
~Tel. 24370 - Sene 11 - SAYI: 3306 

~ allşam: - ~ __ ___, 

n itaı 
ittif. 1 

liman 
e 

snııınııınııııınııııııuııınmııııııınıınıımııırntuJı•ııR1U11111111m 
l5 
:~ 

~ s 

Molotof 
cekildi 

i STALiN 
~ 

ı Sovyetler Halk 
?luırerın nezaketi boşa gitmiş- j Komiserler Heyeti 
lh-. ltalyanlarln ittifak ci}asi R 1 ..,, 
~~r~~Jbin ~~ ~~r~~~ ~ eis igini üzerine 
8aba:mıda da Almanlarm presti- ;,_ ld 
'jin.ı kırmak tehlikesini göster- § a 1 
lnektcdir. Tobrukta muhaı:;a.ra ıg 

Jltf olotof hariciye ko
miserliğini mu haf aza 

ediyor 

l'tlosko\"n, 7 (A.A.) - B.B.C.: !I'as 
ajansı tarafından blldiri.ldlğine göre 
Sovyet halk komlserleri meelisl bel- ' 
kanı .Molotof, kendi isteği ile bu va
zifedc."1 çekilmlıı ve Stalin koııılserlcr. 

'1Utnıdaki lngiliz kuvvetlerinin · iii 
e!Jne ltaıya.n fa~istll.'ıi esir dü- i 
Gllyorlar, fakat herkes bu mu- !l 
~alayetsizlikleri Alm::~lar he- ~ 
llabnıa kaydediyor! Çünkü artrk 
~ Afrika muharebesi Al
lnanya nmnma cereyan e diyor 
..-e bunun her tUrlü mes'uliyeti 
4lınanyaya alt bulunuyor. 

'Yazan: 

lllaey1n Cablt Yalçın 
~lar Almaıılnra. müracaat 

'llp de kendilerine Yunanlstruıda. 
e:ırrn etmelerini rica etmemi~-

• künasip me\ sim gelince onlar 
~ kendi lnn'\ctlcriylc Yunan· 
~ ınağlub cdcbillrlenni.5. Fiilı
~ son nutkunda böyle söylüyor 
~_ l'Qnanlstana hücınn etmesini 
~'ka sebeplerle hah ediyor. mı. 
""'1ll lta.ıya Jıaklnmlald bu hüsnü 
~etini ol ırlı:en J,endi kendimi• 
;:__ cliıf;ilndük: Acaba buna neden lü 
~ gördü T dedik. Şimdiye kadar 
~ kim .. Alman) anın askeri tmv
~ ve ı.udr<'ti baklanda. sabit ika• 
~ ebıuıgo. lüzum Jılo; ('fmemistir. 
~ liaaf ~p"'liml'Ct gördük, 
~ızıar, lngiliilcr, ilah. Hiçbiri 
• :'""lYe cdilrııiyor. Neden kara 
~cklllerin askeri kahili yet 'e 
~Yctler( için ri,ıhrorin mudafaa
-,... lhtiyaç hasıl oldu? 

meclisi ba§kam olmuııtur. 
Molotof başkan muavinliğine tayin 

edilml§tfr ve hariciye komiserliğini de 
muhafaza. etmektedir. , .. r 

IRAKTA 
Petrol borusu 

üzerinde 

Bir karakol 
teslim oldu 

Kahire, '1 (A.A.) - Habbaıılye 1n. 
~'IQ.~daı\I .nt.rafmMkl .nım. 
takada vaziyet bUyUk bir -.J&.b k
bctmıştlr . 
Diğer cihetten blldlrildlğine göre 

Petrol borusu 1lzerinde bir karakol 
teslim olmuş ve İngiliz kıtalan tara. 
tından i~gnl edilmlııtlr. 

SON 

Eden dün Avam kama
rasında son harp vaziye
ti etrafında izahat ver
miş, Kızıldeniz yoluyla
gelmeye batlayan A
merikan yardımını bil
hassa tebarüz ettirmİ§· 
tir . 

HAVADiSLER 

Libyada 
iki taraf· takvi
ye kuvvetleri 

ah yor 
Btngazi yeniden 
bombardıman 

edıldi 
Londra, "l (A.A.) - B.B.O. 
Llbyada Alman taarruzu §imdilik 

durdurulmuştur. ln,giıizler, her gUn 
yeni kuvvetler almakla beraber, Al
manl!ır' da Sollum mıntakaııma tak. 
vlye kıtaları geUriyorhr. 

Tohruk etrafında vaziyette dc~ik
llk yoktur. Mısır muharebesi, aııkeı1 
levazım muhıı.rcbesldlr. lnglliz tayya.. 1 

'".ı:leri, Bing""-Jlmanmı \'e Libyada 
dört ""'1'a•" llaYa JS1.e7damm ıtddet. J 
le bombalaml§lardır. l 

Yazı işleri Tel. 23872 Fiyatı 5 KURUŞ 

la6al Zaferi 
Her sene Mayısın ikinci haftasındaki 

pazar günü kutlulanması kararlaştırıldı 
11 mayıs önümüzdeki pazar günü lnönünde 

büyük merasim yapılacak 

En büyük askeri zaferlerimiz_ 
den ikisi olan İnönü meydan mu_ 
harebelerinin vukubulduğu ay
lardan birisinin kı~ ortalarma, 
diğerinin de mart nihayetine 
rastlaması sebebiyle bugüne ka_ 
dar Türk devletinin kunılmasm
da büyük bir amil olan birinci 
ve ikinci İnönü zaferlerinin kut_ 
!ulama merasimi ekseriyetle fe
na havalara tesadüf etmektedir. 

Bunun düşünen Cumhuriyet 

Halk Partisi bundan böyle bu 
zaferlerin kutlulama merasimi_ 
nin her sene mayısın ikinci haf
tası içindeki pazar günü yapıl 
masmı muvafrk görmüştür. 

Bu münasebetle bu seneki me
rasim 11 mayısta fnönünde ya_ 
yılacaktır. Merasimin muhte§em 
olması için şimdiden hazırlıkla
ra başlanmıştır. Merasi~ bir 
çok vilayetler, Halk partisi 
mensupları iştirak edeceklerdir. 

~-------------------------~ 

Stbn110n 

Amerika 
Harbiye 
Nazırı -

Dün bir nutuk 
söyledi 

Okyanus 
Amerikanın emniyeti 

için dost bir devlet 
tarafından veya 

Amerika tarafından 

Muhakkak 
kontrol altında 

bulundurulmalıdir 

BOYOKDERE YOLU~ DA GARiP ..:ğ~ llltlcr dünyaya İtalyan fa· 
ika lerinln OOM.ti ve n keri fu.iün-

1 
~~Cri hakkında. bir kanaat VCl'

~ lstemi_şsc bu nuıksadmm ta
\. en zıddı bir tesir hii.sTl ctmi.;.. 
....:. l>linyada. bazı . eyler vardır ki 
~Alınan l'iihrcrl bilo yapamaz. 

1 
(Nutuk S inci sayfa

mızdadır.) . • 
r BiR FUHŞ MACERASI 

Fedakarlığa ve icabında 
ölüme hazırlanmakla 

Amerika hürriyeti 
kurtulacaktır. 

'- kara gömleltllleıin Yuruı.nbla• 
'M,.~nız kendi lrnV\'otlcriylc ga• 
~ münı1.iin olduğu kana
' diln,>a.ya. vcrmelc t<'schhllsü 
._....._lcabil fmki\nsızlıkla!'dtın biridir. 

Bekarlığın 
ruhi ve 

A 

marazı 

cepheleri 
Yazan: 

'~War 1talyıın t.eca.viizünün 
~_gttmerlı:<leu beri galip mevki
~ler vo bu ti tiinlüklcrini 
iM... dakikaya kadar muhafaza et
~I', İtalyanlann Yunan toprak-
~ bir metre bilo girmelerine m_, f'lJ ' 
~ buııkma.mıslıırdır. ,/,,.11,1 • J\,. J'C.M'W~lıılot..,. 
~ ll.llrer 1taly:uılarm kendi ba!'i"> 
~ nıu,-affal· olmak iı;in müna
~vanm ba.5lnmasmı bcldedlk
"e 8Ö.>1d) or. Münasip mevsim 
'Jıa,"a ) alnız İtalyanlar mevzu-
4.ı.:" olduğu zn.man ııu rol oynar? 
~ lmvveUcrinin tcc:niize 
~ e.lert 'e ilerlemeleri i~in mü• 
~ rnovsim ''O hn.\'n ''ardı da. 
bıL..~ !;Öınleldiler için mi yoktu? 
h~Cll ki Yunanlılar Alnınn 
~~11na ,1a. maruz kalarnk 1.."U\._ 

'ı.... ilin bir lnsınmı Arnavutluk 
)'inden ayırdıklan baldo lta.1-
1' )ino kahraman Elrn müda
~1 kıramadılar; Almanlar lm
~etı gelüi ~ hnldo faşistler )ine 
~~rfnr mıhbnmıs gibi llerllyc
~ er. Anrok Alınan gnlebcsin
-._ 110JU'adır ld Yunruı kU\'\ etleri
~ !es~ olması fıı.<ıi t kU\ \·etle- • 
1t \' onttnde bo!'l bir saha bımk
"ft e lll1tı kru-a gömlcltlller mu-
~~? yürüıllilcr "" Du~o'nln 
ııı.aııııı.ı! b<':vanruıme ile lmhrn-

lı'iiJı rını cihana duyurclu1ar. 
ta,, 1 terin nezaketi boı.n. ~itmi~-
' ~"anlarla ittifak slynsi saha· 
'1j ~ ~?r ~in bir :zaaf scbel>i t* 
'lı~Jgı gibi a-;korllk sabrusmda 
~lı~ btanJann prestijini kırmnk 
~<'sini gii t<'rmektedir. Tob
l.-~~ 11\uh... ara. altmllıtld İngiliz 
;"\"\"etı ~ ~linin elinl.' İtalyan fa.'iist-
~ rrı.et!lr dü ÜYC'rlar, fakat herkes 
' lı ti\ ffnkıyetsizllkleri Alman- ~ 
~ Csabına lın~ dediyor! Çünkü 
~ '-hnali Afrilia muhn.rcbe.<:l Al- f 
~il Ya nı.ın1n3 oere~ an ediyor ve 
,.._ her t Urlü nı<>s'uliyetl AL 

hya alt bulunuyor. 

Diisol in Oahit YALÇIN 

Bu seri makalenin 
üçüncüsünü bugün 3 ucu 
sayfamızda okuyunuz 

Habeş imparato~u istanb.ula eğlenmeğe gelen adam 

Adisababada Arkadaşhğını 21 liraya kiraladığı bir 
imparator 
c0şkun 

tezahuratla 
karşılarn<!:1ı . 

Londra, '1 (AA.) - B.B.O. 
Habc§ imtıaratoru Haile • Sclft.siye 

5 mayıs gllnü maiyeti erkAnı ile .A.. 
disaOO.baya glrmi§tir. Kendisini lngt. 
liz ku.'llandanı ile b!.nlerce Habe§U 
coşgun tezahUraUa kar~tlamJ§lır. 
İmparator, Grazlyaninln be§ sene 

evvel işgal ettiği gün olan be§ ma.. 
yıst;a. şebro girml§tlr. 

kızla taksi şoförü tarafından soyuldu 
Parasız ve arkadaşsız Büyükde

reye kadar yaya gıden bu 
genç kız meraklısı hakkında.· 

Aile hukukuna tecavüz suçundan 
kanuni. takibat da yapıhyor 

Evvelki gece eğlerunek üzere 
lstanbula gelen bir taşralının 
ibaşmdan garip bir vaka geçmiş
tir. Yapılan ~kikattan arilaşıl
dığma göre hidise şöyle cereyan 
etmiştir : 
' Mu8tafa admda biri geçenler. 
de, Anadoludan şehrimize gel
miş ve evvelki gece de Beyoğlu
na çıltarak ~ lbaşla.mış_ 
trr. öt.Ede beride bir hayli icjen 
Mustafa bir aralık 50 ya.Şiarında 
Naciye admda. bir kadına tesa
düf etıni§ ve kendisinin br vasıi
ta o1uağmr düşiirıerek yanma 
ya}daşmı§: 
"-Şöyle eli yüzü düzgün, 

küçük bir kızla bir eğlenti yap_ 
mak istiyorum,. demiştir. 

(Devamı 4 üncüde) 

' ~~~-u--~~-
Anadoluya 
gidecekler 
Yeni vapur ve tren 
ıeferleri cetvelini 

betinci sayfamızda 
bulacaksınız 

a ... ' tblcüd&> 

ÇERÇEVE 

Maksat na 
Necip Fazıl Kısakürek 

Coğrafya ba1mnmdan Anadolu 
gamındaki ndp.la.r, Türk toprakla· 
nnm sahil boyunca ,.c aruwataııa 
çok yakın birer dnlıp ~dru mdan 
ibaret ••• Bu ada~arda sanki Türk 
topraklan, anavatandan kopmuş 
JdrnnitJer gibi su üzerinde sek
mcktcdlr. 

Masallardaki, tırtıllı ve intizam• 
sız şekilde ortasından bölünmüş 
bakır sikke misalini bilmem hatır
ladınız mı?.. Hel'blri bakır sikke
nin parçala.rmdan bir tanesini ta
~ryan lki adam lm.rşı karşıya geHp 
parçalan tatbik eder vo uygunlu
ğu görür görmez birfblrlnden emin 
olurlar. 

İşte Anadolunun garbmd&ld a• 
dalar, bakır sikkenin tırtıllı \'C in
tizamsız ,ckflde kesilinJş o parça
sıdır ki, ancak Anadoluya sahip 
kimsenin elindeki ifadeye u)·gun 
düşebilir. 

Ba adalar, siyasi \'O sun'i tak
ebn ~ kime alt gö.rii.nür-

Lotıdra, 1 (A. A.) - B.B.C: 
Amrika harbiye na1.ın Stimson 
bir nutuk söyliyerek Nazilerin 
garp medeniyetini mahvettiklcr. 
ni, kuııban düşeiek milletleri ga
fil avlamak için iki yüzlü her 
tilrlü propaga.nda kullandıkları
nı söyliyerek demiştir ki: 

- Naziler şimdi Amcrikada 
dahil olmak üzere bütün dünya_ 
ya karşı dunıyorlu. Bizim tes
lim olmanı17.ı istiyorlar. Ameri
kanın böyle bir talebe boyun eğ_ 
diğini hatırlamıyorum. Yeni ni· 
zam diye ortaya atılan şeyin hiç 
bir yeni tarafı yoktur. Başkaları 
da bu yollarda çabalamışlarsa da 
hiç kimse muvaffak olamamı~r 
tır. 

(D4wamı 4 iincüdc) 

ıc gcirlinsün, hak ,.c tabiat. bölU
miinde Anadolunun mahdrr. 

Ebedi Anadolunun ebedi ha'ki· 
mi Türk, kendisine ı;izdiği :sınırlar 
dışında hiı;bir istek sahibi olmadı· 
ğı i~in, ben de bu adalar iizcrlndc 
bir Türk isteğini belirtm<'k he' c. 
sinde ilcğlllm. Türk (aza rb:ıı) nm 
o fedakar milleti ki, apaçık bir hak 
ve tabiat teklifine sadece mC<nfi 
bir teşekkürle kaı'Şılık ,·enneğl bi
liyor. 

Fakat bo~ün bu adalarm, deniz 
ü:ıcrindeı Anadolu t.opn.kl:ırmdan 
kopma bu çıkmtılarm, sel yolonUa
ki taşlar gibi bir seyyaha basa
maklık cttJğtnl göıii)·oru:ı. Çıkın

tılara basa basa Radosa doğru gi
diyorlar ••• 

Hayrola arkadaş, teşrif ne <'8Di
be? •• 

l'elkcnlller, sallar \·c kotr&larla 
istila edilen bu adaların tngllldeı
ee muhafa.zası son derece basit ,.e 
kolaydı. 

İngilWcrin hu kolaylıktan niçin 
faydalanmadlklannı tahmin etmek 
de kolay ••• 

Kolay olmıyan şu: 
tngllhl<>.rce imkan bmlkıbnı~ ol

sa da, Anadolu t.opraklarma bir ok 
atımı mesafedekt adalara yerlef

lDevamı 4 tinci~) 
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OYVK KORSAN ROMANI 

26 Yazan : KADIRCAN KAl'LI 
Omcr, Boğazdan ayrıldığı için günlerdenberi ÜZ· 

rründü. Tam bir inziva içinde ya§ıyordu; o kadar 
ld eniştesinin geçirdiği buhranın farkrnda deiil· 
di; hatta onu Ofelyadan uzakla§tırmak için ıeh· 
1·3 taşındıhlm·ını •nnıyor,kızıyordu. Artık onu 
f,;mb~lir ne zaman görecekti.? Belki hiç göremi· 
yeccbti. 

lise son sıntf 
imtihanları 

Dün alqanİ aona erdi 

Devlet olgunluk 
imtihanları cuma gUnU 

b8fhyor 
!be acm amıf t&lebelerinln imtihan 

ıarr dün akpm, acına ermlf kazaıwı-

vi 
calı, şalvarlı, kUlA.hlı, .ıboell, sa- ıarm t!imlerinl bugün mekteplerde 

1 k d h
. bl nkı halk kalabnlığı onu sıkmı~u; ... rı e m'll .. r. Ali P~:ı onu de rdlkten 

1 

il" dU ı.+ı 

sonm. nrtı : nl'1'ısın n ıç r Tal.:beler bacgt gruptan olgunluk. 

1 da k d ku 
kuşaklarının ara mdn koca piştov Jnrft , ... ~ ...... kl--'-t y·-- e'lr••ma .. _ tuvvct ynnamıyaca eme· • ~ .. .,.......... =ııı -- --ır- ..... 

Hoca Ömer Efendin'n dUşmanlan lar vn yatağanlnrln, U(;lan sırtlar:. ı1nr mektep idarelerine blldlrecekler. 

;;Uzl'k"' Ali Pagayı onun aleyhi -
ne b ice doldurdular, Hoca Örr ~r 

Efendi bunu soııı:lyordu, Son zaman 
lard:ı pndlşahm kendisini daha 

s Pyrek arııdığınt görUyordu; blr 
gUn bu endişesini lılsscttlrdi; 

na vuran börUklerlc etrRfa he:rbct ı dir. 
saçan y(iniçcrilcr ona adctA ya· Use devlet olgunluk lmt.lh&Dlan 
hancı gBrUnüyordu, llrgUnc git • 9 nıı.yıs cuma günU bqlayacaktrr. 
mi§ bir ınso.ndnn, gurbt'tO dUemU~ lmtıhar. sualleri bu 1eno de ınaaril 
bir ft.f•ktan farksıırlı. Sonra ı:ırttk \'ckll'J~i taratmd&D rönderllecekur. 

Cuma güııU Uk olarak edebiyat ve 
hep konakta kapalı kalmı§U. ten kollan kor.ıpozisyonund&D tmthl., 

O ece geç 1;akit kapı çalındı; tıan olacaklardır. Ayuı onw;da odcbl. 
Genç 0:-nan: 

- Nice cdcllın; 
Macar kölesi Keno.n kethüda Rüf· ynt kotu: Edebiyat, fen kolu: Ya.tema 

iliz uzak otu· tem ağa)ı uyandırdı; Rüstem ağa tllt d~?'Slerindlın imtihana gtrecekler-
rursur. ! dl kapıya inice-ye k!idar tokmak lkJ r. 

Dedi, Ömer deııdl birkaç gün defa daha hı:ılı hızlı vuruldu. ı:? m"'yıs pazartesi edebiyat kolu: 
irindc !' r'-' ivarında blr konak folse!e veya tarlbten, fen kolu: tabi. 

.,, " - Kim o... ba .... "'•O kı ... .. dı, ta mdı ve yerle;sU; bunu iye nyıı tızıkten: 14 çarpm b .... 

- Çn\'Ulj g ldl! edebiyat kolu: Tahilyc veya matomn.. 
padi~aha söyledi. Genç Osman ba· _ Ne var? ti r ten, fen ıtoıu: ll'ellefe Tcya tarlb. 
bası birinci Ahmodin odasında, a~ _ HUkUm gntirdlm, hele nl ı ten imtihan edUeceklerdlr. lmt.thAn. 
lns sedire b:ığdoı; otıın'!luş, deni- K.apmrn kocaman kol demiri in· ıar saıı.t 9 da.o 13,15 e kadar devam 

z~. \.:ialata ve B('13ikta.ş sırtlarına. dirildi; gıcırdıynrak açıldı . Yarım edecektir. 
Hnllco bnkıyor; tüy lcalE'ml oı.. Gcr.ıı: IUıelerde ve gerck.eo orta.-

ay l!Jığmdıı ea.rı pabuç, kırmıtt mekteplerde imtihanlar a;ym 14 ll.nCU 
maslı dlvite banarak ııllr yazmağa. f Qalvı:.r, mavi cepken, l<ırmızı l<a • gtintl ııkııunına kadar blUrUmlı oıa.. 
<'abalıyordu; pndişahlarm çoğun • tan giymia olan, başında uzun 601' caktır. 
da olan bazılarmm da ,erçoktcn g ·-;lu bir külah bulunan sadrau 1 

becerdikleri bu ~o bir seneden .. 1 çnvuı:u görUndU. RUstem nğa cn.
b ri baıılıunı.ııtı. "Farisı" imznsını tıırisinin Ctf.'klerinl toplıyarak, b&· 
kullsnıyol'du; "Bahti' imzasını kul ı,mdakı i§lomcli takkeyi dil§Urc .. 

lnnan bab:ısmdan geri katnııyaca• cek kadnr eğildi ve selö.mladı, yol 
b'Itla. güvcnl)•ordu. Hocıı.ıım sözle - verdi: 
rini duydu, baştan savına bir oe • - Buyur sultanım! 
va p \•erdi: }'\ 

~ !"·~•-· . dJ • . Kennn mum tutuyordu; Hoca v-- - r"" ctm ~·ız. mı ınzıva • 

Bayilerin inhisarlardan 
aldıkları 

Satış tezkereleri 
değiştiriliyor 

' ........ -...............• , _____ .. 
,ı 
ı! Türk - ıran 
ı= 
ıl hududunda 

ı tı znın ı~ . l .1 . . . 'i Emnıyet ve 
genış e l esz ıçın 1 asayişin 

Ziraat ankas!ndan r 1erkez r!htım hanı-ıl takviyesi 
na kadar uzanan ada isiin1la { edilecek 1 tedbırlerı 

Limanlar umwn mUdUr!Uğtı rıhtımmm gcni§letilmesi için lı 4 mayısla~ itibaren 
ile betediye anı.smda mimar buna zaruret görmil§tUr. Galata ' t~trıtk mevk IR8 konuldu 
Prost'un iutirakiyle yapılan tc.. rıhtımı şimdi Ziraat Bankuının 
maslar neticesinde Galata liman ba§ladığı köşeye kadar genigle. Anka~ G ( \, \.) - Tür k ve 
mmtakasınm yeni clacsı.qı şekil t"l~~k yani asfalt yol rıhtım hudut clllQiyct ve aaayitınln tak'ft" 
tekarrUr etmi§tir. ~ h, ~m ~~rr. Bu ~öyle ycel ma'-tstı.dıJl Kı\nunuevvel ıMI 
Aldığımız malQmata göre, olmadığı takdirde bu asfalt .yol J tarihlnde Hoy'cıa. :ki de,· ı tın aal 

Kara.köyden fimdi limanlar u· tamamen rıhtım sahasına gıre- yctt.ar murahhası'l rr a r ı~ 
mum mUdUrmğl\ tarafından h~. l..ek fakat. Ziraat Bankasının ar- 1 nan protokcldn derpiş eoııen ted 
gal olunan merkez rıhtım banma kasındaki yol genişletilecek bu ıerln ııcı akld hUktımetı:e t.aavip edlJıi 
kadnr olan yol geni§letJlecektir. şekilde dahaaz masrafla bir is. mi" oımuma binaen 4 l'dayıa 1941 
Bu vaziyete göre Karaköyde zi· tiınlfil< yapılacaktır. T&bra.nda Tllrktye CuQlhurtyeU 
raat bankası binası da dahil ola. Limanlar umum müdürlüğü yUlc E!rlllğ' ııe ıran Hariciye N 
rak liman riyaseti bimu;ıyla bi· yeni G:ı.1 ta liman sahasının reU arunıda nota teatı.t sureUyto 
ten ada yıkılarak kamilen mey. pHUıla.rını hazırlrunaktadır. Bu tedll!,.'cr m ıı:kOr tarihten ı•.ıba 
dandan kaldırılacaktır. Bu ada· planda Belçikanm Amccrs linıa- totblk mevkıtnc ı.onulmuştur. 
mn Uzerlnde bir çok büyük bina... nmda tatbik edilmi§ bulunan sis.. 
lar bulunduğundan buranın ls- temde, bir proje Uz.erinde çalı§ıl
timlA.ki ve yıkılması QOk pahalı.. maktadır. 
ya malolacağı hesap edilmekte· Bu proje ancak im r p1fııuyla 
dir. Fakat Mimar Prost Gala;,;.ta.;.;;.._b_e_raher __ ta_t:b.;.i~k-o.;..l_un_a_cak_tır_. __ 

5 -1 O ·fabrikada 
birden çahşan 

doktorlar 
Dostluk ve yardım cemİ· 

Y ti. etibba odasına 
müracaatta bulundu 
Türk hekimleri dosUuk ve yardım 

cemlyeU oehrlm1zdeld fabrikelard 
çalı§an dokto'l'larm 11.steslnl tanzim 
ederken rumt mUeueselerdo vazt!e nl 

İstanbul kadınları 
milli müdafaa 
işlerinde vazife 

alacaklar 
Dünkü toplantıda 

mühim kararlar verildi 

Hınr~aroa!llY• yük 
nakliyatı tarifesinde 

tenzilat 
.Mesajeri , olılerl lein İstanbul 

kas!le Haydarpaı;:ı. arumda tat.blk 
dilen detıl~ nakliyat tarifHlnde ge 
celt ay 1m1ımda tadllt y:ıpılaca!<t 

Bu tadlllt. t.11hn :ı;a devlet tar&fm 
moec.nl naklo t.atıi t.ı.ıtulmu:t bul 
ııo kLoya kadar Y1llder U8lriltdt 
caktır. Bu tadU4U& ba ,aJdlltD 
blr ıcuruotan bela• ıılaı•Jr w 
S<Uoya kadar 80 ~ ı.a 
almmıyacaktır. 

o -
Askere gÜ/•nlmn 

üvey eol&tlan 

d
.
1 

. 
1 

mcr cfendiyc h:ıbor verildiği için 
ı r>rım. • 

H 
,... " di rdı yeşil çlzglU uzun beyaz ent.arisl • 1n!ı.iaann ı~kl ve tut.ün ~yUcrlnln mıg onzı doktorların 0..7 fabrikadn 

cıterın'dt.ı1d aat.ı, tcz'keralert bu ny cınar Um UcrcUe galıı tıkl rmt tesı>tt 
nihayetııden fUbarcn hUJ.-UmııUz ıı.ado. ctml§'tl~. 

1stanbul yardım sevenler ce. 
miyetınin l.stcınbul şubesi idaro 
heye .. i dtuı, parti b:na.sında top
lanmurur. Toplantıya Bayan 
H yriye Kırdar .nyeet etmi§, 
•Vtli <VO Eelediye Reisi Doktor 
Lutf Kırdar da hazır bulunmu -
tur. 

Aslrnrc giden allelerm ~ 
rrna yardım yapılırken taftmatıl"" 
mc bUkUmlerlne sGre GI ~lEıa.: 
ra yardım yapılmaaı llaru:-~ııp 
MT{)tJ. öz çocuğu ol!Nyan NterJ 
rln üvey cocuklarma )'U'dım 
ınıyııcaktrr. Yalnıs e"1ltl$ o 
aımmre ve nll!ueça da tllÇtl 

~ M!ll&r ç+en sara ; gE. . . • 
. t~•·11 Ub,_ _ _._,_ .. n 1 nln t.istj.inc blr Gam hırkam al:iı'ııu, 

lı •• ve U%1 n c c... c 'ln;i:\UUll unu• 
sellımlığ ~kmı tı; fermanda ne 

nU da.ifa co'k kımışlurdu; ellerini 1 ld ~ bll' ·b· • vazı ı o ugunu ıyormuş gı ı sn 
g(ıb tltıo götUrdU; uzunca ve be • 1 k. . • d. f ,...k ti ,, 1 ~ h 

.. 1 ın aocuı e .... c ,..nrşı aını:ıbıı a 
, azı rok olan snkah ndetii •. trlyo-- 1 ' t bil 
· ztrdı; sedire oturmu5tu. "S 1 

rck : j U U 
B Us Ü ıt 1 

gene clındl'lydl; solgun y z mum 
aş t n su anım. _ 

ların titrek nsdınlıgmda on yıl dn· 
. Dedi; koeıunnn snrıklr baııını e.ğ ı ha ihtiynrln~ış görüniıyordu; lfı -

dı ; kapıyıı k1tdar gl'rl geri gitti; kin hiç tellı.ş rtmlyordu. Çavll{j 
ôünkti tii:.slh: ve ht'l'C'ın t.ıılcbc~ıno sert bir \ ürUytişlc merdivenleri 
b',. dnhn bakmadan dışarı 'ıkt.ı. sarsarak yukan çıkmış, kcthilda 
Kı~laraga.sr, ibriktarlnr, hıuned::ır. onn bir d ·hlizi vcyn kapı), gl)ste
lar, kapıcı '>-,ılur ono. olan hUr • re:rek: 
metlerini çok nz:ıltm~ g~rllnUyor - _ Buradnn. sultoııun! 
lnrdı. Hocli Ömrır efendi dllşllnti• Dedikçe 0 tarafa sapıyordu. 
yordu: Acaba padişnh kendlıılne Sedirde hocavı .... örUnrc dimdik 1 • b 

dnrcm mıydı? Gene gUzelce Ali· durdu; ellerini göğsUnc koydu; l.: 
njn kötü blr tczviıi mi oldu? Yok· 
sn ınzivayı da.ha serbest dil§ün • 
m •~. ilham pcrilc'l'iyle lb~ başa 
kalmak için mi istedi? Saray ko • 
dano.nl rmm kendıslnc karet ta • 
.knıdıklar: haller onun g5ııı:Undc fe
!14 ihUmnllerl k~vveUendirlyor, 

adetiı. hakikat yapıyordu. Kapıcı.. 

ba.fımm dalreainde oturup dinlen .. 
:ııek, düşünmek istedi ; saray i.m.a
llltnn uğnunayı dahıı münasip gö~ 

'dii ve gitti. Onun odRBmda bile 
hava soi;-uktu. Bal şurubu ikrnm 

olundu a.ına. en bUyUk ikram olan 
~le-r yUz ve tatlı dil eksikti. 

Saatler gcçt1'i haleo pacli§ah -
taıı bir emir gclmiyontu; yemek 
vakti de ııofrnyn çağrılmndr, hoca 
Ömer e!orıdinin \,UtUn §Uphclerl 
haki.kat olmu~ gibiydi; harap, es.§ 

km ve yorgun bir kalple konağı .. 
na döndü; rahatsız olduğunu eöyli .. 
yerek odMrnn kapandı; yanma da 
Fiblat hanmıı!~n b3şka kimseyi 

sokmadı. 

linden yukııı ısı ) e re muvazi ola • 

c.ak kadar r~lip doğruldu; 60llra 
koynundım yeı;ll r~nktc atlas bir 
kese çıkardı; öpUp ba.5ma götür • 

dU; bu har keti yedi defa. tckrat• 
lndı; keserun ipini çözdU, içinden 

dUrUlmli§ bir kiiğtt aldı: açtı, o • 

kudu. Bunda. padi§lı.h. hocası Ö· 
mer efendinin bundan böyle ibt· 

detle vakit geçirmek ve kendisi -
ne hayır duf! dilrmek üzere 1'"k

keye gitr.ıC!li, hemen ert~i gün 
yola çıkmasan ferman buyruyo~ 

du. (ı>ovamı uar) 

Yeni Sabah 
HUseyln Calut Yalçın, ••galebe lh. 

tırnall., baolıklı makalesinde, muharip 
tarafl rın her birinin nihai zaferin 
kendlrellmde kalacağuu iddia ettikte. 
rlnl, bu iddlalarm lklılnln de samltnl 
oıahileceğfnl, takat Mdiseleri objek
tif surette dUşUnmck ve ons. göre 
bir kanıuıt edinmek llıtlycn Jd.mselerln 
vekaylden çıkan ifaretlerc bnkarak 
bir hUkUm vt-rmek yolunu arayacak.. 
tarını kaydediyor. 

.Mun.'lrrlr, bundan sonra, bir buçuk 
seneli"< harp vckayllnl gözden geçi
rerek vu neticeye van)"Or: 

"Jnglltcre Jılı;oblr ~ ::rapmaımt· 
~aJnız nyakta dnnnııo olsa idi bile 
Almnnbtr için bu bir nıtı\'11ffakly(·t6h: 
illet!, 1t11lcbe od"m!Jf.l<'.eklrrlnl lsbat 
edor bir d llldl. Çünkü 1 U\'V<'tll d~·

lrt g:ıl->bc c'<ler, ı .. ı bitirir. Bitiremez.. 
"° btlc G'alcbe)-c doğm yürür. l!albu· 
ki Alroanyıı ~·ahır1! ba61.-a ktiptik de' 
h•Uerl raptederek pre6tljlnln eolan )'al 
dı:ılarou tazelemcte çalııırJor, tngil~ 
re 1 t~ldlfıtmı t~llhatnu tıımamla. 

Omcr, Boğazdan aynldığı için 
günle.t'denbori ilzgllndü. Tam bir 
inziva içinde yaşıyordu; o kadar 
ki eniştcslnin geçirdiği buhranın 

fa.:r1ınıda değildi; hattı onu orcı
yadan uza.kla~tırmnl: içhı ı;ehrc ta.• 
fjmdıklarmı sanıyor, kmyon:lu. 
Artık onu kim.bilir ne 7..ıımnn gö
recekti ! BeUd hiç göremlyl"~ek • 
ti. Mektup veya haber yollamağa 
<ia imkAn yoktu; zira kona.klan d·. 
t>arJ kuş uı;muyordu; kayıklar, 

hamlııcılar, TUıir ve Mustafa hep 
yalıdn l·almtşl:ırdı. Bir defn dı -

.-r ~ı , Dlv ','O •.ınu, çat'i}l i-
m.ıj~a ~.Jıır. n bulıı) or. lııuıııyıı, yanıı 

\\•nıpucb ınll!>tııkll olnmk kıllan h
dnl, Et mo~·danrnr, Zindan kaı I), ,.~ il" tınlcre~ ı cır. rıaph•tı." hund:ııı 
dolas:m11f, yollardnld alRCJıh buln- 1 "" çı• ....,.ı." ""'' ıuıq• dı•stııııı i<;iıııh-

lunac!H'Ktir. •tnhitısrlar urnnm mUdUr. Buntın• Uterlne cemiyet cUbba ~dtı:.o 
lu~ti bunun yerine içki ve tUWn bs· ınna. ınllracaa.t etml§, bir doktorun 
yilcrlntı yeni tezkereler verccclcUr. blrı;o:t !abrlkayı birden idare ctmcs1 

• 

lnhts<ı.rlar umum mtıdtlrlUf,11, tzdı.. 
1 

nln lml<lnı olmadığını blldtrmlı ve 
hama meydan vermemek ve bayflcrln !nbrlkaln.ra. hekim tayin edilmeden 
yeni tezkcttlerlnl kolaylıkla. almaıan- evvel eUbba cxbsnun haberdar edil. 
nı tcmın etmek için §Clıri altı ınaıt.a.. meslni istemiştir, 
itaya ııyınııağt milnaalp görmUşt.Ur. 
Bu 'ıltı mınt.akaya gHre bu ayın 15 
inden itibaren yeni tezkerelerin tov. 
zl!ne başlanacak ve tevziat be§ hıızlra 
na kadar devam edecektir. EmlnönU 
kauısı dalım, Uç gUn htanbulda 
yakamndakl Fatlh, Eyüp ve Bakır. 
köy kl!.Z&lnrı, bundan .onn. lkJ gUn 
Beşiktaş ve Boğazlçt bayileri, iki gUn 
Osktluar, Kadıköy, Kartal kaZaları 
bayll~rl ve nihayet Adalar ba.yilerl 
t ~ıkcrelerinl lllacaktır. Yen! lt'.7'kere. 
ıer, eski tezkereler ve dUkkln kunt .. 
rattan csu tutularak YerllecekUr. 
Bunltrı almayanlar ceza görecektir 

Gümrüklerdeki 
manifatura eşyası 

çıkarılıyor 
Gümrüklerde bekliyen mühim 

mikt.,rda manifatura e§ya mm 
ithaline b~lanmıştır. Bu malla· 
rm fiyatları manifatura ithaltı .. 
birliği tarafından tesbit edilip 
tasdik iı;in fiynt murakabe ko. 
msyonuina. blldirllcccktir. Ko· 
ınsvon tasdik eder etmez ithalata 
öağlanacaktır. tık parti olarak 
bir miktar eşya cıkanlnmıtır. 
Bunlar, alA.kadarlara. tevzi cdı· 

Çürük olan keçi lecektir. 
~~~~o-~--~-

po d ö ı ü etleridir Çivi ve tel geldi 
Dünkü nuShamlZin birinci 1 Memleketimize yeniden 76 ton 

sayfasında keçi derilerinin yüzde çivi, 40 ton da gnlaniı.e tel gel· 
85 inin çürük olduğu hakkında 1 miştir. Bu mallar lsveçt n gel· 
1.ıir yazı vardi. Bu yazıda çürük miştir. 
olan derilerin keçi derl!'!İ dcğil, I Bu suretle çivi mecYudu uzun 
keçi podösüeti olduğu öğrenil· mliddet ihtiyacı karşılayacak 
mişlir. DU~ltiriz. miktara yükselmL1tir. 

bir i.tltraddan ibaret bu vıılcatann ne 
chemntl)etl olacakf İng1llzlcrfn biraz 
ktwv~li oldukları yerde Alman bUcu. 
mu akim luiliyor. ltalyan Llbyasmı 

çarçabuk l"Urdat ettiler. Jt"akat Mısır 
tındmhıııa grllnce dıırdıılnr, Arkada 
bıraktıkları Tobnılm bOc bili at~
ıhtar. 

Hır hıı91ık senelik harp vcka~ li 
hluı tngUtercnln mutta ıl kuvı;etlm. 
nıı•ğe lmklU1 huhlıığwm, Amerllmdan 
hudutiq)T. bir ~·archm tcnılıı ettiğini 

tr:ö"t""riyPr. ingllh: kun·c·tınt Atman 
ku"'·~tınr nıı2araıı nlsbei~h; tmrctt.
~o.!:'alıyor. Alınan,'ll iso harbi bitirmek 
l~in 1a~·fn ettiği tnrthlllrdc taztınU 

t ntRmıyor \"l'J muttaın1 7.nf~rı d."\hl\ il• 

"ak :rıım ı•ııhHn atıyor. ı.;te hu ttn·
~ıtn heyeti umamlyeıılle gör&ündc 
tutulııyonıı galebenin hangi taraftu 
kalamğı kolnyhkla tnbmln f'!(lil~blllr ... 

Ulus 
Faltlı Rıfkı Atay hu,.llnkll l'lu ln 

•'Milli MOd:ıf1111. politik., •:- ve FUh. 
rertn nutl."tl., ba5lıklı ma knlt a.tnd<' 

harbin Balkanlan a§aro.k Adalar de. 
nlzln~ doğu Akdeniz, orta ve yakm 
farka intikal etUğlnl, TOrldycnln 
kn.radıın, denizden bu harp ve anar§! 
Alemi ile temasta olduğunu, değt~ez 
TUrk siyasetini Türk köylUsUnUn MU. 
il Şef kadar ve ber yabancının da bf. 
zim !tadar blldlğlnl, bunun bir iliUk. 
lAI. m!JU mUda!aa Ye mııu emniyet 
siyaseti olduğunu kaydederek ezcümle 
diyor ki: 

''Ahn:ın Filhrerinlıı Bnfümı muhn. 
rebetilnt tnt.1p eden nııtıru, lşto tanı 

bu ıınzll< deneye f{>&adlif etti. Nut
kun Türklpıclcıı bııhıw.dcn lıkrolnn 

ilstllnlle hllyUk bir dikkatle durduk. 
Türk ILUrtuluı: mllcndcletıl "e onun 
rrlıberi hnJ,;kmdakl oahndet Ur, l"nl 
da'.ıl"I taln1ye etmek ,.e ileri ;-ö
tUrmekten ibaret olnn müdafaa \'f' 

emnl -et politikamız Ye onıın ıwk \ 
ldn~l hııkkmdnkl t .. wııı cl\mı .. ırrl dr 
hu ml•nılrkı-ttr • drrin bir t h3'i!ill ll• 

'ııııdırtlıj!'ı kn.dnr. ~lııı:ın hıırp si~ ı•. 

..ı>tıyı.• Türk h:ırı" nlz.nnıı rnsı••<t:ı hlı 

ll'7.3I ;;uıulıııl·ıııı·Jitc olıııa,;ı, lııırhin hu 

Verilen kararlara göre, kolor. 
duya müracaat edilerek muhte
lü i ~lerde çalışmak üzere ne ka
dar kadına ihtiyaç olduğu soru. 
lacak ve 1stanbulda. muhtelif 
mekteplerde, halkevi salonların
da konferanslar verilerek gönül· 
lU hastabakıcı olmak isteyenler 
tcsbit olunacaktır. Bundan baş. 
ka halkevlcrinde sargı vesair 
ecza hazırlamak için tesisat ya
pılacaktır. Fatih kazasında bir 
hastabaıucı kursu açılmıgtır. Di· 
ğer yerlerde peyderpey açıla. 
caktır. 

Yardım .,cv e n1er cemiyet' bir 
harp vukuunda hastalar , ihti
yarlara d.... bakacaktır. Askere 
giden erkeklerin yerine daldtlo, 
memur, doktor gibi işlerde ~a· 
hşmak isU.>yen bayanlar i<:İl 
bır de liste hazırlanacaktır. ~ 
kere gidenlerin muhtaç kadınla
n ".emiyetin himayesine alma· 
cak, çnlışabil~ceJdere iş buluna. 
cnktır. 

lstanbul yardrm sevenler ce
miyeti itl~re heeyti, yann saat 
J l de v ... 13 de birer toı 1wtı da· 
ha yapacaktır. 

atınıarn lrayetındo tl!ikcr ~ ılyaııı 

ınl§ olanlar bu mahrumlJ•tta 
riç tutulacaklardır. 

-<>-
Parti reisi Ankarap 

gitti 
VilAyet Parti idU9 h.,.ti 

isi Reşad Mimarojla. ..A.llıDıl'&"ll 
gitmiıtir. 

Siklat adalan 

Rol'Dat 6 (A. A.) - ltalJl,a 
U :inden : 

Ego d enizinde Amars09, 
lo ı-ı , Santorl:ıs, Naboe ve 
udalnnnı i§gnl eWk. Ba 
SJklo.d grupunn memup 9d.ıalal9'! 
dır. 

Sısam aduı ela it••I 
edildi mi? 

herhangi blr menlnıı.t taoVY11r etml.. ..... __________ _ 

·en memlcketlcrd~ dahi trrahlBheı 

bir ~r hn ıl cttlğlno ııUphe )'Oktur. 
'l'Urktye, kendi hudatlannda harbi 

talırllc c•tmlyeceğlndı>n herketıl emin 
intan yirmi aylık bUtUn bir imtihan 
devri ~lnnJı:tır. Alman)& TUrklyeyc 
ka~ı harbi tahrllc ettlnnemek ve Tür 
kiye Uzcrlndo herhangi lhttlAt ''ll9lle. 
t-1 artnuınınk auıılndo de\ıun ettik~ 
do 'ilılhUmUzUn bozıılnnyacafmdan 

hl1. do omln olabiliriz. 
Harp raci ı bUylll.-tUr. genlıUr, 

l>orlrunçtur. Ne onrlda b&:tlamııtır, ne 
de arlı.ta bitecektir. Bu emalab: fa

, l'laııın tahriplerini mlimkUn olduğu 

ı.adıır tahdit etmek, tecl harp aonrnın 
huhmnlannnı tahriplerini do tnhcllt 
l'ltmek dımıektlr. 

"Klms" bir.imle cL-ı\nh olmadık<: , 
bizim ı.ım .. e ne dn\'lll:ıııacaflm17. ~·oıı. 
tur, ıılyuetbnlz, ahltlerlmlz, Mirleri. 
mlz. ha~kcUcrlmtz "" onlarm atık 
hedefleri malClml'lur. Kurtulu umu. 
zuıı t nk temln:ıtı obn hlrlltınıtu-, 

Acıklı bir ölüm 
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~ld.ıgı yer Vakıt matbaası 

~diseler 
'v ··········~ ~ Tarıh .......... , 
l ayin ve terfiler 
G~ ... ..:.. ikin" ·· •• eti ~lll .......... cı, uçun , 
~ı sayfalarında ara sıra bir 
~ tayın haberleri okuyoruz. 
=ldlı , ~ bu tayinler geçenlerde 
lta.ı lecııere ait olan gibi liste 

~c oluyor. Bunlar birinci 
1 kınci snuf hadise ve hava

er r değildir; hatta bazı gaze
hıC' ya2lmazlar. Pek ~oğun· 

~ tnsenin haberi olmaz. Ya_ 
~ar ya bir gazetecinin dos
~ ; ) ahut kendilerini tanıt-

ıcin b!r kolayını bularak 
ıtıtı..~ışlardır; meğer ki bir 
..._;~a..~. valilik gibi mühim 
;t;:?er olsun; yalıut gaz.etenin 

:n şehri .... ı..,,..,dan alakadar 
lif "·UAUj. 

~!"nıe bir tesadüfle eski lbir 
.,-<l.Q gazetesi geçti •• Tarihi 20 
~~. 1918 dir: cuma gününe 
'ra üf ~iyormuş. Boyu şimdi. 
~ n ve Cumhuriyet g&reteleri 

atdır; dokuz senedcnberi cı-
't~llnu. Matbaasr f}imdiki 

. ın:ttbaası i.mjş, fa.kat tabii 
c 1JJ · makineler değil. Fiyatı 

._r rawr, hu~ altın fiya· 
~Vurursak yedı kuru~ eder; 
~ de yalmz dört Eınyf a. Kiı... 

lJ.lf. san ile penbe arasında çok 
renklidir; yahut zamanla 

~gi almıştır. Resim ve fo-
t~ Yoktur. Son sayfanın 

ge e bir yerine iki paralık 
4% :vt.pıştınlml'§tır. Son sUtu· 

Un sc• unda hiç bir unvan 
<l-ectılmek:ıizin sadece '"Mih. . . 
b> ı~i vardır. 
~k üc sene evvel Jstruıbulda 
~ bu gazete ile aynı binada 
~ çıkan gazeteyi kan::ılaş
:ıq epeyce mernkhdır; mat
~ ;~e gazete işlerindeki ilcrile
~~rhal ve kuvvetle gö:ze çar
~... Başmakale yoktur: ibu· 

Yerinde iki lbuçuk sütun 
'·bir yığın (tevcilıat) ol.'ll. 

~~an ve maadin ve ziraat 
~~i celilesi maadin heyeti 
~ :Ye reisi atuf etlO Ziya beye
ı ~ 1 hazretlerine hüsnü hizme· 
~t'lnepni rüt.bcibaliı..... veril. 
t il'. Orman ve maadin nez1· 

Celilesi hukuk müşavirliği 
~ ~bi hukuku şahaneden me-
<J~ a.ris dariilfünun huh."Uk 

~~la.rınclan Kont Os~rorog 
t! tcfnız buyurulmuş ve 
'~.';esıni tahlifi icra kı-
~~erlik terfilerinde dikkate 
~~ardan birkaç tanesi de 

~a.nu sadareti uzm~ emir 
~ .<llından başçavuş İbrahim 
~li~ otuz yedinci alayı birinci 
~"&une müla.zunsani; emir ça
~~al"lndan Mehn:et Ali mülô.
bı~... Krrk beşinci alayın 
~1 ta.buru ikinci bölüğünde 
~ ~ Salih kırk birôıci alayın 
!ıı:nı;ı taburu birinci bölüğüne 
~" tayin edilmiştir. 
~ } ~bi çavuşluktan zabitli. 
aı....~ enler çoktur; zabitler 
~~~ da vaktiyle neferlikten 
~~ kimbilir niceleri vardır. 
~anm Sivas konsolosu Al

~une'ye üçüncü rütbe<'en 
~n • karısına da üçüncü rüt. 
~ ı~at nişanı verilmiş: o 
~ ibitmiA olnn Osmanlı 
tii.ı ?nuharebesinde hizmeti 
~~~ nif:an alanlar ıı rasın:irı 
~ t~:ıtı Nikoiay(lis efendinin 

b ille tcs:ı.a.tif edivoruz. Pa
.. tn esvaıx:ıbaı ISI İsmet "bc
:Jtdı hazretlerine" Iran dev-: 

~a~ından verilen niı;n_Tlla 
ı .,...ı kalarma °t'"'ZI ecnebi 
etler tar tfmda.n verilen :ıi

~ atın kabulüne izin çıkmıı::tır. 
~ '.Noo Efimcris g-r..zetesi 
'k deye uygun olmayan 
~ ~ bulunduğundan tekeı
~~al .nde id::letlc muamele ya 
~ . Z<'r imtiva.7. sahibin ya· 

, 'tarna.menin dl' bir ~i 
ntnaktadır. 

"(cıdircan KAFLI 

Bekirl1ınruhi ~ 
Bir. Amerik~n ga~etesi-ı Avustralya Lonrada marazı ceplı.elerı 
nın yaz~ıgına gore • • • 3 (•) _ 

H ıtler Başvekıh Hür Romanyalılar "Bekarlık aultanlıkhr ~ecizesi sathi bir görli§ün 

Japonyaya derhal 
harbe nirınesini 

teklif wctmiş 1 
NC'IJ'yorl•, 6 ( A.A.) - Ncv. 

york Herald Ttibune gazetesinin 
Tokyo mubabirinin bildirdiğine 
göre Matsuoka'nın Bertin zi
yareti esnasında Hitlcr'le ara
sında ıhtılfıf çıkmıştır. Hitler 
Japonyanm tngiltereye karşı 
derhal harbe girmesini tı>klif et. 
ıniş ve bu teklif l\1atsuo1rn 
t<lrafrndan re<ldedilirı<'e kızmış. 
t1r. Aynı m11habir Jnponyanm 
Matsuokanm arkasından Tokyo
ya gelen sekiz kisilik bir Alman 
heyetinin taleplerine J?İttikce ar. 
tan bir mukaverr_.t göstermekte 
olduğunu ilfıve etmektedir. 

Amerikada 
Senatör Peper bir 

nui~ '< söy~sdi 
Aıperikanın ço!: ~iddetli 
bir yol tutması zamanı 

gelmişt!r 

V~lngton, G (A.A.) - Dcmokrnt 
Senatörlerden Claude P<ıpper bugtln 
Senntodt. bUyUk Britanya l<'hlndc çolt 
glddc!.U blr nutuk söylcm',tir . 

Peppcr d"miştfr ki: 
- Birleşik Amerll<anm çok ıdddct• 

ll bir hattı hareke.t iltih:u: etmesi için 
zaman gelml~Ur. 

Hatip, Ruzve!Un !evlmlAdo vaziyet 
llln clmcsin1 ve Avrup:ı, Asya ve Af· 
rlka malıreçlerlnln Amerika kıtasma 
~ mUmktın blr taarruz için kapa.. 
mağı cerpi§ cylemcl!inl teklif ve bu. 
nun için do blrle~lk Amerikanın bU· 
yUk BrJtanya 11e birlikte Groenland~ 
İZ!andayı ve diğer stratejik nolrtalan 
l§gal etmeslnl tavsiye eylemiştir. 

SenaUir Pcpprr sözlerine göylc de· 
vam etmlşUr: 

Bunun diğer bır J1cdefi de BfıyU~ 

Britanyn lçln denlz yollarını açık tu~ 
mak vo Hltlcrin bu mevkileri işgal 
için yapaca~ her tUrlU tqebbll..~ n • 
kim bırakmaktır. 

KeZ<L Japon filosunu kabuğunda 

hapis etmek için Birleşik Amerika ve 
BOyUk Britanyn donanmıılan arasın
da f."tibat tcsLsinl tckllt ederim. Z!ra 
Japon donanmnsmın bizi nrl<ndan 
hançcr:emek için fırsat beklediğin! 

blllyorı..z. 

Filhakika komu lnn dorlıal emir .. 
ler verdi ve ::alo kapüannı, yol .. 
]arı, bir kat daha asken kol'don 
altına nldırdı. Kaleye dışardan is
tisnasız olarak hiçbir carilı mah • 
IUkun sokulmam::.sı için kat'i c .. 
mirler verdi. Halbuki hfı.diseler 

gayet süratle yürliyordu. 
Ayni gün İskajerak denizinden 

§İmal isükametino doğru gnrip 
tiCkilde denizaltı açılıyordu. 

Bu denizaltı Norveç sahlllerhıin 
açıklarına gelince rot.asını İngil • 

tereye doğru çevirdi. 
Norveç sahillorinden ve İngiliz 

şimnl denizi filolarmn monsup bir 

Iiklcrin devriye gezdiği rnmtaka • 
dan hayli uzakla.stı. Sonra birden
bire suyını üzerine cıktı. 

Şimal denitlnde, Norveç fiyor
larmdan esen karlı bir rUzgftrm 
üşlitttiğil ~oğuk ve kuru bir ilkba 

har gecesi §lındid,.n b2.P.lcunı§tı. 
Su üzerine çıkan moçbul deniz 

altının gUvertesinden, birdenbire, 
simsiyah bir tayyare, ltara bir ö-
4Um kartalı gibi havalandı. Bu kn· 
ranlı1. imal gecelerinin zebani tay
yarcsin<> simsiyah bir tabut gibi bağ 
lı olan planörde şeytani pilot Du
mi ile gece vampiri Hovek karan• 
lıkta panldıynn gözlerle Non•cç 
mUdafaasma indirecekleri ilk dar
beyi meş'um meş'um düı:ıilnmE'k • 

teydi'· r. 
Son derece yükseklerden uçan 

bu zebani tayyaresinin Norveç 
sahilleri Uzolino geldikten sonra 
nerelerde ye ne kadar milddet 
dola.stıf'ı meçhuldür. 

Fakat gecey~ iki saat 

diyor ki teşkilatı kuruldu fan~~~ik ifadeai<!ir· ~c~a bir ~urt köıesinde ve te-
nasulı mahrumıyet ıçınde bır papaz bayabnı ya-M eden• Gö

1

nüllü asKeri şıyanbekarbirinsanzevkdüşkünlüğü ile itham 
• k talar VÜCUde edi!emez. Bütün eğlence yerleri ukirlar kadar 

Yet l·çı·n 
1 

.
1 

evlılerle de dolup boşalmaktadır.,, 
getırı ecek 

L<mdra, 6 < A.A.) - Londra- Dr RASı· M ADASAL 
Meydan 

muharebesi 
verilmektedir 
Vazifemiz nesillerden
beri malik olduğu müte

fessih ruhu Alman 
miHctinden çıkarmaktır 

Lomlra., 6 (A.A.) - Avustral· 
ya ba§vekili Meıızis, radyoda 
söylediği bir nutukta ezcümle 
~yle demiştir: 

Bana Büyük Britaııya hakkın.. 
daki en mühim intibalarımm ve 
hatırıma gelen ilk şeylerin neler 
olduğunu sorsalar, d~cemin 
derhal İngiliz muharip mhunu 
azimkar ve çok beliğ bir surette 
şahsında temsil eden· Çörç.il'e, 
Britanya ham kuvvetlerinin 
mükemmel gençlerine, bazı nok
talarda tahrip edilmiş İ§çi mes· 
kenlerile çevrili vefakat fasılasız 
ibir surette düşmana mukabele 
hazırlayan · fabrikalara ve her 
şeyden üstün olarak şimdi geni§ 
hı:rp teşkilatlarım dikkate değer 
muvaffakıyetle idare eden ve 
harp atölyelerinde harikalar ya_ 
ratan kadınlara teveccüh ettiğini 
söylerim. Kadınların bu eseri 
öyle bir yeni de•Tenin başlanq-ı· 
cmı teşkil etmektedir ki ibu dev
re hakkında şimdi ancak tah. 
minlerde buluna.biliriz. .Kı~liçe· 
den en mütevazi İngiliz kndmı
na kadar ırkm sağlam vasıflan 
teressün1 etmektedir. 

Menzis, sözlerine §U suretle 
devam etmiştir: 
Düşman eski asil harp kaide. 

lerini terketmiş, harbe kinsiz 
olarak f •kat şiddetli bir azimle 
girmiş olan milyonlarca Britan· 
yalının kalbine kini yerleştirmek 
için elinden geleni yapmtştır. 
Düşmnuruz harbi askere lcar§1 
değil. kadınlara, ihtiyarlara ve 
~ocuklara karşı bomba ve torpil
le yapmıstır. Mazinin en fliddet_ 
Ji barbarlığını ı:ıahsmda temsil 
etmis ve tu..-ıa iğrenç bir riya
karlıkla dünyanın beklediği yeni 

Ye.zan: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

da Victor Cornea'nm reisliği al· • 
tmda bir Hür Romanyalılar teş_ -------------
kilatı vücuda getirilmiştir. Teş- Bekarlık hayatını bir zevk sal- ı görilnilşUn ,fantezi üadesidk. 'Ocra 
kilAtın adı "Romen demokrat ta.natı ve vasıtası tclfl.kkl edenle. bir yurt köşesinde ve teıı.nsUU bir 
komitesi" dir. Komite genç Ro· ı rin do iddialan ilmi görfiş!~re ve mah!'umlyet içinde bir papaa haya 
mıı.nyalılara. hitap edere:k müttc. tahllllero mUstenit değildir. Anı· tmı yaşıyan ve tekllfiere rağmen 
fiklerlc birlikte Almanyaya. ka:r- 1nnµdn belki de neşeli bir çehre evlenmiyen bir insan zevk düş • 
şr harbetnıek için gönüllü asker~ ve mes'ut olarak gördükleri bJ.r.. lilnlilğU ile jthnm edilemez. Bü. 
kıtalar vücuda getirmelerini ta- ço.k .bekar arka:daşlarmı lı.fıiki bir tUn eğlence yel'leri beklrlar k.ııı. 
lep etmiştir. Yeni teşkilat Ame hliklimle her cıhetten sağlam sa• dar evlilerle de dolup bop1ınakta.. 
rika d<t bulunan 400 000 Roman: rurlar. Tuba.betin klftSik muayene• dır. Yurdun nllfwı istatistiği göz. 
yalı ile temas halindedir. Komi· leriyle bekarlardan çoğunun Emğ• den geçirilirse hnttın beklrlann 
tenin idarecileri arasında Cornc lam çıkaca.klıı.rmda ııilphe yoktur. yalnız Ankara, İstanbul, İzmir vo 
a'dan baqka Christea Poaea v; k:ılpleri böbrekleri ve bUtUn Samsun gibi konforlu §ehlrleri
Roman~nm Londra 'elçiliği sa- uzuvları normal faaliyetlerile mil- mJzde bulunmadığı görülür. htan.. 
ibık ticaret ataşes· Matees da ke.mmeldir. Hatta bunların içinde bulun Beyoğlu apartmıanlarmda. 
bulunmaktadı 1 cu kafaları büyük beşori ~ler mik - olduğu kadar, Ernncanm yan l"'" 

r. ya.~iyle beclialar yaratanları çok- kik Tercan kazasında veyahut 

Yunan 
denizaltıları 
lskenderiyeye gittiler 

Hanyn, 6 (A.A.) - Yunan filosu 
hakkında n§a#ıdakl resml tebliğ neş. 
redllm!.ştlr: 

YU!ınn dcni.zaltılan İskcnderiycye 

giderek İngiliz fUMUDa DUbak ctm* 
lerdlr. 

On muhrlbfınlzden tlçO batmıştır. 
13 torpltomı.;zdan lklsl İskendorlyeye 
va.sı:l olmu:ıtur. 

tur. Ancak izdivaca saadet ve ba- senenin yedi ay gibi uzun bir mncJ .. 
ka çoşnlsl veren cinsiyet mek~. deU zar:tmda kar altında kalan u
nizmalarmm muhtelif tcşcvvllşle.. fak Hmıs kasabasında da bekS.r .. 
rl ekseriya maddi arzlarla kendi- tara raslıyoruz. 

ni7Aln ismini 
tır. 

terini belli etmez. Blltiin gayret• Bu kazalardan birinde bütün 
Jerine, halisane arzularına, hatta ömrü at ü.sttınde seyyar vazı. 
.izdivaç t~ebbilslerine rağmen bir felerde g~en bekAr bir memur 
turlü cvlenemiyen bir in.~nı in • tantyO'nlm. Es:ıs vazife merkezine 
cedcn inceye muayene edelim. döndilğU zamanlarda sıcak bir yu. 
Mükemmel bir atlet olduğu gibi vaya. sıcak bir çorbaya ve her 
blitlin Iç uzuvları anuımda tennsu.. veyden evvel sıcak bir kucağa ne 
li li.letlerl de kusursuzdur; husye- kadar muhtaçtır. Geçenlerde bir 
lcrl yerindedir. Fakat bu adnm sinir yorgunluğu muayenesinde h
en gilzel bir kadm muvacehesin- divaç teklif ettim, gfilettk vo e
de l}E'hevi kamc;rlamadan, normal seflenerek şu cevabı verdi: "Sa
aşk hissiOOen mahrumdur. lıite bu mimi bir doktor olduğunuz için 
adamda bozuk olan Libido dediği- açıkça söyliyebilirim, nek&dar uğ. 
miz clıuıi enerji, tenasüıt sevldt::. raşt.mı, hatta fah'ııelere dahi koş.. 
blidfr. Cemiyetin herhangi bir Si.!• tum; bir süıil hı.plar aldnn, fakat 

vermeğe çalışmır hMmda müfit bir unsur olan ve bir tUrlü cin.si kudretimi bula.mı

Menzis bütün Britanyalılan 
Hitler'in ölümüyle vaziyetin 
değişeceği ve 'bizzat Alman mil· 
Jetinin Hitler'in fikir v~ µşulle
rine mfu;aheret etmediği düşün.. 
cesini akıllarından ~ı.karmafa 
davet eylemiş ve şöYJe demiştir: 

Vazifemiz 'bir adamı devirmek 
değil, nesillerden beri malik ol· 
duğu tefessüh etmiş ruhu Al· 
man milletinden UUlklaştırmak_ 
tır. 

Avustralya başvekili sözlerini 
5tl suretle bitirmiştir: 

Hitler'e, onun U.lim görmUş, 
cesaretli ve iyi teclıiz edilmiş 
milyonlarca Almanına knl"§I dün 
yamn biitün Britanya meml,...~
leri ve havati bir mftna.da Birle
şik Amerika ayakta duruyor. 
Medcnivet irin meydan muhare .. 
besi veriliyor. 

içtimai vo ahlflki eserlerin sahı'bi yonım. Nastl evlenebilirim? •• ,, 
bulunan bu bekar in8an bu sathi Bu genç memur zikredilcblle
görll§lerle b(lkf de egoizmle it .. cek muhteut m!sallerden biridir. 
ham edilir. Halbuki bu adamm hu Blrc;olr me,akkatlere, mahrumiyet 
sust hayatını tetkik ediniz; evin • lere katlanan, b~r aile yuvamım 61• 

de ve vazifesinde daima mOtalea cal:lıfı ve teeelllıılnden malınım 
ile m 1.:ınr. BUt1hı insanlara f. bulunan bu vatandıurbıdtv~ pl't .. 
yitik 'll: ister; cephede atıı. larmm en mUhlmminden mahrum-
gan bir asker, kışlada btttUn gön dur. Bu adamı ağır bir vergi ev • 
askerlerine babalık yapan dlfer .. llliğe icbar etse d&bI, kuracağı a
bin bir subay, mektepte mll§ftk ile bir mah.cml veremez, bayat al"
bir hoca. hMtanede saatlerce ıstı kadaşı mes'ut olamaz; çtınktl izdi. 
rapla u~an ha.9Sas bir dolrto!'" ~ aadethılıı esasmı cinsi müna
dur. lroivnca te!Mk ediniz, gijsel set>ettekf kuvvet ve carlbe teşkil 
ve terblyeli k~ar gösteriniz, hat. eder. Bundan mahrum olan aile 
ta bin bir kolaylık glSeterlnlz, ne yuvaaı viran ve haraptır. Memtc. 
yaparsanız ya.pmrz bir ıtırın fkna ketimlzl:n hayat şartlan n18peten 
edemez ve ka~amak cevanlar alrr. en çetin olan tılkes1 doğu diyan-
811'1IZ. ~te bunun içindir ki bekbw ~:!!?". Şubat Rymda derece sıfı
lık ımltanhktrr vecizesi stttht bir mı altma yirmiye düştUğil vakit 

bekArlığm b!r sultanlık ohnadığmı 
C*J Bundan .-nel1d yanları Te' bfrrok i.Manlar nefi..,lerlnde tecrL 

mayuta ~fır'. be ·etmişlerdir. Evlinin ocağı dai. 
ma dumıuılıdrr, kalabalık mecıts .. 
ter halinde ıık .sık neşeli kahka
baJann makesldlr. Ve prkta çe

Hovek'in bu §ekil son derece tin ha,'tlt bu savede çabuk ~ 
cllrctkArane darbeleri hemen he- gibi görünUr. Halbuki beklr in
men sayısızdır. Onun gece karan• 
lıklarmda gizlice ve sessizce vur. 
duğu bu kanlı ölilm darbelerinin 
birço!;'ll da me~ul ve muhitlerf.n,. 
cc e.nlaşılamamış cinayetler ola .. 

rak knlnu~trr. 

san kahvede. c;okakta. veya mey. 
hıı.nPde sth-Onfir ~rilnıtlnUz. Bu 
bavatta ırultanlık uamak, bu ha· 
yatm uzamasmda bir zev,· ve 
menfaat hissi tahayyül etmek ta
m"miyle yanlış bir ~r1lş ve telik• 
kldlr. A. Menglıam 

• 12 dl 
Fakat, para§iltii fik defa lıari • 

kul!de ibllsçeslne emeller uğrun. 
da en mükemmel bir şekilde kul
lanmayı icat et:mi3 olan Hovek, 
asıl A vrupada yeni ve gizli harp 
silıl.h ve malzemesi ke§fiyat ve 
tecrübe muhitlerine deh§et sal • 
mnlda şöhret vermiştir. 

Dr. Rulın ADASAL 

sonra, komutanın kızının mahpus 
bulunduğu kaleye, gökten, sessi~ 
ce ve ııeytani bir mebaretle siyah 
uzun kanatlı bir vampirin yavaş 

yavaş ve adeta siyah paraşütilnü 

bir yelken gıöi kullr.arak indiği, 
paraşütünü çıkarıp k:ilc boşluğuna 

atağı, ve acele acele alt kattaki 
genç kızın buhranlı bir 11ykuya 
daldığı demir kapıl• odanın pen • 
ccrcsJne sadece garip bir gaz ne~ 
reden alev makinC'sini dayadığı 

ve birkaç dakika içinde ateşe tu
tulmuş birer kurşun levha. gi':ıi c

riyi9 pencere demirlerinden ic;o • 
riye girdiği &örilldU. 

Genç kız hafif bir glir1lllü ilo 
demir asker karyolnsmda sıçra • 
yıp ayağa kalktığı zaman knrşı 
smda tepeden tmıağa kadar sim· 
siyah, yalnız bir göz.ti ateş gibi p:ır 
liyan bir haynletin bellrmL5 ol -
duğunu görerek kendini dehşetle 

geriye attı. 
Fakat ne haykmıasma, ne :ıo. 

mıldanmasma imkan kalmadı. Zi.. 
ra, bir saniye sonra beyni şakak
lanndan dı§anya fışlura!'ak pat • 
lnmış hulunuyO'rdu. 

Cel!At Hovek, karanlıkta btr Z" 

~ g&ü gibi yamm tek ~ >-

le, yavaşça, tekrar dışan !tlktı 
• ve göğsllnde ikinci bir pa~tiln 

halkasını tutarak kendini kaleden 
t41ağı attı. 

İkinci paraşüt de derhal açıl • 
mış. gece vampiri kale dibindeki 
derin uçunımlarm içine inmişti. 

Bir dakika eonra uçurumun di
biıide, ağaçlar aras;nda bekllyen 
bir otomobil yıldırmı silratiylc 
Osloya doğru hareket etti. 

Ertesı saba.!ı zavallı knlc ko
mutanı perestiş ettilği kızının bey 

Esasen, Hovek casusluktaki bu 
yeni tekniğinden .istüade ederek 
bllhassa ani suika.stler yapmak, 
fınI ölüm darbeleri vurmak, sato
ta.1 ve bUyllk mfüyastn tahrip ve 
tetlıl§ i§lerinde kullanılmıştır. 

Fransa harbinden evvel, birçok 
ni p~Uamış cesedi üzerinde, bir memlekotlerln crkfuııharbiyelcrl • 
kadın gibi hüngür hlingUr ağladı. ni birdenbire durduran ve son de 
Fakat kalelere Alınan baskını baş rece me§gul ebncycı b:ı.şlıynn u .. 
la.nuş bulunuyordu. Cesedin Us • ranium bombası hakkındaki riva -
tünden bir cennzo yUzUyle knlknı yetler mal\ımdur. 
kale komutanı, tıı.bancasuu çeke- Filhakika bu bomba illerindeki 
rek askerlerine kudunnuş bir ses ilk tecrübelere F'r.ıl!<ıada baııla • 
le havkırarak müdafaa ve ateş 

emri verdi. Arkasından toplar' ca
yırdama ya başlapılar. 

Komutan o gUn akşama doğru 
h!lıi susmayan kale toplarının U • 
zerinde dfürn:ıanla ölesiye bir bo
ğuşmanın en kızgm dak'kalarm • 
da kahramanca can verdi. 

N O'l"Ve«;e İngiliz aıı:k erinin Jhrn cı 
üzerine gece vampiri do Norveçi. 
terke med>ur oldu. 

nılmıştl. 

O vakit, blitür. dünvaTl!n ~özil, 
Fra.nsadaki bu gizli tecrübeleri 
gizliyen duvarı dele:rııok ne oldu • 
ğunu görmek ~yakUe yanıyordu. 

Hovek hu teeriibfıı,Jorin keşfine 

memur Ntillnce maJvetlndelı:ı a• 
damlarmdan Antoln Berlot. daha 
dofrıısu Anthdo Borlett.o iııminde
ld aQaıumı FJ"amaya soktu. 

( .DetNIMı ·-) 

Mareıal Peten istirahat 
edecek 

\'1şl, 6 (A. A.) - Mareoal Pe
ten, villlsmda birkaç gftn lst.il'a .. 
hat etmek Uzere dün ak§am saat 
18.50 de, Cannes yakınında, vnıc 
Neuve • Loubet'ye haerket etmiş
tir. 

-<r-

Fransanın yeni 
JV.loskova sefiri 

?tlo kova, G ( A.A.) - Sovyetıer bir
liği ı-clB! Knlinln bugün yeni Fransız 
bUytlk eJC-.sl Bergcry•yt kabul etmiş
tir. Bıırgcry bu kabul esnasında iti· 
mntnıımeslnl vcrmQUr 

y enJ Fransız bllyük elçisi dün Al
man büyük elçisi Ven Schulcn llerg'i 
ziyaret etmiştir. 

---o

İspanyanın yeni 
dahiliye nazın 

Madrlt, G (A.A.l - Falanj oetl 
\'nlan!:1no Galassa dahWye AUD"bll
na tayin edilml~lr. Vumane,tı a:pnt 
Z&mandıı ge:ıcrnl rrankonun phs! 
<to::ıtudur. 

Aç.ık Konuşma: 
Ha7ri Muhlddbı Dalkılıç'a: 
BucQnlerde mau.tean» '*211Dd • 

111 .. eııleri:Z.. -



it 'A B E R - :e\mm PO!tuı - 7 M A y I s - 1941 
1 

~ ... ,._,., ..... ~~ 

Manhaym ve 
Frakforf: 

Pek çok 
bomba atıldı 

HavacıhK 

Lolldn, • (A. A.) - Yerkesl 
Rhin mmtaka.ema bu gece yapılan 
hava akn:ır .ha.kkmda ne;rı<wen 
teblftd• bqlıca hedef itUhu edi
len ll&nlıaym 'ehrine IM':I sok 
yüksek in!il!k ve yangın bonıbasr 
atıldığı blldiıibnektedir. Bu a.km 
esnasında Main nehri üzerinde k!
iıt Fr&llkfurt ıabrtne de hllcwn .. 
d.flnUI ve gerek bu.racı. gerek 
Maııhaymda yanpılar çıktıfı gö • 
rUhnu,tilr. 

Bugiinün taggaresi Franıuı aahillerlnde Bolonya ve 
Ş ertmrg cloltlarma da. boınbalar a.o 
tıımııtır. 

va yarının istaği Dün .UndUz İngflliı tayyareleri 
dtlfG\a.ıı sa.hll .-ıUeriaJ aramaia 
devam edereJc bi?Qok yUk vapuru
na hücum etmiflerdlr, EJahil aervio. 
sine men1Uo tayyarelerimia bu ge. 
ce Sent • Nueı- limanına htlcum 
et.mi§lordir. Dijer but tayyare • 
ler de Norveçte kllıı Stavanger'• 
bomba atmışla.rdIJ'. Bocnbalann 
hangarların tam U.t.fine iul>et et. 
üği ve yangınlar çıktıfı ıöriU • 
qıüştür. 

Yzan : A. Şarkll 
Batı dllnya9ty1da frısan gav-

deslne Jn.ı3 kanadı takıldı:ı 
sanıp koşu hmnı g~ml • 
yen l!lilzUlUg ;öz kararttı, Bu 
neytanca icat Jtafalnrda fırtınalar 
kopardı. GeçmM mlldttan bl.n beıı 
7i}% sene ftteye dayanan, dli!JUnce. 
si ilk tnnatlı mahlCıku l'~ ultta ı:C
ren insan o:';lunun gıptasına varan 
uç .:alt hevesı r.ih:ıyct yinnlncl ~. 
rm ınalı olarak fill:rJcndJ... Ylrınl 
beg metre irtt!aa çıkan ve saatt~ 
altımı kilometre hız yapan tayya
re mUsveddesinin kaleme almdı]c .. 
tan sonra on altı bin metrede ok• 
~ıı.ğmı kim dllşUnebtlirdl? Toı:• 
lıı ta.b:ıncıı.larla hasmına yqmruk 
sıl:::ı.n gijvercln yıı.vrularmm, sekfz 
makinellUlf'c1c ve ba da g6nU1 kM• 
dmıuyon:nuş l:ibi b'r, ikt tonla {!.. 
iüm makinc31 haline geh'!n bir yır .. 
tıcı kartal çeınisl meydan.' getire-
ccği tasarl&nır mıydı?.. Uıaktan 
göze çarpmıyan eli wllhlılan bu. 
runlan dibinden gözetlemek lbe
rc gönderilen tayya:relerduı eakr 
lanmak için insanlar toprnı;a ge. 
mUldUler, lrnrnnlrklara 1&nldılar ... 
Te?mik vaafmı alan şeytan bulU§" 
lu, ince görU~l'l ve ettiklerinden 
bellJ olan kudret aradığını meyda
na ıµkarmnk...fı1in tayyareye yeni 
yeni silAhlar verdi.. Bir 'taraftan 
toprağı aktaracak bombalar yilk· 
Iecli, öte taraftan karanlı~ dele. 
cet 11ık para§ütlerl hazırladı ... 

Yer dfdbımeıl, hava ~arp!l?ftut 
!lerledik~e tayyareler hızlandı, 
ytl!:ecldi, alllblnndı, zırhlandr Te 
ele avuca sığmaz bir afacan 0 1• 

makta gecikmedi.. NihAyet 80!1 

harbe girerken, artık tekii.mUliln 
ııon haddine vanldı, dUsUnceıı bA
klmdi ... 

Bugünün ban eilAlır hakikaten 
olgun blr vasıta mıdır? Evsafı ne. 
lerdlr? Harp teknlklerlne uygun 

• olarak ltend11J1nden ne bcklenebi
Jlr? Yarmm harpleri iı:ln daha ne 
gibi va.ııt!larm bulunmur llmndtr? 
gibi da.ha bir ellrU d~llncel«r ve 
lltUlller ka11nımda Jralmablllr ... 

Çok yazı1dr, mUtemadlyen l!IÖy;. 
lendl,, Bu_glln harpler!- neticeleri 
tıze.rhıde başlı b:ı:pna fetva Ter .. 
m.emekle beraber ~nrn o?'dularmm 

·en vefnltlr ve en yak:n arkada~r, 
ıateg kudret! bakıml"ldnn hiç ıtU.P
lıe yok kJ tayyn.redll'. A!'ltrlarm sf. 
lAhı krlmç ve kııU·an düne kadar 
kuman~ı.nlar clfnde bir efendi <'
larak göze carptı .. Bııl?iln ise harp 
meydanla.rmm efeliğin! havacilar 
)'aıg-or... Seccade UzP.rfnde ufuk .. 
hır aşan mMal knbramanlo.rı ça • 
bak unutuldu .. MotlSr dlz~inlerl e
linde doru, al vo çelik külıeylanlar 
llzerlnde bulutlan yıldızlara kata .. 
t'ak botluklardan zafer deetanlan 
8UIWl gözU pek, yilreği sert, ka.nı 
kaynar yeğitıer belirdi ... 

Topçu korkunçtu ... DUştuı;ü ye. 
ti yakar, vık::..-dı. Tayyar<' ôfet o!· 
du. Geçtiği yeri hara.beye çevirdi. 
Önceleri ecphe Uzerbıdekl köyler 
:ve kasabalar haller fccrlere doğru 
~lir, tq ~pılar, kerpiç dunr. 
lsr dlişmana gı:uılmct kalırdı. Bu
~n bütUn bir :memleket sathı ca
nmı diJine t,'\karalc cenkle!Jftlek 
mecburiyetinde kalıyor. Hasma 

: eep'ıede, onun yarduncmma geride, 
kaynaklarına her yerde taarruz 
etmek ve netiee nlmnk kudretin• 
ce olan hava sl!Abınm olgunluğur.. 
dan sllphe edemeyiz ... Saatte ye
di yilz, se>kiz yüz kilometre eilrat .. 
le on iki bin metre ytlkaekllkten 
uçaıı tayYarelerin tlzP.rfnde hemi• 
l'i dakllr.da bin iki yta mermi e. 
tan ıekiz makineli tüfek ve bazan 
tonu bulurıanla.r da vardır .. Hele 
bu tayyarelerden bir kısır.mm ha
l!l'm lron,ıı.ilamıa .karşı ufak çelik 
levhACilclarla himayeU bulmıa?)lan 
da itiv e edlltree, mm :Gnterta 
nJın teri ft Mfa1ıa art1fr tte mey .. 
dana ~t611w tanu'elerln tltn 
konııimalan Jcendllııl .Uya..,,.,., 
1'• 9 9 ı• 4llllık ......... 

dike tırmanan, te~en inen, ağa 
sola devrilerek kat'l'n,ındıı. savıı.ca
nı §aşırtan, oynaklık '.kabiliyeti, 
bol ateış kudret!neycnilmez ka.. 

l'akterlnl ve korkunç vasfını ve-
r: ..... 

nöyle bir afl!htan harp tekn'"' .. 
ne uy;un ol6.Z'nk her ~eyden ev • 
vel ınenılcket topraklarmm he.sun 
istn~mdan ltorunmasmda ve daha 
so~-.ı da dU.'1Dan iı;erlerlne soıc~ 
larak hayaU menbala11 ve tıarruı 
vasıtalarını tahrip Eıtm~e ı.tifade 
edilir. Sadece av tayyare<:lliğinin 
kuvvetll oluıuyla değil, baraj aJe.. 
temlerinin. mUdatM topçusunun, 
mnklnelltllfek ve ıaıldaldarnun, 
halk konı.nmal5I11ın ve ha.ber ver .. 
ıne merkezleriyle bütUn topnı.k 
çocuklannm el ele vererek mil~ 
dele etmesJ de lAzmıdrr. 

Jlug11nUn ısekiı yUz kilometrelik 
hızına 1Jmdilik bil' duvar çekerek, 
dur!., emrini vereblllrb. Kartı 
koyacağını~ tayyare çok afacan • 
dır, cıvaınsıdır aına, bu eekiz yüz 
kllometrenln ilatUndı bir hızla dfl3 
uçamaz, tepe qağı dalar. Yeni ye 
nf gövde blçlmleri, tuhaf tuhaf 
kanat prQtilleri btlld ~ ~~11 
kılığına eokabilir. Fakat daha o 
günler ,goln;ıedi, Saatte sekiz yUz 
kl19metreden bUyUk lıızlarn kUçük 
ve dar göril9lc.:rimizle füphe ile 
bakablliıü. 

Bütün tayyarelerimiz geniş bir 
sahada yapdan bu hareklttan üs· 
terine dönmüşlerdir. 

l.oa.ın_ 6 (..\. A.) - lnrUiz 
avcı tayyarelerinin bu geee tngn .. 
tere üzerinde dlifUrdUklerl bildiri
len tayyarelerden bqka bir tayya 
re daha dil§llrdükleri tahakkuk et. 
miştir. Bu suretle bu rece tahrip 
edilen düşman t.a~'arelerl aekid 
balmugtur. 

Londra, 7 ( A.A.) - Hava 
nezaretinin bu sabah neşredilen 
tebliği: 

Dün. gece Alman tayyareleri 
İngilterenin bir~birinden uzak 
mmtakaları üarinden UÇllWI. 
lardır. Clyde mmtakast oldukça. 
mWılm bir taarruza uifra.ını9tn'. 
Hasar büyüktür. Bir miktar ölU 
ve yaralı vardır. 

Meraey mmtakuı da taa1TUD 
ve hasara uğraın19 ia de bun.• 
da M 'ft!~mikbi11ıaa !41r"' 
aek olmadığı zaıuiıedt1mell'tedfr. 

fntflterıenin ~nubu naı-kt, 
caııt • Anglia. ve oenubu prbl 
mmtakalarmm muhtelif nokta· 
!arma da bombalar ablmış iae 
de bu mmtakatarda öltı w yaralı 
miktar! bUyUk ve haearat mü• 
bim değildir. .. • 

Geee İngiliz av tayyareleri 9 
düc;man tayyaresi dUşürmUşler. 

Yllltteklere tınnaııma.k, herke • 
ısln ulapmadı#mt clevflrmek inaa
na blru da gu.nır verir, Havacr. 
hk tevazu i.lter ve bekler de. A
ma hiçbir vakit muharebe uçutuıı
da on ild binden, rekor tırmanr
şmda on altı binden yukarı vamı&k 

~~~ ~g:ç~ı:ı~ d:r;:~ Yunan Başvekilin~n 
ki •• Çeın.-iskeleUi, dural kUfaDllı Q d 
kuş örneği de kendinden bir önce- , u g a 
klnd en biraz daha yükseğe tır .. • • • 
manrnak gayretindedir, Stratos!e.. em f l g e V m l S l 
re kadar çıkmak ve o hava.sız yer. 
de g&ler!m1zdetdnden yart kadar 
hızlı gitmek bulyasmı kuran ~apt
cılsr ve hesapçılar o kada?' Ç<>k .. 
tur kt •. Yakmda on bq bin met. 
re yukardan aaatte bin ldlomet.. 
re kO§arak ufuktan boıluğa, tepe. 
den tUmseğe gidecek olanları da 
yapılabilecektir. 

Tayyare döğU~ek lçfn multaka 
1Aınn bir 11lllh oldufuna r&re o .. 
nun tilfcklerlnl, toplarını ve hat. 
t.& atacağı bombalan ooğaltmak 
ve tesirlerini fa.zlal&§tırmalt zaru. 
reti dofaca'!ctir. Bugtlnllıı on ton 
bomba ta!Jryan tayyare g«5vdemni 
otuz ton lnfilA.k madJelerly1e doY. 
durarak medeniyetin bal belbı 
diye ortaya talvermek sama.nı çok 
uz:ıklarua değildir. Bir tayyare ü
zerine herblr:i dakikada. fkl bin 
mermi savuran on be3 makineli • 
lUfek koymak, yUbelmenln ve hız 
lanmanm nobanlarım tununhya. 
rak humı kolaybkla avlamak ç ... 
relerini aramak }'Olunda verile • 
cek emekler temenni edelim ki, 
sulh yardmıcmı olarak meydan& 
çikm!§tr!'. 

Blr tayyarenin kanunda motlSrtmtl 
yirmi dört 1aat doyuracak beuln bu. 
lunabillyor. Bu becerikli olUfU Ame. 
rikan eaııayllnln devle§Ur<Ulf tayya. 
reler üzerinde göreblldlk. Atlantlll 
iki de!a aşmağa yetecek karbı>rasyo.. 
nun esnn.q ve hava hamulestnt zaboo 

metltıı ucuran Amerikan, teknlll 
gUnUn mevzuu olmuttur arbk. ÇeUk 
gövdo, an,,ap kanat Ue dlkine tepeden 
dalarak lstedltl noktaya ve hemen 
yanıba§ına bombasını bırakan plke 
obmba'!'C!tmancılan )'&?'mm harplertn. 
de bu kadar az defli n fakat htr .._ 
hada )'tıslereeal birden göze carpa. 

diriyor: 
Ba"·ekll ve harbiye DUlJ'1 Buderoa, 

bntUn Oh1d ırub&y ve erlerine hitaben 
aşağıdaki emrlyevmlyi neıretmı,tır: 

Kudretlt mUtteftklmtıı !ustltere Ue 
birlikte yapmakta olduğumuz muca.. 
deleyl daha ly! bir wrette sevk n ı.. 

dare için, kral ve hU~meti, ada 
mUttefik kıtalannm bir tek kuman.. 
da aı!ma konmamu kararla1tırm11tır. 
TUmge:ıeral B.C. Freyberg, ada 
mUttet'ik kuvvetleri b&§kumanclanlığı 
na tayin edllmlfUr. , 

General .Freybergtn kumaDdur al. 
tında dlıılpllnll olarak, vatana n kra. 
la karp vazifelerinlzl fedakt.r\Jk ve 
cesaretle yapınanız l~ln )ıepiDtze hJtap 
ediyoruz. 

Bu mOcadelec!ett, Tanllllı..ta w 
dUnysml' hUr mllletJer!. dttfm&nl&n.. 
mmm dünyaya aldıkl&n oeblr n fide 
det " ke1fi hareket etıneleriDden ı... 
t1hl&.ll&ruu bekU)'Or~r. KWeU ve 
insaniyetin en yUkaek ideallerini mıi. 
dafaa &Bil YaZifesl lllzlere dtlfmUı 

bulunuyor. 
NN!llerdenberl mnn htınt:rettıt ram 

eldlmez p.mplyonlutunu yapmlf olan 
,eci G1rld halkmm mUtteblt Jıial{ya. 
tı ıialnle beraberdir. 

G1rtdiD IOD fakat seçilmez ııed va. 
ziteslnl göreceği bu harpten, Yuna. 
ııiBtan muzaffer ve bO.yUk olarak çı. 

kaeaktır. 
AUahııl Jlll'dnDI ile, ..,.ı n va. 

tanperverllttn li&leN tahmil eltili 
vazifeyi ıörUnlla. 

Kuvvetimizin temelini ve parolayı 
•'bUtüJı Yunanlılar ataamda 1evg!. 
mub3.t!enet ve teanUt" te§kll et.ttn. 

cak ve çallpcaklardn'. Zaman pike fek ve pilotun ıucu yettiği kadar 
bombardımanı, dlla uçuılu bombardı. hadava kalıt tayyar:ıcil!ğin 1.sted!ğt 
maıılara ister latemea t.erclb edecek- ıeyter olacaktır. Eir yertn. on bom. 
Ur. ba atat.Umek ı.e, hedefe ulafmıı ne .. 

Df1'1'Mlrts ld, Yarnt ~ oa Urt bin 1 ken boş Mnmemek kabilinden blr u. 
metrenin a.tbdea w aatte Mlds arnuı tably..mt 'kuracaktır. Ve itte 
,.. kilometre lullla bir uçut, pike ~ • aman daha mllUılt ola. .._dikine dallt. bol _.,...... mlııtJr, A.. §A.BKJ.J 

Bügükdere yolun
da bir macera 

(Jlet tan.fi 1 aelcle)' 
Naciye elinde böyle bir tane 

bulunduğunu. eöylemif ve 21 
liraya UYll§UlU§lardı:r. Naciye 
Musta.f adan ayrıldıktan biraz 
sonra yanında. Necli adında 17 
yaşlarında bir kızla geluıit ve 
21 lirayı peşin olarak aldıktan 
sonra kızı Mıı.tafaya bırakmış, 
ayrılınl§tn" • 

kendisini bitkin bir halde Büyill{_ 
dereye atan zavallı adanı hemen 
karakola koşarak ba§ına gelen· 
leri anlatml§tır. 

Tahkikata Sanyer müddeiu
mumisi Kamil Bora elkolmll3.. 
tur. Müta.vaasrt kadın Naciye ile 
Necli dün yakalanmışlar ise de 
ı;of ör henüs bulunamamJ§tır. 
Necla derni§tir ki: 

Bundan sonra :Mustafa Necli. 
ile birlikte bjr c;tomobile binmiş .,_ Mustafa ile geııııelC UıJel"e 

iftlik . M.Mlak Çiftlik gutn.eeuna ~-
ve Maslakta g pzınosuna dik. Mustafa burada bana teca-
(itmiştir. Burada başbaşa. iç. viime bulunmak istedi~ ~in 
mişler ve geç vakte kadar eğlen- oof öre rica ettim ve otomobile 
ınişlerdir. 

Bir aralık Neçla ~ çıkarak binerek evime gittim. ŞoförUn 
geldikleri taksinin toförüyle ~ pan. çaldı.tından haberim yok.. 
nuşmuş ve onu da masalarına tur . ., 
~r~ beraber içmeğ'e başla. Şimdi şoför ywe~cilili su· 
mışla.rdır. İşte bu sıralarda §O" çuiiClan aranmakta.da. Necli. 
tör yankesisillk suretile earhOI ha.klonda gidi fuhU8 yapmak:. 
olan Muatafanm ~bindon •7.5 Naciye hakkında da. fuhUf kas
lil'a81tu çalmıo ve Necla ile beTa- diyle ba§ka.amı kiralamak ve 
ber otomobile atlayarak kaçm.J§. Mu.taf a hakkında da 17 yqıııda 
lardır. bir kızla fuhp ~ auretile 

Bu suretle eğlenmek ısıcy.m aile hukukuna Wcavü%de bulun.. 
Mwst&fa. hem parasız. hem b- mak suçundan takibat yapıl· 
dm.sız sarh<>§ bir halde Maalak maktadır. ~!li ve adı malilln 
yolunda. gec:eyaııeı kalakalmı.- 1 olan "°förün bugün yakalanması 
tır. Saba.ha ~ı yttrQye yUrO~ muhtemeldir. 

IRAKTA 
İngiliz· tayyareleri 

faaliyette bulunuyor 
Irak kıtalan mühim· 
matlannı taaarrufla 

kullanacak 
Jlalılıe. 1 (AA.) - tnıntıı orta. 

prk wxuuııl ~ t.bugı: 
H&~banl19 böJeoıdnde, tqillz 1'.t7-

JU'91erl dlln faa11"~ defa:Jl et. 
mlflerdlr, 00,manm topcu ı~ fur_ 
J&1ı w 11abetall oım111tur. Baa'a ~ 
pılGdo tUkODet berdevamoır. 
~ 1 (A.A.) - J).N.B .... 

>t1dlrl70": 
1 lrak ba§kumandalılığı lralt 'krtaıa. 
nna stC1kla.rı yenilemek 1mk4ntızlıtı 
1ebeblla mUhlmmatıa.rmı ısrat eblıe
melerl için emir vemıJtUr. 

Anadoluya 
gidecekler 

Kendi anulan ile lıtaııbulu ~t. 
nıek sıttyenleriıı nakillerine tanı blr 
intizamla devam oluDD\&kt&dJr. 

Buriln lltledeD 90Dfa Galata fthtr.. 
ınnıdan kalkacak Karakal n.paru, 
lılamıara hattına meccant bllet a•an
lard.an UçQncll kafileyi Kudan,.ya 
ıöttıreoekUr. Bu yolcular, Kudıuı1a 
yaya c;1ktıktan sonra aktarma au•et!. 
1• A.Dadoludald mahalU IQlUretteblert.. 
na aevkedllec:eklerdlr. 

Bu!11nkt1 eefere tahaiı edilen X...... 
kal vapunı saat 16 da kalkacaJrtır. 
Kttrotteb yolcu mlktan 4M Jdfld1r • 

Gene bugUn Anafarta vapuru da 
Ban~ya 747 yolcu nakledecekUr. 
Gene bugttn ııaat 18 de Buna vapuru 
da Ayva.lığa hareket edecektir. 

Vapllr seferlerinde yapılan tadJ. 
1Atta1l eonra gerek denizden, gerek 
karadaıı vapur ve trenle yapıl{M:ak 

nakUyatm tarthlertnl tcıblt eden vt
lA.yet!D teblll ettitt yeni .. ter eetve. 
li beft11cl 1&yfamızdada'. 

ÇERÇEVE . 

Maksat ne 
Necip Fazıl Kısakurek 

(&§tarafı 1 ncldel 
mekten çeldnmJyen seyya.hlann e. 
da ve malaıadmr anlamak .•• 

Anadolu bldmmlanna ~ılanak
snm, Akdcnlzde sel t-.Jlanna ha• 
sa beea Badosa kadar uzaıırp on.
dan Kıbns, oradan da Surlycye m1 
atlamak! •• 

Radostaıı nerl~ lmkAnıuz ... 
Bu noktada lngill:r.tertn bini-en· 

bh-e denlzlf'rl yine nıunl muraka.. 
beye bathyacapm görilnlinliz. 

öyleyse! •• 
RadoıJ garbmdakl blrtblrlne çok 

yakm ada serpintilerine el atarak 
Eı;e d<'nfzinl ha\'U:da.,tınnak, son• 
ra. bu ha\·o~ ~trafmda dlledl~I 
ynpmak, asli gayesine yol açmak 
ve ba yolda lagllb mavHelM11u 
kesme'lt mi! •. 

Maksat budur ... 
\'c iste nlhayct1cncllft m'ayct 

edilen Balkanlnr hareketinin ga-
7e8bı.i bu tefeblriisüa mi.M&ında 

Fransız - Alman 
muzakereleri .. 

haberi 
Berlinde re•mi bir liay
uaktan tekzip ediliyor 

Berlln, 6 <A. A.) - Yan re.o 
mi bir ıneuba.daıı bndiriliyor: 

Bcrlinde FraDılız • AJsnaıı mil -
sakerel.eri cereyan ettiii hakkında 
ya.ba.ııcı bir ka)'llaktan verilen 1*' 
habere ~ 8Ql°UJa.1a a.le Almu 
hariclye neıaretinden ~ 
FraDaız p.l:ıeiyetlerinin Berlbıde 
bulwıduklan hakkaad& hJgb1r JUlt 
JMıat olmfdıtı c8'UI vedJmld • 
tir. 

Berllnin ealWyettar malıtUle • 
rindeu ~e röre bUyUk 
elçi Abetı bir kaç gün evvel Ber
line ge1mlştir. Bu 15eyaJı.atbı ~ 
man hariciye neıa:reti taratmcıa.n 
tekdp edilen p.yia1arm yabencı 
uıemleketlmte zuhuruna eebebf • 
yet ftrdili tahmin olumnaktadı!', 

Stimsonun nutku 
<n.t tuatı ı Dd4e) 

OkyanU8uıı Amerilwım enıni.. 
yeti için dost bir mllet tara.fmi
dan veya bizzat Amerika tar&
fmda.n muhakkak kontrol altm.. 
da bulundunılmuı l!mndtr. 
Yüz senedenberi Okyanusu 1n.. 
giltere müdafaa etmi§tir" 

Stimaon geçen harpte Ameri. 
kanm Okyanulta Alınan tahtel· 
b&hirlerinin ticaret gemilerini 
batırmalan üzerine harbe girdi
ğini hatırlatmlf, Amerika kara 
ve hava kuvvetlerinin hamiana.. 
ca.fı zamana kadar Amerikan 
donanmasmm lrull&nlhnumr, 
milletin fedaklrhğa ve ltlzumun· 
da ölüme hazırlanmakla Ameri· 
ka hürriyetinin kurtulacağmI 
~ylemiftir. 

Nutkun akisleri 
va,bıgton, '1 CA.A.) - Böyter: 
DUD Stimson taratmdan ~ylenen 

nutuk, bUtUn memlekette c!ert.n akta. 
ler uyandıtmıJtır. Bttımonun MSzlvt 
artılc, AlnertkaDm harbe girip sinni. 
yecett meeetelinin delil, ne ıw.rr.an 
har~ 1grecelt meaelulııln mevzuu. 
bahl c.lcfulunU göet:.ermaktodlr. 

Söy1endiğine söre nutuk, Amerikan 
donanmaamm Almanyannı hez1mettı-.l 
temin !çtn Atlantik muhanıbeale atı. 
lacağmı tıı.u etmektedir. 

ltalyan tebliği 
Roma, 1 (A.A.) - İtalyan ordulan 

umuml kara.rglhuım 8815 numaralı 

teblitı: 

lngtUzlert.n Tobrukun etnfmdalrl 
çemberi zorlamak için yapmzd olduk. 
lan yen! bir teşebbUs de ltnlyan ve 
Almıu kıtaatmm derhal mukabeleye 
girl§melerl Uzerfne akamete uğranuıı 
ve dftşmıı.n •Itır zayiata utratıımııtrr. 

Sollum cephesinde dUşmanın tank 
akmlan pllakUrtUlmU§tUr. 

lt&lyan ve Alman hava fllolan 
mUteaddlt defalar Tobruktakl mevzi. 
len n Tobruk Jimanmı bombardttnaıı 
etmı,lerdlr. Tonajı yUkack bir gemiye 
isabet vaki olmuıtur. 

DO;man, 8naatk'm bul noktalan 
1bıerlnde ha.va alanlan 7&P11'1lır. 

Habeşistan 
lngiliz kuvvetleri 

Ambalagıya 
yaklaşıyorlar 

Hintli kıtalar 
;fek yol üzerindeki 

manialan kaldr;rma.Y" 
çalqıyor 

Londra, 6 (A. A.) - 'BfJlf 
burada bil~e dıe, ~ 
glstandaki muharebenin lllklet ._ 
kezi §imdi .Asoıara • Adi•babf. 
lu üzerinde Ambalagt etV1LTJDI 
tikal etmiştir. Cenuptan gelen 
talar halen Deesie'nin 1940 1'.ilO 
metro fimaUnde :Koram nkmlf 
nnda bulunmaktadır. Şimaldeo 
len kuvvetlersc Debub'a 
bulunu~l&.l". Bu suretle im~ 
torluk kuvvetlerbıin iki grıı~ _. 
ıibl.riMen ancak 60 ldle>me~ 
bir meeafe ile a)'nlnut bul\JJPI"' 
ı.dlrlar. f 

Lolldra, 6 (A. ~)' - tnglUI 
mumt k.arar~m tebliği: , 
Habefis~O. De81lo'nin ıiılll 

lindeki kuvvetllrimla 
Ambala~ etrafı:ndUl lı.lya.p 
zünin ıerisinde yem ıe-.... , ...... 
elde edilmiittr. Negellideıı ru;.,4 
yen Jatalarmıız, .A.dolaya 
bir mevzii tutınakta olan ku 
u bir d\l§ma.n twtk.kllllld ata 
yiat verdi.rerelc ta.rdetmJoteidJt, 

Plier bölrelerde, ileri 
timiz devam etmektedir. ~ 

8lınJa, 6 (A. A.) - Hiıfd _.._.,, 
tanrını ~ıı !la.be~ ~. 
J.rlı: mmt.ah.smda vt .hm~ 
400 kllOllletre ceıı~ _ ~~ 
ıuette olduklan b.U®iJJg~ 
Bu 90t anzah mnıta.Ada ileri r 
rilytlf devam etmektedir. !tal~ 
lar ara.dıün bq va.ıiyettııdeıı. ~ 
dar bofa&lardan istifade ede~ J 
lerl yUrUytışi2zntıd tehi?e nı.I ,t 
~a.lar yapıyorlar. U.000 -_ 
dem irtifamdaki Ambe.lagt ~ 
paratorluk kuvvetlerln!D ' 
bedetkıi teBtl etmektedir. ~ , 
p giden tek bir yol vr.rdn'. -~ , 
1 ıpı köprll batrııı zutılJ Hint plP 

NBeel tutmuttar. ....,,,, 
Bu emada Hintli lıltllkliD ~ .. 

lan yol ilzerindeJd manialart ~ 
dmnü için b(lyUk '*" pyret., 
fed!yor ve dfnamit atJyo_rlaıı41. ..MI 

Bütün kıtala.rm Jmn~ 
111 mllkemmeldll'. 

Romanya, 
Hırvatistanı tanı~ 
BGkı'el, 'ı (A.A.) - Romen bar' 

ınett. Hırvat hflkbıetml ~ 



Hangisini 

isterseniz ? 
MYJ.ya dlyc~lz yQktur, 

Çilqk~ zaf~ insaııa GUJ'Ql' ''erir 
,.e çok konu~turur. Galip haklı ol

duğunu iddia. eder. Ve harbin so
nunda, mağlilptan baska hak'>ız 

ka.Jm~. 1'~t düştiııfilceı$ hlr 
Jo \'al': Dünyama !labuk wl

he ka.Hışması... J<:ndüstri davası 

yüzünden _çıkan, 1n~liz - Alman 
dampl yüzünden k~klcncn 

harp keJay kolay bltmiyeeckttr. 
Harbin lhitmesl için, muhakkak bir 
tarafm ''pes!" dem&.-1 yahut ba~ 
ka rin flmn
drr. 

,.e 

ğmnqr; , trico, 4$J~tılll'll 
ce, hb ~ ham' elmab, lıazrr

hklıuımım fenJ ı ı rl ku\"'\'et 
ve ret btm.Jl)'n, ... 
~ bJr mQbanfrlmJzJD bfr 

sınlfnt t.ekral'IJJ'M1UD: 11PAlrtann 
yu:ıldılı kltı4m ~·tt mHlctJN'ia uı. 
dilrttldUJU. hup lnftllk mad(leleri
nln lldstnln do hamunında lüloz 
"'VS 41., blrta4o D711,tunıca, öte
kinde Jconı,,.m \'JIZlf ini görü}'OJ'. 

il.An~ htenenlıt" 

Tablt kM"a.)'DCUJ"I d ğ'fl mi! 
Şem'in dyuı var .amma hurvtt 

başka.dır ... 

IAEDRI 

lngiliz Hariciye Nazırı 

D 
Avamkamarasında 

harp vaziyeti 
hakkında beyanatta 

bulundu 
~ Birleşik Amerikadan 
alabileceğimiz yardım 
aayesinde Avrupa mil
letleri için kendi arzula
rına göre sulh ve huzur 
içinde ve hali hazırda 
kabus halini alml§ olan 
tethişten nihayet kurta
rılmış olaı;ak yCl§amah 
imtiyazımız olacaktır. 

Loodrn, ~ (A.A.) - Avam Kama
ın:uımd.ı harp vaziyeti hakkmda mU· 
zalterey< açan Eden, ı80l1 MdlBelere " 
'bilha.sn orta §Uktaki zorluklara dab
A:vam kamarasma izahat verirken u 
çok :oıaz.lk bir vnziyettc bulunuıdu_ğunu 
ka_ydctml§ ve §6yle dcmiJUr: 

- ÇDnkll yalnız ~ Bu Uza. 
k~ aöylencn ber ııı6zt1 dl:DJe,yen 
ıtıaıkalan d:ı mevcuttur. M.)'liyceek 
çok ;)eylerim vaP. Fakat bunlan a!Jll 
dl mecburt olarak söyllycmlyqceğtm. 
~ beyanrıtımı dUUmMa hiç lb1r au.. 
reUe faallycUnd yardım etmıyecek 

kilde yapmak meeburlyct!ndeyim. 

Kahraman Y unanista

nın kazandığı zaferler' 

MUtea.klben Şubatm k ı:ıınıertnt 

ve hU"mete ilkbahar 1bldayetbıde AJ. 
ıma.n kampanyasmın lAm gibi gln'O-

Anadoluga göç edecekler 
için geni sefer plô.nı 

levhit edilen deniz nakliyatından başka 
~~enle sevkiyatın da tarihleri tesbit edildi 
'~)darpaşadan kalkacak tstaobuı vnayf(indt>A wı,uğ oıunmuştur: 

trenler 
~ t ~ 1 numaralı .s&-

't ~ ınayıs 1941 pamr gtlnU sa· 
~ ao da yapılacaktır. 5296 dan 
~.bilet numaralı 74.6 )'Olcu alı
isıır. Yolculardan Gebze istas
~fl a 104, Tavp.nlığa SS, Here· 
~fl 27. Konuk çiftliğe 13, Derin
~, !B, Büyük Derbende 74, tz-
~ tı. -.'12 kioi inecektir. 
~~ tınıa.raıı sefer 12 mayıs pa
t~ Elaa.t 12,30 da ya.pıla.cak, 
)~ Qe:n 6473 bilet nuına.ralı 664: 
tıı a.,_ha:reket edecektir. 117 yol
tı~~nca, 18 yolcu Arifiye, 529 
~~ /\.da.pazarı istnsyonuna 1ne
a . 

tı.ınnaraıı sefer 13 mayıs salı 
~ l 2,so da hareket cdccok ve 
~ ll.tınıaraıan 6474 den 6643 e 
'ıl ~:lacaırt:ır. Bıı trenle hareket 
~ Yolculnrdan 676 m Ada.pa· 

lllltı. hıecektir. 
drc'1 ~~ sonra. seferler 14 mayıs 
.~ ta güııil ~t 12,SO da 6&U 
~· 15 20 hilC?t numaraları 677 yol
r.?.ao llıa.ym perşembe günü saat 
:~6, 1~ 6821 6992 bilet :numaralı 

-ao lrlaym CUIX13 gU.nU saat 
~ l>ot 6993-715 bilet numaralı 
~~ hepsi Adapaznmıa. in~ 
?~ • 

?'-~ 8ef r numnrası ile 17 ma
~ hn günü 12,30 da ve 7162-

11 ~l' et nunıaralı 13 yolcu Do
~~ '62 yolcu Geyve, 53 yolcu 
~"Va, 2! yolcu Mekece, 74 yol 

llt~ı..ttraneu, 25 yolcu Vezirhana 
~Bu sefcrdo 654 yolcu bu-
Q ltı. • 
~ııu ~ BQfer ı 7 mnym cumartesi 
~' ~t ~6,40 da yapılacak 229 

1 l'°ol cı<Pe, 87 yolcu Kara.k6ye. 
~· G CtJ BôzöyUğe, 7 yolcu 1nö

'"-q Yolcu Çulnrrhisara 212 
'lı 'l~ltiuehlre inecektir ~e bu 
· 'll-Cnı ~lcu nakletmıs olaca~· 
~ ~t.diğer hareket gün 

hildınlecektir. 
-

Altın Fiyatı 
/lltrıı fi 

1 - Anadoluy& me~1 ""Bpur vo trenlerle gidecek yolcular hak
kJ:nda yeni ae-vk plfw aşağıya çk&nlmıştrr. Bilet hamillerinin vapur
lamı Ye trenlerin ha.rek~t günlerindo Galata nhtmıı ile Haydarpaşa 
~ lbalummı.lar:r. 

2 - Ha~ trenle dahile gideceklerin köpıiiden Hay
<larpaşaya. nakilleri de Dcııieyollarmm muntazam seferleri ile temin 
ohmacaktır. 

3 - Haydarpn§adan l 2,SO da kalkacak trenin yolcuları köprüden 
saat 9 da kalkan vapurla V(' Haydan>a.şadan saat 15,40 da kalkacak 
trenin yolcuları da köprfldC'!l 12,30 da kalkan vapurla nakledilecektir. 

Muntazam vapurlarla Galata nbtnnmdan 
iSTAN'BUL - MlIDAl\"Y A 

Gtdooe ~ Trea 
l"apımm İ tanbol kalln Vapunın yolcn Bl~t ~ ole. iltifıakı 
raıihi. Günü Saati. lsml adedi 'o: 
7.5.941 ~ba 16.00 Marakaz 464 4.569,...686 Mudanyn Bursa 
8.5.Ml pcıooembe Hi.00 ,, 460 4686-4.812 .. ,, 
9.5.941 cuma ~.00 ,. 4.61 4813·4924: ,, ,. 
10.5.941 cumartesi H.00 Sus • 490 4.925-5043 .. " lSTANBUL - Bı\l\'DIRMA 
7.5.Dil çarpmba 20.00 Ana.farta 747 52•5·544.9 Bandırma muh-
9.5.941 cuma 8.15 Sus 659 5450~5627 ,, telif 
10.5.941cumartesi20.00 Çanakkale 696 5107-5244 ., ist:M-

yonlara 
tS1'ı\NRUL - tzxtn 

11.5.941 Pazar 1 t.00 lzm.ir 684- 5628-5845 İzmir .. 
15J5.941 ~embe 18.00 Kadeş 894 5846-5112 ,, .. 

JSTA.NBUL - KARADf:NiZ YOLU tSKEI,EL ınt 
(llusnsi \'apar) 

16.6.941 Cuma 18.00 Ankara 369 2896·3001 Ordu 
Gircsut 
İnebolu 
Görele 
Vakfıkebir 

Akçan bit 
Trabzon 
Silnnene 
Of 

.. .. " .. •• •• .. " .. 
•• .. .. 
" .. •• 
" .. .. .. .. .. " 

,, .. " •• 
" •• 

" " •• 
" " " ,, ,. .. 

7.5.~41 çal'Ş3mba 18.00 

8.5.941 p~bc 9.00 

•• 818 3002-3291 
,, 

" .. 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" .. .. 
Bursa 

Mersin 

140 3292--3334 
388 3336-3499 
22 3440~445 

2 3446-
1095 3447-3755 
208 3756-3717 
34 3815-3823 

J191 8824-1152 
117 4153-4194 

12 4194-4196 
105 4197·4254 
31 4299-4207 
59 4 308-4323 

64 

Rize 
Pazar 
Arhavi 
Hopa 
Burhaniye) Sir 
Ayvalık ) kc-

8.5.941 pcrııembo 16.00 Marnkaz 20 

ciden 
4255·427 4 Çanakkale (Top 

haneden) 
4355-4860 Armutlu 
5044-5090 Gemlik (Gnla-.. .. .. 

9.6.9'1 cuma 19.00 .. .. " 

" 
Seyyar 

" 

184 

3 
13 
97 

tnda.n) 
Marmııra ndası 
Erdek ) 

oeıı •~ti hatDi&tan ııaar ıetızJerl· 
nene fÖYM den.m ~: 

- O _.... Almmllamı Romanya.
da bflyQk m.lkdarda askeri mft'Ctlttu 
ve Buıprietana nntuz ~lannt hu· 
lU1\U:tnrdL Bu1p.r ha•a ~danlan. 
D& ,,.,._ Jll'riJ.led ~~ Ye 

hedefin merhale merhale Balkanlan 
lstue. etmek, Bulgari.atanda yerl~erek 
Yugos\a\TY&Yl çevirmek, Yunanlııtanı 

boyımd:ıruk &1trna almak. TUrklyeyt 
haı'eut.ıda JWe ko,:mak ve bir tek eı. 
lllh atmadan kazanılacak olan bu va· 
zlyet sayesinde emin OaJerden hare· 
ket ederek Akdenlzdekl vaa)yetımtu 
esas <isrbeyt indirmek olduğunu '81lrib 
bir 81.lntte Jörilyorduk. Bu plbdıt 
pek a,lklr otank ikinci bir gaye var
dı kl o da Arnavutlukta pek fyi bir 
vaziyette bulllllQlıyan İtalyan mlltte· 
tiklere yardrmda bulunmaktı. !llUcr 
o ı.:aman İtalyulat'ID tfi terakkll« 
kayOetmckt. ~u ..ısyJUyor, .1taL. 
Yanlaı'J YwıMı.tam aayıtıatm13 oldu. 
ğund•ıı dolayı: tebrik ediyor. 

1 mUYQDu .ıayıtJata.n 4!S mi~ .• 
Her hangt 'bir mUttettke bımdan daha 
hakaretum bir tasım lanıedemesdtm 
<Alk!Jllı.r) • .Arnnutıuk harbl hakkın· 
da higj,m ml.lıtalea.nuz .ıudur ki, bu ka· 
dar !;Qk. :l.Dsan bu kadar u ıuıkere hiı< 

bir .zaman bu .kadar çok esir •e mal
zeme vennemJ§tir. (A1lnılar) . 

Bingazi ftar.ekatı ve 

Y unanietana yardım 

Şimdi ~LliD Bingazlye 
glrdik1erl S Şubata MnUyonıın. Bu 
bize 1aymetll ttt1ar getmn ptT'lak 
bir hareket .GllSDbftıır. !hı 'i!Jerl ':bardre
tiJdD tıd:Umm et.Ut ,.tlJalek ~n 
~ lıaı'MAta Jttlrn eden .m:tııı kı.. 
talann lstfr&bate Ye tqplanmağa Uıti

yaçtnn vardL Ba kıtalara dl\ zıthlı 

ar&b!llardan bir çoğu yalnız 2 ay aU
ren mfttemadl bir nerı bat'ckctlnfı l3-
Ur.&lt e~ Oet1l. 4laha p n:veıtn
df.ınbert !do ~ etmeden muha· 
rebıden ~Ur&k etmJp:rdl. 

nazırı ~e ba§kmnandanlar ara.. 
smda anlaşmazlık mevcut ot 
mtı§ oıauğu hakkında bazı ibli
sane haberler yayılmamLS olsay
dı bunu burada söylemiye ıu. 
zum görmezdim. !Bu ha-berlerde 
doğru olan bir kelime yoktur. 
(Alkışlar) Sirenaikte bırakıla. 
cak kuvvetler her türlü tehdide 
ikarşı koymak için kafi addediL 
un iştir. 

Kma bir müddet sonra hepi-
11'!-İz Atinaya gitmiye karar ver. 
dık. Hepimiz diyorum, fakat A. 
mira! Cunningham'ı hariç tuL 
maklığnn. li.zım gelir. Zira :Ami
ral o esnada kaçak düşınnnla ~ 
sadüfi bir randevuda karşılaş. 
mrştır: Mata.ban meydan muha
rebesi. 

Elenler kralı ve Yunn.n başve
kili Yunanistanm ltalyan teca-

. vüzüne karşı yaptığı gibi, Alman 
t.ecavü.zline karşı da mukavemet 
etmek azminde olduğunu derhal 
ve mükerreren söylemişlerdir. 
Hatta. Yunan başvekili Yunanis. 
tanın ancak kendi başına kaldı. 
ğı takdirde dahi milli'topr.ıkları
nı mlidrlaa edeceğini ilave eL 
mişt.ir. (Alkışlar). 

Buna blDaeD Deri hareke.tine zırhlı 
arabııılarla l!tnpztden Trıı'bl'Jl'lg1ltba Y 
kad&l' de\'8Dl biç tıtr ınırette ~ 
be.h!damazdı. İlk plln 'l'ebnık•un 
zaptından 8'lftr& C!urarak gaıp cenahı.. 

oslavya ile anlaşa

mamanın sebepleri 

ıısm orada tems ~ek tdl. ~.mu 
TBfta~ o .kadar partalı: w ®-' 
mum ~"'11 o kaö.r oı
da td. J'el!Iİ. .. Jl!'dak bir ..nmt ıtıare· 
ket,11ıto "'1atıe ba~ kamr 
ftdldL ~ Wnkk1ıf lçtn diğer 
bir ael>ep de ~ 'Umaıunna 1klma• 
mlmaz bJr 'halde bulwııın&SI v• .uılahl" 
mn :am.ıma mutac \bUblD.-ur tm. 
Her ,..... Beri 'llareket IÇ5n o. alarak 
JnlDaıııımaın ica beden ıkDçUk Tobnık 
limanı iyi olmakla beraber mahdut 
old~ başlroa Usstlmtız ylne Nll 
DeJt.ac oluak ka.1m&kt& ldi. 

a Şubat tarlhlnde ~unan bllktıme
Uııl.ll bir Alman teaivüı:Une 'kU§ı mu. 
kavemf't etmek a.zminl teyit e4en JK>o 

tuı İngiliz hlikOmetine gelmll1tiT. 
(Alkı§!ar). Bu not& ne gDı! bir 7a.rdı· 

mm haluııa.bUecetl ,.. hunu hangi 
~:ırll1'r l1ahi1J.ıule ya;pablle~lmiz\ .,. 
r11 ·ordu. Yunan hükftmeUnm bu no· 
tınıı oir imdada aavet cıeınaı. {Allnt
ıarı . Yunanfstanm vaziyeti hakkmda 
lıl r jeyanat 1at, '\laziyetlm\r.l bfldir. 
meldiğtmıs içiıl yapılaJl lblr ıtaı~p dl. 
nu ıera.tt altmda. JtUkCUnct eVTelce 
almq .tdu#U karan. yazıl çölde Btn· 
gazideki lle.rleyl:t durdurmak karan· 
m t&ttil: etmlı "l'9 Yunanı.etaaa g~ 
derileeek kuTYetk'.!i ~it'. Bu 
karar lllknrht .... llq'bca &Dp"11'r 
rt ~ ....-t!aJtUr. Ymıımtlıt:BM 
yaıdım bal~WWZ bı.lulirdııt. lıo 

~mm bl1,yQk dratfe olnWr:ı " tat 
bik edilcbllml§ oln:um eı.ttmdi. 

Yugost&..-yanm ~-""ti• 'J'tlrklye,. 
plAıılanmız bakkmdl'\ malfamat veıil
mesl, !Uzumu ve saire gtbl blrQek ıne.. 
aeleler müzakere edllınell 1dl. HU"· 
met e11 tabetH tıecnılrln ~n 
dotTuY& aUı.:akerelere lfı!ıebbO.ı et
meılt otae.ırru ...... ,, ... bu ıvmtut 

lmparat.orıak genel Jrumıa,y .bafkanı 

ile be.na tevdl etmiştir . 
Ke arbdqnn. ne de bml •a.stilı!

mlzde tam bir muvattaki,ct bekl~1· 
)'Orduk. Almllll pllıılarmm çok ller1e
tl\l§ oldı;ğunu b!liyorduk. Fakat W~ 
da öyle dn,nntı,orum kl, bu tqe~ 
.U ,.apmaaa7dlk tekb1M JA:rrtc Ohll"

duk. 

Türkiyeye yardım 

meselesi 

Eden müteakiben Yugo,ı;_ 
lavyadan bahsederek demi§tir 
ki: 

Yugoslavyaya ktu:şı bir AL 
man taarruzuna mukavemet e
dJl~ ha:k:kmda birgok temi
nat ~. F.a.kat bu ktui de
ğildi. Lfizım olan~. bu taarruz 
vu.kubulduğu takdirde buna bir. 
tikte kar§t koymak için en ]yi 
imkAnlara malik bulunmı:ı.k üze
re 'lnüşt.erek bir pl!nmm mev. 
cut olmasıydı. Bunu elde -eL 
mek .için biltün p.y.retlerimizi 
sarf ettik. Fakat bu gayretler 
hükQmet darbeni vukubtiluncayn 
kadar akim kalmıştır. Gö~. 
leri.mizde. Yu~av or.dusunun 
scferbe!' edilmiş olduğu biıc mü· 
t.eaddit :vcsileler]e ihsas edilmiş. 
tir. Çok geç kalınm!fi olacağı 
hakkm.da endi13eler i?.harında ıs.. 
rar ettiğimiz zaman bize \'erilen 
cevap daima f;lt olmuştur: "Se. 
ferberliğimizi yapıyoruz ve en 
fena ihtimal dahilinde dahi he.
zıriığmıız tam olacaktır." Haki. 
ke.tte ise bu .sderbcrlik kafi de
recede süratıe yapılmamış ve an. 
cak "htlkQmet darbeSinden sonra
dır ki yeni hükumet nrdular.ını 
ha.zırlamak ;çin halrild ve eeri 
bir gayret sarletmi tir. F. kat o 
zmnası da orduyu en iyi arzu.,ya 
T~en .seferber etmek ve lutrı. 
la.rı bire mü7.ahcret eıaebileCf'k • 
teri yeroe toplamak i~in çok ~ 
kalmmış bulunuyordu. 

Bn euretledir ki. Yu\t0~lft.\'1.ft. 
rm bu haqJte de ~ h<ll1Jİeki 
kadar mükemmel olan bütil.n kah 
ramanlığa rağmen. Yugoshw or
-3usu Manastır gedi~ine kadar 
cenubl Srrbistandald :Ahmm i • 
Jerleylşinc mani olamamıştır. 

Tahminleroe bulttmna"k Uci 
faydalı değidir, fakat hükumet 
darbesinden evveki hükQmet de 
Y~a"Ya.nın hakiki menfanti
ni Simoviç kadar anlamIR olsay_ 
dı bütün tan1ı bamba.~ka olabil~ 
cclrti. Bunllllla beraber bu olup 
bitenlerden hiç biri Yugoslav 
milletinin aldığı kararın oosatt
t?ni küçültemez. Yugoslavyaya 
istiklalini iade etmeyi taahhüt 
ettik ve bu taahhüt ifa edilecek. 
tir. (Alkışlar). 

Tiirkiye hakkındaki 

sözleri 

'\ ıttJl'ln_Yatlan dlin dcı biraz da· 
"t 27 ?~<ıtfir. Diln, 't>ir Rltmm fi
~ ku~ itli. Bu fiyat cv-

28 llrn idi. 

.. .. ,. 

10.5.941 cumarte.si 15.00 
" 

Saadet 103 

4324-
4325-4327 
4328-4355 Karnbiga) T~p 

haneden 
4275-4298 Edremit Sirke

cld~n 

Fra.nsanın çökmesi üzerine 
Türkiyenin te.çhizi için olan ta
Abhiltlerin ifası ve Yunanistan& 
verilen garantinin ta~ki mUn
hasıi'an ~w.1arımu.a yiliden
mi§t,ir. Kilıireye vardığımız .ı.a.
man. ÜÇ başkumandanı I..ondra.. . 
da tasavvur ve derpiş ettiğimiz 
siyasetle tamamen mutabık bul. 
<hık. Bunların muharebeye ~ 
derileoek bra kıt.alan teP:ilini 
daha ~ karartaışt.ırmış ol. 
duklarını ve bunların tahşidi 

1 için hazırhklarm vap1lmakta bu. 
lunduğunu gördük. lrnparatot
luk genel kurmay reisi, haridye 

Türk ~-ıet adamJarnıııt dürUst 
d•tlııf:'n - bu r,evatm Türl.1Y"511n 
Mk.lııniyethte ı.11~ yaJMllM'lllk ltfo..r 

b-gl l:ıılr tMlllde vey. ftrkt~ 
hak - ~tlerilte ~ yapllı<'ak 
llf'lr bıl.ag1 ..... ı-Tli7.e karp pıdet~ 
mukavl"meı hu<ımmadakl 111.lnılerl 

bcndıı derin bir U-slr baınl etnılşt1r. 
lnglltne il~ ittifakın ~ lıarkl 

,.,J,\ıtscılııln teruellnl ~idi ~ 
berdt>v.ım olduğundan eminim.,, 

Ed •n 1~Jterentn Imk bıikkında 
TUrnly" tarafından yapılan tava.&!Ut 

tckl!ftni kabul lçln prUarmm ounıar 
Ol(,'u~nıı aöylemll}tir: 

ll rak :ve Türkiyeni 

tavassutu 

Edon bundan sonrn Irak m e
lcsine gt'Çrniş ve ıs.öyle de.mjBtfr: 

Rll!)it Alinin kn.nunu esasiye mu
halif olnn harekoti kendisinin da
ha evvel de iktidardan düşmof"' 
ııcbQp olmw tu. Daha .sonr.a :iktI -
dnr mcvkllnl tekrar ele g~ 
zaman, Britanya hükfunetl bu M
disonin veya Iralı.ta heriıa.ngi di
ğer bir hadisenin kendisini mua· 
hededen mütevelllt haklarından 
mahrum etmesi için b;ç bir sebep 
görmcm.işt:h-. 

Muıüıedcden mütevellit bu hnltlnn 
evvel! kabul, fakat sonra reddet
miş olan Irak askeri eeflorinin 
.hareketini hiç bir §e.y mazur gö& 
teremez. Büyük Britanya Arap 
milletile ve her sıwden evvel ]. 
rakl& olan muame.lclerinde yüzü· 
nil ktzartmryacak bir maziye ma
lOOir (Alqlar). Modern ;lnıkm 
istiklalini temin eden bi7Jz, Ke.n .. 
diaine yardım eden ve her husus• 
ta kendi.sine kn~ı söiilnU tutan bi
ziz... Vaziyetimizi dünyaya kal"§I 
sarih bir surette izah arzusunda ... 
ynn. 

Tav ut tcklifJe~ınaen dola~·ı 
Tilrk ve MıFır hükumeUerine çok 
nıinnettanz. Bu husustaki vaziyeti• 
miz şudur: 

'İlk Mrt fTabbııniyedeki lrak 'lu. 
talarmm geri çekilmesi ve lrıik· 
tn.ki P..rlt.o.nya kun~tl"'rinc knııµ: 
rnuhnsıunattn tatili. Bu şnrt tahak
kuk ettirildiği \•c bunun netlccısi o· 
lnrak müttefik milletler arasında 
muha!amnt tatil edildiği uman. 
Br'ttmy:n hüküıneti muahedelorden 
müOO'v<'llit oh:: ve her hal ve tak
dinie idameslne nmıetmiş oldıığu 
lıaklnnnın tatbik şartlarını milna· 
kn.5zya fımtide bulunncakt:r. 

Arab aleminin bilmesi 

lav.m gel.en hakikatler 

Eden ~l!llnn ilave etmiştir: 
Hitler geçen pazar günkü nul

kuııdıı Balkanlarda nUilmlı bir se
)ircl olduğunu söyledi. R<'jlmi as
keri kudrete ve gestııponun 'kud· 
rathıe dayanr.n brr -sc>yircl. Büt'in 
Arap memleketleri ~unıı bilml'li • 
dirler ki. mihver rejimiııin yaklıı,ş· 
mnsı kıııknnç bir surette mubnfa
za ettikleri "\'C bizimle ittifak ha· 
!inde bugün emniyet altmda bu -
l•ınnn bürri~·ct'~rinin sonu demcl:· 
tir. 

Eden nutkunu şu sötlerle bitır· 
miştil': 

• •erede olursa olsun ne Almanya 
ne rle !tn!ya, bir kerecik olsun ta· 
nhhiltlerine riayet etmembdcrdir. 
Tutb~k ettikleri zecri tedb.'-r kuv
vettir. 

Bide ik Amerllı:a hı\gün bize bir 
çok surette ,.e bir çok .sahalarda 
hüyilk yardımhl'rdn bulunmaktadır. 
Bu yardımın Asyada, Afrlkada ve 
A vrupıırlnkl muharc'\Je meydanla~ 
rına gehn<!si ne kadar .eerf olursa 
harbin milddct\ o ka iar kıs& ola
cn '•tır. Binaenalevh Birle'jik Ame· 
rikruun Şaodenizinn gemj g'fuıder

mek kamrile ~":aptığı unzzn.m ile· 
ri am.l 'i ınemnmrlyetl k.:ır';:h • • 
Y m. IBinleşik Ameru:a · nla
bileceğimiz yardım saycs• de Av
ıııpa mlll<.>tlc>ri icin kendi arzula -
M?'- t;"öre ulh huzur Mnd ·ve 
hali lhn~l"\'.la lt~hııs hnllnf almış o
lım tct.hiıstcn rıiba,·et kurtarılmı 
olanrlt ~'\malı: ba.klunt kazan• 
malt Jmtzya.r.ıınız olacaktır. 

Japonya ile Hindiçini 
arasınaa 

Tica:ret anlaşması 
imza edildi 

~·o, 6 ( • A.} - Japon)'a .il 
Hiı diç.int arasındaki ticaret mua • 
hedcsi Japonya namma hariciye 
nnzm Matsuoka ile büyUk <'lçi 
Mahıumiya ve Hlndtçhıi namımı 
da lfı'nuısann:ı Tokyo büyll1t elçisi 
Ar.!e.ne He.nry ile müstCllllekc u • 
ınumi :ı.ııli.c;i Rohin tarafnıd=:u im -
za e4illllİ.§tir. 

Maraton koşusu 
l!ıtanlMıl Atleflzm AJ:aııllA'l n: 
11 Mayıs 1941 P.aur g1lnU at 

10.80 da Maraton k Oçllndl de· 
neme m08&b&kasl Topbpr ". Florya 
yolu Cz:erlnden yapılacaktır . 

MUsabakaya t,t!.n\k Cd(.'<'ek aUct
lcrin gaat ıo da Topkapı Ku1Ubünde 
tuı.zrr bulu:nmlllan l&.Ztmdtr. 
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Eminönü Halkevinin son konseri Güz el Anadolumuz: 18 

Anadoluga geçmek 
1lanbullula-a Jurdu tanıt'(.ı71oruı 4 

• 
l en 

Emlnönl~ Halke"·ı orkcstrR•ı '\it: ork.Nt?a !Pf!t\ Oeinll Tilrkarman 

Eminönll hnlkcvl Faloı:unda eHelkl akşam c\in orkestrası tarnfmdan mev. 
slmin ıscn konseri vcril'Iliştl. Halt; evinlıı otu~ kl.şillk orkestra heyeti bu 
konser~" çok hUyilk r.ıuvaffaklyet g-Qrtcmuvtır. Konsere doktor B. Rasim 
Fl'rldin kızı sıı'lalklır v.yolonsPılııt lıaynn ı-~..?yha Talay da l.5timk ctmlıı ve 
gUzidı b!r c.lnley.;::i iml:ıbalığt ~a-arır...ıan all."ll!lanmıştır. Cemil TUrknrmanm 
i'nrc e.~tğl hallrcvl or1'r!trasın.1A Nrçok r..nç amatörler yeUıımlştir. 

SAADETiN 
ALTI ŞART/ 

E\'lİlik hayatı oır cehennem fi. 
zabı bô.yılmamalıdır. Belki en bü· 
yük s.-;adet maku! kurulmuş bir 
aile Y'Jvasındadır. Evlilik hayatı
nın azap olduğunu iddiaya kalakr. 
kcn dikkat ediniz. Yuvanızın hu
zurunu kaçırmakta acaba. şahsen 
sizin kabahatiniz yok mudur? Mu· 
hakkak!.. Muhakkak ki. bir çok 
hatalarınız vardır. lşte aile haya 
tının saadetini b<nan bu küçük 
hatalardır. 

E~e:- bugün birçok ailelerde er· 
kek •·e kadın arasında tam ve a
henkli bir nnlaşma ~·oksa, bun? 
~bep her iki tarafın da kendisi~ 
den a~rn fedakarlık etmemesi ve 
karş1;-,ındaki ~inin hoşuna gitmi
yen 'aziyetleri bulup onlardan 
kurtulmanın yollannı aramamasPo 
dır. 

Bunlar küçük şeylerdir. E~ascn 
hayatında saadeti bozanlar da da.. 
ima böyle küçük şeylerdir. 

Bayanlar. baylar. biz şimdi aşa
ğıda tıer birinize yanm düzüne 
tavsircde bulunacağız.. füınlara 

• riayet ettiğiniz takciirde yuvanı
zın havası daha emin bir saadetle 
dolacal-tır. Biz buna eminiz .. C::izin 
do bu ~anlara riayet ederek aile 
yuvanızın ~aadetini korumanızı 

temenni ederiz. 

Ba\·anlar!.. 
l - Kocanızdan bir şey ister. 

ken asla. emir verir gibi otOriter 
bir vaziyet takınmayınız.. · 

2 - Her ne s.cbeple olursa ol
-sun kocanızın sigara. piro, pipo 
gibi küçük zevklerine mani olma
ğa kalkı~mayımz .. 

Erkek d>u gibi küçük ve kadı 
mna zararsız olan zevklerine mani 
olunduğunu asla unutmaz ve s1 
rası gelince o da mukabele olmak 
üzere birçok hareketlerini7..e ka~ı 
hoşhutsuzluk gösterir. 

3 - Her ne vaziyette bulunul"" 
sanız bulununuz, her fırsatta tuva. 
letini.zi tazeleyin .. 
Kocanıza, yalnızca kendisinin 

hoşuna gitmek, yalnızca kendisine 
(!aha güzel görunmck için ı;ı:iyindı· 
trinlzi, sü lcn<liğinizi hiS-<:cttirin. 
Kocanız yanınızda iken saçları· 

nız dağınık veya bigudileri Ut.erin.. 
de, yüzünüz krt:'mli veya ila.;h ola
rak durmayınız .. 

4 - Eğer kocanızın anne i. kar· 
deşi, ağabcyic:i ve bunlara benzer 
yakın akrabası varsa. bunlara ko
canızın akrabalannıza gösternı<"'i· 
ni istediğiniz hürmeti gösteriniz ... 
Bunlrdan birine ziyarete gitmek 
lazım felirsc, veya bunlardan bir 
sire geleceği zaman of, uf, ederek 
hoşnutsuzluk ~östenneyiniz .. 

9 - Kocamz gezmeğe çıkmak 
arzusunu gösterince derhal hazır 

hu1ununttt. 
Eğer kocamı b~r kere yalnıı l -

.arak gezmeğe aıışrrsa. artık sizin 

rclal(atinızc hiç ehemmıyet \•er
mez, hem kim bilir belki de bu 
yalnız gezmelerde gönlünü çeken 
bir kadına rastlayabilir. 

6 - Mukavemet edilmez dere
cede güzel olduğunuza kocanızı 

inandırmak i.;in civanı!!::rl:ıki er
keklerle flört yapmayınız .. Çünkü 
onun hu hareketinizden çıkaraca .. 
ğı mfuıa cjzİn çok hafif Ve havai 
olduğur.uzdur. Bu sebep le o da 
ba~ka kadınlarla flört etmekte a<:· 
rn geri kalmıyacaktır. 

Baylar: 
1 - işinizden çıktığınız zaman 

kendinizi asabi hissediyorsamzr 
derhal sinirlerinizi teskin jçin kü
çük b:r gezinti yapın .. Çünkü e\'e 
döndüğünüz zaman kannıza da 
çatar:.ınız .. Halbuki sizi bekliycn 
kadın ic:;inizclen mütevellit hakh 
,·eya haksız a•;abiyctiniıi çekmeğe 
mecbur değildir. 

2 - Unutmayınız ki. hediyeler 
arkadac:;hğı kuvvetlendirir ,.e a~kt 
körfü<ler .. 

Bir buket çiçek. bir eşa:-p. bir 
çanta. küçük bir cldi\'Cn karınızın 
-.ize ka~ı duyduğu sevgıyı mu
hakkak fazlalaştırır. Çiinkü o sı 
zin bu hediyenizden fevkalade 
mcm·rnn kalacak zaman zaman 
kendi kendine: "Şu kocam çok iyi 
erke:.< .. Beni nasıl da dü~ünüyor .. ,, 
diyecclttir. 

3 - Gezmelef'e gittiğiniz zaman 
dostlarınızla beraber bwunmağı 
b.arm:ıla beraber bulunma~a te. • 
cih ettiğinizi hissettirmeyiniı .. Be· 
nu bis...:.etti~i takdirde muhakkak 
hiddeti son haddini bulacak ve ar
kadaşlarınızı hayatınızdan uzak• 
\aştırmak için elinden geleni ya. 

pacaktll'. 
4 - Daima temiz giyininiz ve 

her hareketinize dikkat ediniz. 
Hayalierinizin kadını ile cvıendi · 
ğiniz için evde pijama ile gezmeğc 
hak kazandığınızı zannetmeyiniz. 
Kannızm işi olmadığı zamanlar 
vaktinizi hep okumakla geçirirse
niz emin olunuz ki bu her şeydeÖ 
çok karınızı sıkar. 

5 - Eğer karınız tuvaletlerine 
\·eya eve lüzumundan fazla para 
sarf ediyorsa bunu karınıza: hiç bir 
hisset eseri p:östenneden hi-;ettiri .. 
niz. M~la onu küçük ta!'.arrufla· 
rm k.ıra günlerde çok faydalı olr
cağınr. inandırınız. 

6 - Karınıza muhakkak imli. 
,·azla:- vcnnesini öğreniniz. Mcsc 
la bir akşam siz erken yatmağa 
karar vermişken kannız beraber 
hir bahçeye gitmenizi arı.u ediyor
Ni, 11efsinizdcn fedak~ık ediniz 
,.e kannızm amısunu hem de hiç 
sur<tt asmadan yerine getiriniz .. 

l~te, bayanlar, baylar. şu ehcm
miyet~z noktalara dikkat ettiği. 
niz !:tkdirde saadetinizin kolay_ 
!ıkla t~min edilmiş olduğunu gö-
receksiniz. 

ANTE!P GA Z -1 
Gaziantep vilarcti cenubi A

nadolu vilayetlerimizden biridir. 
Garbinde Adana, şimalinde Ma· 
ra.'j ve Malatya, şarkında Urfa 
vardır. Cenuptan Suriye ile hu. 
duttur. ~1esa.hası 11,875 kilo
metre murabbaıdır. Gaziant:ebin 
ara7.ısı umumiyetle dağlıktır. 

Fakat dağlar arasında uzayan 
geniş vadiler de vardır. Geniş O

valar daha çok lsHihiye ve Pa· 
z.arcrk knzalarmdadır. 

Gaziantebc gitmek için Hay. 
darpaşadan trenle Fevzipaşaya 
kadar gitmek 18.zı:mdır. Tren üc
reti ikinci mevki sivillere 2075 
kuruş. talebelere 1038 kuruştur. 
Üçüncü mevki sivillere 1306, 
talebelere 685 kuruştur . 

Fevzi paşadan Gaziantebe ka.. 
dar, otomobil, kaptıkB.A;:tı ve oto
büslerle gidilir. 

ziantepte bir lise açılmıştır. ]3\1 

gün bu li.ıwıin 1200 den f aP 
talebesi vardır. Aynca Gazisf. 
tept.e ibir de büyük orta o~.J 
vardır. Gaziantep kaza.laruıÖ' 
yalnız Kilisde orta mektep d 
dır. Gerek Gaziantep merkezil'" 
de, gerekse Kilis ve diger kaf)\ 

lama müteaddit ilk mekteplcf 
vardır. 

Şehir vo belediyecilik: G~ 
devrinde halkın her türlü ihti)'-3 
c:ma cevap verecek şekilde çabŞ' 
mı§tır. 1932 denberi şehirde e
lektrik vardır. Hemen hetıl~ 
her evde dahili elektrik tesiPtf 
mevcuttur. Şehrin suyu eskideıı
beri güzeldir. Fakat beledi1' 
gnrri sıhhi bir ~ide dağıtıl~ 
bu su ile de meşgul olmuş 'i 

1939 senesinde şehrin yeni ~ 
tevzi tesisatını tamaml~ 
Yine belediye modern mezbnlı• 
sebze ve meyva hali kanali?' 
) on teşkilatı yaptırmış, Atatilt'ıı 
hulvarı gibi geniş caddeler ıı.Ç• 
tınnıştır. Parklar, meydarilıt 
vücuda getirmiştir. Netice ol ' 

Hava.<ıı ııc iklimi: Gaziantebin 
iklimi pek şiddetli değildir. Hat. 
ta mutedil bir Akdeniz iklimi gi· 
bidir diyebiliriz. Dört mevsim 
de hükmünü icra eder. Merkeırle 
müstesna senelerde kışın suhune 
tin takati 17 ye kadar düştüğü 
görülmüştür. Yazın da 38 dere. 
ce hararet kaydolunduğu va.ki .. 
dir. Fakat Gaziantebin kışların
da. vasati olarak sıfm kabul et
mek 18.znndır. SUhunetin sıfırın 
altında 10 dereceye düştUğU ek
seriYa vakidir. Yazın da normal 
ha~ret 25 derecedir. Yazlan 
ekseriya kurak g~er. Yağış kış 
aylarında olur. H&vası umumi
yetle sağlamdır. 

Gaziantep ten il:i gôriin 1:"5 ••• 

rak şunu da söyliyelim ki G9'1' 
antep şehri belediyecilik b3İ<r ~ 

\ 
mmdan ileri ibir mamam arfl• · 

---------------------------·---------- der. ~ 

(Bu sütunda okuyueulıırımızm ga. 
ictemlz ,rnnındakl kuponla blrllld.e 
gönderecekleri 

l ş ve işçi arayan.lar: 
• 17 yn~mdn orta Uç talebesi bir 

genç tatu mUddetlnce çalı,,mak iste. 
mektcJlr. (A.Y. 19) remzine müra

Geçim şartları: Gazfalltd' 
zengin bir şehirdir. Hemen 11# 
taş olan evler ibir<,;0k yerliler 
de geçim vasıtasmı teşkil eclct' 
Maamafih Gaziantepte ucuı t" 
!bulmak da mümkündür. 

Ka:.alar ve nüfus: Gaziantep 
vilavei dahilinde merkez kaza.. 
dan· başka dört kaza vardır: 

EVLE!'l\JE '1.'EIU~FLERt, lŞ AHA • 
l\L\, lŞ \'EIU\lE, Al.L'I, SATl!\1 
glbl tic-arf mahiyeti hnb: olmıyan kU. 
~U.:C iJAnlnrı parasız neşrolunuz.) 

caat. 
• 17 )'8.fında orta Uç taMl.lll riya. Gıda maddelerine gclim;c: G 

zıycsl kuvvetli bir genç 1§ ammakta. ziantebin başlıca gıda maddCSjjl 

Kilis, Nizip, Pa.7.arcık, İslahiye. 
Nüfus itibariyle merkez 50,891 
kişi ile birinci, Kilis 24632 kişi 
ile ikinci gelir. Nizibin 8000, 
İsliihiyenin 3500, nihayet Pazar_ 
cığın da 1500 nUfusu vardır. 

Evlenme teklifleri 
dır. (H.H.ö.ô.) remzine mUrac.'l.ı..:ıt. teşkil eden bugur ye ettir. Gtı.ıı 

1 
• 17 ynşmda. Vaziyetinin mU.tıaade. bll' 

slzllğinden okuln devam cdcmeI?.11,' bir antep hububat ve kesimik ~ 
• Yaş 25, boy 172, esmer, yeşil göz orta Uç tnlcbcsi ynzı veya he&\J,l i§! van bakımından zengin od~ 

ın Jise mezunu aylık 65 lira gclirll aramaktadır: KnrngtlmrUk Kand<uı.ı gibi bağlan ve üzümlerile fısvr 
bir gene;. ıtı .. W yaşlarında iyi bir al. mııhal esi Armutlu sokak 41 da .Aı.lA. da meşhurdur. 
leye mensup ~ az ortamelctep mczu- eddin Yalpan:ı. mtırı:ı.cnat. Beş kişilik bir ailenin Gıızi~ 
nu bir genç kızln evlenmek istemek- • Orta okuI biri bitirmiş bir gen~ tepte niba'-·et 50 _ GO lift\ ı 
tedlr. O.t"'.T.3) remzine mUrnca.nt .. 80 çalıı,ımak zaruretindedir. (Muğı: oğlu J 

• Yll§ 40 boy 110· kilo 70 yUksek 17> remzine mUracnat. geçinmesi mümkündür. 
tahsilli ve iki ya.b:ıncı lisan bilen • 17 yaşınd:ı blr orta Uç talebesi ta.. Jı! . ...... Sıhhi dımırm: Gaziantcptc 75 

yataklı bir memleket hastahane
si vardır. Bu hastahanenin bir 
dahiliyeci, bir operatör, bir ku. 
lak boğaz bunın doktoru olmak 
üzere üç mütahassıs doktoru bir 
baş ecz.acısı ve röntgen makine
leri vardrr. Kills'de 25 yataklı ve 
bir operatör doktoru olan bele .. 
diye ha.m.hanesi mevcuttur. Ni
zip ve diğer kazalarda beşer ya. 
taktı küçük dispanserler mev· 
cuttur. 

kumral kara lta§lı knra gözHI b.'thk tU mUddcUnce çalıı,ımn.k tızcrc bir iş ~ 
etlnd~ sıhhnUl, hoş sohbet si!{'irn.dan c.ramaktadır. (H.H.H.H.) remzine mU. _.::::===========~::: 
b."\§ka içki kullnnmıyan ayda net dok. rncnnt. 
san lira kazanan bir s:ınntktır: iyi bir • Orta tahsilll 9 sene natiada fen )'eni neşriyat 
aileye mensup mazisi ve scciyc.c;l tc- yol ve bina tnşantınrmda çnlı§mıı,ı, l.h

mJz, 2!'-39 ya§lnnnda lC0-170 boyun. Usas sahibi olmU§, bugünkU kazancı 
da kumral kara kaşlı kara g~zm r.aulc çoluk ~ocuf,'\lllun idaresi.De kl\.!i gclmi 
etinde mUtennslp vücutlu, sınhntll e' yen bl:- zat yol ve bina işlerinde çalış 
ve ev l!Jlerlne vO.kıf moda ve sineır.R... mak istemektedir. Küçükpnzar bUytlk 
ya ı1l1şkUn olmıyan kız vey:. :1ul b!r ycnihan müsteciri Osman yanmda Ah.. 
bay.ınla evlenmek istemektedir. l'ah- ınet Güngörc müracaaL 

Bunlardan mada merkez An .. 
tepte belediye tarafından açıl

mUJ olan yirmi yataklı bir emra. 
zı zühreviye hastahanesi vardır. 

sill mcvzuubahs bulunmadığı gibi bir • turnada şnyan kefalet gösterebile. 
evi bulunursa dııha iyi olur. Arzu ·- cek kudrette bir üniversite talebesi 
denıer (Acaba kısmet kim • 90 ) np:ı.rtıma.nmı muhafaza ettirmek arzu 
remzinıı mllracnat • 47 sunda bulunan birinin apartımanmda 

• U'run boy, mtitennslp vUcut, ge. 
niz oınu!j biraz da yı:ıkı~ıK~ı 33 yn§tn
d:ı bir flrketten eline 92 l!ra ın:ırı' 

geçen bir evi \'e evin lçcı lsind ! \zun 
Yine vilayet merkezinde ço· cılan eşyası bulunan yUksck bir atıe

cuk hastalıklarım önlemek ve den fnkat 1struıbulda yalnız va kim. 
ü.Za.ltmak için ibir ~uk bakım sesl t..uıunmıyan yUksck tah8Ull bir 
ve müşavere evi açılmıştır. Bu Türk genci TUrk veya gnyrimUJı.lr. 

dul bir kadmln evlenmek istemektedir. 
bakım ve müşavere evinde bir Yarı rr.c.vzuubahs değil. Çok gUzcl 
mütahassıs doktor bulunmakta_ vüeutııı ve biraz şişmanca olması ıtı. 
dır. . zımdrr. lstıyenler (92 bay) remzine 

Cenup vila;retlerlnde ekscrlya muracaeı.t - s2 
görülen trahom'a karşı da Gazi- • Yaş: 24, boy: 1,61, temiz bir a .. 

neden ilk ta W, mesleği clektrlkc;L 
anteptc şiddetli bir mücadele a. evine bağlı, yakı,.ıklı bir geM, ball
ÇTlm~r. Merkezde ve Kfüste vakti :>erinde bir eve lç gtıveya! ı;·r_ 
onar yataklr birer hastahane ve 1 mek ıstcnrnktedir. Evleneceği bayı:ının 
diğer kazalarda trahom mücade- ann~sı, babası ol:ıbillr. Yn~ı 20..2:1 ~ 
le disp~rleri vardır. rasmd:ı. olmalı (l. özdcmlr 295 remzi. 

Devlet ve belediye t~kilatıle ne mlırncaat. .. 83 
• 29 yaşında, boy 1.69 on senecıcıı. 

idare olunan resmt hastahane.. fazla bir zamandır tanınmış bir mu. 
!erden rnii.da Gaziantep merke- esses!dc memur. Maaşı ytlksek. Kcn. 

zinde doktor Sa.ip Ozer'in yirmi dllerine mıı.ddt yardimda bulunacak 
yataklı bir doğumevi ve muaye_ hiç kimsesi yok. 20 ile so yaşları ara .. 
nehanesile doktor Mecit Bar- ıımda kız ,·eya dul mllnas\p bir bıı-

yanla, görU§llp anlaştıktan sonra. ev 
las•ın yine yirmi yataklı hususi ıenroek istemektedir. tstıyenlcrin l. 
birer hastahaneleri vardır. a.de edllec<'ğindcn emin olablleecklcrı 

fotoğratlarlle o(HNH1 - 3). remzine 

Ktilt'ÜT: 1933 SE2le8indc G aUracaat • 84 

kapıcılık istemektedir. ( Apartr,man 
sahibi) remzine mUracaat. 

• L'se mezunu ve ltolej tahsilli bir 
genç l:;ı arıyor (Lise ve kolej) remzine 

mUrncaat. 
• Husus! İngilizce ve lise dersleri: 

mükemmel yeni bir tedl"'.sat usullle 
kolej tnhsilll b!r ünlvcrsltcll ingllizcc, 
nebata ve bayvı:ınat dersleri vermek 
ted!r. (Husu.'lt ders) remzine mUra.. 
cant. 

• Fransızca, lngilizce ve biraz mu. 
hue'Je bilen bir bnyan iş aramakta. 
dir. E\•lcrde mı.ınlllml!.k yııpnbWr; gc. 
ce de ltalab1lfr. (A.B, 05) remzine mU. 

racaat. 

Aldırınız: 
A5ni( ıdıı ruıuıı'l.lnn y:ıı:ılı olan o.. 

kuyuculnnmı:ııo namlnrınn gelen 
ml'lttuplan id::netınııcmlzden hergtln 
sabahtan öğleye ,kadar veyıı ııant l7 
dt•n ~oıım atı1ırnuıfnn rica olunur. 

(R.M. 88) (M. 22) {K.F. 98 sarı) 
(Emekli) (S.F. 11) (Nur) (H.tallh) 
(Bulmu~ 81t) •(R.F. 18) (Adalulu} 
(R. M 108) (Bulmul' 38) (İçil) 
(h. 12) (Büro) (Kısmet kim) (N.B.) 
(R.M C.5) (Sevinç 47) (S.»f.5) (27 S.R} 
(R.27) (K.M.K.S.E.) (1. Heper 8) 
(Esktzamnn 2} (M. 13) (Sevimli) 
(F.E. 2369) o(K.E. 321). .... (BUrhan) 

(M. '\4). (Pembe zarf), 

Gülistan 611' 
Şaı·km c.n büyük filozof t;atrıer!ıl ,si' 

Şe)'h Sndll Şlrazlnin bu mUhi.It1 e J" 
Ustad Klllsli Rlfat tnrafmdan "' ~ 
Jmclan tercüme edildiği gibi pro!~ 
Ali Nlluı.t Tarlan tarafından bir ,ı 
süz de ilAve edilerek Ahmet ,ı (Y 

Kitabevi tnraf'mdan ne§redllnılttif• 
kuyculnrımız:ı. to.valyo cdertZ· 

===============~ 
HABER gazetesi 

idaresinden 

BOYOK 
OSABAKAMll 
Teslim müddetitı• 

uzatıyoruz 

@) ""' Birı:<>k okuyucuı:ı.nmız, tuıf ,,_,., 
rak:ıları baZırll) ıımııdıldarııı "" 
bahsederek t.eslfm mUddeti;:ılıl 111' 
vıtıtmasını istediler. oolaJ"lll ıçtı' 
arzulannı ~erine gctlrebllınt'\< Ut" 
müddeti, mayısın 15 tnd ı;i1JS 
kadar tf'mdit edl~ onız. 

@i) •trı 
15 mayıs 1941 teslt 

günününsonudaf ~ 

====:::::::~ 



• zr de te ·n.ektup 
tırap ve his romanı 1 

Yazan. Muzaffer Acar 

I
' ~fohınet Kamil Haliç vnpuru- / lelerı okudu ve hayretı bir ltnt 

nun tenha salcnundn bir !tÖ""'Yl' dah~ arttı: 

l3jz.İJl . ~turdbasU,}adıgaz.e. "tesİlll a~tI, Oh.Um,1- j ''}(ll"l." iı:ninclcn !ıc 'Oı'J _rrvrül-
•1,; cı kattan yukarıda. olan bir hukukçu. bir ilim adamı ol- ga l\_r re baJ.-.. "IY rdu. E -:.n.<!'l, 1tan;ı~ 'b" dost . »ıe:9c, dr>dıal kü.ll»r <t ,,,.,.,.:_ 

• 8 -

"'I: ter "" ma.sı mevzuubahıstı, gayesi bu yu!"".... U4 ır unu zı- . • · -
Yd . ınc ~ cdı s.Joz adres olmalıydı. yarete gidiyordu. En az elli da· Bta o kadar ~ buralara ktr 
~tıktcn sonra oğlc yeme· Ve netice olarak ilave etti: :kik.a yolculuğu vardı. dar neden goltlik.. Vurgun bayük 
~ ev her z:::ımnıılt nden bir _ Eğer lıen pnra sahibi ol· G:ı.:'3tesinin sayfnlanıu çevir- olm~lı... Ben. ~~eti ~~ iyi 
baba t dondll · s yclım ı mı tecrüb •I r \'e nrafi· ' dı, okudu, okudu. Nilıayet ol.."U· glJrüraün .• Baze ttun d«Uğin f1q. 

~- kapıdan gi?cr nm .. z tıımo.arln v;ıldt g c:ıı·n., \;~iyük nacak bir şey kalmayınca deni- matı (Je!z.rc ba.'9~nı .~par wrgu· 
j~~~~~n~~~~ç cı:ı~ bir tıp proft• orU olurdum. zi, belki yüzlerce, binlerce defa nu. tm.ruru:: .. ~imdı~ ~fi!" m~ 
~ beıttemeğe lüzum görmek.. .BJb~sı ~.muHz sıl~ti: gördüğü manzaraları seyretti ve ;;,~tZ~m oo omnlerım bek'U· 
:-..'> ~eın,..ı;..,. oturm"",ardı. Ni- - a.y 1, aydi! hayatta en bundan da bJkınca gBzleri ken- · ü .. .. kt m.. ··zı • f 
o'<j ~ '-O"' """" doğru ha.r ket rnhat yaaamağa disindcn ba§ka yo1cu o!mıynn t çu:1b<:'1 mılde . Up~ go en al-
\'· de hiçbir zaman bu ka.· ~aktır. Biz metıakkat için salonun bo§ kanapelerl üzerinde ~t gı 1 ııç ı. 
Q(ı 1lltJıa.ma. riay t ettikleri yatunlını hayvanlar değil insa- dnla§II13ğa başlndı. lşte 0 znman . ~er taraftan ge~.:lcrl~ on 
~il. Almgan tbiath olduğu ruz! Fakir A~nl . bir kane . k rmd sık. . bmı bulduk. Jtk partide boğazla· 
~ taıu eıkıldı. ""'6"' arm çaresız penııı. ena a I§IP ~ıaoak ola bC§YÜZ ·· iki haf tad 
~Ya . çalı ması 15.mndır, bunu kabul kalmıı? kUçUk b1r ;paket gördü. ~· leri ."b kl' "'u, la ~~ · ~ ~Y:;r;:.~: i. ~b:.~. ediyonmı. Fnka.t insanın geliri Kimsenin görmediği.ne emin ol· hafı; t:ı e kıyor:.,_Bun '? ~ .. 
~~ - ~ 'lif'<" ~ olduktan sonnı çalşn3.ı.ÖU, vücu· dukta.n sonra kalktı, gitti ve pa- . a _raa. ~ ' alcyTıuru::e 
~· atla ra.nQcvumuz olduğu du yormağn aklım ermez. Bence keti aldL Bu şöyle el ibUyUkl.U.· döner •• Ben ~ını ha::t_rı.o.. Za.· 
bo~l"<>rsun. bu budallrk olur. ğünde bir paketti. 1{8.mil paketi r~~mıza danı °..~ bi:; bu boş 
~ tor ses çıkarmaksrzın sof~ Fanık mağrurane cevap veroi: kladı rt .. ~ .. .AT M yu:-:U /oda edeoogı::.,, <>tllrd Masan yo ' se ve u.o•rca,,....... e- Hele tcı'"""n ... tal> lL m ortasrn- - Düşüncelerimiz biribirine ıaklanmıştı, acaba içinde ne var- . ı:ı, .... ,ardan bırını de 

aktan kendisine aynlm13 uymuyor. Beııi hayatta 'bilgı" ve d 9 ş kl" b ~... ı. t't b' hü· oıcuyunca korku ve dch§etle ye· 
e ı ı; soguk ve kup. re.kadarı başka şeye ehemmiyet kü 00. P k t :ı..ı nn en ~rs dı. Telgraila şu em- 1 s;otı t• ald w ı . c ınc a:l\."\.1, J\.a ır . d ıl 

clu B m verem ı. a e san u r . b .1. · u parça en fenası ol- vermem, kalanı bence on parn k~ w da 1 Hld 1__ ü rm ceva r ven ıyordu. 
dt Ilır" b k ,ı;,,ıı d tm ' ·agı ' a e e snrıl44u!l ve - ''Emn· • .: ,,1.:1.ı. Bal .... '· 

· n °0 "" arı a 0 ez. zeri iple •bağlanmıştı. Nihayet '" .. N~. ı gmıu. u~ • 
\ıı;"dU!unu unutacak kadar Leyla, baha ile oğul arasında 4-~- .. •••• •• •• ed" b" k kmı ya[Jt1}<11'WI .. Vtn'gım btzow 
:-.~ hatJltı.rmdan gı"tmiRti de- ık ~usunu yenem 1 

ve ır e- B" d te ekt 2 li s • sık görilfon c;:atrşmaları yatrş narını hafifçe yırtarak baktı _ır es m .. up -. 
albuld y meği kendiB.i tu·mağa çalışırdı. Bu sefer do 

1 
. d b" tak ,.+ 1 clır. Sana da büyük bır pay vcır •• , 

Cevc kadar n tlsttlnde br. bahsi değiBtfrdi ve o ynkmlarda cm e ır un m~ ..... up ~ ve Vo bu telgrafm imza ycıinde 
~ ~ UirlcrcU. i.~enmfl:; bir cinayetten JAf açtı. telgraflar vardı. Bu ar ne er o· de bir tek kelime vardı . 

. -~ gelm ·yıe kesilen ko· Adi, iğrenç de olsa. cinayetlerin labilirdi? Aklmdan bin türlü e!i'l Demirt>M.. · 
~:a.._. kaldığı yCJ'don tekrar insanm tecessüsü üzerindeki ala: geçti. Nefslle kısa bir mUcade!e- Mehmet Kamil titreyordu. 

• , ~. LeylA. Tanka: ka uyandlrı.cr cazibesiyle oyala- don sonra bunu mem.ura teslım Demek Jtl binlerce ki§İYi doğra-
~ fn yerinde olsam nara.k bir müddet hep bu mahi· etmı:meyc ka~ verdı. yan bir haydut eıbekcsinin gizli 
l'a.pacağım şu idi: MU.. yet etrnfmda. konuştulnr. l\iaa· Gıd oek. evme kapanacak ve mektupla.mır eline gcçiımi ti . 

. bir Y8.Zıhan açar, kibar mafih Raif ıaman zaman saatini melrtuplnrlıı., tclgrnflan teker Şimdi ne yapacaktı? Polise mi 
l. de k . ~t.n 11..nı. ,....,ft teker ol.rnya.caktı, teoessüsUnü 1 haber vermeliydi? Yoksa mek-

1 11lta endtm.i trösterir, mll- ~~rıp uanmal\1.C1Vdı. Bir aralık: 
~ etmek iglıı §ayanı dikkat - Haydi, dedi, y,)Ja. çıkalım. yenecekti. tuplan yakıp bu meseleyi hiç j 
tıdlkocıu uyandmnış bir iki Faruk gUlcre~ taŞ"I Fiğine Vapur Defterdar iskelesine öğrenmemia gibi mi hareket et-

- ı-dim. D:rvalan kaıbul koydl: yanarı yordu. Mehmet K mil meliydi 1 ~mr.ım o gtltJı :VQX • 

i için pcfiind • , o§U}an, _ Saat daha ynmn 'Olm~r. J!ib:'.' e dtfiarJY ~ıktt lk m dl. A}r§amleyjn erkenden yn
. ziyade keyfi !gln çalr.. Bana eti buz gibi yedirecek de rastladığı otobllale evinin yolunu ta:ğma girdi ve sabahleyin ye}) 
r llevi amatar avukat olı.U"" recede aceleye lüzum yolanu ! tuttu. İçl igine eığmnyor bir nn Y<milblr fikirle uynndı. 
'b __ - Annesi gene lifı d ılPi··Hroi: evel eve varmak için can atıyor Kararı bu İ§le bizzat mct;gul 

fı._ '~taun şimdi kimseye 0 IJW 
1~h- - Avukata aelivorsun dc?i-11 du. Kimbilir bu mektuplarla olmaktı. Bir polis hafiyesi gibi 1 

h... - yok, avukatlık yapman t:>. .,. o• ~ mi? na.mi bir aşk maoerasmın §ahidi hareket etmek hevesine dUşmU~ı-
vakit geçirme"'lek ve 

n 
1 

·nı pl Soğuk bir ta.vırla muk le ol ca.ktI. Kimbilir belki de bu tU. EvvelA. rakiplerine çok kuv· 
~ bulmnn ~indi~ l= etti: pakette bildiği, tanıdığı, evli bir vctli.olduğunu hissettirmek dli-

muhtao eğilsin. - Ben mi? Hayır. Orada ne erkeğin veya kadının gizli çama- §ilnoeyle gazeteye bir ilan ver-
eltrı.a soymakta olan Raif jşim var? Benim de ibulunmama 5ırlnrı vardı. öğrenecekti, bu- j mck ve bazı mUhim mektupla: 

"41 lk1yJedi: lüzum yok! nunla beraber ya içli :bir aşkm eline geçirdiğini anlatmak istedi. 

~ ~~ senin yerinde ol'"am Tarrk konuşma mevzuu hep veya ratırap dolu bir maceranın ı Ertesi gUn gazetelerde şu ilfin 
"~~a sat.m alır. bununla kendisi değilmiş gibi susuyordu. sırrına varacaktı. çıktı: 
~:ııa <lola§ma.dık yer pırak- Cinayetten bahsedildiği znmnn Eve geldiği zaman derhal oda- " ... Gilnii llaliç uaııımmda bfr 

bir hukukcu sıfatiyl konu§muş, sına kapandı, paketin iplerini ko· cfoaftJ emTdup 1ıe telgraf bıılıcn-
~lt da fikrini söylcdJ. Bir fikrini söylemi~J. f;limdi gene pardı, sarı kağıdı bir hamlede m1ı~hır. Çok mUhim oldıığu aıı-
~ f'tkri ve ahlaki kısmetini sessiz duruyordu. Fı:ı.kaıt gözleri- yırttı ve odanın ortasına zarfln· laşılcın bıı mıthaberat kime 

tt tev servet deği'di. Hatta nin parlaklığı, yanaklarınm can- rmdn.n çıknıı bir tomar mektup att c....... adresine milravaat 
~elade kimseler iç.ın bir lI kırmızılığı saadetini illn eder ve bir çok telgraf dökUldU. etsin .. ,, 1 

gibiydi. . . . MOhmct Kamil d~mal tbı.ınlaı- l)ç gün hiç bir tarnflnn ses , 
U hav ile olabilirdi. Buna Faruk aıles• gldıncc gene so· d 11 . rr1ı 1 bl i · ald d k d Dö" d'" u u .. ,. yattn kuvvetli insan· M 

1 
. . an ge sı ı; .. ze r nı ı ve se a çı ma ı. r unc g n 

"lJu_ kaga çıkıp stanbuln ındı. Sa- ı ~'·t k '· ....ı B"lh a M h t .,_.. ·1 b" k ld 

~--ıe kudretli bir manivela hah · "b' k" . mt'.J\ up ço l\rsayuı. ı MS< e. me namı ır me tup n ı . 
., kı gı ı ıralık apartman n· 1 U 1• 1 KA ·ı· h ..... 1 t B kt t u ı 1 <bi;"l' Tank hakikaten ytık· ağ k ld İki . t bö 1 şu c m e er ıs.mı ın ayn:~ n u mc up n şu c m cer yazı 

""' adamaa bunu, §imdi para ram
1 

akt oyu u. . san ' Y ~ uyandırdı: hydı: 
'"'1'-- do a."!tı an sonra nıha.yet Tak· "B . . Al d ~ · d A i · 
" ~ak mecburiyetinde oı· lmd '" 'd h k"k te eş yf4::fl em ayı cıvarın a z zım; s eııosunagı en. a ı ıı n ·:-.·d· E, d"Jı:J 1.1 t ı k öt ..:ı· 
·~ .göre, kolaylıkla göste- güzel bir apartman buldu. Bura· gızıı ır.. mır uer •u·;~ zaman " ep up arımıı. arşı g s eıuı-

~ ~ kti. Fakat bunun için 51 birinci katta hem cncldeye, ~ohre mcccklcr.. T:_abu ben de ğiniz alakaya u-;ckkUr ederim. 
tla,~ası lllznndı. Her hangi hem de ayrı bır merdivenle yan başlarınc1a bnlımaca91m hig rne· l\fühim olduğunu hissettiğiniz 

Yl kazanıp cebine para sokağa. kapısı olan di.irt odalı. ralc etme .. ., ~u muhaberat elıemmiyet~iz kfı· 
~· maruf ve meşhur (O'"ıamı '""') Diğor b'ir meklup!n <la şu rüm· ğıt pnroalarıdır. Ben bir knsaıı 

~~birdenbire kendini O ma- - Hayır. Sana iyilik ) aprnağa 
0'1Cltını, attı: ~cldim. Seni aldatırs:ım, elime ne 

'tv baıde beni sen kokla. beni tmçerok? ana acıdım ... onun ara-

ml!l!.'ii""1&Uıa;Dl!Jm ............................. ~ 

·•·u-ldJe liaauıarıyeU ' 

ZiRAAT BANKASI 
Kun:IUI tarihi: 1888. - Sennay_esi: 100.000,000 Türk Ur-. 

Sobe ve Ajans adedi: 265. 
Zifat vı ııcarı 'ı6' ntvı banko "'"°"''ü"9i. 

- ....... bll'lkttıeaJcıre ll.tlOI Un lJınadJe .....,.. 

.-rant Banka.ımıda Jnmıbarab "-'e'lbbanıtt tasanuı oe•ıı ... •--· ... dıı ea u 
liO 1.1.ruı bulunanJara senede 4 defa Cf'ldlec9 l~Ur'a Ue &§a#ıdald 

Pl&D& SÖN lknmiye cıatıtılactktır. 

' Gı1""1 

• 
1 OOf) Urolık 4.000 lira 

31JO ı.ooo . U0 aded 60 Urahk 6.GOO Un 
uo • .. • &.800 

• • !,}(l • l.000 • 1(10 " H • co 100 • &.000 • 

OlKKA T: Besaplanndald p&mlıu tıtr eene lçtnOO 60 Ura4ao &fllt 
111emtyenıe:w Uuaıntye çıktığı takdirde % 20 tazıamylt •eriltJCektJı 

Kcd ,.: 11 Mart, 11 Haziran 11 1'JyJOI, 11 Blriııclkll.nun tarihle. 
rlnJe ~·epııır. 

Otel yaptlmaya eiv ~r,şh 
kırahk bina 

Anlmr:ı ı•nddı·,,iıılr. c~ n.ı•teber ~erinde re, kn! de 
\-adar 'c yclınlık Lılr hinu ldtnltlitır. 

Vl\kit ı;ıızct<osl idnreJır.nc inı• mürncaat. 

... , ..... ,, h•· ı 

Ank4Xı(l. Jan,dqr;ma M.Jhn almn komisyonundan: 
'Hlklarr C'fn!il rlıatı ilk trmlrıııtı İholr ı;iı!ı \I' "allfl . 

lmnış '.ı r-.ı Uu. 

11 .. 'lOO metre Yııtaktık bez 41 2192 41) lP. 5. 941 Pazartcı;I 

95.000 KJlo Kösele 400 
Sant 16 

65.000 Ktlo Vaketa :.: o 2SSSO 00 20. 5. 90 Snlı S 16 

Cins, ;nlk•iu•. tlııt ,.e ılk teın "lııtıarı yukarda yaııtı ilç kalem e§y& iki 
kap:ı.tı :uırf ckııııtmesUc hlı::ı.hrında yazıtı gUn \'e saatıerdo ve 941 Benesine 

&eri mıı:<d.\'clr ul<di ı.•m:ttıc Ank.ıradakl komisyonumuzda satın nlınacaldJT. 
'Bez §arbıamı;.sl ''l46" \'( kösclo ne vnkel4 §:ırtnamesl '•3135,. kunıı bedel· 
lo Ankara "C ı ... • nb .ı anclarnu 5!1 Al. K;ı. lnl'ıtldnn alınır. Bez numunesi 
komisyonda gorUIUı. lst1,:klilcrin kapalı zarf ve teklif ıncktuplıırmı lha'c gUn 
ve saati ı ıcn '.•r ""• • ..... eline k•dıır komlsyor-umuza vcnn,,ıcri. <231l6.S31l8) 

VAK 11' 
K itav 

la11 zını 

matbaası 
qenıden 

açmıştıt 
Kıtan. me...:mua, ı~azet~ bnsar. 
r?.b;ı,,.r " ......... ,,.,. ,.l:-;;.; :.1 ... ,.: alır. 

komisyoncu uyum. Kaybettiğim ı ıar ve telgrafhırdır. Zahmet e
mektuplar Anndoludan mal gc· dip telgraflara bakını~ olsaydı

tiren ve piyasayı yiik<.ıeltınek ı 
1 

mz adresimi de öğrenirdiniz. 
çin Alcmdağı ve civarmdn sakla- I Mektupları yırtabilirsiniz ... Hi.ir· 
van ccleplcrdcn a1dığım mektup- metler ... 

Bunu•ı içın ~ emın ed •r mı·iıı? lacak. 
- l'.d rım 0-man! .\ııaıı ,ahi- Ru·tem oyundu. Yatağının ke-

rlim :>l·un .. Sana crnlccek her ifna· narın ı uza1dı. 

lı~ı (·ali~ cccirım. l\ IJrta kcndinı tutamıyordu. 
O halde ben <;ımdi ı::ıdı' o:-um. Beli 'dı k1 !{ü ... tcmi gerçekten se

Sen. Hu-leme b:r .er -.ezdirme' 'i~ ordu. '>-mam ele vermemek ü-

~~; ~~n! O, eline dilsen te- 'xı.cı 1 ızıyla sabahladı~mı gördük· 
~ılu koklamac:ını bilmedi. çe ve ~enin burada geceyi yalnız 
~ da bunu bekliyordu. Der geçirdiı!ini dü ündükçc tüylerim 

~avı kucakladı ... ~ anakla- ürperiyordu .. Nihayet ~ana gelip 
~Ptü... goğsünden optü.. vaziyeti anlatmağa karar verdim. 
~ !arını ok63dı.. . Sakın ~eni cle .. vermc •. ~farta! o 

''Vle "t'11in gibi bir içim ::;u· zaman !. l~r nltust olur. Zıra, an:ı-

KALE lÇ(NOE B.İR AŞ{ MACERASI Yarın ~.kanı ~ene u,ıarım. zere onr1 arcıbacı kızı\rdan bah· 
::ıetmei!'c. ve bu hiyanetini yüzüne 

Nakleden: iskender F. SERTELLi l\1 \RT.\ Rt'STE:vrı:--: \Y \GI • \ 

~ bu dört duvarın arac:mc!a daha buyuk yardımlar vaadede\n. • 5 -
~111Yalnız bırakır da pis bir lccck mcv~idey~m. K?leni~ ~a~p benimle kaçar an prcn (Mır~e) 

rı kızma gider mi. a kapn bonım clımdcdır. ~enı bır ye iltica ederiz. O sana bir beylik 
~? nnstem zaten temiz gı- gece oradan kaçırnbilirim. 
,. bırakıp bataklık~a leş ara- ~ar~a bunu duyunca. büsbütün 

ir.~a.Ia:a benzer. Nerd~ pic: sevındı. 
~ hır kadın vnrsa, gider o Artık iyice inanmıstı ki, Osman 
1 • lralbuki sen. krallara. onun iyiliğini istiyen, onu esaror f c.-, beylere lflyık bir çı.. ten kurtarmayı düşünen temiz yü

\ ı..~- n nt incitm e, kok rekll bir adamdı. 
l't ""Yaınaz. - Beni bu kaleden kurtanrsan, 
a g'" 

verir .. sen de prenc:lcr gibi yaşar
sın! 

- Prcn~ (Mirçc) senin neyin
dri? 

-- Annemin dayı ıdır. Ben o 
nun elinde biıyi: :füm. K<'ndi ini 
baba gibi tanırım. Beni çok sever. 

- Senin burada hapscd:ldiğin· 
den haberdar mıdır? r oZ) a lannı ,ildi... O - memleketimdeki çiftliğimi, sana 

:ıüne dıkkatlc baktı. veririm, 0-man! Orada seninle ev- - Zannetmem. Beni Rüstem 
1 alda+mıyorsun, değil lenirim... ölünceye kadar sana köyümden kaçırdı. Dayıma:"Mar• 

minet.tar kalınm . .Eğ<!r buradan tayı Türkler kaçırdılar!,. diye ha• 

ber verrni,.,lerdir. İşte o kadar ... 
- O halde söı veriyorum: Sen~ 

buradar, kaçıracağım. Fakat, bir 
şartla. 

- ~ana canımı vcm1eğc hazı
rım Osman! Bana itimat et. Ben 
ömrümde bir kere bile yalan söy· 
lemc..-ni~ bir kızını. 

O man gülerek mınldandl. 
- Şartım budur: Bura.dan kaç 

tıktan sonrn, beni yanyolda bı-

rakmıvacaksın! Prens (Mirçe) be 
ni esir almak, bana işkence yııp

mak Lterse, buna mani olacaksın! 

K.\P \. ·ıY("lH 

Hü ... toın alıaha kar .. ı !'ıllrla•daıı 

oda ır.·1 dnnrJi.l~ü zaman çok 'or
gundu. O C!ece mütemadiven etra· 
fr gözetlemekten. bir dakika bile 
oturm~a 'akit bulamamı~tı. 

Hü tem oda ına girdiği zaman 
~üneş cit>f,rrnak üıı:~re,·di. Marta ':ı 
takta ağlıyordu. 

Rüstem ... afiyetle "ordu: 
- l\c var .. neden gozya.ı d~ 

küyorsun? Ç.Ok yakında bu muha 
'Saradnn kurtulacağız. Dü~mamn 
fazla telaşa dü~tüğünü ezdim bu 
gece. Bu telfı~a pakıhrsa. ordulan
ımz ya gelmi~. ~·a:hut yakla~mı. o 

'urma~:ı karar ,·ermişti. 
~hrtanın ilk sözü şu oldu: 
- Sen gı:-cderi nerde vakiı geçi· 

riyor~un? 

Rü ... te.'ll dudağını bükerek, hay
rt:tıc c::e,gılisınin yüzüne baktı: 

- Gc.rip bir sual! Kalenin burç
ların :la ~abahladığımı bilmiyor
mu -un? Bunu rormağa lüzum var
ını? 

l\ hırta miıstehzi bir ta\ ırla !':ül· 
meğe başladı: 

- Aralı.1cının kızını da burçla. 
rın üzerinde mi oturuyor? Onun
la bernber mi6 nöbet bekliyorsu-
nuz? 

( Devorıı.ı var) 



llakkmda İtalyan oldnğa yalanı aydaralan Lul Fllip •• 

Bundan birkaç ay evvel Avrupa 
~irlerinden birinde kulaktan ku 
lağa şu heyecanlı vakanın hikaye. 
si dolaşmaktaydı. Bir küçük kızile 
dul kalan bir baba, evladına iyi 
bakacağını umduğu bir kadınla i. 
kinci defa evlenmiştir. Bundan 
sonra, öksüz kızı, hiçbir hastalık 

eşeri göstermeden günden güne 
za}•ıt1amaya başlamıştır. Bir gün 
baba.,ı kızı uyurken kafasına mü 
teadı:!ıd sülük yapışmıc: olduğunu 

görmliş. üver anac:ı. kızcağızı hiç
bir iz bırakmadan öldürmek için 
bu vahşi çareye baş vurduğunu 
anlam?ş ve günden güne kuwet • 
ten <lü~n kızının kan!'\ı tarafın . 
dan lX·ylece feci bir ölüme mah • 
kQm f-.:ıilme<;;n~ kızarak derhal 
bıça~mr çekmiş ve kadının üzerine 
atılır.1<;. Kendisini kurtarmak için 
penb~öJ.n atlayan kadının iki a
yağı krnlarak sakat ka'mış. Bu 
vakanm Amerikada da cereyan 
ettiğinın şayi olduğunu Amerikalı 

filozof kaydetmektedir. Halk ağ • 
zın<h bu çeşit masallar çok dola. 
ıır. Kahramanları böyle birer 9'· 
cuk •"'lan ve birçok memleket hal· 
kmm hakiki bir vaka imiş gibi 
anlata geld;\"ti hikayelerden bazı -
lannı nakledelim. Bunlardan bi . 
rinin me,-zuu da şudur: 

Bir muallim talebelerinden bi • 
rini ôyle ağır bir cezaya çarpar ki 
çocuk tahammül edemiyerek haya. 
ta gb:lerini kapar. Ve çocuğ'.ın ba
bası ancak muallimi öldürmek su. 
retile hıncını alır. Geçen sene. 
harp haı;lama<ian evvel Romad:1 
bö~ le bir ~:tyia çıkmış ve halk 
hatta ırı~ktebin bulundtıf,u köyün 
adını 'rilc tasrih etmic.tir. Fakat 
esas am~tmlınca o köyde böyle 
bir iıadisenin cereyan etme-niş ol. 
duğu ıuılaşılmıştır. 

Ge;en yılın ikincit0cırin ayında 
bu vakayı an1ı~n bi" hMisenin 
hikAyec;i Brezilyada da kulanktan 
kula~a do'amıa'.ia bac;lamrntır. Bu 
hiUvo>ye göre. Brezilyada San 
Pavlo şehnn~ yakın köyle .. 1en bi 
ri ola:ı O'eoda. bir bayan öğ et -
men, yaramaz talebelerinden biri
ni cezalandırmak makc:adile çocu. 
ğu mektebin bodrumuna kapat • 
mış ve birkaç saat SO!lra gidip 
baktığı zaman çocuğun büyük bir 
yılan tarafından zehirnelerek öl
dürü1dü~·:nii ,.örmfr:;tiı.·. Saviavı 

çıkaranlar hAdiseyi haber alan 

çocuğun babasının öğretmeni bir
kaç rcvelver kurşunu ile öldürmüş 
oldu~unu da ilave etmeyi ihmal 
etmemişlerdir. 

DEGIŞTIRILEN ÇOCUKLAR 
Yeni doğan bir çocuğun yeri11e 

başka biri~inin konulduğu hatta 
tarih sayfalarına bile geçmiştir. 

Franı:;a tarahinde bunlardan pek 
çoğuna rastlanabilir. 

1793 den başlıyalım. O tarihte 
on altıncı Lui ile Kraliçe Mari An. 
tuanet giyotinle idam edilmiş1erdi. 
Arkalarında, tahtlarının varisi o • 
!arak da bir erkek çocuk bırak

mışlardı. ihtilalciler bu çocuğu 
bir kunduracıya evlatlık olarak 
vermişler \'e çok zay.f kalan ve 
fena muamele gören çocuk aradan 
iki sene geçmeden ölmücıtü. Fakat 
halk tabakası bunun böyle oldu -
~nu asi~ kabul etmemtş ve de<li. 
kodular etmiştir. Elli sene kadar 
ara ıra. On Altıncı Luinin oğlu 
olduğunu ye Fransa tahtının vari 
si bulunduklarını iddia eden şar • 
!atanlara ra!ı.tlanmıştır. 

1835 yılında Orlean hanedanına 
mensup ve 62 yaşındaki Lui Filip 
Franı;ada hüküm sürerken halk 
arasında yine bir dedikodu baş -
göı;terdi. Lui Filipin bir ltalyan 
olduğu iddia edildi. Fakir bir ha
pi hane gardiyanının oğlu ve so. 
yadı"ltn Kivappini olduğu ileri sü
rüldü. (0 tarihten sonra Lui Fili. 
pin düşmanları bütün Avrupada 
kend'sıne kral Kiyappini !~kabını 
taktılar). 

Bu kuynıklu yaaln da ortaya şu 
şekild~ atılmıştır: 

Toskava grand dükalığına mer. 
but olan Modilyana şehrinde 1770 
tarihinde Lorenço Kiyappini adın
da b!:- hapishane gardiyanı yaşı . 
yormuş. 1776 yılında bu adamın 
Maria Stella adını verdiği bir kı
zı olmuş. BilAhara Fransada oku -
tulan bu kız güzel, zeki olduğu ka
dar r..ıhu okşıyan bir sese malik • 
miş. Be hususiyetleri kendi!\inin 
Ung~rn Stenberg ~dında 1.engin 
bir Ru; asilzadesile evlenmek im -
k!nını vermiş ve bu"uretle oütün 
Avrupayı dolaşmış. Kadının lüks 
bir hayat sürmesi, hakkında türlü 
hikayeler uydurulmasına yol aÇ -

mış "e bu arada şu kuyruklu ya -
lan d"' dal budak salmış: 

Söuie 1773 tarihinde Orlean 
dü~l gizlice Madilyonaya gele • 

.................................... l~ 

ı,ı ve aıııı Traı 
OL\tA~ iSTERSENiZ 

PJKER 
TBAŞ BIÇAKl .ARINI 

MUHAKKAK KULLANINIZ 

ve her yerde Poker 

tnf bı~klarmı isteyiniz 

B A B E R - llşam l>OSWI 

TECESSOSLER 

Dünyayı dolaşan kuyruklu yalanlar 

Yalan mı, hakikat mı olduklan 
kestirilemiyen garip ve 
inamlmayacak vakalar 

• 2 • 
rek dimyaya bir kız çocuk getir -
miş. Eir kadının tahta çıkması im
kanı bulunmadığından büyük bir 
ilzi~.1lüye düşen düşes, o günlerde 
ciVa!'da oturan Kiyoppini adında 
bir adamın bir erkek çocuğu oldu
ğunu işitmiş ve sör.de, kızını o a. 
damm oğlu ile değiştirmiş ... Ve yi. 
ne aynı şayiaya nazaran küçük 
Orlean prensesi Maria Stella Ki
yoppini olarak nüfusa kaydedil • 
miş. Asıl Kiyoppini ise Parise ge. 
tirilerek Orlean hanedanına men -
sup Lui Filip olarak gösterilmiş. 
Fakat yapılan uzun tetkikler so
nunda Orlean dük ve düşesinin 
ömürlerinde Modilyana adındaki 
İtalyan şehrine ayak basmadıkları 
öğrenilmiş ve bu masalın kuyruk
lu bir yalan 'Olduğu meydana çık. 
mış. 

1856 yılında Fransada Üçüncü 
Napolyon hüküm sürmektedir. ls.. 
panyol konteslerinden olan kansı· 
nın bir erkek çocuğu diinyaya gel
miştir. Adını da Prens Ojen koy • 
muşlardır. Fakat işte tam bu sı • 
ralarda halk arasında, yeni bir 
masal uydurulmuştur. Sözde im· 
peratoriçe kısırmış da hükümdar
lar fakir bir ciftcinin çocuğunu 

satın alarak kendilerine evlat e • 
dinmişler. 

Son olar.ak bizim memlekette 
dola5mış ve bizzat iki yerden işit. 
tiğim bir vakayı da anlatmadan 
geçmiyeceğim: 

Sözde bir kadın kıymetli bir 
} üzük: kaybetmiş. Evini altüst et
miş, bulamamış. Otomobille bir ye 
re giderken yolda yürüyen bir a
damcağızı otomobile alarak şehre 
götürmüşler. Yolda, yüzüğü kay • 
beden kadın arkadaşına derdini 
anlatmaktaymış. İhtiyar adam ku 
lak misafiri olduğu konuşmanın 

sonunda: 
- Yüzüğü evde, radyonun el.. 

tı
1

nda bulacaksınız! demiş. 
Otomobilden ineceği zaman §0-

. för alay olsun diye adama kendi
si hakkında da bir şey söylemesini 
istemiş ve adam da o gün otomo • 
bilin bir ölü taşıyacağını söyle • 
miş. 

Ayru gün, şehrin bir tarafından 
geçerken bir cinayete kurban gi • 
den yaralı bir adamı şoförün oto
mobilir.e koymuşlar ve otomobil 
hastaneye varmadan adam öL'llüş. 
Bunun üzerine şoför merak ecie • 
rP.k o kadınları bıraktı~ eve i!İt • 

Marl Antuanet 

1 
.stanbu Levazım amir.iğinden veril:Jn 

Aarrni askerı kıtaatı ilAnlara ---37,')(I() 'iuıo beyaz peynir ııe.1eük mukavele suretlle ve kapalı zartla ek. 
slltme3.ı k••cmu§lur. 1i1alesl 17/ü/9·U cwna!"tesl günU saat 11 de 4\Jıkarada 
Lv. Aı"'" ! 31 sat·n alrn11. komlsyon:.ında yanılacaktır. Evsaf ve nrtnamcsi 
komisy•>ı•.·.:ı 1;.ı Ulllr. Ta;ımln be •eli 22,200 ilnı ilk teminatı 1665 liradır. Ta. 
llplerm lu.:JU&! veslkalarlle teKJ! mektuplarım ihale saatinden bir aaat ev· 
vel komlByona vcrr..1elcrl. (2341 - 3354) 

*** 20.00\) kilo •ere) ağı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 23.5.941 
c.uma gw.a saat 15 te .Ankarada ..... Amirliği satmaıma komisyonunda yapı
lacaktır. 'Ial:nıln bedeli 36.000 lir ı llk teminatı 2700 liradır. Evsaf ve şart. 
mı.mesl komisyonda gö :Ur. Tallp1crm kanu::U vesikalarile teklif mektupları.. 
m 1hal·1 sı:atlnden bir raat evvel komisyona \"ermeleri. (235:1-3ol74) 

"' .. 
Belın~ kilosu H i:ıırurtan 90.000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye 

komnuıtur. İhalesi 26 r.941 pazart(;b gUnü saat 15 te Mldyatta askeıi sa.. 
•.maimıı. Jcoıniayonunde yapılaca ur Taliplerin belli saatten bir saat evvel 
kuunt vesıkalarlle tel< 'lf mektup'a.ruıı komisyona vermeler!. Şartnameal 

komiayonda görülür. (~61.35191 

• • • 
120.000 kilo sığır et~ almacııktır. Pazarlık ne eksiltmesi 12.5.Dn gUnü 

sıtat 115 t'!? Had.mkiiydc askeri sa!meıma ko'lliı:.}onunda yapılacaktır. Takar. 
,.Ur eJ•;rck fiyat llzerl c<en yilzd" 15 kaU • ..?mlnat alınacaktır. Şartname ve 
e"·aatı komiBfQ:lcb ıorlüUr. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(2363.3ıs21). 

miş ve yüzüğün hakikaten radyo. 
nun altında bulunduğunu öğren• 
miş. 

Gördüğünüz gibi böyle şeyler 
ağızdan ağıza ve memleketten 
memlcktc, hatta ilaveler de }apı
farak dolaşmakta ve adeta bir sal 
gın halini almaktadır. 

Fakat bütün bu hikaye ve kuy. 
ruklu yalanlar aşağı yukan say• 
dığımıı yukarıki birkaç esasş da:. 
yanmaktadır. Bunlar arasında 
define hikayeleri ve yeni keşifler

de büyük bir yer alır. (Öldürücü 
şualar veya komsu bahçesinde bu
luna~ definelerden bahsedildiğini 

kim işitmemiştr?.) 

Phkoloğlar uydurulan bu hika· 
yeler hakkında şöyle bir kanaate 
varmı5lardır: 

Bu hikayeleri uyduranlar bu 

kemeslnden: 

941/ol31 

MU1dei Hesna, 

Müddeialeyh: Yusur: Kasmıpa,,a 

Zlnda."l arkası Emin c;e me l!IOkak 5 
numarada Mehmet oğlu. 

Müddei Hesna tarafından müddei.. 
aleyh Yusuf aleyhine açılan boşanma 
dava.,ma alt arzilhal sureti mUddela. 
leyhe tebliğ edilmek üzere yazılı 

adresine gönderilmişse de mumalley. 
hin mezkQT lkametgA.lımı terk ile 
semti meçhOle gittiğinin beyanlle i. 
ade kılmmaaı üzerine hukuk usuıu 

muhakemeleri kanununun 141, 142, 
143 ve 183 Uncu maddelerine tevfikan 
iade kılman dava arzUhall ile tahki
kat gür.Unu gösterir davetiye varaka 
smm mahkeme divanhanesine asılma. 

na V" 941/431 numarada kayıtlı 

l§bu davaya müddeialeyhin (15) gün 
!<:inde cevap vermesine karar verlı.. 
ml§ ve bermuclbl karar arzUhal ile 
davettye varakası mahkeme dlvanha.. 
neafne nRilmI§ olmaltla mumaileyh 
Yusur ) ukarda yaz.ılı müddet zarfın
da Ja,•aya cevap vererek tahkikat ı.. 

çin tayin kılman !."-941 cuma gUnü 
saat (10) mahkememizde hazır bulun 
ması wya kanuni bir v.ıkil gCinder
mesl ıuzumu tebliğ yerine geçmek n.. 
zere ll~n olunur. 

btanbul ikinci icra mf'murluğun

dan: 
941/1018 

Bir borçlan dolayı haciz albnda 

olup paraya çevrllmealno karar veri. 

len pikaplı radyo ve pl!klan, içkili 

lokantaya ait masa, sandalye, tabak 

vesaireden ibaret eşya 8 mayıs 941 

perşembe günü saat on üçten tubaren 

sandal bedeıtenmde mezat dairesinde 

satışı icra edilecektir. Muhammen kıy 

metlerinin yüzde yetml§ beşini bulma 

dığı takdiTde ikinci arttırması 12 ma. I 
yıs 19U pazartesi günü aynı ma.haJ. 

de ve tayin edilen saatte icra edlle

ccktlr. İsteklilerin maha111nde hazır 

bultmacak memuruna. mUracaatıan 1. 

l!ıı olwıur. 

'!MAYIS-'J!llf 

suretle gizli duygulannr 
vurmaktadırlar. Meseli bir 
let gördüklerini iddia eden1efl 
lerinr:le" izi silinmiyen büyiic 
CI veya bir hatıra tll$Ilmalltt811111'. 
Çocu1c hikayelerine fazla 
gösteren ve inananların çok 
kemmel birer aile babası 
lanııa şüphe yoktur. 

Tarih sayfalarına bile 
olan bu nevi hikayelerden 
rinin doğru ve hangilerinin 
oldu.ğunun kestirilemiyeceli 
kar ise de bütün dünyayı 
tıklarJl".a ve herkesin bunJad 
latmakta olmasına göre ~ 
lann veya btı -şekilde 
sığmayan hikayeler wı 
dinlemekten I;ıoşlanaıılamı 
duğuna şüphe yoktur. 

MECDi 

8.0S Ajans 
habf>rlm 

8.18 Hafif 
program 

8.45 Ev kadını 
U.83 Mtwk 

bant tarla 
ve tUrldllar 

1%60 Ajans 
haberleri 

JS.05 Şarkı "9 

türküler 
lS.20 Radyo 

salon 
orkestrası 

J8.0S Konçerto 
18.IO Dit politika 

bldl9elerl 
18.'5 Çocıak eaaU 

BORS 
6 MAYIS -
1 Sterlin 

100 Dolar 
100 İeviçnı Frc. 
100 Drahmi 
100 Peçe ta 
100 Yen 
100 İsveç kroDu 

Eeham ve tab'ldl&t 
Erganı % 5 ikramiyeli ıtSI 
Ergani % 5 ikramiyeli ıtSS 


