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Cebelilttarıkın uı:aktan. g(Jrii.nüıü 

Alman yanın 
siyası faaliyeti 
• 
lıpanra 

Almanlara 
geçld 
vermı, 

ilalya 
Alman yadan 
kuşkulanıyor 1 

Hitlerle Mussolini 
arasında yeni bir 

mülakat bekleniyor 
Londra ll (A.A.) - Ofiı 
Bitaraf siyasi mahfellerin 

Berlinden aldıkları ban ha • 

• 

BIOerln 
muavini 

lnglllzlere 
esir dişti 
Hess 'in tayyaresi 

iskoçyada sukut elti 
Berlin ve Londrada 
neşredilen tebliöler 

Almanlar Hua'in tayyaTeye 

f 
6inmui menedildiii halde, 
.U.ni haatalık neticeai, bir 
mJıtab brraluualı bu teteb • 
bii• atıltlıiını biltliriyorlar 

.. idare iıleri telefonu : 20203 rıab' kunat 

Milli Sel • 

• 
Millt Şef eTYelki gijn Aaltara Hfı,odromunu tetrlf ederek yap.ılaa 

at yartf)arıru temata ve takib buyunnuılardu. Resmimiz bu •rada 
alınml§tlr. 

Hicaz Kralı 
lraka müzahereti 

reddetti 
Harb vaziyeti lngiliz 
kuvvetleri lehinde! 

ı··--···· ......................... _.-.... ,. 
- Bazır i 

114çlar için l 
bir IAJlba 
Afiş, sinema ve 
radyo ile reklam 

menediliyor 

berlere ~öre, Hitlerle Musso. Ankara 12 (Hususi) - Hü. E 
Eski reisiciimhur B. Hoover . Şimdi bunun ve !ininin yakında yeniden bir kiimet ispençiyari ve tıbbi müa.. ~ 
N _ı_ 12 (AA ) B' 1 ...:ı.. mülakat yapmaları ihtimali tahzarlar kanununun bazı mad. : cvyoR; . . - ır c,.. S • d •• J t k• B. Hcaı 

Arnerib. devletleri sabık reisi Hoo. urıye e US er er 1 vardır. delerinin tadili ve bu kanuna : 
~er dün aktam tad)·oda bir nutuk için Fransa tazyik Epir ordusu teslim olma - Berlin 12 (A.A.) - o. N. B. bazı hüldimler ilavesi hakkın - ~ 
''-et.. ederek ezcümle ıöyle demiı • dan evvel İtalyanların hiç bir Naıyonal - .oayaliıt partisi resmen daki kanun layihasını Meclise ! 
tir· ediliyormuş zaman Yunan hududunu ile - bildiriyor: göndermiıtir. Bu layiha. mer • ~ 

- Amerikanın f nglltereye ya - çememlş ve Balkanlar mu - Führer'in muav.icıi Rudotf He.e kez bııfzı•iıha müessescsinJn : 
Pabıleceği en büyük yardım harb vaffakiyetinin yalnız Alman - ki seneden aeneye artmakta olan inlcipfı1e serom ve aıı istihza - : 
dıŞlllda kalmaktır. Donanmamızı Fon Papen'in avdeti tehir kıt'aları tarafından kazanıl - bir hutabğ, dolayısile Führer ken- ratı memleket ihtiyacına yete - ; 
harekete geçirmek Avrupa harbine l mış olmasına raltmen, bu mu- disinin bir tayyare kullanmasını cek mertebeye varmı~ oldu - : 
ıtinnemiz demektir. Bu harb tam 0 URmUŞ vaffakiyetler neticesinde Al- k.at'i surette menetmiıti - son za - ğundan ve elde edilen serom ve ~ 
İrllcişaf &afhasmdn bulunduğu bir manyanın Süvevş kanalına manlarda, bu yasağa rağmen bir atılar evsaf itibarile aranılan : 
•ra<ia Amerika henüz kendi mü - Londra 12 (A.A.) - Times di • karşı ve umumiyet itibarile tayyare ele geçirmefe muvaffak. ol- m\ikemmeliyeı;i haiz bulunmt.ıoş : 
dafaası..nı temin edecek kadar bile yor ki: bugün Yakınşarkta yapılacak muıtur. 1 O Mayıs Cumartesi günü olduğundan hariçten gelen bu : 
~zırlanmamıştır. Milletimiz müt ~ Ceıbelüttarıka yürümek üzere harekAt ıçin kendisine kıv - aaat 18 aulannda, B. Heas, Augı. gibi tedavi ve vikaye vasıtalan : 
tehid değildir. Millete kar§ı kon • General Frankonun Hitlere ver - metli üsler temin etmiş bu • burg' dan tayyare ile hareket etmiş hakkındaki kontrolu daha zi - j 
t?°eni.n bir vazifesi vardır ki 0 da ıu diği tahriri müsaadenin Fransanın lunması MussoHniyi Hitle - ve şimdiye kada.r bu uçuıtan geri Hicaz J:ralı lbninuud yade kuvvetlendirmek üzere ; 
-alı suali reye koymaktır: Al - İspanyadaki büyük el<:isl Pieıtri rin temay!illeri hakkında ba- dönmemiJtir. Buaktığı bir mektub, Kahire 12 (A.A.} _ Buraya sı.e- yeni hükümleri ihtiva ı-tmekte- f 
manya, ltalya ile Japonyaya harb tarafından Vichy'de Mareşal Pe - zı endişeler~ sevkeylemiştir. maale.ef bir zihin tagayyürü ala - len haberlere J.?Öre Hicar kralı lb- dir. : 
U&n edecek miyiz) talne tebli~ edildil{i söylenmekte- (Arkaaı .. ,fa 1 ıütun 2 de) metleri göstennokte ve bu da B. nissuud Irak hükilmetıne tebli _ Müstahzarat için bir takım a. ı 

Ben, re.isicümhurun 23 İlkteşrin- (A.rkua aayta 7 ıütun 3 te) ~~ Heesin cinnet hayalatına kurban gatta bulunarak İn~ilıtere aleyhin- fişler ve filmler vasıtasile lü :. f 
de millete yapttğı vadi tutmağa ça- .,._ _________________ ;....________ gi~ı olmasından endiıe ettirmek.. deki harekete müzaheret edemiye zumsuz ve hatta hazan zararlı ! 
tatacağıni UIUlediyordum. Bu vid tedir. ceğini bildirmiştir. İbnissuud Ra _ reklamlar yapılması umumi aıh- : 
Aınerılca dııında cereyan eden ha.rb ' Führer, dethal. bu uçuılardan şid Aliyi himave etmejti reddeyle- hat ve halk iktısadiyatı bakı • ~ 
lerc iştirak ctmiycceğimize ve bir haberdar ola.n ve Führcr'in yasağı- m.i.ştir. · mından doğru olmıyacağı dü - ; 
lecaviıze maruz kalmadığımız tak - nı ~ilmderine rağmen bu uçuşla~a Diğer bazı haberlere ~öre Rasi~ tünülmüş, çirkin olan bu hale i 
dirde ordumuzu, donanmamızı ve maıu o~mıı ~ulunan veyahud. ı • Alinin şahsi mümessili Tahranda bir nihayet vermek için gaze • ; 
hava lcuvvctlerimizi Amerika kıt' - cab ettiği takdrrde bu uçuıları ıh - da bir muvaffakivet elde edeme • telerden baıka afiş. sinema ve : 
••ı haricinde· haTbe göndermiyece - bar etmemi, olan Heaa'in yaverle- miştir. · radyo ile yapılmaması için layi- : 
itnrize dairdi. Halbuki ıon on gün riniB tevk..ifini emreylemi1ıtir. İranın Irak hadiseleri karşısın- (Arkası sayfa 7 sütun 2 de) : 
~rfında ititıtigıw'miz bir çok nutuk. . u va_zı_yette, naııyona - .•.o•.Y• - ( ... ..ı ___ 

1 
---~. 1 ıu'"tun 3 te) l j 

ı t 1 f L d B ~ ~· '-································-·········· .. llnn hakiki manası Amerikan mil. ıat partısı, maa ese • ..en ıstnı., . --------------------------
&etini harbe sürüklemelc arzusun • Heaa'in tayyaresile bir yere düımüı 
dan ibarettir. okluğunu veyahud bir kazaya kur- Kadınlarımız arasında anket 

Hoover Ameıilcanın hazır olma- ban gitmiıt bulunduğunu sanmak 
dığını tekrar ettikten eonra nutku. meeburiyetinde gömıelctedir. 

.na t<;iyle devam etmiıtir: lngilterede "lcabederse Mebmedciğin 
yanında yer alacağız,, 

(Devamı 3 üncü aavfada) 

Moskovada lraka 
karşı büyük bir 

alaka var! 
Sovyetler yeni Irak 
hükumetini tanıdılar 

ıtlmanlaT Sou yellerin aon 
lıararlarını naıl telrir 

ediyorlar? 

Moskova 12 (A.A.) - Tass a -
ııınsı bildiri vor: 

Irak hükumeti 1940 senP.si so -
nunda Ankaradaki elçisi vasıta -
sııe Sovyet hükumetine Irak ile 
Sovyetlcr Birli~i arasında siyasi 
münasebetler kurulması icin mü -
teaddid müracaatbrrla bulunmuş
tu. Irak hükUmctı. bu münasebet
lerin tesisile birlikle. bir dekla -
rasyon neşrederek Irak da dahil 

(Devamı 3 imcü sayfada) 

Londra 12 (AA) - Bu ak • 
eam ba,vekllet tarafından neşre -
dilen bir deklarasyon, Rudolf 
Heaı'in İskoçyada yere indiğini bil
dinnelc.tedir. 

Londra 12 (AA.) - Başve • 
kilet, bu ak,.m saat 23,20 de a -
IBııitdaki deklarasyonu nC§retm.:if ... 
tir: 

Alımanyıwun Führer muavini ve 
• naıryonal - aoıyaliıt ı>arti.ai şefi Ru. 

Bir genç kızın yükselen sesi : " Bu milletin 
kadınları vatan uğrunda her f edakirlığı 

yapmak için yarablmışlardır,, 
Londraya yapılan son ı·e siiidetli haya ta.an-urunda hasara 1Agrayan. dolf Hees, apiıdaki ıerait içinde 
Avam Kamarası ile Vestminister kilisesinin gece qörünüşleri (Devama 3 üncü sayfada) Yardımsevenler cemoi:yeti hl.mi 

reisi sayın Mevhibe lnönünün 
Türk kadınlarına hitaben ne~t
tiki beyanname bütün yurdda de
rin bir heyecan ve alaka uyandır
ch. Türk kadınları ~österHen asil 
~ayenin peşinde seferber oldular. 
lstiklal Saıvasında erke~inin yanı
başında dfürü.sen. onıı sırunaa 
cephane taşıyan Türk kadını kal-

Hamburgla 
Bremens yeni ve 
şiddetli hücumlar 

Büyük Alman liman
ları 24 saat sonra 

tekrar bomba 
yağmuruna uğradılar 

1 Londranın son 
bombardımanJna 

aid laf sil At 
Avam Kamarası 

harabe haline geldi, 
meb'uslar başka 

yerde toplanıyorlar 

İngiliz donanması 
Bin gaziyi 

bombardıman etti 
Londra 12 (AA) - Amiral. binde ı:tene ayı:i a~il heyecan ye 

11- d · · · t bı:x· kafasında aynı asıl mefktire ıle 
ı~ aıreaının e 141: f3 İ .. .. ·· hb ı· ıır· d 

1 O Mayıs Cumartesi gecesi; ha. a~an . nonunun re er ı,,.ın e 
fif k ti . . . k d ti' .. .. vazıfesıne koşuyor. uvve enmızın u re ı cuzu - · 

La le fed B. . Kadınlarımızın bu coşkun he -
tam n, ısa meaa e ıngazıye t .. l b" "k 
'dd 1 b b d · · G yecanına ercuman o an ve uyu şı et e om ar ıman etmıştır. e ı:ı.k d k,.... · d 

·ı k • h d fi h a d a uyan ırR.1 an ,~~ımıze e -
mı ere ve as erı e e ere asar ya d. 
pılmıştır. Gerek dü~man sahil ha- vam. e J.Y.0kf' h kuk .. • 

Londra 12 (A.A.) ....::.. Hava ne - Londra 12 (AA.) - Nevvs taryalarının ateıi. gerek. düşman pi • ur o ıs .u muıavı· 
zaretinin istihi:>arnt seryiti bildi - Chronicle ozcteainin havacılık mu k.e bombardımanlarının mükerrer n avukat Handan Kaltanoğ -
riyor: • 1habiri R. ıola Watker şunlan ya - hücuml-an neticesiz kalmıştır. İngi • lu diyor lıi: 

Hamburgun Cumartcsı akşamı :ayor: • liz gemilerine hiç bir baıar olma • c:- Ben de bu büvıik davet kar-ı 
yapılan şiddetli hücumlardan ken- Berlini pddetle bombardıman et mıt ve mürettebattan biç kimae ne ŞlSlllda orduda ellmden J(elen bü-

(Arlıua la)'fa 7 aütua 4 te) (Arba _,fa 7 ._ 1 le) llmfifttir. ae yaralumuftır. (Artma ..,fa 7 liMa l •> 
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He ·re-ün Resimli lllakale ı Hakikate götüren yol= 

1 
Sözün kısası 

Eski bi-;:-;;;~ktub 
l Ve eski bir sima 

Vatan edebiyatı 
'-----1\luhittln Bfrıen 

eçen gün İnönü zaferlerin
den bahsederken, yeni Tür. 

kiyenin temellerini atan bu hadise
lerin Türk tarihine iyi tanıtılması 
için bir eser vücude getirilmesi hak
kındaki fikrimi üçüncü defo olarak 
tekrar ediyordum. Sonradan dÜ§Ün
düm ki. böyle bir eserin vücude 
gelmesi büyük bir yoksulluğu izale 
bakımından çok mühim olmakla 
beraber, bu sahııdaki noksanımız 
bundan ibaret değildir; bilakis, va. 
tan ve tarih edebiyatı bakımından 
yoksulluk geniş, çok geniş, yürek -
leri sızlatacak :kadar geniııtir. Hat
ta, buna yoksulluk değil, boşluk 
demek daha doğru olur: Türkiyenin 
bir vatan edebiyatı yoktur: Türk 
vatanı, Türk kalemine, hiçbir man
zarası. hiçbir tezahürü, hiçbir ha • 
disesile, son yirmi ~ene içinde, he
men hemen hiçbir ~y ilham ctme
migtir. Bu, Türk vatanının ilham 
kudretinin noksanından değil, Türk 
kaleminin ihmalinden, yahud az 
duygusun<lan, yahud da - ne bile. 
yim ~ - herhangi bir kusurundan ve
ya kabahatinden ileri gelen bir hi.. 
disedir. 

w!ertesin her h~d.iseyi tıpkı . sizi n ,gi'bi görmesini istediğiniz tak
e arşınızdakmm de aynı ar zuya kapılabileceğLYJı hcsab edi-

Halbuki, son çeyrek asır içinde, 
hayatı ·Türkirc kadar dalgalı, o -
nun 'kadar çok hadise ve sergüze§t ı• 1 görmüş ve ruhunun en derin hüc - ngı· • • 1 . d 
relerine kadar sarsıntılar geçirmiş. iZ şaır erın en 
bir memleket daha göstermek ka. 
bil değildir. Bu çeyrek asır içinde, AI d p 
Türkiyede, Türk kalemi için i§le - exan er ope 
necek büyük mevzu mu yoktu 1} 

Mnalesef, Türkiye bir vatan ede.. "' 

Elektriğin tekimülü 
Bugün kullandığımız elektrik 

,.. ______ E. Ekrem Talu 

E ski evrakımı tasnif için ka
.. rıştırırken kağıdı sarannıs. 

rnure~ebi solmuş, kat yerleri yıp
ra~ 'bir mektub buldum. Tari
hi 1305; mealinden, nnıhatabıll 
merhum ~aoom olduJhı anlaşılı
yor. Recaizade, rncktu.b sahloine 
zenc:fil reçeli ızön.dermis; o da tc
sekkur ediyor. Üsh1b hem sade. 
hem d~ zarif: Zencefil ,J?ibi acı, ya
kıcı rbır nesnenin şekerle terbiye 
edildikten sonra o hassalarını kaY
bedip ancak güzel rayjhasını nasıl 
muhafaza eylediğine şirin bir de 
telmlh yapılmış. 

MektUbun altındaki imza şu: 
Manas çakirleri.. 

Ben lbu Manas efendiyi <;ok iyi 
hatırlarım: Orta boylu, tıknaz, al< 
bıyıklı ve ak sakallı, zeki 'bakışlı 
bir adam. 

Y eniköyde otururdu. Biz de İ6-
tinye li olduğumuz için komsu sa
yılırdık. Bazan babamla, bazan da 
anamla evlerine gittiğimiz zaman 
beni yanına çaj!ırır, bil~imi yoklar 
ve memnun olursa ya bir !boyalı 
resim, yahud da şeker, bisküvj ~
bi bir hediye verirdi. Dünyanın 
en iyi kadınlarından biri olan hQ
nımı da ayrıca bana şefkat ~öste
rirdi. 

blyatından mahrumdur. ( ALEkSANDER POP ) 

Vatan edebiy! dediğimiz za - Yazan: Halid z,·ya lJşaklıgı·ı ampulleri nasıl meydana 

Mnnas efendi Enneni kntoli~İ 
idi. Lakin Osmanlı harsi Osmanlı 
terbiyesi, Osmanlılık ~e !hat~S 
Türklük sevS!ısi ile yetişmişti. 
Türkçe ve fransızcadan gayri dil 
bilmez ve bunların her ikisini de 
gayet fasi'h konuşur, fevkalade 

getirildi? selis yazardı. 
Namık Kemal ilP, Ziya ve ırn

nif Paşalarla arkadnşlı~ı vardı. Şi
nasiye de yetişmişti. Odasındn Ke
malin, ve gene Osmanlıların ümid 
bağladıkları hakan beşinci Mura
dın resimleri asılı dururdu. Ziyn 
Paşanın terkib ve terci-i bendJe .. 
rini ezber •bilirdi. Onlardan bazı 
beyitleri hafızama nakşeden Ma
nas efendi olmuştur. 

man, bundan vatan fikrine dair gü. zel şiirler veyahud. sadece, Türk B 1873 yılında, Petersburgda fev. deki kömür de süratle yanıvermiş.. 
vatanını seven knlblcrin yüksek u makaleler silsilesine b~lı- du. Çocuk Yunan ve Latin lisan- 1'alade enteresan bir hadise cereyan tıi. 
duygularını ifade eder yazılar kas- yalıdan!beri hep Fransızlarla meş- larile edebiyatına istinas peyda et- etti. Vakit gece, sokaklar ıssız ~c Tecrübe yapıJmı.._ ~ .. i ne•~eler 
d ~ul olduk, Fran kl - "" .. .1 ....... etmiyorum. Bu nevi edebiyat, dev. s:ı sahillerin _ ~ me e !beraber !ransızca ve ital- tenha idi. Ağaçtan yapılmış direk- alınmış, fakat tam bir muvaffo.kivet 
rini yapıp geçmiştir. Bugünkü dün- den Britanya a- yanca öğrendi, eski ve yeni şairle- lcıin üzerindctk.i fenerlerde, petr<il elde edik.ırıcmişti. Lodığin tek;ar 
yada vatan, sadece bir duygu de _ dalarına :2~ _ ri, edilbleri, münekkidleri okudu. lambalarının donuk ve sarı ışıkları kollarını sıvadı .. Bu defa Lambanı~ 
ğil, bir toprak Ü!tünde bir hayat mek için bir te- ~en.disine ı>ek iyi örnekler seçe- titreşiyordu. 1 tertibatını dcği~irdi. Bu defa Iam-
ve biitün tezahürleri ve cilvelerile, vakkuf nokta • bıldı: Ke.ndi muallimi İngiliz mu- Bazı yerlerde, bu fenerlerin için. balar daha mürekkeb bir hal aldı. 
bir milli kütleyi bir tarih nevri i - smı bulabil _ harrırlcnnden Drvden ile me~ur deki lambaların alevleri, guya daha Pahalılaştılar. F\ıkat buna rağmen 
çinde yürüten bir harekettir. O top. mek fırsatını Fransrz münekldd· ve şairi (Bo:- fazla ve daha iyi ışık versin diye, uzun müddet yanmalar; temin edil-
rağın her köşesi Türk kalemi için beklerken hep leau - Bualo) •.mun için izleri takib yukarıya doğru uznmp, kısalıyor - miş olmadı. 
bir mevzu, bu hayatın her cilvesi, gözlerimin ö _ Pop olunaca~ rehberler oldu. Ve bun- du. Fakat bu alevler, uzadığı ve yük Nı1ıayet imdada Ed.ison yetişti. 
her hareketi, münevver için bir il - nünde dikilen isimlerın karşısın- lan taklıd etnıe/ie calışarak, şekil· seldiği nisbette, bunu örten ve esa· hk uzun ömürlü elektrik lfunbalım 
ham kaynağıdır. Her kuvvetli mil. da cBundan da! Şundan da!:ııı diye de ve f!kiroe, onlardan siravet e- sen uzun zamandanberi temizlen - nı yapnn insan, bu büyük mucid 
letin münevveri, kalemini kendi bahsedilmeğe layık olanların fıh- den tesırlerle kendisinde düşün- memiv olan lamba şiıesi, dnhn fnzln oldu. 
vatanının ağacından yontar, kendi ristini gördüm ve ürktüm. Hiç mek v~ ~azmak ~elekeleri pek islerüyordu .• Tabii zu keyfiyet, fe. "EdİSORUR ışl"'gı 
milletinin hayatına b tırır ve kendi dalgaları biribirini coşkun cere- erken ın~aI elmış oldu. nerin kuvvetini ve ış1ğını büsbütün " 
milli hayatının manz.·uaları, hadi - yanlarla takib eden kabarmış kö- Cismani kuvvetleri pek zayıf o- azalhyordu. Edison, kendi y;aptığı clektıik 
seleri ve harcketlerile meşgul olur. pürmüs bir denizin n-uvafık bir lan çocuk erken yaşında lb~şlıyan Fakat birde.nbirc garib ve tuhaf ı lambalarına, ince kömiir çubuklar 
Bizde olmıyan şey de hudur: Bi • sükUn zamanını bulmok mümkün hastalıklara maruz idi ve bunun bir hadiae oldu. Mezarlıktardaki yerine, kömürleştirilmi::ı bambo el. 
zirn münevver, bu güzel Türk ,·a- olur mu? Yüzlerce yüzlerce Fran- neticesile türlü malCıliyetlere, vü- ıhaçlan andıran bu fenerlerden biri, yafi koydu. Cereyan sevk edildiği 
tanının manzaraamı görmez-. Türk sız şair ve edibini gözden ~eçir- cudca sakatlara uğradı, öyle ki bü- ansızın, fevkalade parlak, adeta zaman bunun yanmaması için, bü
kütlesinin hayatile meşgul olmaz, mek için ne uzun bir zaman ibek- tün bu ilk gençlik çağını adeta 1 güneı gibi bir ışıkla parladı. ·Orta- yük hususiyetleri, ve bunlardan ön
onun derdlerine lakayıd kalır, ya. }emek lazım!... Denizin öte tara- k~ndaklar, sa~ılar içinde gc-<;ir- lık gündüz gibi aydınladı. ce yapılan diğer lambalardan farkı, 
hud sevinçlerinden lıiııse almakta fında da yüzlerce yüzleree tn~liz mışti denebilir. Daima takayyüd- O sırada oradan geçmekte olan bilhassa elektrik lambalarının için. 
gecikir. Bu, eski bir Osmanlı an'a- şair .ve edibleri beklcyor. İn~iliz lere, i'ıtinalara muhtaç olan sıhha- ve bu hadiseyi kören bir yolcu, deki havanın fevkalade büyük bir 
nesidir; bugün de böylece devam edebıvatı! Ne dolgun ne şişkin bir tini ihlal eden bir sebcb vardı: hayretinden dona kaldı. Başında dikkat ve ihtimamla çıkanlmış oL 
edip gidiyor. dünya, nasıl derin ve çalkantılı, Oburluk!... bir sepet, bir şeyler götürmekte o~ masıdır. 

Fakat, bu noktada şunu da aöy_ velveleli bir umman; hatta, tered- Böylece uz:l.et içinde j?eçmeğe lan bir bakkal çırağı da uzaktan Edis?nun ~a~tığı işin mahiyetini 
lemeliyim: Bu günah yalnız kulem düd etmeden denebilir ki dün ve mecbur olan hayatında bütün kuv- bunu görmüştü. Sepeti bir yana ata a!1lıyabılmek ıçın bugünkü elektrik 
sııhibl7.ri~e. aid değildir; okuyu. bu~n beri tarafın edebiyat dün- vctini fikir iştigallerine hasretti. rak bu <ımucizeıı ye doğru koşmıya Xilmbalarını dikkatle gözden ge -
cu kutI:.mızın de kabahati çok • • yasından da'ha korkunç bir san'at, Ve vücudunun maraz.i za'fma mu- havladı... içirmek kafidir. t~r. Çı.ınkü okuyucu kütle - bir şür cihanı... kabil pek zinde o1an zihni faaliye- Işık, ayni kuvvetle yanmakta de- Dikkat ~derseniz, elektrik lam -

81 
• de .Türk vatnnının bir kö. Ben Darülfünunda ~arb edebi- ti eddbi iştigallere münhasır kal. vam ediyor, etrafına biriken halkın bafarının dıp tarafından ortaya doğ 

İnfisaha başlıyı:ın o vakitki res
mi muhit içerisinde ciddiyet. dü
rüstlük, iffet ve istikamet ıbakım
Janndan onu örnek ~öster'rlerdi. 
O dediğim ta..>ihlerde. Boğaziçi be
lediyelerinden birinin müdürü t>u-
1 unuyordu. Zaten. vaktin en ileri 
~elen ircali il~. vükelası ile, resmi 
hayata ayni zamanda intisab 'Ct
miş olduğu halde daha ileriye ~i
dcmcmiş, mazuliyet yılları memu
riyet senelerine n"sbetle ve yek\ın 
itibarile ziyade bulunmuştu. 

SelbEfui: Manas efendi tok sozlii 
bir adamdı. Zekası kadar keskin 
olan tenkidlerile. tarizlerile, ıtel
mihlerlle, nüktelerile zamane 
mukhillerini hırpalar durur. ku
surlarını, kabahatlerini. ihmalleri
ni pervasızca yüzlerine vururdu. 

Bu yoldaki fürçok fıkraları hala 
dillerde destandır. Ancak bu fık
raların kaili Manas efendinin kim 
olduğunu ekseriyet bilmedij!i Jiçin
dir ki, elime gecen mektubunu ''e
sile ederek. hakkında bu kndarcılc 
olsun malumat vermeyi kendime 
göre bir vicdan borcu bildim. 

c. c~." ~ r-C.al u 

şesındelt~ hayatı öğrenmeğe me _ yatı tarihi müderrisi iken garb e. dı. Her şeyden ziyade dikkati Usa. yüzlerlni, gittikçe daha kuvvetle ru uz.anmış cam mr boru vardır1 Bu 
raktan .~y~dc, herhangi bir İngiliz debiyatının tabii b!r methali de- na ve üslfıba masruf oldu, onu en aydınlatıyordu. b~ru, ~mpulün içindeki havanın c.. 
muharr.ı~nın yazdığı zabıta roma - mek olan Yunan ve Latin edebi- çok cezbeden de nazım idı. Keskin Acaba . bu fener, diğerlerinden mıh"'!esıne yarıynn bir menfezdi'r .. 
nını teroıh ederi yatından koşarak ~eQtikten sonra bir zeka ile nazmın bütün şekille .. farklı olarak niçin böyle parlak ya- Yanı, elektrik lamba!ının içindeki 

. Demek, lürkiyenin vatan ede _ Fransız, 1talyan, İspanyol, Alma~ rine vukuf :hasıl ederek san'atın nıyordu '> hava, bu boru vasıtasile dışarı alın. bıyatı .. bakımından yoksulluğu, sa - edobiyatı hakkınd:ı takrirler ver- esrarına tasarruf etti: Parlak teş- Bu bar tecrübe idi ... Lodiğin'in 1 mı§tır. Amp~lün i?zı~~ki hava ta- ğin bir başka meziyeti dah°: vardı. 
de. Tuı'k. ka.!e~ini~. ihm~l!le izah mjşti~.: !.'1kat !hep İngiliz edebiya- bihler, muvafiakiyetle bulunmuş yapmıya muvaffak oldugu ilk elek- mamcn tahliye. e~dıgı zaman, bu Elektrik, petrol ve havnga7.ıne nnedıleme~, but~n kutle, ıçınde ben tının <>nunde onun ihtişamına, a- sıfatlar, vezinler, işte en ziyade <r trik lambası, 18 73 yılında, Peters... ~oruya kuvvetli hır alev sevk celi - mrnn fevkalıade daha ıacuza mal 
d~. dahıl oldugum halde, bütün zametine karşı beynimde bir do- nun lisanında hakim olan vasıflar burg caddelerinden birinde böyle lir. ~o~ kayne.r ~e te~rar <lışarı- oluyordu. m~nevverler, hepimiz bundan mcs. nukluk. ~zlerimde bir kamaşma bunlardı; ve böylece nazım san'a- tecrübe edifmişti dan ıçerıye hava gırmesıne mani o. Fakat bu arada elektrik ile hava 
uluzl ,,. ile irkilip durmuş, daha doğrusu tının adeta bir kamusu kuvvetini Fakat Lodığin bu «mucizesin U- lunmuş olur. gazi ve petrol şirketleri arnBlnd• 

Geçen günkü makaleyi 7azdık • bir .müthiş yangına benzeyen o kesbeden bir dima_ğ vukufıle artık zun müddet devam edemedi. Bu . Edison bu usul aayesinde; kendi şiddetli blr de rekabet başlamıştı ... 
tan sonra düşündüm: inönü zafer. manzaranın mehabetinden kork- san'at sahasında her türlü reka- elektrik lumbast, gece yarısına ka· ıcadı olan ampullerin 800 saat yan- Simdiv• karlar havngazi fenerlerile 
leri için herhangi bir eıer yok da muş idim. beti istilhkar edecek bir salahiyet dar bile dayanmadı, sönüp gitti. ması~ı t~min etti. Y&.ni, Edisonun petrol lambalarını !mal ~den, eo .. 
Dumlupınar veya Çanakkale için O zaman alınmış olan muhtıra kesbetmiş oldu. · Sebeb? ynptıgı lambaları, bozulmadan, 800

1 

k 1d • ·1 b 
u ıııe 

var mı? Türk okuyucusu, memle _ kiiğıdlarımı bugün yoklamok iste- Ancak bu şekil iptilası onu pek Sebebi basitti: Lambanın tertiba- saat bila fasıla yanabilirler. 
ket münevverinin kalemile tasvir dim, ve tekrar hir korku jçinde mahir bir nazım mevkiine cıkar- tı iyi değildi. lçine bava giriyordu. «E.dıison ışığın ile ilk tenvir edi
edılmiş canlı bir Türk coğrafya • durdum. Bereket versin ki bugün (Arlıan sayfa 6 sütun 5 le) Tabii hava girince, lambanın için- len yer, «Kolumbiya» vapuru oldu 
sına sahih midir) Bir Türk köyün- bir kürsüde edebiyat tarihi yaP- ...................... - .................................................................................. Çok geçmeden Avrupaya, bir san. 

d.e neler olduğundan Türk şehirli. mak meoburiyetinde değilim. Sa- <hk içinde 1800 parça ampul geldi 

81• ha~.er~nr mıdır'> Hayır. hayır, dece seri bir ızeçid resminde beş 1 s TER i NAN. Havagazi ile elektrik 
hız Turluyeyi tanımayl7. onu ken _ on simayı teSbLt edecel!im. O ka-
dimize bir fikir veya aa~'at mevzuu dar korkulacak bir iş dej?il. Ne pek 1 s TER 1 NAN M A 1 arasmdaki muharebe 
ola,;.a~ almış ve üzerinde işlemiş _gerilere, ne pek ilerilere ~eçmiye. 
d~gıliz. Türkiye, bizim vatan ede_ rek bir lbaşla~ç noktası ıbuldum. 
bıy8:tımızda henüz bir ham mad _ Edebiyat mıntakalan avnile d~ğ
dedırl lar silsilesine benzer: İlkönce frti-

Avrupanın en büyük iki §ehrl dü; cümleleri tam bir tablonun a
birer gece fasrla ile §iddetli bir na çizgilerini gösterir. 

Elektıik lambaları ortaya çıkar 
çıkma.z, herkes, havagazi ve bil _ 
ha- petrol lambalannın işe yara
maz bir hale geldiğini ıöylcırjye 
başladı. Yani: Bir kelime gerek ha
vagazi, gerekse petrol lambaları
nın pabuçları dama atılmııı oluyor. 

Bunlan düşünürken ba,ka şeyler faları o kadar yükselmiyen nis-
h. tırımn geldi: Cihan Harbinde Tür betle küçük dağ'lar başlar. sonra 
~re Almb.0 ?Ya ile müttefikti: birçok birdenbire bir şahika iırlar. İşte 

man ı~ım aramızda dolaştı ve ben İngiliz şiirinde o şahikalar fır
j31emleketı .yer. ye

1
r gezdi ve gördü. layıncaya kadar onların zuhurunu 

unu~ netıccsı o arak, Türkiyenin ihzar eden küçük zirvelerle başla
yaptıgı harbe dair Almanyadn pek mak üzereyim. İlk zirve olarak 
çok şey yazılmıştı. Hatta, bu ya - Alexander Pope-da meks ediyo
zılan şeylerin içinde Türkü bütün rum. 
kudret ve kuvveti)e bizden daha 1688.1744. 
iyi tasvir etmiş olan eserler vardır· Pope henüz küçük bir çocuk 
h~t.ta, bu eserlerin içinde, okurke~ iken. ancak on iki yaşında sair ol
bılm gözlerimizi yaşlarla doldu _ du. Hocasına ithaf ederek cUzlcte 
ranN::ı bulunur. . . kaside:ııı namında bir manzume ile 
d 

1 
en d1olayı.. hızım aramızda başladı, ve daha bariz kabiliyetler-

0 aşmış 0 an bır yabancı bizim le on altı yaşında crusta'h manzu-
me~la.nmı.~ bizden fazla iıti - melerini yazdı. 
marn a ışlcsın de biz bütün mevzu Ba!bas ~·ı.. f f d 
lara lakayıd kalalım) - ,!_ • ._.,..,.da dıcarti~ ın te, Als~·et 

Ve hala ı-lca d 
1 

yapmış ·vır a am ı, care a emın-
8 ~ den ~kildi, 'Ve ıteniş vesaite rnalik 

vf{u/, il.tln. '23ua• o1:mak ~yesinde oğluna pek ıvı 
' ,. bır 'blhsil yaptırmak imkfmını bul-

bombardımana tabi tutuldu, res. Ajansın verdiği resmi tebliğ -
mi tebliğlerde: lerde, yahud da gazete tefsirle -

- Şehrin üzerinden bir alev rinde bu tablonun cıvahşio ile j. 
dalgası geçti, cümlesini okuduk. fade edildiğini görüyoruz. 

Bu cümle belki kafi bir mana Hüküm hem doğru, hem de 
ifade etmez, fakat bir tesadüf bi- yerindedir. Buna iki taraf da baş
ze bu bombardımanlardan biri es.. ka dünyanın henüz harb afetine 
nasında o ~ehirlerden birinde bu- tutulmamış olan geri kalan kl!P.mı 
kmmu~ olan birisinin aöylediği da iştirak ediyor. Bunn rağme-n 
cümleyi öğretti. Bu cümle şudur: muharebenin ilk günü fikirlere 

- Atılan bombaların tesiri al. yerleşmiı olan knnaatte deiişmiş 
tmda toprak sarsılıyordu. Sandım bir ~ey yoktur: 
ki korkunç bir zelzele başlamış - - Muharebe iki taraftan birL 
Ur. Bu zelzele sabaha kadar fası- nin ezilmesine kadar devam et -
lasız olarak devam etti. melidir, deniliyor. 

iki cümleyi birbirin'! ekleyiniz: Gelecek asırlarda yaşayacak 
- Şehrin üzerinden bir alev olan insanların bu zihniyeti izah 

dalgası geçti ve korkunı; bir zel- etmeye çalışırlarken zorluk çek • 
zele başladı; aabnha kadar sür • rniyeceklerine: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

du. 
Hakikatte de eiektrik limbalan

nı; diğer lambalarla: hiç bir suretle 
mukayese etmek imkanı yoktu. 

. Çünkü elektrik lambaları; diğer 
i lambalara nazaran fevkalade parlak 
! yandıkları gibi: bunlaı tütmemelı:.te: 

!P.Önmemekte; is yapmamaktadırlar. 
lnstalı:ısiyon iyi yapılmış i~e: cl~k -
trik cereyanından yangın çıktığı dn 
vaki değildir. Halbuki: petrol lam. 
balarından; yağ lambalarından mü. 
tevellid yangınlar hiç eksik olmn7.
dı. Mesela eski zamanlarda büyiik 
zelzeleler, daima büyük yangınlarla 
müterafık olmuştur. Çünkü zelzele 
olur olman lambalar devrilmi~ ve 
yangınlar tevlid etmi~r. 

Bütün bunlardan maada elektri-

a arın tenvın e ugra"nn ve 
büyük büyük sermayeler yatıran 

şirket ve ıışhıııltır, elektriğin ve elek"" 
trik lambalarının ı:uhunmu büyük 
bir düımanlılda karşıladılar. 

Fakat rekabet p:ızarındn sadece 
düşmanlık para etmezi. Hasmının 

kullandığı sil-hlan aynen kullanmı-
yan bir rakib, daima mağlub olmı .. 
ya mahkumdur. Net ekim hava 
gazi ve petrol lambaları sahibleri de 
ayni ~lahla karşı koymıya karat 
verdiler. 

(Arkası sayfa 7 sütun 5 te) 
································ ···················· 
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'l'elgrd, 'l'ele Ve '!'elsiz berleri 
-..Jdne:re ı Devletçe yapılan sulama ı ~re~ IYeaı nizamı 

Verilirken. işlerinden alınması • Yeni dünyada yeni lla~alDda 
8• Bitler kararlaşan ncretler y:..:e:.:::'::rıpEm.. , • ..,. ~ . 
amiral _ _ B uharıbıer. ic;ın harbin nasıı Polonyanın. yenı ban-

D 1 Hükumet bu ücretler hakkında Millet için ha!t~::::;:e:~r:~kk~~n~ı~ tası ve hır Alman 
al' &• Meclisine bir kanun layihası gönderdi mesi ıazım J(eldı~ıni uzun zaman- ikbsadcısının makalesi 

Dlnkl 
Meclis 
içtimaı 

Milli Müdafaa bütmeııll!!I 
sine verilen munnllL! 

tahsisat 
dauberı bırçok yazıcılclrdan oınlı- _ 

kabul etti Ankara 12 (Hususi) - Devlet« su ile iılememekle beraber mühim :~e;~ ~~r::u:Ö:uure;net!~it Londra 12 (A.~.) - Afi: Aı:ı~ara '·~ (A.A.)ttita c::.~.-· ..-r...: 
y~ş ve yaptLa~ak sulama ııt _ mikıtarda su sJrleılen sınai. mües- ettı kı Almanya ıçın z!fere eriş _ «Mmtakil Franaız. aı&naıot. •.un Al- ~eıdiai k::ı~-n0j:':;: lana k Tur 

- lennden alınacak ucretler hakkın- seselerden senelık su sarfıyatına menin kestırme ~aresı lnRıliz ada- man hududundaki muhabiri yazı - ~ ~im ııı P d ~ 
B I• d 1 b da hü.kCımet Meclise bir kanun la- «öre tahakkuk ettirilecektir. Ara- lannı ıstili etmektır Bu yapıla _ yor: b YJ İ 1 anyab ara.;ın a aid ecl 

er ID e yapı an U yihası ıgöndermi$tir. Layiha esas- zide arazı vel'(iııi tahrirı muc'bin. mayınca harbin uz~ını Jloze Alman gazeteleri ilk defa olarak a
1 

e e er: ve b:'z. ra h"k. 
1
t 

Jaülikalta Ribbentrop !arına ~re bu J(ıbi sulamalarda ce tesbit edılmış olan mesaha llU almak ~rtile ya bu adaları sıkı Polonya umumi va:iliğinin hudud - a~a nnıT''rk' uy um 
veya mühim miktarda su sarfeden ücretinin tahakkukuna esas teşkil bombardımanlara ta'bi tutarak larını neıretmitlerdir. Bu hudud - ~İ . ne, 

1 
u ıye - unaı:U..ılı 

da hazır bulundu sınai müesseselerden Malıye, Na • edecektir. Kat'ileşen su miktarla- maddi manevi mukavemetleri kı- lann dı,ında Almanya :arafından 'de~s an ali~ha•ı1n1~1 ~:~:.·ım.• 
fia Z. t V kAl tl · .. d d mI b' bebl ' . p I aı s;anun yı a an e vı...,,._ •~- H" ve ıraa e a e erınce muş - rın a eva ı ır se e t>n az rıp karşı tarafı amana duşürmek ilhak edilmit 10,S milyon o onya k bazı b 'lr." le· · 

U9nİa, 13 (A.A.) - B. ıt- ıtereken tanzim ve Heyeti Vekile- üçte bir derecesinde kesilme vu- yahud da abluka a~ını sıkı surt:t~ lı kalmaktadır Bu yeni tedbir Av - :un~:;İ hu kum nDI 
, Franaız kabinesi batvekil oe tasdik olunacak tarifeye j(öre kuu takdirinde mükellefler kev- te .,,e_.,n tutarak bu adalar n ia"e rupaya Almanyanın tahakkümüne L'-en ~~~ra 'danunabaa 

b 1 h .. 1 ak f t' 'd t tk'ki · l "' .,... '"' n&raaının tenıınne aı maz .-YİDİ amiral Darlanı b u er sene su ucreti a ınac tır. ıye ın yenı en e ı nı su ama ve müdafaasına yarıyabılecek mad doğru yeni bir hatve tetkil etmek- 'k' . üzak el · 
eh'liftir. Bu mülakatta Alman . ıB~ tarifenin tayininde şebe~e- idares:fnden i8tiyeceklerdir. Su ile- delerin içeri gırrr: ı r.ne mani ol- tedir. ~C:, ~ı~/nnı ,apauf 
L-.:'L__ Fon Ribbea- nın işletme ma~~arı ve amortıs- retlerı sulam!'-. idaresi tarafı_ndan mak; zafer icin vadeli ikinci şık Yeni bir nizamın teüi adı ve- Meclis bundan sonra askeri 
~ DAZll'I ~ar nazarı ıtıbara atnacak ve tahakkuk etürılec:ek ve m~lı vıl: olarak bu careler 'fÖsterildi. rilen bu tarzm ikı cephesi vardır. hakeme u•lü kanununa ek 
"9p bull' hulunmUfba'. tarife bunları karşılıyacak mıktar- dan evvel ~len N.san an nıhayetı Su hale "öre tnt{ilterenin nihai Si • b 'ktıaadi cephe il ·L _ _ Dahil!- __ __._ 

-- dan ~ olmıyacaktır. Arazi ver- ne kadar mahallin en büviik ma- zaferi kazanabilmesi bunların ak- YS: c~p ~ı~~ yeni niza~ ee- ~-ıabı~ :: u:lclic.Clll .... 
H•ıtter•ın mua11•n•ı ~vermekle mükellef olanlar su liye memuruna bildirecekt_ir. Ta • sini temin eylemekle kab'ldir. Ya- . .. aaı " . • . ·~ ır mı~. . ı 

ücretlerini de ödemekle mükellef hakkuk eden ücretler malıve tah- .. tili teft..u.. .. 1 .. ak' b k kı dunyada yalnız bır tek bakım ne aıd kanunun ikinci ma.*Lllilli 

H h kk d olacaklardır Araıi sahiblerile sı- sildarları vasıtasile iki taksitte nı,::, bl k.uuus e~~ı .11{: t ı~ - devlet bırakmaktadır. Almanya; birinci fıkruanın. ordu mbqlmr es a in a nal mü~ sahiblerı'nden su ve- tahsil olunac•ktır. Su iicretlerile m k• a ub'Dıayı tesAır en 'kaıs a h - az çok tlbi bale komılan topraklar yetinin terfiiae aid kanunu• 
me ve ı assa merı nın er Alnı · ek ed · ·· madd · · fık el 

b 
rilmi8 olsun olmasın her sene su kurutma ve feyezandan ~rtarma türlü yardımlarından azami isti - y an~aY.ı çevırm 'b~ ır. "zd ·ı ~~ . ·1 :-~·n :;,• k ru aıa • 

l·ngı·ı·ız IB ıı·g"'•ı ücreti alınacaktır. Bu ücretler a - bedellerini muavven taksiıt müd- fade ederek ve etmeyi mümkün • em nız.am ~uc~ ance, ·~ ~ !- pıan me e~t;. . anqn . . 
razinin mesahuına, su ile isliven detlırinde ödemivenlerdPn bu pa- kılarak Atllnttk yolunu emniyet mı olan bır tlbır ihdas edilmıttir: rının da bınncı mii&akerelemu Pf"' 

- sınai müessesel~rden suyun hlsıJ ra tahsili emval kanunu hükümle- altında bulundurmak. ~~ ~lmı1'Mı ~vcu~~ devletlen mıttır. . .. 

in ettfl'i azami he~· kuvvetıne ve rfne -....... tahsil olunacaktır. Bazı! "tal a 'dd'as t&biliklen dereceaıne S'-•re aınıOara B. M. Mecliaının aene •ı• 1 ff • akıl" "' ,,,,,... ,...,.... anmn mu e ve ı ı ı- la d kabul edihn' ol.J gJ iZ er 1 esın 1 na ,.cire Alman va bir defa tn~mz aynlmaWtaclır. Bulaariataa ve Ro. t~p ntuın a . . lf 

• • JCPI ç·nde buyuk b·ı Moskovada lraka adelarıı:ıın isttlasına t~bbils et manya sibi orta devltttler «Zwia - bir kanun llyihaa ile 194·0-~ UVazenestnlD S&a am 1 r mie ve muvaffak olama~ıstır. Ba: cbeland• lar mevcuddur. Sonra Slo Milli Müdafaa V~~ bü...., 
.x... .. ı.. l d h b . ka b k b. ıılarma ııöre ise bu tetel*riis va - valtya sibi tellkki edilen talt dere s.s~.000, sene Millı ~~dafaa v 

.Wlllltl15uDU soyuyor ar mey an mu are ası ftl uyu ır pılmamıetır. Fakat yapılacak mı cecle «Nebenlandı. ~r var.dır. Da-= ka;_liıu.mv:aı:~ 
Londra 13 (A.A.) - B. B.C: 'I ve ne zaman? Mechul. ha aonra Alman himayeaı altında . a. Y~ h.bea ~ • 
ı.1tere a.tihbarat nezareti. dün Cwıkin« 12 (A.A..) _ Cenub 81AL8 yar 1 Buna mukabil adalar etrafında kıamen milb bir idareye malik Bo- nık ~bir~o,;• adil ~ 

... "ftkit atideki huaum tebliii daki Şanzi eyaletiaden ""len ha : ma bir kontrol tesir e.dltdfll mulıak- hemya sibi himaye memleketleri ra la 2s8 .en. ful • s 00: loo 06. 
DlfitıbaiftiT: ıberler San nehrin timai kıyılann (8......,. ı illlıi ..,,..., kalatır. Fakat bu kontroJ fnıriliz seliyor. En eonra da Polonya u • açı n U ~ büa ·. d · d • 

Dün ~yada kar97a inen AL da siddetli muhRnıbeler oldujtunu olmak filere Arab memleketleri _ mukavemetinin zayıflaması üze - mumi valiliii mevcuddur. yuÜ:, .mumıye aid tç= e ellJll" 
..._ •hitinin Hitlerin muavini bildirmektedir. Bu_pdaki büyük Din istiklAlini tanıdılını ilin et • rinde. bir teslimi.vetf davet ede. - itte mabad ~i Avrupa nizamı Y~ k ':;i~tınadil ıla o 2v;J 
Roclolf Hee olduju ~ayri. k~bi~ reel Japon kuvvetleri ŞunJ(tıao daııa- me8İ arzusunu izhar eylemi•ti. et;~ tadar m~ıısır olabilecek mı? bu suretle ortaya çıkmaktadır. Bu ~ü f'..ı: 1 ~oÔ.oÖo kan fe~Yluı .. 
~ ceda eurette teabıt edilmittir. nnda mukavemet eden Ci11 kıt'a - Sovyet hükfunetı, So\•yetler B.ılinemez Butün. bunlar" muka - yeni nizamda Almanlar iatedikleri- taluıiat erilmit bam dıai'inıılııiir"' 

........_.. llMlsa lanna bircok !ı:ollardan büyük bir Birliii ile Irak arasında siyasi mü bıl m~Qm olan. cıhet ~dur: ni yapmakta aerbeat •olacaklardır. bütçeleri v aruında veda Uç milyo 
Londra. 13 (AA.) - B .. B. C.: taarruza ,ıeçmişlerdir. Japonların nasebetler teıüii husuaunda müs - ln~lte~ f.b1• ~merıka da keI?.di Nazi tefferinin beyanatlanna ıöre. S 70 bin liralık münakale ,.apı-. 

lfelın fn,ıiltereye J~ Çinlileri bu dal'lardan atmak iste- bet bir hattı hareket almakla be .. yardımı ıle n«ılız adalarının ~n böyle bir eni nizamın bUtUn Av - tır. . 
m saliluyettar mehafil bu- dikleri anla$ılmalatadır Bu dallar raber bunu herba~ bir deldl- ll(e(;tlkıçe mukavemet imklnlarını da Y. Ahna A l --

bir aWca ile karşılamıfbr. . . . . . · ruyon a~lne ballı tuıtınatı mu- artıracaklan ve zamanın mürurile nıpa Y~ •• nyaaın nı.~ - u ak arkt 
aL1t muvazenesine sahih Ol- •al ediJdili takdmie Japonlar afık .. • .... o So JnÜDuib surette davatma kabl • Sak90D plUtOkl'Ulll tarafından JZ llÇ z ş a 

JUi. Sarın.-.ı.-=- : __ , --L·u h~'-' v «c>rmemı,.L zaman :v - eclil • ... • .... b 

~fJllRl~~-~ypnal..SO.,-.- aınu SwMU ..sıt ne -.ım t hük61QeU bu Jda b' ab liyeti aulacak olan Almanyaya eauyeceaam zannetüp sar mm 
~ ~ o1..-ı.r ..,. Japoa )gt'.ıan aar- :,_.. ~ ~- tefen1ik ~ ve blnnetl - eak...,.da t..W lazmatltt. • ..... L 1 b 

beyanat .Oi>he .,. ~ Sam1 ~ merkezi 3 .;: iMi Gribinde, h'ak btl. ce bt'..t Aımapaya ~ çıkara- ' ~ ~ ... tahakküme ·~tuadt bir llRJllf8 cep 
He karşılanmaktadır. 800 millik ~ ~ıan şehri JstfJrametinde Jii-~ Ankaradıald Sovyet b1l • nt Alnwıyayı kendi sahlllDda ~ mrimam etnıektedar. Welt • f 
t,q. UM.188 teşebbüs eden bir ada- ruyebilecekl~rdtr. Japonlar or_a - yi1t elcisi vaaııasile Irak ile Sov - matl6b etmiye mukted.U' olaca - wırtachaft mecmuuında Almanya askeri kon ara 
nuı bıttabı suuruna sahih olaca- dan da nehri ~rek oen~ba C"Aoı- yetler Birlijı arasında siyasi mi- iJdır. iatatütik enatitü.ü direktörü Cra • 
lı tebarüz etürilmekıtedir. . . ru inmek .ve Lunıtav demıryolunu nuebetler kurulması teklifini tek- Bütün .~esa~lar •. simdiye ~adar Yeli ı~~ yeni iktuadi niza- Tokyo 12 (A.A.) - D 

Hain Almanyaya avdet IÇln iL Loya~ cıvarında .ıresmek arzu - rarlamı$ ve bunu Arablar memle- b~ bu "~rüş uzennde tekisüf et- mı tarif etmiftir. bildiriyor: 
._ selen benzin miktanna alma- sundadırlar. Bu itibarla . n:ıevzu~- ketleri hakkında herhanl(i bir dek- ~ ve butiln ~lo-Saklon AleIDıi Amerikanıa yem Cunalüae 
.... havalamueı kendisinin mem - baha. meydan m~arebestn•n net•- J,&rasyon ııeşrine ballı tutmamı.- jlmidlerini bu .esasa ballamıslar .- Harre· ı·ye memurları yük elçiai Edward c. .. · ... ea. . 
....... dluı• niyetinde olmachiı celenne büyük bır ehemmıyet at- tır. dır .. Şayed ~ılen rakamlar haltı- kjq' e seldiği bildirilmektedir. 
-..Utmi vermektedir. folwımaktadır. Binaenaleyh Sovyetler Birlili ~tl!l. tam ifadeli ıseler ve şayed d d v • •klik Caun sazetecilere yaptıiı be • 

H.- 79Yerlerinio kenıdi9ini ya.. itirumı Jferi alarak Irak ile Sov- bıldirılen tarihte . hazırlanaca~ arasın a egışı yanattıa yakında Sinıapur'da ...... 
._. ... takib etmek emrini almq Hoovar· Harbe yetler Birliii araıtnda aivasl mü - vidol1;1nan ordular ıs başında b~- ri bir konferans akteclileceiı ve " 
.. ' H." ela tebarüz ettirilmekte - • nuebetler tesiıi hakkındaki teldi· lunabılecek ileler bu. 0~ bır konferansa Birletik Amerika. Fi • 
tedir. h d v9• d• fi kabul etmiştir. teY dıetildi~, fakat bu netıcert .~ Berlin büyük elçiliği tipin, Avustralya, Holliıda Hinci-. e. 1Uret1e icabı halinde Hitler1 azır &g11IZ IJDr ...,.. lnka ._... ..._ hü.1ruk. ettirecek olan ve yenı dun- .. .. tanı. tngiıtere. Binnany• " Çaac-
~ edecek olan hu zatın Al • J Moskova 12 (AA.) - Ofi ajan- ya denılen ~ual~' ilemıkden ~; musteşarı tekaud king mümeaaillerinia ittirak eyl-
----.ı- ---- h d b lu-.ı...._ ca.. .__ .. t iL--! ~ı-) . • man zaman oy e IM:ıNer ç ıyor Al 1 ... bi}..1:-:~:-~7- -- a ıa a u ....,... -..ı - ...,.._ sı bıldiriy0r: . haklı 1 ak k adini te o uyor cegım uuuupu. 

• ela anlatılmaklıadır. - lnciliz orduları Hitler Avru.. Moskova radyosa son ıünlercle =ı: ka tıo ~ e m~ Caue, kendimin de bu konfe. 
putDI mil& edeıuıez.. Anupayı ia • Irak haberlerıne birlncı derecede e '4. ta areci Lind- - rama ittirak edip etmiyeceii hak· 

Fo P P till için 1 Iİliz ord d batk yer venneıe baslanııstır. Hatta olmuyo~i. b ITı zihniyeti Ankara, 12 (Huauat) - Tem- kındaki ... .ıe kaçamaklı bir cevab n a en s mily k.n b' ~ a; eda budn Iraktakı ukcrl vaziyet bak =:d mi u~ ~ka hük muz 1941 tarilünde tekaüdlükleri vernıif6r. 
A k d ~ Luvvo~- ....'0r ilen an 1 ~ ı..ndaki haıberltt Alman tebhlin- münü akuı:::'~-- e ndınurac-;:, iera edilecek olan Berlin büyOk el- fyj malemat alan mahfelleıde 

n & -e ve "' m yon ton a& •• . . o UOUAwu• sonra 11& -.:ı:x.: .. Nu · F errub tah · ed'ld::.: .. ,.. _ C!.!- • n ara a bir donanmaya iJ.tiyaç Yardır, Bôy elen~} venlm1'tır. cteıiliz. ~nkü harbin bir ~k - 'lfl&q51 müatefllll ret'!" tnlD l ._.ae ıore, UllU .. ~ 
le bir filoyu meydana cetirmek i. A .... nlar • ..,_...., mazda oldutunu 1ddia eden tay- Alkent, Haleb komoloelucuada bat aapm k°!'feramn~ y~natonclıaa 

Ankara, 12 C.~usuıd) :- Almanya çia 10 -... ~ır. Hitler de a • • Be.rlin iZ (AA.). -:-.. Yan r•- yareci Lindber"1n hlltalı addedi • koneoloa ~ feyzi Göne~ Ha. hu.ut talimat setinnlftir. 
llın Ankara buyilk elçısi Fon Pa· . vüe'atte hazırlıkla .cL!:. mı bır membadan ltıldınliyor: len "6riifüne mukabil ~n ve leb muavm kouoloau Bekir .S.tkı H•u • • • 
t>en dün akşam 18,40 da tayyare Amerikayı i11al ed~ T Sovyetler Birliiinin ı ... kla dip - meeell eski cfimhurreisi Hooverin Pedia' den inhiW eden memuriyeL 1 arın muaY1D1 
tle '9hrimize muvaaaJat etmiştir. leyh h rbin bir kaç ed na~ lomatik müDMebetler teei8ine ta - SU aöderile kal1ll&flYOl'UZ ki du- lerden mezkdr tarihte vuiıfeye ~ • 

.. ~- · • •en e Y raftar bulunduiu hakkındaki So..- • raklattırıcı mahiyetine temas et • 1amak üzere Bedin b~ eÇliii ıng·ıı·ız1era as•ır do Lord Halifaks'ın ~u 0:=;. :~.:!~d;nma ile ka.. yet beyanatının Alman payjtalıtm. memek mıPmkin delildir. Mister mÜ8teprlıiına merkezden elçilik 

b. b mıya '· daki siyasi malaEeDerin dikkatiai Ruzveltin selefJ tarabndan söyle • m~n Kemal Nejad KaYUI'. Ha- (.....,. ı • · m ... il 
lr 8J8n8fl Eier biz l>u harbe Cirecek olur• celbettijine tüpbe yoktur. Bedia - nen 9eY tudur: leb komolo.luiuna merkezden Re. la ad inmi':'-

. . sak harbden sonra iflls ~~ - deki telilr.kiye söre Sovyetler Bir- A istill edilemez Böyle pd Erhan. mezk6r kouoloaluk kan oçy a Y~-r • · GııiD 
L~~or~. l~ CA-A_.ı - B. B. C.c mizi hesaba katmalıyız. Ml!letimf- liii Irak b~t\meline, lasilizleda i. bir vrupa ılıbffınek için ·Avrupa- çılubiına merkezden Riittü Ozan, !0 k~['9 --ı-ı-:~ bir 
&llllllttel'e büyuk eJ,qi8ı ~ Ha~- zin bütiln tanrrufu mahvGlacak - nandmnak i.tediklcrinia akliu o- teY yap . . Paıia IMiJ'ük elç:iliii batk&tibi Fatin cw. ...,.. ta77•n••----. 
fab. Kanzuta bir nuıuk soylemit tır Fakat bu !edaklrlııt .ıöze aıa- inak. 1 Mr Mik6naet Duarile bak· nm lawvetlerine bet milyonluk D.ı:-a Z rla eık aakl L--rak •rcbadtt • 110 tanu-... 
\'e ezcümle demqtir ki: · . . u bir Amerikan orduunll ilive ve •-.- 0 m eze 0 •w ya •hilini p;tijiai n Clueo 

_ Atlant'k harbini ~dik rat ukeri kuvvetimizi harekete mamaktaclır. bana 40 milyon tonluk bir de Ame- yer:ine merkezden Cemil Vlfi ve iltilr -etincle uçmakta old..P.. 
taı: sonra, An'ıenkanın yardımı sa: ~ek zaruretinde kalırsak bu- y...,...,_ ~ lpnır ribn donanm ... nm milzaheretini m~ .~~ V~oa bii7ük Werdir. Bir M-.nchmit t 
!9linde havacılılımız da alır lNa- nu iyıoe ha~ır.lanarak yapmalıyız. n Ah --r temin eylemek ı&amdır, Bunun eldlli" ~ kltibliiUae merkez. ~ bu YUiJette AbuıtJia 
-.ıctır. Bu mücadelde bır anlaş- Bu huaustakı &arar da esas tesld- Bedia 12 (A.A.). - .Van l'e9- için de OD lene iater. Esasen biz den Zübeyır Aker ve evrak me • ,. clömDek iGia beazini mevcud ~ 
ma mevzuubahs olamaz. Nazi ta- iM kanunumazun ~rçevesi dahi • 1111 bir. ~badan bılclirili,-or: haıt.e «irecek olursak harbclen m~ --4tuden Şadan & • ~ nvell bu 
laakkümiinün İnJ(iltere imı>arat.or- linde konJ(l'e kanalı ile ahnmalıdw. ~ ~t mah!ellerinde. So• sonra. iflAs ederiz. Binaenaleyh A-~ n Köatenc:e komoloelu.iu mu. u.-h·=lfbr. Fakat bilahare. 
luıu üzerinde t.esia edildiAi ve tn- .... & a.. . . ab yeder Birliiiain Be~a. NorYeç ve merlbn.ın İıı«iltereye yapabile • avuı koneoloelasuna merkezden A. ra~ncle kuqpn bulunımJI 
«iliz balıri satveti ınaUoldulu ıuı 1 

- ':'" bilh ... YuaMla-.ya .elçiliklerini ta. celi en büyük yardım hart> clısm- fi! Ho~ der~erile nakil Ye ta- bir Mwencbmitt • 110: C 
takdirde siz Amerikalıların hayat Londra 12 (A.A .. > . --:. Daıl:y Te • nımamak hak~•cla~ karan ~ da kalmaktlr. yın eclilmiılerdir. ciYarıııda yere düterek p&l'çal!IUlll~ 
tıarzınm muhafaz:ı edebilece~ni2.i l~hın muh~ın dıvor kı: za~an~r hacli.elerhu~ m~atıkt bir Ummnt ltl1'ette iktibas olunan - - ur. Biraz 90ftN: paratltte ..._ 
tahmin etmek imklnsızdır. Hitler, Rmvelt Birı~,ik Amerikayı fev- n~ticeai olarak tellkkı edilmekte - Hooverin bu fikirlert meft\Jd bari> Anadoluya olan bir Alman mbay; ayak bilelt 
Avnıl)anın arta kalan lmnunA hl- kaMde bir vazıyete hanrlamakta· dır. _ sartlan ve vaztyeti ba"ında t.ir lanlmıı olarak civarda parqiltG de 
~ olduiu takdirde fn.Uterenin dır. B~n Birle$k Amer1ka.Ja bi- Busun Alman hariciye neare - 'kıaım Amerikablann r.avtyesln • •tmak •Sfi nl beraber bulumnuttur. Bu ..... 
.. yatta kalabilecetfni tahmin et- ribirine zıd iddblar ve noktai na- ~~e, M09k~·~i • vupa1a.. el - den umumi bir m6sahede temin gı 1 ye er Clucow hutaa~e. setillilmit 
.._ te ayni derecede ~.. mrlar ~arpışmaktactır. Bu vaziyet ~sinin ..ı1M7eıtJerinin k.ldmhna • eylemek bakımından hayli sayanı burada evYell •-mm Hana ofııhl 

P 1 a. kıl devam edemez ve mutlak bir şey- aı hükında "' beyanatta bulunul - dikkattir. Dün trenle w·ncı· iuau ııöylemit, .. füat .billbare L 
O Ofty8 ~- ,_ o'--L&- ırnqıtuı: 5 . fi) f; clolf H- olclquau bildnm.cir 

.,.... a:&"" ..._. ... ı-. • • VaWtile Vugo.lavya hakkında JU,, ~,. <.:,..,11&a9 kafil k ..n.cl, hemalde hü~etilll mUBVlnl hava ~n~ ayni muhabır şunu ıIAve aldan""' olan yalnu Scwyetler Bir- e &eY OIWl'dU içia olacak. kendüinin muld.lif 
ecli.vor. i:.i delildir, f.k.at. bu memleketin tanla alanmıt muhtelif fotelra 

hQcumunda Acaba, Ruzvelt Amerika donan Oçlü paktı imzara kadar .t.ıl o - Yaktı fll'kla Amerikan Haydarpardea tr-ı. Awlo _ buhunl,-orda. Hees"i .-h.aa ıa--·""r" 
1 d JBMlDlD fU veya bu ıtıret1e At - labileceiini aanmıı olan bizzat AL ......... • luya silmek iati7• ~ birçok kiti, bu fotoinaflarıa yara an 1 1'ntik muharebesine istirak ede· manya cı. alduauttır. Binaedce, -ıı-vw8" 1Eiac:i u&'=' cliia ınkolaaaaafblr. fotoiraf1uı olcluiu kanaatini ~ 

Londra. 13 (A.A.) - Polonya caıtnf mi yokla sadece ablukanın So.,.etler Qirliiillln aldıiı bu tecL Nevyork. 13 (A.A.) - Unlted Dia Ari&,e n Aclapuanna p. ~ . .._ Gwiae. ~ 
~ muavini ıeneral Sos- .cecWderini kapamak için İnıilte- Wr, ıua'I ıarette tetkil ed;lmit o - Pnm'in ıtu._ mubüirtnhı .bil- aMk ~ ntead•.a.r .... ....._ ti• ... eı H-·; o.k ~akındM 
a...ld. Lonlra ~- Cmnarttll ten yardım eyliyecelini mi IÖY· lan ha dnlet halduacla iDuWe it- clrdiline lt&'e, bilyik miktarda ...... Ad•pa•rma ~- _.. bir ......_ memuru -~i 

,_..... Wft hilcuma _. li.J',elekttr?. İtte VıfinıtODUn me- Wili Wr it..-• k•IB-dıa '-6 Amllıibn ~ n avcı ..._.. w ,._ da .ı.._ ,haı•k .... UaıdW.U _.... Gnre ...... .--'~1 
,....,.,..,.._ ~ hdu: b Wr .... ıiıllMı. _,, .. ıer1. Ynınl#ka r·W"· ıe.. • ile "• ........ _... 
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(~~-~~-h~_i_r~~D~-a~~e~r~--e~~·~~·] ~hkemekr~: 
Şehirde bir yıl j 
içinde yapılan b 

---------------Belediye, 940 mali yılı 
i,incle l•tanbulda yapılan 
yollara aicl bir lüte hazır -
laJı, yeni yapdacak yollar 
arasında T opkapı - M alte
pe, Kiığıdhane fOsesi de 

Kendisine varmıyan bir işçi kızını 
Perfembe günü kahraman ··ı · l 

Yün tüccarı Nikola Salıalatçıoğlu 
dün ceza mahkemesinde tevkif olundu 

• hava 4ehidlerimiz için ya - o um e korkutan gencin muhakemesi 
pılacak merasimin progra- dün ağırcezada görüldü 

var 

'-···-························ .. ···· .. ·· ...... ,,,; 

, 

_ Sultanh.amamında topt:ıncı yün büıtün piyasayı eline .almıştır. Bun 
ti!ccan Nılrola S~knlatçıoğ1u ıhti- dan sonra da .!iatları .!stediJH 2ibi 
kar suçundan adlıyeye verilmiştır. yükseltmiş, yüzde 50 ye kadar fa. 

Maznun, Bursa Merinos fabri - hiş kar temin etmive başlamıştır. 
kasile bir mukavele aktederek, Bu iddia ı le adli.yeve verilen 
fabrikanın büfin istihsalfıtın sırf maznun asliye 2 nci ceza mahke- ' 
kendine hasretm ş, bı: suretle di- mesinin kararile tevkii edilerek. • 
.ğe:r tadrler vün bulamad~ğından duruşmasına başlanılmıştır. 

Süveyş ve Tuna 
yo!ile nakliyat 

Baıra yolunun kapanman üze· 
rine nakliyatı Süveyş )'olile 
yapacajız, Tuna yolu tama • 

- ---~~~~~~ 

Üç erkeği 
döven kadın 

mı hazırlandı Birinci Ağırcera mahkem~nde 
Türk tayyarec;Jerindcn Ya - • dün garib safhalar arzeden bir öl

züe uR;urun:ia şehid olanların dürm~ğe teşebbüs hadisesinin du _ 
namlarJnı 1ebcil ıçin önümüz- rııışrmısuıa balulrruşur. Du\ının 
deki Perşembe günü saat 13 de mevzuu hüliısatan şudur: 
Fatiih parkındaki tav:"> are a - Yirmi yirmi beş yaşlannda ldm
bidesi önünde yapılacak ihti - J sesiz bir genç olan Faruk, Bahri _ 
fal PrQgramı hazı.r1anmışt!r. ye adında bir tütün işçisi kı -

Merasim ı.,rt.inii saat 14 den :za -gönül venniş, genç kız _ 
l~ e kadar b;,r saat hava faalı- la Allahın :nr.nsı ile evlenmek 
yeti tatil olunac::ıktı:-. istemiştı"r. F '- t B h · b 

İhtifale J<>+ irak edecek oı ... -n a&.a , a rıye u 
"'' izdivaca hiç yanaşmamış. hatta 

dave1ıtiler1e. asker ve . Polis Faruk'un! ıı- Benimle evlenmez
k t'aları, .kız Muallim mekte - sen &eni vururum!. 'tarzındaki teh
bi. r'.ümhurjvet. istımbuı kız 
Useleri talelbesi, )erii .. ı::afaka dicllerine de kulak asmamıştır. Ni-

. • heyet bir gün delikanlının da sab. 
Hayriye, lstanbul. İstiklal, Per nı tüke1WT1~ Küçükpa:z.cırda rastla-
tevnival. V.eia erkek l:sesi ta-
lebeleri :ı:;aat l3 rlen itibc.ıren dığı Bahriyenin izdivaç tekliflerini 

Belediye 940 mali yılı içinde İs
tanlbulda yapılan yollara -aid bır 
lıste hazırlamıştır. Buna göre bir 
sene içinde 18,300 lira sarfile Ni -
:şantaşı Emlak caddesi, 10 ıbin lira 
sarfile, Samanyolu Ebekızı sokak
lan. 4 bin lira sarfile ş:~ Pazar
yolu, 4300 lir.a S3rfüe Kurtuluş, Ba 
ruthane Bilezikçi sok.aklan, 5360 
lirn ıile $ şhane meydanı, ~cuk 
ba.lıçelcd civan, 3432 lirn ile mez
baha dahilindeki yollar. 1500 lira 
ile Tozkoparan asfalt ıtamiri. 3600 
lira ile Dolmabahçe ~"'Olu. H70 li
ra sar:ne $işli tramvav durak yo
lu inşaatı ikmal ıolunmuştur. Bun
dan baŞka Eminönü meydanı:nın 

men açJclı 

Bir miinakaıa ıonunda misa -
1iri üç erkeği dövdükten •onra 

6ir ta~sinin Je yü~üne 
lambayı lf ırlatmıf Fa ·h gene reddetmem 'üzerine bıçağını • . 

tı parkı etrnfında toplana- çekip, sev...tlirıini yaralamı~ır. Fa. mecÜ. c. elb.etmlh bekçi jfaacmnde, 
caklard.ır. Merasim .komutanı .,. - d k 

Evvelki ~ece, Çemberlttaşta bir olan ist-0nbul merkez komuta- ruk, va'k'ayı müteaktb ya\calana - e~r 1~ . • tanzimi iş!ne 940 mali yılı tahsi - Basm yolile yapılan t icari rnü
t>aLndan 33 bin, Taksim meydanı- na'kalBtın son \·aziyet dolayı.sile 
Jla da 32 bin llia S3r:folunmustur. kesilmesi üzerine, Ror.tsaid ÜY.e -

arbede olınus, bir kadın 'ka\.~aya :ru merasimi açacak ve ham·u- rak, haldond..a yapılan ad!i tahki- .. <ıK JyBah:k il ~ald:t1m~.ı~. .B~r 
tutuştuğu üç erkekten birini .li'ım- nu hava sehidlerini ve bütün kat neticesinde öldürmeğe te~ebbüıı g~n a onc u u,gu~ • llO etçı ı-

Hususi idare 'büicy:?Sinden :avn- Tinden nakliyat ya'J)ıl:a.bilmesi için 
lan tahsisatla bir vıl içinde ymn- teşebbüslere J!ecilmiştir. Süveyş 
lan yollann da lis tesi hazırJsn - yolu vasıtasile Amerikava !ihra -
mıc-tır. catta bulunulaca:ğı ~ibi ayrıca ı:;e-

ba ne yüzünden yaralamı.ştır. şehidleri selrunlaına~a dıiVet e- iadiaslle ağırcezııya verilmistir. d~m. _Bu Fa~uk da hır motosıkle!e 
Çemberlı"taşta K.n- rk,..,;ler so'\..a - ,1 k•:- B ~~ .. ~ak b b " Dünkü cel~ede mahlceme bu ha- bınmış, :ıgCldi Amma. motosıkletın 

"~ 'A ""ece uı. unu m......,, t ır d" •1 l"k 1 b' h"dl d" motörsiiz cinsine» 
ğlnda oturan Kimct adında 'bir 'ka- ıborazan tataLından çalınaeak ı!le. 1 e 8 a a 1 azı şa 1 :_n !~- . · 

Buna 2öre; Pasabah~ - BeVkoz ne bu yo1 vas.ı.tasile Avustrsh'3. 
''Olu inşaatına 37 b:':. Karta! -"Ya- Hindistan ve UzakşaTka da mal 
kacı:k ~luna 22 bın. Erenkov - ~nderilebi~ce!ktir. 1\lakadaTJarm 

dın, evvelkı ~ece kendiSlne m.isa- W) işar.e•i ürerrne kıt'alar '<>- ,ennş, bunlardan Fatma Guleryuz RCls: 
fir oluak .ge1en Rasim. Ahmed ve • kullar ıve • sübavlar 'selam v~ıi- ~ bıldiklerini ,öyle anln~mı,tır: <ı- Yani bisiklete mn iyi anlat. 
Hamdi isimlerindeki şah1slarla ö- yeti alacak, siviller şapka lan- : «- ıBen Cibnlide lnbi~arlaT tü - Patpatlı mıydı, patpatsız mı~» 
teden beriden konu.şurlar"ken bir nı 'Ç1karncaklardır. Eu sırada: tün ac:posunda çal ınm. O z.arnan «- Patpatsız4ı. bay :reis. O, 11i-
ara işi münakaşaya dökmüşlerdir. Fatih par.kında. Bcvazıd, Ga _ i lar Bahriye de makinr: dairesinde zin !!Öylediğinizdendi. Her neyse, 

İçeremrov - l3ostanc• yoluna 19244, 
Cadd~ostam - Çiftehavuzlar vo
h n Vfil3. ~an:torvom - Kıs:'ldı 
yoluna 9422, 'Bebek - İstinye vo -
fona 352 bm, Hadım.köy - Terkos 
voluna 5000 Ura sarfolunmuştur. 

ifadesine göre; bu vaziyette ıhra- Yüksek .:perdeden blr müddet de- lata irnle'lerinae ıresmi daire : çallflrdı. Bu auçlu Faruk. ber ak. - yanıma geldi. Bana: •- .Serün bir 
catımız kısmen hkendcn m lima- vam eden bu münalQlşa esnasında ve müesseseler.de ve limanda : tam işçı1erin çıkı, saıı.ti .kapıya ıge. baldızın varmış. Onu bana verecek 
nmaan yapı1a .-:alttır. hmıç emtia- Nimet ibirdenbirc ınisaflr1erinin ü- mevcud ,gemnerd<"..ki bayraklar i lir. Bahriye)"i beklerdi. Kız d;;:şa;ı sin. yoksa kızı vururum I» dedi. 
ımz Portsaidden Amerika ve U- zerine atılmış. tolcıt ve yumrukla yavaş ·avas varıya kadar in- : çıb!ıca, hemen yanına ynkl~uıarak «- Sen, ne cevab verdin?» 
zak~arka Amerikan \'apurları ile her üç erk~i de adamakıllı döv - dirilecektir. Bütün gemiler ve i yakalar: uBana vuacaksın. Varma · «- Ben kumaş satm1yorum, sen 
nakledilecektir. müşfür. fabrikalar düdüklerini <;alacak, ! aan seni vururum!• derc!i. mı istiyorsun, kumaş mı nlncak 

Bunlardan baş1rn yeniden Top
'kapı - Maltepe. Halkah • 1'fah -
d.'.lm sosesi, Hürriyet abidesi - 'Ka
fudh ane şosesi. Avazağa - K3ğıd
hane - Almey vollanmn imaatı 
mute:th'hide ihale olunmuştur. Bu 
yollar yalnnda '\kTna1 cdil~elttir. 

Diğer taraftan,• Tuna yolu da 'Bununla da hiddet ini yenemi - fierkes ve bütün '.nakliye vAsı- i Burada reis 'Ş8hide şu suali sor. ııın . Mağazaya git, dedim. D 

'tamamen naklyiata açılmıştır. :Al- yen asabi kad n b:ı defa masanın talan hürmet kin bir -dakika ! muJtur: • Suçlu Faruk ise, her iki eahidin 
manyaya yapılan ihracahnuz ta _ üzerindeki ~az Hımbasını va'ltala - duracaklardlr. Bir dalti.ltanm t <ı- Sizin aepoda senden ha ka de ifadelerine itiru ederek: 
mamen Tumı yolundan ıvapJlmak- dı~ı gibi Hamdinin yüzüne .fırlat- hitamında merasim 1mmutdm - ı· daha kaç işçi icadın var.» ıc- Bunlar yalan söylüyorlar. 

mıstır. mn -emdle rahnncalt ikinci b;r Eh t . . d k Beni kızla nişanlıyacaklardı . Hatta 
tadır. Bugünkü vaziyette 'Tuna yo- Bu suretle rüzünden varalanan ( •t:} • ı- - · li ıı- ' ye mış mı escm, se - b" ·· b - a "k ·ı · 
lunun .nösterd : ~i ehe:nm;vet iize - Ham.:ı ' tedavı" .a1'.ına alınmış, SU"]U . ı t~şare ı.h;ızenne sen m \.. ~a - sen nü desem, yüze yakın i~çi yar.J) :Jr gun efnı de.v e lt7a0zyı]i etdtı er. nı-

~ "' w .. -zıy-e 1ne nı .avet ven C{'Cl\,tır. P k' F w b h -"" _, "an ma .. ra ı ıye ra a para 
rine, ıbu yol ile yapılan n akli vatta kadın y aka1anarak halt.kında taki- Bunu mü~eak!b merasim ma; .«-. - e 1

' aruguo u te wo - mı aldılar.:. 

Maarif Vekilinin 
dünkü tetkikleri 

alikadar devlntler ba:r.ı ko1avlıklar bata ba!;lanm:stır. ballindeki tayyare abiaesi ö - 1 lenru ıenden başka ~:luyan .. ol .. Ocsmiştir. Bunun üzerine davacı 
ihdas edeceklerdir. l\fünakaliıtı nünd <lrdu mtmına bava sü- ı madı mı? Her akoam tekerrur e - mevkii"nde o .. ·ra · b . )JJ• a b hdidı . a . d •u n, .sıya l' e aırme.. 
sekteye uğratmamak iç.in :Balkan Dağıtıla.cag otomobil ılbaylarından, Türle Havn Ku - t en u te . erı sa ece s~n mı u- li, siyah baş örtülü. kara kaşlı. kara 
muharebeleri esnasında Tunada laıtiklct'İ rumundan, $ehir Meclisinden i yardınD? w~ıraz_ Ay~., Hatice duy - gözlü, güzelce bir kız olan Bahriye 

İki .gündenberi şehrimizde bu- 11.-üctıda ~len :pürüzleT de o:tadan ve yü'kse'k <'kullar namına 'bi- sun.. egı~ mı. ya .. ıı • bir omuz jşaretı1e suçlunun yalan 
lunan Maarif Vekili Hasan Ali klıkhnhnıştır. Vilayet, 90n liste ik tesbit olu M'r ut tsrafmda!'l hitabe 1rad r «- Bay rcııı, hız bn mahallede ş()ylediğini anlatmak istemiştir 
Yü~l Vekilete baiUı müessese - nan e~hasa 600 aded otomobil ıa.- edilecek, mmka matem ha - i otU1'll~U7:. H~p !"nıbaşındıayd-.m ~lahare müıddeiumumi 

0

Ziya 
}erde tetkiklerir.c devam etme'lcte- Yanlı:mseTenler cemi~iain tiği tevzi etmiştir. Yeniden ge1eD ·ası <Çalaca1ttır. "Bundan sonra 4 kızcagızın. Sonra otek~er duysalar Yazgan mütaleasını serdetmiş ,,e 
d"r. ,...,., 250 'la!tik tevzianna aid l:..teler bir mi'b.~v 1ı:omutasmdı\ bir • da k~lak a!lmazlardı kı .. » .v maznunun Bahriyeyi &diyen yarala-

Vekil dün öı":('leden evvel Üni - ta.a.h.hüd cüzdanları hanrlanmı~; Ticaret Vd:iletine manıt?"a ~ defa bavava ates e- Muteakıben mahkeme dıger şa. maktan tecziyesini istemiştir. 
versiteye J?iderek rektÖT Cemil y rd '-- Ce · - ls gönderil~T. Vcltalet.ten gdece'k decelctir. Bunu meraS'lme işti- hid Kalyoncukulluğu bekçi~ Meh. Dava karara kalmı"tır 
Bil.:;l'I ~·e 'Fakülte dekan1an1~ bir bal a ;1.~sc~ hmlYe~ t~n- emre göre bunlar da tevzi edile - rak den lkrt'alarla okulların ' ;ı; • 

müddet :görüşmüştür. Ö,ğleden ril m~r: b~ . t e teyethhı .. adza .. ra cektir. ı,!?eçid resmi takib edecektir. 1 ı ı 
ve eceıı;;. uvıye ve aa u cuz. "-1 R A D y O 

sonra Top_ fkap .. ı müzesine u~nyan danla-l ı.......-rlam ll'. c:=-. 3 "'ik 'Müteakiben ıw o~u. beledive, 
H 

ı&ı y ı ..,, ~ .. , ..;uııau lavcrle ticari temaslar f'ıiimhurivet Halk Partisi ~ve 
asan J\. ı uce geçen :scnE' nyn- 5000 :ı d •· d t""b tt" ·1 · ı· :r 

lstanbul bersası 
. 

1 
.. d h 1• d aoe cuz an .. e ırı mış ır. Tü" k H&va -vurum m na 

lan tahs sat a muze a ı m e ve B .. d r k dı ı d ~s\·-ie ıua-·ı-n 6tari ... örü ....... ele- r ... n. u na 1 
SALI 1315/Ml u cuz an ara a n arın soy a - ..,,. " .....- 0 ..... t a,.,_ı. des· ı kln? 1%/5/1"·., .u-.ı... k fi t .... -

rabd. •ıazinesinde yap lan 00Zl ta- ı • . rin bir kaç oüne hdaT neticelenece avvare Hl •ne ÇE en ·u • .,..,... -.- • &paftl.~ t3. •f>UI 

. tı .. d . ı· ı·.. Vekil ar~. mea1cklerı. }-aş ve ihangı kollar. V• •• 'd d ... iJ L...--"~- n: '- ı· • konacak ve merasime nihayet t 8: Saatı ayar_ı, 8 B3: Aja.ns haberleri, 
mıra J!OZ en .J!e<;.lI"Tll S ı. . Qa ,.,,.)•şncakları yıllık tı:aahhüd gt umı ~ meıuCQ.U". LUr ÇOK: s • \r~1ecelrtir. r 8.18: Bnfif müzik CPU, !·~: EY .. ika... 
yarın da 1etkiklerıne devam ede- . ~ · ' . veç fınna1arı alakadar lan müra - ... • 1 

-, 

C
ektir. mıktarları yazılacak, azalara tevzı caatlar_ı_ bulunar-'- ge-L ı"thal ••e " / dını, 12.30: Saat ayarı, 1~33: Türkçe 

1 k 
CMl IU[ rcx ,., ~ .............................................. .- plAklar 12..50 .Aja.ıı.a haberleri, 13.05: 

o unaca tır. .,.erekse ihnı."" maddele.T.i üzerinde • • ~ • • 
ı "f *k" İ .. v _ K U Ç U K _ Türkçe pWdar, 13.20: Karışık prog_ 

Almanyaya sau an ti tı :ıer dare heye~ bugün Partide top· te\:lfiile<rde bulunmaktadırlar. 1 ram (Pl.), 18: SQat ayarı, 18.03: caz. 
Al ul "' la 200 Jantı yaparak evvelce verilen k.a • • manyaya .sa m.,.. 0 n la bik h Oiaer taraftan Macarlarla Anka· p o L 1 s balld (P1.), 18.30: Konwıma, 18.45 : 

b. ı · } k t"ft· ~· k' _J .. d n "ar nn tat i u usunda 0 öriic. - - ~ ln m ıra ı ı ıgın sev ıne uun e ... -... ratia yapılan ticaret nnlac.masının Çittç in aaati, 19: Trio ve sololar, 
• "'--- :ı_ l 1 tı B d b mı-lCTde bulunacaktır. ... .. ıtıu;uen ,gaf anı mış r. un an aş imza eclilmf""İ üzerine ; Macar fır • 19.30: Saat ayan ve aja.ns haberleri, 
ka Almanlar Külliyetli milı.:tnrda 1 klif'I d b 1 - b 19 45· z ·- ..... .,..,,~~-· 1" 50 ._._., Jtı., "ıKA .... H ma an t~ er e u unmaga aş- HABERLE j · · ı. ..... ı• ı.c.&Anuıı, ,,,. : ı:~ 
y~ı tohum mübay.a.a etmektedir - , '- lamışlardı:r . .Maaari.'ltan ''e lsveçten R heyeti, '00.15: Radyo gautesi, 20.45: 

ler. Yeni mahsul :mevsimi geldiğin - ,.,... . il ilk parti olarak lcüTiiyetli trıilctaröa A b · Radyo saloo orke3tra.u, 21.30: Xo -
d k• dl İkbal Şırketi MiidUrii Hdmi x.:1.ngı . . .:ı • • h 1 d"l k ra a çarptı n,...,.,,a, "l."'·. Kl"~"'- Türk m., .. .,ı;, en, geçen sene ı mevcu arın sa- _..._ . ıo...,.,, S lfh ._, ç.ıvı ve ce.anr ıeşy.a ıt a e ı ece • B :tancıda c·· - L v d ı -.- '"' ...., ........ .....ı:.ı 
blmasl için tüccar ifaaliycte geç. "'cıım .oaJ-n a ı n emeıı.:n ti os uma, soroagın a 1 programı 22.30: Sa.at ayan, aJam 

. . l _ posta müdürü 'Hüsnü Gtirgenm qjlu r. numaral~ evde oturan Ertuğrul a • haberleri: bana 22 i5 Da üd~· 
rnışhr. Talebler faza otdngundan a-"-d , _ 1· f K 1k'"'hl Ayrlca ltalyanlar da derilerimi- dın:ı_ bir çocuk evve'Lı· oi.in Sua-1! ' ' · : ns m 

1 

eılti mahmlün • . fi tl 1 ı .. ~ a.ş.m... r un untJrnn nr " n. . u;ıı :rıı;. .- =- (Pi J 
geçen sea v .~. a M a n, diin Fatı'h evlenme memurhttun- :r.~ talib ~~akta~17l~r. ltalya~i.ır ye caddesinden geçenen, Recebin · · 
ve tamamen aaulacagı ümid olWl - da. iki tarafın 'gilijde -da'Ye'tlılmi bu_ b.ilhuea keçı .denaı u.temelctcdir • idar~indeki çift beygirli yü1c aTaba. 
maktadır. ZUTUndn icra ~ilmiştir. Genç eTlilere lcr. sının sadmeai.ne Q°ğramııtır. Muğla emniyet müdürlüğij 

'S:ln6etler ~ilerız. .Bu ,arpına .onunda. ba~naan ° Bir müddet evvel ,chrimiz Em.. 
19 Mayıs bayramı Bozuk euoz1ar yaralaoan 'Ertuğrul Nümune hasta- niyet birinci fUbe müdürlüğünde 

ÇEKLER 

Açılıf 
Londra ı Sterlin 
New-York 100 Dolar 
Cenevre 100 İnıç. Fr. 
Atina 100 Drahml 
MMlrid ıto P~eta 

Tokebam& 111 Yen 
St.okholm 100 ~eç l"r. 
Altın 

24 ayar külçe a.ııt.ın 

Eaham ve Tahvilit 

İkramiyeii % 5 1938 
Ergani CJt 5 llcram:_ 
yeli 1933 
ittihad ~ilik, 
hi'J8e sened• 

132.20 
29.90 

0.905 
12.89 
31.0175 
30.6!:75 
27.15 

3.34 

19.-

19.05 

19.75 

19 Mayıı Gençlik ve Spor bay- TEŞEKKÜR Son günlerde satılan lJ&Zoı:lardan nesine kaldırıhn~. bulunan Ekrem Sanvar, Muğla Vi-
T&mkıda yapılacak ınernlİm prog - h.rrçoğunun bozuk olduia 7oluncla Sarhoıluğun neticcıi layoti Emniyet Müdürlüğüne tayin Zayi - !Kıqehir asketlik şubeain-
ramı kafi ,eklini almıştır. Evlenmemiz dolnyıSl'le gere1t bizzat alak•darlara şilı.ayetler yapılmak - Şehremininde otura T. rt dın edilmiştir. Zabıtamızın değerli ele.

1

: den aldığım askeri :vesikamı zayi et.. 
Bayram öğleden eTVel Viliyet n.ikih merasimlnde ve gerek telgraf tadır. Belediyenin lbu humısta yap. d bir •&L.- ev:v-eüci ., n .a ~ a manlanndan hm olan Ekrem San- tim. Y~ ~ esk~ ıhii-

adına T;alc.iınde, öğleden .-onra Fe- ve ~lefonıa tcbrikatt:ı bulunmak .su. tığı tctkikleT sonunda g.azoz ima - ha bir'h:İde gelerek.eced evıne :aar. var" a yeni vazifesinde muvaffaki -~. 
- __.._ - L d - JJI • t" h ... k ...,. Dl" oş o a pencere- 1 dil . ....,.,., -n.. .. .N ..a.a- h-nc.roanç e ata yomunaa. m.eramm re ,..,e a ... ımu.ua ı U.al ve teveccün- li.thenelerinMı ımüatamel kapalı: bl sini açmak .iatecken camı kırmlJ, kı yet er enz. ~ &en;uudla llri _... Atı ~ 

,, -~ ııı;. arı ve u yuz en gazoz rm rılan parça o damarlarına ha_ yapılımtk. sure:tile lrutlulanac&ktır. ler"ınl ibz:ı1 bU"'''""n muhterem zeva. land '-'1 'b ·· d la lar Jc l ••••••••••••••••••••••••••• .. ~ 
Merasime •e'hi-rde ~hınan Tcsmi t.a ve (lostlarııruza bilhnssa arzı şük- L - 1d - 1 ıl ı .. B ·· k v ..-" uu:r.u ugu an a~ m ~.,r. unun u • tara agJr ısıırette yaralanınaaına titr 
ve huausi bütün lise, kız cnstitiile - ran eylerlz. zerine ~lediye birçok imalathane- aebeb olmuştur. 
Tİ, muatlim mektehleri ve ortaokul- ~etli Kömürleri İsletmesi !erde çuva11ar do1a9U mü tamel ııc,._ Talat tedavi .alUna alınmış. kaza 
lann -4540 sporcu talebesi ittiTa'k .Umvm 'Miidii;.'-Ü pal.:ları müsa<lere ı:.tmi, ve binlerce etf4afuıda tıhkika!ta başla~ftır. 
edecektir. Bedri Bekiroliu ve 'F.şi şişe gazozu döktürmiiıtür. Bu da bir bafkası 

Pa%ar Ola He.san Sev Diyor ki: 

- Hasan bey ham
dolsun doğrusu .•• 

Ala'kadarlar:ın 
söylediğine göre mev. 
sim başlıyahdnnberi ...• 

... Şehrimizde hiç -
bir tifo vak"ası olma. 
m1§1.. 

Kadıköyünde Bayramyerinde 18 
numaralı evde <>turan Sedad adın
da hiri evvdlci gec.e aarlıo§ bir ltaL 
ôe, taş köprüden ıgeçerkCD müva -
zenes.ini lcaybedı-;rek b()§iuğa yu _ 
vtarlanm.tş, başından yaralanmıştır. 

Kazazede sarhoş, tedavi edilmek 
üzere hastaneye kaldınlmıtitir. 

Tram-Yaya atlarken 
Tophanede oturan Agob adında 

bir çocuk dün, Necatibey cadde -
ııindoı geçmekte olan bir tramvaya 
atlamak isterken, muvaffak olama. 
mı , caddeye düşmüştür. 

A.merlkayı yelin.clen oynataa meşbar BeoA7 GDdmen'ln cau 

Bu Perşembe L A L E ye geliyor 
Matinelerden i&ibaren 2 ~&esna film birılcn 

1- SON AKIN 
0 Türkçe " 

Ha.kiki bir zafer d~ta.nı, görülme. 
miş bir heyecan kayn.afı 

2 - Holivut Otel 
DiCK POWEL - ROZ l\IARY 
LANE,.ıa ihtişam içinde ;yaratbk.. 

lan •~ bir eser. 

KRALİÇENİN KALBİ 
( Marie Stuart ) 

En gilzel filmi 

ZARAH LEANDER 
Hasan bey - Tn _ 

'bit, Azraiün Kukçeş -
rne :sularile ill~r.af{lcak 
hali mi varl 

Bu sukut ncticemnde vücudunun 
mütcaddid yerlerinden ağır smettc 
yaralanan A,gob tedavi edilmek ü-

zere hastaneye Icalduılm1fUT. 'lllllı•••ı••••••••••İll•••••••••Mı11ioi::lll.-
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Mayıs SON PO:STA 

Resmi Tebliğler 
İngiliz 
tebliği 

• • ye ıe TİYATRO& 
j Şehir Tiyatrosu Halayda ... ~ire 12 (A.A.J İngilız Orta

-ek unıunn karar~Mıın!n tebliği: 

tifıer~~ı~~~~ktti;~~t~~üd~: Korkak hı sız !nan müfrozesl.1i ıı?afil avlamış, bu 
~Ufrezeye kaytblnr kaydettırmiş 

~:~~ta~~~r~~:~":ı~~ı;;: Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

Yirmi üç vilayeti dolaşmak üzere turneye 
çıkan san'atkarlarla Antakyada görüştüm 

Yazan: 111111« ffulii•i 

t 'J{ilnü, hırpalayıcı talctiklerine Sıcak bir yaz gec..esi. .• Mes'adct 
il a~ etıniste:r ve tank .dafi topu balkon :ka.pısJJlJn ıki ıkauadını da 
ti e mücehhez ibir düşman tankı ilt- açık bırakbit;. halde yat.akında ra· 
narn eylemtslerdir. hat ıbil" uykuya .cialamamıştı. Sı. 

.\l Habe:ştstanda. şimalden Amba- cak <;arşafları ve yastıkları .onu 
agiye ilerliyen Hind kıA.'aları, rahatsız ediyor, inceçik -ecelitune 

fıtniden terakkiler kavdetmişlPJ" rat!mcn vücudunun ateıler :içinde 
t uınsa'yı upteylcrrıJşler. dört dal{ yandıi{ını hisse1iyordu. Bu şartl3r 
~ı>u ve birçok başka malzeme iI!- iclndc lbirk<u: saat .arka arka:v.a u-
naın etmişlerdir. Bu esnada ce- 'Uyabilmesine lmka.o ı•aı- mı3·dı? 

~Ubi Afrika kıt'nlıın. şimale doğru Birkaç defa yat.ağ ndan kalkıp 
I' ~ba.A181ri istikametinde ileri ha balkona çıktı. 13a.lıe.e<le b;,r yaprak 
C~ etlerine devam eylemektcd_ir. kıpır.damıyordu. Bu bo2ucu ~ece
eav~~ mmtaka!arınd~. .harekiıt . .de. rüzgar bile .uyumuştu. 
"am ı rnemnu_myet bır tarzda de· Bjr ara. ııvku He uyamkl1k ara-

lr etmektedır. . çında iken. balkonun •Hında, bah-
SUkn8;ta:. ~abb~ıyc ve . BaSI'.ada rode, kumların hafifce c;ıtırcladı
törıu huküm ~urmektedır. Mo - ğ nı duvuvor sandı, ~özlerini artı, 
etlll.i kuv:vetlcrirnız. Rutbayı ış~al dikkatini clışarıvı1 verdi. Evet, bi· 

slerdır. risi balıoede 1?eziniyordu. 
Alman tebliii Mes'adeıtin kalbi kuvvetle caro-

Şehir Tiyatro!u artistleri İstanbu1 
da. .turne hazırlığuu yapıyozladı. 
Sonnuıtum: 

- Nerelere &ideceksinir.} 
Biri cevab vernüıti: 
- Vezin bozulacak amma a, -

dırma... Mefbur iki mısraı değişti. 
rerck aöyliycceiim: 
«Pluparei rendi bedaıtu un'llt 

bi&ef» 
«Zekit aYq Yerilir bir diyaredek 

siderizıt 
Anta'kyada dolapyordum. Bir du 

vard&ki afit nazarı dikkatimi cel -
betti: 

ubtabul .şehir Tjyatrosan 
•Bu gece» 
cDadı.o Bir kısım san"atkarlar Konya 
Ben ilanı ok.urken apna bir ses uannd.a 

duydum: lıabr için ç.iy tavuk yiyenin 0.pııa 
- Sen burada mısın'> celcnlerdcn leci olar. l.tanbula dön 

l3erlin 12 (A.A.) _ Alman or- tı, vücudunun ter i(inde kaldıiını 
~ları umumi karargahının 'teb _ hissetti. Fakat muhakPmesini hea. 
Üği: nüz bulamadan balkonun ;parmak. 

Ne :istivorsunuz? Siz 'kimsi-
Başımı çevirdim, fallt Artemd- düiü elin onu iatuyo:nda kaqıla,L 

vermezdim; fakat şimd! ona karşı le, Sacide Art.emd yanımda duru- cak)arm sayısı yüzleri, binleri eeçer. 
içimde huducsuz b1r nefret ve ik- yorlardı. Adrcaine ya.ıılmı.ı mcktublan belki niz? 

liava kuvvetleri dün l{eee İn.stil- Ukına sert bir_ c.ism.in davandı~ı 
lerenin cenub ve merkezinde yeni duy-O~ ve a~nı _<hkı~:ıda eece ka_
t~va meydanlarına oldukça tesirli ranlıe: nda bır m•:a:~ b!.Ş. farkett!. 
ır surette taarruz etmişlerdir. Hı:sızdı. _Bı~na suphe roe::ı(>zd!. 

SesindEki sert ve hıi$in ahen~e 
kendi de ~ıştı. Sarışın l!enç 
oovab veremedı. mahcubıyetle ö
nüne baktı. 

Tab duyuyorum., bunun için söyli- - Ya az) de posta .kamyonları i.tiab edemez. 
y.eceğim; O sizin temiz sev~i!lize - Peki .ett niye geldin> ÔyJe ya. taılaJarınd&A bağday ba· 
layık bir insan de,ğitdfr Mes~adet - T epebaıına gel~. ıtumc· şaiı toplanır gibi para top~ bir 
'l:ıanım. • ye çıktılar, denildi, ben ele tiyatro diyardan gden daha bqka ne tüı!ü 

l!a~.l?arlarla sıjtınaklard~ teknik G_ayrı suurı b ~ barek,.t~ ~zl.~1:~ 
~ı~atta ve be."lzin dPpoiarında n;. kapa~ı. O~un konmnc l-U~u 
~Ytik yaneınl.ar c.ıkrtııstır. Birç('ık eormek ıs~~!Y?,rdll. B~sınm ~·~
h a.Yvare sahalarında düşman mu- d~ ~nun. yur.ı~u? s:?k:lı resme-iıl
\.. arebe tayyarelerine bombalar ısa mıstı: Dik_;n Rıbı saclar. :r:marlan 
uet etmiştir. fırlam1$ Q"ozltt. 1tgba dudaklı car-

- Kimsiniz! G~eıe '\'ansı bal
konuma rnerd"vm kovup odama 
girmeğe nasıl ccaarnt ettmi'Z? Sim
di e\· halkını uyandıracağım, sizi 
POlise teslim cttirecci{im. 

- Ona karşı duydu~:ım hissi eeyretmek için yola çlctım sizi ara - k.arıılanır kil Böylesine mektub ya-
ctemiz> dive tarif etmek jçin beni dım, nihayet burada bulabildim. ulmu. dilekçe eöndcrilmez de ki-
tammanız Uizımfür. * me yazılır. kime ıgönderiJirl .. 

- Tıırı?Udu ıtan•yorum, kafidir. Kaldıkları otelin udım Talattan Maksadım azizlik .olmadığı için 
Sizin ondan .ı?•>lf•n mektuhları bir öğrendim. Otelci: paraların oev"ini ııöyliyeyinı ... A.ır 
kordeHi ile i1in1lı ibir surette bağ- - Uyuyorlar, dedi, yalnız. Beh. !ar önce kullanılım~ -timdi .antika ol 
ladıa-ın·zı eözümle j?Ördüm, bu da. zat Bey uyandı. Odasındadrr. mu§ paralar. Behzad .çil çil gümuı 
kalbinde yüksek ve icli bir ask y ... - Dekkibab ettim. lçeriden bir bül- flfJr flJlr k.iğıd paralarını asular ev 
satmayan bir kadının vapacc~ ~ey bül sesi gt;ldi. velin ba.lmlarını toploADUık .için :sar-

~erkezi ve cenubi f n,gilterenin oık bir aiız,. ı:öılerine inf>n k_aı :ı 
ta..lııl böl~elerinde s.nai 'hedeflere lt~şlar.:. Ve ır• havvan pençes1 g:-

Hırsız elindeki pak,•ti vatak ü
z:erine bıraknn,c;, kano lan 'Il ayak 
ucuna diz cökmüştü: 

\'aoılan .başka hava hücumları es- bı ee~ıs e~ler. · · . w 

llasında, MiddlesbroURht de harb Mes adebn kalbı bot?azında. hı
~akırnından mühim bir fabrikada laklarında. saka~la~ınıfa camn·o~-
~ Pembroke dok tesisatlarında rl?·. ~.c~a ıbu mu~:-<; .~dam kendı

bııVük yan.Rınlar zuhur etmiştir. çını oldürea>k mı ıd1. 

- Allah askına kimseyj uyan
d•nnavmız Mcs'adet hanım. Be
nim alelade bir hırsız o1madı~rnı 
görü vorsunuz. 

değ.ldir. Bun1fan rraada, ibiraz ev- Behzadın Hatayda da bülbül tak fetmiı. 
vel, tırsız 7.amıettil{iniz bir acia- lidi me~kettiğine zahib olaC'ağım gel * 
mm karŞlsında bile. ilk harC'keti- mişti Vnkit öğle. 'f uriı:aıoteliu yemek 

'Muharebe tayyareleri St. Goor- Odanın t::fıta1~n hafif<."P 1?1crr-
Re kanalının deniz !bölgesinde harb dadı. ~nç kız. ı!Öz 1nmaklar·n•n 
fenule.r:i jfarafından himaye edi _ Rr'k?C•"~:ın ln~rır b~ ı.c:ık fa~~t· 
ten 2 kafileye dahil cem.a.iı 16 bin ve lbila "htiyar kirpikl dni aralık
lonluk iki ticaret vapuru ile 8000 1 adı. 
e~nl_uk bir sarnıç vapurunu twrfö Hırsız, el fenerini küc-ük masa-

llıışlerdir. va doj?Tu tutmus. Me~ad<>tin busu-
''Ü ~Undan başka bo."nbalar iki lbü- si eşyalan ve mekhtblan1c dolu 
ratk ticaret vapurunu hasara uğ - olan çekmevi :ıçma~ c-alışıyardu. 

lll ştır. • Adamın yüzü ve vücudu J?Örün
Alman avcı tayyareleri tara - müyordu. Yalnız c'Jcktr,ik lfım'bası. 

fırıdan 1ngilterenin cenub sahiline run JSJi!ı duvarm bir kösesile ma-
ra'>ılan bir taarruz e:ımasında Spit- sayı ve hırsızın c:ekmnvi açma .. b 
~e tipinde 5 avcı tayyaresi düşü- calı"!an elini · ayd1 nlatıyorou. 

tühnüstür. Mes'adet bu elin bembeyaz oldn-
$imali Afrikada iki tarafın top- ,ğ"unu ~rdü. Parmakları ela. tasaı·

~ faaliyeti kaydedilmiştir. Al - V'l.lr ettii?i ı;ıihi kalın dekil, bilakis 
~~n pike bombardıman t.-ıyyare- ince ve uzundu. 
t.e_,'ti 10/11 Mayıs ~eces~ Bingaz~ ö- .Bu el. lıer necll'nse 1Zenç kıza 
t'Jnde bir İnj!'iliz teşekkülünün üc: süklınet verdi. Kalbinin heyecanı 
~ell'lisi üzerine ~ok ağır çapta bom- biraz .durdu. Hatta merak ve te-
d~lar atarak bu denız teşekkülünü cessüsle hırsmn hareketlerini tet-
onrne~e mecbur etmişlerd:r. Al- kike 'koyuldu ve an.cak onun elin

~a.n muharebe tavyarelerinden de kordela ile bağlı bır paket ırör
},j Utekkeb teşekküller dün S?ece dü~ 'Zaman her şeyi anlıyarak 
'-~altad2ki Luca hava meydanı .ile boğuk bir sıesle: 
~~ meydandaki tesisata, bir torpil 
~Posuna ve I..a Valetta limanın _ - Hırsız var! dedi. 
dakd i tezgahlara bombalar atmışlar Avni saniyede elektrik lamba-
. ll'. Büyük y~nlar ve sickietli c:ı kendisine Qe'Vrildi. .aözleri .ı?Öre-
1llfilaklar ~öriilmüştür. mez oldu ve ~vik iki el bflekleri-

l>ü ni vakaladı: • 
11 ··sman dün };!ece kudretli hava - Susunuz! Allah ~kına baiır. 
hı oları ile bilhassa HamburR ve 
11teınen üzerine bombalar atrnıs - mavınız!. 
tdı;. Fabrikalardaki hasarat cüz'i- Bu ses korku ile titriyordu. 
ır. Dii!er hasarlar ezcümle ika _ Genç Jrn;, birdenbire. kendi hele. 

l)}l etı?fthların bulunduğu rnaha11e _ canım unuttu. Hatta ellerini o va· 
erde vukubulmuştur. Sivil halk bancı parmaklar aTnsından karta. 
arasında ölü ve ya:-alılar vardır. ,.arak ba9llCUttdaki lirnbayı yaka. 

Gece avcıları ve hava dafi ba- ~ak cesareti buldu. 
tarvaları düşman taVYarelerinden Karşıs nda '.lZun bovlu, sarışın 
l'eclisini düsürmüşlerdir. hir ~enç vartlı. Bt-yaz ioek f!Öm-

9 Mayıstan 11 Mayısa kadar düş lekli, temiz bir !!2nc ... Hic hırsıza 
lrıan cem'an 36 tayyare ka~et - 1>ememiyorau. Mes'adet. her ~ey. 
~İştir. Bunun 19 u (!ece avcılan -ten evvel varı çıplak ba1inden u
tarnfından. 6 Sı l!ÜndÜ7. CP~·~rı P- •andı. CaTSafını ~enesitıP kadar 
den hıtva muharebelerinde, 3 ü de -ekti. Hırsız ha •retle, korku ile. 

(Aikast sayfa 7 Mihm 5 te) --... Hro ;1,.. k"nd'ı:;;n,. halt•vordu. 
~ 

- Niçin ırel·:ıiniz? Benim ad mı 
size kim s(hrl,.di? 

- Ben Tılrt!udun arkadasıyım, 
size yazdı2ı mektubhn iade et
'TK'k ic;temeJ'l'l i§iniz. Bunu ('a]ma
~a karar verd'k. 

- Ve Rece var1sı bir gen~ kmn 
Ddasına ı,girmcğe cesaret Pttiniz, 
ô\1e mi! Siz küstah "e adi bir a
damsınız. 

- Havll". yemin edivorum ki 
ben sizin tahrrıin ettii?ini?. f?.bi -bir 
insan deltilim. Jff•le sımai, sizi ~ör
dükten sonra. T:ıreudun ısrarına 
mukavemet etmedie:m için 'kendi
me Uinet edivorum. Sizin J!ibi ıbir 
kachna karsı bövle muamele yap
mak a lçalclıktır. Tun?Ud bunu na
sı 1 anlıvarnamı<>! 

'Bu c:özleri co'k mevtıı:: bir tavır
la sövliven ~enç he~Pn verincen 
fırlamış. balkona Jcosmustu. 

- Durunu7~ paketinizi unuttu-
nuz ... 

Mes'adet artık vazıyete hakim
di. Müstehzi tavnru alınıştı. Sarı
şın adam szeri döndü, yatağın ya
nında ayakta durdu. 

- Mektubla.r sizde kalsın Mes'a 
det hamm. Dilerseniz onları Tur
~da iade edersiniı. Simdi arlca
daşımı:n size karşı ne kadar haksız 
hareket ettiğini anlıyorum ve 0-

nun namına utanıyorum. Ben siri 
ummadan aranızda [J!eçt-n mace 
rayı ondan dinlemiştim. Me~er b~ 
rıi aldatmıı. 

Genç kız merakla sordu: 
- Size benim hakXunda ne 

dedi! 
- Bana sizi bijsbütün başka biı 

'kadın nlara'k tanıttı. 
Hafifmes.rob bir kadın ıf,?ibi 

mi? 
Sansın 2~ basını eğdi.. cevab 

vermedi. Yüzü 5al>San :idi, dudak
ları h:ddetle titriyorou. 

- Eğer beni, yalanlarile, böv 
çirkin bir harekete sevk.etmemiş 
olsavdı arkadaşımı kat'iyen ele 

YAZAN : EKREM RESJD 
.. - Ha ~nu bileydin! ... İyi ki nın, daha doğrusu eski karısmınıylın, Melpomeni nerede? ... 

Söyledin... Ucretlerini qa~ıdan ismini unutmuştu. Dürrü Apusto- - Söyliyeınem .•. S&z verdim ..• 
tutanın ..• Ha ... Bir de ... Bir de.- lun sualini unutganlığa değil de :Mütenekkiren yaşıyor ... 

Apustol başını kaşıdı! l'.Icsele- patronunun kansını .i.smile çaf!ır- - O da ne demek? ..• 
tıin en müşkül noktasına temas e- makla işlemiş oldu~u ıhürmetsizli. - Y.ani kimseye kendini .ızös-
<l~cekti. ğin Apustolda bihakkın uyandırdı- termiyor... Görenler de onun kim 

Fakat bu sözleri Dürrünün üze- i!ı infiale hamlederek hatayı tas- olduğu.ou bilmiyorlar ..• ismini de-
l'inde hiç te bekledi.iti tesiri yap- ıhihe kalk.ıstı. . . ğiştirdi... Kraliçeler gibı. .. 
lnadı. Bilakis, Dürrü başını kaldır- -:- Yanı, demek ıstedım ... $ey... - Pekiılii... Ne olacak? ... A-
dı, ~öksünü şişirdi ve yüksekten Senın madam canım. • man Dürrü, .:anım Dürrii, f!Özünü 
atarak: Fakat Apustol teşrifat, hürmet seveyim .•• 

- Para mı? ... Para var ... İste- ~bi ehemmiyetsiz şeylere di~kat Dürrü ehemnıivet kcsbctmişti. 
fi~"ln kadar... istediğinden de edecek halde ddUdi. Bunu hissediyo:- ve ettirivordu. 
<ızlal... - Ne diyorsun'! .•. Melpomeni- - Aziz 'J)artonum, sen üzülme, 

- Yok canım' ... Nerede?... de mi? ... Bizim Melpomenide? ... ben ne yapar yapar manam .Mel-
- Melpomenide!... Para ha?... pomeniyi seninle görüştürürüm. 
- Melpomeni kim?... - Dedim ya ... İstediğin kadar ... Ancak bu mülakat j?izli bir yerde 

niz., çrplak omuzla:rm·zı örtmek - Ciriniz. salonu b~nbul Şchu TiyatTO!Unan 
oldu . .Bu da bana h~rçok ""Yler Öğ°· Odaya girdim. Behzad yerinden Fuayyea:ine benı:emiJ. Dört kiplik 
retti. Sizden af diliyorum Mes'a- fırJadı. bir kafes içindeki ik:i hiilbül masada be.n hariç üç artist. ..Şaziye 
det._ hamm .. Ne ~adar .müte>e><;<:}r ol- tünekten tüneğe sıçradılar. ile Necla da yanmızdaki masada ye 
du,gıı~u _bılsenız b"nı mutlaka af- Dehzadla karşı karşıya çubukla-- mdc yiy<>Tlar. 
f ederdınız. nmızı tüttürürken, gözüm mruındaki Reıid Baran telgraf mütahass~ı 
.G~n~ kız onu heye~aı:ı!a ~inle- paralara kayı:>·or. ol!la gerek bir yandan yemek. yiyi;-

mıştı. Tur.$.Idun, Se\.-tştı~ı .hır ~ı~ - Bu paraları nereden buldun) yor, bir yandan nrkadaşlarının evle_ 
hakkında_ ark~daşlann:ı SO\•]edıği - Tarlalardan topluyorlar, bana rine, dostlarına çekecekleri telgraf 
b~~~-ı ... ~o~er; .t~hmiı: etme\ kal- getirdiler, aldım. Daha da var. muhteviyatı hakkında söylediklerini 
bını uşuttu, ıçı ısyanıa, ne.ıetJe Fazla tafsilat vermeyip para b~hıtelhis edip kağıdlara yazıyor, Mu-
doldu. . . . . . . sini bu kadarla kessem &hzadın ba ammcr muhakkak ki trupun en nq·e 

- Sız~ bır ,artla affo_dcbıl~r~m şına gelecekler, çiy tavui:run dt•ğil, (Arkası ayla 7 .ülan 6 ela) 
beyefendi. Bana açıkca soyleyınız: 
'I\ır,gud Konyaya., ailesinin vanına 
gideceğini söyliyerek benimle a18-
kasını kesmek istedim içm rnek
tublarım -kendis~e 1ade etmek is
tememiş, buriları ~zel b!r hatıra 
ıti'bi saldamağa hevf!Slenmiştim. 
Bu yalandır rle~l mi? Tur.ınıd 
simdi başka bir kızla sevişiyor <ie
ğil mi? 

' 
Sarışın J?enç başını kaldırdı b b' ,_ · • ..ı w b 1m B. -

M • d ti - - bakt C ~ Mektu u yazan ır genç oı.uyu- cesını ~ogru u uyorum. ır aoz es a e n yuzune ı. eva:u k ,t d • rm d. eumdur. Bu genç o uyucumun J .. Tar 1r: 
'\e eTL dd-d t ed - 1. tanbulda vazife.ai var ve niıanlıdır. "Ayrılık hakiki qklua l:uvvet -

- ere u e m en soy ıye- N" .__.1 . . 1 ·· . ..1 • ı d' · H k·ı_• l ı ı_ b 
b:ı· · · B 1 k · ışansaı e :sevtşınıf er ve o,~e nı- en ınr. a ı .. ı o mıyan arsa. .. ay o 

. ırsınız. en ar ı onu sevmıyo- 1 r 1 1 · · · h ı -:..ı N ek. ·· ~ Iar 
.... m T .. -..d bft-ı.. b' k zı ·· ıanlanmıı ar. t.:.V enme erı ıçın azı ur 15ruer. et ım :ruzgar mum ı 
~u • ..u·cu ~8 ır 1 3 mu- l b'-'- 1-_L'} } • • •• d•• •• Lj a)-1 • • nasebet .,.... d tt' d ::;.;1 ·7 vaziyet ~,r ı~aç ay ·Oar. eme ennı son urur, ocaıı; ann ı:rıennı artı· 

~ y a e ı eı;u mı. b . . B d 1 
_ Evet... icn ettı~yom:ıuş. u ara a stan - nr.» . • . . • 
_ Bunu tah'llin etmiştim. Şirn- baldan aılelerın Ana.doluya &eçme- Halc:ikı bır sevgı, cehrı fakat mu-

di llatfen şu vak~ti arkadaşınıza lcri bıadüesi ortaya çıkıyor. Geng vakkat bir ayrıhk :yüzünden ıönüp 
verir misiniz' kızın ailesi lstanbuldan ayrılıyor. gitme~. Eğer aynlık bütün ~·gi -

· ..,. Tabii genç llZ da beraber. Çünkü le.rin kaybolmasını intac etseydi, 
Bir hafta sonra MeS'adl't fstan- daha ba§ka türlü olamaz. Bir genç Se.en ins11nlardan eser kalmazdı. 

bula inmek kin Erenköyden trene kı7. kanunen evli addedileceği ta - Çünkü hemen herkes her zaman ve 
binerken mekteb arkadaşlannrlan rihe kadar kendi aile3inin yanında billıassa böyle zanLlnlarda Eevgili
Fabireve rac;ladt, vanında J?enç bir kalır. !erinden, nişanlJarından, kanların -
bey vardı. FaMre onlan birbirine Genç erk.ek okuyucum bu cihet- dan ayrı bulunmalc mecburiyetinde 
tanıttı. leri tabii bnhıyor. Yalnı& bir nıüd- bt.tlunuyorfar. Aralarındaki SC"YBİ 

- At'kadasırn Mı-s'adet. clet uzak.ta btılı.ınacak nifanhıumn kaybolacak mı. ne münasebet, gÜ-
- A!!abevim Fahri. muhit değişikliği uzakta o)mak gibi nün birinde gene birbirini .aeven 
İkin,.i ~ene yü7. vüze bak·c:tı. sebebler kendine karfl olan eevg:İ :insanlar halinde karşılaşacaklar. 

lar. Fahri ~ok ciddi iC!i. fa~at ,,; kaybedeceğinden :korkuyor, di - Ve 8evgi devam edip gidecek. 
Mes'adPt gfılmemck icin dudakla- yor k:i: Okuyucum merak etmesin, ma· 
rını ısırdı. Ka!'~ısın~ald adam. bir «Gün gelecek birbirimizi tekrar dem ki bugün için :seviyor, ve .sevil
W ~ece evve1 odasına ıı;iren hır. göreceğiz. ya o zaman eski 9evgideıı diiine kanidir. Bu aevgi azalma~ 
sızdı. ~r kalmamış oluna•. kaybolması oöyle dursun lrnvvctLe-

( A..P-51 •ıırfll 6 gi;tun 6 da) Okuyucumun bu tarzda dü~n • necektir bile. TEYZE 

Apustol kemali şükran ve min
netle Dürrünün c!lenne sarıldı: 

- İstediğin hu olsun DüITüc:ü-
w- ' gum .... 

Dedi ve ,1turmaJctq oldujtu Sa
matyadaki Hayt;?anoşun evinin ad
resini verdi. 

Apustoldan aynlırken Dürrü
nün kalbindeki sevinç adımlanna 
hafiflik ve nes'e vcrivordu. iBu a
dımlarla Park:>tele J;!eldi, merdi
venden cı'kb, koridoru ~i. Ayni 
sevinçle Melpomeninin kapısını 
vurdu. 

- Enıtrez! .•. 
Girdi. Melpomeni ai!lıvordu. Sa

atin üçü ceyrek l!E-Cmekte ol~tığu. 
na nazaran yirmi bes dakikadır 
a,ğlıyordu. 

- Nerede kaldın küçük may. 
munaki? .. 

- Geldim iste ... Hem C" mü
him havadisler ı!etirerek (!Pl-lim!. 

Dürriiniin ncş'esi. bevecanına 
mukabil Melpomen1nin secıinde lfı. 
kaydi. vor.gunhık. yeis vardı. 

- Ne havadis'? ... 
- Kimi ~ördüm biliyor mu-

- Nereden bilece~im? .• Bilmi· 
yorum! •.• 

- Al>UStolu! 
- Kim Apustol!.. 
- Canım eski kocan! ..• 
- Ah nvallı Apustol!.. Nere-

de ıf:Ördün? ••• 
- Sokakta... Teninden çıkı

yorıium ... Ha aklımda iken söyli. 
ye ·im esvabın hazır değilmiş! .•. 

- Nıçin dei!ilmiş? ..• 
- Ne bileyim ben •.• Onu bırak 

ta. Apustoldan bahsedelim... So. 
ikakta 'I"aStgeldim. Bana ne dese 
beğenirsin? ... 

- Amma ben bul.Wn istiyor. 
dum!. .. 

- Ne istiyordun? ... 
- Benim es\·abl .•. 
- Canım sırası mı?... Dinle 

beni. seni ,:!Örmek istiyor! ... 
- Niçin benim esvab ,getirme. 

din! ... 
Dürrü, hiddetten dişlerini sıktı. 

Fakat bu haberler Melpomeni 
üzerinde zerre kadar tesir bırak
mıyordu. :Melpomeninin yejline 
düşiiocesi elbisesiydi. 

- Ah ~elmedi!... Ben ne giye
cei!im?... Hiç esvah yok!. •• 

- Nasıl yok!... Dolab dolusu 
esvabın var ... Dinle beni Apustol 
b:ına: «Melpomeniyi bul, getir. 
sen de ,ı?el!> dedi. 

- Gitmiyece~im! .•. 
- MeJpomeni... Yapma, etme, 

J?el ı?idelim... Camba7.lıanede eski 
hayatımıza avd~t edelim ..• 

- Ohi... Ohi... Gitmiyeceğim!. 
Ben benim esvab istiyorum!. .• 

- Çlldırmak bir şey det?il... 
Melpomeni bak sona tatlı diller 
dökeceğim. seni nasıl sevecE>.e m!.. 

- Ben Temelimo isti~·orum ... 
Ben Temelimo scvfrorum! ... Sen 
beni ondan avırdın. kac::rd1n!. .• 
Niçin beni onun yDmnda bırakma. 
dın! ..• 

- Havdi. .. Hoppala!... Gene 
mi ~u da\•a? ••• 

Apustol, heyecanından, karısı- - Aman Dürrü, gözünü seve- olmalıdır. sun? ... 

- Demin {!ördüm... Sevincin
den hm•alara u~uyordu. lşleri dü
zelmiş. Oyunlar başlıyacakmış! ... ·~· ftl') 
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Hicaz Krah 
lraka müzahereti 

reddetti 

TİYATRO Hamburgla Londranın son 
B b d 

(Baıtarafı 5 inci sayfnda) remene yeni ve bom ar ımanına li ferdi. Mütcnındiyen gülüyor, gül-
dürüyor. Adnan Görgüç seyahat 

şiddetli hücumlar aid tafsilat r::ra:mı:~~~s;;:~mak için, tele ~ 
(Bqtarafı 1 ~ci sayfada) (Bqtarah l ioci sayfada) Yemek listesini Hüseyin Kemale 

daki resmi hattı hareketi tam bir (Başta.rafı 1 inei sayfada> L!L. c · 'k "dd 1 h" 1 okutuyoruz. Okudu, okudu somma 
ademi tasvib ma.hıyetındedir. disini toparlıyabilınesine va kit kal u.11. ıttıAlçe ~ et ~nch ducu;n .a • geldi: 

Nevyork 12 (A.A.) - United madan, başk:ı mühiır. miktarda İn- nmızın man payıta tın a ıntı - p·ı·v 
Press ajansının Kahiredeki muha- giliz bombardıman ıt.ayyareleri, Pa zamı bozduğuna ve yeis ve fütur H 

1 

~azdan aynı ses· 
do<;..nrduğuna hiç ıüphe yoktur. Biz erEagı 1• d ti:?' biri bildiriyor: zar akşamı, bu buyük limanda tah 0 - l - vve a on an ge . 

İngilizler Irak kıt'alarını Hab- ribata ve iğtişaşa devam için ayni c~ meçhu_l ~be~lerden do a.yı na - Biz yemek yerken Hüseyin lte-
baniye hava .:ncydanından Ba,ğda- şehir üzerine J!)ncicrilmiştir. Elba ziler Berlin uzcrı~e atıla~ bır bom- mal listeyi hntmekle mqgul. Bugün 
dın 50 kilometre ~arbinde bulunan nehri kıyılarında takriben 15 ki - baf Y.a: Hda~burg a

1
; Wılh1clmshlaOÖ midesinden biraz hasta, fnkat ııe;,.e 

Faluca ile Ba)'tdachn batı simnlincie lometre uzunlu:i-11 nda "eniş bir sa- ene ve ıger yer ere atı an · · d Sah · kt b buı 
s.; "'~ "' bombaya yaptTldan mukabeleden sSchzadı yenn e.h tnerudn eml ed.~fr attiğı•W• kain Ramadideki müdafaa mevzi- hayı ihtiva eden doklar ve deniz aya ın a esa u e 

daha ... iddetle mukabele etmekte - b t1 · l l k 'd hat lerine ,.ekilmeıYe mecbur etmişler- tez .. fillları, her istikamette bomba- ,... a e en an a lT ·en mı e ra 
" t. h dirler. Bundan ba-ı.a Almanların gızlar - tu Kahk h ·"-· dir lanmıştır. Blohm ve \ross tez.S?.fıh- 9A. 1 yor ·n a ı.-

İrak kıt'aları İn"ilİZ kuvvetle- ları, yeniden yu-ksek infilak ve mütemadiyen artan Amen1can yar-
6 ıgın untutu ··k· · -

) Pazar iunü. İnönü şehidliğinde 
1ctPılan büyük merasimi bütün 
~ilôtile dünkü sayomzda ver
~. Yu'kandaki iki Tesim. kah
?atnan şehidlcrimiz için yapılan 
törenden iki intıbaıı tesbit etmek-

tedir. Birinci resimde, Ankara 
namına söz söyliyen, Ankara Se
hir Meclisi azasından Mecdi Say
manı, ikinci resimde. ha -
vaya silah atan ~ayı gö
rüyorsunuz. 

Kadınlarımız arasında anket 
~ (Baş!arafı 1 inci aayfada) 

tun hizmeti severek, istiyerek ya
t>acağım. Türk kadınları kendile -
l"indekı asil hasletler icabı. esasen 
bu vazifeye koşmak için hazırla
llırorlar. 13iz hukukçular. pek ta -
~ıt olarak bilfiil ordu içerisınde, 

clkitnliklere, adli müşavirliklere 
Re buna benzer adli işlere talibiz. 

er Türk kadını kendi bünyesin
de, kendi gücünde taşıyabilece~i 
\'azüeleri yüklenmekten çekinmi
l'ecektir.:. 

e Cağaloğlanda Jiı tabibi 
llacer Ergun: 

•- Türk kadını yüklendiği Ya
~fenin ehemmiyetini, kudsiyetini 
trıüdrik olarak C"!phe ı?eris:nde her 
türlü yardımı seve seve yapacak
tll'. Mesela dişçi ve doktor kfldın
lar hastanelerde, çcnC' kırıklarının 
tedavisinde. yara bal?1amakta, o
nerasyonlarda ve her türlü sıhhi 
hizmetlerde büyük faydalar te -
btin edebilirler. İhtiyar kadınlar 
da, ordu hizmetinde çalışan ı?enç 
k.aaınlann çocuklarına bakmalı, 
llıukaddes vazifeye bu sekild-e iş -
tirak etmelidirler. Say·n Bavan 
İtıönü ıbu büyük memleket mese -
lesinde wk iyi düşünmüş, bütün 
'!'ürk kadınlanr.ın müşterek duy
~ ve düşüncesine tercüman ol -
?nu tur.> 

e Hukuk F akülte•inden 
Neriman Hikmet: 

c- IBen de savın Bayan İnönü
nün Türk kadınlanm vazifeye da
\ıet eden beyannamesini, bütün 
ftrkadaşlarım ~ibi, şükran la kar -
ııladım. Eğer memleket istiklali 
tehlikeye düşerse Türk kadını cia, 
'l'ürk erke,ği ııibi dövüşecek. vata
tıı için en ağ-ır hizmetleri yüklen -
l'nekten çdkinmivecektir. Şayed, 
hUıgiln siz ne yapabilirsiniz diye 
soruyorsanız, cevab vereyim: Her 
~eyi. Bu uğurda ölümii bile ~öze 
alabiliriz.:. 

e Cümhuriyet Halk Pmtiıi 
lnanbul vilayeti merkez.inde 
hatib Nahire Ka.ay: 

c- Türk kadını \'atanı ve is -
ıt :klali için yasar. memleketine 
faydab olmak için cahşır. Bavan 
İnönü !bizi her T~irk kadm·nın 
bütün

1 

mevcuclivet; ile koşacağı 
llıll'kaddes bir hizmete ca.i!ırdı. İcab 
ederse valmz cephe ıtcrisinde öe
ifü, cePhede, Mehmdci~in yanın -
da da çarpışacağız.> 

e Edebiyat F akülleıi coğ
ralya ıube•i talebeMiııclen Fah 
riye Giirakar: 

c - Türk kadm1 tarlhte de bu 
vatan kin calıştı, kahramanlıkfar 
l?Cisterdi. Gene öyle olacak; ~ünkü 
o, bu sevgili yurd icin her türlü 
fedakarlıktan cekinmemc:>vi en bü
:yijk bir borç bilir. Bu milletin ka
<lınlan evinde, vazifesinde ve or
du hizmetinde bu millete vardım 
etmek, elinden ırelen her şe •i yap 
llla'lt icin varntılmıslardır.> 

e Tıb Falıültesi ıon. anıl 
... talebe.inden Naciye Gölıay: 

c- Sayın Mevhibe 1nönünün 

bu asll davetine icabet etmivecek 
tek bir genç kız tasavvur edile -
mez. Biz., cümhuriyct ve istiklal 
mefkuresi ile 'bı.iyümüş Türk kız
ları, yükleneceğımiz vazifeleri şe
refle başaracağız. Büti.in tarihinde 
istiklfıl mesafesini elinde tutan bir 
millete layık olduğumuzu sıi.'ste -
receğiz. Ben, s~tiğim meslek ica
bı ordunun sıhhi servislerinde ça
lışmak isterim. Asla yılmadan ba
na verilen her işi yapaca~m ve 
memleketime, memlr>ketimin kah
raman ordusuna faydalı olacaj?ım.> 

G. O. 

italya Almanyadan 
kuşkulanıyor 1 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Filhakika avutucu bazı tatlı 
sözler bir tarafa bırakılrrsa bu te
mayüller İtalyava, İspanya ve 
Fransaya verilen ehemmiyetten 
fazla bir ehemmiyet verılmedi,itini 
göstermekı!edir. Söylendiğin<? gö -
re Mussolini, Hitler!n SeJani~i a.v
ni zamanda üç devlete, İtalyay·a. 
Yugoslavyaya ve Bulı?aristana tek 
lif ettiğine daır sarih delil1er elde 
ettikten sonra bu kanaate varmış
tır. Y~oslavya bertaraf edildik -
ten sonra Mussolininin korkusu. 
Hıtlerin, Slovenyanın İtalvaya il
hakını kafi görmesidir. Mussolini
nin di,ğer bir korkusu da Nice'in 
İtalyaya ilhakı 1ehi.nd~ Almanva -
da başlıyan neşriyat•n Vichy hü -
kametini tazyik maksadile yapıl
makta olması ve FransA bu husus
ta yumuşaklık gösterdi~i takdirde 
Hitlerin Fransaya karşı himaye -
kar bir vaziyet alınası ihtimali -
dir. 

Bu haberleri alan diplomatik 
mahfellerde söylendiğine ı?Öre 
Mussolini İtalyayı üçüncü planda 
bırakacak olan blr Sovyet - Alman 
yakınlığından da korkmaktadır. 
Mülakattan maksacl•n Amerikanın 
_gittik~ dabg acık bİ!f tarzda va -
ziyeıt almasınMan doğlın vaziyetm 
de tetkiki olaoilir. 

Her halde Hitl<>rin Florence ve 
Brenner müHikatiarı aibi bir mü
lakat yapılm,1sınm münasib o1aca
ı?ına karar verdiği he:ıtiz teevvüd 
ctmemic;tir. Binaennlt>vh. Bitlerin 
bu mülakatı sırf Mihverin deır.ok
rasilere karşı mütl"Sanid oldukla -
rını ilan etmek icin kabul edece
~ ve bunun ice İtalvava he:::-hap
{1İ bir tavizde bu lunaC'ağı mana~ını 
ifade etrJ"iyerP.i'i sövl~ektedir. 

Hazır ilaclar için bir 
IAyiha 

(Baflarafı 1 inci sayfada) 

haya hükümler 'konulmu~tur. 
Layihada tahlil neticesinde 

saf ve formülüne muvafık ol -
mıyan müstahzarları imal e -
denler hakkında daha şiddetli 
ceza müeyyideleri tatbik olun. 
masa ileri aürülmektedir. 

"' bilh A 'k b na ne unu rmaz ı. 
rinin ileri hareketini durdurmak yangın bombaları ile hasara uj:?ra- dımından, assa • men an . om Kadın artistlcTin masasına ku!ak 
için Fırat nehrinin bentlerini aça - blmıştır. Şehrin endüstri mahalle- bardıman tayyarelennden endı~ye misafiri oluyorum. Boncuktan taı
rak Faluca ile Bal?dad arasındaki lerine de ağ'ır hücumlar yapıl - d~~ük:.leri de anla ~~akta~ır. ln • tan, yüzükten bahsediyorlar. Onlar 
araziyi su altmda bırakmışlardır. mıştır. Bremrn üzerine vapılan gıbz hava kuvvetlerının dıuma ar - da Behzad gibi Antakya tarlnlat'ı 

Irak tebliği hücum da, Hamburı:ra yapılan hü- tan kudreti münhasıran tedafüi bir mahsullerinden tedarik edecekler. 
Bağdad 12 (A.A.) - 13 nu - cum kadar şiddetli olmuştur. vaziyetten hüc:umaA _kar!ı. hü~la Para çıkan tarlalardan, kıymetli taş 

maralı Irak tebligı-·: +. "ncı' -•-.... mukabele etmek tabıyesının tatbı - l d ık • un .ul..... ı.· . k. . . ar a ç ıyor. 
Bir düşman bombardıman tay. I..;ondra 12 (AA.) _ inııiliz fıa- a;ıne ım an vennıştır. . Telg:raf mütahassısı Reşid Baran 

Yareai Rutba civarında bulunan or- · "-·ı·w· Avam Kamarası harabe halinde d d f - _ı._ va nezaretinın tteu ıgı: L d 
12 

(A A ) R .. aynı zaman a a.. seyyar otogrCMl!i'• 
du ve polis kuvvetleri Ü:Lerinde Dün gece Hambur:t ve Ereme- on ra · : . -. . ~uter ın en sadık müşterisinin de Sacide· 
uçmut ve bunların lngiÜz kıt' alarl ne yapılan hücumlar hakkında a- parlamento mu~~ın bıldınyor: Artemel olduğu anlaşılıyor. Çünkü 
olduğunu zannederek alçalmış ve lınan tafsilat, bu iki şehirdeki de- Asırlarda~ben ımp.arat.?r~.uk mu Rcşidi ne vakit görse: 
bir mC$lj atmıştır. Mitralyözlerimi- niz inşaat tez'!ahlarının ve endüs- kadderatını ıdare etmış buyuk dev- - Burada da bir resmimi ı:ıl. 
zin şiddetli ateşine tutulan tayya - tri mahallelerinin büyük çapta let ?damla~n:ın nutuklarına sahne Diyor. Avni Dılligil en nz sesi .ç:ı-
renin hasara uğramış olması muh. bombalann ve yanmn bomba1anm teşkıl eylcmış olan Avam Knmara - kan karısında:ı kendine vakit bi-.,,... .. k 1 h·ı b"" • 
temeldir. Bilahare bir miktar zırh- tahribatına maruz bırakıldığını sının muza ere 96 onu, n en, u.. mıyor. Diyeceğim amma onan da 
h otomobil Rutba kalesine hücum j?(jstermektedir. Çıkarılan büyük külmüş direkleri ve yıkılmış duvar- pek ~e:oıi çıkmıyor ki... -
etmiştir. Şiddetli bir muharebeden yangınlar, tayyarelerimiz bu şehir larile, üz.erinden dümanlar yukse - * 
sonra bu hücum tnrdolunmu§tur. )eri terkederken lhala yanmakta len lm. hara~ yığını olmuştur .. ~u- Turneye oldukça kalnbahk çık • 
Düşman 2 zırhlı otomobil kaybet- idi. martesı. ge~esı ya~~lan hava hucu. mışlar. Bir kısım artistler başka ote! 
miştir. Muharebeye 2 düşman tay - Avni zamanda. başka hedeflere mu nebceainde, muzakere salonu - deler. Otelin merdivenlerini ::ktmı. 
yaresi. iştirak eylemi~tir. Bu tay • ve bu arada Emdene ve Rotter _ na ~ül~ büyük t>Ofa i~e civar - Üst kattaki salonn girerken, ad:a
yarelerden biri Rutba kalesinin bir dam doklarına daha küçük hücum daki kondOTlar d~ harabıyet man- sında boyu diz kapaklarına yakın 
kilometre cenubunda alevler içinde lar yapılmıştır. zarası ~rzetmekt~dır. . . işlemeli bit Çllha hırka, başında Bu 
düpnüştür. ıBom.bardım:m servisin~ mensuh Bugun, hususı vaı.ıfesı barbden hara takkesine benzer takke blllu-

eonra İngilterenin yeniden imarı pro nan bı'n" .. 

A dört tavyare. bu harekatJtan dön- 1 v1 

lmanyanln memiştir. jelerini hazulamak o an. de et na. _ Vay efendim, safo geldiıDz. 
ZITl :Arthu.r ~r~wood ıle ?erabcr, saflar getirdiniz. • ( f ı· t• AlmanJua ıöre tahnb edilmış hınn,!1 gezdım. Mu.-1 Diyerek karşıladı. Otelin stile 

sıyas aa ıye 1 ~ en'ka~ rıgın)aT! • aTasın?a, kapıcı zannetmeyin tiyntlOnUn ak.• Berlin 12 (A.A.) - D. N. B. a- t rih 1 1 li '" 
d . an ane ve a ı e. ngı . z. parw.. - sesuvan Hamdi. Muazzez, Said, Ya 

(Ba,tarafı 1 inca saytada) jansı bil inyor: mentosunun hayatında bırçok ha - şar 120 yaşında bir ihtiyarı arala-
dir. Bir müddet evvel imza edı·ı _ jn. .. iliz hava kuvvetleri 11/12 d" ı b -1 b ı b' k ı-. ' 

'""' lt'e ere ag ı u unan rr ço .... ,. rına almışlar. Hatnyın bu cani: ta-
di,ği anlaşılan bu \'Csıka mareşali Mayıs ;gecesi şunali Almanya ı.ize- tta ~ ı - Ll b me r ewa .... n parç.a a... ıan u - rihinden malumat almaktalar. Yal. 
tazyik maksadile k~noisine tebliğ rine gelerek Hambur~ ve Bre - lunmak.~adır. Krallık otoritesinin nız Said çok miıtee ~iT. Çocuğu has-
edilmiştir. l'im!$ ~azetesinin Fran mene hücum etmişlerdir. İ~iliz aem.~olu olan meşhur altın Asa, te- ta... Aklı hep onda. Sami sokaia 
sız hududundan aldığı hususi ma - tayyarelerinin Bremene bundan sadufen. kurtulmuşhır. Bu ısa, mu s-ıkmak İçin hazırlanıyor, Mdahat 
himnta ~öre General 1'rarıko iı; _ evvelki son iki akında vaptıkları tawd yennde durmuyor v~ hasara içli bir demet gül bulmU§, onu ko _ 
panyadan yapılacak Alman 1leri .(!ibi 'j!ene şehrin merkezinde.~ mes ugramamış olan ba~ka bJT salon - yacak bir vazo aramakta, Yaşar 

hareketinin t:ırihini tayin etmeği ktm mahalleler bçımbalanmıştır. da bulunuyordu. .. düciineeli, _ı.--mn Dadı'yı oyn_,a-
Hitlere bırakmıştır. Bu ileri ha - Son tıücum esnasınd;ı ameliyat L d 12 (A.A ) R r- cu.ya • ......, 
reketine bu ayın on beşindı.>n son- salonuna bomba isabet c<lcn Bre - .?n ra . : -. - .. euter 

10
lcaklar, kim bilir bclk.ı de tnoıyaıea 

parlamento muhabm bildınyor: ğı yiyeceklerden vemcye Muammer 
ra başlanacağı zannedilmektecür. mendekı' "'ehir hastanesi b.Jmbalar A k d k ~ vam a~a~sın a vu. ua ge .- den sıra kalıp k.almıy~cağını cliitii-
General Franco Almanyanın Is - la yeniden hasara uğramıştır. Bun- len hasar netıccsındc. mebuslar, bu nüyordur. 
panyaya yiyecek maddeleri temin dan lbaşka Saint - Joseph hastane- kaç zamandanbcri başk.a b.ir yerde Necdet Mahfiui tıy" atroda gnr • 
edece,ği hakkında Hitlcr ~arafın - sı·ne de :~bet v9ki olmuştur. Mah ,___ b J d 1'- ,,. ,.. 
• ıJ« yaptlT1ll.Ş u unan ve şım ıye xa - düm. Son tiyatro mevsiminin Kw" a-
dan yapılan vad üzcrin;e Alman dud miktard:ı ı·nfılı1k bombası a - d b k d-~ k 11 l 1 

k nr ırço cı:a u .an. ı mı• o an lık Odalanndalci sinirli kompozitür, tazyi -ine daha uzun nıüdde:t ta - tilan liman mıntakasında ibirkaç A K f d 
h -ı d . . B vam amarasırun «çı ti» ın e top sakin bir çehreyle henüz kapanma-

ammu e emerruştır. u suretle ha~ar ateş almışs:ı da halkın <iik- l ki d B 'h · A K 
General Frankonun Almanyaya kate şayan disiplini sayesinde si- anaca ar.!:· u ı tıyat ~-a!:'1 a nuş koltuklan sayıyor. 
k · . t·-· t hh"dl d marası, onıınalden .daha. kuçuk o.l- _Gene mi kompo7'.uon. 
arşı ın.nş ıgı aa u er en kuv- vı'ller arasında nnc:ık bir miktar 1-ı b b t rü'-- h --,, t l A . 1 D maır. a era er aynı e ı;>Qtl aız Kaninin Hataylı dostu pek çok. 

ve ~ an . mı~a arlan, Mareşal 1 telefat olmuştur. Oldukça kalaba- bulıınroaktadır. Lordlar Kamara - Sokakta bir cemmi safirle dolaşı,or 
Petaıne Hj.tlerın Fransız toprak - hk bir İn;t.liz tayyare teşekkülü sının bir uçifh de mevcud_ dur. Nevzad Okçugil, Sadi Kündü: 
lan~da:ı bır ~ısmmın ita~yaya t~r Ha.ıribur~a bücum ederek infilak 
k~dılm;y~eği hakkı~dcı~.ı va?Ierı- İve yan~n bombalan atmışbr. Bu N• • N d N I" Fikri Göze ..• Daha bakayım kim
nı ilen surerek Surıye uslerın<h;n bom'balan şehrin Altona mıntnka- ıçın - e en- ası ( ler vardı. H~psi bu kad~r s:ınıyo_ 
ve İspanyay~ ııeçecek kuv':'et~erın sındaki mı>skun mahallelerinde (Bqlarafı 2 nci sayfada) rum. Daha kımle~ olsun kı ... 
~:ı~~~~e d~::;,ıi~~~ll=~~~da~ır:ı~t~fat~~ m~h~ B~asa~lara sebcbiy

1
detkver - Ele'k.trik limbaları niçin bu kaclar Gece Şehir Tiyatrosu Hata,idn 

1 -~1 · · t k dd d • ~ · mıştır. ır bırahanede O u ca e- iy:ı" ve kuvvetli '-'anıyordu) son temsilini verecek. Bir cru'"ıı ---
ecı ennı ar ı re e ernıvece~.nı . 1. b ' k , o -· 

b"ld' · t ' B el b k. Al hemmıvet ı ır yangın çı mışsa Çünkü elektrik lambalannın için ra hareket. 
ı ırnus ır. un an aş a sa- d ·u·· "f ı · · " tı 

ce-Lorraine'e mukabil harbden ev a_dı-ı..aıyl el ~u reze. cdrın~. ~ra e de bulunan iptidai maddeyi, çok Yirmi üç vilayete san'at 7ev1dni 
iki Fr h d dl .. mu ınıa e crı savesm e uU)'Ume - h.zla ısıtmak imkfırum bulmuşlar- taşıyan yirmi dört ııan'at yolu yol-

~r fran=~~: k~n~şa~rın;.:ı~::e~ sine meydan verilmemiştir. dır da ondan. cwıuna iyi yolculuklar dilerim. 
arazi verileceği de söylenmekıte - İtalyanlara &öre Şu halde iş yüksek bir hararet İs-t Hulusi 
dir. elde etmede imişi. 

Bu tertiblerdeı1 şimdive kadar Berlin 12 (A.A.) - Stefani: Bunun farkına varan ve 'bunu 
Alman ~azetelerinde tek bir ke - İnı:?iliz hava kuvvetleri dün J?e- öğTenen havagazi ve petrol lam-
limenin bile ifşa edilmemiş ol - ce biribirini takib eden dahralar balan taraftarlar derhnl, kendi lam 
masına sebeb Mareşal Petaınin mu halinde şim31i Almanva sahille - balanna da, ancak çok yüksek bir 
vafakatinin beklenmekte 'olması - rinde müıteaddid şehirlere hücum hararette nan beyza (beyaz ateş) 
dır. Şimdilik Alınan ~azeteleı·i bu etmişlerdir. Atılan infilak ve yan- haline gelen bir cisim koydular ... 
mevzu etrafında sadece Fransız ~ın bombaları meskun mahalleler- Havagazi iizerine konan bu şey, 
.basınının ya:ltlarını nakletmekle de hasara s"'Jebiyet vermişse de beyaz bir gömlek, veyahud kafesti. 
iktifa ediyorlar. askeri tıedefler hiç bir zarar J@r- İtte havagazi liimb.ahın üzerine 

Fakat Times gazetesine göre a- merniştir. geçirilen bu kafes, fevkalade yük-
miral Darlan bu darbeyi çoktan ha Gece avcıları ve tavyare dafi sek hararet karıısında, nan beyza 
zırLamış b~U.nmaktadır. Fran~nın batarvaları beş İngiliz tayyaresi haline gehnekte ve parlak, beyaz 
Milletler Cemiyetinden ayrılmasıı düsürmüşlerdir. bir ışık neşretmekte idi. 
bunun bir alametidir, Suriye man - Bu kafes veyahud gömleklere, 
dası huku!tan sona ermi~r. Tahlil edilen gıda maddeleri bunları icad edenin ismine izafeten 

MarCJ&l Petain'in herhalde bu Ouver gömlekleri veynhud kafesle. 
teklifi reddedeceği çünkü Hitler - Belediye Sıhhat lfleri Müdürlü.. ri denilmektedir. 
Darlan tertibinin sarahatle mütare. ğü. son bir ay içinde muhtelif gl - -------

ke hükümlerine karşı bir tecavüz o- da maddelerinden alınan nümune- Resml tebıı·g\J ler 
lacağı zannedilmektedir. lerin tahlil neticelerine aid bir ta.. 

Zurich 12 (AA.) - Reuter: por haztTlamışUr. Bu rapora göre; (8aftaralı 5 inci sayfada) 
Berlinden alJrCan haberlere gö - bir ay içinde kimyahanede tahlil o- hava dafi bataryaları tarafından 

re Almanyanın emniyetle beklediği luna.n 1398 gıda maddesinden düşürülmüştür. Bir tavvare de yer 
yeni siyasi muvaffakiyetler tabak - 11 O u bozuk çıkmıştır. 121 aüt nü. de tahri'b edilmiştir. Hafif deniz 
kuk etmem:~ir. munesinden 9 u, 34 memba suyu kuV'Vetleri, :3. deniz topçusu da 4 

Basler Nachrichten gazetesının nümunesinden 4 ii, 285 ekmek nü- İ~iliz tayyaresi düşürmüştür. 
Berlin muhabiri şunları yazıyor. muneı!inden 8 i, 35 makarna, şeh- Ayni müddet zarfında 18 Al -

Ahnanyanın arzu ettiği ııartlar riye nümunesinden 3 ü, bozuk ve man tayyaresi ka)i>edil!niştir. 
dahilinde bir iş birliğine dair Vichy 18 kahve nümunesinden 1 3 ünün İtalyan tebliği 
henüz sarih bir karar almamıştır. mahlUt olduğu anlaşılmı,tu. Roma 12 (AA) - İtalyan or -
Von Papen'in Türlciyeye avdeti de Yeter.iner ıi~f.eri kimyahanesinde duları umumi karargahının 341 
tehir edilmiştir. tahlil edilen 50 hayvan gıda mad _ numaralı tebli~i: 

İ!!panyada yapılan yeni tayinler desi nümunes:inden de 3 ünün bo. Şimali Afrikada Tobruk mınta-
fspanyarun taldb edeceği siyaset zuk olduğu neticesine varılmıştır. kasında topçu faaliyeti ~örülmüş-
hakkındn general Franko ile Ser • tür. 
rano Suner arıuıındaki gizli hir an- Zehirlenerek öldü 1.1 .Mayı~ gecesi düşman, Bin -

Zengin . kara elmas 
dryarlarımızdan biri daha 

(llaftarafı 6 na ıayfada~· 
Çeltek madenini. maden mühE!ll
dislerimizden Kerem Altav işlet
mektedir. Bugünkü modern teşki
latın yapıcısı olan gayretli ve te
ragatkar genç mühenclisimiz, 9ı8 
de mühmel ve metruk bir halde 
bulunan bu sahada faaliyete ~eçe
rek. evvelce bu rnacienin ehemmi
yetsiz oldu~u ve matlu;b olan istih
sali meydana getirmekten çok ıu
za-k bulunduğuna dair serdedilen 
mütalea1arm hilafına hemen iec 
başlamıs ve 12 yıldımbcri yılıne
dan, usanmadan tam bir fera~at 
1çinde çal·şarak enerjik mesaisi ıv.e 
bilJ?isile vaktile ç:plak bir dae ba
şı olan bu sahada J?iizel ve asri bir 
maden kasabası vücuda getirm~ 
muvaffak olmuştur. Evvelce çek 
iptidai bir şekilde ve birkac kuyu 
açılara-k köylüler tarafından çıka
rılan çok az miktardaki kömür bi
lahare tamamen terkedilmiş ve 
hatta madenin kısır ve zengin ol
madı~ ;hakkında ,t!arib bir kana
at te hasıl olmuştu. Faknt cümhu
rivet idaresi her isde olduRu i?ibi 
Celtek kömür maı:lenint? de büyilk 
bir ehemmivet vc>rmi'3 ve lbnraya 
(!Önderilmic: olan müht>ndis Kerem 
Altavın himm~t ve ırayre~il,, Cel
tek 1invit kömür madeni yeniden 
"an ve havat bulmustur. 

lasamamazlık bulunduğu tarzında gazıyı denızden bombardıman et-
tefı1ir edilmektedir. Beşiktaşta; Uzuncaovada oturan mek teşebbüsünde bulunmuştur. s· H lk . al şmafarı 

Basler Nachrichten ga7.ctesinin Ay~ adında 35 yaılarında bir ka. İtalyan sahil bataryaforının ve Al- IV3S a. 0YI Ç I 
qudaoeşfe muhabirinin bildiıJiğine dın bundan l O gün evvel zehir len- man bombardıman tayyarelerınin Sivas (Hususi) - Halkevi ŞU -

göre Hırvatistandaki kukla hüku - me alaimi gösterdiğinden tedavi e- seri müdahalesi düşman ~emileri- beleri çalışma pro,ğramlarını hazır 
met reisi PavJ,.viç'le kont Ciano a- dilmek üzere Beyoğlu hastanesine ni çekilmek mecburiyetinde bırak. Iıyarak idare heyetine vermekte
ra~nda hududlara aid müzakereler kaldırılmışh. mıştır. Üç cüziilama büyük çapta dir. Bu çal~malar geçen senelere 
-le güçlükler çıkmıştır. Kalaysız tencereden yediği ye - bombalar isabet etmiştir. nazaran daha çok verimli ve da-

Hırvaristan Bosna ve Hersek'ten mekten zehirlenen Ay~ dün hasta.. Şarki Afrikada Amba-Alagi ha çok faal bir vaziyebte olduğu 
-naada Dalmaçyanın bir kısmını da nede ölmüttür. , mıntakasında düsman şiddetli bir önümüzdeki sene iç.in önemli bir 
"stemekte, ltalya iae buna yana~a Vak'a etrafında adliye ve zabıta hücumda bulunmuş ise de her ta- çahşnıa de'Vresi ba ltyaca~ı ş1mdi-
maktadır. tahkikata devam etmektedir. rafta püskürtülmü$tilr. den anJa.şılmaktadır. 



SiZİN DE TAKDİR 
~ ETTIGiNIZ 0ZERE 

.\srnmz modasının zarafet ve inceliğine inzimam eden 
üstad tennenn mehareti, kadın da gençliğe matuf şa-
7aıu ba.yr~ bir be4en tenasübü a.rzeder 

Fakat yüz ve onun bututa gnezedirlcr. Eter bu nuk~ 
, .. lii.zun. relen illtlm.am g~terilmnse, seneler bu hatları 
ba.şk:ab..nna pek çabuk tarkettirirler. Bu, sizin bir sı.rrmız
dır ki, o.fak bir dlkka tslzlik veya Uımal neticesi rak.ıbeleri

nizln dik.kat nazarllldan UZ&k kalamaz. işte senelerin (bil
hassa ııadk ve hassas cUd ere musallat olan o tahribkı\r 

senelerin) cl\ctinize çlzmektl oldufu ve bialeıi'Ce (bidayette 
pyrl maluas) ine~ çizgilere ihmalkar kalma.yuı.ız. 

Zamanla cildinizi soldurnak olan ve sizi pek çok defa vaı.ıt..~ ba
ra.h ~en bu iiuaları alqam Ye saba.h KREM PERTEV'le yapacaft
nu: ulak masajla re.Cc:dinJz. KBEM PERTEV'in bu mucizesinft yiiı 
binlerce ılıemclnsinis cibı s~ de hayret n memnuniyeUe şah1d. ob. 
cak&m.ız. Görec~ k1 slma'llJz, ebedi ıençliğinizJ herkese matru
raoc soyliyeceldir. 

KREM PER'l'EV'\n terk.ıöiııdeki faal au.sır en derin çizclleri bile 
iz~ gecikmlyecddir. Bugünden itlba.reıı si% de bir tüp KRElt 
PERTEV'i tan.iri masa.n.ızda bulund'U.l'Unuz. O, ayni 
ni.zgü.rlAnn n kunet.li rimeşln en iyi muhafuıdır. 

Mriddei umumiliğinden 
Sinop umumi ceza evindeki mnhküm ve mevkuflara 941 mali yılı için

de verilecek 182500 na. 292000 nded ekmek 10.5.941 gününden itibaren yir_ 
mi gün müddetle ve kapalı zarf usulıle eksutmeye çıkarı.lnuştır. 
Yevm~ 500 ila 8-00 ekmek verilecektir. 
Bedeli muhammen 37142 lira 40 kuruş olup teminatı muvakkate 2786 

lira.dır. 
İhale 30.5.941 Cuma günü saat o.n dörtte Sinop C. Müddeium.umi.l.iğtnde 

yapılac:lktu'. 

Şart.name ta.ti! günlerindtn maada hergün Sinop Müddelumumiliği ka-
~ln<ie g(frillebleoeğinden talihlerin müracaatları ilD.n ounur. c3632a 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
IC111"11lttl taratJ: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
ıaıx 11e aJana adedi: • 

lira! ,.. ti&ar1 bet neTi banka ~umeıet-s 

~~ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOfl 

Ziru' Ba.ntuında kumbaralı ft ihbarlll tua.nuı heaa!>lanD4a 

enu 60 lirası bulunanlara aenede 4 defa çek.il~k kur'a ile a.eaP • 
daki pllna göre ikramiye datl\ılacattır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 
4 

40 
100 
i20 

" .. 
" 
" 
" 

500 " 2,000 .. 
250 " 1,000 " 
100 " 4,0JJ " 50 H 5,..;JJ " 40 " 4,8JJ ,. 

•60 " 20 .. 3,200 " 
Dikkat: H"5ab!anndAti ı-aralar bir tene iÇinde 50 .lirad&n af&tı 

ctü.şmiyenlere ikramiye çıktılı takdiJ:de ~ 20 tulasıile verilecNıir. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart. ıı Haziran, 11 EylUI, 11 Birin. 

ci Kanun tarlhlerinde çekilecektir. 

Almaca.k ~ya Muhammen 
fiya.tı 

30 duzüne Kod.ak Röntgen filim 30 x 4<I S . 13.73 
15.30 102 • • • • 35,6 x 35.3 

(Lokman Hekim) 
Divanyolunda 1 04 No. da hergün 

basta kabul eder. 
Telcfonı 2 I044-23398 

l lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Klfaatl ilanları 

ı 
20,000 aded cağ t.orbası 'Pazarlı~la satm alınacaktır. Tahmin fiatı 1 

2'9,000 lira teminatı 4350 liradır. ihalesi 2015/ 941 Salı günü sa.:ıt 15 de j 
Ankarada M. M. V. ~tın alma komis 10nı.ınd:ı )'lapılacaktlır. Thli:blerln 
belli vakitte komisyona gelmeleri. ..2376 _ 3667• 

* * 100,000 kilo süt kapalı zarfla eksiltmeye konmu.ştı.ır. İhalesi 29/5/ 041 
Perşembe günü saat 11 de Ank.arada Lv. Amirliği ,satın J.lm<\ komiSyonun
da. yapılacaktır. Tahmin bedeli ~o.ooo lira ilk teminatı 1500 li:adır. '1.'alib_ 
lerin kanuni vesikalarae tek'lıf mektublıı.rını ihale saaUnden bir saat ev_ 
vel komisyona vermeleri. c237iJ _ 3623• .... .. 

160.000 kilo yoğurt alınacaktır. Kapalı za.rf ile eksiltmesi 29/ 5/ 941 Per
şembe günu saat 15 de Ankarada Lv. Amirliğı sa;tın alma komisyonunda 
ra;ı>ıl'acaktll'. Tahmın bedeli 4.8.,000 lıra llk teminatı 3600 lıradır. Talıb_ 
lerın kanuni vcsikalarilc teklif mektu-bla.rmı iho.le sa.ati.nelen bir saat ev-
vel komisyona vermeleı·i. 12372 _ 36'l5• 

* * Aşağıda yazılı benzin ve ya~lar p1 zarlrkta. satın ahnac".l.~ır. İhaleleri 
hizalarında yazılı gün ve sa.atıerde Çorluda a.skerl satın alma kom~yo
ntmda rav:ıacaktır. Talihlerin belli vakitlerde komisyona gelmeleri. 
Benzin In<:e vakwn Va.lvalin Ore& İhale gün ve saati 
Kilo K~ Kilo Kilo 

10,000 
10,000 
10,000 

500 
500 

250 250 15/5/941 14 
250 250 20/5/ 941 14 
250 250 22/5 / 94:1 (14 1 

.... * 12378 - 3594., l 
6 X 12 ob'adında 964 a.ded iç ve 964 aded dı.ş ve 16 X 600 eb'adında ı 

3o4B iç ve 351 adOO dış 13.sttği alinac::ıktll'. Hep.;ınc tahmin edilen fiatı ı 
29,518 ltra 60 kuruştur. Pazarlıkla cksllt.mcsi 16/5/941 Cuma günü saat 
15 de Ankarada M. µ. V. satın alma komisyonunda. yapılacaktır. Talıb
lerin kanuni katt temınatlarıle belli va.kitte komisyona gelmeleri. 

c2300 _ 369611 

.... * 30,000 ton .,ehli' nakliyatı kapalı zarf ile eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
30/5/94.l Cuma günü saat 16 da. Anka.rada. Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 75,000 lira Ult tenıLrıatı 5000 li.. 
radır. Ev31ı.f ve şartnamesi komisyonda görülür. Talihlerin belli gün ve 
saatten btr saat evvel ka.nunt vesilcal:lrUe teklif mektuıbluını komisyona 
vermeleri. c2389 - 3698• 

• * Keşif bedeli 308,368 lira olan benzın tanklo..rı kr.ıpalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 23/ 5/ 941 Cuma. günü saat 15 de 'nkarada M. M. v. 
sa.tın alnn. k~mi..ı;yonunda yapılacaktır . .İlk teminatı 16,081. lira 72 kuruş
tur. Şartnameı.i HiSO kuruşa komiSyo ndan alınır. Talibleı in kımunl veaL 
b.larile teklif mektublarını ihale s:ı.a tlnden bir saa~ evve: komiSyona ver-
meleri. (%336.3349) 

1 
Tahmin 
bedeli 

1000.00 

1108,66 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 
İlıt• 

teminat 

75,00 

83,15 

Unkapanındıa Ha rraççı Kara Mehmed Ma.h. Fener 
cadd~nde 9, 9 /1 No. dükkan enkaz satışı. 
Emi.:'gA:n.da Eımrg ıi.n cad.desLnde 26 No. yalı enkazının 
.satışı. 

2532,00 189,941 Rııımellhisarındıı Refild>oy sokağında 31.83 No .... hşab 

2150:,00 ;161 ,.ıs 

J..219,25 e1.« 

yalı enkazının sa tı.şı. 
Unk.apanında Ab dulezelpaşa caddesinde 7 parsel nu
maralı bina enknzmın satışı. 

SuH.a.na.hmodde A l~mda.r mahalles1nLrı Karanlık.seb_ 

reci sokağında 7-9, ~/l, 9/ 2 numa.ralı aükkfı.n ve 2 ev 
enka1.ının satışı. 

' Toprak Mahsulleri Ofisinden 
Bugüne kadar yapılan mübayaalarda satın alınmıya· 

rak sahiblerine iade edilmif olan Y oğurulmuı ve mağ • 
fUf afyonların toprak mahsulleri ofisi tarafından utuı 
alınmasına karar verilmit olduğundan müstahsil ve
ya mutavassıt ellerinde bu gibi afyonları olanlar atağı
daki hususatı ehemmiyetle nazarı dikkate alarak bu 
nevi afyonlarını ofis·e satabilecekleTdir. 

1 - Yoğurulmuş ve mağfUf afyonlar, sandıklı olarak 
latanbulda ve Afyonkarahisarındaki ofis tubeleri tara -
fından ıatın alınacaktır. lstanbul ve Afyonkarabiıarın· 
da malı olanlar bir sandığı dolduracak kadar afyonları 
bulunmadığı takdirde sandıksız olarak asgari hadlerde 
dahi teslimat yapabilecekler: gibi, birleıerek araların -
dan birisini mutemed tayin etmek suretile dahi teslimat 
yapabilirler. Bu takdirde teslimat sandıklı olarak ya • 
pılacaktır. Ofis bu mutemedi mal ıahibi addeder. 

2 - lstanbul ve Afyonkarahiaarı haricindeki mahal· 
ferde a.a.k:n olup ellerinde mabut veya yoğurulmuı af
yonu olan mutavassıt veya müstahsiller bu mallarını 
bizzat veya bir mutemed marifetile ofisin yukarıda 
bildirilen iki ,ubesinden birine nakil veya irsal ederek 
bu iki şub'ede sandıklı olarak malları teslim edecek • 
lerdir. 

3 - Bu kabil afyonlar en geç 10 Haziran 1941 Sah 
günü aktamına kadar lstanbul veya Afyonkarnhisarın -
da ofis ~ubesine teslim edilmit bulunmalıdır. Bu tarih -
ten ıonra yapılacak teslimat kabul edilmiyeceği gibi bu 
yolda serdedilecek hiç bir mazeret dahi kabul edilmi -
yecektir. 

4 - Afyonlar İstanbul ve Afyonkarahisarında ofisin 
muvazzaf eksperleri tarafından muayene edilerek ma
hiyetleri tayin ve mağşuşlardan tenzil edilecek d:ğer ec
nebi maddeler niıbeti tesbit olunacaktır. 

5 - Y oğurulmuf afyonların ince toplanmı~ olanlarına 
beher morfin derecesi için 50 kuruf, kaba toplallllllf o -
lanlarına beher morfin derecesi için 37,5 kurut ve mağ
fUf afyonların da kıymetsiz olarak ayrılıp ofise bırakıl· 
mıf olanlarından gayriı~ne f&JDİI olmak üzere, beher 
morfin del'ecesine 25 kuruf fiat tesbit P.dilmittir. 

6 - Bu karar afyonların temiz ve ince toplanması 
uğrunda yapılan propaganda ve teıviklere ve bu mak -
sadla ofisce alınan ve alınacak olan tedbirlere zerre ka
dar halel getimıiyeceği gibi mağfuı afyon aahiblerine 
Herdeki mahsuller için cesaret verecek mahiyette olma -
yıp, sahibinin hataaı yüzünden bu kabil afyon~ bağlı 
sermayenin seyyaliyetirti temine ve hassaten memleket 
servetinden addettiğimiz yoğurulmut ve mağıuf af -
yonlann da bir defaya mahsus olmak üzere kıymetlen -
dirilmesine fırsat verilmesi maksadına matuf tur. 

7 - 941 Mübayaasında mağşu' afyonlar sureti kat -
•iyede müb.ayaa. edilmiyeceği gibi yoğurulmuı afyonlar 
dahi mübayaa harici bırakılacaktır. 

8 - Fazla tafsilat mahalli vilayet ve kaymakamlıklar 
vasıtasile köylere kadar temin edilmit t>lmakla beraber 
alakadarlar bu tafsilatı ekim mıntakalarındaki en ya 
kın Zxaat Bankası şube ve ajanslarile ofis şube ve a 

Tahmin be®lle.ri ile ilk temınıı.t m ikt.arları yukarıda yazılı beş parça. 
enkaz satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya. konulmuştur. Şart.name. 
lerl Zabıt ve Mua.melfı.t Müdürlüğli kaleminde görülebilir. İhale 26/5/941 
Pazartesi günü saaıt 14 de Daimi Encfımenıde ya.pıJaoaktı.r. Talıblerln 

ilk temma.t makbuz veya nıektublarıle ihale günü muayyen .~atta Daimi 

janslarından da alabilirler. <C3671n 

' 1 

Encümende bulurun.a.ları. «3ı599• 

Devlet DemiryoUarı ştetme U. M. dan: 

Muhammen bedeli (144-0ı lır& olan 3000 nılo l~L5 milimetre genişli
ğinde ve on metre boyunda rond izole (26.5.194.11 Pazartesi günü saat 
(114) on dörtte Haydarpaşada Gar binMı <Lahilındeki komisyon tarafın-
dan aQJ.k eksiltme usullle satın alınacaktır. ; : 

Bu işe girmek i.Steyenlcrın (1081 lıralıJc muvnkıkat temina~ ve Jca.nl(.. ' 
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gunu saatine kadar komisyona 
müracaatları lii..zımdı.r. • 

Bu işe aid şa.rt.nameler komisyond•n parasız olarak datıtıl.maktadır. 
c3593• 

Neşriyat Mudürü: Belim Ragıp Emeç 
SABiBLERİ: S. Ra.gtp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLion. 

ı adet 2000 liral.ık - 2000.- lira 
ı , ıooo • - aooo.- • 
1 • '160 • - 1500.- • 
' • 600 • - 2000.- • 
• • 250 • - ~000.- • 
il • 100 • - 3500.- • 

80 • IO • - '°°°·- a 
soo • 20 • - tooo.- • 

İnhisarlar lsta,ıbul Baş Müdürlüğünden 
941 mali yılında idarenin tuz anbarlarma gelecek tahminen 5000 ton 

tuzun nakil vesaitinden anbara nakil ve istif işi açık eksiltmeye konul.. 
muştur. 

Muvakkat teminat 375 lırııdır. 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün ve eksiltmeye i.Ştirak için 

26 Ma}'l8 941 Pazartesi günü saat 14 de BaşmüdürlüğUmüze müracaatları. 
c3515ı 

- Lastik Çocuk Donları ve Fabrika Kayışları ~ 
Yeni açılan mağazamızda. sırf kauçuktan yapılmış lastik ~otııık don_ 
lan, her cins ve boyda. li.ıttik fabrika kayışları, birinci kalite otomobil 
kaynak lastikleri, araba ti..o;tiklerl, yazlık keten ayaklubılar, liıst.ll el
divenler ve her türlü liisti1' malzeme bulunur. Lastik üzerine f>iııarlf ı 
kabul edilir. Çemberlltaş sinem•sı yanında No. ıs ANADOLU LlsTiK 

DEPOSU, Telefon: 2328! , 

ioA2uiNi siuN is BANKAsıNoA 
İKRAMiYELİ HESAP AÇAR 

Karacabey Merinos yetiştirme 
müdürlüğünden: 

çiftliği 

Müessesemiz koyunla.rında.n istihsal olunan 5 bin kilo yarımkan meri.. 
no.s yapağı 15 gün müddetle ve kapalı zar! usulile arttırmaya. çı.ka.rllnıı'
tır. Arttırma 23.5.941 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15 de çi1tlık 
müdürlük binıı.sında. _ye.pı.lncaktı.r. Muvakkat teminat 563 liradır. Bu 1şe aid 
şartname Bursa Merinoo yet.iştırme müiebtişliğile çiftlik muhasebesınde 
hergün görülebilir. İsteklilerin ayni gün ve saatte çıftlik merke-&nde bu-
lunmaları. (3510) 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden 
Şubeml.ııde münhal bulunan muhtelif ticroUi memuriyatıere aaıllarımn 

avdetine kadıı.r muvakkn'W kaydile rremur alınacnğmdan talib olanların 
15 Mayıs Perşembe gunu şubemızde yapılncnk imtihnna iştiro.lı:: ve bu 
hakkı iktlsab etmek üzere •c k:ıl.ı.rını 14 günü akşamına kadar ubeını-
ze ibraz etmeleri. c365Ş, 


