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/ l,.ak yangını 
iiyü memelidir 

Irakla - İngiltere ara-
dı. aında çıkan müselli.b ih· 

tili.fın bir in önce izale
ıi li.zımclır. Gayri mem
nun Araplar ve tahrikçi-
ler Arap Y arımaclaaını 
atqe vermekle bir fey 
kazanacak değillerdir •. 

----

~n: ETEM iZZET BEINCE 

Iraktaki askeri harekat devam 
~iYor. İngiliz tayyareleri iki gün
tııberi tiaha ziyade faaliyet gös
~rıniye başlamışlar, Irak hava 
q.vvetlerini ve Habbaniye etra
lıııdaki topsu mevzilerini yarıya· 
tıh tahrip etııı.işlerdir. İngiliz ka· 
11 luıvvetlerinin Basraya çıkarıl
~lsı.na ela devam edilmektedir. 
•tablus cephesinde ve Alıdenizin 
~Yeti "B111umiyesinde İngilizlerin 
" ciddi ve müşkül bir taarruz 
~rıısında bıılundukları bir ,aıt•· 
.. Irakta çıkan bu yangınm bütün 
~ap tibihceziresine sirayet etti-

~ lilıııek istenmesi yolunda" 111aatte
~!iif gayret sarfedildiği ıelen ba
'ttlerden anlaşılmaktadır. Bu 
f•Yreti sarfedenler lngiliz - Arap 

!. 1~Slınıetini muhtelif zamanlarda 
.. ıı,.ik etmiş olanlarla Arap istik· 
~lcileri ve beşinci kollardır. Eski 
"1ldUs Müftüsü Filistinlileri mü
tıldeleye davet ettiği Kibl; Şunda 

sfl ~ bazı tabriki.t ve tezahürat ııö· 
r l1ilınektedir. Alman n İtalyanla
t~ lııı tahrikçi ve pyrimemmm -.ıı

llırlarla bir arada, bilhassa IGtl al
~ l'ıl içinde Irak, Suriye, Hicaz, 
ı. eıııen, Mısır, Filistinde yaptık-
tı hazırhk umumi bir tahrik 

latikametiıae doeru ilerlemek hr· 
~lıııı kazanır ve ateı bu ülkelerin 
t:,ıeti umumiyeslne sirayet eder· 

; Vaziyet hiç şüphe yok ki Arap 
-.~~ımadası üzerinde dddll ve 
~·~şkiiJ bir mahiyet iktisaıı eder. 
ta"Yle lıir vaziyet Mısırın müda· 

1, asını zorlaştıracağı kadar İııgl
~lerin Orta Şarktaki durum ve 
~eııfaatlerini de ızrar edecek ve 

•ç şüpt.e yek; İran ve Türkiye 
~rafından da ciddiyetle nazan 

11k~ate alınmak ihtiyacını göz
~ilne çıkaracaktır. Bizim, aoktai 

~ -..~arunız Iraktaki hareketin böyle 
~ litssif Jıir safhırya girmemesin· 

1' ~.ıı ve muslihane bir idarenin her 
1\1 tarafın hüsnünyetine dayana
Ilı it vaziyeto: hi.kim olmasından 
~•retti. Fakat, hadisatın inkişaf 
1\ ki; ve telakkiler arasındaki te
lt d dostumuz ve müttefikimiz 
~lılılar ile İngilizleri müsellah 

4. İhtilaf haline sokmuştur. timi· 
~llıiz hala, her iki tarafın anlaşa
\ 1ı: hadiseyi sür'atle tasfiye ve 

4 trtaraf etmesi ihtimali lizerin· 
tdir. ) 

~1İbtiliıfın bu şekilde hanini blıim 
t ediğimiz k11dar, menfaatlerini 
; eınniyetlerini müdrik diğer A· 
ı./ devletlerinin de istiyeceğinden 
'n~he yoktur. Nitekim, Mısır 

' .51 

kiinıetinin Bağdad nezdinde 
(Devaım 5 in~ Sahifede) 

YAKINDA 
SON TELSRAF'ta 
BAŞLIYOR 

O N U N 
lfAYATINI 
A.nlatıyoru m 

\'•ı.n: Haluk Cemaf 
• ııa -• bk ll~1.I mahsulü de
•lld;r. Ray:ı.tın ta kendisi ı.er 
~iin ırordiitünm kadın, .:..ı,ek 
t ı,. Volt hsnlarcı..n en pyanı 
ı!::;- tipi y..,.t:uıJa.rdan ı...... 

.. doinı .. sahih -· l'alarıdJr. 

.ı\ik, lilal, zevk, ttlks, n>ab
l'Unı iyet, iztırap, saadet ve ö· 
rtıürıenn tükenişi.. 

YAKINDA 

i 

Irak bir ihti· 
lal ve hükô· 
met darbesi 
arifesinde! 
Mısır Hükumeti ih
tilafın sulh yolu ile 
halli için Irak Hü
kumetine bir me-
saj gönderdi 

ısır Başveklll bl 
aalaşmıya varııa
c:atım Amit ediyor 
Kahire 6 (A.A.)- B.B.C. Kahi

rede bir hatip lrakın ihtilal ve bir 
lıükdmet darbesi arifesinde bu
lunduğunu söylemiştir. 

M1Sm BAŞVEKİLİNiN 
BEYANATI 

Kahire 1 (A.A.)- Mısır Başve· 
lılti dün apğıdaki beyanatta bu
laııınuştur: 

•Bu müşkül zamanlarda, Irak 
klikiimetinln •Cır nıes'uliyetlerini 

1 

.. 
..... 

~·---) 

Filistlnltleri İngiltere aleyhine 
mücadeleye davet eden eski 

Başmüftü Hüseyin 

Irakta ne Al· 
man tayya
resi ve nede 
subayı yok 

•• 
Çöl mnhanılıelerlnde Mr lııgı1iz mfifreseııi dtiıman karşısında 

Tobruk' ta her 
iki taraf şimdi 

dinleniyor 
Mihverciler son 
taarruzlarda 50 
tank kaybettiler 
Kahire, 8 (A.A.) - Tobruktaki va

~eli gözden geçiren askeri sözcü, 
kar§.J.laşan kuvvetlErlıı son muharebe
lerden aonra, &imdi dinlenmekte ol
duklannı ıöy !emiştir. 
Hücumtnı birinci günü düşman 2000 

metrelik bir çökertme açmıya ve Ce
aubu Garbı tarafında bir cep teşkil 
etmlye muvaffak olmuşsa da, dahili 
müdafaa haıtmdan bir kaç kilometre 
mesafede bulunan bu cebin uzunlu
tu.nca yeni bir İnglliz müdafaa hattı 
-.ııs edilmiştir. 

Sözcü, düşmanın limdjye kadar 50 
tank kaybetmiş olmasının pek muh
temel olduğunu söylemi~"tir. Denizle 
münakale daima açık bulunmakta
dır. Bir kısım esirler buradan gönde
rilmiştir. 

Amiral Darlan 
tekrar Pariste 
konuşacak 

Bu defaki müzake
reler büyük ehem

miyette olacak 
Londra 6 (A.A.) - İsviçre raci. 

yosunun bildirdiğine göre, Amiral 

Darlan Parise gitmiştir. Refaka· 
tinde diplomatik müşavirler var
dır. 

Spiker, Amiral Darlanın Pariste 
yapacağı müzakerelerin Almanya 

ile Fransa arasında münasebet • 
!erin istikbal bakımından büyük 
ehemmiyette olacağını söylemiş.. 
tir. 

Amiral Darlan, bilhassa M&reflll 
Peten ile görüşmüştür. Söylendi· 
ğine göre, Amiral Mareşale -wr -

(Devamı 5 inci ~) 

5 -10 lira aylıkla fab
rikalarda doktorluk 
yapanlar varmış 1 

~--~---~ .. ~----~~~ 
Bunların 

etibbanın 

ekseriyetini resmi 
teşkil ettiği anlaşıldı ! 

Bir doktor aynizamanda 6 - 7 fabri
kayi birden nasll idare edebilir? 

riyetini o mıntaka1ardaki resmi etib
banın teşkil ettiği görülmüştür!.. 

Bunun üzerine Etibba Odasına mü

Amerika,ge· 
il . h. 1 m en ıma- ı 

ye için harbi 
göze almalı 
Mlmessıııer Mec-

1 llslnde bir batip ı 
b6yle bağırdı 

Vaşington, 6 (A.A.J - cB.B.C> 
Mümessiller Meclisinde ecnebi ge- i 

milerin müsaderesinden bahse-
den bir hatip demiştir ki: <Gayet ' 
tabil olarak Büyük Britanyayn 
gemi kafileleri göndereceğiz, mll
;,arlarce kredi açtık. Yardım için 
söz verdik' Gemi kafilesi yapma- 1 

dan sözümüzü tutamazsak ne olur? ı 
Gemilerimizi himaye etmek bizi 
harbe sokacak ise, bunun Jçin mi 
duracağız.?. Kat'iyen .. > 1 

Amerikada 
tayyare ima· 
latına son de· 
recede hız 
verilecek 
Bazveltln Harbiye 
Nazxrıaa g6nder -

dlll bir mektup 

Amerika Harbiye Nazırı Stinıson 

yaşington 6 (A.A.)- Ruzvelt, 
Haı:Jıiye Nazırı Stimsona bir mek· 
tup göndererek, bilhassa demok
rasilerin semalara hiıkim olması 
ve bunu elde etmesi lazım geldi
ğini kaydetmiştir. 

Ruzvcl•, bilhassa bombardıman 
tayyareleri imalatının geniş mik. 
yasta arttırılmasına gılyret sarfe
dilınesini istemiştir. Bu Jmsustaki 
gayretlerin idamesine Harbiye 
Nazırı memur edilmiştir. Ruzvelt 

(Deva.mı 5 inci SaJılfode) 

Eresc- · 
o .<f 

: .. 
Keramya 

· ·ro i lltiİ Pto'b'ari 
__ p(>tamos 

E 

SAKIZ 

çeşme 

o 
Pirğı- Kalam o 

Ayazma 
BERGA 

Dikeli 

Çandar!ı! 

0 urla 

oSivrihi 
Hıpsil 

İtah·anlarm işgal ettikleri Sakız adasının mevkiini gösterir harita 

Hava kuvvetinin yarısını kaybe· 
den Irak ordusu, hariçten yardım 
görmedikçe kara ordusu ile başlı· 
yan harekatta büyük iş göremez 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
1 - Ege denizinde 

mihYer zinciri: 

Radyo gazetesinin ;,erdiği bir 
habere göre 5 mayıs günü saat 
18,10 da iki İtalyan torpidosu ve 
bir Alınan nakliye gemisinden 
mürekkep küçük bir kafile Sakız 

adasına yanaşmış ve Alman • t. 
talyan kıt'aları karaya çıkarak hiç 
bir mukavemete maruz kalmadan 
işgal etmişlerdir. Teeyyüt etmiyen 

bir habere göre de Alman tayya
releri Rodosa gelmişlerdir. Evvel. 
ki yazılarımızda tahmin ettiğimiz 

(De-v:ımı 5 tııc; Sahifede) 

Cephe Gerisinde lıtanballa Bayanlar 

Bu ·sabah Partide 
1

bir toplantı yapıldı 
~------~ı .. --~-----

Dün gece 
bakıcı kursu 

F atilıte iki lıasta
f aaliyete geçti 

Her mahallede on evden bir kadın 
yeni açllacak kurslara devam edecek 

Rabbaniye etra
lı ada vaziyet 
m8şkll ve nazik 

Türk Hekimleri Dostluk ve Yardım 1 

Cemiyeti İdare Hey'eti şehrimizdeki ı 
fabrikalarda çalışan doktorların bir 
listesini tanzim etmiştir. 

Bu münasebetle tetkikler yapılır
ken bazı doktorların beş, altı fabrika
nın doktoru olduğu anlaşılınıştır. Hal
buki bir doktorun beş, altı fabrikanın 
sıhhat işlerini hakkiyle idare etmesi 
müınkün olmadığı halde bunların be
her fabrikadan 5 - 10 lira aylık al
dıkları ve bu kabil doktorların ekse-

racaat edilmiş ve bir dktonın ayni 1-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:-ı 
zamanda 5 - 6 fabrikayı idare etmesi 
mlimkün olarnıyacağı, böyle cilz'i bir 
ücretle çalışmanın da doğru bu1unn1a
dığı bildirilerek amele sayısına göre 
ücret tesbiti ve fabrikalara doktor ta
yininin Et.ibba Odasının ma1Cımatı 
tahtında icrası istenilmiştir. 

Yardım Sevenler Cemiyetinin 
İstanbul şubesi idare heyeti bu 
sabah saat 11 de Cağaloğlundaki 
Parti merkezinde ilk toplantısını 
yapmış, kazalarda açılacak hasta. 
bakıcılık kursları ile kadınların 
milli müdafaa işleri üzerinde faa.. 
liyete geçmleeri hususunda karar· 
lar vermiştir. 

Elli kişiye 
tenezzüh lasti
ği verilebildi 

Kahire 6 (A.A.)- Iraktaki va
ziyetten bahseden askeri sözcü, 
Alman tayyare zabitlerinin fraka 
gelmiş olduklarım gösteren h>r 
a13met olmadığını söylemiştir. 

Sözcii, Irak tan·are kuvvetleri 
mürettebatım 120 kadar olarak 

.. tahmin etmektedir. Bu tayyare
(Devamı: 5 inci sayfada) 

Raşit Ali'ni~ 
Almanya'da:q 
yardım istediği 
teeyyüt etmedi 

Londra1daklrrak Se 
llrl lngillz Barlciy~ 

NezareUne gitti 

Bozguncuları 
ihbar edenlere 

teşekkür 
Bağdat 6 (A.A.) - Hükumet, 

dün akşam neşrettiği bir beyan. 

namede, İngiltNeye satılmış olan 
bozguncuları hükı'.ımete ihbar e
den halka teşekkür edilmektedir. 

Beyannamede kıtaata harp esir ' 
lerıne Arap an'anesine tevfikan 

iyi muamele olunması tavsiye e
dilmektedir. 

Lonıira 6 (A.A.) - Bütün Irakta 
husule getirilen gergin ve müşkül' 1' 
vaziyet hakkında tefsiratta bulÜ· 

1 nan Times gazetesinin diplomatik i 
muharriri yazıyor: . 

Nisanda Nazi teşvikile Başvekil 
vazifesini suiistimal etmiş olan 

(Dcvaını 5 iıtc! Sahifedr) 

-Bir köylü kam
yon altında 

feci şekilde ö~dü 
izıTiit, 6 (Hususi) - Ev,·elki gün 

Sapanca ~osesi üzerinde nıüthiş bir 
kamyon faciası olmuştur: l\.~i:ı~uk iye 

(Devamı 5 inci sa.yta.da.) 

EN SON 
DAKiKA 

Hükômetimiz 
İngiltere ile 
Irak arasında 
bir tavasstta 

bulundu 

Balkanlarda 

Vaziyete bakış 

6- 7 milyon 
nüfusluk bir 
Sırp devleti 
kuruluy.or 

Atinada --·~ 

1 h(}k6met kuran [ 
Çolakoğlu orda-

1 dan tardedlldl 
1 

İki İtalyan torpito
su Sakıza asker 

çıkardı 

SAKIZ NASIL 
İŞGAL EDİLDİ? 

Ankara Rady0- Gazetesi, dün 
geceki neşriyatı.oda, iki İtalyan 
torpjdosu ile bir Alman nakliye 
gcnıisinin evvelki gün saat 18,10 
da S.-"lkız Adasına yanaşarak, a
daya Alman ve İtalyan askerleri 
çıkardıklarını söylemiştir. Ada 
mukavemetsiz işgal edilmiştir. 

(Devam 5 lnci sahifede) \... ______ ., 

İlk olarak Fatih kazasında iki 
hastabakıcı kursu açılmış ve dün 
gece 485 kişi bu kurslarda ders 
görıneğe başlamı§lardır • 

(Yazısı 5 inci Sayfada.) 

KISACA 

Vazlle başına 
Sayın Bayan Mevhibe İnönü, 

bir beyanname neşrederek bü
tün Terk kadınlarını vazifeye 
davet etti, Bu davet milli bir 
şuurun en yük•ek Türk kadı
nından gelen sesidir. Vatan ve 
memlekete hizmet etmek, milli 
müdafaa saflarında vazife al· 
mak fırsat ve imkanı doğmuş· 
tur. 

Türk kadını gönüllü basta
bakıcı olabilir, ordu ihtiyaçla· 
rmı temin eden müessese ve 
atölyelerde çalışaôilir. Hatta; 

her nevi geri hizmetlerinde fe
dakarane iş görebilir. 
Dünyanın içinde bulunduğu · 

bu fevkalade şartlar karşısın· 
da, Türk kadını, erkeği i]e bir· 
tikte, omuz otnuza çalışmasını, 
vatan selametinin icap ettirdiği 

Vilayet tarafından ihtiyaç sa • 
hiplerine tevzı edilmekte olan 
tenezzüh otomobili lastikleri bit. 

miştir. 800 lastik talebine karşı 

ancak 50 lastik tevzi olunmuştu~. 
(Devamı 5 inci Sahifede) 

her nevi hizmeti görmesini bi
lecektir. 

Her Türk kadını, tıpkı her 
Türk erkeği gibi, memleketin 
bir hizmetini üzerine alacaktır. 
Bugünkü sa\1aşlar 1 binbir iş ve 
enerji istiyen büyük ka\•galar
dır. Yedisinden yetmişine ka
dar her Türk erkeğinin görehi· 
Jeceği bir vazife bulunduğu gi· 
bi, genç, ihtiyar, her Türk ka
dınının da yapacağı işler "ardır. 

Normal zamanlar geçmiştir. 
Türk kadını günlerini memle· 
ket hizmetine verecektir. Va
tan istiklali ve şerefi üzerinde 
titiz olduğumuz bir zamanda 
yaşıyoruz. Türk kadını, bu mu· 
kaddes ve aziz kıymetler üze· 
rinde, Türk erkeğinden asla, 
daha az titiz değildir. 

Türk kadınları, vazife başına! 

Vatan sizden hizmet bekli· 
yor!. • • 



KiTAPLARIN 

KAPAKLARI 

Şair Halid Fahri Ozan.oy, 

eon zamanlarda intitar eden 

edebi eserlerin kapakların
dan tikiyet ediyOI'. Ya, di

Jor, bir lcıımınm k•paiJ 

zeTkıiz oluyor, yahut ta. bau 
eserler hiç kapakau: piyaaaya 
sürülüyor. 

• Biz, kapaklanmanın kitap
çılar tarafınadn çok iyi bilin

diğine kaniiz. Zaten, dii.nya

da bütün mesele, bir yere ka

paklanmak, kapağı atmaktır. 

Harpler, bile, bu yüzden çık
mıyor mu?. 

BlR AYD1 

66 DEFA. 

Nisan ayı içinde, adliyeye 

verilen ihtikar vak'a.arı hak· 

kında, gazetelerde bir ista
tia ik çıktı. Bu bir ay içinde, 

teabit edilip adliyeye intikal 

eden vak'aların sayııı tamam 
66 dır. Tesbit edilmiyen, gö

rülmiyen, duyulmayan ihti
ki.r vak'aları bittabi ayrıdır. 

Bilirsiniz ki, 66, ayni za
manda, bir iskambil oyunu• 

nun adıdır. Bu muhtekirler, 

bapiihaneyi boylayınca, bol 
!tol 66 pynasınlar. bari .. 

ŞAPKA 

Fi ATLARI 

Fiat Mürakabe Komısyo
nu, kıravat, gömlek fiatlarına 

azami fiat koymayı ve kir 
hadlerini tayin etmeyi karar

lattırdıiı halde, ıapkalar 
için, böyle bir tedbire lüzum 
sörmem.İf.. 1leri sürülen esba

bı mucibeye göre, f&pka fiat

ları dii§üktiir. Binaenaleyh a· 
zami fiat koymaya lüzum 
,.o1mır. 

Fakat, bundan fU mana çı

kar: Biribirine külah geçiren 

• kadar çok ki, kimsenin yeni 

bir fapka almıya ihtiya.c:.ı 
yoktur. 
BUYUKDEREYE 

TRAMVAY 

Bir gazeteCJe okudum; tam 
20 yıl evvel, mefsuh Tram

't'ay Şirketi, Şiıliden Biiyük

dereye bir hat yapmıya karar 

vennit ve ray dÖ!emeaine de 
ba.tlamıf .. 

Bugün, hepinizin bildiii 

ribi, Büyük.dereye uzanan 

böyle bir hat yoktur. 

Acaba, Tramvay Şirketi, 

bu fikrinden bilihare neden 
. ? 

vazgeçmıt•• 

Bizce, bu, olsa olsa, Mu. 
lak yolunda vukua gelen ve
saiti nakliye kazalarını kifi 
lnılmaaı ve yeni ili veye lii
ıı:um görmemesidir. 

AHMET RAUF 

ithal et 
ihracat 

Birliklere girmiyen 
hiç kimse mal getirip 

gönderemiyecek 
Gümrük ve İnhisarlar VekaleU 

gümrüklere bir tamim yapmış, İt
halat ve İhracat Birliklerine dahil 
olmıyan hiç kimsenin mal ihraç ve 
ithal etmesine kat'iyyen müsaade 
olunmamasını -bildirmi§tir. 

Birliklere dahil olmadan ithalat 
ve ihracat yapmak için merkezden 
müsaade almak icabetım?ktedir. 

Vk.AYET ve BELEDiYE: 

* Belediye, imt.yaz müddeti 
biten buz satışın ı 23 mayısta bir 
müteahhıde ihale edecektir. İhale 
ya semt semt veya toptan satı~ 

üzerine yapılacaktır. * Mesire yer Jerı.ndekı gazıno 
ve içkili yerlerin Iiat tarifeleri 15 
mayısa kadar hazırlanacaktır 

- Dün şehrimıze gelen Emnıyet 
Ljleri Umum Müdürü B. Ali Rıza 
Dahiliye Müsteşarlığı Vekaletini 
de ifa ettiğinden burada Veka -
lete alt tetkiklerde bulunmak ü.. 
zere 2 - 3 gün kalacaktır. * 19 Mayıs şenliklerı için kat't 
program Vilayetçe kabul olun • 
mll§tur. O gün Taksimde yapıla.. 
cak büyüJı: geçit resminden başka 
saat 16 da Fenerbahçe stadında da 
bir tören yapılacaktır. 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 

* İstanbul ilk mektep başmu.. 
allimleri dün ögleden sonra Emi· 
nönü Halkcvi salonunda bir top
lantı. yapmUJlar; ders ı,-enesınin so.. 
nu olması münasebetile mektep • 
!ere ait muhtelif meseleleri, bu a
rada ders istatistikk?rini gözden ge. 
çirmişlerdir. Bu sene ilk mektep. 
!erde muvaffakiyei nisbetinin yüz. 
de 90 ı bulduğu anlaşılmaktadır. 

İkmale kalan talebenin imtihan
ları mayısın 13 ünde başlıyacak, 
15 inde bitecektir. * Hava Gedikli Hazırlama Yu· 
vasına kabul olunan talebelerden 
63 kişilik ilk kafile dün şehrimiz.. 
den İnönü kampına hareket et • 
miştir. Sıhhi muayeneleri yapıL 
mıyanlar yarın hareket ed-eçek • 
!erdir. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Dün şehrınuzd· •n 200 hın li
ralık ihracat yapılmıştır. İta! • 
yaya, Romanyaya balık, Alman • 
yaya derı, lüttin, 'fındık ihraç o· 
lunmuştur. * Yünlü, lpekl ı, pamuklu men
sucat fiatları biraz duşmüştur. * Irak hadiseleri üzerine batıda 
birçok ticari mallar kalmı~tır. 
Bunların ara>ında ham deri, Zi
raat Vekaletının lraktorlerı, ka. 
uççuk, çay bulunmaktadır. 

MÜTEFERRiK: 

* Esham, Tahvi!At •:e Nukut 
Borsası 4 üncü Vakıf hana naklo.. 
Junacaktır. * Hayrettin ısmınde 15 yaşında 
bir çocuk Bahçekapıda tramvay
dan atlamak is1em1ş faakt başka 
bir tramvay çarparak dizkapağı 
kırılmıştır. 

* Şehzadebaşında kasap Ali 
Özer 90 kuruşa koyun etli sattı.. 
8ından Adliyeye verılmi:jtir 
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Kızıldeniz yolile İngiltereye 
yardım günderilcceci haberinin 
ilk işaası tarihinden bugüne ka
dv baltalar gcçmi~ bulunuyor. 
Fakat, mesele, henüz tetkik saf
hasındadır. 

En son g'<'len a.kislere göre, Bir
leşik Amerika Devletleri, ingilte· 
renin Yuoanistanda kaybettiği 
malzemenin )·erine, ayni yolla Mı-
61"a ür'atle silah ve malzeme gön· 
duecektir. Temenni olunnr ki, bu 
vait, cabuk ku,·ved'n fiile çıksın. 
Be~ mütehassıs asker değilinı

FakatJ e,·,·cJH. nefer, sonra da su· 
bay olarak fili hizm ti a•hriyemi 
yaptığını sen~lt"rde edin ;.:ğim ma· 
liınıatı ~imdi zihn•mdc toparla· 
mai{a ~alt~ıyorum. 

llir si15h veya mnlzeme yükü 
Ok' ano>ların ötesındeki bir li
ınRndRn tahnı'l edilecek. denizler 
a~ılacak. ICızıldeı"'e gelinecek. 
Süve,nte bir limanda tahliye edi
lecek, bu silahlar d< po) a gidecek. 
teskiller meydana gele.ek. silah 
ve n1alztme tevzi olunacak, bun· 
ların talim ve terbiye i yapılacak, 
sonra. bu silahlar sevkulceyş sa· 
hasıııa sokulacak, bilahare ayni si
lahlar tabiye sahası 0istikaınetin
de yürüyü~e geçirilecek, ınevzi[e .. 
n M>kulacak \'e ate edecek_ 

İn aallah .. 
REŞAT FEYZi 

Jzmirde de bir 
Şehir Tiyatrosu 

kuruluyor 
Bır sene kadar en·el Parısten 

memlekete dönen tiyatro san'at
kan Bürhanettin Tep ı İzmirde 
bır Şehır Tıyatrosu kurmak üze

re alakadarlara müracaat etmiş. 
tir. Hükümetten müsaade alınırsh. 

İzmir Bele.diye reisi ile le.masa ge.. 
çecek ve lstanbulda olduğu gibi 

İmıirde de bir Şehir Tiyatrosu ku

rulacaktır. Bu iş gelecek mevsime 
kadar karara bağlanacaktır. 
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Bazı gilmr kler 
IAQvedlUyor 

Gumrü'kler Umum Müdürlüğü 
i~ hacimlerinin azlığı yüzünden 

bazı Gümrük Müdürlüklerini lağ
vetmeğe karar vermiştir. Bunlar, 

Urfa, Mardin. Gaziantep gümrük. 
!eridir. Ayrıca, Urfa ve Mardın 

gümrüklerıııe bağlı olan Resül -
ayın. Akçekale. Hurşidpınar, Nu

saybın. Derebiste ve Kilis güm -
rüğüne baglı Karaka;•ış ve Ak -

çekoyunlu giımrük' ·ı-ı de haziran 
başından itıbaren Islahiye Güm • 
,.iık Müdürlüğüne bağlanacaktır. 

Ma enci yetıştırlle
ce gençler 

Zonguldakta leyli, meccani 

• ~taden tcknısyen mektebi. ne 
) enıden talebe alınmasına b~ -
lanmıştır: 

1 teşrinievvel açılacak olan 
mektebe en az orta okul mezunu 

bulunan ve 16 • 20 yaş arasında 
olan gençle rimtihanla alınacak. 
lardir. Talipler imtihandan evvel 
150 gün madenlerde staj yapa • 
caklardir. Staj müddetınde yem· 
yatma ve ıçmeleri mektebe ait 
bulunmaktadir. 

Günün meselesi: 

Peynir ve et fiat
ları ucuzlatılıyor 
Bakkallar Cemiyeti sabun, yağ 
fiatlarına. zam istedi fakat •.• 

Fiat Mürakabe Komisyonu et 
narhını ucuzlatmak için yapaca
ğı toplan.ıyı perşembe gününe 
tehir etmıştır. 

Fıatların ucuzlatılması hakkın· 

da komisyona bir rapor verilmiş.. 
tır. 

Dtğer taraftan taze peynir fiaL 
lan 55 kuruşa inmiştır. E,;kı pey

n irler ıse 60 • 65 kuruştur. 
DığH tarafian Fiat!arı Mürnka. 

be Kom yonu diınkü toplantısın. 
da Bakkallar Cemiyetınin bir tek-

lifini tetkik etmiştir. Bakkallar 
Cemiyeti, bakkallarda satılan yağ, 
zeytin, sabun gibi maddelerin 
fire verdiğini, bu itibarla kir had· 
dinin artt1rilması Jazım geldiğini 
ileri sürmüştür. Bu teklif, Komis. 
yon tarafından kabul edilmemi1-
tir. 
Gemıyetın kabul edilmiyen bu 

teklifi ile kiır nisbetinin yüzde 5 
kuruş arttırılması. istenilmişti. 

Dığer taraftan et fiatlanndaki 
l•cı.;zluğun 10 kuruş kadar olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Pasif Korunma 1 Sıhhi Muayene 

Beyoğlu ve Kadıkö
yünde hangi günlerde 

deneme yapılacak 
Beyoğlu ve Kadıköy kazalan bu 

hafta içinde pasif korunma dene.. 
meleri yapacaklardır. Kadıköyün· 
de cumar!esi günü ve Beyoğlunda 

da yarın yapılması muhtemeldir. 
Kat'! karar bugün verilecektir. 

* Sirkecide İş ecza deposu sa.. 
hibı Karabet 7,5 kuruşluk nev -
rozinl 15 e sattığından tevkif o -
Junmll;jtur. 

İlk okul mualJimleri
nin sıhhi muayenesi 
Cumartesiye başlıyor 

Her yıl im ti~ anlan müteakip 
yapılmakta olan ilk okul öğret -
menlerinın oıhhi muayenelerine 
ayın 10 undan itibaren ba,ıanması 

kararlaştaılrnı tır. Her mıntaka 
doktoru bölgesi dahilinde bulu -
nan öğretmenleri tayin edilen 
günde okullarında muayene ede. 
ceklerdir. Bu muayene neticesin.. 
de tedavilerine lüzum görülen 
öğretmenler prevantoryom veya 
sanatoryoma yatınlacaklardır. 

r . POLl·s "" ===,;:ADLiYE ve =.J=== 
Aşk Yüzünden ·Katil Olan 
Genç 12 Yıl Hapsedilecek 
Tarlabaşında metresini 6ld0ren Arap 
Bayrının muhakemesi neticelendi 
Geçen yılın 23 mayısında Tar. 

labaşında işlenen feci bir cinayetin 
muhakemesi dün 2 inci Ağır Ce
zada neticelenmiştir; 

Maznun, o zaman polis memu
ru olan Hayrinin Sami Aya · 
zunoglııdur. Öldürülen, otobllsçü 
Halildir. Hadisenin sübut şekline 
göre. Tarlabaşında bir e\·de oturan 
Nebahat aalı kadın, hem Hayri 
ile, hem de Halille sıkı fı.'<ı gö • 
rüşüyormuş ve her ikisile de ayn 
ayrı zamanlarda buluşuyormuş. 
Fakat hadiS'C günıi~ln sabahı, 
otobüs.;ü Halil, eve habersizce ge

lerek birdenbire yatak odasına 
girmiş:ir O aralık, Nebahat oda. 
da dolaşıyor. Hayri de yatakta 
yatıyormuş. Halil. ik ı ını ayni o
<iada ve bu halde görunce kıs -
kançlıkla hiddete kapılmış, ka -
dına bir tokat atmıştır. Ondan 
sonra Hayrinin üstüne yürümüş. 
tiır. Hayri de yastık altına sok -
tuğu tabancasını çıkarmış, ona 
üstüne birkaç kurşun sıkmıştır. 
Kurşunlardan birinin isabetile 
Halı! yere devrilerek. derhal öl
müştür. Sıkılan kurşunlardan hı· 
ri de, o aralık sofada bulunan Ne. 
bahatin kızkardeşi Duhlere rasL 

lamış. Duhter de yaralanmıştı:. 

Mahkeme, maznun Hayrinin. 
Halilin elinden tabancayı almak 
i;terken tabancanın kazaen pat
ladığı yolundaki müdafaasını red
detmiştir. Netice olarak Hayri, 
Ayuzunoğlunun tehevvüren ve 
kasden öldürmekten 18 sene ağır 
hail"" konulmasını kararlaş~ırınış. 
tır. Ancak. Ncbahatin iki taraflı 

buluşmayla hadiseye sebep ol • 
masını ve Halilin kıskançlıkla Ne
bahati tokatlayıp Hayrinin üstüne 
yürüm'C'sini, cezayı azaltıcı ma • 
hiyette saymıştır. Dolayısile, ceza 
müddeti 12 seneye indirilmi§tir. 
Ayrıca Hayrinin. öldürdüğü Ha • 
lilin b.ıbası Şahine 500 lira taz • 
minat ödemesi de, karar altına 
alınmı:ıtır. 

Çivi sa Iıyan bir 
tlccar yakalandı 
Beyazıtta Okçularbaşı Cadde

sinde 49 numarada çivici Havluç
yan çivisı olduğu halde bazı kim. 
selere satmak istemediğinden ya. 
kalanmış ve ihlikar suçile hak -
kında takibata başlanmıştır. 

Elektrik 
fiatları 

Kömür stoklan bitin
ciye kadar zam yapıl
maması kararlaşh 
Kömür fiatlanna yapılan zam -

dan sonra elektrik fiatlarının da bir 
miktar artacagı hesaplanmıştı. Ya· 
pılan tetkiklerde elektrik fiatla -
rına fabrikanın kömür stokları tü.. 
keninciye kadar zam yapılmaması 
kararlamıştır. Bu suretle bugünkü 
fiatlar daha bir müddet devam 
edecektir. 

Tekmil sinemalar 
yeniden tedkikten 

geçirilecek 
Belediye Reı !iği sinema sahip. 

!erinin müracaatı üzerıne butün si
nemaları yen i baştan tetkike baş
latmıştır 

Tadilat yapılması icabeclen sine· 
malar derhal kapatılmavacak ve 

kendilerıne hır müddet bu tadi.. 
liıtı yapmaları içın muhlet veri. 
leccktır. Bu muddet içinde tadi
lat yapıruyan sınemalar kapatı • 
lacaktır 

İlk tetkiklt>r netıcesinde İstan. 
bul. &>yoğiu ,.e Kadıköy semt -
lerınJe 12 sınemanın binası tadile 
muhtaç görülmli.ştür. 

Yazlık sinema mahallerinde de 
ayrıca tetkikler yapılacak ve on
dan sonra miı.;aade verileeektir. 
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Kası paş b ı.ır genç 
ortadan kayboldu t 
Kasımpaşada Hacıhusrev ma • 

hallesınde Kankardeş sokağı 5 
numarada oturan Recep isimli bır 
genç 15 giındenberi ortadan kay. 
bol muştur. 

Ailesinin miıracaatı üzerine po. 
li.sçe aranma>ına geçılmiştir. 

Hükumetçe el ko
nan mısırlar 

Hukiımet Samsun, İzmit, Ban· 
dırma. Adapazan, Düzce, Akçe. 
koca. Çarşamba ve Terme hudut
ları dahilindeki mısırlara el koy· 
,muştur Bu mıntakada tnıJllr1 o.. 

!anlar 3 - 7 gün içinde beyanname 
vereceklerdir 

Satın alınacak malları nfıatlan 

da hükümetçe tesbit olunmll§tur. 

Men'i muhakeme
sine karar verilen 

belediye reisi 
İzmıt Belediye Reisi Kemal Özle, 

eski Belediye Encümeni azaları 

hakkında birkaç yıl önce şikayet 
ve ihbarda bulunularak kendile -
rine ruşvet almak ve rüşvet verme 
suçları isnat edilmiştir. Kocaeli 
muhıtınde oldukça büyük dediko. 
dular uyandıran bu hadise hak.. 
kında 1609 numaralı kanun hü
kümlerine göre İstanbul 1 inci 
Sorgu Hiıkimllgi maznunların ifa
delerini almaktaydı. 

Uzun süren tetkıkat ve tahlı:i .. 
kattan sonra sorgu hakimliği Be. 
lediye Reisi ile arkadaşlarının 
men'i muhakemesine karar ver -
miştir. 

Kemal Özün ve bu hadisede is
mi geçenlerin, ihbarda bulunan • 
!ar hakkında iftira davası aça • 
caklan söylenmektedır. 

Evvelki ıfuıkü Alman 
tebliği, Moranın işgalile 'i 
harlıinin nihayetleadiğiııİ ili 
mektedir. İki gün evvel de 
liz tebliği, son İngiliz askeri< 
Yırnanista11<iaa çekildiğiai 
mişti Bu suı:etle Balkan ot 
besi. Alma•yanın fili ıııüd• 
sinden sonra ancak bir ay d• 
etmi. tir. Almanlır, ni!:anıP 
sında ansızın Yug~la,..·ya_ya '' 
nani•tana kar ı •iddetli t••' 
g<'~misludi_ İlk haınledr \'• 
vadisini elleri e :n!ilrr • 
5anın sekizinci ~n.. l'lni~ 
tü, Ayni gün Almanlar CskU 
iş~al ettiler. Yunani•tan jol'li"'til 
rtden aneak Alman a ·krrlcrt 
garistana girrlikten . onrn Y 
talebinde buluamustu. italı• 
la dövü tükleri altı ay :ıs 

Yunani İan.a İogili71 r ıa,,J 
yapılan yardllll. hu·aya ;-.~., 

etmekteydi. Yuna • tanlll 
lUerine gelen yardımın 
malôm de~ldi. Şimdi anlı 
ki yarısı İngilizr yarı ı da /. 
ralyalı ve Yeni Zrlnndah 
üzere in~lizler, Yunaai. ta°' 
mış bin kadar asker ~ıkar 
İngiliz kıt'aları Selıiıniğin <~ 

da bir cephe kmmus!arclı ııl 
maalarla ilk tem ı 9 nisa•ıi'> 
ni maharehenia üÇ'iincü gü,.il 
Jadı. Fakat bu ü~ü rii gün.le' 
manlar Yugoslav pavtahtı .. 
mışlar. Yunan kıt'alannı ~ 
mtn tahrip ederd<, kısmen 
ri e atarak, M•kedon .... 
bir kısmını i gııl etınislerılİ: 
:ıartlar nltında İagilizlrr 
on birin~i günü geTi çr 
başladılar. Bu !ITT'Jlda ilı.i 1 
fırkasının imba.ı, İngilizltri' 
:riyetlcrini bii~hütün zorla~ 
İngiliz kd'aları Tennopile 
ettiler. Birkaç gün sonra 
orduları sililılarını tcrket!İ~ııl 
Yunan hükômeti İngiliı kıl 
nın Yunan topraklarından 
melerine muvafakat etti. ~ 
yirmi birinden sonra İn 
setir harbile geri çekilmel• 
mümkün olduğıı kadar oı 
vererek cemilerine billLIJlel' 
lıştılar. Bunan pek mü idil 
tabiye olduğu askeri mü!• 
la.rca malfundur, Buan biti 
ıp on nisbetinde faik ı.u~ 
lr.a..,ısında İngilizlerin gerı 
meleri, gerek İngiliz ku . 
ve gerek İılgiliz askerleri içi' 
lak bir muvalla.kiyet teşki!,, 
tir. Şimaldew. cenuba ka 
vam eden uxun mesafe 
İngiliz cephesi bezulınaııt~ 
kıt'alar ,donanmanın ·a 
gemilere irlip edilmiştir. 
bildirildiğine göre, bu çctiO 
katta İngiliderin uyiotı °' .... ;-...,. 
bin askrrden ibarettir_ Al ·' ' 
seklı bin uclar esir aldık!•"" 
dirmektedirler ki, bu dı_ "' 
ler taraiıadan verilen ro1'l"" 
yit etmektedir . 

İngilixlerin Balkanlarda~ 
meleri, mihver propagand ~ 
giltere aleyhine kullanııJI 

yeni bir mevıu \.'ermi ol 
Ancak bn barekitlaa İngil 
lflre!i yükselmit olarak çı~ 
şüphe e<lilemes. Mihver . 
da11 kuanılaa zaJeria m 
dir?. Yalf0&lavya tamameO 

hlmı:dı ve ansızın tepe<İ
len darbenin tesirinden ., 

• ta • • 
mamı ~ır. YunanJS n. ıse .. <(f 
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danırlar, hır başka ına •talihsiz, 
bedbaht' • diye acımağa blka~ -

'ı !ar. Fakat bütün ınançları ,.e an.. 
layışlBrı gıbı in5'1nlar bu teşhisle.. 

zımdır. Birbirlerile uğraşmaktan, 
birbirlerinin kuyularını kazmak. 
tan birbirlerini öğrenmeğe vakit 
bulamazlar ki . .. Fiian için asık 
suratlı bir adamdır derler, bir di. 
ğeri ıçın •kimse ile konuşmaz• 
derler Bir başkası için .aman ne 
ncş'elidir! derler ötekine esersem, 
badata!., berikine kaçık veya a
kıllı damga.mı basarlar ve sanır. 
lar kı bunların her birisi haki • 
katen sanıldığı veya göründüğü gi
bidır; tabiat onları. insanları bir
birlerine benzemesinler diye böyle 

muhtelıf !dlere sokmuştur. Ha. 
yır Semih~ Sosye•e kime rastlar. 
san bil ki o ya bir gün. bir yıl ön. 

ce kendi elınde olmayan bır se
beple ve asla müstahak olmak -
sız·n bu şekle girmiştir. Yahut o 
bır nesildendır ki bır göbek \~·ya 
beş göbek önce, yine kendi elinde 
olmıvan bir sebeple ve asla müs. 
tahak olmadığı bir şekle sokulmuş 
bir babanın veya bır ananın de -
vamıdır. Ne çok mes'ut, ne çok 
b<>dbaht; tabıat insanları, belki 
b'!U... bB,jka çehreler ve endam· 

larla fakat mutlaka ayni talih ile 
yaşatmak kararını vererek yara
tıyor Birinin diğerinden asil ve· 
ya müreffeh, ötekinin berikinden 
bayağı veya yoksul oluşu bu in. 
sanların sırf kendi eserleridir. 

!erini sildı. Keskin kolonya göz be
beklerini yakınca: 

- Üfle şunlara! - diye bağırdı 
Semihe • 

danberı kahramanca ıtah 1· 

p mukavemet etmekte ;~i; 
Yunanistanın, İtalya cılıi 
tırnağına kadar silihlaoıns! 
ei sınıf bir devlete ka~ı Pi 

Müellifi: Nizamettin NAZiF 

au. Parmaklarile ara sıra onun ı 
sırtına vurarak, başını okşıy arak 

uzun bir müddet onu ke.odı haline 
bıraktı, delikanlı ağladi. ağladı, 1 
ağladı . Belki on dakika belKi on 
beş dakıka sonra: , 1 

_ Artık kendine gel. .. Kendine 
gel artık, • dedi • scvm ın , oed
ba.'ı.t olmuşstm. Bu acı bır şey 

şüphesiz. Fakat sevilmışsın de: 

Hem oyle bır vgi ile sevi!m.şsın 

ki ateşi aı.ahnış olsa bıle bıtmc • 

rniş. Belki kullenmlş ,fakat . .. Söı:· 
rnemiş. 

N ci, bıraz sükun bulur gibı oL 

muştu. Vucudunu arkadaşının 

&(iğsiınden çekti. İki elile onun 
iki omuzundan tutarak bir adım 
ceriledi. Gözlerini Semihin ıı.o• 

bebeklerin~ daldırarak acı acı gü· 
lümsedi: 

- Acınacak bır ha!,m var de
ğil mı• Halbukı daha bırkaç saat 
evvelıne gelıncıye kadar beni her 
gören kıskanılacak b

0

r erk'ek sa.. 
nıyordu. Bunlaıın başında da sen 
vardın ... Şimdı de beni bir çocuk 

gibi teselliye kalkışıyorsun. 

Ye derin derin içini çekerek: bir 
koltuğa gömülürken: 

- insanlar, ne zavallı mahluk. 
!ardır! - diye &Oylendı - bunlar 

• hazan içlerinden bırıne kahraman 
derler, hazan bir dostlarına imre.. 

nerek bakarlar, ene mes'ut insan!• 
diye söyk?nirler. Bazan bir tesa.. 

düf içlerinden birini zengın eder, 
ene talihli!• derler bir diğerin! 
be.e-ınezler. caefll! • diye ınınJ.. 

rinde de hep alclanmağa. yanıl -
mağa mahkiımdurlar, Zira onlar 
"bcgendiklt:rinin, imrendıklcrinin 
veya i~rendıkleri ile acıdıklarının 
yalnız birer tarafını ve bayatla -
rının yalnız birer saChasını görüp 
hükümlerini vermişlerdir. Bır gün 
evvel kahraman olanın bır gün 
sonra hır sefil savılmıyacağını ve 
uç giın e\-vel mes'ut ayılanın beş 

gün sonra bedbaht olmıyacağını, 

yahut daha evvel acınacak bir ta.. 
lihsiz ve iğrenilecek bir sefil olup 
oimadı~nı bilmezler. 

Semih, bulunduğu yerden kımıl. 

damamıştı. Onun yavaş yavaş ken
dıne geldiğini, azabını unutur gibi 
olduğunu hissetmekten ilerı gelen 
bır sevinçle gözleri ışıldiyordu. 

Naci, omuzlarını silkerek ve a
sabi bir kahkaha a'.arak: 

- Bilemezler Çünkü ...• dedi - ı 
nereden bileeekler? :fasıl btlcce1<
leı·? Bılmek içın ar._Jın=k ta • 

Parmaklarını trempete çalar 
gibi dizlerine vurarak bir iki sa -
niye kadar sabit bir nazarla ha
lıya baktı. Sonra yeni ile gözle • 
rıni silerek doğruldu. 

- Felsefe kati. ..• dedi - artılı: 
hazırlanalım. Sen baloya gitme -
mizi istiyordun değil mi? 

- Sınırlerin bozuk... İstersen 
bu gece dinlen ...• diyecek oldu 
Semih -

- Hayır hayır ... İki elim kanda 
olsa bu gece mutlaka Galatua • 
raylılar balosunda bulunmalıyım. 
- d:ye devam etti Naci • boyle bir 
fırsat ka~ınlmaz. Bu gece, tam 
on dört yıllık azabın muhasebe -
sini göreceğim. 

Pijamasını çıkardı. 

Kolonya şişesinin yarısını bir 
haviuva boca etti_ Ense•ini, yü. 
zünü ve ağlamaktan kızaran ııöz.. 

- Çok mu yandı? 

- Kalbimizin yangını söndü ya .• 
Sen ona bak. Böyleleri çabuk ge. 
çer. 

Sonra saçlarına biraz vazelin 
sürdü ve bol kolonya ıle bir frik· 
ı;ıyon yaptı . 

Dikkatle tarttı Gardropu dol • 
duran gömleklerden bırini seçti 

ve pırlantalı, yakutlu, zümrütlü 
çeşit çeşit kol düğmeleri ile dolu 

bır fıldişı kutuyu arkadaşına ija
ret ederek gomleği karyolanın 
üstune atlı: 

- Seç şunlardan bir çıft ... İki 
tane de ön düğmesi. Hem öyle 
başına balyoz indirilmİ§ sığır gibi 

sersem sersem durma! Konuş! Bu 
gece eğlenmek istiyorum diyorum 
sana ... Anladm mı? Ey ... len ... mek 
istıyorum. Sabaha kadar içip zıp. 
liyaca&u. 

(Arı.--ı 

. b 1 h 1 • ,.;...-
metı ~"' ı a~·r~ ... tf 
Altı aylık mücadeleden~ J 
gun ve bitkin bir halde • • 
Yunanistanın Almanyay• ~ 
mukavemet etmesi beklrıo' 
Büyük de,•letlerin bile t•- 1' 
edemiyeceği miithi~ bir t~ 
şı ında Yunanistarun 1 

b t ·ı· k-· ması altmış in ngı •~ 4" 
belki de altmış fırka Jllİ~ 
ktrile karşı kar.u~·a bırak 

İngilizlerin Balkanl81:, ı, 1 
sevkederk~ b.uou hes:'P;.1, ıta 
olmalarına ıhtıınal ,·~r~ledil 1 'ııı 
h aplamış oldukları ıçıJI f ~it; 
nelice karşısında dahi, ~ •ı 
rin şereferi ve prestijleri 1 
miş bulunuyor. İngifül•' t 
nistana yardım viidind• 
muşlardı. Ve davet gelir 
yardıma kosnıay: •erd rt' 1 
addettiler. Başka tiirlil ~~:.-ı 
selerd~ söslerin8 olan ,f• 

(Jlcı _ ..... 

• 



esirleri 
ınpları 

11'-ın kimbilir hangi kö
w~ nıilyondan fazla esir 
, .. ,eri var. 

td'e de binlerce Alman 
dnıiş bulunmaktadır.Ke
hda da bilhassa Flan· 

1111111 İngiliz esirleri ve di-
bulunmaktadır. 
Yın veya erin maktul 

~t'iyetle bilinmedikçe, 
Unu, gaybubeti ne ka-

,.~~erse ı.ürsün, kayıp 
'1lllkü öldüğü zannedi

'tt esirlerin günün birin
td•,....g111.''kleri görülmüştür. Bu 

1111' esir evli ise ve karısı 
Öldüğünü zannederek 
tnişse, bir çok karışık 

~Yol açma\stadır. Bunun 
etler gaipleri ölü ola-

1.-~ .... 
eder. 

'-unü harpten sonra, 
~·--·- bu karışık davalarla 

§larrır. 
hçen harpti?n bir kaç 

lloma mahkemelerin· 
iki kaim bir tek ada

flkınışlardı. Adamcağız 
~ llklıaı kaybettiği, daha 
~'hir şey hatırlamıyacak 

'1iği içi11, davanın için· 
~olay çkılamamıştır. 

~ardan birisi bir 'Oai· 
esörüaün, diğeri de 
karısı idi. Her ikisi 

. ın keatli kocası oldu· 
ediyorlar ve bir çok 

._teriyorlartl. 
larof esörün karısı dava

ıı...~ına, bütün şehir hal
~sile kendisine hak 
~ten esaretten dönen 
anııyan koca da çok 
Ölnı·· tü hı_ uş . 

.,.'l'İnin hayatı zannedil· 
korkudç olmamak la· 

· tiillkü harp esirlerine 
tak muamele beynel

~ar)a tesbit edilmiştir. 
• esef ya suiniyetten, 
~ bulunduğu yerdeki 

~saadesizliğinden, bey· 
i"t:şınalar pek tatbik e· 

clir. 

1 İle] kanunlara göre, 
~ti kamplara yerlcştiri· ı 

•raflarına kendilerinin 
· . bakımından hunlar ça· 
·~ Fakat yiyecek, yata· 
ille e bakmından, bulun-
ı11 lrıleket askerlerinin ta· 
~-~ O\uaıneleye tabi tutu
::. onlar ae yi~·orsa, esir 

Yer. Kaçmasınlar di
b~laıneti farika kabilin

t ır üniferma verilehilir 
~bselerine hususi işa-
1>ilir. 

silahları alınır, faS: aları bırakılır. Eğer 
~ )ataiına dair namusu 
t \·erirse, daha serbest 

._._ "'-t hu usul erler ve 
"~ l'lar için cari deiildir. 
'" esiri kaçtıktan son-

. stltaa • e~cr kaçmıyaca-
' ı 'Vermemiş ise • ceza
-~·- Sadece kendisi daha 
-,...,ete ta~•i tutulur. 
~"ileri mahiyette olmı

t~t t'lii işlerde istihtlam e
~İli' ~esela tarlalarda ça

~tler, Bunlar içinde köy-
tıı.. hrdımında bulunan· 

· fl.Iınumiyetle telirgii 
•ki kamplarınela i~ · 

Beynelmilel kanunlar, 
harp eıirlerinin hayatını 
mümkün olduğu kadar 
kolaylaıtırmak ve tatlı
laştırmak için milletlerce 
kabul edilmittir. Fakat 1 
acaba hakkiyle tatbik e
diliyor mu? 

halleri görülenler nisbeten daha 
serbest bırakılırlar. 

Bu asrın başlangıcındanbcri, e-
sirlerin mukadderatı ile, merkezi 
Cenevrede bulunan Kzılhaç teş· 
kilatı meşgul oluyordu. Bu teşki
lat vasıtasile esirler, ailelerile mu
ha bcı·e ederler, ailclerintlen kü
çük paketler alırlar. KızıJhaç teş-
kilitı esirleri aramak işi ile de 
meşgul olur. Bunun için de muh-
telif servisleri vnrdU'. Kendi dam
gasını taşıyan pakct.ler muay,ene 
edilmez ve her tafta böyle yüz 
binlerce paket teşkilatın elinden 
geçer. • 

Alakadar memleketlcr arasın· 
da esir mühadelesi için tavassut e· 
der. 

Bununla lteraber, düşman eline 
düşmek talihsizliğine uğrıyanla· 

ra maddeten ve malien yardım et
mek için, diğer bazı teşekküller de 
vardır. 

İngilterede Misters Kristin 
Knovles tarafından vücude gıeti· 
rilen bir teşekkül de esirlere, va
kit geçirmek için, eğlendirici şey
ler göndermektedir. Bunların ara
sında tenis raketleri, portatif gra

mofonlar, oyun kağıtları, domino, 
dama, roman ve saıre gibi şeyler 
vardır. Beynelmilel anlaşmalara 
göre, paketler beş kilodan fazla O· 

lamıyacağı için, mesela gramofo
nun kutusu ayrı, makinesi ayn 
gönderilmektedir. 

Bu kadın, esirler arasında ü
sabakalar da açmıştır. Mesela gii· 
zel bir şiir, değerli bir hikaye ya· 
zanlara mükafatlar göndermekte 
ve batta neşredilerek telif hakkı 
da kendisine verilmektedir. Bu U• 

sul, Almanyadaki İngiliz esirleri 
arasında büyilk bir rağbet görmüş
tür. Teşkilata her 1' afta binlerce 
mektup gönderilmektedir. Bunla· 
rın ekserisini şiirler teşkil ediyor. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

---HALK----.. 
Ü TUNU 

lı Ve ltçi ArıyanlaT, 
ıilıayetler, temenni

,_ Oe miiflıüller 

Bir genç her nevi i~ arıyor 

25 yaıtında elektrik ve he1· nevi it
lerden anlar müstait bir genç kanaat
kar bir ücretle iş aramaktadır. Muh
terem iş sahiplerinin lütfen Cibalide 
İnhisarlar Matbaasında mürettip Ba7 
Samiye müracaatları rica olunur. 

İt anyorum 
Ortamektep mezunu genç bir kı

zım. Yaşım 20, daktilo bilirim. Ma11 
vaziyetimin darlığından dolayı çalış
mak mecburiyetindeyim. Yazıhane 
veya herhangi bir mü.essescde müna
sip bir iş arıyorum. Taliplerin Son 
•relgrafta Mualla rumuzuna müraca
atları. 

it arayan ge~ bir kız 
Lise tah.sUini bitirmiş genç bir kız, 

resmi ve hususi müesseselerde, yazı
hanelerde iş aramaktadır. İş sahipleri
nin Son Telgraf Halk sütunu vasıta
siyle cNebaheb ismine müracaatları 

rica olunur. 

Gelen İf Yerme mektupları 
Bayan Mualll Kadıköyünden ve Do· 

, .nçaydan iki mektubunuz vardır. 

Seveceksin ! 
Yazan : ~TEM İZZET BENiCE 

~lcır --------------------------------------, ._ a. Sor, Opcratfü arka· 
"l!tıd· . t ısıudcn saklamaz. 

'l'ıt~~1laiJ1lccek ıni?. Çek 
ı L· • Bell~i eMİtı \asılan• 

''itte 
~e: ~ ugreırnıiş elurunı! 

lı iı • . . 
'' &rt'ıurım. Kelay. 
lııe ~'r~her öziine ekletli: 

'ıt11 el'ıbi şinuli de merak 
Sı b· 1 . 'llttı •illa gc dı. 

l~i 1:larııuı silker~k 
-ı<ı~ seaıin için öyle. Fakat 
1 'I ~ 't 
il) İl·' 'aş ııııutuyorum. 
'- cıv(. ctr · ~"t ırn. 
1L" y··k '~ıt u leri insan sırtında 
llı~h\e '-elai, idr~i tahrip 
1 <.\il 

\!°t\ Şidar arttıkça muhak· 
lifi lc11ı sanılan hadise· 

''•ı :~~ıacu plana düşüyor-
Ccııı d b . . . c enıın ıçın ar-

tık, ikinci, üçiincii planda hir ıne· 
ııele oldu. 
Nacıye bunu imkaası.r. bııluyer: 
- Şimdi manen ba~ka iiziintüler 

içind\!suı ele Ö) le sanıyor~ım. Ba· 
şıııdakı g~ilelcr geçtik~e ruhunun 
\'C hıslcriııin asıl da\'ası olan Ha· 
lıl Necip da\ ası tekrar kendisiai 
göstere<: ektir. 4.. 

- Zannetmiyorum. 
o tecrübeli bir aşık halinde fi

kirlerinde ısl'ar tdcrek teının etti: 
- Bak göreceksie!. 
Bilmi~·Hum ne olacağını, fakat, 

tabii göreceğin1!. 

Naciye, sözümü 
getirdi ve: 

TEHLİKE 
dillledi, huer 

- Vazi~·et korkulu .. 
Dedi. Fakat Salibin hu saltab 

hastaneden alarak getirdiği haber 

ltih ili! il 
Lalllallllk yapmı

J & l ı • 
Arza edenlerin Anadolu 

ıehir ve kasabalarına aevki 

i,inde, bir kısım vatandaşlar, 
maalesef beklenen ve lazım 

gelen ciddiyeti gösteremedi
ler. Devlet, bir çok fedakar
lıklar yaparak, hazırlandı. 

Günlerce uğraşıldı. Vapur· 
lar, trenler tahsis edildi. 

Gideceğini haber veren va
tandaılardan mühim bir kı• 
mı, kendileri için hazırlanan 
vapurlara gelmediler. Halbu
fl.i, bunlar, beyanname ver
miı, isimlerini yazdırml§lar
dı, Haz.ulık ona göre yapıl· 
'DU§lı. 

Devlet, bir çok zahmet ve 
masraf ihtiyar ediyor. Bir lıı· 
sım vatandaşlar, herhangi 
tir mazeretinden dolayı gi· 
demiyeceğini haber vermek 
zahmetini ve nezaketini çok 
görüyor. Halbuki, hadise ba
sittir. Ani mazereti çıkanlar, 
en az 48 saat evvel, gidemi
yeceklerini haber veneler, 
mesele kalmıycıcaktır. Dev• 
let te ona göre tedbir alacak, 
i1ini görecek, hesabını yapa· 
caktır. 

Evvelden haber vermeden 
vapura gitmiyen vatandaılar 
için söylenecek en hali/ aöz 
laübaiiliktiT. 

Fakat, ayni laübaliliğin 
milyonda birini devlet teı ki-
latı yap•a, kıyameti kopaTır, 
her tarala ıikayetler yağdı-
ruı.z •• 

BÜRHAN CEVAT 

Muiz Levi tevkif edildi 
Pazar günü akşamı Kuled.i

binde Muiz Levi isminde seyy.ar 
tabakçı Menahero adında bir mey

haneciyi yaralamış ve dün Adli. 
yeye verilerek tevkif olunmuştur. * Sultanhamammda ~umaşçı 
Nesim Naon kumaş ihtikarı su. 
çile dün tevkif olunmuştur. 

Mevsim, çilek mevsimidir. Ta
bil herkes bol bol çllek yemek ıs
ter. Ereğli mıntakasında bu sene 
bir milyon kilo çilek yetişeceği 

söyleniyor. Demek ki bol ve ucuz 
çilek yiyeceğiz. 

Fakat maIUmdur ki çilek kum
lu topraklarda yetiştiği için, bil
hassa sap tarafının dibindeki yap
raklarda zerre halinde topraklan 
saklamaktadır. Onun için manav
dan çileği alır almaz yemezden 
evel, saplarını, yapraklarını ko
pardıktan sonra iyice yıkamak is
ter. HattA kuın tortusunun dipte 
kalması için çileği bir saat kadar 
suda bırakarak, kevgirle çekip al
malıdır. 

Çilek kompostosu da midenin 
usaresini arttırmıya yaradığı içn, 
bol bol yenmesi tavsiyeye şayan
dır. Yalnız kumlarını da almakta 
nıtına yok. \., ______________ _, 

daha ~·eni ve daha korkulu: 
- Tehlike yüzde doksan sekiz .. 
Demişler. Eniştemin kurtulması 

için ancak bir muciıe lazım. Alla
ha dua etmekten başka ue yapa
ltifoceğim, ne de yapılabilecek hiç 
birşey yok!. 

BÖYÜK FELAKET 

io'elaket silsile halinde gdir .. de
dikleri doğrlL 

- Halil Necip öldii mü, sai mı? 
Di) ey çırpınırken arkasından 

e:e.iştemin felaket halteri geldi, 
- O ne olacak'?. 
Derken şimdi de muharebenin 

tersyüzü kendisini göstermiye ltaş· 
lath ve düşman istilası tehlikesi 
Şam kapılarıRa kadar geldi, da

yantlı, ArapJaı-a cesaret veren mai
IU4tiyetimiz onları şımarttık~a şı

martıyor. Kuzu gilfi itaatli ve Türk 
destu gözüken Araplann her biri 
bir dev gilti hemurdanmıya ve &.aş 
kaldmmya başladılar. Hele Tiirk 
kadınlarına kaı·sı çok kü tahça tc
caviizlcr 3 apı nı:l:ır Sµlil>" 

MAHKEMELERDE : 
Sen ·hocanı o kadar 

' 

gafil mi zannettin? 
"Bilemedin kaldır vur ! Gelinimi 
oğlumdan ayırtmıya geldim •.. ,, 

--ı=Yazan: B0SEYiN BÇBÇET -1--
- Vay kumandanım .. Maşallah. J 

Bu ne hal? B uyaştan sonra da 
mı? Allah bağışlasın.. Allah ba • 
ğışlasın .. 

- Yok canım .. Benim değil .. 
Mahdumun .. 

- Yine Allah bağışlasın.. To. 
run zevki de, daha başka bir şey
dir. Bu ölümlü dünyada, her şeyin 
başka zevki, başka bir lezzeti var. 
dır. Ne mutlu sana!. Şükür yetiş· 
tirene ... 

Bu muhavere, Hukuk mahke. \ 
meleri koridorunda, iki kişi ara
sında cereyan ediyordu. Kuman. 
danım dediği, altmışlık gibi görü· 
nüyordu. Diğeri de, kırkını geç. 
kin, kırk beşlik filan gibiydi... Ku. 
mandan, dört beş yaşında bir ço. 
cuğun elinden tutmuştu. 

Kurnandan sordu : 
- Nerede oturuyorsunuz? Yine 

eski evde mi? 
- K1şlan orada oturuyoruz. 

Yazın da, küçük yalıdayız .. Ora
da bir köşk yaptırdık. 

- Kotra filan .. 
- Kotra duruyor. Şimdi, bir de 

yolern var. İşte onlarla haşir, ne. 
şir oluyoruz. 

- Peder ne. alemde? İyidir 

inşallah!. . 1 
--Çok şükür .. Iyidir. İhtiyarla

dı artık tabii... İşte o da orada, ı 
kah bahçede şczlongta uvu1du -
yor .. Kah küçükle oyun oynuyor .. 
Artık, rahatına düşkün.. . Gelse
nize kuzum bize ... Hem de, yen· 
gemizi filan da bera-ber alıp da 
şöyle bir haftalık, on günlük fi
l.an ... Yerimiz geniş ... Odalar bom. 
boş duruyor. Deniz ayağımızın di
binde ... Yahey de ya heyL 

- Gelirim inşallah.. Adresini 
ver de ... 

- Adres kolay canım hocam .. 
Küçükyalıya gt?ldin mi kime sor. 
sanız göaterirler ... Kuzum hocam .. 
Sorması aYJ.p olmasm amma, bu 
yaştan sonra, Hukuk mahkeme
lerinde işin ne .. Yaşını küçül. 
tüp evlenecek misin? YengPmden 
ayrılıp başkasını mı alacaksın? 
Nesebini mi tashih ettirccekfi'in? 
Torununu mu tescil ettirecekisn? 

- Bilemedin, kaldır vu! Hiç bi
ri değil!.. 

- Ya? 
- Sen yabancım değilsin .. Bi. 

lirsin Rahmi, seni ben pek seve
rim; evladımdan ziyade severim. 
Bizim oğlan hayırsız.. Gelinimi 
oğlumdan aYJ.rtmağa geldim. 

- Anlamadım ... 
- Bunda 411larnıyacak ne var? 

Gelinimi teşvik ettim .. Oğlum a. 
leyhine boşanma davası açtırıyo
rum.. Ayırtacağım ... 

- Sonra ne olacak? 
- Ne olacak? Hiç! Torunumla 

gelinimi yanımda alıkoyacağım .• 
Oğlumu semtime uğratrnıyaca • 
ğım. 

-Bu ne biçim iş kuzum hocam? 
Ben yine birşey anlamadım. 

- Dostum .. Yavrum .. Bizim ço
cuk beş altı sene evvel, bir müd. 

- Vaziyet çok kitü. Endişelı 
günler geçiriyoruz. 

Diyor. Salihin bunu söyliyt>ltil
mesi için vaziyetin hakikaten ker
kunç olması lazımdır. 
Bakalım ile olacağız?. 

İSTA~BULA GİTMEK 

Salibin vaziyeti endi:zc ile takip 
etmesini fırsat bilerek: 

- Bari beni İ<•tanbula göntler-
sen .. 

Dedim. 
- Daba sırası değil .. 
Diye cevap ,·erdi ve aramızda 

hafif hir münakaşa oldu: 
- Düşman ordusu Şama girdik· 

ten som·.a mı s1ra gelecek?. 
Dedim. Beni t.emiae çahştı: 
- Allah o günü gestermesiıı. 

Fakat, düşman Şama girme4len 
seai buradan çıkarırım. 

- O , akit ltelki trea bulamayı&. 
- Sen dakikaya ln.ııakmaın. 
- Belki, son dakika~·ı tah.fllin 

etmek fırsatını bulamazsın. 
- Zannetmem. 
- Sü~ lcıı1ezl•'l' de gnun ici.ıı-

det evden kayeoldu. Benim zaten 
ondan bir bekledığim yoktu. Evim 
ıbarkım, iradını akarım, tekaüdi -
yem, bize, bir köroğlu bir ayvaz, 
yetip de başımızdan aşıyor .. Am. 
ma, ne selam ne sabah! .. Bir bu
çuk ay, meydanda yok ... İnsan 
güceniyor. Nihayet, günün birin. 
de, süklüm püklüm geldi. Ağzın· 
da bir bakla ·var .. Bir türlü çıka. 
ramıyor. Ben de biraz surat ettim. 
Büsbütün yutkunup kekeliyor. 
Amma. ben biliyorum; bu işin al
tından birşey çıkacak. Bir gün, 
annesine açmış .. Bir kızı seviyor. 
muş .. Gidip bir bucuk ay onların 
evinde kalmış .. Kızı, şimdi eve ge
tirecekmiş.. Sonra da nikahla a. 
la~akmış .. 

Gençliktir bu ... Herşey olur. 
Biz de anamızdan böyl e aksakallı 
doğmadık Y.a!.. Neler gördük .. Ne
ler geçirdik. Amma, her şeyin 
bir yolu, erkanı vardır; değil mi 
kuzum? 

- Evet .. 
- Önce biraz sertçe davrandım. 

Sonra razı oldum .. Ne yapacak. 
sın? Evlat... 
Kızı eve getirdik ... Nikah yap

mak lazım .. Bizim oğlan, oralarda 
değil.. Aldırış bile ettiği yok ... 
Zorlamağa başladım. Mahalleye, 
konuya komşuya karşı kepaze o. 
luyoruz. Gelinin karnı burnuna 
vardı.. Bizimki hala havasında ... 
Bir gün, çektim kenara .. Söyle • 
mediğimi bırakmadım.. Nihayet, 
zorlaya zorlaya, nikahı yaptırdık. 
Çok geçmeden. bu yavrucak dün. 
yaya geldi. Ondan sonra, saadeti 
aile teessüs ettL. Bir müddet alA .. 
Son zaroanlar<la, oğlan ~ine a -
zıttı ... Aylığı alıyor .. Üç gün. beş 
gün, gece yarılan geliyor. Para 
bitti mi kuzu... Ertesi ay başına 

kadar. Ondan sonra, yine öyle ... 
Zavallı kızcağız, evde, iki göz iki 

çeşme ağlar. Bize de belli etme. 
meğe uğraşır.. Gözünün yaşını, 
bizim yanımızda içine akıtır ... 
Edep yahu!.. Bu ne kepazeliktir! .. 

Son günlerde büsbütün kepa • 
zelik ayyuka çıktı. Eve, üç gün. 
de, beş günde bir uğramağa baş
ladı. 

Gelinim de, görsen, nasıl hanım 
hanımcık, kadın kadıncık, bir ta. 
ze ... Bu zamanda, bulunur şey de· 
ğil .. Oğlanı da nasıl seviyor bil • 
sen... Çıldırıyor. Çıldırıyor amma 
bizimki oralarda değil ki... 
Anladımki son zamanlarda bi

zim oğlan yine bir yerlere dadan. 
dı. Artık, ne hali varsa görsün .. 
Gelinimi ondan ayırtacağım .. Oğ
lumu da bir daha semtine uğrat • 
mıyacağım. Malım mülküm, nem 
varsa, sağ kaldıkça karımın, o -
da ölürse torunumun olacak .. 

- İyi amma hocam .. Ben sana 
bir şey söyliyeyim: G-enç kadın, 
kırk yıl dul oturamaz. Tabiat muk 
tezası, fiziyelojik saikler. malum 
ya .. her şeye sevkedebilir ... 

(Devamı 6 tTtCı sayfada) 

- Ordu karargahında arkadaş
larım var. 

- Fakat, bütün büyük rütheli 
zabitlerin aileleri gitmiş. 

- Daha burada olanlar da val'. 

- Herhalde düşman Şaına gir-
meden beni İstanbula göndermeli
sin. 

- Merak etıue. 

Sedeme bir türlü geRiil isteğile: 
- Hay hay .. 
Diyemiyor. Beni sevdiğini, onun 

için ayrılmak istemed~ini farzet
scm böyle bir faraziyeye imkan 
tasavnır edemiyorum. Kıskançlık 
desem, sevRıiyeıı. sevmesini biJmi
yen bir adam neyi, kimi, nasıl ve 

niçin kıskansın?. Herhalde bun
lar beni tahminlerimde belki cic 
aldatan bir takım unsurlar. Fakat, 
benim inaeım Jıep lrn noktaya 
miiievecda. 

o DA GİTTİ 

Ne ;\'azık, ue yazık!. 
Eniefem tie iildii. 

<Ari<ası var') 

LG.aA 

I · -ıaşmallanlrler 

, e Dl1orıar 1 

IK DAM 
B. Abidin Daver İngiltere - Irak 

mücadelesi isimli bugünkü baz yazı
sında İngilterenin Mihverle Akdeniz 
cephesinde çetin bir mücadeleye tu
tuşmuş olduğu sıra.da başına Irakta da 
bir dert çıktığını söyliyerek Iraktaki 
son taklibi hükümeti teşrih ettiktea 
iionra: 

«Irak, İngilterenin İmparatorluk 
muvasala hatları itibariyle bir dü
ğilın noktasıdır. Almanlar Süvey§i ele 
geçirirlerse buradan tı:ığru Filistin, 
Suriye ve Irak üzerine yürıimek isti
yeceklcrdir. İngiltere de, İmparator
luğun kara yollarını muhafaza ede
bilmek için, bir taraftan Kızıldcniz ve 
diğer taraftan İran körfezi vasıtasiyle 
İmparatorluğun Şark nısıf kilrcsinden 
getirebileceği kU\rvetler ve gelecek 
Amerikan yardum ile Almanlarl dur
durnuya çalışacaktır. Bu takdirde 
Basra limanının, seyrilsefere müsait 
olan Şattül'arap ile Diclenin ve zayıt 
bir muvasala hattı olmasına rağmen, 
Basra - Bağdat - Musul demu·yo
lunun büyilk bir ehemmiyeti vardır. 
İngiltere, Irak'a hfı.kim olmadıkça, Or
ta Şark denilen bu mıntakada tutuna
maz. Bu bakımdan dostlukla veya 
zorla Irakta kalmak istiycccktir. Ba
kalım, hadiseler nasıl bir cereyan ala
cak? Bizim teır.ennimiz iki tarafın a
teş kesip dostc;a anla~malan merke· 
zindedır.> demektedir. 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi cHitlerin nutku> 

isimli bugünkü l#ı~yazısında Alman 
Devlet Reh;inın evvelki giın Rayiştag
da söylediği son nutkunu tahlil et
mekte ve aksine hiç bir delalet olma
dığı çin bu noktadan dahi •hrtrbin hiç 
bir sıılh iımidi olmaksızın devam ede
ceginın ögrenildigini söyledikten son~ 
ra nutkun Türkiye hakkındaki kı

sımlarını mevzuu bahsederek: 
c.Heı· Hitlerin Türk ist.klal cidali

nin başbuğu Atatürke karşı ha)Tan
lığının bu nutukta dab.i. tekrar olun
ması ve gene bu nutukta Turk hükıl-

. meti erkanının realist siyasetınden 

takdirle bahsedilmesi elbette ve bit
tabi memlcketimızde memnuniyetle 
knrşılanacaktır. Türkiyenln hiç bir 
millete karşı hususi bir husumeti yok
tur. Türkiyeye karşı hasmane bir fi
kri ve emel beslemedikçe geçen harp
te müttefikimiz olan Almanya bu ba
histe elbette bir istisna teskll et
mez . 

Her Hitlerin do!Stane sözlerinden 
mütehassis olmakla beraber eğer dün
ya buh.ranı önilnde her gün artan mü
dafaa tedbirlerimize ihtimamla de
vam edecekse bunda şaşılacak hiç. bir 
cihet yoktur. Her ihtimale kar~ı var 
tan mtid:ıfaası hiç ihmale gelmiyen ilk 
mukaddes vazifedir de onun için.> 
qemektcdir. 

TAN 

B. Zekeriya Sertel cHitlerin nutku 
ve Türkiye> isimli bugünkü baş yazı• 
sında Alman Devlet Reisinin son nuı
kumı tnhlil etmekte ve: 

cTürkyie Cüınhuriyeti Hükfunetl 
realist siyasetinde hiç bir tesir ve tel
kine kapılmamış, hattı hareketinde 
dalma istiklfılini ınuhain a etmiştir. 

Alman Dedet Reisinin bu hakikati ol· 
duğu gibi ifade etıne!'i herhalde mem
nuniyete şayandır. Türk milleti, Füh
rer'in bu sözlerini, Türkiyenin istik
laline karşı· besledigi hürmetin bir 
ifadesi olarak teHlkki edecektir.> de• 
mektedir. 

YENi SABAH 

B. Hüseyin Cahit Yalçın c'l'ürkiye
nin kıymet ve ehemmiyeti> ıSimll bu
günkü baş yazısında Tilrk haricl poli
tikasının rehber olarak kabul ettill 
prensibin; mille.tıerin hürriyet ve .is
tlklii l içinde hak ve adalet mefhum
larına muvafık bir surette yaşamalan 
old•Jğunu, ayni idealin müdafii oldu· 
ğumuz :·::in İngiltere~n dostluk ve 
ya.dun sörmemiıin tabit bulundu
ğunu söyledikten sonra: 

fMihvt!r devletleri Türkiyenı.n İn
g;Jıere ile ittifa,;;ını ilk zamanlct:da 
şi ·pheslz ki bir ıı aceranın başlan~: 

gıbı teUıl ki etmış olaraklardır. Cihan 
Harbinlr. baı.;laııgı• ıı da bir kaç ay 
:;ınde l>i:ı:i zorla barhı! silıilkliyen Al

manlar bu harple de İngilizler lehine 
ayni maceranın tekerrür edeceğini 
zannedıyorlardı. Fakat bu defaki Türk 
hükümeti Osmanlı İm:Qaratorlutu de
iildi! Mihver Deyletleri Türkiyenin 
kendileri tarafından tecavüze uğra

madıkça sırl istilA hırsı ile harbe atıl· 
mıyacağına kanaat getirince, rahat bir 

nefes aldılar. Lüzumsuz tahrikler ve 
tecavüzlerle başlarına bir de Tti..l'lt-
lerle harp derdini açmamayı harbin 
şimdiki safhasında menfaatlerine da
ha uygun gördüler. Eğer İngliterenin 
hesabı görülilrse üzerimize daha ra
hat hücum ed~bıleccklerini düşiln
düler. Bize karsı muamelelerlndek::l 
dğı~ikliği biz şab;:i olarak bu surette 
tefsir ve izah ediyoruz. Tabilliir kl 
bundan mü~teki değiliz. Fakat vata
nın müdafaasını azanıi derecede kuv· 
vetlendırmek için hüınmalı bir faali
yet ile çalışmayı da ihmal edeme
yız.> demektedir. 

izin almak ııt11e• 
maaııtmıer 

Lise ve Orta mekte~lerle İlk 
okul öğretmenlerineen ta.M-We 
başka yere gitmek istiyenlere izin 
verileceğim yazmı~. Bunla.r :ai· 
rer istida ile MCiMl.rif memurluk -
!arına, Maarif Müdürlügüne mil· 
a ·aat ederek gideceklcrı yerleri 

istıdalarınaa bilciirecekleı dır. 

• ~ 
ım-:-t~rn>• 
Çıplaklar dl1arında. 
ld faıaaıara da ra

llat ytlzi yek ı 
Harbin nerelere .kadar U• 

zadığını anlamak için, ıiziıı 
de, benim gibi, afağıya hula .. 
ıa edeceğim haberi okuma• 
nız lazımdır: 

Pasifik Okyanuswıun orta• 
ıında Galapagoı isminde bir 
takım adaları vardır. Bu ada· 
lardan birinin adı f ioreana' • 
dır. Bu ada, Okyanuswı ı11ız, 
ücra bir kÖ§eaindedir. Yol uğ· 
rağı değııdır. Hundan bır 
müddet evvel, Madam Laba· 
ron Wagner isminde bir ka
dm, burasını Çıplaklar Diya .. 
rı haline getirmiıti: 

Avrupada, kapalı gezmek· 
ten bıkan kadm erkek ·bir çok 
İnsanlar, bu uzak adaya gel· 
mitler, burada yerle§mitler, 
en tabii bir hayat ~aşamıya 
ba§lamıılardı. Burada bütün 
inanlar, Ademle Havva ıibi 
dolaşıyorlarch. bütün dün· 
yadan alakalarını kesmif ler .. 
di .. 

Çıplaklar Diyarı, Avrupa 
ve Amerika ıçm entereıaıı 
bir yerdi. Zenginler, huıuıi 
gemileri, kotraları, yatlariy· 
le, bu adaya geliyorlar, bu· 
rada bir müddet kalıyorlar, 
ıonra, memleketlerine dönii· 
yorlardı. Harpten evvel, Av· 
rupa ve Amerikan mecmua ~ 
gazeteleri, sütun sütun, bu a .. 
dada geçen hayattan bahae
diyorlar, reıimli röportajlar 
neırediyorlardı. 
Adanın kraliçeıi, batı ve

ya hükümdarı, burada çıp
laklık hayatını teıis eden Ma· 
dam Labaron Vagner idi. 

Bu adada yaııyanların id· 
diaııaa ıöre, inaanlar için 
normal hayat böyle olmak li· 
zımdı. Çünkü, bu hayat ea 
sıhhi olanıdır. 

Bugünkü yeni vaziyete ıo
lince: Pasifik Okyanusunun 
ortasında, ücra bir yerde bu· 
lunan bu Floreana adaaı, te
ıadüfe bakın ki, pek büyük 
ıtratejik ehemmiyeti haiz bir 
topraklar parçaııdır. Avrupa• 
da harp patlaflp, bütün dün· 
yaya ıirayet ihtimali baıgöa
terince, Amerika Birletik 
Devletleri, bu adada bir ...., 
keri denzi, l)a va ve kara üa
ıü teıiı etmiye karar v<.rmiı
tir. 

Ada aakinleri, buradan ka· 
pı dııarı edilmiftir. Zavallı· 
lar, dünyanın bu köteainde 
de rahat olmadığını hüzünle 
anlamıılar ve geldikleri mem
leketlere avdet etmiye mec· 
bur ka!mıılardır. 

Y akmda, Amerikan bahri· 
yelileri bu adaya gelerek, te
ıiıat yapmıya \,qlıyacaklar· 
dar •• 

R.SABIT 

7-Biri!fU.zi."DE"Di ı' 
Lt1eptm1z1n 1 
Belediyeden bir yıl
dır işine cevap ala
mıyan bir vatandaş! 
KadıköyQnde Dumlupınar ııo

kaiJnda 19 numarada oturan B. 
Fatı.rettin Wr illi ay kadar evvel 
gazetemize giaderdili bir mek· 
tupla bir arsa işi hakkında Kadı
kly Beledt)'ednin İstanbul Bele
diyesinden 2! Temmuz 1940 tarih 
ve 265 numaralı tezkere ile sor
duğu huSuSa İstanbul Belediyesi
nin aylardır bir tilrlü cevap ver
mediğini biWirmişti. G zaman bu 
sütunda yazdığımız ve alakadar
ların nazan dikkatine koyduğu
muz eu işin elin halledUemediğl 
ve istan&ul Belediyesinin; senesi 
yaklaşmasııta rağmen meıkür res
mi tezkel'ey'e kAIA cevap verme
miş olduiu -'""'1'etle öğrenilmiştir!. 

İstanb1il4e.n Kadıköyüne bir 
mektnbun bile bir saatte gittiği 
bit" zam!Hltla Beleaiyenin cevabı
nın bir yılaa hala yerine varma
ması miimk:i:i.n olamıyacağından 
ya bu cevatMn ya:alıçlıkla bir ma
sada ka1'iıjl vejıa aven unutul
duğu \'3-t"tt bıdunmakt4uhr. Keyfi
yeti Belettt,.e Reistij'.iıtirı nuan 
dikkatıne ar-eeSer ve derhal icap 
eden tetık:Ikatın yapılarak bu va
tandeşa işinin netice9i hakkında 
bir n c-vvel cevııl' verneceğini u· 
manz. 
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iNSiYAK 
--1= Yazan: SEYFEDDİN ORHAN =lı--

Ahmet Nuri sahneye çıkınca, et
rafı, binlerce seyircinin alkış sesi 
çınlattı. Halle, bu meşhur hayvan 
111ürebbisinin, atile, tel üzerinde ya-

1 
11acağı numaraları heyecanla bek
liyordu. Kısa zamanda, birbirine 
çarpan ellerin şakırtısı kesildi 
Herkes, dikkatle ve hayretle açı
lan gözlerini sahneye dikerek, o
Jlun; atı ile yapmıya başladığı hü
nerleri seyre başladı. 

O, şöhretini, birazda ·Al at, kır 
at. isminde ikiz, beyaz at yüzünden 
tide etmişti İşte, bu gecede, ikiz 
•ttan biri olan kır atla sahnede 
11umaralar yapıyordu. Bu, sirkin 
ôlı:asabada son temsili idi. 

1 Bebzat, sirkin gerisinde, hay • 
'\'anların bulun'tluğu kısımda do. 
iaşıyordu. Bir ara, bir köşede 
idurdu; 

- Al at ... Al at.. 
Diye seslendi. İleriden bir kif

neme işidildi. Behzat, o tarafa i -
lerledi. Hayvanı yularından ya.. 
Jı;aladı. Yürümiye ba~ladı. Beh • 
:ıat, tanınmış bir canbazdı. Sır -
kin içinde, Ahmet Nuriden sonra 
onun sözü geçiyordu. Bu gece, ha
linde bir fevkaladelik vardı. Dar, 
Karanlık kafes aralanndan geçi
yordu. Artislerin bulunduğu ba
rakanın yanından geçerken, du
rakladı: 

- Dur Belkis sen misin? 
- Evet. Behzat, sen burada ne 

arıyorsun? 

- Hiç. Şöyle dolaşıyorum. Ca.. 
nım biraz kırlara açılmak istiyor. 

- Al at ile mi? Fakat o • 

lamıştı. Kıvılcıml&r yağıyor, a • 
!evden hiçbir yer görünmüyordu. 
Başı dönmeğe başlamıştı. Sıcak

lık, onu bitap bir hale getirmişti. 
O kadar ki, kızgın alevler arasın
da kır atın ayaklan dibine yıkıldı. 
Onları kurtaran olmadı, kurtula.. 
madılar. 

On sene sonra, ayni kasabaya, 
bir sirk gelmişti. O gece ilk tem
silini veriyordu. Büyük bir kala
balık vardı. Teller üzerinde, al at 
ile Behzat,' numaralar yapıyordu. 
Fakat, öyle bir an gelru ki, hay
van, bütün alışkınlığından sıy • 
rıldı. Durdu. Yürümüyordu. Beh

, zadın gayretleri boşa gidiyor, halk 
merak ve heyecanla bakıyordu. 

Nihayet, hayvanın gözlerindeki 
bağın çok fazla sıkı olduğunu dü
şünen Behzat, elini onun yüzüne 
götürdü. Biraz gevşetmek istedi. 
Fakat, eli hayvanın yüzüne de -
ğince, hayret etti. Çünkü hayva. 
nın yüzünde bir ıslaklık vardı. 

Bağlannı çözünce, gözlerinin, ağ. 
lıyor gibi yaşlı olduğunu gördü. 
Şaşrrdı. Hayvan bu sırada muva
zenesini kaybederek seyircilerin 
çığlıkları arasında boşluğa kay

dı. Bu sukut, Behzadın da ayni a
kıbete uğramasına sebep oldu. 
Yere düşünce, ikisi de parçalan.. 
dılar. 

Herkes, hayvanın ve on sene -
denberi onunla şöhret kazanan 
mürebbisinin muvaffakiyetsizli -
ğine hükmettiler. Amma, kimse 
düşünmedi ki, hayvanda mevcut ıııun şimdi numarası yakın. 

- Hayır ... Belki yalnız çıkaca- insiyak bu haruseye sebep olmu~-
ltm- tur. Yarışı kazanan ve kazanm1-

I 
Birden bahsi değ~tirerek: yan atların yüzlerine bakın: Mağ-
- Bclki.s, dedi, Ahmet Nuri l:ıe lOpların gözlerinde yaşlar göre -

ft'!eneceğin artık tahakkuk edi. ceksiniz. Kazananlarda hem bir 
,..,r öyle mi? Yarın muhakkak ev. gunır ve güler yüz vardır. 
~r musunuz? ı-- -- --
1 - Evet. Y osuke Matsuoka 

- Fakat, benim sana olan aıı-
kım~ japcnt Hariciye Nnırı Yoı-,;ıke l-fatsu-

- Amma, ben onu seviyorum. 
Behzat, yutkundu. Birşey söy

lemedj, Daha doğrusu, birşey söy. 
)emeğe muvaffak olamadı. Al at 
ile beraber genç kızın yanından 
asabi bir tavırla uzaklaştı. 

Ahmet Nuri, ~!er üzerinde nu
maralanna devam ediyordu. Bir 
aralık etrafta bir feryat ~tilru: 

- Yangın, yangın var! .. 
Bu ses, hlr anda sirkin içini 

altüst etti. Herkes kaçıyordu. Ah
met Nuri de, tellerden aşağı indi. 
Sahne ortasında duran kır atın 

yularından yakalayarak kaçmağa 
başladı. Fakat, böyle tehlike an. 
larında, hayvanları kurtarmak, 
en ziyade kendisine düşen bir va
zife idi. Bütün tehlikelere muka
bil, iltiz atlardan diğerini kurtar
mak için sirkin gerisine doğru koş
mağa başladı. Hayvanın bulun -
duğu yere gelince, onun orada oi
madığını gördü. Her halde, teh
likeyi görerek onu kaçırmışlardı. 
Oradan sirkin gerisindeki kapıya 
koştu. Kır atın gemi elinde idi. 
Hayvan, bir kuzu sessizliği ve uy. 
sallığı ile kendisiru takip eruyor
du. Fakat, orasının, koca bir ki -
litle kapalı olduğunu gördü. Ge
riye döndü .Ateş, her tarafı kap. 

oka s~ası hayattakf bugünkü mevki-
ini meziyetleri ve dinmek bilmiyen e
nerjisi Ile kazanmıştır. O da bir çok 

ja~on devlet adamları gibi, tahsilinı 
Arnerikada yapmıştır. Rir müddet A

meriJıı:ada konsolosluk vazifelerinde 
bulunmuş, soııra C~nubi Mançuri De

miryollarını kontrol eden şirketin 
Jkinr 1 dırektörü olmuştur. 

Mancurtnin ilhakınrlan aonra, Cc
nevrede şöyle dcrniştı. 

cjaponya 26 asırdanberi hiç kimse
den bir -ey almamıştır. ~ançuriyi de 
ilhak etmek niyetinde değiliz.> 

Halbuki bu söz daha söylenirken, 
M:ınçuri llhak edilmiş bulunuyordu. 

Matsuoka, japonya, !\lilletler Cemi
yetinden çekildikten sonra, Parla
mento hayatına döndiı, fakat bundan 
bir zevk almadı. Cenubi Mançuri di
rektörü sıtatiy1e, Çine ve eski Rusya
ya ait demiryollarına diğer yeni hat
lar nave etti. 

C. E. K. Menfaatine 
Bu ak>ı&m saaı 9 da 

MONİR NUREDDİN 

~[NB[RliTAS 
Sinemasında 

Bir K O N S E R ,,...ecelı.lir. 

1 Blleı flaUan: 100 - ?5 - 50 kit-

' nıtlur. 

Son Telgrafın Tarihi Tefr\kası: 54 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMi KARAYEL ) J 

Ordular hedefine doğru yürüyordu 
Türk ordusu harekat hedefine 

yetişmek için Köstendil tarikini 
takip etti. 

Bu e6nada piştar kumandanlığı-
nı Evranos Bey yapıyordu. Evra
nos Bey hactan henüz avdet et
miştı. Bu Rum mühteilisi öyle bir 

müslüman olmuştu ki, Hazreti 
Peyga1T1berin makarrı ol~n.diyara 
kadar gidip hac bile etmıştı. 

Evranos Bey Sultan Muradın ' .. 
- te<lari.J<iıt il~ meşgul olduğunu go-
rünce ihtiyarlığ nı kat'iyyen na-

zarı itibare almıs arak derhal •r
iluya ıltıhak eti• 

ı 
Ordu harekat hedefine doğru 

yürüyo~du. Bu yürüyüş esnasında 
hiçbir düşman kıtaatına tesadüf 
etmedi. 

Fakat, düşman ordusu kısmı 
küllisinin toplandığı noktaya dair 
sahih ve kat'i malWrıat alınama
mış olduğundan piştar kumandan
lığında bulunan Evranos Beye bü
,·itk nı~yasta bir keşif hareketi 

yapması için emir verildi. 
Evranos Bey, Paşayiğit ile bera

ber maiyetine kırk ltişiden mü -
rekkep bir keşif kolu aldı. Efrada 
talimatı lıizıme> i vererek ııayet-

• 
lstanbulun 

• l 
I çinderı ,..J~ 

Leylek ve Kartal
ların son cenkleri 

Uzun gagaları, sivri bacaklan, 
kanat uçları siyah, beyaz vücut
larile senenin muayyen mevsim .. 
)erinde uzun hava yollarından 1 
memleketimize gelen leylekri sev· 
miyen aşağı, yukarı yok gibidir. 

Leylekler; hayat bilgisinde fay
dalı kuşlar arasında yer tutarlar. 
Yazın müz'iç böcekleri airep, çı -
yan ve emsalile tehlikeli zahika
lardan yılanları toplıyan bu kuş
lar, zararsızlıkları ve aramcıl o
luşları yüzünden biraz da masu
miyetin sembolü saylırlar. 

Her sene; İstanbula Avrupa har
binden evvel seyahat mevsimle
rinde akın eden türist kafileleri
ne taş çıkartan bir akışla üşüşen 
leylekler, evlerimizin bacalarında 
yerleşirlerdi. 

İstanbulda apartınıanların alır 
yürüdüğü yıllardanberi artık üs
tüne oturaklı bir yuva yerleştir
mek imkanından mahrum olduk
ları için leylekler daha çok ci -
var köylere, sayfiye bölgelerine, 
sığınıyorlar. 

Yalnız ,Eyiip camiinin meşhur 
sakat leyleği müstesna .. Civar hal
kının •Hacıbaba· adını taktıkları 
bu hasta ve insan yardımı ile ge
çinen leylek yaz, kş cami avlusun
daki yaşlı ve kağşamış bir çınarın 
gövdesindeki kovul..la barınır. 

• 
Tabii farkındasınız .. Bir kaç yıl

danheri sulh sembolü leylekler 
de, ihtiraslarına uyan insanlarla 
yarışa giriştiler. 

Bir kaç sene evvel, ilk olarak 
Balıkesir civannda bu mazlüm 
kuşcağızların en yırtıcı kuşlardan 
,~e ilk çağdonbcri döği.iş tintsali 
tanınmış müthiş pençeli, katil ga
galı kartallarla döğiişe tutuştukla
rını gazetelerde okumuştuk. Bu 
havadis, hepimizi hayrete düşiir
müştü. 

Leylek n kartal; iki birbirine 
zıt, birbirinin aksi yaradılış döğü
şüyor. Fakat, o zaman daha bu 
kanlı A\•rupa harbi alevlenn1enıİ:i 
bulunduğu için sade bizim deiY'.l 
aşağı yukarı Avrupa efkarı umu
miyesinin hu ha\·a harbile ) akın
dan alakadar olduğunu duy mıı~· 
tuk. 

Netice yarıda kalmıştı. Hafta
iı.rca süren menü gök döğüşlerin
den sonra Kartallar da, Leylekler 
de epey ölü ı;e yaralı vererek Lir
birlerinden ayrılmışlardı, Karıal 
ülülerini, içlerine düşen köy halkı 
tüylerini yularak mızrap yapmak 
için kullandılar. Yaralılannı ıla 
öldürdüler. 
Halbuki le) !ekler her tarafta geniş 

ölçiide bir ~e{kat hôlesile sarıldı. 
Yaralarına pansıman yapıldı. Kı
rık gag;lar, delik göğüsler tamir 
edildi. Sıcak memleketlere dbnme 
ayları gelip çattığı zaman bu ha
va harbinin gazi leylekleri kafi
lelere iltihak edemrdiği için yine 
köylerde, köy evlerinin yerli ocak 
başlarında, çıtırtılı çam kütükleri-

seri bir suertte Üskübe clcğru i
lerledi. Burada birkaç Sırplı esir 
ederek ordu kısmı küllisine gön
derdi. 

Sultan ı.turad, esirleri istintak 
ederek düşmanın Kosvada içtima 
etmiş olduğunu kat'iyetle tesbit 
etti. 

Bu esnada kral Lazardan Kara
toveye iki murahhas geldi. Bun
lar Sırp kralıll..tl vergi itasından 
imtina ettiğini ve Niş şehrinin 
zaptından sonra kabul ey !ediği ta
ahhüdattan sarfınazar eylediğini 
beyan ettiler. Bu iki murahhas 
ilanı harbe \'esile olmak üzere bu 
gibi beyanatta· bulundularsa da 
asıl maksatları Osmanlıların kuv
vetini ve ordularının tertibatı ile 
ellerinde mevcut vesaiti anlamak 
idi. 

Sultan .\Iurad, iki murahhasın 
bu maksada mebni yollanmış ol
duklarını anladı. Osmanlı ordu
sunun 98I1 ve şev kelini hasmına 
anlatmak ve düşmanın maneviya
tını muharebeden evvel bo'zmak 
için orduşuna Kos\'arla bir resmi-

ihtiyar 
yaşar? 

nin başında avdet mevsimine ka
dar muhafaza olundu. 

Ne bir köy çocuğunun muciz ve 
muzip eli bu yaraıı kahramanla
rın kuyruğuna dokundu, ne de sı
ğındığı köy yuvasında ılık bir hi· 
maye ile tedavi altna alınan bir 
leyleğin öldüğünü duyduk. 
Eğer varsa; leylek tarihi, o har

bin safahatını ve kat'i olmıyan ne
ticesini kaydederken Türk köylü
sünün ulüvvücenap tezahürlerin
den hayranlıkla bahsedecek. Ve,. 
diyecektir ki: 

_ 1939 harbiııde Birleşik A~ne
rika devleti, Avrupada Nazi isti
lasına uğrayınca silaha sarılmak 
ve isikliilini kanla müdafaa emek 
karaırnı veren ve döğiişe tutuşan 
minik devletlere, Türk köylüsü
nün kartal cenginde bize gösterdi
ği alakayı ibraz et•eydi Avrupa 
bugün tek diktatör toprağı olmak
tan masun kalacaktı. 

• • 
Birkaç gün evvel ı:azeteler Bur

sa civarında üç köyün üstünde 
Kartallarla Leyleklerin yeni ve 
çok kanlı bir cenge tııtu~tuklarını 
Kartalların şiddetli hücumlarına 
karşı Leyleklerin her taraltan ka
file kafile imdat kuy..,etJeri alarak 
mukavemet ettikle•ıni yazıyorlar
dı . 

Havadis çok aliıka uyandırnıış 
olacak, harbin neticesi her tarafta 
merakla bekleniyordu. Şimdi öğ
reniyoruz ki masum ve maz1Um 
leylekler, kanlı ve korkunç kar
tallarla bir hafta cenkleştikten 
sonra parlak bir muzafferiyet ka
zanmışlar .. 

İstanbula yakuı, Karadeniz kı
yısında bir kö~de, dün kırda u
zanmış engını JC) rediyordum. 
Tıpkı her mevsim döıılişii leylek
lerin zafer alayı te~kil eden kafı. 
lelerini yeni gelin g;bi ufka uza
nan benekli bir şerit halinde köy
lere doğru kanat ~ırparkeıı gör
diin1. 

Uarbi Kartalları tepeli)·erck ka-
2anan nıasun1 ku~laruı bu zafer &· 

layı köyler tarafıııdan hararetle 
karşılandı, Yorgun \ e yaralı gazi 
Leylekler sevinç takırtılarile ga
galarını oynatarak kırlara. dere 
kenarlarına indiler. Anavatana dö
nen hasretzedeler gilıi bol bir neşe 
içinde kurbağa adıyarak zaferle
rini teside koyuldular. 
Bunları karsılıyan köylerden, 

bauğının biri~i harp meydanın
da bırakmış olan muhtar uzun 
bir medhiye faslile Leylek - Kar- 1 
tal ce~gine ai! edindiği ~?5all~ş
mış hawselerı anlattı. Sozlerıne l 
son çekerken bakışlarını gözl~r!me 
mıhladı omuzlarını kaldırr, ılne 

' etti: 
- Hey gidi zamane hey·.. Bu 

mazlüııı ku~Iarı da kanlı da\'alara 
sürükledi. Acaba muasır medeni
yet ölçüsündeki insan ihtirasın
dan mı örnek aldılar?. 

geçit yaptırdı. 
Bu iki murahha, Türk ordusu

nun az bir ku\'\·cttc bulunduğunu 
'görünce: 

_ Vakıa Türk ı0rdusunun kuv-
veti ziyade; fakat bizimki bundan 
üç misli fazla. Bundan başka beş 
bin kadar zırhlı şövalye askerle
rimiz var ki, yalnız bunlar uırum 
ordunuza kaqı gelebilir 

Dediler. (1). 
·Padişah buna kar~ı hiçbirce\'ap 

vermiyerek murahhaslara ruhsat 
vermekle iktifa etti. Fakat bunla
rın şu sözleri ve en ziyade de or
dularının kuvvetinden kemali em
ruyet ve itinıat ile bahsetmeleri 
fevkalade teessürünü çekti. 

Kal"jısındaki dü.~manın hakika
ten kuvvetli olduğunu, Türklerin 
Rumelinde muzaffer olmaları ve 
saltanat eylemeleri ancak bu 
meydan muharebesınin neticesine 
bağlı bulunduğunu anladı. 

Hatta murahhasların sözlerin! 

(1) Tarihi Hayrullah Efenıli eilt 
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( Meraldi leyler) [ 
• 
ikinci krallar 
Hükılmdarlar ısim müşahabe.. 

tinden dolayı birinci, ikinci, ü • 
çüncü ilah ... Diyede nam alırlar. 
Fakat bunların içinde en ziyade 
:ikinci olanların daha az mes'ut 
oldukları görülüyor. Mesela Fran 
sada, ikinci Şarl N ormanlar ta -
rafından mağlup edilmiştir. İkin
ci J an Poatyede esir erulrniş, ikin.. 
ci Hanri öldürülmüş, ikinci Fran. 
sova bir kaç aylık saltanattan son
ra 13 yaşında ölmüş, ikinci N apo
leon hatta hiç hükümdarlık bile 
yapamamıştrr. 

Bavyera kralı ikinci Lui boğu
larak ölmüş, ikinci Vilhem t'aht. 
tan indirilmiş, Rus çarı ikinci Nl
kola Bolşevik ihtilalinde katle -
dilmiş, yine Rus çarlarından ikin. 
ci Aleksandr N ebhlsler tarafın. 

dan öldürÜ!müş, İspanyanın ikin
ci Piyeri, İngilterenin ikinci Ed
vardı, iltinci Rişarı, ikinci Harol
d'u öldürmüşler. Navar kralı 

ihlnci Şarl diri diri yakılmış, Po. 
lonya kralı ikinci Boleşlas tahttan 
indirilmiş ve iliıh ... 

En son Yugoslav kralı ikinci 
Petro da daha tahta çıkar çıkmaz 
memleketi Almanların istilasına 
uğradı. 

İngllterenln 
1914 dekinden az 

vapuru var 
1913 de İngilterenin 18,892,089 

ton tutan 8,587 vapuru vardı. Bu 
seferki harbin bidayetinde ise 
17,675,404 tonluk 6843 vapuru bu
lunuyordu. Demek ki İngiliz ti
caret filosu 1,216.685 ton tutan 
1,744 vapur daha eksikti. . 

Buna mukabil Dominyonların 
ticaret filolaı·ı artmıştır. Domiıı.. 
yanların 1,631,617 ton tutanl536 
vapuru vardı, bu miktar 3,048;686 
ton tutan 2218 gemiye baliğ ol • 
muştur. Bu fark sayesinde impa
ratorluğun umumi tonajı bir de
rece 1914 deki se\'iycsinde kal • 
mıştır. 

İngiliz ticard filosu >eni birşey 
kaydetmezken, İtalyan filosu yüı
del27, Yunanistanın yüzdel30, 
,Japooyanın y[izde 135, Amerika
nın Yüzde 340 artmıştır. 

Rakamlı telgraııar 
Bir İngiliz kadınının Afrikada 

muharebe eden kocasına bir mu. 

habbet telgrafı göndermiş şimdi 
bulunan bir usul sayesinde daha 
ucuıa maloluyormuş, bu usulde 
cümleleri kısa rakkamlarla bil
dirmekten ibarettir. General Vil
yam .\forison bu hususta şıfreli 

bir lis'.e terı.p etmiştır. Bu liste. 
de arzu edilen cümlenin yanın _ 
da rakamlar vardır. Bu uzun cüm
le telgrafla çekilmektedir, sade
ce rakamlar bildirilmektedir. Me. 
sela: cSevgili Cek 6132 ze,·cen 
Gledi. • 

Açık ifade ile bu telgrafın ma. 
na sı şu oluyor: 

•Her zamandan ziyade haya • 
limde yaşıyorsun. Seni bütün kal
bimle kucaklarım .. 

Bu telgraflara yine rakamlı bi. 
rer haşiyede ilave erulebilmekte. 
dir. Mesela şöyle bir haşiye: 103 
bu rakamın da manası şu 

< Bana biraz para gönderirse
niz, çok mes'ut olurdum,• görü
yorsunuz ya, listede hiç bir şey 
unutulmamış. 

orduya sira\'l·t ettirerek endi ·evi 
. 1 1 • 

mucıp o manıak için sakladı. 
Fakat, Türk ordusu Sırp kralı

nın murahhaslarının söyledikleri
ni haber almıştı. Sultan Murad 
a~m, fazıl bir adamdı. Ordusund~ 
donen dedikoduları derhal ah,·al 
ve etvarile bertaraf etti. Ona can 
ve iman verdi. 

Ve. bir meclisi harp akdetti, Bu 
meclıste, hiç vakit zayi edilmedeoı 
seri bir yürüyüşle düşmana sev
kulceyşi harekatta takaddüm et
mek üzere harekete geçilmeğe ka
rar verildi. 

Mec lisı harpte verilen karar 
mucibince piştar kumandanlığına 
Evranos Beyle, Pa5ayiğit tayin o
lundu. 

Ordu şimale do!;ru hareket ede

rek Orbeloz geçidindeıı geçti. Türk 
ordusu gayet seri hareket ediyor
du. Harekatı yıldırımvarı idi. 

Morava nehrinin garp sahili ü

zerinde bulunan Gümıişhi..-urı tut
tu ve derhal vrdugah kurdu. 

IArka.sı ı;arl 

Bekri Mustafa 
Yazan: OSMAN CEMAL KAYGILI 

\.._Tefrika • , o: 51 

Meyhanede Mustafa Kapta 
paşa meselesini unutmuşt 
Sonra heriflere döndü: 
- Haydi bakalım, düşün önü· 

me, doğru Sarayburnuna!. 
Myonke§ bir ihtiyar: 
- Aman ağanı dedi, biz zaten 

lııep çürük çarık, miskin, bir işe 
yaramaz adamlarız. Biz çoktan de
ğerimizi bulduk da geçtik bile!. 
Sermayeden ziyan edecek değil
sin ya, ver gidelim hayırlısile!. 

Mustafa, korkudan sapır sapır 
titreşen dalgacılara: 

- Haydi dedi, bu seferlik sizi 
affediyorum, takat bir daha dal
ga ile şu~ buna sataşacak yol
eularla alay edecek olursanız o 
zaman artık elimden kurtulamaz
sınız!. 

Dalgacılar sevinçle tekrar Tir
yalci çarşısına dönerlerken, Mus
tafa da Cazımla birlikte Tavukpa
zarı meyhanelerinin yolunu tut
tu. Şimdi Mustalanın zihninden 
Kaptanpaşa meselesi büsbütün 
çıkmış, artık o işi tamamile unut
muştu. 

Akşam yemeği yeneli, kahveler 
içileli hayli zaman geçtiği halde 
Mustafanın hala gözükmemesi 
Kaptanpa5ayı kızdırmıştı. İçinden: 

- Bu herif, muhakkak meyha
nelerin birine takıldı kaldı, onun 
için gelemedi, fakat yarın ben 
onı,ı. buldurur, buraya getirtirim, 
alacağı olsun! diyordu. 

Bir aralık, aklına Mustafayı bu 
gece İstanbul meyhanelerinin bi
rinde yakalattırıp zorla ve yaka
paça konağa getirtmek geldi ve 
biraz düşündiikten sonra buna 
karar verdi. Kahyasını çağırıp de-
di ki: • 

- Çabuk fırla zaptiye kapı~ına, 
nöbetçi amiri kinısc ona beninı ta
rafımdan söy]e, ne yapsın, yapsın, 
her tarafa adamlar •aldırsın, Bekri 
Mustafa nerede, hangi meyhane
de ise yakalatsın, eğer karşı gelir· 
se, ellerini, kollarını bağlatsın. 

doğruca buraya. bana göndersin!. 
Paşadan emri alan klılıya, he

men konaktan fırlayıp zaptiye ka
pısının yoluna düzüldii, 

Bir saat sonra, İstanbulda ne 
kadar nıeyhaneli semt \'arsa ora
lardaki me~ hanelerde sıkı bir ta
rama ve aramadır başladı. Fakat 
Mustafa bir ıiirlü bıılıınamıyar
du. Bulunamadığının sebebi de o
nu aramı) a çıkanlar hep onun de
vam ettiği mayhanelere başvuru
yorlar, Ta\'ukpazarı meyhaneleri 
ise kinı!\enin aklına gelmiyordu. 
Çiinkü llustafa Tavukpazarı me) -
hanelerine bu gece ilk defa gidi
yordu. Tavukpazan meyhaneleri 
yeni arkadaşı Cazımın devam et
tiği yerlerdi. Kumkapı, Yenikapı, 

Çadırcılardaki meyhaııekri 
üst ettikleri halde l\Iustafanı• 
bulamıyan kullukçulardan bi 
aklına, nihayet bir de Ta• uk 
rını yoklamak geldi ve üç ar~ 
bu sefer de o tarafa JOll•• 
Mustafanın Cazımla birlik!< 
miş olduğu meyhane paznrıC 
maruf dükkanlarından ve '' 
!ender, babacan, ehlidil, h ' 
b•t, derviş meşrep, filo7''f. 
tİpli insanların toplandı;ı ~· 

dendi, Gece hayli ilerlemi•· 
habbetler karşılıklı kaynnfC1 

tam kıvamını bulr.ıuştu. 
Mustafa ile Cazın1111 sofr3' 

Ferhat Cemali Babn. GiizciiııJ 
suf, Kurban İsmail, B"grı 
Nasip, Öksüz Tonbuka gib 
manın en hoşsoh!ıet, en nfık1 

en antika ve oldnkra İ\'i •aiıl 
dı. Bunlar hep {'~zıd111ı r ~ 
bapları idi. Vakıa lıım!ar ~f 
fanın adını, sanını isitn1i~ter 

kendisi ile o gece ilk def• 1, 
mışlardı. Hatta Bağrıynnık' 
Mustafa ile tanışır tanı~rıı•ı 
bir Samatya şi\'esi ile ona 
söylemişti: 

- Cenabınızın namu ~anı1'1 

ne kadar ki zhadesi ilrn dı11 

ve çeşit lıe çe'jit hikii)·etlrriC 
zakfan uzağa işitn1iş is~k de 
rek vürudiiniizii ve rcn1a 1i 
nizi bu geceleyin ~unnn ~ur• 
:p·:ın be~·an görcliiğiiıni.izdt"~ 
1 ı ı Tanrı Mnl5mızn ne 
şükür etsek genem azdır., 

Ortadaki koskoro ve nııı 

Söfranın etrafını çeviren b11 

kişilik ıhvan. şimdi orada 
neler konusn1uvor. n,Jer aıt 1' • . . t 
yor ne sakalar yapmıyor. n 
cer~lar, .. bikiyeler anlatrfl 1', 

Küınenin bir ne"i fahrj rri;~ 
kamında olan Ferhat ·C•nı" 
ba uzunca, giir sakallı, ıı~' 
gümrah bıyıklı, kara ve ~atı~ 
1ı orta bovlıı. za\'ıfra bUr''' 
adamdı. D~\·rin hat11"1 t;a~·11ı; 
!erinden olan Cemali Bn hn 
ralık, muhabbet ara<ındo ı,;r 
mine getirip elindeki k:ıılrh 1 

• k k d' h' 11 
ışıgına tutara ·er ı ına · 
lan şu şiiri okudu: 
Nadan içemez şarab: a~kı ~· 
Namerd yiyemC'z k<'bab: a• . 
Epçct hüvez değil bu yn,·r 1 

Herkes sökemez kıt:ı bı aı~' 
;,;. 

Aşk baleti bir başka hale\ 
.Aşıklar ede~ a~ka dehalet ~· 
Ham ervah olan ne an la r ,J 
Onlara varaşır a<kta celı&I . + 
Gel gel içelim badei ask· 
Dilşad edelim zadci a<k 
İncitme yazık ev gülü ran3 
Bir ben gibi üftadci ask' 

ıİlr••~ 

Dans KraHçesJ ..• Şarkı 'X_ıldızı .. Emsalsiz artist 
<;~ l no !=;ek:-ıa pel kadın 

MARİKA RÖKK 
Y rın matinelerden itibaren 

ÇENBEBLITAŞ sinemasında 
En büyük muvaffakıyeti olan 

KORA TERRY 
Filminde gözlerinizi kamaştıracaktır. V 

il&\·eten: KAR ÇD..GDrı"L.IKL.Ut.1 :l[ua7.:zam Dan 1ı l't revu1u t 

1 YAIUN AKŞAM 

MELEK 
SiNEMASINDA 

LANA TURNER ve 

Amerikanın en meşhur Rıd'."1 

Ortıestnst 

ARTIE SHOW 
insanı zevk ve neş•eyle sMJ" 

mu..<fltlsbıl 
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ljju yaı.ıcm meUnJai AnaCIQQI 

t .\iansı bllltenlerinden .ım-.tır> 

tllıia eden: Muamneer Alatwr. 
.._lliııerin Ra)'hştağda aiiylediği. 
~ ııııtu.ktan bahseden Röyterin 
~1°ıııatik muharriri diyor ki: 

llerin Çö. ·1 ate hindeki "d· 
'tı· ·· rçı y f1 
lı: 1 hucumları, Çörçilin son nut-
~?Un ona şidettle dokunmuş ol

gunu gösteriyor. 
~ lltkun en ali.kalı kısmı, Bal

ı• la;; _arda Almanyanın toprak men
tr l tı olrnadığı teminatıdır. Halbn
rı• -~ınan kıt'aları tarafından mus
,0 -..

1 
• işgal edilen Romanya ve 

ı.,. taristan, Alman sürüleri ta.ra
b~,an ezilen Yugoslavya ve Yu· 
1 ~an derecesinde bu teminat 
~.kında faraziyelerde bulunabi-

,,, 
Jirı' 

lı lfitıer müstakbel niyetleri hak
~~ birşey söylememiştir. Ken
~ hakiki maksatlarını gizlemek 
~ kelimeleri kullanmak sıın'a
~da bir üstaddır .• 

t l>iğer gazeteler, nutku nmnmi
~t İtibarile tali derecede ehem
hli haiz telakki etmektedirler. 

la~İtler harbin bu sene biteceği 
•kında viiUe bulunmamıştır. 
Ofi. Fransız ajansına nazaran, 

tlıııncı m~hitler, Hitleriu nut
"«laa, Amerikanın İngiltereye 
~tı~ının mühim bir unsur ha· 
t e ı:trdiğini anlıyorlar. Alman· 
~a toprak istihsalatını ve silah 
il ~atını arttırmak, zamanın ro-
'ıı oynamasına müsaade etme
~ için gayretler en son haddine 

dar çıkarılacaktır. 
.\JtımiKANIN İLK YARDIM 

kAFILESI SÜVEYŞTE 
t Ankara Radyo gazetesi, 20 bü· 
~ ~k gemiden ibaret ilk Amerikan 
f~tdını kafilesinin Süveyşe gekli· 
~'-'.\e yüklerini boşaltmağa baş· 

dıı::ını bildirmiştir. 
IRAKTA VAZİYET 

nt ı. lrakta askeri harekat hakkında 
1' ., ~la nıalfunat gelmemi~. İngi· 
i• qılc · 
,J ~rın Habbaniye tayyare mey-

• 

i• 
ıı 

lt . civarında Reşid Ali kuvvet
\ l'ıne karşı başladıklan harekattan 
t lira.daJıi Irak topçusunun kısmen 
~İfaal bir bale getirildiği an· 
it . lllaktadır. Irak ha\'8 kuvvet
llı~l~iıı kısmı azamı da imha edil-

.ıı 

tır. İngiliz işgal altında hulu
l Basrada da bildirilecek bir
ty olmadığı anlaşılmaktadır. 

o 

16 Ankara radyosunun verdiği ma
t ~ata göre buradaki kuvvetler 
/•

1 çekilmişlerdir. Henüz piya
h •. lnt'alan arasında muharebe 
~laınan~tır. 

Ilı lluradaki Hint kuvvetlerinin şi· 
. aJe doğru ha:reketi söylenmişse 

liarp Vaziyeti 
~ (l ille! Sallileden Devam) 

t ~Yet artık bugün mevcuttur. 
~ denızinde küçuk Asyayı ala· 
~ar eden Mihver zincıri, Merıç 

~ lır' ağzından Rodos adasına ka· 
ı:: uzanmıştır. Taşoz, Llmni, Se. 
t ndıre, Midilli adalarını işgal 
Ilı rken Almanlar ancak sallar ve 
~\'nalar!a asker nakletmışlerdi. 
ıı. l;ız adasını işgalde torpıdo "" 
~ tlıye gemisi kullanmaları Ege 
h llizınde Mihvercilerin deniz "" 
~a hakimiyeti elde ettiklerini, 
llıa taban burnu - Rodos hattı şi
" lındclti. sahalarda İngili deniz 
lıee lıava faaliyeti olmadığmı gös. 
~ 'tnektedir. 

~ Libyada: 

11 'l'obruk kalesi cephesinde Mih· 
.: taarruzu dış müdafaa hatla -
~da durdurulduktan sonra, Mih. 
,, kıt'alan tekrar taarruz mak- · 
"<tQ"l 
~1 e hazırlığa koyulmuşlardı. Bu 
te., ır~ı~ı bozmak için ~ 4 mayıs 
~ es.ı lngilizler mukabıl taarruz 

~~rıı.tşlar, Mihver kıt'alarına za· 
~ Verdirmişler ""' taarruzu :re
% lrıek ıçin yaptığı hazırlıkları 
h >.muşlardır. Fakat İngilizlerin 
~ t:ııukabil hareketlerine rağmen 

!titr "er muha5ara kuvvetlerinin 
"e!l ar taarruza başlamaları kuv
~ e nıuhtemeldır. Iraktaki harp 
e~ -yetı, İngılızlerin Mısudakı 

llı.ı kuiccrş tertibatını zayıflat • 
it Yacaktır. Zıra Mısırdan fraka 
a lı\>vet nekli asla varit olamaz. 

---..:::::.. Irakta vaziyet: 
8asrayı işgal eden İngiliz kıt'a

lu rı henuz hır ilerı hareke: te bu. 

0tlınanııştır. Rabbaniye g:ırnıw. 
~lı Irak ordusunun Bağdat gru • 

d na kar.-ı mukavemet etmekte-
r F' • 

ltı · alut Erdün hududunda bu-
"l>..~an ,İngiliz hudut müfrezrleri 
lr•kba Yı llk hamlede alamadılar. 

k.u vvetleri burada bulunan 

-
Irakta, lnırilizlerin tay· 
yare ve Iraklıların topçu 
faaliyetinden bqka ha
reki.t hakkında yeni ha· 
ber gelmemiıtir. Piya~ 
kıt'aları arasında temas 
olmamııtır. Habbaniye
deki Irak topçuıu kıe
men ıuıturulmıqtur. 20 
büyük ıreJ!!Mten i~et 
ilk Amerikan yardUD ka· 
filesi SüYeyte gelmiıtir" -

de, bunu teyit eder haber gçlme
mişlir. Bas.radak.i kuvvetlerin bir 
miktar daha takvivP edildikten 
sonra ciddi bir harekele geçmçle
ri beklcdebilir. 
Bağdattan verilen bir habere 

ı ıet lehinde nüma)·iş
ler yapılınıştır. Filistin mülteci
leri orduya gönüllü yazılmaktadır. 
Bağdatta bulunan sa'Aık Kudüs 
Bnşınüftüsü Hacı Hüseyin Filis· 
tinlilere hitaben bir beyanname 
neşrederek, bunları İngiltere a
leyhindeki mücadelelerine tekrar 
b:rşlamıya davet etmiştir. 
Şamda Suriyeli talebe Irak kon-

soloshanesi önüne giderek, niima
yişlerde bulunmuşlardır. Ayui ta
lebe kafilesi İngiliz konsoloshade
sine de giderek, binayı taŞiamış
lardır. 

HÜRRİYET ORDUSU 
Ankara Radyo gazetesinin bil

dirdiğine göre, Maverayı Ürdün
de teşekkül eden ve •Hürriyet or
dusu. ismi verilen kuvvetler, Nu
ri Saidin kumandasında olarak I· 
raka geçecekler ve Irak hükume
tini devireceklerdir. 

S~ifT~lf!raflar 
Irak topçusu de
vamlı surette 

bomba altında 
Kahire 6 (A.A.)- Ingiliz umumi 

karargahının dün akşam neşret
tiği hususi bir tebliğde, Habbani· 
yedeki İngiliz piyadelerinin bütüıı 
pazar gecesi muvaffakiyetle ne
ticelenen keşiflerde bulunduğunu 
bildirmektedir. 

Irak topçusu pazar günii Hah· 
baniyedeki İngiliz hava kı:vvrt· 
!eri karargahını bombardıman et
miş ise de, İngiliz avcı ve bom
bardıman tayyarelerinin fo.ıJ.,. 
sız devriyeleri ve Irak topçusunun 
bombardıman edilmesi üzerine 
ciddi te•iri olmamı~tır. 

• 
iki Alman 

kruvazörünün 
vaziyeti 

Londra 6 (A.A. - •B.B.C.• 
Brestte bulunan Alman kruvazör
leri mart nihayetinde buraya gel· 
ınışlerdi ve 24 saatte yük ve mü. 
himmat alarak çıkacaklardı. Beş 
haftadanberi orada bulunmalan 
gemilerin hasara uğradığıııı gös. 
terir. Son zamanlarda Bres\ teb· 
liğleri artık sıkıcı olmağa baş!adı 
ise de, bu tebliğlerin Almanlar 
için daha sıkıeı olduğuna şüphe 
yoktur. Atılan ve zırh delen bom· 
balardan her iki gt?miye isabetler 
vaki olmuştur. * Roma 6 (A.A.) - Stefani a. 
jansı, İtalyan Münakalat Nazın 
B. Host Yinturi'nin Çitine'ye mu. 
vasalat ettiğim bildirmektedir. 

EN SON 

DAKİKA 

Blk1\metlDllz lagtl
tere De Irak arasın
da bir tavassutta 

balanda 
Londra 6 (A.A.) Röyterin 

diplomatik muhabiri bildiriyor 
Türk hükı'.imetinin, İngiliz ve 

Irak hükı'.imetleri arasında muta. 
vassıt rolünde bulunmayı teklif 
etmiş olduğu şimdi Londrada te.. 
yid edilmektedir. 

İngiliz hükô.meti, Türk hüku
metinin teklifini ilham eden dos
tane hissiyattan derin surette mü
tehassis kalmakla beraber, kendi
sini, herhangi bir müzakere için 
esaslı evvel şartın Irak kıt'aları
nın Habbaniyeden çekilıne:;i ol
duğunu tebarüz ettirmek mecbu
ri}.etiı\de görm~tur. 

Bir Irak 
kampında 10 

kişi öldü 
Bağdat 6 (A.A.) - Irak umuın1 

karargahının neşrettiği bir teb. 
!iğde, Irak topçusunun bilhassa 
Habbaniyeyi bombardıman ettiğı 
ve tayyarelerin birçok keşif uçuş. 
lan yaptığı bildirilmektedir. 

Tebliğde, 4 mayıs günü Raşit 

kampııoa yapılan bir hücumda 10 
kişinin maktul düştüğü de bildi
rilmektedir. İngiliz tayyareleri 
Raşid kampında büyük hasarlar 
husule getirmişlerdır. 

TOBRUK KALESİ ÖNÖNDE 
Kahireden bildirildiğine göre, 

Tobrııkta İngilizler düşmandan 
3000 esir almışlardır. Çarşamba 

ve perşembe günleri pek çok düş· 
man tankı tahrip edilmiştir. Mih
ver kuvvetleri gördükleri ınuka· 
vemetten son derece hayrete düş
müşlerdir. On bir tank bir İngiliz ~WllllıılPlllıılll~-.---~Wlllııı .. 1" Almanya He mflna

ıebetler iade ediliyor dafi topuna ilerlemiş, bu top ve 
diğer bir top bu tanklardan dör
diinü tahrip etmiştir. 

İngiliz kuvvetleri devriye vazi
felerini tekrar ele almışlardır. Ta
arruztlD akim kalması, ileri hare
ket hazırlıkları için ağır bir darbe 
telikki edilmektedir. Mihverciler 
büyük sahil yolunu hiıliı kullana
mamaktadır. Bu tevakkuf, yeni 
İngiliz takviye kuvvetleinin bı\'ı 
çölüne gelmesine imkan .-ermek
tedi. 
CEBELÜTTARIKTA VAZİYET 

Cebelültarıkta, bir çok İngiliz 
deni• ve a\·cı tayyareleri dün bü
tün giin uçuşla.r yapmışlardır. Gün 
batarkeu bir çok harp gemileri de 
mannra yapmak içın Akdenize 
açılmıştır. 

Balkanlarda 
Vaziyete bakış 

'1 inct SaJ.ıfeden Devam) 
Diğer taraftan teeyyüt etmiyen bir 

habere gore, Alman tayyareleri Ro
dos- adasına gelmi:şlerdi.r. 

ÇOLAKOGLU ORDUDAN 
TARDEDILDİ 

Ege Ajansının Hanyadan Anadolu 
Ajansına bildird ğın~ göre, Atinada 
hüklımet kuran Tumgeneral Yorgi Co
lakoğlu, arkadaşlarl Tümgeneral De
matyas Panayoti ve Tumgcneral Yor
r;,. Bakvs 2 l\tayu."1.a n~redilen bir ka
nunla Yunan ordusu kadrosundan çı
karılnuşlardır. Tardın mucip sebeple
rine göre, bunlar Krala, vatana ve hü
kümete karşı olan reminlerinde dur
maınışlar, Kralın ve hükümetin me
zuniyeti olmaksıztn düşmanla mütare
ke imzalamışlar ve dü.şmıınııı ~leti ol· 
mayı kabul etmişlerdır. 
ATİNA ELÇiMİZ 
VE MEMURLARIMIZ 
Harıciye Veklletının bir tebhgme gö

re, Atina BüyUk Elçimizle Elc;ilik er
kanı ve aileleri efradının sıhhatte bu
lundukları Almanya hiiküınetı tara
fından hük.Umetiınize bildirilıuiştir-, 

SIRBİSTAN NASIL 
İDARE EDİLECEK? 

Budapeı;tede çıkan Pest gazetesınin 
Berhn muhabıri, Sırbi:>tanın mül
ki idaresine muvakkaten eski Yugos
lav Nazırlanndan Azimo\•iç'm ınemur 
edildiğini bildirmektedir. Sırp Devle
ti 6 - 7 milyon nl.l.fusu ihtiv~a -edecek.
tir. 

silahsız bir İngiliz inşaat müfre. 
zesine hücum ettikten sonra RuL 

bayı işgal ettiler. Erdün hududuna 
varmak üzere Hayfadan 3 bın ki· 
şilik bir İngiliz kuvveti 4 mayıs 
günü yürüyüşe geçmıştir. 

Irak ordusunun hava kuvveti 
50 tayareden ibaretti. İngılız ha
va kuvvetleri yaptığı hava mu. 
harebelerinde ve bombardıman. 

Jarda bu 50 tayyarenin 25 ini af 
harici bırakmışlardır. Hava kuv
vetinin yarısını kaybeden Irak or
dusu, hariçten yardım görmedikçe 
kara ordu9ile büylik bir iş göre. 
mez. 

Amerikada tayya
re imalitl 

(1 ine! Sahil<den De..-) 

mektubuna şu sözleri ilave etmiş
tir: 

Londi·a 6 (A.A.) - Ofi ajunsına 
göre, Irak hükı'.lmeti Almanva ile 
diplomasi müansebetlerin tekrar 
iadesine karar vermiştir. 

··İmalatın daha çabuk olmasını, illlıllllllllllllllıl,ıııı-'11111111ııllllllllllllllıl,ıııı-'1111W 
demokrasilerin semalarda üstün· 
lüğü almalarını kat'iyetle temin 
etmeliyiz .• 

Amiral Darlan 
( ı ine! So.hifeden Devam) 

diği tahriri bir vesika ile Alman 
noktai nazan teyit edilmiştir. Bu 
da, Alman • Fransız müzakerele
rinin şimdi sarih bir mahiyet ala
cağını gösterınekledır. 

Teklifler hakkında birçok tah
minler ileri sürülmüştür. İşgal e. 
dilmiş ve edilmemiş mın'akalar 
arasındaki hududun yeniden tes. 
bitinden, Fransız harp esirlerinin 
tahliyesinden. Alınan işgal mas • 
raflarının azaltılmasından bah -
sedilmiştir. Fakat son müzakere. 
!erde her ikı tarafın teklifleri ha«.. 
kında hiç birşey sızmamıştır. Mü
zakerel'erin de seri bir netice \rer· 
mesine intızar edilmemektedir. 

ırakta ihtilal 
(1 inci Sahifeden nev-ı) 

idrak edeceğine şüphe yoktur. Her 
iki tarafın miisait bir anlaşmaya 
varacaklarını ve bu suretle Irakın 
harbin fecayiinden ma un kala
cağını ümit ediyoruz.• 

MISm IRAK HÜKÜl\fETİNE 
BİR l\1ESAJ GÖNDERDi 

Kahire 6 (A.A.)- Uznn ınüza
kerelerden sonra Mısır hükumeti, 
Irak. hükumetine İngiltere ile a
rasındaki ihtililiın sulh yolile hal
ledilmesini t~vsiye eden bir me
saj gönderlmesine karar venni~tir. 

ırakta Alman yok 
( 1 ine! Sahifeden Devam) 

!erin hepsi bir tiptir. Ancak bir
kaç tanesi yeni modeldedir. 

Iraklıların Rutbada esir ettikle
ri İngiliz askerleri dört zabit, bir 
kaç istihkam neferi ve ameledir. 
Bunlar seyyar bir Irak müfrezesi 
tara{mdan esir edilmişlerdir. Bun· 
!arın mukadderatı hakkında malu
mat yoktur. 

Sözcü Habhaııiye etrafındaki 

vaziyetin biraz müşkül ve nazik 
olduğunu söylemiştir, 

Cephe gerisinde 
(1 inel Sahlfed.,ı Denm) 

Eınincinü Halkevinde d1! bu haf
W. içinde 132 kişilik bir kurs açı. 
lacaktır. Bu şekilde bütün kaza • 
]arda yakında birer hastabakıcı 

kursu faaliyete geçmiş olacaktır. 
Mahallelerde her on evden, oku
yup yazan kadın kursa devam et· 
tirilerektir.· 

Karadeniz iske· 
lelerine yeni ter
tip sevk planı 
İ.slanblll Vil&7~ Te.Jıllt .,.w. 

mişlir: 

Anadoluya gidecek meccani yolcu
lari için Karadeniz iskelelerine ait bi
rinci kafile nakliyat kafilesinin tama
men tevhidi mümkün göri.ilnü.ı~ ol
duğundan yeni tertip Se\·k plıinı ~a
ğıda yazılm~tır: 

A) 6, 8. ve 9 Mayısta kalkacak va
purlar kaldırılmıyarak 11 ].'l"ıyıs 941 
Pa:zartesi gunü saat 18 de kalkacak: 
(Aksu) \·apunı, 6 Mayısta Samsuna 
ll!urettep 2413 - 2ı6ı. 

B) 8 ;l!ayı.;la Sinop ve 
mür~t~p 2160 - 1861: 

C > 9 Mayısta Samsuna 
288 - 2415. 

Gen:el"' l 
m rettep 

0) 11 Mayısta keza Samsuna mü
rettep 2581 - 2848 numarah Bilet 
hAmillcrıni bir partıde iskelelerine 
götürecektir, 

Balıkçıların 
Sarıyer vapur 
iskelesi için aç-

tıkları dava! 
Sarıyerdelti vapur iskelesinin Şıra 

dalyanlanna ve voli mahallerine za
rar vererek burada balık tutulmasma 
ınAni teşkli elliği hakkında Şirk.eti 
Hayriye aleyhine blr dava açılın~ ve 
iskelenin başka yere naklolunınası is
tenmiştl. 

Sekiz yıldanberi devam eden bu ga
rip dava evvelki gim neticelenmiştir. 

Bir fen ve ihtısas heyeti iskele ma
hallinde tetkikler yapnuş ve bil.lhare 
mahkeıneye bir rapor vererek gerek 
şimdiki k~gir iskelenin ve gerekk bun
dan eyvelki ahşap iskelenin şırketin 

malı oldugunu, balık tutulmasına da 
m<ini otıuadığnı bildirmiştir. 

Bunun üzerine mahkeıne hey'eti. 
balıkçıların davasının reddine karar 

.. vcrmış ve bu sureUe Sarıyer vapur 
isk:elesffiin kaldırJlmtW. ib.t:i.ınali ber
taraf olunmu~tur. 

Bir köylü 
( 1 ine~ Salı lfedt"n Devam) 

köyünden eşeğini önüne katarak Sa
panca Pazarına gitınekte olan 86 ya

şında acı İshak isınindekı ihtiyar, A
dapazarından yükle gelmekte olan şo: 
tör ırehınet Hanldinin idaresindeki 
kamyon altında kalarak parçalanmıı 

ve feci şeklide ölmüştür. 
H.ldi.se mahalline r..tüddeiumuml 

~lua\'inlerinden Flıat Erdoğan ıtde
rek tahkikata başlamıştır. Şoför, tııw

ki! edılınistir. 

Irak yangını 
büyümemelidir 

o-.maı.••den De\'&m) 
hu yolda bir teşebbüste bulundu
ğuna dair resmi haberler ve Mısır 
Başvekilinia itidal, basiret, mü
sa lemet ıa,•siye eden beyanatı var
dır. Harp felaketini Irak yolu ile 
Arap yarımadasına sokmanın ve 
bu suretle bütün Orta ve Yakın 
Şark emniyetini ihlf\11 etmenin 
bizzat tahrikçilere dahi büyük 
:zararından başka hiçbir faydası 
olmıyaeağ:ı muhakkaktır. Bilakis 
en büyük zararlara ve kayıplara 
katlanmak iktıza edecekti.. 

Bu anda Raşid Geylani hükii
met.ir.e düşen v112ife; muhakkak 
ki, Ira.kın istikl.iil şartlarına halel 
vermeksizin İngilizlerle anlaşmak
tu-. Anlaşmamak, bu yoldaki tav
sıycleri nazara alnıamak, müsel· 
liih ız:akavenıete devam etmek 
İngilizlere Alman ve İtalyan ha
va filolarının yardımına vakit bı
rakmadan Irakı tedip mecburiye
tini tahmil edecektir ki, bu da 
Irak devlet 'e milletinin selameti 
.-c stikbali bakımından herhalde 
ha~· ırlı olmıyacak, bilakis Orta ve 
Yakın Şark emniyetinin tesisi i
çin sür'atle Irakın \e Irak gaile
sinin tas(iyesjni lcap ettirecektir. 
E/:er. Raşid Gey l:ini bu hareketi 
bir isti!..lal endişesinden farklı o· 
!arak, bilhassa harbin bütün . ık
leti ile Akdeniıe dönmek istidadı· 
nı gösterdiği bir sırada, mihver 
ve mihver kuvvetleri ile işbirliği 
yapmak ve bütiin yarımadayı a
teşe vermek için yapmış hulunn
yorsa; muhakkak ki, buuda da en 
büyük hatayı ve hesapsızlığı işle
ıniş bulunuyor; demektir. 

Çiinkü ve muhakkak ki Alman 
ve İtalyan kuvvetlerinin fraka 
gitmeleri için biitün yollar tıka
lıdır. Mihver, hu tıkalı yolları zor
lamak mevkiinde olsa bile; yine 
yol açılmadan Irak tahrik~ilere 
mezar olur ,.e •Alman • İtalyan 
yardımı!. rüya sahiplerinin göz
kapaklarında yumulu kalan bir 
hayal olur. 

ETEM iZZET BENiCE 

Şehrimizde bir 
f iat mürakabe 
kursu açılıyor 
Tekmil vilayet 

65 
mer-
ihti-kezleri için 

kar kontrol memuru 
alınacak 

llıtikAr vak'alannuı sür'atle takibi ı 

için Fiat Mürakabe teşkilatının ıe
nışletilmesi "~ tekmil V'il!ıyet merkez
lerine teşmil olunması kararlaştırıl
mı.ştır. 

Ticaret Vek leti bu münasebeUe 65 
tane Fiat Mürakabe memuru ve şe

fi alacaktır. Yüksek mektep mezunu 
oİnıaları icap eden talipler iç n şeh
rımizde bir kurs açılacaktır. Kursu 1 
mu\rafCakıyetle bitirenler 210, 170 ve 
ltO ar Ura aylık ücret verı ecektir. 
Taliplerin kursa gelme masrafları Ti- j 
carct Vekilctince vehlecek \·e ayrıca ' 
hergıin kurs esnasında 2 lira yevmiye 
tes\'iye olunacaktır. Talipler ayın 14: 
tine kadar müracaat edecek:lerclir. 

llD I 511 
Politikd 

YIUIAll barbbda IODll 
(2 inci sahifeden deuıım) 

sıltrdL İngilizlerin sözü, İngiliziıı 
senedidir. İngilizler Polonyaya 
böyle bir söz verdikleri içindir ki 
kendileri için hayat meınat müca
delesi mahiyetini alan bu çetin 
harbe girmişlerdir. Asırların ya
rattığı bu itimat İngilizler için 
büyük bir manevi kıymettir, 

Yunanistanda verdikleri maddi 
zayiata gelince: Bunun külliyetli 
olduğu teslim edilmekle beraber, 
düşmanlarının daha büyiik zayi
ata uğradıkları da muhakkaktır. 
Diğer taraftan küçük bir İngilİ1: 
kuvvetinin çok C.ik kuvvetler 
karşısında muvaffakiyetle dövü
şcbileceğini anlatmış olduğundan 

İngilizler bu mücadeleden mane
viyatları yiikselmiş bir halde çık· 
tıkları gibi, bu muvaHakiyeti dün
yanın gözleri önünde başarmış ol
dnklarından diğer milletlerin de 
İngiliz askeri kuv.-etine karşı olan 
itimatlarını takviye etmiştir. Hu· ' 
lasıı, Balkan harekatının nibayet
ı~ndiği bu sırada yapılan bilanço 

· göstermektedir ki kazanç yaln .. 
mihver taraüadan değil, İngiliz
ler de maddi ve maaevi kıymet i
fade eden ehemmiyetli ka ... flar 
temin etın.İfl«tlir. 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 5 -
Yazan: FrnncU Machıırd Çeviren: lskend.er F. SERTELLl 

Pariste bir Eyfel olsun da, Londrada bunun 
benzeri neden olmasın ? 

Sönen purosunu tekrar yaktı: 
- Londrayı Paristen çok seve

rim. Londranın eğlence mahalleri 
Paris gibi çok ve neş'eli değildir 
derler. Halbuki, ben Londradaki 
eğlence yerlerini Paristen fazla 
neş'eli buldum. Bilhassa Taymis 
üstünde İngilizlerin yeni yaptığı 
(Eyfel) taklidi yüksek bir kulenin 
tepesinde bulunan cazlı lokanta 
bana o kadar şirin, o derece eğ
lenceli gelir ki .. bayılınm oraya!. 

Bu sözden ne anladınız siz?. hiç .. 
Eğer içinizde Londrayı. tanıyan 

biri varoa, derhal şu ıtirazı yapa
bilir: 

11- Hayır. Bu centilmen, sizin
le alay ediyor. Çünkü Londrada 
Taymis kenarında (Eyfcl) kul~ 
sine benziyen böyle ~-üksek ve lo
kantalı bir kule yoktur.• 

Bu centilmene, eger: • Londrayı 
tanırım . • deseydim, ben de ayrt 
itirazları tekrarlıyabiliraıın. 

Fakat, ona: 
- Avrupaya ilk defa çıkıyorum. 
Demiştım. Bu ilk imtihanda sü-

kılnetimi, itidalimi muhafaza e
derek, büyük bir soğukkanlılıkla 
(Vilyams Linkoln) ün saçmaları
nı dinlcmeğe mecbur oldum. 

- Hakikaten çok güzel düşünül
müş. Pariste bir (Eyfel) olsun da, 
Londrada bunun benzen niçin 
bulunmasın?. 

Alman casusu beni gozünün u
cile sözdü. 

Bu sözleri pek tabii olarak kar
şılad•ğımı gördü; bir mana vere
mecH. 

- Azizim, Ceymİıi Edıson! de
dL Siz kaç senedir elektrik mü
hendısligı yapıyorsunuz•. 

- En aşağı c n senediı·. 
- Bın beş } üz kişilik bir fabri-

kamda ne müthiş elektrik sarfi
yatı yardır, bilseniz. Bu sarfiyat 
üzerinde iktısat yapmak ımkiin
larını hiç aramadınız mı?. 

O Yiski içiyordu. 
Be.ı bir kere şar&ba başlamış

tım. içki değiştirmek adetim de
ğildi. Şaraba devam ediyordum. 

Tavırlarından beni biraz daha 
sarhoş etmek istediğini çok çabuk 
sezm'~tim. 

İt•r;u edeyim ki, o. benden bas
kın ve şüphesi• benc'en tecrübeli 
ve p'~kin bir casustu. 

Sualine cevap \•erı!im: 
- Elektrik sarfiyatı üzerinde 

iktısat yapabılmek mühendisın 
değıl, fabrıka idare:ılerinın eı·n· 
dedir. Bir mühendis nerede \"e ne 
kadar metremikabı elektrik sar
fedih ceğini bilemez. Bunu tayin 
ve tesbit etmek, an~ak, fabrikayı 
idar~ edenlerin yapacağı işe bağ
lıdır. Fazla eşya istihsal etmek ;. 
çin, şüphesiz ki fazla enerji sarfot
mek lazımdır. Elektrik de o nis
bette fazla sarfedilir. 

Benim bir elektrik mühendisi o
lup c.Jmadığımı anlamak merakı· 
na düştüğünü seziyordum. 

_ Kamaramın elektriği bozuk
tur. Eğer bu geceye kadar yapa
mazlarsa, karanlıkta yatacağım. 

Dedi ye hemen ilave etti: 
_ Bana bir dakika mü;-aade e

diniz, dostum!. Kamaramın boz.ııık. 
elektriğini yapıp yapmadıklarım 
anlamak istiyorum. Eğer geceyi 
'karanlıkta geçirıneğe mahkô.m ka· 
lacaksam, bu benim için bir felA· 
kettir. 

Derhal masamdan ayrıldı. 
Kamarasına gitti. 
Ve aradan on beş dakika geç

meden döndü .. Terini silerek: 
- Maalesef henüz yapmamış

lar. Bu gece yapabilecekleri de 
şüpheli. Yemekten sonra bunun 
tamirini sizden rica edebilir mi
yim?. 

Bir kelime ile cevap verdim: 
_ Memnuniyetle. 
_ Ah bu ne güzel bir tesadüf 

oldu. Yeni tanıştığım bir dost, e
lektrik mühendisidir .. ve kamara
mın elektriği bozuktur. Bu bo
zukluğu ancak sizin gibi mahir 
bir mühendis tamir edebilir. Zira, 
vapurlardaki elektrik enstelas
yonları ev teşkilatına benzemez .. 
bira-ı: mühimdir. 

Bu konuşmadan sonra. Mister 
Vilyams yemeğine devam etmek 
üzere kendi masasına döndü. .. 

Bir eJektrik dolabı 
önünde .. 

Yemekten ooıu-a, yeni dootumun 

kaı:narasındayım. Elektrik düğme
leri ·belli ki· biraz evvel, hem de 
aleli<:ele sökiilmilş.. İçinden kas
ten bir tel koparilarak, tekrar ye
rine takılmış. 

Bir bakışta bunları gördüm. 
Kendi kendime: 
- Bir imtihan üz.erindeyi.m_ 
Dedim. Mister Vilyams dikkat-

le, neler ~·aptığımı seyredı~ ordu. 
Telleri çıkardım .. kesile verlerini 
buldum: • 

- Teller çurumuş.. 
DEdını, yeni 1 ıakt.m ,.e ya

r m :;aat sonra e e)<.trık ampulleri 
yanmağa başladı. 

Mister Vilyams lenım ıyı bir 
elektrık mıihendısi oldur:uı::a i
nanmı tı. 

- Tebrik ederim ,Mister Cey
mıs' dıyordu. Cıdder mahır bir 
elektrık muhendisi JmJ>-sınu 

Mukabele ettim: • 
- Fazla teveccüh. Bunu ale!i

de bir elektrikçi de ~ apabılırdi. 
Bu esnada Mıster \'ılyamsın ka

marasına şöyle bir göz att:m. Ma
sasının üstüdde bir hayli do;-ya .• 
Evrak dolu zarflar.. Bir küçük 
yazı makinesi. 

Vilyams bana işınden ıkfıyet 
etti: 

(&'ltut varı 

Kadın eve dö
nünce kocasını 

ölü buldu 
Mercanda Uzunçarşı hanınm 

arkasında 9 numaralı evde oturan 
Ayşe polise müracaat edere1<: ev. 
velki gece bir misafirliğe g',tti • 
ğini "" dönüşte kocası Mehmetli 
evde öldürülmüş olarak bulduğu
nu 9Öylemiştir. 

Memurlar hiıdise mahallinde 
Mehmetli yerde kanlar içinde ölil 
bulmuşlar ve sol şakağında bir ta
banca yarası görmüşrerdir. Hadise 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

RAŞIT ALI 
(1 - Sahlfod- ne.-) 

Reşit Alinin Alman yardımını is. 
tediğine dair olan haberler te • 
eyyüt etmedıği gibı A.1.man filo -
larının Suriyeden geçtıgi hakkıd.. 
daki haberler de teeyyüt etınemi;t 
tir. Almanların ilctidar mevkiine 

adamlarını geçirdikten sonra, işe 
katılmadan önce askeri vaziyetin 
nasıl inkişaf edeceğini görmelI 81' 

zusunda oldukları hakkında Ber. 

!inden haberler almıştır. Raşit Ali 
mağlüp edildiği takdirde Alman· 
lar kendilerile hiç':ıir alfıkaları ol· 
madığını iddia edeceklerdir. Al. 
manların Iraktaki müdahaleieri -
nin sebepleri sarihtir: İngıl'ere 
için Irak Ortaşarkta ve şimali Af· 
rikadaki müttefik kuv\C'lerin 
iaşeleri için başlıca benzııı kay. 
nağıdır. Keza Irak Mısırın ve Hin 
distanın mahreçlerini müdafaa e
den başlıca bulvardir ve Türkiye 
için bir istinat üssü teşkil eyle • 
mektedir. Almanlar Irak'ı ele- ge
çirmeğe çalışmak.la petrolü ele 
geçirmek ve Türkiyeyi çevirmcğg 
devam etmek arzusundadırlar. 

Öğrenildiğine göre Londradaki 
Irak maslahatgüzarı Saıt Attamin 
dün Hariciye Nezaretini ziyaret 
etmişse de bu ziyaretten sonra 
kimseyi kabul etmek istememiş
tir. Maslahatgüzarın dostlanndaa 
biri kendisinin gelen haberlerden 
çok müettessir ""' bilgin b:r halde 
olduğunu söylemıştir. Sait Atta. 
min bir İngiliz dostudur. 
BERLİN VAZİYETİ ALAKA İLl 

TAKİP EDİYOR 
Berlin 6 (A.A.) - Yarı resmi 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
Iraktaki vaziyetin ;nkişafı Ber· 

!inde siyasi mahfıllerde rok bü
yük bir alaka ıle takip edilmekte. 
dir. Irak kU\"Vetlerınin cesurane 
dövüserek muvaffakiyetler elde 
etmekte olduklanna Berhnde bil
hassa işaret ediliyor. 

50 kişiye 
(1 in<'~ S:ıtıif«"df·n Dr\'dl'Jl) 

Maamafih şehrimizde dah1 mü • 
him miktarda tenezzüh lii«•~i bQo 
lunmaktadır. Bunların tPv1Hne 

başlanmak için Ankaradan -
beklenmektedir. 



ltalyanların 
den evvel 

hazırlıklarını 1327 
Babıali haber 

Eyliılün

almıştı 

İttihat ve Terakki ilk iş olarak 
m1;!mleketin en mühim müdafaa 
unsuru olan ordu ve d-Onanmanın 
;retiştirilmesine el atmıştı. 
Alnıanyadan mübayaa olunacak 

tüfekler Doseldroftaki mavze!' fab. 
rikalanna sipariş edi1mişti. 

İngiliz, Fransız, Alman deniz 
inşaat tezgahlarına Bahriye Ne. 
zaretinden gönderilen heyetler 
tetkikler yapıyo!'lar, nereye sipa· 
riş verilmesinin daha muvafık o
lacağını, inşaat bakımından Os • 
mantılara en muvafık deniz silah. 
larının hangi çeşit olduğunu tesbit 
ile meşgul oluyorlardı ..• 
İstanbulda ordu ve donanma 

cemiyetleri tesis olunmuş, halk 
bu teşlrillere bol teberrüatla işti • 
rak ketmişti. 

Bir taraftan Hazinenin zarure
tine karşı kendi keselerine dav • 
ranarak ordunun ve donanmanın 
techiz edilmesile gayret sarfeden 
halk, dıter taarltan da askerliğe 
can atarak kafile, kafile kur'ası 
gelenler 

Askerilk için f'lbelere koşu • 
yordu. 

Memleketin teşne bulunduğu 
hürriyet inkılabile canlanacağı, 
yeniden hayat bulacağı, Türk ır. 
kının asaletine yakışan bir hürri
yet havası ~inde istiklalini mu • 
haf aza ed«ekti. 

İtalya, Osmanlı İmparatorlu • 
ğunun bu yenilik hamlesini, inkı. 
Jıiip hareketini yakından alaka ile 
takip ediyordu .• 

Ve bu takip ediş İtalya devlet 
adamlarına şu fikri telkin etmişti:> 

c- Osmanlı İmparatorluğu bu 
inkılabı kolayca hazmeder ve gi
riştiği kalkınma hareketini sürdü
rürse beş sene içinde devlet kuv. 
ıvetini bulacak, satvetini takına • 
cak bu takdirde İtalyan ell1€lleri
:nin tahakkuku hayal olacaktı. Bi
uenaleyh tıaı,a ne yapıp yap • 
mah. lN tüıl&pa ıaazmecw.eden. 
OSmanh imparatorluğu kendisine 
~ki, düzen vermeden bu mese • 
leyi halletmeli, göz diktiği Trab
Jusu ele geçirmelıydi. 

İşte bu karar, İtalyayı bir ta -
raftan Trablusa taarruz ~n ordu 
ye donanmuını son hazırlıklara 

ıeçırmek, öbür taraftan da Trab. 
ltısta bidiseler çıkarmak, yerli • 
leri elde etmek, vicdanları altın 
ıtretlerle satın almak ve Osmanlı 
lmparatorlufunu sıkııtırmata bl§
lamakla lfe girifll .. 

İtalya.nlaruı bu hazırlıkları da
ha 1327 eyUUiinden evvel BabıL 
llce haber alınmıttı. 

Yalnız Sadrazam Hakkı paşa,, 
meseleyi remıl kanaldan tahkik 
ne iktifa ediyordu. İtalyanın Trab. 
lusa gaz koyduğu anlaşıldıktan 
ve hazırlıklara başladığı duyul • 
duktan sonra Sadrazam Roma se
faretinden bir rapor istemi§, bu 
raporda kara ve deniz ateşelerinin 
mütalealarının da eklenmesini bil
dırm.işti. 

Roma sefaretinden verilen ra. 
porda bu kabil şayialara mey -
dan verecek g(>ze çarpan hazır -
bldar ınevcut olmadığını, vaziye. 
tin normal manzarasını muhafaza 
~iiıni bildiren 1efaret raporu 
bılhaSaa o zama!ıld ateşemılıter 
Rimiz Beyin miitalealannı böy
le bir ihtimalin kat'ıyyen mev. 
cut olmadılı wekllndekl keskin 
cümlesile ıahif'elerıne geçirmıştl. 

Bu sırada Osmanlı Bahrıye Ne
zareti donanmanın ıllr'atle tik • 
vh·esi içın diğer devletlerden me. 
ıela Fransa, İngiltere ve Alman. 
yadan hazır gemiler almak k:ıra
nnı vererek Avrupa tezgahlarında 
tetkıke memur bahriye subay he
yetlenne böyle gemıler bwma • 
Jannı emretmiıti. 

Bu emredlJ, Bahriye mehıJi • 
lınde münak•şa mevzu uoldu .. Bır 
kısım denızcller devletın sür'atle 
donanmasını ta'kvıye etmek mec· 
buriyetınde bulunduğunu ilen sil· 

rerek: 
_ Hazır gemi almak, çabucak 

aiWılanmak lizımdır. Bı~rce 
Jnıometrelık sahıle sahip btr dev. 
Jetın donanmaması bulunmaması 
eok bü~ bir zaaftır. 

Diyorlar, dıjer zumre tse: 
. - Bu fakir hazıneri hurda ge. 

111ilere para harcanarak zarara 
1ekmak bfı~ük ôir cınayet, vatan 

hiyanetidir. Satın alınaeak h~mr 
gemıler mutlak satan devletın 

donanma artıklarından ibarettir. 
Çı.irük, çarık tcknelerdır. Bır ışe 

yaramazlar. Bunlara verilen para 
denize atılmış demektir. Biz, do
nanmamızı esaslı şekilde kuvvet-

lendir;m{!k için Avrupa tezgah la. 
rına, tercıhan İngılız gemi mşaıye 
müesseselerine sipariş yapmak 
m€Cburiyetrndeyiz! 

İtirazını dermeyan ediyorlardı. 
Bu münakaşalar sure dursun, 

Bahriye Nezareti bildiğini oku. 

muş, Almanyadan iki zrrhlı, üç 
destroyer, Fransadan birkaç des
troyer satın almış, Mes'udıyeyi 
tamir ettırmış. Asarıtevfık zırh -
lısını da Alman tezgahlarında ta. 
mire göndermişti.. 

Hakikaten bu gemıler alınıp da 
İstanbula geldıkten az sonra ne 
mal oldukları meydana çıktı .. 
Alınan zırhllardan bir tanesine 

büyük Türk denizcisi Barbarosun 
diğerine de Turgudun ismi verildi. 
Destroyerlere de mılli heyecanı 

ifade eden adlar konuldu. 
Barbaros hurdaln~ arak Alman 

donanmasından iskarta edılmiş, 
eski model bir zırhlıydı .. İstanbula 
geldıği gün kazan borulan çat • 
lıyan bu gemi bıraz sonra sür'at-
ten de düşmüş, çok geçmeden bü
tün hurdalığını açığa vurmuştu. 

Maamafih Osmanlı donanması 
ayıklanıp da yeni satın alınan ge. 
miler ilhak edilmce dC'rme, çatma 
da olsa donanma denecek bir de. 
niz kuvveti elde edilmişti. 

Bunun başına İngiltereden bir 
de mütehassıs talim heyeti getir
tilerek donanma persunelının de 
talim ve terbiyesi başlayınca Os
manlı İmparatorluğu ilk kalkınma 
hamlesini göstermiş oluyordu. 

lılaamaflb 1naUtereden ilk ge. 
len mütehassıs çok geçmeden 
memleketine döndü. Bunun ye • 
riııe Amiral Gambel getirildi. 

(Aıbaa Var) 

Musul petrolü 
Irak petrolleri malfundur ki, denize 

borularla nakh!d.Uir. 900 kilometre u
mnlutunda olan bu relik borular dilz 
bir hat Ozerine döşenmiştir. Borular 
~lden ıeçerek, Mııverai Ürdün'e ve 
oradan Filistlne geçmekte ve Farmel 
dalmm etetlndckı modem Hayfa tas
~ehanelerine varmaktadır. 

Borular Suriye hududu eh"Bnnda 
Qrı bır kola ayrılmakta, ve Şam Ta
rablusuna varmaxtadır kı, bu da 
Fransızların bissesuıi taşımaktadır. 
Fransızlann IJlllk petrollerındekı hıs
eest istitmallltuı tMıı yu~c 23,75 mi 
te,kil etmektedir. 

J'akat 1:610n ıenişlill i~inde, İngiliz
ler için bir can damarı mesabeiınde 
olan bu 9'1ik bol"tllara kolayca sulkast
ler. yapmak ~Omk\lo detıl mıdir? An
llat4fan latıilfzler herfeycten evvel bo· 
ruıarın muhafaza tertmatını almıs 
bulunmakt.ıdırlar. Kuyuıaruı bulun
duıu yerde tayy:ıreıerı, motOrlQ kuv
vetleri, suvıırılt.'rı ııe hakiki ıaraı
ı.oaıar buıunduruımaktadır .,... __ 
Pasifikten Atlantiğe 

yeni kanal 
Amerikalılar, Pasifıkle Atlantill bfr. 

leetıren metbur l>anama KanallD! tek 
kanal iken çift kanal hatme getırmek· 
le ıktıra etmıyerek, yenı bır kanal da· 
ha a.;m.UC kararındcı ıdıler. Hazırlanan 
projoeye &6re bu yem k.ınal .Nıkaraıua 
topı·<lklanndan İeçecek. 

Bu lniı:uJc: merrueK~tın Clhnhurrelsl 
~raı Anaı~110 Somoza bef sene
dea\ıcrt ı.ıoo uw nllfı..su idare •tmek· 
teaır Amerıkanm artık muahede ile 
ken<tı memlıı!kıııtınde bır kanal açmak 
laakkuıt haiz Ol4U*'1DU 167aemıeıı. 

Puttlkle Atıantıtt blrlef tirmek 1çfn 
daha Panama kanala •Clbnadan evvel, 
bnalm Panamae1aa mı, Nikarquadan 
mı açılmuı 1Uım ıelcbp balclDnda 
senelerce devam eden mOnalraplu 
oJ.muştu. 

Nıkaragua Kanalı ıerçt daha iazun. 
dur, fakaı 1ntası Panamadan daha ko
lay olacalanlf. ?4ıkaraıuanm lôbe
ltnd• meınıeketin bette Din kadar 
bo,,ük bir ıoı vardır. 

Kanal bu ı~Ue uıqacak, DmCI 
lranalla da Atlantıle geçilecetrttr. 

GölQn ~ ıaııı oldu~ 1çın -açılacak 
bnaııar memıelleım btr çok oorak lu
anlarını 1Ulıyacatı tçın bayii mahlul 
de aımak mümkün olacaktır. 

Beklenıımııen btr netice de IU oıa
eaıonı•. G6lün tatlı suyu bbraöan ıe
eeceıt ıemılertn teknelerınln çabuk 
paıııanmaaını v• kabuk tutmasını da 
ıec.ıktıreceJan11. Çünkü tekneler ıaı
h ·~da mıdYe tuunaımıt-

Acaba 
manasile 

tam 
sih-

hatte misiniz? 
Sıze böyle b.r sual sorsıılar, belki de 
«Elbette sıhhatteyim. Bu da sual 

mı"!» dıyc CC\ ap verirsıu iz. 

İn~aUaıı oyledıı . \'ucudunuzdc hiç 
bır kırıklık, bır rahatsızlık yok. 1''akat 
acaba hakikıııen taın sılılıcılte mı.~ıııU.? 

Bızde bır ıııyat varılıı. Artık tam 
doktorluk hale gelırız de, o zaman 
doktora mü ı.ıcaat ederız. Fakat bu 
hak• gelmeden evvel, vücudumuzü 
5oyh.• bır yokl.ımayız. 

Eg('r keııdınuıu hakıkaıen sıhhatte 
oldugunuzu anlamak ıstıyorsanız, vtl
cuduuu.zu şöyle yoklıynbıbrsınız: 

ŞJNI.H.LEHl YOKLAJ)IAK: lnce bir 
boya t.ırçası ılc ayağınızın pannakla
rııı,1 dı>gru suruşturunuı. O zaman bu 
parmaklar fç tarAta kıvrılmalıdır. E
ğer blıaıtıs dıkll•sırJeısC', herbalcıc sız
dc ıyı gitmıyl'n bır şey var demektir. 
O zaman musckkın şeyler almalı. 

Bır bardağı ağzına .kadar su ile dol
durunuz ve bu kadclu nvcunuza aıa
Tak, kolunuzu ufkT va:uyctte uzatmak 
suretiyle ıki dakıka ıtnda.r tutunuz. E
ğer tam sıhhatte .ilienız, suyun bir 
damlası dokulmcz.. . 
CILDİ YOKLAMAK: Damarların 

fazla gorünmesı iyı degıldir. Eger da
nıarıar taz.la görlınuyon;a, demek ki 
kan cevelatıı yolunda gıtmyıor. Bu da 
Jtolayca :tedavi edılır. 

!'cırmağını:ı.ı baıdırınıza kuvvetle 
bastırınız. Bastığınız yer uzun müd
det beyaz kalyor mu? Eğer beyaz ka
lıyorsa, aemek yine sızde bır şeyler var. 
O zaman yemek rejimine dikkat ede
cekstnız. Yani hafilçe 5eyler yiyecek· 
slnız. 

PARMAKLARINIZI YOKLA YINZ: 
Acaba artırıtızm sizi kolluyor mu? 

Kollarınızı kavuşturunuz, ayakları· 
nızı hafıfçe açınız. Öne doğru egiliniz. 
DıZleriniz çıllıyor mu?. ÇıU1yorsa iyi
ye aMmet değil. 
KALBINİNIZİ YOKLAYINIZ: Mu

tat yı.irüyiışuııüzle elli merdiven çıkı
nız. Yahut evvelfı sağ ayagınızla, son
ra sol ayağınızla yirmi beş adım ka
dar tek ayak sekiniz. Nabzınızı sayı
nız. Nabzınız, normal zamanındaki ha
lınden yırmiden daha fazla atrftamalı. 
Yani nabzını,z dakikada 92 atıyorken 
100 den fazlaya çıkmamalı. Eğer faz
laya çıkıyorsa, dikkat edıniz. 

Bir buçuk dakika istirahat ediniz ve 
tekrar nabzınızı yoklayınız. Artık nab
zınız eski normal haline gelmiş olma
lıdır. Gelmedi ise, dikkati 

- GÖZLERİNİZİ YOKLAYINIZ: Göz
}erinızln beyazı size sarı mı görünü
yor?. Dikk:ıtl Karncigeriniz iyi işle
miyor demektir. Ya hastadır, ya tem
beldir. 

Bir gazeteyi bir buçuk metreden 
okuyabiliyor musunuz? Evvel!\ iki gö-
1,!.!nüzle, sonra sağ ve sol gözlerle teker 
teker tecrübe ediniz. Eğer bu tecrübe
den memnun kalmadınız lee, doktora 
milracaat ... 

ltULAKLAlUNJZ1 YO~YINJZ: 

Blrisi sWnle kon~tiiğu zaman, tiyat· 
roda, sinemada, konserde yan gözle 
muhatabınıza bakıyor musunuz? Eğer 
bakıyorsanız, demek ki isitme kuvve
tiniz azalmaktadır. 

TcJefon ahl%esi de başlamakta olan 
aağırlığıiı kontrolüne hizmet edebilir. 

6 Mayıs 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat 

Ayarı. 

18.03 Muz.ık: C&zband (Pl.) 
18.30 Konıısına (Çiftçinin Saati) 
18.45 Müzik: Çiftçinin Saati. 
19.00 Müzik: Operet ve Flim Musi

kisi (J>l.) 

19.30 Memleket Saat Ayarı, ve A-
jans Haberleri. 

19.45 Konuşma: Ziraat Takvimi. 
19.50 Müzık: b'a~ıl Heyeti. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Milzlk: Radyo Salon Or

kestrası (Vwlonist Necip As
kın İdarcsınc.le). Soprano 
Bedrıyc l'Uı.un'un i~tınıkile. 

21.30 Konuşma. 

21.45 Miızık : Klasik Turk Musiki 
Korosu - Klfısık Program. 

22.30 .Memleket Smıt Ayan, Ajans 
Haberleri; Zııaat, Esham -
'l'ahvilat, Karrbıyo - Nukut 
Borsnsı (Fiyat). 

22.45 Miizlk: Dans Mtiziği (Pl). 
23.25/23.:iO Yarnıki Program ve 

Kapanış. 

Harp esirleri 

~PA~A 
\ HA1'A1' YARIŞININ 

Küçük T a•amıl 
heaaplaTı 1941 

1941 
1 adet 2000 L.lık = 2000,-Lira 
3 > 1000 > = 3i>OO.- > 
2 , 750 > = 1500.- , 
4 > 500 > = 2000.- , 
8 > 250 • = 2000.- > 

35 > 100 ııı = 3500.- , 
50 > = 4000.- , 
20 > = 6000.- , 

(3 füı.cü sahifed'm devamı) ' Ü k .. d S lh 2 . . 
Ayrıca İngiltereden gönderilen yi- ı S U ar U IDCI 
yeceklerle en iyi Y<'.ınek yapanla- Hukuk HakjmJig"' inden• 
ra da Dliikafat veriliyor. Bu su- • 
retle esirler arasında hem şair, Keziban tarafından Üsküdar Aşçı-
hem de ahçbaşı yeti~firiJmektedir. baş ıçıkmazıncla 31 No. lu hanede mu-

Esirlerin bilhassa gönderdikleri kim kocası Osman aleyhine boşanma 
cbarp 1tikayeleri• çok makbule davası ikame etmiş ıse de: Mumailey

hin vaziyeti h:ızırası dolayısiylc vasi-
geçiyormuş. ye muhtaç olduğundnn bahisle Üı>kü-

Gerçi esirlere hllJ'p röportajı dar Asliye Hukuk Mahkemesi Obma-
yapmağa ve yahut kendi şahsi ma- na bir vasi tayinini bıldıı·miş ve ÜSku-
ceraJarmı yazmağa müsaade edil- dar tabibi adlisi tarafından yapılan 
memektedir. Fakat esirler hayali munycme neticesinde uyku hastalığı 

ı · d f k ile malul olan Osmanın bir vasiye 
harp hikaye erın c çok muva {a muhtaç olduğu bildirilmiş olduğundan 
oluyorlarmış. Üskudarda Ahmcdıye 'l'enbcller sokak 

'Üsera kamplanntla lisan öğre- 15 No. da mukım Muharrem Fuat Bay-
nenler de çoktur. Bu suretle hayat raktarın vasi tayinine mahkemece 
mücadelesine daha mücehhez ola- karar verilmiş olduğundan bu bapta 

itirazı olanların yukarıda yazılı dos-
r ak hazırlanmaktadırlar. 

ya numarası ile 10 gun zarfında mah-
İngjltrcnin şimalinde 300 kişilik kemeye müracaatları ilim olunur. 

bir kampta 'Üniversite kursları da 941/159 
açılmıştır. 18-20 ya~ında olan bu 
esir gençlerin çoğu harpten evvel 
İngiliz Üniversitelerine devam e
den talebelerdir. Keza İngilizce 
bilmiyenlerc de, Bitlt•r iktidar mev 
kiine geldikten sonra, İngiltcrcye 
iltica etmiş bazı Alman profesör
leri ders vermektedir. 

Bu suretle esirlerin, esirlik ha
yatı bitinciye kadar da maJiımat
ları takviye edilmiş olmaktadır. 

Görtllüyor ki, 'be,.elmilel b
n-1trr 'htrrp~, 'im 1tayatm 
zehir zemberek olmaması için mil-

İstanbul ;Dördüncü İcra Memurlu-
ğundan: 

940/4241 No. lu dosyuda satılm:ısı
na knrar verilen 112 lira 50 K. kıyme
tJncle jki yi.ız adet agaç saııdaliye elli 
adet tahta masa 8/5/941 Pcrııcmbe gu
nU ı;aat 11 ilfl 13 arasında Kurtuluşla 

Bozkurt Caddesinde 86/98 No. lu Pa
norama gazinosunda satılacağı teklif 
olunan bedel kıymetinin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı surette o gilnkü satış 
geri bırakılarak 10/5/ 941 Cumartesi 
cünü Mııi 7er ve a7ııl uat&e ik.incl 
arttırması yapılacağı nan olunur. 

letlerce kabul ediJmi~tir. Fakat DEVREDİLECEK İBTİKA. BERATI 

acaba her yerde tatbik ediliy'61' 
mu? O başka mesele ... 

• • 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

cİstihraç ajanlarının yardımı ile e
terli yağların J:ılenmesine dair usul> 
hakkındaki ihtira için alınmış olan 2 
Nisan 1937 tarih ve 2401 numaralı ih
tira beratının ihtiva ettlğı hukuk, ica
dın mevkii fille konması için, bu ker
re başkasına icara verilmesi teklıf e
dilmekte olmakla bu hususa fazla ma
lumat edinmek istiyenlerin Galatada 
Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 numara
lara müracaat eylemeleri illn olunur. Ziraat Bankası 

Kuralll§ Tarihi ı 1888 
SfJrmayeel ı l 00,000,000 Tilrk Uraa 

Şube '"' Ajana adedi ı 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para BfrlktTreniitre 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat ............. kamHnh " ihbaraız tasarraf besapldınü • 

il laua Waaaalara ••• 4 dffa eeldleeek br'a ile 8'8tıüki 
plba sör• iknmiJe tlaiıtıJ.c:a&tlr. 

: ~ 1:: ~ 
' . - . 41 • ı• . 

lM • • • 
JJI • • • 
ı• . • . 

• • • 
• • • 

'DİKKAT:&..~ pmraJaı bir 8"De ıçinde 50 Hndan 
aşa~ duşmıven1ere ıkramıye çJıktJ!ı takd:rde % JO fazlasile verile
~ktir. Kur'alar tenede 4 defa: 1 EylQl 1 Blrinclldnun, 1 Mart 

ve 1 Haz ran Wıhlenındıe ~ldk-cektlr. 

Askerlik işleri 
ı:m;nintl. AA f. ııfDılaı: 
Yedek Lv. As Tim. Hasan Hul(lsl 

ot. Ahmet samı 317 Girit (30370) 
Yedek Lv. Tğm. Şakir oğ. Osman 

Nuri Kaypıazdağ 320 Isparta (32217) 
Yedek P. Ttm. Ahmet oğ. İsmail 

Hakkı (19493) 
isijhkam Yzb. Hamza Remzi ot. Ra

ıit Ök~·ün 309 Köprüli.\ (3300 - 5) 
Kayıtları tetkik edilmke üzere der

hal şubeye milracaatlan, aksi takdir
de 1076 sayılı kanuna göre cezalandı
nlacakiarı ilan olunur. 

1 
Deniz Levazım Salınalma ı 

Komiayonu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli c7000> 
lira olan c5000> metre erat yazlık el
biselık kumaşının 7 Mayıs 941 Çar
ıamba günü saat 14 de pazarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır. 
2-İlk teminatı «375> lıra olup şart

namesi her gün komisyondan parasız 
olarak alınabilir. 
. 3 - İsteklllerın belli l(ln ve aaatt.e 
kanunun istedıği vesaikle birlikte iı· 
tanbuldaki koıru.yoaa müracaatları. 

c3448• 

e TAKViM e 
.... 1117 Haaar lllcrl IHI 
NtsAH .. Allia 

23 1 9 
Yal 941~1 v ... u Emııl 

MAYIS 
S. D. V*lt S. D. 

s 53 o._. 944 

6 13 t1 .Öile s 01 
17 04 ..... 1 S4' 
2009 .. ~-- - 1200 

S l l I 21 ss T ... t 4S 
s S6 ~ 747 

Sahip ve Bqmuharriri: Dem faet 
Benice - Neşriyat DıreJrt6rü 

Cevet Xaralı>ilıtn 

-
iDAıuıNı eiuN is BANl<~sı 
~RAMiYELi HESAP !o 

·Maarif Vekilliğinden : 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan ıalımatnameye göre J>İI' 

kitabı lie ilk okulların 4 ve 5 inci sınıflan için bir yurt bılgısi kıtabı 
ayrı ayrı müsabakaya konulmuştur. 

2 - Yurt bılgisi kitapları müsabaka"ı muddetı 1 Hazıran 19ll tar:._..ff 
lamak ve 31 il incıkfuıun 1942 Cumaı1eı>i gunü .saat 13 de bitmek ~ 
aydıı·. . d' 

3 - Alfabe kitabı müsabakası müddeti ı Haziran 1941 torihi!l 
lamak ve 29 Ikiııcitesrin 1941 Cumartesi saat 13 de bitmek uz c altı 

4 - Yurt bilgisi kitapları müsabakasına iştirake karnr \erenler 31 
teşrin 1941 Cuma günü akşamına ve alfabe ktiabı müsabakasına i§tlraıce 
verenler de 30 Ağustos 1941 Cumartesi günü saat 13 e kHdar bir dilekçe 
arif Vekilligiııe müracaat ederek bu müsabakalara girece.klcr defterine 
nı yazdırarak bir numara alacaklardır. 

5 - Müsabakada birinciliği kazanacak kitaplar üç yıl müddetle 
okutulacak ve her ders yılı için yurt bilgisi kitaplanna biner ve alfalJe 
beş yüzer lira telif hakkı verilecektir. 
. İ~ci. çıkacak. ki!'1pl~rı yaz::ınl~-~- bir defaya mahsus ~lm~k ilzere~ 

nın muellıfoıc verılenın bır yıllığı, uçuncü, dördüncü ve beşıncı ç_ıkaCSt 
birer defaya mahsus olmak üzere kitap başına ikişer yiiz lira mukfif11 

cektir. · 
6 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini ti( nüsha olm:ık üzere JJ'l 

ve kağıtların yalnız birer tarafına yazılmış olarak Maarif Vekflliğine 
mukabilinde vermeleri veya göndermeleri lazımdır. Kitaba korıulııcak r 
kil, grafik vesairenin asıllannın yalnız bu nUshalard:ın birine ve yerle 

, nulmuş olarak bulunması kfıfidir. Miisabakaya basılmış bir kitapla gl 
kitabın üç nüshasını "verel'ek veya göndereceklerdir. 

7 - Müsabakaya girenlerin eser mosYeddeleriyle birlikte, eserleri, 
edildigi takdil'dc e::ıerlerinl ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve b 
tasarruf hakkından vazgc;erek Maarif Vekilliğine Uç yıllık bir devre iç!JI 
tiklerini ve kitabın o devre içinde.ki her basılışının son tamihlcrlnin 
veya kendi mcs'uliyeUcri altında tayin edecekleri diğer bir zat taraf 
pılac<ıgım gö.,terir noterlikten tasdikli bir taahhü:_scnedi vc:meleri de 

8 Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagoıık ve tcknık vasıfları 
<:artna~ler ile noterlige t.'lsdik ettirilecek taahhüt senedının formülU 
vekılliği Neşriyat :Müdurluğfınden alınabil.ir. Mektupla istiyenlerın 6 
bir po::ıta pulunu da birlıktc göndcrınelen lhımdır. c2178> 4034> 

Ba,, Dif, Kezle, Grip, Bom.a1a·~ 
~ Kll'lklık we Bnıaa Atnlaım• Derhal 

lcııcı ı ..... 1-.., ıH Mvr. TAUJn.IRINO!N SAIJN1NI&, 
HU 'l:Rot PULLU ICUTUt.ARt ISRARt.A ISTEYlftlZ 

lstanbul Hava Mıntıka Eepo Amirliğind 
ı _ 2500 metre S X 10 eb'adında ~ek tevetılklii )'efaltı ka 

nacaktır. 
2 _ Kat'l teminatı olan 3375 liranın Bakırköy Malm~dilrlQüne 

makbuz}an ile birlikte 13.5.941 Salı günü aaat 14 de Ye,llköy Hava Mıo 
po Amirliği satmalma komisyonmıda balunmalan. .c8486> 

lstanbul Hava Mıntıka Depo Amirliğin 
ı _ Bir adet 170 Kva.lık Alternatör alınacaktır. . 

2 _ Kat'l teminatı olan 1900 Uranın Bakırköy Malmüd_ürlUğüne 
makbuzlariyle birlikte 13.5.941 Salı ıonn uat 14 de Yeşilköy ava 
amirliği satınalma komisyonunda bulun malan. «3485> 

MADDMILIBDI 
(3 üncü ıcıhifeden devamı) 

- Yoook! onu da, o eihetide dü· 

tündüm. sen hocam o kadar ıa • 
fil mi zannnedlyorsun. Her pyi 
düşündüm. Benim bir yeğenim 
var .. Maşallah yetişti.. Hem de iyi 
bir çocuk. Tam ev erkeği olacak 
bir delikanlı .. Evlenmiye niyet • 
leniyor. Ona da açtım: cÇok kadın 
bulursun amml, böylesini bula• 

mazsın!> dedim. Daha kızı gör• 
medi amma, bana itimadı vardır. 
Gelın de, hem güzeldir, hem de 
ahlakı iyi ... Onları baş göz ede • 
ceğim. Torunumu yanıma alaca• 
ğım. Bakalım, bizim hayta o va. 

kit ne yapacak?. 
Kurnandan sal tarafına baktı .. 
- İşte, gelin geliyor .. Bana mi• 

ade .. Şu istidayı verelim... Ey. 
vallab! dedi... Ayrıldı.. Koıido • 
run öbür ucundan görünen, l>w• 
hı boslu, arışın, salına ~ P
len genç bir kadına ctoe;a j6rL 
dil. Çocutun elini bırakta... Ço • 
cuk, 

- Anne! diye, gelen .. cliDa doj. 
ru koştu.. Kadm ç&melcll.. Ço • 
cuk, kucağına atılıp, ıapur IUP\11' 

lpmiye bqlach. 
Geride kalan zat, o zamana ka. 

aar söze hiç karışmadan dlnllyen 
)'Bn.lDdaki adama: 

- Bu, dedi; vaktile, Ada~ 

Bahriye mek~ ika benim 
hocam, ktlmandanımch Bilaeıa. 

Müteahhidi nam ve hesab 
bahk yatı 8/!5/9:U günü 1aat 
pazarlıkla satın• alınacaktır. 
men bedeli 10.000 lira olup k• 
natı 1500 liradır. Şartnamesi 
komisyonda göriılebıl r. 
belli ıun-ve saatte Fındıklıda 
ma koıniS7onuna gelmeleri. 

+ 
Beherine 45 Ura fiat tahm10 

110 - 300 litrelik 150 adeL 
ve galvanizli bidon atın a 
Muhammen bedeli 8750 Ura 
teminatı 1013 liradır. Şartn 
ıiln komisyonda ıörülebillr. 
rin 8.5.941 günü saaı 11 de 
•tınaima komisyonuna gelın 

cKuyu Açmıya mahsus ınJ 
bancasıt hakk.ındaki ihtira ıçtıı 
21 l'tlart 1935 tarih \(e 1997 
lbtıra beratının ihtiva ettıji 
lı:erre başkasına devir veyabıat 
fiile konmak için icara dahi 
leceği teklif edilmekte olmaıd' 
rusa fazla malOmat edlnmd 
lerin Galatada, Aalan Han 1 
ı _ 3 numaralara mnracaa& 
leli ilin olunur. 

ne ollun, ne ileri adamdJ. 
lilizce, Fransızca, lspaııy 
t.ince, Arapça, Fanca bllifı 
ıair, hlkim adamd~r. Gö 
ya.. Gelinine acıyor da, 
ayırtıp yeğenine vere~ 

Nerede bu adamlar? 
adamlar da kabiıadı kt .... 

u. 


