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Bugün 
6 

~aqfa 

~ ba§Iryan harbin biran 
~ ::Yet bulması yalnız iki 
~e değil, Türkiye, lran, 
L~ \1e Filistin gibi Iraka 'tt olan nıenıleketlerin de 
il ~enfaatıcri icabıdır. Ak· 
~)a btı e Iraktaki ateşin şu 
~eı-e ~de komşu memle
~ 'taı-dır~Yet etmesi ihtimali 

~ i'Y~n: ASIM US 
ile ~~rl bötiin cbemınl
Jı':ün nıesclesi olmakta 
~e::· Basraya !:•kan İn· 

u... riııe karşı kendi oı
~ enırtnI ,·ermekle Ra
~~ hükftmeti hi~ şüp-
~ .:_.ve nıemlekcU hesabı· . ı... bar nıesullyct aiti.na. gir
~ eket hatikaten tngt. 

•e İtaJ ett.iklert gibi Alman
~ Yan.lamı tahriklerine 
~ 11LPılmıs olmasa bile 

&Ynıdır. İyi niyetler 
6':8bs iliç bir hastanm 

-._---~ e sebep olursa ha.talı 
. il llkıe ele bir devlet yı-
~le liıgllitıcre ka.r!Jı ls
~~l açarken Atman. 
~ kte.nıruş ise bunu 
~ek aaıa mümkün de
S... -.1_ \7e emebi yardonlar· 
~llnı kuanmıı bir mil
' ·~etini tarih kaydet. 

ad dönmek için 
~ ~ C&r6 f>Udur: Ma-

\.,""'llı -..,_~likUmefi fogtltcrc ile 
~ ~edeler mucibince I
~ ~ IMıkc.rlcrinln transit S • 9' ..... ~ esasını kabul et
~ h(i:'_ ll&lde l.ralctald müna-
~ ~ ve m\ina.kale vası
~ ~ kuvveti olmal< ba
~~-rol saJıa.larmm Jngt. 
~~lllıclan askeri e mniyet 

nu zmınen kabul et-
~ ~ • Irak hii'kiımeti llo 
\ h.lıı.ı..."'!' Prensip üzerinde mu
~~~ lki taraf arasında 
~ )>oı den.beri kanlı müsade
~ ~~ lhttlifı bertaraf 
~.~ 'llll olur. Yoba. Bas· \' re: İngiliz kafilesinln 
~"-t~ed8'~ y<",ni asker
~~ ~da ısrar etmek 
\L. ~ ere Irakta ,·erilmiş 
~-~~t ha.kknuçok 
~ ~ ~ anlamak olur. 
S~ bir gün ~lndo Nor
~ '- '-t lllenılekctt bir başın
\~ lıJgaılllae~ar havadan ve 
~ ~~bnlş olduktan he-

16' in·· • Bu tarzdaki mi
~' ~: 1lndo durup dururken 

~ ~leketlmlzden aske
~ YolJa veriyoruz. Jt'a.kat 
~ Jsonız.o l'IDın ve petrol ıııa

'1 iline razı olmayız. 
\,,.~ ~Ublz yoksa t ranslt 
\ ~ 

1
&de etmeyiniz.,, 

~ la. Ugi)lzlcrl Dm& ede-

~'~ Irakta başlıyan ,.e 

~
t-t ~ftıı hh hlü..'i&demelere yol 
~~. bir gün cn·el niha
,·""'tre Yalnız lld tarafm de· 
~ ı • ır-n. Suriye ,.e F1-
~ ;aıca komşu olan mcm
~ . .\ır: haya.ti menfaatleri 
~ 1.. "e takdirde I raktaki 
~eııe.,:a bu ı?Cldldc komşu 
~ >a!_ \'aı'I) Hlrayct etmesi ihti
ll.~ ""'Qra •r. I rak }-angını bü-

"~ •::!' ınemİekctlcrfnin 
~... u l~ln biran eV\•el 

ASIM US 

\~~~r lzah 
~ ~~tan evvelki başmakale· 

-" ~ ~e . h!lrbinin kaybolma-
i_! )e~lıııa11 ~Vaziyetlerini vak
~ ~ ~ellt 

1 
~kumandanına ha

~~-oqtıhtt e erı.nın bUyük bir te
~le te~ İzınir yolu ile Tür
~~-~e atf olan bazı yolcuların 
~ fı at-ka;n kaydetmiştik. 
\~ Y~ığı aşınıız diinkil Ak

b&:~~lt .. ~bir fıkrada bund:ı.n 
~de b u derecede miihim 

u kadar ağır bir it-

-HiTLER 
DtlD Bayıtald• 

llarblD ıebeplerlDI 
ızall etti 

Bayan lnönü'nün beyannamesi 

--o

Alman Devlet Reisi 

Çör çile 
hücum etti 

---0--

TüRKiYE HAKKIN
DAKi SOZLERi 
Türkiye zimamdarla· 
ruıın realist hattı ha· 
reketi sayesinde, ken-

di kararlarında istikla 
lini muhafaza ediyor 

... Berlln, 4 (A.A.) - D.N.B. a
jan.•:n bildiriyor: 

Fiibrer Rayştagm bugünkü top-
lantısında hükfunetin beyanatını 
okumuştur. Führer demiştir ki: 

1craatm her şey ve .sözlerin de 
pek az bir şey oldu~ bir devr?
de siz milletimin mUntehap mU
m~ssillerinin önline zaruri ahval 

(Devamı Sa. 4 .Yü. 1 de) 

' . l d Harp Okuluna iltihak eden 
Askeri Lıse er len. Ulus Meydanındaki Zafer a-
H b . l"genç erın . 

.ar ~ye ı k ko duklarını yazml§tık. Res~ı-
bıdesıne çele~ d y bir intibaı tesbit etmektedır. 
miz. bu merasım en 

BOtDn 
TDrk 

kadınları 
sızı milli mldalaa 
blzmetıerlae llazır 

olmıya davet 
ediyorum 

Ankara, 4 (Vakit) - Yardım 
Sevenler Cemiyeti hami reisi Ba
yan Mevhıöe lnönil bugün TUrk 
kadınlarına §U beyannameyi ne§
retmişt.ir: 

''Türk kadını, 
"Türk vatanının her Türk fer

dinden gündelik işleri dışında, bü
yük hizmetler beklediği günlerde
yiz. Böyle giinlcr, kadm erkek, 
bütün Türk milletine euur ve 
hamle veren günlerdir. 

Türk kadını her büyük giindc, 
erkeğinin yanındadır. Erkeğine 
eştir. 

Bu ezeli hasleti yeniden mey-

IBAK BABBI 

BASRA 
ınglUz llanetıerl 
taralmdaa ıııaı 

edildi 

in&iliz 
tayyareleri 

O sleri t iddetle 
bombardıman ediyor 
Londra. M (A.A.) - Resmen bil• 

dirildiğine göre 1nglllz kıtaları Irak 
kuvveUerlnl Basra~an tardotml§lerdlr. 

Londra, -i (A.A.) - Harbiye neza. 
rcUnin tebliği: 

tngıllz Harbiye nezaretinin tebliği: 
2 Mayısta, Iraktan Habbanlye'de 

muhaı12.mat başladıktan 11onra kuvvet· 
Jcrlm!z Basrada Doklar mmtakaamı, 
deniz hava UssUnü ve elektr ik santra• 
ımı l!fgal ctmiılerdlr. Irak kuvvetleri
nin oraıardan çekltişl daha evvelden 
muayyen bir müddet verilerek iatenU· 
mi§ ve yüksek rütbeli bir Irak 11Ub&yt 

buna muvafakat eylemlıtl. Fakat mez 
kClr :ntihlet bittiği halde Irak kuvve~ 
lerl çekilmek için hiçbir tedbir alma
dıklarından kuvveUerlrnlz onlan ora
dan tayyare ve topçu bombardıman• 
tan ne terdetmlşlerdlr. 

(Devamı Sa • .4 sil. 5 de ) 

Ankaradamilli küme
2

maçları 

e _ Maskespor ma(mdan bir cnstan tane "'e maçta hazır bulunan harl
En ·elkl gün yapılan Fen~rü Saraçoğlu eski Yunan Baş\·eldl muavini Koçy881a beraber 

OUnkUcly;p;~ve güreş neticeleri 5 inci sa~amızdadır 
u~·m· olcu balıkçı Yuvıın yahut 1 karaya gelmiş bulunan Koçy~m 

. . volcu dedikodusun-ı 1 1 m~ ·h~n~ci Apostol değil, .('n son refakatindeki oğludur. Ve o .söz-
~:~a ı:vv~tli bir vesika 01a.rrıaz,, Y~an harp kabinesini teşkil eden lor Anka~daki g~eteci arkadaş· 
d

. . • LAı....,ı ve ge ..... n h afta 1zmir yolu ile An- lanmıza soylcnml§tir, A. U. 
ı~or. • •• : biZUXl ~il" :.~ 
Tasrih cdeijm, .a.ı 

Bayan Mevhibe lnönii gönüllii hastabakıcıl.arı tefti§ ediyor 

dana koymak fırsatı gelip çatmıs- t hazırlamış ve rehber olmuş bulun-
ur. maktadır. 

Yardım Sevenler Cemiyeti: siz- Her sehirde buna benzer imkln-
lere milli müdafaa hizmetlerinde lar vardır. BUtün Türk kadmlan
gönUllü hastabakıcı olmak, asker nı, cemiyet hayatına yararlı mil
hastanelerinin muhtelif servisle· li müdafaa hizmetlerine haz~r ol
rinde çalıjlmak, ordunun ihtiyacı maya davet ediyorum.,, 
olan malzemeyi hazırlamak ve elik· Yardım Sıwenl('r Oemiyetl 
mek için An.karadaki ilk tecrübe- Hiimi Reisi. 
lcriyle muvaffakıyetli imkanlar l\IJ;\'HiB1<; tNöNO 

Günlerin Peıinden: 

Dunkuler, bugünkü
ler, yarınkiler f 

Cetaleltin F..zine bir müddett.en
beri matbuat sahasında unutulmuş 
gibi görünen "Edebiyatta yeni ve 
eski n°"il., davasını bir vesile bu· 
!arak tazeledi. Bu vesileyle: 

lWıi-me~reblm, vahdet-peres. 
• tim, 

~a,ri.b-l·clb e·l b&JTefıl.~ mestim, 
o ......... dl , ..... ....... . 
Dolar humhine· I ll·I aMdaa. 
Şiirinin nlzmu merhum Samih 

Riratm oğlu Oktay Rifatm §Öyle: 
Hem te8blh satanın. 
Hem klğrt; oynamn, 
Hem de zuma çalanın, 

Çalan olunıa 
Sıkıntıya gelemem, 
..\, ireybn, ivire! 

Şeklinde bir (manzume) yaz
mış olmasıdır. Babanın gerçekten 
ili.hi şiiri ile oğlunun şu bayat nA
sfıU manzumesi arasında ne müt
hiş bir fark var! Dünkülrri beğen
miyen bugünkülerin bu haline .ağ
lamalı mı? Gülmeli mi? Fakat bu 
niı:in böyle oluyor? Ve bu böyle 
devam edecek midir? Biz(' kalı~a 
Celidettin Ezinenin bu türlü mü
lihazalara kendini kaptrnnası •.a
mamen haklı olmasa gerek. Çün
kU biz bugünkü edebiyat neslinin 
en yüksek zirvesi Oktay Rifatbr 
diye şimdiye kadar bir dava işit
medik. Eğer Samih Rlfatın yukarı
daki şiiri ile mutlaka yenil~rden 
birinin bir eseri mukayese edilecek 
se bunu Oktay Rifatın esrrlrrin
den değil, genç şairlerin; Ahmet 
Muhip, Cahil Sıtlu, Cevdet Kud-

. 

~ 
- i t lerin ebemmJyetl Sü~YI 

toplanıyor!" 

ret, Ziya Osman gibi en giizıdele
rinden sC'çmC'lıdir. 

Şüphrısiz herhangi bir baba ile 
oğlu alarak aralarında bir muka. 
y~sc ~~rülmC'kle dünkü ve bugün
kil nesıllc>r arasşnda bir kı:,."ltlet 
farkı göstl'rihniş olamaz Bu farkı 
d?ğru olarak tesbit ve tayin l'de
bılccek olan zamandır. Biz ancak 
Samih Rifatla mesela Şeyh Galibı 
mesela Fuzuliyi mukayl'se edebili. 
riz. BugünkU n<'sil nasıl dünküleri 
tenkit süzgeı.-Jnden gt'çirerek ha • 
kiki kıymctlı>ri Sl'Çİ)orsa yarınki 
nMU de ~D nellil anı1111aı1Ml[l 
yUbek ehliyetleri bulacaktır. 

Şu kadar var ki dil inkılabı ge
lecek nesillrrin e>drbi zrvklerlnde 
de bir inkılap yrıpacak gibi görü
nllyor. Samih Rifatm bugtin bize 
çok güzt>l görünen şiirini acaba 
yannki nesil arasında anhyan kaç 
kişi bulunacak? Bunu bilmiyoruz. 

Ha..4an Kumçayr 

FR\"SJZ QAZF.TEl.ERINfN 1RAK 
HARBi HAKKl1''DAKl 

MOTALF.Al.ARI 

TOrkive 
nin alacağı vaziyet 
esa&lı meseleyi teıkil 

edecek 

Şark 
muharebesi 

Asya harbinin bir 
başlangıcı mı oluyor? 

(Yazısı f ncide) 

----~ 

- Tabii azizim can boiaı.dan seJir bilmm 11111ıba~ 
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r-*da."* '" .. .,.._ •• 11111: ~ lrıtlbıd9 .. ............ ~ 
v. -- ben....... ·--ld-. llltad)eellLtlr. y~ ... ...,.. ..... ...,. ... ,.,... 
ielm'eclallall ...... ..,.. 

ele ..... 841 """" ..... -,.........! 
FGllla ..... - lılr.., .... .... Y·--• .. 
Oh ; ba, bıtllıada oturap ela Jro. 

....,..ek bdar acı! •• 8u Ulda 
llma Ye encJammr bittin l' .,t" 11 
ne auanmda taalaDdırmak llte· 
dlm: ır.tıar w le.ler! Dalala dlr 
..,...... )Mıdteler! Pek lrıoya k-. 
tae, '*. ince bflar... iki ma 
"1aJı .e - ldrpDder... • 

Llldıı. bu ._.... btlarm ... 
• nlQla .......,_, AhD ylbek. 
,. temi•.. o da bllaıdan •Jn, 
~! ...., clolpn. 111-
.. - - _.., • o.. ceplle.............. ··r·,... 
1111:1 • il' tMnla fi* aoJa· 
alılrar 111 8"11111 WMnk .... .., ................. ~ 

........ Ve ,... ıltabl ld ete
llna tutup darpa, ylrll:yo.r... Oh 
.. bdu' .............. ..,.. 
raldaml Bltla ... bir araya sel· 
maaate o W... laatçı ki.. Qu
ptlı " yadaD. cWma Cfüclaklan
m uabl Mabl mruiEen ~ 
rum.... Ben blyle lltemlyon9; 
bQaUDi olRD, o .......... 
Ullll)'le ıanımda. brfanda a&-
mek istiyorum._ 

JlayaUQ ele mi ... ..... 
llefk6re !... Ob, banplaD, lll'tlk.... 

••• 
.. ,... ,.-ıı11 .. 
Oa& )'Udim. .. Ranclma .--.: 

wllllldlllllu~llek
._ .......... anan&~ 

Türk 111 d 1 
ilir 

elçuk Kız anat t nstıtü ü DırektörO 
Bayan Belkıs Sevengilin fikırlerı 

Bu modaJI yaratmak için ilk pllnda, kadmlanmmn 

j ıfldıss ar 

Hayal ile 
arası 

kafasında bir inkdlp yapmak ıazımdtr ! ... 
o~ blrbt llln. ===:::~~:E==============t denberi takdim .. ,. başladı· 

tmı bir TUrk madım oJabilir mi? 
mevzuu etrafmdüf ankete bu. 
gün de delsll enatltt1 direktör. 
lerimiwJm ıra,.. BeUm Sewın
gilin ftldrlerlnl JUl10!'Ulll. 

Sanat oldlDumda mwı Jdlir 
çalıpnq olail •1-111 BeDm se. 
vqD bultlD dl ı.tabala m 
mWıim 1111&t okullarmdaıı biri 
olan Seltü im anat ..utlJatl 
direktöriklllr. 

Anketi Yapanı Ha.an s.lreftln OZ.en 

- lMm-: .............. , .. .. 
ma-!,. dedim. Hlıılllatmıa o 
........ adar •.il'dlm. Oyı. ... 
llDIJOl'Chml ld WI' ···ıırı latt& 
btlmfyerek bite MVemudlm; ve 
beDlm •,,rilllm utık bl1hM7Ja 
""'""__...,, .. l'e1d, taat m • .,_ 
.. clefa,- lda oWlılaa .. 

....,.,,... ..... te ..... -.............. .,......,.. 
tarT Babar ldacllrf letlJlll H-
•T O, ................ ;ltelsl 
elMm .,. ........ , l>utllln-
- ...... ettfll ......... , .. 
..,.utaa;owf-

Balan ............ ...... 
.... Nrat ...... ... 
~ 111"1etl ı..JdaD ... mlırbet 
...... ....._ -- idıa 1ılr 
..... abaw PJa•lltl... ot
,....... ..,ıerm aetldf-.. m .. 
... olmak tlatllllal ....... ... 
ta)lrlhtm ......... .....aeblll-
,... Jlanmaı. ....... 1ılr ...... 
...,,..,_; ,., o ......... . 

••• 
Yana aelM, w ı.a '-9llllt+I 

artık abat lm'a'!aııaamı 1!11Dr9tlle, 
IUDedtiOl'UIB Jd O ada f.._ 
edecek olan taett nefllm beni w 
.fdketll loUIAdaa Jalrtancü... 
Nuıl o14G ba ~ Mefkt.. 

re•... c.ce1eıt 1tblbı kadar, ve 
stndUslerl _...,.,. kadar. Jıer ...... 
tfDl bana ı.-. ec1~n .. , lle&a· 
re 9 •• Rtllrilrlarda, niaıurlanta, 

........ 
• Ka9'llrlD 11111..W• .._ ...... . ...... 
-~. 

Avustr 
başv 



Şehir Haherlel-i ineboluya çıkan 
isianbullular 
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Sörnp dk' ad.akçe: ~ Oe ti.iti~ 

k' beğisen 
aıcoi ~- er 
~ 11 elindeki vasrta.Ja.. 
~ \'eya Y8llh6 hllküm-

•eıiıec lJarP ve siyaset 
'-~ d ek hükUmıcr do 
~ a; ib'lllda olamaz N o 
~ 1ı1ı/.:C:L ~ta basti bir 
l...''lll ltacı '!ıiilnun, bir man-
~ <llnıa.ktan dısan 

icki dDsmanı cemiye
tinin21nci yıl dOnDmO 
Dün öğleden sonra bir 

müsamereyle kutlandı 
Ycşaay Kunımunun yirmi birinci 

yıldöaUmU mUnasebeU)1e dUn Bey
oğlundakl Fransız Tiyatrosundı-• Yc
§llaycılar bir müsamere vermişlerdir. 
Mllsamcrede örf! İdnre Komutanı 
Korgeneral Ali Rıza .Artunkal şehrin 
birçok ileri gelenleri, tanınmış profc· 
sörler, Yeş1ıaycıJar ve daveWlerl bll

Junuyorclu. 

Jerek, Muallim Mektebi talebeleri ta• 

rafmd.uı Zeybek oyuntıın oynanmış· 

lnebolu, 4 (A.A.) - İstanbul. 
dan devlet hesabına Anadoluya 
gitmek istiyenlerden ikinci kafi 
leyi hamil bulunan Ankar:ı \'a· 
puru dHn buraya gelmiş ve yol
cularını cıkararak tekrar lstan 
bula dömnU~ür. Yolcular gerek 
vapurda. \'C gerek limanımızda 
tahlive esnasında gördükleri ko. 
laylrklardan ve yardımlardan 
memnwıiyetıe bahsetmektedir · 
ler. 

Göçün f aqil.alart 
Jlurblıı u&.ıı.hllıllJ;uıe kahpele-:<nP ~ı. blz.I, b.rtnıcon tedblrl::ro b:ı~\"UJ'duru. 

yor. Bugün bily\lk lıısıın kala!>:.lıklarmın yı!;ıldı~ı ııclılrlerl bo~Itmağa ça• 
ıı,mamır. tıu ) Uzıll'ndlr. 

<krçl, ooı,ıılll7•lr ta~ıtlıldıı.rımıı., t. s iz ulr uz.:ı fi g!JrU5, bıltiln dunyanın 
Ö\ düğü b:~ sinir S'ltolaınJığlyle nıem!d;;ctl, Jı•r tUrla frnıılıl.lıırJ.nn koru.)or
lar. Haı,l.a Uikcl<"rd,•, lıaşkıı devi • tırr bundruı d:ıha nz tdı.lkl'lcr, d:ıha ımdan 
ııcbepl"' karııısında ktııdllerinl iı'..;ı.rc edemi} crelc, harp &eline 11Urüklenml!f. 
lor '~ .)'t11l1Ltr1111 utanç p<>rılelrıi İ•rtmü3lerdır. ' 

Bb:, en zo: "artla" içinde b!' • tudutl::ırunmı ateşi ııokm:ıdık. Ne cllw.11 
kırıtışl•ru, n<.. r-.ıtıl< .< ı <oh ııonıurtü)lara nıhumu:r;:Ia )Cr \Crdlk. ı·cryUz.ündıı 
hakkm, l~inln, doğnın:ın 811ltaı l' t 21lırmesl11I l t c rlz. Ye crgeç, dUnyanm bu 
nlmetlnd kın·.ışaca[;'ına cin lnaım1111ı:ıılır. Bun.lan GtürU, belki bize kızanlar 
dl' bl! :yı~l'cr de \ 11 r. l 'nknt kim .ı umumn1a !M ' 11 erin seyri hWm 

Ylnadığı zaman hb 
4ske.r~rildüğüoo hük-

ı. ,._L .. \"e ı>oUtika hak-
~ - ol uı b... leldıde !: • crinJn mwu-
. ~ 1t1ç b~e~mesını 1939 

mrştır. 

Traınvaydan atlamanın 
akıbeti 

5.5.1941 ~l' hidiso \"UZu,hJa 

t....~Yın • 
k:"""Plel' caya kadar bütün 
-~e.. organize bü "'"· .. e.re i l ..... as-
~ ı.1J.nat ediyordu. 
.ıras ' ~·c büyük deniz 

~ llf1t6. etin mihveri Jdl 
b 1"1 ~~ıihin~c ~lploma

eıı~. fal1dı ~ o1çüye göro 
M ""111.. kosc başlan \ii· 

Aksarayda oturan Mustafa oğ
lu Tevfik Yaz adında biri, dlin 
gece tramvayla Valde camii ö. 
nünden geçerken atlamış, ayağı 
takılarak yere yuvarlanmış. Ba
şından ve diğer bir çok yerlerin
den tehlikeli surette yarnlanmıı:ı
tır. Yaralı Ccrrahpaşa hastanesi· 
ne kaldırılmıştır. 

Müsamere 14.30 da İsUkllU Marşly. 
le başlamış, Dr. ?.ati içkinin zarar. 
lan lıakkmda bir kon!erans ,·ermiş, 

Pr. Fahrettln I<erim nynl mevzuda 
dört milletten lisan ve anane iUbariY"" 
bir hltnbcde bulunarak içkinin yalnız 
ferUer üzerinde değil, ayni zamanda 
cemlyctJer ve mmetıer üzerine yaptı-
ğı fena tesirleri anlatmış ve devlet- yolunu Şa,ıran 

8.08 Ajans 
8. ı 8 ~liizlk 

8.45 E v kadını 
ı.ı.ss Mııı:ık: oo. 

19.SO ı\ janı. 

haberleri 
ı 9.45 Ziraat 

takvimi 
raber , .c t.ek ı 9.GO Kan&ık 
prkıJar ııarkı vo 

12.GO Ajans tUrkiiler 
J S.05 l\!U7.lk : pr- 20.tı; Radyo 

it~ 
fı basını büyük kara 

lıijYlil< saJılp <llan, büyük 

ıe,ın yıkılışında içkinin de tesirlerini kamyon 
arama'\< !Azım geleceğini tebarüz et· İnhisarlar, idaresine alt 269 nu-

t.;ı lar prog- gazetesi 
ramm m !O .. &ıs BetıtckAr 

dC\ıımı slm:ılan Be-

ııı...ıtı~ ParçaJannı tu. 
t t.._ıı. şkU etU. 

tırmı,ur. maralı şoför Kadrinin idareslnde- JS.%0 Karıı,oık rlslnden 
program %1.00 Dlnlf'~1d 

'1llı~r, i'aYlasından garba 
\ lfiıı.dlıı skende:rln Make
~itan tana kadar gidi~i, 
c.. ~lr, lrdolarmın müca.-

8'11lıuı ran harpleri bu 
~ ~ da yapılan sulh
~~letin "'1\'\"etlcrtne sahip 

lıır.: gtlly askerlik mmtığı
~·1t11c ~o. tkıncl kö~ 

tliJc den Ordolamını ya.. 
btr f '7. .. kul'Vctlcrln.in, 
0~11~~or halinl alma

~....... büyük Asya 

Bu:ıdan sonra §ehlr bandosu tara• ki kamyon, dün ara.bacılar cadde
!ından bir konser verilmiş, Erkek Mu· sindc>n gcç('rken. karşrsmn çıkan 
alllm mektebinden Arlf Par şilr 8ıı:u. framvayla çarpışmamak için di
muş kOçUk çocuklar t.ara!mdan ço. rcksiyonu kırmış, fakat bu sefer 
euk' oyunlan, kJAslk danslar yııpıl.. I Rus elbise mağnznsmm günes11~
lllf§tır. ne çarpmıştır. Gilne§lik pasça1an· 

MUtealdben bir keman konseri veri· mış, şoför yakalanmıştır. 

18.0S Radyo caz lıotf'kl<'ri 

orkestrası %1.SO Konu,ma 
18.40 lladyo ln('t'oo %1.45 ICndyo 

saz heyeti orklllltraı11 

19.UI Ha~ıılyen ız.so Ajans 

parralan haberleri 

~ 1:&endc:r lmpa.. 
"-ıhtato lnıparatorluğu, 
· rlot'lJJln \iicudo 

"-\'\-etıe 
~ hQ lino dayanan lrn-
~fly !<ara :imparator
dtnı Csine doğru yol al· 

t'ıı! bi)'z fnıpa.ratorlokJan 
af~ de\"rlni ~tı, bo 
tı~1~e bu vasıtanın 
~et gı &ske:ri zaruret
•~ ııı.ğı~larak kabul etti. 
tA. l'\hıı U:1Yet ölçüsü, mu
;~~ btii u \asıt.anın ktn·-

lıl.ilon taıea cdiliyon lu. 
~ tı~ eden S.ara ıhnpa
ıı.,, dcnJzlcro hikim N 1ıı:lrı a iınparatorlukforı 

'1 ~el't l'lı, a:)•n mahiyct
ı... ~ getıhirer strateji ' o 
~~re d l'di. Ewcıa. stro-

~ ~ille :' rakibini ''endi 
~ - • J ' • lltı11da. !:Usün~ mantığı 

~ b11 n SQnra dlp1oma
~1-c)1. lnantığı dfğerino 

~e' bl . 
'<l~ta l' ı~aııbk ölçü. 
ti ta lctı oldugumı görü· 
,t;etıcrinin yarattı· 

s-~ ıtsı/. ~eniz ku\"\·etıc
tle h (:.r:ı mantık yanm-

...._"e btıı-~' a kun-ctlcrino 
~~la .. 111'1 müdafaa \'C ta

ıı.,, ·•tıı b 
~<'l'f una göre ays.r. 
k."'ıı lttad~&lıtrk ölı:üsii mey

<ıtlrtı~· Bu mantık ölçii· 
~ lıt ;r1nı henüz orta

I \ e "ıno 8~t yenl harbin 
. ~let b ~r lıarbl olduğu. 
°"ta 0~0a işaret ctmck
~ltı~reı ulan bü~iik çaP" 

~QI( tiıııc·li ere dayanan lm
Cl~a )( 

1 
'ücudc getirdi· 

~il 1.ı··o «>nller hikinıi-...c-u ... "' 
i. ı-.1 iik de,·Ictıcr \"Ü-

~ "a, ıı bir va imparatorluğu 
de Reu tip devlet Ye t e8· 

recek 0 
1 • 

~t't Raif hava silahı bitire· 
tı.-llı 111\a 0f \'c mağlüp han. 

~lctır. Stın bn dC\ir bas-

SADnt ERTEM 

\'aaaı !!;:tan 

5.tn fl.U 
ö.oı 12.10 5.00 8.ô-f 

12.00 
ıı.o.ı 8.M 
20.10 12.00 

l .43 
2 1.56 1.46 

ll.54 7.U 

Beşiktaş ve Zincirlikuguda 
pasif korunma tecrübeleri 

ıJımkii tccrübclerac para,.'tiit 

Vilayet tarafından muhtelif 
kazalarda tertip edilen pasif 
korunma tecrübelerinin onuncu
su dün Beşiktaş kazasında. ya. 
ptlmıştır. 

Tecrübeye sa.at 10 da çalman 
alarm düdükleriyle başlanmış 
ve derhal bütün kaza posif ko
runma. ekipleri faaliyete geç. 
miştir. . 

İlk olarak Beşiktaş rnalzemeı 
inşaiye depasunda . 5öküntil ~e 
tahrip vukua gcldıgı haber \'e· 

- 12 -

Bu acı ayrılıştan b~kaç ay 
sonrn aMrki Jorj Marı Vensan 
ve Markizle birlikte ~uım:ye 
d". d .. kleri zaman, vampır, yıne on u .. 1.. kuv 
eskisi gibi sağlam, guç u, . b. • 
vetli ve neşeli idi. ~aka~ bın ır 
gece masallarmdakı hurıle:e ben 
ziyen o güzel kadın, Mar~ız. ta
nınmryacak bir hale geln:ıı~tı.l>ü-

zavallı crenç kadın tenının 
,... •ot· Evvelce 

tün rengini kaybet~•:1~1 

öklerin inaviliklerını kıskandı-
~acak kadar gü~l ~e berrak o· 
lan gözlerini şimdı bir bul~t kap. 
lamıştı. Ewelce b_ir ceylan k~ 
dar .. zel, bir gcyık kaoar ca ı 
olan ~Jarkiz artık bir canlş ce-
nazeden farksısdı · .. ..1 Kendisini selıimhyan. k.oylu ~~ 
mukabele edebilmek ıçın e ını 
güçlükle kaldırabiliyordu. 

Vaziyet. bu merkezdeyken K~ 
tre tOElUilda çamaşırcılık. Y. 

yMşa dam Gerar ismindekı bır 
pan a . · d t'ıkarıl-
kadm bilasebep ışır. e~ . d 

Gerar bır Jan armıştı. Madam .d. Böyle 
ma onbaşısmm kansı ı ı.. ola-
birdenbire, hem de S:be~~~ köy 
rak isten çıkarılması uze 
birıd karıştı ve ondan sonra a~a;
toda hiç de tabii olmıyan ldh wl
selerin cereyan etmekte o ugu 

tekrar şayi oldu. M ki. ·n ken-
Mada.m aera.r. ar zı . 

.. esrar engız 
disine açıldıgını ve od h ya. 

. '- ' 
ekibine talimat veriliyor ve yakalanan i 1• i partJ§iltçll, 

rilmiş enkaz kaldırma ekipleri 5 geçe de Zincir likuyu karako
derhal faaliyete geçmişler ve lu tayyarelerin Bahçeköy isti. 
yaralandığı fa.?'7.Cdilen yaraiıya kametinde bir tepeye 40 kadar 
ilk müdavatı yapılarak hasta. paraşütçü indirdiği haber veril
neye kaldırılmıştır. miş, paraşütle müc3delc ekiple. 

Az sonra Akaretlerde tram- ri faaliyete geçmiştir. 
vay telinin koptuğu, tramvay Çok muntazam şekilde çalı
deposunda su borusunun ~rip şan bu ekipler tecriibelerini mu. 
edildiği, Aktarlar çarşısına ıpe. \'affakıyetle ba.~amm;lardır. A
rit bombası düştüğü farzedile- larm saat 12 de bitmiştir. Bun. 
rek icap eden tedbirler alm. dan sonra Beyoğlu ve Kadıkö
mıştJr. yünde birer tecrlibe yapılacak. 

Ortaköyde yangın. saat 11 i tır. 

,-------------------------·,----.. Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

Kanlı Bebek 
Yazan: Gaston Löru Çeviren: M. ACAR 

............................................................. 
Markizin herkesten, bütün 

köy halkından yardım istediğini 
Madam Gerar her gezdiği yerde 
söylüyordu. Fakt bu sözler or
taya çıkınca bir kere kocası jan. 
darına onbaşısı kat'i bir müda
faada bulundu ve karısını bir 
daha bu mevzu merinde hiç bir 
söz söyliyemiyecek şekilde sus
turdu. 

Ancak, bir kere, köy halkmm 
icine bir merak, daha doğrusu 
hissedilir bir endişe girmişti. Ar. 
tık bUtUn köy halkı zavallı Mar
kizin sokağa çıktJğım göietliyor 
Iar ve yanlarından geçerken : 

- Zavallı kdın, iste bir sölük, 
belalı bir siilükle evlenmenin so. 
nu bu oluyor ... 

Diye mınldanıyorlardı. Da.ha 
kasaba halkı hakiki vampiriz. 
min ne olduğunu öğrenememişti. 

Sonra köy halkı artık Markiye 
de eski hürmeti göstenniyor, bi
lakis yanlanndan -geçerken baş. 
larmı çeviriyor, hatta homurda
nıvorlardı. 

ve böylelikle il.zerine çevrilen hu. 
sumctkar nazarlardan kurtulmak 
istiyordu. 

Fakat muvaffak olamadı .. 
Köylü aynı nefretli nazarlarım 
ü:zcrinden ayırmıyorlar, kendisi. 
ne karşı her gün artan bir hür
metsizlik gösteriyorlardı. 

Bunun üzerine Marki de faz. 
la ısrar etmedi ve kansiyle be
raber tekrar Kultreyden a.ynl. 
dı. 

İki sene sonra kansını tekrar 
Kultreye getirdi, fakat bu kere 
artık Markizin yalnızca hayali 
kalmıştı ve nihayet bir yağ kan. 
dili de sönmüştü işte.. Şimdi de 
onu gömüyorlardı. 

Kristinle Jak tam gömülme 
merasiminin üzerine gittiler. Me
rasimde beş altı yüz kişi vardı. 
Bunların ekseriyetini kadınlar 
teşkil ediyor, hepsi de başlan 
önde cenazeyi takip ediyorlar. en 
önde de kasabanın papaslan ve 
ileri gelenleri gidiyordu. 

sebepler dolayı~iyle ~~·· ~~ ve 
tının günde~ gune son u. ezse 
ei{er kimse ı.mdadına. ye~ u 
ölümünün pek yakm olduğılll 

-----.:ı ifoa ettiğini anı&uyordu. 

Marki ise billkis köy h alkmm 
eski sempatisini muhafaza için 
onlara azami derecede güler yüz 
gösteriyor, yine herkese iyilikte 
bulumzyor. fazla. par& sarfediyor 

Merasim f evkaHide idi. Bütün 
kasaba balkı çok sevdikleri za. 
vallı kadının arkasından ağlıyor. 
du. Şimd artık herkes bu an ki
nini unumuş, zavallı Markiye 
baın,orlardı. Marki bitkin bir 

l'nlrııL tedhlrl <'iden bırokm!yoruz. ntr h:ıtt:ıdnnberl, 1staııbııl nhtım
lanndan lmtı:aıı -lllpıırlarla, lstnı;yonlardan nynlıın tnınlcr binlerce kardft
§lmb:I l~· t rı;ın.ldrtra ı;~:ıurüyor. 

Tenh:ı kaS>1halar Ül'm köyıcr tn\Jıarla lı<'raber misafir ıı.kouna Uğradı. 
Mlıınflr, Ti.ırk ti'Trslndc günlil :ıay:nunlnrınm miijdcclsl snyılır. F..ıı faklrlmbr. 
bile, sofr:ııııııı p:ı) ıu,m:ı!, için, '.-,:, .. , 67Jer durur. 

ilk a:;ilııll'rd .. hlılct ı.E" tln t,ck:!11ııdekl chcmnılyct pclc anlaodrnanuet&. 
hı.ında. sade~ muın:ır. l>ı llrmesl mlımkün, tehllk<'lcre k:ırr.;ı bir korunma ıQfı. 
na.111 bııhnlıır çoktu. 

l<'nknt ili< l:afild<"r, :-terlerin" \·:.ırdıktan ı;onrn, lın!Jkn bir faydanın da 
IM!llrdl.i:l ~brlıldll. ICö) deı> ehro r,hç. eskiden beri \'ardır. Bizde köy ıe ıtehk 
8C\·JmsJ~ hlr ft) rılık lçiııdı· yaşar. l\iiyeo, tnh1'lldarln ,Ja.ndn.nnııdan başka, ~ 
men h .. .mcn hiç bir t.lııu;e uğrıun.a:ı.. DamarlnnmıUJa ayn! kan, güğllsleı1· 
m lzde "l"' inı:ın \"ı\ dlllml7..de a~'D, lisan o•duğu hald<' blrblrlmlze ;atJaneı 
dururuz. ' ~ 

Bugliııkll gOçuıı bir faydası d:ı, ııtc bu yalınneıhğuı ortadan kalkmaıa: 
olacaktır. l~b~·d" bll'f"ok e>ıkl usu IPrtn z.ararlnn gurülerek lm.lclırılacak daha 
kolıty, •tıı.lı:ı \oC'rlrn!1 )llllnra gtrı,ıı .. ,·.ı-ktlr. K!>y için lhtlyac olmayan;' fnkat 
kurulmaı .. l.'\ı.ım ',. fa~ ıtalı bulu':l:ın birtakım tiCYler il det hnllne gelOOt'ktir 

<Hılcı: ll'·ı·'. orııl11rn bımlnn götllrürluken, k<"ndllerl de bUylll' bir lm:r.a.ıı~ 
Ctt('.('kl-'r. t~.•>Ç, mtlk;om ·nC'I hl:: h'l\'1\ tebdlll yt"rlnc gcçcock, ş<'hrln bozuk ha· 
vasmd:ın koylcrln teml:r. fklimlrı<" :ramri lntl7.amma, sıır hayatına ka • 
la<'.aktıt' vuıtn 

IMk.I r.lr ~in b izi im göçe me<-bur cdederi ha~ ırdunlarla da anacağız. 
____ _ __________ ____ ı_IAK..:.:..:.:::..KI str.r GEZGiN 

~ AHVEYE O DANA 
Yaralı an 

E\ıvelki akşam lizcri Galalada / Nazifin kahve.sinde 1 ;,ı:nmb· ı 
Arapcamiinde bir a ·ıc fncfası <ll· n:ırken gören Ahmet heme 

1 
•
0

'!> -

muıı, bir haha 15 ynRmdaki oğlu- ye girerek çocu~ ı·~ı 
1
- nd n ıçe-

_, .. t · d ~ ·• ' an tu-nu uor yerın en agır sure tte ya- tup eve götürmek istem· 1· r . 
rnhımıştır. Yapılan tahkikattan 1 kat dilkl 'ındaki knlnb:ılık ~ır. 3 

anlaşıldığına göre vaka şöyle ce- nan ,. b:ıbasımn b r ı • k ı. · 
·-· ti .. ı a rcyan C"wul§ r: hkla tavsif eden çocul· b b 

A .. d h k '• :ısı 1 rap camıın e oturan A nıet arşı g clmi'i \'C' eı k ald , 
Tılıy adında birisi, son günlerde Bunun üzerine Jıi ldctin~"~~ d 
oğlu. Sabrın·n kahveye dadanarak sini ka) b~en Ahmet Tılıy ce~. • 
h~y~~ ~ayl!ll zamanıa;mı öldürdü- den b•çaihnı cC'l:<'rek öz ~~ı· 
ğünu gormiış ve kendıslnin bir da- S:ı.brfnin üzer'ne ntılm• ve 
l k h . 1 . .d ar. 
ıa. a veye gıtmemes nı, gı erse sından dört yerindc>n n~r sureti 
evlatlıktan reddedeceğinl söyle- yaralıyarak lmnlar icindc:- Y<'I'(' 
miştir. Fakat ~ocuk bildiğini oku- miı;tir. 
makta devam emııı ve gene kah
velere gltınl"yc başlam~ttr. ftade veremıyC'cck aur tt 3' 

ralanan ~ocuk, baygın bir lıal 
Nihayet dlln akşam evine r-elcn Beyoğlu hastnne .ne knldırılmı • 

Ahmet o<"Junun evde olmadığını tır. 
görmüş, bir hayli beklediği halde Yaptığı işten onra nadlm o1a
gelmeyiı:.cc çıkıp Arap camiind • i rak sandalyaya ~öl:en ve hilngUr 
hnkvcleri dolaRmai!a baı:lamL"jtır. hilnrrfir nı'i-Jı ·an cari':ı b ba kanh 
Biraz sonra Sabriyi 3 numaralı 1 bıç:ığı He y:ı.lmlanmrntır. 

ı_._G_o_N_D_E_N _ _ G_o_N_E_ı 
Has~a • ıöın ''~a ' sa,, 
Ş 

u hsstalıklar, iruıanlarrn ha
yntmda ne büyük değişik

likler yapıyor!... D~şmanlıkları-

haldeydi Cena?.ellin tam arka. 
sında gidiyor, daha doğrusu ko
luna giren arkadaı;lan tarafın. 
dan süriikleniyordu. Ağlıyordu .. 
Gözleri kızarmıştı. 

Bu manzara hiç şüphesiz ce. 
nazeyi ta.kip eden kasaba halkı
na da dokunmuştu. O kadar ki 
bır çokları kinleri unutmuı:ılar. 
ve bu sadık koc:ıya karşı mer. 
hamet duymıya başlanuııtı. Za
vallı Jorj Mari Vensan belki de 
vampirizmin ilk kurbanı oydu. 

Kinlerini unutan kasaba halkı 
Markinin hasta kansına nasıl 
ihtimam ettiğini hatırlıyordu .. 
Ancak en safük koca. karısını Gok 
ııeven bir koca ölünün arkasın. 
dan böyle. bu şekilde af?ltyabilir. 
di. Bu adam, bu zavallı adam. 
hem karısı için ağlıyor, hem kim 
bilir, belki de kendisi için ağlı
yordu. 

Tabut. kUçUk aile mezarlı;;ma 
gireceği sırada geçen bir hadise 
herkesi Markinin lehine bir ke. 
tt daha çevirdJ. 

nızı unutuyors unuz; dostlukları· 
mz, gözilnilzde dnha çok canlanı
yor. s ·zi sevenler varsa onlann 
şefkatini daha iyi görilyorsunu.z. 
Şüphesiz, bu arada hayntınıza ait 
yarıda kalmış, hes:ıbı görülın _ 
miş bazı pUrUzlli mesele lerin 
--o znmnna kndıır pek ~lla.mlfi' 
savsaklamı~ olduğunuz halde_: 
tasfıye~ine karar veriyorsunuz 
ÇünkU hasta yat.ıımnda kıymetle.: 
ri b:ı§ka türlü takdir cdivor; ha
yatı baRka bir pencereden gö
rfiyorsunuz . 

Tuhnf değ 1 mi? ... Hayata sağ. 
lam, dlirilst bir gözle bakmak 
için, böyle _çlirliğC' yUztutmak! ..• 

Hastalık, bir insanın hayatın
da, üdetrı harp rolU ) apıyor. Şlın
di, şu harbin ıçerislnd n çıkacak 
olan milletler, naeıl daha çok he
vesle, d:ılıa çok kıymN bUerck 
çalmnak karnrmdn iseler, yata
~a b:ı~Iı kalını insan da, yokayı 
ılk sıyırd•~ gUn, daha faydalı 
işl " ri daha bUyült bir azimle yap
marra karar vı>rfvor. 

Son bir iki giın 1ç· ıdc ufak bir 
so"'ukall"mlr"'ı C' "İrcrck, - biraz 
da VC'S\ ' " rlin t csir·ıe-.- evde ka
p~lı kalrnnklıfhın, bann bunlan 
dücıündürdü .. . 

Hastah"'.'In, -pek ciddi olma· 
mak şartile- adeta faydrun var. 

' 
Tcv kk" li •1bir musibet }'"' 

nasihatten yehiir,, dem,,ır:Mer •• 
Il1ınIET rııONtR 

YENi HAVA OKULU 
DiREK TORU 

Cenaze alayı mezarlığa girmek 
iiçn dar bir kanıdan ge:-erken. 
Marki. bUtUn Umitsiz ıstırabına 
rağmen bu kapı arkasına gizlen
miş ola~ Madam Geran görmllş 
ve sankı kadını görür görmez 
gözlerinden fışkıran hiddet alevi 
ile göz yaşlan bir anda kuru
muş, sonra yeniden o gil~lil kuv· 
vetli .sert adam olmuş ve dişleri. 
n! sıkarak Madam Gerarrm üze 1 l stanbu1 hava kurumu Türkku-
rıne atılmış: şu direktöril Bsy Savmi hava oku-

- Defol oradan al~ak kan!.. lu dircktörJUğüno tayin edilmJıt. 
(Devtlmf oor) tir. 
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( Ba:s tarafı 1 incide ) 
haricinde srelmek niyetinde deği
lı"ll. 

:::ıızc ilk defa olarak harbin ba.
ş •ndn sulha kaı'll İngiliz - Fran
sız sui..mti polonya ile yapılması 
mubakka.k mümkün olabilecek her 
türlil anlaı.;ma tee.bbiisünü e.:dm 
bıra:ttırdığl vakit, hitap etmiştim. 

Bir nnlaırma ve hatta devamlı 
vo dostane bir anlaşma tahakkuk 
ettirmek hususundaki bütün gay 
retlerim, b1Uınssa İngiltere ile gP
rclt kin gerek m:ı.ddi mcnfaatı"r 
yüzünden her ne pahasına dursa 
olsun hurhl istemek ks:rarruı giz
lemlyen ve her tür!U Alman an
laŞllla teklifini reddeden küçük bir 
zümrenin arzusu dolayısile aldın 
kalmr!ltır. Behemahal harbi çılıar
mak gibi bu mutaassrp ve cet. :.;
nemi projenin muharrik kuvvetleri 
o zam:ı.nlarda. Mister Çörçil ile cü
rllm ortakları şimdi İngiliz hl\ld~
metlnl teşkil eden adamlardr. Bu 
emeller okvanusun bu tarafında ve 
öte :arafu{da sözde bUyi.lk demok
rasiler tarafından alenen t~vik O

lundu. Muvaffakıyetsiz hükfunet 
uydurmaları ile milletlerin h~
nutauzluğu arttığı bir devirde me
BUl adamlar. artık bastmlması müm 
kün olmıyan meselelerin bir harp
le en çabuk halledlleceğ'nt zan
nettiler. Bunların arkasında ban
kalarm, borsaların ve ıllAh fa.brl
kalannm enternasyonal Yahudi 
sermayesi vardı. Bu sermaye, ev
velce de muvaffak olduğu üzere 
temiz olmakla beraber büyük bir 
il elde etmek imlmnlarmı ümit e
diyordu. Ve evvelce de olduğu U
zere altm uğrunda milletlerin ka
m vicdan aza.hı duymadan feda 
edamek !steni.yordu. işte harp 
böylece başladı. 

Bir kaç hafta soınra, bu kundak
çıla.rm emri ile ve maliyecilerin 
menfaatlerine hafif meşrebllğe ilk 
kaptlan devlet mağlup ve münhe
zlın edilmişti. Bu şnrtlar altıhda, 
diğer devlet dün adamlarmm ze
ka ve vicdanlarına tekrar mUra.
caat etmeğe Alman mil1etimiz ?e 

bir çok namuslu ve masum insan
lar muvacehesinde kendiml mecbur 
gördUm. 6 teşrinievvel 1939 Al -
manyanın İngiltere ve Fransadan 
hi~ bir şey istemediğini, harbe de
vamm bir ~gmlık olduğunu ve 
her şeyden ziyade yeni silahlarla. 
yapılacak ve tathik edilir edilmez 
bilyilk mmtakaları tahrip edecek 
olan harbin fecayilnl tekrar beyan 
ettim. Sivil ma.hallere uzun men
zilli ağrr toplarla yaprlaca.k taar
ruz! rm karr:rlrklr olarak ancak ge
niş ffiınttiknl~rrn zryaını mucip ola.. 
cağını da müşahede ettim ve ihtar
da bulundum. Ve her .,eyden ev
vel hava kuvvetlerinin faaliyete 
getirilmesinde büyük hat'eket aa.
hası ittbarile asırlarca emek veri
lerek bütün yaratılan .,eylerin, Av
rupada klilUlr kıymetlerinin ma.h
\•olmasını intaç edeceğini ehemmi
yetle kaydeyledim. 
Yahndi kaplt&llerlnln Uert sttrdtlk· 

lort fa.ra:ı:iyeleıo 
1 eylfıl 1939 daki müracaatım 

gibi ikinci miracatmı da kaU bir 
infial ile reddedildi. İngiliz harp 
muharrikleri Ue onla.nn perde ar
kumdakf Yahudi kapitalist adam
larının inSaniyete vaki hita.bmıa 
Alınanyanm zayıflığı faraziyesini 
Beri sllrmekten batta beyana.tları 
olmadı. Daha o zamanlar, :lıflster 
Çörçilin bUyilk bir itimatla yaptı,. 
ğı kehanetlerle körletmlg Norveç 
hilkiimeti, kendi topraklarmm !n
siliz - Franısız istil8amı fikrine 
llnsiyet peydahlamağa bqladı. Bu 
lıltiU. sayesinde Norveç Hmanlart
mn ve taveç demir madenleri mm
taklUllllDl !4galfne mllaaade etme
mekle A.lmanyanm iımhuma yar
dnna imkft.n bulacaktı. Çörçil ve 
Reyno yeni suikastlarm muvaffa
kıyetinden o kadar emin bir hale 
geldiler ki, ya hafif meı§rebliği 
Mika.sile ya.but ta alkollU !~kile
rin tMirl altında olacak, niyetleri 
artık glzU tutmak lUzumtınu duy
madılar. işte bu iki baym geve
zellklerldir kJ Alman htlldmıetme 

o devirde Almanya aleyhinde, 
Ahnan mflleti aleyhinde hazırla
nan pllntan liğrenmi4 ve bu harp
te belki de en katı l!ıırlemeyi yap
malt .imldnmı vermi'ftir. Çilnkü 
Norveçe kaJ'11 İngillz nlka.stı hiç 
§ilphcsiz Almanya aleyhinde en 
tehlikeli hareket olmuştur. Bir 
kaç hafta sonra bu tehllloe de ber
taraf edilmlş bulunuyordu. Fevka
lade müessir olan Alman mfida.fa
ası A vrupadaki vaziyetrnizi o de
rece de takviye etti ki bu ne kadar 
takdir edilse azdrr. 

Domtr ihtl~Janna snikast 
Bu plA.nm ııkim akımannaan hemen 

1'0nra da tnr;ııtz harp muharrlklerinin 
Belçika ve Hollanda Uzerinde daha. 
tılı1detll tatbikleri vukubuldu. Demir 
ihtiyaçlanmıza k&l"fl yapılan sulka...,. 
tm o.kim kalması lli'.erine, bu ae!er he
def Belçika ve Holla.ndayt ıı1lrtlkliye

rek cepl1eyl Rene kadar götürmek ve 
bu 8Uretıe demir madenlertnl ffllyen 
mmtakalan tehdit ve beTt&rat etmek 
fdl. Alman ta?&h!nln belld en ımutu.ı.. 
maz S&'ft§I başl&dı. Birkaç glln lçln.. 
de dll§man cepheleri yarıldı. Ve dtı.ıı. 

Hitlerin 
nutku 

ya tarihinin kaydettiği imha meydan 
muharebelerinin en bUyüğü olan ha· 
reka.tıa başlaması için mUtekaddlm 
§artlar ihdas edildi. Fransa işte böy
lece çöktü. Belçika ve Hollanda işgat 
edildi. tngillz te§ekkUlleri mağlüp ve 
silA.lısız, enkaz halinde Avrupa kıta• 
smda~ uyrıldrlar. 

Diinyayı sulh:ı. dan•t ettim! 
1 T~mmuz 1940 da Alman Relchs.. 

tay·mı UçUncU defa olarak çağırdım. 
Bu toplantıdan lstltade ederek dUıı. 
yayı sulh yapmağa davet ettim. Ma· 
aır.afit. edinmlıı olduğum tecrilbclere 
istiııa.!en bu yoldaki Umltlerimln çok 
az olııbileceğinde şUphe bırakmadım. 

Çllnkıl, harbi istlycnler bir ideal ile 
h:ı.re..-~t etmiyorlo.rdı. Onlarm arka· 
smda rı uharrlk kuvvet olarak tama
mJyle tl'ıbl bul.ındukları damokratlk 
Yahudi sermayesi vardı. Sulh tekli
fim bir korku ve ceb11net eseri sure.. 
tinde tefsir edildi. Avn1pRyı ve Ame
rikayı harp muharrikleri. bir narpte 
hiçbir kazançları olıımıyacak halk 
ktıtıoıerlnln snlim yalım tefsirlerle ye
ni Umltıer vererek akıllarını çekmeye 
muva~Cak oldular. Bazılarının sevk 
ve idare etti~! efltArr umumlyelerl ile 
milletler:! yenld()n harbe devama mec• 
bur ettııer. 

Çörçlle hücum 
Ç!irçıtln revaç verdiği sivil halita 

kar~ı gece bomba harbinin tatblk!ne 
karşı yaptığım ihtarlarda keza bir 
Alman zaafı suretinde tefs!r edildi. 
Tarihin kaydettiği amatörlerin en 
honhar: olan bu adam hakikater. san• 
dı ki, Alman hava kuvveUerlnln ay
larca muhafaza ettiği ihtlyatkA.rlık, 

gece akınları yapmak kabiliyeti oı. 
madığu::m bir burhanmdan başka bir 
şey de~ld!r. Bunun için bu adam, yel· 
mz tnzııız hava kuvvetlftl'lnin bu tarz 
da ha:p yapmak kab!nyetlnde oldu
ğunu v~ abluka ile beraber İngiliz ha
va kuvvetlerinin Alman sivil halkma 
ka~ amaruıız bir mücadelesi Ue AL
manyayı mağlüp etmek vasıtasının 

bulunmuş olduğunu tnglllz milletine 
söyleterek para ne satm a1mmış ga. 
zetecll~re aylarca yalan söylettl BU· 
hassa 3,5 ay yenicren ihtarlarda bulun
makta <revam etti. Bu ihtarların Çöl" 
çil üzerinde hiç bir teal.r yapmamI§ 
olmMinda hayret etmedim. Bu adam, 
dlğerJerlnln bayatı ile me§gul olmaz. 

Biz de mukabele edeceğiz 
Bu adam, medeniyeUe ve mimari bi
nala.n ile meşgul olmaz. Bu adam, 
İnglliz §ehl.rleri harabelere dönse da
hi kendi harbini yapmak istediğini, 

daha harbin bidayetinde bildirmiştir. 
Şimdi., bu harbi almış bulunuyor. Ln
zumu takdirinde bir bombaya yüz 
bomba ile mukabele edeceğimiZ hak
kındaki teminatım, bu adamr, caniya
ne harekeUerinde bir defa bile dUştln
meğa sevketmemlştlr. Çörçll. bunun 
kendisi üzerinde tesıt yapmadığını 

söyıUyor, hatta. İngiliz milletinin bu 
gibi bombardıman hUcumlanndan son. 
ra kendlafne neşeli bir yüzle bakmak· 
ta olduğunu, o tarzda ki kendisi Lon
dray& daima kalbi kuvvetlenmiş ola.ı 
rak döndOğünU temin ediyor Çörç111n 
barba bu yolda devama ber zıı.man
klnden daha Ziyade mUtemayU bulun. 
ması mümkündllr. Fakat, biz de, is· 
tlkbalde her bomba için 100 bomba 
atma~a ve buna ezcUmle, tngfllz ınll
letintn bu caniden ve onun usuUerln• 
den kurtulmasına kadar devam etme
ğe daha az mütemayil değiliz. Ve eğer 
ÇZrçll zaman zaman kendi harbinin 
kuvvetini ve mUessirllğini propagan.. 
da ile fazlalagt[!'ablleeeğlni sanıyorsa, 
biz de aynı yolu tatbikte harbe baş
lamağ& hazırız. 

tngUU propagaııda&ı 
Bn delinin hempa!annm bir 

mayıs münasebeti ile, Alınan 
milletine beni t~rk etmeğe teşvik 
içL'l yaptığı hitap, ancak bir felç 
ha5talığı ile veya bir sarhoşun de
liliği ile :i.zah olunabilir. 

Balkan.lan bir ha.rekat sahnesi.
ne inkI1A.p ettirmek kararından da 
bu anormal haleti zihniye ın:ıesuldür 
Bir deli gibi, bu adam nerede ise 
beg seıı:edenberi. en ufak iştial 
maddesi aramak üzere Avrupayı 
doleşmaktadır. Maalesef bu enter
nasyonal kundakçıya dalına. mem
leketı,.rinin kapılarını açım Ucretli 
unsurlar bulunmaktadır. Bir stirü 
temfnler ve yalanlar ya.yarak ge
çen senenin scferind<'n bitkin bulu
nan Alman milletini tamamile ta
katinin sonunda bulunduğu fikrini 
İngiliz milletine bu kış, kabul et
tirmeğe muvaffak olduktan sonra, 
bu adam şimdi kendisin ibir uya
ndtlığın önüne geçmek lizere, Av
rupada yeni bir yangın ocağı yn
ratma.k mecburiyetinde görmüştür. 
Bunu yaparken daha 1939 sonba
harında ve 1940 ilkbaharmda dü
şünmüş old.u~ proje~i yeniden e
le almıştır. Şarit istasyonunda bu
lunup neııredilen vesikaları hatır
larsınız. Bu vesikalarda, daha 
1939 - 1940 kışmda Balkanları bir 

.Balkan vaziyetleri 
Avrnpa. ha1.1ek8.t sahnesi yapmak 
te§ebbil.sü ortaya vurmaktac:iu"_ Bu 

tejiebbiislin esaslı organizatörleıinl 
o zaman Çörçil, Daladye, Halifaks, 
Pol Reyno, general Veygand ile 
general Gam.elen teşkil etmişlerdi. 
Bu vesikalardan anlaşıldığı veçhi· 
le cenubu garld Avrupasmm sul
huna karşı yapılacak bu ıuikaatm 
muvaifakıycti takdirinde İngilte -
renin menfaatlerine himıet et -
mek üzere takriben yüz fırka 
seferber edilebilmek imkanı hesap 
edilmekte idi. Geçen sene mayıs 
ve haziran ayı inhldammdan sonra, 
bu projeler yeniden uyutuldu. Fa
kat, daha. ge~Pn Sf'ncnin son.baha
rında Çörçil, bunlan nazarı dikka
te almaya yeniden başlamıştır. E
ğer bu teşebbüs daha fazla giiç-
1Ukl~r arzet:nıcmlş iSe bunun se
bebini. Romanyanm bu ·memleket 
dahil"nde vukua gelmiş olan te
beddilller dolaymile lngiıtcrenin 
plıinl:ırınm artık hesaba knWamı
yacağı suretile Balkanlarda bir de
ğişiklik vukua gelmiş olmasr teşkil 
evlemiştir. Yeni Romanya gene
ral Antoneskonun idaresinde İngi
lizlerin harp Umitlerini na1..an dik
kate almıyan sırf bir Romtn siya.. 
seti tab:Jtine başlamrştır. Buna, 
Almanynnm hattı hareketini de ili
ve et.m e lt Ul.znndır. 

EvvelA, Almanyanm Balkanlar
daki siyasetinin, derpiş etmiş ol -
duğum vo varmağa gayret ettiği
miz hedefleri hakkında krsa bir 
fikir verelim: 

1 - Almanyanm Balkanlarda, 
hiçbir zaman, ne arazi menfaatleri 
ne de hodbin siya.et menfaatler\ ol
muştur. Yani Almanya, herhangi 
bir hodbinlik sebepleri ile hlç bir 
suretle ne arazi meeeleleri ile ne 
de bu devletletin dahili mahiyette 
meseleleri ile alakadar olmamış -
tır. 

2 - Fakat Almanya, bu dev • 
letlerle sıkı ekonomik mUnasebet. 
ler kurmağa ve bunlan derinleş -
tirmeğo çalışmıştır. Ve bunu Al
manyanm menfaati bakxmmdan de
ğil, fakat aynı zamanda bizzat bu 
memleketlerin menfaati bakmım • 
dan yapmıştır. Yanl, eğer iki mu
amele ortağının mali ekonomileri 
makul bir tarzda birbirlerini fk. 

mal ediyorsa yapmıştır. Balkan 
devletleri ile Almanya arasın
daki vaziyet de bu olmue ve bu 
olmakta bulunmuştur. Almanya, 
gıda maddelerine ve iptidai mad
delere ibtiyact olan bir amal dev
lettir. Bal.kan devletleri smat Is .. 
tihsallere ihtiyacı olan zırat ve ip. 
tidai maddeler mmtalco.landır. BiJl... 
netice, bundan, karşılıklı ekonomik 
mün.asebeUerln bilhaasa mUso.it 
bir inkişafı hnk!nı doğuyordu. E
ğer İngiliz ve hatt! Amerikan mah 
filleri bunda AJmanyanm Balkan • 
Jara gayri meşru bir hu1011lnn gö
rüyorlarsa, bu, ahmakça olduğu 
kadar küstahça bir zafere tafra. -
furuşluktur. Çünkü her devlet 
kendi ekonomik. siyasetini, köksüz 
Yahudi demokrat blr kaç yabanCI 
kapitalistin menfaatlerine göre 
değil fak:ıt kendi milU menfaa.t. 
!erine göre inkişaf ettirir. 
Es~n gerek İngiltere, gerek Ame

rika, bu mmtakalarda. nihayet satıcı 
olabillt-ler. Fa.kat alıcısı aalL.. Fakat 
Almıuıya, Balkaıılarda yalnız ıatma• 

DU§, fakat aynı zamaı:da bu mmta
kada en mühim aucı olmuştur ve Al
manya. Balkanlar köylUlerl.nln istlh· 
sallerin\, senelerden beri kronik bir 
baha ırulrutu ile temin oıunan hayal! 
bir kıymette amele Lstilı.aaliyle ödeyen 
daim! ve hayırlı bir alıcı olmuştur. 

Bu suretle, Almanyanm Balkan dev· 
letlerlnin en büyük ticaret iş ortağı 

olmasında hayret edilecek bir şey 
yoktur. Bu, yalnız Alınanyanm men.. 
faati icabı değil, fakat aynı zaı:xıanda 
Balkan milletlerinin menfaati ıcabr 
id.L Yalnız Yahudi demokrasilerinin 
kapibllııt fikirlerinin h!kim olduğu 
beyinler mademki bir devlet diğer bir 
devlete makineler veriyor, bu devlet 
bu .suı:-ctlc öteki devlete hUkflm eyler. 
Diye iddia ecreblllrler,. hakkında böy. 
le bir h!kimlyet, ancak ka~lıklı o· 
labillr. ÇUnkü dalma, yiyecek de ve 
iptidai maddelerden daha ziyade ma
klneleı:-den vazgeçilmek çaresi mev
cuttur. Öyle ki, maktneleri için yiy~ 
cek ve iptidat maddeler alan tnra.f 
endUstri Istlhsaılerl olan taraftan da· 
ha çok öbürUne bağlıdır. Hayır. Bu 
meselede ne galip ne mağlOp mevcut 
olmul}, fakat ancak arkadaşlık. !şte 
bu kadar. Bu işte ne gallp ne de mağ-
10.p va'Tdır. Aıicak arkadaşlık mevzu
ubahis olabilir. Ncsyons.1 • sosyalist 
inkıla.bmm Alman devletlğ eıverlşll 
bir mtınmele ortağt olmağa, yani de
mokrasfleriıı kıymetsiz kıymetleri ile 
değil takat birinci kalitede malları~ 
öıiemeğı, bUtılln izzett nefsini koyınll§
tur. 

3 - Bunun fçln. Aimanyanm .. eğer 
muhakkak IJ!ya.ııt menfaatlerinden 
bahsedilmek lBtenfllyorsa, yalnız bir 

tek menfaati olmuştur. O da muame. 
le orta~mı. dahili geraltl bakmımdan 
sağlam ve kuvvetli görmektedir. BI· 
naen:ıleyh Almanya bu memleketlerin 
mevcudiyetlerini ve dah111 nızamıarmı 
tarsln edebilecek bir hale getirmek 
için s6?:1e ve icraatla mUzaherette bu

.tuµm:..l;; vo yardım etme~ uzere huaU-

Hitler 
Portekize yaptığı 

bir teklifte 

üsler istedi 
--0-

50,000 Asker 
İspanya huauduna 

sevke dildi 
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Gazeteler, Porteıdzln vaziyeti hak• 
kında mütaleaıar nC§reylemektedlr. 
bazı gazeteler, tberik yarım adaam.. 
dan alınan bir muhabir telgra!ma 19-
tinaden, Bitlerin Sal&zara bir garan· 
ti teklifinde bulunmU§ olduğunu tfp 
etmektedir. Bu garanti teklifine gö
re, Almanya, Portek1z hava ve deniz 
Uslerintlen aıerbestçe istifade etmek 
mukabUinde, Portekizin 1.BUklAlUıl ve 
mülki tamnmlyetlni koruyacaktır. 

Portekizdo yalnız 6 hava meydanı 
vardır ve bunlıı.rdan birkaçı da ukeri 
faally~te gayrl saUh bulunmaktadır. 

Fakat bunlar, Atlantllc muharebeal 
için Hitlere faydaıı olabilecektir. Her 
halde, Salazar, bu ana. kadar HiUe
rin ~ekllflni müzakereye hiç bir tema
yUl göstermemiştir. Alman aynı ha· 
bere göre Portekiz, İspanya hududunu 
muM!aza lçln 60 bin ıısker seferber 
etmiştir. Esasen eğer şimdiye kadı!ll' 

Portekiz bir tstllA.dan masun bırakıl
mış ise, bu belki de, Bitlerin, naz! te. 
cavUzU olur olmaz zengin PortekJz 
müstemlekelerinin İngiltere tara.fm
dan kuUanılmasmd&n korktuğundan 

dolayıdır. 

Ruzveltin 
oğlu 

Kahireye 
aeliyor 

Çtınklng, 4 (A..A.) - Am.ertkan 
Reislcumburunwı oğlu Jane RmJ
veıt l:•U sabah tayyare lle Çwıking
den Rangona hareket etmlıUr. 

Janne Ruzvelt ya.kında aakert mil-
. ıahlt mauyıe K&hireye gidecektir. 

at tqkllAtlarmı nazan lUbare alma. 
dan, her ıeyi yaptı. Filvaki bu preıı· 
stplerin tatbiki yalnı:ıı mezk.W mem.. 
leketl~rin refahml a.rttir.ınakla kal
madı.. Ayni zamanda bunlarla Alman
ya arasında tedricen kuvvetlenen kar 
ııılıklı bir itimat doğurdu. 

Hitler, Yunanistanm niçin iııtilA e.. 
dildiğini izah ettikten sonra sözlerine 
göyle devam etml§tlr: 

- Çörçll burada bu harbin en bU· 
yük strateji hatalarmdan birini f§le• 
mlştir. tnguterenln Baikanlara yer
leşmek niyetinde olduğu huswnmda 
oUphe kalmayınca bu mUhlm bayatı 
topraklarda bu bayın melhuz m.Aııa• 

aIZlığma. dertıal k a r ı ı koymak 
üzere Almanyanm emrine icap eden 
kuvveUerl temin için teııebbU..lere gı. 
riştlm. şunu ııarahaten mUp.hede et
meliyim ki, bu, Yunanistan aleyhine 
müteveccih değildi, Duc;:e benden bu 
i§te tele bir tllmen bile lstemed.L tyı 
mevsim gelince Ywıanista.n& karşı 

roUcadelenin tam bir muvaffakiyetle 
bltlrlleceıtne kani idi. Ben de aynı 
mUtaleadaydım. Binaenaleyh, Alman 
Auvv<?tıcrlnln tahşidi Yunanlstana 
karşı 1taıyaya yardımda bulun.malt i· 
çin yapılmamıştır. Bilrı.kls bu tedbir 
Ingnızlerin tta.ıyan - Yunan harbi gü.. 
rUltll!P.rl ara.cımda gizlice Balkanlard& 
yerıe9nıe teşebbllstlne mani olmağı 
istihdaf ediyordu. İngiltere Balkan
lara glzllce yerlegecek BUyük harpte· 
k1 SelA.nik ordusu mtaalince orada. bir 
netlce &lmak ve bundan da başkaca 
harp girdabına. yeni kuvvetler aUrük• 
temek tımidinde idi 

Bu ümit bilha.esa iki devlete da
yanıyordu: TUrkiye ve Yugosla.v -
ya ... Yani; iktidara. geldiğiınden
beri kendirile iktrsadi mUiahaza -
lara. müstenit sıkı bir iş birliği te
sisine çalıştığım iki devlete. 

Yugoslavya, çekirdeği Sırp ol
mak jtibariyle, umumt harpte bi
z.im düşmanlarımız arasında idi. 
Hatta umum! harp hareket meb
deini Belgratta bulmuştu. Buna 
rağmen, intikamcılık bilmiyen Al
man halkı Yug<ı6lavlara karşı hiç 
bir kin beslememekte i<U. 

Tlirkiye, büyük harpte bfzim 
müttefikimizı:li. Harbin fect neti • 
eesinden bu memleket de bizlın ka 
dar müteesir olmuştu. Yeni Türki
yenin büyük ve dAhi yaratrcISidir 
ki talihin terkettiği ve kaderin 
müthiş in:hizama uğrattığı o vakit 
ki müttefiklerine kalkınmak için 
ilk muhteşem misali verdl 

Şimdi de, zimamdarlarmın rea 
list hattı hareketi sayesinde, Tlir
kiyenin kendi karalarmd& iıJtı1dA
lini muhafaza etmesine mukabil 
Yugosl&vya İngiliz entrlkala.rmı:n 
kurbanı oldu. (Devamı var). 

Irak harbi 
(Bat tllmfı '1. incide) 

H.:ıl.>ban!ye'de 1k1118.hayı kıtalanmız 

kullaı:ımaktadır. CUmarteııl aba.hı tn
glliz bomba tayyareleri Iraklılan dur
durmuştur. Ira.kıılarm topı:u atefl ıa
stlal.I olm.U§tur. 

IRAK ALMANLAm>AN YARDDI 
tsTEMEMIŞ 

Budapeşte, 4 (A. A.) - Yan 
resmi Poetır Loyd guetesinin 
Bağdattan aldığı bir telgrafa isti
naden yazdığına göre Irak hUk\i
meti İngiliz iddiaalrr hiliUuna ola. 
rak Alma.nyadan hiç bir yardım 
talebinde bulunmadığını cuma ak. 
§amI bildirml~r. Irak hfikfunet:J. 
nin deklarasyonu ezcümle töyle 
demektedir: 

''Irak İngilterenin muahedeyi 
ihlallerine ve İngiliz kıtalarmm 
kendi arazisine girmelerine karşı 

yalnız başma mücadele edecek va
ziyettedir." 

HA.Yl1'AYA. INGtLtZ KtJVVll'l'LERI 
ÇIKABILDI 

Bnda~e, 4 (A.A.) - Ofi: 
Magy:ır Nemzet gazetesinin 

Bcyruttan aldığı bir telgrafa isti. 
naden bildirdiğine göre, İngiliz kt
talarmı hamil bir çok nakliye ge. 
mileri Hayfaya gelmi§tir. Bu ge. 
milerden takriben üç bin kişi ka.. 
r.aya çıkarılmıştır. Bu krtaalrm 
Iraka gidecekleri tahmin edllmek· 
tedir. Şarkl Erdunda. bulunan 
İngiliz garnizonaln da Rutba ll. 
manr yoluyla Irak& gönderilmfltir. 

Iralan Askeri Kuvveti 
Beyrut, 4 (A.A.) - Havas • 

Ofi bildiriyor: 
Irakta İngiltereye ka11ı açılan 

muha.Aama, Irak ordW!una, katt 
blr askeri muvaffalı:ryet elde et. 
mek değilse bile, acaba lngili.3 
kıtalarını tuta.bilmek ve yalnız 
Irakta değil fakat aynı zamanda 
Orta Şarkta İngiliz krtalarmm 
tertibini değiştirebilmek imk9.nm.J 
verecek mi? 

Irak ordusunun objektlf bir 
tetldka. tabi tutulması 111 tahmin 
lerde bulunmayı mUmkUn kılar gi
bidir: 
Eğer Raşft Ali hOkQmeU yalnız 

Irak ordusuna gUvenecelue, Irak 
birkaç seneden.bert ukerl sahada 
büyük gayretler yapmqtir. 1937 
de blltçenln yüzde kırkından faz
lası ordunun techlzatma taha1I o. 
lunmuetur. Bununla beraber, Irak 
ordusunun esllhası ve techlzatı 
çok noksandır. 300 bin kilometre 
murabbaı bir araziyi mlldataa 1çin, 
Irakm. sulh zamanında 40 bin kişl 
lik bir ordusu vardır. Bu ordu, 
sefer halinde 70 bin kişiye baliğ 
olunabilir. Her fırka, 3 piyade a
layından ve bir topçu alayından 
müteşekkildir. Fakat piyadenin 
teclılzatı sarih surette gayri klfi
cllr, Yalnız atla tahrik edilmekte 
olan topçu da çok zayıftır. Ha.va 
dafi tertibatı, 20 millmetrellk yal. 
ruz Uç bataryadan ibarettir. 

Irak bava kuvvetleri de 50 den 
fazla tayyareye malik değildir. 
Ve bunlardan yalnız 20 si modern. 
dir. Tayyarelerin ekserisi, İngiliz 
mamulı1.tıdır. Maamafih Irak bava 
kuvvetlerinde birkaç tane de 1-
talya ve Amerikan tayyareai var. 
dır. Hava kuvvetlerinin zaafı bil_ 
hassa yedek parça yokluğundan ve 
pilotların antrenmansızlığmdan doğ 
maktadır. 

Irak kuV\•etlerinin karşlSTDda 
İngiliz krtala.rı, Ba.sraya son ihr~
lardan evvel, Ha.bbaniye ve di
ğer tayyare meydaıılarmı tutan 
iki tayyare filotillismdan, tayyare 
m<'ydanlarmı ve yollan muha!aza. 
eden altı zırhlı otomobtl krtasın... 
dan ve 7 motörlü bölükten :iba. 
rettir. Ekserisi Hlnd kıtalartndan 
mürekkep olan yeni krtaatm mu
vasalat?, 1ngilterenJn bu mmtaka.
da hareket vasıtalarını çok büytık 
mikyasta takviye etmiştir. Aynca 
Basra karşısmda Hind Okyanusa 
filoeunun tehdidi de vardır. 

Hul!satan denebilir ki, Irak hü-
kumeti sür'atle ~emende ve Suu
di arabistanda müttefikler bulmaz 
ve bilhassa mihvere ve hassatan 
mihverin hava kuvvetlerine mn
raea.at etmezse, Irak ordusunun 
İngiliz başkumandanlığını nazilt bir 
vaziyette bırakabileceği sanılamaz. 

Batclat. 4' (A.A.) - Irak kuman. 
danlıA'I bir hususl tebliğ negrederek 
dün d~<mıan tayy&relertnln Ftl'at ilse· 
rinda Falluja §ehrin! bombardıman 

ett1klerln1 ve Cami'ye bomb& isabet 
ettiğf ıli ve kadmla çocuklar arasmda 
ölll ve yaralılar bulunduğunu bildir. 
mektedir. 

Irak kumandanlığı halka aşağıaald 
talimatı vermiştir: 

1 - Soğukkanlılığı muhafaza et
mek, mğmaklara girmek, 

2 - Sokaktan!& toplantılardan te
nkld etmek, aığmaklara girmek. 

3 - Tayyarelere ku~ atmaktan 
tevakki mıretiyle tll:fek mermüerini 
tasarruf etmek. 

Milli şefl 
fotoğrafla 

.,,,, 
Ankara, ' (A.A-~ 

Ereğll, NeVlelUr, ~ 
yaş'tan aldtfıı'ni! ~ ...... 
Şef lnönünlln ~ ~ 
etmiş olduklatl ıard• ~ 
vilayet ve kal& rfl ~-.... ... 
ve halkevterl 19 _,w 
i!;ten aevgi te~ 
oldUğunu blldltlD' v. 

Almanya 
hukomed~ 

ne istiyor 
~ 

t;ondraJllJl .ıttllJf 
göreP 

Suriyed~ 
istiyor 
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Yazan: Afif OBA Y 
kışlar1a • uzlip durankl!a boylu, 
geniıt vfü:utlu. kura sakallı ckek
ten ) r .... u clelik deşik olmuc: ~e 
göz sinden !.:tiri patla.tn . c lı '°" 'nrmdn kadar ... urlin 11 b"r 

"!'l • , e rn u • • n bm11 hrzla 
• t 1· •. ı.:;u adam de n!ıva 

t "' · tı 1 ~ ı t rt 

Ank rada miri küme maçları 
Fenerbahçe flarbigegi 4 -1 gendi 

G. Srag lvlaskesporla 4-4 berabere 
- &.ı kinı~~: ı.onuttuıunu Mersinli ile Tekirdağlı yenı·şemediler 

biliyormusun, Alfonso? dedi. Sonra bana donerek Mrt ve em. Ankara, <lloloai llUUlıblmbdea ll'eııer abada fU ,.uc1e >• aJlmib: 19PDe Collertnl yapblar. ret mU.a>ıekaıanna. devam edUdL 

niyetsiz bir iıOl'gU aeeiyle: Tetelonla) - 1ılllll kllme maçtarma Feuert hr: <Jlıaı - IAılılp. 0.- OJ'uııun lıwıdan llODrakl vaziyeti Al nlln en mlllılm Gu-
·- Evveli siz kimsin; .. " No • d1!D ~ Jı1aJ19 stadmd& tukalide mal - r.-&. AH Raa. _.. - .. tmorda blklmtyetl aıtmc:ıa geçU l8c haftalarda, nu edi~ıa:_~ .,:-:; 

reden gelip nereye gidiyor..,.• ız? k•••tıaıık b1I' •yiı'C1 kllUM& mllDde tıllk PDuet, ömer. NIJaıd. Relııll. ııı-. de. Jarmmr • lAcl•ert mııhactm hattı- 1~ yapuamayaıı KerıliDlt ~ • 
Ve bu gemilerin nere~ gıdett- -•m odlldL Blrlnol _,. F- .....,._ """ ••ıap-•a ..... gn1 ......,. kh'd.gu R ... yln ka " t • .,,,. ğlni nldn bilmelt iotiyomıDU&I ...- ..,.... ...., ,.......,. "'- ..,. hAkbn .,......,..,.. ...,.... de>· ••""""...., - oyun 1--0 Al......,,,. Botun ,.,....,u .:. ":, ldi. dedı. 20.000 dell ıuıa ldl. re71 •11 yapıamedııa _,. aflra-. uun ialebelltyle .ııona erdi. müsabı: haları yrederken h ~ 

Bu sualden öteki ameleler de Ktıll kUme maçtarmdall aace An· bere bıUrdl. B. ş mUs ka tra! • ep kuşkuJanmış)ardı. Hepsi ayağa k&1'I& tckaUUerlyle Galat.uaraJ teıu. lklncl devre ı l.nCl dakllmda ........ H 1 1 . yorı::L e rnda fikir beyan edl-

!;.:!1 ktılar ve etrafımı sardılar. UUerl arumd&, eğlenceli bir karfıl&f- KllçUk Fikret •Nnıdan ilk golU u,. usus maç ar Nih t bUtU 

vab bekl 

Ucedıe Aııkara111ar Z&DdL nye n gUre lcr yapıldı ve 

Herkes vereceğim ce ! er: ma yapıldı ve ne 
13 

üncü dakikada u .. --. bu I iki iddialı rakip ıahayn. çıktılar. 
l•en düşman bakışlanle belli z-ı pllp geldiler. ..__p &Ole atanbulapor D-..:La.--ı M.erıtiııl Ahm t ıuıa kumen.iD bugOnktl tık maçı penaltldall mukabele edeNk 1*IDcW- ~an.~ 1 

e ' ne de oıaa Dk pro. 
süzüyordu. . 1--0 yendi. Şitli Peraya teayoa ı güreş yapmaktan mllte.ftlllt 

Ben. gemılerin nereye gıd~- oaıatasara.> de Masl<espor anamda il kuaDdı. bir paıı:a 81nlrU bulunuyordu. K 
•'derini ııormalda ne bllyl!k bır oe«yan ettL 23 "" • --- A11 "'-\lak· 1-0 galip -· m...._ -ı .ıyut.~zhk yapmış olduğumu ...,.,. .. , •hada fU ,..... ....,. '""çekt!al ""...,. .._. - .. DllD '°"' s...- """"m ~çla• ,...,., uo -. t - -

• nlamı t.m. İl ararken bqnn• mı,ımı•• .ıyeı. - ,......_. .....,. .. - ·~ 
n sıl . er oıkabilecıeğini de talı- .,._..,, ..._ - ,._ ,... Bu ••""""" "' mOOlm bir ......., &oı.t ' mıo yapılan • ...,.,... ,.., ı,; '"""" btlcum•- .,..u. -
mın ·\·ordu~. Genç amele ben. rak- Moea, Enver, BaW - Sa161uıt.. btJdm geçiren Feneıtller 21 w ü llİo mucibince Pera ne karşılaşacaktı llk dald)-.alar her Ud rakibin 

den E"V\;•! cevap verdi: . lla •rlf 5allm, "'"'"' H- AJL d dakık•luda Naclnln • ...,. iki ır<I Fakat B lkta mmı.k•omdo paaU 1 De cJıld1 
- Ammo da tuhafsın (lobriel, .;._;.,.,, Rlfd - - N... le mU "'""' <-1 .- .. ...._. konııım " '1lbol rl yap>klığm<bn ta· ça = ..,_.._ .._ -~-'-l'k il ı.: a .n..-.. 1'"'""" ..._ .. ._ - ().. :lsta!!bUl taJamlarmm ... _.__ kımlar w.l!Aa kaldılh için Be ik.... pe arm birden yorulmamaaa ... 

di. MC:>syönUn ı.a• ı e ·~r • de& - ..,_n, ~>J- a- -- ı~ a• -. temtn için nıacak ckn.71 1s dalda 
nm l'!madığı halinden bellı. mer. ()OW. :ıurıunet. AJamet. K.eaaL Ankarada en iyi neuce,ı 2 beraberlik· tstanbulsporla oynadı. Neticede Genç da bitirdi. • 
Otek• ona da çıkıştı: oyun rDzgln arkal&nD8 al&D Mar 1e M.aıkeJller almış oldular. t tanl).ılsporlul • maçı 1 o kazandP 
_ Sen ! hlikeli adamdan ne kesporıuıann ""rl ve tebllktill bir akı.o Gaı.atuaraJ maçmm b&keml Yuut ıar. Her iki takım da mut.ad kadro. 

anlarsın! Biz böyle kuzu postu Dlyle başladı. diğerinin Refik idi. ıannd~ nokmuıdı. 

giynı•Ş ne kurttur gördük. Hem Galatasan:.Y ı Udııfaaaı ba tehllk•- lz..'1lirde yapılan Milli ·..,nrsılaıı sabaya gelen Pcrıı. ve Şiş-

Jkınc\ devrede, Mersinli Ahmet p&· 

radla.-.. bq&&dı. Tektrdatlı hllcumda. 
Bu arada 4 Unctl dakikada bir bel 
kUDde.tne dUfen Merainll 11ynımaaa 

ınuvat!ak oldu. bun\&. mlllealtlp T~ 
klrd&llı Menıi.ııJinin kolunu gayri Dl 
Z&m1 bir pküde kıvırdı. Hakem fa.vul 
~erdi. Fakat Tektrdallı aldınnayar&l< 
bunda devam etli. Maamatıh Menıbı 
li kuı ulmağa yine muvaffak oldu. 

d tmek
•ö çok •-rt ...... rtaraf edemeden mcı dakika· K .. I il a an.ıarmda oynadllar. 

sen onu mü aıaa e ""' "" """ um ileri gitJne. BihyorBUil ya, ika- da M <ıkespo,.lul r sollÇlert BiW va· e maç arı Bu n. çı dn Şişli 1--0 kaz ndı. 
mel tezkereni daha geçen gün sıta yle Uk 10Uerlııi ıu.zaııdı181". bmlr, (VAIU'l') - DQn lzmlrde s• •ki t 
zorla yenilettin. G ıawıar&Y bu gole 24 üneil dald· Alaocak .tadmda lıOUl Küme maç. iSi e yarışı 

Genç am"Je, kJZmadan cevap kada Ari! vasıtasıyle cevap verebildi. ıarma dlıY&JD edildi. tık OJWI babm 
verdi : . 30 acu dakikada salim GalataaaraYJD ~erldul Sda...mde lmair f8111pl1onu 

_ Ben İtalyanım anıa faşı~ ikinci goıllnU yaptı. 5 dalı.ika ııonra Altay O. 'l"Orld7• pmptyoau J:aklfe· 
nğilim. Bunu komiler de b~ı.. ~ peaattıdan berüer!Jll te hlr Demtnpor takonıan yapauftır 

yor. Benim dosyalarım te.rtem.ı.z. mlD etti. D&b& ilk dak1lWudaD ıuııenm hA· 
Bu zavn.llr çocuğun J1(!81nden !fJ.P 37 inci dakikada SalA.batUn Gala kim o:JD•mal& .._.,.. Alta7ıııar 
helen;yorsun! . . taıar.;ı.ym gallbiyet golllDO yaptı ve 18 IDCi dlıktJradıt ll7UID &JatSJle 111-

- Her ~nden .. Ben bu jŞID blraz sonra da devıe GaıatasaraYın rir.cl, IO llld dlılrlJrede Ba.-t ddDcl 

ka~ını getireceğim· EvvelA ~ a-2 pUbiyeU ııe Dlbayetıeııdl. pil h••d•W. " GDcD daldllade 

kalım kağıtları muntamm mı· tKINct or::VKE: DemltÇorta 1lkmcln' taJummm ilk 
Bana dönerek aualini tekrarla. uu devre baflar baflam&Z Mask ve 

900 
plODO yaptı 

dr: 1fıorlulanl'1 sağ\c;.l rl va ııaslyle yine wncı devrede de hAkim oyununu 
_ Senm hüviyetin var mı, ._.1118rttae 7aJuieldün ..... -.. .4ltQldar u..,. • 

u tUnde., ıs"tdd 'da'ldbda bir soJ dalla ıra-- 1ı1ıcac1.ıa ti,.. " • IDal dlılrllreda Tala· 
_Var, dedım, ıster9e!l göete- Dili M&lkesporlular gaup vuıyeı.e lllDID ayatt7ıe dalla lJd go& lcasaDarak 

reyı.n. . .~~ Ben ctnce. Galatan Y ma lt\p 0 mamak maeı '-1 _.ııp blUrdOer. Hakt.m M 
- Bana ne göste~-... ICID blltOD ınnwuyle çallfDUlP _,. mcı dakikada her iki taraftan sert 

o dilden pek anJa.m&m·. Bıraz son· ıadı ve neteldm wnun aemeresinl s oynadıklan için blrw O)'UllCU çıkardı. 
ra komNıere göeterfrstn. Dur ~ dlıklU aoara s.llmiD yap~ bU'&ber GUnt!D lldDd OJUDU Altmol'du 11e 
kalım bu işe bİWn çaVUi ne di. ilk goUyle gördfl. Oenc;Jerblrllği araSJDda yapddl. Bil o-
ycceık. .. "-..1 Va oyun 4-4 bcrabett neUcel ndı 111nun ılk d vreal gec;U. Ve b r iki ta 

BUY
·u·k demır· kapının.onuuue- d - 1 

"" .......... u... ••"'•"-d .. . Gaıatasaray bug0n yorgun ve ur- .. -m ...-ce ....... ..z_ı ı-.... en ....-vre 

ki nöbelei ile konllf&ll bır askere JWldu ounJdlDe DlabeUe ook b<lzuk l)-0 beraber bitti. 
haykırdı: . l oyıı cb. ~keıporlul&r baft&D sona lkincl devrey Gençlerb rtlğı Mucl-

- Hey, Leon, biraz gelır m • kadar .oetesıt ve aUraUt idller. bln akr.tıanması yUzUnden 10 klş o-

l 
sin! Burada acaip bir kuş yak!1- FEHlCRBABÇE • BARBlVE: ._1 Jarak oyuna dev ın etuıer. Bundan 
lMiık. Bi~ ötmUyor. Sen onu dil- GUnlln ikinci oyunu Fenerle Har· ı.tlfade etme.ini bilen Altmordulular 
leııd.rirs.i.D. biye araPlda cereyan etU. ne\ aak\karla HUsey\nln kaıaıı\ 

D~n T opkapı ile Silivri 
araamda yapıldı 

ı.tantıuı Böl&Ni blslklet ajanbpıın 
Lert1p t't.Ull bl.dklel yarlf]armm .,_ 
mmcum ctOn Topkapı ne BWm ara 
GDda yapıım11tır 

Tek\rdatlının hamımı oyundan aı
yad kuvntJe yenmek iııtedltl g6ril
lllyor. l'akat Ahmet bunlaı-a pek aı 
dınt eder Yulyette detil. Devrenlıı 

ııonlarırda. Ahmet ytne blr bel kap 
tınlı. Fakat ondan ınynlarak devnt)'I 
blUrdi Ankara., Buna ve i.atantıuı biaUUet.• 

çllerinln lfUrlk ettttt mlllabakalar 
munt.uam cereyan etmiftlr. OçUncU devrede Mersinli mırs-

Y•ııta Ankarad&D ı, Bunadan 4 bir gOreı ıı.teml kullanıyor Tekir· 
lataDWldu :i k1fl ılrmialerdir dallt bUtUn gayretiyle ('alışıyor w 
il Hudl MISWl•lıs ...... -t l'Rlıllll -• ...._ .......... ~ ~ 

ta ..ai79 Ue lılrtncL 11 daJdlca tartda ela mthıa1Jalranm lılr daJllfllrb dlll9f 
Buru.an Hlkm t 2 IDcl,.. bölpmlz· oılllUI llttlmattnı ortaya çı~. 

d n Sabri 3 Oncll ıtelml Jerd'r YedtDCI dakikada .Mersinli bu tanı 

Tekirdağlı Hüseyin :::!'~:~ce:.:r:~ ı::: 
M 

kurarak kwtuldu. Akabbıde Teldr 

ersin~i Ahmet dallı tekrar Meralnllye bllcum ederek 
onu ........ , tutmata muvaffak olu 

gu• reşı" yor. Ancak Ahmet buudan da kurlu· 
luyor. MUMbakanın 90llunda Teldr-
dal'll ayakta IJ&llanıyor. Fakat lııler 

45 dakika sonunda iki atııUde oe hareket yok Yorgun olma· 

gÜretçi berabere kaldı muı.ım r•ıt-'llen hllcum etml)'f)r. Ve 
l> ı ı Şf-reC 

1 
nel g\l böylece devre bitiyor. MeraiJUt 8CID 

----------- \ daklkftlarda Mı- parça gürq tutaa)'dı 
TeklrdnllUUD yıldızı dUn aöıımQe 

• olact1 ıctt. -:::=-:::::;:::;:;~(~D~ev~am~ıi~~a~r):::~;a:==:;:;=;;~~~:z;~~--rs u i M.l 11 Wtf!P~ Sesin mucızesı Dunku atletizm 
müsabakaları bakiık ten olgun - Hiç de degıl .. Şu kadar SÖ) • 

Şakir O~: ...ı\MI ~deydi. JiyeT.m· kı hayatımda sizin ka
bir adamdı. ~· •"'- bqladığı dar güzel sesli bır kadın buluna. 
Müteahhi~ik ~prnıya ve pa. cağını tasavvur edemezdim. 
gUndenbert talı~!.!!2!lm!'__~_..e _ Aman bu ne iltifat .. 
ra akmıva ba.şlaull9"ı. .uwıu"' • 
Adanada ve Ankarada bürilk şu. 
belert vardJ. 

Şakir, ~pkmdJ. Eğlenceyı l!le: 
verdi. Tabii parap da ... Bekir 
dı Emektar bir h1Z111et_9.18~ • var
dı. Eginli Musa· yeınegınını .e'f • 
d . yemek Adeti olmadığı ıçtn 
~kaca ev teşkilatı yoktu. 

Bir gece evine yorgun don. 
.. tü GiindUz. bir arkadaşına 

muş · ecı--wi Unutmuştu.. 
telefon cıu<>n-· 
Hemen tetetonu açtı. ko 

Fakat hayret. Karşısın k -
nuşaD bir k8dmdı· ~a~ ~ 
dm.. Şaktirl otgubu :~da~y!ııenkli ve 
k dar ta ı. 
güzel bir ses duymamıştı. 

K
. . 'stiyo--·nuz cf endim. 

- tını 1 
1
""-· 

dıyordu.. . • 
Gavri ı~t~yarl. .. Jim .. de
- Sizı ıstiyorum ~an çıkan 

mez mi?.. ~u~aklıann ına a)uıe· 
bu 8ÖZ kendi JUU ar 
dince: alık tun di-

- Ne bu dal yap ...... ~ bir 
düşündü Fakat olm"'l~ 

def
ye H tti daha fazla budala. 

a.. a ııazırdl ~ duY
lık yapmJY!1 __ .. _1r~ bir geoydi·:· 
duğu ile& ~ d' -trı-
lnsanl !lihirliyo~. Ken ıne '-P" 

yor, içini nrperttY?ı:c111ÜnnnJYO • 
_ Fakat ben sızı 

~·Evet haıımıefendi .. ~ ,e. 
reften m,ahrU1ll olduğum~ 
anda ne kadar betl>aht 
mu çok iyi anlıyorUJ!l· 

- Aca.İP... 

- Ah bir samımiyctimi anla· 
sanız .. tnansanız. .. 

_ Jnansam ne oJacaktJ? .. 
- Derhal b;r teklifte bulu. 

nurdum· 
Kadın, aynı ahenkli ve sihırl 

seeıyle bir kahkaha attı. Aml;D 
yarabbi, lrıl ne gtlltlftll.. Şakır 
bitiyordu. 

Kadm: 
_ Dinliyorum, ded'. 

-Neyi? .. 
- Teklifirum .• 
_ Sir.den bir randevu ıstenıtm 

cesaretini ~öı&tersem acaba.. 

- Hayhay.. Bunda hiç bir 
gayn tabii k bulnıuyorun 

- Sahi mi? .. 
- Elbette.. Yirmıncı asırda 

yasadığımıZI unutu~ orFUnuz. 
Yalnız sizi 511kutu hayale uğrat
maktan koı karrm .. 

Şakir ciddi ve kendine emin 

bir sesle: 
- Katiyen, dedi.. Sizin sesi. 

niz bUtün bir ömre bedeldir. 
- O halde yarın ( .... ) gazino. 

sunda ... 
- Size D88ll tefekkUr edece-

w• • 
~ı ...... 

Kadm fasla komplbnan ya.p-
tmnadı· Bıribirlerinİ nasıl ta. 
nıyac:aklannı da kararlqtmiı. 
Jar. Şakir, beyaz elbisesini gi,e. 
cekti. • • • 

Şakir Olgun. geceyı büyttık bk 

helecan ı!Wınde g~ırdı. Fakat sa· 
bah olunca bütün geceki hallerı 
kalmamıştı. Bqını dovmıyt' 

başladı: 
- Senemlık, dedi. Ses de ın. 

sanı D1J "ıhirlermif.. Kımbilır 
im .. Derhal randevu verdi. Kcn 

dimi rezil etmek için vesılc arı. 
yonun. 

Fakat söz vermioü. Kadını 
bekletmek ayıptı. Tanımac:bfl ve 
bir daha tanmıasma ve karoılat
masıı:a imkln olmadığı halde o
nu mtlfkUl vaziyette bırakmak 
vicdansızlık olurdu. O halde .. 
Uşağı Musa karşısına gelmi-. 

tı Birden yerinden fırladr : 
- Musa. o"'dİ. sana mühim 

bir is ... 
- E-mret beyefendi .. 
- Hemen git, benim beyaa el. 

bisemi giy.. Haydi ne duruyor • 
sun .. Çabu.1< ol .. 

- Yeni elbiselennizi mi!.. A· 
ma ben onunla. ... 

- Haydı, ne diyorsam onu 
yap. Çabuk .. Yanm Scl&t aoma 
hazır bulumnalıem.. Gömlekleri. 
mi, ayakka.bdanmı da ta.bit.. 
Saçlarını da iyi tara, eakalmı 
traş et.. Çabuk, yarmı saat IO"
ra hazır olmalısm .. .... 

Musa. masalara ~rparak ga.. 
zmoya girmifti. Gözleri fal taşı 
g\bi açılmıt. Şakir Olgunun ta
rif ettiği kadını arıyordu. Fakat 
kadm, daha acık gömıU.. yanma 
yaklaemlfb: 

- Biriııi mi anycınumn efaı. 
elim.. 

- Ha .. Sen m.18inf •• Ya. ben 
de Sl"lll anyonım. 

Oturdular .. \Iusa bır dondur. 
ına 1sm rlndı Blını cıP-'ar ya a _ 
tı. Fakat hemen aklına geldı. kı 
uçuncü nev dıı. Bır falc::o yap
mamak için çıkarm, Jı. Nargıle 
ısmarladı. Geç -. ıkıtlf're kadar 
konuştular, nargıl~s: bıttikten 
sonra bria:z. da dolaJJttlar. 

Ayrılırken akşam olmuştu ve 
karanlıkta tenhıı bir köşed~ 
öpüşmUşlerdı Çllnkü biı hafta 
içinde evlenecf'klerdi. 

.v. • • 

Şakir Olgun. l\lusanm kal'al"1-
nı öğrenince kendini tutamadı .• 
Tıkanırcasına gülüyordu. 

- Peki. dedi. kimıni.'i·· Öyle 
bir görl\şte ,1saı1 evlenir mı? .• 
Bir defa tahkık et ydin Belk· .. 

MUM, iri \'ilcudunu dımdik 
kaldırdı: 

- Ben öyle çilrUk tahtaya a. 
yak basannıyım be~ ım dedi. 1. 
cUğünU cfcUğilnU öğrendim. 

- Ne çabuk .. 

- Kız bana doğrusunu sövle-
di .. Yarm öbür gün ~ya)im o:a. 
cak.. Null yalan eövliyebilir 
Evinin öntıne kadar gittik .. 

- Peki, kimmiş bu kız .. 
- BUynk bir konakta hizmet. 

ci·· Hanımı c:ok rıengm. çok iyt 
lradmmlf.. 

Meeele anlaşılnııfb. 
A 1111ET R'PJRAT 

4 Şehir Birinciliği 
llUn Fenertı&hçe tadında Ankara, 

latanm..ı, lzmlr. Balıkesir Böle• Atlet· 
ıertnln lfUdk etUll dört tehlr blrm. 
clllıtl rnUııabakaları yapılmlftır. 

Alm n t knlk netlcelerl ataıJda 

vazıvoruz: 

100 .M M111.affer 11.3/10 

ıoo M. - Muzaffer 22.9 
400 M Ahmet ısa 9 
'100 M Rıza Makııut 2.08 t 
ı 00 M. - Rıza Makaut 4.1.6 
ro10 M. - Mustafa 18.06. 
110 Manialı - Faik 16 

400 Manialı - Rqit 59.T 
4Xl00 M. - l.ttanbul 4S l\ 
4X40~ M - Ankara 
GUııe Ateı 13 19 M. 
Disk - Ate 36.69 m 
Clıit - Kemal 52 93 m. 

C'ekıç Balcı 33.40 m. 
YUkaek - Nadi ı 70 m. 
Uzun öm r 6,M 
l' , ım - Yavru ıs 50 
Sırı Halit 3.22 

ÇOCUOUNU PENCE
RE ONUNDE 
OYNATMA! 

Kasım~ kılla çıkmazında 
altı numarada oturan Aldtin ilç 
Yatmdald oflu Rıdvaıı, d41n tv1e 
riııin Uat katındaki pencerede oy .. 
narken c!ll1111'1ı5. vllcudtlnln nau11-
telif yerlerinden alır ~ırett"' vs
ralanmıştJr. Tetlavt ednmck ftft
re 6laU çocuk baatanetılne kaMf • 
ntmrı,tır. 
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Boğaziçinin Anadolu sahili 
nasıl imar edilecek? 

- B<J.§ tarafı diinl..·ü sayıda -
l\lozarlık: 

BugUn mezarlık olarak kullanılan 

saba ka.sabar..m ittisalinde bulunması 
ıı.aset>ıy!e umumt hıfzıssıhha kanunu. 
na tevfikan burasının terki lO.zımdır. 
Esasen bu mevkiin dar olması da ay· 
rıca ne.zarı dikknte alınarak mezarlı• 
gın claba müsait bir yere nakledilmesi 
kabul edilmiştir. Bu hu..qusta kasaba_ 
om iki mınlakasını yekulğerlnden a. 
yıran vadinin münasip bir yerinde ve 
umumi hıfzıssıhha kanununa tevfikan 
bir mevkiln intihabı mahalli Sıhhiye 
Koml'3yonuı:m bırakılmıştır. Maama· 
fih KüçUksu deresi ile Dekovil hattı. 
nm bulu.nduğu derenin birleştiği bUro· 
nun rakımı blrıı.z yüksek olan bir 
yerde intihabının muvafık olacağı mU 

talca eclllm!ştiı . 

Bu ~ııretıe eski mezarlık tarihi ba. 
kımdan ehemmiyeti olan şekil ve va· 
ziyct :ır. mütenasip olarak yeşil saha 
haline lfrağl daha muvafık olacaktır. 

Kandilli ve Vaniköy 

decek bir mahiyettedir. Bu bina mek. 
tep idaresinin dairnl olarak mektep 

civarında kalması zaruri olan ldare 
ı\mirlerine tahsili edilmektedir. Mek• 

tep cenup tarafında bulunan ve bu_ 
!!Un kıymetli çam ağac;ıariyıe süslen. 

mi§ olar !iahanm mektebin umumi 
man~rası itibariyle tamamen mekte. 

bin oyun !iahası dahilinde bırak:lmalı 
ve buradaki ağaçların olduğu gibi 
hi.18nll muhafaza edilmelidir. Mekte· 

bin şimal tarafındaki yolun önündeki 
kısmının Boğazın çok gti7.el olan man 
7.arasını seyredebllmek için bugUn 
gayri rr.esklllı yerlerde veya kaldırı. 
mının kon.sol şeklinde tevsi edilerek 
bu mevkiden il!tt!ade edilmesi ve hu• 
dut civarı olarak yapılmış olan yük_ 
IK'k bııhçc duvarının nezarete mani 
olmıyacak şekilde lfrağı lAznndır. 

R - Spo1' "1\hllSl, Yeşil ııaha, 11-leydan: 

Kandillide bugün !azla bir nUfwı 
kesafeti yoktur. Aynı zamanda Ana· 
doluhlsan kasabasma çok yakm ol. 
ması ve Anadoluhtııarında ise munta· 

sebiyle bu ihtiyaç için ayrıca bir yer 
tefrik edllmemi§tır. 

Yeşil saha olarak umumi mahiyette 
bir yer ayrılmamıştır. Yalnız Kız Li• 
sesinin şimal kısmındaki yamaç yu_ 
kard!I. da arzedUdiğl veçhile ~imale 
müteveccih olduğundan güneş gör· 
memckte oldu~dıuı tamamen ratıp 
bulunması yamacın da dik bulunması 
hasebiyle mesken inşaatına mllsalt 
olmadığından bu mmtakanm bugünkü 
nevlma boş olan vazlyet!Jlden ı.stı!adıı 
edilerek yUksek irtifa kesp ve dalma 
YC§il bir manzara arzedecek olan çam. 
tarla tezyini IA.zundır. Binaenaleyh 
burası kasabanın umuml mahiyette 
bilhassa yaz mevsiminde tenezzUb 
mmtakosını t~şkil edecektir. 

Kasaba nihayetinde Fıstıklık deni· 
len kısımdan itibaren Rasathaneye 
kadır devam eden hattı bA.lA. ile bu 
hattı balAnın alt tarafındaki taşocağı 
da dahil olmak Uzere plft.n Uzerlnde 
vazih:ı.n görülen saha esasen imar hu. 
dudu haricinde kalmış olan sahaıım 
yüksek irti!amdakl ağaçlarla teşçlri 

has.sa giizelllği be.knnmdan lüzumlu 
ve faydalı görWmUştur. Bu hususta 
icabeden tedabirin titizlikle tatbiki 
icabeder. 

Meydan: 
takele civarında ihtiyacı karşılaya_ 

bilen bir şekilde bir meydan tesis e
dildiği gibi iskele caddesi üzerinde 
mevcut olan bir meydancık da bugün. 
ld1 hususiyeti muhafaza etmek dUşUn· 
cesiyje aynen ipka edilmiştir. Bu sa. 
ha aynr zamanda haftalık pazar lhtl· 
yacını da temin edebilecektir. 

7 - Me7.arhk: 

Kandilli mezarlığı ,Anadoluhisan ile 
Kandılli arasında ve KUçUksu deresi. 
ne nazır yamaç üzerinde teeıısUs el· 
miş oıı..p aynen muhııfazası da icabey. 
!ediğinden ve bulunduğu mevkLin bir 
ıubhi mahzuru olmadtğmdan aynen 
ipka Pdilmlştir. Yalnız ÜskUdar · Bey. 
koz yolu Uzcrindc ve Kız Ji.qesinln ce
nubunda ve eski eserler meyanında 

bulun<ın mezarlığın kullanılması sure_ 
tiyle değil, muhafazası l'Uretiyle ip· 
ka.ııı ıtızrmdır. 

zam bir spor sahasının bulunması ha. ve ziraata hasn bu mmtakanm ' bll• ( De-ı;anıı yarnı) 

Kıınöllli kasabasının kunılmuş ol. 
duğu s:ı.hıı. arızalı bir hattı içtima ile 
bu hattı içtlmaın lhl yamacmın lske· 
leye yakın olan mmtakalarına inhisar 
'ltmelttedir. Arazinin arzani meyli 
diktir. Bu kasabada bir Kız lise.si ili' 
lkisi akalllyetlere alt olmak Uzcrc ilr 

ı~~~----------~~--~~~~--------~----------

---------------,----·-ıııııı. -lL4.N -

ilk mt'ktep mevcuttur. Kız lisesinin 
hulunduJ'.tll hattı bAltı Boğazın iki ta. 
Ta.fma olan nezareti ltlb:ırlyie karak· 
terlatik vaziyeti vardır. Nüfusu 394 

ttir. Kasabada hl\kim rlizgar poyraz. 
dır. Clvannda sınai mücssc~e yoktur. 
İnkişaf sahası çok dardır. Hattı içti. 
mıı.ın cenup tıırafındaki vadi tamami 
le şimale maruz oJrlıı~ınd:ın re.tip vo 
arzani meyli de fazla dik olduğundan 
gayri sıhhi olduğu gibi mesken inşa· 
ıı.tına da C'lverişll olmadığı görUlmek
tcd!r. 

1 - inkişaf ıo;aha.. .. ı: 
Yukarda a rz,,rlilen ehadn binaen in. 

kişar ımhası olarak sözlt geçen hattı 
Jctimam yani ıskele cadd<'.sinln şlmaı 
tara.fr.ıdakl yamaç ile Kı7. lls,.sin!Jl 
bulunduğu hattı ba.IA ve bunun arka 
tarafları intihap olunmuştur ki, bu 
ilAvc edilen mıntaka kasabanın inki· 
şatı için JA.zım gelen sahayı tamamile 
tf'mln etmiş hir mablyctledir. Kasa... 
bada resmt daire olarak bir ~mnlyet 
teşkllıltı iJe hir de Telefon santralı 

vardır. Bunlardan başka olarak Ra. 
sat.h.tncnln bulunduğıı tepe yakınlığı 

hasebiyle Kandilli mmtakıısına ithal 
edilmiş ve burada mü!rld bir hayat 
yaşayan Rasathane memurlarının i• 1 

kam• ti için bir sahanın tefriki fayda· 1 
Jı görlUmlişttir. Bu mUessesenln yap. 
tıraca~ bin:ı adf'di tayin edildiği tak· , 
rllrde bu mı:ltaka için ayrıca bir plt\ıı 1 

tanzimi dalma mümkündür. j 
2 - \'ollar: 
Kasabanın esas yollarını birisi Üs. 

kUdar _ Beykoz yolu ve dl$terl de Kan,. 
dilliyi Çcngelköyüne rapteden ve bi· 
Tinci yolu lskeled<'n ilib:ıren amuddcn 
kal ederek hattı balft.ya giden iskele 
caddesi t<'şkıl eder. Blrıncl yolun ge. 
nlşliği malum ,.e sabittir. iskele cad· 
desi ise de bugün l4m.OO olarak tees. 
stis etmi§ olduğundan genişliğin kasa~ 
banm hadcine kadar temdidi muva. 
tık gfüillmUştür. 

Fakat seyrllseferl az olan bu yola 
verilecek arzani makta"ı da seyri.lsefer 
kısmınm 5m.00 olan tipin tatbiki 1~· 
zımdır. Şimal tıı.rafındaki yamaç Uze. 
rinde te:'lis edilen yeni sahada tal'blk 
edilecek yollara arzani meylin fazla· 
lığı hasebiyle section rcduite tatbik 
edllmcllclir. Kız lisesinln bulunduğu 

yamaçta ise 9m.OO llk profiller tatblk 
edilmelidir. 

3 - Re mi Daire: 
Bugtin kasabada resmi daire olarak 

bir emniyet tcşkila.tı ile P. T. T. ida... 
resine ait ,.e ah.jap binadan ibaret o
lan bir Telefon santralı vardır. 

A tıyen bir tahsllıı.t dairesi gibi bir 
resm1 binanın yapılması tekarrllr et. 
liği takdirde bu hususu temin edebil• 
mek fQln iskele clvannrla bir mahal 
tefrik edilmiştir. Bu yere a;ı."Ilı zaman. 
da elyevm kirada bulunan emniyet 
tPşkila.tı da ithal eıfüebilecek vfüıat· 

tedir. 
4 - Çarııı "lıntakıı~ı: 

Kandilli iskele caddesi llzerlnde pek 
mah1ut bir mlkdarda bulunan dilk. 
kA.nlann olcluğu gibi ipka.ııı suretue 
bu mıntalmnın lhtıyaemm temini 
mümkUndür. 

5 - Ml'kteplf~r: 

Mevcut ilk mektepler ihtiyaca ktı.fı 

bir haldedir. Yalnız iskele civarındaki 
ilk mektebin oyun yeri gayri M.fi bir 
hald0d~r. Tevsii lft.zımdır. 
Kız Lisesine Gelince: 
BugUn mektebin bulunduğu sahıı 

boğazın en mutena yerlerinde" blrf· 

,. 

TurkiJe liam.llurlyetl Osmanlı Bankasından: 
Osmıınlt Bankasının Galata Merke

ZıRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000,000 Tilrk Lira.qa. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zırai vı tıcari fıer nevı banka muameleleri. 

Para blrlktl:renlere ıs.800 Ura lkramlye verlyor. 

.ua&t Banka.m:ıda ırumbarab ~ lbbanıs tuarnd ~,,, .. _,!!,. - u 
cıo u.ruı bulunanJ&l"a senede • defa <:ekilecek icar'• ne ap.gıdald 

pı.a.ıı.a core lkramiy• ~. .i..::L"1ı:I~..:... 
~~ 

• aded ı.ooo llraJık t.ooo ıın 100 aded 50 Uıaldı: 5-000 Bn 
~. tG. &.BOCi. 
160 • ıo • uoo • • • 

ıo 

• 
• 
• 

500 
!50 

100 

• 
• 
• 

ı.ooo • 
ı.ooo • 
4.000 • 

DIKKA T: Hesıı.pl&rmdald paraJ&ı bir aene ft;!nde ISO ftradazı &§8' 
1~yenlere tkı'&miyc çıkbğ'ı takdirde % 20 tuıaslyle ve.rflflOf>kttr 

K~ir'·'·r: 11 Mart. 11 Haziran, 11 E)'lQl. 11 Birlncikt.nım tarlhl~ 
riııde yapılır. 

ziyle, Yenicami ve Beyoğlu şubeleri 

veznelerlylo kiralık ka.cıa daireleri, 5 
1 Mayıs 1941 Pazartesi gUnUnden itlba_ 

ren, iş'arı ahire kadar, aşağıda yazı
lr ıı~qU.,rdc açık bulunacaklardır: 
VEZNE SAATLERi: 

Saat 9,30 dan saat 13,SO a. kadar 
(ldi gUnlerde). 

Saat 9,30 dan sa.at 11,30 a kadar 
(Cumartesi günleri). 
KiRALIK KASA DAİRELERİ: 

Saat 9,30 dan saat 14,30 a kadar 
(Adi günlerde). 

Saat 9,30 dan .saat 12,30 a kadar 
( Cum'l.rleııl gUnlert). 

I• Dr. K emtil Ozsan...,. 

idrar yollan hastabk

lan mütehassısı 

1Se7ottu latlkW oa&ıe.I No. llO 1 
lhıru PB-:ıvı 0.ıtı Olıan,Jaıl 

&partı.-.... "f'eLı •1233 

Birinci Smıf Mntehassıa 

Doktor 
Nuri Beller 

Slnlr ve Ruh B.a.stahklan 
Ankara Oaddeıd Nomara: '21 

Muayene saatleri: 16 dan 20 ye 
kadar 

Sahibi: ASIM US 
BaSıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
ll.efı1c Ahmet 8evenqı1 

,~~\PARA J~ \ HAYA.TlYARIŞININ ' 

~~ .. DİREKSİYONUDUR 

T. iŞ BANKASI ' 
Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye planı 
r_,ıtDELER : 4 Şııbat, 2 Mayıs 

J Ağustos, 8 tkinclte§rin 
tarihlerinde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 LJık = 2000.-Lira 
:J • 1000 .. = 3000.- .. 
2 • 750 • ... ısoo.- .. 
' • 500 .. = 2000.- .. 
il • 250 .. = 2000.- .. 

~DAi11mf ~iıiff $_:SANkAS ;D~. ı 
_lKRAMIVEL..lı'bESAP(_,AÇ~ ' 

-<~ 

Harp Okuluna havacı subay yetİ§tirilmek üzere 
sivil liseden mezun olanların kayıt ve kabul 
!iartlan 

ı - Lise olgunluk imtihamru vermf§ l;)ulunmak. 
2 - Aldıklan mezuniyet dipıomalannı:lakl kanaat notu tyi veya çok ty:f 

bulunmak. 
3 - Olg".mluk diploma ~arl1'.lnclen blr aeneden !azJa müddot geçmemi§ 

bulumpak. 
4 - Sağlık durumu pilotluk bizmetlııe mUsa.Jt olmak. 
ıs - Yıışlan en yukarı 21 olmak. 

NOT: 

315 • 100 .. = 8500.- .. 
qo 50 .. = 4000.- .. 
~00 20 . = 6000.-

dik olmuı burasının iskan mmtaka.. 

dir. Mektebin tevsi lhtiyacmı duy_ 

duğu zaman tahakkuk edecek Wzum· ı ı 
ıu yolun llerlstn!n temadlsinin çok 

smdan sartmaza.r edilmesini intaç e· iiıl•••••••••••••liı 
1 

Bilfthıra hava muayene !ıeyetı taratmılan yapılacak muayenede sağlık 
durumlan pilotluk ıım:!ma müsa.Uı görUlmiyenler Lstı-rlerse harp okulunun 
diğer snntla..'"ma verilmek gibi hlçbi· mecouriyete tabi tutulmazlar. Tam 
serbesttirler. Kendı..ıerlnln arzu:ıınna göre :nı.;ameleye tabi tutulurlar. 

Okui tedrlıı.t:Bı ı:s mayıs 1941 de başlıyacağmdan talip olanların, bulnu. 
duklan a.,kerlik oub?lerln~ mUr.ıcaat edec!klerdlr. Askerlik şubeleri. yaptı. 
raealtlan sdıhl muay.ınc~ mlliıbet netice alanlar evrakları Ue harp okuluna 
aevkcdileceklerdir. {2822), 

b"&ttl 
Muharnm"n 'teı!eli ( 1:-,2ısO) lira olan 7000 adet muhtelif~~~ 

kilnk (16. 5. 1!>41 ı cuma günU saat (llS) on beşte HaydarJ' sJlP" 
sı cla!:tlllm!cki komlsycn tarafından kapalı zıı.rf usullle sııtıll Jdt'ı 

Bu işe girmek istlyerlerin t <,fl3) lira f75) kuruşluk rn~ ~~ 
ve kanm.r:.ın tayin ettiği vesik1Llarıa tekll.tnamelerini nıubtC eıetl 
nı gtın sa.l\l (14) on dörtde kadar kc-,misyQn rcısılğine veJ1Jl ~ 

Bu :şc ait şnrtnamder komisyondan parasız olarak daği • 

inhisarlar lstanbul 
Jllu6d' 

İçki re t•.ıtUrı s'ltıeı!nrınm ell:mndeld satış teı:kerelcrinln 
yıs 941 ak~amı sona et.cektir. ..p' 

Jllır. . ..fi 
Sa~ıcı arın yeni tezkerelerini l:o!oylıkla a!abllmetcri için csJP 1" 

rile aşağıda gösterilen günlerde JUkkAnıı. ait kcntura~arı ve ınUrl 
ve iki ad~t fotoğrc.flari!'lc Katı:ıta.~taki ba'j!llUdUrJUğümllZe ıto1ltf01 
ıeri ve 5 HRZiran 9H a.l:şamı ıme.t 17 den roonra yapxıacslt 0ıııtıııf 
relerini a.ımıyanlar hakltında kanuni muame•e yapılacağı ııtn 

paJI" 15-16-17- 20 Mayıs 9.U gUnleri Beyog-ıu, Galata, 
Kasımi)aşa mmtakaEtnclı.ki bayiler. 

21-22--23 Mayıs 941 günleri Sirkeci ve Beyazıt mınt.Ltlt~; 
24-26-27 Mayıs u41 gUn':erl Aksaray, Fatih, Balat. 

kasındaki bayile1'. .e ,? 

28-29 Mayıs 94.1 ıgunleti Beş!ktaş, Rumeli, Boğaziçi ' 
ğaziçi bay:ıcri. ..~ 

ı;soı" 
30-31 May13 941 vo 2-3 Hs.zlran 941 gilnlcrl üskUdar, 

köy mmt:ı.kasındakJ bayiler. 

4--:i Haziran 94.1 gtinlcrl Adı>lardakl bayiler. • 

ö"8V1et benizyolfarı 
umum 

leri ve kalkacakları nhtıınlar· \., r 
Karadcııl:r. Hattına - ~alı 12 da (Ege), Perş('mbc 12 de ı'fl'rı) 

<1a tKı.radr.niz). Galata rıhtımından. ( 
Bartın Hattmıı. - Salı 18 de {Ç·ınakkale), cumarte.sl 18 dO 

Sirkeci rıhtımından. 
• bo'• _ı 

Mudanya hattma - Pazartesi, Salt l:i.50 de t TrakJ, çarşnıtl <t l'" t. 
CUU\a 16 da (:Marakaz), Cumartesi 14 de (SUSlr ~f 
de (Marakaz). Per§embe günü Tophane, diğer 
rıhtımından. ~ f 

Bandırma Thıttına - l'&zarlesi, Çarşamba, Cuma. 8 .15 dC (SııS~ (;d' 
tımından . .Ayrıca Çar,,amba 20 de (Anafartıı) . .1 
20 dP. (Çarıakkale). Tophane Rıhtrmından. rsııııı"· 

Karablı;n. ffathna - ~;m ve C11ma 19 da (Soyyar). TOpllnnr~ıı· 
İmroz Hattına. - P.'.lzar 9 da (Antalya). Tophane Rlhtxını:ndfi d<" 
Ayvalık llattma - Çarşamba 15 de (Bursal, cumartesi 1 

Sirkeci Rıhtımından. !Dds" 

1 
' ' 

hm11' ~ürn Ha!tma. - Pazar ıt do (İzmir). Galata :Rıht,ııı) ~ 
uJlllll ~e 

İzmir Ararık Po!'lta"'r - Per§emne 13 de (Kadeş) . caıata Ftıll o .p I 
Çanakl<alı; İlave Postu.bl - Pe~mbc 9 da (Mersin). ToplJ.811 k.." 

tt!efl ,-.ı ı 
NOT : Vapur ıııderlert hakkında blır türlü nıaJCımat n~ğıdlt ~ 

ralan yazılı Acentelerlmlzııen öğro:ıli~bilir. ~ 

Galatıı Ba, Acente:iği - Galata RıhtJıru, Limanlar vıııuıı' 
MUdUrIUtU Binası altmd&. ali 

Galatı. Şube Acenleıiğl - Gu.:.ata Rıhtmu, Mıntaka ı.ı.ııı 
Rehllğl Binası altJnda. 

Sirkeci Şube Acenteıiği - Sirke.~. Yolcu Salonu. 

·--------m'llllEI __ ....... 
V A K 1 T matbaa5! 

Kitap kısmını genid8 

tanzim edip açmıştır 

-
Kitap, mecmua, gazete basaf• 
Tiôbiler namına dizin i•leri~ 

• ,.;..,; • ·- • * • • ~ :~ ~::· .. .._f.. • .ı.... . • . • .• ~. • 

Otel 

,,, 
·~ıı 

yapılmaya ehıerıtf 
kırahk bina 

Ankara. caddesinlıa ec o;1ıteber yerinde fevkııJii.dO 
vadar ve aydmhk bir blnı.ı. kirnlı'kbr. 

Vakit gazcksi ldarchl'nesinc müracaat. 

'~ 

~ 


