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T•• k k d ı •ııA • l l Irak-c~phes n ' ;-~ ur a ın arı mı ı vazı- ı-n-g-ilizler 

f eye hazır olmalıdır lrakllları 
.. --.- Basradan 
lngıltere -ltalya 1 r Türk kadınının ezeli hasl<:,~ni ta rdetti le 

yeniden meydana koymak 
fırsatı gelmiş bulunuyor 

Bütün Yakın Şark 11e Ak
deniz Büyük Britanya İ· 
çin, Mi•ter Çörçilin sara
haten söylediği 11eçhile, 
nihayet tali bir •alıadır.' 
Da11anın siklet merke: Mevhibe lnönünün Türk Bayan 

kadınlarına Atlantik harbi ile Ameı. 
lra ile mu11asalasıdır. A 
dalar masurr kaldıkç. 
harp hem uzaya hem çü
rüyebilir. 

Yardım Sevenler Cemiyeti Ha· 
ni Reisi Bayan Mevhibe İnönü dÜJI 
rürk kadınların• şu beyan • 
.ıanıeyi neşretmiştir: 

•Türk kadını, 
Türk vatanının her Türk fer · 

Bu muharebede başlangıçtanbe - dinden giindelik işleri dışında, bii-
ri ltalya ile İngilterenin müteka - ·· nJ 

Yazan: Prof.ŞükrüBaban 

lıif vu.iyetleri muhtelif ve dikkate yük hizmetler beklediği &U er 
deyiz. Böyle günler, kadın erkek, 

ıleğer safhalardan geçmiştir. Al - bütün Tiirk nıiJletine şuur ve .lıam· 
manya ile İngiltere durumu adet" le veren giinlerdir. 
lıir nevi düz çizgi üzerinde seyret· Türk kadını her büyük güııde, 
tiki halde İtalya • Britanya vazi - erkeğinin yanındadır. Erkeğine eıı
yetleri çok ivicaçlı ve inişli yo · 
..__ 1 im t tir. •uŞ o o uş ur: Bu ezeli hasleti yeniden nıeyda· 

&ma, Almanya ile garp demok· na koymak fırsatı gelip çatmıştır. 
rasileri arasında ihtilaf başlamak Yardım Sevenler Cemiyeti: Siz
lizere iken bir nevi mutavassıt gi· !ere Milli .Müdafaa hizmetlerinde 
lıi araya girmek teşebbüsünde bu- gönüllü hastabakıcı olmak, asker 
lundu ve Lehistanda Alınan ordn- hastanelerinin muhtelif servisle • 
lan ilerlerken nihai bir nıeyaneci: rinde çalışmak, ordunun ihtiyacı 
lik telı.Jif etti. Pariste o zamanki olan malzemeyi hazırlamak ve dik
başvekil Daladye'nin kabule tema- mek için Ankaradaki ilk tecrübe • 
yül ettiii bu siyasi araya girme ı lerile nıuvaff;kiyetli imkanlar ha
Londranın tasvibine mazhar olma- zırlamış ve rehber olmuş bulun • 
4ı ve Senceymis kabinesi haliharp- maktadır. Her şehirde bu • 
te olduğunu ilin eriverdi. Beş. ~!- 0 11 benzer imkanlar vardır. 
b saat bir teahh~le Fransa ıçın Bütün Türk kadınlarını, ce • 
ayni hareket hattını Jttilıaz etmek· •o o• • • • , • 

beyannameleri 

Sa)'lD Bayan Mevhibe lnönü 

miyet hayatına yararlı Milli Mü -
dafaa hizmetlerine hazır ofmağa 
davet ediyorum .• 

Yardım Sevenler Cemiyeti 
Hami Reisi 

MEVHİBE lNöNO ... ~ 
ten başka yapılacak bir şey kalmı-
:rerdo. 

Senyör Mussolini derhal Be ve altıncı kafileler 
giı •nei• lüzum sörmiye-re itan. 
ıleğil yeni bir formül !le ha~~ ha -
rici olduğunu ilin etti v~ böy!ece, 
kendisini rencide etmek ıstenııyen 
Büyillı: Britanyanın ablııkasmda 
imtiyazlı bir m'evkie sahip oldu. 

~ 

İngiliz tayyareleri 
I r a k t o p ç u 1 a r ı nı 
bombardıman etti 

Irak Almanya dan 
yardım istememiş 
Londra 4 (A.A.) _İngiliz har • 

biye nezaretinin teblıgi: 
2 Mayısta, Iraktan Habbaniyede 

muhıısemat başladıktan sonra kuv
vetlerimiz Basrada doklar mınta • 
kasını, deniz hava üssünü ve elek
.rik santralını işgal etmişlerdir. 
lrak kuvvetrerinin oralardan çeki· 
ıişi daha evvelden muayyen bir 
müddet veril~rek istenilmiş ve 
yükı;ek rütbelı bir Irak subayı ibu· 
na muvafakat eylcmiştı. Fakat 
mezkür mühlet bittii:,'İ halde Irak 
kuvvetleri çekilmek için hiç bir 
tedbir almadıklarından kuvvetle ' 
rirniz onları oradan tayyare ve 
topçu oombardımanlarilc tardet . 
mişlerdir, 

Habbaniyede iki sahayı kıt'ala • 
rırnız kullanmaktadır, Cumartesi 
sabahı İngiliz bomba tayyareleri 
Iraklı lan durdurmuştur. Iraklıla · 
rın topçu ateşi fasılalı olınWjtur. 

DÜN SABAH ALINAN 
MALÜMAT 

Londra 4 (A.A.)-Bu sabah erken 
saatlerde öğrenildiğine göre, Bri . 
tanya ve Irak kuvvetleri arasında. 

(D~nmı 4 üncü sa)'fada) 
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G "eteye 
gooderileıa 

evrak geri 
verilmez. 
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Son Telfıraf MatbeaAnda Baaılır. 

Hitler 
Dedi ki: 

Yeni Tür ki yenin 
Büyük ve Dahi 
yaratıcısıdır ki 
eski müttefikle
rine kalkınmak 
için muhteşem 
misali verdi 

-o---
Hitlcr Yunan kahra-
manlığını da hürmet

le yad etti 
Bertin 4(A.A.) - D. N. B. ajan· 

aı bildiriyor; Öyle bir mevki ki mağlftbiyet ve 
laniblilden sonra Peten Fransası 
bu dere<e muteber bir muan:ıeleyl 
istihsal edemedi. Halbuki Italya 
ıatlebi ihtimal ithal ettiği bir çok 
iptidai maddeleri Mihver arkada • 
pna devir ve teslim ediyordu. 

bu ün hareket ediyor •T O B• R ~ K TA 

ANADOLUDA KİRA İHTiKARI YAPIL- 1 ngı lızler 
MAMASI iÇiN TEDBİR ALINDI taarruzu 

Irak ve komşularının mevlıiini &iisteren harita Führer Reichstag'ın bugünkü 
toplantısında hükumetin beyana • 
tını okumuştur. Fübrer harbin ba· 
şındanberi geçen vakayii tekrar 
ettikten sonra demiştir ki: 

Fransanın mağlubiyeti bir em • 
rivaki olunca ve bu cihetten İtalya 
l'aris ıefiri vasıtasile haberdar o· 
hınca harp hariçliğini, harbe müte
kaddim dnruma ve onu da niha • 
)'et fiili harp şekline ifrağ etti. 

Büyijk Brita.nya yalnız kalmış, 
evvelce yalnız olan Almanya da 
)'eni bir arkadaş bulmuş idi. De -
ırıokrasi cephesinin zayıfladığı ve 
llnsurlardan birinin aradan çıktığı 
hir sırada Mihverin iki kuvvetinin 
4e birleşmesi Bedin ve Romanın 
)'alnız İngiltereye karşı başlıya -
eak harbi hiç de küçük görmedik
lerine kat'! bir delil sayılabilir. İ
talyanın vazifesi vazıh olarak an -
laşılıyordu ki İngiltereyi Akdeniz
de ve imparatorluk muvasala yol
larında iz'aç etmek, hırpalamak, 
IDerkezden kuvvetler ayırmağa 
mecbur etmek ve böylece Alman -
Yaya doğrudan doğruya Adalara 
karşı bi~ harekette kafi derecede 
ııerbesti bahşeylemek idi. 

Mücadelenin bu ilk safhasında 
ltalya rolünü şikayeti mucip ol · 
mıyacak bir surette oynadı. Lib -
Yada Graziani ordnları Mısır top· 
raklarına kadar girdi, Somali ki· 
tnilen istila edildi, Akdenizde sey· 
l'Üsefer bir aralık inkitaa nğratı • 
labildi. Mısıra yardım bütün Af
rikayı dolaşarak Ümidburnu yolile 
Yapılmağa başladı. 

Fakat ikinci safha gelmekte ge
dkmedi, İngiltere iki hasımdan 
evvela zayıf gördüğünü bertaraf 
etmek lazım geldiğine kani oldu 
Ve kendisi Fransayı elden çıkarmış 
olmasına mukabil İtalyayı da Al • 
bıanya için işe yaramaz ve belki 
de bir yük haline sokmak istedi. 
General \Vavel harekatı, Habe~is • 
laııdaki temizleme Somalinin tat
biri İtalyayı umu.,;i bakımdan sal
landırdığı gibi bilhassa Akdeniz 
•urumu tamamen değişti. 

\' uııanistan harpte olduğuna gö· 
(Devamı 4 üncü sayfada} 

~ Anadoluya gidenler memnun durdurdu frakın dayana-! A . 
oa~~:U~~;:::~b~~:1n m:~:~::~~ ~;;:i~t!'.1'~:e~i~~~ra~:z::;~:~ Yunanistanda kalan bilmesi imkansız m 8 r 1 k 8 
verip bllet alanlarıı_ı 5_ ve 6 ncı ka· !erle ev kiralıyaeaklar buraya mü- İ 
fileleri bugün şehrımızden ayrıla- racaat edeceklerdir. ı.2 _bin ngi~iz aske- 1 g ö r Ü 1 Ü y o r 
caklarılır. . YOLCULARIN .ME:.\INUNİYETİ rının akıbetı meçhul 

ve Tırak vapuru Mudanyaya gı- İnebolu 4 (A.A.) - İstanbuldan 
decek kafileyi alarak saat 10 da devlet hesabına Anadoluya geç • Kahire 4 (A.A.) - Resmen bil- 70 bin asker 
Galata rıhtımından hareket ede mek isteyenlerden ikirici kafileyı dirildiğine göre, düşmanın Tob -
cektir. htunil bulunan Ankara vapuru dün ruğa yaptığı taarruz durdurulmuş 50 tayyare ile 

bink m.lik 
Saat 18 de yine Galata rıhtımın· buraya gelmiş ve yolcularını çıka- ve düşman tankları çekilmiştir. 

d kalkacak olan Aksu vapuru da rarak tekrar İstanbula dönmüştür. 12 BİN ASKER NE OLDU? 300 
:rtın ınıntakasına gidecek olan- Yolcular gerek vapurda ve gerek Sidney 4 (A.A.) - Avustralya 
!arı nakledecektir. . limanımızda tahliye esnasında gör- harbiye nazın Spender'in aldığı 

ALINAN TEDBIRLER
1 

. '· dükleri loolayhklardan ve yardım- haberlere göre, Avustralyalılar 
istanbuldan Anadoluya gıı.:tn ... !ardan memnuniyetle bahsetmek . daima Tobruğu şevkle ve şecaati~ 

1 l
e civardaki köylere ve sayfıye tedirler. (De.ıum 4 tlıı~ü sayfada) 

er ' kl · 1c· ih erlerine nakledece erın ;ra ... 
iil<iırı ile karşılaşmamaları _ ıçın 
b .. k. met tarafından yem tedbırler 
al~n~ış ve alakadarlara ~a bir t~ • 
mim yapılmıştı. Bu t_amı~ ~uc! -
bince şehrimiz beledıyesı bır kıra 

/talganlar 
çok memnun 

Slovenlerin toprakla· 
rının merkezi Lublia
na ile birlikte İtalyaya 
ilhakı tabii bir halmiş 

-o----

A ı m a n 1 a r d a bazı ı 
yerleri ilhak edecek 

~~~~~~~~-~~ 

DÜNKülG M k 
~AçL~'!J • saray as e 
sporla berabere kaldı 
Tekirdağlı ile Mersinli yenişemedi 

Roma, 4 (A.A.) (D.N.B.) - _Bü
tün akşam gazetelerı Lublıana 
vilayetinin 1talyaya ilhakını se. 
ıamlamaktadırlar. 

la~i;:~~~~r~'İtalia gaze~~s'. Ş~- \ · 

Sloven topraklarının muhım bır ı 
kısmı bu mınatakanın merkezi l 
Lubliana şehri ile beraber- bugün-
den itibaren İtalyan kralhğının 

(D•vamı 4 üncü sayfada) . 

Tekirdağlı· Mersinli müsabakasından heyetan.lı hir an 
(Dün yapılan spor lıareJcetıerimn tafsilıitı 3 iiflcil so.yfamızd4dır) 

bir arazi müda
faa edilebilir mi? 

Beyrut, 4 (A.A.) - Havas • Ot! bil· 
dlriyor: 

Irak'da İngiltereye karşı açılan mu
hasama, Irak ordusuna. kat'i bir a~kerı 
muvatfakiyet elde etmek değilse bile, 
acaba İngiliz kıt'alarını tutabilmek ve 
yalnız Jrak'da dcğıl fakat aynı zaman
da orta ,arkta İngiliz kıt'alarınm ter
tibini değiştirebiımek imkfınını vere
cek mi? 

Irak orduı-unun objektif bir tetkika 
tabi tutulrna!ı şu tnhminlerde bulunma 
yı mümkiın kılar gıbidir. 

Eğer Raşid Ali hükumeti yulnız Irak 
ordusdna güvenecek ise, Irak bir kaç 
seneden beri askeri sahada büyük gay. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Hitlerin Porte
kize teklifi 

Almanya Portekizin 

hava deniz üslerinden] 
istifade etmek istiyor 

Lon&a, 4 (AA) - Ofi: 
Gazeteler, Portekizin vaziyeti 

hakkında mütalealar neşreylemek 
tedir. Bazı gazeteler, İberik yarım 
adasından alman bir mu'ıabir tel-

i 
grafına ist;naden, Hitkrin Sala. 
zara gir garo.~tl teklifinde bulun-
. (Denmı 4 üncu sayfada) 

Ankaraya askeri 
müşavir gönderdi 
Vaşington 4 (A. A.) - Röyter: 
Amerikan ordusuna mensup ba

zı subaylar Bağdad ve Tahrana 
askeri müşahid olarak &önderil • 
mişlerdir. Bir subayın da ayni 11-

fatla Ankaraya pnderildiği öire· 
nilmiştir. . . . ........ 

Gece Bombardımanları 

Çörçilin revaç verdiği sivil hal· 
k~ karşı gece bomba harbinin tat. 
bikine karşı yapt.ğım ihtarlar cıa 
keza bir Alman ziı!ı suretinde tef· 
sir edildi. 

Lürumu takdirinde bir bom· 
baya yüz bomba ile mu • 
kabele edeceğimiz hakkın • 
daki terniJlatım, bu adamı, cani • 

(Devamı 4 üncü sayfada) 
• ....... 

BESLE KARGAYI 
Y uan: Selimi luet Seci• 

1 
Mağlup Fransamn başına &e

sen generale vatan haini dam -
gasııu vurmayı ne kadar muva
fık bulmadımsa, Yunanistanın 
teslim sebeplerini anlatan &e • 
nerale yalancı deme· i de o ka
dar muvafık bulmuyorum. Kom 
ıu ve dost Irak hadisatını mü -
talea ederken: Bu millet!' istik
lal verilmemeliydi düşiinccı;i de 
•klımdan geçmiyor. 
Bugünk~ harp afeti öyle sal· 

&ID, öyle bulaşık, öyle şümullü 
hir ilfel ki, en uzak göriinen bir 
istilanın en yakın bir harp ka -
dar ehemmiyetli olduğu artık 

meydana çıkmıştır. Narvik ile 
Tobruğun, Bulgaristanla Irakın 
Musul ile Adis-Abebanın em -
aiyet ve istikliılimiz bakımın -
dan değeri miisa~·ilesmistir Bi-' ' . 
zi, çok uzağımızda da ol i'• ya • 
kından alakadar etmivecek bir 
harekat tasav .. ur edemiyoruz 
artık. Bunun içindir ki, dünya 
hadisatı ile sıkı fıkı alakalıyız. 

Fakat bu uyanıklığımız, uza-

iı görmemiz bizi ötekini beri • 
kini ağır ithamlar altında bırak
mağa teşvik etmemeli, müstakil 
bir millete: •Hay istiklaline ka· 
vuşamaz olaydı!• bedduasını ef. 
meğe vesile olmamalıdır, 

Bunları söy !erken Irakın İn • 
gilterc_ye karşı ayaklanmasını 

güler yüzle karşılamağa, •bu 

onlara aid bir mesele, bana 
ne?. derneğe, yabanrı propa • 

ğandasına alet olan bir kaç 1 • 
raklıyı itham etmeğe de imkan 
olmadığını i.tiraf ederiz. Irak sa
de ve sade lııgilterenin a~·esin· 

~~ I~a~ ol_m,uş, İngiltere istediği 
ıçın ıstıklalıne kanısnııı<, İngil
tere bıraktı diye ba,Jı lıa'lna 
bir idare kuııııu~. tek,kdim~·ile 
benliğine sahip olnıu!?tnr. 

Bu ~ckilde tl'css.ü cdtn, nley
dana çıkau bir millete, hu~ün 

k_eııdisini _in.san edrnlcre kar~t 
sılah rektığmi ı:öriinrc: •Eesle 
karga~ ı o~ sun göziinii'.. demek
ten kendimizi ala 



Mevlevilik Nedir?. 
Celaleddini Rumi Kimdir? 

Yazan: ZİYA .ŞAKIR 
-75-

Turnalar uçun, 
yayladan geçin 1 

Dünkü yazımda da söyletlJthn 
gibi, çok kimse Hıdırellezi düıı -
den yaptı. Dün öğleden soara kır -
lu adam almıyordu. Nevalesini 

Bunlar, bir taraftan müridlere ı olan Sultan Mttid kendi•mi çek kapan kendini bir ağaç altına at -
Mesnevi dersleri veriyorlar, diğer sever ve büyük hürmetler göste- mıştı. Kale diplerinde bostan ke -
taraftan da Mesnevi nüshalıırıoın rirmiş ... Halla rivayet.. nazaran: narlarında, kuyu başlarında, ekin-
lstinsahile çotalmasına ve her ta- - Allah, bu zatı üzerimizden !er arasında çilingir sofralarının 
rafa yayılmasına lıtz-met eıli,-or eksik etmesia. bini bir paraya idi. Bu pek amiya-
lardı. Diye, dua edMmit. ne sofraların etraiıru çeriffnlerin 

(Türbei Şerife) de nzife der - (MFSNEVl) NİN MtlNJ>ERİCATI içinde ve henüz öğle ile ikindi a -
ahde etmif olan (Mesnevi Hh) • NEDiR!~ rasmda sısıp kendinden geçmiş • 
lar mütem•diyen Mesnevi kraetiıle (Mesnevi) nin mündericatuu, ler hile vardL 
devam ettikleri gibi, ziyarete ııe • (IAfonten) in hikiyelerine ben • Bele Bayrampaşa taraflarında 
len muhihhan ve miiridan da, b" · ta J ku zetenler, hiç şüphesi& ki hu hn . ır engınar r asının acuna • 
usulden olan (Hittl namazı) nı susta tamamile vukufsuzluk gös . ruhnuş olan bu sofralardan birinin 
kıldıktan sonra, (Me~nevii şerif tr f t .. t"" l olan terenlerdir. Çünkü, binlerce --sa- e a ına sır us u sıra anmış -
rahlesi) ne oturarak birer miktar lahiyet sahihi- ule~a ve fuzela - !ar, yüzlerine vurmuş olan güneşe 
Mesnevi okurlardı_ k ı · · dili k nm {Mağzı Kur'an) dedikleri bir arşı göz erını men e apamış, 

(Mesnevi), ihtiva etti<n hikmet- ki d h b" • dan. ... eseri (Lafonten) in manzum hi • yattı arı yer e ep ır agız ~ 
lıerin kıymet ve ehemmiyeti dola • · bo t nk · tü"rkü"yu"" üyeleri derttesine indirmek, hıç yuna şu pes e eranı 
TJSile, artık yavaş yavaş bir (ilim) şüphesiz ki ya cehalet veyahud çağırıyorlardı: 
halini aldı. Yalnız muhiblerin ve la l'd çı·n kıskançlık eseridir. Turna r uçun.. yay a an ge 
müridlerin değil, bütün ilim ve ir- Mesnevi, kendisine verilen yük- Yarımı seçin .. turnaaalar! 
f:an prestişkiirlarının ı"stifadelerini D k 1 k b" k • kü" sek ünvandan da anlaşılacağı üze er en, ya ınaya ır a~ -
temin ebnek ıçm, Mesne.ıi'ye re, baştanbaşa hikmet meşheridir. çük kız ellerinde külüstür bir ke -
(şerh) ler yazılmağıı ve muhtelif Muhib ve müridlerinia ruhi ter _ man ve kemandan daha külüstür 
lisanlara tercümelere başlandı. hiyelerini temin etmek maksııdile bir defle, bunların yanına sokul -

Bu şerhleri yazanlann içinde, hu muazzam eseri vücude '\'etİr _ dular. Sokuldular amma hemen 
(An.karalı, İsmail Hakkı Rüsuhi - b'" b 1 d 1 Y d ar miş olan (Hazreti M"vl:iıu). in • cun uşe aş ama ı ar. er e • 
Dede) bilhassa büyük bir mümta - sanları fazilrt yolnna ,,..,.yPdPcek büstü yatanların gözlerinin birer 
ııiyet kesbetmiş ve (Hazreti Şi - ı hikmet ve nasihatleri ea7İb hilci • mendille örtülü olduğunn görün • 
rilı) ünvanını ihraz eyleıniştir. yelerden misaller alar•k >:\~ret . ce, gayet usul birer hareketle or -

Bu zat aslen (Bayrami) tarikine ı mi,tir. Bu itibarla Ma<nP\•I, --her- tadaki mezelik zeytinden, peynir -
mensup iken bilahare (Mevlevi) ı h•nıri sınd ve zümny" m«nsup " _ den, sardalyeden, maruldan, mal-
tarikine intisap i~in kalbinde bir ı l t ı ··· d k. - d helvasmdaıı. ' hırlarsa oh11 ... l••-- herkesin ezze a erıgm en, agı 
aşk ve iştiyak ateşi hissetmiş.. hu- ı "" Flaka ile tokip edebiiueği kıy· ı çabuk çabuk ağızlarına birer, iki • 
nun üzerine Konyaya giderek. Si • metli bir eserdir, şer tane atıştırdılar. İderinden 
mahanei Mevlaoaya girmiştir. Az {Daha var) (Detıa.'114 4 üncü. mtrfa.daı) 
aman içinde gösterdiği fe7iz ve 
kemal sayesinde de, (Galata Mev
levlhanesi) postuna geçmiştir. 

·-------~---~-~-~--~-~~~~~ 

Bu zattan maada, J.ırkı müttta • 
.U zevat, (Mesnevi) nin şerhleri 
ve muhtelif lisanlara tercümeleri • 
le iştigal etmişlerdir. Fakat ebe -
risi, Mesnevi'nin altı cildini de 
tam olarak şerh ve lenümeye mu· 
nffak olı:nıok şerefini ihraz edeme

f MAHKEMELERDE ve POLiSTE l 
~·------------------------~J 
Bir baba Öz oğlunu dört gerin-

mişlerdir. 
d en ağır surette gara/adı 

(Mesnevi müderrisleri), dergih. 
larda ve hankahlarda senelerce 
den takrir ettikten sonra, talebe • 
lerini (Mesnevi Hiiıı) olarak ye • 

Çocuğunun haylizhğı ile başa çıka
mıyan baba nadim oldu. Fakat ••• 

tiştirirler_, onlara, hususi mera • Galatada Arapcamiinde bir aile 
simi~ icazet ~erirlerdi. faciası olmuş, bir baba 15 yaşında-

1!60 s~."''.:". Muhnre'.'1 ayının ki oğlunu diirt yerinden ağır .su
t uacu. ~u lst~nhulda ·~ de6." °" I rette yaralamıştır. Y.apılan tahki. 
!arak bır (Darülınesnevı) kuşa<! katlan aolaşllclığına göre vak'a 
edildi. _B~n'?1 müdenisliğini .~e şöyle cereyan etmiştır: 
-h.u. mub.~~ ~r~an ~~dunun{Mm.'.'..~ Arapcamiinde oturan Ahmet Tı. 
_, ve ...,nısı o....- ur ... 1 gün!' d ·ı S brı"nın· • . d ıy, son er e og u a 
Molla dergalu Şevhı, Murad De e kah d da k h ıa haylfı.z 
Efendi) deruhıle 

0

etti. vanleye a .. nldar.ad ... ~y .. z .. .. 
• . zam arını o ur ugunu g-0rm14 

Yaptığı işten sonra nadim olarak 
sandalyeye çöken ve hüngür hün· 
gür ağlıyan carih baba kanlı bı. 

çağı ile yakalanmıştır. 

s· ec· yeye eri i 

Evvelk: geceki kontrollerde Fa
tıhte İbrahimpaşa caddesinde 176 
numaralı Musanın kahvesi saat 24 
ten sonra açık görülmüş ve Musa 
yakalanarak Adliyeye verilmiştir. 

Mahlut yağ yapmış 
Ba Mesnevı meclresesın~ pek ve kendisinin bir daha kahveye 

çok. (l\les?e~h1. alkn). ve (Karıı 11_'1~ gitmemesini, giderse evlatlıktan 
nevı) yetıştı. ıcazet meraııımı- d d • · . .. ı · · F k t 

· ıldığ .. p d'··ı. (Sul'-- red e ecegını soy emıştır. a a Eminönü mıntakasında, beledı-
nın yap ı gwı, a ~ ..... k b'ld·-· · k k d 
Mecid) de debdebeli bir alayla Da- çocu ' ıgını 0 uma la . eva~ 1 ve tarafından yapılan teftişinde, 
rülmesnevi,-e geldi. Bu merasime etmış ve gene kahveye gıtmege açıkta satılan 311 simit müsadere 
iştirak ederek icazet alanlara .kıy- başlamıştır. edilrni~. caddeyi işgal eden 12 es.. 
metli hediyel~r vel"di. O gün, (Mes Nihayet evvelki akşam evıne ge- naf hakkında para cezası kesil
nevl) müntesibleri için, hakiki bir len Ahmet oğlunun evde olmadığı· miştir. 
saadet günü teşkil etti. nı görm~, çıkıp Arapcamiindeki Bundan ba~ka mahlut yağ ya. 

O devirde başlıca iki Mesnevi kahveleri dolaşmıya başlamıştır. pan bır yağcı hakkında ayrıca ta
Ban yetişmişti. Bunun biri, ismi Bıraz sonra Sabrıyi 3 numaralı kıbata geçilmiştir. 
ge•en Murad Efendi, diğeri de Nazifin kahvesmde iskambil oy. 

' k ·· Ah h · Bir adam evinde ölü bulundu (Hoca Hüsamettin Efendi) idi. nar en goren met, emen ıçe-

Hoca Hüsamettin Efendi, Mesne · riye girerek çocuğu kulağından Kasımpaşada Samancı meyda· 
vinin inceliklerine o derece ihti - tutup eve götüm!"k istemiştir. nında 35 numaralı evde oturan İb· 
aas ve vukuf hasıl etmişti ki, ken- Fakat çocuk babasına karşı gelmJ!i 
disine (Çelebi Hüsamettioi Sani) ve el kaldırmıştır. Bunun üzerıne 
diyenler ve (Hatimei Mesnevi Ha· hiddetinden kendısını kaybeden 
nan) ünvanını verenler az değil - Ahmet Tılıy ccbınden bıçağını çe
di. Son zamanlarda hu zatm gözle- lr.erek•öz evladı Sabrının ıizerine 
r ı .,, ·' •·lri oldu. Mustafa Efendi atılmış ve arkasından dört yeruı.. 
isminde bir zat, (Kiı.rü Mesnevi) • den ağır surette varalıyarak kan-
lik vazifesini if.a ediyor .• (yani. ılar içınde yere sermiştir 
Mesnevinin o günkü derse aid olan İfade veremiyecek surette yara
lıeyitlerinl okuyor~) Hüsamettin ı..,..n çocuk, baygın hır !Mide Be. 
Efendi de serh ve takrirlerine •e- ı yoğlu hastahanesine kaldırılınış
vam eyliyordu. .. O devrin Padişahı tır, 

rahım isminde zengin bir ihtiyar 
evinde ölü olarak bulunmuştur. 
İbrahimin beş günden beri orta. 

da bulunmadığını gören komşular 
polise haber vermişlerdir. Çilingiı 
getırilerek odası açıldığı vakit ih 
tiyarın yerde cansız yattığı görül 
müştür. Tabibi Adil Enver Karar 
cesedi muayene etmiş, ölümü şüp 
heli görerek morga kaldırtmıştr 
İbrahimin parasına tamaen öldü 
rüldüğü tahmı.n olunmaktadır. 
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POLİTİKA oı.s 

Beşiktaş kazasında ha Hukukvelktısat 
vakorunm.a denemesi fakültelerinde 

Britanya İmparator
luğu ve harp 

Yazan: Hamid Nuri Irmak 

Şimdiki harp başlamadan ev • 
velki yıllarda demokrat büyük 
dev !etlerden bilhassa Fransada ve 
sonra İngilterede, kısmen de Bir • 
!eşik Amerikada parla~ntolar -
daki muhalif fırkaların, bunlara 
'.araftar gazetelerin sütunlarında 

şiddetli münakaşalar olur, itiraz -
!ar yapılır, artan silfilıl.anmak mas 
raflarını, para kıymetlerinin düş. 

mesının doğurduğu bütçelerde. 
ki açıkları kapatmak içU:ı faz. 
lal.aştırılan, ihdas olunan vergile
rin en çok işçileri, orta kazançlı 
halkı müteessir eylediği iddia olu.. 
nur, irad ve sermaye üzerine mev· 
zu vergilerin arttırılması, bu su • 
retle yeni vergi kaynakları bulun· 
ması istenirdi. 

Tecrübeler muvaffakıyetle neticelendi. 
paraşütçüler imha edildiler 

Beşiktaş kazasında dün saat 10 ı Parti binasının önüne zehirli gaz 
da hava denemeleri yapdmıştır. bombalan düşmüş, üç kişi zehir-

Denemelere düşmanın meft-uz lenmiştir. Bunun üzerine gazu sa
tı:.yyare kuvwtlerinin yaklaştığını ha derhal kordon altına alımruştır. 
bıldiren alarm düdüklerlle baş- Bundan başka Akaretlerde tram. 
lanmıştır. Alarm işareti üzerine vay teli hasara uğramış, Hilal si
halk sessiz ve telaşsız sığınaklara neması önünde bir hayvan zehir
iltic~ etmişlerdir. lenmiş, Ortaköy Taşmerdivenlerde 
Bır kaç dakıka sonra hava taar- yangın çıkmıştır. Bi.ıtıin kurtarma 

ruzu başlamış ve Atlas inşaat mal. ' 1. 1 · .. , t ff ki . . ame ıye erı sura ve muva a • 
zeme deposuna .hır tahrıp bombası ti b 1 1 düşmüştür. Kısa bir zamanda bu ye .e . a~arı mış ı'.. 
mevkie yetişen kurtarma ekipleri Zıncırlıkuyuya ınen paraşütçü
enkazı kaldırmışlardır. Bir bomba ler de mahalli imha ekipleri tara
da tramvay deposundaki su boru- fından kısmen imha edilmişler, 

lannı patlatmış ve mahalli ekip- kısmen de zararsız hale getirilmiş. 
ler tara.tından süra'tle tamir edil. lerdir. Deneme 11,30 a kadar de· 
miştir. vam etmiştir. 

Yeşilay Kuru-IÇöp meselesi 
munun 21 nci yılı artık hallediliyor 

Elemelerin neti
celeri bugün 

b i 1 d i r i 1 e cek 
'Üniversite hukuk ve iktısat 

fakülterlerinde eleme imti-

hanlarının neticeleri bugün 
talebeye bildirilecektir. İktı. 

sat fakültesinde sözlü imti- ı 
hanlara ayın 7 sinde, hukuk 
fakültesinde de ayın 8 inde 
>başlanacaktır. 

~------J 
Yarın Hıdrellez 

--o------

Haliç idaresi Kağıt
haneye doğru sefer-
1 er tertip etti 
Yarın Hıdrellezdir. Bu müna.. 

sebetle Haliç vapurları idaresi Ka

Fransanın 1940 yılı Haziranında 

uğradığı mağlubiyet üzerine ne 
hale geldiğini, Vişideki hükumetin 
da!ıa fazla totaliter, korporasyon 
esaslarına göre iktisadi, mali sıya. 
setini tanzim ile meşgul bulundu.. 
ğunu biliyoruz. 

* ğıthaneye doğru seferler tertip et. Harpten sonra İngilterede par • 
meyi ve Köprü - Eyüp arasına il.i.. lamentoya kabul ettirilen bir ka • 

F B ve vapurlar koymayı kararl.aştır- nunla, halkın bütün malının, mü!. 
ransız tiyatrosunda eledi ye altı semtte mıştır. künün, parasının Kralın emrine 

merasimle kutlandı ÇÖp fırınları yapacak Diğer taraftan baharın ilk paza!"ı verildiği anlaşıldı. Bu arada yine 
dolayısile dün sabah bir çok kim. halkın canı da kralın emrine tabi 

Memleket gençliğlni içki ve u. İstanbul çöplerinin denize dö- seler Adal.ara, Boğaziçine, Mecidi.. tutuldu. İngiltere hüküme:i bu 
yuşturucu zehirlerin tahribatın- ; külmesi yerine hususi fırınlarda yeköyüne ve Floryaya gitmiştir. kanun ahkamından çoğunu tatbik 
dan korumak için yıllardan beri ; yakılması hususunda belediyece Fakat havanın biraz serin olması etti. Gönüllü askerlik usulü yeri. 
çalışan Yeşilay Kurumu 21 inci yıl ·ı bir proje hazırlanmış fakat beher bunların sayısını azaltmıştır. ne, mecburi askeri mükellefiyet 
dönümünü dün Fransız tiyatro- fırının 2 - 3 bin liraya çıkacağı gö- __ ---O-- kanunu k&bul edildi. Silah altına 
sunda verilen bir müsamere ile rülerek Bundan vazgeçilmişti. Bu florya Sirkeci hattın- çağırılan muhtelif askeri yaştaki 
kutlamıştır. esnada Ali Çorbacı isminde Bos. halkın miktarı milyonları buldu. 

Müsamereye saat 14,30 da baş.. nalı bir muhacir belediye reisliği· da tarife harici trenler İngiltere adalan ayni zamanda as-
lanmış ve Örfi İdare Komutanı ne müracaat ederek, Tunaya dö- k • t ı· t b" ı k 'h Devlet Demiryolları Dokuzuncu en a ım ve er ıye ere ararga 
/\.li Rıza Artunkal, İstanbul Ko.. killen çöplerin halkın •ikayetini ld Al t ı d • ·h 

' ış· !etme Müdürlüğü bu pazardan o u. manyanın asar a ıgı 1 -
mutanı Korgeneral İshak Avni davet etmesi üzerine kendisinin h k ti .. • .. d b. itibaren Sirkeci - Florya arasında raç are e eri gunun bırın e ır 
ve refikaları ile kalabalık bir halk Tuna kıyısında müteaddif çöp fı. · ki h ı· l" "daf her pazar günü tarife harici sefer. emrıva a ıne ge ırse, rru aa 
kütlesi hazır bulunmuştur. rınları inşa ettiğini söylemiş ve !er kaldıracaktır. Bu trenler kala- kuvvetlerinin hazır bulundurulma. 

İlk olarak Kurumun ikinci reisi çok ucuza çıkan bu ço""p fmnların. t · ı ld 
balıg-a göre tahrik olunacaktır. sım emıne ça ışı ı. 

Dr. Zati Öget bir hitabede bulun- dan İs:anbulda da yapmayı teklif 
.Bilhassa akşamlan geç saatlerde Esasen milletler için mazisi ol • 

muş ve alkolün hiç bir suretle gı- etmiştir. 
Floryada nilave trenler hareket mak başlı başına bir kuvvettir. dai bir vasfı olmadığını tebarüz Bunun üzerine Edirnekapıda Ali 
ettirilecektir. Deniz mevsimi he- Yine milletlerin atisi, ıtulh veva 

ettirmiş ve karaciğerde mühim talı Çorb~cıya bir tecrübe fırını yap-
nüz gelmediği halde sahillerde de. harp zamanlarında bilgilerinden, 

ribata sebep olduğuna işaret et. tırılmış ve muvaffakiyetli netice 
nize girenler çoğalmıştır. tesisatlarından, kanunlarından da-

miş\ir. alınmıştır. Bu muhacir vatandaşın Çocuk kamplan ha fazla seciyelel'ile tayin edilir, 
Bundan sonra Kurumun genel yaptığı çöp fırını üç yüz liraya ,._ • 

Her yıl tekraırlanan çocuk kam.p. di~ bir tabirle seciyelerle talih-11ckre\.eri Fahrettin Kerim.. Gökay ..ınal oldu- dan 1 di e r "sli 
s6z a l mış ' 'e içki mücadelesinde/ yeniden 6 muhtefü semtte çöp fı- !arının bll sene Bartın vilayetinde !er yekdiğerine sıkı tarzda bağlı • 

açılması kararl.aştırılmı•tır. ı dırlar. takıp olunan gaye ve faaliyeti izah rınları inşa ettirmeyi kararlaştır. • 
1 etmiş ve İS\'içre Genel Kuruma. mıştır. Bıı suretle İstanbulun çöp İstiyen veliler şimdiden çocuk- * yının gençlere ve orduya hitaben işi kökünden halledilmiş olacaktır. !arını buraya göndermek üzere 

müracaat edebileceklerdir. Bartın. ·HarbU:ı devamı, dünyanın kıt'a. 
içki aleyhindeki bir tamimini oku- ı lm İ ·ıı · 

daki kampların tedrisatı kamp ni- arına_ yayı ış . ngı ere ımpara .. -
muş ve bilhassa gençlerle kadınla. Ad l f t ıu d nl a ar tari esi zamnamesin~ göre muntazam su. or gunun. om_ ınyo. anna, mus-
rımızın içki kullanmamaları üze- tem! '--! ti J 

. il U . rette yapılacaktır. Buraya İstan-' e= erme_ sıraye ' aponya_nın rinde israrla durınustur. Denızyo arı mum Müdürlüğıi U ak k ak d, 
• · h · d 'b d · bul ög" retmenlerinden .bir heyet z. şar. t ı_ hazırhklan_, _Hın Bunu müteakip Ş<>hir bandosu- on· azıran an itı aren A a ıske. 1 _ 

gönderilmiştir. Çın denız erınde oldugu g:bı Pa • 
nun çaldığı bazı parçalar dinlen. . cleri ve Adalarla Anadolu yakası .. .• sifik Okyanusunda dahi ayni za • 
'lliş ve Hissei Şayia piyesi temsil 'skelelcı·i arasında vapur $eferleri- Dora da oldu manda Birleşik Amerikayı tehdid 
edilmiştir. . ne başlıyacaktır. En·elki sabah Tah!akalede Sa. eylemesi, silahlanmak ma<rafları-

Adalardaki plaj iskelelerine uğ. buncu hanında çıkan yangında ya- nı hayallerde h,..;aplanan milyar -
Agker ailelerine yardım 
paralarını toplıyacak 

tahsildarların tahsilatı 

ra..,acak elan vapurlar iki tane o- l k h talı k ldırıl t 
o ra anara as aneye a an \ar itibarile çoğaltmıştı. ngilter~. 

Jacak ve bunlar Maltepe ile Kar. D ld - ı .._ · il "!. 
ora a ıgı yara ann "'sır e o de oldug·u gı"bi, Birleşik Amerika-

} tala da sık sık seferler yapacak- .. t" 
muş ur. da dahi miktarı artan bütçe a~k-lardır. ,. 

Asker ailelerine yardım tahsisa- Bir kamyon mağazaya çarptı !arını kapatmak, masra:lları kar • 
tını toplamak üze.re belediyeye a,. Eğrikapı ve civarının İmarı İnhisarlar idaresinin 360 numa- şılayabilınek için yeni kaynaklar 
:ınan 50 tahsildarın maaşları için Belediye reisliği Eğri.kapı ve ci- ralı ve Kadrı Bayyurt ıdaresindeki bulmak meoburiyetlerile karşıla • 
ayrılmış olan tahsısat bitmiştir. . . varının imar plfuılarını; buraları. kamyon. Eminönünden geçerken, şıldı. İrad, emliik, büyük sermaye: 

Bunun üzerine mezkur tahsıl- • nın tarihi ehemmiyetini göz önii- J karşısına bir otomobil çıkmış, bu darların sermayele~i ıizer'ne dahı 
darların devamı istihdamları ıçin ne alarak tetkik edilmesi mülilia. otomobile çarpmamak için direk. _ tarholunan vergı nısbı!tlerı arttı -
veniden 30 bın lira tahsisat veril. zasile şehircilik mütehassısı Pros- ıiyonu kıvıran şoför, 0 civardaki rıJdı. 
nesi kararlaştırılmıştır. ta vermiştir . Rus elbise mağazasına çarpmıştır. Milletlerin, sulh zamanlarında 

Fazla sabnak istememit Mütehassıstan; gerek burasının Mağazanın kapısı hasara uğramış· olduğu gibi bilhassa harp senele • 
Galatada Balıkpazannda Tuzcu- ve gerek Edırnekapı • Ayvansaray tır. rinde dahili inzibatlarının temini 

'ar sokağında 16 numarada bakkal ·arasının yeni tadilat planlarını ya Tramvaydan dii§tü devletlerce. hükiım .. tlpr,.,, r- ~"-
'stefan dükkanında sandıklarla şe- parken bilhassa sur civarlarındak Aksarayda 35 numaralı evde o.. 1 him esası teşkil eyler. Bu inzibat 
'{er olduğu halde bir müşterisine İslam ve Türk tarihlie alakadaı turan Tevfik Yaray tramvayla Ye- temin olunamazsa, baricin istila 
15 kilodan fazla şeker satmak is. bir çok asar ve menakiobi ehemmL '.fikuleye giderken, Valdecıunii ön. ve işgal hareketile inzibat temin 
· omem~ yakalanarak takibata ge- yetle nazarı dikkate alınası isten- 'erinde, atlamak istemi§ ve yere eylemesi kolaylaşır. Diğer taraf • 
,:ilmiştir • miştir. düşmüştür. tan milletler bir takım esrarın te· 

sirlerine tabidirler, telakkileri. hil· 
yette değildim. Sendeleyip d~me. ben şimdi anlamağa başladım. E- l turup kara bahtıma ağlıyayım da
mek için duvarlara tutuna tutuna vet, Feridi kıskanıyorum. Şu an.- ha iyi... 

yüziimd.en evin intizamı da bozul. kumet1erin kanunlarını,· tesisat • 
du. Annem bu hareketime hiç bir !arını, hayatını istedikleri tarzda 
mana veremiyor. Çünkü hakikati değiştirebilen kudretlerden .ibaret 
ailemden sakladım. Canım sıkılı- olduğu merkezindedir. 

Mueıııfi: IBFAN D0GAN 
Edebi roman: 13 

Cloğruya Ferid için .. hiç ümid et - 1 lümat yüzünden sıevgınıi kay· 
mezdin değil mi? .. tşte bu senın !ıeı.meğe başlıyorum. . 
!.çın tam bir fırsat .. oraya gelip de - !"eridi gözümle görmeğe lü -
gözünle Fendi görüp kendını de zum yok kardeşım. Ouun t..ıbiatıru 
ona gösterdin mi mesele kalmaz.. ben çok ıyı bılırım. Yaptığı işı in
o vakit her şeyi aynen anlatıp kar ederek derecede değıldır. Ben 
senden hiç bır şeyini saklıyamaz ilk şüphemi ona açtığım gün her 
değil mi?.. şeyı muhakkak ttıral t'decektir. 

Kendi kendime güldüm. H!le, Bu sebeple Emel gıbi bır kadının 
bana Feridi Emelle beraber ya - çayına gitmek benim ıçın iyi bir 
kından gös:ereceği için, beni dü • şey değil Siz gıdın ve bol boJ eğ. 
~nmüş olduğunu zannediyor Za. lenın .• yalnız çok rtca ederım her. 
vallı kızcağız .. halbuki ben onu hangı bir sebı!p dolayısıle vaziye
daha birkaç saat evvel ayni kadın- ''mden bahsetmeyın olur mu? .• 
la gördüğüm halde, kendim gızle- Yavaş yavaş ayağa kalktL Baş
nip görünmemek mecburi:-etınde '<a bir şey söylıınıege de lüzum gör 
kaldım. Baııa ıyılik ettiğinden bah meden ağır ağır dışarı çıktı. Onu 
ıedlyor. Bt:n ıse onun verdiği ıruı. kapı;, kadu te~i tıd.ece1' vazi • 

orta salona kadar g<!lebıldım ve da, onu elimden almağa çalışan, * 
özür dileyerek Hale ile orada ve - Emel doenilen sarı yılan kar§ıma 
dalaşarak tekrar odama çekildim. çıksa. muhakkak ki onu par.anı • 
Kapıyı kapamamla beraber ya - parça ederım. Müstakbel bir yuva.. 

tağımın üstüne düşmem bır oldu. nın temelim sarsmak nasıl olur, 
Ben kendimi bu kadar zayıf ruhlıı ona öğretırdim. 
bir kız zannetmıvordum. Fakat Bir an için çaya gitmeyi ve her 
sevgi bana bunu da yaptırdı ve ikisını bırden çok yakından göre. 
ben irademe hakım olamadım. İs.. rek bir ıkı şey söyleyıp gerı dön. 
temediğım halde ağlıyorum. Ya • meyı düşünüyorum. Amma diyo
rabbı ben Feridi neden bu kadar rum bunun ne faidesı olacak .. me
sevdim bilmem ki.. bır gün içinde sele çıkarmaktan başka bır şey de. 
bir sürü hakıkatle karşılaştığım ğil. bir kere Emel. bu ışe kahkaha 
halde gene ağlıyorum, sevgıını ile gü1mekten başka mukabelede 
kaybettığım için dıdinıyorum. Hal , bulunamaz.. Ferid ise.. bilmem 
bukı benim için her şey bitmiş - amma, ihtimal ki bu hareketimle 
tir. Ferid artık benim olamaz. İki onun nazarında iyice küçülürüm. 
sene çok derin bir itimadla göz - Serbest bır erkeğin üzerinde ne 
!erine baktığım biri bana bunu hakkım olabilir?.. Onu sevgimle 
yaptıktan sonra, artık ona nasıl i. kendime bağlıyamadıktan sonra, 
rıanabilırim? Onu ne diye sevdim bır takım aşağılık kadınların yap
ll'e şı.nıdı ne diye seviyorum. Emel, tığı gtbi, bağırıp ağlamakla mı 

koilejin kıbirli kraliçesı.. en niha.. kendime bendedebileceğim? .. Ha
yel ıstediğme muvaffak oldu. Ne yır. ben bunları yapamam. Hiç ol. 
kadar lnska nç bir kız olduğumu mazsa kendi kendiıne ŞIH'3<:Lkta o. 

Üç günlük izin müddeti bugün 
bitiyor. Yani üç günlük bir e;'!len
ıce hayat,ndan dönen !Ferid, bu. 
gün uydurma hır takım mazeret. 

yor diyerek işin içinden çıkıyo. İngiltere hükılmetinin, halkın 
rum. İki senelik bir nişanlılık h.a.. emval, emlak, sermayesinin kralın 
yatını beş dakika içinde kaybet- emrine tabi bulundug-una aid k3 • 

!erle yanıma gelecek ve tahassü- ı:"eği kolay kolay anlatamıyaca •. nuna dayanarak, istiınasız tarzda 
riinden bahsederek yüzüme güle- gun .. hem bunun için daha zaman 1 bütün halka. hatta milvonlara ma· 
cek.. eğer bır takım hakikatler var .. ilk tesiri Ferid üzerinde yap· lik sermayedarlaia dahi, senede 
bence malum olmasaydı. saçlarımı mıya çalışacağını .. yaptığı işlerden 3-5 bin İngiliz ]ırası geçinmek ,,.."s 

haoberım old gu- ı · okşayacak bir elin altında ben . . • u nu evve a onun rafı bırakarak, kalan parayı ver• 
kendımden geçip, Feridın itimat ·bılmeın ıaı:ım .. ondan sonra ailem gi tarzında alacağı anl~şılıyor. 

nasıl olsa ışı anlar. 
ettiğım gözlerinin içine bakacak. . . Böylece hududsuz harp masrafla • 
tım. Amma bu artık olmıyacak, lupFe;;.~:a{!~!ır~~ıZ:'."e nasıl °: rının karşılanmasına, bütçe açıkla
hatta ben Ferıdi bır kaç gün için On k"d gıını anla nnın kapatılmasına çalışılacaktır. 
görmek istemıyorum. Bir kaç gün yamıyorum. u es ı en beri se. 

ven ben, ilk anda bu derece bed- Hamid Nıı:ri Irm.ak-dedım .. acaba bu neden? .. Yoksa 

Pencereden d5§tü 

Kasımpaşada, Kışla civarında • 
numaralı evde oturan Akif oğlu ÜÇ 

·aşında Rıdvan isminde bir çocuk, 

düşünülmesi ic&beden şeyler mi bin olmalı mı idim acaba? .. Seven 
var?~ Eğer böyle ise, ben Feride bir kimse ilk hadise karşısında 
karşı duyduğıını sevgimi kuvvet- sevgisini kaybedebilir mi?.. Belki 
lendirmek istiyorum demektir. Bu de hayır .. ihtimal iri ben Feridi yi. 
nasıl olur bilmem ki.. onu neden ne seveceğim. Fakat ne}"t! yarar ki 
tekrar sevmek istiyeyim? .. Bunda ona karşı beslediğim itimat hissi. 
bir mecburiyet yok ki.. burulan sonra benden sili.nf!<lek. Q.. 1çık pencereden sokağa bakarken 

İki günden beri hemen hemen \mm en ufak bir mazereti, hakikat j muvazenesini kaybetmiJi ve düş. 
odamdan dıı;arı çıkmadım. Benim (Arkut var) miiştür. 



--::------===-----------------:_ _______ .:..:_·.ll~Al"I'" - 31 

ltsıB!GA.ON~ ~~o~~·-. A.r ~ıi~ 
Yunanistanın L-vA~IYE;:,_:,,M~k~ - ~G ~ ~ ~:n:K;~~~~ l 

Milli Şefin Resimleri' Bulgarların feryadı ve as espor • sarayla F..tbol.balui 
ta hl i y esinde Garbi Trakya 

4 4
. b b , ue Ahmed Raal 

1 gı• lizler yalnız- Bugün düyanın arzettiği siyasi - er a e r e k a 1 d 1 A:':ı Telgrafm 5evimli fık.racısı n manzara İrakta küçük çapta baş. m Rauf, Selami İzzet Sedes'in 

Edirne, Ereğli, Nevşehirde me
rasimle şeref mevkilerine kondu 
Ankara t (A.A.) - Edirne, Ereğli, Nevşehir, Ergitııan ve Ayaş'to 

aldığımız telgraflar, Milli Şef İnönüniin inızalarile hediye etmiş ol

dukları fotoğrafilerin bıı vilayet ve kazalarda parti merkez ve Bal· 
kevleri teref mevkilerine içten sevgi. teuhüratile koıı.ulınUŞ oldıığll

• k• t • t h lıyan muharebe ile biraz bulanır •Futlıeliimm ıııe alemde?. başlıklı 
J 1 orpı o mu - gi-bi olmuşsa da, asıl merkezi sik. - ı"~. beni:msiyememiş olacak 

ribi kay bettiler !:.':'. :;:.~."".::,:,. '::',,:;": F enerbah çe Harbiyeyi 4 -1 yendi :; ~"::;.:.."::::":~;;:::'." ~;,; 
---oo----- ta olduğıı muhakkaktır. kil Ankara 4 (Telef~la) - Milli j gundu. Dünküne nisbetle ~k bo- :::::.ı!"ı:t~7:;~ h~~ı~:~ .İzzetin 

lngill
·z Balırı'ye Nazırı BULGARİSTANDAN S me maçlarına bugun 19 Mayıs zuk oynadı. Maskesporlular baş - • Selliminin bu . k a. tadında devam edildi. , , , . _ . - ışe arışma • 

du
-n bir nutuk söyledi YÜKSELEN SES Sahada seyirci adedi muhakkal _: S<M'.la kadar nefesli ve sur'atli sından, futbolümüzün artık ııe a -

Bul ı ki, 
25.000 den fazla ı·di. er. lemde oldağuııu anhyııbilinıiniz .• 

gar ar ümit ve hayallerinin _., Londra 4 (A.A.) - Bahriye nazı- fevkinde bir mirasa kavuşmakla Milli kümenin bugünkü ilk maç 1'-rı.aı.çe - Harbiye: t-1 ... ye cevap vermesi daha komik!. 

T 
rı Aleksander bugün bir nutuk beraber üçüzlü paktın malum is- Galatasaray ile Maskespor arasın- Günün ikinci oyunu Fenerle Nanenwlla: 

'Ürk i yenin va- Isveç bitaraflığı- söyliyerek demiştir ki: tismarının tesirile vaktinden ev- da cereyan etti. Harbiye arasında cereyan etti. - Sami, Selaminin eski bir fut. 
Yunanistan harekıitından evvel l/el memnuniyetsizlik beyan etmi. Oyun rüzgarı arkalarına ~ Birinci devre Fenerbahçe baştan boka olduğunu Kadıköyüodeki .,... 

ziyeti ehe ffi mi. nl ffi 0haf aza et .. Dünkerk l:ıfıdbesi İngiliz askeri ye ~!adılar. Maskesporluların serı ve tehlike! başa Mkim oynamasma rağm ki . Papazın çayumı, yaui şimdiki 
tarihinin en büyük tabliye hareketi Bu memnuni ıs· ı--· tb t bir akınıyla başladı. levreyi sayı yapamadan sıfır s~~ Fener stadını ziyaretleri zama • 

llu bildirmektedir. 

t
• h • 1 k k k d olduğu neticesine varılmıştı. Fa - . . ye ız ıgın ma ua Galatasaray müdafaası bu teh ra berabere bitirdi aınd.an bilir .. dedi ve ilave etti: ye J alZ 0 aca me ararJD a kat Yunanistanda yapılan tahliye ştarayaafınnddaı_knkıztht~r edilmesi bühassa ilkeleri bertaraf edemeden 6 ne · . - Fakat Ahmed Rauf biraderi· ı a ır lkinci devre 1 inci dakikada F~ mı"z ı"ti"raf ttı• · "b" f b 

----<>- ---o- harekatı esnasında donanma, pike B 
1 

. · dakikada Maskesporlular soliçler ~ ' e gı gı ı ut olü an -

F G
•• d ta 

1 
· k u garıstan daha şimdiden Al- BTl t il "lk 11 .. k ner Küçük Fikret ayağından ilk lamadığı için Saminin ağzından 

ransız matbuatı geniş Hariciye Nazırı un• bombar ıman ~yare erıne arşı man askerlerinin mevcudiyetin- ı ad 1vası as e 
1 

go erını a - golü kazandı. verdiği cevapta fena basmış, amma 
• •• J d • hemen heır.cn hlmayesız bulunan d . t zan ı ar. k tef sırf erde bulunuyor ther bir nutuk soy e 1 • 45 bin kişilik bir kuvveti kıırtar • ben mu azarrır olduğunu açıkça Galatasaray bu gole 24 üncü da· 

13 
üncü dakikada Harbiye bu usııra bakılmaz ... 

1 
eyan etmekte cenubu şarkı Av- kik d •-if t ·1 gole pen lt d kab H b" t" • 

Stkh lın. 
4 

(A.A.) _ Ofi: mıştır. Yunani>t~ndakl kuvvetler . . • . a a = vası ası e çevap vere- a ı an mu ele ederek CIT ın ne ıcesı 
Clermont Ferrand, 4 (A.A..) -

Ofi ajansı bıldiriyor 
0 . . nazırı Günther tahliye edilirken yalnız iki torpido ru~a~~ y~nı ~ızaının ciddi ve h_allı bildi. 30 uncu dakikada Salim Ga- beraberliği kazandı. ne olabüir? 

İsveç harıcıye . . h _ uhribi kaybetmiş olrnaklığımızı ~U§kul ıhtılatlara yol açacagını ı latasarayın ikinci golünü y~ptı. 5 23 üncü dakikada Ali Rıza u _ Hemen hemen herkes narh ıt 
söylediği bir nutukla Isveçın a b~ . t 

1
. kki ed . · go'Stermektedir. dakika sonra Maskespor penaltı - z.aktan _çektiği bir şütle Feneri ga-.•. t'k ır mucıze e a erım. . neticesi hakkında fikir Jiirülı. CJı.-

rici siyaseti, dahili ve harıcı ıs ı - 1 ş· d' In- ilt h b' "k Iktısacü buhran ve nihayet açlık dan heraberliği temin ettl lıp vazıyete getirdi. · . ını ı g ere ar ın en nazı h . . . . ... , tedlı, Bütün dünJanın mesgul ol-
l" ve hürriyetlenn muhafazası bır' devresın' ı' ı'drak etmı·ş bulurıu- pa asına elde edilen ve Bulgar ol. 37 ncı dakikada Salahattın Gala- Bu devrenin de mühim bır kıs _ d · 
"" uğu bu mesele hakkında ileri sÜ· 

Olmak ıa•zım geldiğini ..., büyük m.ıyan toprakların Bulg.ar m. i.lleti.. tasarayın galibiyet golünü yaptı mını hakim geçiren Fenerliler 23 ··ı .. t 1 1 

•Giritte -~ Trablus hududunda yor. Çünkü. Atlantıkte, Akdenizde, nın k d b Al 1:ı- d d G l t ru en mu a ea arın sonu lı•ı> •İn -

Irak hadiseleri bugünkü Fransız 
gazetelcrinın dikkatini tutmakta
dır. Journal'de general Duval di

·~ d k" harbin dışın- arnını oyurmac!ıgı gı ı - ve ıraz sonra a evre a a asa- ve 41 inci dakikalarda Nacinin at- 'it b h b Mısır için kat'i mücadelenin baş. devletler arasın.~. '. .. hatta Basra körfezinde bir çok me- manyaya da bu mınatakada iktısa. rayın 3-2 galibiyetile nihayetlen - tığı k gı ere u ar i kazanacaktır.• laması muhtemel bulunduğıı bir da kalmak istedigı.nı açıkça soyle.. seleler karşısında bulunmaktadır. eli refah temin edemiyeceg"ini. gös. di lı'p '-iı"ti~rgdilolleer. müsabakayı 4-1 ga - hükmü ile bitiyor. 

k 

'ka d t · "' Nanemollaya sorduk: 

yor kı: 

anda Irak harbe giriyor ve Alman.. miş ve demiştir ı: Ameli n yar ımının ar ması nı - tennektedir. ikinci Devre: 

d 
uh 

· 1 sa hai ti e olan ·man·-·· k Hususi Maçlar - Üstad, harbin sonu İngiltere 
yanın yar 1mını istiyor, Irak pet- •- Bu vaziyeti m arıp er - ne c ye ı ~ı uv - B · · Bu devre başlar başlamaz Mas -

. İ u vazıyetten çıkarılacak netı· lehinde bitecek diyorlar ne der _ 

rol kuyuları bu suretle tehdit al- rahaten kabul etmişlerdir. Isveç te vet!endirroektedir. cap ederse A- ce; istila siyasetinin, iktısacli buh- kesporlular sağiçleri vasıtasile Şeref Stadındaki hususi maç _ sin? tına girmiş bulunuyor ve general bunu --'-'e ınuahafaza edecek- merikanın bütün stkletile mücade- ran ve milletler ı~in gıda, giyecek yine ber_ _aberliğe. yüksel.diler. larda İstanbulspor Beşiktaşı 1-0 

W 

...,...... tıl ğ klaş - ... ·ı· tt• Nanemolla gülerek cevap ••erdi: 

avell esasen kifayetsiz olan va. tir" .• leye a aca ı zamanın ya tıgı- ve nihayet her tu"' rlu"' refah a· mili" ı 35 ıncı dakıkada b.ir gol daha mag up e ı. - Eğer bu büküm hakikat ol • 

sıtalarından yeni bir şeyler daha . Günther şimal memleketleri a- nı gösteren alametler var<lır. Orta- olmaktan uzak olduğudur. · k.azanan ~askesporlular galip_ v.a- Şişlililer de Beyoğluspor maçını masay.dı İngiltere harbe girm nli. 

almıya mecbw: kalacaktır. Harp rasındakı" ~enfaat birliğini de e. da bunu ima eden sağlam sebep - Filhakika B lg h"k• ti ._ zıyete geçınce, G. Saray maglup 1-0 kazandı. 
b

. h m1 ·1 A k B d u ar u ume ...... 1 ak · · b"t" k til l\L K. ır a e ı e syaya geçere as- hemmiyetle kaydetmiş ve şöyle ı !er mevcu dur. kibettiği k şık !itik il kt _ o ınam ıçın u un uvve e ça- __ . 
ra körfezi sahillerine sirayet et • ----<>-- . Bal arı po . a e yı ı lışmağa basladı ve nitekim bunun o·· D R T ş EH 1 R ıniştir. İngilizler için hadis olan demiştir: f d gı kan cephesının enkazından semeresini 3 dakika sonra Salimin ARASINDA 

•- İsveç için vaziyeti itidalle ki Hollan a Nazı- boş t-0prakl ld t · t' F k t Yeni vaziyet büyük ani tehlikeler- . . ar e e e mış ır. a 
8 yaptığı beraberlik golü ile gördü. ATL j •• 

le ve ilerisi için kaygularla dolu- muhakeme etmek lüzumunu teba- nnın seyahati şımdı de bu siyasetin tehlikeli bir Ve oyun 4-4 berabere netice- ET ZM MUSABAKALARI 
du Al d · h ,,_,_. una ru·z ettirm'-'im. Bazı mahfiller, aksülameli karşısındadır. lendi. 

r . ' enız mu arevcoı son '9" Ba!avia 4 (A.A.) - Holanda ba-Yaklaşıyor. Akdeniz harbinin ya. Almanya ile münasebetlerin te. riciye nazırı Von Kleffens ve müs- Garbi Alulenizde G. Saray bugün yorgun ve dur· Istanbul 148 puanla bı·rı·ncı· oldu 
h•-d A h b" · d başladıgı" kerrür eden taleplerden ve bu ta-•= a sya ar ının e temlekeler nazırı Weter, 11 Mayıs-
görülecek midir?. lepleri takiben tsveç tavizlerinden Siyasi vaziyetin en hassas nok. M . r Ah t T .. al t ta tayyare ile Sidney'e gide<:ekler t Al Fr İs ersın 1 me . e• Fenerba~ sta.dın_ da dört ııebir_ · ara-ı Sınk Atlama: H·"• ,.;_ .... _"ul) 3 • 2 

Actı'on Francalse gazetesinde 1 ibaret olduğu mut easına ema. ası manyanın ansa, panya k d l H sında atletiz. b ~ ,~~ • ve oradan Amerika Birleşik Dev - p tek" 1 la 1 • dır p ir a gw l - se • l °' musa akalan dıin 7apıl- metre, Celfil (Ankara) 2.90 metre ' 
kaulnier şöyle yazıyor : yül ediyorlar. Böyle basit bir te- !etleri yolu ile Londraya dönecek- ~:n o;ran~a:ı~ F~::::r ıl'pa~y:ı U yın e ınıştır. Teknik neııceleri bildixcyoruı: 400 metre: ı inci Ahmet (isıa'nbul) 

Al 

k ya Filistine as- lakki yanlıştır, tehlikelidir.• 
1 

d' berabere kaldı c:!ı m•tre: Mu.zaifer (tstanbul) u,ı 53,59,2 inci Ancos ctstaııbul), 
manya anca d er ır. Mihver ordularının CebelUttarıka (Istanbul) 11.5 1500 metre: Rıza Maksut (İstanb l) 

ker çıkarmakla lraka yarrum e e- 1 .
1
• y "I Ah ı Von Kleffens ve Weter, hareket- yürümesine yol wrip vermemek Uzun zamandan beri meraklılar C 

200
. m(I~trtae: Muuıffer (İstanbul), 22,8 4.27, Veli Demir (İstanbul), 

11 

bilir_ ki bu, ingiliz filosu~un_me.v· ngı iZ • unan Sl a !erinden evvel Surabaya deniz üs- . üzerinde hal.8 kat't bir karar ala- arasında (hangisi yenecek) şek - e:.;:;
1 

~ nbul.) . 5000 metre: t - Mustafa (Ankara) 

''ahut ta Tur"' k topraklarından ge- d Alın ta f d . ı·ı · amış gı ı ır. an o, yo su s e arare ı muna aşa ara yo 2,2,&, Galip (Ankara) 2,3, 4xıoo· t - İstanbul "' ' . , anın anya ra ın an ıs ı ası . . . 
1
• . a<;an Tekirdağlı - Mersinli Ahmed 110 metr_e: Manialı: Faik (İstanbul) _ ._, __ :.._ ••, 

5
•
5 

"""'71!, ı Cudiyeti dolayısile çok mll§küldur- arkadaşlıgw ı lsünü ziyaret edecekler ve Holan - m 'b'd' Fr k k l İ _ lind h tr .. k ! l me re: Rıza• Mııksut {Istanbul) 16 06 2 - Artan (İstanbul) 
Çerek. Türkiye 1raka Sadi.bild pak- H~ <1 cA-A-> - - a; ..... bildi- __ .. __ . panyol mılletını harp fe aketıne ~4 ~,, da ~r: yıldonu.mu dolayiSile . yapılacalı: atmıya cesaret edemezken, Ma=- kar~ıl~ası dün Şeref. stadında 16, Vasfi (lstanbul) 18, 4X400: l _ Ankara 

3
,39,<>4 

2 
_ İl-

lile bağlıdır. Fakat aynı za.~ selahiyettar mahfiller, Yunan ordu- . muhtelif toplantılar~ .iştırak eylı ~ şal Petenin de Fransanın yeni bir 5000 l aşan bir kalabalık önünde ... ,., m~ manialı' R.Pt (Anbra) - 3 Ü 5 ' İngiltereye de bağlıdır. Türkıye.. su ve halkı ile Jngillz orduları arasın- yeceklerdır. Bu munasebetle, ıki mih'•er taarruzuna a·let olmaktan ı yapıldı. G9G.7, lleFaik: (IstanbuJ) Disk ,A.ıa:,.: ı - At.s (istanbul) 38,51 

k 

dan -~ Atma: Ate, (İstanbul) 13,lt metre, 2 - Yavru cis·---uıı •• 31 

ilin hattı hareketi şar mey da kıt'a Y u n a n i s t a n ı n d a nazır, Holanda Hindistanı halkma çekindiği görülüyor. Fakat Alman. Müsabakaları sırasile veriyo - m~e, Mehmet (Istanbul) Uzun AUama· 
1 Ö -r'• ' ltıuharebesinde kat'i ehemmiyeti çarp~maların sonuna kadar hukfun su- hitaben radyo ile nutuklar söyli - ya malum ve mahut yollarla İrak- ruz: ~t Atma: Kemal (İstanbul) 52,91 8,54, t ...:_ Çaroi!;İu {İstan::, ~ı;~;bul) 

haiz olacaktır. tran ve Suudi Ara- ren samimi tesanut ve iş bfrlJğı zihni- kl d' M(}lla Mehmed - Mülayim karşı, m • Şevket (Balıkesir) 50,70 met- ı Adını ""---.· 
1 

_ Yavru' c«:.. __ yece er ır. ta çevirdiği manevı ~ ile İngiltere- re, ~-... ~ 
bistan vaziyetlerinin de ne olaca-

1 
yeti~i tebarüz etıimıek~rr. Elen ve !aşması Molla Mehmedin güreşi bul) I3,5S. ~ - ömer (İstanbul) 

12

,ııo i'nnı hesaba katmak lazımdır. Mu- litıgiliz erleri arası;ıcıa ~ılah ark~daşıı: Ruzveltin oğlu Kahi- nin dıkkatini tamamile Orta Şarka terki üzerine Mülayimin lehine Yüksek Atlama: Naci {İstanbul) ı..10 Netirede Istanbul aUetıeri: 148 pu-
hakkak olan bir şey varsa o da lğu:Wl heyecan. vcncı bır çok mısallerı çektik'. en sonra Cebelüttarıka yük neticeleıı.dL ın~,iç~::,ı ':.:ı'~ra) 33,4ll ıınla birinci. Ankara !DO puanla ilı:ln-
;\l . t" . tismar için zil<!edilmektedır. Dıger taraftan, Yunaıı reye gidiyor lenmek kararındadır. Kanaatimiz.. Manisalı Halil Ali Ahmede hük- metre, Izzet (Istanb"" 30

,
73 metre, ci,_Balıkesir 

17 

puanla üçüncü. 
-manyanın vazıye ı ıs . f. \\erinin şiddetli bom k h k'k t b d k .. 1 ..,. Izmir taıomı işUrak etmem~. hıç bir teşebbüsü ihmal etmıyece- ıtıalkı Al~:n huv;; Yunan şehirlerin.iJı Çunking 4 (A.A.) - Ameri an ce a ı a u ur ve ya ın gun er- men galip geldi. 

•. d. ebe . h nüz bardım.,-nna Reı'sı·cu"mhurunun oğlu Jane Ruz- de İspanyol ve Fransız politikası- Sıra günün en heyecanlı maçına 
gı ır ve şark muhar sı e . . ğmen. tıükümeti.n ve roa-ba 

1 
tı ıatırıbıne ra . t - ı e- velt bu sabah tayyare ile Çun _ nın mihverin arzu ettiği sistemi gelmişti. J!. Deniz Yollan işletme u. M. ilanları ş .amış r. _ d ,..,,_,, y halli makalmklarıng·u~ı:,'=~~~;;~:,· mu- kabule mecbur olması muhtemel- Zaman zaman iki güreşçinin bir-

Fıgaro gazetesmde e """.e derek ınut a so kingden Rangon'a hareket etmiş- d. Fak 1- .1 • • k . 1 . d "" . le iş ve mlinakale yollaruu ır. at ngı lerenın bu defa ga- birine ha im giıreş erın en sonra 
ırvyle dıyor: !ıafaza ey m kk' il İngilizlerin taıı.- tir. Jane Ruzvelt yakında askeri fil avlanacağı kolay kolav kabul '11Üsabaka sona erdiği zaman Te - 5 Mayıstan 12 Mayısa kadar muhtelif hat 

lara kalkacak vapurların isimleri, kalkış 
!!!!!!!!!!!!!!!~il gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

.. ınJ tlkanlaktan teva ı e tır 'd k , 

l

lrak harbi Mısırda çok 1~ alıu liyesini bu suretle kolaylaı:tırmıŞ · müşahid suatile Kahireye gı ece - edilemez • kirdağlı - Mersinli Ahmed bera:be-
o abilecek Ingiliz kuvvetlerını · \ tir. M. re ilan edildiler. 

lı.oyuyor ve zrhl İngiliz kt'alarının - '"himdir. Suudi Arabis -
benzin ihtiyaçlarının teminini _teh- de Çok mu _ ddet ingilterenin düş· 
dld etmek tehlikesini gösterıyor. tan uzun mu '"tte 
koyuyor z ı rhlı İngiliz kı\'alarının manı olduktan sonra onun md~ A-

ih 
. ' . Bah · 'lt İbnıssuu a · tıyaçları Kızıldenız yolıle • fiki oldu, Ingı ere, 

reyn adalarından ve Holanda Hin- '·" !ık gavelerini Irak'n zararına 
d
. . b-ı- ra""ı ., kt d. ıstanından da tedarik edile ı ır. k talı kkuk ettirme e yar ı-
Irak isyanının başka neticelerı olara . e: b 'lir Fakat başkaJ.arı 

de olabilir. Gelecek günlerde Tür· 'ı ınını vad e ı ·• idl rde buluna -
lriyenin alacağı vaziyet esaslı ıne- da lbnissuud'a va e k' 
l!eleyi teşkil eder. Türkiye ile be .

1

. bilirler. ibnissuud ne yapaca · 
l'aber Irakla Siidahad paktını im.Za hnesi olarak şarkın ehem-
l!d - . · tlı Harp sa en Iranın ve b~ kuvve _ . .. den güne artıyor. 
Suudi Arııbistanın -1acağt vaziyet ınıyetı gun 
............... ~. :::::::::::::::::~::~~~:::-~-::- ;;;:;~~~~1 -~--~ 

lr..AJ""~~" ASKERi VA'ZiVET 
' iRAK MUHAREBESİNİN 

NETiCELENMESİ YAKiNDiR 
. • 

11 
iliz kuvvetleri burada 

1 ngiltere garpte, Atlantıkte te'.'e. k:, ;t tesis edecekleniir. 

M 
.. ı·· d .1 hakim Y _, . " ve ıst1" ço un e mı ıver or. l yad<ın yaruım ıs ... 

dulan, tayyııre!eri ve deniwltı- ~ mant k .... devletin 
l - .. d k ~ "en ra ın, tTU 
anle mucadel e e er ·en muaz- ~ • k etlere giiven-

ı h 
t" "ıuie7"ccegı uvv 

~am inıparatoT u -,unun aya ı g~. 1 ı.:tadır- Fakat çok 
'1oktıılarmdan birinde cıddi bir dıgı cınlası .rııaı kıJiedl'Tek [Taka 
'h . • . t<Zuıt rrıesafe er . ı !tlatla karşılaşmıştır. Impnro· il k Alffl4" ı,uı'Vetlert 
toTiuk yollarının bir dü.ğiim varab ece e piııa.de kuv· 
!ıoktası ve kıymetli petrol ku- (fllCClk tayyar~. v r ~bilir ki; 
Yulaıi!e örtiiW lnılunan irak, vetlerine _ ın~~~a et)1;el va-
ingiliz kıl'alarile muharebe et· bunların Ira .. .. i '!iz kıt'a. 
""'ktedir rabilecek motorlu ngıb _ı,. 

1 
. . . ' - tayyareıerile a§a ., ~a· 

rak ordurunun kuvvetı In.. w.rı ve _ f bir iJıtimal 
. . . bılmelerı çok w.yı 

gı!teren, n bu toprakları ı§· k k dedilebi!ir. 
9aline mtlıd olacak kadar çol< elam ~y keri vaziyetin ,,., 
de!/i!dir. Hali lıazır vaziyette a ugun as t!eri1ı bul,.,..W. 
So • 60 bin kişi kadar olup bu- arıa kuvve .•. 
Piinkil snodern silahlara sahip ğu rıı.ıııtakaların a1rzettı.gı--~ ._,..,, · rak mww.re• 
0lnııyan İraklılar ilk gii.nler mu- zara, ı..,,- eren'." .. _,,_ 

. b . -· . akın gıı.nle nçt,...., ne. 
Vaffakıyet temin etseler bı!e hıı '°'"' y · ·· ternıelot.edir 
?>tınata.kaya çok yakı ,,,,zıı,. ee~ıreceğitlo gos * . 
liuıdıstandan sür'atle ııokledı-

_ İkisinin arasında iyi bir ar· 
kadaşlık vardı. Matmazel Ver
mont için geçimsiz derler. Fakat 
bu doğru değildir. Ben yedi se
nedir ouun hizmetindeyim. Mat
mazelin pek az ahbabı vardı. 
Laumier ahbapları arasında sa· 
yılamazsa da onunla arası gayet 
iyi idi. Halta diiıı şiddetle aley
hinde bnlunduğunu gördüğüm 
uman hayret eltim... Ralbuki 
ortada şaşılacak bir şey yok.
Biitün ba piyesler, bu dramlar 
insanın asabını bO'Zar! 

Hizmetçi kız tiyatro i~lerlnin 
içyüzünii biliyor da fazla bir ~ey 
söylemek istemiyorm~ gibi ma• 
nalı uıanalı baınıı salladı_ Ha
kim dudaklaTm~cki tebessümü 
gizliyerek devanı etti: 

_ Matmazel Vermoııt'ıın kat
linden, bu odadaki karışıkhkton 
ba~ka hıçbır şey nnarı dikkati· 
nlıi celbetıııedi mi? 

.- Ha,ır. 

- Diçbir şey çalınmadı mı? 
- Ben de bunu düşiindiin1 

amına siz. gelnıeyince kasaya do

kunmak istemedim. 
Jtiznıetçi kız duvara doğru 

ilerliyerek asılı bulunan bir tab
loyu kaldırdı. Tabloyu tutan çi· 
viyi bir anahtar gibi çevirinre 
bir kapak açıldı. Duvarın içinde
ki oyukla ufak bir kasa görÜB
dü. Kasa muayene edilince için
de hiçbir şeyin eksilmediği anla· 

Ştldı. 
Cinayetin sebebi h.-aalık d.,. 

ğildi. Hakim sordu: 
- Odaya girdiğiıı.İ'I ıaımaa 

peııcece kapalı ını icli? 

Büyük zabıta ronıanı: 5 

• 
r-KEDI~ 

~ÖZLÜ J 
ADAM-

Türkçesi M. Feridun 

- Hayır. Yarı açık bırakıl
mıştı. Fakat ben buna hayret et
medinı; çünkü Matmazel daima 
penceresini a~ık bırakarak uyur
du. 

Hakim pencereden dışarı sar-

karak: 
- Kepenkler? 
Diye ısrar etli. 
- Kep<'nkler ekseriya 

mandalla kapanırdı. 
bir 

- Şu halde, biri dı~arıdan e
lini sok.ıp kepenkleri açar ve 
içeri girebilirdi öyle mi? 

- Tabii. 
Hakim cebinden bir pertevsiz 

çıkıırarak pencereye yaklaştı \'e 
kepenkleri muayene etti. Sonra 
foloğrafcılardan birine dönerek 
ba~ile pencereyi işaret etti. Fo • 
toğTafçı derhal makinesini o is
tikamete çevirdi. 

Hakimler arblı. hizm.,tçi !.ızla 
meşgul olmuy&rlardı. Odanın bir 
köşesinde t&planmışlar hararet -
le münakaşa ediyorlardı. İstiıı. -
tak bakimi asabiyetle sakalıaı 

karıştırıyordu. Bir aralık dedi 

ki: 
- Bu mesele yakında halle

dilir ..• evvela hüviyet servisi i . 
.şini bitirsin de ... 

BİR TEVKİF 

Sokakla polisler apartımam 
sıkı bir nezaret altına almışlar • 
dı. Mahallede kadınların dedi -
koduları, fiskosları alıp yürü -
müştü. Çanakkale 1JOkağı cina • 
yeti hakkında gazetelerin yaz • 
dığı uzun yazılar bir çok tefsir -
lere yol açmıştı. 47 numaralı a
partunanın kapıcısı kiracının 
şüpheli bir saatte eve döndüğü
nü saklamamıştı. 

- Laumier'den şüphe etmak 
kimin aklına gelirdi? 

Diye söyleniyordu. Esasen 
kimse fikrini söylemekten çe -
kinmiyordu. Vak'a hakkında 
ınalümatları olduğunu göster -
ınek isteyenler aktore hiç bir za
nıan itiınad etmediklerini iddia 
ediyorlardı. Bazı kimseler de bi
lakis aktörü hararetle müdafaa 
ediyorlardı. Bu müddet zarfında 
iki polis müfettişi küçük bir kah
vede sükllnetle tavla oy111yarak 
vakit geçiriyorlardı. Vazifeleri 
aktörü nezaret altında bulua -
durmaktı. 

İstintak hılkimi lli'lllınsus 1tir 
istical göstererek işleri bozıaalı: 
istemiyordu. Laumier'yi sorguya 
çekmeden evvel ihtiyatla hare • 
ket etmek ve reddedilme>. delil
ler toplamak iatiyettlu. 

(Arı.- var) 

Karadeniz battı.na 

Barb.rı batı.na .... 
Mudanya hattına _ 

İmroz lııı.ttına -
imıır sürat hattına -

İ:r:ınir aralılı: poatuı -

Çanakkale ilave 
Posta -

Salı 12 de (Ege), ~be t! de 
(Tan) ve Pazar 18 da {Kandeniz). 
Galata rıhtımından . 

Salı 18 de (Çanakkale), Cwnarteııi 
18 de {Anafarta). S!rlı:eci nhtımm
dan. 
Pozartsl, Salı UO ele (Tralı:), Çar
pınba, J;'eqeınho, Cuına 16 da {Ma
<akaz), Cuıııart...ı H de (Sus) ve 
Pazar 9.50 de (Maral<u). Perşembe 
gün(! Topban<oden clijer CÜJlltt Ga
l&ta nh.tunından 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8.15 de 
(Sus). Galata nh'tıınmda.n. ~ca 
Çarşamba 20 de (Anafarta) ..., Cu
martesi 20 de {Ç•aokk>IP.). · Topha
ne rıhtı.mmdan. 
Salı ve CWna 19 da {~ar). Top
hane rıhturundan 
Pazar il da (Anbl,.a). '1'9phaııe nh
tmıındaD. 

Çarjanıha 15 de (Buna), Cumartesi 
15 de (Saadet). Sirkeci nbtımından. 
Pazar il de {İzmir). Galala rıhtı
mından. 

Peqembe 13 de(~). Gelala rıh 
tıınınııaıı. 

Perşembe 9 da {Mersa). Tophane 
rıhtmıından.. 

NOT: Vapur se1erlerl haldanda her tilrlll malılmal aNda tele!<>ıı nu
maralan y~ A~ öt~bilir. 

Galata Bat Acenıeı;ıi - Galata rıhtımı, Limanlar Umum MQ. 

Galata Şube 

Sirkeel • 

Adalar -

dürlüğü binası altında. 42362 
c Galata rıhtımı, Mmtaka Um.an Re-

iıiliği binası altında. 4-0133 

• - Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

Anadolu - Yalova 
ilkbahar tarifesi 

hattı 

5 ~ 941 pazarteai gününden itibaren Adalv - Anadolıll - Y.U... hattuı 
1a JTDıehar tartfeti ta1bık olunacaktır. 

y..,; ıarlıe iskololere aaılın~tır. (3442) 



Hitler dediki: Tobrukta 
(Ba~ ıarafı 1 inci sayfada) 

yane hareketlerinde bir defa bile 
düşürunege sevketmemiştır. Çor -
çıl, bunun kend1ıı iızerınde tesir 

ıapmadığını söylüyor, hatta İngi · 
üz milletinin bu gıbi bombardıman 

hücumlarından ısonra kendisine 
ne~'eli bir yüzle bakmakta olduğu
nu, o tarzda ki kendisi Londraya 

daima kalbi kuvvetlenmiş olarak 
döndüğünü temin ediyor. Çörçilin 

harbe bu yolda devama her za -
mankinden daha ziyade mütema -
yil bulunması mümkündür. Fakat, 
biz de, istikbalde her bomba için 
100 bomba atmağa ve buna ezcüm
le, İngiliz milletinin bu caniden 
ve onun usullerinden kurtulmasma 
kadar devam etmeğe daha az mü
temayil değiliz. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
müdafaa etmektedir. D~man, garp 
çevresinde takriben beş kilometre 
kadar bir cephe üzerinde ileri mın
takaları zaptetmi.ş, fakat İngiliz 
tanklarının bir mukabil hücumu, 
düşman kuvvetlerinden bir kısmı
nı geri çekilmeğe mecbur bırak -
mıştır. 

Spender, general Blamey'den al
dığı mesajları tetkikten sonra, Yu
nanistan seferini müteakip takri • 
ben 12 bin kadar İngiliz, Avustral
yalı ve Yeni Zelandalının akıbet. 
!erinin meçhul kald,ğ·nı tahmin 
ettiğini bildirmiştir. Spender, Yu -
nan sahillerinde kalan üç bin ki -
şinin ekseriyet itibarile gayrimu -
haripleri teşkil etliğini de ilave 
eylem~tir. 

lrakın daya
na bilmesi 
(Baş tarkfı 1 inci sayfada) 

retler yapn~ tır. 1937 de bütçenin yu.ı
de kırkından fn.:.ıası ordun.ın techiza
tına tahsis o1unmuıtur. Bununla bera· 
ber, Irak ordusunun eslihası ve teçhi· 
ı.atı çok nok.ııııandır. 300 bin ·kilometre 
murabbaı bir araziyi müdafaa için, 1-
rak'ın aullı zamanında 40 bin kişillk 
bir ordusu vardır. Bu ordu, sefer ha
linde 70 bin kişiye iblı\ğ olunabilir. 
Her fırka, 3 piyade alayından ve bir 
!<ıpçu ala:rından mlıtesekkildir, takat 
pıyadenin techlzatı sarih ~urette gayri 
katidir, Yalnu atla tahl'ik edilmekte 
olan topçu da çok zayıftır. Hava dafi 
tertibatı, 20 milimetrelik yalnız tic ba
taryadan ibarettir. 

Jrak havOA kuvvetleri de 50 den fazla 
tayyareye malik değildir~ Ve bunlardan 
ıyalnız. 20 si moderndır. Tayyarelerin 
ekserisi, İngiliz mamulatıdır. Mamafih 
Irak hava ku\"'t'eUerindc bir kaç tane 

S• "} H" d• • "' de İtalyan ve Amerikan tayyaresi vrır
ıam 1 e in JÇinJ dır. Hava kuvvetlerinin zafı bilh»sa 

Bir mayıs münasebetile, Alman 
milletine beni terketmi~ teşvik i
çin yaptığı hitap, ancak bir felç 

hastalığı ile veya bir sarhoşun de. 
liliği ile izah olunabilir. 

BALKANLARDAKİ 

HAREKATI 
Balkanları bir hareket sahnesine 

tnkı!Ap ettirmek kararından da bu 
anormal haleti zihniye mes'uldür. 

Bir deli gMıi, bu adam nerede ise 

beş on seneden beri, en ufak iştial 
maddesi aramak üzere Avrupayı 
dola.şmaktadır. Bir sürü teminler 
ve yalanlar yayarak geçen senenin 
aeferinden bitkin bulunan Al -
man milletinin tamamile takati • 

ııln 90nunda bulunduğu fikrini İn
filiz milletine bu kış, kabul ettir. 

meğe muvaffak olduktan sonra, 

1ıu adam şimdi kendisini bir uya. 
nıklığın önüm? geçmek üzere, Av· 
rupada yeni bir yangın ocağı ya. 

ntmak mecburiyetinde görmüş. 
tür. Bunu yaparken daha 1939 son 
bahannda ve 1940 ilkbaharında 

ılüşünmüş olduğu projeyi yeniden 
ele ahnıştır. Charite istasyonunda 
bulunup neşredilen vesikaları ha. 
tırlarsıruz. Bu vesikalarda, daha 
1939 • 1940 kl§lnda Balkanları bir 

Avrupa hareket sahnesi yapmak 
teşebbüsünü ortaya vurmaktadır. 

Geçen sene mayıs ve haziran ayı 

lnhidammdan sonra, bu projeler 
:Yeniden uyutuldu. Fakat, daha ge. 
çen sen<!llin sonbaharında Çlirçil 

bunları nazarı dikkate almıya ye
niden başlamıştır. Eğer bu teşeb

büs daha tazla güçlükler arzetme. 
miş ise bunun sebebini, Romanya
nın bu memleket dahilinde vukua 
gelmiş tebeddüller dolayısile İn
gil terenin planlarının artık hesaba 

lı:atılamıyacağı auretile Balkanlar. 
da bir değişiklik vukua gelmiş ol
ması teşkil eylemiştir. Yeni Ro

ınanyada general Antoneskonun 
idaresinde İngilizlerin harp ümid

lerini nazarı dikkate almıyan sırf 
bir Rumen siyaseti takibine b&§
lamıştır. 

Evveıı, Alııwıyanın .Ballı:alllar. 
daki siyasetinin, derpiş etmiş ol -
duğum ve yapmağa gayret ettiği • 
miz hedefleri ha!ı:Jnnda kısa bir 
fikir verelim: 

~ - Almanyanın Balkanlarda, 
hiç bir zaman ne arazi menfaat. 

leri ne de hudbin siyasi menfa~t • 
leri olmuştur. Yani Almanya, her
hangi bir hudbinlik sebepleri ile 
hiçbir suretle ne arazi meseleleri 

ile ne de bu devletlerin dahili ma

hiyette meseleleri ile alfiltadar ol. 
mamıştır. 

2 - Fakat Almanya, bu devlet. 
lerle sıkı ekonomik münasebetler 
kurmağa ve bunları derinleştirme
ğe çalışmıştır. Ve bunu Almanya

nın menfaati bakımından değil, fa 
.kat ayni zamanda bizzat bu mem. 
leketlerin menfaati bakımından 
yapmıştır. 

3 - Bunun için Almanyanın eğeı 
muhakkak siyasi menfaatlarından 

bahis edilmek isteniliyorsa, yaln;ı 
bir tek menfaati olmuştur. O d r 

muamele ortağını dahili şeraiti ba
kımından sağlam ve kuvvetli gör
mektedir. 

İngiliz garantilerine evvela Ro

ınanya devleti ve sonra da bilhas
ıa Yunan devleti takıldı. Bu garan
tilerin vadedilen yard;nu müessir 

kılabilecek hlç bir kuvvete dayan. 
madığı sonraları kiıfi bır vuzunı~ 
sabit olmuş gibidir. Romanya, ken 
di üzerine kasten mihverin d~
manlığını çekmek için verilen ga. 

rantiyi pahalı ödedi. Bugün bile 
Yun an milleti ile ince bir tabaka 
4.e~ eden idareci .ıümre arasında 

1 t Yedek parç.ı yokluğundan ve piloUa-
an aş ı rın nntrenmansıılığından doğmnktadır .. 

Tokyo 4 (A.A.) - Elli gün ka Irak kuvvetlerinm karşı"nda İngiliz 
dar devam eden müzakerelerden kıtaları, Basra'ya son ihraçlardan ev-

'k. vel, Habbaniye ve diğer tayyare mey
sonra Thailand ile Hindiçini ı ı daıılarını tutan iki tayyare Wotillasın-
memleket arasında imza edilecek dan, tayyare meydanlarını ve yollan 
olan itilaflarda derpiş edilen baş - muhafaza eden altı zırhlı otomobil kı
lıca teknik noktalar hakkında bir tasından ve 7 motörlıl bölükten ibaret
anlaşmaya varmışlardır. ti. Ekserisi Hind Itıt"alanndan mürek· 

Sulh .. h d · · l _,_ L f kep olan yeni kıtaatın muvasalatı, in
mua e esının ge ec= ua - gilterenın bu nuntakada hareket vası

ta içinde imzasını temin için mu -1 tala rını çok büyük mikyasta takviye 
rahhas hey'etlerin reisleri hudud 1 etını.ı..r. Ayrıca Hasra karşısında Hmd 
hakkında hükfımetlerinden telgraf 1 Okyanusu filosunu~ .tehdidi de va.rdır. 
la talimat istemişlerdir. Hülasaıan denebilir kı, Irak !ı.ükıl· 

metı sur'atle Yemen'de ve Suudi Ara-

ıkı• . ---O--- • • bistanda müttenkler bulmaz ve bilhas
bcaret gemısıne sa mihvere ve hassa.tan mihverin hava 

• • kuvvetlerine müracaat etme7.5e, Irak 
taarruz edıldı ordusunun İngiliz başkumandanlığını 

Londra 4 (A.A.) - B. B. C: Dün 
gündüz R. K. F. hava kuvvetleri 
Holanda sahillerinde iki düşman 

iaşe gemisine hücum etmişlerdir. 

Gemilerden biri ciddi surette ha -
sara uğramış, diğeri batırılmı.ştır. 

oazik bir vaziyette bırakabileceği sanı
lama~· 

Hitlerin Porte
kize teklifi 

fark ı,;özetmeğe mecburum, ve bu- (Ba~ tr »h 1 inci sayfada) 
nutarihi hakikat bakımından söyle muş olduğunu ifşa etmektedir. Bu 
mem lazım geldiği mütaleasında- garanti teklifine göre, Almanya, 
yım. Buna cidden samimi olarak Portekiz hava ve deniz üslerinden 
teessüf ettim. serbestçe istifade etmek mukabi-
Gençliğinde gördüğü terbiye ve linde, l>ortekizin istiklalini ve mfil 

sonraları mesleği itibarile, beşeri- ki tamamiyetini koruyacaktır. Por 
yet güzelliğinin ve yüksekliğinin tekizde yalnız 6 hava meydanı 
menşe olan bu memleketin mede- vardır . ve bunlardaıı bir kaçı da 
niyetine ve güzel san'atlerine derin askeri faaliyete gayri salih bulun. 
bir hürmet besleyen bir Alman sı- maktadır. Fakat bunlar, Atlantik 
fatiyle, böyle bi rinkişafı görmek mu~arebe~i için Hitlere faydalı o
ve bunda hiçbir şeyi değiştirme- labılecektır. Her ~alde, S~l~a~'. bu 
mek benim için çok elim ve acı idi 

1 

ana kad": Hıtlerın tek]ıfıı;ı_ı muza-
Çörçil bu harbin en büyük stra. kere?'e hıç bır temayul goster~e-

te .. h t ı da b. · · · 1 • t· mıştır Alınan aynı habere gore 
Jı a a arın n ırını ış emış ır. P t k. i h 

!ngilterenln Balkanlara ·er eşmek oT e ız •pan a ududunu nıu.. 
· tind ld - b da ·· he hafaza için 50 bin asker seferber 

nıye e o ugu ususun şup . . . . . 
kalmayınca bu mühim hayati top- etmıştır. Esas.en. ~,ğer şımıdıye ka-

klarda b b ıh • dar Portekız ıstıladan masun hıra. ra u ayın me uz mana- . . . . 
_ .. kılmış ıse, bu beliti de, Hıtlerın 

sızlıgına derhal karşı koymak uze. N . t .. .. 
1 1 

· 
re Almanyanın emrine icap eden azı ecav~.zu o ur o ~a7 zengın 
kuvvetleri temin için teşebbüslere Portekız mustemlekelerının İngıl
giriştim. Şunu sarahaten müşahe • tere tarafından kullanılmasından 
de etmeliyim ki bu, Yunanistan korktuğundan dolayıdır. 

aleyhine müteveccih değildi. Du
çe benden bu işte tek bir tümen 
bile istemedi. İyi mevsim gelince 
Yunanistana karşı mücadelenin 
tam bir muvaffakiyetle bHirilece

ğine kani idi. Ben de ayni müta • 
leadayım. Binaenaleyh, Alman 
kuvvetlerinin tahşidi Yuann;stana 
karşı İtalyaya yardımda bulun • 

mak için yapılmamıştır. Bilakis 
bu tedLir İngilterenin İtalyan -
Yunan harbi gürültüleri arasında 
gizlice Balkanlarda yerleşme te -
şebbüsüne mani olmağı istihdaf 
ediyordu. İngiltere Balkanlara giz 
lice yerleşerek büyük harpteki Se. 
lanik ordusu misalince orada bir 
netice almak ve bundan da baş • 

kaca harp girdabına yeni kuvvet
ler sürüklemek ümidinde idi. 

Bu ümid bilhassa iki devlete 
dayanıyordu'. Türkiye ve Yugos -
lavya ... Yani, iktidare geldiğin • 
denberi kendilerile iktisadi müla.. 
hazalara müstenid sıkı bir iş bir
liği tesisine çalıştığım iki devlete. 

Yugoslavya, çekirdeği Sırp ol -
mak itibarile, umumi harpte, bi. 
7.İm düşmanlarımız arasında idi. 
Hatta Umumi Harp hareket meb. 

deini Belgradda bulmuştu. Buna 
rağmen, intikamcılık bilmiyen Al

man halkı Yugoslavlara karşı hlç 
bir kin beslememekte idi. 

Türkiye, büyük harpte bizim 

müttefikimizdi. Harbin feci ne -
ticesinde bu memlekette de bizim 

ki kadar müteessir olmuştu. Yeni 

Türkiyenin büyük ve dahi yaratı
cısıdır ki taliin terkettiği ve ka
Jerin müthiş inhizama uğratişğ 

<l' vakit ki müttefiklerine kalkın
mak için ilk muhteşem misali ver-

Şimdi de, zimamdarlarının rea
list hattı hareketi sayesinde, Türkı 
yenin kendi kararlarında istiklil
lini muhafaza etmesine mukabil 
Yugoslavya İn&iliz "ntrikalarıİıın 
kurbaııı oldu. 

Turnalar uçun, yay
ladan geçin r 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

biri meydandaki on birlik sigara
dan da iki tane koynıına soktuk -
tan sonra ellerindeki keman ve de
fi dile getirerek berikilerin ilıen
ğine iştirak eltiler: 

Turnalar uçun.. yayladan seçin 
Yarımı seçin .. turnaaalar! 
Keman ve def sesini duyunca 

berikiler de doğruldular. Tam bu 
aralık, meşhur curacı Dramalı Şa
ban da oraya düşmesin mi? Tabii 
o da curasile bunlara katılınca iş 
tamam oldu. Bir kaç dakika son
ra, orası kalabalıktan o Jıale geldi 
ki etraftaki enginarlar çiğnenme -
sin! diye bahçivan yanaşmaları 
hendeğin önüne bekçi gibi sıralan
dılar. Ne dersiniz, bu manzaradan 
tanı bir saat sonra, yine oradan 
geçerken ayni hali görmeyeyiır 
mi? Hata ayni sesJer, ayni keman. 
def, ayni türküyü söylüyorlardı: 

Turnalar uçun .. yayladan geçin 
Yarımı seçin .. turnaaalar! 
Ne güzel bahar eğlentisi de -

ğil mi? 
O&man Cemal KAYGILI 

İtalyanlar 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

ayrılmaz bir parçası haline gel. 
mektedir. Mezkur mıntakanın Al· 
man hars ve nüfuzunun daha zi 
yade hakim olduğu kısmı da Al. 
manyaya ilhak edilecektir. 

Bu gazete Slovenler meselesinin 
bu suretle halledilmesinin gayet 
tabii ve zaruô olduğunu da il.av< 
etmektedir. 

Slovenlerin topraklarının mer 
kezi Lubliana ile beraber İtalyay: 
ilhakı, bu memleketin A vrupanıı 
yeniden tanzimi çerçevesi dahilin 
de milli hayatının teyidi ile iktr 
sadi ve harsı inkişafını sür'atle t< 
min edecek bir hadise olarak te 
lakki edilmektedir . 
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Ira~ •• ~.~~~:~.~!~~ ln~~~t=~ ~!~~~.:'.~ 1 
~arp '-'j rl'alar olmuş ve Irak kuv 
vetleri, Britanyalıların bombardı · 
manı ve topçu ateşi ile geri püs -

TÜRKiYE CUMHURIYETl 

kürtülm~tür. 

Hindli askerlerin Irak kuvvet -
!erine teslim oldukları hakkında 

nan radyosu tarafından yayı -
lan haber, tamamile asılsızdır. 

İngilizler Jraka Asker Sevkediyor 
Budapeştc 4 (A.A.) - Ofi: Mag. 

yar Nemzet gazetesinin Beruttan 
aldığı bir telgrafa istinaden bildir
diğine göre, İngiliz kıt'alarını 
hamil btr çok nakliye gemileri 
Hayfaya gelmiştir. Bu gemilerden 
takriben üç bin kişi karaya çıkarıl
m:ştır. Bu kıt'aların Iraka gide · 
cekleri tahmin edilmektedir. Şarki 
Erdiin'de bulunan İngiliz garnizon
ları da Rutba limanı yolile Iraka 
gönderilmiştir. 

IRAK HÜKÜMETİ UMUMi 
AF İLAN ETTİ 

Bağdat, 4 (A.A.) - Havas-Oli: · 
Akşam saat 22,30 dan sabah 

4,30 a kadar sivillerin sokaklarda 
dolaşması ve akşam saat 20 den 
sabah saat 5,30 a kadar araba ve 
nakil vasıtalarının seyrüseferi 
memnudur, Bütün şehirlerde gü
neşin batmasile beraber ışıkla~ 

setredilmektedir. Alarm işareti ve 
rilir verilmez, d_oktorlar, hastaba. 
kıcı1ar ve sıhhiye se::-visi müstah· 
demleri, memur edildikleri yardım 
kollarına gideceklerdir. 

Hükumet asiler hakkında umu. 
mi bir af ilan etmiş ve bunların 
orduya girmesine müsaade ver
miştir. ' 

IRAK ALMANYADAN 
YARDIM İSTEMEMİŞ 

Budapeşl<!, 4 (A.A.) - Ofi: 
Yen resmi Pester Lloyd gazete. 

sinin Bağdattan aldığı bir telgrafa 
istinaden yazdığına göre, Irak hü
kllmeti İngiliz iddiaları hilafına o
larak. Almanyadan hiç bir yardım 
talebinde bulunmadığını cuma ak
şamı bildirmiştir. 

Irak hükumetlnin deklarasyonu 
ezcümle şöyle demektedir: 

Irak, İngilterenin muahedeyi ih. 
Jallerine ve İngiliz kıt'alannın 
kendi arazisine gim,derine karşı 
yalnız başına mücadele edecek va
ziyettedir. 

Londra, 4 (A.A. )- Hitlerin Irak 
petrollerine el koymıya tesebbüs 
etmesi çoktan beri bekleniyordu. 
Almanyanın petrol ihtiyaçları se. 
pede 15 :nı_ilyruı tona bali olmak
tadır, Hclbuki Romanya ancak 7 
milyon ton çıkarmaktadır, Sovyet. 
!er Birliğfoe gelince, onun istihsa
latı 30 milyon ton olmakla beraber 
bunun pek azını ihraç etmektedir. 
Esasen Almanya Sovyet petrolünü 
tayyarelerinde kullanamaz. Binae. 
naleyh Almanya Irakın ve İranın 
petrollerine muhtaçtır. Bu iki 
memleketin senelik is'.ihsalitı 14 
milyon tondur. Almanya ancak bu 
!ki memleketin petrollerini ele ge-

re İngiliz cephesi fÖy)e azameti 
bir bal aldı: 

Filistin. Kıbris, Mısır, Malta vı 

Cebelüttarık ile Öhri gölü, Avten 
ya civarı ve Selanik. 

Bu suretle 1915 de Britanyann 
tasavvur ettiği ve 1918 tarihind< 
zaferin tahakkukunu temin eder. 
Balkan cephesi ve köprü başı ku -
rulmuş bulunuyordu. İtalya İngi -
liz kıskacının usları arasına sıkış . 
mış idi; fakat ayni zamanda Av -
rupada karada nerede İngilizlere 
rastgellrse orada onlarla miicade -
le edecegini söyliyen Führcr de 
bu mannranın böyle inkişafına 
bitaraf bir 5ahid olarak kalamazdı. 
Çünkü Balkanlarda kurulacak bit 
cephe nıüruru zamanla, eski harp· 
te oldugu gibi, yalnız İtalyayı de -
ğiİ biifün :\-lih v~ri perişan etmeğe 
yarayabilirdi. 

* Bunun üzerine iiçüncii safha baş-
ladı. Selanik üssü, Ohri gölü, hat
ta biitiin Yunanistan Köprübaşı 

İngiliz kuvvetleri tarafından tahli
ye ettirildi. Buna muvazi olarak 
kıskacın Mısll' ucu da gevşetildi. 
İtalyanların kaybettikleri arazi 
takriben istirdad edildi. 

Büyük Britanyanın Almanyayı 
Balkanlar torikile çevirme ve İ -
talyayı Balkanlarda mütlefiğinden 
tecrid hareketi akim kalmış oldu. 
Yugoslavyanın İtalyayı ihata işin
de oynayabilecel(i büyük rol de 
tahakkuk edemedi. 

Fakat bütün bu teşebbüs ve mu
kabil teşebbüsler esnasında Al -
manya garp cephesinden canlı ve 
mühim kuvvetler getirmeğe mec
bur oldu. ve adaları istila iht!mali 
de bu suretle güniin düşünceleri 
arasından çıkmış oldu. İngiliz sev
kiilceyşi için bu netice az görül -
memesi lazım gelen bir muvaffa -
kiyeltir. Bütün Yakınşark ve Ak -
deniz Büylik Brilan)!a için, Mister 
Çörçilin sarahaten söylediği veç -
hile, nihayet tali bir sahadır. Da • 
vanın siklet mcrk~zi A!1antik har
bi ve Amerika ile muvasaladır. A
dalar masun kaldık<a harp hem u
zaya hem çürüyebilir. 

Hüsevio Sükrü BABAN 

çirmek suretile bugün çektiği pet. 
rol sıkıntısından kurtulabilir. 
İRAK KUMANDANLIGININ TEBLİGİ 
Bağdad, 4 (A.A..) - Irak; kumandan-

düşman tayyorelerinin Frat üzerinde 
Falluja şehrlni bombardıman ettiklerini 
bir cami'ye bomba isabet ettiğini ve 
kadınal çocuklar ara~ında ölü ve yara
lıalr bulunduğunu bildirmektedir. 

Irak kumandanlığı halka qağ:ıdalti 

taliamtı vermiştir; 
1 - Soğuk kanlılığı muhafaza etmek, 

sığınaklara girmek, 
2 - Sokaklarda toplantılardan te

vakki etmek, sığınaklara girmek, 
3 - Tayyarelere. kurşun atmaktan 

tevakki suretile tillenk menn.il.erinl ta
~arnıf etmek. 

,. . .. -

Bat, Dl,, Nezle, Grip, Boma.ti.ama 
Jllemılji, l.ınldık tt BOttın Ağnlannıaı Derhal Keaer 
icabında fGD<le ' kqe alıoabnir. TAKLtn.ERINOEN SAKININll. 

HER YERDE PulLU KUTULAR\ ıSRARLA 1STeY1NlZ 

Harp Okuluna .havacı subay yetişti
rilmek üzere sivil Liseden mezun 

olanların kayıt ve kabul şartları 
l - Lise olgunluk imtihanını vermiş bulunmak. 
2 _ Aldıkları mezuniyet diplomalanndaki kanaat notu i)i veya çok iyi 

bulunmak. 
a - Olcunluk diploma tarihınden bir seneden fazla müddet geçmomiı; bu-

lunmak. 
• _ Sağlık durumu pilotluk hizmetine müsait olmak. 
5 _ Yaşlan en ,.ukan 21 olmak. 
~el: 

BiJAhare bava muayene heyeti tarafından yapılacak muayenede sağ
hk durumları pilotluk sınıfına müsait görülmiyenler isterlene harr 
okulunun diğer sın.dlarına verilmek gibi hiç bir mecburiyete tabi tu 

tulmazlar. Tam ser)eıı.!.tirler. Xendilerinbı arzularına &öre muameleyE' 
tabi tutulurlar. 
Okul tedrisatı 15/ll!ayıs/941 de başlayacağından talip olanlann, bulun 
dukları askerlik 1Ubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik şubeleri 
1'8Ptıracakları sıhhi muayenede milsbet netice alanlar evrakları ilE 
Harp okuluna sevk edileceklerdir. (2822) 

o. Demir Yollan işletme u. M. llanlan 
Muhammen bede!l 178.500 (Yüz yetmiş sekiz bin beş yü.z) lira olan 50< 

adet büyük 100 adet küçük vaıon muşambası 20/5/941 Salı gunü saat 15 d< 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek isteyenlerin 10175 (onbin yüz yetmiş beş) liralık muvakka' 
teminat He kanunwı tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün aaat 14 dl 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpa.,,a vemelerinde aafoA.lmoı.k 
tadır. (U33) 

ZİRAAT BANKASI 
Kunıhq tarihi: 1888. - Sermayesi· 100,000,000 Tiır~ ıiı ası. 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhllarsız tasarrd hesap. 
larında en az 50 liran bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4 000 L.11100 Adet 50 Jıralık 5,000 ı. 
' • 500 • %,OOO • 120 • 40 > 4.800 • 
' • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,0QO • 160 • 20 • 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylfil ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul Beşinci İcra Mem r
luğundan: 

Yakup oğlu l\1urat (Sima.ıtovlk. Soya.kın), Hilmi oğlu mehmet Suphi öl .. 
gezerden aldığl Bin yüz cl1i lira mukabilinde birinci derecede ve altı ay vadi 
ile ipotek irae eylediği Beyoğlunda Çatmamescit mahal1csinde Pehlivan soJca.
ğmda eski 8/yeni/14 numaralı bir bap hanenin rehin bedeli ödenmcmesindeD 
ötürü paraya çcvrHmesl yolu ile yapılan lcraJ tükip ı;onunda 2004 numarall 
kanun hükmüne tevfikan paraya çev riln:ıesine karar verilmıştir, 

Gayrimenkulün evsafı: 
Kapıdan girince bir mı.k:tar taşlık ve bunun solunda bir hPl.ii ve iJ~risin"' 

de bir oda ve bu taşlıktan taş merdivenle jnilir bir yemek odası ve burt"' 
dan da yine. taş merdivenle inilir bir mutbağı ve mutbaktap. geçilir 13 mett' 
murabbaı bah(esi olup etrafı kısa duvarla çevrilidir. 

Birinci kat: 
Sözü geçen taşlıktan tahta merdivenle çıkılır oldukça geniş bir sofa a

rcerndie yüklük ve dolabı bulunan blr odadan ilıaretUx. 
Umumi durumu: 

Bina hey'eti unıurniyesile ~p, lruınen :nıul1tacı tamir, üzeri yerlı )tir&

nıitıe örtülü kabili JskAn tavanlan iyi, eltktrik ve lerkos tes"3tını havi t7) 
metre murabbaıdır. 

Bndudu: 
Sağ tarafı siltçQ Kozma zevcesi, aoJ. tarafı İzmirli Mustafa e!cndl verr 

&eleri menzili, arkası hacı İbrahim efendi verescleri bostanı, cephc:;j Pehlival' 
&okağı ile mahdud, Pehlivan Osman e ıendi vak1ından. 

Kıymeti: 

Gayri menkulün hAl ve hazır vaziyetine ve rayjç nazara alınarak ıaına
ınına (800) lira kıymet takdir edilmiş tir. 

1 - İşbu ıayrimenkulün arttıqna $2rtflam~i 10/5/941 tarihinden itib•1 

ren 940/4241 No; ile İstanbul 5 inci icra Dairesinin muayyen numara~ında her .. 
kesin görebilmesi için açıktır. İlQnda yazılı olanlardan fazla malWnat aımal 
isteyenlerin bu eartnameye ve dosya numarası ile ınemuriyetiınizc müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya i~tirak için yukarıda yazılı klymetin yüzde 7 ,5 nisbetinde peJ 
akçası veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi edecektır. (Maddt 
124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alftkadarların ve irtifak hakları sa~ 
hip1erinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair O"' 
lan iddialannı işbu HAn tarih.inden itibaren 15 gün içinde evrakı mü.sbitelerl 
ile birlikte memuriyetim.ize bildirmele ı icabedcr. Aksi takdirde hakları Tap1l 
sicilleri ile sabit ounadıJcça sauş bedeıinin paylaşmasından h:1riç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma ş<ıırtnamesJJıf 
okumuş ve lüzumlu malümatı alınış ve bunları tamamen kabul etmiş ad "' 
itibar olunurlar. 

6 - Gayrimenkul 27 /5/941 tarihinde Salı günü saat 14 den 16 ya kadaf 
İstanbul 5 inci icra memurluğunda üç defa bağınldıktan sonra en çok artU'" 
rana ihale edilir. Şu kadar ki arttırma bedeli gayrimenkul için tahmin edil
miş olan kıymetin en az %de 75 ini bulmak ve satış isteyenin alacağına rüçbS'" 
nı olan diğer alacaklılar o gayrimenkul ile temin edilnüş i:--e bu suretle rilÇ"' 
hanı olan alacaklıların rnecmuundan fazla olmak ve bundan başka para11 

çevirme ve payla~dınna rnasra!larını tecavü~. e_tmek. şarttır. ~yl.'t böyle b~ 
bedel teklif edilmezse en çok arttıranın taahhudü bakı kalmak uzcre arttınJl 
ıo gün daha temdid edilerek 6/6/941 tarihine tesadüf eden Cuma günü sa11t 
14 den 16 ya kadar İstanbul 5 inci icra memurluğuna arttırma bedeli satış kr" 
teyenln alacağına rüçhanı olan alacak:ıların mecmuundan fazla olmak !~ 
bundan başka paraya çevirme ve paylaşclırrruı masraııarını tecavüz etmP 
prtile en çok artiırana ihale edilir. Böyle fazla bir bedel ile alacaklı çı1ı:nıaılfl 
ihale yapılamaz. Ve satış talebi düşer. 

e - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verile' 
mühlet icinde paraya cevirmezse ihale kararı fe.sh olunarak kendisinden e~

1 

vel en yüksek tekh.fte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa r"'1 
olursa ona razı olmaz.sa veya bulunmazsa hemen 7 gü.n muddl1Je arttırrn•Y' 
cıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen güll"' 
1er iı;in 3de 5 den hesap olunacak laiz ve diğer zararlar ayrıca. hükme hace' 
ItalınaJısızın memuriyeiımizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde: 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız Tapu, le~ğ harcuu ıO 
senelik taviz bedelini ve ihale pullarını vermeğe mecburdur. 1.füterakim ver 
&iler tenvirat ve tanzifat ve dellAliye resminden mütevellit Belediye rüını.~1~ 
ve müterakim vakıf icaresi alıcıya altolmayıp arttırma bcdelınden te.Jl1" 

olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda göster11en tarih.ten İstanbul 5 incı İ~ 
Memurluğu odasında işbu ilin ve gösterilen arttırma artnamesi dairesLnde ,,. 

tııacağı llAn olunur. (4850) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Beşiktaş 2 nci Orta okul binasının Tramvay caddesine nazır ihate duva: 

rile hamam ve müştemilAtmdan ve sair~ harap binaların hedmiyatından çıJc.• 
cak demir parmaklık, potrel hurda cinko, ku~un levha, mernıcr, kire~~t .. v;:. 
ı;air enkaz; 15/5/1141 peıoembe aünü saat 15 de Milli Emlak Mtıdürluiü" el 
toplanacak olan komisyonda açık arttırma ile sahlacak•Jr. Muhammen ~. 
1000 temınatı 75 liradır. Fazla izahat için Milli Emliık 4 üncü kalerıine JDWS 
caat. (3341) 
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