralyn ve Yeni lanndan harekete g~:rek sahi
Zelandalılıırdan miirekkep piynde ti takiben Arnavutluk istiknme
ıtümenlerlnin naklini emretti. Oy-
ile sandı ki Balkanları .nte~e vere- tinde ilerlemek nivetindeydiler. 
cek olan yeni darbc~i artık indir- Bu suretle Arnavutlukta lşkod
mek zamanı gelmlı;tir. radan kalacak olan diğer kuv-

vetler yukarıdan inecek kuvvet-
ıY ugoslavya hadiseleri Ierle birleşerek Yugoslav • Ar. 

nasıl inkişaf etti navutluk hududunda Üsküp hL 

'.Almanya ne Yugoslavyn ara-
1 sında bir anlayrş ve hatta bir dost 
puk samimi münasebetleri tr;;;Is 
ctmcğc uğraştım ve bu gayeyi te
min için senelen:e <',..<ılıstnn. Bu 
memleketin, benim gibi. kendi 
menfaatlerini iki devlet arasında. 
srkı bir iş birliğinde gören bazı 
mUmessillerlnin yardrmmr temin 
~ttiğimi de saruyordum. 

Yugoslav hUkümetini iiçlU pak· 
tn girmeğc imale mümkün olmwr
tur. ÜclU pnkt.9 Yugoslavyadnn 
mutlak olffe.rnk hiç bir talepte bu
lunmuyor, fn.knt bu memlekete 
yalnız menfaatler t~mln ediyo'rdu. 
Tarihi hakikatin ortaya ç1kmasma 
yaraması için bugün şu ciheti mü
şahede etmek isterim ki bu pakt
la ve ibu paktın zeyllerl ile, Yu
goslavya, hiç bir yardım taahhüdü 
altına girmiyordu. Bilô.kis, Yu~· 
lavya, üçlü pakt devletlerinden, 
yardmıda bulunmak içln hiç bir 
talep nlmlyacağr hakkında resmi 
teminat elde et.mlş bulunuyordu. 
Daha bidayette, her tilrlü harp 
malzemesi tnnslt nakliyatından 
vaz geçmeğe mUtema~ildik. Bun
dan başka., Yugoslav hilkümctin1n 
ileri sUrdilğü sarih iddia üzerine. 
Bnlknnlarda arazi değişiklikleri 
,.prldt#f takdirde, Yu~layYllyıt, 
4!:7.Cümle Selanik şehri de da.bil ol
mak üzere Yugoslav hükümranlığı 
nUmda Ege dcnh;ine bir mahroc: 

zalarmdaki Yugoslav mevzileri· 
ni yaracaklardı. Bu suretle mez. 
kur mmtakada. ilerliyen Alrqan 
ordusuilc İtalyan kuvvetleri ara.. 
.sında irtibat tesis edilmiş ola. 
caktı. Bunun neticesi olarak da. 
Arnavutluktaki Yunan cephesi 
yarılacak ve Yunanlrlar bu hare
ketlerie mü...<:rtereken yapılacak 
bir çevirme hareketiyle denize 
doğru sürüleceklerdi. Bundan 
başka. bütün Dalma~ya ve İyon. 
yen adaları ile di~er istinat nok.. 
talarınm işgali de derpiş edilmiş. 
ti. İki mcm leketin hava kuvvet
kri de yapacakları i§f>irliğinin 
Rartlanm kararla..~mnış bulunu. 
yorlardı. 

Makedonva ile 'Ywıanistana 
vüıiiyecek Alman orduları, bun. 
dan evvelki muharebelerde değe. 
rini pek parlak bir surette isbat 
etmiş olan Mareşal Von List'in 
kumandasına verilmL-sti. Alman
vanm cenubu garbisinden ve 
Macaristandan hareket ~erek 
Yugoslavya U7ıerine yürüyecek 
olan Alman kuvvetleri ise Gene. 
ral Von Weir.lıs kumandasr al. 
tmda. bulunuyordu. 
Başkmnanda.n Mareşal Brau. 

chltsclı ite gen.~1 kurmay ba,qkanr 
General HaldCT'in kumandatarr 
&ltmda.ki ordular Tra.kyadaki 
Yunan ot"dusnnu ~ ~ fc:!nde 

teslim olmıya mecbur ederek Ar
navutluktan ilcrliyen Italyan 
kuvvetleri ile teması tesis etmiş_ 
Jer ve Selanik'e sağlam bir su_ 
rette yerleşmişlerdir. Bu ordula... 
rm hareketi, Sırbistanı, 12 gün 
muharebeden sonra silahları bı
rakmıya mecbur etmiş Ye bu su
retle Yeniseliir iizerinden Atina.. 
ya doğru yapı!an güç. faırat o 
n:sbette şanlı ileri hnreketir. ze. 
mini haztrlanmıs oluyordu. Bu 
.son hareket de Mor:ınm ve bir
çok Yunan adalarının h;ali su.. 
retiyle muvaffakıyetle tetcvvüç 
etmiş bulunmaktadır. 

Başlarında Mareşal Kcitel ile 
&meral Yodl'un bulun!iugu Al. 
man kuvvetleri başkumnndanlığı 
bu harekatı da. her zamanki gL 
bi, ~ayanı dikkat bir dirayetle i
dare etmiş olup son muharebe
ler esnasında yaratılan cidden 
tarihi menkibeleri tafsilatı ile 
neşre<lecektir. 

Hava kuvvetlerinin 
faaliyeti 

Alman mareşali ile genel kur. 
may reisi General Ycschonncckin 
doğrudan doğruya kumandaları· 
altında hareket eden hav.ı kuv. 
vetlerimiz iki bliyük gruba ay
rılmıştı. Bwılarm birinin başın. 
da General Löher diğerinin ba
şında ise ~ncral Von Richtho. 
fen bulunuyordu. 

Hava kuvvetlerimizin va1.ifcle. 
ri ııunl&rdı: 

1 - 'Dü.5man hava: kuvvetleri 
ile bunların esaslarını imha et
mek. 

2 - Suikastların merkezi olan 
Belgrattaki bütün ehemmiyetli 
:ı.skeri hedeflere hlicum ederek 
bu şehrin daha başlangıçta as
keri bir. funil olmasına mani ol. 
mak. 

3 - Vasi mikyasta bir hava 
faaliyetiyle, hrp eden Alman kı. 
talarına her yerde yardım ede
rek düşmanın mukavemetini kır. 
mak, kaçm~ına mani olmak :\'e 
mllmkün olduğu takdirde va
purlara binmesinin önüne geç. 
mek. Bundan başka tayyarelerle 
a::;ker naklederek ve paraşütçü. 
ler indirqı:ck orduya mUessir su
rette yardım etmek. 

Bu harpte Alman ordusu cid. 
den harikalar yaratmıştır. Bu 
z~fer yarışında Alman ordusu 
harp ocağını iki memlekette an
cak üc haftalık bir fasıla ile sön_ 
dürmiye muvaffak olmuştur. Bu 
muvaffakıyetlerin büyük bir kıs. 
mmın müttefiklerimize raci ol
duğunu bihakkın takdir ediro
ruz. Filhakika İtalyanın ço!c güç 
şartlar içinde Yunanistana karşı 
altı aydanberi yaptığı harp yal
nız Yunan ordusunun en büyük 
kısmını meşgul etmekle kalma~ 
mrş, fazla olarak bu orduyu o 
kadar hırpalamıştır ki arlık he
zimet, Yunanistan için içtinabı 
kabil olmıyan bir şey olmuştur. 
Macaristan da eski ordularının 
~anını yeniden ihya etmi~tir. Bu 
ordunun motörlil kıtalnrı BM. 
kayı işgal ederek Sava nehrini 
geqmi!'ılcrdir. 

Yunan ordusu 

Tarih karşısında doğru söyle
miş olmak için dlişmanlarımız 
arasında bilhassa Yunnn askeri
nin çok bUyükbir cesaretle hnrp 
ettiğini beyana mecburum. Yu ... 
nan ordusu ancak, mukavemetin 
imkansız ve sebepsiz olacağını 
gördükten sonra teslim olmuş
tur. 

Alınan esir mikdarı 

B. Çörçil hayasızca bir cUretle 
ııon muharebelerin bize 75 bin 
ölüye mal olduITTınu söylemiştir. 
Bu rakam garp mu.lıarebelerin. 
deki zayiabmızdan birmisli faz. 
lndır. Bu itibarla bu muharebe
nin neticelerini Jmıa rakamlarla 
size bildirmek isterim. 

Yugoslavyada.ki harekat es. 

.. ... _ -- ......... - .---.---- --... .. , 

nasında, ekserisi hemen serbest 
bırakılan aslen Alman ırkına 
mensup askerlerle Hırvatlar ve 
Makedonyalılar hesaba katılmak 
sızın, hakiki Sırp olmak üzere 
aldığımız esirler 6.298 subay ve 
337.864 ere baliğ olmuştur. Bu 
rakamlar sayınım ancak muvak
kat ve ilk neticesidir. 

Yunan esirleri 8 bin subay ve 
220 bin erden ibarettir. Fakat 
Yunanlıların Makedonya ve E.. 
T>İrdeki orduları Alman • İtalyan 
harekatr neticesinde muhaasra 
edilerek teslim olmak zaruretin
de kaldıkları için bunlan Srrp • 
larla mukayese etmek doğru de
ğildir. Yunan esirleri de, göster. 
dikleri ~aret ve dürüst hattı 
hareketten dolayı derhal serbest 
bırakılmışlardır ve bırakılmak
tadırlar. 

lngiliz. Yeni Zelandalı ve A
vustralyah esirlerin miktnrı do
kuz bin subay ve erden ibaret
tir. 

Ganimetleri şimdilik. hatta 
takriben dahi. tahmine imkfln 
yoktur. Alman silfıhlarımn zafr. 
ri neticesi olarak elimize geqtiği 
için Almanyaya ait olması liı.znn 
gelen kıstın, halen elimir.de bu. 
lunan rakamlarn na.zarnn şu su
retle inkisam etmektedir: 

Yarım milyondan fazla tUf ek, 
binden fazla top, binlerce mit. 
rnlyöz, hafif topvc tayyare dafi 
topu ile pek ~ok kamyon. otomo. 
bil ve azim miktarda mühimmat 
ile muhtelif teçhizat. 

Ne kadar Alman 
kuvveti harbetti? 

Bu neticeler a.jağıdaki Alman 
k"Uvvetleri tarafmdan elde edil. 
miştir: 

Cenubu şarkideki harekat için 
tam mevcutlariyle 31 fırka ve 
msrf mevcutlariyle de iki fırka 
kullanilması derpiş edilmişti. 
Kuvvetleı:in tecemmuu yedi gün
de hazırlanmıştır. Bu kuvvetler. 
den 11 fırka piyade ve Alp av· 
cısı ile altı zırhlı fırka, Uç mo. 
törlü fırka. S.S. ler ve motörlil 
yarımşar iki fırka harekata fü. 
len iştirak etmişlerdir. 

Ingilizlere, Yeni Zelandalılara 
ve Avustralyalılara karşı mü
cadeleye fiilen ancak ild Alman 
zırhlI tümeniyle bir dağ tümeni 
ve muhafız krtası iştirak etmiş.. 
tir. • 

Alman hava ve kara ordulari
le muhafız kıta.sının bu harpte. 
ki zayiatı şimdiye kadar uğradı. 
ğımız zayiatın en cüzisi olmuş
tur. 

Alman silahtı kuvvetleri Yu. 
goslavyaya, Yunanistana ve Yu
nanistandaki İngilizlere karşı bu 
mücadelesinde uğradığı zayiat 
ııudur: 

Kara ordusu ve muhafız kıta. 
ları: 57 subay ve 1.042 erbaş ve 
er ölü, 181 subay ve 3.571 erbaş 
ve er yaralı, 13 subay ve 372 er
baş ve er kayıp. 

Hava ordusu: 10 subay ve 42 
erbaş ve er ölü, 36 subay ve lM 
erbaş ve er kayıp. 

Hırvat, Macar, Bulgar, 
italya hahl~ındalli 

sözleri 

Almanyanm, dünya ha.rtinin 
neticesinde :hlfü edilen hudutla
rının basit bir ta~hihindcn ba.c;ka 
bu mıntakalarda hususi hiç bir 
toprak alakası yoktur. Siyascten 
bu sahada sulhu temin etmekte 
ve iktis3den de herkesin nef'inc 
olarak istihsali inkiş.-ı.f ettirecek 
ve ticaret mübadelelerinin tekrar 
ba5lamasını müemmen kılacak. 
nizamın tesisiyle alükadarız. Fa
k.at bu nizam hakiki adalete isti
nat etmeli ve rrki. tarihi ve hnL 
tfı. iktısa.di menfaatler naznn iti
bare alınmalıdır. Bu istihalenin 
tekevviinünde Almanya nlfıkalı 
bir müşahit olarak kalacaktır. 

Müttefiklerimizin milli ve si. 
yasi haklı emellerini tatmin ede
bileceklerini görmekle memnun 
oluyoruz. Müstakil bir Hırvat 
devletinin ihdsmdan dolayı mem 
nunuz. Bu devletle istikbalde dı 
ima dostluk ve itimat içinde ~ 
birliği yapacağımızı ümit ediyo
ruz. Bilhassa iktisadi sahada 
böyle bir işbirliği her iki memle. 
ket için de istifadeli olacaktır. 

Macar milletinin, kendisine tah 
mil olunan haksız sulh muahc
delerinin tadili yolunda bır adını 
daha atabilmiş olmasından dola. 
yı bahtiyarız. 

Bilhassa Bulgaristan& adalet
sizliğin tamir edilebilmiş olma· 
sından dolayı mütehassisiz. E.. 
ğcr bu tadili Alman milleti ken
di silahlarile mümkün kılabilmiş 
ise, büyk harpteki sadık silah 
kardeşlerimize olan tarihi ve ah-

• 

(llu &litunda O.&..'"UyucoJarmm.m f:'8. 
zetcmlz yanmdııJd kupollla 111.rlikt.e 
a;önderecıeklert 

EVLE.~ME TEKLIFLı:Rt. İŞ AKA • 
MA. tş VERME, ALIM. SATIM 
flbl ti<-arf maıı.lyetl ba1z olmryan ktı. 
çihı: UılnJarı pıu-aaız 1191rolwuız.) 

Evlenme teklifleri 

• Yıış 85, 100 lira kazançlı bir bay 
§l§man, kız veya dul 23..80 yll§mda 
orta hal,li bir bayanla evlenmek ıate. 
mektedtr. (Havyar 45) rc.mzine mO.. 

rncnat .. 78 
• YG,ıl 20, boy 160, kilo 62, ayda 40 

lira mnaşlı kimseırl olmıyan bir me.. 
mur bay, sarı saçlı oldukça beyaz, or 
tn boylu, 18..20 yaşlan arasmda iyi 

bir aile kıziylo evlenmek• Lııtemekte
dlr. (Sıllvri) remzino mUracaat • 79 

• Yaş 25, boy 127, esmer, yco!J gıs:ı.. 

ıu lise mezunu aylık 615 Ura gelirli 
bir gene;, 10 .. 20 yaşlarında iyi bir aı.. 
leye mensup en az ortamektep mezu. 
nu bir gene; kızla evlenmek istemek.o 
tedlr. (l!'.T.3) remzine mllraca.at • 80 

l ş ve işçi arayanlar: 

18 yaşmdayun lise son amıf ten ko. 
lundan m~zun olacağını: malt vazlyo. 
timin mflsnadeslzllği bcıı1 bir iflc rneş.. 
gul olmağa mecbur ediyor; tallailimıe 
mütenasip her ne iş olursa olBun yapa 
bilirim. Riyaziye cotrafya 10 uncu sı. 
nıta kadar derıı hazırlatnbillrlm. Pra. 
tik ve ansiklopedik malümatun yerin 
dedir. Arzu edenlerin §U adrese mu. 
rncaaUan: 

Adres: Küçllkpazar Hacıkadm :ma.. 
halleııt Tavanlıçeşme sokağı 6 nu
maralı vde Mehmet Bayn 

• Türkçe ve fra.nsızca daktilo bilen 
bir bayan iş aramaktadır. tstfyenler 
Beyoğlu Aynalıçcşmc Asla.n sokak 
No. S Je A.D. remzine mektupla mO. 
racaat edebilirler. 

• 17 yaşında orta Uç talebesi. riya. 
zlyeat kuvvetli bir genç hesap ve yazı 
işlerin! deruhte edebilir. (H.B. 320) 
remzine müracaat. 

• Lise ona. kadar okumu!rS bir genç 
allcvl vaziyeti dolayıslle herhangi bir 
işi kabul edebilecektir. (Ç-Olenk) rem 
zlnc mUracaat. 

• 14 yaı,ımda orta altı tnlebcsl bir 
gen~ herhangi bir IDl kabule hazrrdır. 
.Beııiktnş OJ~bah~q cadest Camgliz ao... 

Jakibir borcumuzu ödiyebildiği. 
mizi zannediyorum. 

Müttefikimiz İtalyanın mün
hasıran kendine ait hayati .sa. 
hada arazı ve siyaset bakımın
dan nüfuz sahibi olmıya layık 
bulunduğunu söyliyebilirim. Çün 
kü İtalyanın g-eçen teşrinievvel. 
denbcri mihverin istkibali için 
yaptığı a~r kan fedakarlığını 
nazarı itibara almak Hizımdır. 

Kahraman Yunanistana 
acıyorum 

:-.:ağlfıp olan zavallı Yunan 
milletine samimi olarak acıyo. 
ruz. Yunan milleti, krolmın ve 
azlık bir idareci zümresinin kur
banı oldu. Yunan milleti o kadar 
k.-ıhramanca çarpışmıştır ki biz_ 
zat düşmanlan bile ona takdirle
rini esirgeyemczler. 

Sırp milletine gelince., uğra. 
dığl felaketten ~lki bir gün ica_ 
beden ycg§ne dersi alacaktır. Bu 
ders şudur: Suikastçı subaylar 
bu memleket için de meş'um
dur. 

Fiihrer, müteakiben askerle
rin kanını vefakar çalışmaları 
ile koruyan partinin meziyetleri 
Uzerine dik.kati çekmiş ve sözle
rine şöyle devam etmiştir: 

Alman milleti bir daha asla 
1918 senesini görmiyecektir. Bi. 
!akis milli mukavemetin bütün 
sahalarda daha yüksek başarıla. 
rını idrak edecektir. 

Size temin ederim ki, istikbali 
tambir sükfuıetle ve en büyük i-
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kak 80 numaraya mllracaat. 
• 16 Yll§lllda orta okul mezunu 

hangi blr f§l kabul eder. (Na) 
müracaat. 

• 16 Y8§1!1da orta Oç tahsllll 
müddetince f§ aramaktadır. Cld. 
mi§ 827) remzine münıcaat. 

• 33 yaşında kimsesiz bir bil 
3 k1'iılk iyi bir aile yanında orta 
lerindc çalrumak istemektedir. <~ 11 

nyorum) remzine mUracaat. 
• Bir mUhendls yanında çalı 

llzere hesap işlerinden anlayan ot<' -... 
tahııilll bir bayan aranıyor. (B~ · . 
remzine müracaat • 75 ...._ 

• B1r lise ikinci sınıf talebesi ~ 
zamanında çalı§ma.k 

(Mlan) remzine müracaaUan. 
• 18 yarmd3 ortamcktep m 

bir genç matn.zala.rda, hwıwıt mil 
selerde yazı ve hesap l§IPrilc m 
olabilir. (BedroS) rem.z.lne mtırBc:JI 

Aldırınız: 
Afağıda nımuzlan :ramı olall ' 

lmyucularımıua Damlarına Jf1I. 
meJ,toplan ldareb&ııemlzden b~ 
eababtıın öftleye laM!Ar veya saaı J 
den sonra aldıımala.n rica ohınut• 

(R.l!.39) (Şana) · (K.F. 98 -" ~ 
(Emekll) (S.F. ll) (Nur) (H.tal • .ı 
(BulmU§ 88) (R.F. 18) (K.L.1. ">' 
(R. M. 108) '(Bulmuş 38) (1 
(h. 12) '(BUro) (Kısmet kim) (~_ı; °t 
(R..M.C. 5) (H.B. 320) (S..M.5 (275. jıl 
(R.27) '(K.M.K.S.E.) (1. Heper 
(Esklmrnan 2) (M. 13) (Se 
(F.E. 2369) (İlkbahar) (K.E. sS1 
(M. 22) (Bilrhnn) (Z.Z.) (Pembe ~ 

ALMANLAR 
.Y unanistanda yedi 
fırka kullandılar 

Londra, 5 ( A.A.) - Yunan t 
tanda.ki İmparatorluk kuvve~, 
rine karşı Almanlar tarafıtw"" 
kullanılan asker miktan Londt' 
da tesbit edilmiştir. Aımanlw 
Yunanista.nda üç zırhlı fırkll .~ 
iki dağ fırkası, Adolf Hitler fv 
kası ve bir piyade fırkası J>tlt 
lanmrşlardır. Malfundur ki J!ı 
ler dün akşamki bir dağ frrkaS" 
nm bir de Adolf Bitler fırlt~ 
nın isimlerini ve propa~ 
mnksadiyle uydurulduğu nŞtı<J 
olan Alınan zayiatı mikt;arıı1 
vermi~ir. / 

Bir çanta yapabilirsiııi1 

v z 

Bu gördüğünüz altları nuıtl 
ralı 6 şekle iyice dikkat ede~ 
niz, boyu aşağı yukarı cııit11 

üç misli olan kağıttan nasıl 1.ı 
çanta yapılabileceğini öğre~' 
niz ! Tecriibe edin! Çok merxıııı.t 
olacaksınız! 

timatla derpiş ediyorum . .AlıJl 
yn ve müttefikleri askeri, i~ 
di ve bilhassa manevi b:ıkııtl 
dünyanın tasavvur edilebileC} 
her türlü ittifakına üstündürd , 
man ordusu her nerede icıı c ~' 
se orada harekete geçmiye ~ıı.ıl 
bulunacaktır. Alman millctı : 
yor ki, bu dünyada harp. ·ı-'ıc' 
enternasyonal harp müşe~;ı ,ııı 
rinin aç gözlülüğü ve bUJ"~~ 
menşeleri olan Yahudi dell'lol> 
silerin kini neticesidir. e" 

Bugün biz yalnız kendı tı1 f)• 
cudiyetimiz için değil, .a~:1~1ıı,rıt 
manda milletlerin ve ~ ... ·ıı' 
saadetini kendi zelil hodbinl1~ııı 
vicdan azabı duymaksızın ô~ 
kılan bir suikast teşkila~ t' 
dünyayı kurtarmak için b 
diyoruz. ~ 

1941 senesi tarihe, kalk~~~ 
mızın en büyük senesi 0 ıı ıı· 
geçecektir. Kaderin mutlııi' '')ıiiı: 
kimine, bu kadar az kanla. bil iıC 
muvaffakıyetleri elde e~$#' 
imkan verdiğinden dolayı 1 d 
sa minnettarız. İstikbalde #1' 
milletim izi elinden brrakn111J]l 

nı niyaz eedriz. l< ı ' 
DüşmanlarmıIZI bastIJ1X1!l 

8
1'? 

çin dimizden geleni ynpııc ,-c· 
Bu altın çılgınlığı, ZÜJJlre ·f1Cl· 
yahut kapitalist sınıfı ~e~e'' 
halkçı nasyonal - sosyaııst1&'ı • 
leti içti.mai adaletin ve ıı1: t 
min tunç bir heykeli ola.mi' !l"t 
hür ediyor. Yalnız bu b~ 
sonra değil. daha binlere 
yaşıyncaktır. 
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Nakleden: 

FETHi KARDES ---:::"O; 

NAKLEDEN· 

ethi kardeş KARISINI SEVEr\ ADAM 
ık, Jst1.1ap ve his romanı _,_ 

.... au aJcşaın neşeli görünmü· retirıi, ilk maniaya, onu yeni bir 

~ Jlezı . . . . teşebbfuıe atan ilk muvaffakı. 
1'11~ ekseriya ne~mdır, yet.su:liğo kadar, takviye edi-

' lfa . yordu. 

Zehra. uslwıwı bir tek kusuru 
vardr. iyi bir kndrndt, hamarat
tı, sırasına göre neşeliydi, muk. 
tchitti, az çok okur yazardı. 

fakat çok sinirliydi ve olur ol· 
nıaz şeye kızar, avazı çıktığı ka. 
dar bağırıp çağırırdı. Bu bağı
rıp çağırmalar fena huylu olu • 
!';!Undan değil, a<leta bir ihtiyaç
tan ileri geliyordu. Onun hid. 
detle bağırması için sabahtan 
akşama kadar vesile hiç eksik 
olmazdı. Kadıncağız, mdbilya
nın tozunu alır almaz pencere. 
lerden girerek ortalığı kirleten 
toza kızar bağırrr, bir türlü yan· 
mak bil.miyen sobaya ku.ar ba. 
ğırır. iki saattir fıktt' fıkır kay
nadığı halde elan taş gibi sert 
olan fasulyeye hiddetlenip hay. 
lnrırdı. 

senelerce ve kuruş kuru~ birik. 
tirdiklcri para ile Haydarpaşa 
banliyosunda bir ev edindi· 
ler. Arif için hayat işte o günden 
itibarendir ki çok müşh.iillc.5. 
ti. !ı:ıc gitmediği ve he:men her 
saat evde bulunduğu için karısı 
onwı sık sık azarlanmağı davet 
eden bir kusur v.:ya kabahatini 
buluyordu. Kavga artık günde· 
lik hadiselerden olmu§tu. 

l(ulak hnstalıklan mütahussı 
sı bir dolttora kendisini muayene 
ettirmesini istiyen karısı oldu. 
Arif bunu evvela reddetti ve ni· 
hyet razı olmuş göriindü. Dok. 1 
torun muayenesi Arifiu istedi_ 
ği neticeyi verdi. Yani doktor 
hil,.yi anlayamadı. Azazı ArWn 
yatan ve kontrolü imkansız ıfa
delerinden ibaret olan hastalığı
nın tedavi ~.aresini de tabiativle 

Jtiı.ıuc·t','1 ı,u. - i\Jaall't>ef otelimizde 
yer Yc•I<... Size IK'n yatağnm verelıl.. 

llrıtl;;:n nma. o zaman patronnn befka 
yt>rdo ~ ntıuağa katıanma.ıııı ~um ~ 
ICC(·k. 

~1 haydi ,gC'nçsiniz, bi- Sısak yatağında. şimdi, kara-

' oı1;111 ~'. nnı düşünüyordu. KJsa bir za. 
bıa.ıt Y~ bır . müstalızarm- manda z.engin olan doktorlar az 

tlil'lj &etti. İhtiyar ecacm.m m1ydı? Bunun için becerikli ol· 
. "t~· m~zarlar ~P- mak ve kendisini satmasını 
~ Yl bır mWJtahzarla ın- !bilmek kMi idi. M~ur ve zen. 
· ~t !apar" diyor ve iı.mil. gin doktorların oldukça büyUk 

ll gın etnUıı .. HAçları sa- bir kısmı sanki hakiki birer i. 
baı·'Fakat talıı yoktu. hiç lim adamı mı idiler? Faruk kendi 

ka tanıtamadan bir çok sini bu meşhurlardan bazılarıy. 
flUru.bu yapmış, zengin la mukayeseye bile t.enezzül et· 
~ . başka kazandığını miyordu. O halde niçin meşhur 
dt b' lerıne harcamıştı. Şim ve zengin olmasmdı? Buna ne 

ır kuvvet şurubu hazır- :mini vardı? 
• <>nun terkibini anlattı, Günde vasati olarak yalnız on 

~,gösterdi. beş hasta kabul etse vizitesi iki· 
aa.atten fazla 'bu yeni şer liradan aylık kazancı dokuz 

dair konlJ§tıılar. Nihayet yUz lirayı, hatta konsültosyon. 
~adeti. gayri iradi ağzın. lar hastaları evlerinde ziyaret 
'~ gibi vasıtalarla bin lirayı bula· 
' tuhaf bir şey gd- caktr. Yani meşhur doktorların 
~Baba.mm eski dostların. m~leğe yeni başladıkları zaman 

&ervetini karde4ime br- yapmış olduklan gibi guıetecı_ 
S'cı lerle iyi geçinmesini bilir, ara 

\ evvela .derhal anlama- sıra onlara anket ismi altında. 
,~dı. Bıraz dü.ştlndmr_ ~ava makaleler vererek kendi· 
illi.._ - doktorun da yan yan- sıne ustaca reklam ya.ptıra.lbitirse 
4_~ komnU§ olduğunu vizite ücreti Uç liraya, aylık ka-
~esele kendisine iyice i- zancmı birkaç bin liraya yüık. 

: ~İl<liği zmnan ise Ş8Ş1l1llI§ seltmek işten bile değildi. 
~ ~ ~ründil. Genç dostu. Neticede kardeşinden da.ha 
~tten hiSBe almamış 3engin ve bilhassa meşhur hele 

1 
. duyduğu memnuni- ondan daha mağrur çünkü ser
~ ifade JçJn birkaç defa vetini yalnız ve sa.dece kendisi_ 
~ dı:: ne borçlu olacaktı. Kendiaiyle 
l ~k! Bu lia.reket iyi bir haklı olara.k iftihar edecek olan 
:'\pnıayacald ihtiyar anne ve bahasma brfı 

sinirlenmeğe başlayan alicenap davranaca.k'tı. Evlen· 
- ~cınm bu sözlerle ne miyecek, istediği kadınla cam 
~· · öğnmmek istedi. ietediği müd4etJe oyala.nacaktı. 

ın bir aile doetundan Hayatım bir tek kadma bağla

koruııuı ne gibi bir fena mak niyetinde değildi. 
fıl.~!Jabilirdi? Bu fena tesir Muvaffa.Jayeti o .kadar emin 
~~İrdi, P'ka.t ihtiyar adam ve kat'i görüyordu ki sanki onu 

1 
davranarak fazla imbat derpaı yakalamak içinmiş gibi 

~ servetini bıraka
~ kardetini de dU,Unme. 
~ğim gibi böyle hare
~i iyi tesir yamayacak! 
~l'Un sabrı tükendi. lhti· "1Yla mllnakafa etmemek 
C&.. 'leda ederek eczahane. 
~~ Eve dönüp yattı. 

Qıdada kardeşi Tankın 

bit aşağı bir yukarı do
~)UluYordu. 

ya.taktan bir hamlede fırladı: ve 
muayenehanesi ic.;in kendisine 
münasip bir apartman aramağa 
gitmek iiDn'e giyindi. 

Beyoğlunda sokak sokak dola. 
şırken in.sam harekete ve fili. 
yata sevkeden sebeplerin ba.zaıı 
ne ehemmiyetsiz h8.diseler oldu· 
ğunu düşündü. Kendisinde, kar
deşinin mirasa konması netice. 
sinde doğan muayenehane aç
mak kararını, haftalarca evvel 
ftl"ebilirdi ve vermeliydi. 

Kapwnda ''kiralık" levhasnu 
gördüğil güzel apartnıa.nlarm ö. 
nünde duruyor, kiralık dairelerei 
yüksekten atıp tutarak geziyor, 
defterine planlar çiziyor, doktor 
olduğunu ve bu itibarla ~k zi
yaretçisi geleceği cihetle merdi
venlerin geniş olması ldzımgel. 
diğim söylüyordu. (DttxJ.mt 'VaT) 

kadın dinç, hoş sohbetli, sadık bir 
' ~ insandı. Rtistemin hizmetine ba-
~~her olursunuz. .Biz de kar, Martanın yemeğini de o pi
~ttlardan, bu sonsuz i~en- §irirdi. 
~· kurtuluruz. Seni bu de- Marta bu ihtiyar kadından baş 

Bu arada hiddet fni:.malarmm 
er. büyük muhatabı, tabiatiyle, 
kocası Arif uslu olurdu. Arif 
hakikaten soy admm jşaret et· 
tiği gibi uslu bir adamdı. Hayat. 
ta yegfı.ııc gayesi sakin yaşa

maktı ve vicdanen müsterih olma 
ması için bir sebep yoktu. Böyle 
olduğu halde kansı onuda ba· 
ğıra çn.ğmı. arazlamak i~in gün. 
de sekiz on vesile bulurdu. 

Zehra her hususta işin en mü
kemmelini kocasma nazaran ken. 
di.sinin yaptığı, ondan çok bildi
ği iddiasındaydı. Bu sebeple kı. 
şın Uç odalık apartmanlarmrn 
her tarafı, yamı da ta.şmdrklan 
evin bah~i ve her odam Zebra
nın kocasına hiddetle haykıran 
sesile dolup taşardı. Arifin, 7.eh.. 
ranın nazarında beceriksizliği, 

tecrlibesizliği, savrukluğu ih
ma1kfırlığı bu hiddet fırtmala. 
rmm sebeplerini teşkil ederdi. 

Bu yilzden kan koca arasında 
kavga ~ıkması da vakidi. ÇUnkü 
Arif karJemm halam itham1arı
na her zaman tahamın111 göete· 
remediği gibi,~ da ithamla. 

rmm kocasr tarafmdan daima 
likaydla kar§Ilanmasıru hoş 

görmez ,bunu muhabbet noksa. 
nma atfederdi. Bu itibarla Arif 

kavga etmeğe sabn taşmak yü
zllnden olduğu kadar karısına 

aşkını isbat etmek bakımından 

da mecburdu! 

Filhakika karı koca biribirle. 
rini seviyorlardı ve ne Zahranm 
bağırıp çağırmalan, ne de ara 
sıra Çikan kavgalar arala.rmdaki 
derin anl~ya. halel vermL 
yordu. 

Arif karısmm tabiatmı bildiği 
için onun asabt zamanlannda 
fazla ileri gitmiyor, Zehra da 
kocasının hakikaten uslu bir a
dam olduğundan en hiddetli za· 
mantarında bile şüphe etmiyor. 
du. İkisi de hayab Zehra.sız ve. 
ya Arifsiz yaşanmağa. değmez 

bulmakta müttefiktirler. 

Vaziyet, Arif t.ekaüt oluncaya 
kadar böyle devam etti. Arif te
kaüt olduğu zaman kan koea, 

Arif az zaman sonra vaziyetin 
böyle devam etmesine tahammül 
edemiyeceğini anladı. }::Skiden 
işe gittiği cihetle az cok ba.5ını 
dinlendirmek imkanını bulurken 
şimdi ondan da mahrumdu. Yir· 
mi beş senelik memuriyet haya. 
tının ycg-.ine gayesini t~ki Jet. 
mi§ olan sakin ve rahat bir ihti
yarlık ya..~ ihtimali tehlike
ye ginniş bulwıuyordu. Hare· 
kete geçmesi ve bir tedbir bul· 
ması lazımdı. Fakat ne yaparbi. 
lirdi ? 

Karısının hiddet fırtınaları 
karşUiında sırasiyle tatlılıkla 

muameleyi, istihzayı beyhude 
yere tecrilbe ettikten sonra mü. 
tevekkil bir seesizlik en muvafık 
hareket •Olduğuna karar verdi. 
Fakat heyhat! Bu sessizlik Zeb
ranın coşkun mir.acı üz.erinde 
müsekkin değil, tahrik edici bir 
tesir yaptı. Kadın, kocasmm her 
hareketini sessizlikle karşılama
sını, buhran zamanlarında deli· 
lere yapılan harekete bem·.etti ve 
bunu bir hakaret telakki etti. 

Vaziyetin bu merke?.de bulun
duğu sıralarda bugün, Arif karı. 
sının mutat hiddet f ırtmaların. 
dan birini sessizlikle .karşıladığı 
zaman 7.ehranm oııu koluncjan 
tutup sarsarak "cevap Yerscne! 
Sağır mısm be adam!" diye ba
ğırması ihtiyar adamı sevinçle 
titretti. Ah! ka.c:ki sağır olsaydı! 
Şimdi en mlikemmel çareyi 

bulmuştu. Sağn- olacaktı! İnsan 
yalancıktan kör veya topal gö· 
rUnemez ama mükemmelen ro
lünü oynayabilir. Bunun için 
merhale merhale hareket etmek, 
evvela kulaklarında uğultu ve 
çmlama duyduğundan bahsilc 

şikayetlerde bulunmak, sonra 
sorulan suallere anlamamış gibi 
t.ers cevaplar vermek kapmm 
açıldığmı duymamış gibi yapa
rak odada karşısında birisini gö· 
rUnce birdenbire şaşırmak bil· 
hassa sahte sağırl!ğım başkala· 
rmrn keşf etmelcri beklemesini 
bilmek kafidir. 

Oynadığı komedide ihtiyat· 
la ilerileyen Arif de gün geçtik. 
çe kolay hileler bulmakta müş_ 
killat çekmedi. Mesela işlediğini 
duymayormuş gibi yaparak cep 
saatini kulağına bir kaç defa gö
tilriip getirirken kansı tarafın. 
dan görllldü. 

, ~bir kadından şüphe c- ka bir ·ns.ın yüzü görmüyordu. 
~l ~ Allah da: razı olmaz, Bir akşam, Rüstem surlarda n~ 
~ g\inahtır ... ben, dört du- bet beklerken, D<>b~m göW.ilcrin 
'da aylardanberi dünya- den O~man, Rüsteınin evine geldi
"tl~ en, mehtaplı gecelere, lhtiyar kadına: 

KALE iÇiNDE BiR AŞK MACERASı 
Nakleden: lskender F. SERTEUI 

~r& hasret çekerek inli- - Beni Rüstem gönderdi, Mar-
~: ~· l~diğirn, gözlediğim bir taya d:yeceklerim var, dedi. 
' :zın muzaffer o!mamz.. Ma=-ta, bir erkek sesi duydu: 

.. • • • - Acaba Rüstemin başına bir 
'it\' • • . . kaza mı geldi? 

~- ~TIN ARASINA GlREN diyerek kapıya koştu. t.' ~KARA ÇALI Osman soğukkanlılığını muhafa• 
\ o..~ aradan bir hafta geçtiği za ederek: 
~ ı:sile Marta hakkında - Tel!j edecok bir şey yok, de-
'-' OnU§rnamqtı di, he1e otur §l)yle yanıma. Sana 

bi rı . odasına kendisinden sl5yliyccek sözlerim var. 
~rnse ginniyordıL Rüs- Mana büyük bir itimat ve te
hir uğu odanm kapısına vekkül ile Osmanm kar§ısma ~ 

Odada vetmi~ beşlik bir turdu: 

Vaıalı. Jl.u ~- - ~~!n ~-~ 

-4· 
.,m? 

- Evet. Kale gözcfü,ü~'iim. Çok 
tanberi sana acıyordum. Bugün 
sabrım tükendi. Şu Rüstemin yap
uklannı gidip Martaya anlata
yun, dt:<lim .. geldim. 

Marta hayretle sordu: 
- Rüsteınin yaptıklarım mı?. 

Tuhaf şey. O, benden gizli b~r şey 
mi yapıyor. 

- Evet Onun yaptığı rezalete 
artık ciç kimse tahammül edemez. 
Kale içinde bir se•'gilisi var .. O 
~ •n saqıyord~ H~J:?uki.. . 

- Ne dedin.. ~a biri daha 
mı var? 

- Evet. On sekiz yaşlarında bir 
Boşnak kızım cephaneliğe kapat
mış. Amcası duyarsa kimbilir ne 
yapar? Ben dünyada bu kadar vic• 
dansız bir insan görmedim. Şimdi 
görüdktcıı sonra, onun çok kötü 
nıhlu bir adam olduğuna bir daha 
inandım. Senin güb güzel ve sadık 
bir kadının üstüne başka bir kız .. 
hem db bir arabacı kızı sevmek. 
Doğru$U Rüstem hiçbir zaman ken 
disini affettirecek vaziyette değil• 

) 

bulamadı · 

Birkaç doktora daha müraca· 
attan sonra Arif Uslu resmen 
sağır oldu ve bu sayede rahata 
kavuştu. Art~'{ karısının lı-ıgırıp 
çağırmalarını dinlemek. işitmek 
ve cevap vermek mecburiyetin. 
den kurtulmuştu. Sağırlık. içine 
sığındığı mükemmel bir kaleydi. 
Arifin başr dinçti. 

Aradan · ir müdJet geçince 
/"~hranın gittikçe daha az bai.
rıp çağınnağa başladığım faı. 
ketti. Söylediklerini koca3n:· . 
artık :şitmediği kn.ıaati kal. · 
'"'t7ızm hın ıırnı del ;tirıyordL. 
Z.ehra şimdi kocasiyle tatlı tnL 
h konuşur:·cı. İF;; · 'k içi 

avazı cıktı;; ı kadar bağırıyı...·, 

hiddetlendiği zamanlarda ise da
ha kuvvetli ses çıkarması im
kansız olduğundan susmağı teJ·
cih ediyordu. 

Zehra günün birinde şiddetli 
bir bron müteakip, m.yat ar. 
kada.şını ebediyen terkedinee A
rif müthhı bir yeis ve k~ .: 

düştü ve bu kederin şaşkınlı. 

ile senclerdenberi oynadığı ko· 
mediyi ill: defa olarak unutu-

verdi. Yava:;t;a SöYtenlltmleri bL 
Je İ§itti ve yerinde cevap~ar ver
di. Gafletinin farkına vardığı 

zaman ise hem iş işten g~işti. 
hem de Arif komediye devam 
etmesınc artık lüzum kalmamış 
olduğwıa karar vermi~ti. 

Bütün komşular, dost ve ah.. 
haplar bu işe şaşakaldılar. Mu
cizeden bahsedenler bile ..:>llu. 
Civar k(i§klerden birinde otur.uı 
ihtiyar bir doktor hadiseyi tı.b
ben i?.ah etmeğe muvaffak oldu: 

Arifin şifa lıu?ması, kansının 
ölilmil münasebetiyle duyduğu 
şiddetli tee.nsür ve teheyyilcilıı 

cümlei asatiye üz.erinde yaptığı 
sadmeden ileri gelmekteydi. Ha
dise fevkalade olmakla beraber 
mucire denilemezdi. 

Arif kendisini mUşkül bir va. 
ziyetten kurtaran bu faraziyeyi 
memnuniyetle karşıladı. ŞimJi 

o, oturduğu semtte, karısını ha· 
kiki ve senelerin tahribatına 

muvaffakıyeale göğüs gerecek 
derecede kuvvetli bir aşkla se. 
ven kocalara bir misal olarak 
manıf buluronaktadır. 

dir. 
- Bunu öylemek için mi gel

din buraya? 
- Evet. Çok merak ettim. Eğer 

çirkin bir kadın olsaydınız, Rüste
mi affedecektim. Halbuki siz bir 
dünya güzeline benziyorsunJZ. Si· 
zi bu dört duvar arasına kapatmış. 
Kendisi her gece nöbet bahanesile 
arabacının kızının koynunda sa
bahla!<\ kadar eğlenip duruyor. 

Marta bunlan duyunca ~ynin
den vurı1lmu~a döndü. 

- Demek ki beni, kalede vazife 
bah?.nc ederek aldatıyor .. Baska 
biriyle gönül eğlendiriyor. öyle
mi? 

Marta ağlamağa başlamıştı. 
Osman beklediği neticeyi ,ok ça. 

buk elde etmişti. Marta hiddetin· 
den ateş püskürüyordu. 

Osman genç kadının elelrini tut• 
tu: 

- Merak etme, yavrum! üziH• 
me ... ! belki durulur •• belki ondan 

- ital.)Bn krırika.ttirii -

Eski 
pabuçlara 

ı ağbet 
Bir koyundan yedi P9St ~ılra

rarak iktısadi güçlükleri yenme
ğe <;.alışan esaret memleketi Al
manya.da eski kunduralardan 
şapkalar yapılmaktadır. 

Filhakika bir çok kadınlarm 
kocalaruun eski fötr şapkala. 
rmdan terlik, hatta zarif iskar. 
pinler yaptıkları görlllmüştllr. 
Fak .. t şimdiye kadar eski iskar
pinlerden şapka yapıldığı duyul· 
muş değildi. Gariptir dünyada. 
insan bazan başında taşıdtklan· 
nı yerlere atar, baz.an da çiğne. 
vip geçtiklerini başma çıkanr. 
Bu bir ihtiyaç meselesidir. lştc 
eski kunduraların başta ta§ln. 
masına sebep de iktrsadi ~ilk
lerdir. 

Söylediğimiz gibi bir koyun
dan yedi post çıkamıağa mecbur 
olan Almanya eski meşin a.rçala
rını bir nevi iplik haline getir. 
meğe ne lıu meşin ipliklerinden 
biraz kba fakat ço'ic hafif hattiı. 
zarif şapkalar yapma.ğa muvaf-
fak olmuştur. • ·1 ı J • 

Otomobilin 
tarihi 

Bakon. Vinci, Nevson ve Vo
kamos gibi on sekizinci asnn en 
kıymetli mühendislerini gölgede 
bırakan Fransız mühendisi Ni. 
kola Künyo'nun 1769 senesinde 
imal etmeğe muvaffak olduğu 
ıptidai otomobil buharla hareket 
ediyor ve saatte dört ve nihayet 
beş kilometre katedebiliyordu. 
Otomobilin ecdadı Nikola Kün

yo tarafından yapılmış olan bu 
makinedir. 

Bundan sonra 1826 da Peg ta_ 
rafından diferansiyel hareket keş 
folundu. 1825 - 1827 senelerinde 
G.arney ve Hanok devirli kazan. 
lar vücuda getirdiler. 1845 de 
Tomson, pnömatik bandajları. 
1873 de Bole mUstak:bel direksi. 
yonu buldu. Nihayet gazla mü
taharrik motorlar, bili.hare, pet
rol ile mütaharrik motorlar bu
lundu ve nihavet Frnand Forest 
tarafından infilakh motorlar 
keşf olundu . 

çabuk bıkar .. geceleri gene sana 
döner. Sakın bunları benden du~·· 
muş olma! Sonra onunla kanlı bı. 
çaldı oluruz .. Senin de başın ya
nar ... anlıyor musun? 

Ma:-ta ağlayarak söz verdi: 
- Beni ikaz ettin.. teşekkür e

derim. O halde beni yalnız bırak· 
ma, Osman! beni ara sıra, bul. 
Burada pek himayesiz yalnız kal· 
dun. Halbuki ben ona melekler 
kadar lekesiz bir safiyet ve saıda. 
katle bağlanmışum. Düşün bir ke
re, bu korkunç ve yüksek duvarla• 
nn arasında haftalardanberi niçin 
oturuyorum? Beni buraya bağla• 

yan onun aşkından başka ne ola• 
bilir? Onu seviyordum ... delice, bu 
dalaca c;eviyordum. 

- E\•et.. budalaca bir sevıi. 
Çün~i. sevdiğin erkek • sen bura• 
da gözya~ dökerken • beşkasmm 
koynunda yattyor, Myie bir ertceli 
c;evmek budalalık delil de nedir? 

(Devamt 1mr j 
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~Jt•DfW~a ~" 
Saödete 

Nasıl Var11mır7 
K ılıbıklaı ı 
gın .. Seven 

çok 2annetme
kad ın kendini 

daima k endini k ii çük g ?rür 
Saadete ulaşmak, müşterek ve 

mesut bir hayat si.irmek için ya. 
pılan birleşmelerde, evlenmeler_ 
de birçok kereler tahminlerin ak 
sine olarak betbahtlığa, geçim. 
sizliğe ve nihayet ayrılığa sürük 
len.menin sebepleri nedir? 

Bozulan her aşk macerasının, 1 

çözülen her bağın, kırılan her a. 
ile zincirinin sebebini muhakkak 
etrafta değ·it, dahilde, hatta her. 
kes kendinde aramalıdır. 

B irçok gençlerin hayatını kur. 
mak heves ve arzusile en güven_ 
dikleri hayat arkada:şlarile bir. 
}eşmeleri de ba7.an fena neticeler 
veriyor. 

Senelerin t ecrübesile taşıdığı_ 
mza iman ettiğiniz kadın veya 
erkek ile birleştikten sonra bam. 
başka b ir mahluk ile karşı kar. 
şıya kalıyorsunuz .. Zaman ilerle. 
dik~e aranızdaki ayrılık daha 
vazıh bir şekil alıyor ve njhayet 
bariz bir geçimsizlik başlıyor. 
Bunların muhakkak bir sebebi 

vardır .. Fakat kat'iyen bu sebep ı 

leri dışarıda aramayın .. Herı;eye ı' 
sebep olan insanın kendisidir. 
Meşhur bir İngiliz ruhiyatçısı. 

bütiin tetkikatını a!ô)k ve müşte. 
rek hayat şartltrma vakfettik. 
ten sonra elde ettiği netice!e:re, 
hem de çok kat'i ve müsbet neti. 
celere dayanarak diyor ki: 

pek geç.iş işten geçtikten sonra 
anlaşılmasıdır, 

Aşk bahsinde tahakküm yolu. 
nu tutanlar iki kişinin ancak mü
savi şartlar altında yaşadıkla:ı 
müsavi bir ahenk ile birbirler ini 
sevdikleri zaman saadetin milin. 
kün olacağını kabul edemezler . 
Zamanımızda kılrbıklarrn çok 

olduğunu iddia ederler.. Fakat, 
hayır ... T~hakküme kurban olan 
ekseriya kadındır. 

Çünkü kadınlar, garip bir his. 
sin esiri olarak, kendiler ini dai. 
ma sevdikleri erkekten aşağı gö. 
rürler . Onlara hakim olan bir 
korku d? sevdikleri erkeğin ide~ 
allerine uygun .<;tkmıyacağr ve 
dolayrsile sevgilerini kaybedecek 
leri korkusudur. Bu gibiler ine 
edilecek tavsiye her şeyden evvel 
kendilerine ve kendi cazibeler ine 
sevgilerinden emin olmalarıdır. 

İngiliz ruhiyatçısı uzun tecril
besinden kuvvet alarak saadet in 
insanın kendisinde saklı olduğu. 

nu, herkesin bu saadeti anlaması 
hissetmesi ve saklaması lazım_ 

geldiğini söylemektedir. Saadet 
insanın içinde saklıdır. Mesut ola 
bilmek i<;in dışarıya değil, içerir 
ye bakmalıdır. 

Saadeti baltalayan sebepler. 
den biri de genç kızların pek 
erken evlenmeleri ve daha doğ_ 
rusu kendilerini isteyen ilk er
keğin kollarına atılmalıdır. 

Balıkesir grup 
birinciliğini 

kazanan takım 
-~ ·--.. ·-~ 

Bir keç gün evvel Türkiye fut
bol :şampiyonluğunu tayin ıçın 

grup birincilikleri müsabakalarına 
başlandığını bildirmiştik. Yukarıda 
ki resimde Balıkesir grup birinci-

' 

· .; 

}::::· ~füt:~:t;~ :~:ii:;i~~~~~:m~L-:. :~.<f-.2 ...... ; 
liğini kazanan Kocaeli mmtakası
nm Gölcük deniz fab:rikası futbol 
ekipi görülmektedir. Genç Gölcük
lüleri bu muvaffakıyetlerinden do
layı tebrik ederiz. 

Maske 
spor 

Hükmen 
mağlup mu? 

Son yapılan mili küme nizam
namesi mucibince herhangi bir 
takımdaki bir oyuncu velev ki 
mıntaka değiştirerek dahi olsa 
diğer bir milli küme takımında 
yer alamaz. Fakat Ailkı:ı.radaki 
son Galatasaray - Maskespor 
karşılaşmasında Maskesporl ular 
bir hafta evvel İstanbulda yapı
lan Beşiktaş - Hal"biye idman 
müsabakasında Harbiye takı
mında oynryan sağiç Ahmetli 
Galatasaraya karşı oynıatmış
lard.rr. Galatasaraylılar bu hadi
seye itiraz etmişler, ve meseleyi 
futbol federasyonuna bildirmiş
lerdir. Zannedildiğine göre Gala
tasaraylıların bu itirazlarını· tet· 
kik eden federasyon, nizamname 
mucfüince Maskesporu hükmen 
mağlup addeddecektir. 

6 MA'Y IS - 1llD 

- 6.S.1941 
8.0S Ajans 19.45 zırsat 

haberleri ~ 
8.18 Müzik hafif 19.50 Fasıl bfif 

pa.ı-!.)alar 

8.45 Ev kadını 
12.SS Türkçe 

plA.klar 
18.20 Karışık 

program 
18.08 Cazband 
18.80 Çiftçinin 

saati 
19.00 Operet 

ve film 
musikisi 

19.SO Ajans 

20.15 Radyo 
gazete'i 

20.45 Radyo 
!l&lon 
orkestı# 

21.80 Konut~ 
2L45 KIAs!.1' 

Türk 
mosnct' 

22.SO Ajıı.nt 

ha.berıeıi 
22.45 Daııs 

müzlğl 

BORSA 
5 MAYIS - 941 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 İsviçre Frc. 
100 Drahmi 
100 Peçeta 
100 Yen 
100 İsveç kronu 

Esham ve ta.h.vilılt 
Ergani yüzde 5 ikramlyell 
19333 lg.' 

Srvas • Erzurum 2. UA. 7 19.f 

Birinci Sınıf Müt.elıasd 

Doktor 
Nuri Beller 

./ 

Slolr ve Ruh Ba.stalıkJBJ'f 
Ankara Oaddesl N oma.ra: 1l 

Muayene saatleri: 16 dan 20 f 
kadar .....ııı 

............ ıml .... ~ rı 

_....... ·--·i ___ ..... 
1 

ÇOcuk Heldmi 

Ahmet Akkoyunlıl 1 
Taksim Talimhane l'&laa s~,~ 

1 
Pa:za.rda.n maada berglin sa.fi 

••t.e•n•~mra, Te1eton 40121_......ıııı 

- Kırılmış, bütün bağların, 

gönül münasebetlerinin , aşk ma. 
& r alarmtn sebebini bir tarafın 1 

diğerine tahakküm etmek heve_ 
sidir. Ekseriya, aşk maceraların. 
da, gönül münasebetlerinde ve 
bilhassa evlilik hayatında bir ta_ 
raf diğerine tahakküm etmek ve 
böylece onun şahsi, varlığını or
tadan kald:rmnk. silmek. onu sı. 
fıra indirmek ist~r.. Yalmzca 
kendi sözünün dinlenilmesini, 
kaYJtsız ~::ırt~r?. olarak kendi ar. 
zuiarmın . yerine getirilmesini, 1 
fikirlerim) asla muhal::fet otun. j 
mamcısını, .hatta karş~smdaki_ 

nin fikir bile beyan t'lmemesini 
ister. Bu tahakküm hevesi ego. 1 

izme bir misal olduğu gibi bir 1 

tarafın karşısındakini hiçe sRy. 
masnu da gösterir. 

Muhakkak ki bu şekil evlenme 
Muh akkak k i bu.şc kil evlen 

menin1de isabetli .olan bir çok 
tarafları vardır. Hatta böyle 
dili;ünülmeden yapılan izdivaç. 
!ardan hazan en büyük saadetler 
doğmuştur. Fakat nihayet bunlaı · 
birer tesadüftür. Kızların vasati 
olarak 22 _ 23 yaşlarında evlen
mP-ler1 doğru olur. Çünkü bu ya· 

, T. tŞ BANKASI 

K ür;ük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye planı 

11
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1 
lstanbul Levazım amiri iğinden veril 

1 Dr. Kemal Ozsan ~ 
harici askeri kıtaatı ilanları 

1 
t c!rar yolları bastahk- - --------- - ---------":", ô00.000 kııo koyun eti l~apa.lı zarfla e:ksiltmeye konmuştur. lhale 

' .,,JDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs 

J Ağustos, 3 lkincJteşriD 
tarihlerinde yapılır. 

İatl mÜtehasSıSI ma gUı~1i ::acıt 15 te Anka.rada Lv. Anı.irliği ratınalma komt.sy 
lacakt.Ir. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görülür. İlk teminatı 

Bu şekilde tahakküm etmek 
hevesinin meclübu olan kadın ve 
er kekler bir gün muhakkak bü_ 
yük hatalarmı anlryacak, kala. 
hı rınr taştan taşa vuracaklardır, 

fakat iş işten geçtikten sonra .. 
Saadetin en mühim şartı ha. 

yatı vaktinde tam bir müsavı.t 

ve müsamaha ile paylal')cmaktır. 

T ahakküm eden taraf kanitsın. 
<lakini bıktmp isyana sevketmese 
de, bilakis onu ma~liın edip em. 
rine bağlı tutsa bile, bu şekilde 
karşısındakinin !iahsiyetini kay
betmesi onun bir ,hiç mertebesi. ı 

ne inmesi canını sıkar, muazzeb 
olur, hatta hiçe, sıfıra indirdiği 
bu kimseden bıkar. 

Fakat kabahat kimde<lir? Biz_ 
zat kendisinde değil mi? Ka~ı. 

smdakinin şahsi cazibesinin kay. , 
bboluşuna biz.zat kendisi sebebi. 
yet vermemi.-, ~idir? Müsebbip 1 

kim olursa olsun varılan netice 
aynıdır. 

Tahakküm hissi sezilmiye bas. 
!andığı zaman aşk ölmüş demek. 
tir. Fakat işin fenası bu hissin 

J 941 ikramiyeleri 
şa gelen bir kız hayat arkadaş1. ı a.det 2000 L.Jık = 2000.-Ltra 

tleyo~lu lstlkUU Caddesi No. !lSC 

8nrsa Pe"'JUJ UstU O banyau 

&partır ~.. "ı>1.: 41235 

nı daha iyi seçecek ve izdivaçtan .1 • • 1000 .. = sooo.- .. 

beklediği saadet yüz misli arta- 2 750 = 1500.- .. J mımm•lll!l•&•Bm•aıq 
J1•11ua-mm1 •w11 .. um•e•••~:ı1m•mua~ 

Caktır • ısoo " = 2000.- .. G H k" . . ~ e~ . ~ ~ 250 = 2000.- " Erkeklere gelin ... e: Bır e1kegi11 
al'i • 100 .. -= s 500.- .. D M R A d 

dimağı ancak 25 yaşında olgun_ 

1 
:ıo • 50 .. .,, 4000.- " r. urat . y ın 

!aşır. Bu münasebetle erktkle- 300 20 • = 6000 - ,, .Beyoğln Parmnkkıı.pı, 1m.an sokak 

rinde yirmi b~ ya~mdan sonra iil••••••••ı-••• I . No. 2, Tel: 4155.!..a.., 
evlenmeleri muvafıktır. - ·-· 

Erkeklere yirmi bir yaşların. 

da iken cazip hat ta ib.ir an evlen· 
mekten bile çekinilmeyecek bir 
durumda görünen kızlar yirmi 
beş ya§llla geldikleri zaman m a . 
nasız görünür. Bunun sebebi 21 
yaşındaki görüşle yirmi altı ya
şındaki goruşun arasındaki 

farklardır, 

Şu hale göre saadete varmak 
için ne yapmalı? 

Evvela saad.etin iki taraflı ol· 
duğunu kabul etmeli ve bunui1 
tahakkuku için de y~anılan 

müşterek hayatta mukabil fikir 
sarfoltınmalıdır. Ne erkek. ne 
de kadın diğerine tahakküm et. 
ınek istememelidir. Ne kılıbık er 
kekler ne de ağ"zr var dili yok. 
balık misali kadmlar saadeti te· 
min edemezler. Bu esas üzerine 
kurulacak yuvalar yıkılmağa 

mahkumdur. Şu halde müşterek ı 
hayatın her sahasında t am bir 
musavat kabul olunmalı ve yu. 
valarm daha makul bir şekilde 

kurulması için izdivaçlar genç 
yaşta değil dimağlar tamamen 1 
tekamül ettikten sonra yapıl. 
malıdır. 

illa ICUl'IJŞ 

6(159 60 

.... 
1.'cminatı 

lira lmruş 

454 47 

ı - Bcyoğlunda R.lseyinağ.:ı, rrıalıallesi'lin lttiçük yazıcı Rokağında vaki 
e!llü 18 ye.ıi 2. d sayı!ı ~•ı1gır ev .:ıatıımak üzere 19.4.941 tarihinden 
ıtibarcn yırmi gUn müddetle ve kapalızarf usulile müzayedeye ko.. 
nulmu'İtur. 

2 - Bu gayrimenkul 8 oda ve 3 hala mulfak, çamaşırlık, odun ve kö_ 
milrlük ile ch' ktrik v,) su tesisatrnr havidir. üç ve dördilncil kat
ı,ırı lıın·n.p ve harici kı.:ımı 1'!.l.gir ve dll.zgll.ncc olup mezCıkr ev itti
aalind~ ay;ı, tıina mUş'_cmila.tmda.n 3,5 metre yüz ve 3,75 metre 

3 
derinlığinde ~rsa da beraberdir. 
İhalesi 9 . .J.Ml cuma g!inh saat on beşte Beyoğlu vakıflar müdür
diirlü~il ihale komisyom.ntda yapıl:oı.%ktır. 

4 - - fl!lt'kl!lerin •:1"'hammcn J,1ymet llZ:?rlnden yüzde yedi buçuk temi
t:a.t akr;cıE.rini veya h~.nkı:.. rnektuplarxnı 2490 No. U kanunun tari.. 
fatı dairesin;Je hazırlıya:caldarr teklif mektuplarlle birlikte ihale 
ean tin:len bir sııa t evvPJinc kadar 3 üncü maddede yazılı komisyo. 
na v"rnıeleri lfızımdtr. 

5 ) •usta il~ gf.nrbrileceK mektupların nihayet 3 Uneil maddede yazılı 
saate kadar ı;elmiş ·Jlrı:~s. ve dış zarfının millıUr mumu ile iyice 
kapatılması lf.zımdır. Postada. olacak gecikme kabul edilmez. Bi. 
nn her zaman görtilec'2gi gibi ve d&.na tafsil!\t ve malümat a lmak 
i;.;! ıycnlcr val :ıf akar ve n:ıahluller kalemlne mliracaa llR rı.(3079) 

- ... :ı.. 

V A K 1 T matbaası 

1 Otel yapı Jmaya elver ş~ ı ı 
kırahk bına 

Kitap kısmıtıı 
tanzim edip 

qeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, ga.zete basar. 
TabilPr np,.,,ınsıı rı;7;;.; ; .. ı P.ri alır. 

.~: . ' ... . . -· . '...'':" ....... ,.. .... , • • ..... ,J~ ~.rlo- "- ('°' ~-· "'' ... 

~o\nkara ca(ldl'sinir,· {)r_ o.uteber yemide tevkalade nazaretli ha 1 
wdar ve aydınlık bir bina kirn:tktır. , 

Vakit gazeteı.l itlarehmıeı;.inc müraeaat. -
................................... -..ıi· 

Talipıerin ihale tıa:ı.tlnden bir saat evvel kanuni vesikala.rile te 
larmı komisyona vermeleri. {2321.l.S309) 

* * • 
Beheı· metr~::<~ne tal.ınin edifoıı fıyat:ı 12:i kuruş olan 250.00 

tatif c;aJ:r bezi pazar'ıkla mtinakaşs.ya konmı:ştur. İhalesi 9.5.9 
nfi saat 11 tie Ankara'la M.M. V • .sa troa.lına komisyonunda yapıt 
teminatı s2 . .:ıoo liradır. Evsaf ve şartnamesi 1563 kuruşa kom· 
nır. Talipıcrin kanuni vesikalarHe belli vakitte komisyona gelmeler.i. 

(2353..3472) 

*** Hl:psine tahmin euilen fiyıı.tf 3{) 000 lira olan demiri vekAle 
üzere 250 aae t aro.oa :::ıı!munea!ne göre pazarlıkla yaptırııaca 

15/5/941 pcr~l!mbe g tlnü saat "t5 de Ankarada M. M. V . .satın 
yonurıda yaııııacaitlir. Kati teminatı 5.400 J.ira.dır. Şartnamesi 
komiByond<IB alınır. ("37 - 3350) 

ı;: :ı: * . . 
.ı\şağrda yazılı st·hzeler paz..ı.rııkla. salLı alınacaktır. Talip 

gUnu s:ı~t 13 ten 17 ye kadar Hadımköytinde askcri satınalma 
gelmı.ıleri. 

Miktarı 

mıo 

901)0 

9000 
6000 

cinsi 
İspanalc. 

Prasa. 
Kuru sovan.. 

!lOOO Taze hakla " S~a: 
!100 Krrmrzt Nber: •(2351

; 5.9' 
A.~rığ'.da yazllt muyt...biyeler pazarlıkla. satın alma.caKtrr. lhaıesl ·el'' 

a """ıl~ ,,ır cuma gl.ıııU saat 15 te Balılceslrdl.? askert satınalma koml.8yonund rr ,.V" 

tır. Nümune ve şa-ı-tnamesi komWycnda göı·Ulür. Hizalarında. ynzılt m I 
üzerin.len lrati temina.l alınacal·:t1r. Taliplerin belli vakitte lioınlsY0ı;ıil 
ınderi. , 

Atlet 

1000 
1000 
100(' 
1500 
1000 
ıooo 

201)0 
2000 
.2ı'CO 

100 

!iyat.ı 

kuruş 

160 
120 
350 
250 
350 

35 
65 
25 
25 

2500 

*** 
cinsi 

Kadana yem lorbaı.ı 

Eeygir yı:m torbası 

Kadana keçe belleme. 
Beygir keçe belleme. 
Kadana yı.;Jar başlığı 
1p yular başlığı 
Zincir yular sapı 
ip yular SP.pt. 
Kıl gebre 
'.l.'avla halatı 

2000 32 I<Il kolan 4e•1 

==========-==2~0=0=0======90=====U:::::::rg=a=n=. =============~::::2~ 
A nkara J a nd a rma satınalmn komisyonund~.~' 

Beher k:losuna kırk sekiz kuruş fiyat tahmin edilen ild yUZ t0~ı;ıı~ 
;;eker E.skişchlrde teslim şartile 2~.5.941 perşembe günü saat 11 de3ıfll"~:t" 
da Komis;yonumnzun bu~unduğ"ı mahaide kapalı za.rf ek.siltmesile ~v· 
tır. Şartname İst::ınb'ul ve Anl<ara J. Sa. Al . Ko. larilc Eskişehirdc ttı:ıı!C 
J . Komııtanhı!,'ınd:ın 111'0 kuruş bı-rlel karşıhğrrda alınır. MuvaJ<lcl'lt g~ 1 
a.ıt.ı bir, elli liradır. tııtel!l!lerin ~apalr zarf teklif mektuplar:ını ill1111

\ s4pı1 
•ıı.atlıu!eıı. bir saat cvvetıne kadaı· komisyonumuza vermeleri. (24431 


