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Milli Müdafaa 
Politikamız ve 
Führer'in 
Nutku 

Almanya Türkiyeye karıJı har
bi tahrJk ettırmemek ve Türkiye 
üzerınde herha~ bir ihti\it vesi
ı~ .. i aratmamak azminde devam 
ett kçe, ıulhümiızun bozulmıyaca
ğından biz de e~n olalıiliriz . 

Kimse bizimle dav.ılı olmadık

ça, bizim kimse ile davalanacağı
mız yoktur. Kurtuluşumuzun tek 
teminatı olan b rliiimize, Türki
yenin hak ve torrak butünlüğüntı 
korumaktan ibaret olan politika
mıza 20 aydanberi olduğu , .:bi, 
bundan sonra da sadık kalacağız. 

Falih Rıfkı AT AY 

A nkara, 6 (TAN Muhabirin
den) - Falih Rıfkı Atay. 

yarın çıkacak Ulus 1?3zetcsinde 
şu makalevi neşretmektedir: 

" Harp Ba1kanları asarak Jtda
lar denizine kadar geldi. Çanak
kale boğazivle Eıte kıvılarımızın 
karşısındaki adalar mihver kuv
vetlerinin eline gecivor. Gecen 
Ma:ı.1sta Holanda. Belçike ve 
Fransa topraklarında muharebe 
veren Alman tankları. bu Mayıs
ta. Mısır hudutlarında çarpışıyor. 
Doğu Akdeniz, orta ve yakın şark 
muharebeleri, havada, denizde \·e 
karada olanca şiddetiyle başla
mıstır. frakta bazı asker ve sivil 
politikacıJar halkın ve ordunun 
bir kısmını İnjitiltere aleyhine a
yaklandırmıştır. Bu kargaşalığı, 
Filistın ve Suriyeye sirayet ettir 
mek için müftü ve taraftarlan
nın tahrikatta bulunduklarını 
biliyoruz. 

"Turkiye karadan ve denizden 
bu harp ve anarşi alemi ile te
mastadır. Bizim ddişmez bir si
yasetimiz var. Onun ne olduitu
nu Türk köylüsü Milli Şef kadar, 
ve her yabancı bizim kadar bili
yor. Bu, bir istiklal, milli müda
faa ve milli emniyet siyasetidir. 
Yirmi harp ayındanberi bu siya
setin vazifelerine ve icaplarına 
sadık kaldık; onu herhangi sar
sıntıya uğramadan koruduk. A
caba yeni şartlar içinde, ayni 
i,mkanı muhafazası edebilecek 
miyiz? 

"Azmimiz budur ve dileğimiz 
milli siyasetimizi takip edebil
mek, serbesti icinde kalmakh!iı
mızdır. Yeni Cihan harbinde, Tiir 
kivenin bütünlüğünü ve Türk 
milletinin hürr\yet ve hakimiye. 
tini masun bulundurmaktan 
~ayri hiçbir menfaat aramadık ve 
aramıyoruz. Ne kimsenin topra
ğında gözümüz, ne de bizim top
ra~ızda kimsenin zerre kadar 
hakkı var. İttifaklarımız, anlaş. 
malarımız, sözleşmelerimiz, hep
si münhasıran kendimize ait olan 
veya komşulanmızla müşterek 
bulunan emniyet sahasında banş 
ve istikran müdafaa etmek için
dir. 

"Alman Führerinin Balkan 
muharebesini takip eden nutku. 
işte tam bu nazik devreye te
sadüf etti. Nutkun Türkiveden 
bahseden fıkralan üstünde bü
yük bir dikkatle durduk. Türk 
kurtuluş mücadelesi ve onun 
rehberi hakkındaki şahadet ile, 
ayni davayı takviye etmek ve i
leri götürmekten ibaret olan mü
dafaa ve emniyet politikamız ve 
onun sevk ve idaresi hakkınd3-
ki tasvip cümleleri de bu memle. 
kette derin bir tahassüs uyandır
dıı?ı kadar, Alman harp siyase
tiyle Türk banş nizamı arasın
da bir tezat görülmemekte ol
ması, harbin bu sahalara sira
yetinde askeri ve siyasi herhan
ll?i bir menfaat tasavvur etmiven 
memleketlerde dahi ferahlatıcı 
bir tesir hasıl ettiğine şüphe yok 
tur. 
"Türkiye, kendi hudutlarmda 
harbi tahrik etmivecekeinden 
herkesi emin kılan yirmi avlık 
bütün bir imtihan devri ge
drmistir. Almanya· Türkiveye 
karsı harbi tahrik ettirmemek ve 
'J'ürkive üzerinde herhanı;?i ihti
lat vesilesi aratmamak a:ı;minde 
devam ettikce de sulhümüzıin 
bowlmlVacağından biz de emin 
olabiJiriz. 

"Ham faciaın büviiktür. ,ıe· 
nistir. korkunctur. Ne Sarkt~ 
baclAmıctır. ne de Rarkta bite. 
cektir. Bu emsalsiz faciAnın •ah
rio]Prini mümkün olduinı kadar 
tahdit etmek, feci haro snnrası 
bııhranlanrıın tahrio1erini de tah 
dit: P mek demıek•ir. 

"'Kime,. bf71mll" d::ıvalı olma -
dıkça. bizim kimse ile davalana· 

(Devamı Sa. 4 te) • 

Birinci Fasikülün İkinci Baskısı Çıkmıştır. 

Fiyatı : 100 k. 

Maarif Vekilliği Yayınevleri İle Bütün 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi Kitapçılardan Arayınız. (3477, 

Habeşistan.da ltalyanlardan alınan harp ıanaiml 

Mr. Eden1in 
Mufassal 
Beyanatı 

Avam Kamarası, Harp 

Vaziyeti Hakkmda Dün 

Müzakerelere Başladı 
r··················· .. ··--············ .. ~ 

Tiirki:ve. harbin bida~·etin
denheri istiklal ı'iİ'\'Bseti ile 
davamıza bü,·ük bir hizmet
te bulunmı•,:ıtur. Orta sarkta 
tecnib:e karsı bir kale teşkil 1 
etmek suretiyle O:Vf'.ıtdıi?ı ro- 1 
'iin ehemmiyeti aşikardır. ı 

\.. ____ •• • • 1 ·-----·--·"' 

Amerikan Yardımı Ne 

Kadar Sür'atli Olursa 

Harp te O Kadar 

Kısa Sürecektir 
Londra, 6 (A.A.) - Avam Ka

marasında harp vaziyeti nakkın
da müzakereyı açan Eden, s•Jn 
hadiselere ve bilhassa Orta ŞArk
taki zorluklara dair Avam Ka -

I• d H b • t marasına izahat verirken az cok spanya a a ecıs an nazik hır v~ziyette .. bulunduf~~ -
'I 3' nu kaydetmış ve şoyle demıştır: 

F d T f 
• e ı "Çıinkü yalnız değiliz. Bu mü-r an S G an as ıyesı lz!"kerede söylenen her sözü din -

1 ııyen başkaları da mevcuttur. 

Yardım Sevenler 
Cemiyeti Geniş 

Bir Program Çizdi 
Askere Gidenlerin Yerine Kadınlar 

Fahriyen Vazife Görebilece~ 

Y I• +• s E • Söyliyecek çok şeylerim var. Fa-er s ıyor ona rıyor kat b.~n~arı ş.imdi ı:necbu.ri ola -
rak soylıyemıyeceğım. Zıra be - Yardım Sevenler Cemiyeti idare heyetinin dünkü toplantısında bulunanlar 
yanatımı düşmana hiçbir suretle (Alınan kararlara ait tafsilat ikınci sayfam:tdadır) 

Madrit'te Sokaklara 

Beyannameler Asıldı 

imparator Merasimle 

Adis-Abebaya Girdi 

faaliyetinde yardım etmiyecek ------------------------------

"Kazablanka, Cezair 
Oran ve Fas 

ispanyaya Verilmeli .. 

Addis-Abeba 6 (A.A.) - Ha
beşistan İmparatoru Haile Sela
sive. AddisAbeba'ya J(irmi,tir. 
HareWt lıakkımlald te6lll 

Kahire, 6 (A.A.) - "Tebli~ .. 
Tobrukta vaziyette hic bir deği
şiklik voktur. Sollum böl<?esin -
de. şiddetli bir kum fırtınası k;r-

şekilde yapmak mecburiyetinde-
yim.,, 

Müteakiben şubatın ilk günler 
ni ve hükümete ilkbahar bida -
yetinde Alman kampanyasının 
pllnı gibi görünen vaziyeti hatır 
latan nazır sözlerine şöyle devam 
etuıi§tir: 

ra ve hava kuvvetlerimizin fa
, aliyetini ciddi surette zorlaştır -

mıstır. 

"O sırada Almanların Roman -
yada buyuk miktarda askeri ınev 
cuttu ve Bulgaristana nüfuz baş 
lamış bulunuyordu. Bulgar ha
va meydanlarına Alınan sivilleri 
yerleşiyordu ve hedefin merhale 
merhale Balkanları istila etmek, 
Bulgaristanda yerleşerek Yugos
lavyayı çevirmek, Yunanistanı 
boyunduruk altına almak, Tür -
kiyeyi hareketsiz hale koymak ve 
bir tek silah atmadan kazanıla -
cak olan bu vaziyet sayesinde e
min üslerden hareket ederek Ak 
denizdeki vaziyetimize esas dar
beyi indirmek olduğunu sarih bir 
surette görüyorduk. Bu planda 

Habeşistanda: Dessie'nin sima-

ı lindeki kuvvetlerimiz tarafın -
dan Ambaalagi etrafındaki İtal 

j van mevziinin gerisinde Y"mi te-
rakkiler elde edilmistir. Negelli
den ilerliyen kıtalarımız. Arlola
va hakim bir mevzii tutmakta o
lan kuvvetli bir düşman tesek
ktilünü a~ır zayiat verdirerek 
tardetmişlerdir. 

(Drvamı: Sa. 5, Sit. 4) (Devamı: Sa. 5, Sil. 5) 

r·· ·······----· ............. -···. ·····-· ., 
1 Anadoluya Gideceklerin 

Hareket Gün ve Saatleri 
Anadoluya gidecek beyannameye tabi yolcuların 

General Fran~o tren ve vapurlarla aevk edilecekleri günleri göaterir 
Londra, 6 (A.A.) - Ingiliz mat yeni litlle I üncü 1Jt1yfa11Uzdtulır. 

buatı, Irak ve Ispanyol 1'.,asında- l 
ki vaziyete dair birçok haberler '-••••••••••n•••• .. •·----·•••-•••••-• •11

•• ··--.... ••••---.. -·.--.. -···-----J 
neşretmektedir. Buna göre, Miid 
rit sokaklarında birer Fransız 

sehri olan Kazablanka, Cezayir, 
Oran, Fasın İspanyaya verilıne
sini talep eden beyannameler ya
pıştırılmıştır. Diğer taraftan Fasın 

(Sonu; Sa: 4; Sil: 4) 

TÜRK· IRAN 
ANLAŞMASI 

Hudutta Emniyet ve 

Asayişi Takviye için 

Tedbirler Almdı 

- Neden hiç hareket edemiyor •• 

Jralt.'la 
H•reltll 

Habbaniyedeki lngiliz 

Piyadesi Büyük Bir 

Gösterdi Faaliyet 

Irak, Berlinle Siyasi 
' Münasebat Tesisine: 

, 

TORKIYENIN 
TAVASSUT 

TEKLiFi 
" 

Hükfunetimiz İngiltere ile 
İrak Arasındaki İhtilafın 

Halli İçin Teşebbüste 
Bulundu 

I.ondra 6 (A.A.) - Reuter
in diplomatik muhabiri bildi-
rb·or: 

Yunan 
Filosu 

Harp Gemilerinden 

Bir Kısmı lngiliz 

Filosuna iltihak Etti 

Hanya, 6 (A.A.) - Yunan fi
losu hakkında aşağıdaki resmi 
tebli~ neşredilmiştir: 

Hazırlanıyor Türk hiikiımetinin, tn~iliz 
' 'e trak hükumetleri arasm· 

Yunan denizaltılan f skenderive 
ve 2iderek İni2liz filosuna iltı
hak etmişlerdir. 10 muhribimiz
den 3 ü batmıstır. 13 torpido
muzdan 2 si İskenderiyeye va
sıl olmuştur. Kahire, 6 (A. A.) - İngiliz da mutu•assıt rolünde bulun· 

orta şark umumi kararjitahının kl'f 
neşrettiği mütemmim bir teb'ıiğ, mayı te ı etmiş olduiu 
Habbaniyede harekete geçen İn- şimdi Londrada teyit edil -
giliz piyadesinin, bütün Pazar 1 mektedir. İQgiliz hükumeti, 
gecesi muvaffakıyetle tetevvüç 1 Türk hiikiımetinin teklifini 
eden keşifler yaptığını bildir- ilham eden dostane hissint -
ıhektedir. to tan derin surette mütehassL~ 

Bu tebliğ, İrak ~usunun, k 1 ki b b k d' .. 
dün Hahbaniyedeki İn~ilız hava 1 ama 8

, e~a c~, en ı~ı~ı, 
kuvvetleri kampını fasılalı bir 1 her hangı hır muzakere ıçın 
surette bombardıman etmiş oldu- esaslı evvel şartın İrak kıta -
~~u da ilave eylemektedir. İn- larının Habbani) e'den çekil • 
gılız bombardıman avcı ta~~re- mesi olduğunu tebarüz ettir-

(Devanu: Sa. 5, Su. 1) mek ecb . t" d .. Ü m urıye m e Jtorm ş-

tür. 

/ şgal edilen adalar 
Roma, 6 CA.A.) - "TebU~, 

Ejite denizinde Amar.ıos, Anafi, 
fos , Santoriss: Naksos ve Paros 
adalarını is2al ettik. Bu adalar, 
Siklad grupuna mensup adalar
dandır. 

* 
Ankara. 6 (Radvo 2azetesfl -

Sisam adasının Almanlar tara -
fından i~eal edildi~ine dair bir 
!laber ııelmis ise de bu haber he
nüz teeyyüt etmemiştir. 

(Dcnmı: Sa. 5, sn. 4) 

GEÇERKEN ) ( GÜNLER 

''KÜFE ıı DEKİ SARAY 
Yazan: Refik Halid 

O kuyah belki de otuz sene oldu - bu sebepten dolayı Mm-
. lerde h~ta l:apmakhğım ihtimali ''ardır - İslam Larıhine 

aıt 1'U fıkrayı daıma ıbret \e heyttanla hatırlaruır Halife 1\leru 
oğlu, A~d~lmeli.~, <KufeJ şehrindeki sarayında di~·an kurup ot: 
nır~en onun~ .zu~eyr oğlu Misab'ın kafasım ıetiriyorlar. )lt.'Clis 
tekıl~rd~n bırı ~a~ah manah gülümsüyor ve Halife bu )'eniz tc· 
bessumun ~e~ebıoı :-orunca diyor ki: "- Ben yine bu sarayda ~c 
bu ~alon~.a ıd~~; sizıf! m~kamınızda da Yezid otunnaktaydı; önüne 
lma?1 Hu~eymın kesdmış başını koydular. Aradan bir müddet 
J;'t"~tı; aynı makamda oturan bu sefer Muhtar ibn Ubeyde idi , c 
k~rşısmn konan kafa da İmam HU.yinin katili lbn Ziyad'ınki idi. 
Bır başka defa da yine burada bulunduğum sırada Misalt maka
n~mızı işgal ediyordu; ona da Muhtann keHesini ıetirdiltt. lste 
şımdi de l\lisab'ın kafasını aiae takdim ettiler!,, 

.. Halife bu sözlerden heyecana gelmiş ve bir uiursuzluk te\'eh· 
hum edeftk sarayı hemen yıktırmıf. Halbuki utunuzlutun saray
da deiil, bazı insanlann ruhunu kapbyan hudutsuz ihtirasta oldu
ğunu anlaması ve bu ihti.rulann yer bulduju dünyayı yıkhl'.tını
yacağı için aldığı o den üzerine makammı bırakarü imin ki>fe
ııine çekilmesi Wımgelirdl 

Ankara 6 (A.A.) -- Türkiye İ
ran hudut emniyet ve asayişinin 
takviyesi makc;adiyle R kanunu
evvel 1940 tarihinde Hov'da iki 
aevletin salahiyettar murahhas
ları arasında i:nzalanan proto -
kolda demis edilen tedbirlerin 
iki akit hükumetçe tasvip edil
miş olmasına binaen, 4 mavıs 941 
tarihinde Tahran'da Türkiye 
Cümhuciyeti ~··yük elcili_ği ile 
lran Hariciye zareti arasında 
noiR teatisi suret Je, bu tedbir
ltiE ~zkur tllrıhtefto~tıbaren tat
bık 'dVkiine konulm.ştur. 

- Kalbi bozuk adamlar irin Türkiye gibi yükaek meinkketlerde taz11ik fazladır •• 
Kolu leke uğradı/ ' 

Filviki bugünkü dünyamızda maddeten kafa kesilip bir ba,. 
kasının önüne konmuyor. Fakat 111 üncü Napoleon'un minen kesik 
kafası Bismark'm, Bismark'mki Klemamo'nun, onunki de tek
rar Bismark'1n huzurunda antmaclı .mı1 (Ktie) deki aany din7a· 
nan bir timsalidir • 

• • 
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1'azan: ULUNAY No: 65 

- Asln! Insan muhabbette öy- Bütün nı.uhnbbetini. kan ko-
ıfrata gıdcr kı, sevdiğinin aş- ca sevgisini bu hürmet temelinin 

nclan ona vereceği ufnk tefek üstüne kuruyordu. 
rıntı1ara bile razı olur. Eğer sen Daha ilk Recesi kocasında tc-

e benı cidden sevsen benim her reddi izlerini ı?Örmüstü. Fakat 
tcdığimı yaparsın. Ve bunun bunun zaman ile hafifiiyecP~ini 
an kocalığa, muhabbete bir te- zannediyordu. Ve bu tereddinin 

... rı olmıyacağını da anlardın... ne kadar kuvvetli olursa olı:un 
Kadın muhavereyi bu vadide kurdui?u manevi temele bir uı

dc vam ettirmemek için sözti baş- rar eriştirebilecej?ine ihtimal ver 
·a şeylere naklediyordu. Fakat mivordu. 
unun altından başka bir şey çı- Tahsili mükemmel oldu(!u i
acağını da anlamıştı . Yarı deli - cin kocasını bir "süie .. ırlbi tet

nın yeni cinnc>ti başka hir şe - kik etmis, onu siddetli tazyikler
ilde tecelli ediyordu. Kırık, dö- le bıktınnayarak yavaş yavnş iyi 
..ik iphamlarından bu deliliğin edeceğini ümit etmisti. 
1ngi istıkamete doğru gittiğini Kendisinde aile vuvasına knr-
1lıyor, fakat anlamak istemiyor. sı olan hürmet hissini ona da 
•ndi kendini aldatıyordu. telkin edivordu. O ana kadar ko-
Bir gün kocası: cası tereddisini o cihete dokun-
- Yarın akşam, dedi. Robcr'e durmadığı icin .zcccn ~manlar
' etliyiz. Gro Kayyu'daki yaz - rJan bir si fa umarak beklivordu 
~ kö,.küne gideceğiz. Fakat şimdi artık her $'"V bit-
- Hangi Rober? misti. 
- Hani bir kere yarışlarda sa- Kocası timarhancve kaoatıla-

takdim etmiştim. cak bir deli olsavdı vine mazur 
- Ben bu adamdan hiç hoşlan aörecekfi Hıılbuki böyle de de
dım. istersen sen yalnız glt! aildi. Bu itibarla onun icin va-
nim hasta olduğumu söyle. .~,('ak bir sey kalmamıstı. 
Bu itiraza deli o kadar öfke - Bütün hayatı. ümitleri birdcn-
ndi ki, kadın ister istemez mu- 'ıire J!Öctü. 
.ıfakat etti. Kurduğu ocafü devam ettir-
Otomobile bindiler köşke git - mek ic:in yn delinin bütün ar
ler. MfılikAne ormanlıkları, <;a- zularına hovun cj?mek vevahut 
rlıklnrı ile pek şfihane ıdi. .. her Ş{'vi bırakıp ~itmek Jfızım 
Genç kadın köşkün salo~nına aclivordu. 
ıd.ği zaman kocasının bırkaç , K d' · ı · te ·ı · d" .. 
f • 11 ·r.· . th tf :;.· d r en ısınc en ıs nı em usun-
a guze ığını me e ıgı ': ı- dü,ğü 7.aman beyninin zonkladı-
nlının da orada olduğunu gor- ğmı hissetti. İradesiz bir hnre-
i. ketle efü•riylc yüzi!nii kao3dı. "''' 
Dansiglerde kndınları ücretle c;ahibi hnln kaba kaba smtnrak 
nc;e+tiren bu gencin orada işi rlevam ediyordu: 
ıdı? Masanın üzerinde kesme 

IUr surahilerle içkiler hazır - - Muhterem Madam' Cüreti-
mi ma7.Ur .ızorunuz .. Fakat bi

n nıştı. Yavaşça kocasına sor - zim ızihi ince ruhlu adnmlar aşk
ı: 
- Davetliler bu kadar mı? ta fevkaUidelik ız:örmczlerse ha-
- Evet. Biz bize bir ilem ya- vattan bir zevk almazlar. Ko· 

rn ız da benim l!ibi düc;'iniivor' 
ım dedik. Rober, ben, bir de 

~ne kadın ayn(?a kalktı . n. 
Bar d::ınsôrü, ücretle mahare -
ü göstcrmiye namzet bir artist 
hi mahcup fakat kendinden e-

min sükut cdivordu. 
Kadının bir tehlike hissetmiş 

g'hi yüre>ğindc bir çarpıntı vardı. 
Bu aralık kapıdan gürı.ilttilü 

sesiyle Rober girdi. 
- Bonjur! Muhterem Madam. 

füısıl köşkü beğendiniz mi'' Bu -
r sını büyük babam av köşkü o-

rak ynptırmış. Asıl şato dnha 
il,..rdedir. Harabesi diyecektim. 
r·inkü sato 1870 de yanm·stır. 
Rr.>n senenin muayyen m"'vsiınle
r ' ndc bozan burnya gelir bir 
müddet kalırım ... 

Sonra gözlerini kırparak ny:ık
t tabloları sC'vrroen genç dan
sörü lı:aret ediyordu. 

- Hele yatak takımlarının 
l•'ksiinü görseniz ... lçmez misi
nız? Size elimle bir kokteyl ha -
zırlıyayım. 

Kocası tıpkı o meş'um gecede 
olduğu gibi sade olmak şartiyle 
bardak bardak viski içiyordu. 

Hepsi sanki bir vakaya intizar 
ediyorlarmış gibi idiler. 

Içki kadehleri dolup boşaldıkça 
Rober kaba şakalara başlamıştı. 
Mahcup bir eda ile sessiz sada
sız oturan delikanlıya: 

- Yavrum! Diyor. Böyle pısı
r k durma. Biraz neşelen, açıl. 
Insan böyle enfes bir kadın ya -
n nda bulunursa azıcık şakrak o
lur. Madama biraz kur et baka -
yım. 

Delikanlı cesaret verecek bir 
hareket görmediğı gene kadına 
baktı. 

Rober gülerek: 
- Haydi! Diyordu. Utanma ... 

Yoksa kocandan mı korkuyor · 
sun? O buna dünden razı ... 

Simdi :artık hepsini anlamıştı. 
Hayatını hayatına baıcladıfü bu 
adam hic tıir mazeretle affedile
mivecek kadar ruhen düskün ya
ratılmıştı. Sırtına yüklenen te
rı:>ddi yiikünden mes'ul değildi 
Fakat J,?enc kadın onu bütün bu 
ı:rayri tnbiiliklere mukavemet e
c"'cek bir kuvvette görmek isti
yordu. 

Kendisi temiz bir ailenin iyi 
tahsil J,!Örmüş bir kızı idi. Aile 
muhiti onu eçki tcd>iyeye ya
kın şartlar icinde yetistirmişti. 
Daha j?enc kızlık hayatında ar
kadaslan ona nasıl bir erkeği se
vecej!ıni sordukla.n zaman o sa
P,cce su cevabı verivordu: 

- Hant?I erkek kocam olacak
sa onu sevecell:im! 

Bu cevap o zaman hen!:ini giil 
düriivor ve tPkrar soruyorlardı: 

- Sarışın mı olsun? Esmer 
rr;? 

Kocam olacak erkek sarısın 
· e sevdığim tio sarısındır. esmer 
se esmerdir. Diyordu. 

Kücüktenberi karı kocalık de· 
ni1en rabıtaya karşı muhabbetten 
zivade bir hürmeti vardı. 

Evlendiği zaman kocasma bu 
hürmet adesesinden bakmıs ve 
onun memllıkü olmağı ~ve se
ve kabul etmişti, 

Mösvö Rober! Dedi. Meselcvi 
tamamen anladım. Bunu sizt> tek 
rar etmeme tcrbivem miisait de
ğildir. Kocam vazık ki h:ısta ve 
varı delidir. Ben onun hn_yı:ıtım 
taksime ra?.ı oldum fnkat deli
li.(!ini değil... 

Kocası icmek üzere n~zma ı.:ö
türdüii'ü kadehi masanın üzerine 
bırakarak: 

(Arkası Yar) 

Üniversitede 

lmtihanlaran 
Neticesi Bu 
Yıl Daha iyi 

Universite hukuk ve iktısat fa
kültelerinin eleme imtihanları ev 
rakının okunması bitmiştir. Im
tihan neticelerinin ilanına baş -
lanmıştır. Dün Iktısat Fakiiltesi 
eleme imtihanlarında muvaffak 
olanların listeleri ilfın edilmiş -
tir. Muvaffakıyet nisbetinin ge
çen seneden fazla olduğu anla -
şı1mıştır. Hukuk Fakültesi eleme 
imtihanları neticelerinin cetvel -
lerc yazılması işi bugün ikmal 
edilecek ve netice liste halinde 
talebeye bildirilecektir. lktısat 
Fakültesi 2 nci sınıfuun ı>leme 
imtihanında muvaffak olan tnlc
besi 9 mayıs cuma giinü sab:ıh
leyin esas teşkilat hulfukıından 
yazılı imtihana tabi tutulacak -
lardır. Diğer dersler sözlü ola -
rak yapılacaktır. Sözlü imtihan
ların programları bir iki giine 
kadar belli olacaktır. Eleme imti
hanları neticeleri geç iH'ın edil -
diği için imtihanlar bütün ınek -
teplerle beraber 15 mayısta ik -
mal edi1emiyecek 17 mayısa ka
dar devam edecektir. Sözlü ım
tihanlara 11 mayısta başlanacak
tır. 

Edebiyat Fakültesinin sertifi -
ka imtihanları pazartesi ~ünü baş 
lamıştır. Tıp Fakültesinin vize -
leri sona ermektedir. 

Hukuk ve Iktısat Fakültelerin 
den başka dığer Faklilteler iın -
tihanlarının normnl olarak 15 
mayısta sona erdirilmesine çalı
şılacaktır. Bütün Fakültelerde 
imtihanlar sona erdikten sonra 
bu s~ne mezun olacak talebenin 
diplomaları doldurulacak ve dip 
loma tevziinde Maarif Vekili de 
hazır bulunacaktır. 

u 

MİLLİ PİYANGO 
Milli Piyangonun altır.cı tertip 

birinci çekilişi bugün Ankarada 
Sergievinde yapılacaktır. Çekiliş 
16, 50 de başlıyacak ve 17 ,30 da 
nihayet bulacaktır. Çekilişin bü
tün safahatı Ser~ievinden nak
len Ankara radvosu vasıtasiyle 
neşrolunacaktır. Büyük İkramiye 
20.000 liradır. Tevzi edilecek ik
ramiye yekunu 360.000 li:r;aya 
baliğ olmaktadır, 

TAN 

Yardım Sevenler 
Cemiyeti Ge iş 

Bir Progra.n Çizt:/i 
Askere Gidenlerin Yerine Kadınlar 

Fahriyen Vazife Görebilecek 
Yardım Sewnler Cemiyeti Is

tanbul şubesi idare heyeti dun 
saat 11 de Halk Partisi mer.ı<e -
zinde ilk toplantısını yapını~tır. 
Vali ve Belediye Reisi de bu 
içtimada hazır bulunmuştur. Ve
rilen kararların teferr iatı ile 
meşgul olmak üzere müteakip 
günlerde daha birkaç toplcmtı 
yapılacaktır. 

Dun alınan kararlara göre, 
bugünden itibaren bütün kaza -
larda faaliyete geçilecek ve go -
nüllü hastabakıcı olmak istiyen · 
lerle dikiş işlerinde çalışmak ar
zusunu gösterenler tesbit oluna
caktır. Fatih ve Eminönü kaza -
lannda bu işe diın başlanmıştır. 
Bu maksatla yapılacak toplantı
larda kadınlarımıza kendilerin -
den beklenen hizmetler anlatıla
caktır. 

Sargı işlerinin biran evvel or -
ganize edilebilmesi için alnka -
dar maJcamlarla derhal temasa 
geçilec,ektir. 

Arzu eden kadınlar, askere gi
den memurların yerine fahriyen 
vazife görebileceklerdir. Bu u -
sul, ilk önce belediyede tatbik 
edilecek, biHihara diğer düvlet 
daireleri i,le fabrika ve ticnr·~t -
hane gibi hususi müesseselere de 
teşmili imkanları araştırılnc.ık -
tır. 

tılardan birinde çocuk <'sir~eıne 
kurumu ile yoksul çocukları hi -
maye birliği mümessilleri vı• ma
nrif müdiirii Tevfik Kut buluna
caktır. Bu toplantıda ccmıyet 
hesabına açılacak çocuk kampla
rının organizasyonu görüşiilccck 
ve kararlastırılacaktır. 

Ikinci toplantıda gönüllü hasta 
bakıcı teşkilatının kurulm2sı için 
icap edecek hazırlıkların te&biti 
işi görüşülecektir. Bu toplantıya 

POLİSTE: 

Mercandaki Hadise 

Bir Kaza Eseridir 
Mercanda Uzunçarşı hanı ar -

kasında 9 numaralı evde ölü o -
larnk bulunan Mehmet hakkın -
daki tahkikata dün de devam e
dilmiştir. Neticede, hadisenin bir 
cinayet eseri olmadığı ve Mch -
medin tabancasını temizlemek 
ve namlusunda kurşun ·'>lup ol
madığını anlama~ üzere uğraştı
ğı sırada tabnnca ateş alarak ka -
zn ile yaralanıp öldüğü anlaşıl -
mıştır. Cesedin gömülmesine ruh 
sat verilmiştir. 

Bir otomobil kazası - E<Urne 
kapı ile Cihangir arasında işli -
yen şoför Mehmet Cevadın idare
sindeki otobüs Şişhane yokuşun
dan inerken ani olarak freni bo
zulmuş ve önündeki tramvaya 
çarpmıştır. Otobüsle tramvay 
hfı.sara uğramış nüfusça zayiat ol 
mamıştır. 

Gureba ve Gülhane hastaneleri 
scrtabipleri ile kolordu heyeti 
sıhhiye reisi. üniversite tıp fa -
kiiltesi dekanı, vilayet sıhhiye 
miidürii, belediye sıhhat "şleri mü 
dürii iştirak edeceklerdir. 

Idare heyetince veıilen knrar -
ların tatbik şekli ile işlerin sürat 
le intacı için teşkil edilen kadın 
ve c>rkeklerden mürekk"p yedi 
kisilik takip komisyonu da ayni 
gün partide toplanacatır. 

!\1UTE•"ERR1K: 

Dört, Beş Fabrikada 

Doktorluk Yapanlar 
Şehrimizdeki fabrikalarda ça -

lışan doktorların listesini tanzim 
eden Türk Hekimleri Dostluk ve 
Yardım Cemiyeti; liste yapılırfen 
resmi müesseselerde vazife alnuş 
olan bazı doktorların 6-7 fahri -
kada 5-10 ]ira ücretle çalıştıkla-
rını tesbit etmiştir. Bunun ü:t.eri
ne cemiyet Etibba Odasına müra 
caat ederek bir doktorun biPc;ok 
fabrikayı birden idare etmesinin 
imkanı olm'adığını bildirmiş ve 
fabrikalarq hekim tayin edilme-
den evvel Etibba Odasının haber 
dar edilmesini istemiştir. 

Yeni Yollar - Küçükçekmece
Florya yolu Makadam şosa hali
ne getirilmiştir. Küçükköy - Ali
bey ve Davutpaşa - Metris çift
liği yol1arı inşası da ikmal edil
miştir. .Kağıthane - Ayazağ'a yo
lu da bu ay sona erecektir. 

Mudanyaya 

Hi eli Satış ve 
. "' . imalat ile 
Mücadele 

-o.--

Mahlut Kahve Sahşına 

Müsaade Ediliyor 
Fiyatlan mürakabe bürosu 

kontrol memurları, ban magaza
larda, çürük kadm ayakkabıları
na tesadüf etmişlerdir. Kundu -
racılar cemiyeti de bu hususta 
fiyatları mürakabe bürosuna yaz 
dığı bir mektupta, Beyoğlu ma -
ğazalarında lüks diye satılan ek
seri kadın ayakkabılarının kötü 
keçi derilerinden yapıldığını yaz
maktadır. Fiyatları mürakabe bü
rosu bu malCımat üzerine, daha 
geniş mikyasta tahkikata başla -
mıştır. 

Kahve hilekarlığı 
Fiyatları mürakabe bürosu 

memurları, Yemişte bir adamı 
kavrulmuş fındık kabuğunu kah
ve diye satarken yakalamıştır. 
Doktorların ifadesine göre, fın
dık kabuğundan yapılan kahve -
ler en muzir kahvelerdir. Bu 
kahveci, adliyeye verilmiştir. 

Mahlut kahve satışı 
Belediye yaptığı tetkikler so -

nunda mahliıt kahvenin satıla -
bileceği neticesine varmış ve ka
rarını alakadarlara bildirmiştir. 
Mahlut kahveler piyasaya arze -
dilirken kahveye karıştırıl:ın di
ğer maddenin nev'i ve miktarı 
bir etikete yazılacak, etiket mah
lut kahvenin kabına yapıştırıla -
caktır. 

Kontrol memurlan 
Ticaret Vekaleti, vilayetlerde

ki fiyatları mürakabe bürosu em
rinde çalışmak üzere 65 memur 
alacaktır. Bu memurlar şehrimiz
de açılacak olan kurslarda, fiyat 
hareketleri, piyasa kontrolii. hak
kında ders okuyacaklardır. Kurs 
larda muvaffak olan memurlar, 
muhtelif vilayetlerin ihtiyaçları
na göre tevzi edilecektir. 

ADLİYEDE: 

iki ihtikar Yakası 

Caha Tesbit Edildi 
Sultanhamamında cami cadde-

Kocaları askne gitmiş kadın -
lardan ihtiyar ve hasta olanlar. 
cemiyetin mahalle ekipleri ta -
rafından tesbit edilecek ve bun
lara yardım sevenler cemiyeti he 
sabına bakılacaktır. Babaları as
kere giden ve anaları da <;ZJ~ -
mak mecburiyetinde bulunan co
cuklar icin kamplar kurıılac'ak 
ve cemiyet biltçesindC'n tahsisat 
ayrılarak barındınlma1arı temin 
olunacaktır. Kamp işini kuvve -
den fiile çıkarmak için sürı:üle ha 
rekete geçilecektir. Iki P,Ün 0n<'c 
Fatihte açılmasına tcşebbiis edi
len gönülli.i nastabakıcı kursu -
mm daha verimli ohnası icin l:as 
tnnelerde>n istifade cdilml'si mu
vaf Lk görülmüştür. 

Balkondan diiştii - Asmalı 
Mescitte Minare sokağında 15 
numarada oturan 30 yaşında An 
giliki sarhoş olarak evin baIJ.o -
nundan kabarken müvazenesini 
kaybetmiş ve sokağa düşmiiştür. 
Kadın baygın bir halde hastane -
ye kaldırılmıştır. Gidenler • sinde 12 numaralı dükkanda yün 

}" ann yapılacak toplantılar 
Yarın pnrtide yapılacak toplan 

o---

Muş l\füddeiumumiJiği 
Muş (Tan) - Muş müddeıumu 

miliğ.ne Bitlis müddeiumumisi 
Nuri Pekin tayin edilmiş ve vazi
fesine başlamıştır. 

Kendi arzulan ile 1stanbu1u 
terketmek istiycn beyannameye 
tabi volculardan 57 kişilik bir 
kafile de dün Trak vapuru ile 

Mudanyaya sevkedilmiştir. 

ipliği satan Yuvan Sakalakcıoğlu 
fahiş fiyatla yün ipliği sattığın -
dan yaknlanmış adliyeye veril · 
miştir. Dün ikinci sulh ceznda 
duruşması yapılan Yuvanın tev
kifine karar verilmiştir. 

Bundan başka Beyazıtta Okçu 
larbaşı caddesinde 40 numarada 
nalburluk yapan Havlucuyan da 
çivi sakladığından yakalanmış, ve 

m~:fl1~ "\ takibata başlanmıştır. 

BiR DUZELTME - Karabet 

iki Propaganda Arasında 
isminde birinin yedi buçuk ku
ruşluk Nevrozini 15 kuruşa sa
tarken yakalandığını ve adliyece 
tevkif edildiğini dün yazmıştık. 
Gazetelere yanlışlıkla Iş ecza de-

Yazan: Sabiha s ERTE L posu sahibi diye geçen Kuabet 
Pangcıltıda Halle eczanesi sahibi-

T ürk cfkan umumiyesi iki nevi propagamla 
karşısındadır. Bunlardan birisi diyor ki: 

"Türkiye harp tehlikesi karşısında değildir. 
Bütün Avrupayı istila eden Almanya için, Ttir
kiyeye gelmekte hiçbir menfaat yoktur. Orta
lıkta bunu gösterecek bir aHimet de mevcut 
değildir. Bütün bunlara rağmen yarın harbe 
giriyormuşuz gibi tedbirler almıya, halkı tela
şa vermiye ne lüzum var?,, 

Bu uyuşturma propagandasının ikinci lisanı 
da şudur: 

"Farzediniz ki, Türkiye bir hücuma maruz 
kaldı. Almanyanın faik kuvvetleri karşısında 
mukavemet imkanı var mıdır? O halde harbe 
ne lüzum var? Muslihane bir şekilde anlaşma 
çareleri aramak lftzımdır.,, 

Bu suallerin birincisine vereceğimiz cevap 
şudur: 

Türkiyeye harbin ne giinü sirayet edeceğini 
veya gelip gelmiyeceğini kestirmek için elimi:ı
de hiçbir.vesika yoktur. Tahminler, ümitler, 
muhakemeler, siyasi hfıdisclerin en mürekkep 
hale geldiği bir de\'irde ancak birer samimi ar
zu olabilirler. Harp uzadığı ve tevessü ettiği 
mikyasta, günün zaruretine göre ,·eya evvelden 
hazırlanmış planlann icabıua göre sulh içinde 
yaşıyan daha kaç devleti sahasına çekecektir?, 
Riyazi bir hesapla bilemeyiz. Siyasi ufkun ka
rardığı bugtiıılerde en basit bir hesapla yapa -
cağımız iş. mukavemet ·tccllıirlerimizi arttınııak
hr. Tiirk hudutlannın çcnber içine alınacağı 
bir devirde hiz.I teyakklızdan ve mukavemetten 
men'e çalışan propaganda dost propag.:tndası 
~hıiliJ~84t§miıaıiri ~dnsı~ ... 

su1hii muhafaza etmişsek, bunu da· İnönüniin 
sarsılmaz sulh siyasetine borçluyuz. Eğer mus
lihane bir şekilde anlaşmak imkanlan varsa 
hükumetin dürüst siyasetinden bunu itıni'nnn
la bekliyebiliriz. Fakat muslihane bir ~ek:ldc 
hulul, bugün uyuşturma propagandası, yann 
dostane menfaatlerin tanzimi şeklinde, istiklali
mize karşı gelecek teklif• ve hiicumlann karşı
sında tecavüziin Ustiin kuvvetini hesap ctmi • 
yecek bir miUet varsa, o da biziz. 

İstiklal harbinde, topsuz, tüfeksiz, yedi devle
te karşı koyan millet bu zaferi kendinden zayıf 
düşmanlar karşısında mı kazandı? Her harbin 
terazisinde zafer de vardır, mağliibiyet te var
dır. Fakat istiklalini ve varlığını müdafaa et
mesini bilen millet, mağliibiyetten zafere ı::eç
mesini de bilir... İstiklal mücadelesi bir hatlı>. 
bozulsa, bu topraklann üzerinde kurulacak her 
hattın üzerinde müdafaa edilebilir... Veyi on
lara ki, kuvvet karşısında esaret zincirini ken
di elleriyle boyunlanna takmıya razı olacak 
kadar, kuvvet realitelerinin zebunududrlar. 

* E ğer, siyasi zaferler milletlerin tarihi, iktı-
sadi, siyasi, içtimai inkişaflannda kat'i 

seyri tayin etmiş olsaydı, Mosko\•aya giren Na
poleon hiç olmazsa bir asır pa:ddar olurdu. Na· 
poleon'u Wellington değil. Fransada lıürri;yet 
için açılan kanlı ihtilal mağlup etti. 

Bütün cihangirler tarihin huzurunda ayni 
imtihana verdiler . .Avnıpanın siyasi tarihi, bn • 
gün içinde bulunduğu iktısadi ve içtimai değiş
me seyirleri içinde, insanlığın rotasını esarete 
doğru değil, bütün insanlara daha hür, daha mü
reffeh, daha inHni bir hayat verecek cemiyl•tc 
doğru iniyor. Belki hu harp de bu istihalenin 

1 kinci suale vereceğimiz cevap da şudnr: bir ba~langıç noktasıdır. 
Tiirkiye her de\•letlc sulh içinde ya~a Harp ve kuvvet realitesi ne kadar gözümii-

mak için, istiklal miicadelesindc kullandığı si- :ıün önünde ise, hür ve müstakil millet realile
lihı cebine koyduktan, Milletler Cemiyetine si de o kadar şuurumuzun içindedir. Yiiziine 
girdikten sonra, sulh yolunda elinden gelen her realist maskesi geçiren uyuşturma politikasının 
vasıtayı kullanmıştır. Milletler ·Cemiyetinde karşısında, Türk efkarı umumiyesinin verdiği 
sulbü müdafaa eden milletlere hir imtiyaz ver- cevap şudur: 
mek icap ederse, bunu Sovyet Rusya ilf' bera- Birinci istiklal harbi 1923 de bitmişti, ikinci 
her Türkiyeye vermek icap eder. Bugüne· kadar istiklal harbi tecaviizle beraber başhyacaktır. 
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dir. Esasen depolarda peraken -
de iHlç satılmamakta olduğuna 
göre hadisenin iş ecza deposu ile 
alakası yoktur. 

Uç Kişi Tevkif Edildi - Sabı
kalılardan Turgut Gülhane parkı 
arkasında bahçivanlık yapan Mus 
tafanın paltosunu çalmış ve ka -
çarken yakalanmıştır. D~n biri~
ci sulh ceza mahkemesıne ven
len Turgut 9 ay hapse mahkum 
olmuş ve tevkif edilmiştir. 

Mehmet Sabit adında bir genç 
te Beyazıtta Tr-amvay bekliyen 
Hikmet adındaki genç bir kadı
na sarkıntılık ettiğinden suç üs -
tünde yakalanmış ve adliyeye ve
rilmiştir. Üçüncü sulh ceza mah
kemesinde yapılan duruşma so
nunda Mehmet Sabit bir ay hap
se mahkum olmuş ve tevkif e -
dilmiştir. 

Beşiktaştan bindiği tramvayın 
yolculanndan Nevzadın para çan 
tasını aşıran ve kaçarken yakala
nan 15 yaşında Mehmet de dün 
ikinci sulh cezada tevkif edilmiş
tir. 

Muşta Bir Cinayet 

Muş, (TAN) - Asiye isminde 
bir kadın nikahsız oturduğu Şey
ho oğlu Alının yedi yaşındaki kı
zı Endamı döverek ve yere çarp-
mak suretiyle beynini akıtarak 
öldürmüştür. Cinayetin sebebi En 
damın, annesi bildiği bu kanın -
dan "acıktım,, diye yemek~ iste
mesi ve kendisinden yüz bula -
mayınca komşularında karnını 

doyurmasıdır. Cinayet, Ali davar 
almak için köylere gitmiş bulun
duğu esnada vukubulmuştur. A
siye, tevkif edilmiştir. 

Zararll Zihniyet 
Yazan: Naci Sadullah 

• Ahmet Emin Yalman'm biı 
yazısında şu ciimleler dt 

vardı: 
"- Umumi harpte, Almanlarla gü. 

ya müsavi mevkide bir müttefiktik 
Öyle olduğu halde, her adımda siya· 
setimiz ve izzeti nefoimfz çi~endi. C 
kadar ki, fıdetn, harbi bizim taraf kn. 
zanır diye üzüntulcr geçirdik!" 

Ahmet Emin Yalman'ın b1! 
ciimlelerden kasdettiği mana n 
şikurdır. Ve meslekdaşımızrn 
maksadı sadece, o zamanki müt 
tefikimizin bize yaptığı muaıne 
lenin afırlığ'ı }ı:ıkkında geniş "' 
açık bir fikir vermekten ibaret 
tir. MalCıındıır ki bizi o zamank 
ittifakı imzalamak h:ıtasına diişii 
ren saik, haletinezide buhınnr 
bir imparatorluğun istilit hıtsın. 
dan ibaretti. Ve o de\Ti şuurla 
riylc idrak etmis huhınan bir çolı 
kimseler gibi diişiinen Ahmet E 
min Ynlınan'm kannatine göre 
Cihan Hnrhinin müttcfikleriınh 
tarafından knznmlmnsı, bizi im· 
paratorluğun hülyalarınn kavuş 
tunmyacak, bilakis, biitün lıürri. 
yetlerinden, \'e bütün hakların· 
dan mahrum bir müstemleke ha. 
line sokacaktı. Ve bu neticevl 
kestirenlerin, mni!H'ıhiveti bile 
''e\'heni şe.r" telakki etmelerin· 
den tlnlıa tabii hiç bir şey oJn. 
mazdı .. Bunun içindir ki, o za. 
manki diişmanlnrımızı, o zaman· 
ki ıniittcfiklerimizden daha insaf. 
lı bulanların ve o ittifaka gimıe· 
nin büyük hir hata oldui:'llna < 
7.amanki de\·leti ikna cdemiyen. 
lerin bir mağlfıbiyet beklcmele· 
ri bundandı. Bunun idndir ki on. 
lar. tıpkı Krom\'el gibi: 
"- Biz diismanlanmn:.la dö· 

vüşebiliriz: Yeter ki dostlanmız. 
dan kurtulalım!" Diyorlardı. 

Ve hiç şiiphe yoktu ki, Ahmei 
Emin Yalman'm, bu günlerdt 
anlatmayı liizumlu ve faydalı 
bulduğu hakikat da hundan iba· 
retti. 

Fakat Ahmet Eminin iislfıbun. 
rlaki -ezeli zaafıtelif. o yazısın: 
layıkiyle anlamak i'!tiyenlcre bcı 
mutat geniş hir karine zahmetı 
tahmil ediyordu. Ve bn da, Ah· 
met Eminin muanzları i~in, olsı 
olsa, Jittife hududunu geçmiyeı 
bir foriz ''csi1esi savılahilirdi. Fa. 
kat gelin göriin ki, "Son Posta• 
refikimiz, bu basit vesileyi cldd! 
bir taarruz ,fırsatı sayıyor, ''e şl' 
ithamkıir satırları yazarak, aşikaı 
bir demagoji yapıyor: 

"- Demek oluyor ki, Umumf hırp 
te Türk vıtanı her gün binlerce ço
cu!junu hudut boyunda kurban verir 
ken, Tilrklyede Türk dlll ile her gDı 
yazı yazan bir gazeteci: 
"- Muharebeyi bizim taraf kaza, 

nırl" diye Oz.UntUler geçiriyordu. ÖQ 
renmlı olduk. Bununla beraber, bı 

gizli hl11lnl, bu gizil dü&Dnceslnl bu· 
gUn yine Türk vatanında açıkça ı8y 
flyebllmlt olma11na hayret etmemel 
mümkün deijlldlr. Fakat meaeleyl de 
rlnleftlrmeyellm. Yalnız liCırcnmd 

lıtedllilmlz bir nokta var: 
"- Ahmet Emin Yılmın, bu cDm• 

leılnde, cemi ılguı kullınmıftır. Şı 

hılde ıoruyoruz: 

"- Umumt Harpte Türklyenln ye· 
nllmealnl, netice olarak parçalanma· 
11nı lıtlyenler, Ahmet Emin Yalman• 
dan baıka kimlerdir' 

Santnm ki. v11knnya yazdığın 
c;nhrlar. "Son Po!ifa" yı bu suai 
karşısında duvduğu meraktan 
kurtarmıştır. Rana ~elince niye· 
fim, Ahmet Emin Yalman'ı mii· 
dafaa etmek defriJ, hu vesileyle 
hir zararlı zihniyete trtarruz et· 
mekfü.. Ben eminim ki, Ahme1 
Emin'i ağır hir suçla itham eden 
meslekdaş. diline doladığı cüm· 
lelerdeki hakiki mananın kendi 
sui tef irine, kendi sui telak!dı.i· 
ne \lymndığmı samimiyetle miid. 
riktir. Ve o sabrlann manasını 
yazdığı sckilde teMr ederken: 
"- Rana bir tek ciimle yaz. 

Ren istersem, o ciimleve senin a· 
c;ılmanı icap ettirebilecek bir ma. 
na verebilirim!" di\'cn Napoleom 
unutmuştur. Ciinkii hum: unut· 
masaydı. düşiiniirdii ki, kendi va 
zıları da. kendi vnptıJh dereced" 
sui tefsir olunduğu tnkdir<le ui!· 
rıvacni; nkıhet. vnktivle gördii· 
i!ii r.ezalardan cok ağırdır. Bu İ· 
tiharla. bilhassa her ceşit ikiliC-l 
ve her sahndSl yenmek istediği. 
miz su giinlerde, kendisine. ve; 
kf'ndisi f!ihi davranmak istida· 
•hndn olanlara tavsİ\'c edelim· 
Miie~<ıİ1" hir silah sandıklan de· 
maı?ojinin trıhr;fin, sui tefsirin 
ve hunlıı,.ln beslenen ktırn ;rtirn· 
nın, dıMi taarrtı'l"lardn kullanıl· 
dığı takdirıfo ıriiliinr diişen hir 
mane,·rn fişeği olduğunu unut· 
mac:ımlar! 

Bir Kuduz, Dört 
Kişiyi Yaraladı 

Yakacıkta kuduz bir köpek 10 
yaşında Kadri ve 12 yaşında Sa· 
adet isminde iki çocuğu ısırmış, 
sonra Pendiğe kaçarak 41 yasın
da Ahmet ve 45 yaşında Sabrıyi 
dalamıştır. Köpek, Pendikte j:ın 
darmalar tarafından öldürulmLtŞ
tür. 

I 
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• • lngdtere Neden 
Hala Müdafaa 
Vaziyetinde ? 

Almanya, harbe beş senelik blr 
hazırlıktan sonra ginnişir. İngılte c 
i e harp başladıktan sonr{! harp sa
nnyunı kurmıya teşebbus etmiştir. 
Gün geçtikçe İngıliz ve Amerikan 
harp sanayıin n istihsalı artacak ve 
bu artış mutemndıyen İngiltereyi 
kuvveUend.irccektir. Bugiın, İngıl
tere ve Amerikanın en zJyade muh
taç olduğu znmandlr. Onun içindir 
ki Hltıcr, harbi bu sene bitirmek 
arzusundadır. 

Büyük Gayretler: 

H arp lsaşladığı gündenberi 
teşebbüs kabiliyeti d;ıima 

Almanyanın elinde kalmıştır. Bu 
sayede Almanya harbin zaman 
,.e mekflnını tayin ederek daima 
üstunlük teminine muvaffak ol -
muştur. Bugüne kadar daima 
muzaffer olmasının en büyük se
beplerinden biri de budur. 

Harp başlıyalı bir buçuk se -
neden fazla bir zaman olduğu 
halde Ingiltere hala müdafaa va
ziyetinden ç'1tamamıştır. Afrika
da ve Akdenizde kazandığı mu -
vnffakıyetlerden sonra lngiltere 
oı ta şarkta te~ebbüsü eline aldı
gını zannetmiş, ve artık bu sa -
hnda ilk darbeyi vurmak fırsatı
nı Almanyaya vermiyeceğini id
dia etmişti. Fakat maalesef gerek 
Balkan harbi, gerek Mısırda ce
reyan eden muharebeler Alman
yanın hala teşebbiıs kudretini 
muhafaza ettigini ve Ingiltere -
nm de hala mtidafaa vaziyetin -
den kurtulamadığını göstermiştfr. 

Bu vaziyet karşısında .ıihinleri 
tııınalıyan sual şudur: 

Ingiltcrc neden hala miidafaa 
vaz:yetındcdır? Aradan bir bu -
çuk sene geçmiş olmasına n .. ğ -
m •n, Ingıltcrc niçin hala hıcbir 
c phecle teşcbbus kudretını kaza
n.anamıştır? 

Bu su lın cevabını araştıran 
"Tablet,. ismindeki lngiliz mec -
muası, Ingılterenin müdafaa va
z yetınde kalışını şöyle izah et -
r. . ktedir: 

"Almanyanm harp için ınolik 
olduğu biitiin n ıhllar hep a~ ni 
Jı •• haldedir. lngiltcrcnin beyaz 
n' fosu Almanyanınkindcn a7. de
~ ldir. 1'akriben altmış milyonu 
bulan bu beyaz nüfusun iiçtc iki
si Ingiltcrede, i.içte biri de domin
' onlardadır. Biz nıotörle~miş hir 
~rdu vücude getimıck üzcr~yiz. 
Bu itibarla da ordulanndan aza • 
ıni surette istifade eden Alman
ya ile, hcniiz hazırlanmıya h·ı~lı
ynn Amerika arasında muta,·as
sıt bir me\'kideyiz. Fransanın 
mağlubiyeti faaliyetimizi mu' ak 
katen teahhüre uğratmıştır. Şim· 
di bunu telafi etmekle ıne~gu -
Jüı.,. 

Kat'i Netice için : 

1 ngiliz roecmuasının tcbnrüz 
ettirmek istediği nokta su -

cıur: 

Almanya harbe beş senelik bır · 
hazırlıktan sonra girmiştir. in - ı 
giltere ise harp başladıktan so-.. ı 
ra harp snnayiinı kurmıya te -
şcbbi.is clıniştır. Her geçen gün ı 
bu sanayiin ınkişafını kola~·laş -ı 
tırmaktadır. Amerika da bütün 
sanayimi harp ıhtiyaçlarına göre 
tadil İ§ini bitirmek iızeredir. In
giliz ve Amerikan sanayii bugün 
bir sene e\·velkine nisbetle '1. 
50 harp içın çalışmaktadır. Gün 
geçtikçe Ingıliz ve Amenkan 
harp sanayiinin istihsali artacak! 
ve bu artış mütemadiyen Ingil -
tereyi kuvvetlendirecektir. Bu • 
gün Ingiltere ve Amerikanın en 
ziyade muhtaç olduğu şey za -
mandır. 

Onun içindir ki, Hitler harbi 
bu sene bitirmek arzusundadır. 
Fakat Hitler son nutkunda ka -
dınları da istihsale davet ~tmiş
tir. Bu da gösteriyor ki, Alman
ya, lngiliz ve Amerikan hazırlı
ğından endişe duynuya başlamış
tır. 

Balkan zaferi, Akdenizde ha
kimiyet tesisi, Afrikanın istilası 
manen Almanya için büyük bir 
kazanç olacaktır. Fakat bu tak -
dirde Almanya, şimdiye kadar 
Avrupada malik bulunduğu 
merkezi vaziyetini kaybetıniye 
mecbur kalacaktır. Norveçten 
Afrika çöllerine kadar yayılmak. 
Alman ordusu için bir kuvvet de· 
ğil, bir zaaf sebebi teşkil edecek
tir. 

Bugünkü zaferler Almanyaya 
harbi kazandırmıya kafi değil -
dir, Almanyanın harbi kaıan8:v: 
bilmesi için, Churchill'in dedıgı 
gibi, Ingiliz adalarını işga} etme
si veya Ingiltereyi ma~lup et -
mesi lazımdır. Bunu da ancak 
Atlantik harbinin neticesi tayin 
edecektir. 

Almanya Akdenize ve Afrika
ya yayılırken Ingiltere ve Ame
rika tank tayyare, top imaliyle 
mcşguldii~. Fakat verilen rakam
lara göre daha bu yaz teşebbüs 
kudreti Almanyanın elinde kala
caktır. Ingiltcre ve Amerika, bu
giinkü istihsal ve hazırlık ten:ı : 
posunn göre, ancak 19·12 den ıtı
barcn üstün bir vaziyete girebile
ceklerdir. O vakte kadar In~ll -
tere müdafaa vaziyetinde kal -
mıya mecburdur. 

Binaenaleyh bütün dava bu 
sene Ingiltercnin dayanabilme -
sindedir. 

Kars Şehri 

Ağaçlanıyor 

Kars (Tan) - Şehir caddeleri· 
ni ağaçlandırmak hususunda 
Kars belediyesi yirmi senedenbe
ri her yıl faaliyet göstermiş ise 
de gerek intıhap o~unan fidanla· 
rın iklime intibak etmemeleri, 
gerekse iyi bakılmamaları yüzun 
den müsbet bir netice elde edile
memiştir. 

Yeni valimiz Hüdai Katataban 
şehrin bu eksiğini bilhassa göz 
önüne alarak bizzat meşgul olmuş 
ve Sıvas fidanlığından ilk parti
de 250 akçaağaç fidanı getirtile
rek caddelerimize diki1.miştir. 
Ağaç dikimi merasimle yapıl

mış ve bu torene bir çok Karslı 
iştirak etmiştir. Fidanların hepsi
bizzat ziraat müdürümüz Kemal 
Günar'ın eliyle dikilmiştir. 

J(•l3lfiUBiiflllJ 
İ>ökülen SaÇlara Lavanta ... 
Ba yanlann muhanirine ge

len mektuplardan anhyabildi· 
ğim doğru ise ba~·anların iki hü· 
~iik derdi '\'ardır: Biri saçların 
dökülmesi biri de yiizde \'e kol
larda çıka~ fazla kıllar ... İkisi ~e 
hormonların işi olduğu şiiphesız. 
Fakat tetkikler bitmemi!} oldu· 
ğundan ikisinin de henüz kesin 
çar!!leri söylenemiyor •.• 

IlİT kaç gün oluyor, Sacide a· 
dında sayın bir hayan okuyucu
muz ~azcteye gön.derdiği, mek· 
tı:bunda il 'itam ininin karlın 
!li:ac1annın diikiilmcsine karşı fay 
ıfası '\3r mıdlr, di)e l!iOrü.)O 

nu ~·tnminin, erkek1crde daz 
kalmı~·a s<'ht"p olan kP.peklere 
fr ·dac;ı oldul!u bir aralık bu:-acla 
v" saçların yağlanmasına karşı 
d::ı ynn!mc;t. Anc k t>rkek sac:ı· 
nın <1ökiilmesi hac;ka, kaılm ı>arı
• ırı iliilt'H1•1eoıi ba ka evler oldn
wun(lam (' kf>k saçlarına hi ge
len bu ' • t;tm" n iıı konan saclanna 
O" iyi g<'lcccv•iııi hilcnıiyortım. 

F~knt 1 a ·nnlnrda saç <lökiil · 
mc ine knr ı lllvrmta ciçei°'i ko· 
k • unı•n ivi rrel r ;:. j rıek e k" flen 
1 r·· bT.,·r. Bu giizel ko'ku•'n 1 

i ffn e ..,.tmis olar. bir kadının 
anlntttığını nak!cde~ im: 

Bu bn) an 28 yaşında, demel' 

ki kadın saçlarının dökülmesine 
en bliylik sebep olan sonbahar 
mevsiminden heniiz pek uzakta, 
kadınlığın ilkbahariyle ~·az mev
simi arasında .•. Böyle olduğu hal· 
de saçları tutam tutam dlkiilii· 
vor. Hem de ba:r;ı cok kaşınıyor. 
Sık sık • belki dökiilen sadarın 
kederinden • baş ağrıları, uyku
suzluk .•• 

Bayan sadece ~·anta çi~eğ!n· 
den yapılmış esans bulu:'\·or. ilk 
günlerde bu esansa • pens ucuna 
taktığı - p11muğu batırarak saç· 
farın arasına siiriivor. Bir kaç giin 
sonra da o esansla saçlarının a· 
rasına kuvvetli friksivon yapı· 
,·or ... Böylece hir müddet de,•am 
~ttiktcn ııonra saclnr artık rlökiil· 
miiyor. rengi gittikce parlak o
luvor, faknt re"k dt'~ismiyor. A· 
rahırıncla kepek kıılmn•or. Tabii 
has ağırı, uykusuduk ıta IZ"Ci~·or. 
En ~01mnda iyi bir tec.-riibe: Ar· 
tık clökiilmiven sarlar ondüle 
va ltırmnktan da bont!muyor. 

nu uc;trliin hir tek mahzuru 
v11r. Sarlara laYanta e~ansı sü
rü!<lü~ii - ,·akit. kuruyun"ıva ka
<l'lr hasa bir takke giym.-k lhım. 
Bu nıaJı71ır11 lahammiil edince. 
sarları dökiiJP.n hf'.rkes t~criil .... 
ed~biJir ve lavanta es:ınc;ının eli· 
7e) kokusundan bir zarar iÖre
mcz ... 

T .\ N ---

1 Tarihi Hayvanlar 
1 Hayvanları pek çok se\'en 

bir komşum \•nr. Bu mu
habbet onda o kadar kökienmic; 
ki onlardan hnhsederken dnimn 
"l\Jiidun kardcs]erimiz.,, tibirinı 
kullanır. Bu itibarla: 

- Ah!. Şu Romnhların bir tel 
knfn"ı olsa da bir kılıcta uçur. 
sam! 

Diyen Kaligiila'nm bile, sev· 
gili atını "avan iızası,, yaptığı J· 

cin bütiin zuHim ve itisafını af 
feder. Onun için h::ıvvanları sc 
'en bir ndnm kötü olamaz vcssc· 
film. 

Diin bu ze,·kini biraz ok~adım 
Derhal ate lendi. Madun kardec;
ler., in hususi mezi:retlerini sa\· 
dı, döktii. Fakat hen onu daho 
ziyade neselendirmek için ŞÖl le 
söyledim: 

n hadiseler üzerine ehemmiyet kesbeden Bağdattan bir manzara: Şthrin Dide sahiJlerinden iUrup eıınasında bir görünü,.ü. 
- Onların tarihte oynarlıkları 

rolleri unutuyor musun? Bir 
harbin kazanılmasında, hafta ba· 
zan bir devletin teessüsiinde bi
le tarih onların mühim te.)iıleri
ni kaydetmiyor mu? [·-,a-r-ih-le-~ Yaoral<lar 

~ 

1 l\fcsela di i bir kurt Remüs'l~ 
Romilliis'e sütninelik etmeseydi 
Roma İmparatorlui,ru kurulmaz
dı. • 

iki Fetih Görmüş Bin 
Bir Gece Ülke.si: 

Gece Romaya girmek üzere 
<Kapitol) a tırmanmağa mU\ af
fak olan Golva'ları şehrin mii
dafaa kuvvetlerine haber veren 
de haksız olarak ismini helilhate 
misal olarak kullandığımız "kaz,, 
laT olmt hır. 
İskender bütiin dünyayı teshir 

etmeden ev\'el, kimsenin bine· 
mediği Biisefal ismindeki atını 
t'mrine rametmck ımretivle istik. 
hali hakkında babası "Filip" e 
ümitler ,·ermi ti. 

Türkler Bağdatı ilk defa 
Kanuni Süleyman zama -

nında fethettiler. Baıldatın fet· 
hi Türk tarihinde mühim vaka
lardandır. O zaman takip edilen 
dini siyaset bakımından Bağda
tın uzun müddet (Hulefa belde
si) olması itibariyle Türklerin e
line geçmesi lazımdı. Siyaseten. 
Dinen, iktis:ıden Mısır fethi ka
dar mühimdi. 

Yavuz Selim zamanında Türk
ler gözlerini tamamen Şarka ce
virmişlerd " Süleyman devrinde 
Şarktan 7.ivade Garpla meşgul 
olundu. Fakat 1534 seferi Sar
kın da ihmal edilmemesi lüzumu
nun takdir edildi~ini anlatır. 
Şarka hakim noktalar Tebrizle 

Bağdattı. O taraflarda hakim o
labilmek ancak bu iki ülkenin e
le J!ecmesiyle mümkün olacak
tı. Türkler, İkinci Süleym:m dev
rinde buna muvaffak oldular. 
Fakat ne büyük müşkülat ile ... 

* * 
Taş Değiştirme : 

Türkler Kürdistanı fethettik
leri zaman "Bitlis,. e Şerif 

isminde birini bey nasbettiler. 
Bu adam ihanet ederek İran Şa
hına dehalet etti. Bu suretle 
bütün Kürdistan da İrana ilhak 
edilmiş oluyordu. 

Siyaset satrancınd• bir taş 
kaybedildi. Buna mukabil "A
zerbeycan., hakimi Ulema. Saha 
ihanetle bizim tarafımıza Ji(eçti. 
Müb:.ıdelede zararlı cıkıldı. Cün
kü Serif <Kürdistan) la beraber 
gitmiş, halbuki Ulema bize < A
·zerbcycan) ~ gelmişti. Bunu 
Bağdattaki İran valisi Zülfikar 
Hanın bize Ba~dat anahtarlan
nı teslimi ile telafi edecektir. O 
zaman taş değ'iştirmede Türkler 
karlı çıkacaklardı. Fakat vali, 
Saha sadık :adamlar tarafından 
katledildi. 

* * 1534 Seferi : 

Türklerin pek güçlükle ba
şarabildikleri seferlerden 

biridir. Ordu, sonbaharda o za· 
manlar makbul sonraları maktul 
İbrahim Paşanın kumanqasında 
olarak yola çıktı. Asker yolda 
hayli zayiat verdi. Fakat Türk
lerin şöhreti kendilerinden ev· 
vel o havaliye gelmişti. Saha il
tica eden Şerif Bevi öldürdüler. 

Ordu Halebe indi. Orada kış
lamağa karar verildi. f rana ilti· 
hak eden bütün o haveli kale ka· 
oılarını Türklere acıyordu. Şah 
Türk ordusuna mukabele etme
di. Tebrizi b1rakarak çekildi. 
Sulhen Tebrize girildi. 

fstanbuldan hareket eden ikin
ci orduya Kanuni Süleyman ku
manda ediyordu. Asker vorr.un
du. yol olmadığı i!;in Kürdis
tan dağlarının bayırlarını. de
relerini, tepelerini bo~azlarını, 
dcrbentlcrini bin müşkülat ile 
geçtiler. Hemedana kadar .!?.Örül
memiş güçlüklerle gürestiler. 
Hastalanan. yorgunlu~a davana. 
mı:vanlar yollarda dökülüyorlar
dı: a~ırlıkların coi?unu bile bırak· 
mağa mecbur oldular. 

Nihayet Elvend bobzındar. 
~ceerek Kürdistan silsilesini ta 
kip etmek suretiyle Irak sahra 
~ına indiler. c .. ·1ın Zülfikar ifan 
dun sonra Ba~dat mWıa:ızh-

BAGDAT 
••••••• ......... Y A Z A N : ·······--·-

ı U L U N -A Y İ 
ı ................... ----·_.······--····-i 
ğına tayin ettiği Tekezade Meh 
met Bey Tebrize murahhas gön 
dererek Ba~dadı teslim edeceğı· 
ni bildirmi~ii. Ordu yaklaştığı 
zaman istikbale çıkmadı. Fakat 
mukavemet dahi etmedi; aske -
riyle Bağdatı terkederek çekil· 
di, J,?itti. 

Sehre giren Türk ordusunu bü
tün ahali yollara dökülerek kar
şıladılar. 

Bağdatın ilk fethi bu suretle 
oldu. 

* * Bekir Subaşı : 

Bağdat, Dördüncü Murada 
kadar bir Türk vilayeti o

larak kalmıştır. Hicri tarihle 
1032 de Yusuf Paşa Bağdat vali
si iken Bekir Subası isminde bi· 
ri maiyetindeki on iki bin kadar 
yerli ızönüllü askerle hükumet i
cinde hükumet kurmuş, Yusuf 
Pasa memleketi Bekirin tahak
kümünden kurtarmak icin bir 
teşkilat vaptı. Bölükbası Meh
met ağa ile tertibıtt ahırak hir 
gecede Bekirin o~lıı Mehmetle 
bütün -avenesini temizlemek is
tP<ii. Mesele duyuldu. Bekir 
Subası, Yusuf Pn~avı muhasara 
ederek öldürdü. Ve kalevi zao
te~ti. Ve "mani zail olduğu için 
memntmn avdeti., kaidesine u
yarak İstanbuldan J{elmis div"! 
namına bir ferman okutnrak 
kendini Bağdata vali nasbetti. 

•• 
Subaşının İntikamı : -- - --
Bağdat Yusuf Paşaya taraf -

tarlığını pek pahalı suret
te ödemistir. Bıitün sehir yağ
ma edildiği J:?ibi kendisine aleyh
tar olanlar da sokaklarda kat
ledilmişlerdir. 

Bekir Subaşının bilhassa bö
lükbaşı Mehmet Ağadan aldıaı 
intikam orta ~d CE!llatlarını bi
le havretlere diışürecek derece
de müthiş oldu: 

Aldı etrafı adu imdada asker yok 
mudur? 

Din yolunda can verir merdane 
scr:cr yok mudur? 

Manzum mektupla Dördüncü 
Muradın manzum cevabı bu es
nada teati edilmiştir. 
Artık Bekir Paşa olan (Subası) 

Bağdatı müdafaa için cok uğ
rac:mış fakat oğlu Mchmedin Sah 
tarafına geçmesi Bağdatın 1-
rnnlılara geçmesine sebep olmuş
tur. 

Bekirin oğlu Şahın boş vaadle
rine kapılarak müdafaa etmek
te oldui!u kalenin kapısını İran 
kuyvetlerir.c acmış ve bu suretle 
yalnız memleketi değil habasını 
da Şahın eline teslim etmiştir. 

** 
Amele Göre Ceza : 

S ah Abbas Bekir Paşayı eli
ne düşürünce hazineleri

nin yerini öğrenmek istedi. Be
kir Paşayı huzuruna ~etirtti, cel
latlar Paşayı söyletmek icin ha
fif ateşte kuzu cevinnesi yanar 
Ji(ibi kebap etme,ge başladılar. 
Bekir Paşanın yağları kabarıp 
akmai{a başladığı zaman oğlu 
Mehmet, Şah Abbasla diz dize 
oturup babasının feryadını mu
siki gibi dinlemiştir. 

Günlerce süren bu işkenceler
den sonra Bekir Subaşı vaktiyle 
Bolükbaşı Mehmet A~aya yap
tığı gibi sımsıkı baj?:lanmış tlze
rıne neftya2ı dokuldükten son
ra tutuştu rulmus ve boş bir 
kavığa konularak Dıcleye salı
verilmişti.r. 

Bu ikinci meşale Bekir Paşa
nın ameline gôre bir ceza idi. 
Şah Abbas Bağdatlılara aman 

vadettiği halde bütün sünnilcri 
katil ve mallarını zaptetti; ölü
ler bile şii'ik ve sünnilik dava
sın;n intikamından kurtulama
dılar. 

Böliikbası Mehmet A/:tayı b"::_- Bağdatta muvaffak olamıyan 

anber, otuz yük dır ki.irkler, 
Sah Abbas tabir edilen altın ve 
Rümüş tellerle işlenmiş sekiz 
büyük 1sfahan halıları, secca
deler, kumaşlar, şallar gibi fev
kalade kıymetli hediyeler getir
mişti: 

Hediyeler, nameler Bağda.t se
ferini tehir edemedi. 

İlkbaharda cadırlar, tuğlar Üs
küdara ~ecirildi. 

Ordu H;ılep tarikivle Frat va
disinden Bağdata doğru ilerle
di. 

Şehir o zaman iki yliz on burç
lu kocaman bir kale seklinde i
di. Derhal muhasara başlad1 
Türkler burada pek büvtik kah
ramanlık gösterdiler, sadrazam 
Tayyar Pasa ön safta harbeder
ken şehit oldu. Onun yerine ge
cen yeni sadrazam Kara Mustafa 
Pasa daima askerin önünde o
larak birer~ birer burclan işJ:?al 
etti. Yücudünde v:ıralanm~rM 
ver kalmamıştı. Adeta delık de
sık olmuştu. Mu'hasarnnın kır -
kıncı ~ünü ordu Bağdatı zap· 
tef ti. 

Otuz bin kişiye varan Bnğdat 
muhafızlarından onda biri bile 
~ahın ordul!ahına yetisememistir 

Sah Abhas Diyale've kadar 
r'Plmisti. Üzerine c.ıönder·ıen u
fak bir miifreze Şahı derhal ri
cat ettirdi. 

* * 
Bölükbaşı Genç Osman : 

Bağdat gazilerinden bir Genç 
Osman vardı ki, acemi 

neferken bir gün valnız basına 
atını hendekten atlatıp dü~manı 
bozmak sııretivle büviık yararlık 
göc:terdiği kin kendisine vekten 
'Böliikbasıhk rütbesi verilmişti 
:Şu tevcih ordu kodamanları
nı memnun etmemis: 

- Daha bıvılbnda tarak dur
mıyan adam Bölükbaşı mı olur
muş? 

Gibi dedik"dular ~enç kahra· 
manın kulai!ına ı?idince O man 
hemen cebinden simsir tarağı cı
karmış tüyden tüsten ari olan 
dudai!ına saolad ktan sonra-

- Abe ağalar! İşte duruyor a!. 
Demiş. 
Bu kahraman Bai!datta sehit 

olmustur. K-;.le civ:ırında olan 
l<:ahri hala Bai!dı:ıthlar tarafından 
evliva türbesi ı?ibi zivnret Pdilir 

PİYASADA: 

Mısır Hakkı1td~ki 
ladılar, üzerine neftyn,ğı d~ Hôfız Paşar.ın verine Hüsrev Pa
ler, tutuşturup bos bir k"-1ğa ,11 tayin edildi. O da bir muvaf
kovduktan sonra Dicleye salıver- f:ıkivet gösteremedı: ricat etti. 
diler. Bu canlı meşale nehrin a- Bütün bu muvaffakıyetsizlık -
kıntısiyle ba~ıra ba~ıra gecenin 1 ler vezirlerin kaniyle odeniyor-
zulmetine karıstı gitti. du. 

Karar iyi Tesir Yaptı 
Toprak mahsulleri ofisinin 

muayyen mahallerde, mısıra el 
l;.oyınası, lstanbul piyasasında iyi 
bir intiba bırakmıştır. Dünden iti
baren şehrimiz piyasasında da 
mısır satışları durmuştur. Bun -
dan sonra, glikoz fabrikaları da, 
mısır almak için, toprak mahsul
leri ofisine müracaat edecekler
dir. Toprak mahsulleri ofisinin 
mısır stoku yapması, ve mısır pi
yasasına müdahale etmesınde 
köylü hesabına büyük faydalar 
görülmektedir. Çünkü bu mev -
simde 6 buçuk kuruşa kadar sa
tı lan mısır. Karadeniz sahillerın
deki köylerde yaz aylarında 15 
kuruşa kadar yüksclm,.kteydi 
Bu me\ sımd" ucuz fiyatla mısır 

İstanbul Ba.l(datı Bekirden 
kurtarr;ıak icin Hafız Paşayı me

.... 
mur etti. Bekir Subası sıkısınca Bağdat Seferi : 
Saha iltica etti. Bu ~ibi fırsat
lardan istifadeyi kacırmıyan 
Sah Abbas Bağdata otuz bin ki
silik bir kuvet gönderdi ve 
hükumet İranlılarla başa cıkmak 
için ~u sefer Bekir Subaşıya res 
men Bağdat valiliğini verdi. Be
kir, İran kuvvetini Bai!dattan 
cıkanvor, fakat $ahın husumeti 
ni celbeylemis oluvordu. Şah 
Abhas bu sefer bütün kuvvetiy
le Bat!data yüklendi. Hafız Pa
şanın Dördüncil Mw-ada yazdığı 

1 ~ 

~ıaiıf>Nqfixain menı.:eetlerh~ 
~ suretiyle katledilmesine 

sebep olan Bavram Paşa Bağdat 
seferinde bir pişdar ı;libi hareket 
etti. Büyük ordµ için yol acmak 
köprü kurmak ~ibi hazırlıklar 
yaptı. Meselenin ciddi bir şekil 
aldıı:?ını gören Sah Abbas. Mak
sut Hanı sefaretle İstanbula aön 
derrli. Hint küheylanları. hecin 
develeri, yüz elli miskal misk, 

l\Jekkeye girmek üzere olan 
Ebrehe·nin fillerle mücehbe:ıı: or
dulannı. susuzlub tahammül İ· 
rin uwk mesafeleri ağzlarında 
bir fnşla kateden çöl ktrTan~ç-
1an bor.up, ricale mecbur etme
diler mi? 

Beni İsrail kırk sene çöll 
'kaldı!!ı zaman "selva,, 'e~ 
imdatlarına ~·~ffşmP<:"' •,!-
hic biri sai!' İmlmıvacakb.- 1 

• 

Kndoıi •e harbinde düşman sn
\'tırisini hozan de,•cler olmuştu 
Şimdiki harpl"rde ~ii\'erdnlcr aı 
mı hizmrt ediyorlar? 

Ya edehi·rnttaki şahsiyetleri 
ne ne diyelim? l\fesela bizd 
Hoca Nasrettin denilince mu 
laka o sahur, cefakar ve bir t• 
nıiihim fıkralarında esaslı rt 
oynıyan "merkeb" i de hatıT 
gelir. "Don Kisot,, un lagar bev
g-iri Rossinante'in beynelmDel ta
nınmı bi · hü' i ·eti 'ardır. Hep
si ''azılsa slitunlar yeti ıne ... :i • 
bu~un içindir ki ~rkın ji· 
' iik filozofları c erlerinde U• 

riva tip olarak hay;vanlart e 
Iardır. Eski Yunanistnnın ı.<tZ 
Fransanın J,a Fontain.c'i •.JŞ. 
ra o miıdun kardeslerin di 
hihp ettiler. 

Tarihte (fareler) bile bir 
oynamışlardır!. . 

Kom um hu kadarını Um\ 
mil ordu. Gözlerini Jıayretlt 
tı: 

- Amma yaptın ha! ı. 
- Ne zannettin? Anlnu 

da dinle: 0 r rejimi -
"Arap ve Asu bir suret 

rı San:ıkarih Mısıve bizimle 
ği 7aman Mısır h emniyet 
hon'un zulmiindeı'iiyetlerinin 
d u harhctınedi. 
!!'irerck (\Tiilkenklerle bitir 
eyledi. Kendine 
arız ol!lu. Riiyasın~ ne Al _ 
umın"ldıfrm yerdbir kerecik 
reccksin! .. Dedi. iayet ettne
du hareket etmfkleri zecri 
den topl ığı kt. 
k ··' Sd"" .,. arı ~u u. 'J.. .• b·- -
ordu ft ~·ld,, mil\'o;.a. t1 tarla 
fareleri de katılıyordu. İki ordt 
ertesi eiin çarpı mak üzere me\i 
zi aldılar. Gece bu milyonları 
fareler diisman ordusunun •Tt 
sına girdiler, bütün muharl t1e· 
rin ~ay kirislerini, tirkcşlerini 
kalkan knvı~larmı, kolanlannı 
tamamen kemirdiler. 

Ertesi gün silahlarından mah
rum kalan diişmaıı miithiş ıı· 
bozgunluğa uğrıyarak ancak fi. 
rar sureti~ le canını kurtardı!,, 

Takvimci 

toplıyan bazı kimseler yaz ayl 
rındaki tereffulerd~n buyuk kfu 
lar temin ederlerdi. Toprak m 
sulleri ofisi bu sene, bu ihtik" 
hrldisesıne meydan venniyccek . 
tir . 

Dünkü ihracat - Dün muhtt>
lif memleketlere 511 bin liral 
ihracat yapılmıştır. En ziyade Al 
manyaya deri, hububat, tüh 
Romanyaya Fındık, deri, balık 
gönderilmiştır. 

Muşta Bir Cinayet 
Muş (Tan) - Delik koylu Mey 

re oğlu Cindo ile Seyr1 o lu U 
arasında arazi iht lafı yi.ıziınden 
kavga çıkmış. bu kavga net c ı -
de Uso. sopa ile k~rıısını e ı k 
Cindo"yu öldurm ıstur. 
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Gidecek Tôbi An d luy 
"olcuların Yeni 

Beyannameye 
Sevk Plônı 

l•frm7ml ~·ua11etindaı Tebliğ Olunmuştur: 
1 - Anadolu Ya nıecr-ını rnp ur ,.e trenlerle gidecek yokıılnr hakkında yeni seYk planı n~ai{ıya 

cıkanlllllljtır. let hamillerinin v apurlann \'C trenlerin hareket günlerinde Galata nlıtınıı ile Hay
darpa•a gannda lnılunmalan. 

2 - Hn) darpn,a< an trenle dalı ile gid.,.,eklerin köprüden Haydarpaşaya nakilleri de denizyol
lannu1 m11ntazam seferl .. ri ile temin olunacakbr. 

3 - Ha,·dar a~aclan 12.:ıo da kalkacak trenin yolcuları kiiprüden saat 9 da kalkan vapıırla ,.e 
Haydarp şadau snat 16,10 da kalkacak trenin yolcuları da köpriiden 12.30 da kalkan ,anurla nak-
1 dil cektit, ' 

,Uuntazam vapurlar 
iSTANBUL 

ile Galata rıhtımından 
MUDANY.1 

Vaptırun l<tanhııldan lrnlkıs 
Tarihi (iiınü Saati 

Vapurun 
isn1i 

Yoku 
ndedı 

Bilet Gideceği iskde Tren iltbnkı 
• ·o, S1 

7 - 94l 
~ 5/941 
9 5 911 

10 5 941 

Çar~amba 
Per.şcmhc 
Cuma 
Cumartesi 

lH.00 Marakaz 
rn.on Marakaz 
16.00 l\larakaz 
U.00 Sus 

464 
460 
461 
490 

j 
4569-lliSG: 
4686-1812• 
4RIJ-t924i 
4925-5043, 

Mudanya 
:Mudanya 
Mudanya 
r.1udanıa 

Bursa 
Bul'<a 
Bur'ia 
Bursa 

ISTANBUL 
7 5 941 
9 5/941 

10 5/9 ıı 

Çar amba 
Cumn 
Cun1artesi 

20,0ll 
~.15 

20.00 

Anafarta 747 
BANDIRMA 

5215-3119 
5150-:i627 
5107 -5241 

Bandırına 

Bandırma 

Bandırma 

n1ulıt<-lif 
sta~yon· 

]ara 
Sus 5:;9 
Çanakkale 596 

ISTANBC'L - IZMIR 
11 5 Dl! 
15 :i/9H 

Pa7.ar 
Pcrş mbe 

ı 1.00 
18.00 

Izn1ir 
Kade~ 

681 5628-"815 Jzn1ir 
lzmir 

.. 
891 Ss.16-5112 

ISTSBUL 
18.00 
18.00 
ıs.no 

lR.00 
18.00 
ıs.on 

18.00 
18.00 
18.00 
18.oo 
18.00 
H.uo 

/(ARADEı\'/Z l'OLU ISKELELERL 
9H 
911 

'/941 
5/941 

'.i/5/941 

Cumn 
Cuma 
Cuma 
Cuma 
Cun1a 
Cuma 
Cu·11a 
Cuma 
Cunıa 
Cuma 
Cuma 
Cuma 
Cuma 
Çarşamba 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Bur!"a 
Bursa 
Mersin 
Maraka• 
l!ll'llkaz 

369 2R9~-3~01 Ordt 
818 31102-3291 Giresun 
·140 3292-3:J3.t lnebolu-
338 3335-3 L39 Görele 

22 3H0-311j Vakfıhbir 
2 3446- Ak~aahal G 51941 

J.615/941 
16/5/941 
16/5/941 
16t5/9H 
16/5/941 
16/5/941 
16/5/941 

109:> 3-117-3755 Trabzon 
208 :!756-3717 Sürmene 

34 3815-3833 Ol 
1191 3831-lJOl Rize 

117 4153--4191 Pazar 
12 4rn5-4196 Arha,i 

18.00 
15.00 

105 4197-nH Hop• 
7/5/941 11 4299-4307 Bürhaniı·c 

59 4308-1:123 Ayvalık 
64 425i>-l274 Çanakkale 
20 4355-4360 Armutlu 

Sirkcri-
den 

To11lıane<lcn 8/5/941 
8/5/911 
8 5/9U 

Perşembe 
Perşembe 

Par. eınbe 
C~a 
Cuma 
Cuma 
Cu.ınartcsi 

9.00 
16.00 
16.QO 
19.00 
19.00 
19.00 

184 5044-5090 Gemlik Galatadan 
Seyyar 3 4324- Marmara adası 

13 4325-4327 Erdek 
97 432!3--t955 Knrabiga 

15.00 Saadet 103 4275--4298 Edremit 
Tophaneden 
Sirkeciden 

Haydar paşadan lıareket edecek katarlar 
:;Iareket tarihi 

11 Mayıs 941 Pazar 

c 
t· 

"' .. , 
2 12 Mayıs 941 Pazartesi 

1 ,cıa. •!')t.e 

mııden bii
So ek•e

t taalmı~· 
rü zop'n, 

e-q"1 .. 
.~!iylc 
~ 

n z' 
l rol 

'K 
n'dı~ :!: 
b r( 

s 941 Salı 
941 Çarşamba 
941 Perşembe 

~ 941 Cuma 
941 Cumar~i 

C'd~< 17 MaY1S941 Cumartesi 

Içki kıtuen1c 
Rober kaba 
fahcup bir , 
ız oturan deli 

- Yavrum! 
r k durma. Bı 

Saati 

12,30 

12,30 

12.30 
12,30 
12.30 
12.30 
12.30 

16,40 

Yolcu adedi 

-.. 104 
38 
27 
13 
18 
74 

472 

746 
117 

18 
529 

664 
676 
677 
676 
683 

13 
462 

53 
27 
74 
25 

654 

İst. laı 

Gebze 
Tavşancıl 

Hereke 
Tütünçiflik 
Derince 
Büyükderbent 
İzmit 

Sapanca 
Ariiıye 

Ada pazar 

Ada pazar 

" .. 
Doğançay 
Geyve 
Papakuve 
Mekece 
Osmaneli 
Vezir han 

229 ımeca. 

37 Karaköy 
261 Bozöyük 

7 İnenönü 
5 Cu.kurhisan 

2 t 3 Eskişehir 

751 

Bilet No. lan 

6113 - 5396 

6297 - 6473 

6474 - 6643 
6644 - 6820 
61121 - 6992 
6993 - 7156 

7162 - 7333 

!'!San böyle er-=====~.;;....--------------·----
n nda bulunur 

r. Madama ' da olanlar kMi değilmiş gibi: 
' edin de. elbise lekelenmesin Mis m. 

Delikanlı ce\ körükle varıyord~. Fakat Lili
h reket görme yıp .~ır ifad~ sezmış olacaktı kı, 
:ıkt ve ılavr ettı: 'i, "lpr ı<'"1erke e, hakiki bir zümrütle 

~·arafa'lu~r ~~cıugu. ıızu ttiharla anlatabilirsiniz! 
Tam bu sırada, genç adam, cebinden ince keten 

mendilini çıkardı, ve Lilian'ın sırtındaki kan dam-
lalarını kuruladı, ve: · 

- Bu guzel elbise için, yazık olurdu, diye mı -
rıldandı. 

Lilıan bu sözün bir alay mı, yoksa bir aptallık 
es ri mi olduğunun pek farkına varamamıştı. 

- Bu model hoşuna gidiyor mu, cicim" Onu 
satın almamı ister misin? ... diye sordu Madam 
'.rborp. 

Genç adam ayağa kalktı ve Madam Thorp'a 
baktı. Allah bilir kırklık kadın, onun yüzünden 

,.J bir mf>n' c k.r:n stı! Herhalde hayran bir 
·ıtı ın, ve o badem gözlerin, öy]e iki kaş göz ara
klamağa muvaffak olamadıkları bir şeydi bu! .. 
fi birden kaçıvermişti: 
- Bu elbise hoşuma gitmiyor. lstemi •oru:n ar
Pek fazla geniş. Haydi, bana başka bir şey 

terin! 
lüzilğü sinirli sinirli parmağında çeviriyordu: 

- Sade bir scy istiyorum, gayet sade. Beyaz 
•enden bir Ş('y. Terbiyesiz Ingiliz kızl•n:ıın 

·o<:ını p rınııkla gösteremiyecekleri, Singapur'da 
lo oyununa çıkabileceğim bir şey. 
.Lilıan haş satıcıya baktı. Madam Şalon biraz 
katten dü<IDÜŞ gibi: 
- 34 numarayı gösterin, dedi. 
Fakat madam Thorp ek•i bir yüzle: 

Artık hiç bir şey göstermeyin, çok rica cde
ı im Onl31'1 rt < kendırn prova edeceğim. Elbise
] rın bir mı:ııkene yara"p yaraşmadığını görmek 
nry~ yaı 3r. Onları ben giyecek değil miyim?., 

Madam Şalon ezildi, büzüldü: 
- Do u dedi. 

sen kur-

hani ~u 

Yazan : Vicki Baum 

,,iJian tekrar "Maymun kafesi., ne döndu. Genç 
kadın siyah setenden satıcı elbisesini giymek için 
mısır sarısı tuvaleti çıkarırken, sinir içindeydi. 
İhtiyar dikişçi: 

- Nen var, diye sordu. 
- Şu muşmula kan yok mu?.. Jigolosunun 

hoşuna gideceğim diye, korkudan dokuz doğuru
yor. Ne akıl Rabbim! .. insan o gibilerin, sur.ıtına 
tükürmek zahmetine bile katlanmaz! .. 

Madam ,Thorp, Lilian'ın zannettiğinden de çok 
kıskanıyordu. Lilian 34 numaralı keten tayyörle 
içeri girdiıTi ve Madam Şalon mü~teriyi prova ye
rine götüruügü sırada, madam Thorp Lilian'ı ko
ridorda durdurdu ve itiraz kabul etmez kat'i bir 
eda ile: 

- Rica ederim, benimle provaya geliniz, dedi. 
Lilian: 
- Memnuniyetle Madam, diye öyle bir ~-,za

ketle rPvap verdi ki, bu adeta bir hakareti andı
rl.)"Ordu. 

Bu son günlerde, en küçük hadiseler onu, ko
laylıkla çileden çıkarıyoı;Qu . .Bu .hııı (),na, l)ijna'nın 
düğününden evvelkı günlerde, belki de bir Rus 
İkonunu çaldı, diye kendisinden şüphe edildiği 
zamandanberi musallat olmu:;tu. O günden beri 
sinirleri daha da gerilmiş ve o, adeta, bir parla
yıvermc endişesine karşı, daimi bir mücadele ha
lindeydi. Sanki bir gün bu koca mağaza, topye
kün havaya uçuverecek, veya bir kül yığını halin
de yanıverecekmiş gibi geliyordu ona. Sırtındaki 
ince kan çizgisi, dayanılmaz bir aciyle sızlıyor ve 
• iadam Thorp·un o boyalı saçlarını yolmamak icin 
kendisini zor tutuyordu. Müşteri aradaki hu ger-

T ı\ N 

İspanya da 

Fransadan 

Yer istiyor 
(Baş tarafı 1 incide) 

ve Kazablankanın Fransadan a
lınmasını istiyen bir kitap 1 ok -
kında büyük bir reklam yapıl -
maktadır. Tancada ise Alman nü 
fu~u gittikçe artmaktadır. 

Yeni dahiliye nazırı 
Madrit, 6 (A.A.) - "Stefani,, 

Şimdiye kadar Baivekfılct müs -
te~arlıgını yapmış olan albay Va
lentin Galasza, Dahilıye X zırlı
ğına tayin ve tahlifi icra edilmiş 
tir. Bundan başka nazırlar mec
lisi, Gen!'ral Davila 'yı erk.inıbar 
biye reisliğine ve Pedro Gar -
don'u ziraat nezareti müsteşar -
lığına tayin etmiştir. 

11.fnreşal Petain, Alman 
tekliflerine cevap verdi 
Vichy 6 (A.A.) Amiral 

Darlan, dün akşam yeniden Pa
rise hareket etmistir. Amiral 
Darlan, Vichyde yalnız Mareşal 
Petain ile gorusmü tur. Alman 
noktai nazarının bir tahriri ve
sikada tesbit edilmiş bulundu/!u 
ve Amira:l tarafından Maresal 

Milli Şefin imzalı 

FotoCJrafları 

Ankara, 6 (A. A.) - Bugün al
dığımız telgraflar, Trabzon, An
takya, Çor•;.'ll. Çankırı ve Zafran
bolu vilayet ve kaza merkez Par
ti ve Halkevleri için Reisicümhur 
ismet İnönü'nün hediye etmis ol
dukları fotografilerin merasimle 
seref mevkilerine konulduj'(unu 
ve bu münasebetle yapılan top
lantılarda Milli Sef'e karşı duyu
lan sonsuz ve sarsılmaz sev~i ve 
saygı duygularının bir defa daha 
izhar . ve teyit edildiğini bildir
mektedir. 

Milli Müdafaa 

Politikamız ve 

Führer'in Nutku 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

cağımız yoktur. siyasetimiz, a
hitlewmiz, sözlerimiz, hareket
lerimiz ve onların açık hedefleri 
malumdur. Kurtuluşumuzun tek 
teminatı olan birlijiimize. Tür
kiyenin hak ve toprak bü
tünlüğiınü korumaktan ibaret o
lan politikamıza. yirmi avdan
beri olduğu gibi. bundan sonra 
cta sadık kalacağız.,, 

, ........ Dikkat: Beklenen bir fe,·kaliıdelik!... ' 

SARAY SİNEMASI 
Yarınki Per'!!ien1be matinelerden itibaren: Senenin en biiyük 

nıuvaffakıycti olan ve 

NELSON EDDY il ONA MASSEY 
Tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan 

BALALAYKA 
tı~ yine büylik bir 5üper film olan ve 

CESAR RO:l.JEO ve MA.RJORIE lVEAWEN 
nın emsalsiz temsilleri bulunan 

BUGUNKU 1'ROGKtU1 

8,00 Program 
8,03 Haberler 
8,18 Müzlk (Pi.) 
9,00 Yemek listcs • 12.30 Saat !y~n 

12,33 Şarkılar 
12,50 Haberler 
13,0o Şarkılar 
14,00 Orkestra 

* 18,00 Program 
18,03 Müzik (Pl) 

18,30 Politika 
18,45 Çocuk saati 
19,30 Haberler 
19 50 F ıl heyeti 
20,15 Radyo 

G e .,.ı 
20,45 Şar ... ılar 
21,10 Ko ... r:ıa 
21.2a Tür lu 
21 ,45 B ndo 
2:uo H herler 
22,15 Ca. (Pi.) 
23,30 K panış 

DIKKTI 
'3ütün İştanbulun Heyecanı. 

Bekledi~i 

Greta Garboınur 
Son Abidesi 

GÜLMEYE 
K AD 1 

Türkçe sözlü 

retain'e tevdi edildij!i söyleni- M A D E N L E R Ş E y T A N 1 
vor. Mareşal Petain de tahriri 3inemalarmda bugünden iti 
bir cevap verdiii:i için Alman - Filmlerini birden gösteree<?ktir. haren başladı. Ayrıca: 
Fransız konuşmalarının kat'i bir Dahi Polis Ha!iye•i 
mahiyet arzettif(ini tahmin etti- Seanslar·. BALALAYKA: 3.20 - 6.20 - 9.20 ı 
rivor. MADENLER ŞEYTANİ: 2 - 5 - 8. ŞARL ŞAN 'ın 

ta~~~~~:~ıer~;:~~:~fmü~fü:çt: !===~-=======:::::::.::::': 
1 

CANiLER PEŞiN-DE 
gal altındaki ve serbest Fransız # 
~~~~~~~~ı~e:~eun~b~~s ~~!~~~ Baylar: Önümüz\leki Cuma akşamı , •' 

Fransız esirlerinin serbest hıra - Ş A R K SİNEMASINDA 
1 
.~A~ R~ARA'd:ı_ 1 

kılması, Alman isııal ordusunun U 
masraflarının tensiki ve ilh... Gösterilecek 

Bununla beraber müzakerat O O 1 
esnasında iki tarafın birbirlerine O p E R A B A L O S U K Ç K Ş RLEY'in 
V2.Ptıkları !Rkli!ler hakkında hiç Dünyayı heyecana veren 
bir sevin sızm•dıih muhakkak - İçin hususi localarınızı temin ediniz. Zira Saygısız ııözlerin Lahut' filmi: 
tır, ve bu mijzakerelerden esa- - l 1 
şen yakın neticeler beklenme - hücumuna maruz kalacaksınız. DA G 
mektP.nir '------··-------•-••••••• lf//lm ........................... - ........................... 1~ 

Bugün Matinelerden İtibaren 

ÇENBERLİTAŞ Si EMASINDA 
Dans Kraliçesi ... Şarkı Yıldızı ... Emsalsiz Artist ... "1c 100 seksapel kadın 

M A R i K A R ö K K •• En Büyük un 
muvaffakıyeti olan 

ORA. TERRY 
Filminde gözleriniti kamaştıracaktır. Bütiin harikalar !ilmi 

İlaveten : KAR ÇILGINLIKLARI Muazzam Danslı ve Revülü Film 
~.-ımı;........................... 

, 
JIJ.l .............................. I ............................ ~ 

BU AKŞAM Amerikanın en meşhur Radyo Caz Orkestrası 

MELEK A R T E S H O W un 
Sinemasında İnsanı zevk ve neş'eyle saran nefis musikisini 

- . LANA TURNER ve RICHARD CARLSON 
( .. Gibi kıymetli artistlerin yarattığı harikulade ııüzel 

s A H T E YI L D 1 Z 
Filminde dinleyip alkıslıyacaksı nız. Yerlerinizi evveldeh aldırı nı1'. Tel: 40868 ' .............. _. ........... , 

K 1 Z 1 
BUGÜ~ 

Matinelerden itibaren 
AYRICA: 

GLARK GABLE 
ve Joan Cravford 

ın harikalaştıklan 

MAHKOMLAR 
GEMİSi _______ , 

TOPLANTILAR 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 

Yıllık Kongret 
Çocuk Eılrgeme Kurumu latanbul 

Merkezinden: Vilfıyelimiı. ytllık kon
gresi 24 Mayıs Cumartesi günü saat 
14te merkeı.imlz salonunda yapılacaK
tır. Şubelerimiz murahhaslarının te;;ı

rifieri rica olunur. 

KAYİP - Beyoğlu yerli As
kerlik şubesinden aldığ~·m terhıs 
tezkeremi kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü kal
mamıştır. Tophane Karabaş ma
halle•i Kutucu Kerim ~ıkma21 
No. 9 Ali oğlu Hamit Gündoğu-
328 Doğumlu. 

Çeviren: Ha - Ça No. 12 
dar elbiseyi başı üzerinden, hafif bir inilti sesi B 
bırakarak çıkardı. Birden bire hevesi kaçmıştı 
yine. Evet, baş satıcıyla satıcının hır saattir can
larını burunlarına getirmiş, şimdi de birden bıre 

u 
1 2 

L M ACA 
' 

3 4 5 6 7 il 9 

gilisinin yanından uzaklaştırdığı halde, kıskanç Jı. 
ğı hala onu kamçılıyor, gitgide daha da tah>mmıil 
fersa oluyor, etmediğini bırakmıyordu. Elbiseleri 
giyiyor, çıkarıyor, baş eatıcıyı bir yenisini alme.ğa 
gönderiyor, yardımcıları bir aşağı bir yukarı koş
turuyordu. Beğenilmemiş modeller birer kenara 
atılmış, askıların üzerinde sıralanıyordu. Hiicre 
müthis sıcaktı. Uç kadın hayali, üç kanatlı a naıun 
derinliklerinde çoğalıyor, ve namütenahile~iyor
du. Sanki bu dar kapanın içinde. bir alay insan 
vücudu oynuyor, debeleniyordu. Nihayet Madam 
Thorp baş dönmc.•indcn şikayet etti. Madam ~a
lon, aceleyle ona bir bardak su gctirmeğc koştu. 
l\Iüşteri yüzünün ifadesinden, kendisine ne dere
ce bir nefretle baktığının farkına varmasın diye 
Lilian, kendini tutmak için elinden geleni yapı
yordu. Madam Thorp şimdi, omuzlarının yağlı 
şişmanlığını, bütün çıplaklığiyle açığa vuran "kuy
ruklu., siyah bir tuvalet giyinmişti. Eliyle tuva
letin, arkasından iliklenen kemerini açayım der
ken, zümrüt yüzük zayıflamış parmağından, ses
sizce, moda kısmının diğer bütün salonlarında ol
duğu gibi, bu hücrenin de döşemesine serilmiş 
bulunan gri - pembe halının üzerine kaydı. Li
lian hiç bir şey düsünmedi. Belki yaptığının bile, 
pek farkında değildi. Bu ani ve içten gelen bir 
hareket olmuştu. Yüziiğü yerden kaldırıp tı:-rbi
yeli bir kaç sözle Madama geri vereceği yerde, 
onu ayağı ile kapattı. 
• Madam Şalon, Madam Thorp'un büyfık bir 
minnetkarlıkla içtiği bir bardak su ile ı:eri dön
düğü zaman Madam Thorp hiç bir şeyin farkına 
varmamı.;;t ı. Lilian, yüztiğün üzerinde duruyor, 
ve zumriidü ayağı a !tında ypkan - kavuran hir 

· 1\ m Tlı rp sırtındaki 

işte hiç bir şey almamağe karar veriyordu: 
- Bütün bunlar, fazla adi görünüyor, diye söy 

lendi. Mümkün değil... Seyahat eşyamı Patiste 
yaptıracağım. Orada, yaman, minyon bir diki§
çim var. 

Bu elimle; bayağı, adi. sahte bir eda kokuyor
du. Madam Şalon artık Lilian'ın tarafını tutuyor
du. İğneli iğneli: 

- Madam nasıl arzu ederlerse ... dedi ve Li
lian'a: "Bu ihtiyar deveyi Allah kahretsin'., ma
nasına gelen bir gözle baktı. Onun bu bakı<ını 
Madam Thorp'un göz ucuyla aynada görebileceği-
ne dahi, artık ehemmiyet vPrmediği anlasılıyordu. 
Müşteriyi uğurladığı sırada Lilian'a döndü: 

- Lütfen bur-asını düzeltmeğe yardım etmek 
zahmetinde bulunur musunuz. 

Hücre, tüller, taftalar. şifonlar, volanlar ve ter
zilerin Havay geceleri için kurdukları çieekli rü
yalarla dolmuştu. 

Lilian yüzüğü eline alarak onu okşadığı ve ona 
söyle yakından baktığı zaman. garip bir ürpeıme 
ile sarsıldığını hissetti. Bu, yalnız korku ve heye
candan değil, onun, daima böyle kıymetli şeyler 
kar~ısında duyduğu ihtiras ve o iç yangınından 
geliyordu. iki yardımcı içeri girdikleri zaman, o 
hala onu okşuyordu ve ortadan kaldırmak için 
ancak vakit bulabilmişti. Yardımcılardan bir tane 
si göz kırparak: 

- Eee, bir şey !er aldı mı bari? diye sordu. 
Lilian sert sert: 
- Sen kendi işine baksana! diye çıkıştı. 
Yüzüğü avucunda sıkıyor ve onu ne yapacağını 

bilemiyordu ... 34 numaralı Emili modeli beyaz 
keten tayyörü aldı ve onu göğsüne bastırdı. Halı
nın üzerine düşmüş bir kaç iğneyi toplamak için 
eğilerek: 

- Kendim toplıyacağım, siz gidin! dedi. 
Yardımcılar çıktılar. 

IArkası var) 

Soldan Sağa: 1 - Bir kaza 
merkezi 2 - Ince yapılı 3 -
Nam, şöhret - Irı bir hayvan -
bir sorgu edatı 4 - Ters okunur 
sa: bir hayvan - Bir mevsim 5 -
Paylamak - Büyük bir hükiim -
dar 6 - Defa - Ters okunursa: 
mahalli 7 - Ters okunursa: Bir 
ot - Leş 8 - Ters okunursa: Uc
retle çalışan - Bir erkek ısmi 9 -
Harflerin yerleri değişirse: Beka 
degil - Askeri müdafaa yeri. 

Yukandan A~ağı: 1 - Mektep 
te, mecliste yapılır 2 - Çok naz
lı, ince 3 - Lahze - Bir hayvan 
4 - Ustüne öteberi konur - Ters 
okunursa: Onümüzü aydın1atır 
5 - Bir erkek ismi 6 - oir me
safe ölçüsü - Murat, gaye 7 -
Lahze - Bir kuş 8 - Askeri riit
be 9 - Eksiltmenin aksi. 

EVVFLICI BL'L'.\1 CA - Sel 
dan Sağa: 1 - Kemik - .Kel 2 -
Ay - Nisan 3 - Lekelemek 4 -
Arik <kira l - Rasa (asar) 5 - Tar 
6 - Oy - Rano ( onar) 7 - Ka•
Altta 8 - l\Iaali 9 - Tah.·ikat. 
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!A VUS'TIJR;t" A HİKAYESİ : 

11 MODERN RESİM! i : il 
: • . 

RODA RODA' dan :-............ -Çeviren· Ha. Ça:---· 

1 Nemcs. Fakat, tabloya baksana bir! 
Orada, aşağıda, öyle bir mavi leke lfı
zım değil mi? Sen anlaınnzsın, bir 
muvazene meselesi bu! Renk muvaze
nesi .. 

Benim bir tcyzam vardır: Frantsis-
ka Teyze. Biz onu, kısaca "Şe

ker Teyze" diye çağırırdık. Hakikaten 
de seker mi şekerdi; tatlı, iyi, melek
ler gibiydi .. 

Bir de arkadaşım var: Ressam An
dreas Nemes. O, admm Nemeş oldu
ğunu söyler, çünkü Macardır. Yaman 
ressamdır, Nemes; hele insanlığı, deme 
itsin! 
"Şeker Teyze" bugiln hostu, gfü:el

di ama, bu işin bir de sonu var, diye 
dOşündilm; ya, mu&mula gibi oluverir-
le' ..• 

Caresl! · Çaresl, portresini yaptır
ın ki 

fsi hemen Nemes'e açtım: EvvelA 
l\aılandı, "Nasıl olur?" dedi, "Yapa
mam, edemem!" dedi. 
"Şeker Teyze'' de öyle: O buna lA

)'ık değilmiş, fHAn •.. Bir sürü ıvır, zı-
\>ır ••• 

Nihayet, allem ettim, kallem ettim; 
•nlaştık; Portre bitmeden önce, onu 
kimse görmlyecektl; hiç kimse ... 

l'iir çarşamba gilnüydil:: Nemes, 
'renenin yilzl\ne bir kaç beyaz leke 
d ha kondurduktan sonra: 

d.i:- İşte, tamam. Portre har:.ır ..• De-

- Eh, göreblllr miyiz? 
- Evet. sen görebilirsin! Fakat, 

teyıe henüz göremez. Teyze dl§arı çık
ımı 

"Şeker Teyze" kıntarak çıktı; tıpkı 
t ni ı:clınl rl gibi. 

Nemes'ln kurumundan yanma va
rılmıyordu Gittim, portreyi gör 

m \e .. Benzim altı. Neredeyse tı
n.;{' ktım: 

- Amnn. Nemes! Dedim, Etme. ey
,., Bu. bu : bu mu. bizim Teyze? 

- Eh, znnnc-derlm! 
Neme~'ln gözi\ kımlı~tı Onu yatış

k ·cın elll"rlne sarıldım: 
- Neme ı Dedim. Teyzemin elleri 

1 m sm vl mi. kuzum? 
- Ne münasebet! Dıye gülümsedi 

lrakta Harekat 
(Baş tarafı 1 incide) 

- Evet. Bilmem:: Belki .. Şilphcsiz. 
-Eh. o halde? Hatta sol göz de, 

işte oradaki gıbl, sim lyah olmalı. 

Kömilr gibi; mnvl degll Yoksa butiln 
sol taraf fnzla ışıklı düc:er .. 

- Tabii .. Ama .• Şeker Teyze, o k -
ciar JyJ ki.: Melekler gibı:: Bu kadın 
ise •. 

- Hayır .. Seker Teyze öyle pek me
lekler gibi değil. Onun dışı öyle Ya, 
içi? Bir cadı' Ondaki bu gizli "ka
rakter" portrede de açı a vurulmalı 

idi, tabii,. 
- Nemes! Karde im! fyi, hoş, ama 

ben Teyzemi oldugu gibi istiyordum .. 
Bize gözliktilğil gıbl.. Yoksa. yilzil 
iı;;erde, astarı dısardn değil. Hem Şe
ker Teyzenin cadılı~, nereden çıktı, 

Nemes? O melekler gıbldir. 
- Hayır, Roda. inan bana: Sen 

aldanıyorsun, onu hiç biriniz tanımı
yorsunuz! O nerede, melekler nere
de! Cadının Alası o! 

Omuz silktim. 
Ve kapıyı açtun. 

Teyze eşikte gözüktü; taze bir çi-
çek gibi tebessilm içindeydi. 

Resmi gördü. 

Artık gtilum emiyordu. 
Gözleri döndü. Sol gözü, kömür gi

bi simsiyah kesildi. Dişleri gıcırdadı. 
Kaşları indi, kalktı, Kolları gidip gel

di. 

Teyze, KAYNIYORDU! .. 
Bir sıçrayışta, tabloyu kaptı, ve 

onu olduğu gibi, bizim re am Ne
mes'in kafasına geçiriverdi. 

Nemes memnundu: 
- Nasıl? Kim hnklıymı&? Melek

ler gibi, ha7 .. 

hükumetinin .._lmanya jle diplo
matik münasebetleri y~iden te
sise kaTar vermiş olduğu söylen
mektedir. 

1"linin mütomadi surette yaptı~ı * 
ıf uçuclan sayesinde bombar- Londra, 6 (A.A.) - frakta ce-

dırnan cidc·i olmamıştır. revan eden hadiseler Almanya-* . ,, da büvük bir dikkatle takip e-
lr ahire, 6 CA. A.l - "Teblı~.: ?ilmektedir. Malum olduau \ize.. 
t ~baniv~ .?öhresi.nde. .lngılız re Suriyede Almanlarm kuvvet

'IVarelen dun faalıyetlerıne de-ı li bir mütareke komisyonu var
.,, rn etmislerdir.Düsmanın topçu dır Alman hükumeti gerek Su
at.eşi fasılalı VP. isabetsiz olmu~ riy~e gerekse lranda bulunan 
~r Basra bölgesinde sükunet mebzul miktardaki ajanlarından 

rdeva!'!'ldır. :stifade ıetmekte:iir. 

Askeri 11özcünün Tlmea'in bir yazısı 
beua.natı Londra 6 (A.A.) - Bütün 1-

t }{ahire, 6 (A. A.) - "Reuter": 
k- lttaki vaziyetten bahseden as-
;rı ınahfiller, Alman tayyarele

rın · n veyahut Alman subaylan
l'lın İra-k'a J{elmis oldu~ına dair 
i'lltıt>ler mevcut olmacbbnı bil-
ırtnPktedir. 
Asker! sözc<ı. frak hava kuv

\retlerine mf'nsup tavvareler mec 
llluunun büt.itn modellerden 120 
\re Yarmakta bulundutu ve bun
lardan oek azının modem maki
ı~ler olduitu tahminlerinde bu
Urırnuc:tur. 

ltutba'da esir oldnltlan dünkü 
l l'iliz tebli~inde bildirilen ıillh 
•ıs fnıtliz askPTleri "1'UTl\1. 3 veya 
4 subav ile bir kac istihklrn eri "e ınahallt amf'leden mürekkeı> 

1ılunuvordu. Bun1ıtr bir sevyar 
rak müfrezesi tarafından esir e

tt·hnistir. Sözcü Habbaniye etra· 
fındaki Vfl7:ivetin "biraz srliç ve 
lıazik., oldulhınu sö:vlemiştir. 

rakta husule getirilen gergin 
ve müşk,.ül vaziyet .hakkında te~
siratta !ulunan Tımes gazetesı
nin diplomatik muharriri yazı -
yor: 

"Nisanda nazi teşvikiyle Baş
vekil v~fesini suiistimal et -
mis olan Raşit Alinin Alman 
vardımmı istediiine dair olan 
haberler teyyüt etmediği gibi 
.\lman filolannın Suriyeden 
~titi hakkındaki haberler de 
teeyyüt etmemiştir. Almanların 
iktidar mevkiine adamlarını ge
circiikten sonra, ise katılmadan 
önce askeri vazivetin nasıl inki
saf edece~ini J{örmek arzpsunda 
okluktan hakkında BM"Hnden 
haberler eelmistir. Rasit Ali sü
ratle mdlön editditi tadirde A1-
man1'8r kendisiyle hic bir alaka
lan olmadıimı iddia edecekler -
dir ... 

Mıaır bafvekllinin beyanatı 

Rhin Sa • a 
a ası 

n 1 

Dün Gece 6 ve Beş 

Günde 38 Alman 

Tayyaresi Düşürüldü 
Londra, 6 <A. A ) - İnı:!iliZ 

hava kuvvetleri bu J!ece merkezi 
Ren mınt k sındaki sanayi şe
hirlerine ş · detlı bir hucum yap
mışlar ve a lıca hed fı M< nha
eim sehri tP'ik·ı etmi tır. 
Şimali lrlanda üzeri11de 
Belfnst. 6 (A. A.) - "Tebliğ": 

Küçük bir düşmnn bombardıman 
tayyarcl ri te<; kkülü bu sabah 
erken, Belfast'a ve şimali İrlan
danın di'ğer mıntakalarına hücum 
etmiştir. Zaviatın fazla olmadığı 
sanı1m:ıkt dır. 

Düşüriilen tayyareler 
Londra. 6 (A. A.) - Bu ge

ce 6 Alman bombardıman tavya
rı>sinin f nı:?iliz J!ece avcı tnvvare
leri tarafından tahrip edildıgi öğ
ren ilmistir. 

Pazar aksamı nvcı tavynrele
rimizle bataryalarımız tarafın
dan en asafü 8 Alınan tayyaresi 
dür:•ürü1düi!ü gibi bunlardan baş
ka hir torpito muhribi de 2 mo
törlü bir düsman tavvaresini a
Jevler icinde denize diisiirmüc:tür. 
Bir avcı tavvaremi7. Pazar aksa
mı isgal nltındaki Fransadan dö
nerken 5 Alman tavyarcsinc ras
lamıc; ve bunlann hepsini de ha
c:;~"" "Oorııt~tc:hr 

Beş günde .~8 tayyare 
Londra. 6 <A. A.) - MavJsın 

ilk bes !!E'f'Psi 7.:ırfmda İnr1iltere 
üzprinde dii iiriilen tavyarP1Pr 38 
i bulmu<;tur. J'iTic;~n ıwınch İn!!i
liz avcılıınnnı düc;ii,_~,;p.·; a·hmıan 
tavvarleri 87 ye baliğ olmuştur 

HIRVATLAR 
Memnun Değil 

Belgrattan Ayrılan 

İngilizlerin Hepsi 

Esir Addedilmiyor 
Orta Şarkta bir mahalden bil

diriliyor, 6 (A.A.) - Yugoslav -
yaya gelen haberlere göre yeni 
nizama taraftar Hırvatlar arasın
da büyük bir memnuniyl.!tsizlık 
başgöstcrmiştir. Bunun sebebi 
büti.ın Hırvatistanın müstakıl bir 
Ciimhuriyct olacağı hakkındaki 
vaitlere rağmen ltalya ile Maca
ristanın Hırvatistan toprakların
dan geniş kısımlarını gasbetmiş 
olmalarıdır. 

I ngllterenin geni 
Yugoı · !IVl/a elçisi 

Kahire, 6 (A.A.) - Ogrenıldi
ğine göre, hAlen Kahirede bulun
makta olan sabık lngiliz Bukreş 
sefiri Sir Reginald Hoare, Orta 
Şarkta bir mahalde bulunan Yu 
.goslav hükumeti kıraliyesi nez
dinde Ingilterenin sefiri tayin 
edilmiştir. 

Eski Belgrat elçisi ve 
memurları 

1 /\ N 

Bir Amerikan 
Senatörünün 

Nutku 

"Amerikanın Şiddetli 

Kararlar Alması 

Zamanı Gelmiştir .. 
Vaşıngton, 6 (A '.)- Demok

rat senatörlerden · ·ıde Pep
per bugiın senatodn Lüvük Bri
tanya lehınde çok şiddetli bir n u
tuk söylemiştir. Pepper demiştir 
ki: 

"Birlesik Amerikanın çok şid
detli bir hattı harekf>t ittihaz et
mesi için zaman gelmiştir ... 

Hntip, Roosevelt'in fevkalade 
vaziyet ilan etmesini ve Avrupa, 
Asya ve Afrika mahreçlerinin 
Amerika kıtasına karşı mümkün 
bir taarruz için kapamavı derpiş 
pylemesini teklif ve bunun için 
de Birleşik Amerikanın Büvi.ik 
Britanya ile birlikte Groenland'ı 
tzlandayı ve diğer stratejik nok
taları işgal etmesini tavsiye eyle
miştir. 

Senatör Pepper, sözlerine şöy
le devam etmistir: 

"Bunun diğer bir hedefi de 
Büyük Britanya için deniz yol
larını acık tutmak ve Hitlerin bu 
mevkileri isgal için yapacağı her 
tiirlü teşebbüsü akim bırakmak
tır. 

Keza Japon filosunu kabuğun
dn hapsetmek kin Birleşik Ame
rika ve Biivük Britanva donanma 
lan arasında irtibat tesisini tek! 
lif ederim. Zira Japon donanma
sının bizi arkadan hancerlemek 
için r,,..,:ıt hPklPıii~ini bilivrıruz.,, 

Stefani ajansrna göre 
Berlin, 6 <A. A.) - "Stcfani": 

~aHihivettar bir membadan bil
dirildiğine J!Öre Ritler, nutkun
da tahminlerde bulunmaktan iç· 
tinap etmis. yalnız harbin 1942 
senesine kadar uzaması ihtimali 
bulunduğunu sövlemiştir. Bura
da te-barüz ettirildil!ine l?Öre bu 
miitalea, Amerikanın İngiltereye 
vaptığı yardımlarm neticesi ile a
lakadar görünmektedir. Çünkü 
bu yardımlar, harbin neticesi ü
zerinde müessir olmamakla bera
ber uzamasına medar olabilir. 

Habefis+anTasfiyesi 
• Sona Eriyor 

(Ba~ tarafı l incide) 

Diğer böl~elerde, ileri hareke
timiz devam etmektedir. 

i skenderiye üzerinde 
İskenderiye, 6 (A.A.)- Bu ge

ce düşman tayyareleri liman mın 
takası tizerinde uçmuşlar ve çok 
şiddetli f.bir baraj ateşiyle kareı
laşrnı.şlardır. tskenderiye simdi
ye kadar bu kadar kesif ve kuv
vetli bir baraj ateşi J{(Srmemiş· 
tir. t~ ve Yunan harp ge
mileriyle sahil bataryalan faa
liyete li(eçerek fasılasız tam alt
mış dakika mermi yaidırmışlar
dır. Alirm bir buçuk 883t sür
müştür. 

ltaluan tebliği 

Mr. Eden'in Mufassal 

Beyanatı 
(Bas tarafı 1 incide) 

pek asikar olar~ ikinci bir ga
ye vardı ki, o da Arnavutlukta 
pek iyı bir vaziyette bulunmı -
yan ltalyan müttefiklere yardım 
da bulunmaktı. Hitler o zamnn I
talyanların iyi terakkilcr kay -
detmekte olduğunu söylüyor, 1-
talyanları Yunnnistanı zayıflat -
rnış olduğundan dolnyı tebrik e
diyor. 

"7 milyonu zayıflatan 45 mil
yon,, Her hangi bir mtittefıkc 
bundan daha hakaretamiz bir 
tazim farzedemezdim. "Alkı lar, 
Arnavutluk harbi hakkında bizim 
rnutalcamız şudur kı, bu kadar 
çok insan bu kadar az askere hıç 
bir zaman bu kadar çok esir ve 
malzeme vermemiştir "alkıslar,,. 
Bingazi'deki ileri lıareketi 
Şimdı kuvvetlerimizin Bingazi 

ye girdikleri 8 şubata dönüyo -
rum. Bu bize kıymetli karlar ge
tiren parlak bir hareket olmuş -
tur. Bu ileri hareketinin istilzam 
ettiği yüksek gayretten sonra ha 
rekata iştirak eden zırhlı kıtaların 
istirahate ve toplanmıya ihtiyaç
ları vardı. Bu kıtalara ait zırhlı 
arabalardan birçogu yalnız 2 ay 
suren mütemadi bir ileri hare -
ketine iştirak etmiş degil, daha 
çok evvelindenberi hiç istirahat 
etmeden muharebelere iştirak et 
mişlerdi. Buna binaen ileri hare
ketine zırhlı arabalarla Bingazi
den Trablusgarbe kadar devam 
hiçbir suretle mevzuubahs ola -
mazdı. ilk plan Tobrukun zap ~ 
tından sonra durarak garp cena
hımızı arada tesis etmek idi. Fa
kat muvaffakıyetimiz o kadar 
parlak ve düşmanın bozgunluğu 
o kadar büyük oldu ki, yeni Ye 
parlak bir ileri hareketinin sü -
ratle başarılmasına karar veril -
di. Bingazide tavakkuf için diğer 
bir sebep de Bingazi limanının 
kullanılmaz bir halde bulunrnası 
ve ıslahının zamana muhtaç b"Q. -
lunması idi. Her yeni ileri hare
ket için üs olarak kullanılması 
icabeden küçük Tobruk limanı 
iyi olmakla beraber mahdut oldu 
ğundan başlıca üssümüz yine Nil 
deltası olarak kalmakta idi. 

Yımanistamn müracaati 
8 Şubat tarihinde Yunan hükt1me

tinln bir Alman tecavüzüne kar~ 
mukavt!met etmek azmini teyit eden 
notası İngiliz hük(imetlne gelmlştir. 
"Alkışlar" bu nota ne gibi bir yardı
mm bulunabileceği ve bunu hangi 
pı1lar dahDinde yapabllecelimld ao
nıyordu. Yunan hilkthnetlnfn bu no
tası bir imdada dnet detildi. ., Alk11-
lar" Yunanlstanın vaziyeti hakkında 
bir beyanat idi. Vaziyetimizi blldlr
mekliğimiz için yapdan bir talep idi. 
Bu seralt altında, hükılmet ev\'elce 
almış olduğu karan, yani çölde Blnga
zideki ilerleyişi durdurmak kararını 
tatbik etmiş ve Yunanistana gönderi
lecek kuvvetleri hazırlamıştır. Bu ka
rar hilktlmet ve başlıca mü:ıavirleri 

tarabndan verilmfatir. Yunanietana 
yardımda bulundultımuz takdirde, bu 
yardımm bOyük sQratle olması ve tat
bDc edfleblbnfş olmuı elzemdi. 

Roma. 6 (A.A.) - ''Teblil,, 
İn.J{ilizlerin Tobrukun etrafında
ki çenberi zorlamak için yapmış 
olduklan yeni bir teşebbüs de 
İtalyan ve Alınan kıtaatmm der
hal mukabeleye ıirişmelerl ü
zerine akamete u~amıe ve düş
man a~ zayiata uiratılmıeur. 
Sollum cephesinde düşmanın 
tank hücumlan pWıkürtülmüş -
tür. 

Yugoslavyanın vaztyet1, TllrkJyeye 
plAruarmıız hakkında rnalOmat veril
mesi lilzumu ve saire gibi bir çok me
seleler mOzakere edlbnfl idi. Htıkd
met en JAbeW tedbirin dotrudan 
dolnJya milzakerelere tıefebbtıs et
mek olacatmı anlamıt " bu n.zlfQt 
imparatorluk Genel kurma7 bqkam 
ne bana tevdi etmlftfr. 

Ne arkad8JD'll. ne l!e ben ftZlfe
rnlzde tam bir muvaffakıyet bekleml
yorduk. Alman plAnlannm çok llerle
mlf oldutunu blliyorduk. Fakat hllA 
da liyle dQşibıOyonmı ki, ba 1etebbü• 
sü yapmasaydık takbihe lAyik olur
duk. 

l"ransız mukavemettnJn ~esi ft
ı:erlne, orta şarktaki kuvvetleriınlz va
ziyete Fransız ordusu olmadan ka~ 
kaymak mecburiyetinde kalmıslardır. 
Kuvvetlerimiz nisbeten zayıftı ve da
ha beteri bu kuvvetlerin teçhizattan 
ciddi surette mahrum bulunması idi. Yunan Filosu 

(Baı tarafı 1 incide) 

Yunan ba§veklli bir emri 
yevmi. neıretti 

Geçen yamı 90nunda, orta şark vazi
veU Brltanya hükılmetlnl cok fK&l 
etmekte 1dl. General Wavell başve-

bulunduğunu gördük. İmpara -
torluk ,genelkurmay reisi, Ha
riciye Nnzırı, ve başkumandan
lar arasında anlaşmazlık mev
cut olmuş olduğu hakkında bazı 
ıblisane haberler vayılmnmış ol
saydı bunu burada söylemewe 
Ilı.zum ,görmezdim. Bu haber
lerde doj!ru olan bir kelime yok
tur. - Alkışlar - Sirenaikte bı
rakılacak kuvvetler her türlü 
tehdide karsı koymak için kfıfi 
addedilmi tir. 

A ti11ad a ki mii.zakereler 
Kısa bir müddet sonra hep im .,7. 

Atinaya ı?itmeğe kırar verdik 
Hepimiz diyorum. fakat Amiral 
Cunningham'ı haric tutm klıwım 
l"ızım aelir, zira Amir 1 o e -
nada kaçak düşmanla te ad· fi 
bir randevud karc:1lnc:m1c:tır· ıl 
+ b n mevdıın muharebe i. 

Elenler Kralı ve Yunan Baş· 
vE'kıli Yunanistan'ın t nlvan te 
C'avüzüne karsı vaotığı ~ibi 
ı\}man tPC'BVİİZÜne ktır"I) 011 mtı 
kamevet etmek azminde olduğu
nu derhal Vf> mükerreren sôvlı>
mislerdir. Hatta Yunan Bas
' ekili Yunanic:;U\n'ın ancak ken-
1· h-:tc:ına kaldıi:!:ı takdirde dahi 
'llilli touraklannı müdafa ede
,.P~ini il"vP et.mic:tir. "Al 1 r 

Bu muz kereler csn Tldrı Alm n 
ol nl rmd n h berd r old hı uzu 
"{unan hukumet"ne b"ld"rd k. İn 1 z
'!ı'\ın n kU\'\etle ·n·n H 11 ktnon hat
tında yerle mel r·n·n, anudane b r 
mukavemet göstcrild i takdirde, Al
man llerleyi "nin durdurulm ı:;ı için 
makul bir imkftn temin edecewl neti
~ııine vardık. Bu karar bilvük bir sf.l
ratle ve iki memleketin askeri mil
şavlrll'rinin tam mm·afakatiyle alın
mıştır. 

O e nada en basiretli devlet ndam
larmdnn ve tecrübeli bir asker olan 
General Smuts ile Kahlredc isti re 
etmek gibi faydalı bir fırsat zuhur ct
mi tir. "Alkışlar" Kahireye gelmek 
ltitfunda bulunabillp bulunamıvacağı
nı kendisine sormu!;tum. Bu ltiturta 
bulundu ve kendisiyle istfsnre edebil
dik. Kendi inin bundan sonra söyledi
ği nutuklardan da anlaşılac ı g bi 
Smuts alman kararlarla tamamen mu
tabık olduğunu söylemekli!lme müsa
ade etmiştir. 

Yunanistan tarafından biç bir si• 
kAyet serdedllmemişt.lr. Geçen giln 
Yunan hüktimetine bir telgraf çekerek 
krtalarmın kahramanlrklarmdan dola
:yı kendisini tebrik etmiştim. Mezkur 
h\lktimetten şu cevabı aldım: 

Yunan ordusu hakkındaki medih ve
senalarmın biltiln milleti mütehassis 
edeceğini Avam Kamarasına ~ Bri
tanyn :milletine temin buyurunuz. Brl
tanya ve imparatorluk kıtalarmın top
raklanmızm mQdafaasında askerleri
mize ~ dilrOst .-e cesurane yar
dımı htç bir zmııan mıutmıyacağız. 

milttefiklerfmlz, eski Termopil kahra
manlarmm yanında yer almıya ve İn
gıliz tarihinin pnlt sayfalarmda altın 
yazı ile yazılmaya layik olduklarını 

isbat etmişlerdir. Büyük müf.tenkt
mb: astı Britanya camiası milletinin 
yanıbaşmda nihai zafere ve hilniyet, 
ahlAk ve adalet illkülerinin galebesine 
kadar mQcadeleye devam edeceğimi
zi size bir kere daha teyit ebnek is
terim. "Alkışlar" 

YugoalarJgamn mzigetl 

Eden, mftteakıöen Yugoslavya. 
dan bahsederek demiştir ki: 

'.Yugoslavyaya karşı bir Al
man taarnızuna mukavemet edi-
1ece4i haklnnda bir eok f:eminat 
almıştık. Fakat bu üfi eeAildi. 
LAzmı olan ~. bu taarruz vuku 
bulduğu takdircie buna birlikte 
k11'$1 koymak .için en iyi bnklnla
ra malik b\llunmak üzere müşte
rek bir planın mevcut olmasıy
dı. Bunu elde etmek icin bütün 
l{ayretlerimizi sarfettik. Fakat, 
bu ıayretler hükumet darbesi vu
ku buluncaya kadar akim kalmış
tır. Görüşmelerimizde, Yugoslav 
ordusunun sefeTber edilmiş oldu
~ bize müteaddit vesilelerle ih
sas edilmistir. Cok ıtec kalınmıı 
olacdı hakkında endişeler izha
rmda ısrar ettifimiz zaman bi~ 
verilen cevf'h daima şu olmuştut'· 

s-
Türkiye ile miiızasebctlcr 
Ort şarkta bulundugumuz 

müddetçe Turk d vlet ndnmla -
rıyle mutevali ~oruşmelerde bu 
lunmak fırsatı zuhur etmı tır 
Muttefik sıfatiyle Tıirk hiıkiı -
meti Yuna.nistan hakkındaki pl"ı 
larımızdan haberdar edılıni t"r 

Bütün bu konu malnr C-"la -
sınııa kcndileriJ le göriişmek fır· 
satındn bulunduğum biıtiin TlirJ 
de, Jet adnınlarıııın düriist do t 
lukları 'e hu ze\ at ile Tiirk mili 
tinin JıfıkimiJ etine t;rsı :'ı npıl a· 
cnk her hangi bir tehdide 'C:'t 
hnk 'e menfaatlerine karsı :ı. n 
pılacnk her hangi bir teca\ üze 
1 ar ı iddctle muknvemet hu 

U! unda i7Jıar ettikleri azim hen 
de derin bir tc ir hasıl. etmi tir 
Bu harbin hida1 ctindenberi Tü 
kiye, isti lul h asefrvlc da\ nmı 
za bil\ ük bir hizmette hulumnu 
tur. Orta arkta :-, eni bir tecn 
'iize karsı bir kale tc kil ctmel 
suretiyle o~ nndığı rolün ehem . 
mi~·eti a "kardır. fngiltere ile it 
tifakına halisane bir surette sa 
dık kalmanın her zaman olduğı 
gibi Türk hükiımeti siyasetinirı 
temelini teşkil etmekte devam 
('tit>ceifindcn eminim.,. 
Irak lıadiseleri karşunnda 

Eden, bundan sonra İrak m 
ele ·ne ı!eçmiş ve şoyle dem 

tir: 
"Ra •t Alinin kanunu 'sas·, 

muhalü olan hareketi kendısı 
nin daha evvel de iktidardan diı 
mesine sebep olmuştu. Daha 
sonra iktidar mevkıini tekrar 
ele geçirdi,i'!i zaman. Britanya hiı 
kumeti bu hadisenin veya İrak
ta her han.ııi diğer bir hadisenin 
kendisini muahededen müto -
vellit haklarından mahrum et
mesi içjn hiç bir sebep (!Örme
miştir. Muahededen mütevellit 
bu hakları evvela kabul, fakat 
sonra reddetmiş olan İrak as
keri şeflerinin hareketini hıç 
bir şey mazur gösteremez. Bu
vük Brıtaıwa Arap milletiyle ve 
Jıer şeyden evvel İrak1a olan 
muamelelerinde yüzünü kızart
mıyacak bir maziye maliktir 
- alkışlar -. Modern İrak'ın is
tiklalini temin eden biziz. Ken 
disine yardım eden ve her hu
susta kendisine karsı sözünü tu
tan biziz. Vaziyetimizi dünya
ya karşı sarih bir surette izah 
arzusundayım. 

.~avassut tekl};flerinden dolayı 
T~rk ve Mısır hükümetlerine çok 
mmnettarız. Bu husustaki vazi
yetimiz şudur: 

Ilk şart Habbaniyedeki lrak 
kıtalarının geri çekilmesi ve Irak 
taki Britanya kuvvetlerine karşı 
muhasematm tatili. Bu şart ta • 
hakkuk ettirildiği ve bunun ne
ticesi olarak müttefik milletler 
arasqıda muhasemat tatil edildi
ği zaman, Britanya hükfuneti mu· 
ahedelerden mütevellit olan ve 
her hal ve takdirde idamesine az 
metmiş olduğu haklarının tatbik 
şartlarını münakaşaya amade bu
lunacaktır.,, 

Eden şunlan ilAve etmiştir: 
"Hitler geçen pazar günkü nut 

kunda Balkanlarda alAkalı bir se 
yirci olduğunu söyledi Rejimi 
askeri kudrete ve Gestaponun 
kudretine dayanan bir seyirci. 
Bütün Arap memleketleri şunu 
bilmelidirler ki, mihver rejimi -
nin yaklaşması kıskanç bir suret 
te muhafaza ettikleri ve bizimle 
ittifak halinde bugün emniyet 
altında bulunan hürriyetlerinin 
sonu demektir.,, 

Eden nutkunu şu sözlerle bitir 
miştir: 

"Nerede olursa olsun ne Al -
manya ne de Italya, bir kerecik 
olsun taahhütlerine riayet etme
mişlerdir. Tatbik ettikleri zecri 
tedbir kuvvettir. 

Basra ve HabbRnivPde bulunan 
•ııkerlerden baska lnr.llb:lerin, 
11"1cak. Rutba'dan trecen BP,ıtdat
lrl\vfa yolu üzPrinde calısan hit' 
b\ikdar tn1aat ekipl mevcut bulu
lıtıyord11 

Kahire 6 (A.A.) - Mısır Baş
vekili. dün akşam bir bevanatta 
bulunmuş ve ezcümle dem.iştir 
kf: 

Nevyork, 6 (A.A.) - "Ofi,, 
Amerika radyosu Romadan c:e -
kilen aşağıdaki telgrafı neşret -
miştir: Belgrattaki Ingiliz sefa -
reti erkanı ile birlikte yuz kadar 
lngiliz mültecisi ve Macarist.gn -
dan gelen birkaç sivil Ingiltere
ye gitmek üzere Perouse civa -
rında bir yerde, toplanmışlar -
dır. lngilterenin eski Belgrat el
çisi Sir Ronald Campbell bugün 
Romaya muvasalat edecektir. Bü 
tün Ingilizler yakında Ingiltere -
ye gönderileceklerdir ve şımdi 
nezaret altında bulunmakla be -
raber harp esiri telakki edilme
mektedirler. 

Hanya 6 (A.A.) - Başvekil ve 
Harbiye Nazın Tsuderos, bütün 
Girit subay ve erlerine hitaben 
bir emriyevmi neşretmiştir. Bun
da deniliyor ki: 

kllle istişare icln İngiltereye geldik
ten ımnra, h0kt1met bu orduyu takvi
ye gibi bilyQk bir tehlikeyi g6ze al
mak mf!(.'buriyetinde kalmıştır. Orta 
,arka nrhh kıtalar, efrat. malzeme ve 
ta17are gönderdik. İste General Wil
son ile General Connor'a çöldeki ile
ri hareketleri esnasında bu kRdar par
l:ı lc muvaffakıyetler kazanmak imk!\
nını veren ~izat bunlar olmuştur. 
-Alkışlar- Bu karar ada teçhizatının 
en vahim zaranna olarak almmJŞtır. 
O zamandanberi orta şarka do~ in
cuın ve rnalzeıne dalgasını idame ettik 
Büyük Britanya bu vaziyeti fthalMını 
ı hd.data t.~bi tutmak suretiyle müm
kiln kılmıştır. 

"Seferberlieimizi va01voruz ve 
en fena ihtimal dahilinde dPhi 
hazırlığımız tam olacaktır." Ha
ldkatte ise bu seferberlik kAfi de
recede siirat1e vapılmamış ve an
('ak hükumet darbesinden sonra
dır ki yeni bükumf>t oroularını 
hazırlamak icin hakiki ve seri bir 
ı:rayret sarf Ptmistir. Fakat o 7.a
man da orduvu en tvı anuva 
'"!limen seferber etmek Vf' klta
lan bize mfü:Aheret edebilecek
leri verde tonlamak icin cok ıec 
lrAlınmıs bulunuyordu. 

Birleşik Amerika bugün bize 
liirçok surette ve bir çok saha
larda yardımlarda bulunmakta • 
dır. Bu yardımın Asyada, Afrika 
da ve Avrupadaki muharebe mey 
danlarına gelmesi ne kadar seri 
olursa harbin müddeti o kadaı 
kısa olacaktır. Binaenaleyh Bir 
leşik Amerikanın Şap denizin 
gemi göndermek karariyle yap 
tığı muazzam ileri hamleyi mcrr. 
nuniyetle karşılıyorum. Birle ik 
Amerlkadan alabileceğimiz yar 
dım sayesinde Avrupa milletler 
içın kendi arzulanna göre sul 
ve huzur içinde ve hali hazırd 
klbus halinı almış olan tethiı e 
nihayet kurtarılmış olarak ya 
mak hakkını kazanmak iıntiy nı 
mız olacaktır.,, Mühimmat israf 

edilmlueeek 

t 
l\evrut 6 (A.A.l - "D. N B ... 

ru Batkumandanlı~ı İrak 
ltıtalanna stoklan yenilemek im 
Itansızlıih sebebiyle mühimmat
la.nnı israf etmemeleri için emir 
\re,_,; eti r. 

Berlin alaka götteri"or 
Berlin, 6 (A. A.) - Yan resm• 

bir kaynaktan bildiriliyor: frak
laki vaziyetin fnki$8fı Berlinde 
•i'Vast mahfillerde cok büyük bir 
alaka ile ~ıklp edilmektedir. t
l'ak kuvvetlerinin cesurane dö
\tii<1erek muvaffakıyetle!' elde et
b\ekte olduklaTına Berlinde bil
h "Sa isuet ediliyor. 

Alman • Irak miinaebetlerl 
Bevrut 6 (A.A.) - ,'Ofı .. Irak 

frak makamlan bilhassa bu 
nazik şartlar icinde kendilerine 
dü,ıen dır mesuli:veti şiiphesiz 
idl"Bk edeceklerdir. Samimi su
rette ümidimi?. iki tarafın, bu
ıri.inkü anlasmazlıkta. frakta sul 
hü ve sükunu veniden tesis ede
cek müsait bir hal suretine va
racaklan ve harbin dünvanın bu 
oarçasına yayılmıyaca~dır, 

Kalinin, Yeni Fransız 
Büyük Elçisini Kabul Etti 

Moskova, 6 (A. A.) - Sovyet
ler Birliii reisi Kalinin bu~n 
yeni Fransız büyük elçisi Ber
~ery'yi kabul etmistir. Bergery 
bu kabul esnasında itimatnamesi
ni vermiştlr. 

Yeni Fransız bilyük eJçfsi diln 
Alman büyük elçisi Von Schulen
berg'i ziyaret etmiştir. 

Hitler, Japon yanın 

Derhal Harbe 
"Kudretli müttefikimiz İngil

tere ile birlikte vapmakta oldu
j!umuz mücadeleyi daha iyi bir 
surette sevk ve idare icin, Kral 

G·ırmesı·n·ı ls+em·ıc•. ve hükumeti, ada müttefik kıta-
3' larının bir tek kumanda altına 

konmasını kararlastırmıstır. Tüm 
Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyork ızeneral B. C. Frevberı, ada 

Herald Trıbune gazatesinin Tok- müttefik kuvvetleri bas kuman· 
yo muhabirinin bildir?iğine. göre danlıi{ına tayin edilmiştir . ., 
Matsuokanın Berlin zıyaretı es - Emri yevmi şu cümle ile ni-
nasında Hit~erle arasında ihtıH\f j havet bulmaktadır: 
çı.kmıştır. Hıtler Japonyanın I~ - 1 "Girid'in son fakat ~çilmez 
gılt~r~ye k~rşı de~hal harbe gı~- set vazifesini görecei?i bu harı>
mesmı teklif etmış ve bu t~k.lif ten. Yunanistan muzaffer v~ bü
Matsuoka tarafından reddedılın- vük olarak çıkacaktır. Ailahın 
ce kı~ıştır. vardımı ile, şeref ve vatwnner -
Aynı muhabir Japonyanın verli~in • ·zıere tahmil ettiii va-

Matsuokanın arkasından Tokyo- ·dfevi 2örünüz. 
ya gele!l sekiz ki ılik ~ir. Alman Kuvvetimizin temelini ve pa· 
heyetının taleplerıne gıttık •e ar- rolavı "bütün Yunanlılar arasın 
tan bir mu~avemet göst~rmekte da sevJ?i, muhadenet ve tesanüt 
oldugunu ılave etmektedır. tPc:kil et in ... 

Fransanı& ~l ~~ 
TürkiY~nh\~iti'lefh oB'frhuılf
hütlerin ifası ve Yunanistana 
verilen ~arantinin tatbiki mün
hasıran omuzlanmıza yüklen
miştir. Kahireye vardıinmız za
man, üç baş kumandanı Lon
drada tasavvur ve derpiş etti~w 
miz sivasetle tamamen mutabık 
bulduk. Bunların muharebevP 
<7onderilecek kara kıtaları teşki
lini daha evvelden kararl~_ştırmı .. 
olduklarını ve bunların tahşidi 
için hazırlıkların ya1'.>ılmakta 

Bu suretledir ki. Yuıtoslavfann 
bu harntr de eecen baroteki ka
dar mükemmPl olan bütün kahra
manlıihna rağmen. Yugoslav or
dusu Manastır v.edi~ine kadat' ce
nubi Sırbistandaki Alman ilerle
visine mani olamamıstıt'. Tahmin
lph:fe bulunmaK: 'belki favdalı de
~ildir. Fakat hiikumet darbesin
rlen evvelki hiikumet de Y11«os-
1,.vvanın hakiki menfaatini Si
.,,ovitch kadat' 1'n lı-m1s ol~" idi. 
ı..ütün tarih bamhMka olabilecek
tf Bununla berabeT bu olup bi
tenlerden hic biri Yu~oslav mil
'.rtfnin aldıitl kararın cesaretini 
l(dcültemPz. Yu~lavvava istik-
1 l'ni iad etmeıyi taahh.it ett'k 
vf' bu laahhut ıfa edıtecektir. 
(Alkı lar) 

Avam Kamarasında Ed n'l 
nutkundan sonra başlıyan muz 
kere devam etmektedir. Lordl 
Kamarasında da bu şekilde mu 
zakere açılmış '\: e neticede k m 
ra hüklımete itimat takrirmı k 
bul eylemiştir. 

Yeşilbunın Adaların· 

Portekiz Kıtalan 
Gönderildi 

Londra 6 (A.A.) - ?.fit 
Fransız ajansının verdi~i h•r h 
bere 2Öre, topcu ve piv de k ı 
vetlerini de ıhtiva eden b P 
tekız kıtalan Lızbood 
ı?alin ı?arb nde ka · n Y 
adal nna h reket etm 
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7. 5 - 1941 ,, ................................. .... 
1 KÜTA~;~·ı ~~;~··ıç;~t' e;~;;IKASI 

Vnzo, saksı, du;.nr tnbağı; Ev ve apartıman iç 
\'c. dış tczyinatına mah~us pano, ulama, ban~·o 
plakları, izolfıtiir, ve muhtelif çini tiı,Jcri .. 

j ı ÇocukAnsik o 
l 

• • 
TOPTAN - PERAKENDE 
Beyoğlu - İstiklal Caddesi Asmalı 
l\lcsçit :Müeyyed Sokağı No: 4/1 

I{ iitahya azim çini fabrikası satış ~·eri isi ~ 
1 

.. .-mı--=-ı--~.....:a~. 

~ocuğu gurbuzıcştirmcge kafi iki mühim unsurdur 
.Memleketimizin saf havası, feyizli toprakları, iş ve· 

rimi, Türk neslinin yüzde yüz hayat sigortasıdır. 

D a : ÇAPAM AR KA 
l ı 

--- _ I 

HOLANTSE BANK - UNİ N. v. 
I S T ANBUL ŞUBES\ 

I 

GALATA: KARAKÖV PALAS 

AJ ANSI : MEYDANCIK, ALALEMCI HA~ 

3Ü T ÜN BANKA MUAME°LELER İ 
KASA iCARI 

M ERKEZi ı KÜRASAC· 

JBElERI ı AMSTER OA M • ROTTEROAM - BU!NOS "'"i.s 
t:.AAACAS. - M AAACAIBO - HAIFA - WILLEMSTAO • ORANJESTAD 

fUO DE JAN EIRO • SANTOS • SAO PAULO . 

Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat hu hediye~; 
seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çoc~k Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiyE' ediyoruz: 

Çünkü: 

Cünkü: 

7\PARA ~ \ RUAT _URIŞISl"~ 
OIREKSIYONUOUR 

Çocuk Ar.sik lopt>dis• 
çocuğtın mektepte 
rnektcp dı~ında, hatt iı 
.nektcptcn sonra muh 
ta<: ol.luğu en kıy· 
ffietli eserdir. 

Her hcdıye kırılıp kay· 
bolahilir veynhut u. 
nutulabilir. Fakat Co
cuk Ansiklopcdısi. Ço. 
~uğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve biı. 
tün hayatınca iz bır l. 
kncak bir eserdir. 

• Çünkü: Çoc•Jk Am;iklor.C'disı 
bünü dünya çocukla. 
rına yılbaşı ve bay· 
ram hediyesı olnrak 
en r:ok verilen eserdir. 

~ünkü: Çocı1~ A.ıs:klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür Ona hoş· 

saatlerinde hocalık v• 
arkadaşlık eder, 

Çocuk AnsiklopediRi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di bfrderı (7) liradır. 

\ 

ioAREsiNI sitEN ıs eAN ıc"AsıNoA 
KRAMİYELl J-iE~A2. .f.ÇAR 

Tıp Fakültesi Dekanhğından : 
Fakültemize bağlı diş tababeti mektebinde kırk lira Ocrctll bir hem

şirelik müııhaldir. Şeraiti öğrcnmcıı: üzere Tıp Fakultcsi Dckıınlığma mü-
racaat etmeler i. (3402) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

İş etmeleri Umum tAüdürlüğünden: 
l - l\luhammcn bl'Clcli 3000 üç bin lira tutan 3000 mch·e ham bor

dür taşı i ,lenml'si p::ı:z.arhkla ihale edılecektır. 
2 - Eksiltme 12.5,9.U P azartesi gün saat 15 te Metro hanının 5 in 

el katında yapılacaktır. 

3 - ~'Iuvakkat teminat "225" iki yOz ylrrrJ b('~ liradır. 
• 4 - l stckll1crin kanunt vesikaları ve muvakknt teminaUan De flfın 

edilen gün ve saatte komisyonda haz.ır bulunmaları. (3543) 

Topknpı haricindekl Topkapı mezarlığının Maltepe yolu ile Topkapı
Yed:lrule asfalt yolu ü~rlndeki kısmı feshedılmiş olduğundan bu kısun
d a mezarlnrı bulunanform mııkbcrclerinl Hi gun za rfınd::ı kaldırmaları 
ve kaldırmadıklan ta! dirde beledıyece kaldırılacağı ilan olunur. (8538) , -~--llira·-~--------·· 

65 Fiyat Mürakabe Kontrolörü Ahnacak 

Ticaret Vekaletinden 
1 - 'Memleket dahilinde bütün vllfıyet mcrkez.lerlnde teşkfl edlltnlş 

<>lan fiynt mürakabe bilrolarmda c;nlışlmlmak üz.ere 210 - 170 ve HO lira 
ilcretli kııdrolara 65 fiyat mürakabc şefi ve kontrolörü alınacaktır. 

2 - Taliplerin yilksek Ucaret, iktisat, hukuk, rnulkiye veya ticaret li
sesi mezunu olmaları ve memurin kanununun 4 üncU maddesinde yazılı 
vasıfları haiz bulunmalan ltızımdır. • 

inhisarla r lstanbul B
- - .. d .. 

1
.: .., .. d ~ ( T. iş Ba.nkası ~ 

aşmu ur ugun en • ı .. .. · :----·- -- ·-~---------
ı Ku~uk Tasarruf : j ...,.~ .. tnv- - - - - 11111 - - - - ~ - - - - - - -

3 - Taliplerden istenilen evsafı haiz olanlar, fstanbulda açılacak bir 
kursa t.'ıbl tutuhıcak ve kursu muvaffakıyetle bitirerek yapılacak: imti
han neticesinde ehliyetname nlabilenler arasından blrlncl bentte ya.zıh 
kadrolara t ay inler yapılacaktır. 

4 - Ehliyetname derecelerine göre yüksek mektep mezunlan !10, 170 
lise mezunlan 140 lira ücrcUi kadrolara 3656 numaralı kanun hQkümlerl 
dahilinde tayin olunacaklardır 

İtki ve tiltnn satıcılarmm ellerindeki 
31 l\t yıs 9.U akşamı sona erecektir, 

: ~ : -- --- ~ ...... ,... __M&LClSL4!«0 şv~=~swwuxu--. 
satı& tezkerelerinin müddcU H • 

i esapları 1941 = ı T ·· 1 ·· 1 1 1 iKRAMiYE PLANI i U R K y E C U M H U R Y E T 
5 - Ge rek kursda gerek tnyln olundukları vnzıtelerde fnzla mes:dst 

ve muvaffakıycU gorülenlcrc 1\lllll Koruıuna kanununun muaddel 6 ıncı 
maddesi hukiıınlcrine tc\ fikan tam kadrosuna kadar üstün maas verlle
bllccekUr, Satrcılnnn yeni tezkerelerini kolaylıkla al:ıhllmelerl için mmtııka i

tibariyle ~ağıda gösterilen &:ünlerde diikkAna alt konturaUan ve eski 
tczk('rderi ve iki adet fotograflariyle Kabataştakl Başmiidnrlfiğümliz.e 
muracaat etmelrıi ve ~ Haziran 941 akµmı saa~ 17 den sonra yapılacak 
kontrolda tczk('rclerini almıyanlar llakkmda kanuni muamele vaprlacnğı 
ilan olunur. (3396) 

15 - 16 - 17 - 20 Mayıs 9U g{lnJ'!rl Beyoğlu, Galata, Pangaltı. 
Ş'$U \' e Kasımp3Şa ~mtakasındakl blıyiler, 

21 - 22 - 23 Mayıs 941 günleri Sirkeci ve Beynzrt mmtakasmdakl 
b.iyller, 

24 - ~6 - 27 Mayıs 941 günleri Akaaray, Fatih, Balat, Bakırk5y 
mıııtakasındaki bayiler, 

28 - 29 Mayıs 941 günleri Beşlktas, Rumeli Boğaziçi ve Anadolu 
Boğauçi bayileri 

30 - 31 Ma).ıs 941 ve 2 - 3 Haz.iran 941 g{lnlerl Üsküdar. Kadıkl5y, 
Erenköy mmtakasmdakl bAyller, 

1 

4 - 5 Hnz.iran 941 günleri Adalardaki blyller. 

; '.A: :+- • t '\ •• ' • ' . . • ' . 

O SMANLI 
TÜRK ANONİM ŞİRKET\ 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Tilrklye Cümhurlyetl ile mOnıı.klt mukıı.velenamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir, 
(24/6/1933 tıı.rihll 2435 Numaralı Resmt Gazete) 

Sermayesi: 

İhtiyat Akçesi: 

10.000-000 İngiliz Lirası 

1 .250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 

PARİS, MARSlLYA ve NİS'de 

LON'DRA ve MANCESTER'de 

KIBRİS, YUNANİSTAN, İRAN, TRAK. 
TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeler; 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, 

Filyalleri ve bütan Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ,.e mevduat hesapları kiişadı. 
Ticari krediler v e vesnikli k re diler kil!iadı . 

Tiirkiye ve Ecnebi 111u•m lekr.t1 ,.,. ih,..rjnr. k eside 
iskon tosu . 

Ilorsn emirleri. 
Ec;hnm ve tnhvil fıt , n1tın ve e mtaa üzerine avans. 
Scncdat tahsilatı ve saire 

En vüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vard:r. 

Piyasa.nrn en müsait rartlarile (kumbaralı t'eya 
kumbarasız ) tasarruf hesapları açılır 

j Keşideler 4 Şubat. 2 Mayıs, 1 At us-: Z İ R A A T B A N K A S 1 
İ tos. 3 lkinciteşrin tarihlerinde ya
• pılır. 

6 - Kursa kabul edilenlerin adreslerine tebliğat yapılacak. kursun 
başlama tarıhl ve yeri ayrıca ilfın edilecektir. 

1941 ikramiyeleri 
t adet 2000 Liralık ::2000.-Llra 
s • 1000 • =3000.- • 
2 • 750 • =1500.- • 
4 • 500 • =2000.- • 
8 • 250 • =2000. • 

35 • 100 • ;:3500.- • 
80 • 50 • =4000.- • 

. 300 A 20 A =6000- -····························-·················· 

İstanbul Üciincii İcra Memur
luğundan: 940/3976. 

1 ~ukaddeına İstımbul Tütiin 
Giimrüğündc Kemerli sokağında 
23 numarade iken halen ikamet
gahı mechul bulunan Abdülha
mit Angiliz ve mahdumu Burhan 
~ irketi azac;ından Burhana: 

Doyçe Oryant hankasınm dai
remize ait 940/3976 numaralı 
l'losyasivle zimmetinizde alacağı 
olan meblMın temini istifası zım
nında şaylan uhdeyi tasarrufu
'1UZda bulunan fstıınbulda Ahiçe
lebi mahallesinde Gümri.ik ve Li-

ı Mancılar sobğındn 181 kiitük ve 
l40 ada ve 8 narsPl eski 88 veni 
1 /23/25 numaralarla murakkam 
ve tahtl hn('7.P alınmış olan ı?av
ri menku1i.inii7:iin parav;ı cevril
me muamelesine esas olmak iizre 
erbabı vukuf marifetiyle mahal
len ve icraen yapılan vaziyet ve 
•akdiri kıymet muamelesi netice
.. iııin mezkur qavri m"nkuliin ta
mammo on üç bin altı yüz lira 
kıymet takdir etliln'\ sine ve bu 
husulltn laratıfitzn teblifti icap e-
1en takdiri kıvmet raporu sure
tinin ikametaahı h<171rmızın me~ 
huliyeti hasebiyle 15 gün miid
'1etle ilaQen tebliı?ine icra hakim
liğince karar verilmesine mebni 
mukadder kıymete karşı bir iti
razınız varsa tarihi ilandan itibıı
ren mezkiır müddet zarfıncia 

ı 
940 13976 numaralı dosvayn bil
dirmeniz li.izumu ilanen teblij! 
olunur 

Kurulu~ Tarihi : 1888 
Sermayesi : 100.000, O'.lO Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 2G5 
Zirni ,·e ticnri her nevi banka muarneJeleri 

PGra Biriktirenlere 28,800 Lir a 

iKRA MiYE VERiYOR 
Ziraat Bankısrnda kumbaralı ve ihbarsız tasarr uf heıaplarında en ız 50 
llra11 bulunan la ra ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile aoa{ııdakl pllna gö-

r e ikramiye da{ııtılaeakt•" 
4 Adc' ı.oou l.tralıt 4.000 L ira 
4 .. soo .. 2.001\ • 
4 ı5o • ı.ooo .. 

40 • 00 • 4.000 • 
100 " 50 • 5.00ll • 
120 .. 40 • 4.800 • 
160 .. 20 • 3.200 • 

7 - Kursa iştirak edeceklerden f stanbulda bulurunıyanlann yol mu 
rafı Ticaret Vekaletince temin edilecek ve bunlara kurs devam ettiği 
rnilddetçe zaruri masraflan karşılı,\tı olarak yevmiye iki lira hesabiyle 
haftalık verilecektir. 

8 - Taliplerin 9 numaralı bentte ya1Jlı malCUnatı futiva eden bir 
istida ile en geç Mayısın 14 üncü Çarş:ımba gününe kadar Ticaret Ve
kaleti iaşe nıilsteşarhğı fıyat murakabe müdürlügüne müracaat etmiş bu
lunmaları lfızımdır. 

9 - İstidanın ihUva edeceği m:ılômat şunlardır: 1 - Adı ve Soyadı, 
2 - Doğum yeri ve ta rihi, 3 - Evlii mı? Çocugu var mı? Kaç tane? 
4 - Babasının ve annesinin adları, doğum yerleri ve tarihleri, 5 - Al'ı• 
kerllk vaziyeti? 6 - Ttıhsilini hangi mekteplerde yaptığı, bunlardan 
hangisinden diplomaları olduğu ve bunların dereceleri ve tarihleri, 7 -
Şimdiye kadar hangi işlerde ve ne muddctlc çalıştığı? 8 - Bildiği lisan
lar? 9 - Daktilo bilip bilmediği, 10 - Hnkkmda tahkikat yapılmak il
zerc üç muteber :z.ntın ad ve sarih artrcslcrl, 11 - Bir adet fotoğraf. 

10 - Doha !azla mnlümat ve •'Fiyat ınilrakabe kursu talimatname
si" almak isteyenlerin Ticar('t Vcl>aletl iaşe ınusteşnrlığı fiyat milraknQe 
mtıdlirlüğilne yaz.ı llc mürncaaUarı illin olunur. (3479 - 2454) 

İstanbul İkinci İcra memurlu
ğundan: 940/ 4549. 

Di KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene tc;lnde !50 liradan a!!ağı düşml
yenlere ikramiye cıktığı takdirde 3 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 Eylül. 11 Birinclkılnun. 11 Mart ve 11 Ha:z.iran 

tarihlerinde cekllecektlr. Bir borçtan dolayı haciz altın
----~~~~ da olup paraya çevrilmesine ka

Müflis Hanri Sarfati İflas İda- rar verilen bir adet radyo ile bir 

KAYIP - Ziraat Bankasın
daki 19577 numaralı tasarruf 
ciizdanımda kullandığım tatbik 
miihürümü kaybettim. Yenisini 
yaptıracağımdan hükmü kalma
mıştır. Trak:yn Saray, Çerkt•sk(iy 
Gazi Kemalpaşa ınalınUesindcn 
:\Jchınet oğlu Osman. 

KAYIP - İran devleti konso
losluğundan nlmış olduğum 

6861/143 numaralı pasaportumu 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. (Siilcy
man Şadani ) 

KAYIP - Bolu askerlik şube
sinden aldığım terhis tezekeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü kalmamıstır. 
Bolnrla Kara~ayır mrıhallesi füi-
liik<'ınini oğ ıılJnrınılan Al dullah 
İbrahim - 329 Doğumlu. 

resinden: 939/ 4. adet halı ve iiç parçadan ibaret 
oda takımı 13 MayJs 941 Salı 

Hanri 13. Sarfa.ti :firması tara· ~ünü saat 13 den itibaren Sandal 
fından Am<'rikaya sevkedilen bedastanı mezat dairesinde satı-
4328 Brot kilo kısa k irli yünler şı icra edilecektir. 
için İstanbul Ticaret ve Sanayi • . Muhammen kıymetin yüzde 
odasından alınan 11 Kanunusanı yetmiş beşini bulmadığı takdirde 
939 tarih ve 533 No. 1u menşe . . . 
sahacletnamesinin B nüshası if- . tkıncı a:.tt~.rması. 16 Mayıs 941 
!fıs idaresince elde edilememis ol- Cuma i{tınu aynı mahalde ve ta
duğundan zavi olmus addh·le ye- yin edilen saatte icra edilecektir. 
nisi çıkarılac·~~ı cihetle eskisinin İsteklilerinin mahallinde hazır 
bir hükmü kalmadığı ilan olu- bulunacnk memuruna mliracaat-
nur. ları iliın olunur. 

KAYIP - İstanbul İran dev· 
leti konsolosluğundan almış ol· 
duğum 1818 numaralı nüfus cüz. 
danımı zayi ettim. Yenisini ala 
cağımdan eskisinin hükmü yok 
tur. <Siilcyman Şadani) 

Sahip ve Neşriyat mildürü Emin 
UZMAN, Gnzetecilık ve Neşriyat 

T. L. Ş, TAN matbaası 


