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Halkın ve 
Hükumetin 
mes'uliyet 
t1e vazifesi 

HükUmel bir tecavüz 
karıısında kalmadığı· 
mız müddetçe latanbul
da mecburi bir tahliye 
yapamaz ve bunun me~'· 
uliyetini üzerine alamaz. 
Bu nevi vaziyetlerde ve 
korunma hizmetlerinde 
karar ve idrak hamlesi
nin daha ziyade halka 
düştüğü afikardır-

~n: ETEM iZZET BEINCE 

O llarp içinde değiliz, harp dışın· 
4-yıı. Herhangi bir taarrııı ve 
~•avüze maruz kalmadıkça da bu 
••ziyetimizi muhafaza edeccğimıı: 
•iitün ı!iinyaca anlaşılmıştır. Fa· 
~t, bnuunla berabcı. herhangi 
•ir ~n herhangi bir yertlen tecavü 
te uğrıyucakmışız gibi; tam ted· 
lıirı; bulunmıya da mecburuz. Bu
~llıt içindir ki, Avrupa harbi baş· 
1~r başlamaz hükUmetimiz de ih· 
lıYati tedbirlerini ve milli miida-
1•a tertiplerjni her bakımdan al· 
llııya başladı. Ancak bugünün har
bi; lıükUınetlerle beraber halka 
da birçok vazife ve mes'uliyetler 
ttiklemektedir. Halkın mes'uliyet 
le Vazifelerini bilhassa fU nokta-
1-.da tebarüz ettirmek mümkün
~r: 
1- Milli inan 
2-... Milll vahdet 
a._ Yüksek maneviyat 
'- Pasif korunma ve her türlü 

llıtimale karşı ihtiyati tedbir 
L. Hükfımetin emir ve tavsi

hlerine, her ürlü davet ve hizmet 
lııleplerine azami dikkat ve sada· 
~atle itimat ve icabet ... 

llu ana noktaların her birinin 
ha]kunız tarafından tamamile ve 
içten, tuur ve idrakten gelen bir 
~İitiinlükle ifa edildiğinden asla 
fliııbemiz yoktur. Ancak, bir iki 
~oktada kafi hassasiyet ve idrak 
tiisterilip gösterilmediğinde mü
~teddidiz. Bu noktaları da aydıu
.. talını: 
1- Pasif konnma 
2_ Anadoluya seyahat 
Günün harbi, bilhassa hava 

kııvvetlerinin tahribatı bakımın• 
~an tasavvur hudutlarının dışın· 
:'_ıı vahşiyane bir şekil almıştır. 
qarp vukuunda devlet ve ordu· 
11\ın kendi payına hava taarruzla· 
l'ı.ııa karşı tedbirli bulunacağın
~ şüphe yoktur. Fakat, hüku
llıt!tirı her ferdi teker teker mu
hafaza altına almasına da imkan 
•lırıadığı bilinmelidir. Bu imkanı 
hratacak olan cephe gerisindeki 
ferdin kendi kendisini bizzat ko
l'ııırıak hususunda şimdiden itti
~az edeceği tedbirdir. Bilhassa ke
~1.t şehirler halkı için bu ihti~at 

Harpten sonra kur1-1acak yeni nizamdan bahseden İngilterenin 
Vaşington Büyiik El çisi Lord HaHfaks 

L 

Almanlar 
bütün Yunan 
işçi/ erini Yu· 
nanistand an 
çıkarıyorlar 

Hanya 9 (A.A,) - Mesai ı· 
umu.mi kiltibi, işgal edilen 
Yu.nanistanda, lıütün • Ywıan . 
işçilerinin, Y u.nan lıv.dv.tla -
rından ötede uzak mıntaka • 
Zara gönderilmek üzere Al -
man Başkumandanlığı daire. 
sine mii.racıuı.ta davet edildik
lerini söylemiştir. 

-

Uzun vadeli İn
giliz planında 
Almanya ya 
taarruz da var 

Lord Balllaks'ın ga. 
zetecilere beyanatı 

VR§ington 9 (A.A.) - Lord Ha. 
lifaks bir miilakat esnasında gaze. 
tecilere şunları da söylemiştir: 

cSon harpte müttefiklerin yap
tıkhm en büyük hata, Berlin üze
rine yürünmemiş olmasıdır. Bu 
defaki uzun vadeli İngiliz planı 
Almanya üerine bir hücumu 

(Dev~ inci Sahifede) 

1 Harpten sonra 
hudut prensi
pi yerine hür
riyet prensipi 

Lord Ralllaks inglllz 
ıulbunun nasıl ola· 
blleceQlni anı atıyor 

Vaşington il (A.A.) - cB.B.C.• 
İngiltererrin Vaşington büyük el
çisi Lord Halifaks dün irat ettiği 
bir hitabede bilhassa denilştir ki: 

cDaha iyi bir yaşayış temin et· 
mek istiyen milletler üç şartı ~ 

(D...-amı: 5 - •:rfada) 

Akdeniz de 
İngiliz tayyare 
leri iki vapur 
batırdılar 

Llbyadakl isler 
tekrar bombalandı 

Kahire 9 (A.A.) - İngiliz tay. 
yerleri Bingazi, Benina, Berka, 
Derneyi muvafilakiyetle bombar. 
dıman etmiş ve ağır hasarlar ik.a 
etmiştir., 

Akdenizde bir g<>mi kafilesine 
hücum edilmiştir. İki ticaret ge
misine isabe! olmuştur. Bu va

(Ilevamı 5 inci Sahifede) 

------·--------
Yolcu tayyare 1 Bir kamyon 
seferleri ayın elektrik dire-
15 indebaşlıyor ğine çarptı 

Eğer Amerika 
harbe girerse 
Japonya da 
muhasamata 
karışacak 

Japon Hariciye 
Nazırı Almanya• 
ya verilmiş söz ol 
duğunu söylüyor 
Nevyork 9 (A.A.) - cNevyork 

Taymis• gazetesinin Tokya mu • 
ha birine beyanatta bulunan, J a -
pon Hariciye Nazırı Matsouka 
bilhassa şunları söylemiştir: 

.Japonya, sırf Amerikanın Al. 
manyaya karşı harbe girmesini 
menetmek maksadile üçlü pakta 
girmiştir. Eğer Amerika harbe gi
rerse, Japonya aldığı şeref taalı.. 
hütleri dolayısile, muhasamata 
ginneğe mecbur kalacaktır.• 

(~V'Ultl 5 inci Sahifede) 

İmparatorlar İmparatoru 
Haile Selasiye 

Habeşistan 
İngil tereden 
para bekliyor 
imparator HAiie Se
IAslyeılaln gazete
cuere Dk beyanatı 

Adisababa 9 (A.A.) - Habeş 
imparatoru Hane Selasiye, beş 
sene sonra hükfunet merkezine 
dönmesini müteakip gazetecilere 
verdiği ilk beyanatta, kuvvetleri
rrin lüzumu olan herhangi cephede 
kullanılmasını İngiliz hükumetine 

(Devamı 5 ine! Sahifede) •• mecburiyettir. Hükiıınet; ken
(Deva.mı 5 lııcl SaJı.lfede) Adana - Ankara ara

sında bagaj ve posta 
==ı nakllyatı da yapılacak 

1 1 

içinde bulunan bir 
amele ağı r surette 

yaralandı 

Berlin radyo
sunun susma
sındaki mana YAKINDA 

SON TELORAF'ta 
.BAŞLIYOR 

O N U N 
HAYATINI 
Anlatıyorum 

Y•J:•o: Haluk Cemal 
Bu eser bir b&yal malısulii de

lildir. Hayatın ta kendW, her 
tUn gördüğünüz kadın, erkek 
ı.ı,. ~ bısanh.rdan en pyaoı 
;u..ı tipi :ra~al:ınlardaıı ba.zı
la.ruım doinı ve sahih maee
raJa.ndır •• 

Aşk, lğlal, zevk, lüks, lllllh
lıJmiyet, iztırap, saadet ve ö
l>ıilrlerin tükeni,<i .• 

YAKINDA 
~1111111 

Devlet Hava Yollan Umum Mü
dürlüğü 1941 yılı posta, yolcu, bağaj 
tayyare seferlerine bu ayın 15 inden 
itibaren başlamayı kararlastınnıştır. 

O gün ilk seferler Ank:aı·a - Adana a
rflsında yapılacaktır. 

Seferler Pazardan başka her gün 
icra edilecek ve tayyareler An.karadan 
ısaat 15,30 da kalkıp 2 saat 15 dakika 
sonrai yani 17,45 te Adanaya varacak
lardır. 

Adanadan hareket ise her sabah sa
at 8,30 da olacaktır. 

Tayyareler yolculardan başka posta 
ve bağaj nakhyatı da yapacaklardır. 

Muhtelif şehirler arasında diğer 
hatlar da peyderpey açılacaktır. 

Azılı bir İnek 
bir kızı yaraladı 

Galatada oturan Süleyman Mutluya 
ait bir inek dün birdenbire .?trafma 
saldırmıya ve kaçmıya başlamıştır. 
Bu sılada yedi yaşında Dürdane is
minde bir kıza çarparak zavallıyı 
muhte1if yerlerinden yaralanmı~tır. Ya .. 
rah kız tedavi altına alınmışı yakala
nan i.neğin sahibi hakkında takibata 
ba~lanm~t.ır. 

Şehzadebaşında Vidinll Tevfik Paıa 
caddesinde 7 numarada oturan ~oför 
Şevket Çakar dün saat 12,30 da Mer
sin zift varili yüklü 11 ıterzifon pla
kalı kamyonuyla Yıldızdan Beşikta~a 
inerken kamyonu 24 üncü ilkmektep 
önündekj 3050 sayılı elektrik direğine 
çaptırmış, araba parçalanarak, direk 
yıkılmıştır. 

Kamyonda bulunan Urfalı Dursun 
isminde bir amele muhtelif yerlerin- ·ı-----------
den ağır surette yaralanarak Beyoğ
lu hastanesine kaldırılmııtır. Şoför 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Londra 9 (A.A.) - Bertin rad
yosu dün saat 23,30 da birdenbire 
neşriyatını kesmiştir. Bu da İn
giliz tayyarelerinin Almanya üze. 
rinde dolaştıJ\larına alamettir • 

Amerikan ordu
su büyük manev 

ralara çıkıyor 
Manevralara yarım 
milyon asker lşU

rak edecek 

r JEAN DBNY'nln "\ 

Türk Dili 
Grameri 

"Osmanlı Lehçesi,, 
ALİ ÜLVİ ELÖVE tarafın

dan yapılan Türkçe tercüme
sinin birinci fasikülü çıkmıştır. 

Fiatı 60 K. 

Maarif Vekilliği yayınevlerin-
Londra 9 (A.A.) - cB.B.C.• A. I b'" .. k' 1 d 

'k d k d b.. .. k den ve utun ıtapçı ar an 
rnerı an or usu ya ın a uyu 

36
07 

kt M arayınız. • » manevralara başhyaca ır. anev-
1 

• .J 
(Devaıııt 5 inci Sahifede) ._, 

•r.. "' .... t » 

• .. 

' Atlantikte uzak mesalelere kadar devriye gezen Amerikan filosunun küçük ciizütamlnn seyir esnasında 

\ 

Balkanlar.Sa 
Vaziyete bakış 

Yeni Hırvat 
elçisiHitlere 
itimatname· 
sini verdi 
- f taıyanıar ----.. 

: şıra Adasını da i 
1 ışgal ettiler [ 

Eski Yunan Baş
vekili Korizis inti
har ederek ölmüş 

HIRVAT ELÇİSİ 
BE!l.LİNDE 

Anadolu Ajansının bildirdiğine 
göre, Hitler yanında Fon Ribben
trop bu1unduğu halde, yeni Hırvat 
Elçisi Branko Benzon1u kabul et
miştir. Elçi Hitıere itimatnamesini 
vermistir. 

(Devanı 5- inci ııab.ifede) 

) 

Askeri muha
keme Kanu
nunda tadilat 
M e c lls raznamesl
ne abnan lAylhaya 
göre deglştırııen 

bO.ktlmler 
Ankara, 9 (Husust Muhabirimiz 

Bildiriyor) - Askeri Muhameke Us.u
lü Kanununda yapılacak tadilata dair 
kanun 13.yihası Meclis ruznamesiııe a
lınmıştır. 

Yapılacak tAdililt ile ahval icap et
tirdiği takdirde ordu emniyeti ve as
keri disiplini muhafaza bakımlarından 
A1:11li Müdafaa Vekili bir davayı bir 
askeri mahkemeden diğerine nakletti
rebilecektir. 

Seferberlikte, asker! mahkemeler
den verilen .,ahıs hürriytini tahdit ce
zalannın infazı adil Amirin talebi üze
rine en büyük adll 3.mirin karariyle 
seferberliğin sonuna kadar gerJye bı

rakılabilecektir. 

Çinde Japon-
larla şiddetli 
bir muharebe 

Çunking 9 (A.A.) - Çin askeri 
sözcüsü, harekat hakkında dün şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Honan.Upeh hududunda Tung
peh dağlarında vukua gelen mu. 
harebc, henüz ilk safhalanndadır. 
Japonlar, Çin kııvvellerini dağ • 
lardan atmnğa teşebbüs maksa -

(J)e,·amı 5 blcl Sahifede) 

r.ı;:;:;;;;:;;:;;;;;;;;;;~~~' 
~~~~~~~~' 
Almanlar için, Girid'i almadan 
Kıbrıs Üzerinden Şarka yol açmak 
veya Mısıra inmek tehlikelidir 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
1) LİBYA CEPHESİNDE: 
Tobruk kalesi cephesinde iki 

taraiııı da hazırlığı devam etmek
tedir. Kale kumandanı olan Avust
ralyalı General kaleyi sonuna ka
dar müdafaaya azmetmiştir. Ka
lenin cenubu garbi kısmında iler
lemiş olan Alınan • İtalyan kıt'a-

!arının mevzii açık ve münhat a
razide olduğundan kalenin topçu 
ateşleri altındadır; kum fırtınala
rından çok zarar ı;iirmektedirler. 
Kıt'aların iaşesi Yunkcrs 52 tay· 
yarelerile yapılmakta ise de İngi· 
liz hava kuv\•etleri bunlara lıiicum 

(Deva.mı 5 ine! Sahlfode) 

Kardeşininye· I Üniversite haf .. 
rine kendisini tası 10 Haziran 

' 
katil olarak gös· Diyarı bakır da 
teren bir kadın başlıyor 

izmlrdekl cinayetin 
muhakemesi me
raklı ve heyecanlı 
bir ıalhaya girdi 

İzmir - Şehrimizde bir cinayet 
olmuş, Pakize Yeşilsu isminde bir 
kadın uzun zaman dargın durduk
tan sonra barıştığı kasap Aliyi 
bıçaklıyarak öldürmüştü. 

Pakize Yeşilsuyun muhakeme
si çok meraklı bir safhaya girmiş
tır. Suçlu kadın son celsede ıun
ları söylemiştir: 

•- Ali benimle evleneceğini 

vadetmişti. Halbuki yalan söy
(Devam 5 inci sahifede) 

KISACA 

Lold Corcı 
İngiliz Avam Kamarasındaki 

hararetli miizakerelcr esnasın
da, meşhur dip'lomat, ihti)ar 
Leid Corc, Çörçil kabinesini 
şiddetle tenkit etti. 

Türkiyede, çok yakından ve 
iyice tanınan muhterem Loid 
Corc, her nedense, Çörçil kabi
nesinin harp ve politika hadi
seleri hakkında verdiği izahatı 
bir türlü kafi bulmuyor, tat
min olunamıyor. 

Loid Corc, geçen umumi 
harpte bile yaşlı, ihtiy;ır ve ina
dı ile şöhret bulmuş bir İngiliz 
diplomatı idi. Artık, bugün, 
kendisinin ne halde bulundu
ğunu tasavvur edebilirsiniz. 

Biz, bn pirifani diplomatın, 
Türkiyeden bahseden cümlele
rinde bir emniyetsizlik havası, 
bir garip eda sezmiş bulundıı
ğunnızıı söylemekle, asla )anıl· 
madığımızı zannediyoruz. 

Diyarı batıra g ı .ı e
ce k profesörler o
radaki hastalara 

4a bakacak 
Her sene yapılmasına karar verilen 

Universite haftasının ikincisi 10 Hazi
randa Diyarbakırda açılacaktır. Haf .. 
tayı Üniversite Rektörü açacaktır, 

18 Haziranda kapanacak haftaya 12 
profesör iştirak edecekUr. Profesörler 
Diyarbakır Halkcvinde mesleki ve u
mumi konferanslar vereceklerdir. 1 1-
muml konferanslar n1ünakaşal1 ola
cak, halkın sorgularına cevaplar veri .. 
lecektir. 

?ı.'.Ie::;lekl konferanslarda, Diyarba• 
kırın hususyetleri göz önünde tutula
caktır. 

(1 ine! Sahifeden DeVaınJ 

Türkiye ile İran arasında hu
dutların emniyetine dair olan 
anlaşmayı., bir Tiirk - Irak an· 
laşması şeklinde anlyacak ka
dar yaşlanmş bulunan mulıtr
rem Loid Corc kendine has - ve 
ayni zaman.da münhasır olan• 
ğunu da söylemek isteri>. - a
teşli sözlerile, atıp tutmakt• 
dır. 
Hafıza ve hatıralar:ınızda ya• 

nılmiyorsak, Loid Corc, büyük 
harbi hıkip edetı senelerde de, 
ayni ton ve h..ıraretle konuşu• 
yordu. Fakat, akıbet ve netice 
malum ... 

Birinci planda bir devlet a. 
damı 9fduğunu \e her veçhile 
itimada şayan bulunduğunu, 
Kamarada aldığı son itimat 
reyile bir kere daha ishal et
miş olan dostumuz İngiltere 
Başvekili Çör~il, !.oid Corca 
icap eden cevabı ,·erdi. 

Türkiye sapasağJanl. a.riroli, 
kararlı ve hareketlerinde dii
riisttür, aziz muhibhimiz J.oid 
Corc!. • • 



BU SENE DAHA --- -
ERKEN BAŞLIY ACAK - -

Gazetelerin yazdığına gö
re, yazlık gazino ve eğlence 
mahallerinin fiat tarifeleri, 
~ayıaın on betine kadıµ- tea
bit edilmİf olacak ve derhal 
tatbikine geçilecektir. 

Geçen yaz, Belediye İkb· 
aat Müdürlüğü, bu iti tamam 
6 ayda zor bitimıiıti. O va
kit te, mevıim bitmif, kıt gel
mişti. 

Bu yıl, tarifeler erken ya• 
pılıyor j demek oluyor ki, ga· 
zinolarda, fiatlar daha erken
den artacak. Garsonlarla 
müfteri arasındaki kavgalar 
daha erken bllslıyacakl 

YEŞiL RENKLi 

GOL OLUR MU?. 

Bir sabah refikimiz, c t etil 
Gülıı isimli bir zabıta romanı 
nın reklamlarını yapıyor. Gü
lün Yetili olur mu, diyecek
ıiniz?. Gül meraklıları ve 
mütehassısları bilirler ki, tür
lü türlü gül vardır· Fakat, 
acaba, yetil renkte gül yeti-

• • ? 
fır mı .. 

Çiçek ve bahçe mevzula· 
nndan anlıyan bir arkadata 
~rduk: 

- Bu, bir zabıta romanı is
mi olduğuna göre, dedi, ba
radaki yetil gülden maksat, 
:ıtehirdir. O halde, zehir zem 

• -k bir tefrika baılıyacakl 

NASIL --ANLAŞILMIŞ? 

Gazetelerin yazdığına gö
re, Bunada, sahte bir dok
tor yakalanmıı, derhal adli
yeye verilerek hakkında taki· 
bata baılanmıf .• 

Meğer, bu adam, ne za• 
-..dır, icrayı tababe\ ( 1) e
der durıırmUf .. 

Bir arkadq: 
c- Sahte doktor olduğu 

naaıl anlqılmıt ?ıt diye IOI'· 

du. 
c- Bakmıtlar ki, bu ada

mın, ne apartımanı var, ne 
serveti, ne de otomobili! .• ıt 

YE/111 MAIJE!( 

DEVRi 

Danimarkada yenı bir icat
taıı bahsediliyor. Rivayete 
göre, bir fabrika, yünle karı· 
tık alüminyomdan kumaı

lar imaline muvaffak olmuf .. 
Bu yeni moda kumaılar, bil
hassa kadınlar tarafından 

pek fazla rağbete mazhar o
luyomıu§ .. Dahası var: Sıhhi 
faydası da fU imit ki, bu ma· 
deni kumatlar, insanı soğu
ğa kartı iyi muhafaza ediyor
mut ! 

O halde, İnsanlar, tarihin 
maden devrine asıl timdi gi
riyorlar, demektir· 

AHMET RAUF 

Edebi Koman: 54 

KOL 

Sıtma mü-1 
cadelesi • 

Günün meselesi: 

s·tanbul adınları 

1 ŞARAP 
istihsali 

Bakırköyde herkes 
bir gün sıtma müca
delesinde çalışacak 
Sıtma Mücadele Komisyonunun 

yaptığı tctk;ktcr neticesinde Ba. 

Gitmek ıazım· 
Anadoluya bedava sevkedilttek' 

binlerce ,-atondasın. sonra \·apur 
kalkarken kaç kişiye indiğini gör· 

ıyor 
, Şarapçılığın ınkişafı 

kırköy ile Yeşılkoy arasında bu
lunan geniş bataklıklann kuru • 
tulması ve bunun için bir program 
yapılması ka•arlaşmıştır. Bu ci • 
varda oturanlar hakkında küçük 
say den•k!n usul tatbi'- oluna • 
cak ve herkes ya bilfiil bırer gün 
çal~cak veya birer gün amele 
parası ödeyecektır. Bataklıklar 
kurtulduktan sonra bu civar siv. 
rı.... kt "' kurtulacaktır. 

Basın Birliği &'.e 
bir resım 

• erg ısı açıııyor~ 

dünüz ınii?. 
Bu vatandaşlar, bu ihtiyar> 

yahati, kendileri yapınağa talip 
olmuşlardır, devlete müracaat et
mişler, yer, vasıta ayrıtmışlar, 
masraf eltirmi !erdir. 

Sonra da, gitmektea vazgeçmiş
lerdir. 

Seyahatten vazgeçmelerinin se
beplerini ara tırırsan1z, ek~risin
de, mühim e.babı mucibe bula
mazsınız. Şu veya bu adamın sö
züne kanmışlar, ötekinin tavsiye
sini dinlemi ·ler, berikinin hatalı 
mütaleasıııı mulıik lıulınıı~lnrdır. 

Devlet, böyle bir seyahati tav
siye cdi)·orsa, demek ki, bir bil
diği \"ardır. Hayır, İstanbulda o· 
runuz, diyen adan11n ise, bildiği 
hiçbir şey yoktur. Onun kafasında, 
bir t:iktm kahvehane politikarıla
rının \'eya nıalıalle karılarının 

fikirleri (!) yer etmi tir. 
Her bakıındon, herhangi bir 

Partide muhtelif toplantılar. 
kararlar verildi yapılarak 

Dün sabah Bayan Hay6ye Kır
darın rcislı 'ıncie Gülhane has • 
tanesi, Kolerdu Sertabipleri i;e 
Beledıye ve Vilayet Stlıhat İşleri 
Müdiirlİ ve bazı doktorlar Parti 
Merkezil'de bir toplantı yapmış -
!ardır. 

Her .. a!1anedc, açıbcak •gönül. 1 

Jü hast.:ıbakıcı hemşırt"-r kurs -
Jarı • nın kaçar devrede ıkmal o. 
lunabiıeccği tetk.k olunmuş ve 
dakt· '· kat p, çama~ rcı , c saire 
gibı hizmetlerde calışaca t 'ıayan
lar için her lıas'•r n ih y1ç 

listesı t"''ııt etmesi k.ırarl.ıştırı'. 
rı ır. Sıhhat Vek• .. •ır.· ~,aca'\ı 
bu kurs :a•r 3n başka her kau ;ı ı 

r' .ıtcaJJı• hasl.ıb '•ıcı'ık kursları 1 

açıl!T'.ısı tık ırrur etml tır. Her 
m \ıallc~ t 1J kur .llıl ...: ı> ... vun 
mzcbnri ol raK iştirak edcc ı<tır 

Kaymakamlıklar mahalle sayısı
na göre bu kurslann sayısını sür. 
aile tesbit edip bildireceklerdir 
Babaları askere giden anaları 

çalışan çocuklar ıçin açılacak olan 1 
kamplar hakkında göruşulmek 1 

üzere dün saat 11 de Part. Me" -
kezınde bir ıçtima yapılmıştır. 
Parti, Yardım Sevenler Cemiyeti, 
Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu 
ve Maar•f, Sıhhiye, Belediye, Vi.. 

leye! ''" di/irr alakadar d 're ve 
teşekküllerin müme"~.llcrin•n ış· 

t.rak eıt .kleri bu toplantıda .ço. 
cuk kamplnr1> ıı,'. Çocuk Esirge
me Kuru"llu. Kızılay C'emiveti \"e 
Ma·rif Mıid · rlüK! nır rr' te • 
rckcn bir prr"1rarrı vÜC' ..,,.-. J2CtLr· 
mele-i kararla•t rırr' t.r 

Bu ka plar şchır içı ve dışı ol. 
mak u'erc d sıl' fa avrı'acaktır 

tedbirler . . 
ıçın 

• 
yenı 

alınıyor 
Şarap istihsalıitımızın sür'at. 

le arttın ması için yeni tedbir • 
ler a .ınmaktadır. Bu meyanda 
şarap imalatının serbestısi hak -
kında haızrlanan yeni bir kanun 
lıiyiha ı Büyük Millet Meclisine 
verilmiştir. 

Aynca Inhısarlar İdaresi, Te. 
k.r•fa tı arap fabrikasını genişlet • 
mege karar vPrmiş ve bunun için 
bir proje hazırlamiştır. inşaat ge
lecek mevsime kadar bitirilecek. 
tir Fabrika yanında yeni ve mo.. 
dern b·r a'olye daha kurulacak
tır Yakı., ia nşa.ıta başlanacaktır. 

İlerıde Er,e mıntakasında da 
yen, bir rap fabrikası daha inşa 
olunacaKtır. 

Ka a ı patlayarak 
batan mot6r 

İk, ay kadar evvel Halıçte ka. 
zanı patlıv.ırak batan ve birkaç 

kisıı' ., ılun. n€ ebcp olan Başağa 
ror::. """ ır!...L h'" ,ısesınin tahkika • 

10 Mayıs saat ıe da Beyoğlunda 

Basın Bir lığ. nde genç ressamı •ım..ız 

tarafından bir resi so g. i nçılaoak
tır. S.rgide. A vru A- baş, Haşmet A • 
kal, Nejat Melih, Yusuf Karaçay, Tur
gut, .\!alay İ,.ıan Arakan, Faruk Don, 
Kemal Sonmczlcr, Prt lmta:z: Yener, A
gop Arat, Abidin Dino, Nuri bem ve 

Scliın Toranın eserleri t~hlr edile
cektir. 

harp ,·ııkımnda istanbulun vazi
yeti müşkiillc erektir. Bu, gayet 
B§İkirdır. Pasif korunma, iaşe, 

"nakliyot bakımlarından vatandaş
lnrın İstanbulda barınmaları çok 
zor olacaktır. Bu şartlar altında, 
İstanbuldan gitmek, takdir olu

___ , ____ ----
1 tına Mul'3k.ıtat Vekalet .• in em -
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nur ki, çok miişküldür. 
Devletin taniye•i elbette ki ye

rindedir. Devletin dediğini tut
mak, vatandaşları daha karlı ÇI· 

karacak fır. 
Şu nokta, iyice bilinmeli ki dev• 

!etin temin ettiği bedava vasıta-
zartcsi günü mağazaların sınıf. !arla ve dev !etin tavsiye ettiği za
lara ayrılması hakkındakı kararını manda gitmek, herhalde, en doğ-
vereccktir. Birçok mağazalar bi- ru harekettir. 1 
rinci sınıf olmak istemişlerdir. !==--=========~ J 

* Dün, Mısıra, İngiltereye, Al. İpekli aumacı satıg- 1 

Hamidiye 
Genç denizcilerimiz 
bu mektep gemisile 

staja çıktılar 
Heybeli Deniz Lises;ni bu yıl 

bitiren gençler Hamidiye mektep 

i"nıislie bir tetkik, staj seyaha -
tine çıkmışlardır Gemi bazı li • 

manlarımızı dolaşacak ve sonra 

Açık kahve 
Bir kahveci geç ka
pattığından Adliye

ye verildi 

manyaya, Romanyaya, Çekyaya ar 

EıLrnckapıda Fevz_paşa cadde. 
sinde 256 numarac.a kah,-ccilik 
eden Yaşar kah\"eSlni evvclk, ge. 
ce l".'ı.lyyen vaktinden sonraya 
kador açık tutmuş ve yak~:.ınarak 
hakkında .Milli Korunma kanu -
nuna göre tahkikata başlanmıştır. şehr:nıizden 218 bin liralık ihracat larında kAr haddi 1 !stanbula dönecektir. 

yapılmıştır. I bit I <================·====== * iktısadl devlet teşekkülleri- es O DDdU \ t : • "\ 
nin bilfınçolarının en geç ilkteş • Fiat Mürakabe Komisyonu dün 

1 ADLJ YE POl lS ----
rin ayı içinde umumi heyete ve- toplanmış, ipekli mensucat fiatla- '. ( ve CJ J 
rilmiş olması hakkında bir kanun rını tetkik ederek azami kar had. ı 
liiyihası hazırlanmı..ştır. lerini tesbit etmiştir .. Toptancı~ara Harbiye faciasına St: hep olan 

yuzde 15, pcrakendccıye de yuz- 1 

ViLAYET ve BELEDlYEı :,ş~~r.ôzami kar haddi bırakıl. Ş 0 f Ör t e V k İ f 0 ı U D d U 
* Belediye 52 bin lira sarfi1" Bu cins mallar üzerinde yapıla-

şehirde çöp bnnları ıru,ası için k t 1 d k • h dle · d f 
Koordinasyon Heyetinden müsa. 
ade isteıecektlr. * Bugün saat 15 de Vilayette 
bir toplantı yapılarak 19 Mayıs 
Bayramının progranu hazırlana • 
caktır. 

MOTEFERRlK: 

* Marpuççularda Mehmedin 
kahve~:ndeki çekmeceden 300 lira 
çald:ğı ıC:dia edilen Hasan dün 
tevkif olunm~tur. 

* Örfi İdare Komutanı Ali Rı. 
ıa Artunkal d.ın Yıldızdaki Polis 
Mektebı:ıde tetkik.er yapmıştır. * Ayın 11 i.,de İnonunde ya -
pılacak merasilJle Üniversite na. 
mına Profesör Kazım İsmail Özka
nın rrıs ığind.ı bır heyet de ıştirak 
edec~ktir MuhL'if Faku1tclerden 
8 talebe de heyetL~ bı..lunacaktır. * lst.ınbulda ilk mektep tale • 
·besi sayısır:n 73512 olduğu he
saplanmıştır. * Çarşıkapıda helvac. Yaşar 
beyaz peynirt fazla fiatla sat•ğı i
çin yakalan~. Aslıye İkinci Ce
za Mahkemesi tarafından 25 !ıra 
para cezası ödemesine ve dükka
nının yedi gün müddetle kapatıl
masına karar \"eritmiştir. 

o A 

ca sa ış ar a ar a n e a. 
turalara l!eçirilecektıı. 

Yugoslav <tebeah 
seyyar satıcı 

Küçükpazarda oturan Yugoslav 
tebaasından Mihal Küçük San'at
tebaasından Mihal, Küçük San'at
yar salıcılık yaparken yakalanmış, 
hakkında tahkikata girişilmiştir. 

Mütekaits Eytam 
ve Eramilin mi:ldŞ 

yoklamaları 
Mütekait. eytam ve eramilin 

hazıran 1914 )Oklamaları için ica. 
beden faa:iycte başlan.tmış!ır. 
Yoklamal~rı bu .ay nihayetinde ik
mal olunacaktır. 

Ereğli, Fatsa, Akça
koca ve 

'C n ye ye gldecekıor 
Şclırim;zi tcrkederek K:ırarlenizin 

F.rcğli, Akçakoca. Fataa ve Ünye is
kelelerine gidecek1er ellerındeki para
sız biletlerle ve pGSta vapurlarile .s~v
kolunacaklardır. Bunlar derhal Deniz
yotlarına müracaat etmelidirler. 

Kadın devam etmesine imkan 
bırakmadı; haykırdı: 

Suçıu sorgusunda, sarb.oşıuıııau hiç bir 
şeyin farkında oımad.ığını söyledi 

Ev,·elki gece saat 22,5 da Har
biyede vukua gelen ve iki kışinin 
ölümü, bir kişinin ağır, iki kişinin 
de hafif yaralanma>ile neticele
nen feci otnmobil kazas.nın bü
tün tafsilıitını yazmıştık. Şoför 
Hiıseynin evvelki gece evve15. ev
de sonra da bir gazinoda ağabeysi 
H•lmi ve teyzezadesi Ünh·ersite 
kimya şubesi talebesinden İhsan-· 
la beraber içtikten wnra Taksim
den Şışliye doğru giderken, tek ı 
numaralı otomobi'lerln çalışma 
günü olduğu halde çift plaka nu- 1 
marıılı olan otmnobilinin numara
sını Harbiyedeki polis noktasına 
göstermemek için saatte doksan 
kilometre sür'atle sürdüğü sırada 
kaldırıma çarpmamak için direk
siyonu sola kırdıgı, bu suretle faz
la sür'atten ve şoförün sarhoşlu
ğundan kazanın vukua geldiği, 
dün \"ak'a yerinde müddeiumumi 
muadnlerinden Fehmi ÇağJ, be
lediye makine şubesi mühendisi 
Hüseyin, emniyet altı.ncı şube mu
dürü Raik Abrak ve adliye dok· 
toru Enver Karandan mürekkep 
heyet tarafından yapılan kesif ne-

işi şakaya vurmak istedi. Gülüm-
scmcğe ~alışarak: . 

ticesinde anlaşılmıştır. 
Şuför Hüseyin, dün akşam ad

liyeye verilmiş, nöbetçi sulh mah
kemesinde sorgusu yap.lmı~tı.r. 
Hüseyin sorgusu esnaı,'"lnda, fazla 
içtiğıni, Harbiyede eski Harbiye 
mektebi önüne gelinceye kadar 
herşcyi bildiğini, fakat, ondan son
ra kendini kaybettiğini ve hiçbir 
şey bilmediğini söylemiştir 

Sorgusu yapıldıktan sonra, Hü
;eyin tevkif edilmıitir. 

İki muhtekir 
mahkum oldu 

Tünelbaşında 515 numarnlı bak
kal dükkanında çırak Şt>binkara
lıisarlı Hasan azami fiatı 90 kuruş 
olan kaşar peynirini müşt(•ri sıfa
tile dükkana gelen belediye iktı· 
sat müdürluğü murakıplarına 100 
kuruştan satmak istem.,,, yaka
i.anmlljt·.r. 

Dün Asliye İkinci Ceza Ma,ı.ke
mesi tarafından 25 lira para ceza
sına mahkum edilmiş, ancak, yaşı 
kıiçük olduğu için, bu ceza 16 lira 
60 kuruşa indirilmiştir. 

- Bu kadar erken... Nereye! 
Dans mı edeceğiz? 

- Hayır. 

- Semihin masasına gitmem. 

- Oraya götüreceğimi sana 

rile İstanbı..I Mıntaka Liman Re. 
islı._' .ce de,·am ea.Imekted.r. Dün 

romorkörün kazancısı Liman Fen 

Heye , Rei ·i tarafından sorguya 

çekihnişt.r. Tahkikat neticesi bir 
rapc"la lck2le'e bild.rileccktir. 

----o--

enizciler terfi im· 
tiham tehir edildi 
B,; ay iç•,de yapılması icabeden 

denızcılcnn !erli imtihanı görü. 
len lüzum üzerıne tehir edilmiş -
tir Al:ı ayda bir Ortaköy Deniz 
Tıcaret mektebinde yapılan im. 
:.ran le~rinievvel ayında yapıla. 
cak!ır 

Gelmiyen şeha• 
det nameler 

Bundan altı ay evvel Ortaköy. 
deki D<·nız Tıcarct mektebinde 
yapılan terfı ımtıhanında muvaf. 
fak olan denizcilerin tasdik edil
mek üzere \'ekale!e gönderilen 

şehadetnameleri hiila gelmemiş • 
tir. İstanbul Liman Reisliğine bir 

çok müracaatlar yapılmı.ş, va • 
zıyet Vekalete bildirilmiştir. 

Nohut, lasulye llat
ıarında tenezzll var 

Patates, mercimek, sadeyağ, 

Kurufasulye ,.e nohut gibi yene
cek maddelerinin fiatlarında bu 
hafta ba lıyan mahsüs tenezzül 
devam ctmcktcdır. 

Bunda, ralk!an t->p!an erzak a. 
]anların 2 hafta evveline nazaran 
daha azalmıs olmasının da tesiri 
bulundugu söylenm~ktedir. 

Teklrda • Bandır 
ma arasında vapur 

lşUyecek 
Denızyo .. ,rı idaresi, Tekirdağ 

ile Bandırma arasında vapur se. 
ferleri ihdasına karar vermiştir. 

Bir vapur bu seferlere tahsis o
lunacaktır. Yakında seferlere baş. 
]anacaktır. 

- Mahzur var nu? 
- Yok değil şüphesiz ... Fakat 

gideceğimiz yeri bilirsem bir ça
resini bulabilirim. 

Müellifi: Nizamettin NAZiF 

- Onları yok farzet! 
Yandakiler, birbirlerile çok meş 

gul olmalarına rağmen gayet yük. 
sek sesle söylenen bu sözlerle a
lakadar olmamazlık edemediler. 
Butün baş!ar Rczzanla Naciye 
döndü. Bu dikkat genç kadını u. 
tandırır g•bi oldu. Fakat delikanlı, 
bilakis, çc,k daha açık konuşmak 
içı.n bunu bir fırsat saydı: 

- İlahi Naci ...• dedi - öyle cıd
di bir tavırla konuşuyorsun ki işi
tenler sahiden bana aşık oldu • 
ğunu sanacaklar. 

Bu sırada bir valsin ilk notları
na kapılan çiftl~r bardan birer iki. 
şer uzaklaşmağa başlamışlardı. 
Müşterisiz kalan genç kız boşa -
lan bardakları göstererek sordu: 

söyliyen kim? 

- Bizim masaya nu gideceğiz 
yoksa? 

- Vallahi ben ömrümde pro • 
gramla hareket etmiş bir insan 
değilım. 

tl K~lunu da gencin. e_!.nden ku-ı 
tarma:, ıst.yJrmuş gıbı sallana -
rak: 

Yahut ... Yalan soylememiş 
olabılırdın - dedı • e;ter y.ıı.'.ığın 
iskar ·.ıldan evvel söylc"lllŞ ol • 
saydın. Anur.ı ş.mciı, a;da".ıyor

sun aostum. Bız ikc yabancıyız. 
İki dost .•. O kadar. 

Naci g.ıyet pişkin bir tavırla 
mukabele cttı: 

_ Ne heyecan içındesin sev • 

gilim .• 
- Ben mi? 
- Sen tabıi. Ne söylediğıri bıl· 

m.lyorsun. İk• yabancıyız Jıyor • 
sun Sonra ıkı dostuz d.yorsun. 
TeıeC:d~t ıçınd ~ n. Do .s.ı.k ya • 
bancı r · 1 z. Yabancı isek dost 
~iliz. İki kutup arasında gıJip l 

gel.yorsun. Aah. .. Rezzan, kıs • 
kançl.ğını saklamıyacak derecede 
kıskançsın. 

Ve kadını tekrar bara çevirdi. 
Uzun ısKenudcrden bırine çık -
masına yardım etti ve göğsunü o. 
nun omuzları ile kalçalarına da
yayarak: 

- Ne senin masana gidelim .. 
• dedi - ne benimkine Bel 'ı ki biz 
ancak tek başımıza kalırsak ra. 

• hat edebıliyoruz. 
- S•hı mi? 
- Seni temin ederim. 
Ve k:..lağının memc-sıni öper gi· 

bi, dudaklarını yakJ.ştırarak: 

- Yalnız seıci sevıyorum Re,... 
zan .•.• dedi • sen benim anlıya
bi'ec g.cn tek kadı: sın. Fakat ko
can ... Hele o çoluk \ocuk alayı .•• 

- Senınle buluştum mu bir ka
dınla yanyana geldiğimı anlıyo • 
rum. Kadın tarafın o kadar hiıkiın 
ki sen;nle bır arkadaş gibi, biz 
kardeş, bir dost gibi konuşmak im
kansız ... 

- Neler söylüyorsunuz Naci 
Bey! 

- Hakikati... Ne duyuyorsam 
onu. Yalan mı söyliyeyim? 

- Öyle ılık; öyle tatlı, öyle çe. 
kiclsin kl .. 
Rezzanın yüzü büsbütün kızar

mıştı. Bardak, cı~rr çıftlcrın te. 
cessüsünc nıhayet vermek için 

- Doldurayım mı? 
- Siz bilirsiniz ... 
- Elli liranızdan nekadarıru 

ahkoymamı istıyorsunuz' 
- Hepsini yavrum. 
Ve cebinden bir ikinci ellilik 

çıkarı" tepsiye attı: , 
- Bu da yeni kac~hler için. Ye. 

ni ve son kadehler için ... 
Bu sözler, kavalyesınin cömert. 

liğindcn duvduğu gururun belıren 
ilk izler>ni Rezzanın yıizünden 
sildı. Telaşlı telıışlı sordu: 

- Ne o? Gidiyor musun? 
Nac kolunu onun bel..ınc sara. 

rak cevap verdi: 
- c.Jıyor;.ı• 

Genç kız, ıampanya kadehle • 
rini önlerine sürmüştü, Naci sağ 
kolunu güzel kadcnın belınden 

ayırmıyordu. Sol eli ile kadehler
den birır. aldı, dudaklarına götür- 1 

dü bir iki yudum aldı. 
• 1 

- Içelim şunları da ... Anlar • 
sın. 

Rezzan da onu taklit etmekte 
gecıkmeınişti. Genç adam tara • 
fından kucaklanmasına, yüksek 
iskemleden indirilmesine ve ayak

ları yere değmeden salondan çı
karıll!'ası"a itıraz etmed~ Yalnız 
holde, del kanlı mantosunun ne. 
rede olduğurıu sordu[ıu zanı.m 

hafif bir sesle: 

- Uzak bir yere mi ~idcceğiz? 
• dcdı • 

- Eeey ... ne yapacağız? 
- Belki otelden yüz adım öteye 

gidip gerıye döneceğiz. Belki de .. 
Rezzan kendini tutamadı, şak

rak bır kahkaha savurdu: 
- Neye dur<Jun? Devam etsene! 

Oldu ~lan belki de bır devrialem 
seyahatınc çıkacağız desene ... 

- Neye demiyeyim? Böyle bir 
tatlı a\·antur~ beni korkutur mu 
sanırsın., 

- Ya beni? Ben korkar mıyım? 

- Öyle ise tereddüdüne sebep 
ne? 

- Masadakiler .. Çocukların pa. 
raları yoksa ... Garsonlara utan • 
malaI"'ndan korkımım. 

- Orası kolay, Siz vestiyerin 
markasını \'erıniz bana. 

- Çantamda. 
(Arlr. ... ı Var) 

insnız • Irak b 
Y 11zan: Ahmet Şülı:rü f:. 

İngHtere ile Irak arasıPd 
tilıif, bir harp halini aJııııj1 1r 
kaç gündeııberi ı:clen h•.

1 Irak hava kuvvetlerile jpgı1 va kuvvetleri arasınra kı1111 
sademelerin vuku bulmaktı 
ğunu bildiriyor. Gerçi bugll 
dar muharebe, hava kuv•·• 
rasında müsademe~·c inhi;ıl 
miştir. Ve bu müsadeıue . ~ 
sinde Irak hava kuvvetleri!! 
him bir kısmı imha edilıniŞIİ' 
kat bu müsademenin, dab• 
\"e gerek Irak. gerek İngilt•tl 
vahim ibtiliıtlara sehrp tel 
decek bir mücadelenin b8, 
cını teşkil edccel;inden 1' 
maktadır. İnı:iJi,lrre giir•• 
Ali Geylani hükumeti, ,ılııl 
nın yardımını istemiştir. 1 
gazeteleri, bu yardımın )ıaP~ 
dan yetişlirilcbilercği el 
tahminkr yürütmektedir. f< 
yanın siir'atle AkdcnizdcJ;.t 
nan adabrını iş~al eılerel< el 
rda)·a yol açma-.ı lıuradnl'I., 

yolile Jraka '1çramak mak 
atfediliyor. Bunun ıniirul<iİ' lıı 
olmadığı malüm olmanıak!I ~y 
raber, hrrhaldc mih\'cr ~· • ı l)ı,; 
rinin, bu fırsatı kaçırmak ~ile 
yecekleri tahmin edilebilir· • · 
Diğer taraftan İngiltere dt 

ni ezmek için tt 
almıştır. Bir taraftan UiPd 
dan Basrava kıt'alar sevkcd 
dii;er taraftan da l\h\·erayi ~ 
de Emir Abdullahın kıııntll 
tında talışit edilen kunctlt 
rnka geçmelerini kolayla ~ 
tadır. Aulaş•lnn her iki ta 
muharebe i~in hazırlanıyor,~ 
kaç gilndcnlırri şahit old~ 
manzara hakiki ırak • ing;li• 
binin bir batlangıcından ib•. 
Irak ile İngiltere arasındaıcı 
nascbctlcrin böyle bir çı~ıt~ 
mesi, Yakın Şarkı harp at•f 
masun tutmak istiyenler iç•• 
yük bir hayal sukutu olııı 
Harbin Balkanlara sirayetiııt 
ni olmak mümkün ol~ıadıJl 
rüldükten sonra, hiç o\ınaıs'" 
mıntakanın harp dışında ~
)eccği zannedilmi~!i. Ve bir 
hafta evvelisine kadar buıı~ 
heye düşiirecek herhangi bi~ 
ziyctin mevcut olduğu bili 
yordu. Irak istikliılinı İngillt. 
yardımına borçludur. L"ınu(lll 
te İngilizler Irak için çok kaıı. 
müşler ve harp nihayctlcPd; 
sonra da Musulun bu ıııc"' 
hudutları içine ahnınasını '· 
için bii)·iik ga)'l"etler sarfct"''' 
dir. Bu da lemin cdildikteıı 
Irak bir ıniiddct manda ,ı 
idare cdilnıi~ n nilıa..et J930 
sinde ittifak nıııaheıİesi ;nı•' 
dıktan sonradır ki Lsikliitiııt 
vuşnıu~ur. Gerçi 1930 ıııunb 
birçok Iraklıları tatmin etı11•. 1 
fakat bu.' Iraklıların istild.~~ 
zularile lngillcrcnin strat<)1 

ruretlerini telif eden bir aP1 

idi. Ve on bir •rnedenbcri d' 
meınlt•ket arasındaki n1iin.ıtli ~ 
)erin noizıını olınuştur. BLhl'I 
şunu SÔ)leınrk 13.zıındır J,.İ 
iki devlet arasında 1930 ııııı•b, 
ınevcut olnıasn~·dı, buglink11 

ziyet ve şartlar içinde bô) l• 
anlaşmanın akdi hem Irak• 
de İngiltere için zaruri ol•'~ 
İki memleketin menfantlcrı 
derece biribirine uygun old~11 
dan muahedcnin tofsiri \"C t~b 
meseleleri yiiziindcn çıkan 1 

1 
fın, silahlı çarpı~mıya müıı~~ 
nıası en hafif tabirle aykırl 
Londradaıı R(i~ lcr ajans11101' 

ber verdiğine göre Türkiye ~ 
ve Irak hükumetleri arnsıı> : 
vnssutla buluQmayı teklif t 
tir. Bö~·le bir lc•ebbiiste bul~ 
mızı ilhanı eden düşiinccııifl 
iki tarafça takdir edileceğiıt•; 
he yoktur. Tiirkiye İngilter<) 
ittifakla bağlıdır. Diğer tar' 
Irak da yakın koınşunıuzdıır· 
naenalevh ittifak ve dostlı•~ 
komşul~k bağlarile bağlı b~ 
duj.1ıı iki de\'lct arasındaki 11 

mazlığ"ın halli için elimiıdttl 
len hizmette bulıınma)J eıı 
bir vazife addederiz. Fakat bil 
ayrı olarak Türki}enin. cen~: 
dutlarında sulhun ve a<a~·iŞ' rf 
vamında hu.ıısi bir ata kası ,P ~ 
Harp Balkanlara ve Şarki /< ıf' 
nize gelmi~tir. Avrupa yol~ 
vakkat bir zan1an i<·in ol. l ,tJ. ıt 
dilik kapnnmıstır. Şarki ı\kd.'; 
de se)·rü~efer tİC'ar<"t ge111ilr.r

1
, 

tehlikeli olmıı. tur. Bu arllş 
11

1 

hnda harir le münakale 'e f1I ' ·ıt salamız ancak Irak ,·osııas• ~ 
(Devamı 6 ıncı saYf0 



helüttarık •• 
f) . ~: AU KEMAL SUNMAN 

d~ ~•ilik d . . . n ' asırlar anberı lııııt· 
şt~ .:••luının harieiB<ie v• 
h• 'ıı ?U. bü)'_ük işlere sevket

ı;.. l\lerde Inı:iliz deniz kuv· 
e ht k~nanda etmiş olanla· 
liııı ' bı~i birtt suretle meş· 
. stlerıa ... kadar büyük 

·el ~ ııldufo is,, besbellidir. Mü· 
>.I İçi"- •)'rı bir zevk duyan. İıı-

~- llıaklua giderek macera 
lloııra bir yere yerleşerek 

t 'lııı ~ll•detıberi hem bir za
• 1~L hem bir eğlence ı.,.. 

.. lt, 

lııı delliz adamlarımn ha
,:~ Çok iyi gösteriyor. Böy
~, 1ltt idare etmiş, onların 
~. lıaınj cesaret ve sebat ile 
~lııa.ıı~ar deniz üzerinde ka
~ -ıs.kile reis olmuş ge1Rici· 
e huı:unkü İngiliz İmpara-

lı kurmaktaki büyük rol· 
~ llnutulur gibi değildir. 
· nJerde yine Cebelüttarık 
ltteleııdif:i için bu mevzuu 

· lııak kolay oluyer. Avrupa 
la~lctı çıkalı Cebelüttarıktan 

'•dildici işitilmiştir. ikide 
~ nyanın da artık Alman taz
e 111Sında dayanamıyarak İn· 
~.:••1hine geçeceği tekrar e
ı.. u. Bugünlerde yine öyle. 
"'t' g .•nci asrın başında İspanya 

·iı aılelerle meşgul iken l>ir 
~ ı\ıııirali de gitmiş, Cebrı-
1.1• Nl yüksek bolduğa y• 

q t'ı bandırasını çekmiştir. 
'• •tııaınile kendi teşebblisll 
,:ıı· 
ııı· Loıulradaki hükfuııet 
~.~!klilita uğramış, İspanya 
ı~lls,ı ile siyasi münasebat 
, al~ış. Bununla beraber 
il.ı·~iraliniıı kararı karardı: 
d,~ci .Yerden İngiliz bandırası 
i~ ' •nnıiyecekti. 

rı oı~t İspanyollar böyle dllşii•· 
" ·~ ltdı, Buranın kendi elle

çlP \o·Nunası ne demek olduj!ıı
'd:•ıııt hakinı nokt.sı keadl· 
ııı· n lıaıkasına geçmenin e
~~?'!~ni düşünüyorlardı. 
,\ b~1rer daha az kuvvetli ol· 
•ııı.: devlet de ses çıkarma

b.. ı: Frama. Fakat siyasi 
•ı~ llslena. neticesiz kaldıiı 
U ~ tı. Ontıll için İngiliz A
~ ~Yaptığı emrivakii ancak 
\ı, 'fVetile ertadan kaldır• 
• 

11 lı&ş1ca çan gö~ülemeınİf• 

h~y . 
·~; l ıle Fransanın ingiltere 
~~e birleştikleri ., s~nelerin 

l"ı rilJ>a~ak vekayiinılen biri 
h:ı l\frikatla isl'kliıl barhl
~~ 1 ~ııı..ı olması, İngilterenin 
1,
1 
:·~den büyük bi~ gaileye 

;~1 keyfiyetiılir, 1T :'' dan 113 
,, • lı.ndar devanı eden mu· 
, C "akit vakit çok şit!detli ol
ı, •beJUttarıkı muha1aza et

.1~'lt.a İnı:iliz kı~ası p•k çok 
~t çekmiştir, Öyie ki lrn 

,:•• ~ütün tarihte nıeşhur 
·e ~ Çetıu muhasaralardan biri 

~~~ıı:}~edilmektedir. Kataılaki 
t, •ı aç bırakarak teslim ol
d, ~•cbur etmek düşünülıniiş 
~h 11tilizler her fırsat bulduk· 

~ 
1 

'-ita evvel Cebelüttankı erzak 
~~ıa e Yolladıklarından İspan

r1 l ~Ilı "• Fransızlara kar~ı gafil 
tı ,} •ını~lardır. Lakin aradan 
Qı,,.&eçtikten sonra İngiliz mü· 
1 11,'~ .. vaziyeti gitgide zffrla~
ıı ~ uşmanın kuvvetli doııan-

1 !} ıu •nizden İnciliz gemilerin:n 
~ ~b d • • J L')' t ,,ar ımma manı o a1ı11 ı 
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İngilizlerin elinden o
rayı tekrar almak için 1.
panyolların ltir zamanlar 
ne kadar uiraftıiı unu
tulmamtfhr .. 

yerdu. Tahammül edilmez derece
yi bulan iaşe derdiae bir çare bul· 
nıak lazımdı. Nihayet bir gün A· 
mira! Rodney kumandası altında
ki İngiliz donanması düşmaaın 
deniz kuvvctlerile çarpşmayı göze 
almış, neticetle büyiik bir muvaf
fakiyet kazanmıştır. Amiralia adı 
o gün boı:ün İngiliz deniz tarihin
de pek yüksek bir mevki alını 
bulunuyor. Bugünkü İngiliz d•
nıamasıma ea büyiik bir ı:e111isi
ne de o Amiralin adı verildiği ma· 

lfuıı. 
Amiral Roduey muhasara altın

daki İngHizlere yardım temin et
miş olmakla beraber bunun çok 
sürmiyeceği çabuk anlaşıldı. Çlin· 
kil İspanyollar Cebelüttarıkı ne o
lursa olsun geri alınağa azmetmiş 
görünüyorlardı. Onun için vakit 
vakit taarruzlar tekrar başlamış, 
hiçbir fırsat kaçırılmamı~tır. 

İşte bn hal senelerce sürmüş o
luyor. Nihayet muhasara altında
ki İngilizler bir gece dışarı çıka
rak İspanyolların mevzilerini zap
tetmek suretilc mnvaffakiyet giis
termişlerdir. Fakat İngiliz deniz 
kuvvetlerinin İspanyol donanma· 
sına karşı zaferi 1783 senesi şuba
tında temin edilebilmiş, o zıo,ınan
daR bu zamana kadar ise Cebelüt

. tarık büyiik harp vekayiine sahne 
olmadan kalmıştır. 

İngiliz Amirallerinin orayı mü
dafaa tertibatını ihmal etmedik
lerini söylemeğe ise lüzum yok. 

Çilek şekerlemesi 
Çileklerin saplarını çıkartmamalı, 

fakat esasındaki yaprakları makasla 
almalı, çilek miktarına göre bir veya 
iki yumurta akını sertleşinciye kadar 
çalkalamalı •aplarmdan tutarak çilek• 
lerl birer birer evvelA bu yumurta a .. 
kına batırmalı, sonra ince kıristal oe
kere bulamalı n şeker serpilmit bir 
tepsi içine dlııerelı: kurumaya terket
mell. 

Çay masası için ııayet lezzetlidir. 

,.._HALK.__...., 
SÜTUNU 
lı Ve IKi Arıyanlar, 
pkôyetler, tem•nni· 
~ H miiflriiJ,.,. 

lı arayan genç bir kız 
Lise tatısilini bitirmiş genç bir lı:ız, 

resmi ve husust müesseselerde, yazt· 
hanelerde iş aı·amaktadır. İs sahipleri
nin Son Telgra.f 1-Ialk sütunu vasıta .. 
siJ'le cNebahct• ismine muracaatları 

rica olunur. 

iş arayan bir genç 
On sekiz ya15ındAyım. Bu sene İstan

bul Erkek Lisesinin onuncu sınıfını 
pe kiyi edrece ile ikmal etlim. Hesa .. 
bım. kuvvetlidir. Orta bir ücreUe ta}>.. 

silimle mütcna:>ip çalışacak bir yer a
ramaktayım. İş sahiplerinin h1tle-n 
(Çalışkan) rumuzWla mürac~at etme
si rica olunur 

Dııktilo Bilen Bir Genç 
İt Arıyor 

Liseyi bJUrdlın. $in1dllik askerlikle 
biç bir ilişiğim yoktur. Daktilo bilirim, 
el yazım güzeldir. Herhangi bir mtiesse-
8ede çah~ınıya hzızırın1. i j vermek is
tiyenlerin Su 1'elıra( Gazete.:ıi R. N. 
C rumuzuyla ınüracaatli;jrı 

Gelen 1, Verme Mektupları 
Bayan Nt!bahat (Büyük Posla.hane· 

den) _ Bayan N D, S. A, Meral (İs
tanbuldan) - ~fektuplarınız vardır. 
Saat 15 - 11 arasında alınanız lftl'r· 

cudur. 

Sen de Seveceksin ! 
Yazan : E. TEM iZZET BENiCE 

tı~d' 
'il\. 

i v~.1• bunu ayrılmak için ell 
ltıı •le Yapabilirsin .. Bırak f11 

tı;l n ) ~k~.ını ve .. geJ bize .. 
\ ~-~•ek beei şiddetle isy.na 
~•lih•keıe geçmi)·e te~vik etti. 
~ ~iı ~en anılmak için bilnıem 

P ~ 1, 1~Yi vesile mi?. Fakat, ben 
ı 1

• ettinı: 
~tıt~luhakkak nikaluMla !tulu· 

ı ı\ •nı. 
,ıf" 4ı ~ •• k 
,~ı ) • duk bir tek kerkn• var. • 

,ıı •: torla karşılaşııtııu vaktt 

~'I' lla t • ı lie •ııız ~ i oltlu, fakat, kea· 
tı 1•dc• . .. 

ti,. ~:~ \'e Salih de ayeyt yaaua· 

1 te\'Uııursa ac deri1H?. Kerhal
-•. ~P \'ermek çok ıniişkül e-

t<>lr. l.<>rktu&um dı ~atell 

-
ı.u. 

Mesele ı:avet kola). Naciyeye: 
- Doktora söyle. Sakın e hadi

seyi nıe,·znu babsetınesia .. 

Diye)·bildinı. Fakat, bunu de· 
mek do&rıı olur mu?. Yaşamayı 

sadere giiııü kurtarıı1ak farzcden
ler için bundan kolay tedbir ola
nıaz. Amma, ben bir türlü bana 
kendimi alıştıranııyoruıu. Alıştır· 
mama da imkan yok. Herşeye rai
"""' rıthuetda kuvvetle yerleşmiş 
bir haysiyet ve ~erd davası sezi
yarıın1. Daima ala11111 dik ve yu
karıtla görmek istiyoruın. Eğer 
Naciye lon strrtMl dektOM ifşa &

ılerse ba11a öyle geliyor ki,, ı.;, ke
re ılalıa dektarun yüziine baka
manı ,.e .. gözloria daiıua aşağııla 
dolaşırı"'!. 

Milli Müdafaa hizmetleri 
için cephe, şınJ, zıddiyet ay
rılığı yoktur. Bütün vatandaı
lara, bir harp halinde bir çok 
vazifeler düıecek, herke1& 
bir hizmet verilecektir· 

Bu yıl, mektepler erken t11.

til edilmiştir· Bir çok gençler, 
aileleri ile birlikte muhtelif 
ıehir ve kasabalara gitmiıler, 
veya, lstanbulda kalm11lar
dır. 

Bizce, Halkevleri, kentli 
mıntakalarında bulunan ve 
bir hizmet görebilecek çağda 
olan bu çocukları teabit ede
bilir. Kazalarda, nahiyeler• 
de, köy ve mahallelerde teı
kilat vücude getirilebilir. Bu 
teıkiliıta muayyen vazifeler 
verilir. Bu vazifelerin neler 
olduğu, her mıntakada, vakit 
vakit toplanacak bu gençlere 
ve çocuklara izah olunur. 

Türk çocukları memleket 
daoa ve hizmetinde çok ti-
tiz, hana• ve hararetlidir. 
Onların önüne düımek, yol 
göstermek halidir. Türk yav
ruları, büyük vazifeler de
ruhte edebilirler. 

BURHAN CEVAT 

Havacılığımıza Dair Seıli 
Filmler Göıteriliyor 

Hava Kurumu tarafından Etimesut 
ve İnönü kamplarında çektirilen canlı 
havacılık hareketlerini a:österen Sf'6ll 

filmler istanbulda mevcut tekmil mek
tepler talebesine cöst<ı-rilmi$tir. Ayni 

filmlerin şehrimizin muhtelit sinema· 
larında halkımıza da gösterilmesi ka• 
rar1aşmıştır. Filn1ler evvelfl Beyoğlu 

sineamlarında gösterilecek ve müte
akıben diler sinemalara verilecek.tir. 
Vatandqlann son zam®larda Hava 
Kurumuna karşı ııösterdilclerl yük· 
sek al~ka ile memleket müdafaası ba· 
kınundan ifa eyledikleri hizmetler a
lAkadar makamlar tarafından takdir 
ve şükranla k8l'Jllaomaktadır. Bu 
filmleri seyredeeek olan yurttaşlanıı 

da Kuruma karlı daha ııenia mikyas

ta yardımda bulunacaklan şüphesiz 
görülmektedir. 

Niçin esnerlz? 
Herhalde temb.,ll!iimizden di

yeceksiniz. Dogrudur, takat esne· 
mek, vücudil.n rehavetini daiıt
mıya yarıyan bir nevi kırbaç vazı
fe:;ini görür. Esnemek kuru tekrar 
cevel.ina getirir. Şekerelıne tlbi.r 
edilen uyku başıanııcına dalan 
bir adam esnediği zaman dogru
lur, gözünü a('ar. Çünkü esneme 
ayni zamanda kuvvetli. ve uzun 
bir teneffü.,tur. Bu lC'ncffüs vü
l'Udi.in silkıılcnmcsine yarar. 

Niçin esnerJz? Hep vllcude rc
ha\.·et verici feylerden, uyumak 
ihtiyacından iç sıktntl'~ından, u
zun bir nutuk dinlcınekten, ronıan 
okun1aktan, ac;hktan vesaire ... Es
ncdiğinıiz zaman, uzviyetimiz. bu 
rehaveti da.ı1tmıya çalışır. Fakat 
ayni zamanda bu reha\·elin gide
rilmesi için de bir ib.tar mahiye· 
tindedir. 

ııı 

HAZİN, FAKAT TATLI 

Ü~ gündür, Naciyeniıı itimat et
tiği ve beni yerleştirdiği br Arap 
kadınının e\'İndeyiın. Yepyeni, i
çinde hüzün, ıztırap, ncş'e, üınit, 

inkisar, kuvvet gibi biitüıı tezat
ı •. ı derleyen bir haleti ruhiye giiğ
süınü doldormu~ bulunuyor. Te
sadüflerin kucağındayım ve ne 
olduğun1u, ne olarağın11, ne yap· 
tığnnı, ııe :yapacağın11 hiçbir ~ey 
bilmiyorum. Yalnız bildiğim şey 
şunlar: 

Salihteıl ayrıldım, 

Halil Necip geldi, 
Naciyetlen )'ardım görüyorum. 
Aecak bugiindür ki içiue girdi-

ğim hadiseleri şüyle baştan ba~a 
hatırlıyabili)·er ve göılerimiu ö
niinden !tir film gibi geçirelıiliyo
run1. 

Şiiıılıe nura koşıtıaktır .. dedik
leri değTu. ~alih ıle galiba sen ay 
j~inde. hele ben o hizn1etçiyi kev
duktaıı soına üphe du)a duya en 
son aydıulıga çıktı. \'c .. tc,adüfle 

MAHKEMEl E: 
Elmüflisi fiy ama
nillah,nesini alr r ın? 
"Bir sarı defter almış, 

• • 
gelene 

iflas veresıye, geçene veresıye, 

etmez de ne olur?,, 

--1-Yazan: BflllYİN BEBÇET ~--
- Oğlum .. İyi, dava ediyorsun, 

haklısın, yerden göke kadar hak
lısın amma, bunun nesini alırsın? 

Elmüflisi fiy amanillah derler. 
İflas etti zaten .. Malı yok, mülkü 
yok .. Evi yok, barkı yok. Yazık, 
acırım sana .. Uğraştığına, edece
ğin masrafa ya<ık. Parası olduğu 
zanıan, zaten, o, sen istemeden ve .. 
rir. Borcuna da o kadar sadıktır 
hani ... Amma, olmayınca nesini 
alırsın? 

- Ben ona o kadar da söyle • 
dim: Şu veresiyeyi kaldır dı • 
ye .. Dinletemedim ki ... Bu zaman. 
da veresiye ne demek? Dağlar da. 
yanmaz buna ... 

- Hayır! Esnaf olup da veresiye 
vermemek olmaz. Olmaz amma, 
her şeyin de bir haddi var. Önüne 
gelene veresiye verilir mi? Haydi 
tanıdığın, emniyetli adamlara ver. 
O nedir o? Bir sarı defter almış; 
gelene veresiye, geçene veresiye .. 
İflas etmez de ne olur? O kadar 
zaman nasıl dayandığına şaşıyo -
rum. 

Veresiyeye, sarı deftere yazma
ğa o kadar .alışmış ki ... Bir gün, 
dükkanda oturuyordum. Aksa • 
kallı birisi geldi .. Bir gazoz içti .. 
Bir sigara aldı .. Nizamettin: 

- Yazacağız, değil mi beyba
ba? dedi. 

Adam şaşırdı .. Yabancı bir a
dam ... 

- Neyi yazacaksın evlat? De. 
yince, a'tlı başına geldi.. 

- Hayır! Arkadaşa söylüyo • 
rwn .. dedi. 

Nizamettin iyi adamdır .. Bu ka
dar sıkıştırmasan iyi edersin. Sa.. 
na demin söyledim. Parası olsa, 
hemen çıkarır verir. Sana laf bile 
söyletmez. 

- Biliyorum .. Ben de biliyo • 
rwn amma, ben d.e ae yapayım? 
Hiç olmazsa, icraya verirsem, b·..!ki 
birşey koparırım. 

- Hiçbir şey koparamazsın. Ne
sini alacaksın? Bir şeyi yok ki ... 
Zaten, dükkanda bile. müstecır 
değil, müstecıri san! idi. Dükkanı, 
hani o ihtiyar saatçi yok mu? O 
tutmuştu .. Buna kiraya vermişti.. 
Bir tarafında da, işte kendisine 
bir köşe ayırmıştı., 
DükkBnı kapadıktan sonra, bi.. 

!iyorsun, alacaklarının peşine düş.. 
tü. Hele dükkanı kapayınca, 
kim verir borcunu?. Haydi dük -
kanı açık olsa, diyelim ki, yine ve
resiye alırım diye düşünüp versin
ler .. Dükkanı da kaparsa, neye 
versinler borçlarını? Bir eyyam 
alacak peşine düştü. Dolaştı, do
laştı, tabii bir metelik bile tahsil 
edemedi. Geçen gün rastladım. 

- Nasılsın Nizamettin? Bari a
lacaklarını alabiliyor musun? di. 
ye sordum. 

- Oh! Artık dertten kurtul -
dum. .Rahatım, dedi. 

ittifak etmek fırsatını boldu, 
Nikaha gitmiye kendimi hazır· 

!adını gündii. O sabah, Salibe be•: 
- Mutlaka gideceğim. 

Demiştim. O da her vakitki ce· 
vabını tekrarlamıştı: 

- Ben gitt11iyeceğim. 

Ben ~on sfjzltmü söyledim: 
- Sen istersen gelme, beıı gi

deriın. 
- Gitmekte serbesbiu!. 
Bunu sö~kdiği vakit somurt

kanlıgı ve hiridcti en son haddini 
bulımıştu. Tek bir kelime daha 
konuşmadan ve .. bana: 

- Allaha ısmarladık .. 
Bile demeden cıkıp gitmişti. Öi'

leyin eve gelmedi. B"n de o saat· 
!erde sokağa çıknıadıııı. Saat üçe 
r.'Cli~·ordu. Giycceğiın elbise içia 
dantel Iazım oldu. So1'2ğa çıkmak 
için iıtdim Fakat, sok~k kapısı•ın 
anahtarı her \'akit aslıgım yerde 
yoktu. 

- Acalıa ba~ka yere mi koy· 
dun1'!. 

Diye ar•ılını . feıııen hemen hiç 
bir l c:-de l cl.ıu. 

- Ne oldu? Hangi derıteu, na
sıl kurtuldun? dedim. 

- Alacak derdinden, dedi. 
- Nasıl kurhıldun? Bütun ala. 

caldarıru aldın mı• dedim. 
- Sarı defter yırtıldı .. Niza -

mettin kurtuldu! dedı. 

Demek. artık alacaklarını almak
tan ümidini kesmiş .. Defteri yırt. 
mış. 

- Şimdi ne yapıyor? İşi, gücü 
yok mu? 

- Bir çeltik fabrika>ında mı, 

liıstik fabrikasında mı, vallahi bil
mem, işte bir yerde, amelelik edi
yormuş. 

- İyi ya işte,, İcraya verince, 
yevmiyesinden, haftalığından bir 
şey lreserler .. Yavaş yavaş, üç beş, 
bir kısmını alırım. 

- Sen beni dinle .. Biraz sab-et .. 
Dişini sık .. O, nasıl olsa, yine ser. 

maye uydurup bir dükkô.n açacak. 
Hatta, dükkan açacağı zaman, o

na yeniden yardım da el. Niza -
mettin iyi adamdır. İşin iç yüzünü 
sen de biliyorsun.. Onu, o sarı 

defter bu hale getirdi. Şimdi, Ni. 
zamettin yapmaz ya, farzet ki, 

ieraya verdin de, borcum yoktur 
diye inkar etti. Senedin yok, se
petin yok, şahidin yok, ispatın 
yok .. Ne yaparsın? On para ala
bilir misin? 

- Yooo! Alamam amma, Niza.. 
mettin onu yapmaz. 

- Ben de diyorum işte sana .. 
Nizamettin yapmaz amma ferzet 
ki yaptı.. Ne yaparsın• 

- Hiç! 
- Haydi gel sen beni dinle de, 

şu istidayı yırtıver. 

- İyi amma, istidaya pul da ya· 
pıştırdımdı .. Yazık 'değil mı? 

- Puluı:ı parasını da Nizam et • 
tinden alırsın .. Ne diyorum sana? 

Biraz sabret.. Çok değil .. 

Alacaklı elindeki istidayı yır • 
tıp küçük küçük parçalara ayırdı. 

İcra koridorundaki süprüntü ku
tusuna attı. 

- Haydi Osman Beyciğim .. Gi
delim öyleyse ... dedi. 

İkisi kolkola girip yürüdüler . 

lngillzlere sahlan 
4000 ton lzilm 

İngilizlere son parti olarak sa
tılan 4000 ton üzümün teslimine 
ba§lamak üzere Vekaletten emir 
beklenmektedir. 

4-000 ton üzüm ihracatçılar ara. 
sında taksim olunmuştur. Malla • 
rın haziran başına kadar teslim 
edilmesi lazımdır. 
Diğer taraftan mühim bir incir 

partisi için İngilizlerle yeni mü
zakerelere başlanmıştır 

- Salih almış olacak lıerhalde .. 
Dedim. Fakat, sokağa nasıl çıka

caktım?. Çıkmazsam, elbisemi gi
yemezdim. 
Kapıyı aralık bıraktım ve: 
- Beş dakikada ı:idcr gelirim .. 
Diye çıktım. Eve geldiğim va· 

kit, kapıyı kapalı buldum. Kafa
mın içinden geçen cümle şu oldu: 

- Salih herhalde gelmiş, kapıyı 
kap~m~~ olacak!. 

Zile bastım. Ses ~ıknıadı. Uzun 
uzun tekrar çaldım. Bir müddet 
daha bekledikten sonra Salih s&

murtkan bir yüzle kapıyı açtı. 
- Çar~ıya kadar gitmiştim!. 
Dedim. 
- İyi etnıişsiniz .. 
Diyerek hemea yuka~ıya çıktı. 

Odaya girıliğiın vakit, söze baı
lamak fırsatını kazanmak içia: 

- Analıtarı bulaaıatlıı11. Kaffı 
aralık bırak111ıştııa .. 

Dedim. Bir müddet h~ yü-ıüe 
bakmadan ılıırdu, sonra: 

- İ altet olınaş.. 
Diyerek ila,·e etti: 

<Al'Ma varı 

;; - $ O N T E L G P: A f' 

Ba. mnharrırıer 
~ 

tıJe lltyorıar? 

IK DAM 
Abroin Daver •Stalin Yoldaı il ba

:iında> b<ı.!ilıgı altında yazdığt bugU.n"" 
k.u nıakalesindc 5öyle diyor: 

Bav akar siyası a
lip ve li. nier ı 1ıar 

cFilvaki SovyeUer Birliif, bugtia. 
isten1ediği halde, harbe girmek mec
buriyt:ti.ade k,alabilıı-. Gı..:çcnlerde. Çör
çil, Almanyanın yeni taarruz istika .. 
metlerini tahmine ç~ırken Ukrayna 
ve Kafkasyadan da bahsetmemiş miy .. 
di?_l-Icırbin uzun süreceği an1a~ılıyor. 
Alınaoya, bu uzun harbt- dayanabil
mek içın, haın madde, pt.:trol ve yiye
cek bakımu1daı1 daha zengin toprakla· 
n ele gcçJrmek lı;tiyebillr. Yahut ta 
i,stedik.ıerini tehdit ve tazyik ı;uretiyle 
Sovyetler Bir1iğ" in zararına almak -
tiycbilir. 225 tü.mcn tahmin cdUcn Af .. 
man ordusu ile İtalyan ordusunun bü
yük kısımlan serbesttir. Sovyetıere 
k3J'Şı dost oldukları iddia edllemıyecek 
olan Rumen \'e l\tacar ordulan da, Al
manyanın emrine nıünkaduıı lac·. !.iih· 
ver devletlerı1 ingUtcrc gelnıcden biz 
gidıi l, bah.ane:yıe Balktınları kami
ln ü;tılA ettiler; yine Sovyetıere k3I11 
vcı:t..lJcLi uı.alU.m olan ~"'in\fı.ndiyada da 
Alinan k;.ı.vvetlcri varchr. So\'yctler 
ı§;in h,!y:ı.tt ehcn11niyeti malılm olan 
nogaz\ar mıntakası karo.dan ve deniz
den Alman tehdidi altındadır. Alman 
orduları Besarabya hududunda ve 
Karo.deniz kıyılarındadır. Almanya, 
Şun.al Buz dentzinden Karadcnıze 'a
d;,;.r. butun hudutlar boyunca Sovyet 
Rusyanır kar~ın :ladır. E.ı.llun bu ah
val ve şerai t all:.nda, klmse, Sovyet 
Bi.ıuginin, 5u \ c.;ya bu tarafta harbe 
sürüklenmlycceglıli Jddıa edemez. is
te bu ahval ·.-c ş raittir ki Stnlin Yol .. 
d~şı, bizzat i~ başına gelınck ıztırarın
da bırakmıştır.• 

CUMHURiYET 
- --- --

Yunus Nad.i t ir,glli.z ParlAmentosun· 
da .Çörçil'in nutn.u• başııklı bugünkü. 
makalesinde ~cüınle ıöyle demekte· 
dir: 

cÇörçil'c göre 1941 senesi mUdaiaa 
ile gc(,;~cek, 19-t.2 senesi dcmokra.sUerin 
faikıyeti temin olunduğuna şahıt ola
cak ve eğer bala harp de\"am ediyor
.-:.._ 1943 !\Jihve:r dcvletlerı.nın kar;iısına 
~nlü:rın haklarından aelem.i)'c ejl 
mi.işkülb..tı dıkecektir. 

Her !fitler harbin 1942 senesindl? de 
deva m edeceğine işaret etm41tL Ç rçil 
bunu 19-13 senesine kadar uzatıyor. 
Bi.lylelıkle dunya yekdijerlııi mütea
kıp iki muharlv tar;.;lın iki büyük 
mümessilini dinlemiş oldu. 

IIarp bir veya ıkı senede nihayet bu
lur mu bilmeyiz. Kendimize mütealllk 
olarak Alman devlet reisinden sonra 
İngiliz devlet ;:;.dan1larırun da Türkiye
nln kendi isti.kliılinc bağlı dürtist ha
reketinden sitayişle bahsetmiş olamları 
biz.im içın kendi kendiınize yenı ;.tin,at 
"·esi:e1eri teşkil etmljlir. Çabuk bit· 
ınesini temenni ettığimlz bu kan1.ı ha
ile ne kadar ::;ürerse sürsün bız eyni 
dürfuit ve milli s.iyaı:»eti takibe devam 
edeceğa.> 

TASVlRIEFKAR 
cİ.atikUUmize sahip olmak siyaseti» 

başlıklı makalede sörle denilmekte
dir: 

c "-lmanya, Balkanlarda kar,.ıklık 
isteınedlğini daima tekrarlıyor. Eğer 
mi.ikt:'rreren söylenen bu sözler, ge
çnlerde bizim de bu sütunlarda şer
hettiğiıniz vcı:;hUe, fiiliyatla da teyit 
oıunur!'a hakikaten haı·p D.!etinden 
masun kalnıvnın çaresi blunınu;;i olur. 

Vfıkı;l Almarıyanın elinde, bugÜn 
büyük bir zaferden yeni çıknu.ş ve 
harekete hazır bi.iyük bir kuvvet bu
lurunaktadır. Bütün mese-le de bu kuv
vet., n1aks.at olan hedefe ha:>ı-ederek, 
lüzumsuz yere başk.a haklan da çiğ
nemye teşebbüsüne Alet ctmcmeyı bil· 
ınektedir. O kuvvete sahip olanlar, si .. 
yasetlerine ci.1.! bakim olmak kudretini 
s:Osterdikce, Türkiyenin fimdiye kadar 
takip ettiği dürüst yoldan asla ayrıl
m1yacağından hiç şüphe etırıemelidri.> 

VATAN 

Ahınet Emin Yalman cLoid Conl 
sahnede> ba;;ihklı yazısında ezcümle 
söyle dcınektedir: 
•- Geçen harpte Loyt Corc, sava-. 

şın en azılı l.>ir t;.raftarı idi. Kendini 
eösterınek için ortalıtı harekete gelil"
miye, kızıştırnuya ı:ok çalJ.ih. Fakat 
ha.ta üıerıııe hata yaptı. Loyt Core'un, 
Un1uıni lJ~rl.ıi id~re şekli ba:ilan ba:;a 
bir taci~dır. İn&lliı.ler harbi Loyt Cor
cun say~s.tnde degil, ona ra~en ka- ' 
zanmışlardır. Sulhil kaybetmelerini 
ve n1Utarake uu,~lnında ingilterenlı:ı 
şrrer ,·e haysiyetiyle çok cirk:lıı blr 
surette oynamasını da ona borçludur
lar. Bütün Anadolu hareketi Loyt 
Corc·un cehaleti yüzünden olmuı, Yu· 
nanlıların ba$ıDl o nıire yakm111 A ... 
nadolunun br çok yerlerinin tahribe 
ugran1a~ına o sebep olmu.stur.:t 

YENi SABAH 

HUseyin Cahit Yalçın «Avam Xama
rası.nda> ba;;:lıklı yazısında huUsa o• 
larak ~öyle diyor: 

cA,-...ım Kamarasında, Loyt Corc 
Türkiyeden bahsetti ve Boiaılardan 
bır ıki Alınıın tıcaret gemısinin geç
ıneşini Türk: politik.ası için feoa bir 
not olarak k.ıydetmek iStedi. Çörçll"ln 
verdiği cevap meseleyi kolayca tenvir 
etmiş ve Türk - İntıi!lz dostıutunda 
ve görüslttinde hic bir aynl.ık bulun
mad1~Jn1 anlattnıjbr.• 

TA 1f 

M. Zekeriya Sert-el cÇörçil'ba i.fp. 
ettiği haklk.atler> baııhlı:lı buııUııkil 
makalesinde .$Öyle yazmaktadtr: 

Geçen gün bir okuyucum
dan mektup aldım B.ı.ııa §UR· 

ları yozıyordu: 
«- Dünya ahvalınden, po

litika işlerinden, yüksek ~iya• 
ıetten hiç bahselmiyoı-sunuz. 
Bu itlere ne dersiniz'!. Bizi 
tenvir ediniz?.» 

Mektubu okuyun.:a, ıçım· 
den, Allah, derim, dedıın· 
~aıka, ne diyeyiD\ 

Şimdi, poliu a muharrirle
ri ve ulemac; o kaciar çogaldı 
ki.. Artık, hu iıten hahıet• 

mek, ıiyaıiyata dair yazı yaz· 
mak pek ıudan bir tey olciu. 
filvaki, su, deyip geçmeyın. 
latanbulda terkoı pahaiıdır. 

Yalnız gaze.eler mi, ya?. 
Herkeı poliükacı kesııdi, İki 
ahbabınızla bir ka V<'ue o.u
run, bir evde toplanııı.. vlut
la.k:ı, ilk ar po ı ........ ..!l açı

lıyor. Fıı.a..ıerinı »Ôyıemiye, 
bir nutuk vermıye hazırla

nan zat, mevzuu açmak için, 
ilk ıuali kendisi soruyor: 

«- E, n.e diyorsunuz, filan 
meseleye?. Kanaatiniz ne
dir? ,}) 

Siz, tevazu gösteriyor, bu 
mesele hakkında bir fikir .., 
hibi olmadığınızı ifade için: 

«- Vallahi, bilmem, di
yorsunuz· Boynunuzu bükü· 
yoraunuz· 

Bu, itte, fırsat, nimet, ga· 
nimettir· Muhatabınız, he-

men, oturduiu koltukta fÖY· 
le bir doğruluyor, yutkunu· 
yor, yuzune daha ciddi bir 
ıekil veriyor. Gözleri muay• 
yen bir noktaya ta.kılıyor. O, 
ıimdi, düt:inüyor gibidir. 
Sonra, aiır ağır, ıöze baıJ.ı. 
yor. 

«- Bana kalırsa, kanaa. 
tim ıu merkezde ki ... ilah .. • 

Zannedersiniz ki, mühim 
bir devlet adamı nutuk ıöy
lemektedir. Bir çok kati hü
kümlere varır, tethialer ko
yar, neticeler çıkarır, tefıir
ler, mütalealar yürütür. 

Eğer, dikkatle dinliyorsa
nız, onun harareti artar. Da
ha yüksek perdeden konu~
mıya baılar, Elleri le, kollari
le hareketler, jestler yapıır· 

Nihayet, o derece heyecan
lanır ki, oturduğu koltuk ken
diıine dar gelir; ayağa kal
kar bir sahne aktörü halinde, 
odanın içinde dolaıarak, eli· 
ni kolunu ıallıyarak, yüzünün 
mimiklerine daha fazla ehem• 
miyet vererek, anlatır, anla
br, durur· 

Siz, dinler, dinleniniz. Söz· 
leı'i bittikten ıonra düıünür
ıünüz: Ne söyledi?. Hiç! 

R. SABiT 

Biri!"'i.zi.nDE~Dİ ı 
f1epımızın :.J 

Limanlar idaresin
den çıkarılan bir va
tandaşın şikayeti 
J[anciimriilı:I oturııa S•lllı ç... 

VllttaD aldıtımu bôr -iupla 

km<lı.la.la - J'ere Llmaaiu: 
Umum MltdürlüiönllB Sa.raJ'bor-
nu ...we-lllldA4<1 vaztf<slıtt nl
h&J'M verllait eldüiıı bildirileni< 
.,..imle pJ'le .tenlim.ektedir: 

cAvam Kamarasınd.a cereyn edea 
müzakere ve münakaşalar, Başvekl. 
ve Hariciye Nazırın111. \'erdikleri iza .. 
hat bir çok n'ı~selelerin aydınlaR•I.""' 
sına sebep olmuş.tur. Bu mUz.akereler, 
hem Ak.denizden İngilizlerin çekJ.Jece· 
gl hakkımla ipa •dilen rivayetleri ön
lemiş, hoın <le bQtin dtınya efk&n 11-

11umıyesine muhtelif meseleler hak• 
kınd•ki İoıılliz g(irilşllnu awıabıu;ya 1 
hizmt e~m~tir • .> 

- cLlmanlar Umum Müdür
lüiü beni ılcilimde cS!rkal> lı:a7· 
clı (!) bulundu*u için .!;;ten çıkar
dı. Halbuki bu lı:a:rıt mUlareke 
zamanında sicilime arçmit;Ur ve 
sevgili yurduma hizmet tı:tn yap· 
t.ııım bir cephane sevkıyatmda.n 
11.ıattır. E<cümle Karo.ııllııırlil< ko
miserliği de bu llu•usta tahkikat 
yapın11 vo 13/2/1939 tarih, 2931 
numaralı tahkik.at evrakiyle tSa· 
il& Sakar:ra Çavuı Sarayburnu 
Karaağaç depolartlldan milli kuv
vetlere cepA.ane ~vkettiği için 
Maltaya nefyedilecegi sırada ab
vali stlıl>l;yesl dolayısiyle Pelis 
MOdürH!lilne teslim edilmiş ve 
müteakıbM Bartına gOnderilmq• 
tir.> diye hakikati ve ortada blr 
sirkat olmadığını Ll!l"lanlar İdare· 
sıne bildinnişt~. 

SON TELGB/lf' - Bıı valaııda· 

11n Mlıd..ia ve ı~iyrtillli , tüaakale 
Vekalet! ~·.,ıı Te yeolııla na· 
zan. t1A;k1tlıır ~Jleımrnlyf'41f' a.nC· 

derfz. 



'~SOM Tl.LCRAF ' MAYIS lM 

Ona • 
lZ baka ız .. 

--=·1= Nak eden : SELA Wi İZZET _,.__ 

Evrennıek aklından bile geçmi
yordu. Senelerdenberi beraber ya
fadJğı bir kadın vardı. Ondan baş.. 
ka, bilhassa yaz günleri, sayfiye- · 
lerde, plajlarda, gazinolarda, eline 
ıeçir<Lğl kadınlarla hoş vakit ge
çiriyor, gününü gün ediy<>r, mes
ut ve kaygusuz yaşıyordu. 

Nikah onun aıızannda linet 
llalkasından başka birwey değildi. 

Bir gün Floryada kumlara yü
zükoyun uuınmış yatarken gözü
ae bir çift ayak iliı;ti. Ömründe 
bu kadar güzel, bu kadar narin, 
bu kadar ince ve _şeffaf tıenli, pem
lte topuklu btr ayak görmemişti. 

Başını kaldırdı, ııöıüne ömründe 
törmediği kadar ince, zarif bir bel 
ilifü, doğl"Uldu, harilrulade bir 
:rii%le kar§ılaştı. 

Her rneyva çiy in• yeııilınez; 
lltt kız tia nikahsız elde edilmez. 
Pembe topuklu, inet0 belli, hari
lruUde güzel yüzlü kız da ı>il<ah

- el<lıe edilmlyen kızlardandı. Bu. 
MI aıılayınca onunla evlenD1eğe 
._..ar verdi. Kızın annesile ba -
lıesı çekingi gösterdiler. Salim 
Bayman iyi bir adamdı, istikba
lini temin elnıişti, etmişti amma, 
9"nelerdenbe~ı yaşadığı bir kadın 
vardı. Böyle mkı bir rabıtası olan 
erkeğe kızlarını na..ıl verirlerdi? .• 

Salim Bayman müstakbel. k:ay
nanasile kayınbabasının bu endi.. 
tesini anlayınca kırk yıllık ııev • 
cilisi ile münasebetini kestı onun 
evİn1! ayak basırnız oldu. Kadın 

bftada bir iki ka-e mektup yazı

yor, Salim okumadan yırtıyor, 

tele1on ediyor, ce\·ap bile verme. 
en telefonu kapatıyordu. 

Mü.takbel kaynana ile kayınba. 
ıı. bunun üzerıne Mehlikayı Sa
l.ime nişanl..dılar. Altı ay sonra 
.ıüğünleri olacaktı. 

Salim ik Mehlika altı ay bır 
pel'i masa'.ı yaşadılar. Altı ay son
ra nlk hları kıyıldı, gece Eren .. 
köyilndeki kö~lerin.n bah~-esin.. 

de mükellef bir düğün yapıldı. 

Dallarda kahkahalar çınlıyor, 

na\•uz ba~ında cazband suları ür
pertiyOT, herkes dans ediyordu. 
Yeni evliler gece yarısından sonra 
odalarına ı;ird.!cr. Salim. 1 

- Artık gi:seler de baıba,;a kal-• 

sak! •ı 
D:yip kendin bir koltuğa atar. 

lren içeri hiı."'l<'lçi girdi. Bir tel. 
ft'&f uzattı. Salim açtı. okudu, 
sonra sesi ti'reyerck· 

- Eski bir ıio<~um ölüm halin
de hasta imi~. müsaade edersen 

gideyim, bır saat sonra gelir>m! 
dedi. 

Mehlika bentiz Salimin karısı 
d.cğildi, bir§ey sôylıyemedi, iti
raz etmedi. Salim gitti. Doktor 
Ahmetten ge!en telgraf, eski met. 
resinin bir çocuk doğurduğunu ve 
Qlüm halinde bulunduğunu haber 
veriyordu. 

* Salim Kadıköyünde eski met • 
resinin oturduğu eve girdi. Kadın 
ölüm halmde yatlyordu. Salimi 
t&nıdı: 

- Hakkını helll et dedi, çocuk 

Main çocuğundur. Ben aenden baş
ka kiınse)i sevmedim ~ senden 

başka klmse ile münasebette bu
lunmadım. Çocuğunu sefil bırak.. 

ma ve ben ölünciye kadar bura. 
dan ayrılma .• 

Bundan sonra kadın komaya 
düştü ve sabaha karşı saat dörtte 
gözlerini. hayata yumdu. 

Ö öldükten sonra Salim s1>rdu: 
- Çocuk nerede? 
Çocuğu getirdiler. Salim ço -

cuğunu kucağına aldı, bir otomo
bile atladı V'!' doğru Erenköyüne 
gitti. 
Damadın ortadan kaybolduğu. 

nu gören davetliler dağılmışlardı. 
Mehlika seı;ııiz sadasız ağlıyordu. 
Yakın akrabalar ne diyeceklerini, 
ııe yapacaklarını ~şırmışlar bek. 
liyorlardı. 

Kucağında yeni doğmuş bir ço
cukla Ahmedi görünce yerlerinden 
fırladılar. Kayınbaba: 

- Bu da nedir~ 
Diye haykırdı. Salim Soğukltan

!ılıkla: 

- Bir çocuğum oldu credi, anası 
öidü. 

Odada bulunanlar sarardılar. 
Kayınvalde yumruklarını sıkarak: 

- Ne dedin ... Ne dE'dln! .. 
Diye haykırdı. Fakat Mehlika 

kalktı, gUzJ.erinın va ını sildi~ 

- Anne sus' 
Diye ihtar et!i. Kocasına yak • 

!aştı, çocuğu kucağına alciı. Salim 

karısına izah etti. 
- Yazdanberi o kadınla ala -

kamı kesmişJm ... Hiçbir şeyden 
haberim yoklu ... Biraz evvel dok-
tor telgraf çekti ... gittim ... Ar.a-
sını ölüm dbşeğinde buldum ... ÖL 

dü1İ~hlıka çocuğu bağrına bastır. j 
dı: 

- Bu çocuk ocnim >ayılır, ona 
biz bakanı onu biz büyütürüz! 
dedi. 

BU AK AM TAM SAAT 9 DA 

K Slaeması da 

Davetliler arasında: 
İki aahhar ve cazibeli kadıa: Marte Hareli - He

Fiakenzell Gülmiyen fakat cüldüren iki erkek: '· 
Tiıt·o Li:ıgen - H ns l'ılo!er. iki ~ık' e dir'dkıir vli 

Paul Horbiger - Vill Dohm 

H BABBIN 

IİMALA 1 

KONOYE 

Japon Başveki
linin ilk ceddi de 

ı ilk Japon İmpa· 
ratoru gibi gök· 

ten inmiştir 

Böyle ilahi kandan 
oluşu, en buhranlı 
zamanda Başvekale
te getirilişinin sebep-

lerinden biridir 
1936 şubatının 26 sında japonya 

IUç &örmediği birıeyi ııörmüştü. 
Tokyoyu kaplıyan karların üzeri
ne kıınlar akmıştı. Tokyo ııarnizo
auııun bir kısmı o zamanki Oka
•• hükıimetine karşı isyan etmişti. 
Genç ve ate li zabitler çok zayıf 
bir hlikUmet i !emiyorlardı ve hu 
hükumeti kovdular. Dört sene ev· 
vel de Çini ilhak etmemekten suç
lu Ba§Hkil İnukayı öldürmüşler· 
di. 

l\lilletin belkemiği olan impara· 
torluk ordusu sarsılmışh. Vaziyet 
vahimdi. Herkesre sevilmiş ve 
İmparatorluğun tehlike ııeçiren 
Yahdctini sağlam esaslar üzerinde 
tekrar kuracak bir adamın hüku
met başına ııeririlmesi lazım geli
yordu. O sırada da bir tek isim 
ağızdan ağıza dolaşıyordu: Konoye. 
İmparator amıcaLadesi olan bu 

Prens Funigaro Konoyeyi sara) ına 
çağırdı ve kabineyi teşkil etmesi
•i istedi. 

Konoye, ınfi~tcrihane önündeki 
yeşil ça3'.dan hir l udmn daha alılı, 
İmparatora baktı ve yavaşça: 

•H•yır- dedi. 
l'tlikado hanedanı kuruldu ku

nılalı lıir tek insan İmparatorun 
en1ri 1 ·•"'''ar ,..t: •Hayır• diyebilmiş-
ti. 1 

Dörl St'De ev'\r'el İmparatora •ha- 1 
yır, diyen bu adanı, sonradan •e· 
vet. denıi~ti n o zamandanberi 
de japon politikasını idare etmek
tedir. 
Anıstralya endişe içindeydi. 

fn •.illere Singapur müdafaasını 
tak, i~·e ediyordu. Felemenk ilin· 
dislanı titriyordu. japonyanın 

en İ~•İ n1ü.tcrisi olan ve ona en tok 
nıal satan Aıncrika, ayni zaman
da japonyanın l'.t biiyük rakibi i
di. Fakat Ruz\'elt bir giın japon 
sefirine: c. liina"cbetleriıniz fena
laşıyor• demi~ti. 

Konoye işbaşına gerti. E\'vela 
So\'yetlerle anla.,ma~·ı !ı•crübe et· 

Prens Aonoye 

ti, Hariciye Nazırı Matsuokaya 
Diyet Meclisi bu hususta geai.ş sa
lahiyet verdi. 

ALLAHlN OOLU 
japonyada Mikadodan başka, 

Prens Konoye de Allahın oğlu ta
nınmaktadır. 

Bundan 2GOO sene evvel Güne
fin oğlu Birinci l'tlikado gökten i
nerek yeryüzünde japonyayı te
sis ettiği zaman, Koııoyelerin ilk 
ceddi de ilk Mikadoya muavin o
larak gökten inmi5 bulunuyordu. 
İsmi de Ameno Koyane idi. 

İmparator, hAlfı bugün hüküm
ran olmakta bulunan hanedanı 
kurdu. Amone Koyane de hala 
memleket idaresinde bulunan Fi
jivara zümresini kurdu. Bu züm .. 
rede birçok alimler ve politikacı
lar vardı. Bu zümre l\Iikadoyn mü
cerret ve ilahi bir mevcudiyet ma
kamına çıkardı ve onun yerine hü
kimet işlerini idareye koyuldu. 

Lakin 1202 senesinde Fijivara 
ordn ile bir ihtilaf neticesinde 
hükilmet idaresini bıraktı ve Ko
aoye ismini aldı. Yani bugünkü 
Konoyeler, e ki Fijh·araların de
vamından ibarettir. İmparatordan 
sonra da japonyanm ilk ailesidir. 
1800 senedenberi İmparatoriçeler 
hep bu aileden seçilmektedir. Bi
naenaleyh japanyada Prens Ko
noye, Mikado ııibi ayni kandan 
sayılmaktndır. 

UYKUSUZ GECELER 
l'tlikad•> ilahi amıcazadcsini hü

kumet bn5ına geçirmek için bir 
sene nazik miizakerelerde bulun
muştu. ı• .. ens o kadar i' tical gös
termiyordu. Belki de hac!isclerin, 
kendisnin müdahalesine liizum 
gösterecek kadar fena gitmediğine 
hükn14.•tn1i<jtİ. Onca hudutsuz sa
liı!ıiyetlrrini laıllanacak zaman 
henüz gelmemişti. Çünkü Prens 

Konaye için şıar şudur: Ya hep, 
ya hiç!. 

Nihayet 1937 de Konoye •evet• 
derneğe muvafakat etti. 

Prens Konoye kcııdisini da•nıa 
hasta bilir. Uykusuzlı•khn he: za
man müştekidir. Yatağının b&~u
cunda sıra sıra ınünr\·vem ilfl~ 1i· 

şeleri bulunur. Halbuki bu~usl 
doktoru l\liya Gam Pı e0>e sıh

hatinin rayet miikemnıe• olduğu
nu t,.rnir.. eder dc.rur. 

45 yaşındadır. japonlar kısa boy
lu oldukları balde, Konoye 1 ınet

re, 75 boyundadır. Kendi zannı hi
lafına sağlam yapılıdır. Adalidir, 

_mükemmel goU amatöriidür. İş
ihası her zaman yerindedir. 

Bundan 25 sene evvel Kiyoto 
tl'niversite.$nde bir spor takımı 
teşkil etmişti, yaya koşularda ek
ıPrya birinci ııelirdi. 

Bununla beraber, bütün aileıi 
mensupları gibi, ~ok sinirli ve 
hassastır. Kardeşleri maruf artist
lerdir. Bunlardan Hidemaro mu
sikişinastır, Tokyoda ilk senfonik 
orke,tra)ı tesis etmiş ve Vaşing
tona gittiği zaman, ıneşltur Filll
delfiya orkestrasını Şel dö Or
kestra olarak idare etmişti. Diğer 

Adamcağızın biri, bir gün sokakta 
liderken, ufacık 1.--ir çocugun b· evin 
kapı ziline yetjşm.iye uğrastıiını &örüp 
aCJdı "Ye yanına gidip: 

- Uu.ı· ~ocu,um, dedi, senin bcyun 
yet~miyor. Ben ~·alayım. 

Ve uzun uzun t·:t.larkeo. çô h-
kaha ile gülmiye baıladı. l en 
donakalan adaıncağwn kolu. 
tarak: 

- Haydi şimdi vuşnlım, de~ 
riden ev sahipleri çıkarsa, ik :n 
dayak yeriz. 

Akıl deryası 
Tramvay durak yerinde, sabahın 

ikili ... Adamın blrl~i yere egilıniş, dilt
k.atıe bir ıey arıyor. o aralık aeçen 
bekçi adama sordu: 

- Bir ıey mi düalü? 
- Evet, elli kuruş dU,ürdüm. 
- B.ırada dü~tü&ünü iyi billyer 

musun? 
- Daha yukarıda düşürdüiümü bl

Iqorum amma, burası aydınlık diye a
J"J)'orum. 

Hazır cevap 
lıfinmini Sevim yemek yemiyor di .. 

,.e annesi ne babası üzüluyor, ona zor
la yedirmek için her tareye baş vuru
yorlard1. Ho.ıttA tehdit blJc ediyorlardı. 

Geçenlerde bir gün ona husust surette 
pirzola pişirdiler. Çocuğun, bu sefer de 
inadı tuttu, yemek istenledi. Annesi 

kızdı: 

- Eğer yemezsen, ıimcli umacıyı 
çağırırım, dedi. 

Sevim asık suratla: 
- Çağır, dedi, çatır, o ,.e&in! 

Saymamış 
Hasan Ağa, bir &ün eczahaneye ıir· 

dl: 
- J\.ferhaba eczacıbaşı! 
- Merhaba efendim, emriniz~ 
- Var mı sende tahtabiti tozun-

dan ... 
- Vardır efendim, ne kadarlık is

tiyorsunuz?. 
Hasan Ağ•ı e;apkaıını enseye yıktı, 

başını ka$ıyarak: 

- Ne kadarlık nu? Dedi~ c:!'1ğrusunu 
istersen, saymadım o cen3bet hayvan .. 
cıkları .•• 

kardeşi l'tlizuta Niga\•a şairdir. 

TAHSİL VE.SİYASİ HAYATA 
GiRiŞi 

Annesi, kendisini doğurduktan 

bir ay sonra 1891 de öldü. Babası 
Atsumaro, 1853 den itiba,en dal
dığı uykudan birdenbire ,iikinen 
ve modern bir memleket haline 
gclmel:e ba~lıyan genç japcn) a· 
nın maruf devlet adamlarındandı. 
Fakat haris olduğu ,.e §a'§aayı çok 

sevdiği için, karısından on üç se
ne sonra öldiiğü zaman, oğluna 

bir yen dahi bırakmamıştı. 
O zaman 13 yaşında olan genç 

Prens bayata bu kapıdan girmişti. 
E\'vcla •A.sılzadclcr mektebi• nde 
okudu. 1914 de Tokyo Üniversite
sine girdi. Avrupayı sarsacak o
lan ummııi harbin uğulluları Tok
yoya kadar geliyordu. Kono)·e bu 

harbin içtimai biiyük bir inkıla
bın başlangıcı olacağına hükmtt
mi~ti. Kiyotoya giderek, mc§hur 
Profesör Ilavakanıiden l\-Iarksiznı 

hakkında dersler aldı. Tolstoiden 
tercümeler yapar, bilhassa Oskar 
Vayldi çok okurdı.,Prens Konoye 
kitaplarını hep yatakta okur. Hat
ta ilk kabinesini bile yatağından 

telefonla konuşmak suretile teş
kil etmişti. 

llukuk ve siyasi politik imtihan
larını muvaffakiyetle verdi. On
dan sonra Amerikayn gidip tetelı

bülerini orada arltırm'k istiyardu. 
Fakat gidemedi. Talih k•ndisini 
1918 sonunda japon murahhası o
larak Parise gönderdi. 

Pren< Kono:;enin siya<i hayatı 
da bu suretle ba~lamış oldu. Bu akıam irin yerlerinizi evvelden temin ediniz. 
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TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMI KARA YEL 

Vaktaki sabah oldu, Padişah uyandı 
zo[feriyet• kazanacağına yüzde yüz 
itimaaı olduğuıı.dan dola ·ı tesa
düflere son derecede teslimi vü-
cut ey!iyecegini söyle«i. 1 

Bunun çin düşmana derhııl taar
ruz etmek daha müaaııip ol.ac~ıru 
ve hatta bu suretle hareket eluıı.
dı.ığu takdırde kal'i hır mwalferi
yet de kazanmak münlJc;in oldEı
ğunu beyan etil 
• Bundan başka bidayette düşı'r.a
nın usulü taarruzunu nazarı dik
kate alarak tcclafüi tertibatı ana 
giıre ittihaz etmek '"' !Waatı. ay
ni nokt da oa-ma r .. ik bır ku ...... et • 

bulwıd.ırup dlışınanı faik knvvet- 1 

!erle tepele:nek kabil ol;.cağl veç
lli!., toplu b.ılundurmak lizilJI ıe
leceglni ~öyledı. 

Padişah J,;vraııos lle:;in Hldrle
rini muvahk buldu. Ertesi bah 
1ıu suretle >ıareket edilmesine ka· 
rt>r verilıi i. 

Sonra ka!'argıitıa çekilip yapı-
101<: lıaret.!ıtın tarzın: mul.ıhaza 

~ meşgul oldu. Geee sa;ıt ezan! 
dört beli raddelerine ı:elmi~ti Et
raf sessizlik • ind :cl.i. Ayla ı.a
zan ayrilan, bazan il'l~en eulut-
1111' ... wııc aydınlatıp bpa~or- ı 

du. O gece Ş:ıban.n on beşinci Be
rat gecesiydı. 

Sultan Murad korku içindeydL 
Ehlisalip ordusu, ordusundan üç 
buçuk misli fazla ve silahça da 
falktı. O gece gözü uyku tutma
mıştı. Cenabı Hakka niyaz eyli
yordu. Ve o gece tarihe geçen mü
nacatı şu idı. 

Ahı ruyi Habibi Ekrem için, 
Kerbelada revan olan dem için, 
Şebi firkate ağlıyan gözler için, 
Rebi aşkında sürünen yıiz iı;in, 
Ehli derdin dili hazini içiıı, 
Cana tesir erlen enini için 1 

Evle Yarab lutfunu hernrah, 
H~fz,nı eyle bize peşlüpenah, 
Ehli lslama ol muini nasir 
Desti acl.a~'l blldE'n evle ka9İr 
liakma Yar<tl:-' Bizim günalıımızal 
Nazar et, canıi<lildcn ahını.za 
Etme Yarab nıüca'ı:t'ini telef, 
Tirıaday a biz. kıl .ı h dC'f, 
Çe~ır.im'2 •• .:la ge•d ~arekEdc 
C{'!ıdi i l?.nu be!de mıihliked<:n, 
Bunca yıl s4vi içtihadımuı, 
Gazavat içte y•!'i!;ı aaımı>J, 
Eı...- Yar bhr n ile tebah, 

Yüzümü halk ıçinde etme siyah, 
Riıhı din içre ber. feda olayını! 
Siperi asker !ıüda olayım! 
Din yolunda beni şelıid eyle! 
Ahrette beni said eyle! 
Mülkü İslamı payıma! etme! 
Menzili Lrk&ı zıJ.al etme: 
Keremin çoktur ehli islama. 
Dilerim kim eriı;e itmama. (1) 

Sultan Murad, Cenabı Rabbıila-
lernine b.ı münacatta bulunduk
tan sonra, bir Jmzt'.ı ile Kur'nnı 
Kerim okudu ve r:ihayet sabaha 
doğru uykuya daldı. 

Vaktaki sabah cldu padişah uy
kudan uyanır uyanmaz etrafa göz
lerini çe\'irdi. Şafakla beraber ya
ğan vağmur. tozları tamamen ya- 1 

tı~tırmı~. rüzgiırın 1>eyrini değiş
tirmL5 buldu. 

Endi•esini mııc:p olan rüzgar ve 
tez CeMbı Hakk." mayetile orta
dan kalkmışı. Derhal secdei şük
rar.a k~p:ııın;k ri:ıa etti Namaz;
n. k!ldı. 

(1) Sad~ttin, Taeütte>·arih Cilt , 
1, Sulakz:ule S. 4G. 

Sonra Kos,·a o\·asında muhare
be nizamı almıı; bulunan ordusu

nun başına g~çti. Elinde kılıcı at 
üzerinde emirler verrncğe başladı. 

Ordu, icap eden muhareb niza

mını kumandanları vasıtasile ve 
verilen karar üzerine almıştı. Pa
dişah, Türk harp usulü üzere mer
kezde mevki aldı. 

Padişahın maiyetinde yeniçeri
ler ile silihtarlar ve dört bölü~ as

ker bulunuyordu. Veziriıiz.arr, Ali 
~a sağ cenahını, Timurtaş paşa 

da sol cenaiıını muhafaza ediyor
lardı. 

Ordunun en mühım olan sağ ce
nah kumandanlığına Şehzade Yıl
dJrım, sol cenah kumaııdanlıgma 
Şehzade Yak;ıb Çdclıı L•yin ol m· 
muştu. 

Enar.os Beyle Azablar ağ.;sı s .. ğ 

cenaha. Sub ı Ayine Beyle ıstıh· 
kam kumandanı Sar.ı:a pa1a tol 
crna!ca : t.n .. t olır.ak ü:ııere ilhak 
•dilmişlerdi. 

(Atlı.a.ı ••r) 

ekri us 
Yazan: OS 

Tefrika • 
Mustafa ot minderi·o a .ca 
zile ayvazın kafasına it 

Ahçıbaşı kepçeyi savurarak: 
- Gıpraşma ,gıpraşma uhın, 

yobsam kepçe~·i ııafana yirsin hr.! 
- Ulan hödük, kepçeyi buraya, 

böyle bomboş getireceğine niçin 
içine biraz limonata, yumurlalı et 
suyu koyup getirmedin? 

- Et suyunu bodrumda ziftle
nürsün, düş bakalım öhümiize!. 

- Siz kimsiniz, bir kere onu 
söyleyin bana!. 
Ahçıyamağı elind~i oklavayı 

sallıJarak: 

- Kim olursah olalım, sen düş 
ölıömüze bikeret!. 

Mustafa yamağa yumruğunun 

ııöstererck: 

- Ulan arnıutoi;lu, şu yumruğu 
görüyor ınusun?. 
Uşak çalı süpürgesini sallıyarak: 
- Hemşerim, roh dırlanma ça

larun ha supurgaJ ı gafnha! 
Hramağası: 

- Söyletmeyin, tutun şunu ra
buk, bağlayın sımsıkı!. 

Hrpsi birden l\fustafanın üzeri
ne atılmak isterken Mustafa kö
şeden kaptığı bir ot minderi olan· 
ca hızı ile ayvazın kafasına indi
rince ayvaz feryadı bastı: 

- Vııış, \"iŞ gu(fam, vııış!. 
Bu sefer bahçıvan, tek başına 

Mustafanın üzerine atılacak oldu. 
Fakat Mustafa tekrar yastığı kal
dırarak: 

- l\Iori dedi, yaklaşma, bir vu
rvrsam kafanı hehacı kabağı gibi 
ortadan ikiye 3ltrırım!. 

Arnnut: 
- Bire, bire, bire!. Yaman herif

miş bu bire!. 
Diye geriye çekilirken Çerkes 

seyis kırbacını şaklattı: 

- Seni hakldnden bu kirbacim 
gelecek ennadiPı~. 

l\Iustafa gaJ et ~cvik bir atılışla 
seyisin elindeki kırbacı kaptı ve 
kapnıasile beraber berikilerin Ü

zerlerine atıldı. İşte o zaman o
danın i~i deh etle karı~tı, herkes 
birbirine girdi. Giirültü, patırtı 
konağın her tara!ma sirayet etti. 
Dışarıda koşuşmalar başladı. 

Tam bu nralık liaptanpaşa oda 
kapısından ireriye başını uzattı: 

- Ne oluyor, ne ur, nedir bu 
rezalet?. 

Mustafa Paşayı görünce: 
- Ne olacak dedctlim dedi, gö

rüyorsun işte, bu eavalacoz ala
yı hep birden bana çullanmıya 
gelmişler, ben de sayenizde ken
dimi müdafaa ediyorum!. 
Paşa ötekilere emretti: 
- Haydi siz hepiniz çıkınız ba

kayın1 dışarıya!. 

Onlar, ay başım , ay kolnm, ay 
bacağırn, ay sırtını! diJe birer bi· 
rer odadan çıktıktan sonra paşa 
llfostafaya döndü: 

- Ulan, sen madem ki bu ka
dar kabadayısın, madem ki tek 
ba~ına beş altı kişinin hakkından 
ııelebi!iyorsun, seni serdenııeçti 

yazdıralım da muharebelere fedai 
gönderelinı!. 

- Başüstüne, bu güzel teklifi
nizi hemen kabul ediyorum! Siz 
beni serdengeçti olarak bir harbe 
gönderin de görün, bakın Bekri 
l\Iustafo harpte neler yapacak?. 

- Aferin, aferin lUustafa, işte 

bu sözlerin beni çok nu:mnun etti. 
Onun için seni yine affediyorum, 
icabında 'fni harbe de gönderece
ğim. Hele sen şiıı!di, gel. benimle 
birlikte, benim odaya &idelim de 
seninle orada bir baba evli.t gibi 
biraz konuşalım!. 

- Başüsliine efendinı:. 
Paşa önde, .Mustafa ar~ 

fadan ı:ı"'çerlerken )!U 

ııenr karısı da merdiv.cn 
içini çeke çeke hı~kırıyor4~ 

..... 
Kaptan paşanıo konac•' 

çen son vak'adan sonra )1 

bir müddet yine durgun 
yat ııeçirmeğe başladı. zat 
müddet içinde onun lıir d1 

topu gibi bir erkek çocuğıı d 
ya gelmişti. Şimdi bir yan 
lal sevgisi, bir )·andan )·aı•' 
ilerlemesi onu daha ağırb· 
da sevkediyordu. l\Ic)·h 
artık eskisi kadar '1k gitıniı' 
ha ziyade ak<anıları cazı"' 
luşup ya kendi e\inde, Ya) 
Cazımların C\·indc içiyordıl-

Yine bir ııece böyle cazı 
evinde başba~a i~erlerkcn 
vakit hızlı hızlı, kapı çnluıd• 
tafa bu vakitsiz \'C hızlı hıP 
çalınışından biraz ku ku!3P 
raz sonra kapıyı a~aıı Caı.ııll• 
da bir erkekle birknr söz 1' 
Mustafa pencereden bun!•~ 
!erken bu gelen adamın < 
dine pek yabancı geliıııiyoı 
dL Fakat gayet usul konuıt 
için bunun kim olduğmıd ' 
madı. Cazım yukarıya 

Mustafaya: 
- Balyoz Muharrem 

biri mühim bir mesele ;çiti 
görmeı;e geJnıi,... ne dersin? 

- Balyoz Jlulıarrem nıi ol 
ye, al çabuk, yabancı değil 

Cazını tekrar 8jağı jrıip ~ 
remi içeriye aldı ve birliLtC 
rıya çıktılar. l'tlu<tafa bii) 1 
kit•iz olarak l\fııharreıni J;D 
da görünce: 

- Hayrola, dedi, l\fohnrrC
vakit, ne arı)or'lın bur ıoıd' 

- Sorma ağabr)·ci~iııı b 
geleni?, 

- Nedir başına gelen? 
- Son günlrrde e!iındc•• 

bir kaza çıktığı irin %apt• 
kar gündür beni arıyorfor, 
kazaya uğrıpn ad•m Jıntıı 
dan birinin ah.rnba'\t mı iıı? 
imiş!. Kulağıma çalındı~ın 
zaptiyeler beni }:"lınl~rl:ı"c: 9 

tiye kapı<mda hayli lı.rııal'l 
lar, belki de beni ~ürgiinr •' 
receklerıniş .. Ontlan dı.laı.' 
birk•ç gecedir eve ı;ilnır. 1~ 
rada, l.1..1rada gercliyvr,:1:111. f: 
ee de i<le sana misafir ı:cld · 

~ t"ıt 
- Ho~ geldin, safa ı:rl<:' ı~ 

merak etnıe. ların olsun, ı~~ 
icabına bakarl7. Yaln11 btı 
ııasıl oldu onu anlat hat.el••~ 

- Ben biziı:ı lıatuııl:ı b .. 
ıeçen cuma Okıne;,,.danın •~' 
vuzbaşma gitmiı;.tin1, l anıtl 
bir de komşu 1 ili \ardı. '/C 
teıı sonra bir aralık ben, bir 1 
~ın gölgesinde uyuklarke.I11 
dam geln1i~, biziın kt7a tl• 
olmak istemiş, tabii kız yii• ~ 
nıeyince, oı1u oratlan zorla fl 
rabaya atlatıp kar,ırm•k i ır 
Gürültü ile bir de ııı·"ndıın ~ • 
rifçi oğlu kızı kolıındaıı .rırv 
mck istiyor. Bunun üzcrlnr 
işe müdahale ettim, herifi ~ 
rmdan tutup oradan ı:zak! · I 
mak istedim. Jo'akat onlar 
oldukları için 1ıana <'Ug;ıı
başladılar. Ben de ·erdrıı ~' 
ğım lıir ta~la berikinin 1<." ~ 
yardım. Galiba yarası bıı1' 
faelaca imiş ki hala Jıru;tsnr~1 

· 

tıyormuş!. 1 
tAr1<::" 

!il•••••••• Buıun l\latbıelerden JW.baren 

TAK • 
1 sinemasınd~ 

Amcrilı:ada .., faıla okunan NATIL\NİEL HAVTORNES"m ırı<fU 
romtınmdan iktibas \"e 

MAllGAllET Ll'\D 'AY - DICK FORA.'< - GLORGLS SA!•iDtJlc 

t&ratından tevkalilde bir tarzda yaratılaa 

7 ENCER> Li 
K 1 

Büyük esrar, heyecan ve dehşet filmi 
ıı ll yt}J; ııı~ 

g. 

Yı 

il 
p 
1:: 



it 

' 

iO 

i' 

., 
·I 

o 
r. 
I · 

' 

ıl 

jf 

tsu f 12.C'ın nıetinlert All1Hl'Jta 

AJ !!Sı lıilltenlerlndcn slınmış~ır) 

lelh;, eden: Muammer Alatııı: 
Ş Ira.: Harıcıye Nazırı Bay Naci 
•vket, c.lin oğleden evvel Toros 

ek 
1 

Presılc Am;araya gelmış bu. 
•tınıakt.ıdır. 
Di5er ,taraf•an Bagdattan Mısır 

gaıetelcrine verilen ve henüz te
~ıt ecı lmiyen haberlere gör, Irak 

a0'ek li Raşıd Ali, aleyhinde ya. :li n ~mumi tezahürleri mütea -
ııı acele Bağddaı terketmiştir. 

! S~yl .Jigine göre sabık Irak 
iarıriye Nazırı. Tevfik Süveydi 
ey Na p Abdi Ili'ı ıle göru~mek 

~-ere tayyare ile Bağdattan Anı. 
lllan'a ge'miştir. 
li bba,ıyedckı tayyare '""yda

~""1 taarruz eden Irak ordusunun 
ır kısl'I'ı sah günü yapılan Ingiliz 

ı.arruzl'e püskürtülmüştür. Raşit 
Alı kuvvet!C'ri daha gerilere çe • 
1\11""' ı.ır. 

1 
Irak kuvvetlerinin bu çarpışma

ar_;ı 1000 k3dar zayiat verdikleri 
aıııaşı .. ' artır. İğ.inam edilen 
n e .me arasında 6 top vardır. 
40o d n fazla da csır almmı~ır. 
5; l'ldi Habbaniye ve Basrada sü. 
lu~ct "ardır. • · ngiliz tayyareleri çarşamba gü-
~ BaV,dat tayyare m<>ydanını da 
ıntıardıman etmiş, binaları ve 

t \yare meydanına giden yolu ha.. 
Bara uğratm~tır. Bağdııt civarın
C!aıc V aşaş baruthanesıne de bom. 
b.a~a· isabet etmiş ve şiddetli in· 
fıiaı.:ıar olmuştur. Hanaidi'de yer. 
~e bulunan tayyareler üzerine 

Omba.ar atılmıştır. 
Irak tebliği Bağdat garında da 

hasar'ar vukua geldiğini bildir -
llıektedir, 

Gece Iraktaki askeri harekat 
h;ıkhakkında yeni haber gelme • 
llı;ştir, 

!Cabire mehafilinde Rasid Ali
~aldığı ve Irak hadiselertnin va. 

:'.siz yapılmı' askeri bir darbe 
01.dı.ıiju söylenmektedir. 
'l'A.s AJANSININ TEK.ZİPLJ';Rİ 

linayted Pres ajansının Vişi 
llıuhabiri ~ktiği bir telgrafta şu 
haberleri bildirmişti: 

Sc.vyetler Birliği garp hudut • 
~r!nda büyük askl!ri kuvvetler 
ahşit etmektedir. Uza~arktan 

ııarp hududuna nakliyat sebebile 
Sıberya doem.iryolu üzerinde yolcu 
llak!iyatı durdurulmuştur. Garp 
~~d~tlarına merkezi Asyadan .da 

uyuk kuvvetler getirilmiştir. Ikt 
h~va ordusundan biri şimdiden 
leıyef askeri ınıntakası emrine ve. 
tilnıiştir .. Bu hava ordusu 1800 
b_onıbardıman V<' 900 avcı tayyare
sınd-en mürekkeptir. 

. Ayni muhabir şu'ıaberi d<>, bil
dtrrnıştir: Karadeniz ve Hazer de
l'ıizi f'loları Baltık filosunun harp 
gemikri ile takviye edilmekte • 
dir 28 denizaltı gemisi, 45 tor -

llko ve 18 topçeker buralara geti. 
l'ilmiş•ir. 

111: habirin üçüncü habt'ri de, 
tfo k~vadan Tahrana askeri bir 
heyetin gelmiş olduğudur. Bu he
Yet.n İrana gönderilmesinin sebe. 
bi merkez ve garp kısımlarında 
lcaırı tayyare meydanlarının Sov
reııer Bırliğine verilmesi meselesi 
lle a\5.kadardır. 

Tas ajansı bütün haberlerin 
~ılsız ve hayal mahsulü olduğunu 
hJdinnektedir. 
llOGAZLAR VAZİYETİNDE 

DEGİŞİLİK YOK 
Alman Hariciyesinde, bir gaze

lecinin sorduğu sual-e cevaben, 
lvrontro mukavelesine nazaran, 
noğazlar meselesinde hiçbir de -
ii,işıklik olmadığı beyan edilmiş -
!ır. 

Şu cihet de ilave olunmaktadır 
ki, Türkı~ şimdiye kadar taah • 
hü•Jerine kat'iyyen sadık kalını' 
Ve Boğazlardan ge,işe müsaade 
~tn>ediği gibi, Boğazların bir deniz 
Ussu olarak kullanı imasına da 
ır..:saade eylemcmiştir. Bina<>na
leyh Boğazlar meselesi ~imdiye 
lt.ı.dar ihtiliıflara yol açmamıştır. 

ALMAN • FRANSIZ 
ANLAŞMALARI 

Fra-.sız Başvekil muav;ni A • 
ll!ral Darlan Paristen Vişiye dön. 
~,;. ~tir. 

İ·g~l altında bulunan toprak -
lar'a serbest mıntakalar arasında 
Arnir.dil" elde ettiği ilk net;cele. 
r;'1. l'I'U>akere!erde pratik saraya 
Varılmış olduğu ve iş birliği için 
de Almanyanın yardım gösterdiği 
tebarüz ettir•lmcktedir. Alman -
;Jr Peten hukiımetinin mütarı;ke 
lart'arına ihtimamla riayet gös. 
t~~esinı nazzrı ıtibnre almışlar· 
<iır. Anla~nıaların yakında ı~tbi • 

Mısır gazeteleri, Irak 
Bll§vekili Ra§it Alinin 
Bağdadı terkettiğini yaz
.r.11şlarsa da, bu haber 
başka taraflardan teyit 
edilmemiştir. Eski Irak 
Hariciye Nazırı, Kral 
Naibi Abdi İlahi ile gö
rüşmek üzere Amman'a 
gelmiştir .. 

======= 
kine geçilecektır. 

Harp uzamakta oldugundan mü
tareke kararnanıesinın tadil olu. 
nabileceği de tahmin olunmakta-
dır. e 
Diğer taraftan İsviçre gazete. 

!eri, Fransız işç !eri ile Fransız 
halkının büyük hır kısmının Al· 
manya ıle yakınlaşma siyasetini 
reddettiklerini yazmaktadır. He. 
men he.nen bütün sobk başla -
rında Dö Go "lır1 armasına rast • 
!anmaktadır. Bu arma büyük bir 
• V • harfi içine alınmış Loren ha
çından ibaret olup duvarlara çi • 
zilmektedir. 

Marsilyada ahali A ır.an va -
purlarına kömür getiren vagon • 
!arı nefret _ s<>yretmektedir. Mar
sily a ı.e Barselon arasında sefer 
yapan Alman vapurlarını görmek 
Frar s1ıları sinirlendirmektedir. 

İşgal altındaki mınlakalarda ise 
Almar. düşmanlığı daha barizd.ir. 
AMERİKADA ALMANLAR 

TEVKİF EDİLİYOR 
Stcfani ajansına gore, Amerika 

zabıtası, Alman tebaa..ının kütle 
halinde tevkifine devam etmek • 
tedir. Bunların arasında Transa -
sean ajansının müdürü ile mua • 
vini de \'ardır. Şimdiy<> kadar 250 
Alman tevkif edilmiştir. 

Evvelki sabah 150 Alman tev
kif cd.lmış ve Muhacirin !<iare -
sine teslim olunmuştur. 
SÜVEYŞE BİR HAVA AKINI 

YAPILDI 
Evvelki gece. düşman tayya • 

releri Süveyş kanalı mıntakasına 
iki saat süren bir hücum yapmış
lardır. Devlet Demiryollarında, 

telgraf ve telefon hatlarında bazı 
hasar vukua gelmiştir. Fakat in
sanca zayiat yoktur. Hava dafi 
bataryaları ateş açmıştır. 

Evvelki gece İskenderiyede ve. 
rilen iki alarm esnasında . hava 
dafi bataryaları şiddetli faaliyette 
bulunmuştur. Hiçbir zayiat ve hiç 
bir hasar yoktur. 

Harpten sonra 
(l lnol Sahifeden Devam) 

rine getirmek mecburiyetınde -
dirler: 

1 - Dahili muvazene emni~t 
sistemi ihdası, 2 - Hür milletler 
arasında iktısadi mesai birliği 

şartlarını temin etmek, 3 - Hür 
milletler arasında beynelmilel 
mahiyette yeni münasebetler te. 
sis etmek ... 

Halifaks ilk heddin harbi ka -
zanmak olduğunu, bundan sonra. 

ki sulh anlaşmasının hudut pren
sipi yerine, hürriyet prensipi ola. 
c •. gını söylemiştir. Siyasi anlaş • 

malar ferdin servet ve refahının 
arttırılmasına hadim olan pren. 
sipleri ihtiva <>!melidir. 

Halifaks, Hitler ile sulh yap -
manın mümkün <ılmıyacağını bir 
kere daha teyit etmiştır. 

Üniversite haftası 
(Devamı 5 ıne; Saltlfeole) 

Diyarbakıra gidecek profesörler 
şunlardır: 

Üniversite rektörü Cemil Bilse!, Hu
kuk Fakültesi Dekanı Esas Teşkilat 
Hukuku Profesörü Ali Fuat B~gil, 
Sıddık Sami Onar, Ömer Celal Varç. 
Tevfk Rernzi K3zancıgil, Fohttttin Ke
rim Gökay, ~tubitttn Erer, Arif i~met 
Çetingil, Cev~t Kerim İnccdayı, Mük
remin Halil inanç, Naci Bengisu, Şi

nasi Erel. 
Profesörler Diyarıbakırda hastalan 

tedavi edecekler, konso1lasyonl:..r ya
pacaklar, halk ile temaslarda buluna· 
caklar ve anketler çacakl::ırdır. 

Kardeşinin yerine 
( 1 ine~ Sahifeden Devam) 

liyerek beni aldatmıştı. Üstelik 
benden ayrılmak da isemiyor, eh
dit ediyordu. Vak'a gecesi karde
şim Mehmet ile içiyorduk. Ali 
!:"idi. Ka.ga ettik. Kendimi mü· 
daf.:tD ıç;n öldürdüm .• 

Fakat diğer taraftan şahit polis 
memurlarından birisi, Ali kadının 
değil, karde~i :Hehmedin öldürdü
ğiiııii söylemiştir. Polisin yaptığı 
tahkik~ta göre, vak'a gecesi üç 
kişi kumar oynamışlar ve Mehme
din ka~ betmesi üzerine l\Iehmet 
ile Ali arasında kavga çıkmıştır. 

Kav;:ada Mehınedin Aliyi öl
diirdiiğii. fakat Pakizenin karde
şini kurtarnıak için kendisini !;UÇ· 

hı göstermek btcdiği anlaşılmak
tadır. 

1 

• • 
lngiltere, Ame-1 lngilizler bir 
r ."ka ve Çin ara-ı günde 36 tayya
s ı n da ittifak re düşürdüler 

Çunking 9 (A.A.)- Resmi Çin 
organı Central Daily Nevs gaze
tC"sİ. ba~nıakalcsinde, bilhasc;:a İn· 
giltere, Amerika Birleşik Devlet
lr·ri ve Çin arasında bir demok
rasi ittifakı te~kilini derpiş etmek
tedir. 

Bu gazctl'nin fikirlerine göre, 
Aıncrika Birlc.şik DevIL~tieri, nıih .. 
vere karşı c;arpışacak dünya ordu .. 
sunun merkezini, İngiltere sol ce .. 
nahını \'e Çin sağ cenalııuı teskil 
edecektir. Sağ "eya sol cenaha 
karşı alınacak her murnfCakiyet 
bütiin ordu üzerinde tc~lrini gös
tereceğinden, her türlü ihtimalle
ri önlemek \'C ilk teşebbüsün mih
ver eline dli~ıncsin'.! nıfini ohnak 
için alınacak müşterek tedbirler 
hakkında ü~ taraDı miisbet müza
kereler yapılmalıdır. 

+ londra, 9 (A.A.) - Dııayet 
Mahkcme•u. 36 yaşında ma.kinıst Ge
oI"gC johncon Ar'Tis.rong•u, vakına hi- ı 
yar et kanunu lı ık nlcrlne tevfikan 
idama maht.::üm et niştir. 
• • .'!'! • ~~ +' 

Çlnde Japonlarla 
şiddetti muharebe 

(l inel Sa.hif"'1en Devam) 

dil<>, Sinyang, Vingşan ve Su • 
ihsien'den gelen üç kolla bir hü. 
cum yapmaktadır. 

Cenubi Şansi'de Japonlar, son 
zamanlarda iki fırka tahşit etmiş
lerdir. Burada Japon kıt'alarının 
şarktan garba yapmakta olduğu 

harekat, Çin kuvvetlerinin Sarı 

Nehrin ş;malinden atabilmek he
defini güder gibi gözükmektedir. 

-----<>--· 
Habeşistan'da 

(1 ine! Sa.hif"'1en Devam) 

t<>klif etmiş olduğunu bildirmiş • 
tir. 
İmparator, dahili programı hak

kında demiştir ki: 
c- Hükumette hıristiyanlık ah. 

1.5.ki prensiplerini, vicdan hıirri -
yetini ve demokrasi müessesele • 

rini yeniden tesise azmetmiş bu
lunuyorum. maarif, ziraat ve sos. 
yal kalkınma hakkında pl<inlı ça
lışmalara başlanacaktır. Bu plan.. 
ların ta',bik mevkiine konması 

için İngiliz hükumetinin bir is -
!ikraz vereceğini ümit ediyorum. 
Bu istikraz, altın da dahil olmak 
üzere memleketin maden kay • 
nak tarının istihsali ile ödenecek
tir.• 

AKDENiZDE 
(1 inci Sah!fedon Devam) 

purlar son defa görüldüğü zaman 
biri yan batmış bulunuyordu, d.i. 
ğeri de şiddetli surette yanmak. 
ta idi. 

Bu hücum esnasında bir İtalyan 
tayyaresi de denize düşürülmüş -
tür. 

Bütün bu hücumlara iştirak e· 
den İngiliz tayyareleri üslerine 
dönmüşlerdir, 

Eğer Amerika 
( 1 ine! Sahifeden Devam) 

Nevyork Taymis muhabirinin, 
himaye altındaki Amerikan ge -
mileri ile Alman tayyare ve tah. 
telbahirleri arasında bir çarpışma 
olduğu takdirde bunun bir harp 
hareketi tel:ikki edilip edilmiye
ceğl hakkındaki sualine Nazır, 
müsbel cevap vermiştir. 

Amerika hükumeti tarafından 

<la\·et edildiği takdirde Birleşik 

AmC'rikaya gidip gitmi~·eceği su-

• aline karşı da B. Matrnoka, böyle 
bir şeyin meyzuu bahsolmadığını, 
çünkü henüz zamanı gelmediğini 
söylemiştir. 

Yakında sulh aktedilmek ihti. 
ma:lerin-e dair gazetecinin bir su· 
aline de B. Matsuoka •Belki öbür 
gün• cevbını vermiş ve bu suretle 
dünya sulhunun yakında akte • 
dilmesi ümit olunmıyacağını söy
lemek istemiştir. 

AMERİKANIN KARARI 
ANt OLACAGA BENZİYOR 
Londra 9 (A.A.) - cB.B.C.• A. 

merıkada bıitün münakaşalar bir 
noktada toplanıyor. Amerikanın 

ani bir karar vermek mecburi • 1 
y<>ti ile karşılaşması. 

Ruzvelt hc'1ÜZ rahatsızdır, ya
tağından kalkmamaktadır. Katibi 
sı'ıhatioıin iyileşmekte olduğunu 
ve hastanın iıtıl bırakıldığından 

dolayı doktora şikayet ettiğini 

söylcmi,t•r 

Londr.1 9 (A.A.) - İngiLz hava 
lebliğı İngilterenin cenubu şarki j 
mıntakasmda ve Kent kontlugun. 
da salı giinü hava faaliyetı ve bü-ı 
yuk çarpışmalar olmuştur. 10 tay
yare düşürülmüştür. Diğer iki 
tayyare de dafi bataryalar tara • 
•fından düşürülmüştür. Bir İngiliz 
avcısı kayıptır. Bombalar atıldı. 

ğına dair haber yoktur. 
E\'velki gün düşmanın 12 avcı 

ve 24 bor.•bardıman tayyarf'Si dü
şürülmüş~ür. Bu suret!~ İngiltere 
etrafında bir günrlc 36 \&yyare dü. 
sürü:müştür. 

Bağdat radyo-
• • • sunun s ~sı ıyı 

duyulmuyor 
Beyrut 9 (A.A.) - O!i · Irak 

telgraf servisi faaliyetinı kesmiş
tir Bağdat radyosu da "Orl!'al 
değil, mutattan haff ı; arak du • 
yutmaktadır. Bu da Kral sarayın • 
daki mürsileden istifade edildı • 
ğini göstermektedir 

Bir Bulgar tekzibi 
Sofya 9 (AA.) - Maruf Yunan 

şahsiyetlerinin Bulgaristanda tah. 
.şidat kamplarına gönderildiği 
hakkında bir Amerikan kayna • 
ğından verilen haberl<>r resmen 
tekzip edilmektedir. 

Uzun vadeli 
ingiliz planı 

(l ine! Sa.hifeden Devam) 
derpiş etmektedir.• 

Sefir şunları ilave etmiştir: 
•- Hedefimize varmak için A

merikan malzemesine ve bu mal. 
zemen n bize vasıl olabilmesini 
temin için sizi iknaa ihtiyacımız 
vardır• 

Amerikan ordusu 
(1 ine! Sahifeden Dna.m) 

ralara diğer cüzütamlardan baş. 
ka paraşüt kuvvetleri ile dört 
zırhlı fırka da iştirak edecektir. 

Dilşl)'lan addedilen tayyarelerin 
yaklaştığını bildirmek üzere si • 
viller arasında tarassut teşkilatı 
kurulacaktır. Yarım milyondan 
ziyade kuvvetlerin iştirak ede -
ceği menevralar bir ay sürecektir. 

Balkanlı r Ja 
Vaziyete Bakış 

(l !net Sahifeden Deva.ııı) 

ROMANYADA 
İAŞE SIKINTISI 
Romanyada iaşe vaziyeti gittikçe da
ralmaktad1r. Rador Ajansı ekmek satı
~i hakkında bir karamaınc neşredildi
ğini bildirmektedir. Bu kararnamcy~ 
göre, Romanyada ikl gün ekmeksiz; 
günao olarak l~An edılmektedir. Bı.ı ıJd 
gün zarfında ekmek yerıne nusır la-
pası ycnccelctJr · 
ESKİ BAŞVEKİL 
KORiZİS İNTİHAR ETMİŞ 

' Kahircden Röytcr Ajansı, şimdi ilşa 
edıld !ğine göre, ~ki Yunan Başvekili 
Korizis'in 18 Nisanda intihar ederek 
öldüğünü bildirmektedir. 

Bu intihara sebep, taşıdığı mes'uli· 
yetin nğırlığı ve memleketin geçirdi
ği buhran hususundaki endişeler ol
duğu söylenmektedir. 
iTALYANLAR ŞİRA 
ADASINDA 

Bir İtalyan tebliğinin bildirdiğine 
göre, İtaJyan filosu Giridin Şimalinde 
Siklad adalarının en mühimmi olan 
Şira adasını da işgal etın~ltrdi.r. 

İngiliz • ırak harbi 
(2 inci sahifeden devam) 

min edilebilmektedir, Binaena· 
leyh bu bakımdan da cenup hu
dutlarımızda ansızm başlıyan har
bin nihayetlcnıncsi ~amimi bir di· 
leğimizi teşkil etmektedir, 

İki tarafın bir anlaşmaya var
maları düne kadar mümkün gö
rünmü)·ordu, çiinkii İngHizler dar
be ile iktidara geçen zümreyi gay
rimeşru telakki. etmekte ısrar edi
yor ve bu devletin adaınlarile te
masa geçmeyi bile kabul etmiyor
lardı. Dün Londra rad1·osu, bazı 
sartlar tahakkuk ettiği takdirde 
İngiltere hükiımetinin Irak hü
kumetini tanımıya ve bu hüku· 
metle iyi münasebetler idame et
meğe hazır olduğunıı bildirmi~tir. 
Irak hükumetini teşkil eden dev
let adamlarının bunu bir zilf deli
li telakki etmiyeceklerini ve İn
ı:ilterenin Irak ile samimi olarak 
anla!"ntak arzusundan mülbern i .. 
yi niyetin ezahürü olduğunu tak
dir edeceklerini umarız.. 

Hal kın ve hü
kumetin mesuli· 
yelve vazifesi 

<ıı..makaleden De,..... 
di teşkilatı ve dağıttığı broşürler
le daha geçen sene halka siper 
)'apınayı, gazdan korunmayı, da
ğılmayı ve diğer tedbirleri öğret
mi~tir. Hükumetin mes'uliyeti ve 
vazifesi halkı bu yolda elden gel
diği kadar ikaz etmek ve öğretici
lik hizmetini i(a eylemekti. Öğre
tileni yapmak ise doğrudan doğ· 
ruya halka düşen hizmet ve mes
uliyettir. Bunun için de halkın 
tehlikenin \'ukuunu beklememesi 
\'e - ne halde, ne görünürde lıiç
bir~ey olmamasına rağmen • teh
likenin içindeymiş gibi; şimdiden 
bir hava baskınını per\'asizce kar
şılamak için hazırlanıuası, öğreti
len usuller dahilinde kazmamışsa 
siperini kazınası \·c eksiklerini ta .. 
ınanılanıası lizımdır. Bah~esinin 

veya en ~.-akınındal i ar~a veya 
ıneydanın bir köşesinde sığınaca
ğı siperi hBli kazmanıış ,.c bunun 
kazılma.·ını hükum•tten beklemiş 
olan vatandaş: hakil.aten bir teh
like ~-ukuunda pe inen tesadüfün 
getirecc~i bir bomba parçası ile 
ölmeJi kabul etmis olduğunun far. 
kıı.da olmalıdır. llinaenale) h ah
~o.p, bahçesiz, sık. çöknıiye, yan
mıya, ka~amamıya lnüsait ev ve 
mahallelerde oturanların bu mes
uliyet \'e vazifelerini hükumetten 
\'e hiçbir kimseden. hiçbir şey 
beklemeksizin göziinünde tutma· 
ları \'e ona göre tedbirlenmeleri 
birinci mes'uliyet ve \·azifeleridir. 
Tevekkül ve tesadü(c bağlananlar 
için netice acı ve elinı olur. 

Hükumet; diğer sebeplerle he· 
raber bütün bunları nazara alan· 
lardan Al\ado!uya geçmek istiyen
lcr için de n1eccaııi seyahat ter
tipleri almıştır. Fakat, gitıniye 

talip olan ve hatta bılet ve "esika 
alanlardan bir çoğunun bu seya· 
hatlerden vazgeçtikleri görülmek
tedir. Buna hayret etmemek 
müml.ün değildir. Filhakika: 

- Siyasetimiz fevkalade ıyı 
gidiyor. Ancak mülki tamanılığı
rnızı, kayıtsız ve şartsız istikl5.li 
ınizi, hudutlarımızı ve cınniyeti· 
ruizi ihlal edecek bir talep veya 
tecavüz karşısında kalırsak; har· 
be g-ireceğirııize göre; neden böy. 
le bir \'3ziı et ortaya çıkmadan 

evimizi barkımızı bırakıp Anado
luya gidelim?, 

Diyenler bir noktadan haklıdır
lar. İnsanın evini barkını bozma
sı, eşyasını elden çıkannası, mu
hitinden, konu komşusundan ay
rıhnası, ailesinden uznkla~ınası, ra· 
halından, itiyatlarından fedakarlık 

etmesi güçtür. Fakat. bugünle ya
rın arasında h8.diselerin Türk \'8-

tanı it;in ne hazırladığını kiın bi
liyor?. Bugün Lizimlc çok iyi o
lanların yarın herhangi bir sebep 
ve bahane ile çok fona olmıyacak· 
tarını bu unıunıi hercümerç esna
sında nasıl takdir edebiliriz?. 

İkinci bir tereddüt noktası da ı 
şudur: 

- Bir tehlike sezilse hükumet, 
İstanbulu mecburi tahliyeye tabi 
tutar. Mecburi bir tahliye mev
zı• 11 hahsolmadığına göre ne diye 
gidelim?. 

Bunun da ~evabı aşikardır: Hü
kumet ve balkın bugünün harbi 
kar~ısında ayrı a)·rı mes'uliyet ve 
vazifeleri vardır. Hükumet elbet
te ki bir tecavüz karşısında kal· 
ınadığımız müddetçe; htanbul gi
bi bir şehirde mechnri bir tahliye 
yapamaz ve bunun mes'uliyetinl 
üzerine alamaz. Fakat, halkın id
raki, halkın hükiimete yardımcı 

hizmet, idrak ve zihniyeti İstan
bulun kesafetini \'e mecburi bir 
tahliye vaziyetinde de hükfune
tin yük ve mes'uliyetini hafifle
tebilir. 

l\Iaruf ifadesi ile bu harpte yan· 
gın bacayı sardıktan sonra tedbir 
almanın manası kalmamıştır. Harp 
yıldırım harbidir, ona gört de ha
zırlıkta takaddüm şarttır. Bu nevi 
hizmetlerde hazırlanmak, ihtiyat 
ve her türlü ferdi emni)·et tedbiri 
almak, şimdiki halde halkın has
snsiyet, idrak ve teyakkuzuna bağ
lıdır ,.c hüklımctin in1kan müsait. 
ken gösterdiği nakil kola~·lıkların· 
dan istifade etmek Jerindedir. 
Herkesin, herşeyden önce şunu 
bilmesi lazımdır ki, İstanbulda 
muayyen işi \'e mes'uliyeti olmı
yanların Anadoluya gitmesinde 
harp olmasa dahi; zarar yok, fay
da vardır. Nihayet gidecek olaa· 
!ar tebdilhan etmiş, memleketi 
tanımış, bol gıda rlmış ve ömür 
tazeleyen günler geçirmiş olacak
lardır. Fakat, bir harp \'nkuunda 
ise; hiçbir tehlike, hiçbir baskına 
maruz kalmadan hayallarım kur
tarmış, vücutları ile memleket 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

N3.9 
Yazan: F~ Machal'd Çevir-.: l~ P. SERTELLi 

Kalp sektesinden öldü diyorlar amma, 
cinayete kurban gittiği muhakkak 

Ölen kadın bar artisti 
. "d"? y k mı ı ı . .. o sa ... 

Ertesi sabah, ikinci kaptana üst 
güvertede rasladım: 

- Ne haber var, kpiten Tomas? 
Hala bir ipucu elde edemeda;m: 

'? mı .. 
- Hayır. Yalnız, ölen kadının 

çantasında hır not defteri buldum. 
Bu deftere bakılırsa, Eddy Gre<>n 
Amerikalı değil. 

- Ya nereli? 
- Rus Prenseslerinden birinin 

km olduğunu, ve anadili gibi in
gilizce konuşmasından uzun za
mandanberi Amcrikada oturduğu
nu anladım. 

- O halde ölünün hüviyeti hak
ku da daha esasL bir mcnba keş
fedebiliriz. 

- Na~,ı.. Bır merba m '· 
- Evet. G<'l'I' !lİn kütıiphanesın-

de Amerıkan,n büt:.n 'iincma ve 
bar artistlcrının fotoğraf a'b m
leri var Onları tetkik edelim. :Eğer 
o albümlerde kerdisinın fotoğrafı 
yoksa, Eddy Green isminin sahte 
oldu!!una kolayca hükmedebiliriz. 

- Çok doğru bir fikir. 
Hemen kütüphaneye daldık. 
Al ıümleri çıkardık .. Birer birer 

gözden gPçirmeğe başlad.k. 
Kapiten ToMas sarışın, on se

kiz yaşkrında ince bir kız resmi
nin önünde durdu: 

- İşte, bu fotoğrafın altmda 
oEddy Green. yazılı. Brodvey St
ritte • Üç yıldız. barında çalıştığı 
il:h·e edilmiş. 

Derhal ı:otoğrafa göz attım: 
- Evet. Kendisine çok benzi

yor. Fakat, fotoğrafın altınd~ •M• 
işareti ,·ar 

- Bu işareti ben de gördüm. 
Bazı kartların altında bu işaret 
göze çarpıyor. 

- .M. işarC'ti • Mort. kelimesi
nin başı'1daki harftır Yani ölmüş 
demektir. Bu albümü her sene 

kontrol ederler ve ölmüşlerin al
tına bu işareti koyarlar. Seyyah

lara kclaylık olsun diye .. 
Kapiten Tomasın kulağına e-

ğildim: 
_ O halde \'erdiğiniz malıirnat 

dO!;l'I.· ut. U. n Ka..ı.n, lıakiki Ed· 
dy Green. değıl Onun benzeri. 
Ad.nı çalmış .. Kendinı onun yeri
ne koyarak pasaport almış. Fakat, 
mademki bir Rus Prensesinin kı· 
zıdır .. Bunlara neden ılı ti~ aç f!Ör
müş'. Bu bir sahtekarlık değil mi
dir?. 

- Neden mümkün olmasın?. He
rifln ağzından puro düşmüyor ki.. 
L. ten kendini de puro fabrikatö

rü olarak tamim~ değil midir? 
İçime bu şüphe girdıkten sonra 

ben de yavaşça sigara salonundan 
çıktım. 

İkinci kaptanla konuşuyorum: 
- Bili ölmüş diyorlar. Merak 

hizmetine koşmuş ve yine böyle 
bir zamanda ordunun muhtaç ol
duğu vasıtaları ,.e hükumeti ifa 
edeceği hizmetlerde tamamile 
serbest bırakın~ olacaklardır. 

Harp dışında bulunduğumuz 

müddetçe lstanbulda oturmak bir 
nimettir; fakat harp \'ukuunda da 
en büyük tehlikedir. Nihayet İs
tanbulun ahşap evlerden, kesif 
mahallelerden, ağaçsız ve mey
dansız sokaklardan, denizüstü ve 
denizaşırı muvasalalara muhtaç 
semtlerden ibaret olduğunu hatır
dan çıkarmamak lazımdır. Harp 
dışı kalacağımız hususundaki em .. 
niyet bugiin yiizde doksan dahi ol
sa; geriye kalan yüzde on ihtimal 
daima şiiphe ve ihtiyata hakim ol· 
malı ve halkımız her bakımdan o· 
na göre tedbirli bulunmalı; her
kes tek niifus zayetmcden milli 
müdafaada ve memleket hizme
tinde bulıınabilmenia yüksek ga
yesini 1nüdrik ohnalı; bilhassa 
mütekaitler, mallıller, hastalar, 
dullar, çocuklar, kadınlar, ihtiyar
lar mevcut imkanlardan istifade 
edip §ehri terketmeli \'e geriye 
kalanlar da hava taarruzlarına 

karşı k•ndi hayatlarını emniyet 
altına almalıdır. 
Şimdiki halde karar ve idrak 

hamleo;;i11in htikümete değil, daha 
zi~·ade halka düstüğ'ü aşikardır 

ve hakikatı. kendisi budur. 
ETDi İZZET BENİCS 

• 

ettim.. K.iıındir ölen? 
- Yirmi altı yaşlarında bir baır 

artisti. 
- Nedl!'.ll ölmüş acaba?. 
- Gemi doktorumuz ka\b sek-

tesinden diyor. 
- Siz başka fikirde mi~'r.iz? 
- :IDvet. bir cinayete kurban 

gittiğini iddia ediyorum. 
- Del!lil var mı?. 
- Çok.. Parmak izfori.. puro 

külleri.. ve kapının iç tarafındaki 
kahve rengi muşamba üznhde 
bir ayak izi. Maamafih yabanc. o
larak ne gördümse hepsin -ı fo
toğraflarını aldım. 

- Kamara sahibinden ~ · pht'n :z 
yok nuı?. 

( Arka.sı nr) 

Harp Vaziyeti 
( 1 in ' s~cden Dt:vam) 

etmekte \e Alman . İtalyan kıta
larıııın ikmal işlerim güçleşt,r
mcktcdir. 

Bu şartlar altında Alman - ltal
yan ordusuııdmı ~!ısıra doğru bü
yük bir lıarcket hcklcııemez. 

Tralılusgarp uzak olduğu içııı ffıı· 
gazi)İ ikmal Ü!:sü olarak kullan
ınak istiyen Ahnanların dcni1. mu
\'D ·alası haliı zayıftır. n;,,gazi sık 
sık ha\·a hücunılarına ugraın:ıkta 
dır, 

Alman bava faaliyeti bir kaç 
gündenberi Tobruk kalesine inhi
sar edi1·ordu. Amerikan ı:emileri 
Kızıldenize girdikten sonra, Al· 
maıı ha\'a kuv..etleri hedef ol•rak 
Sü\'eyş kanalını ve İskenderiye li· 
nıanmı seçmişlerdir. 

1·8 mayi$ gecesi mihver bom
bardıman tayyareleri Süveyş ka
nalı mıntakasında 2 saat süren bir 
biicum yapmışlardır. Bu bombar
dımanın tafsilatını iki tarafın res
mi tebliğlerini gördükten sonra 
öğrenebileceğiz. 

Libya cephesinde tayyare ve 

zırhlı vasıta üstünliiğünli Alınan

lar henüz muhafaza etmektedirler. 
İnsan kuvveti bakımından ise Nil 
ordusu herhalde fazladır. Fakat 
tayyare ve zırhlı vasıta olmayın
ca, piyadenin bu harpte yapabi
leceği iş pek azdır. Geçmişin bü
yi.ik ordulan yerine zamanımızı.a 
kuvvetli orduları kaim olmuŞıur. 
Eskiden ordunun şu kadar piya
desi, bu kadar süvarisi tabiri çok 
kullanılırdı. Şimdi şu kadar tay
yaresi ve bu kadar nıotörlü tümıe

ni tabirini kullanmak moda ol
muştur. Nil ordusuna düşen ise 
tayyare ve zırhlı \'asıla üstllnlü
ğünli temin etmekfü. Çölde bü
}'Ük ordu zaten harekat yapamaz; 
kuvvetli ordu iş görebilir. 

Girit adası İskrnderiye limanı 
ile muvasala kmin etmektedir. 
Sü\'eyş kanalı da Amerikan ynr
d1mının toplan1na ve te\'Zİ nokta• 
sıdır. Bu itibarla Alman ha\'8 kuv

vetleri için mühim birer hedeftir. 
Bu hedefler üzerinde Alman hHa 
hilcumlarıoın nıuhtelif fasılalarla 

devam etmesi muhtemeldir. Yani 
Almanlar da İngiliz ha\'a tabiyr
sini kullanmağa baslanııshı• dır. 

Ingiliz hava kuvvetl~ri Almaıı -
İtalyan ordusunun ikmal üslerini 
ve muvasala yollarını bombardı
manı esas vazife biliyordu; Alman· 
lar da hava kuvvelerine şimdi 
böyle bir vazife vermi~ bulunu
yorlar. Bu mücadelede hangi tara
fın kazanacağını kestirmek kabil 
değildir. Vasıtanın göreceği i~ o
nu kullanacak ellerin meharet ve 
fedakiL!'lığile mütenasiptir. 

2) EGE DENİZİ!l."DE: 
İtal)·anlar Şira adasını işgal et• 

tiler; Almanlar ıdaları işgal eder
ken paraşütçü kıt'alar da kullan
maktadır. Tahmin ettiğimiz \'CÇ• 

.hile Mataban burnu - Rodos hattı 
şinıalindeki Yunan adalarıııın iş· 

gali kısa fasılalarla de\'am etmek
tedir. Bundan sonra nıih,·erin re· 

. nup i<tikametinde ilerlemesi iı:in 

Girit adasını işgal etmesi lıhımdır. 
Girit adası, Mısır ve SiinJş ka
nalına uzanan en kısa deniz yolu 
üzerindedir, Yani Sicilya - Trnb
lusgarp arasında Malta nev<e E
ge denizi ile !\.1ısll' ara"ında r.irit 
adası da lıl'men ayni şeJdir. Girit 
adasını almadan Kıbnı Ö7Pt"inde11 

şarka yol açmak v•)"a 1 ilivo ~11-
lüne, 11'.lı.lıra inmrk t•h 1 kelidir. 
Çünldl her iki lstikcmctıe mllı ~e
rin hava ~t' dcni'Z ıntP.-~ .. :.ııas:nı 
tehdit etlcttk vniyetl•tlir 
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ltaı,anıann vatan parçasına el atacaklari 
'Jlllardan beri biliniyordu~ 

Evlilik hayatımızda, hemen ço
ğumuz mesut değildır. Acaba ne. 
den? Dikat edersek, karı koca an
lllljamamazlıgı ekscrıya bir hiç 
yüzünden ileri gelmektedir. 

Bu fMJ!de ne ıım makabil ted
blrltt alm&blllr'I Trablusun düş. 
man eline aeçmesine sebebiyet 
nrenlerin başında siz vardınız. 

İhmaliniz., Iakaydinız şımdi Afrl. 
Jı:adaki mes'ut topraklarımızı düş. 
man çiz:ınesiııin i&tilası karşwıı
da ıztırap içlıı<le hıra kmıştır. 

Ve .. bu heyecanlı sözler mec • 
li.lteki hadid havayı kamçıladı •• 
İbrahim Hakkı paŞ3yı ittiham e
den meb'ualar bir ağızdan hay kı
nştılar. Yusuf Şetvan devam et
ti: 

- Mukabil tedbırden bahsedi. 
liyor. Acaba nasıl tedbir bunla!'. 
Yani alınmıyan, alınması akla 
gelmiyen tedbirk?r mi? İş işten 
geçtikten sonra burada tedbirden 
bahsetmek ı;ok gülünç bir aczin 
iladesindeıı başka blrşey değil • 
ciır .. 

asır evvel bu sularda, Prevt!2le Ö· Halbuki, evlenişimizin daha ilk 
nünde perişan etmiştı.. .günlerinde, izdivaç hayatımızın 

İtalyanlar bu hezımeti hiç u- sonuna kador muhafaza edeceği-
nutmuyorlardı. Ve .. dört buçuk miz bazı itiyatlara alışmaklığı • 
asır sonra, Barbarosun torunları mız lazım geliyor. 
tam bir ataletle babalannın şöb. F.ğer bir çok cilelerde geçim • 
retıle taban tabana zıt bir hece. Sizl.k olursa. bu da mütekabil kü. 
riksizlik •ı,ine düştüğü zaman 1- çük fedakarlıklara katlanmayı -
talya hem a!'a vatan toprak'arın- şımızdan ileri geliyor. 
dan b.ir parçayı çalmak hem de Onun için ba:yar_ara ve baylara 
hiçbir ş~yde~ haber, ıılmıyan .ki kolaylıkla takip edcbilecckle~i 
Türk harp gemis;;:ıi Preveze ,ima. bır kaç tavsiyede bulunmak is • 
nında topa tutara "k Bar barosun yoruz: 
Preveze zafer. yı,dönümü günü BAYANLARA: 
mukabil bir denız harbi kaza-ımak 
fırsatına kav..ışınuştu. 1 - Kocanızdan bir şey istedi. 

Prevezede Alpngot, Tokat ve l:ıniz zaman, emreder gibi tavır 
Antalya botlarilc Trablusgarp ya. takınmayınız. En nihayet unut • 
tı vardJ. mayınız ki, o sızin efendinizdir. 

Bunlar liman muh !azasına ve 2 - Hiç- bir sebeple sigara iç • 
Adriyatik sahiller;'ldc kaçakçılık mesine mani olına),nız. Çünkü o 
yapılmamasına memuren orada bu zevkten mahrum edilmesiru 
bulunuyorlardı. Herbı.ri beyyi sı- affetmez, her halde illı: fırsatta 
nıiı bot azmanı olan bu ge!T'Jerin nahoş bl!' muamelede bulunur. 
4,7 !ık bırer Nordanf"ld topundan 3 - Her şeye rağmen, her aıı lo-
baika silahı yoktu. İkişer de tor • yafetinize dikkat edJniz. Başkala. 

başka bir kadında çıkabilir. Ko
canız, habersizce arkada~larile 
gelirse, evde sofraya çıkaracak bir 
şeyler bulundurunuz. 

ô - Çok '5evinçli olduğunuzu 
kocanıza. anlatmak maksadile o
nun arkadaşlarile labualice ko • 
nuşmayınız, şakalar yapmayınız. 

O zaman bilakis kocanız sizin her. 
cai mizacta old-.j'lnuza hükme -
der, o da kelebek vari başka bir 
çiçek arar. 

BAYLARA: 

1 - Yazıhaneden yahut daire
den çıktığınız zaman sinirli ise • 
niz, eve gı tmeden evvel sinirini.. 
zi dinlendirmek için şöyle bir do
laşınız. Çünkü karınız sizin bu si· 
nirlcnmeniztlen mesut değildir, a. 
cısır.ı ona da tattırmıya hakkınız 
yoktur. 

2 - Unutmayınız ki, hed,yeler 
dostlukları kuvvetlendirirmiş. 
Karınızın sevgisini daha çok 

kuvvetlendireceğine şüphe yok. 
Ara sıra bir buket çiçek, bir eşarp 
bir çanta veyahut buna benzer b!.r 
şey ... O zaman, kannız: cNe iyi 
kocam var, lrep ben.. düşünüyor• 
der, memnun olur. 

İtalyanlann bu mukaddes vatan 
parç:ısına el ata<!aklarını anlamak 
içın hilkümet reisi olınağa lüzum 
yoktu .. Bu, yıllardanbert herke • 
ııiQ bildiği bir ıeydi. Binaenaleyh 
hükılınete düşen vazt!c bu uzak 
vatan topraklarını müdafaa ve 
ır._ 'ıafaza için daha çok önceden 
tedbırler alınaktL N.çin bu ted • 
birleri almadınız? 

pido kovanı taşıyorlardı.. rı için değıl, ancak kocanıza hoş 
Trablusgarp yatı da yandan gön.inmek !çın iyi giyindiğiniz I 

çark!., Abdülaziz zamanı gemi • hissini veriniz. Kocanız evde iken 

3 - Arkadaşınızla beraber bu
lunuşunuzun, sizi kar•nız..a bu -
lunrr anızdan fazla aliıkadar et • 
tiğini hisslttırmeyiruz. O zaman 
karınız arkadaşını~ dü~"'an ke. 
sJeceJ<t..r ve siz, oıtl.ırdan uzak
laştırmıya çalışacaktır. . Trablusta bulunan kolordunun j 

,11r fırkasını çekip Yemf'ne gönder. 
mek, Kuloğlu milis ocaklarının ef. 
ndmı ortada nkaldınnak, Trablus 
kuvvetlerine ait yüz bin tüfengi 
tamir için geçen yıl buraya ge • 
tirtip Yfiine göndermemek, sü • 
nri alaylarından bir tanesini 
lAğvetmek .• Alınan tedbirk?r, mu. 
kabil ve ıstilayı önleyici tedbirler 
bunlar mı? 

!erinden bir yattı. Yal~ız bu'l • ı kirli !ek .J elbiselerle dolaşmayı. 
daki top daha büy-.:k çaplı fakat ruz, kremlerle uğr"§mayınız. 
tahta takozlara bındir.lmiş bulu· 4 - Eğer kocanızın ailesi, 
nuyordu. annesi, hemşiresi, kardeş· var-

Sonra, yat eskiliğı'lde~ sık, sık •a. onlara kendi akrabanız gi • 
tamire muhtaç oluyor, ikide, bir- bi muamele ediniz. Yani onların. 
de İstanbulu, Haliçteki tersaneyi da sizin akrabanıza ynpmasım is. 
boyluyordu. lstediğinız muameleyi yapınız. 

1ıa.nıharpten bir ay evvel Trab. Bir teyzeyi. yahut !htıyar bir akra-
lusun kazan boruları akmağa b~ bayı ziyaret etmek 15zım gelin • 
lamış, tamir için istanbula gön- ce: cAmnn, ~mdi kim gidecek?• 
derilmişti. Hamidiye bu sırada o- diye surat asmayınız. 
nunla birlikte İstanbula gelmiş, 5 - Kocanız arzu ettiği zaman 
havuzlanmış, eylfılün yirmi al • daima sokağa çıkmıya hazır bulu. 

Fakat daha limana gelir ge'mez miye auşırsa, kim bilir, karşısına 

4 - Bütün gece gazete veya ki
taba burnunuzu sokup, karınızı 

bir köşede ne yapacağını bilmez 
bir halde bırakmayınız. 

5 - Eil"r karınız tuva'eti ve • 
yahut ev tç!n fazla masraf yapı. 
yorsa, bunu tatlı dille anlatınız. 
Fena günler geldiği zaman, elde 
biraz tasarruf edilmiş para bulun
masının çok faydalı olacağını öğ
retiniz. 

6 - Daima müsamahalı olu • 
nuz. 

Niçin bugüne kadar Trablusa 
bütün saydJğmuz noksanları za. 
ınanında tesbit ederek tamamlıya
cak bir vali gönderilmedi .. Niçin, 
niçin, niçin ... 

tıncı günü de Prevezeye avdet et. nunuz. Eğer kocanız yanında siz 
mişti. [ olmadan ö!('ye beriye yalnız git. 

yat süvarisi Preveze komodoru ----------------------------
Tevfik Beye şöyle bir haber ver. \ A H L A" K 

Bu niçinler celse boyunca uza
mağa müsait bir sual &llall sinin 
ilk zincirleri halindeydi. Meclis 
gürültü içinde yerinden oynu • 
yor, kürsüde bulunan Sadrazam 
kan, ter içinde bocalayarak bir 
haklı hücumun karşısında ken • 
disini nasıl müdafaa edeceğini 
bilemiyordu .. 

Şimdi, Hakkı pepya dii§en bir 
yazife kalmıştı.. 

İstifa etmek! 
O da bunu düşünerek kürsüye 

Qrnıanınağa koşan hatiplerin kı· 
mıldanışları arasında mevkiini 
bıraktı .. Yalnız ayrılmadan evvel 
Roma sefaretinden verilen bu hu· 
sustaki teminatın müsebbibi mi • 
ralay Ramiz Beyi hatırladı. Bunu 
ileri sürdü: 

- Roma sefaretinden yaptığı. 
mız tahkikatta: İtalyanın hiçbir 
veçhile böyle bir maksat ve emel 
beslemediği, bu uğurda çalışma • 
dığı bild:ri~tl .. Hükumet; ken
di emrindeki tesıs, teşekkül ve va. 
11talarla haber ve malıimat edi • 
Dettk iş görür. Bana Roma sefa
retinden gönderilen raporda bu 
ıekilde sarih ve kat'i teminat ve
rilirken İtalyanın bugünkü te • 
cavüzünü ileri süren düşüncelerde 
bulunmak bu tecavüze zemin ha

mi§ti: 
- Trablus a ının kaı:an bo • 

ruları yine akıyor, istim tutmu • 
yor .. 

Tevfik Bey hayretle sordu: 
- Ne dediniz? Kazan boruları 

mı akıyor? Acayip şey doğrusu .• 
Bunun tamiri için 1stanhula git. 
mediniz mi? 

- Evet.. 
- Tamir yapıldı mı? 
- Evet .. 
- o halde? 
Yatın kaptanı gülümsiyerek el

lerini yanına açtı, ilave etti: 
- O haldesi, filan yok korno -

dor bey .• Gemi o kadar hurda ki 
daha havuzdan çıkarken tekrar 
ıakatlanıyor, tamir i.-tiyor ... 
Maamafıh o g<'ce prevezede Do. 

nanına Cemiyeti menfaatine ve. 
rHecek konser, yatın güvertesinde 
verileceği için Trablusun tamiri, 
ertesi günü Reşadiye gönderilip 
yaptınlmnk üzere tehir olundu. 

Trablus yatının güver!('s!nde 
verilen konser çuk muhteşem ve 
çok eğlenceli olmuştu .. Bütün Pre
vezenin zenginleri en mutena kı· 
yafetlerile yata gelmişlerdi. Me. 
mur ve su bay a.ileleri de bu güzi. 
de kalabalığı ikmal ediyordu. 

(Arlcaaı oor) 
zırlamak. çanak tu~mak demekt. .. 1 --------------
Ve~ Sadrazam künüden iner in-1 f 

mez hükümetin istifasını saraya B o R s A 
bild:rdi. ' 

Yeni kabineyi teşkile Saıt paşa 1 · »= 
memur edildi. Nezaretlerde cüz'i 3 Mayıı 1941 
dcğış:klik yapılarak yeni hüku • ---·-4 

M 
"_._ · AcWf n B.apan" 

met ec ..... ..., ıtımat reyı aldJ, buh. ı Sterlio 1.2025 
ranlı vazryet karşısında Omıanıl ıeo Dolar uo~ 

:&mparatorluğunun dümenini eline ıııo Fraalı: 
lllO Li~t 

alan Sa.it paşa harbin ilk hazırlık. 100 isvlçr• n 
larına .eferbeclik ilAnile ~~ 100 Florin~ 
oldu.. ıoo Rayifmarıi 

Harbin bllflaY1fllll; İtalyanlar 
29 eylul 11111 cuma günü, Babıi· 
lıiye nota verildiği zaman donan· 
ınalarile Preveze limanına baskın 
yapmakla fillen açtılar .. 

ıoo Belııa 
ıoo Drahmi 
ıoo Leva 
ıoo Çek kroılu 
ıoo Pe('eta 
100 Zloti 
100 Ponfil 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen • • 
ıoo iıveç ıtrmu 
100 Ruble 

- I0.85 --------88.915 
I0.525 

Preveze baskını; yıllardır derin 
bir kinin ihti.rasile kavrularak Bar. 
baroeun Venedik Amirali Andrya 
D<>ryayı peri§8ıı ettiği giin ya .• 
pıldı-

Venedik .Aıniralinin lrumanda
lllndak:i yüzlerce parçadan mürek· 
kep ve aşağı yukarı bütün Avrupa 
devletlerinin müttehit donanma • 
aından meydana gelen fı yu, bü. 
yük Türk kaptanı Barb3rn•. dört 

ll!!HAM TI: TAHVİLAT 
İkramiyeli % 5 1938 19~ 
Erııani 'llo 6 İkram!· 
yeli lDJll 
Sıvaıı - Erwrum 
11. llA Vll 19.40 
T C" ll! ez llo'lkMı 104~ ıo4.25 

(Sıcak bir yaz günü· Neri· 
me bahçede, büyük bir jlğa
cın gölgesi alhnda ıezlonga 
uzanmıf, roman okurken u
yuya kalnııt· Kitap dizlerin· 
den yere dii§mÜ§. O sırada 
bahçeye gelen amcazadesi 
Cevdet onu bu halde gürü· 
yor. Bir ağaç dibine bırakıl· 
mıt bir bahçivan kovasından 
bi:-az su alıyor. Yüzüne ser• 
piyor. Genç kız hafif bir fer
yatla uyanıyor, yerinden fır· 
lıyor.) 

Nerime - Kim o münase
betsizliği yapan? Sen misin 
Cevdet? Utanmıyor muaun? 

Cevdet - Bunda utanacak 
bir ıey yok zannederim. Se
ninle ,aka ettim. 

Nerime - Bu, taka değil, 
i.deta ahlaksızlık. 

Cevdet - izah eder misi
niz bayan?. 

Nerime - Ahliksızlı ya •• 
Cevdet - Peki, ahlik ne 

demektir? 
Nerime-Ahlik nedir mi? 

Ahlik teydir·· Yani·.. Biraz 
evvel kitapta okuyordum (ki· 
tabi alarak sahifeleri çevirir, 
okur) ahlakın esası tudur: 
Kendimize yapılmasını iate· 
mediğimiz ıeyi, batkalarına 
yapmamak! Sen uyurken, bi· 
risi gelse, yüzüne au atsa, is
ter misin? Hayır, değil mi 1 O 
halde bana au atman ahlak·' 
ıWıktır. 

- .Cu hesapça ckendimize 
yapıldığını iatedi&imit fCYİ 
batkaaına yapmak• ahlika 
muvafık olacak. 

- Pek tabii •• 
- O halde m':•aadenizle 

bayan (Cevdet birdenbire 
Nerimeyi kollarına tlarak 

öper). 

Göz Doktoru • 
Nuri Fehmi Ayberk 
~ Jtün:rune bas*anetl 

Göıı Miltehasmı 

Wanbul Beled.17e .._. lla&t 

(3 lea 110nra. Tel. 13212 

l.!!11 ____ DOKTOR•---.. 

Feyzi Ahmet Onaran 
ciLDİYE VE Ztlm\Evfn 

MtlTEHASSISI 
(BabıAli) Ankara caddeol Cağal· 

oğlu Yokusu K6se bosındıı No 43 

FalOı Sulh binci Huk1* Mahir.
Sat,. M<murtııkundaıı: 

Emin ile Hatı.ce vwnslerinin tasar
ruflarında bulunan Fatihle Manisalı 
Mehmet Paşa e>kl Toprak sokak yeni 
Külhancılar sokağında eski 7 yeni 15 
no. bir tarafı gümrük ketebesinden Sab
ri Bey ve bir tarafı imam Hacı Mus
tafa Efe-ndJ ve hissedarları ve tara
feyni tariki4m ile mah~ut Fetva Emi
ni Ahmet Efendi vakfından bir kıt'a 
arsa izalei JUyu zımnında açık arttır
ma suretiyle ı0/6/941 tarlrune mü· 
sadi! Sah günü saat 14 ten 16 ya ka
dar Mahkerue B~kAtibinln odasında 
atideki şartlar dairesinde ve tapu kay
dına göre satılacaktır. 

O gU.nO muhammen kıymeti olan 
1205 liranın % 75 ini bulduğu takdir
de ihale edileeE"k, aksi takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak u .. 
zere 20/6/4ı tarhine müsadit Cuma 
günü aynı saatte ve aynı mahalde sa
tışa devam edilerek en çok arttırana 
ihale edilecektir. 

ı - İşbu ııayri menkulde müseccel 
ve ıayri müseccel hak sahiplerinin ta· 
nbi lllından itbaren 15 giln zarfında 
vesaikiyle birlikte milracaatlan lAzım
dır, Aksi takdirde gayri müseccel hak 
sahipleri paylaşmadan Jıarlç kalacak· 
tır. 

2 - Artt.trmaya girecekler 3 7,5 
ni~betinde pey vereceklerdir. 

3 - Arttırma bedeli -indir. Müş
teri bedeli ihaleyi miadında verm=re 
ihale fC' hedilerf"k gayri menkul yent ... 
den arttırma.ya çıkanlır ve en çok art
tırana ihale edilerek arnd:ıkl !ark ve 
zarar b114 hüküm müşteriden alınır. 

4 - İhale tarihine kadar vergiler 
hissedarlara ve % 2,5 tellAliye ile 20 
senelik evkaf tA.vU: bedeli müşteriye 
aiUir. 

5 - Şartname bugünden itibaren 
herkesin görebti~ği surette açıktır. 
Fazla ma!Qmat ı.tiyenlcrin satı, 183 
No. ne memuriyetimi.ze müracaat... 
lan lizımdır. 

ı - Ana ı:ıo.ı;o te<biindedlr. 

e TAKVİM e 
amni tS!i7 Hızır ı H1<TI ı~iO 
l'Iİ.SA1' 

4 
' •• AJUJt 

26 J 12 
Yıl Nı Ay 1 Vau,.ti Euuıi 

MAYi S 
S. D. Vıı.l<.it S. D 

5 49 o--. 9 36 

9 
13 10 Ötlo 4 57 
17 05 İkindi 8 51 
2014 .t.lışam 12 00 

CUMA 
2200 YU.. 1 47 

3 49 t-ıı. 7 56 

~~PARA~, 
\ RAYAT YARlfllll1' 

1"'1'11.., DİREKSİYONUOUR 

T. 18 81Dlra11. 
KiiçiiJı T _, ı wf 

~ heııapları 1941 
~ ikramiye Pi.anı . ~ 

! KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Kayı. ~~ 
~~ ı Alwtoı, 3 İkinci!eşrin ~~ , 
!~ tarihleıinde yapılır. ~~ 

~ 1941 ikramiyeleri \ 1 

ı adt;t 2000 L.lık - 2000,-Lira 
s • 1000 > - 3.ıoo.- > !~ 

1 

2 > 750 > = ı5oo.- • !~ 
~ 4 • 500 • = 2000.- > ! 
~ 8 • 250 > = 2000.- • !~ 
~ 35 > ıoo > = 3500.- > ~ 

! 80 > 50 > = 40-00.- > !_ 
!~ 100 > 20 > = BOOll.- > l 
.. ~-

9 Mayıs 1941 
ı8.00 

18.03 

18.30 

19.30 

ı9.45 

19.50 

Pr?gram, ve Memleket Saat 
Ayarı, 

Milzik: Radyo cSvinı:> Ku
arteti (!. ÖZgür ve A~ Bö
cekleri) 
MUzlk: Çitle Fıısıi (YDln1% 
Kadmlar). 
Meır eket Soat Ayarı, ve A
jans Haberleri. 
Koou:nıa: Ziraat Takvıml. 
Milzik. Seçllmi& Şarkı ve 
Tilrküler. 

20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Temsil. 
21.30 Konuşma (İktısaı aSati). 
21.45 J\1u~•k: Rady Sa.on Orkes-

~rası (Violonist Necip Askın 
ldareSJrıde). 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri; Ziraat, Esham -
TahvilAt, Kambiyo - Nukut 
ll<>rıı:ı.sı (Fiyat). 

22.45 Miızik: Radyo Salon Orkeo· 
trası Programıvm dcvnmL 

23.00 Milzlk: Cozb:uıd (Pi.) 
23.25/23.30 Y•rınk• Program. ve 

Kapanıı. 

YARINKI PROGRAM 

8.00 Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

8.03 Ajans Haberleri. 
8.18 Müzik: Hafif Parçalar (Pi.) 
8.459.00 Ev Kadını - Yemek lis-

tesL 
13.30 Program, ve Memleket 

Ayarı. 

13 13 Müzik: Türkçe PIAklar, 
13.50 Ajans !laberleıi. 
U.05 Müzik: Türkçe PIAklar Proıı· 

rammın devnm1, 
14.20 Jduzlk: Riyaselicumhur Ban

dosu (Şef: İhsan Kilnçer) 
15.00/15.30 Müzik: Hafif Melodiler 

(Pi.) 

DEVREDİLECEK İHTİRA Bl:RATI 
cMürekkf'P Cazibe mesaha al:ltı> 

bDkkındaki ihtira için alınmış ol:ın 4 
Haziran 1937 tarih ve 2416 numaralı 
ihtira beratınm ihtiva ettiği hukuk bu 
kerre, ihtiraı Türklyede mevkii fiile 
koymak için icara verilmesi teklif .,.. 
dlln1ekte olmakla bu husu..<;a fazla ma
llımat edinmek lstiyenlerin Galatada 
Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 numarala .. 
ra mil.nlcaat e}'lemeleri ilAn olunur. 

DEVREDiLECEK Dr.l'IRA BERATI 

•~il Fennuarlara mahsus ,erit> 
hakkındaki llı.lu-a için alınm!f olan 23 
Haziran ı939 tarh ve 2775 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hlİkuk bu 
kerre, ihtira! '!'örk.iyede mevkii fille 
koymak için icara verilmesi t<'kli! e
dilmekte olmakla hu hususa fazla ma
IQmat edinmek istiyenlerin Galatada 
Aslan Han 5 inci kat ı - 3 numarala; 
ra müracaat tylemeleri ilAn olunur. 

Deniz levazım Satmalma 
Korııİ•yonu ilanları 

ı - Tahmin edilen -li c7000> 
lira olan 5000 metre erat yazhk elbUJe
lik k\UIIOflll 14 Kayıa 941 Çal"J8mlıa 
&ünü -ı 14 dol PıwırWda ebilt...-1 
yapılacaktır, 

2 -. mc temnat.ı <375• Hra olup prt
naems. btt Cdn kcmUoJondıın paı:aa& 
olarak alınabilir. 

3 - İatek.Werin helll ıiin ve aaatı. 
kanunun i&ledli! vesaikle birlikle 11-
tanbuldalD komilyona nıMrıocaatları. 

"2582> 

* 
1 - İhtiyacımız olan ı488 adet idi· 

lllör çevaly•I 10/5/1941 Cumartesi 
ııwıu .. aı ıı de pıwırbkJa ııa1m. ah· 
nacaldir. 

2 - İ9teltli.leriıı belli 8ÜD ve oaatıe 
ICamnpaf8<la bulunan kom~ondn ı.a.
zır bnhınmaıan Uin olunur. c3Saı. 

Sahip ve Başmuharriri: Etem 1zzet 
Benice - Neşriyat Direktörii. 

Cevdet Karabiwa 

tliılınsn.i si"• İ$ 8ANK.d 
~MiVıtl..i H&:SAP 

Devlet Demıryollan Ye limanları fşletma u. ıJaresiılaJ 
Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıfları aşa&•da yazılı iki ırof 

me ve eşya her grup un avrı ihale edilmek uzere , .. 0.5.194i) fı;J.lJ gül' 
nnda yazıh saatlerde Haydarpasada Gar hı.nası dah lındekı Komi!Yoıı 
dan açık ekslllmc usuliy e ıatın almaca klır. 

Bu J,,e ılrınek lsliyenlerln her a:nıp biza.'1Jlda yazılı mu\-akkal 
kanunun taym elt.!l v .. ailı:le birlikte eksiltme gQnu s:ıotL~c }<adat 
na mflracaallon !Azımdır . 

Bu işe aft şartnameler komisyondan paraıız olarak dağıt 1 nakt:ıdıf• 
1 - 20000 adet kuçük hasır &fipürge muha.,,,en ced , ııootıl 

vakkat teminatı (150) lira olup açık elı:.Utme , saat ( 10,45) onu )urk 
pılacaktır. 

2 - 25000 adet cllllı parlak çini muhammen bedeli (2750) lira 
temlnatı (206) lira (25) kUCUI olup açık eksillmesı saat (11 ı5) on biti 
yamlacaktır. <3594> 

•Elektrikle kuyu kuyudatı alm•ta 
mııhsus alltt> hakkındaki ihtira Jçin 
alınllllŞ olan 9 Haziran 1937 tarih ve 
2404 numaral.ı ihta·a beratının ihtiva 
ettiii huk L bu ke:-re, lhtirai Türk!• 
Yede mevkii !ille 1<oyıra!< ıçın icara 

ver; mest tek· f edilmekte olmakla hu 
husU>a fazla malfunat e<Lnmek isti· 
yen 'erin Galatada, Aslan Han 5 inci 
kat ı - 3 numaralara müracaat eyle
meleri ilAn olunur. 

tira ber t nın htıv!J. ett 
dın mevkii !ıüe ko n 
re b..ı.şkasına icar-.ı verilır 

dllmcktc oı-naklıı ""u ~ususa I 
lfımat t'dır. nek ıstlyenlerın 

Aslan ı·ın 5 ınc l<1t 1 - 3 11 

1 !ara mı.._ acı. t cylemcı. i ,JAıl 

DOKTOR 
Babz Cemal 

ı· C.,clz Hekim• 

Dr. Murat Rami A'fo 
LUKMAN HEKThl 

DAHİLİYE MÜTEHASSISJ 
• Divanyolu 104 

'1uayenr !ilaatıerl: !.5 ~ 8. Tel: !!398 

DEVREDiLECEK. DITIRA BEllAU 

cNJAlan hakkındaki icat için alın· 
mı, olan 12 ·remmuz 1939 tarih ve 
2760 numaralı ihtira berntmın ihtiva 
ettiği huku.lı. bu kerre başkasına devir 
veyahut mevkii fiile konmak itin tra· 
ra dabl verilebileceği tekli! edilmekte 
olmakla hu hu.susa fazla malumat e
dinmek lliyenlerin Galatada A.slan 
Han 5 inct kat 1 - 3 numaralara mü
racaat eylen\eleri ilAn olunur. .. · ~ 

~ ·-- . 

Beyoi:lu • Parmakkapı. f 
sokak No. 2 Tef. ~ 
Muayene ve lter türlil 

am~li '"h fıkaraya ara5 

DEVREDİLECEK iHTİRA 

"Kuyu Acnuya m~~sus ınatP' 
bancası> hakkındaki lhılra içil' 
21 Mart 1935 tarih ve 1997 P 

lhtira beratının ihtiva etliği n 
kerre başkasına devir veyahuı 
fiile konm:ık için ~a dalı! , 
Jeceği teklif edilmekte olm•kll 
susa fazla ma!Qmat eönmelı: ı; 
!erin Galahda, Asl:ın Han 5 
ı - 3 numaralara milracıJ•I 
leri ilan ohınur. 

TÜRKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Ko.nı.111§ Tarihl: 18R8 

Sermayeııi: 100,000,000 Türk Liruı 
Şube Ye Ajana adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamel,I 

Para Bfrlkfirenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyot 
Ziraat BanbaUIClı bmlıaralı ft ihbarsız ı.arnd hesap~ /. 
u 541 Jirw lnılııunlenı ıe= e ılı ' tlela çekilecek km'a ile 
pllıuı ıöre lluMli7e ui'ahlaeUtır. 

' .... 1.881 Liralılı '""° " 
' • MI • !.000 ' 
' • iM • L008 ' 

41 • - • 4.090 , = : ,: : :::: : 
111 ·~~• • uoe' 

ntcKAT: lleaaplarıoow ~ralar bir sene lc;'ııde ııo ~ 
~ı düşmiyenlere ikramiye c*tııtı tak<irde % 2~ fozlaslle veı;.;t 
rcldir. Kur'ak.r ııenede 4 defa: 1 Eylıil. 1 BirincikAnun, 1 Jı" 
~ 1 Haıı:iran lılrihlerinJe çekilecektir. 


