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~ı:~1~ 'iki Akademi talebesinin 
Stalin ~ 
iş basında kurb an gittiği feci kaza 

Şımctiye kadar harbın Rusya· 
da ~ebcp okluğu akstilarnellE'r 
Ufak tefek, adrta nazari bazı 
he ynnatn inhisar C'tmıştir. 
Sovyct _Yugoslav ademi teca· 
vüz misakı bu aksülfunE'llerin 
en sonuncusudur ,.c Yugoslav. 
Yayı Alman istilasından koru
l amnmıştır. Si.alinin doğrudan 
doğruya iş b2şmn. gelmem 
SovyNJer Birliğinin artık l" 

saah bir kati kararlar almak 
ntecburivE:'tinde kalacağı tarı· 
hi dnkikanm yaklaştığına işa. 
l"E'ttlr. 

.. seyin Cablt l alçın 
ı.a'. O\ l etler Birliı:;.;nden çok dik. 

1 •c sa~ an bir hal-.c::- gcloi. !tlolo· 

1~f .·o,')·etı<'r Halk h mbcrli~i 
, t'~ eti Rl'isliı'.;indcn çekiiiyor 'c 
• CJ'ine !'it.alin "f'liyor . .t;<.ki komi. 
" 1 '"' • 
1 '-'t er heyeti ~eliyor. l\lolotor 
f lariciye KomisC'rliğinl mu ha. 
\._.,~ <•dceck 'c Stnliıı<• mua\inlil. 

8
l 1f<'sinl giire<'<'kUr. 
Stalin oolse' ik sosn•fc,.,inin bu· 

l;lın en büyük \C en ~lihlm sima_ 
;•uı•-.. İsmi ctrnfıncla biitıin dUnya· 
~ bu3 ul; bir alaka uyıuıınıı,itır. 
tı· l !<' olma".da beraber, ~oYyctlcr 
lı~· lığinlıı en bü3 iık ı;;efi bir esrar 
)\ 1<'·1 ilC' ınuhat bir haldedir. 

temun sara3 mdaki dairesinde 
~unl .. rı,n naz:ırlarrndan çekilmiş 
bı~ surede sade lılr haynt siircr ,.e 
~ u un omriinü muazzam So\ Jetler 
ırlJt>inin i!)leı-inl t<ı<h irc hMrc. 

~er, Onu hl"nıen hemen kimse gör
b e>z. Huzuruna p<'k az ocncbi ka· 
lıl c üer. Fakat her .es kendisini 

Itır r 'c bütün So'"J etler Birliği o. 
~ cınir 'c if}aretl ile l lirür. 

•ındıy-c kaılar resmi ha,at1a 
• ~ h;•ı ;;n !'iiaf:ı geçmekten içti· 
q.tr <'dcrek ırartl tc.5kiHltı için. 

• &\alma\J tC'rdh etmiş olan Sta. 

1 •:ı blro~ı:.blrc ha3 at tnrLIDı \o 
1 'si .,ini dt>flı;tirnrl"k So\'yet Halk 
' l'?ıi. rlcrl Birllgi Rcbliğiııl ele 
ıtıa..,ı ~iiphe iz ki !:<.'.< mülılm ı.e-
t1hrucn i'eri gclmis olacaktır, 

ı~ !)~, l l'tler Hlrdği abrnlinde höy. 
ı.ıır s:ıJıne deği~ikliğinl izah ccio· 

I; hi,.bir mühim <la.bili hiidi· 
'd"n hrıbeaiınlz yoktur. Sov~·etlcr 

ı.,ı dahili tcşı.ıı::.tı çoktanbeı·i 
'"ar bulmus bir ::,;eldlde tlevam 
l i 'c i:,.ler normal bir tanda 

tı~ l ılüğü lı;ln ;:ıtulinin nlılı~ı kara. 
t 11aha zi~ ııtlc hal'.ici m~elclerin 
~ lrj nltmda 'ulma geimi~ gibi 

C unınck icap eder: . 
't "tun dün3 a i5lcrmln ı:ok dcrın 
hıtı !!tinıuııü bir buhran karı;ıı.mda 
"!Je 11ncluğu şu ı,1rada, bıı,,Iıbaşına 
)ttıa bir kıta 'c clünya olan Sov-
1" h~r lfüliğinin olan biten şeyler. 
~~ 1': nlii.ka.o.;ı yokmuş ,.e her şc· 

1 
11~alunış gibi bir mziyct ala· 

~~ıtnl!'>i 'l' bu , azlyetl nihayete ka. 
~ tltuhafaza edebilmesi imkansız 

,-.:ıcbillrcli. Yirmi ay<lanbcrl de
li- l llcn harp nct:icm;indc A \Tu. 
~~ 0rtaclan kalktı. Yangın artık 
~ ~l"a hudutlarına dayandı. f]ğcr 
ıtt, 1l.angın clC\ ıı.ın edecekse Sov
tl\ \ r Birliğinin ele şu cihan ümul 
11ıJ Jll"diıJo bir rolii olmak sırası geJ. 

lr 

~ltotl13 e kadar harbin Rusyada 
ttr(.: ?lduğu aksiiliimcllcr ufak 
'"hı • adeta na.zari bazı beyanata 
"'\ t.ılr Ptml tir. So' ret _ \'ugos. 
•w 'dcnıJ teca\ Uz mi a'ln hu ak. 

\ lt~t?ıelJ<'riıı en sonunrusudur n~ 
~fıttıQııJa., Y~J ı Alman 1 tiliibından 

lnnıamıstır •ar · · ~ •nıo doğrudan doğnıya \~ 
"ltı 111

11. ~clnı<'Si So\ yeti er Birliği· 
l\lıtı ~ttık esaslı bir kati kararlar 
~t~· Dt<'Cburiyetindc kalacağı 
t!!ttt 1 dakikanın :l aklııştığına işa· 
lı..ı~'"· ~losko,ndan gelen ha\~ls 
)"tı ilkti dünya buhranında sm·
~:r liirli6'1nln ele faal bir rolii o. 
~111 l:•nı anlatmaktadır. i''akat bu 
~ ~:: olacaktır? iste bugünün en 

llll 'erici suali. 
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Anadoluya 
gidecekler 
~•ht<-tır ista..-.yonlara hn.reket 

t h
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Bu sabah gapı!an tahkikatın neticesi: 
. Şoför, çift numarah olduğu halde dün gizlice çahştırdığ~ 
·otomobilini polisten kaçırmak için 90 kilometre süratıe 

Garp vilayetlerinde 
yaptıkları tetkik 

seyahatinden 

ı Dün Ankara
. ya döndüler 

Ankara, 1 (A.A.) -
Reisicumhur ismet İnö
nü, garp vilayetleri~de ' 
icra ettikleri tetkik ae- 1 
yahu tinden bugün saat 
12 de Ankaraya avdet 
buyurmuşlardır. 

IRAKTA 
vazive·t 

1 ra 'f sürüyordu 
·ı Direksiyona 

dl hakim olamadı 

.. 

ve tramvay 
bekıiyen 
ıki gerıci 

Direkle otomobil arasmda 
sıkışllrarak öldürdü 

Dlin gece saat 22,SO da Harbiyede 
feci bir otomobil kazası olmu§, Ud 
kişi ölmüş, bir kişi ağır, iki kl§i de 
hatif ı,urctte yaralanml§tır. H~ae 

şöyle cereyan ctml§tir: 

Rutba kalesi 
İngilizler 

tarafından 
işgal edildi 

Kazaya acbeb olan otomobilin bo sa.balı aldırdılmU,z reeml 

Gec! saat 22,30 a yaklaşırken, Tak. 
sim istikametinden Harblycye dQğnı 
gelen 1528 numaralı otomotiil nöbet 
bckllyeıı polis memuruna yaklaştık. 

tan '30nra birdenbire hızlanmış ve Şış. 
1i yolun:ı. sapmaamı müteakip yeni ya. 
~ılan abdesthaneler hizasından birden
bire aoıa kıvnlmı§ ve bUtUn hıziyle 

283 No. 1ı tramvay d.reğine tıı.rpmf§. 
b(. Çarprı o kadar ,ıddeUi olmU§tur 
ki eanmıtıaı civar evlcrclc oturanlar 
ilzerl:ıoo bir zelzele tesiri J:apm~. bun 
lar neye uğracbklanru §8,Şlrmt~lardır. 

ıraktaki harpçi 
tahrikat sükOn 

buluyor 
-<>-

Irak tayyareleri 

mütemadiyen tahrip 
ediliyor 

• 
Roma, 8 (A.A.) - D.N.B. Irak· 

tan gelen haberlere göre, Irak • 
Alman hududunun yanında bulu • 
nan Rutba kalesini İngiliz krtaları 
işgal etmişlerdir. 

• • • 
Beyrut, 8 (.\.,A.) - Ofi: 
Muhasamat başlıyalıberi altı gün 

olduğu halde İngiliz • Irak ihtilitı 
hcnUz hakiki bir muharebe mahi -
yetini almamıştır. Muhasamat bir 
takım münferit hareketlere inhl · 
sar etmektedir. Son günlerde de 
haberler azalm~trr. 

Iraktan Beyruta en son gelen 
malümata göre, bidayetteki harpçı 
tahrikat sUkfuıet bulmuştur. Bu, 
müteaddit askeri ve siyast sebeple. 
re atfolunmaktadır. lrakm cepha • 
nesi az gibi gözükmektedir. Filhıı.... 

kika Bağdat hUkimıctinin elinde 
ancak zayıf stoklar vardrr. Diğer 
bir sebep de Irak hava kuvvetleri
nin uğradığı zayiattır. EBuen Ira· 
km ancak bir kaç tayyare filosu 
vardır. 

Fuat Kayman 

Yunan 
adaları 

7000 paraşütçü 
tarafından 
işgal edildi 

Paraşütlerle tank ve 
toplar da indirildi 

Berun, 8 (A.A.) - Adalar denizin. 
de b&.7.ı adaların işgali Alman para§Ut 
çilleri tarafından yapılmıştır. Bu ada
lara ceman 7000 para§UtçU indiril. 
mittir. 
Alm&nıar para§i.it vasıtaslle harp 

malzemesi de atml§lardır. (Devamı 4 üncüde) ______ __: ____________ _;_ __ ,:._ ________________________ _ 

lstanbul kadın ların ı n 
cephe gerisi hizmeti 

Bu sabah partide iki toplantı yapıldı 

HALKEVLERINDE MUHTELiF ATOL YELER 
VE KURSLAR AÇILIYOY 

YardmıMvenler Cemiyeti latan. 
bul şubesinin faal komitesi bugün 
öğleden evvel biri saat 10 dıı., diğe· 
ri 11 de olmak Uzere ikı toplantı 
yapmıotır. 

Sa.at onda yapılan ~pla.ntıya fa. 

al komiteden ~ka bazı hastane • 
ler sertabibleri ile oolcdiye sıhhat 
işleri mlidilrlerl iştirak etmişler · 
dir. Bu toplantıda cephe ge:rimnde 

.<Devamı 4 tbadide). 

Fransadan 
ald 1 ğı işgal 

masraflarını 

Üç milyar 
franka indirdi 

--0--

1 şgal edil~iş ve edil
memiş mıntakalaT 

arasında 

Hudut açıldı 

Vişi, 8 ( A. A.) - Amiral 
Darlan ile Alman a.Skeri makam· 
!arı arasında yapılan görüşme· 
ler neticesinde şu anlaşmaya va· 
nldığı resmen bildirilmektedir: 

1 - Fransada işgal altındaki 
saha ile işgal edilmemiş kısmı 
arasındaki hudut hattı eşya ve 
eshamın geçmesine açılmıştır. 

(De\'amı 4 lln<.·üde) 

Müdafaa mevzilerine 
girmiş olan 

Alman- İtalyan 
kuvvetleri 

Avustralya 
topçusu 

la ı af ından 
dövülüyor 

Kahire, 8 (A.A.) - (B.B.C.) 
Aekerl mahflllede beyan edildiğine 

göre 'fobruka karşı Alman • İtalyan 
Lazyiki haflflcml§tir. Düşman geçen 
hatta bu m!ist.ahkem ınevkll ele geçir 
mek ~çiıı büyük bir gayre~ sarfetm{J, 

.<Devum 4 üncüde) 

Kl'mal Saymao 

ÇERÇEVE 

Benim 
Tefsirim 

Necip Fazıl Kısakürek 

Alman de\ Jet reiı.inln nutkunu 
tefsir odlyorum .•• 

\'c herkC!'it~n sonra: H' ht.rke8" 
ten başka türlii ... 

Nutkun yarıı;ı, her nutkun yan. 
sını teş'°f<il eden meşhur başlangıç: 
(\'c~y) haksızhklan, Alma.ııya
nm harbe zorlanmış olduğu, Alman 
sulhculuğu; en imkansız şartlar i· 
çlndc ileriye sürüle sürüle bir kat 
daha lmkinsızlık kazandınlan sulh 
L .. tekleri ..• 

Anlaşılıyor ki <1ulh, Almanlarca, 
kelimede ~ ıııratıla ~-ıpratıla fiilde 
t&lH büsbütün körll'tilmck istenen 
bir ~y ..• 
Zanllı ~ulh, kurutulmak için eı· 

den düşürülmeyen, boyuna mıncık· 
lanan bedbaht dcfue dalı! .• 

Alman de,·ıet reisi, Bal'kanlara, 
ttalyaya yardım etmek ~in inme. 
'dlğlni söylüyor ... 

Pe.k doğru ••• 
Hidi!ıenln sadece bu yüzden \'11· 

kua geldiğini iddia edenlere • on. 
la.r kendilerini bilir - hicap; bin 
hlc.aptan sonra bir hicap da.ha. .• 

Balkanlarda, sadece Balkanlarda 
arazi l'lftell olmadığını da ıııöylüyor, 

Bu da pek doinJ_ 
Almanyanm Balkanlarda, sade. 

ae Balkanlarda. B&lkanı.rd& bat-

Çarpışmayı müteakip, tramvay 
bckliyenler knçışmışlardır. Fakat 
ilk şaşkınlık anı geçip de çarpaa 
otomobile doğru k~anlar, tram -
vay direği üzerindeki kağıt se
petleritc çarpışma neticesinde hur 
dahR.ş olan otomobilin önü a.rnsm
da tramvay bckliyenlcrdro birinin 
sıkışmış, göğüs kemiklerinin par -
çnlanmış, belden aşağısının param 
parça olmuş vücudile kar!)ılaşmrş

lardır. Kazanın vuku bulduğu nok
ta yanında binada oturanlardan hi
rilc, orada bulunanlardan bir baş
kası silratle otomobili biraz geri 

(Devamı 4 lıincüde) 

layıp Balkanlarda biton bir ..... 
emeli ~lemlyc<1eğfni l,<ll"langıçlar 
bile takdir odcr. 

Ya maksat neymiş~ •• 1ngUtere,vl 
Balkanlardan koğınak !_ 

Bu da., Yaktile N or\'Cçin şimali 
A iman yaya ,·e Holandanm Zlgfrti; 
hattına hücuma kalkmak üzere ba.. 
lunduğu iddiası kadar doğra... 

Höküm: 
A iman de' let r<'isi Ba.lkanlaı' 

me\'7.uunda yanlrş zehaplarm yan· 
lışlığmı anlatmı!:', fakat asıl doi" 
ruyu bildirmeğe galiba lüzum hi&.. 
s<'tmPmlştir. 

Kat'iyet ifadCt>ile harbi 1941 de 
bitireceğini ,·aadetmiı:; olan Almaa 
de,•Jct reisi, imdi d<' mJlletine lN! 
hazırlıklarmdan bahsedi3·or -· 

Atman deYlct reisi, Ameribnm 
o zaman harbe girttCğlnc pek do 
inanmıyordu demek; şimdi, hem 
de bu mevsimlerde harbe gll'('!Ce
ğlnl anlanu!fhr; -.iz de anlaymız?-

Tiirlch·cnin: ufukların<la dalUka... 
dan dakJkaya kabaran tohllk~ 
bUtün buudlarile ölçmekt<-.n ba§lm 
mukadd~ vuife beklemlyen aziz 
\-atannnı:ım mcdihlcrle anılmıı; ot· 
duğuna gelince: 

Son derece n&7Jk bir zaman ve 
meki.nda, son d~rcco mi.nalı bir 
tan: içinde, bugün aramı:ıda.n ay
nlmrş Uk rehbere ve ~ 
hi7.e teveccüh eden medlhferin sa.. 
tır a.rasmda bir istifham !hoktaıA: 
Tüı1dyc l"ugMlavya Ue bir hha

da mı mütalaa olunmalıylb! Ve 
hakknn17.da h~rhangl blT ta8hlriit 
ve temin lf&M. edocek t.d< kelime 
mevcut olmayııı, bu :aıOktBnm • 
fiahatılmcla i&bat. edile -ej:iııae- ml&.ııle. 
Ulf .. 
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BÜYÜK KORSAN ROMAN/ 

17 Yazan : BADIRCAN KAFLI 
Ömer Üsküdarda veya yolda kaçmağa, doıaog
ru valıya ~itmeğe kar"'" vermisti; yolcular uzak· 
la§ıncaya kadar birkaç gün Artürün yanında 

saklanmak ela mümkündü. Bunun birçok mah
zurlftrı vardı, fakat Ofelyadan uzaklasmanın a
c111 yamda ,bu mahzurların ne ehemmiy~ti olabi
lirdi. 

Ça\"U1J cını·i okuduktan sonrn yanında saklanmak da mümkUn • 
tekrar keseye koydu; bağladı, ö- f dü. Bunun birçok mahzur.arı var
pUp bMına götürdU ve koynuna dı, fakat Ofelyadan uzakl~anın 
soktu, hocayı selAmladı ,ayni sert ac.mı yanında bu mahzurların ne e
od.anlarla ~fnyı ve mf'rdivenleri hemmlyetl olablllrJi. 
sa~ gıttl. 

Bu beklonmlyen ve heybetli zi
yaret konak halkını çabucak nya
ğa kaldtmıIŞtı: odadan odaya f ıi 
tı!ar, kapı arn.lddnrmnan gBzcue .. 
meler oluyordu. Cariyeler, köle • 
le?', beslemeler, dadılar ve hala· 
J'fklar çe§illi tahnıinelrde bulwıu
.10rlardı; Fiuıat hanım he.men ko
~ma kcşnu11: 

- Ne vu efendi! Ç&vuş ne ge 
tinn1ş? Hayrola? 

Diye sormuştu. 
Ömer efendi meseleyi anlattı. 

ir zaman k.ndmcağtz ellcrhü dis. 
ler' e vurarak adettı haykırmıftı: 

- Vay bıışnnt7.a gelenler! Al • 
laht. dilerim, bu -.at Asa.il ea
mru alam; bunu yapan o Çelebi 

cld.lkleri hıncr hUolrlrdır., 
- Sus ha.nmı1 k ıl kısmı bir şey 

yapamnz; c'.lolesi Allabm cmrilc
dir! Söylede bana leyen ibrik ge. 
tlrainler! 

Kadm gitti; ömer elendi nbdea 
taeledl Te namaza durdu. SonUJ)ı> 
da dua ederiı:cn kcncUııdnl 6y1e de 
:rfnden Alll\ha vcmrlftl Jd bu hal 
M&tlerce, sabaha kadar allrcl8.. 
Sa.balı :ıamazmı da luldıktan ~ 

"ta pa.tı~~ -'.lıayır dualarla dolu 
ve ha.zırlık için birkaç gUn 1* 
Wti) en bir :nıelrtup gönderdi. 

Geç vakte k.ada.r u)"kusus Ulan 
ömer •ı ba.b r1 ancak sabah aJdl, 
ş.&.ştrdr. Bundan bilytık fe.ltket o -
lamazdı. Aylarca aUrerı zahmetli 
yollar, kızgın çöller, yabancı v 
vah i inaıuıla.r. kurak vo çorak bir 
memleket. Oradan belki hiç dö • 
nemi~ecekU, bcllrJ ö!ece-.ktl, bunu 
istemiyordu. Ukln aca.ba enl§tesi 
bCtUn kona.le halkmı göt.ilrecek 
miydi? 

Padiıfah Uç gün izin veriyordu. 
Hoca ömer o.fendi ~ 

büyllk krımunr sattı ,ea.rlye ve kö 
lelerden mtiyenleri azat etti. ö • 
meri do hcraber r:5tUreceğini söy

lemi~ti; delikanlı bucada kalmak 
M;ln yah"tt.."'Clt; lalı'ln dinletemedi. 
Ona diyordu ki: 

- Elbet oı-~:ı. l:nlmayız; gene 
goliriz, genç ya.ata Ha.et olureun; 
ne mutlu! 

ömer aadruam Ali paşaya li
net o'kuyoniu. Kaçmamak için Jten 

On iki o urnk flPrkcnde iskel • 
ye krç \ ermlşt.1 ,eşyn ycrl~PtiriJ • 
miş, yolcular yeri erini ıılmUJlardı; 
Hoca Ömer e>f<:1ndi ''C yanmdald
ler de gBründUler. !ııkcledcn gı- • 
minin kllpeştcsine atılmış oaln ge
nişçe kaln.sm önünde durdula.r, ho.. 
ca ömer efendi bolld ebedi ola • 
rak arkasında bırnktığ: güzel ıeb
rln uğultusuna, fitne ve fesat 
kaynıyan aokaldarma aon defa göz 
attı. Bu mrada genç bir talebe, si
yah cUbbes.inJ dalgalandırarak, ö
nüne gelenleri iUp kaltarak onla. 
ra doğru geliyordu: görenler ona 
bakıyorlardı. Doedoğru hoca O. 
me:r efendiye geldi. Ytlzll kıpkır
mızı, şakaklan terli olduğu halde 
soluk soluğa dedi ki: 

- Elendi hazretleri, müjde. 
Artık Hac yolculuğunu bJr başka 
zaman, isted~ gUndc yapar-
sm.ız! 

- EvJit, sen kbn.shı? Ne de -
melt dilersin? 

- Kadmıde Feyzi ef n<ilnln 
çömeziyim; beni ho::am gonderdl. 
Sdrazam Ali pa.p vefat etti! ıu. 
nl .U lıolanea :m....,u avdet eder. 

dedi. 
Hoca örıier Mend&iln yil%ti ay. 

<hn1andı; bqmı eğettlt avuçlarmt 
g&e ~ kma bir dua mırıldan-
eh. Feyzi efendinin gönderdiği ha. 
bere güvenmekle be:ra.bcr her ihti 
maıe k&r11 hemen RUatem ağayı 
tahkik :için gönderdi: ketbUda ya· 
rnn sa.at kadar eonra döndU; hi. 

dlae o umana kadar halk araama 
da yayılm11tı. RU.!tem ağa bu df'· 
fa saraya gönderildi; valide sul • 
tan eonıldu. Padişahın: 

- Yerinde, h~~ otunun! 
Dediği öğrenildi ve konağa dö

nüldü. 

Büyük korku bu sureUe ntlntıl
ID.11 oldu ve bu da hoca ömer c -
fendinin duabınm Allah katında 
makbul olduğuna işaret eaytldı! 

Ekmekçi.zade Ahmet pa11a o g·. 

rada sadal-et kaymakamı olduğu i
çin aadrar.ambğnı kondlslne veri -
Ieceğini umuyordu: IA.kin mevkl'
ni de kaybetti ve Halil pal)a aadn -
zam yapıldı. Bir mCdd t sonra he. 
ca Ömer f'.iPndi gen" sarn;,;a de -

c1itd:ıli 11()1' tutuyordu. LlkJn bu aı-- vam edi)or, ~ki itibar VP nüfu
.suyu Slttfü e art.an bir ihtrlu ha. zunu kuanm~ bulunuyordu. 
ltnde h~ en duyı:yordu; hele 1fl.. Ömer son parlak tnli Uzerine 
tanbt lu arkada ve her saat uzak. diyordu ki: 
ta bırokrrken kendl&nl yenmek 
mUmkiln olruruyacağmı seziyordu. 

- Allah bizi aymnak istemi • 
yor! Kavuşa.cağız~ 

Günler ve haftalar geçtikço Br. 
ğaula geçen eski qk giinlcri o • 

Rilıltcm ağa ile Ken:uı, Tahir 
ye MW'lta!a boğazdaki yalıu ka • 
hyorlal'd1; hta.n.buldaJd bir~ dilk 
kAnla clvardUI btrlıaç be.hçenln ~ nun hayalinde renk ve ?Ş"iktan, 
lerhıe Rllstem ağa ba.1ı:acaktı., ö- ~ek ve :kelebekten, lir ve öpll· 
mer onlara imreniyordu, Blllyordu j ciliton arülm~ aydmlrk ve etmz 
ki onu GUlcıOmün nişanlısı aaydık- bir ceıınet hahnd~ canlanryor: gU-

lan içh 11ri r rdı. zelle.şi) ..ırdu. 
(Douam• var) Gemi ıu.ı ,... A , eşyalar kon • 

du; Fitnat hanmıla kuJ, iki ıadık 
cariye, dadı, GUlcndam kalfa, Pe
rizat hep bindiler. Hoca ömer e
fendi de crl:cklCl'lc beraber lı!ke
leyc gitmek üzere yola çıktılar. 
Son dakikada RUetem ağa edra • 
zam Ali pqanm baatalandığuu 

duymuş, efend!Ame eöylemitti. 
Hoca Omer efendi: 

- Allah naaıl münaalp g6rUıwe 

Yeni Sabah 
HUH)1n Cahlt Ya.lçın, '•Balkan ve .. 

ka)1lne dair,. bqlıklı makalutnde. 
Balkanlıi.?'da cereyan eden harbe '\'e 

lngilterentn Yunaıılatana yardımına 

dnlr lnı!iliz hariciye nazın Edenin >-
vam kıımarasmdakl beyanatını bahis 
nıevaıu yapmaktadır. 

Balkanlarda ille t.umızun haııst 

taraftan geldlftııJ &?'aftmm muh'lmr 
ezcümle diyor ki: 

"A&nllnyanm Balacfl'tltanı •tı1daa 
ömeı' Usldıdarda veya J"Olda aoıta ıst111aı b:nırl"ttrtı ve artılr 

kaçınağa, dosdo~ru yalıya git.meğe , Yunanbtanı tehdide beflıyacall ql. 

k&rar vermlett; yolcular uuJıı:la • ı kAr .arette -lafddJtı .....,.ndn' kJ 
ınnca)'ll ~r bir kaç güB Artöriln .,.._lllıltan t.ırt~" 11 • ....,. ... 

S ~1AY1 s 

~!;~~l!jSILA·H·····p_·-···~·;~ 
L 

1
1'1 ALINAı l 

Balta ile kayınbaba- Milli ihtikar ıı Re~mi ve hususi her 
sının başını kesti 1 nevi işlerini takip iç ftn ! Piganko yapanlar ı' f Her;ıangi bir kin:fieyı 
Kaynanasını da 
aqır yaraladı 

Y alovada bir adam 

Yulov da tuğla 1.•c kil'emit ocağı 
.işleter: Konmh tsmall ile damadı 
Mchm ~t ger.in m"diklerl için Meh 
met kaırsmı abp mf'mlek tinn giL 
mek istemiş, fakat !amali buna 
mini olmuştur. Bunıı kızan Meh· 

et, evvelki g ~ce. kayın pederini 
balta ile hııfnsını k rek öldür
mU , kayın val<l ini de nyru balta 
ile ynralamrııtn·. Tahkikata devam 
olunmaktndrr. 

Murakabe komisyonu 

Narhları tetkik 
edivor 

• 
~t müraka.be komisyonu, yeni 

mabsul zamanı olmasr ve birçolı: 
maddelerin piyuaya çlk.ış ve i.8tih· 
sal şarUarmm geçen seneye naza. 
ran deiİ§mcsindcn dolayı bunlara 
evveHd vaziyete na.saran konul • 
m'14"olan narhlarm ibkaıımda fayda 
olup olmadıfmr fiyat mUrakabe 
bU.rosu vuıta.sile tetkik ettirmelc
tedh-. Bu tetkiklerin vereeeği ne· 
ticeye göre, fiyat .mUralı:abe ko • 
misyonu şimdtye kadar thd&~ edil· 
mlş olan namlarm deva.mlan \"C 

ya kaldmlması, devam etmeleri za
ruri ise yeni esaslan üzerinde ka· 
n.rlar vereen1ı:tir. 

KOCOK HABERLER 

Bir tuhafiyecinin ! tevkil edebılecel'tar 
Dün Ankarada yapılan 

ketidede kazanan 
numaralar 

.. dükkanı bir he.fta Hn.zerdcı ve seferde siliı.h a 'ı~ 
kapatılacak çağmlan muvnzzaf ve ihUyo.t erat 

kendilcrınin hususi ,.a resni her 
Beyazıt.ta Okçulnrdn, tuh:ı.fiy.ı · nevi .IJ>lcrinl idare,muhtellf ah5! 

MWt pJyruıgonun 15, lncl tertip L clUk yapan HilsP)in ndmdıı birisi. , davalaı·on kendilerini t m... l 
fncl ~~ dün Ankarada Sergi- Merinoa )rlin dlclcrinin eUkct.iıU haklaıını i tim'\! eylem k. tir. e 
evinde yapılmiştir. Çekilişe saat çıkararak içleı "nd n ~ ) raın .. ~- lıcriıııngJ L>. ..ı 'ı l • 
15,50 de başlanmrştır. rak bunları 50 gran · · ırlş ve bilecekte '<Jı 

Ankara rad) oou Sergi evinden üstelik de 55 kur • 11w ı ll _ Bu h 

naklen çekilişin bUtllıı safalıatuu zmıgelirke.n 60 kun l tır. prc., 
neşretmlştir. Bu çekllif•e Ikr mi- Adiye ikin · ('t::._: mnlı'·~csi cdilc.ı \' riv ~ 
ye kazanan numnralar 6Wllardrr: dUn Hüscyini 25 lirn ıınra ve dllk.. hazırlaaııt• ı. w•<-• .ıu 

20.000 liralık bilyük ikramiyeyi kiinlllm da bir hafta kapaWm11Pı ta komutanları ., tanzir. 
037723 numıırah tam bilet kuan- cezasmn çarptınnıştır. Mahkeme • Adilooilecek ve her tU 1U rUsum 
muıtrr. nin kamı ı aynca. gazete ile do Jlıln ı da.n muaf tutulacaktll'. 

10,000 liralık ikramiyelerden olunacaktır. 
birini 281543 numaralı bilot, di~er Bundan başka Asma.altında. C.'.lm Büyı'!k Millet Meclisinde 
10.000 liralık ikramiyeyi 125508 mı- hhnndıı N<!Slro Bar adında bi i 
maralı bilet kazanmıştır. 65 kuruşa sntmasr liızmı eelen afifl 
Bmıer bin llrıı Umunlre kaza kağıtlarını 100 kuru.'ja satmakta..,, 

nan numarrJıır Sultanahamammda. Ali Tatlrgll a • 
178449 219229 21943 271873 dmda bir manüaturncı kuma.' ihti· 
Son dÖrt rak~ı ( 4€45) ile ni. klirmdn.n, Kartalda bir b:ıkkal 200 

hayet bulan 30 nwn"ra iki er bin kuruşa mahlut ke.hve ve 60 kuruşa 
Ura son dört rakam (7iı2) ile 

1 
sabun satmaktan, keza Kart.alda 

nlh~yct bulan SO numara biner U- ~kac bakkal soıı:n~ ve diğer ihti. 
ra son dört rakamı (7246) uo ni· 'kar suclnrmdan adliyeye verilroL§. 
ha°yct bulan 30 numara be§er yfu: lerdir. 
lira, son dôrt rakamı (9222) Ue nl- ---~)o----

Ask ri eza 
ka ununa 
ek kanun 

D;in birinci müzakeresi 
yapıldı 

hnyet buıan ao n·Jmara be§er yüz 9·· ük e kü ··IK 
lira. uy y U J\nJn.rn, 7 (A.A.) - BUyUk 'JI"" 

Son dört rakamı (0799) ile nl.ha- ı.ı:ccllsl Refet eanıtcz!n oo.,kanıığı• 

yet bulan ~o numnıa, son dört Cll• müesseseler dn. toplanmıştır. 
kamı (2S27) ile nıhayct bulan 30 Celsenin açılma.smı mUteaklp 
numal'n, son dcirl ıakıunı (5U ~i İ!çileri için apor yqını tkmaı ne mecburi tukal!dc e • 
ile nihayet bulan 30 numara, son h l kl kcdilen ve filli hizmetinin 80 l!CD"J 
dö ak Sn 4 lh b sa a arı yapaca ar rt r omı ( ... t ) ile n ııyet u. tıç gtı:ı nokı;an çıkmam yUzUnd n 
lan 30 numara lki ytiz cllişel' lirn. ramiye vcrilmlyen bir vatnndqm Bl· 

Sou Uç rakamı (309) ile nihayet Be.den Tcıtrlyesi Umum MUdllr. 
bulan 300 numara •"ı•er lira, ı:on lüb'Ü, İstanbuldaki spor sahaları yUk Millet Mcclls1n vaki mlir 

.,.... " bllh s.....ıe tc~ı esi "kel Ozcrlne ldarl bir dava mcvzuund .. • Uç rakamı (785) il" niha'-·et bulan v... assa --,.,."'1.4 n ıv Y mu · 
"' "' 1 f' tin" rin tI ,_ · ..ı baret kalan bu meaeknln esas .nok • 300 numara clliaer lira, son Ü" <' ıyc ı ye e ge rme~ ıı.>n ya-

.,.. " pılaeak spor tesisatı Ue kUçtık .sa· dıın bir karara bağlanmamın cevs 
Takamı (S2S) ile nihayet bulan SOO haları yakinen kontrol için lst.nn. görUlemediğl hakkında. arzUhal ene • 
numara ellişer lira, b 1-ı- d imi b" i Ut h meni •--'mdan ittihaz edilen kara Son iki rakamı (76) ile nihayet ıı"" a ır en m c aSBrsı .......... 
bulan SOOO numara onnr lira, bulundurmağa knrar vennlştir. ait :mazbatanın müzakeresin g~I' 

Son bir mknnn (7) ile nihayet Beden terbiyesi mUkellcflerlnin rnişUr. 
• Bc!cdlyc taratınd.nn Homanyaya bulan SO.OOU numarnl:ır ikiscr lira en ziyade kcs:ıfetle bulundui;'U mm Bu mevzu Uzerlnd geçen mu.: 

1Smıırlıuuın bandajlann ilk parliırt ikramiye ahrlllr. tnkn i§ eriminin çokluğu itibarile relerden eonra meclls bu vat.ar.. 
celm'9tlr. Bu bandajlardJln ııUraU~ 20.00U lll'l!ltlt bUytik ikra;difyeyt İ .tanbul Qldı,ığundan echıimizdo ~esinm \0 erllmeslno dair Z 
fstifaa;_ edil "t'!k ı2,i nrf\~ d~lı\'\ :; \" ,k~ 37123 ntUı:Sl"alı ta\U.)~\lqt bırçok s.~laı• y&p lacakUr. Bu sa· 'l{ııramllreel tarnfmdan verilen t ıcrl 
tere ~ıkanlacaktır. ~ tstanbulda, lO.OOO liralık ikramiye 

0
alan buy~~ mU~sı:;e.seler m~~- naun dikkate alrımJlir. Bundıın 

yi kazanan bileUer İstanbul ve i n ve kUç ; roUessescler bı e§c· ra Buenos Ayrel! posta kongr<'ııi I< • 
ÇerkC§tedir, 5.000 er bin lira ik,- 1 r<.>k vll<'ude getirece~lerdlr, Denb:. r.rlannı havi senetler ile mtııeuer • 
raınlyeyi kaza.nan 176449 210229 den uzak yerlerde ytizme havuzla· ruı uıekomlnlkuyon mukaveı r. 
219438, 271873 numaralı' blletleı: ıı. ve n~lo.ma yerleri yn.pılncaktı:r. bft!tlı nızamnnmeler ve nihai pMto~ • 
İstanbul Malat 1 rt..ı B f Bılcbmlı spor tc>sisatrnı mUcssese- hm t.Mdl'tlerlne ait kanun lA.yihale. • 
ve Bu~adır. ya. spa n, n m ı:r ,·iıcvd<' gct.irmeklc mükellef ~ ııın ın!lukereleri yapılarak kabul cd 

• 8'1!ediye, evkaf 1lc aı1lllmdakı an.. 
lnşmaı:lığt halletmek Uzcre dahiliye 
vek!lctl btr heyet tetk11 c•mıştır. P•. 
yet burünıercı. gelerek mearJeleı1 tet. 
kike başlayacaktır. 

• Son günlerde cllcrtnd!' kalay bu
lunan bazı ı,tınoolerln, bunlı&n Ana. 
doluya kaçrrdıkllU"ı gt>rWrnll§ttır. Bu 
nrads. ?dere.ine mUh!ın ınlktArda kalay 
kaçınl.:lığı anlll§ılmış, bu glbller hak. 
kmda ~lddctıe t&klbnta glrf§llmi§Ur. 

• DU:ıkU ihracatımıT.lll yek(inu 700 
Mn iinıdır. Bulgarlııtnna bnlmumu, 
Jsviçr~ye UfUk, Aünanya.ya kU§y«ral, 
nohut, deri, tiftik. P..oıııa.nyaya u-y. 
Un aatrlmqlrr. 

tıduer bin lirn i.kra.nıi:re azanan lır. ml!! ve atıkeı1 ceza kanununa ek l<'' 
30 biletin 7 1 .ft b 1 5 19 Mnyrs bayrnmmd:ı. yapılacak nun lA.ylluuımm da btrlncl mllzakert'" 

pa!ç3.!t S&4n u • pat. bilyUk rr~i ceçide beden tC'ı1bi -
çası Ankara, M pnrçası Trabzon. ? e Uk ll fi . . . ti ki 1 . lkmııl edllml.JUr. 
parçası Elazığ, 2 pıırçlSı Gazlan Y • m e e . crının ~ ra :ın Meclis gelecek içUmaou cuma gtııl 
tep hı" e "'""""'" d :\d J' qpor clhi'1(')e111.ln yapmno.sı mıı.. • vapncaktır. 

• r r P- .,....,. 8 • ıır. • "as. d"I ·ı .. hl t b" · ld "' 
tamonu, Edirne, Sürt. Kırknğaç, ~a 'd" "<>;1 ~ m~ti~ ıtmlşt 0 buİ 
Ayaş, Mardin, Sivas, Diyarbakır, ~~ :ı~ h unk cn

1 
} k rcnt 

11 
5 a~ ... ~ 

Alan'-'a Ed emit 1 · . G d , JV • ı:ı ı an ıgı on ro ere IA>9. ., , r • zmır, <' ız ' 1 m t 
Orduda sat.Jlmışlır. 3 1 rr. 

Biner lira ikram!~ c l:llZ{lnan 30 j ----(>----
biletin 6 parçası 1etanbul, 4 rııça- Hukuk ve iktisat 
sı İzmir. 4 parçası Ankara, 2 par- 1 
çnsı Adana, ı er parçası Dort)ol, fa.kültelerinde sözlü 
Jnebolu, Bunıa, Yeni§C'hi Zongul. imtihanlar başladı 
dak, Mecitözü, E kl'jehir, Snmsun, 
Zile, Cebellberek<" V<' Erzurumdn 
satılmı§tıı. 

Deri fiyatlanndaki 
yükseklik 

Fiyat murakabe hl\ ı:ru, den fi)19 

ıarındakl gayrltabıt ytıkttlmc !.iz rl~ 
yaptığı l t;klklcri tkınal etmtıt r. ıc , 
husustaki rapor fiyat murnknbt' 
ml8yonuna verilecektir. 

Öğrcndiğtmlzc sısro yeril rı 
yatıarmdal-:. yUkuli"ln ycrs~ old' 

• Belediye ~ itini y<'nld::n bir 
müteahhide vcrl)'leğ! knrnrlqtırmı:. 

trr. :Su müteahhit ıehrın muhtelif 
tl!mtlerlnde buz ba)ileri temin ede. 
ccktlr. Buzun kilosunun 100 paraya 
9lıl:nıım dU.,'IÜDWmektedlr. 

• Gaztnoıann sır.ı:tı21rn ayrUma61 Çiftçi mallarını koruma 

Hukul, ve i' tı"'at falrn1telerin. 
dr c•em" ımtihaıüarır±ı :kaza
r" n talebenin isimlcrile imtihan 
günlerı '1ün a':s m ilan edilmiş· 
tir. 

neUc .. ıne varmı;ıtrr. 

\"C yeni hnırJanan tarl!clerln tatbik'· kanUnU yarın müzake e 
ne lli mayretan ıuıı.rcn ba§lanacak .. , • r 
t.Jr. Uu sene yiyecek ııcn•tıılerlnln dıt- edılecc1< 
hA iyi olmllm tçln lçkm yerlt'rde meze Ankarada.n bı dirildiğine g'>re 
vermek meeburtyeU knldml:ıcakt.Jr. ciftçı nuillannm korunma J hrı<. 

• Şehir ttyatt'08U komedi ve dram kındaki kanun lfıyi. -.sı, :'\1 el;· 
kmmlnnru:ı önUmUzdcki IK\ne bir 11. 'Bin yarınki toplantısında görü. 
rada ~alışmasını temin için tetkikler şiilecektir. 
yapılmaktaı\ır. Bu mAkaaUa kf\slr b~r 1..A;, "haya. nazaran Köylmnu· j 
blns aranmaktadır. Buna ııebeb .,ehlr nunda tcsb!t edilen hudutlnr i· 
t1yatro1tı dram kıırmının ah§ap oıuıu- cindeki ekili, dikili veyn kendili. 
dUT. ğindcn yetişen bUtUn ncL at ve 

• Seyyar sUtçU!erlf' ııUtçU dllkk!r. nğaçJnrla Orman ka ıununun 
ınrmda yapılan kontrollerde tir ay. şimdi hnricinde kalan n"taçlıklar, 
içinde 22 sUt ve sUUU mamulflt "\Umu_ ziraatle <:.lakası olan her nevi 
ncsı alınarak belediye klmyah neııln!! merıkul mallar ve a~ıl. f!aman!ık 
ı;-önderllnıifUr. gibi doğrudan do:!ruya c;iftlik 

TahlD nrticulnde bu nUmundCTden hiımı~tine mahsu'3 gayrlm nkul· 
12 rılnın 1ruhı, 8 inin az sulu oıduğı.ı. Jerlf' su arrklan tarla \'e bahee 
bir taneıılnln de içlndt1 koyul ıtırıcı vollnıt ve hend ki • C'

0 ftcinin 
bir madde bulundutu sl:lrtllmU,tUr ;nalı olacaktır. 

"" .rfbi yardınıda buhınat"ağmı tı0r. 

mutıur. \ ıuıanlnaaa yapılan lngllJz 
) ıırdmımda b!le IJlı: adımrn Lonıtradan 
grlmedlfl lf1e anı.tlfıyor. Bö)'w bir 
htffsam tngtl~ llkayd kalınaM 
tngPl~ preetfJlllln rnab~ dem::k. 
ti. lnKıltere eltnden ııtelen yardam 
yaptı. ffi$rr.J onııı: ki Yunanlstana &110 
derli~ kuvveller Ubyayı myırt!l't• 

m.'k bahuma limall Afrtkadald t
~lltr. ~dall a,-nlmlıthr, 

ı5<idlnü f'Jtmak için fngtlter~ tara. 
rındau sartedlJen pyret Llbyadakl 
lnglll7: ktıV\'eUerlnl aanb \"O Mı'ffl' 

tıududaııa kadar geri oekllmeln mec. 
bur em. EğCT İngiltere BaıknnlıarcJa 
bir erıphe te9t9 etmek ta•vvnnında 

lıalunın:.eaydı böyle ınl olurdu T °"9 
arlık yapıJmadan, bOyt\k bir kuVTet 
toplanmadan b!r dMletırı taarruza 
ırtıf.tltl nuecle rortnmuıtttr1 tngut~ 
re yirmi aydaabert her tarafta ıe.dll• 

Hukuk fakilltesinin ikinci sı. 
nıfmda 196. üclincü sınıfında. 
197 dördünclı · sınıfında ıw. 
iktı.,at fakültesinin ikinci smı
fmdu 99. üçüncü sınıfında 68, 
dördüncü sınıfında 34 tal€1be 
sözfü imtihanlara girmeğe ha;k 
lrnzanmuıtır. Bırinci sınıflarda 
lrn.znnanlarm lsimlcri bugün 
l'clli ola.!!!.!~t1r. Her iki fakUlte1e 
de .:öz'ü imtihanlara bu sabah
tnn itıbaren ba§lan :ıştır. 

Bir katil idam edildi 
Ödemişi.en bildirildiğine gore 

burada nmele Yusufu par:ısma 
tamaan ö'itiren Aksaraylı 28 
yasında Kadir A) gun idam edil· 
mıstir. 

fili vaz.iyett.e kalrm_tır. Ue:r '-'akada 
Almıvıya. İDJ{flt .. reyt tec.vüııı emdly. 
le itham etmtı, fakat her detuPtda da 

Kı kpınar güreşlerı 
Ankara, l (A.A.) - Hoı set' 

mayıs ayının ilk haftalarında~ 
nede blr anane halinde y pıJınB1' 
olan Kırkpınar yıı.ğlı halk gür d 
bu sene de ıo _ 12 ma.yıs ara~111 

yapılacaktır. 
Ekserisi halkcvlerine mon&UP

11 lan bu halk güre§çllerimizin 111 
ımbakalar devaın ettiği mü~ 
Edirne Hallce..,i tarafından ıı9' 
edilmeleri için Cumhuriyet ,pi 
Partisince icap eden tedbirler 

nıt§tJr. ' 
Ba."?, bilyük orta, lkiiçük ~ 

deste olmak fizere dört ~Y tlS" 
rinBe ~a:rıtlaca.k olan w 111:~ 
la.rda birmcl ve iltincıliği ~ 
cak gilre§Çilcre, ka~~ 
''Kırkpınar güreşleri Culnh ... =:.1 
Halk Partbl armağanı 10 ~·· 
1Ml" yaz?lı 'blreT cep ..-.l:i ~ 
ye edlleoektir. 

-0--
t.ccnvlı~ Alm:ınyndan gelınl,tlr? İn. U 
gtıte?"eden ovveı ~bok dın'nlllmak çler kupası 
bahanr.-ı her zaman Uert siirtUmOşttır. Bu aene ikinci kiline pın~ 
Fakat vek&11 tnınterea1n tıccavtı.ı.tı olarak lblrkıcl kilıneye te~ -.MI 
aklına g'CUrmlyecek kadar ba.urlı'k. Ta.kstm Gençlik (Şlfll) Jtl111\t· 
ım bolunclağuna rMydana. !;ıkar:m,,_ do ~tlrakilc Beyoğluspor_~u 
tır. klüpleri aralan6lda iki d~ 

Balkanlara 1puc1a tw:ra tecıavb et.. kupa maçı tertip edilml§tfr. 
1 

tL Sonra Almanya reldl ve yanmada. Bu turnuvanın karşılaşnıasf!I 
·ı gal altı:ıa aldı. Hakikat bundaa 

1 
puar ıaat ıı de Beeiktal şefti' 

ıösrettlr. Bunun haricinde 9ÖJ1cnen 1 ıtadmda hakem Şazi Te1'JCaDıJ1 
sö7.ler l-:.ünııe~1 aJdatmryan, Jıaklkatl , rcslnde Vefa • BeyoğluapOI' il 
ortmoyı,:n bebaııe \'e ldd.lalaNır.ı. l&i \'B!JtlWUr. 



ibyadis ... 

Liverpolda 

Sabık İngiliz 
deniz ticaret 

nazırı 

941 senesınin 
güç oececeQini 

söyled• 
Japonya 
Hindiçini ile 

mali bir anlaş
ma yapacak 

Bir Jap9n gazetesi yazıyor: 
HindiçiıU yeni A.ya bir
liiinin bir azaaıdır ve 
Japonta bu birliiin 

tefidir 

At/antikte 

... 

3 

_Ju~ur •Ou JUrT• Gtbı 
L lı ı ••: ısaıa a ax•ı 

Türk kauını ve 
,,,, illi istiklal 

ce ae kadar kanlı ve ae kadar möt 
• it ohuw olsan eearetıe kaitalL 
mala llMlrdJr. MDU at.lkW ve lllr
rlJetı lnu1armak lef• e~ lldmı 
bllt.e bomb&lann zuln\Uae ter 
kelmeie, koeulaı - ~tta ....._ 
lara kUJ1 gindenneje ve eğer ı· 
eap eclel9e •an yanmda flllUlla 
Mlflll .. ~nidan mldalu et. 
mele bıv \ ermlttlr. 

...,..., •YalQlda ayıu eMUet-

le, ..,.. feraptle ~e &Jlll ...
nkella ,...._ pllllDJI olu b· 
......... ........, :a.,.a bial .... ........................ ...._ 
... davet:IM telaaltUde ~ 
... ~dillerde ...... 
• •=h• .,. ... evlU ...... 
...... ............ 91 ..... . 

ftılt........,, ......... .... ......... ... ,. ...... _ 
aefıe~ n ....,,... brlı Mılk 
....... Wrfbtea ........ 
lla7r• +M'ete 1linat lılJ'l9ll 
~-,..... ........ ., .. 
111,el'bldeıılllede...._ollllıl

lbter. 

Suat DIM1İf 

~h Fehmi efendi Kuleli aakeri idadisinde • Ca
mii Eme.iyedeld matekifi yumruklayan çocuk
lar • Siialü Mutafa aia laikiyesi 

it 

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

Gece vmnplrinin bu adimi, 
1l'nDm 7-nda doPn111t fakat 
..ıen İtalyan olan ve l'nn8ıslanı 
r.atlralDe dedikleri Mhte bir l'ran 
mdl. 0-Ç, fakat- clenoe ...... 
rt rahbı bir 'Mlemdı Aııtoaio Borle-t 
ta, 81111 ttaıyuı tüllerlnln h.als 
aeıdmden pime bir meles olduiu 
.tabı elekt1'o • dbaemlr w elektro • 
ilmik 8Lti8M mekt.eplerlDden dip. 
lmDalı olduP halde gayrlmepu 

~..-..cabtblı•a..e 
Mden pyet btlyilk mlQwta lı • 
tllA9t& bul~ için tard ve hap 
llOlalmmf. ....... IOIU'& 8efil bir 
ba,.ta atıblultr. 

• y ... , 

c... mektebi profeeörlerinden 
fMcli 

(>nlNmı 

ll. D. 

A. v_, ..... 
·il. 

haydut en ınahrem J'ralllll uked 
fabıtblarma prmeye maftffak 
oldu. 

Aat.oaiıo sece nmpirlıllclen aldlıo 
lı direktif _.,.., ce, llrdlil ,.... 
mi veya glsU mert tm•'lthMe • 
!erde derbal etntı lıltDD dikb • 
tiyle lüandil ediyor, yeni kelfl • 
yat n tecrilbelerta nende ~ 
drlmı ,..,. caı.;,wdu. 

Antodio ~ J'nMMm ta • 
vlQre ........ )'Ülll bir a. . 
bMmdakl llsli Mkert lmalltıaane
lerde çalJttllJ lll'alarda, bir glln: t, 
blrdeDl>ire Hcweke blltlla p.yret 
ve meharetinl mrfederek ile ... 
....ıyet aJeelnn ve fnıuı•J18 
.-..ı blldtNI. Honk ...... 
inici• --.ı etti " ..,.. 
hacı-...... Jalma bir ID&Jd• iki & • 

üm balqtular. Antonlo teflne M 
yak btr 11.,..... 4edl kl:. 

- Nihayet 1U'Ullum denilen 
bombuım ,_,.kbit y eri baJd•, 
Ulta! .• 

Tek &is Bovek bu oelimlıla Çim 

ratmr titreten tUpbell bil' ,We 
tepeden unap klMr .a.11, D9'" 

den ııcıara 80luk bir tama: 
- Nebıılar parata 111ttyaem 

oldalwuı 116yleı! llaıaevra yapma • ,. .. ._, 
J>lte hamardaadL 
l'abt AatmiD 16 bil cevabı. 

na eon dereee hayret etnliftl Şa. 
llflllll bir Mide: . • - Yo!.. Paraya henb ihtiya-
cım JOk! .. 
~k-eledl. 
- o ............ ,...... 
,....._~,. 

- l'a1rat ... ,,...,, .. ... 
ta! ............... --

ııe.m yapıldlll yed baktum, .. 
)"Ol'Ulll. Ketfettlm ! 

Gece .,..prl. lale k•........,.. 
tek aMDU. ........ .,... 
dikti. c.. abcı bir Mrtlllkle: 

- Rem de ~ J9rt. l)'le 
at? •• 

Dedi. 
- Tul tecrtlbelerillln yapdııb

jı yeri! .• 
Bovek katlanın kaldırarak, JI • 

Re ........,.. herlftD 1'rıbe beJr-

nun! •• 
- Bunan uraalmD oldulana .. 

redma bllkmediyormn., demelı • 
tlywam!.. 

- Ha. •• Buna emkılm! • 
- Bmln milin 1 l'üat ba ... 

ai)'etl ....... ····---' .. - Mereılea .. , ftbılk calll-

{.o.u.lı var) 
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Otomobil kazası 
<Bat tarafı l IM!lde) 

alarak pa~lannn zavallıyt kurt.ar 
mn_ılardtr. Ne yazık ki kaza kurha· 
nmm yalnız bundan ibaret olma· 
dığı g!Srtı!Uyordu. Çarpl§JD& sıra
sında ezilen bu bedbahtla beraber 
traı!'vay dirPği yanında bulunan 
bir başka.smm da bu çarpı~anm 
şiddetile beş metre kadar ileriye 
fırlıyarak btr külçe gibi 'taldmma 
düştü~ ve aldıP.ı yaralardan bir 
hnyli kan &.~yi ettiği ve ölüm ha· 
!inde> bulunduğu anl~ılmı~tır. Çok 
gccml'd<>n be zavallı da ölmilştlir. 
ünıverstte kimya §Ubesi taıe~ln.. 

den tru an adnda bir genç te atır su. 
rette yaralanmI§tlr. 

Kaz yı yapan a.nı.bada bulun"\D zat 
çok e.ıemmlyt'tcıiz bir yara almış
llr. Taksi şoförll de direksiyonun 
ve ön camın parampar~a olın&.!ma 
rağmen sadece burııundan yaralan 
mıstır. 

JL KTARKtKAT 

Dk ıatunlnlert laıYvetıeııd..l.rme1rte ve 
lıw;aJt olarak galtp.n toförOn poll.ııe 

arabaamm numarasını g!Sstermemek 
ıçm ouwmobtllııt hD.ıandıroığı. bir Bira 
da dlrek91yona ha.kim olamryarak dl. 
reğe çarptıgı anl&§ılmaktadır. 

Vaka m!lhaltinde bu sabah yapılan 
kefil t• aynı hakikati ortaya koy. 
mU§tu•. Kflfll ıaUddelumumt mua'rinl 
Felınıl Ça~l. emniyet altmcı §Ube 

mlldUnk i"aik ve belediye mak1De §u. 

beai mUhend19leriDden Hllseylıı tara. 
fmdaıı yapılmzştrr. NeUcede ot.;mob!. 
llu cı anda 90 kilometre ııüraUe gitt!. 
ğl tea~l edlıml§tlr. Kazaya aebcb o. 
lan ntıomobU, çarpqı ,ekll aynen m~ 
h:ıfan edilmek maksadlle kaza yerin. 
den !:ıenUz ke.ldınlmamııtır. 
Diğer taraftan adliye doktoru En

ver Karan ka::a kurbanı iki gencin 
ceııe~ıı..wtnl muaycııe ederek d".finler!
ne ruhsat vcrmı§tlr. 

Suçtu IJOför. öğleden aonra adliyeye 
tealim olunacaktır. 

HAdl.Eeye vazıyet eden müddelumu- KUBBANLAIUN CENAZE 
mi :nu!ıvfnf FehmJ Çağıl ölenlertn l\lEKAS1Mt 

\·e y'lralanıınlann bUviyetlnl tesbltten GUzeı sanatlar akademisi mUdUrlil-
ı;onra kııza sebcb!nl araştırma~ ba.P. tu, kazaya kurban giden talebelerin 
lam•ş!ır. Anlaflldığ na 8'Öre, l()tör dUn allelertne blreı· yıldırım telgratt ç•. 
tek '1ı:ımarau taksJlnr çalı§tııll hııl kerek kendllerint haberdar ve taziye 
de kendisi 1582 numaralı otoır.oblllnl ctml§.tlr. BU telgrn.flara alleleri t:arn
glzllcc <; .. 11.~tırnuı ve polısln ônüden fınd'lll verl:ecck cevaba göre mek. 
gcçerl·".:ı numnrasmr gl5 termem,.k i- 'ı tep idaresi yarm taıcbeler için cenaz 
ç!n otomobilin! hızland!rmı,. bu su. merasimi tertip edecekUr. Cenıı.ze mt'
retle tfc d"rek!nyona Hlllclm olamıya.. rr.sfmiocı blltUn akndeml talebeleri ı.ıı-
rak k";.aya sebeob oıın!1'1ur. tıratc edecektir. 
Adı Arif oğlu Huan olan şolör ya. 

kala:ı:1,.cıtrr. 

[{.\7.ANIN K1'RB.\..VLAR1 Tobrukta 
Kauya kurban gtdnnl~r Güzel sa. (Ba.' tarafı 1 neide) 

natıar skademtal l.alebesia~ 29 do- takat ldgblr netice elde edememi§tu. 
ğumlu Ml!tl!.mlı Dervff Kemal ogtu 1 Düpumm 1 mayıatan 3 mayısa ka. 
Abm.-ı. Fuat Ka}"D18Dı gene Gtl8el a;,. dal" olke bomb&rdlman tayyarelertıe 
nıı.tlaT ~'kademi8t.ıldea 311 dolU&lu tk~arı OOli' lld&rtl1 olmU§tur. ıra. 
Arapkhil Ahmet oğlu Kemal Sayman l at o taruata ltsbann bava ti&allyetl 
dır. Gençler akademiden bu ııene me. bırakrlml§tır. Bir kıann müdafaa mev 
zun olacak!et'dır. ttade veremtyecek lllleıiM gtrmete muvatfak olan Al. 
şekilda yaralı olan Utıiverslte lrfmya maıı • İtalyan kuvvetleri Avustralyalı 
§Ubeai talelx-ainden HulQsl oğtu :tluıan lar tıarabdan fiddetle bombardnnaıı 
da ~füti Çocuk haırtanellbae JlatillnlİIUI edllm.ı<te " mı~ atqlne tutu'. 
tır • maltt::adntilr. AlmllD • İtalyan aaker-

lh.3anm :>•arası ağır olmakla ber&lıer lel'i aıcaktim Ye kUm tırtmaıamıdan 
tehllk~Dln önlendebılmeai m1bftltt1D gG 

rUlm!ı•ttt'dlr. 

BU SABARKl Tı\llKİKAT 

Tah.lclkata el koyan mt\ddelumumt 
muavin.i Fehmi Çağıl, bu abab da 
vaka mahalline- giderek tabldkat ile 
meşgul oımuotur. Tahkikata 99)'rt 

f1klyot ediyorlar. 
Sonum mmtakumda İngiliz motör 

ltı kuvvetleri faaliyetlerine devam e. 
dfyOl'lar. MaalllU'a Yunkenrs 32 tip._. aalrlf1'e tiıL~el'l erzak nak. 
ıeen,ors.r. l'&kat bUnlardim btr,;cıgu 

:lııatBit t4))•81tit' tanıtmdatl t'abrtp 
edllJaliUr. ============ 1 81JeaeJ; S' ('A.A.) - tB.B.~.) 

tlnn. O gnn de sabah nımı.aau ca 
mil F.nıevfyede k1ldıktaıl aont"a, 
it.iki.fa nJyetler.ir, tA yatm namaı _. 
:zmı ve teraviyi eda etmedikçe 
camiden ~masamı. tttan eandde 
b.b- simit ve Dir hurma Ue y&paY • 
dmı. Bir J{adir geeesinde, ~ 
bir çeyrek k&lara.k ufa.lr ma.hMa • 
rede rtıihrtada idim. Csm1de ldmli9 
kalmamış, anca.Ir çocllldaıo lrO§&I' • 
lıı'r, Oy.n!lrlan'h. İçlm"iJJdeA b1ıiıll 
benJ uyuyor. u.rınlle yamma gelip 
":ımmf! ammf!" diye bağırdı. ce
vıı!) vernıeö.iği.mden eUyle arka • 
ma; Şiddetli wrup kaçtt Dtfer 
çocukl&I' da ba!rttlat ld fa1drde ha 
reket }'Oktul', onlar dai- birer til .. 
rer gellp 3yle ean ve glSDWclea 
al'1cama blrezo şiddetli VUJ'Up iq • 
tıırr,. ı.te bunlanll bu k1lndeıl 
bende olan aşk ve mubalııbetl, 8""' 
§el tooefliyatı artık tarif ecremem. 
Ne çal'e ki hademeler gelip ~ _.. 
cuktm döğerek kojduJar, benim 
halime de şaşıp kaldilar. Bu 811"2• 

da Slisld Mmtafa paşa beobıcl o ... 
du levaz1111 da1rc6l rclal oldU. 1272 
de ben döroüncU orduyu htıma)11l
ııa ruznamçedlik ite gittlğtmde, 
o da dördünd or-d\mun ilç1bıctl 
Ta•fa tabuw btn.bapıır Jdt. Gayet, 
fevka!Me sü81ü gezer. tdareslll • 
deki üçihıcü Talla taburu, allsl11 -
nnn t.aiburu diye l ad oluııurdıı. 
SüalılııUn taburu geldi, sll81Uııtın 
taburuna maag verilinlf, allslilntııt 
tabur kAtilıi, eiialünün zaf>iti de • 
nilirdi. Lakin mübarek adam Jiep 
dışmı eüslemiıJ, içi ailııeils blmtt. 

AW8tnlya harıblye namı Spender 
dtın 111 beyanatta bulunmuştur: 

.. _ Orta Şuktdi Avwrt.ralya 
lnwvetlert bqkumandam Gene?'al 
Blaaey'dm ık'ıp bir telgrafta 
Awatralya. uJt(rterhıin Tobnıku 
mtldataaya muktedir bulundukları 
temln edilmektedir. Mayısın ilk gU 
nU d:U.tman :lllt mlldafaa hatlarından 
bir luııanma. gimıeğe muvaffak ol _ 
muştur. Fakat 4 mayısta yapI1:ın 
lfddetll bir mut.bil taarruz no&c· 
aiııde aakerier.imb: dii§manm lilgal 
ettiği yerlerden bir losmnu geri al 
mafa muvatl'ak olmttşlardl'r." 
S~der Yunanistandan Munra 

Avuatralya. Mkerlerinden ml\telt • 
kep küçüt grupJerm gelınekte de· 
vam ettiğfn1 ~tir. 

istanhul kadınları
nın cephe gerisi 

hizmetleri 
(Jla&tarall l nclde) 

caı.cat tı&yanlal'la gönUUU has _ 
tabakicilarm durunılan etrafında 
g~rtışmeler cereyan et:mJ§tir. Bina 
vmyetterl mibMdt olan halkevle -
rinde cUW,, lallgt' ve ecza hazırla.. 
ma atöiyelerl llÇllacağı gibi hfısta. 
bakıcı vo gönlillil hemşire kursla· 
nnm da bütün ka.za.lara teşmili 

deııpiı} edilmJttir. Bu kumlara her 
mahaftede beher 10 evden bir o. 
kuma yazma bilen bayan iftlrak e· 
decekUr. 

Saat 11 de yap1hn mphıtıtıda Kı. 
sılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve 
lWkevleri erkim, maarif mensup
ları iştlrak etmiştir. Bu toplantıda 
babe.ları askere giden sooutıar i~ln 
~lacak kamplar "e iiğer yanlmı 
temsleri etrafında göıiifmeler ee • 
reyaa etmJttir. 

EN SON 
DAKiKA 

Boğazlar 
ve 

Almanya 
Alman har· ciye 

nazaretme göre 

Türkiye taahhütle
rine sadık kaln11ştır 
Boğnzlarda 

Montrö anlaşması 
hakimdir 

Bertin, 8 (A.A.) - Yan resmt bir 
kaynalctan blldirUlyor: 

BugUn Alman hıı.rlclye. nezaretinde, 
bir ecnebi gazctecl tar:ıtmdan sonılan 
sunıe ceva~n. Mont.ra mukavelesine 
nazaran Boğazlar meselesinde hiçbir 
değlşiltllk olmadığı beyan edilml§'lir. 
Şu cihet de na.ve olunmU§tur ki, 

Türkiye §imdiye kadar taahhUUerirıe 
katlycn sadık kalmış ve Boğazlardan 
geçl§e mU.a.ade etmediği g!bl boğaz,. 
larm bir deniz üssU ol:ırak kullanılma 
sma da müsaade eylememJ§tlr. Bine.. 
enaıeyb bo!f:ızlar meselesi §imdiye 
kadar ihtllAtlarn yol açmaml§tlr. 

Eski Yunan Basvekili 
' Korizis 

intihar ederek 
ölmüş 

Kahire, 8 (A.A.) - Myte'r: 
Şimdi ifşa olunduğuna göre, mU

tevetfa Yunan Başvekili Korltis 
18 p.fsa.nda intı1ıa.r ederek ölmUş • 
tnr. Btı intnıara eebep taşıdığı me· 
suliye.t!n ağıl'lı~'l ve memleketin gc 
!:irdiği buhran hususundaki endişe. 
ter olduğu eöytenmektedir. 

Stalinin 
Başvekilliği 
Berınde çok 

büyük bir alaka 
uyandırdı 

Berlin; 8 (A.A.) - Yan resmi 
bir menba.da.n bildiriliyor: 

Stalinln halle komiserler heyetl 
reisliğine tayin edildiği hakkında 
Moskovadan verllen ha.ber Berlkı 
siyasi mahfillerinde çoS. bUyük bir 
alaka uyandrrmıştı:r. 
Alınan büriclye nezareti, yaban· 

er gazeteciler tarafından aor.ulan 
suaUere cevap olarak Sovyet ka.y. 
nakl:ırma nazaran bu değişiklik ee_ 
bebiniıı Molotofun hal!t koınise'l'ler 
re.isllğintlen çekilerek ıbütün faali
yetlni hariciye komiserHğ.ine haS" 
retmek arzusundan odğduğu söy • 
lenmi~. 

Berlinin ne re!D'IJ ne de yan 
re.smt m:ı.hfillerinde bu Sovyct be. 
yanatma. hiçbir şey ilave edilme • 
mektedir. 

AmerUtada 
130 Alman 
tevkif edildi 

Hamburg 
bomba
landı 

Bresteki Alman 
zırhltlan 
Alantiğe 

açıtamlyacak 
hale getırildi 

Londra, "I (A..A.) - Hava neza:re. 
tinin tebliği.: 

DUn gece Alman,.aıım §imali garbi 
si Uzerfne yapılu taarnıslar, bom. 
bardım&.n tcşkilMımızn ait bUyük bir 
tayyare fllosu tara!mdan icra edl.1-
mlştlr. Hamburg yeniden ba§lıca 

hedef c.lmU§tur. Neticelerin tamamiy. 
le mQşabedesfne hava p.rllan mUsait 
değildi. Fakat bUyUk yangmlann çık
tığ"ı görUlmUşttlr. 

Dü1manm işgali altında bulunan 
sahillerde le Havre tersaneleri ve dl. 
ğer hedefler de bombardıman edlJ. 
mişUr. 

Fr!.se adaları açıklarmda takriben 
be§ bin tonllAtoluk bir düşman iaşe 
gemlslnc isabet olmutlur. Bu gemiye 
kaybolmU§ nazariyle baktlablllr. 

DUn gtlndUzUn bir ln~iz bombar. 
dıman tayyaresi Holanda ve .A.lm:ınya 
sahilleri açıklannda dU';lil&n gemileri 
araştmrl<en dUşroar bir devriye 
gemisini batırııut ve diğerini de ateıe 
vermlşUr. 

BUt~ bu hareketlerde Uç İn&illz 
tnyya .. ""esi kaybolmllflur. 

LoDdra, 1 (A.A.) - lngttiz avcı 
tayyarelerinin bu sabah dört dUşman 
avcı tayyareSi dllşürdUkleri halter ve 
rllmek.tedlr. 1nglliz bombardıman tay 
yarelerlnln Almanyanm §imali gar~ 
Bi llZ!f"ine bu gece yaptıkları hücum. 
da başlıca hede.ti Hamburg tqktl et. 
ml§Ur. DUn bombardıman servisine 
mensup tayyarelerimiz dütman gemı.. 
lerine htlcumlarma devam etmişlerdir. 

Londra. "I (A.A.) - tiıgtliz hava 
nuın ve amirallik dalrest y11kaek me
murları, Alman SCharunhonıt ve Gne
senau zırhlılannm hiç olmasa Allan· 
tık muharebeıdntn en nane deTnai 
ısın. sınt surette muharebe hartet edil· 
mi§ olduklarında mUttetıktirler. Bu 
gemiler Brest Ilmanma gireli §imdi 
be§ hafta oknuttur. Ve o zamandan· 
beri tng!llz hava kuvvetıerin1n yap
tığı 15 büyük akm emaamda muntn· 
zaman bombardıman edllmtııtır. Pa
zar gilni1 yapılan hücumda, §imdiye 
kadnl' misli görtllmemlf darece bUyUk 
ve kudreUi bir. bombardıman tayyare 
tlloau kullanılmı§tır. Bu IY.>mbardı

man ta)'YU'clertııde. muazzam mlk
tc.rda zırh ~!er bombalar stoku var
dı. Bu iki Alman gemlslnln harbin de
vamı müddetince denize açılab!lecek· 
ler1ndm dahl şüphe edilmektedir. 

Habeşistanda 

Koram 
işgal edildi 

Biı... İtalyan generali 
daha esir düıtü 

Nahobl, 7 (A.A.) - !mpara· 
torluk kuvvetleri kara.gfi.hmm teb
liği: 

HalJetjstanda, şimal cephesinde 
Dı:>esiyeden ilerliyen kıtnlarmıv: 
Koramı işgal etmışlcdir. Burası 

ırakta vaziyet 
(Bq tarafı 1 nclde) 

Bağdat, 7 (A.A.) - Irak harbi. 
ye nazırı Naci Şevket. .Ankarayı 
ziyaret etmek üzere Bağdattan ha 
reket eb:nJ§tir. 

Beynt, 7 (A.A.) - Irak bWdı" 
meti, huauıal otomobillere el koy~ 
mak ka.ra.rmı almı:şt.Ir. 

Loadra, 8 (A.A.> - (B.B.C.) 
Orta Şark İngiliz hava kuvvetleri 
karargahmm tebliği: İngiliz hava 
kuvvetleri Irakta salı gU.nü :M.aas
keri Raşid Tayyare kara.gli.hm:ı 

taa.rnız etmillerdir. İki motörlü 
bir tayyare berhava edllmis, han· 
garlal'da yangm Jar çıkmıştır. Yer. 
de bulunan diğer tayyareler de tah· 
rlp edilmiştir. Ha.rekat esnasında 
hemen mukavemet görfilmemiştir. 
PETROL BORUSU JNG1LtZLJ<J. 
KİN KO.."'liTltOLtl ALTINDA 
Nevyork, 1 (A.A.) - D.N.B.: 
Kablreden Associated Pre811 Ajan· 

IUla gelen blr habere göre, Iraktaki 
İngiliz lmvvetlerl Rabbaniye tayyare 
meydanını çevirmekte olan müdafaa 
batıarmı yararak petrol borwruııun 
kontroıllnU yeniden ele geçirm~lerdir. 

Kahire, '1 (A .. A.) - İngiliz umumt 
karargtl.hmm tebliğinde Habbaniyede 
harck1tta bulunan İngil.lz zırhlı kıta
lariyle Irak kuvvetlerinin Salı gUnU 
:ıstleri kampa hAkim mevzilerden tnr
dcttik.lari bildirilmektedir. Asilerin 
r:a~iatı çok ağır olmUjtur. İngilizler 
lbmal t"dillr derecede az zayiat vel"' 
m!.§ler, 300 den tazla esir almıglardır. 

Beyrut, 7 (A.A.) - Irak ge. 
.nelkurmayının tebliği: 

Garpte tayyareler Rabbani· 
ye kampını şidetle bombardr. 
man etm.i§lerdir. Mühimmat ve 
petrol depolan ciddi hasara 
uğratrlmı~hr. 

Yerde iki tayyare tahrip <e· 
dilmiştir. Düşman hava kuv. 
vetlerl ild de.fa iaşe kampını 
bombardunan etmiş ve kamp 
ve tayare meydanı üzerine 
yangın ve lııfilô.k bombalnrı 

atınJ§hr. Hasar fazla mfihim de
ğildir. Tayya'l"elcr ve hava dafi 
bataryaları mUtead lit bomba.r
donan tayarelcri düşürmUşlcr. 
dir • 

Cenupta bir düşman tayya
resi Bas.ra önlinde bulunan kı
taları bombardonan etmeş ve 
bir çok bomba atmışbr. Kıtala. 
rmıız Basrndaki İngiliz ordusu· 
na IıUcum etmıştir. 

Neticesi henilz malüın ol· 
T;:ıayan çok şiddetli bir muhare. 
be vu.lrubulm'1§t:ur. 

6 mayıstn dURinan 11 tayya· 
re kaybetmiştir. Aynca ~ tay· 
yare kaybetmiştir. Aynca 5 
tayyaresi de hasara uj::;'ra.tılmış. 
tir. 

Irak hükfuneti Mısınn 
tavassut teklifine cevap 

Beyrut, 8 
bildiriyor: 

verdi 
(A.A.) - D. N. B. 

Irak hUkümeti, Irak noktci naza
rının değ~tirilmcsi hak.kında.ki Mr 
sır notasına cevn.p vermL5tir. Irak 
hilkfuneti Mısırın Bağda.tt.aki elçi • 
sine ealı gtinil tevdi ettiği cev::ı.bm.. 
da, ilıtllfıfm tarihçesini bir defa 
daha yaptıktan sonra her türlil ilı.. 
tilat vurtalarmıı müracaat etmiş 
buhınduğuna işaret etmektedir. 
!ngUtere !bilfiil Irak 'krtalanna hü
cum etmekle Irak& harp iHin etmiş 
tir Binaenaleyh uzlaşma artık 
mUmkftn değildir. Bu sebeple Irak 
milcadeleye devam edecektir. 

Irak hilktlmeti Mısır hilldlmeti -
nin gösterdif;1 rnuhnbbctten dolayı: 
teşekkürlerini bildirerek cevabına 
nihayet vermektedir. 

Vilkinin 
yeni bir nutku 

Ambalagiııiu 50 kilometre cenubun Vaşington~ 8 (A.A.) - B.B.C: 
da kirln olup ltalyanlann Adisa· Amerikada son cumlıurrcisi se· 
baba He Aamua araamdakl son çiminde cumhuriyet partisi 
mukavemet merkezi idi. Alınan e- nam:ıoJedi olan V"ilki dün gece 
slrler arasında bir general da var- Nevyorlcta. bir nutuk söylemiş. 
dır. tir. Vilki nutkunda demiştir ki: 

Cenupta kıtalanmrz Negellinin - .Bıitanyaya gönderilen le-
50 kilometre şimalinde Uadaradıı vazımın gemi 'lmfilc!eri teşkili 

NPvyork, 8 (A.A.) - Ste:ıını a.JılA- dilgmanm kuvvetli bir mevziine hU veya tayyare devriyeleri tesisi, 

. . 
emımamesı 

Amerikadan 
transit geçe
cek mallar 
ihraç ruhsatiyes!ne 

tabi tutuluyor 
Vaşington, 8 ( A.A.) - ArO"_ 

rika reisıcumhuru Ruzvclt 
rettiği .bir emirname ile Birl;,;t 
Amerikadan transit olarak g 
cek malları da ihraç nıh.sati 
sine tabi tutmuştur. 

Bu karar, mihver veya. 
verin dosau olan memleketi 
kaçak mal gitmesine mani o 
ğı istihdaf eden yeni bir. t. _,. 
suretinde telaki ol~ 
Filhakika cenubi .Amerik 
Birleşik Amerika. limanları 
luyla Japonya da. dahil o~...J 
zere diğer memleketlere Y8.P"':J 
sevkiyat bir dereceye k 
tahdit edilmiş olmaktadır. 

Japon gazeteleri 
yazıyor: 

ikinci Lenin 
iktıdar mevkiırı 

geçti 
Tokyo, 7 (A.A.) - .Bütlbı 

pon gazeteleri Stalinin Sovyet 
ntlserler heyeti reisliğini bizdl......., 
ruhte etmiş olmast mlhıasebetır 
Sovyetler Birliği lehinde mak-" 
ler ne.c;rediyorlar. 

Nişi Nf3l gazetesi, ikinci biT .,, 
ninin iktidar mevkiine geçtiği ti 
mütaı:ıasında bulunuyor. _.., 

A~a.hi gazetesi, Kmlord~ 
Sovyet lıükfunetinin ve konıtlP"" 
partisinin arttk bir kill teşkil et1' 
lerini yazıyor. _. A 

Miyalro gazetesi de şöyle ~ 
Stalin 20 senedenberi tM."~ 

peçeyi yırtmıştır. Stalin _ Mo>J'. 
ekibinin aydm bir siyaset ta.Idf 
deceğine §ilphe yoktur. 

Romanyad' 
Yahudilerin Radyo 

makineleri toplamyot' 
Btikreş, 8 (A.A.) - ~ 

jansı bildiriyor: 
Yahudilere veya Yaıhudi 

leline veıil.mi9 olan radyo 
tiyclcıi diln n~en bir 
me ile ihtal olunmuştur. -n-ın-'l• 

olan bütün Yahudiler makMl,,,,_
polise teslim edeceklerdir. 

Bu tedbire sebep, Yah•MTl··-·"~

clıklarr haberleri devletin 
tine r.a:rar verecek bir ta.rJıd8. 
dan ağıza do}8'~. 

ıand~: cum etmişterdir. Buradaki hare - yahut diğer vasıta.farla emniyet· 
Federal zabıta, dUn sab.h erken. klt ml18ıı.it bir surette devam edi- le naklini Amerika temin etme. Ceıtı31 adm.da bir f0f6r, #,, 

den 180 Alman tevki! et..miftir. Bunlar yor. lncanaa zayia.tJıms ağır değil.. lidir • ,, alndck! 3481 numaralı~ ti 
isticvap edildikten sonra Elli.IJ • la- dir. matya.dan Yedikuleye ~ 
landa göndcrilmf§lcr ve :muhnctrier f. 1tnly ı•..ı-ı- ..ı-aıı ....... ... k ı 11>1 ,..,_._ .. ,~ .. , __ .. ,..... 

an aoma ... U&N> ll..... §&nu ..... Fran•ız aahı·ııenn· den er eo . ., .. ucuuu~ p&uao-
dnreslnin emrine verllmfşlerdl.r. h!Unde krtalaruna: Bendar De Kamın ° !ırlayllD. demir halka ~ 

Şama geldikten sekiz on glln 
sonra mUclirlmb Riza beye "B·
zim lbrahim efendi gayretlidir. 
Ona çok iç vetin, gı>rUr. Likin ya.
r.ma delikanlı ete1uli toymaym. 
Gü~cl } ü.zler temnşaaından ~ 
landJğı ir)n i6Jer geri kalır!., ele • 
mi~. MUdir.imb. na.zilt bir zat, b&D& 
bir fi • • 811ytemedi. Fake.t, iki du
da ktan çıkan dU:nyaya yayılır, f
gittiaı. G&alüm çok indndl. Biz aş 
kr neea.d ebliyiz. E~da o ha 
rareti ~knnıı. bakidir. Ceaabl hak 
zlimrei UŞl}aktan bi'Li cüda eyle • 
me.in.. Amln.. Şu kadar var ki zam& 

öğr nildlğtne göre bu Almaıuar, mevkiint zaptetmtı1erdir. Burada açılan top ateşleri te olan 19 y&§Ulda .Balll ~ 
Ruzveltin •ıhM vaziyeti evvelce mUcehhizlcr taralmdan aamıç 100 İtalyan eetr edllml§ ve malzeme Londra, 8 (A.A.) - Fransız sahil. çarpml}t.Ir. il'...; 

Vatlagtıoa., 8 (A.A.) - RuzveL vapurlarmda istihdam edilmekte olan lğtlDam. ol11DD1U§tur. • ~ lerine yer1eftlrllml§ bulunan uzun Gew; kız bu aaretJe ~~;,. 

nımızda ba atkı melbi ortadea 
k'Ulıtyen kalkmıştır. Hmes ha l!iP 
ve bu mUhahbeti llllsltl pepnm 
za11n1 .g1bf b4tıl tarafa bamletfer. 

Bir g11n daime namua gid~ 
kcn dairede sftsltt paşa !le ka~ 
laştdt. Btıbç efendiler vardı. Ve ........... ,. 
ı.,. tbra!ılm efendi yine bö1fe ~ 
11 akatlr ~. dedi. "lnt. 
elt-no~.. Fa'ltJr lıbı ~ .... ?,.. 
•~ .Ma~aUalı. 

tfıl Mhhf '99.Ztyetl dnn dllzelmişae de ve muhasamatm btaayetlnde ipiz kal. menzitll .Alman tA>plan dUn akşam ba.cak!armdan yaralaDDllto 

dôt:t.or flı:l güa dalı& dıvan c;dmıa - mı §Olan gemi tayfa.landır. Darülaceze menfaatine Davr mmtakasmı kıaa bir mUddet haatancslne kaldmJmqt,ır. --~ 
masım reJsicumhura tavsiye etınrlt bombardıman etmişlerdir. Güneş bat- SOKAK~ tıU BA~ 
tir. nu··n geca . müsamere madaıı az evvel birkaç dakika fa.sıla Sirkecide, Afyon~ 

11 DarWAceze menfaatine bu ak- Ue müteaddit ııalvotar atıtmıştrr. lkı mirtl .A.lber- o~u Jojet .,.......... 
ZA yt - ô::'fum asker 'l'evf!kten 1 • j t Ü • d 17 §8.l?l saat 21 de Fransız tiyatro. kişi ölmtl§ 12 ki§f yaralanmI§tlr. lr. dtln Authı klHllNllDde ft9 

dolayı JCytıp kaymakamlrr,mca :rapı•. ngı. ere zerm 8 sun.da. Viyoiensel Feyha Kaval gmz tayyare d:ıfi bataryatnn. Alıruın birdenbire !enala§?Dlf· bayıot 
makta cıllıa 7U"dmbn 83f7 " lo.21 A~man tayyaresi dUşUrUl;Jd' tarafmdan bir koneer veril~~. t.oplarmm ate, mhlıatinl tesbit etmek de Beyoğlu hutanmlDe ~ 
.._ ...._ ~ ettim. Y_..... a. 1 - bunu şehir tiyatnlea artiatlen. Uzere tarassut UÇUfU ya.paıı Kewr. Bundan bafka, Ak.,..,..., 
... ...,.. •• lıılkmD ollDadııl= .ııa. ' I Londra, 8 ( A.A.) - lngiltere il.İn tme9iJ edıeeekleri ~s • eu ~ prit tqyarelerl.ae atq açm11tarchr. 80kağuıda otaran KebO* ,-
dirim. üzerinde dün gece en apğı 17 pePeti takip edeceld:lr. Bir Menerpllt helezonJar ~rek admda birlBt t'le dOn ~ f' 

.,... 8lıfalmo ,..._.. • Tw. Alman b:ımhardmıan tayyaresi ?Cüsamere hasrlB.tx tamamen lnmeğe b&§Iamrştır. !Bu tayyarcnl.n hma çrkarlren dtl§Up ba~ 
----~ ~~ı ... ~ .... ~_AL~~-~~~XoQl.wt0•"YS~ 
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___ Cörçil 
''Topuk döven ıtımat aldı 
Cinsinden itimat takririnin 

ren anlaşmadan bahsetmiş ve 
şöyle demiştir: 

Fransada imal edilen kamyan. 
larm yUY.de kırkının Atoan cep_ 
helerine ait olduğu bildiriliyor. 
Alınanlar için en iyi tank. 

ı: ... 

Bununla beraber şura.:ımı lınhrlr
mak liznndrr ki Napol:yon onlultı'M 
Fransız ihtilalinin kurtarıcı ve 
müsa.va~ ruhunu da birlikte gö
türüyorlardı. Bitler imparatorlu -
ğunun akasında ise ırkı hodciun -
hkla c.'lSuı:.1uk, yağma ve izladen 
ve Prusya çi?.mesinden bnşka bir 
şey yoktur. Nııpolyon öldü. 
ımt1'ANYA Mtl.J..ET.tllıı"lN Kt:.RTA· 

oı k' müzakeresi aca . " münasebetile 
söz alan 

Başvekil yeniden 
beyanatla bulundu 

Çörçil, Boğazlardan 
geçen Alman vapurları 
hakkında Loyd Corcun 
sualine de cevap verdi 

lardan bir h"Ismı Çekoslovakyada 
imal edilmektedir. Polonyalılar 
Almanlar için çalışmaktadır. Ve 
işgal edılen arazinin hepsi ma. 
kinistleri ile birlikte Alınanyanm 
emrindedir. İtalyanların mu
hariplik vasrflarmn büyUk bir 
ehemmiyet atfetmcmekliğiıniz 
mümkündür. Fakat 1talya.PJar 
birincı sınıf makinistt.irler. Bir. 
leşik Amerika şimdikinden daha 
fazlasını yapabilir. Eğer AI. 
manyaya yetişmckliğimize imkan 
vermesi icabediyorsa., aldrğnn 
malllmata göre, şimdiye kadar 
yaptığından gayri mahdut bir 
surette fazlasını yapması lfı.zım
dır. 

4Ioıan devlet reitmıha 'l'tirldyc 
~da söylediği sfüler, filhaki
ka ~ı: kısadır. f'akn.t, blzi tıuır 
-.ac 'e takdir etmek bakımmda.n 
tolc isabetJJ , e clddon vecizdir. 
11

er llitler "Yeni TUrkfvenin bil.. 
l'\ik ve da~ı yaratıcısı" ~dan baJı
~Crken "taliin terkettiğ:l ve ka.. 

de1fn hlüthl~ lnhluuna u~rrnttığı o 
'~ lbiittefUderlnc il'ti muhtc -
~ misali verdi,, di,ycrek; kcndi
'llQjn de A tatürlı:Un hareket 'e 

"'-ıeJeriftdco Jllıanı aldığını söy. 
liil'or. 

llu s<izlerilcn anladığmuz şudur: 
lfıtıer Ata.türkün ve bugiiııkii zl • 

'da.rlarmm haynmdır. Türkiye 
rt'allııt ve müstakil bir siyaset ta.. 
kıp CbnokJe kendisine en güzel 
bir hattı h!U"dı:ct bulmuştur. Bu 
,..._ yürürken, hlçbir ynbanc.ı 
'llenfaat ,.c siyns{'>t i.Jet olmıya... 
~· kendi istiklalini, izzeUnefsinl, 

Londra, 7 (A.A.) - Avam 
kamnrasmda hükfımete itimat 
takririnin müzakeresine bugün 
Lloyd Gcorge'un bcyanatiyle 
tekrar başlanmıştır. 

Lloyd George bundan ~-0nrn 
Yunanistan harekatına geçmiş: 
"Yunan ordusu Arnavutluktan 
Manastır gedığiııi müdafaa ede. 
bileceği bir hatta çekılmeliydi" 
demiştir. beyanatına telmih ederek şoyle 

demiştir: 

.Yati menfaatlerini mUdafaayn 
"-~ıl' bulunması, takdire 58-yandır. 

iter HiUerin bu görti~U ve görü
:11llii ınlllet meclisi ldin;üsUndcn 
'totnprimo halinde ifado etmesi, 

ulidyenin takip ettlği &iyascttcn 
1111.'nı.nıın olduğunu göstermektedir. 
ı.... iliz, ütedenbcri s<iylüyoruz; po· 
"'1ikaınız ~ık ,.c sal'.ihtir. J<mper. 

~~t değiliz. A\antür peşinde 
~ağa da niyetimiz yok. !\ince -
~ iı c nefret ederiz. Kimsenin 
~llllda \'C topraimda. göztimüz 
~~tır. İstcdiğlınlz r;ey, istikllil 
~ hiirriyctfmWn masunlyetidir. 
'-. salgı gösterenlere kal'lit yn

~nnız miitekabllen aygı vo 
~~I göstcnnektfr. lstik131 ve 
~tıiYetinıbJn tehlikeye düsürül. 

"'ııı.ınl:' müsaade cdomeyiz. İzzeti· 
::ıılınızın kmlınasma 1ahammü -
"'411l.lb: Yoktur. 

lııtı1<1aı ,.6 hürriyet, milletler i -
~ Cll kudsal bir !)f'ydlr. Onsuz ya.· 
~lıı.r, izzetinefsi olmıyan ulus. 
~"dır. izzetinefis sahibi olnuyan 

ı...!'e bir duyguyu taşmuyan mn
.~. dalma zelil ,·e sefil olurlar. 
~tin<"fis sahibi ola.nlanlır ki, ne 
'l'••-ı..... '""larına köstek, ne cllcrln~ k~-
~ \•e ne de boyunlarnın. zıncır 
'it l'Urlar. Hakir, zelil, sefil, c
~·c l'Clr ynşama.<lıı.nsa, lstlklii.1-
Sİ c hürmet ettirmek, lıürrlyct
~ ile saygı göstertmek için ölür 
'-~ ÇUnku. ~irliklc l'ltlklii.I, ı~ıklıı. 
~lılc kadar birbirlerine zıddrr. 

\ Yhislam Piri Zado Sahih MoL 
,~r, kzotlncfsino çok düş
~ ". İstibdadın en kara ,.c kan

'-~lerinde, ya.,amak için mu. 
'-~ el, ct<!k öpmek, dalkavuı..
l>i h.Pnıak tizıingelirkcn, o böylo 

,~let<>, ktiçiklillftğe tenezzül 

"-r ~ , hükftmetc de, saraya da 
~ ' tutarak, lstlb<lada tükUrerek 
f~ tliıı ~ntriiDU ''lı:lmseden ümidi 

~ ~ l'lnteden, pürübal dllenmc-
g~lnniştL 

~~ ~b Molla bir gün sıkıntıya 
1ıı ~... lfoyoğlu antlkac.1larmda.n 

~· I>a.'jabııhçeshıdeki yalısm:ı 
~ tı", ona eski btr Hind !ja.h gös-

t .. 
tk. nrtfane sornr: 

~ .. ~ lıJn paranızla kaç para e· 

;:111, Şalı C\irir, çe,irir. Nefa.. 
t e -~'llır; ağunm suyn akar. 

~~ ~lli etmek istemez. Dudak' 
O~ 1 

bUrorck, sahte bir l t1ğna 
~ap V""rir· ....... ""' . 
~ lleş yüz altın! 

~İıı b 1'1olla salın en asaj;PJ bin 
'\lcı lltj Yilz ı~ • ecJeceI,rinl bildlI,ri 

~ lllnht~r Yahudi ile mü. 
~ltıı Ya IUzum gönncz, haftaya 
~ '-'ıılQI l!!Öyllycrck u'"Urlar. 

,,., ~ı bir hafta sonra gelir; 
·•fi ... 

"ııı • uar llllsafirlle oturan Molla-

Lloyd Gcorge ezcümle şöy_ 
le demiştir: 

Takririn hükfunete itimat be
yan eden birinci kısım üzerinde 
herkes muta-bıktır. Fakat hülru. 
metin harbi sevk ve idaresine ait 
kısımlar hakkında bir hoşnut. 
suzluk ve inkisar mevcuttur. 
Harbin &:-vk ve idaresi hakkında 
diplomasinin ehemmiyetini bil. 
hassa kayıt ve işaret eden E
denin nutkunda Türkiye ile olan 
münasebetler hakkında daha faz
la şeyler, İspanya hakkında bir. 
kaç şey, Vişi hakkında birçok 
ı;eyler ve Sovyctler birliği hak. 
kında da <laha fazla bazı şeyler 
bulunabilirdi" demiştir. Burada 
Eden, Lloyd Georgc'un sözünü 
kesere!{ demiştir ki: 

Sözlerimde hakim o1an cihet 
düşmana yardım edebiJecek hiç 
bir şeyi söylememekti. 
LOl'D CARC NELER SOYl,ÜYOR 

Lloyd Geoııge'a göre, Tür
kiye Alman gemilerinin Ege de
nizi adalarım işgal için Boğaz. 
!ardan geçmesine müsaade et. 
miştir. Hatip, Edenin "muha
rebenin bu hususi safhasında 
havati ve belki de kat'i mahiye. 
ti -haiz olan vakıadan'' neden 
dolayı bahsebnediğini sormuş 
ve şöyle devam eylemiştir: 

Milletimiz yardını için şimdiye 
kadar yaptığından çok daha 
fazlasını yapmalıdır, fakat ha
kiki vakıaları bilmesi icabeder. 
Milletimiz mazide pek çok buh. 
ranları, pek çok hezimetleri .kar. 
şılamışır. Bunun için olup b1ten. 
lerden korkuya düşemez. 

Lloyd George, bugünkü vazi
yeti geçen harpte 1ngilt.erenin 
yanında Fransa, Rusya ve İtalya 
bulunduğu zamanki . v~ziy~:ıe 
mukayese ederek demıştır kı. 

1918 de Amerika da birliktcy. 
di. Fakat değildir. Ve milletle. 
rin heyeti umumiycsi ~tibariylc 
v~.helerinde bize zaf:r:ı .el~e et. 
miye imldln verecek dgışıklık ba
sıl ol uncıya kadar mevzi tutm~ 
mecburiyetindeyiz. Büyük Bn. 
tanyayı zaptolunamaz bir impa. 
ratorluk haline getirmek. ve v~ 
ziyet bizim için uygun bır şekil 
alıncıya. kadar mukavemet et-
mek zanıretindeyiz. . 

Lloyd George devam .ed1yor: 
Stimsonun Amerikalıların 

vaziyetin vahametini takdi~ ~ 
tiklerini gösteren nutku buyük 
memnuniyeti muciptir, fakat a. 
ıacağıınız şeyi, daha doğrusu bu 
şeyi almaktald sürati izam et. 
memek çok ehemmiyetli bir nok-
tadır. . d 

Alman denizaltıları balısın e 
vaziyet geçen ~arp~indcn dn. 
ha mütlıİ§ oldugu gıbı hava bo:;ı 
bardımanı vaziyeti de hasara ug. 
rayan gemiler b:ıhsind.? . bat;an 
gemilerden de daha muhımdır. 
Geçen harpt.e Birlcşi~ ~erika 
filosunu Atlas denizı!X: gon~eı:
miş, Japonya da. P~ık ~.enı.zı. 
zi muhafaza etmıştir. Bugun ıse 
Birleşik Amerika yalnız A1~!1-
yaya karşı inşa ebnekte. degıl
dir. Bugün Birleş~ .Amerik.n. a!
nı zamanda Pasıfık denızının 
muha:f aza.smda da yalnız oldu. 
ğunu daima hatırda tutmak mec 
buriyetindedir. 
FRANSA OTOMOBİi, SANAYH 

ALMA'NLAIUN EJ,1.."lıl'Dt~ 

Müteakiben Lloyd Georgc, 
akt.edildiği bildirilen ve Fransa 
otomobil sanayiinin mnm'!l kay
naklarını Almanların emrme ve_ 

Lloyd George sözlerini şu su. 
retle bitirmiştir: Lloyd Goorge her halde !rana 

işaret etmek istemiştir. Kendisi
nin endişelerini bu suretle t~kin 
etmekle bahtiyarım. Anla ·ma 
Türkiye ile 1 r-:ı '1 arasındadır ve 
Türk _ İran ln dudunun takviye. 
sine ait tedbirlere taalluk et. 
mektedir. Bu anla.,cunadan tama
men malumatmuz vardı. Ve an. 
lıı..,'üna bir müdd,.ttenberi hazır_ 
larunaktaydı. Anlaşma 19 nısan 
1941 ae meriyete girmiştir. 

Başvekilin asker mevcudumu
zun tekmil tevzıatrnı yeniden 
tetkik etmesi lazımdır. Keza 11 nrp 
meselelerini tetkikten ve baş.. 
vekile esaslı fildrler vermekten 
başka vazifesi olnuyan 3 veya 4 
azadan müteşekkil hakiki bir 
harp meclisinin bulunması ica... 
betler. 

Llod Gcorge'den sonra söz 
alan Çörçil evvcl!l Lloyd 
George'un nutkundan bahsede
rek demiştir ki: 

Her zaman meclise şeref ver. 
mek üzere salona girişi çok e.. 
hemmiyet ve takdirle karşılanan 
Lloyd George'un bu nutku 
her halde pek d,. teşvik edici ma
hiyette olmamıştır. 
JfüI<;NLV fü\ZI l\1Ei\fl,EKl<11.'Ufü 

DEN BAUSI!."'Tl\fEYİŞtNJN 
SF..HEPI.ERt 

Lolyd George, Edenin 
lspanya, Rt,sya, Vişi ve Türki. 
yeyi zikretmediğinden şikayet 
etmiştir. Bu miizakere umumi 
harici siyaset hakkında bir mü. 
zakere değildir. Haıiciye nazırı
nın nutku sadece söylemediği 
şeyler bakımından müta.lea edil-= 
memelidir. Keza nutkun kıymetı 
de söyledikler). DM.arı itibare n.. 
Jınarak mütalea edilm lidir. 

Eden .İspanyaya tdınih et· 
rnemişse bunun stfucbi İspan~ 
hakkmda birçok haberlere ma.. 
lik bulunmamaklığnnız veyahut 
söylenecek şeyler mevcut bulun. 
maması değildir, fakat İspanya 
hakkındaki şeylerin şimdiki işle. 
rim.ize faydalı bir şekilde nasıl 
te.'?rih edilebileceğini anlamıyo
rum. 

Rusya hakkında birçok şey2er 
sövlenebilir, fakat bunları soy. 
liyerek herhangi bir fn~?~ elde 
edeceğimizden emin degılın:ı. Bu 
suretle Sovyet hükfımctınden 
tee,,.c;kkür alacağımıza da tam~ 
men kani bulunmuyorum. (Gu. 
lüsmeler) 

Vifıide olup bitenlerin hazin 
ve di:nayetkfirane tarihi üz.erin
de uzun uzadıya durmak mfun
kündür, fakat bu müellim man
zara üzerinde uzun uzun durmak 
He bircok şeyler kazanncfiı:.öı:mızı 
hakikat.en Z.."l.mıebniyonım. 

TUilKİl'E BOÔAZJ,ARDA • 
GEÇEN \ APlffiLARf 1.'.\l\İP 

TEVI\İF ıml:\mz 

Türkiyeye gelince, ;ınün~
betlerini fevkalade takdır ettıgı
miz ve bu büyU.k dünya mücad<:
lesindeki rolü en büyük ehem.mı. 
yeti haiz olan bir m~~ek:,tt:n 
bahsederken gösterdıı,'l büyük 
ihtiyattan dolayı Lloyd George'a 
teşekkür ederim. (Alkışlar) 

Lloyd Gcorge'un Türkiye hak
kındaki endişelerini izale edecek 
olduğum iki nokta mevcuttur. 
Birinci nokta., Yunan adnlarmı 

zapt için Alman askeri nakleden 
ve Çanakkaledcn geçen vapurlar 
meselesidir. Türkiye bu vapur
ları t.evkü hakkını haiz bulun. 
mamaktaydL 

Çc>rçil burada Mon~rö mu· 
kavelesinin Boğazlara aıt mad. 
desini okumuş ve geçen ti~<lf'ct 
vapurları hakkında şunları ıüivc 
eylemiştir: 

Geçen vapurlardan biriniı: a
daların işgali için kullanıldıgmı 
zannediyorum, fakat Almanlarla 
ltalyanlarm elinde yine bu mak
satla kullanılabilecek başka va. 

Lloyd George•un nutkunun, 
bizzat kt ndisi tarafından bir ce. 
sarot kırma devresi adı verilen 
böyle bir devrede pek de yardım 
edici nutuk olduğunu za.nnetn•i
yoru.m. Nutuk, cesaret kırılma. 
sım bertaraf ederek uzak bir 
hedefe doğru ileri atılmaJ ı itıyat 
edinmiş olan evvelki harp zaman 
lannın büyük bir şefinden bek. 
lenen mahiyette bir nutuk değı!. 
dir. Öyle zannediyorum ki bu 
nutuk şanlı Mar~al Pctcnin 
Re)Cllaud kabinesi zamanmd~ ka
bineye hayat ve kuvvet vermek 
için söyliyebileceği bir nutuktur. 
(Gülüşmeler). 

Milza:kerelerimizin it: rı.,t reyi 
ile kapatılmasının elzem olduğu 
fikrini açıkça ileri sürmüş oldu. 
ğumdan dola} ı Lloyd Geor
ge'a minnettanm. DinlcdiğJtniz 
nutuk da hükumet.in itjmat reri. 
ni istemekte haklı olduğunu 
göstermektedir. Zira harp sah
nelerindeki muvaffakıyetsiz' ik ve 
ınkisarlarmıızdan sonra, hüku. 
met avam kamaarsmm kendisi. 
ne karşı olan vaziyetini öğren. 
mek hakkını haizdir. 

Bu cihet, azim ve ikdam ile 
hareket eden harp hükfımetirr.ı
zin istikrarı hakkında iç bir şüp. 
heelri kalmaması lil?..ımgelen ec. 
n~bi milletler için bilhassa siya. 
setlerini hali hazırda ölçü ile tat
bik eden milletler bakımından 
daha çok mühimdir. Çok büylik 
meseleler mevzuubahis olduğu 
ve filhakika hepimizi tehdit ede. 
cek ve etmekte olan müthiş tch. 
likelerin izam edilmemesi clıcrn 
olduğu için bu m~el~r hakkın. 
da kat'i bir kanaatımız mvcut 
olması icabeder. 

HAKSIZ UA OLSA BİR 1'1'~'KlDt 
UEDDEDECEK Jo;N SON ADAM 

lJE.ı.".l~l 
Düşman memleketlerde m~

kerelerimiz en büyük aHlka ıle 
takip edilmektedir. Bu memlc. 
ketlerde şimdiki zim~d.arlar~~ 
her şeyin yolunda. gıtmıyeoegı 

hakkında büyük ümitler besle~ 
mektc: olmasından dolayı pek zı_ 
yade memnunum. Bu şü.~h~leri 
izale etmenin veyahut bu umıtle
ri kırmanın yegane şekli itimat 
veya ademi itimat reyi ile neti
celenen tanı bir müzakeredir. Bu 
reylerin teroddü?e ye_r. ~ırakmı. 
yacak §kilde verilmesıru ıstemek 
hükfinıetin hakkıdır. Haksız 
da olsa bir tenkidi reddedecek 
en son adam benim, fakat nüf~z 
eden bir tenkit olmalıdır. Bır 
de az çok kızdırıcı ~ahi):'ette 
tenkit nevi vardır. Agrr bır a. 
rabayı dik bir yokuşa ç~aran 
atlan yanındaki :ığaç~ hır ~al 
kopararak krunçılıyan bır seyır
cinin hayırhah bir niyetle haı"C. 
ket etmiş olması ve arabanın ye. 
kuşun tepesine daha <;abuk vn;
masma matuf olan bu geyretıı~ 
iyi neticelerle tetevvüç etmesı 

Parlfunentomuz hür bir parlfi • 
rnento, memleke•im;z C:e .hür bir 
mernl<'kettir. Bazı nlwaUe hayati 
m;:ü,ıyPtte de olu.ile.:·k olan cm
S'llsiz mil<;kU15.t vrı tehlıkclcrde da
hi parl:lmento m:ıe>s.:St satrmızı ol
tfuğu gibi mubu{ naya muvaffak 
c' duk. (Alkışlar'· Bııgiır:. hükfm:e
ı ı>: ÜZPrinde ru'a:ıan yük Dı'Vln • 

den bir yükü herhangi bir kimse
rıin knldıracnğım zıı.nnct.miyorunı. 
Tti. ki, Avam ka.marnsmın ve mil
lf' tin kuvvetli nıilzaheretine nail 
olsun. Bu ~ füümü tahfif eden ye
gfl.ne şE:>yin beşe:ri olnrak yapılma
sı ruliınkün olsun .her şeyin tara• 
fmıızdan yapılm.ı3 olması ve mil
kt itibarile oln.n şerefimizin terte
miz bulunmo.sıdır. 

BALKAN' HAREKATI 
NASU. OLDU 

Horbcli<~a ve diğer bazı mebus
lar harp zamanında hadiseler ve 
dü ımanın maksatlnn hakkında tam 
V<' sa,.ilı malümntn malik bulunul
m sındaki ehemmiyetten bııMet
tiler. Ballı:anla.rın istil.bı baJısin
dc, mut:nsa.vver ş ~·lerdc.n ta.fs.ilıi.. 
tile hnbcrdal" edildik. Diplomasi -
miz nlfı.kndar memleketlere kendi
lerini tchdıt eden tehlikeleri bll
dirmC'kten ve emniyet ve seliime
ti tahakkuk ettirebilecek yegilne 
çare olan müşterl'k hareketi der
piş eylemekten bir an hali kalma
mı. trr. Aralarında beş zırhlı fırka 
bulunduğu halde ıuıgarl "40 fırka-
mn harekfıt salısmda tah§it edildi
ği gline kadr, haftalarca çok bilyfik 
Alman kuvvetlerinin Macarista.n, 
Rmn:ı.nya. Bulgaristan yol De Yu
goslavyaya doğru hareketlerini 
takip ettik. Hitler bu şerait al
tında YunanWarın yardnnma gi
dilmesinin tarafmırzdan işlenen 
bir cürüm olduğunu söylemiştir. 
Mütehn.3ıslarla münakaşaya gir.ie -
mck istemiyorum (Gülüşmeler), 
fakat bu hakkındaki hilküm Hit
lcr taraf~nn ver.ilen bir cinayet 
nevidir. (Gülüşmelrr). Gözlerimi 
geçen günlere çevirerek seyrine 
tekrnr baktığım zaman, Yeni Ze
lnnd::ı. başvekilinin de çok asi1Ane 
sözlerle bildirdiği gibi, ) eniden lbu 
mü kül yola girmek mevzuubahis 
olduğu takdirde dahi, bugünkü ma 
liimntrmıza rağmen ~ine aynı seyi 
yapncnğnna kanaat getiriyonrm. 
(AlkDJlar) Gerçi hisslyat ela tari
hin verecC'ği hükümde ve ırklarm 
bakasında rol oynaya.bilir fakat, ne 
de olsa, askC'Ii harekatm mUUıem 
bulunduğu hislerden ziyade bu 
harekatı tnkibcden muvaffakıyet
ler baknnındın mütalea edilmesi 
icap eder. Şimdi. İtalyan diktatörü 
Yunanistanı istila etmek ve Al
man dikt:ıtöril de onun imdadına 
koşmak suretile Yunanista.nı ve 
Yugoslavyayı konh bir keşmekeşe 
sokmakla, hakikatte bu harbin 
tnıihi tamrunlandığı zaman hnttA 
askeri bakımdan bir avantaj mı 
kq.znndıklarmm, yoksa bir kay:ıba 
mı uğradıklarmın bilinmesi kalı-
vor 
• ALl\IJ\N onou u Btn KUY\Tr 

J[!\l'NAGI DE<11Lntı: 

ıtıcı \'AZll ESlı t GÖR ı..:llEGIN.E 
ll\L\NJ.l\f \'ARDIB 

Brttanya D'il!<ıt!nln • ':'llm Kama
rası .ı~ıtı.leUvle ifade edilen sert, mtıs
temlr \0 e B!lnnlmıız nrzu ve azim kud· 
reUnin kurtancı vazıfe.s1ni bir kere 
daha ı;örcc,.ğine it.iına~m vıı.rCl.ır. Bu
nu bUyük bir itimatla ı.ö:ı;ltiyonım. 

Z!.rn Eislerl o.--tasmda knybolmuş ltfi· 
çtlk bl:- ada değil!z, etrnfnn..7.da Br1-
tanya ımp9.r&t!>rluğunun hOtnn mD
lcU n genli bir t:erp!lme Uc toplan
makt dır. Şimdi, AUııa ut.esinde Rtr
lcş .;: Amerikanın kudreti bizim tara
fımızda ve yahut biz1m tarafmuza 
yakın bulunduğunu lltın ctmckt 1ir. 

Bugün re muğllık ve büyUk mfllılın
mat m~lelcriJ1i, ne de iaşe maddele
ri mcs lesini mUnnkap e~ınek l!te. 
m!yoı-Jm. İll.fe na:ı..ırı bu husu.sta giz
li cc~cic beyanatta buıunncnktır. 

Horc Bclishanm dUnkü nutkunda lxıh 
scdeb ıeceği tanklar meselesi baklan· 
d. bnc,ft bir nokta vardır. Zira kendi
si ha ·be tnlr.nddilm eden yıllarda har 
biye Ilt'ZUCUnfn b:ı~mda bulunuyoıı

du. C< çen bar te tanklar saatte 3, 4ı 
mil suraUc gtcrecek ve mitralyöz ate
şine mukavemet edecek gekilde imal 
ediliyordu. O zamandan beri mak!De 
fenni rı kadar ilerledi ki ~ındl saatte 
25 mil giden ve to~ ateııine mukave
met eden tanklar imal edilmektedir. 
Bu tO?:akkl HltlC!°i.'l bilhl\SSB :lstl.Cade 
ettiği bir inkıll.ptrr ve harpten evvel
ki yıl\Ar zartmda da teknik askeri 
mahfi!lcrin malümu idJ. Bu inkı!Ap 

Alman fikirlerinden değil, İngUlzlerle 
gencr:ıl dö Gol gibi diğer b:wlarmm 
zlhnlntlcn do~uştur. Bu !.nkılb.p ica.t 
fikrine malik olmıynn ve fakat tak
litte ytıksck salftlıiyt'tl olan Almı:mlar 
tarafından bizim vahim zararımıza 

olaralt istismar cdilmi<.tir. H!;rc Be
llshndJ.n, kendisini teselli etmek mak• 
ııadiyl~ ıuraımıı aöylem"k!lğlme mü
saade et.memu rica ederim. Hali ba· 
zırdald ağır tank lmalO.tmırı.: k ncllsl
nln harbiye nezaretinden aynldığt ~ 
man JugfllZ ordusunda mevcut bulu

nan ağır tank ınilu!an kadvdtr '" 
bu sene hltammdan evvel imaltl.tımız 
hali ha2n'da imal edilen tank mikcla· 
rmrn iki misline çıkacaktır. Bu he
sapta Amerikanın muazzam lstlhsallk
tı dahiJ değildir. 

Loyd 0orç•un hilldtmetin tC' kll 
tarzı b:.tkkındakl tenkitlerin ~rap 

Yeren ÇörçD, §imdiki teşekkUıiln ko

lay ve mlleJISir .urett.a ~tığmı w 
ball ?ıazrrd& bil teşekktlln ye:ıı taca
IAta U.bl tutmak niyetinde <>lnlad$
DJ a6ylemlştlr. 

ÇörçU. sözlerine ~ surt'tl l!evam 
etm!§tlr: 
HARBi KAZANMADIÖIMJZ TA""'9 
DIRUE KAFASI :KOPARILACAK 

ADAM BENDi 
Liby!\ ve Yunanistan 1..;lerl halrıo 

kında vl!rllen bUUln kararl.ır sadece 
hAdlııe1er1n tesiri altmd& i tlfakla. 
eerbest bir surette plısen h~ 
ttlal sıfatiyle me.uliyeti en katı '9e 

eahsi şekilde dcmihte ett!nı. Bunun 
neticesi şudur ki, harbi lm:ıarunadığr 
mız tal:dirde kafam ı·opıım~calt a
dam benim ve b!Syle olı.ıasmı tama
men kabul ediyor.ım. Zira Avam ka.
marası tıznsınm Akıbeti barbar galip
lerin ellntle belki bundan da fena o
lacaktır ı(GllUlşmeıer). 

Bnzı mnhflllcrde ve bilhasBa 3'llt" 
banl'ı memleketlerde orta prktan. 
sanld biz or:ıdakl me'VZlir.ıizl. kaybe~ 
meğe ve buna rağmen Okyanusl&rda 
ve o.avalarda zafere kadar harbe de
vam <>tmcğe fmk&n verebilir misinlz 
sibi baheedrtmek için bir temaytll var.. 
Akademik bir sevkWceyş vakınst o
larak bu belki doğru olabilir. Fakat 
Nil vndis!.ndc uğrunda muharebe et
tiğimiz gnyenln fevktllAde eh,.mmlyc
ti hakkında kimse kllçtlmscmesin. ND 
vadisi:ı!.n ve Sllveyt kanalının, Akdo-

lzdckl mcvzlimlzin ve :Z.:altanın kay-
n r1n a-bt uğ:ayabUcceğimlz darbele en 
ğın olur. Bu mc\'Ziler için Brit~ 
imparatorluğunun l>Utlln kayna'tlarlle 
muharebeye azmetmiş bulunu~ ... ruz ve 
bunda muvaffnk oıacağnnıza inanmak 
lçln lıtltUn sebcpl.n- mevcuttur. 

~anl'Qa sıkanrlar. Sahih Molla, 

~ 11an, birkaç ha.n.i konu~mıa • 
'it !ionı-a, haremden 58-lı getirtti. 
\ l(l'nd.islne vercceğbıl zanne· 
"tt '-tıtikaeJ keyifle kesesine sal. 
~ })arayı ''cnncğo hazırlanır, 
~-. 8-bıb Mollay onun bu hare
~ görıneınezllğe gelerek öteki. 

purlar da mevcuttu. Bu n?~a 
temcm. Al, ona göre btc! Hemen munhedenin tefsiri meselesıdır. 

mümkündür. . 
Falmt bu milzakerenm sadece 

ilhnm nutuklıırmdan teşekkül et
mesi yazıktır. Zira bu vaziyPt par
lfuncnto sistemimiz ve siyasi işle
rimiz hakkmda kli.fi derecede vu
kufu olnuyan alakadar mühim ya
bancı mUşahitlcre yaDlış bir intiba 
vere-bilir. Buna binnçn ftimat ka
rarı ,!Stiyorum, 

BUtün Balkanların nazilerin bo 
yundunığu altına diişen ve ku-r:et 
veya entrika kullanılmak su-retile 
tutulması icapeden eski müstakil 
dC'vletl<.'r arasına ithali, Alman or
dusu icin bir kuvvet kııynağt teır 
kil edemez. Bu geniş makine sim
di Kutup denizinden Ege denizine 
v~ Atlas denizinden Karadenize 
kadar yııyılmn.ktadır. Bu bir kud
ret kaynağı değildir. Askeıi ve 
sivnsi ciheti bil" tarafa bıraksak 
d~i, bUtUn milletlerin Alman mil 
lctine ve Alman ırkmn karşr ta
rihte kaydedilen veya dil.-:ınanda 
daha bUyUk bir kin beSlemekte 
oimalan kadar hiç bir şey Alman
ları yenj A vnıpalarmı tesisten da
ha emin bir surette menedemez. 
(AlkL51ar). Bazılan Hltlerin fütu
lıatmı Nanolyonun filtuhatlle mu
knycsc ediyorlar. İspanya ile Rus 
:,:anın bu mukayese mevzuuna : "
ni fasrllaı-: .katması mümkündür. 

G<ınernl Vavelln kumn.'!ldıııımdıı. §!m. 
dl yarım mllyon kad.:ı.r asker vardır. 
tngiltered<?n devamlı bir teçhlut dal
gası bu bölgeye gitmekte olduğu E,'1-
bl Hııbcşlst ndn '\c Somalld"kl c!U§
mnn muka,•en:.cU de yılrumıı.k l1zero 
olduğundan bUUln oradııld kıtalarm 

mUstemir bir surette §".malde tah§idi 
mllmkUn bulunmaktadır. Hakikatte 
bu tahaşşUt bir kaç haftadnn.bcrl LÜ

ro.tl<ı de,•nm etmelttedlr ve General 
SmutB mUkcmmel cenup A!rlkMI or
dusuna Akdeniz kıyısına gitmek ıı;tn 
emir vermiştir. 

'- döner, ah önüne atarak: 
\..._ l'aPacağın hırka topu'k clö,·cn 

"" ~, başka biçim is· 

d p Ve Türkiyeye ait bir iştir. §im<li e provıısını ya ••• ANJAŞ!llA TÜRUil'E. tu;; IRAK 
Bu izzincfs muhakkak hüda ARASil\"DA 1>EGIL tr.AN 

emııncticlir, ARASJl\'DADIR 
Anı feda edemem en bUyUk Müteakrben Çörçil, Lloyd 

penahe dahi. George'un Türkiye ile Irak ara. 
LAEJ>R1 sıruia ,bir anl<l§llladan bahseden 

Fakat batı çö1ünd ve yahut K.•mn 
çcvire.'l çillleıin herhıı.ngi b!rlnde harp 
ancalt tam tcçhh:atıı nisbeteıı kllçtık 
kıtalar tara!mdan yapıtalıillr. Çölde 
bUyllk kıtalar ku11anıtmıuıt ancak ~· 
lAketl() neticcırnebllir. İgtc ttalvanla 

nn baŞma bu felAket g~tir. 
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G6c edecek istanbullulara 1 
Trenlerin hareket günleri teshil edıld 

(lltt bakin Haber putNlae aJUlr) 

COLOMBA KOLOMBA 
P. Mmmie 

Kendi amdarlle htaabalclan cllter vlllyetlere gidecek -...taadq lana sevk 1f1De devlllD edlbnelde dlr. Bqla de Ha~ trea 
le malttellf aemleketlere &lclecek lem tren m&lerl ve Wlet w lllltle PBt gbleıilıl ,...,_..: 

P.MmJMe 
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L On peme bela qa'un pl'Ol"fııt • 
...._.. faı dl'ell88 eı que ıe 

-..ıe Ilı •• prefet ua rapport 
ile - stylel 1 phaH Mubllm<', 
.._ leqael il pelpalt les loi!f 

dit" eı et hamalneA foulel"8 aux 
)lells, - la majetlt.e d lul, malre, 

.... cue, ...... eı -
--., - le coleaet deU. Bcb. 
lıla 11e mettut a la ti&e d'un 
r' ıW buonoparllste poar ctaan
... l'ordre de •accesı ibl!IU au 
..... e& es:elter ıes eltoyeu 
ı. ...._er le. ._ contre les ......., .,....... ...... ,.,. .,. 
• .._ 88 et 81 ehi Vede piıul. 

1. L'euglratlöa de eette 
.... te aalıdı A MD elfe&. 

.... eoleeel 6cıdftı ........ 
• ,...._.. dWI NP: n ,....t t1e 
• f! •e 6taltı.JIN: A aa dee ..,._ 

.. de l'lle, - aııdre, coaala da 
Jll llwt ele la eoar l'8yale. 

--42 -
ı. Şüphesiz bir zabıt varakuı 

tutuldu ve belediye reiai en r 11 
uıl6bd ile, içinde ıWıl ve ~r't 

kanuıılarm ayaklar altma almdığı 
nı, kendiainin, yani belediye 
rel8iniıı, papazın hiçe 1ayılnı11 ve 
kirletllmif hayaJyetini, - tahta 
tevarOıl bakkma alt teamnıtı de
ğittirmelr ve vatandqlan biribl 
rbıe karlı llWılanmak için "buo 
ııa.partlate1" bir komplonun bqm
da bulunan albay Della Rebbia'yı, 
ceza kanununun 86 ve 91 kı.ci 

maddelerinde blldlrllmit olan ctL 
rimleri tasvir eden bir raponı va. 
Uye takdim etti. 

z. Bu fikiyetteki milbaliğa ti 
klyetbı teslrtııi kırdı • 

1. ~ valiye, kraliyet mtld · 
deimnumlabıe bir mektup yazdı; 

Kal"1811UD bir akrabuı ada mebua 
lanndan birinin hmmu, bir bqka. 

sı kraliyet mahkemesi reistııin 

amcazadesi kil 

f. Bu himayeler ayeainde kom. 
plo manaamı kaybetti, Bayan 
della Rebbia koruda kaldı ve yal 
nm meczup en beı gtln hapla ce 

- liydl. 

H. Pqadan Jıatarm 
811'& Xo. hareket tarihi natt Jôlcu ııdett ı.. lar Bilet No: lan 

9 18 mayıs puar 12.30 740 ll:llklfelltr 7U0.77U 

10 18 mayuı puar 

11 19 maym pazarteet 

11 40 82& 
42 
2 
1 
2 -112 

12.30 s 
601 -

12 19 mayıa puarte8i 18 40 2715 

ıa 20 mayıa .ıı 

H 20 mayuı alı 

R. Pqadan katarın 
Bira Mo. hareket tarihi 

16 21 ~ çarpm'ba 

11 

1ee -
"ı 

12.80 515 

' TO 

-
1uo 441 

11 --
12.80 M 

'7 
61T -711 

Ktltahya ) 
T&Vf&lllaı ) 
Demirli ) 
Bay köy ) 
Durınınbey ) 

l'lp&l'ta 
Efrldtr 

Sandıklı J 
Efrlova ) 

Keçlbarlu ) 810IU21T 
Burdur ) 

Çay ) 
lelıakh ) 8"&.8811 
Aqelllr ) 

la. tar Bllet No. lan 

Dsm 1 
JCMmby ) 861ıMlll 

Konya 

.. L'a'f'ON& ~_. 1. Bu ilin netlceelnden mem 11 
21 ~ carp.m'ba 11.40 
22 lll&7D pe118111be 11.10 
22 m&Jlll pe1'18111be 11.40 

102 
701 
711 

) M1T.,I028 
) 902l.8I07 
) ncı&.1111 1tLr11t .. NR1taı de ee&te at· 

...... toana w ı.tterlee d'aa 

.ere cöte. 

la h exltmna - 9leax 
tllıre', trapl"M leqael ft aatrepıtt 
.ıe aoate.ter n eo'lollel Ja pıoı. 
)ll'IA6 fl'n eerWa ... d'-. 

... ı.-..ı toaner m -•· 

'7. tJa P....-. ... .,...._ ... ..._ 
loqtanps. 

ı. w.. boat ......, ~. 

nun çılamyan avukat Barricinl 18 

hilcumlarmı başka bir tarafa tev-
cih etti. 19 

._ Eıılld bir vlllika ortaya attı, , 

bu w.lb,a aGre. delirmen Jelet
mete yanyan bir abnıu berinde 
temellik haJrJtmı albaya verme· 
mele JraJqtı. 

1. 0-~ IÜl'eD bir dava 
agdclı. 

28 map cuma 12.ao 

-· 

20 

221 
4 

1GI 
9 
9 

• 111 

" -
-711 

Çumra ) 
Manc'alaa) 
Karaman ) 
A~ ) 
JDNtl! ) ll82-lllN 
Ululafla ) 
Hacdnn ) 
Yenice ) 
nm.m ) ....... ) 

Adana la eoar allalt; rendre - antt, et 
Mlhut toate a........-ıe ea favem 
.. 991oae1, lonqae .. -....... 
_.entreles ..._ .. JN' 
etll'e9r da rol ue leMre m1aMe 
ı-r - eertala Ag....... .... 
e616bre, qul le -plt, lal JMlre, 
.t'laeendie et de mori ı'D 119 ee 
dl 1 lalt de w pnteatlıu. 

8. Bir ;rı:J sontmda mahkeme, 
bütün :aevahire göre albay lehinde 
MDdl1n ~ek tllere idi ki bu 
mada Bay Banicin1, kenc11e1nı, 

yani belediye relabıi iddiaJann. 
dm ~edili takdirde yan 
cm ve &Omle tehdit eden, m91h11r 
haydut Agmtlnl tarafından ima 
edlmit bir mektubu kraliyet 
mtlddetummnllllnin eUne tevdi et

ti. 

21 
22 

2' ....,.. CUllW'tMI 1.2.IO T1I Adaaa ) 990Ultl 

1. O. salt qa'en Cone la protee

Uaa .. ...... - tıW recher
eMe, et •" poar elJllcer leılln • 
... Da latervlemleat frict1I E eld 

... • qaerelle. putled6rm. 

• 

1. Kcmıikada haydutlar bbna. 
yetıiııin çok arandJfr ve onlarm 
doet1anna iltifat için hulUBf kav
plara ıdr ınk bt111tıklan ma-
16ındur. 

(1)-, Buonapartilte: 18 inci 
Louia devrinde remıl raporlarda 
ll8hlk lmpa.rat.orwı ltalyalıca Yuı.. 
1ıpıdaa mtHbem olarak franımca 
boaapartl8te yerine tercihan 
buonaparts.te yuıhyordu. 

'1). Pre>cN • vorbal, zab t .ame, zabıt varakası: cıre.er an pro. 
•. ~orbal, zabıtn me t r,.ı · Etmek; porter aa pl'OeN. verbal, u 
lıllaameye d re tmek. 

(Z). At)'le, 1191up· stjl wple, sade lfad tanı, Uslöp; &tJ'le 
...-ıe, sOalU (miizeyyeıı) t!t ·up tarzı mimari (m mart tabiri); dJle 
~. gotik tam mlınc.n ; \ieu .tyle, tarihi ~f 

(1). le procarear da l'OJ, krn!ıyet müddeiumumhıi. 
(4). le tltnı, ab, Unvllıt · le titre c\'111l llvreı, bir kltabm adı; 

1llcc ı. s n t, v (huk tab ri): titre aathelltlqae, reemi senet. 
(S). Proeeııa: va (lı ~ t :tııri). 

ANALiZ ve TEORi 
ı. Apfldaki Uml leri türkçeye daki cümlelere batuım: 
~. a. La semaine derni~re n a 

r it trotcı. 

G n hafta hava soğuktu. 
b. La dernHıre semaine du 
meıtre paralt la plua loogue. 
Söm ıtr n son haftası en usun 

hafta gibi g im.işti. 

r, L'ano' d rn ttre je n'al paa 

24 m&Jl8 cuman... 11.40 3 Kim ) 
IO 
1 

' il 
U2 
6t 
ıı 

'° " 1 -787 

Oqby ) 
Taprakkale ) 
BnlD ) 
DGryol , 

.tııkendmm 1 9998-10202 
) 

) 

il ma7111 puar 12.30 170 
440 

114' 

) , 
ı 10208-1C409 
) • n 

• -TM 

) 

) 

24 
25 

21 mayıa pazar 11.40 T78 Malatya ) lCKl"-'0886 
26 mayuı puartal 12.IO T79 Jlalatya ) 1oe:r.., OOOtt 

• 21 lll&Jll puartal 11.40 711 Malatya ) 10801.11097 

27 27 mayuı atı 12JIO 128 Malatya ) 

c Uu .uıuada oluı,yUC!lllllr...,.• .-. 
u>team )anındaki kupo... _,.kw 
~Öll4&.'reedi~rt 

"' LE~1'1S llı:KUt"LEal, lf AMA • 
MA, b; RIDIE. AUll, MTDI 
1'1bi tH'8ri mr.&a.l,l ftl llatz oJmlJM ... 
c ... , .......................... , 

E&1lenme teldilleri 

• suıcn > 

kadını, mllbendla mJmar, doktor e. 
YU st mealeklerbıde biriyle m-.lı 
istemektedir. Bu me9leklerden birinde 
tıımllde de bulunabilir ve ldltGk 111111-
yMta m&ddl yardım da edebilir. Ya
luftldt. llhhatl!. ,.ozeı huylu, erkek 
ru!IJU OIJDHI lbnndlr. Rallbnlerll9 
(tık!>abar 11) rematne m..,.. auaa,.. 
Une kadar marac..t • 81 

Aldırma: • y 28j, ııo:r ı,u renk but*Y. nor 
mal ı. e il kte le9f sQzet, klmllMI 
yok. a.r butan"de 20 Ura maqla C•• 
bpn abllk l&blbl bir bay.2"·"° yafla 
n arumda b1ru ge iri olan lıülll bir 
Ttlr1' duu lle anJqıp o•aemMk la. 

ne9 av c le Uyor. 1 Ka.ımula) remslne mOracaat 16 

..,......_..",.... ...... 
tuıyaelllanaDZUI .......... .... 

lllK&aplall ldllrelllıMml&dell ~ 
........ ette,e llllıllM we,a .... n ................................ 
rl'.T. 1) (il. 12) <K.I'. 18 an> 
c Smekll) <8 I'. ııı (Nur) (H.Willt 
<Bulmutı IS> (R.1'. 11) (Adalaba) 

c a. u ıot> (Bubllut as, <1cın 
ıh. al) (Birol tKJaaet kimi fN.B.> 
(R.ll.0.l)(llmq tTl (f Z) (iT 8.B) 
,ıun (K.JUCJU:.) <l. a.,. .. •> 

que 
t 

• 
mpe. 

• '\ 23. boy ı il k'lo 70 esmer 
ı vm son sen ıı Barrtclnl U an •ı t' ly L bir aileyi geçtndlre. 

'esi vn. c k ~aaat ma&fl ve lld nt var. Renk 

ı ve bov mtvzuu'bau olmalmsm bir 
·ı baya'l 'l evJeDmek latemelrtedtr. (C. 

m?ıı::ıre. ıı 9) ~· möra t. ae 
~. o ta tabs!'lt zeastnce ,,. 

ıtız . babunı n '- ka maee1 
bu uuıuıyan, Q4mu.ltu rörsWO. olr ev 

ım:.ktuman 21 fil. 11) (8"imlt> 
tl'.l!l 1•> <Kil. a2n cetıtball• 

1 (T.K. Datna: &'fladerildl) 
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1 baalt'H paar 11 to Tl'S 
2 butraa pazarteef 12.ao 718 
t bulran pazartut 11 •o ı& 

1& 
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" lıasfran salı 

'1&atrBD •it 
12 80 1-!4 
1140 882 
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t butran çarpmba 12 30 • 
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ı baatraa pel'fembe 12 80 ısıt 

142 -
5 llaatran perJeınbe 18 30 393 

ı butran cuma 12.ao 
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T ......._ cumarı.t 11 • .0 
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828 
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Nlgde 

Kay"'1 
Kayur! 

Gömeç 
Gemenk 
Sarkı!J)a 

sıv.-

Stvu 
8tTU 
Slvaa.Çata1ca 

Arma BD 

Çettnka,. 
Dem 1'111 

Kız lcaban 

AY r 
Çdmr 
fllmk 
Çaltı 

' Kemab 
Alp 
DwDPk 
ııınaneaa 

BrslDcaa 
l:nlDau 
AltllllafÜ 
TuDcaU 
-r.... ..... 
KarMll 
8aptaaa 

~ ....... 
Dmea 

NM'. HaydarpapdUı ... t 11.M> da n!lreı091l tNDı,rta 
:1eft -~t 9 dil '" Ha)'Gl&rpqıt.. .. 'Sllat ıa.to - lrala.lc 
k'llfldfll aat ıu.o daa ~. 
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•u.•••r-.:•--· _.. 
:;,::-- NAKLEDEN: 

rerhi l<arde~ 

4şk, Is ırap ve his romanı 

,, 
Namusumla 

yaşamak istedim I 
- 8 -

bir salonu ve denize bakan sctmezdi. Iztırap anlarında bir Yazan: Nezıhe Muhittın 
~ kanlı bir yemek oclası olan kadına "sen' diye hitap edebil- Biı· kiin adliye kori<lorların<la a~ağ doğru sn·arken ba· 
~llnışlı bir daireydi. mekte ve ona dert dökmekte az dolaşıyordum. .Mübaşirin bi· j şını ve sırtını mümkün olduğu 
a latnak bahsini konuşunca çok bir teselli faydası vardı. mahkeme kapısından başını ır.- kadar rukanya kaldırdı: 
~:ilık kırasım ı>eain vermek Kad~arı düşümneğe başladı. t zatarak ;:thuti bir tenor haşmtı· - Ne diyeyim?.. "İftira de-

onu durdurdu; cebindeki Tahsıl hayatındayken kadın tile bağırdı: sem gene olmaz. Bu benim kade. 
~bu güz.el dairenin bir aylık macerası pek mahdut olduğu ci- ! _ İsmet Çctintn§şşş!... rimin zulmU! .. Evet evet iyi bul· 

~llıı Vermeğe bile kafi değil- hetle kadınlar hakkında kafi bir Bir polis, yanında duran hım- dun kaderimin zulmü .. 
Unu babasından istemem• f"k · kt B ·nı b '-- • - Bu sözlerin bir itiraf de· 

2'1- ı rı yo u. unu a eralJ\'.'r bıl bir adamın kolunu dilrterek 
l~ı.gU~~~de geleceğini söy- pek iyi, pek mli!)fik, teselli vcrı_ mahkeme salonunu gösterdi: mektir. 
·1:.., pey bile vermeden ora- ci kadınlar mevcut olmak gerek. Sanki çağınlan kendisi değil· - Haşa! Ben namuslu ya.sa. 
~~klnetı. ti. Annesi baba ocağının temeli miş gibi. bUtün çizgileri ~ıl mak istedim reis bey! ... 
""'<ı.t .. ll'ği d -·ı · ...:ı·? Ahı - İl'tedin ama olmadı de_ğil 
ı:ı:. ...... daha beş biıe olmamrştı. ~c ~zc .,1 • cgı mıyuı · · 1 bıyrklarile beraber aşağı doğru mi? -
:~t"Uc bır i.,· olmadıgı- i"in Hakık bır kadınla tanı~mağı 1 sarh-mış yüzünü, açıklı ve komi!: O 

:.; ne kadar isterdi' - lamadıysa kabahat benim 
• tecirmek üzere Taksim · bir gülümseme yaladı. Sonra mi... Herkes alnmın yamsmı iş· 

ıne girerek ~mılardan bi· Hem ... n Sarryt-rc <lönüp Şük- yırtık pırtık eski clbiselerilc rüz· 
et 1 lar. Levhi mahfuzda .. 
~Urdu. Uzun müddet göz· · ranın ziyare!:ine gitmek karar1y· gardan sallanan bir korkuluk _ .G€oo uzatrnağa ba~ladm! .. 
b l'Q.e, ıztırap halini almakta la ayn.ğa kalktı. gibi kapıdan içeri daldı. Miibasir Şuna kısaca cevap ver: Evet mi. 

'l'~l' .bitkinlikle ezgin kaldı. Sonra bird nbirc vazgeçerek onu mazının sandalyasmm önli. harır mı? 
ılıni tamaınh.yıp ba:bsmın gene oturdu. Bu kadın onun si_ ne g<-'tirince hakim sordu: _ imkanı yok bu kadar kısa 
düııciug·ilndenberi günl" eri- nirı·n,.. dokunm-1"'-ydı. Acaba - .Adın ·t ' b eıı '"' <U'.ı.wı cevap veremem... Müsaade u-

lıa böyle, fakat issizlikten ve niçin? diye düı ündü ve cevabı. - 1smct Çetintaş! - Bu cc- yurunuz da bir benzecik hayatı 
Yat geçirmekten şimdiki m vermekte gccikmnr1j: Bu ka- vabı bir gurur acısiylc sö ... ·ledi - • · d '--'---a- · ~ ....... J acızanem en uaıı.::ıeueyım: Da. 
ll'ap duymaksızın, geçir. dmda pek amiyane bir ukalalık - Ya§m? 

~A..lı:Ram saatlerirde rıh. vardı. Hem bundan b~cka Şük· -- Efendim arnbidcn altmıı:: . iniz .. 
~.ı - '!/ - Malıkeme kimsenin tercii· 

da dolaşını. , ba:basiyl~ ran Tarıkı kendisine ter<'ih eder =>kiz. ruminden altmış altııbıı· ..,,_ - meihalini dinlemez .. 
gezintisine çıkmıs, ihti- gibi görünmekle zekasının dere. çuk.. f'Jrenciycyi de lütfen siz 
~ d ı al - Hica ederim İ:;ti na buyuru. 

ı cı ostuy a. çene ç mış, cesi hakkında da kafi bir fikir cıkarınız. - Pek yerinde bir 1 avare dol~ı. Hal· nuz, bir nebzecik olsun bahsede· 
ı?11diye kadar tahammUl vermem§ m

1 
iydi? Faruk karele_ nükte söylem is gibi samilere yim .•. Şöyle ki: Merhum peder bc-

ı.ıu hayat birdenbire naza- sn sevınek e mebarebr onu kPn· doğru bakarak gülilınsedi - Bu 
di 

. d • ni her sabah önüne ahr .. Oğlum. 
llıı:ı ... ,_illu" kabil olmayan, sın en daha aşagı görmekten cevaptan biraz şa.şmın, biraz ad . 1 --u.ı.u ın gibi namusu ol!.. Açlıktan 
bir ya yış tarzı oluver.. de kaçmmryordu. hiddetlenen, biraz da gülilmser ölsen harama el uzatma! Acı 

50 
O halde nasıl vakit geçirecek, gibi olan hakim hemen ka.Şlannı ğaru ekmeğine katık et velakin el 

~saatini beklemeden bir nereye gidecekti? kaldırıp ağzını sağ tarafa çar· malında gözün olmasın zinhar! 
hıte atlayıp eve dönmeği Kendisinde şimdi kucakları_ pıtara.k: derdi... Bu sözler hala kulatrımda 

~U. t;\....•~ • mak ve teselli olunmak ihtiyacı - Uzatma! dedi. Baıbanın .ı·wu. parasını ıdare et h' tınektc d' H . d . . . ., küpedir ... Uzatmıyalım.. Yedinci 
ntecburdu Otomobille Sa- ısse Y ı. angı erdı ıçın adı· sali hayatıma girmiş bir gonce i. 

\r. D-ıtmek • • . b" teselli edilecekti? Bunu kat'i o- - Sabık atlamat.aşı mahalle- ken beru' mah-,le mektebine vcr-
c:ı• onun ıçın ır -la al kest' · d Fakat b ' 1 · · · · de k · il1 ~ .:Sırden, t ,~., _ r ... ıreımyor u. , ır sının, mescıdin ayyµnıusanı d"ler Hakk .----11·~ -"-""·an _..."' 

t d .. o UZ .,....,mı geç kadın mevcudiyetınin bir kadın merhum. v.e mai;".fur Hacı Tahir 1 
• ın vcıu ~ _,_ _,,..., 

a am ıçın, ara sıra anne. . ' ef d" ile Ammeyi çatır çatır eökmeye 
ı.._ bozara birk r okşaYl§mın, bır cl tutuşunun, j en ı . basladım. Merhume valideci~im. 

\..ı. '4Zara aç ıra tatlı bir bakı3mın kalbe lüzumlu 1 - lkametgahın? - b 

~ mecbur kaLnanın ne _ .. d"ğU zaaf ani d b" ._ _ A.rzettiğim gibi elycvm Sa· fesim~ bir Malaşşah yazdınp dik· 
§ey olduğunu dfü,ündü. g? run du - uh kkaktafln an ırı bık Atlamataşı mahallesinde ti, c.ebimc papucu büyüğün mü. 
e ~ ak nı yaşa ıgı m a 1• cerr~ı> mu .. ka~iyle beraber bir çim 

ıı~-dıa·yagmı yere wror Birden nklma, bir.ak.=m oda. bu.·yük haıik _esnada d_cndcml.e. 
~ :.--• h k ı f k h cik çör:eotu koymağT ac:la ihmal C't · 
.A~ ı. · , sına gı'ttigı·· , ara sıra da bu}nı:::- ıye maruz n_an a ır anenın 
''ll Param olsaydı ... J bodr 0 k t kt meıdi.. l '~lu. kfımil hir y~sı ucuk 

· . • · . tuğu birahane hizmetçisi bir kız umun a ı ame etme e-
~ının kondugu mıras yı·m tum. 
~ı._. • geldi. Bu kızın N•lmtığı biraha· · ~ne takıldı F""'at o :r- K ı .Nevli}'C}'im ki kör .-;~'\.·tan oir tiiı 
ı · ~ ' ed b. 'ki b dak b' · k - ısa cevap ver.... J • 
lğa ka ılmak istemedi- n e ır 1 ar ıra ıçme · · lii rahat bırakmazdı .. .;\lektcp ar-

ı.. . • p . . karariyle kalktı. Onunla ne konu - Bendenız zaten uzun liıftan 

~"U fikır UY.erinde dur- şa.b.lirdi? Şüphesiz havadan su- hazzetmem. Fakat nede o~sa us- ka<h~ianm zıpır mahalle ÇQ<."Ukla-
t Plu kon aurum !\faluın va rı hocanın altına ,_·orf!an iğnesi ko. 

ı... danı Ne ehemmiyeti vardı? Bir uru u~ : _. ; ·. 
~ ç"'da çocuklar . oynayor. ıki saniye elini tutacaktı. Bu kız serde kalem cfencillıg~ var .. Bır yarla", sarığına olta takarak ha· 

lanmca bir tekme 1 t t d k le valaı:dırırlar, birbirinin di"ttlcr; 
. .. . . - on1an ho.s}anıyor gibiydi. o hal· zamana~ ~z nezare ~ .e a m 

\~d' ı~n bu}''lik bır dikkat- de onu sanki niçin dahn sık gör. h~lcfalıgı ıfa eyl~mıştım. Ey ni, şekerlerini çalarlar. Ka~ahatli 
~ l bır tavırla. kumdan mUyordu? d~cmıez kalkmaz bır Allah .. Ha- aramnca, ortada. hiç ~uni takc:ırim 

~'- l' .. Ya. pry. orlardı. .. Kızı hemen hemen bombo.a o- kiriniz. • . .- . 
1 

olmadığı halde ben kalır, faJakaya 
~ .,, .. ı -'-m·- ~ "'7··-~ k f Sabr1"'an var yatardım. Fakat pederın !->Özlen ..... ır ı ve mc.ı.au.wı gun· l b" ah . b ' k" . d - n.ıuı a ı... "' 
binn d nı; an ır anenın ır O!f0Sln e ., kulağimda küpe olduğu için di~l~ 
, 1 yaşıyor u. ~u.. sandaly üzerinde U''lıklar bul- mı · 
'Biz bU""'·'erin ·.,1eri J Dfü:.ündü. Yutkundu. Öksür rimi sıkar. hatta bu ıkmtıda:-> 

."liı., • .YW'.I 117' du Daha aı,.,..,...,cıların saati gel_ :t 
~"l..lerin yaptıklarına pek edi • . .. ~" 'd k .. dü: _Var desem muhalif .. Yok masumane nltmu ı:;Jattr. bır de 

l : 'b!" Sonra kendi kendine mü tgı . ıç:~ ıçpen e _ancba'. uç desem yalan irtikap etmiş olaca· ü~tün~ merhum ,·a!idenı a~kamı 
~ilr.:~~tta -ı...r.ı b k t m ş erı Va..ıuı. atron ıse ır sı· v kızğm maşa ile dağlaynwirdı. He. 
~~ en mıu..u are c .. . d h 1 h rul gım. 
~ rnahlQklardan birkaç ra uzerın e oru 0 uyuyor- _ Demek vs..r? Ifili h~ olsun •. 
htı~ ~Ya getirmek ve onla. du. _ Efendim arzedeyim... Ha~imler pohlayarak kımılda· 

11 ~erile alli.kadar ol Kız onu göri'r görmez yanma kal · dtlar .. Reis gene gür bir seslt! ih· ""l;ıı - 1 · - Hacet yok! .. Bak Yorgı 
t c:. .... : eli" Bö" 1 1 geldi. Tat ı bır Rum şivesivle tar etti.· 
~ . -..uy r Y ece ev en- "' Apust-01'-'onun dükkanından bir 
ti o konu§tu : " \' s ı tıılil na birdenbire mül3.. §İşe Uztim kızı aşırmışsm ne di. - t"tıfir ! . adede ge ! 

'ntıu. Yalnız olmayan - Hoş geldiniz. Nasılsınız? yorsun buna? - Geliyorum Bay Reis.. :Mc. 
kendisini ümitsiz his. (Devam~ var) Mazunun avucuyla bıyrklarım saade buyurun da kelfunımm sey-

qk 
~· 1lldar bir tavıı la başı-
~~ba 

t(} Clnın kızı .. hakiki sev-
\~!~~ gizliyorsun benden? 
1~ 1 haberim yok böyle 

J C!a '.Benim bir sevgilim 
~bensin! 
~ U sırada uzandığı yer-

du, başını duvara da-

~ 
~'leler roylüyo~un. Mar-
• \t bir rüya mı gördün 

~.Ne..:: ~m·· N tl •uYa go um. e 
'o!ıeni aldatıyorsun. be-

t n! Buna sebeb ne? 
ı.+ ~iı: aşkıma böyle mi 

tel ccekt · ' b· .ın. 
tddetinden ne yapaca-
~u. Mana birdenbire 
~tnişt.i. 

- Seni zehirliyen biri var mı. 
l\larta? Ben gece surlarda sabaha 
kadar senin aşkınla, seni düşün

mekle, yarın kavuşacağımız mesut 
güniln hayaliyle yaşıyorum. Ben 
senden başka gül koklamam. Bu• 
nu sen de pekfı!5. bilir~ın! 

- Arabacı kızını inkar mı edi• 
yorsun? 

- Kale içinde böyle bir kız yok 
tur. Sana izin 'eriyorum: Yarın 
çık, gez, istediğine sor. Eğer kale• 
de böyle bir kız varsa..-

.l\larta glildü : 
- Gczm~e lüzum yok. Onu 

da 'benim gibi bir deliğe kapa-tmı 
şındır. 

- İyi ama, kim uydurdu.bu ya 
lantan sana? 

-Duydum .. 
- Nereden, kimden duyıfon? 
-Sokaktan geçenlerden.. 

- }"{enden mi bahsediyorlardı? 

- Evet~ 
- Yalan söylüyorsun, Marta! 

KALE iÇiNDE BiR AŞK MACERASı 
\Yazan : /şkender F. SERTELLi 

• G • 
Gerçek, herkes benden bahsediyor tığa koydu: 
ama, benim fedakrlığımdan, \'3rar - Seni nasıl ~vdiğimi Allah 
hklart:ndan ve gece sabahlara ka· görüyor. Bqkasmm görmesine 
dar uykusuz geçirdiğim g~eler• lüzum yok. 
tlen. dedl. O kadar yorgun ve uyku-

Marta i§i azı~ırmak istemedi. suzdu ki... ba~mı dayar da~ramaz 
Osmarun adını vennemeğe yemin . uyudu. 
etmişti. Zaten bunu söylemek işi• Martanın sinirleri bozulmuttu. 
ne gelmezdi. Zira. Osman onu ka· Rüstemin başına iğ ildi: 
çınnağı vaadetınişti. Osmarun n- - Çarçabuk uyudun, değil mi? 
dıru nasıl verebilirdi? Elbette uyuyacaksın! Her gece 

Rüstem düşündü.. düşündü.. öteki sevgilinle sabahlayıp, yor
Martanın bu kskançhğına bir ma- gun bir halde benim yanmıa geli. 
na veremedi. Ba~nı yava§Ça yas- yor ve yabyorsuıı~ Horul horul 

Otel yapumaya elverı şlı ı 
k ırahk b ina 

A•kM& '*1cif".W.11i1a er.. n.ı:teber ycriıtde fm kalade nu:aretn ba· ı 
\adar TC &.J'clllllık 1Jb- Wu kiralıktır. 

VskJt ~ett-1'i ldarC'hrınc ... tn~ mif'M'aat. 

. . k' ed . F.' ( d" w • 1 ==!!]!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nnı tA ıp eyım.. J en ıccgızım.. ~ 
Nihayet bir gün bı~ak kemiğe da
yandı. Bir defa da haklı olarak 
!alakaya girmt!k istedim .. Bir gün 
hocanın altına koca bir çuvaldızı 
dikine :,apladım.. Hoca efendinin 
gözlerinden ateş fırladı .. Arkada~ 
!ar ı•trafımı aklılar_ Beni ba~la-

HABER gazetes1 
ıdaresinden 

HO YUK 
nna ı;ı~yardı_ıar. C>ylc ya .on~ar 1 Mu·· SA BAK AMIZ 
yorgar. ıgnesı ben çuvaldıııa ışe I 
b:ışlar:ıı ·tırn.. Gururlandım. lçime 
bir .:esaret geldi. El birliğiy.e "a- 1 
lak ve aptal bir çocuğu suçlu gö:f 
teroik .. Oldu bitti .. Gelgeleli:n pe
der mııttaı:ıl kulağıma f ısıldayol"' 
<.iu .. Nrmu·.lu ot Narmıc;lu ol.. Ben 
;namn ki. namu~umla yaşanıa'k i.. 
tiyordum bay reis.. t'zatmı\'alım 1 
peder vefat etti. ;.. ıaha\lenin eş· 
rafından bir zat bendenizi derhal 
tuz :rı~ıaretine çıra* bu}·urau!ar_. 
Ayda ~al <Tibi üç gümii~ mecidiye 
sylığmı wtrdı. Allah ~izi inandır" 
m ,)n bec:ine reni ginni~ tel bı

yıklı bir şablemreddim.. Namu
sumla işime devam ediror. amir
lerim•n tah~in ve takdirini kaza. 
mrordum. Gelgeldim kör ~eytan 
rahat brrakır mı? Mahallenin 1uz
\arı etıafımı aldı.. Kafes arkası. 
hiş pi; derken benim ~önlüm de f 
bir ro-;mara akl\·crdi. Düğün der· 
nck <lerdoş derken masraf kapı 
'-1 büyüyünce bendeniz de erbalr 
mes3..iihe anıcumu nrkadan açmn
~a bafladım .. Uç beş avucum boş 

T u lim müddetini 
uzatıyoruz; .. 

öirı.;u&ô ~uouıan..wz. aıd ,._ 

rakal~ ıı.uırı.,.ama.vdamz' 

lıüacdcrek '8lbn ~ .. 
zatdmumı lstedRer. Oalarat • 

al'Pllarpu >~ ptinıtııllmek 1119 
mWeU. -J19111 16 llld ....... .. 
15 mayu 1941 talim 

gününün aonudUT 

fllrhtd mrf Ml""'"'fltM 

Doktor 
Nuri Beller 

Si•lr ~e no1a Rutalıkları 
abra iA._, :Namara: 'il 

Muayene saatıer1: 16 daıı 2C. , , 

kapanmıyordu. Gül gibi geçini-
rorduk. Ama Allah şahit merhum============
peden.ı cevahir gibi FıÖzleri kula. sizlere ömür refika cariyeniz vefat 
ğımda her daim küpe gibi sallanı- ettL Çocuklardan ikisi de biT' bir 
~·ordu. Oruçlar tutuyor. nafile 1\:1'" araı ıra irtihali danbeka eyledi
mazJar kılıyor. zilhtü tekvaya ria. ler .. K;_:-rfik kerimeyle dari diin)'fl• 

yet etmek suretiyle günahlanmı- da ya?<tyalnu; kaldık .• Refika ha~ 
z1n şifaatlni dileyerek yapyorduk. ta yatarken evi terhin eylenıiş
Çoluk çocu,ğa karışt1m... Derken tlm .. Bilrük }'3ngm bizi bfisbütün 
ortava''hürriyeti adalet,. çıktı.Küt kiil üstünde bırakt1 .. 
diye belimın ortas1na bir tekme 
redim .. Dü~tük ... Keder 'e kalur
dan refika cariyP.niz haı:.talandt 

. ~ereyc ~ vurdumsa yüzüme 
kaplları kaoarlılar .. Birçoktan: 

- Efendim te:-ebhü'-i: NNı~i! te 
şcbbii ft şah i! diye bağırdılar •. E 
liın l)ilğrilmde. gecelik külahım ö
nümde bir hayl• tefekküre daldım. 

.i'\iha ret bazı iğ\ akarlara urarak 
birtakım t~bhüsü şalıc;ilerc giri~-

tik! .. 
Gece )·arısından !oiO:ıra uzru: ma· 

hatlelf?T"de i~ ara:nağa çıktık Cebi
miz .:;ara görmeğc ba.ladı. Am1 
.\llah ~2.hittir .. Sahipleri uvurken 
evler Jcr. öte heri aşıremcnto ya. 
p..1Tı'Cn ha~ ,.e adalete a}·krı hk 
bir §efe el sürmedim. En ... Şöyle 
naf<>l~, .. <j(~~uıtacak kada:-. Ka· 
naat bu ~·a ! Bir de merhum pede 
rin cui:ığımda küpe olan ce\'3hit 
scn~ler? beni 'laima haktar aYır

madı !. Benim ruzu mahşerde sor· 
masın! fakat talih yok.. işte ilk 
sabıkalarım bu esnada vaki oldu. 
Bende::iz içerde çile 'doldururken 

uvu bakalım' 
rrn _,._ ·_... • • . . :ar uyudu. 

Gözlerini açtığı zaman Marta 
yanında yoktu. 

Rüstem: 
- Marta nerede::in? diye e -

lendi. 
Martz yemek pişiriyordu. Rü 

tem yerinden fırladı, sevgilisinin 
yanına~: 

- Bugün sana izin veriyorum. 
Marta! kale içinde arabacının kı 
zını arayacaksın, değil mi? 

Marta sükfmet bulmuştu . 

- Hayır, dedi, ben şaka yapmış 
tını. Akşam 9eni biraz tel~ı gör
müş. şüpheye düşm\i§tfim. Bu 'ka
dar kıskanmak hakkim deii1 mi? 

Marta. ROstemin asabi bira
dam cıl<!Ultınu biliyordu. M~leyi 
uzatmanın kendi aleyhim netlce 
ver~nden emindi. Yemek pi~ 
rirken şen tOrkQler sıöytdi_ Rüs
trni avuttu. 

Rüstem o akşam sevgilisinden 

Kerime carircniz biıyümüştii .. 
Bir gu.rı eve dönünce kendi!ini bu• 
\amadım. Aradrk, taradık .. Nilıa
yet mezbure:nin karşı tarafta btr 
haneye kap1landığm1 duydum .. 
Uta:ıcımdan rerlerin dibine gir
dim .. Bu efkfirla o zıkJ.mna alış 
tım .. Kafavı çckmeyinC<' bana 
dünya zindan ke 'lmeğe ba ladı. 
Halbu!;;i bendeniz avuç açmağa a. 
h~ık değilim. Namusumla yaşa
mağa ahdet.mi~ bir harabatiyim 
Bay Rei !.. Neyliycyim talih yok! 
Kaderim mahk\ıc; .. . Levhi mahfuz .. 

Hhkimlcr pohladı. Reisin sa.btr 
tn;ı ı>ir bomba gib: infilak etti: • 

- Kes! .. Vakayı anlatt.. 
Mauıunun hırpani VÜC\ldünde 

bir !1attı münkesir dolaştı: Ba•· 
parma?!1 ile dam~ğımı kaldırdık 
t.ı n S<"Tlra : 

Baş üstüne Bay hakim .. A. 
rnan sôıü neredt bırakmıştım? Ha 
evet!.. Lcvhi mahfuz.. - diye ke 
kelemcğc başladı- ben daha f aı· 
la bekli)·emedim. salondan dışarı 
çıktın"~ 

ızC:i ~ . '. :ıyn •dı: 

- .fnşallan yakında ordunuzun 
geldi"'i haberini getirinin. Riif· 
tem! bn kalenin içinde ruhum ka
rardı artık. 

- Günün birinde aydınlığa Çl· 

kacağc~. Marta! her gecenin bir sa 
bahı \"2rdır. Yıldırım Jk}raırt her 
halde bizi kurtannağa gelecek .. o 
zam.ın büyük şenliklet' yapac:atrı. 

M"rta hcrgünkü gibi Rüstemi 
uğurladı: 

- Allah kuvvet. tahammül ver
in. aslannnl Sen müc:tenn oL. ü· 

zülme. Ben. ölüncıeye kadar ~enin 
yanından aynlmıyacağmı. 

KARANLIKTA BlR KILIÇ 
PARILDADI.. 

Osman. Martaya 3fık cM""9&1. 
Ona kavuşmak için,~ kaçrr
mak 13.mndt. Arka kapıdaki nOOet 
çi ile uzla~ıştt. Bir gece Muta 
ile buradan çıkıp gidecekti. 

(~ .,,....., 
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1 Sterlin [i.24 
JOO Dolar 182.20 
100 İsviçre lı1rc. 30.-
100 Drahmi 0.907fı 
100 Peçe ta 12.9~7tl 

100 Yen 31.1375 
100 lsveç Kronu =:0.745 

Esham ve tahvlla t 
lkra:niyell ytizdC' ı; 1938 10. -
Ergani ylizde 5 
ikramiyeli 1933 Hl.06 
Sıvas • Erzurum 2. ilA 7 10.40 
T.C. :Mf'rkez bankası ]04.25 

lıdanb!ıl 2 inci lc:-ra Mrmurlujıından · 
1938/3977 
lpotf'kten dolayı açık artırma ile 

paraya çrvıilmesine karar verilen V" 

tam:ı.mma yeminli üç <'hllvukuC ma 
rifetiyle 17528 lira kıymet t.akdır olu· 
nan Bebekte Kllisedero ve mahallen 
lnş!rah ve Beb .. l• deresi sokaklarınd."\ 
cski 2 29, yeni 2,39 ve mahallen 
39,4,4/1,4/2 num.aratajlı (2) No.lı e· 
vin hududu sağı 20 No.lı ev solu ge
ı;lt mahalli. arkası kilise sokağı cep 
hcal dere sokağiyle mahdut (2D) No.
lt evin hududu sağı 2 No.lı ev nrkaSl 
Dere sokaftı solu Mehmet hanesi cep 
hesi KUuc sokağiyle mahdut nısıt 
masura ile lkl bab ahşap hanenin ta· 
mamı aı;ık artırmaya çıkarılmış olup: 
20.5.1941 tarihinden itibaren şartna 
mC8i herkesin görebilmesi için daire 
diVa.ıı.hnne.91ne talik edilecekUr. Satı~ 
pqlndir. Müşteriler kıymeti muhaır.• 
menenin yUzde 7,5 pey akçesi veyahut 
MIIH bir Bankanın teminat mektubu 
verilmesi icabcder. Müterakim vergi· 
ler De rllsumu dellA.llye borçluya alt 
oJup ııat~ bedellndt'n tesviye edile
cektir. Yirmi senelik taviz bedeli 
mll§teriye alttlr. Gayri menkul kendi· 
sine ihale olunan müşteri derhal veya 
verilen mtlhlet içinde parayı vermezse 
Jhale karan fesholunur ve kendisin• 
den evvel en yilksek teklifte bulunan 
kimse arzetmlş olduğu bedelle aıma· 
ğa razı olutı!a ona ihale edilir. O da 
razı olmaz veyahut bulunmazsa he
men ~dl gün müddetle artırmaya çı· 
karılır, her iki halde birinci lbale edi• 
len mll§terl iki ihale arasındaki fark· 
tan ve diğer zararlardan mesuldUr. 
lhaıe farkı ve geçen günlerin faizi 
ayrıca hilkme hacet kalmaksızın dai
rece tahsil olunur. lşbu gayri men· 
kullerin e'lrsafı ıı,şağıda yazılıdır. 

--~ 

T. tŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plôm 

' 1 

9lDELER: 4 Şubst, 2 Mayıs 
ı Ağustos, 3 lklncıteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

ı 941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.lık = 2000.-Llra 
j • 1000 = 8000.-
2 750 il: 1500.-
4 500 - = 2000.-

• 
• 

250 -
100 M 

'50 -
20 -

= 2000.
= 3500.-
= 4000.-
= 6000.-

I• Dr. Kemal Ozsan 

idrar yolları hastahk-

ian mütehass111 

evsafı: ========================:::::.:::==::::. 
ln1tlrah sokağında S9.39n No.11 evin 1 
ZE."1N KAT: Sokak zemininin sat• 

bl mail olduğundan Tretuvar kaldı· heple OOhç~fn dere BOkağı tarafı Is· 
nmlan evin medhaline altı mermer Unat duvarlıdır. Bahçeden 4 numara• 
buamakla çıkılan mermer döşeli sa- tajlı evin bodrum katma geçildiği gl· 
banlı!hnm tlst.U dört adet demir direk bi merdivenle zemin kalı ön kısımda
llzerl~e mevzu sahrmç vardır ve Uç ki ara.ık bahçeye çıkılır. Burada bir 
mermer basamakln ahşap kapıdan ze· manoly:ı ağacı bir su depoııu ve diğer 
mini mermer cllSşell antreye girilir evin Z<'mln katına girilen bir medhal 
iki kapıda.r:ı gı:çllen bir sofa 11zerlnde ve sofaya çıkııan bir kapı vardır. Bu 
sokağa Ud oda ve kiler. KaUara çı- ~ı!°°: ön u.phe beden duvarla bod· 
kılan servis merdiveni duvarın fayans n tı ve tttlsalindckl ııer kısmı 
kapla:nalı alaturka helA odaları du· duvar ve dö.~mesi kAgir diğer aksa• 
var v~ tav:ınlan yağlı boya ve kalem. mı ahşaptır. DAh1len haricen yağlı bo 
k~rdır Solda iç içe iki saıon olup ta· yalı Isa de kısmen bozulmuştur. Bir· 
vanla~ mUzeyyen yağlı boyalıdır. şo- şok aksamı parke döşemeler, şömine. 
mine ocağı ve arka cephede zemini ayans kaplamalar, camekA.nlar sö· 
mozayik etraCı ağaç korkuluklu m!· külmn, olduğıından bu ve balkon ak• 
l1I inhlchm balkonu vardır. Binanın samı tlmlre muhtaçtır. Elektrik ter· 
yan taraCmda lkl yeni OstO kos tesisatı vardır bozuktur, bodrum 

ve zemin kat pencereleri demir par· 
demir camckllnlı ve rcnkll camlı (cam ınakJıklt umumiyetle bütün pencere· 
lar kı;;mcn kırıktır) ser çlçekllktir. ler pancurludıır. Halen boştur. 

BIRtNC't KAT: Ahşap merdiven 
ile bl:incl kata çıkılır yeni bir so!aıo 4/ 4/2 Nwnaratajlı Ahşap E\.·: 
nm Uzerine parke döşemeleri sökU!· Bu bina yan taraftaki aralık .!lOkak· 
mllş, C!!kl döşemeli Uç oda arka cep- tan girlllr. 4/2 numaratajlı kapıdan 
hede lçlçe geçilcn tavanları mnzeyyen lSn bahçeye ve 4/l numaratajlı kapı
orta tavanda maun göbekli, ş6mlne dan binanın zemin katına ve 4 No.lı 
ocağı şarkktui salondur. Parke döşe- kapıdan bodrum katın:ı. girillr. 
mesl sökUlmUştur. Yan cephede zem!• BtNA: Ahşap Uç katlıdır. İçi ve dr 
nt kırmtzı çini etrafı ağaç korkuluk· §1 yağlı boyalı ise dc kısmen bozul• 
lan 'llstO kapalı denize nazır malll in· muştur. 
hldam bir balkon vardır. Yan tarafta· BODRUM: Zemini kırmızı çini dö· 
ki aralıkta bir kısmı !ayanslan sö- §Cll bu taşlık Uzerlne zemini çimento 
ldllmn, hel! mahalli çatı arasına c:ı· şap, moıayık teknell sabit raf maltız 
'kılan servis merdiveni duvarmdald ocaklı dört adot kömUrlilk ve musluk 
fayan3lıın sökUlmU§ diğer bir odadll". taşı olup buradan 4 No.Jı kapıdan so-

Ç.ATI: Servis merdiveninden çıkı· k$ tıkılır. 
!an tavanı basık bir sora Qzerlne iki ZEMİN KAT: Bodrumdan ahşap 
çatı altı bir ııu deposu zemini çinko merdivenle çıkıldığı gibi 4/1 No.lı ka· 
etrafı aA'aç korkuluklu denize nazll" pmm girilen etrafı cameklı.n üstU son• 
arka cephede bir balkon olup çatı ta· durmaıı antreden ve evin buradaki 
Tanı yağlı boyalıdır. Binanın Osttl kapısından içeri girilir. Zemini eski 
Jlarsllya klrcmldlyle örtUIUdilr. mu§Bmma döşeli bir sofa Uzerlne iki· 

BOORUM: zemin kattan mntcnazir si lçiçe geçilen dört oda alaturka V" 

çift :nerdlven ile inilen bir sofada alafranga iki helA.. odaların birinde 
karııııık kiler ve dolaplar olup bir kaıo nl§ ve yUk dolabı vardır. 
pıdan girilen park<'sl sökUlmUş zem!· BiRiNCİ KAT: Merdivrn başı ca
ni ab§ap somaki mahruU bir şöminesi mekA.nll. kapatılmış bir sota üzerine 
bulunan şark kll.rt hücreli "Salaman· dört oda, banyo. ve helA.sı vardır. So· 
je •• olup kullanılan arkada kısmen yı· faya yani cephede nntrc sondurmas•· 
kılmış balkonu otan odadır. Sofadan nm Uııtu zemini çinko döşeli tarac:-a· 
zemini mermer döşeli taşlıjta geçilir. dır. Binanın zemin kat pencereleri de
Burada zemini mozayik duwn fa· mir parmaklıklı dığer pcnceı·eler pan· 
yans kaplamalı, fayans boyalı göm· curludur. Yağlı boyası bozulmuş bir 
me, dökme. banyolu duvarda yansı haldedir. Elektrik terko.'1 tesisatı var
daire şeklinde avnaeı bulunan banyo drr. 
maha111. koridorda duvan fayans fi~ HUDUDU: Tapu kaydı sibldir. 
suvar hel! servis merdiveni yanmd:ı ME AHASI: Umumi sahası 667 00 
bir oda bir kapıda geçilen kömürlUk m.2 olup buradan 220,00 m2 esas &!> 
mahalli ve evin cephedeki tretuvar No.lı bina ve 53,00 ın2 k(ı.glr ser ve 
altı t:ono:ı kemerll diğer bir kömUrlUk 102,00 m2 diğer dere solmjtındakl ev 
tur. Z•mlnl tnş döşeli mermer tekne olup g~rl kalan bahçedir. Birinci nr
gömme kazan musluk taşı sokağı\ trrması 30.:'i.9•1 tarihine tesadUf eden 
39/1 No lı çıkılan bir kapı bina itti- Cuma gllnü saat ondan on lldyc ka· 
!Bllnd", birinci kattaki seren altında dar İs'.ruıbul ikinci icra dairesinde le• 
yine mermer tekneli duvarı :fayans m edilecek artırma bedeli kıymeti 
kaplamalı gömme kazan maltız oca• muhanımenenln yüzde 7fi ini buldu~ 
ğı, fırıniı mutfak olup tavanı seren takdirde ihale edilecektir. Aksi tak· 
döşeme!'! "purcl., dir. Salonla mut- dirde en çok artıranın teahhUdU baki 
faklar arasında kapaltı bulunan bir kalmalt Uzere on gtln temdit edilerek 
ııahrmr. m"rdlvcn korkulu demirdir. 9.6.941 tarihine mUsadlf Pazartesi 

BODRUM KATI: Bina itUsalindeki günü ayni saatte icra edil<'rek mu
Reren altındaki mutfak koridorundan hamm ~n kıymetin yUzde 75 ini buldu· 
bir kapıdan geçil<'n sahanlıklcln taş ~ı takılirdc en rok artırana ihale edl• 
merdiv<'nli bodrum altına V<' arka lecek aksi takdirde 2280 No.lı kanu· 
be.hçey" lnlllr, bodrum altında ve mut na tevfikan ııatış geri bırakılacaktır. 
fajtın n'tındP. geniş bir kömUrlUk var· 2004 No.lı lem ve iflAs kanununun 
dır. • 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek 

BAHÇE: Bodrumdan ve 4/1 - 4/2 Mhibl alacaklılar ile diğer allıkadar
nnmaratajlı ynn 11okaktakl kapılar· larmın ve irtifak hakkı ıııahlplerinin 
dan ylrflir. Esas binanın çıkma sahnl.§ ışbu gayri menkuldeki haklannı ve 
teşklleden mahallin zemini çimento hus~shle faiz \'c masrafa. dahli olan 
ııtvalı olup bina ön ktıımmda ah!!ap .ddialıırı evrakı müsbitelcrlle birlikte 
ıJörtkö!le dirsekler Uzcrine mevzudur. on be' gün içinde icra dairesine bil· 
Evvele' etrafı camekl\nla kapalı iken dlrmelcrl llızımdır. Aksi halde hakla· 
bu ca"TlekAnl:ı.r cokUlmUştUr. Balkon• n tapu PlclllPrlyle sabit olmadıkça sa· 
ıarda direkler Uu-rln<' yapılmış Is<' de t.ı, bedellnin paylaşmasından hariç 
mA ili irhldamdır Burada armut. in· kalırlar. Aldkad:ırlarının lşhu mad· 
clr gi' 1 bir 11<1 mcyva ağacı vardır. del kanunly"ve gör<' hareket. etmeleri 
Sa.Uıl ın~n nznlnde oldt ğundan dPre 1 Vl'! fazl!! mal<ımat alnıak iııtlyenlerln 
"lokağt ne bahçe ara11ınclaki ı>emlnlrr 93S/31i7 d"'iya numara11iylP dairemi· 
~rasında ldazul :farkı vardır. Bu se- zc mUrac~ llA.n olunur. 

1 
ıstanbul Belediyesi 

ııanıarı 
Al;b<'y ı,o~ımcltkl nhfap ko:-rllniın lami'"i 2400 numaralı kanunun 46 

ın .... ı maddesinin B tıkrosına tcvl°~•.t11ı pazarlığa konulmu§t11r. Keşif bC'dC'll 
/36 lır;ı 41 kuru~ ve tc ... inatı ııcı 1 ra 46 kuruştur. Keşif ve aartname zabıt 
V" muliUlClflt ınU<lllr!Uğl; knırını ıde gorUlebi'ir. İhale 9.5.941 cuma g11nn sa. 
ııt l4 te ılıılmt encUmcn<ic yapılnca'.ttır. Tallplt'rin teminat makbuz veya 
mekluı.larllc ihale günü muayyen nattc daimi encümt'nde bulunmaları. 

(3500) 

Deniz Fabrikaları Uınum Müdürlüğünden: 
Er;dn ana geınlsinoc ç.'llış'llnk ilzerc kifayt'Ui bir motörcil ve diğeri tcs

fiyeci otm:ıic lizcrn iki ıı;çl nlınııcn!<tır. Taliplerin icap eden vesikalarla Göl. 
r.Uk deniz fabrikalarımı rnürac8"tt'arı. 135591 

........................ , ............. 
"flirklye iiambarlyetl ' 

~urw~ ~-~888~ T ;e,m~eg~l~~~} LUan 1 
~ube ve Ajans adedı: 265. 

Zırai r.ıe tıcari ~er nevı banka muameleleTi. 
Para bl.rikt1renlere ıs.soo Ura ikramiye veriyor. 

.,.._, B&ııka.lmda ırumblLrab ve lhtıann2 tasarrut ııe-.. ,..,. --.rı:ı en '!J> 

liCl liram buJunanJara ııenede • dera cekllecek kur'a ae a..şağıdak.ı 
pl.A.n8 göre lkramlye dağ'itılac,. ittir. 

C aded 1,000 tlrahk t,000 lln 100 aded 60 liralık 5.000 Ul'B 
• • ısoo • ı.ooo .. 1%0 •o ı.soo 

• • tıso • ı.ooo • ıso • ıo .. s.:too 
co • 100 • &.000 • 

DIKK.AT: Besapıarmaakl paralar bir eene içinde 150 U.radıuı aşnı? 

jQfm1yenlere l.kraınlye çıktJğ"ı takdirde c;o 2C tazlaslyll' vertlecı-ı<•ı 

Ke~ı,o-•-r: 11 Mart. 11 Haziran 
rinde yapılrr. 

11 ~~·1Ql, 11 BlrlnclkO.nun tarihle. 

• • 

Türkiye Cumhuriyet 
AK Ti F 

.vlerkez 

Kaaa ı 
Altn.ı: SaCi Kilogram 

Banknot • 
72.603,913 

Ufaklık . • • 
Dahlldekt Mubııblrler ı 

Türk Lirası • 
Harlı;tekl tlubablrler : 

Altın: Satı Kilogram 12.365,4!?4 
Altına tabvllJ l<abil eerbest dö
Yiz!er . 
Diğer dövizler ve bOrçlu Kllrlng 
bakiyeleri . 

Hazine Tabvtllerl : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
lcarşııı.tı 

Kanunun 6 • 8 maddelerine tevfl· 
kan Hazine tarafından vlkJ 
teaiyat 

Sctıedat c;outaıu ı 

Tlcart Senedat • • 
Eıham ve tabvl!At cüzdanı : 

.. ' l 
Deruhte edilen evrakı nakdi· 
yenin karşılığı esham H 

tabvUAt itibari kıymetle 
Serbeııt Eııham ve Tahril&& ı 

Ava.nahır : 
Altın n dö'riz Uzerine avanıı • 
rahvilAt Uzerine avana • 

• 
• 

Hazineye kısa vad a•anıı • 
Hazineye 3850 No. kanuna gör• 
ac:ılan altm karşılıklı avanıı • 

Hlsııe.darlar , 
Muhtelif , • • • • • • 

102.123.212,58 
7.810 511,50 

759.38!!,56 

323.512,17 

17 .39!?.057 ,S5 

-.-
47.302 994,36 

15S. 7 l .563,-

20.230.442 -

274.016.403,70 

45.998.676,93 
7.926.616,17 

4.741,69 
7.808.722,-

139.654.926,75 

110.603 113 64 

323 512,17 

64.695 952,21 

138.518.121,-

274.016.403,70 

53.925.293,10 

U7.49F.390,44 

4.500.000,
lo.490.098,01 

804.660 884,27 

ı Temmuz 1938 tarüıinden lUbareıı. 

1 
lstanbuJ Levazım 

harici askeri 
amir;iğinden verilen 
kıtaatı ilAnları 

ı-----------115.000 kilo tabanlık k6sele alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi ısJ. 
salı günü saat 11 de Al:.karada. Lv. Amirliği satmalma komisyonunda 
lacaktır. Beher kllosunıaı tahmin bedeli 4'50 kuruştur. Taliplerin ._ .... ,_. 
rıle belli vakitte komisyona gelmC'lerL (2365-3562) 

* • • 
240 ton b:ığday unu kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 14. 

ç.arşamba gU:ıU saat ll de Traozonda askeri satmalma komiayonunda 
lacaktır. Tahmin bedell 52,200 Ura teminatı, 4140 liradır. Evsaf ve prtD 
s1 komisyonda görUlür. TallpJerln kanuni vesikalarlle teklif mektuplarsııf 
hale saaUnden \:lr saat evvel kouılsyon& vermeleri. (2307) (3201) 

* • • 
Be::ıeruıe tahrnln ea;en fiy.ıtı 350 lira e>lan 70 adet balya makineli 

palı zarfla el\si\t.ıı•e;-e Ronmu§lur. İhalesi 16.5.0H cuma gilnll saat J.1 
Ankarad'I. l'tl.M.V. sntmalma kom~onunda. yapılacaktır. İlk teminatı 
lira 50 ~ııruştur. Evsaf ve gartn'Ulle.61 komisyonda gör1lıür. lııtekl~ıerltl 
le s:ıo.tl'lden blr e<ıa~ evvel kanın•! veslkalarllc teklif mektuplarını k 
na ver'aelcrl. (23Sl - 3Sll) 

inhisarlar- umum 
m~dürlüğünden:ı 

1 - !darcmlz lhtıyacı lc;ln mevcut nllrnune mucibince 700 metre 
renkte e.b.scıu· kumaş açık eksiltıne uııuuıe satın almacaktır. 

2 - :Muhammen bedeli 4151 Ura muvakkat teminatı 311,32 llradtl'• 
3 - - Ek..ılltnıe 20.v.uı salı ,;Unn saat !5 te Kabataşta levazım .

bayat şubc .. lncleki alım komlsyorunaa yapılacaktır. 
4 - Nüınııne sözU {\eçen şuuede gör1llebllir. 
5 - !stcl<lılerın •'kslltme için tayin olunan gün ve saatte yüzde 'I' 

venmo parasile birlikte ınezkür 'korrıJsyona mnracaatıan. (3460) 

56 Fiyat Murakab 
Kontrolörü alınaca 

Ticaret Vekaletinden 
l - .Mcmk.ı<4"l cl;ıbill.ndc bUtUn viJA.yct merkezlerinde teşldl edil-' 

lan fıyat murakabe "oUrolarmda !:al!§tınlmak Uzere 210, 170 ve HO ııı' 
retli kı.ı.ırolara 65 fıyat murakal-A: §cfi ve .ı<ontrolörU alınacaktır. 

2 - Taliplerin ytkeek ticaret, iktisat. hukuk, .mUlklye \.'cya 
•isesi mc':uııu olmalan ve memurin kanununun 4 üncü maddesinde 
va9ıfları h3iZ bı..ltınmaıan IA.zımtt:ı. 

:t - TaliplC'rdcn :s~nllen .wıı&iı haiz olanlar, lstanbulda açxısct' 
kursa taul tutulacal: ve kursu muvnffaklyctlc bitirerek yapılacak l-' 
neticesinde chllyetn:ıme aıabiien:cı· arasınd9. birinci bentte yazııı k 
tayinlı-r yapılacaktır. 

4 -- Ehliyetname cerecelerın~ göre ytiksek mektep mezunları :ıı 
lise mezunları 140 lıra U.cretli kadrulara 3656 numaralı kanun hlll' 
d:ıh!Jını.ıe tay:n ohınacakl&.rdır. 

5 - Gerek kursta gerek tayin olundultlnrı vazifelerde !azla ın
ıo11vnffoklyetl gornle.,ıere milli l:on=mna kanununun muaddel 6 ıncı 
si hUl..-üınlerir" tevfıkan tam kaürosuna kadar üstün maaıı verilebilee' 

6 - Kurna kabu: <'dllcnlcrla nc.reslerine tebligat yapılacak kud"' 
l.:.ma tıı.r!hi ve yeri ayı"?ca llfın cdıkcektir. 

7 - Kursa iştJrak cdecc.kle1.ic:: 1stanbald'l bulunmıyanlarm yol 
hırı ticaret vek{.letlncc temin 11dl&t'C'tk ve bunlara kurs devam ctt.ili 
detço znrurt mıısraCJ:ı.rı karşılığ: olarak yevmiye iki lira hesa.blle 
\ crllccektir. 

8 -- Tallplcrııı O lhımnrah l~ntte yazılı malumatı ihtiva eden fil 
ı1ıı. ile en geç mayısın 14 üncUçarşamba gUmırıe kadar Ticaret Vekil' 
mtlslt'9nrıı~ı fiyat m.ırRkabc milclilrlUğllne müracaat etmiş bulun 
zımdır. 

9 - lstidnmn ihtıvc. edcc-;:~ malClmat ııunlardır: 1. adı ve -
1o~unı yerı ve tnrılıı 3. evli mi? <:ocı:ğu \'ar mı? Kaç tane? 4. ba 
nnne.s!nln adları, doğum yerleri, ve tarihleri 5. askerlik vaziyeti, 6. 
hn:ıel'I ır.ekteplen.le yaptığı, bunlard8n hangisinden diplomaları ol 
l>Unlnrın dereceleri ve t3rlhlcrl. 'i. Şimdiye kadar hangi işlerde ve o' 
detle ça.ıı;tığı? 8. Blldlg-ı llsanıa- ~ 9. Daktilo bilip bilmediği. ıo. 
tdhkil..at yaprlm11k \rze•c Uç muteber zatın ad ve sarih adresleri· 
:ıc'lel fol.:>ğraf. 

10 - Dıı.ha fazla mııı<ımat V<' '·fiyat murakabe kursu tallmatıı•~ 
n•ak l::ıtlycnlerin ticaret vckAlctı la~e mUsteJSrlığı fiyat murakabe 
~llne ya?.ı ile :nUracnat·nrı illin t•ltınur. (2454) (3479) 

Bankası 3 ' 5 / 1941 
PAS 1 F 

&.rmaye 
lbttyat ak~ : 

Adl •e tevkaıAoe • 
Husus! 

• • 
• • 

l'devfildt>kl Banknotlar z 
Deruhte edue.n evrakı nakdiye 
l:'tanunun 6 • S lnci maddelerine 
ı:eVflka.n Hazine t.nratmdan •akJ 
tea~yat . 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
oaklyesı 

Kıı.rşıllğı tamamen altm olarall 
llll.veten tedavüle .,.azedilen 
Keeskont mukabtll Ul•ete.n ted&. 
vaze<1. • 

Hazineye ya.p:ı..,n altm karşılıklı 

a-.ans mukabW 3902 No.lı kanun 
mucibince UAveten tedavWe va· 
zedllen 

MEVDUAT ı 
l'tlrk Llrıı.aı : 

• • • 

Altın: Safi Kllocram 877,150 

3850 No. kanuna gOre HaziDeye 
açılan avans mukabili te-.di ola 
nan altınlar: 
sarı Kllognım 55.541,930 

Dövtııı TaabbOclatı ı 

Altına tab'Yill kabil dövizler • • 
Diğer dövizler 
ring bsklyeleri , 
.M.UhteW. • • 

ve alacaklı Kll· 

• • • 
• • • • • .. 

7.822 019,lC 
6.000000,-

158.74.8 563, 

20.230.442 . 

138.:518.121, 

17.000.000, 

:?50.000.000,-

93.500.000, 

58.704.233,SS 
1.233.782,03 

78.12U67,90 

-.-
29.360.283,61 

1.skonto haddi % ' Altm OzerlDe avam ,r, ı 


