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N: MUSTAFA HAKKI AKANSEL 

Bugun 
6 

5alJfa 
Çanakkale 

boğazı 
Hakkında Alman 

hariciye nezaretinin 
mütaleaaı 

TDrkive 
T aahhotlerine 
sadık kalmıştır 

Bertin, 8 (A.A.) - Yan reeml bir 
kaynaktan bildlrlliyor: 

Buptın Alman harlıciye nezaretinde. 
b!r ecnebi gazeteci tarafından eonılan 
suale cevaben, lııfontr6 mukaveleaine 
nazaran Boğazlar meaelulnde btçblr 
değişiklik olmadığı beyan edilmlıtlr. 

!ardımseve~!er C~miyel~in toplaniıs~ 

Hastahanelerde 1000 
kadın kurs görecek 

Re:•ı"cu h l t lno··nu··nu··n aarp vilayetleri gez iainden 
._ m urumuz ame e b"ld" · "k R · Gya d t b d .,; dünkü sayımızda ı ırmqtı . eamı-

şu cihet de n&ve olunmuttur kl, 
TQrklye ılmdlye kadar taahhUUerine 
katıyen sadık kalmq ve Botazlardan 
geçife müsaade etmediğt g!bl tıotaz
larm bir deniz l1aO olarak kullanılma 
mıa da mUBaade eylememlfUr. Bina. 
enaıeyb boğazlar meeelesl ıtmdlye 

kadar ihtill!lllra yol açmamJJtır. 
Yardım Beoonler Cemiyeti ôzalannın dünkü toplantı

sından bir i11tit a ••. - . av e uyur ugunu d 1 t ~ıımhurumuzun A nkaraya avdetlerin e a ınml§ ır. 

~?Yd Corc 1 Cumhurreisimizle 
aıa değiş- Japon imparatoru, 

tf\'\ertıİŞ mi? 1 Hitlera r::::: kralı 
~-~: AsıM us 1 Tebrik ve teşek-ı 

~giliz Bq,•eklU Loyd 1 f 1 
~ras:=:s.::~ kor te gra arı 

\' Llınnı ~e Semendrek gl
lllıan adalarını işgal et... :.klye aleyhine bir me

'- .... ,_ çıkarmak latemlıt. 
--.n işgal için kullam· 

~etnllerl Boiazlardaa 
~ Boğazlal'Jll bellçbi 
~ ldareSınln buna mani 
~ e lnılş de bu yapılma-

~ lnJtillz ~eldH Çör
"l~~ bu işten mesut ola-
~·- t.oyd C-orca ~ teb&
~ olduğu için bu no'ida,. ~ jet \ e teşekkUrle kay

,.. ~ I' Tirk gazetecisi sıfır.-
' bir kaç tıöz lllve etmek 

~ ~ -'lnıantarm Adalar de· 
~ c '11lan adalarını Boğaz
~~ :=hnl!} gemilerle l!}gal 

, ~ Olarak tesbit edilmJt 
~ ~!'il!dlr. Tesblt edi~ 
~ardan Alman ban
~ Kemllerlnln geçlrll-

' Jaya ~ husumet 
C~lzbı Montrö mu-
lııUnad"'n mani olmalı 

~ ...::ırf Nihayet bizzat 
~ ol._ ettiği gibi ttalyanm 

•e Alawıyanm ne ln-S ~ 4e Yananlstan tara· 
~"'-li aa ec1llmlyen bir kaç 

~~~:.:: 
~ bir " midir! Kaldı 
~ lar bahis mevzuu o-
~ Decteatao ve Sellnlk 

§
--~~erlnden uçurarak 

S ~eri pu'81tltçtller 

~ ~:· balundmmr 

~ ~ ..:... Semendrek, 
~~~ gibi adalarm ltgalln
\~ . ..._l'ld Llgttterenln menf..U 
~ ~ Yenin hareket hattıs. --~~ herhangi bir a.S ~.. Fakat bu adam 
\I" '-' Olmunab idi. Çtbıktl 
~ .:: Corctar ki Umumi 
~~ Ttlrldyenln idam 
~ ~ ._._olan Sevr maahede-

llt ""'IQ Anadoluya Yanan 
~da blrlncl dereeede 
~' '11ktu Sonra Yunan ordu
~r letc lince İngiliz dombl-
' ~~ Türkiye aleyhine 
~-~ ~ik etmişti. Fakat 
~ ~ de mu' aff&k olama
'°S:lııdea çekllmeğe mec
~ ~Zannediyoruz ki g~
~~ bundan ibaret olan 
~ ~ti§en vazife biç bir 
~ 'l\ıij lsUnat etmiyen f.en· 
~ er1n yeniden kalple. 

.. ~_lh. tarlbi hidlseler 

Ankraa, 8 (A .A.) - J~~ya 
imparatorunun 29 nisan tariııne 
mUsadif doğum gUnU mil~ 
tiyle ReisiCUlllhur tsmet lnöni1 
ile Maje.st.e }lirobito ar&P.!4' 
~~~-· v mm ieıgraflar teati edilmittir· 

Ankara, 8 ( A.A.) - Alını:: 
yanın 1 )ıfayJB milll bayram~- t 
nasebetiyle Reisicumhur ~e 
Inönü ile Ekse}ans Adolf Hit1er 
arasmda tebrik ve ~ 

"'----ın teı-"ar teati e. Ir1Ul.(Ul0.l&&AAO K'-' 

dilmiştir. B ( A.A.) _ Irak 
AnkarO. .b. UBa 

tralmın 2 :MayJS tan ıne m ·yt-
.:ıı.J..""' günU mUnaeebeti 8 

dif. '!V5 ...- tsmet tnönil ne 
Retsıcumhur ysa1 ara. 
Majeste tkinci Kral Fa 
mda tebrik ve te§ekkUrU ~u~-

s te•-"ar teati edılmış.. 
zrnmın ...,, ...... 
tir. 

Irak Harbi 

BAGDAD 
bombardı
man edildi 

---0---

lngiliz kuvvetleri 400 
eıir aldılar 

Raşid Ali 
Aleyhinde yapılan 

tezahürattan sonra 

aalldatı 
terk etti 

ırak haricip nazırı 
Ankarada 

Ja gencin ~ aebeP olan feci kazaY' yapan otomobil " tJOför Arif 

------. - . 1 iki gencin ölümüne sebeb 
icra Veklllerı ı olan şoför tevkif edildi 

Bat~!!~~~nlı- 1 Geaaze •eraslml 
A=~a8 t;r.!~~tcııı i •arıa •apıb•or 

i Vekilleri Heyetı buglln ~ 1 J J J 
16 da BaşVekil DoktOr Refık ı -----------

1
• :>aydam'm başkanlığında mu. •t d· ı b• h b 

Evvelki gece, saat 22,30 da Harbi 
yede vukubulan ve ikt talebenin feci 
bir tekilde ölUnıUne ve bir talebenin 
de ağı~ ve tehlikeli bir surette yara• 
lanma.sma eebep olan otomobil kaza· 
smm tahkikatı bitirilmiş ve su~lu to· 
!ör Ar!f otlu Haaan geç vakit adliye 

1 
~=1·:=~ ı şa e ı en ır a er 

L zakere eylemiştir. dl .... J 1 Korizis intihar 

cebelüttarıkta 
Sivil halk tahliye 

ediliyor 
NetJYOrk. 8 ( A.A.) - Ünited 

~'in bildirdiğine göre, Cebe
ıtıttank'tald tngiliz m~an 
benUz §ehirde bulunan sıvil hal
lan azam! .ura~ tahliye edil. 
mesini eaıretmiftır. Aynı ajans 
c.ebelttttank'taki bUtUn dUkkl.n
ıarnı ka~ olduğunu da ha. 

-~· 
Tas ajansının 

bir tekzibi 

Varın 

etmiş 
Kahıre, 8 (.A.A.) - Röyter: 
Şimdi ifşa olunduğuna göre, 

müteveffa Yunan başvekili B. 
Korizis 18 nisanda intihar ede. 
rek ölmüştür. Bu intihara sebep 
taşıdığı mesuliyetin ağırlığı ve 
memleketin geçirdiği buhran hu. 
susundaki endişeler olduğu aöy. 
lenmektedir. 

Fransa 
Alman askeri makam

lan ile bir anlatma 
yapb 

--0---

Alman aleyhtarllğı 
artıyor 
--0--

Bir l ta lyan aıazeteıi 
Fransızlara hücum 

ediyor 
Vitl, 8 (A.A.) - Ofi ajaml 

bildfriyor: 

(Devamı Sa • .& ~·;. 5 ele) 

--------~ 

y ARDl.Maevenler cemiyeti Istua 
bul ıubeai idare hey u ile be. 

ledlye sıhhat mUdUrU ve bazt huta. 
nelerı:ı aertabıplcrinın İ§Ur!kıyle dUD 
Parti ruerkezlndc yapılan topıımtıd& 
mühim kararlar alınmıştır. 

Alınan kararlara göre §ehrimlzde 
ilk ham)fıde 1000 gönüllü haatabakıcı 
hastan lerc\e staj görec kt r Haatane 
86rta~bleri gönüllü hastabakıcııana 
kaç oevrede ve naaıl bir Pı;<>gram. 

la yeUıtceklerını tesb.t ed<ır ~
dunsevcnler ceml~etine bild rU cekttr. 

Dllter taraftan bugün öğled n ııonra 
i çocuk ealrr;emc kurumu, hlm blrı. 

1111 \o'e 1! zılay reislerinin l§tirakUe ya.. 
pılan toplantıda da babaları a ere il 
den, 'U\neleri çalışan çocuk! rm kamp 
larda bakılması mesel t k ruıııa 

lamla>' .. --~ 
mOlAlfllkkU bl1' btlro kunılacak " 
bUro t..ı. edilecek 
idare •decektlr . 

Dünkü sayımıma, Bayburtlu 
Paşakızı Gülhan'm Ankara do. 
ğumevinde Uç QOCUk doğurdufu.. 
nu b'ldirmiştik. Resimlerimmle 
bepei sıhhatte olan biri erkek; 
ikisi kız Uç yavruyu bir arada 
görllyot'llUDUZ. 

)..~ e -•Yata k&pllmıyank 
~'- ._. lttttak elini uzatmıt 
~ ~ yaptddannı affet
e.Jci hlliııaslp bir f11"8&t dü· 
(1) hatatarmdan dolayı 

Amiral Darlan ile AJıman ..teri 
ma.kamlan araamda Pariate cere
yan eden konuşmalar neticesin® 
aşağıdaki anl8fDl& tahakkuk etti
rilmigtir: 

( Detxnn4 Sa. .. aiJ. 3 da) .... ~ ........ Dk 
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Tiirkiye Cumhuriyeti, ~..t4!!ek yaradıll§ta, miitecanis, yekpare, istik· ı· 
bale sükun ve emniyetle ba.ka?l tJ?. baflmağa hakkı ve kudreti olan, pek 

Fransa 
Amerika ile bir ti~ 
anlaşması yap•1° 

-0-
Harıte s 
ı:a a.-

una 

1ngıliz n vun kamarasır.da ya
pılan miiza.ktre!er nihayetlen .. 
miş, Çörçıl 3 muhalif re~e karşı 
44'i reyle itım:ıt kazanmıştır. Bu 
büyük ekseriyet Çörçil tarafın. 
dan bir senedenberi takip edil~n 
siyasetin tasvibi demektir. Bu 
itımat İngiliz millctinın harbe 
nilv•yetc kadar devam c-edccğini 
gCk.~erır. 

Jraktak" Va=iyct 
Irakta.ki 'aziyet hakkında ye_ 

ni malCımat gelmemiştir. Kahi
reden ge'en haberlere güre Raşit 
Ali farafırıd n b'.lM ıınan harekE>t 
çoktanbt'ri hımrlMmıc;tır. Mih .. 
ver devletkrındcn vukubt lan 
yardım talebi cevapsız kalrnış. 
br. Maamafih gelen b!lberlere 
göre mÜS"tiemclcr münferit ha. 
reketlere inhisar "'1:mektediı. L-ı
gilizler yavaş yava.;ı vaziyete M .. 
kim olmak+daırlar. Mt<!ır, Irakla 
İngiltere araıımda tavassut tek. 
lifinde buhınmu9tu. 

Irak mUcı:ıdeleye devam edece.. 
iin.i bfldirmiı-tir. 

Stalin'in B~ckilUği 
Stalin'in başvekılliğe ~ışı 

annranrn her tnraf1nda büvük 
allka ile kan,ılanmasma rağİnen 
dU.'lya m:ıtbuatı az tefsiratta bu-

Çörçi 'in 
~erika icitapçılar 

cemiyetine 

Mesajı 
Vatlngt'ln, 8 (A.A..) - Amerika ki

tapçıları cemiyetinin verdiği bir ak. 
pm ziyafetinde lnglltcrenln Londra 
bOytlk elçi ı l.ord F .!!aks, Çörçflln 
met.kC\r Cem·~ tn SÖDdGrdiğl bir me. 
•Jt Ol."U"DU 'l. 

Bu meatı.Jda Ç<5rçU ezcnmıe ııl!yle dJ. 

JW: 
saz hllmy :.ı birçok mmeuerde:n 

aezedllm t ı ırnuyor. Fakat bu hllr- • 
>iyet in~ hz.:e k"nuoa.n milleUerden 
aJı::ı1 .,,'lz. l milletler, muhat rirlerl
ae cesaret v sebat nı.um eden hUr. 
milletl .a~r. ~Knrçılqtığımız lrntlhıı.::. 

lan muv!\ffaldyetlc atl'ıtnbllmek için 
bize Jruvvf>t vere... bu ilhnma muht:ı. 
cız. 

H!tlerln en ı;Uzide Alm:ı:ı mu'larrlr 
Jerinl hapse atb'?mı veya .ı;D.rgüne 

g&ıderd ı;'Ul1 sl:iyllycn Çorçll mesajı

na göyle d vam etmektedir: 
Bir t k ndnm t.-ı:-afuıdıın td~re edl. 

ı .n bir devlette in•nnrn nıhu da, d;. 
mağı da, vUr.u1u dn c!::l.retc mahkimı 
edilmiş d mekUr. 

Zlvnfctte hazır bulunan Amerika 
bahriye OP.ZJrı ıııbay Ktıoks bUtUn 
.Amerlt; n l'T'"mb"''""'nm blr tek gaye. 
19 hure "?unu ve bu 
gayenin d 1nglllz deniz 
kudretinin imhasm-a manl olmak o:ı.. 
dugıJnu slSylcmi~ttr. 

Lo ·d Corc haUi 
değişıneıniş mi? 

ı Bu" trrrofı 1 incidt) 
kttr cliltmektir. 

Şimdi isin hu hlsc:i ve huklf.ıd cl
JaetinJ bir tı:ı.rnfa l.ı ra.I.almı ,1a bir 
de Almanlann A~lar dt'nizlntle 
,aptıklıı.n işgal h. rektlcr:~;;:icn '10-
layı ln~iiizleıfa rı1i, uol~a Türkle
rin mi daha :1..iyııdc miıtoc::.slr ol
maları liizun geH11! ı oktac;ım a
raştıralım. }~\et, b:ıslt bJr co~"Tafi 
•.ılJkattJr kJ Senemı.rek "e Umnl 
adalan Çanakkale boğazının ağ

lmdMlır. Bu itibarin bu adctarm 
~ti ııo Su\ t- ,f'IJ l::nn:ıhnı, ne de Ce
IMılüttank bo,h"IWm d"ğil, a.nr.aC:t 
Çanakkale boğazını tehdit <..-der. 
Vııziyct ooylc olUTic:ı. Türldyeyl 
gOya İn"ltferc ile lffifol :ına hlya-
11et f>derek Aıl'll!\r d --ılzlmieki Al
man lşgnlll'riru l.ol:ıyln.cıtmnı~ gibi 
~tlnmek eok m::ı.n:ı; ız IJ1r mantık 
prabeti el" ·JJ ırt:id' J,oyd Corc 
libl uzun yıllar ın.; i .. iT'lparator
lağunu'l hıı<;mılıt. •·1·• .. A".!lct rrisJ ol
muı bir "'1Pm ı,,·., 1 ·1 kr.dar gara
bet tnanılrr !JCY midir! 

Fak:ıt hiç olın:. .. :ı Loyd Corc 
Tih"dye lıal;lnnda bö :r. tııı'cstz hfr 
tenkit yilrüfürl<~:ı :ı:.::l"'rino bir 
ellmle da'ıa lilrn ()tm li 1 fü "Türk
ler bo,>zlan Al;r~n ~cm.iJ~ıinc aç
mıı ise Alnl--nlzc l ü' Jm ol:ın tngt .. 
lh douannınst nfriiı r --üllialeve 
ld..."-1'"Il mcvlJdt" olı n ıı.ılafann · 5-
galfnc 1 vşı mi ,..,.,•ı_!;:.:0 bulun
da?" d~ıı.e;~ ! '!. !!u bkdlr<!e tcn
lıl& ulı;ılsUnU il 1 t ı.rafiı tutmuş ola
eal'I f~ln u.;r..·L'.l:m hnlrnızlf..i kar-
115mda Tllr' '"'re lr teselli \"csllO
sl \'Cmı.İŞ olurdu. 

'.ASIM US 

sır yapmamışlardır. 

Japon gazeteleri 'bu hareketle 
parti, hükfımet ve ordunun ida... 
resiIKle beraberlik kurulduğunu 
tebarilz ettiriyorlar. 

A mm kan D:manmusı 
Amerika harbiye nazın Smit. 

son donanmanın kullanılmasını 
sövlemişti. Bugün bahriye na
zm Albay Noks bu beyanr.ta 
cevap vererek Amerika donan. 
masmın bu vazifeyi yapmıya ha. 
zrr olduğunu bildırmişt.ir.. lki 
nazrrır. sözleri Amerikanın buna 
karar ve~k Ü7.ere olduğunu 
anlatmaktadır. 

fngilterede 'bir taraftan harp 
levazrrnı nakleden gemi tonajı 
arttırılırken, diğer taraftan ha.. 
riçten ilk maddelerin az ithaline 
çalışılıyor. Bundan başka sivil 
fabrikalardaki amelenin de azal .. 
tıimasr temin ediliyor. 

Son bir hafta zarfında 100 
bin amele sivil istihsal yer ,erin.. 
den çıkmış, askeri istihsal miL 
e~seselerine gecmiştir. Yakında 
50 bin amele daha arkcri fabri. 
kalam iltihak edecektir. 

Hava Akınları 
Alman hava kuvvetleri, diln 

gece lngiltereye şiddetli taar
ruzlarda bulunmuş, 23 Alman 
tayyaresi dfi.cıürütmUş, 10 kada... 
n da üslerine dönemiyecek dere. 
cede ta.hriı> edilmiştir. 

22 si İngiliz av fayyarelerl ta. 
rafından düşilrülmüştür kı bu 
bir rekordur. Alman ta~releri 
gece ve günuüz hücuınlanm art
tınruı;ı!ardlr. l:n!rlliz gemileri de 
Brest'deki iki Alman kruvı:..zö. 
rüne yeniden hücum edilmiş, bu 
iki gemiye tam isabetler tesbit 
olunİnu.']tur. Şimali Afrikada da 
Bingaz ilimanı ile bazı bava üs. 
Jcrine hücum edilmiştir. 

Atlantik Muharebe&i 
Atlantik muharebesinin başla. 

dığı ay olan Martta İngiliz gemi 
zayiatı 400 bin tondur. Acaba 1n
giltere bu myiata tahammfil e.. 
debilir m! ? Geçen harpte 917. 18 
seneelrinde ~mi zayiatı 9 mil. 
yon tonu bulmuştu. Yani va.sat! 
senede 4,5 mi!yon ton. Amerika 
tezgfıhlarında yapılacak gemi in
şaatı ile Amerika donanmasmm 
Atlantik kontrolilne bilfiil işti. 

raki bu za,ıatı mühim miktarda 
azaltacaktır. 

Yıldız bahçesi halka 
açılacak 

yüksek ırka menaup bir 111i!!~~~~-=.~~~~-~~ .... ~~~.~:.~::~.~~.~: ..... __ ...:_:: .......... .J 
At&tllrk, latiklAl harbine ba§lar- m olmuştu. Bu noktayı, 16 Uti'lciteş· 

ken, TUrlt Ruhunu tanunıyanlar, Al· rtn :1940 tarihll (Vakıt) gazet.eııinde, 

manian yenen ve dünyanın dörtte bf- Yazan : tarthl ve tıbbi, ve AV1'\ll'll. kaynakta... 
rme sahip olan lnguıs ve Fran.nzlara Mustafa Hakkı Akansel rmda:ı atdıa-tm blr çok detlllerıe iebat 
karşı blr avuç Anadolu 'l"llrkU hiç etml§tim. 
karşı koyablllr mi? dfyot1ardt. 

Eve~. bu blr avuç Tllrk. o koskoca 

devl1:t&ero kar§ı koydu, ve en ııoauu- "- Dd saat ıçlnde, düşmanın ytız. 
da, istıkllJlne htlrmet ettirdi. 1ıbı ldflllk ordusunu dağıttı. esir dU• 

lstiklAU, htırriyeU için ölnmtl g&le §eD Biaam imparatorunu huzuruna 
alan bir mnıetın, en Dilıayet muvaf- kabul etti. 
fak olduğu tarihi bir çok misallerle Harpte, maneviyat. her zaman 
eabftt!r. maddiyatın tJ tUncledir, Ye gayel. mu. 

B:.ınilan yedıyliz sene kadar önce hfmdlr, hatt.A en mOhlm ~y budur. 
Blzand imparatoru Romımus Diyoje- En mühim nokta, böyle btr yarata. 
ulls, yU.a bin kişilik bir ordu ne, TUrk lışta olmak, böyle bir ruJı taşunak, 
kahramanı Alp ArslM'ın tızcrinc yU· böyle aanıılmaz bir azim ve irade n· 
rümü,tU. Ondan; devlet merkezi oıan hib1 olmaktadır. Ası1 B11Alılar, ne ka
Re:y ı,ıe.brinl teellm etmesini t.Uyor- dar mükemmel olsalar da, CD sonun
du. Al'l Arslanm ordusu kırk bin ki§i da, bliyle bir ruh ta§ıyan mWı:Uerln 
idi. Alp Anılan, etrafındaki k~ karşnımda Aclz kalmağa mahkQm· 
manlarla mllşa'1ere etti: Hep birden durla!'. Bunun en son mlsalln1 Yu.. 
(Böyle §ere!sfz bir teklifi knbul et· nnn • İtaıyan harbi tC§kil eder. 
mekt~ ise ölmek yekUr) dediler. TUrk ırkmm böyle bir yaratıll§ta, 
Jlıfma!fer olmaya. yahut ölmeye ha- böyle bir ruhta oldugıJna tarih §ahit· 

zırıandııar. Alp Aralan beyazlar gı. tir: 
ytndl, kokular aUrUndb, atmm kuynı· Naymanlarm ruhu. Harı.emil CelA· 
ğunu kendi elJyle bağladı. ok yayı letlln!.ıı ruhu, Alp Anılanın nıh:ı, Pi
bıra!<ıp bir kılıç ve bir topuz aldı, levne, Sfllstre ruhu, Fransa :ıevlctinl 

bir avuç TUrk köylUaUnUn karetPtnd& 
1 Aciz bıraktıran ·(Gaziantep) nıhu. 

Florya Pla" J·larl Çanakkale ruhu, ve, nihayet. Anado-
lu lsttkl~ savaşı ruhu: Blzfm 18Ukbal 

1 d 
ve fst!kUl.limtzln en yalansız ketılle-

açı 1 ridirl,r. 
Bu ruh, gece yansı, kork\ bilme. 

600 tane ahıap den, ııu,man askerl arasından geçip. 
kabine yapılıyor muhasara altındaki kaleıslnln komu· 

tanına (To:nn. bre Toğan) diye hay-
Filorya plljları ayın birinden kıran TUrk -ba§Luğıınun ruhudur. 

itibaren açılarak faaliyete başla. 
mıştır. Plajlarda 12 lilks, 152 
beton ve 750 ahşap ka.bine var
dır. Ahpp kabinelerin inşaatına 
devam edilmektedir. Şimdiye ka. 
d&r 150 si ikmal edilmİ§, ayın on 
beşine kadar 600 kabine daha ile.. 
mal edilecektir. 

-----~~~~---

ipekli kumaşlar 

Bu ruh, dü§mana teslim olmamak 
için, kendi gemtstne diğer iki dü§:nan 
kadtrgl!BJ ne beraber, ate§ verip, tea
lim olmaktanaa, cayır cayır yanmayı 
tercltı eden Türk Denizcisinin ruhu· 
dur. 

Anadolu ı.tikıAl Savqı bu nıhtaa 
doğdu. TttrkUn, bqka hiç blr mınete 
nuip o~mamı§ olan §ere!ll. lln11l geç.. 
ml§lne hürmetten, köle y&§amamak 
azim ve tradealııden doğdu. Atatur. 

T l d ıs kUn en dAhiyane meziyeti, ve Tt\rk 
optancı ara yüz e mnutıne ea bUyUk ıytutt. 'l'tll'$t 1rki-

kar veriliyor nm yaratılışında bulunan bu rubu 
Fiyat murakabe komisyonu, herkesten daha tyl l<avramaaı. bu 1-. 

dünkü toplantı:smda manifatura manmı etratmdakllere de kuvveUe a· 
satışlarına verilecek yüzde kir plamsaı. ve TUrk m"1eUnln IBUkba· 
ni9betlerini tetkik etmiştir. llnden bir an bile meyus olmamasıdll'. 

İpekli standard kumaşlar için AtatUrkUn (Ey TQrk genci, muhtaç 
toptancıya yil7.de 15, f antazi ku- otauğ'.ın kudret ve enerjiyi kendi astı 
maşlar için yUzde 20 verilmiştir. kanmia bula.calunn) diye haykırması 

'Nlrklye CumhuriyeU. artık, eald 
Osmaruı de,·ıetı gibi. çeflt çefit ırk. 
!ardan yapılmış, zAhlren h&şmeW, 

fakat hakiltatte kof olan bir devlet 
değll1ir. Aynr yUksek yarat.ılı§ta. r.ıU
teca:ıts. yekpare, latlklıale aUkQn \"e 

emnly!!Ue bakan, Te bakmala hakla 
" ku4retl oı-. .. pek ytlUek b1r U"" 

b IDeUUp lıtr JDJlletteD J&Pdauf o&r 
devtetcr. 

Her eeym n.stonde olmak bere. 
&8d eo mühim olan nokta, bBJie bir 
yarat·1 •1$& B&bip olmaktır " ecdadJ
DUZd9.Il blu kalan en kıymeW mlraa 
ta, biç ftlphe yok, budur. 

O ?ıalde: .ı....;,_ 
Fe1flk ber tarlft eelıebr eetum 

toplum .., ..... 
Döaenek kabbeyb mlDet yolanda 

lllr azlmenea 
Diye, ~ğeUmllz gurur ve imanla 

dolu olarak haykırabiliriz. 

.......... Dr. Mnstafa llakJo AkamıeJ 
4 Mayıs 1941. Fatih 

İstanbulda 
Ukokula devam eden 

773512 talebe var! 
İstanbul Maarif mUdUrll\ğU 

okuyan talebe miktann• tesbit 
eden bir istatistik hazırlamıştır. 
Bu istatistiğe göre vilayet dahi. 
!inde okula devam eden 73512 
ilk okul talebesi mevcuttur. B\uı 
dan başka kaza ve köylerde oku. 
la devam etmiyen talebenin de 
eaytsı kız 12724, erkek 10951 
olmak üzere 23675 talebe vardır. 
Bunların okula devam etmeleri 
hususunda icabeden tecfoirler a
lınmıştır. 

Saraybumunda yüzme 
ha nzu yapılacak 

Sarayburnu parkı gazİn09U 
yeniden tanzim edilecektir. Bu 
sene bur-ada aynı zamanda bir 
de y~e havuzu vücuda getiri. 
lecektır. _,, 

Ereğli ve F baya 
gidecekler 

Vişiye 
Bir Amerika 

1• ot 
murahhası ge ~ 

\'a,lngton, 8 ( A..A.) - sfft ,, 
.1km~:ılardan 6ğrenlldlf!JI~' 
rnali l!'ranınz Afrlkasııe ~ 
ruındn r.or:nal Ucart rıı JAtl 
le.tisini istihdaf eden bl~ ,Jll' 
da getirmek makaadfle )I~ 
kereler cereyan etmeıctedfr~ "tfl 
ver pU\na gl!rc AmerfkS. uısr-C , 
mı Afrtkamım §iddetle rıı ıcOt ti' 
tu emtıa m~ks.bt1!nde ıııes Ull ' 
lekette:ı iptidai maddeıer • ~ 
cakb~ _ • ..41JllF: 

Bu buwstakt mtısa1ret'P'"""-" 
terenin de temsil eduaıetcte fi 
renlhn~ttr. Bu plAnm ~..,, 
gandm ff man A.frlkadald 
her.tangt bir allkuı yok~~~ 

Plan& kaU §eklini ~~ 
dile Vü.;fye gitmekte oıan 11 .,, 
rabhaS? Rvbert Bu?hY tftıt'~ J# 
ya yaptığı llOD aeya?ıat ,,,_-,,,,,,. 
P.aı1 mahiyette tetkikler ~ ~ 
Amerika De İngllte.renlJı P--,-_ 
kaya gönderilecek m~"~ 
bqka bir yere ihraç oJuıu-P" 
dair ~mlna.t Jatlvecekleri tııJ 
ted!r.~ 

AmerikadB 
Almanlar te•~ 

ediliyor 
Nevyork, 8 (A.A.) - sıet-" JI 

bildiriyor: etll'ı 
Fedaral zabita, Aln.jll t 

kUUe halinde .;evklflne c'e~ __..JI 
todlr. Şimdiye kadar 2~ ,. • 
kit eailtni§Ur. BUntarUI, f 
Transocean ajaruımm ııı 11 
mUdtlr muavini Zapp ve~ 

Bundan sonra mtlşteriye fatu- kunı !:>ir belAğat oyunu olmayıp, çok 
~ verilirken. kumaşın ma1 i~et doğı"u ve k6kQ b~ bin senelik bir ta .. 

fıyatı ve venlen meşru klt nıs. · rihln <!erlnlerlne kadar gitmiş olan 
beti de yazıiacaktlr. bir d::rln haklkattlr. 

KPndi aro.ılarivle Ereğli, Ak· • d 
çnkoca. Fatsa, Onye'ye gidecek. 1 ngı" iter~ 

Büyük vatansever ve d:ı.hf ıııurfmlz Jerin hareket günleri ilıin edilen ~ 
V AKIT' A Nıı.mık Kemll.1 de (Fıtrat degigir &.."ln· 1' t 1 rd l _. A •kd•IV'" • tfl e e e vazı mam1~~1. Burala. ğır tank mı .,. 
ABONE ma, ir.ı (kan) yine o krınt'lrr) dediği ra gidec.c':'cr ellerindeki bilet. 

Yıldız bahçesi mali·reden bele. 
diveye devredilecektir. Burası 
yeşil saha olarak tanzim edile
cek, halka açılacaktır. Aynı za.. 
manda cic;ek bahceleri de vücu. 
da getirilerek ~ehrin çiçek ihti
yacı temin edilecektir. Bu i~le 
mN':f.{Ul olmak Ü7.erc bir hevet 
Yıldn~a viderek tetkiklerde bu .. 
lunmuştur. 

vakit, bu derin ve tarihi • Tıbbi hıı· ıP.r1e istedi·k'"rİ g-t:n mutad poe- arttırıyor 111 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~:;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~O!!!L!!!U!!!"N~U!!!Z!!!~ml!!!!!!!!!!!!!~k~tk~a~t!in~d!&Jı~i;y;an;c~b;ı:~s~c;z~lg~fc~tc~r;ct;ım;n;·~~t~a~l a~r~la~g~i~d;eı;~~il;ec~c~l~d;er~d~i~r~. !!!!!!!!!!!!!!~ Lonrtra, 8 (A.A. l - çörçll 11 
= vam hamarnıstnda a!Syledtğl tJll' 1 - 33 - ha!lhazırdakl bUyUk ağır ıl"'~ 

Yeg11 çimenlerin arasmda aku
ken gördüğü banale ve temiz 8u· 
ya doğru şitabına benzer bir ta
hassürle koşardım. I<'akat bütün 
avan mülakat, o vahanm bir se
rap olduğunu acı acı anlamaktan 
miltevelllt tn3tcmle geçerdi; gel
digımden btiyUk f'lcroler, hMret· 
!er içinde aynlırdı'n. Ve mpfldı~ ... 
daima cesur, saki.. \'C wuktedir 
olduğu derecetle mllsaadekfmlı. 
Perşembe g!lnii Kadıköy vapuru
na binerken: 

- Yann Takdir Bey inecek mi? 
Diye sordu. DPdim 

0

ki: 
- tnecek zannederim. Cirir.aıı 

bilmiyor mu? 
- Bir şey söylemedi. 
- Niçin so:ı:Junuz? Yann bera-

ber gelir, görUrnUnUz. Olmnz mı7 

- Siz de grliıı, Gırizanmızı gö
rUn ! 

O gllıı, bir inkisarla ayrılmak, 
matlubumuz gıblvdi. Sordum ki• 

- Hisalden mektup aldınız mı? 
- Aldım .•• Ne yapacaksınız"' 
- Hiç ... Fakat bu defa olsun 

zavallt}'I mahrum et.meyiniz. O kav 
dar istivor ki. .. 

Mefkfirc: 
- Orövvar... dedl 
Cuma gUnU Takdirle lstanbula 

inerk<;ın sam.tamda bala bu sual 
vardı: 

- Takdir Bey inecek mi? .•• 
Arkadaşıma endişeli nazarlarla 

bakryor; onun fena bulmaz u:ıtare
tinde kendime alt bir m;ılıatara 
g6rmek istiyordum. Il"beğe gide
cekti. Bunu. gPcen hafla Takdir 
ile Girlzan kendi Grn.lnnn1a ka.
rarlaştrrmışlnrdı. Şimdi biz de on
lara iltihak edecektik ve Burgaz.. 
da geçen ş:?yler yine biribirlnl 
mfitealdp tekerrilre başlryacaktt. 

Köprlidc ik:is1n1 de muntazır bul-

duk. Ve tramvay mevküno yUrıi· 

dük. 
Arabalar, çanlarmı çalarken go· 

liyor; bir çoğu mevkiinde durma
dan geçiyordu. İçleri d<:ılu. arkala
rında meyvalı bir ağ~ç gibi insan 
yığınları a. .. ılmıştı. Binmek kabil 
dPğildi. Ve yürüyerek de olsa bir· 
likte bulur.mak irin hepimizde § • 

dit bir arzu vardı. 
Tophanodc tramvaya binP.r!'k· 

tik; o tarafa doğru g'diyarduk. Ben 
dalgın, birdenbire patlıyacak bir 
fırtınaya muntazırdım. Mefkure, 
biltii'l dikkati bende, omuzumun 
yanında yUıiiyordu. Takdirle Gi· 
rizan daima konuşarak önde idl· 
ler. 

Bugün Mefkürede garip bir ili· 
na vardı: bir tarafa sUrtınmek, be
rt kendis.ile mce-gul görmek, bu 
ye1simden çekip çıknl"T"lak lemi ru .. 
bunda kaynıyan ate3 uçuk bir 
pembelikle çehres1ne vunıyordu. 

R-en! çekti, geniş cRrldenin karşı 
tarafma sUrllkledl. Bana sokuldu. 
Cebimdeki elimin yenini snn mkl 
tuttu. Neden sonra IStekiler, ar

kada kiıMe olmadığını görmUoler 

' 
. ..,. ..... 

- B'zl !stiskal ettiniz! 
Diyerek bu la.rn!a geçmişlerdi. 

Takdir Mefkureye açık serse.nlf
ler yapıyordu. Sonra: 

- Araba ... dedi, arabaya blne
Um! 

Girizan sevindi: 

- Oh ne iYi ~ İl)te bir bos arnba ı 
Ve koştu. Mefkure, beni tuttu: 
- Binme, :istemiyorum! decli. 

Onlar gitsinler, hiz bic ynlnı7. kal
m1yacak mıyız? 

Bizi görllnce Takdir de durdu; 
Girizanı çağırdı. 

- Fikret, diyordu. Bugün sizde 
tuha fbir hal var. N eoluyorsunuz 
Allah aşkına? 

Girizan, iğblrarİnı saklamıyor
du. Takdirin koluna girdi: 

- Haydi gidelim, dedi. OnJar 
mektepli ç cuklar gibi elele Kava
ğa kutlar )iirUyecckler! 
Şimdi kayık iskelesinin önUne 

gelmJstik. Ben: 
- İflter misin Mefkure? dedim 

Sandala binelim mi? 
- Siz bil"rsiniz. 
Sonn. ötekileri çağırdık: 
- Sand:ılla gideceğiz, geliniz! 
Glrlzan, dalgaları köpliren ve 

aathmı soğuk bir riizgar y~hyan 
denize J,nvf ve haşyetle baktı: 

- Ben deli değilim. dedi, f.sU
yen buyursun! Yolunuz Fol ile Vir
jlninbı makamma kadar açık ol
sun! 

O zaman Mefküre mrara bq.
Iadı: 
-- Ah ne güzel ne gUzel! Ben 

mutlaka bineceğim! •• 
- Vaz geç güz lhn! Vallahi 

batal"8m: o zaman Beyefendi seni 
tutmak için elini bile uzatmaz! 

nasıı isterseniz öyle gidiniz. ı•tmm H B 11 h b'Ye ıı " or e ~a ar · Yüri.idü. Bir 8&lldalr.ı ile konu· ıtı 
ı;uyordu. Ben de onu taklp etmiş- dc..-ı ayrıldığı zaman lngi 1C ,_ 
tim. Sonra ikimiz de yanyana çu- da me .. ·cut bulunan ağır t~ 
hanın iistllne oturduk. Sandal, &a.. kadar olduğunu ve bu ııe~ >",,/ 
hilden mUşkUIAlla açıldı. Dehıetli mında:ı evvel de §hndlki 4'f" 
salmtrlar içinde; ve dalgalara çar· tmm lkl n.iall artaca~ı ~ 
pan kfireklel'den, başımızdan apğı ~f 
tuzlu bir duş seylabesı ıncr~k gi- R il • ·ıeŞI 
diyorduk. Rilılımda duran Gir'z:ın uzva ıy• I ~ 
ve TRkdir, mütedchlılş ... e rslılm ,.r1' 
naznrln.rile bizi teşyi ettiler. Va,tngton 8 (A.A.) - , il~ 

Baf;lan gelen ağır dıügalnr na· ınhhl vaziyeU dün dQMılIYlll",.,..,... , 
rln sandalı yamına kadar kaldırı- tor lkl gün daha dıprı r.11' 
yor; sonra prova, §iddetll hlr sad- releic~mbura tavsiye etnıifttı'' 
me ile den'ze vururnrdu. D:ılma 
ıs1nnryorduk. Mefkure iki eliyle 
bana sanlmL~tı. Ara sıra heyecıın
Jıı r.:ıi'limlni Urperml'ler, haykırma· 
lar yapıyordu. Gözlerinde korku 
ile meserretin nurlan karJ§ml§tJ. 
Denizin azgın hlicumlcrmda biltün 
vücuduyla bana <liltü)or; ellerimi 
şi..:detle sıkarak· 

- Kor:Cmuyorum •.. diy.ordu. 'No 
güzel ne güzel! •. 

Fakat bu temlnat daima kl8a bir 
feryatla e!ish·ordu. 

- lstct'3eniz, Be11iktqa çıka
lım. drdim. 

- Hayır gidelim, hep böyle ıf· 
delim ... olmaz mı? •• 

Ortak<Syo yaklaştık. Çarfafr, kll· 
rek eerplntilerinden yafmura tu
tulan ka.dmlarmkiııe d&ımUştil. 
Sahilde, tramvayın gih g&ilkllp 
hazan kaybolarak kottuğu g&i!Ul
Yordu. Dedim ld: 

- Acaba tramvaydalar mtT 
- Onlan nu dllfOnO~as? 
- Siz? .. Siz onları d0ft1nmllyor 

musunuz?. 
Ellerimi btrakb. Cekfldt. Ve eok 

§eyler eöylemek fç!n açılan ağan
dan yalnız şu kelimeler dökOldll: 

- Ne tuhaf cUlfı8nij,YOl'llUnuz! .. 

VECiZELEff 
* Siyast muhavereler~~ 

rak yapıliyor. Bu m~ 
tatbikatı ise cehenneın 
rlle icra olunuyor. ~1' 

* Eğer asri tallrıı ve ~ ~ 
ahlA.km fona temavuue tt';, 
etmiş olsaydı bu dUn)'ı:ı. dj' 
karşınında. biraz muııllb ~ 
lırdı. 'tP':J 

* Fazilet m!lraJl.iğl 0
-,· 

fena kalblllere daha çok ~ 
nlrdi. bl,~ 

* ı-:arp, cemiyetlerin t~ 
gazabıdır. Bunda itidal gııet,. 
ferdin gazabını tadil etılt .J 
çok daha ahlAJddlr. il',i 

* Ma1ıs1 olan ecza "e ~ 
harlclnde biruh saydJ~ıt '"' 
tenalıl ma~de ve kuvvetleS' ~ 
larmdan bihaber ,ertet '°" 
maksatla mevcut bulıtı'~J 
Bunu, ve eaasb başka bir .,,W ~ 
sert muamm.ıyı h:ılletllle clJ~ 
Jar medeniyette llstilnlUk tıl'...I 
hemcinslerini kendilerine .,,, 
klr yapmaya nereden hal' ~ 

- Bineceğim, bineceğim! Sis j 
yorlar. (#', 
I ... 



Şehir Hllberlel-i · 

Oniversite haftası mayısm 
sonuncu pazar günü 

Diyarbakırda açılacak 
Birçok profesörler mesleki konferans-
~ lar verecekler 
~ yıl yapılan üniversite kıl hastalıklarında alkol "e ve. 

haftası bu yıl da Diyar.bakn'da rasetin tesiri), mesleki olarak 
yapılacaktır. üniversite rektör. (Nöropişişiatrı. teşhis \'C tcda
lüğiinün hazıftadığı program vi bakmımdan kemikler) : Pro. 
mucibince burada kont~ranslar fesör Muhittin Erel, (Şehiı·leıde 
verilecektir. Heyet bıı aym yir. haşarat mücadele.si), mesleki o. 
mi sekizinci günü şebrJJJ\izden laro.k (Kanalimsyonun sıhhi e. 
hareket edecek ve Ankarala bir hemmiyeti ve kanalizasyonu ol. 
gün kadar kaldıktan sonra ayın mıya.n yerlerde alınacak tedbir-
30 uncu günU Diyarba.lcıra. va. lcr) ; Profesör Arif 1smet Çetin. 
racaklardır. Programın tatbiki- gil (Sıhhi ve içtimai ve iktısadi 
ne aym 31 inci pazar gUnUnden tesirleri ,.e mücadelesi tedbir. 
itibaren başlıyaca.klardır. Rek. leri). mesleki olarak (Vitamiler 
tör Cemil Bilsel açış nutkunu ve Vitaminozlar): Profesör Cev· 
müteakıp profesörler sı:ra ile a. det Kerim tncedayı (Frenginin 
şağıdaki yazılı mevzularda kon. ta.hdbatı ve bundan korunma), 
ferans vereceklerdir. meslelrJ olarak (Şark çıbanı); 

Ali Fuat Başgil (Memur ve Profesör Mükrim.in Halil (Di. 
Kanun), mesleki olarak (Ka· yarbakır tarihi): Naci Bengisu 
nunların zaman içinde tatbiki (Trahomun içtimai 1.ararla.n ve 
ve müktesep haklara tesiriJ; konınma. ted'bir!eri). mesleki <>
Profesör Sıddık Sami Onar <Ka.. Jarak (Kretopilastl); Profesör 
dmm cemiyet ve ailede rolü ve Sinasi Erel (~rrahinin son se. 
hukuki vaziyeti), mesleki ola. nclerdeki ilerlMneleril. meı;ıl~kt 
rak (Tatbikat ve içtaha.dın hU- olarak (Cerrahi bakımından et. 
kukun tek&mülünde rolıi. Devlet raf ampullerinin tesir!eri) mev-

Kısa· .. ·~tıi 
. . . LER-

* KadıköyUnde önllmUzd~ki pa· 
zar günü pasif korunma. tecrllbeal 
yapılacaktır. Gelecek hafta da. Be
yoğlu kazasında deneme vardır. 

* Gazinola.rm snuflar& takmnıi 
işi ile meşgul olan iktısat ınüdUr
lilğU dün de tetkiklerine devam 
etmiştir. Fiyatlar üzerinde değiş
me yapı\ınıyaca.k yalnız sınıflar 
değiştirilecektir. Yıu..ık ve kışlık 
olarak çalışan gazinoların ayrı ay
rı taTifeler tatbik etmelerine izin 
verllmlyecektir. 

* ~karaya vil&yet bütçesini 
tasdik ettirmek üzere götüren be
lediye muhasebe müdürü Bay Müm 
taz diln dönmUştUr. 

* lnönlindc yapılacak törene fır 
tirak et::ıek Uzere üniversite tale· 
beterinden sekiz kişilik bir heyet 
prof<'sör KB.zım İsmail Gürkanın 
t>Mkanlığı altında 1nönüne gide· 

cekle'rCl.ir. 

Mağazaların sınlf
lara taksimi 

Birinci sınıfa girmek 
iıtiyenler çok! 

Fiyat .nrnr~~ komisyonu, 
bundan evvelkı hır içtimaında 
lUks mağaza sınıfmr kaldırmw. 
tı. Kaldırılan lülr..:; sınıf Yerine 
mağazalar, birinci, ikinci 

0

ve U
~üncU sınrfla.ra ayrılacaktır. Bı. 
rinci sınıfa ithal edilmeleri için 
o kadar çok mağaza. sahibi fiyat 1 
murakabe bürosuna. müracaat e. 
diyor ki bunların tetkiki bir me. 
sele teşkil ediyor. 

a-VAJD'r 

Bu da mı kaza? 
Her vakit eöylcrlrn: DUnyaıla l<az& diye bir ıey yoktur B biT&!~iAlerimlzi ör;..mek içln, bö) 't. bı:" baba.U.l uydurup a vun~ru:· kendi ted 

Akacak ktuı, damarda du.n1:ız!" bllkmUnU verenler de bô. , !ardır. Yanlış adım aUp dllşe.-ııe:-, )Ollan 'lstUnde ,kendiler~! ~:zu!apmı§· 
recek. bir çukurcuk. bır yumru, bir tümsek ararlar. Bu, biraz da in göste 
::Ub 7.an.tıanndan•.ıır. Yanlışı, kusaru, eksikliği olduğu gibi sineye N.:~~ 
uylc ağır bir yUkl lir ki kolay kcJay tqmama.z. ,.e e" 

Tabanca k.ırcalaynn adam 11 •fırı bop.1• tıı dAklkıı.d<l t.ayat• da tUzumsı:- 1:.uı' d unak lhtıyatmı IUzumsua gördU· .. " mut emektir. Tedbir kın glbldi 
kin 1.ııçJ.ldarı. nasıl bir km mahfaza ' r. Kes. 
mal< ır.zımgP'lr. ama korak, tehlikeyi de öylece kınla· 

M"'s•IA, l~te btltlln ıiUnkU gazeteleri ka ıa . loliya.ıızlıktım do~du P yan Harbıye faciası, böyle bir 

Buna nasıl k.ıu dıyeblllrlz. kl §oıför içice ıuç ı11ıeml§Ur 
Evve:h\, iki genci parçalaycı.:ı ara.be., k~ . 

göre, ogUn ı;alışnıamat'ı la..zmınuq. lf. Ylııl t,afıdlğı pin.kaya 

ıı.s karşısında l "l • • • ılı;y e çiğnemlf. Yolda her raaUadığı po-Şolor, bu dcv'et crr.rınl kUstab .ıı;ı .. 1 
• • reycrek çalışını§. Bir yando.n kanuna ltaauizllk etm . yıı:ı lan da arkııdaşların·ıı nzkmdan çalmı§ So iş, bir 

ra dıo. doksan ldlometl'(>'ll' bir hızh kaçark~ 11:8'~ ya~anacağmı a.-ılaym
al, eUı- kemiği k~ n pllıUlari le c ayetleri l§lemı,. Şim· 
başt<a dclıkanlı da hastah:ı:ede y:u=~-1.ld ıreııç tabutta, bir zabitle bir 

Ö' .... - ya ... ~ urlar. 
erı gençlerle biz ,.e vatan acat& neler kaybetUk., B' bil mı?; dAlıl b!r mimar :ırıı?, §Öhrdln:. büttln c!Un a . • ır yük resaaın mı? Bıınılyonız' Fakat bunlarm b yay yayacak bir aan'atk&r 

öınmter l<arşısm~a d•ıythığumuz.acı~kUn ıeylerdlr. DU§ündUkçe, bu 

li<\stchanede taygm yatanlar d&, ~ 
rlyle uı! çıkacakl81"? Yoksa t>ll'U ö ;rum fellketten evvelki :tıalle-
uğrayaı:aklllr'.' •. , n mllrlerlnl sehlrllyen bir aakatltğa. mı 

Görüyorrupuz ya, hır kaçak ~.ır11n ,bir tedbiralz ada • ıncmı •kette ne bU:ı;Uk ft'ı.alıklara yol açıyor! mm l§ledilt auç. 

Ya•ın alnlrlerlmlzdekl tee.uOr iırtman d!Ddlkten l'ıı clnayt'tm mubııkemes.ne b&jlr.;acata. aonra. aerin kanlılıkla 
BJJ: buna clnaye cıyoruz· fakat bu _. ___ .._ dl k ''Dlkk ' ,......,,_uu a anunda nedir" Sad 

ntslrJlkle oır ne Eet.eblyet r:ı•? Bu ..... _ .___ • ece • ' a ....... l'IAUun nasarmda ı d0:tıı: ıı ıçlu sa.nııan Rdam! Klm1>11ir avukat, "bu 8'.lÇ u da 
t asıl 't>ll" dere1en ııu go:ırecek ve cıa'..,a -kan auçlu sanılan., adam için 
)'CCe~ıT. - belki de l\ltı aylık bir mahldUDl ti un oldutu için adalet odur cn-

•'I< ~ e kapanıp gidecek. 
RT.a, Cleylp geçtlğlmlz ıey1n, M bOyllk bir d oldu 

gbrUp anlayacağız, cnu r.e zamıın ııak et .... k~'-'-~1 tunu ne vakit ..... .....,, •• Alılarla karşılaya.cağız'!' 
llAJUU st1BA GEZGiN 

1 GONDEN GONE l 
Şurası, tenıyiz kararlarının bu zuları ~trafırda mesleki konfe. 
bakımdan tahlili); Profesör ö- ranslar münak:ı~alı olacak ve 
mer Hayri Saraç (Nilfus mik. istiven profesörler mevzu etra· 
ta.nnm ehemmiyeti. memleke. fmda sual sorabileceklerdir. 
timime ve başka yerlerde inkL J)iyarba.ktrda aynı zamanda. şafı), mesleki Q!a.rak (Nüfusun bir de üniversite neşriyat sergi. 
cinsiyet itibariyle t~kkülü); si de açılaca.ktır. Avrıca muhte. Prof~r Tevfik Remzi Kazımrı- lif sayım istatistikleri, klinik 
git (Kilçük çocukların korunma. muayeneleri de yapılacaktır. 
sı ve kadın hıf ,;ıssJha.cıı l. mesle. 
kt olarak (Milyas homonlannın 
atoma klitik meseleler): Profe. 
sör Falırettin Kerim Gökay < A.. 

Halk tipi 
ayakkabılar 

Müracaatların arkası alınıp 
tetkrkler bitirildikten sonra me
seleyi, fiyat murakabe komisyo. 
nu müzakere ederek birinci sınıf 
maf!azalan tesbit edecektir. Bi. 
rinci ımuf mağaza sahiplerine 
yüzde 50 şer kir ha.ddi verile. Loid Corc'un ıatifesi 

deruhte eden üçlll mi~• da SoT• 
yet Ro.<ıyanın şimdiye kadar t.11' ip 
etmediği bir nzlyet lhda8 etm1ş· 
tir. Sovyet Rusyaıtm üçlü pakt.a 
Utlhala ıtfmdiye , kadar mevcut o
lan Sovyet sifl'l'I tefekkürüne uy• 
naryan bir ,raztyettlr. Oeıçl Sov- ı 
yet Ballyaam tlflil pllda ildbala 
takdirinde mncııstanm 1ıentJWae 
terkedlleeejl baklanda bası ıta)i&
Jar ~ıJmıış, baZJ neşriyat yapılmış
tır. Fakat harbin lıa.fJrndan~ri 1'a,·· 
vetll kalmak istlyen ,·e uUpita
llst tnat içinde,, rol sahibi nlma.k· 
tan çekinen Sovyet Raıyanın bir 
maceraya atııaeaia pek de llmlt 

edilemez. 
Fakat aksi hf'r :ıamaP düıünülc· 

btllr. Bir hazırhk, yakıaı,aD bir 
tehlikeyi "arşılama.k anusa kaV· 
vetle ]Jiklm olabilir. 

Bütün bnnJann yanmda bir ihti-
mal belki d~ tok zayıf blr lhtımal 
olarak akla g~teblllr. Bu lbttmal 
resmi bir devlet adam• sıfatnc 
Stallnln dünya mllk-tlerlne bir ıalb 
teklifi yapmasıdır. Fakat Mr "alb 
tekUfi JaPlllBk için iıc~ ba kadar 
8elle11k aııanc>-1 deiJ~tlrmele ne 

Hizam ,-ardır! SADRI ERTEM 

Nümuneler beğenildi 
Halk tipi ayakkabı tetki1tlcri 

bitirilmiştir. Nünıunelcr muva
fık ~örülmüştür. 

'l'icaret Vekfiletinin tasdikini 
mQteakıp derhal imalatc. hafla. 
nacakt.U'· 

Evvelce yapılan tetkiklerde 
halk tipi erkek aya.kJ<abılarmm 
660 kuruşa satılabileceği anla. 
şıJmı~u. Halbuki kunduracılar 
12 liradan aşağı satı:.<j yapılamı
yacağını söylemektedirler. Onla. 
nn bu idd;Mına seben. son za. 
manhrda yerli deri fiyatlarında 
hasıl olan yüksekliktir. 

Gökau civan imar 
edilecek 

Göksu mesiresinin ve etra!ı
nm imar pli.nJ hazırlanmıştır. 
Yakında faaliyete geçilecektir. 
lstimlak edilecek binalann tapu 
sicilleri gözden geçirilmelftedir. 
Göksuvun tarihi kıymeti de can. 
landmla.caktır. 

cektir. 

Bir amele ağır 
yaralandı 

Dün akşam ür.eri Besiktaşta 
bir kamyon kaza.Si oımuŞ, şoför 
Hayrinin idaresindeki kamyo. 
nun ekmz boıvsu patlamıştır. 
Hasıl oln.n sarsmtıd."Ul kamyo
nun üzerinde bulunan ameleden 
Musa birdenbire yere dllşmUş ve 
başından ve muhtelif yerlerinden 
a{rır surette yarala.nmrştır. 
Yaralı ifade veremiyecek bir 

halde basta.haneye kaldırılmış. 
şoför yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

0--

Dü.nkü ihracabmız 
Dünkil ihracatın yekunu 217 

b!n liradır. Diln. Almanyaya ce. 
vız. lngiltereye tütün, Çekyaya 
çekirdek. lsviçreye kuşyemi, 
Mısıra tü!Un, Danimarkaya bar. 
sak, Bulgaristan& balık ııatıl-
mışhr. 

--<>-
Altın Fiyatı 

Dü.n bir altının fiyatı 27 lira 
15 ku~u. 

• 
- 75 - Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

Birinci kata vardıkları zaman 
Kristin sanki kuvvetli bir insi. 
yakm tesirinde imiş gi~i doğnı· 
ca iki kanatlı büyilk bır kapıya 
gitti. Kapıyt itti, a~tı. i~~ye ~i 
di.. Jak da nişanlısını tal:ıp ettı. 

Kanlı 
Yazan: Ga.ıton Löru 

Bu oda hakikaten esraren«iz. di. Büyük bir karyolanın Uz.eri duğu halde hiç bu suali duyma. 
çiçeklerle doluydu. Karyolanın mış gibi yürUııltiş gitmiş. sonra 
baş ve ayak uclarında dört mum da yeni bir fikre itaat ediyoryanıyordu. Fa)tat oda o kadar muş gibi o odadan koridora çık
büyüktÜ ki bu mumlar duvarlar. mış ve karşJ köşedeki odaya gir. 

~i resimlerin ytızUnil farke. mi~~· oda ()nbeşinci Lui mma· 
dilecek şekilde aydmla~mrvordu· nmdan kalma bir oda idi. Yata. 
()danın ber tarafnı& bır am ko- im karşısında ayak ucunda Mar 
kusu sinmişti. . . · Kristin d,..a...,ı pencereye gıttı. ki Lui - Jan • Krayston'un bır vı.·-:__,ft t pan· resmi vardı. Fakat pe.ncurlar ka-
bir harekctw cau'""rt .aç. 1' w palı olduğu için odaya hakim o. 
curla.rı itti ve odaya gttnUn ışıgı lan alaca. kanuıl:k içinde portre-
doldu. alılarl kaı>lı deki simanın kime ait olduğu 
Baştan ~ h a R.o. pek belli olmuyordu. 

olan bu odanın cıuvarlarında Jak da hemen Kristinin arka. 
man mevzı•tarından çtkrıtmış i İki resimler vardı. Ja.k nişanıısının smdan odaya ginnişt. genç 

bu 
-'-lerle pek fazla :ılil~~uıar muhakkak ki şimdi 'Markinin o-
~~~ h mı ö. dasında bulunuyorlardı. 

oldu~u ve hemen er res Jak i~ye girince kapryı ka. 
nünde uzun U%tJr. durduğunu l)adı ve tam o srrada. Kristin bir 

havretle gördü· · k ard Nihayet l{ristin bUtii!1 ~- fervat op ı ... 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

dı: 
. - Gel, dedi. sen de gör .. Bak 
15te can:ıvar herif zehirli okunu 
bu delikten atıyormuş ... 
. Jak da gözünü uydurarak içe. 

nye baktı ve daha evvelce de 
trokan görmüş olduğu için bu 
kere artık Markizin söylemiş ol. 
du~ sözlere tamamen inandı. 

Fa.kat artık Markiz ölmüş ol
duğu için ne yapabilirlerdi? 

Bu suali Kristine sormadı. E. 
sasen genç kız fazlasiyle müte. 
essirdi. Fa.kat 'Kristin sanki bu 
suali olmmuş gibi söyleruniyc 
başladı: 

- Oh, Sessi, dedi. Ben senin 
hayatını pek fena mUdaf aa et. 
tim .. Fakat ölüne hiç bir ı.arar 
~tmemesi için her şeyi yapaca-
.., 
gıın .•• 

XXIV 

DRUlN, ÖLÜLER MUHAFIZI teri inceden inceye tetkik ~~- )ı{arkizin odasını, Markinin <>· 
ten sonra yüzli taıtallfls etnıt.ff ~r daSJtldan ayıran ve bemen kar. 
halde Jakm yanına döndU. Fil. yolanm bit~ bu)undu~n duvar 
hakika Jaka ııoıayordtt ali!"· ~ da l'.r vtlzlik .-ıııetinde delik Artık kendilerini ebediyen ·· 1-..:akiJe...!-I vardı. Buradan i-,.;ye I!flk sm. Kultrey'e bağlıyan bu cUmle Ja-

görmedi,...öi, onun sov eu rıu• --r- - h _ ,_,_ trt <;tınlril vordu kı ayretler içinde brraJmırştı. 

1 NG1L1Z parlamentosu a. Bqkalan oıaa.. b .. 
vam kamarasının son bir hailevi edi seu~k ~:rdc 

toplantısı, . tam bir nikbinlik, yill edeceği manzara ka ıs~} -neşe, enerJı. ~a·.ası içinde ya. da~~ ürperir... rş n. 
pıldı ".? lngılizlere. has bir ta. . İngilızlerin şa.kaln.n kendile. 
k~ nüktelere, ıatıfelere, gü- nne mahsus. ciddiyeti kendine 
l~!ere .s~bep oldu. mahsustu-:-. O s~b~ le ı..o d 

.. İI1f>ılızlere has" diyonnn. Corcun 'T·lrkiye :le lr:m" o.~ 
Çünkü ~nun kendine göre bir smda yapı~aı:ı hudut anl:lşma-
ebemmıyeti vardır. İngilizlenn sından, heı·u~ı:in Ç>nünd,. "Tür 
~ht jl'artldrlJllarmr anlamak, ki~ ile lr-Jk a :"Ulada; ~ 
bılhassa harp mmanlatmda. ~~eftw de ~ ınc kendile. 
dalga dalga. muvaifalayetler ve nne maaeus bir !~tile telakkı 
muvaffakıyetsizli.kler karşmm. etmek istiyorum. 
da onlann hakiki düşüncelerini Yoksa bu yanlışı başk tü keş~etmek, ve bu hadiselerin Hl mazur gönn~in i~i. r. netıceye olan tesirini tahmin yoldur. HiKMET MUNJ°ft 
eylemek başlı başına bir sanat. 1----------~= 
tır ... 

Onlar. herkesin gUlmediği 
~Y~· kahk,.ahayla gülebildikleri 
~ıbı. pek eglenceli farzettiğimiz 
hadiselere karşı da ~ayıtsız ka· 
la bilirler. 

Mesela Çörçil "harbi kamn
madığmnz takdirde kafası ko. 
parılacak adam benim... Zira 
avam k~marası azasının akrbe
ti, barbar ?1l1İP1erin elinde bel 
ki bundan da fena. olacak-t:ır ,; 
dedi~i 1aman avam kamar~ı 
azası gülmeden kırılmıştır ... 

ti de vardı. Bir ye...-de duramı
} Ordu. 

Şimdi de kl"Ddisini nereye gö
türliyordu? 

Kristin derhal mühim bir yer 
ycşfct.nı~i. Buradan hem p.. 
toya. gırenleri. hem de şatonun 
ölilleri!'li gi)zliyebiliyorla.rdı. 

Druın, şatonun ve ölülerin mu. 
hafızı <iS: aynı işi görüyordu. F~
kat Druın hareket.siz, cansız bir 
ada?1~'· Enerjisini pek büyük 
lıasıslıkb sarfediyordu 

Günde ~n beş saat 
0

çalıştyor. 
du. Eksenya şatoda kimse bu. 
lunmuyor. o zaman hem şatoya, 
hem. de ı:ıatoda yatan ölülere hük 
medıyordu. Küçük kulenin me. 
~~.rır. i~'eri o k:-dar müh~ de
gııdı. S1.::ned0 dört me...ardan faz. 
l~ ka~ı:ı;ordu. Eütiin bos va. 
~ıtle~ını kendisine avırmış oldu. 
~ hır topr&ğı kazmak ve sel>. 
7.evat yetiştirmekle ~itiyordu 
~onra b~tün ba ~ d'.? bi~h başm~ 
ı~are edıy~r ve Marki bu arazi
n!". ve ba~ın bütün gelirini ken
dısıne tcrketmiş oldu~ için be.. 
ia Meta ihtimam gösteriyordu. 
Bazı seyvahlar ve arkeolojik a. 
ra~tırmalara gelenler onu za 
çok meşgul edivordu. 

Druin'in bUtün havali. doğ. 
muş olduğu memlekete avdetti. 
Bu arzularının tahakkuk edeceği 
gUn yaklaşıyordu. Dnıin mem· 
leketinin vahşi ormanhklan ara
ırrnda. yaşamak istiyordu. ÇllnkU 
aynr vahşi dekor foinde diinyaya 

rinviıEWEL~ 
~V6'NIT 

• 9 Ma)'IS 19%1 

Bır neferin teberriiü 
Anadoludaki cenge iştil"&k edıe

mlyen, güzel Aydını dilşman iltti
lbmdan ku~ak maksadile çar
pışan arkadaşlarma bedlye olmak 
Uzere Yiresell Mehmet oğlu Ali 
admda bir nefer bUtün nakat mw
cudu olan 72 lira 20 parayı H.ilAli.. 
ahmere teberru etmiştir . 

9.5.1941 
il.Ol A)uı11 

baberlerl 
il.il Bant 

prug-ram 
8.44 Ev kadmı 

IJ.Ja Solo 
earlnlar 

1%.M Ajanıı 
baberl~rl 

IS.015 Soln 
şarkılar 

lS.ıo Kan11ıJc 

pro,rram 
18.0S Radvo 

'llnr 
lnıartrtl 

l 8 SO Çlftr tR'lt' 

19.SO Afnn"' 

ba?ıerlerl 
19.44 Ziraat 

takvbnl 
19.50 Sı-çl•mttt 

t•ırkt ve 
tllrkUlct 

'0.lli Radvo 
r;nz ~U1ı1 

%0.41S Temflll 

%1 .30 tktıoıat 
"8Utf 

orkl'tltraaı 

22.so o\ tarı• 
hah"rlrrt 

l'?.4~ ftR 'n !<lllon 
0 \ traın 

2ıl 00 <'a:dıand 

rı:: Cuma ICumarte. -> _!Mayıs 10 ayıs 
:ıııı= 
4 Re.lbır: 12 1 Re.hır: ıa ._ 

H~ır: 1 HıYTr: :: 

'ıd4İU~ı ' .... :ı tı l'.ı.aıı \ _.,.,, ... ~ ...... 
UIUlefllt 
cif\"'.,,. U9 9.16 6.48 iM 

Ötle ıa.ıo U1 1L10 UI 
tklndı 1'7.05 8.Gl 1'7.85 uı· 

Ak,am te.H it.Ol M.16 n.11 
Yat.ı n.eo 1.4'7 %1.0! LM 
hmak 1.49 ı.ae 2.41 , ... işitmediği mub&KA._ .. ı. · - Kri~tin derhal koşarak bu de- Bilhassa Kristin onu her~ bi. 

Jak nihayet sukutu boZUP ~~t li~e ı;?:özünü uydurdu ve balana. raz daha fazla endişeye düştirü. ıısma bir sual ~nnuş. a; yı bitirdikten sonra Jakt ~a~- yordu. Artık genç kızın harare. 

...... __ .......:::...:....:.:......!!~='!..:.........::Xr~ist=_in~o~s:ırada==-::.y:an~ınd--a-bu_lun-______________ "_ .. ___ ~------___: __________ (l>e- uemı 1•ar) 

gelmişti. 
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rak harbi 
(Baş tarafı 1 incide) 

durmadan onlan hırpalıı.mışıardır. A. 
adler a~ ı::ayıat vermlşlerdJr. lngUiz 
zayilltı hiç mesnbeslndcdlr. İngilizler 
300 den tazıa eıılr almışlardrr. Tayya. 
re ile muharebe meydanına nakledi
len toplar lrak astlermln hezimete uğ
ramasına yardım etm~tir. 

ln~lz hava lmvveUeri Elra!Jlt tay 
;yare meydanını tekrar bombardıman 
etmişlerdir. Çıkan bir yangın bir hım 
gan tamamlle uıh'"IP etm!ştlr • 

İki mouırın bir tayyare berhava ol. 
muş bir çok to.yynre all-ır hesara u~
ramışttr. •rnyyare meydanmm hava
lanış pi. tuı~e çukurlar açmıştır. lngt. 
!iz t<:ıyyıırclcrl hemen hemen hJçb!r 
mnkavt'meUe karşıl:ı.şmnmqılardrr. 

:ıadyo blnas: tahrip cdllcli 
Beynıt, 8 (A.A.) - Ofi: 
Dün saat 21 denberl, ll'ak tel

,raf servisi, bütün faaliyetini kes
m ştir. Baı'{dat rndyosu, mutaddan 
daha zayıf bir tarzda dinlenebil
mektcıılr. Sanıldığına göre, neş.. 
rlynta devam eden, normal rad
do difUzyon postası değil fakat 
kral sarayına yerleştirilm{fl bir 
mUrsiledlr. Bağdat istasyonunun, 
tayyal'e meydanınm ağır surette 
bombardıman edilmiş olduğu öğ
rcınilmlştir 

Alman yardımı 
Kahire, 8 (A.A.) - Raşlt AllniD 

bir vardım taleblııl mutazammm oııı. 
rak mihvere yaptı:;-ı müracaatlar ce
vapsa: kalıpıvtır. Son haberler lrak 
hA.diselcrln.ln haklld mahiyetini daha 
ziyade aydmlatmaktadır. Bu haberler 
deD anla§ıldığına göre lrak Mdlselerl 
vakltsl~ yapılml§ bir aakerl darbeden 
ibarettir. 

Aakcrl mah!lllere göre, hakta ge
ıılf mtkyaata barckAt vukubulmaml§ 
tir. Burada cereyan eden askeri hare. 
!teller ı.aıt derecede ehemmiyeti haiz. 
dir. Aynı mahfilierdekl kanaate ba.. 
lalırsa lrak orduaunun ancak bir laa
mı Raşlt Aliye mUzaheret etmektedir. 
Raşit Alinin tahmln elt\gt yardmıı 

ırörmedlğt antavıııyor. Bununla bera
ber nı•bver propagandıı.aı senelerden.. 
beri 'J'.ı memlekete o kadar kuvvetle 
~lem'ştlr kl bu meselenin ta.snyesı 1. 
c;ln ~peyce bir zamana ihtiyaç butl 

oıacıı.'ltbr 

ALINAN stı.AmA.R 
liahlre, 8 (A.A.) - Orta §Ark umu· 

mı karurgt\hmm tebliği: 
Irakl.sl iğtinam edilen malzeme ara
d1 '3 top varclrr. 400 den fazla em 

·tınmıştır. 

Inı.k ordusunun, ruıkert aergtızeşt • 
•llcrln t~lid ile Hnbba.nlycye slnslce 
va hnır,1ne b!.r surette btıcum eden 
kıs mn. karşı 6 :Mayısta yapıtan ve 
muvııtr ı'dyetle t tevvUç eden hareket 
timiz len sonra, Habbaniye ve .Basra· 
da vaz'yct sııkln olarak kalmaktadır. 

ŞAMDAIU NtlMA 11ŞL'ER 

Lon:ım. 8 (A.A.) - Londranm sa.
~hlyeUı m:ıhflllerl Viglden verilen ve 
Şam!ıı!<.1 tn<'ill:.: koruıolosho.nesin!ıı ~ 
rap h:ı•kının hücumuna uğradığına 
d::ılr olll.%: habcl'lerl tekzip etmektedJr 
lt'r. Şam konsolo::h.anest 15nünde cere· 
yan .. den hMisc hııklkatte çok ehem
mlyeuı ıdir. Atılan bir lki tqlıı. bir
kaç C3.m kınlmılJ ve aükQn derhal la· 
de ed lmlşUr. Bu ehemmiyetsiz Udi· 
acnln bu kadar tuyUtülmesinde h1c; 
§Uphesiz Vlııl radyosunu nUfuzlarJ al
~ :ıtınt§ bulunan Almanlar amil oı
mmıtur. 

Kahltt, 8 (A..A..) - Orta Şark ln· 
gUlZ bava kuvveUerl umumi karargA· 
bmm tebliği: 

lng111% hava kuvveUerl, Çaqamba 
gtlntı, Btı~dat tnyyare meydanmı bom

bnrdıman etro!f ve btnıı.lan ve tayya• 
re m~~ dnnma giden yolu hasara uğ
ra tmı,trr. Bağdat civannda Va.,a§ ba· 
nıth!.ncstnc tnm isabetler ke.ydedllml§ 
ve bu:::ıun n"tlc:<'~nde ~lddetli üıfllftk· 
lar nlmuştur. A.skerl binalara isabet• 
ter kaydoıunmu'1tur. Ho.naldl'de yerde 
dumn b\:vyareler nzerlne bombalar 
atılmtııtrr. 

Hıı.hbanlyc mmtakasmd:ıkt tepeleri 
tsg:ıl edeD tngfllz krt.nlıı.n mUnferld 
a.skerlerln zaman z:ımnn açtığı ateş 
harlcuıde, pckaz mukavemet gl:lrmllş· 
lerdtr. lngill:: mewllerlnln ş:ı.rkmdaki 
muhl\srm kuvvt'tlere. ln!!lllz hava lruv 
veUerl tanı.!mJıın ağır htıcumıar ya· 

p\!mıştır. 

1RAK HARtctm NAZm.I 
ANKARADA 

Ankara, 8 (A.A.) -Irak har
biye nazırı B. Naci Şevket bu 
sabah şehrimize muvasalat et.. 
mi§ti'r. 

RAŞ1T ALİ BAG:DADI 
'l'ERKET.I'l 

Krrhirc, 8 ( .A.A.) - Röyter: 
Mısır gazctc!erinin Bağdattan 

aldığı haberlere göre, Ra!'dt Ali, 
aleyhinde yap·'an umumi teza.. 
hilrleri m''tnkrp acele bir ...t.. 
te Ba~adı terke~. 

Söylendiğine ~. tmhtk Irak 
hariciye ~ Tevfik S\tmeydi 
Bir .. - A'bd91 llt-lı ile bulıuş.. 
maktl!Rnta~ ile~ 
:\ mrı~.21a baroiııeıt "bip. 

~obru t 
Düşman müfrezelerine 
hücum eden İngilizler 

Esir al ılar 
--<>-

Bingazi bombar-
dıman edildi 

!(ahire, 8 ( A.A.) - Ort.a.ş<:rk 
İngiliz hava kuvvetleri umumi 
karargfihmın tebliği: 

Libyada, İngiliz ha.va kuvvet. 
!eri, Bingazide askeri hedeflere 
ve Berka, Benina ve Deme tay. 
yare meydanlarına muvaffakı
yetle ağır hücmnlar yapmL5lnr. 
dır. Berkada bir hangara isa:bet 
ltaydedilmiş ve yerde iki tayya. 
re tahrip olunmu.~tur. Bingazide 
esas mendireğe bomb:ıl?-r isabet 
etmiş ve yan~ınlar ve infilakler, 
başka hıısarlar vukua getirmiş.. 
tir. Bombalar. Bin~azide gemiler 
civarına ve Beninada yerde bu
lunan tayyarelerin yarilanna 
düşmfürn.lr. 

Habeşistanda, Amba • Alagi 
civarmdı ftnlvan kol'an ve İal. 
yan mevzileri bo~bamnnan edil. 
mistir. Gondar tavvare inme mey 
danına hf\r Fransız tayyareleri 
tnı-afmdan hücı.mılar yapılmış

tır. 

l~Iiz hava kuvvetleri, Akde. 
niUle bir J?'Cl11İ k:ı.filesine hücum 
etmIBtir. l:ki ticaret gemisine 
tam isabetler kavdolu:ı:ımu.<]tur. 
Bu gemilerin ikisi de yana vat. 
mış bir halOc bırnkılmnftır. Va. 
purlarm birinclen avnca bir du
man sütunu çrkma:kta idi. Deniz. 
de bir oüşman tayyaresi di.işU. 
rülmfü:tür. 

Sah gecesi Malta.ya b1r hücum 
olmuş ve binalardn b:ızı ha.cıar 
vukua gclmiRtir. Hava dafi ba. 
tarvalan iki Ytınkcrs-88 ve !"e
ce avcrlan bir Yunkers-88 dil.. 
§ilrmU.,crt.ür. 

Yukarıdaki btitl\n harekô.ttan, 
büttin tnı?iliz tavyareleri salimen 
üslerine dönmüştUr. 

Tas ajansının 
bir eKzibi 

(Bas tarafı 7 incide; 

nm Nevyorktan aldıf,;rı bir haherl 
neşrctmektedir. B:.ı haber, Ünited 
Pres ajansının Vişi mubab:irinin 
bir telgrafına g3re, Sovyetler Bir
liğinin garp hudutları üzerinde 
bUyUk askeri kuvvetler tahşit et
mekte olduğunu bildirmektedir. 
Ajansın bildirdiğine göre, :Mos!to
va diplomatik mahfilleri de, garp 
hudutları üzerinde fcvknlô.dc bü
yük mikyasta kıtaat t.nJışişatı vu-
kua gelm~ olduğunu tebarüz et
tirm~ktedir. Bilhassa uzak şark
tan garp hudutlarına nakledilen 
kıtaat sebebiyle. Siberya demir -
yolu Uzerinde yolcu nakliyatı dur -
durulmu13tur. Garp hudutlnnnn mcr 
kezi Asyadruı da büyük askeri 
kuvvetler nnkledilmektcdir. Doğ -
nıdan doğruya başkunuuıdanhğm 
emrinde bulunan jk.i ihtiyat hava 
ordusundan birisi, şimdiden }{iyef 
askeri mmtnkll.Sl emrine verilmiş
tir. Bu hava ordusu, 1.800 bombar
dıman ve 900 avcı tayyaresinden 
mürekkeptir. 

Kara.deniz ve Hazer denJzi fllolan, 
Baltıkfllosuııun harp gemllcrl ile tak
viye olunmaktadır. 2B Denlzallt gemi· 
ıd, f:S torpido ve 18 topçeker, bumlı:ı· 
ra nakledJlmlşUr. l{uznet.~v·un riyn
ııetlnde bir ıuıkert heyet Moekovndcı.n 
Tahrana hareket etmlgtlr. Ajans, bu 

heyetin Tahra.na g6nderilmcı:'~ln. !ra
zım merkez ve garp kumnlarmda kt\ln 
tayyare meyd:ı.nlarmın Sovyetler bir

llğlııe verilmesi mcseleııl ile alMtadar 
olduğunu· tebarüz ettirmektedir. 

Tas.s Aj:ı.nm, §U ciheti beyana salfı· 
hiyctl!rllr ki, Domelnln Unlted Presıf· 
in meçhul muhabirinden aldığı bu 
§llphe uyandırıcı tarzdil yaygaracı ha 
bert, muharririn hasta fantazisinln bir 
mahsulUdUr. Kuznetsov Yolda§, Tah
randa değil :Moskovada bulunmakta• 
dır. Baltık tııosu mmtaknsmcıan Ha· 
zer 0.3nlz1ne veyahut karadenl2.e hiç
bir denizaltı veyahut torpido nakle
dilmeml.§tlr ve nakledllmemektedir. 
Sovyc~cr Blrll.ğinln garp huduhann· 
da hiç blr "BllyUk askeı1 kuvvetler 
talı§ldJ,, vukua g~ ve derpl~ 
edllmenıeltt..nr. Domci'nln habl!rlnde, 
o ela :ka.baca tahrif edllm!ş olarak rnov 
cut yeg!ne hakikat ecmmeslnl. Novo
sbirslt'de daha iyl konaklama şeraiti 
mevc11: olduğundan, bir piyade fırlm• 
ımım lrkutak mmtakumds.n Novosl· 
bfrak mmtakaımın nakledilmesi teşkil 
etmelr:tedlr. Domel haberinin btlttın 
&'91°' ~ abamı, ,ancak taııtazldls. 

Britanya üzerinde 

Bir gecede 
23 tayyare 
düşürüldü 

Lorıdra, 8 ( A.A.) - Öğrenil
diğine göre, bu gece büyük Bri
tanya üzerinde 23 düşman tay. 
yaresi düşürülmüştUr. Bunların 
22 si İngiliz avcıları, biri de tay
yare dafi bataryaları tarafından 
düşürUlmUşttir. Mezkflr gece zar. 
fında 23 Alman bombardnnnn 
tayyaresinin tahribi iki rekor 
tesis etmektedir. 23 adedi bir 
gece zarf mda Büyült Britanya 
üzerinde dü.5iirülen dUşman tay
yaresi adedinin en yükseği oldu_ 
ğu gibi, 22 adedi de bir gece zar. 
fmda İngiliz avcıları tarafmdı:ın 
düşürülen tayyare adedinin en 
yükseğidir. 

Amerika limanla- A k A k un~ 
rındaki ecnebi s erı ceza an ... 1 gemiler da yapılacak tadılB 
Müsadere ediliyor Ankara, 8 (Va1:ıt) - Askeri keri davayı diğerbit~ 

vnı;~...ıon, 8 (A.A.) - Mebuıııın muhakeme usulü kanununda ya. kemeye nakle karar ttıf 
meclisi, Blrlt'şlk Amerika J.lmanlarm- pJlacak tadilata dair kanun !~- IAhiyctini haiz oıac~,., 
dıı muattal durnn ecnebi vapurlarm yih lis · -~ı.-eı• 

ası mec ruznames1ne alın. Seferberlikte a:>ı>~ 
mUs:ı.dcre ve milli mUdafaa 1.§lerinde t B ·ı mış ır. u tadı esaslarma göre melerdcn veri!en 
kullanılmam !cln reisicumhura alAlıJ. ahval · · y • • ıcabettırdlgi takdırde or. tı'ni tahdit ode~ .~.lf'I 
3·ct veren kanunu kabul etmlşUr .. Bu dl ~ 
kanun şimdi Ayan mcclıatne gttml§tlr. du emniyeti ve askeri disiplini fıızı vazifesi ~-.:~ı: ;.ııl 

Mezkcır kanun ikisi Aımn.n ve 2s mubafa7.a bakımından milli mü.. üz.erine en bliy .... ·r~ 
ltalynn olmak tızere 83 ecnebl vapu- dafaa vekilinin talebi üzerine as- Jmrariylc sefer~:ı 
nınu istihdaf etmektedir. kerl temyiz mahkemesi bir as.. kada.r geriye bı 

80 haziran 1942 de müddeti bitecek 
olan bu kanuna göre, deniz komtııyonu 
ecnebllere alt bUtlln vapurlan satın 
alm:1k veya klralamağa da mevzun.. 
dur. 

Mitıvere alt olup mUsadere edilen 28 
vapurun trllraUc tamiri devam etmek
tedir. 

Antakya 
elektrik 

ve l sk en def• .. ısı' muessese 
j.şi ile meşgul ol~ 

Bu ayın ilk yedi günü zarfID
da Alman bombardonan tayya-
resi zayiatı bu suretle 73 e baliğ Stalin'in 
olmuştur. Halbuki bütün nisan 

Ankara, 8 (Va1'1t) - Antak. 
ya ve İskenderun elektrik mües. 
seselorinin belediyelere devri 
hakkındaki kanunun tatbikatın
dan olmak Urere maliye, dahili. 
ye ve nn.fia vekaletleri mUmes.. 
sillerinden mürekkep bir heyet 
yakında Hataya gidecek ve bu 
müesseselerin belediyelere devri 

Diğer taraftan 
kara elektrik ~~ 
işletme şekillerini~ 
Uzere nafia vek 
nan kanun ıayihaS' 
!iye enclimeninde 
lunmaktadır. 

ayı zarfında düşürülen Alman başvekı·ııı•g...,, 1• bombft.rdrrnan tayyarelerinin a. 
dedi 87 dir. 
----------ı Almanya ve lngilterede 

Fra sa 
(Bas tarafı 1 incide) 

1 - İşgal altında bulunnn Frıı.n 
sa ile i~gnl altında bulunmryan 
Fransa arnsmd:ıki hudut emtia ve 
kıymetlere nçık bulundurulacak -
tır. Şahırlar da, bir mmtakadan 
diğerine vnhim hastalıklar veyn 
yakm bir akrabanın vefatı mnna
sebetile geçebileceklerdir. 1ki mm 
taka arasında re5i:ınslz kartpostal· 
!arla muha.bcro serbesttir. Kara 
ve hava ordularına mensup asker
ler de mezuniyet halinde şlmJlye 
kadnr bundan istifade etmiş olruı 

deniz askerleri gibi serbestçe bir 
mmtakadnn diğP.rinC geçebilecek -
!erdir. 

2 - lşgnl masraflarının azal -
ması için müzakereler başlamıştır. 
Bidayette masrafüırm günde 15 
ılA 20 milyon rayşmark tenzili dü
şünülmektedir. Bu tenzilat senede 
takriben üç dört milyar rayşnıark 
lık bir fark gösterecektir. Müza
kerelere devam edilmektedir. 
Bir lta.lyan gıızetcslnln hücumu 

Milano, 8 (A.A.) - Popolo Di
talya, ba~akalesinde §Öyle yazı
yor: 

Fransa, uğramış oldı:ğu hezimet 
tenberi fld yfu>.lü bir siyaset takip 
ediyor. Fransız siyaseti, hM.isele
re göre tahavvill etmekte ve Frnn 
sa, bilyUk demokrasllcıin nihnt 
zaferi hakkındaki bUttln Umilleri 
kaybetmemiş göriinmektedir. Pek 
aşkia.r olan bu Fransız manevra-
lan, kmisenin göztınden kaçma.
mıı.ktndxr. 

Aynı makalede müstehzi bir li
sanın Lavalln yenlden ortaya çık
masının içtinabı gnyrikabll bir hal 
olduğuna ~aret edilmektedir. Fran 
sız siyasetinin baromeh'esi olan 
Lava!, kabineye göre ortaya. çık
makta veyahut meydandan ka.~~1 
maktadır, 

Bu go.zete, Fransızların tereddilt 
i~de bulunduklrmı kaydetmek
tedi ... 

Almu.ıı alcyhtruiığı 
Zürih, 8 (A.A.) - Volkareclıt 

gazetesi Frnnsadald vaziyete dair 
yazdığı bir makalede !'iliyle diyor: 

Bazı sendika §Cflerinln Lavale 
mliznheret etmelerine rağmen 
Fransız işçileri, Fransız halkının 
büyük ekseriyeti ile birlikte Al
manya ile yakınl~mıı siyasetini 
reddebnektedirler. Hemen hemen 
bUtnn sokak bn.5lanndn dö Gol'Un 
a.r.ı.nasuın rastlnnmaktadır. Bu ar
ma bilyük bir "V" harfi içine a· 
lmmL~ Loren haçmdan ib:ırct o
lup duvarlara çizilmektedir. Halk 
öğle zamanı ve akşam Uzcri 1ngi
radyosunun Fransızca ne§riyat ynp 
tığı sıralarda bu ne§riyatı dinle -
yenleri mhntsrz etmemek için le
lefon muhaveresi yapmamaktadır. 

Şimali Fransndakl ild vehlrden 
itimada Iayık mc.wmbnlardan alman 
haberl<'l' Amerikan gnzctclerlnin 
verdiği bir ha.beri teyit ebnekte -
dir. Bu habere göre Fransızlar İn
giliz tayyarelerinin F.rnnsa üzerin
de Almnnlara ka.rvı harekatta bu
lunmalarnu. bombardrmanlardan 
en zıyadc kendilel".I mutazarrır ol
duldarı halde, memnuniyetle kar
§ılamaktadırlar. 

Süveyşe hücum 
Kahire, 8 ( A.A.) - Mısır 

Dahiliye NezaretiniA tebliği: 
Dün gece, düsman tayyareleri 

Süveyş kanalı mmtaka.sma iki 
saat süren bir hUcu.m yapmış
lardır. Devlet demir Yollarında, 
telgraf ve tele.fon hatlarında 'ha. 
zt hasar vulrua gelmiştir. Fakat 
insanca. zayiat Yoktur. Hava da. 
f.i..Jı.ataaa.lan ~ ~tır. 

nasıl kar§ılandı? 
Bcrlln, 8 (A.A.) - Yarı reBmt blr 

menbadan blldlrlllyor: 
Stallnln ho.lk komiserler h&yeU re

l.sllğine tayin edildiği hakkında M08o' 
kova&uı verilen haber Berlln 8lya.ıı1 
mahfillerinde çok btıyUk ibfr alA.ka 

uynni1rrmtştır. 

Alınan barlc!ye nezareti, yabancı 

gıızeteciler ta.rnfmdan aorulan sualle· 
re cevap olarak Sovyet kaynaklarına 
nazaran bu değlşlk11k sebebinin Molo
torun halk komiserler heyeti relsllğ!n
tien çekilerek bütun taaliyetı.nı hart• 
clye kumlserllğlnc hasretmek arzu· 
ırundan doğduğu aöylcnm!~lr. 

Berlmln ne resmi ne de yarı resmi 
mabfülerlnde bu Bovyet beyan.atma 
hiç bir şey n:ve edllmcme1rtedlr. 

LONDRADA NASil.. 
KARŞILANDI 

Londra, S (AA) - Stallnln Sovyet
ler birliği komiserler heyeti relsll~e 
tayini Londrada Rusyıı.ıım d!.hllt blr 
işi olarak tel!kki edilmektedir 

lngillz basını bu dcği.,ıkllğl bahis 
mevzuu etmemclttedlr. 

Yunanistanda 
Avustra'lyamn zayiatı 

3.000 
Oamberra, 8 (A.A.) - Avustralya 

harblyo nazın Spcnder, Avuatralya 
kuvvellerl ba§kumnndanı general 
Bıamey'den bir telgraf aldığını ve 
bu telı;rafa nazaran Avustralya impa 
ratorluk JruvveUerlnln Yunanlııtanda
ki znytatmm 8.000 ldşlden ibaret bu· 
tunduğunu bildirml§tlr. Öllller, harp 
esirleri ve kayıplar bu rakama do.bil 
di.r. Bu milnasebetle Yunanlatana ilı. 
mç edilen Avustralya kıtaatmm 

16.000 ki§I olduğu antll§ılmı§tır. 

ViLKi 
18,000 kişinin önünde 
çok mühim bir nutuk 

söyledi 
---0-

Hit er 
Hiç bir zaman bizim 

gibi bir millete 
rutlamamıştır 

Nevyorlc, 8 (A.A.) - DUn akşam 
Madlson Skar Gardende yapılan bir 
toplantıya 18.000 kl§I f§Urak etmi~r. 

Toplanbda hazır bulunan Vendel 
VUkl, deml§tır ki: 

.. Gittikçe artan Amerikan istihsal! 
tmm İngiliz adalarına varmasını te
mln bakmımdan Amerika llzımgolen 
tedbirleri altrsa İngiltere zaferi kaza. 
Da"l\ktlr. Sevkcdllen ha.mulelerln hl. 
maye edllmestnl, fakat dnha az aöz, 
daha çok fillyatıa ve derhal himaye 
edilmesini. istiyoruz. Amerika, harp 
malze:ncsinln emniyet altmda teslimi 
nf temin 1çiıı, himayeli vapur kanıeıe
rlnc, clcnlzlerdc deYrlyclerc, tayyare
lere himaye kuvveUerlne vesaireye 
milracaat etmek mecburlyeUndedlr. 
Amerikanın zayıf olduğu veya har

be fena. ba.zırlnnm13 bulunduğu he.k. 
kmdakl mlllOlııızaian reddediyorum. 
lngiılz imparatorluğu De Amertk.aıım 
Hltlerln ve fnbrlltalarmm maharet 
ve ka.blllyetlnl lstıb.salft.t bakmımdan 

geçeblleceklerlnl blllyonım. mtıer 

hiç bl::- zaman bizim gibi bir mlllete 
rasU'lmamıııtır. mtıer, kar§l!!lD& çı.. 

kncak acı tccrllbclerden kendl.ainl ko. 
ruması içiıı, kendlslnln DA.hl olan 
putperest m.hm& yalvarsm.. 

Tarihin a.kifl boyunca hiçbir mn
tet Amerikan milleti kadar ~~!1 
ol:ma.ınt§tll'-t - ~ 

İki gencin ölümüne sB 
olan şoför tevkif ed 

(.Baş tarafı 1 incide) 
ye sevkedUerek sorgusu sonunda tev-
kif ed!lmlştlr. 

Tahkikatı idare eden mtıddolumumt 
muavlnlerinden Fehmi Çağil, dlln sa
beh y(lllmda seyrllsefer altıncı §Ube 

mOdQrU Faik Abrak olduğu halde vn· 
kıl yerinde bir kcşit yapmııılıı.rdır. Ke· 
§tf .sonunda tcsblt olunduğuna gl:lre 
vo.ka ~f.!yle cereyan etmi§tlr: 

Şo!ör Arif oğlu Huan. gece ağa· 
beyi.si Hilmi ve teyze zadc:ıi 'Unıver
ııite kimya ~besinden HulQsi oğlu lb· 
ean De beraber evveııı. evde 1ç~ıer, 
sonra dıı Beyoğlundaki özcan gazino
suna gitml§lercllr. Yalnu.; Ha.aanm a• 
ğabeyiai Hllml lçmemlş, Hasan ile İh· 
san 11damakıllı sartıOJ olduktan sonra 
hep beraber tek numarnlı otomobille· 
rln çalı§acağı gt1n olmamna rağmen 

Ha!latım otomoblJ.lne blnmiJlerdlr. 
Kendisini bilcmlyecek derecede sa.rhot 
olan H&ııan, polisler tara.fmdan numa· 
ra.sı okvnmamak 1çln çok sUratıı git
meğe bıı..~lıı.mıışttr. Blllıass:ı Harb!yeyo 
gelince buradRkJ noktadan kaçmak 
için sUratin1 arttmnış, fakat sürat 
ytlzUnı'\en direkstyona hA.ldm olıı.mıya
nık h~arm bulunduğu ada tlzerln· 

Hayırsever bir 
yurtdaş 

Ankara, 8 ( A.A.) - Kızı:lay 
umumi mrekezinden bildirilme.k
t.edir: 

Gemlikte fabrikatör Yahya A. 
lcmdar'm ölümünden evvel yap.. 
tığı vasiyeti mucibince merhu. 
mun veresesi taraf mdan cemiye
tiınize 2000 lira teberru edilmiş.. 
tir. Bu hayırsever yurtdaşrmızın 
cemiyetimize karşı yapmı.5 ol. 
duıfu bu kıymetli yardımı Kızıl. 

b • 

ay cemiyeti umuınI merkezi te-
şekkürle karşılar. 

Romanyada 
Yahudilerin radyo lan 

müsadere ediliyor 
Z:ülcrO§, 8 ( A.A.) - Radôr a

jansı bildiriyor: 

Yahudilere veya. Yahudi şir. 
ketlerine verilmiş olan radyo 
ruhsatiyeleri dün neşredilen bir 
emirname ile iptal olunmuştur . 
Radyosu olan bütün Yahudiler 
makinelerini polise teslim ede. 
c.eklerdir. 

Bu tedbire sebep, Yahudilerin 
radyoda. aldrklan haberleri dev
letin menfaatine zarar verecek 
bir tarzda a.ğmla.n a.ğiza. dolaş
tmnalandır. 

Loid Corç 
Çörçile itimat reyi 

vermedi 

Londra, 8 (.A.A.) - ÖğreniL 
diğine göre, avam kamarasının 
dünkü müzakereleri esnasında 
hükfuneti şiddetle tenkit eden 
Loyd Corç hiliitlmete itimat tak. 
riri hakkında rey vermekten is
tinke.f etmiştir. 

Yine hükfımetl tenkit etmiş o.. 
lan eski barbiye na:zm B. Hore 
Belisb.a ise ~~ Wıime 

• ku!l1anm.J!iP;r.ı 
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. . ve ıntıkam 
konferans verıl dı ,ar~1i~~~~~ :;;tıya~:!ıa:e~l: 

/\. Arap. düşmanını kırk yıl takip 
"''" ~·rı yaşa:'an bir ana ile ·baba cder<·k bir gün ele geçirmiş ve 

takıma kararlle ÇtiCDklarW öldürmüş. Sonra da= 8&tlr - Acele ettım ... demif'. eV!ade girebiliyorlar 0evıet1erin tarıhindc intikam 

~e·. 181 Ekrem Tur bir 
llbu:ı h , 
~e d alkw!ert arasmda. 
'tnıi~vaın1 h faaliye~~ylc 

ıi)a...._t o an Bevo~lu hal. 
•.:: ett· · i 8 nn. Saat 17 ... 

ır..;~etı~~t salonundan, be. 
~ ~anan gen~ kız. 
~ biı- eJnırler işitiliyor. 
~e ıy0 f'alondan keman 

~-!it 1~· biğer odalarda 
k '<1ller -~~n kurslarına de
' ogretmenleri bekli. 

ıı...ltı
1 

~Y Ekrem Tuı :.ı 
b:~iıı :ın~a çalışır bul. 
~ıtıda n hır senelik faalı. 

~i rnaıumat verilme
ı...:ıı ~· Eyin nazik reisi 
~it aalıyetlerini her 
f~t'l~a~n muntazam ve 
il Sontı avn ayn tetkik 

t~lındu~ bana şöyle iza. 
lll-ıi~ın · 

Ol~alt . 17 41 erkek 427 
~tıla~re 2168 azası 

.... ırı llltthtelif ltollarda 
};~ i ar. Bır sene zar. 
~eti~Ulll_! ~oplantı. ve 
lt e 5i.> ıçtima yap. 

ttporet•yrı maiialya ;ooriyor • • • 

yucu eavmı j?ittik<:e artmaktadır 
Propağanda mevzuurıda _28 

konfLrans verilmiştri. Milli gil~
ler layık olduğu alaka ile tes'ıt 
edilmektedir. Halkevle,.ine gö~ 
terilen alakaya çok müteşe~ki
riz. Bu alakanın giln geçtikçe 
artacağına emin bulunuyoruz. 
Halkev1eri halkm sinesinde H\yık 
olduiiu ülküyü bulmuşt~. . ~~ 
k<>yfiyet hedefe varmak ' ·ın 11

-

mit ve cesaret verici bi_r kuvv;t 
kaynağıdır. Buna en gü7.el_ . ~ır 
m;~alı şu vaka ile göstere?ılırız: 
Mmtakamızda oturan bır karı 

koca mahkemeden bo§anma ~a
rarı almış ve çocuklarını taks~ 
etmişler. Babada kalan çocugu 
ana. anada kalanını bab.~ ~ın 
dan haftanın ınuayen ~nle:ınde 
görtilınesi hararda na?arı d.ık~a. 
te alınmış ve buluşma y~rı 0 a. 
rnk ana ve babanın tal~~ıle m~ 
keme Be) oğlu Halkevını tayın 
etmiştir. - A. K. -------·-

~~1 edebiyat kolunun 
~\lştu konferans serisi Toz re.ııginde bir nıupmba gtyen 

aı~r. Konferanshra ve ya,mı gtzUyecek kadar suıkA olan 

1 a memnun edici- tunıı §11 emri verdi: ~Jen 
"t llanatı - Yolu gözetle bakalroı .. 
~<>lense~r kolunda.. ke. var mı?.. ızıenmıştUer. 

lteıeil'k koro, pıyano, Kuyt•ı tıir yeroe g ıklı ço· 
. lıir ı dersleri venl-1 Amanı:ı yanındaki tıCrserl kıl k· 

ı 4 Be~e bu dersle- cuk ye.va§çacık ba§lll1 uzatara • 
lbl.....": •• 07 Vi bulmnatur ' E"et dedi: bir araba geııyor. 
~ ı ...,. · - • ' bekledim 
~~ 8e 127 tanedir. _ Bekllyelim .. Beş sene · 
ı:'ıet11tın ev korosu ve muh. BeD 1aklka da!ıa bekltyebfiirlJ11· 

6() anıar Uzefindc: bir Sesini kesti. Arabanın tekerlekle: 
•oıu ~onser verHmi!itir. rlnden sır.an gtırUttU yavll§ yavaş u 

. li ~l'ad.a olduğu gi. z:ıklaşt: Duvarı te . Edırnede muva.f. _ Demek villl ssğdadır. 
'13i~ıllcr vermiştir. Bir 1 takiben yurUrsem mesele kalmaz. 
' ~~7l~!'.! _55 ?.ir. . : Poz aldıkt:ın onra bOğtık bir sesle 
ltınaM·k klı. Jımnastık, il 1 rıne devnm etti: . 
'L. .. -.ı e t ~ "k d 1 l l!uZ c ld lhırtdan elllUl "'tkıı • s e .. ı · ans ar, _ Kcı ıının orada o uı;-· 
lt•-..ı Ve giires üzerinde ısın" 

"<l"tr m ·· ııö ledim ya .. 
1..... ~ Ya~· _ Evet. evet; size Y 

'-;1rıa v:ım -:- İlk ol.ul Btraz evvel pencerede idi. 
'?lt Olrn fakır vatandaş. Ya hizmetçi'!' •• 

ll'ıi~ti ak Uzere 1265 li. - k. tıczgln bir hareketle 
~ r. scrs ı1 çocu 

'tl,;·3haneleri kurs. omuzıarını sillterck: daJ1 r 'lll'lrc . . . v~ ı.ncU. onun ar)ta.llID 
"'-"- le. ıngılı .. ""' fran- - Ş• bre " d .. er sa-~· ""'l?.c;ı ""'"• ktı J4ÖB)'u e -. 
•lt•iorı ter<'Ume. fran. bahçıvan. da çı tnı~k ozerc evden sa· 

tL. • almanca ameli balı P3ruıe gl ud n evvel dön• 
)»1'a', ~.~no~rafi. ci.<'ki - di. bahleyın çıkrır: ve :ıı a 
d~1

1~k ve motör· (oto- mcz. uktu. zorl:ıkla te· 
~rı vermistir. Bu Adamın rengi uç 

Ilı ~ta trıüdavim"' val'dYr. neffUS cdlyordudın aıııı.z. Araba geç-
?'. &.dedi son 21 ayda - D<!-onekt~~yle~klerlml yap. Ka· 
'tarcı U. Hal gl · nl oıabllnıek 
,, lJ 1'" y k nır."..ôllla ma ye fo ::. auın 8Ubesi - pınm apa r 

~e tliaı~· kitan. kari. için blrrı"" içeriye gi . aram! .. Dfye 
~~de b~!'inden ibaret dört - Pcl•I, hani benim P 
~l> ~~~ \'tlda kitaosarnva serserı çocuk sordu. a.ıa ceplerini 
~ ·~rru tem· d"J • Ama bOyUl< bir tel-

ı n e ı rnış. ' 
aradı: 

beslemek veya intikam his'eri 
uyandırmak, millete veya millet
lere huzuru haram etmekten 
baska bir ı;ey değildir. Tarih. 
misalle doludur. 

Bu21in dünyada iki biribirine 
zıd c:re:ı.anm tohumları ekili. 
yor. Biri. tarihin dersinden öğ. 
rendiğimiz gibi ezilen, mahvolan 
milletlerin kendilerini intikama 
hazırlamalo.rı. ikincisi harpten 
sonra insanlı~ı ebedi bir sulh ve 
sukOna kavuşturma ('~aslarının 
kurulacaı?ı vaadi. 

tngiltere ve Amerikada dev. 
fet ::ıdamları muhtelif vesilelerle 
bunu u·krar ediyorlar. Hi~ şüp
he yok, ki bu dava, bütün insan. 
lığı kendi tarafında bulacaktır. 
Yalnız bu cereyan nt"' derece in. 
tiltam hisc:i ve hırsı il ... yuğrulan 
ınilletlPri tatmin ve teselli ede. 
cek ?.. Bunu simdiden tahmin 
etmek imkii.ns1zdır. Fakat dUnya 
ti'çiisiinde bir tcşebblisün her şe· 
,.; , ':t l-ileee?:in" inaıımak icn. 
tx-~cr. 

fııt•knm mc\·zuunda Gedik Ah-
met pa~avı hatırlamamak im. 
karısızdır. Otranto fatihi Gedik 
Ahm"t paşa emri altındaki as
kerleri iyi idare etmedi~ iein o 
zaman şetı7.ade olan Beyazıdı a. 
zarlamıff. Bevazı+. hiddetlenerek: 

- Bır gün seni bu cifretinden 
dolayı pişman ederim. demişti. 
Gedık Ahmet Jl&§a derhal §U 

cevabı verdi: 
- Bana ne yapa.bilirsin ki ... 

Babamın ruhun., yemin ederim, 
kı bir gün tahh geçerse~ _senin 
hizmetinde bulunmnmak ıçın kı. 
ltç kuşanm3Jll. 

Bir gün Beyazıt hakikaten 
tahta geçti ve l;edik Ahmet pa.. 
şa sözUnde durdu; kılıç kuşan-
madı. 

Beyazıt hatırladı. Ahmet pa. 
şaya: 

_ Sen pek eski §eyleri hatır. 1 
tıyorsun. Gencliğim zamanının 
ııatata.nr. 1 unut. Ktlrcmı kuşan 
ve düşman1armım aleyhinde 

kUllan. • .. led·;ı:;· 
Beyazıt, bu sözlen ~y ıFiı 

va.kit düşınanlari~lt m~cadclc 
etmek mecburiyetındcy~ı ve bu 
mücadelede yüzünü agartacaıc 
kumandan Ahmet l>aşadan baş. 
kası olamazdı .• 

Ahmet p ,a kabul etti, hart-.e 
girişti, çarpıştı. muzaffer oldu 
\'e l)RdişahmvilzllnU a~arttı. 

Karaman seferinin dönii<;?n~<' 
Tookapı saravmda bli~k bır zı
yaf et vl'riliyordu. Vc~rlere, ~~
mundanlara hil'atler ıhsan edılı: 
vordu. Ahmet naqa ela orada idı 
ve ihıranmı beklivordu. 

Padişah ona da ttısan t"ttf. Fa-

_ !:şu yirml frank n; geri kalan 
y1nnl frarıgl da .anra vereceğim. 

- Ve bundan sonra battalığmn bir 
mlkdar arttırmalısınız. Bu iş size ga· 
Jlba R<ı.ka geliyor. Şimdi aı.zt oraya 
götUr•ccğ!m. Fakat. bu mllaaft trr
s:ı.tJ eld<' etmek için sekiz güncleD be· 

rl cannn çıkıyor. 
- PekllA .. Pekll! .. Fazla Jlmdıya 

lUZam yok. .Aradığrml buldum. 
- LAkL'l aradığınız acaba bil kadm 

mıdtr? .. Buna emin mlıln!z?" il&• 
ıom ys .. Yenılmak insanlar içindir. 

_ Hayır .. hayır .• odur; tA kendisi .. 
sonra stn de gördün. Uzun boylu. na· 
rln yapılı bir kadın değil mi? .. Evet, 
odur: nnydl yUrU bakalım. 

Çoc:ı!t, saklandıtı çukurdan dıpn 
çıktı. üstll başı gayet pejmllrde bir 
balde idi. On dört yqmda pilkü
yordu. Adam. Dapkaamı ısın gözleri· 
nJn tızerlne !.nd!rdlktell eonra müte
reddit adım'arıa yavq yavaı ytlril· 
meğ ~ııtladL VIUA. yolun OZcrlDde 
teli. Sağmda ve solunda bqka evler 
yoktu. Akşam güne~lnin gön1erdlğt 
fUB, vlUAyı iyice aydınlatıyordu. 

Serseri çocuk merdivenleri çıkarak 
zili çaldı. Kapınm arallğmdaD beyaz 
elbiseli gtl7.:eı bir kaı'lm gözüktü. Te
bessllm ederek: 

- Geı:ıc ml geldin? .• Dedi. Her gUıı 
oımaı: ya~ Daha dlln verdim. 

Serseri, küçUk oınuzıarf:;le, teessür 
ttade eclen çehresiyle küçUcük bir ço
cuğu aI1dJnyordu. 

- Evet, gene g .. ıaım; dedi. MalCını 
ya.. tnaana ber gün yemek ı&zmı. Bu 
ctY&rda a1zden merh&meUl lD.an yok. 
Ne kadar gUzelslniz .. K&lbh\lz de ber 

t)akUdarda Nl,anl&aanlar: K • 
üsk1ldar, Şeyh camisi Topha.DelJoğ- a yseri ı;f chtupları: 2 

ıu so'<akta oturan yUn ı,ı;ı şefi lzz<'t K • 
özer ı.e ayrı yerde Sebahat Demir. I ay ser r de 
Rcnç?>er Refik SUdUak lle HC\V\"ıt l:ı: 1 şehirliler saytiye1ere 

taşınma hazuıını yapıyor 
kunçer. D. D. Y Haydarpaşa hareket 
memuru E. Ertuğrul Poll\tkan ile P. 
lltu7.af:cr Sarac;oğlu, Tesviyeci mua
\"lnl n. Nuri Pehlh·anojtlu lle Sabıı· 

hal Slımra, D. D. Y. da. l\mPlf' Hıuıan 
Tunçay ile Ayşe B:ı.ltncıısr, Ş!rkctl

hayrh•cde makinist A. Cemal Yalaz 
\le D\llıer Kusku, Maarif AAnatoryo· 
munda işçi At-durrnhman t.::r"rk lir 
Arife Oruçoğ'c. Kndıköyll elektrik ı
daı rJindc Bcytullnh Göç ile Nazmiyi" 
Arıc'ln. 1 

Ko.dıl•ii) dr. N'~ılıuıanlar: 

o. D. Y. Hareket m. O. Dchzııt ön 
~n ile ~ Hayrllnıı"Sn. Hııydarpn{ndo 

oturaıı F.ml.'lk t>nnknsındl\ rııemur 

Ahmet Er ile Muhsine GUrkanlcır. Kt· 
re tc TUccan Bo.~t.ancıda oturan Ah 
mPt ]..~unmmcr Tn c;ı ile Ayrıe Bt!nnı
ırtyc, c~rcrağ:ı.d!l oturan t.aıcl>c l\[ 

Şakir l~zyetkln nc Hayriye ÔZ"Ctkln 
Plvadc 'Oırteğmf'ni Halil HfümPt Yo· 
la~ ile Fatma. Mub.eine Atallk. öıtrct 
men T:.ırhan Kılga ile Mll7.eyyen On 
sun, Askeri fabrikalar fen şu ... ~ııınd 
memur Tevfik Tunçman llo J<'atnrn 
Nehrlb';:n Kunak, Levazım 'üsteğmeni 
Hil8eyın C&hlt 'Onal ile Ayşe Gllzlde 
Aslan, Berber Aziz öncan ile (İltbn• 
Jlyc C-<1.5me sokakta) Kurt 7.ade l{urt 
Menı ır Fahri Coşkun ııc J<'atma Şllk 
riy<' • 'rdoğe.n. Komisyoncu Nlyıu:I 
Doğun •• ln He Hatice İffet Senııoy 
Dokumacı Hasan P'Jkrt ile Havvn 
Zebra Uzdllli, Tramvayda işçi lımail 
Gllnnn Demir ile Hacer Çetiner, Gllm
rUk .ı/I. Memunı :M. Sellml Sevil ile 
F. Safder PanUr. 

Bahriyeli Salimin 
arkadatı da yakalandı 
Bırkaç gün evvel Bcyoğlunda 

Gardenbar'da metresi Müker. 
rem Sevinci taban<:a ile öldüren 
B:thriyeli namiyle maruf sabı. 
kalı Salim müddeiumumiliğe ken 
di kendisine gelerek teslim ol
muştu. 

Hadise esnasında, ~alim, Mü. 
kcrreıni öldürürken, barm kapı. 
Ja.rını kapıyarak halkın çıkıp is. 
timdat etmesine ve Mükerrernin 
kaçmasına mani olan Salimin ar
kada,sı Besim de dün yakalan. 
rnış, adliyeye verilerek birinci 
sorgu hakimliğince tevkif olun. 
muştur. 

----<>--
Naftalin bol 

Bazı muhtekirlerin naftalin 
ihtikarı yaptıktan anlaşılmış. 
tır. Haklarında şiddetle takibata 
girişilmiştir. Zira naftalin ih
tikarına hiç bir sebep yoktur. 
Bu maddenin şehirdeki stoku 
boldur. 

kat bu ihsan öltlm allmeti olan 
siyah ketenden bir kaftandı. Ve 
biraz sonra üzerine atılan dilsiz
ler Otranto fatihi bUyUk kuman. 
dam cansız bir halde yere ser. 
mişlerdir. 

N.A. 

istanbuldan Kayseriye gidecek olanlar 
güzel bir yaz geçirebilirler 

/ 

J( a ysc mı in birinci derece deki say/M..J6lerindeıı Talas 

Kayseri, (llu ... usi) - Deniz se
\'i:reslnden 1043 metre irtifada ~ 
lan Kayseri. Erciyeşln, eteğinde 
dl.iz bir ovaon kurulmuş olduğu iç.in 
llkbahann son aylanmn gelmesi 
milna"cbctile Kayserililerde bir 
hazırlık başgösterir. Bu hazırlık 

Kayserinin etrafındaki §irin bağla.: 
ra ve sayfiyelere gitmek iç.indir. 

Bu, Kayserinin yazın pek sıcak 
olması, aynı zamanda genifı sokak 
ve caddelerin ve eski karata§ bu
naltıcı binalann çok bulunup ve 
bahçeli binalann az bulunmasın
dan ilen gt'lmektedir. Fakat, se
:ıelcrdenb<!ri 9.dct edinilmiş olan 
şehirden dışan göç meselesi zanı
ri bir ihtiyaçtan ileri geldiği için, 
bunlara sarfedilen binlerce meb
lağ; bir fuzuli masraf olarak ad
dedilmez zannederim. Çünkü Kay
serili buralara göçmekle bir ta.ola 
iki kuş elde ediyor demektir. Biri 
hava tebdili ve diğeri de ki§ ya
kacağını ve bazı mevadm bir k»
mnıı elde etmesidir. Bunlar ara-
smda: pekmez, köfte; elma, ar
mut, tlsllm kunJaU ve fuulya, IJ9ıo
tate11, patlıcan, kabak ...e hatıl 
bir çoklnrmm bağ ve bahçelerinin 
yanında tarlaları olduğu için bir 
SPnc fnsıla ile ekin ve bostan ek
meleri masraılarmı fazlası ile çı

karmış olurlar. 
Hemen, hemen her Kayserili a

ilenin bir bağ vE'ya bahçesi vardır. 
Bağı olmıyanlar hariçten gelmiş 
ve daha yeni yerle§en memurlar
dır. Bunlann bir kısmı da kira De 
bağ ve bahçe tutarlar, Bağ ve 
b:ıhçelerin m"vldlerine göre kira 
fiyatı 20 ila 150 lira arasındadır. 

Bazı mcmurlarm bir çoğu şehir
de aile ve çocukl:ırmı sıtma tuttu
ğu lıaldcı bağlara göçmezler. Bu
nun sebebini bazı memurlardan 

sorduğum zaman bana. §U cevabi 
verdiler: Bağlarda. akrep, çiyan ve 
yılanın bululllll!lSı ve §imdiye k&
dar böyle yerlere göç ettiklerini 
bilmedikleri içinmi§; ayni zamanda 
vesaiti naldyenin iptidai eekilde 
idame edilmesi ve yollarm bam 
olup bağa ve bahçeye varana ta
dar toz toprak içerialnde bulunul
masından ileri geliyormuş. 

Fakat, burada §unu tebarüz et
mek isterim ki bağ ve bahçelerde 
böyle hll§an hayvancıklara tesa 
düf edilir.oe de, bu bazı s<'mtlPr 
münhasırdır. Ve oralarda da §im
diye kadar hiç bir hayvancığm ze 
hfri ile ölilm vaki olmamıştır 

Yalnız, yolların ham olu§u. sıh
hate mugayine de, son zaman_ 
larda bazı bağ semUerinin yolları
na parke döşenmeğe bqlanln.lftır. 
Bu mUna.sebetlc de sıhhate muga
yir vaziyet biraz olsun ortadan 
kalkmıştır. Buna binaen Kayseri
lilerin onlara kal'§ı yegane vazife 
leri bağa göçmcğe te§Vik etmele
ri ve snnrndan dn onun kendisine 
bu Jylliği yaptığından dolayı dola
yı teıekkUrilne nail olmalarıdır. 

Burada şunu da tebarliz ettirmek 
isterim ki yazı Kayseri bağ ve 11&} 

fiyelerinde geçirmek için Adana 
.Ankara, Konya ve hatta latanbul: 
dan bir çok zenginler gelerek, bu 
takdire lAyık yerlerde neşeli bir 
gün geçirip, sonbahar geldiği za
man memnuniyetle memleketleri
ne dönerler. 

• * :(. 
Bu yıl Kayserinin bağ ve sayfı

yelerlnde meyvanın her senekin. 
den fazla olduğu söyleniyorsa da 
bundan 21 giln evvel havanm an~ 
bulanması ile mevsimsiz yağan kar 
meyva bahçelerine hasar yapmlı'~ 
hr. Zarar yandan fazla değildir 
Yine bağ ve b:ıhçelerde yiyecek v~ 
kurutacak kadar m<'yva vardır 

• * 4 • LEK E Trakya ve 1.stanbuldald §e)ıir 
halkının bir kısnımm zanıri tahli

tan oerı kııç ı.ane do.\t dcği§Urdin?.. ye cdllıncsl mUnasebctilc Kayseıi-halde o nisbelt" müf!.ktlr. 
Kadın gUldU. 
- .Pekl\ll. Buglln de sana bir şey

Jer vereceği"Tl. Fakat.. Allahım •• lm 
dadıma yeti§!'" 

.Ams, açık kapıdan içeriye daldı 

Bu hsreketiyle çocuğu yuvarladı. Ka
dını da sıkı sıkı bileklerinden yalta 
ladı. Kadın, mlltemadlyen haykttıyor: 
ve çırpınıyordu. 

Ama, lmlrane bir tavırla: 
- Kea ııeainll- Yoksa .eni öldUrl\• 

riim, dedi. 
Adamın avuçları kuıkac gibi kadı· 

nın '>l!ekleri.ııl sıkıyordu. Hiddetin te· 
ılrtyte tımanm yUzU o kadar çok bu· 
ru§muştu ki, kadm, korkUIUDdaD se
sini lteatl. Korkudan gözleri f&ltqı 
gibi ııçılm11; göğııU de heyecandan bO· 
yük bir aUraUe inip çıkıyordu. 

Scnıeri çocuk kapıyı kapatm~u: 

elleri cebinde, seyrediyordu. 
Ama, korku qılayan bir aUkQttan 

aoııra yllzUnQ kadına doğru uıataral<: 
- Beni tanıdın mı? .. diye eordu. 
Kadın, eliııden geldiği kadar geri 

çekilmeğe gayret ederek cevap verdi: 
- Slzl tanmuyOrwn. Kimsiniz'!' •• 

Ne iaUyonrunuz? •• Para mı!

Korkudan ses! boğuk çıkıyordu. Jı.. 
ma, gevrek gevrek gWdü: 

- Ben senin kocanım ve beni tanı· 
mıyorsun ha! .• Benim diğer ınaantar
dan farkını yok •• Demek bir daha gel· 
memln unk&n harletnde olduğutıu 
zannediyordun. Be§ sene.. Evet be§ 

sene oldu. O zaman ytrml Qç YB§Mda 
idin. Ylmdt sekfs yqmdUm: ve o sa
mankl kadar gQze1ıdll. Belki de daha 
gUzelııln. Senin tçln kafamı patlattık· 

ÖldU~Umll zannederek 1dmb1llr ne ye gelmcğc arzu edenlere söyliı 
kadar se\lnmlşsl,dlr?.. L!k1n. i§t.e y_ebilirlm ki..' Kayseıinin §İrin sa~_ 
kal"',.ındayım. I<'akat tamamlyle kur· fıye ve baglarmda neşeli bfr za
tula.madıı:11: kör oldum. Altı ay, bas· man geçirerek Tilrkiyenin bu iç 
tahanedc olllmlc mUcadcle ettim. sen kısımlarmm cennet gibi yerlerini 
do bu acınacak halimi fırsat adde<k de g3rınüş olacaklardır. O zaman 
rek kaçtuı.. onlara bu znnııi göç, birer hava 

Genç kadınm bilekleri. merhamet• tebdili mahiyetini arzetmekten 
•iz ellerin pençealr.de Adeta 2:edelen· ' başka bir şey olmı,>ncnktır. 
mitti. "lerl.ııde duracak hali kalma- Turan 'ALBANT 
mlftı. Hemen hemen korkudan bayı· 
ıacalttı. 

Ama, kadını snrsu: ve: 
- Ne oluyorsun? •• Dtye sordu. Ba

na, doRUarından bahsederken Aaabm 
yeı inde idi. Beni aevmodtğlnl söyler· 
ken naıtnde bir gayri tablntk 3'0klu 
Hatırlıyor musun.,.. Hatırlıyor mu· 

sun?" 
Blrıl"'nblre blddctinden bir canavar 

glbt kudurdu; ve tellttuz ettiği etim· 
leler ağzından kesik keııtk c;ıkmağa 
tıaılad>: 

- Bana bak .. Ben bir paçavrayım .. 
Bir ma101üm .• .Amayun! Ama evlen• 
menin ne demek olduğunu biliyor mu· 
sun?.. F.vet ııenıin .. Sensin. Seni bul
dum. Senden fenalık görc!llm. Fakat 
kim" Görüyor musun kinimi .• Ve bel· 
kt de seni h!lA ısevlyorum. ötek!.ııo 
~rfklne para verdlın.. Eski bir hız. 
metçl:ien seni bu taratıarda gördük· 

ıor!nl ~A'rendim ... Bu çocuk bana yar
dmı etti." İ§te geldim... Bugün seni 
ellmdı>.n kac;mnıyacağtm.. Artık kim· 
senin olmJ}'acakmı •• 

Dlfl"!rlnl gıcırdatb. 
yavq kadmm boynuna 
yordu. 

Elleri yavaş 
doğru çıkı· 

Ka1m. b!nu: kendini toplar gtbt ol· 
du; ve he)ccanlı bir s slc kekeledi: 

Hen de~ll!m; yanılıyorsunuz. Si
zi teml•ı ederim, yııııılıyonrunuz! sızı 
hiç b•:- zıımo.n görmedim. İsmim Lttl 
Şareı:ıır. Yirmi d!Srt yanışdaynn. tıd 
rene f\'\0 el cvlrndlm. MUthlş bir yan· 
lı§lık. SIZ(' yemin ederim ki. yanılı· 

yorsun uz!" 
- Sensin. d dl mn. Eminim. Tl' 

nl.ııln kvkusundan anlayorum. Sealn· 
de •• Vakıa biraz d ğlşmlş ama Kor
kudan olsa gerek. 

- W>n değilim!.. B seneden son-
ra ko:.udan ve sesten lruıan tanınmaz 
B<'n dc~ıllm. Beni öldUrccekslnlz .. Hal 
bukl, 11tz: bedbaht eden kadın dostuyla 
ferıü bir surette yaşayacak. 

.A.na, bir mUddet aUkm ettL GUzel 
kadma biraz daha eğılerek yllzU.nü ve 
saçlanru elleriyle tetkik etU. Birden
bire, sanki görmek fstiyormU§ gıbl 

bira?.: rlııha yaklB§arnk haykırdı: 

(Deı•amı 6 ncıda) 

1 
Yarın, bu sütunda 1 

Tayın getfrdlklerı 
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Merak il bahisler: -----ı- . . -
Dr. Şükrü Mehmet Devlet DemTryoİtarı ve .Li.~anfll'afl 

Bud pe le ı t nun 
kalkmak Uz r ·11. G nç \ ık bir 
bayan bır tak i oto:"llo ı i d n tnP 

rek ko ıı ko a i: tas\ c n gıl"ii. G6z 
lerini etrafa c \ ı ı< i:> kırd: 
Her h ide ar'ldı mı ul IT'amı' o 
lacak ki birdC'nLıı ur ı ılı 
Ani bir karar vNOrC'k l h'll l ıl t 
giş sine gıdip .r i: t ~on ı 
bıleti almak ı ın nt sınd 
aradı. Kendi ile> ı k a 
nen şık giyınmi bir 
mUşkUlden kurtardı v 
yetsiz bir m ı:.ıı · ,ı g· 0 memuruna 
uzatıp iki bil l 1 lı. K dm C'ndı-
sine acele t 
rak koııa ko 
tavırlı adam onun pc iru bırak -
madı. Dudaklarında hafif bir tc 
bcS8Um bclirmiı ti. Kadının 1:-u ka
dar sabırsızlık gö termC'sinin se -
bebini anlamQ! veyaht•t anl r' ~mı 
t;annetm~ti: H<.'r hald ba"<"ket 
otmPk üzere ol3n birısini uğurla
mak için bu kadar acele ediyor
du. Hakil-ııtcn de kalkmak üze.re 
olan trenin birine im<'vki vagon
larından birinin penceresinden şrk 
bir subay uzanmış kal balık içinde 
birisini aramakta idi. Hemen aynı 
zamanda birlbirlerini görmüş olan 
kadınla erkC'ğin dudaklarından se
vinç ve muhabbet ifade eden bir 
sayha koptu: 

- Stefan! 
- Mirka! 
Subay pencereden eğilerek, a

yaklarmm ucuna basarak yüksel -
mJş olan kadını kucakladı. Arka 
arkaya bir çok defalar öpUştliler. 

Kulakları tırmahyan bir ses i.5i
tildi. TrPn hareket etıni«ti. 

- Güle, gille, güle gUle ! Mek
tup yazmayı ihmal etme! 

- Sen do yazmayı unutma Mir
ka. .• 

Tren gözden kayboluncaya. ka
dar yerinden krpırdamamış ve e
lindeki mendili mllt<'madiyen sal
lamış olan kadının sol elinin par
mağında bir nişan yüzüğü vardı. 
Halbuki subayın parmaklarında 

böyle bir yUzllk yoktu. Demek ki 
kocası değildi. Bunlar, garip gü
lllşlU şık adamm gözünden kaçma
m11tr. Kendisi kadını bir an bile 
gözden kaybetmeden biraz ötcsin
do durup beklemişti. Kndm istas
vondıın tıktrktım sonra da. pe;,inc 
takıldı. 
Artık kadının acelesi yoktu. Ya
vaş adımlarla isasyondan çıktı ve 
şehrin m!'rkC'zino doğru yürümeğe 
başladı. Bir pastahaneye girip bir 
eyi r ~ PdiktC'n sonra teFrar ge

zinti in" devam <'tti. Nihayet bü
' ük bır kö kUn kapısından girip 
,., .. 7.d n kayboldu. Garip gillüşlil şık 
adam \arını s t kadar oyalandık
tan sımra kö kü'l kapısına yak
laııtı: 

- Art de ıııiz. dostum. biraz 
evvel i 0 ri girmi olan bayan bi
zim mn -a-ı:ıyn u ~rayarak bazı eş· 
yalar ısmıı ı it. Tabii siz kendisi
ni tanırsınız ••. 
Kamrı kRr ısındakinc müsteh -

ziyanc ba1 tıktım sonra, uzaWnn 
bol hah i i göri"nc<' d<.'rhal tavrını 
de'h tirer k : 

- Kontes D::ı.rdossy'den mi bah
sedi~ orsimuz? 

Siz.in m azanıza girmek tenez
ziılünde bulundu · r kC"ndinizi bah
tiyar addC'1lniz. Çok z ngin ve ki
h'\r bir kadındır. Ko"aSI Kont Dar
d088y memleketin kodnmani<ırm
dandlr. 

- Eve.t kPndl ini tanı)onım, 
subaydır, a~ ·u II'i., 

- Sub y mı? Nr mü'la rbct 
canım. TC'myiz mahk m .. ı azası. 
Kansından ylrmi bes ya.c; fazla ol
masına rar.mr>n önun i in her çıl
-rnlığı yapmaya hazırdır. lforkmn-
'lnIZ, tehlikeli bir i"O giri rni.ş ol
mazsınız! 

Şantaj: 

İki gün rıonra, kendisini tıiccar 
olarak tamtmıı:, olan adam tekrar 
koşke dôndü. Kapıcıl a dolgun bir 
~iş vererek kontC"sın u ağıyh 

teınacsı temin otmcğe muv ffnk vı
du. Onun vasrtasile> de Kont slr 
örilşmek imk" nını temin <'•ti 

Kont s kc n ·~·nı hususi mi. :-.ıdr 
alonunda k,.bul l'tti. 71\ar<'t<;i 
mUşkill bir \aziyettE' bulunrın bir 
dam tavrı takmmı tı: 
- B<'ni mazur göriınüz kımt€ :-; 

conaplAM, çok n lk bir mescl"
lı>n brıhsotm k m buriyot"ndf'
·m... l'ıf le f b n n " ör bir 

meslek erbabıyım. H , u i bır ro
is hafiy ~l old 1 umd:ın hC'r eer"t 

halk ile tema tm<'k mrcburiyc-
:Jnde kalıyorum. n tlnrımdan • i-
' bUyUk ı.· nt · ı gr pu !1 

aleyhinizde hfr tuz k k ır-tıı ·unu 
oğrenmiş. Bu nt j ı c t i, nn-

1 olduğunu bi medı • ·m bir tarz-
da sizin alevhlnizd c.ok k n· •r 
hir ith!lm Al ti ..,ı il 

curcba hastahanesı clld Vfı zUh· - ı 

• vi hastaıık!arı sabık !lekımı. pa. ı·şıetme Umum idaresı ılan 
~esi, çarşamba ve cuma gllnlerl 

2 der.. 5 c kadar, Beyoğlu htlkttı.l -~ 

"'-~ raıı caddesi, No. 09. Tel: 40916 Muhamm"n bcı!eli ua2:;o) ~ira olan 7000 adet mubteı~_e.,.. t'. ...-
kunk (16. 5. 1941) cuma g1lnU saat (15) on beşte Hayda~ 
eı da!ılllndc'tl komisyon tarafından kapalı zarf usullle satııı, r r c Su.c .. tinc ö~ lr , ılı durur ve objektifi dc c r>l, ı 

nin \"PVn pardC"ııilsilnün il ı· yerle-
- F k1• sakın benim aleyhi· rinden birine> gr>çirlro V<' üzeri 

ııizdC' nır fikır VE' kannat brslc- 1 düğmeyi andıran vidalı bir kapak 
"JJ ı: P o l ' - ım ZE'h1.bına kapılma- la örtülü dururdu. Bu sureti<' ötr>
Y nıı. B n hır l''llon ' '.TIJ\r;m. Ila- l ki dtı;;mE'l<'rd0n f rlr 'ilmezdi. Si
k kı.t . udur: ÇNcnin reısi dinde- nr>madn vevn tivn.trodn. ~P."i""' 
kı fotocrrafı bır hrdel mukabilınd" Y"yn istasyonlarda en "r>nt<'rC"san 

KAYIPLAR I 

t tanbul liman idnrc>sinden aldı
ğnn liman kaptanlık şahadetna

mcm ilC' Riz0dcn aldığım nüfus kll
idım i1c askerlik tezkeremi zayi 
tt•m. Y cınisi'li alacağımdan eski
m in hükmü yoktur. 

r. c mz ı v rm ğP hazırlanıyor. sahvrleri., kollar ve vidalı kupa 
Fak ıt b'"'lki o samimi dC'~lt m ~ bir Rn için makinC"nin iıs•Unrlı-., 

t ıl<' bü~ ılk bir fclukctm ö .;ek"r >k .,ikı1rlarının r<'t.ımini çl"-
Karıtan . l<'bmet Ali Tarakçı 

(35i55) 
ne g-c çmek imkanı bulunabılir. Ba· kerdi Sonra bu resirnlrr vnsıta 1-
zı kirr 1 r nrı"'lk satın alınabilir- le onlardan para koparırdı. Fakat 
lf'r... bu sefer kUcük bir tedbirsizlik yü 

Kont.es kendi in° haklın bir ka- zündr>n mC'slek hnynlma vC'd3 et· 
dın ı. P zarlık <'lmcğc rnC'yynl ...,;~ 'lluvor'11ı: 

Ta1;köprüden aldığım nüfus ka
' ıdımla askerlik tezkeı cmi zayi et
tim. Yenisini alacnğımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

göründıi: 

- Bu kadar kuwetJi istilıbarn
tımz olduifona görr fotoğrafın nc 
,,.ibi bir h•ı~u ivrti olduğunu da bi
liyor musunuz? 

- lstıuıyonda çekilmiş. Sizin ve 
bir ımb.ıym rt'Smi. 

- A... anladım. Anladım. Re
simde bir .,ııhay var öyle mi? F~:f.
la iz:ı.hat vermeye liizum :ı. oktur. 
Kopyalaı ı ile filmin kari\ satın a
lma bil"" ~ini tahmin e-lr>rslniz ! 

- Vaziyeto göre değişir bayan. 
Acaba !lizce onlann 'nvmcti ne ka
dardır? 

- On bin P ngö kafi gelir mi 
acaba? 

- On be bin yaparsak işi hal
ledebileceğimi vmnrdC'rlm. 

- Pekali. Yann sizi beklerim. 
Ertcc:l glln "Hususi polis hafi

yesi,. kontrsi cok neşeli buldu, der 
hal iı:,tc>n konuşmağa başladı. Ve 
kontesin subayla kucaklaşması sah 
n<'cinl canlandıran rC"smin bir kaç 
kopyasını gösterdi: 

- Ncgntif için o haydutlar beş 
bi11 p<.'ngö daha ic;tedilcr ..• 

Fakat cümlesini bitiremedi. Baş
larında Kont Dardossv olduğu hal
de bir kaç resmi polis salona gi
rivermişlerdi. Sahte polis hafiyesi
nin kim olduğu derhal meydana 
çıkb: Bir çok memleketler zabı
tasınca aranmakta olan meşhur 
şantajcı Mişcl Arduin. 

Enteresan resimler: 
Mişel Arduin yüksek sınıf hay· 

dutlar arasında ''Şantajcrlar kra
lı,, namile maruftu. Onun ba.'}lrca 
marifeti şu idi: Daima Ustünde 
çok kuvvoW bir fotoğraf makine· 
si tll!lırdt. Bu makine ceketinin ve
ya p:ırdesüsiinUn altında göğsüne 

Leke 
(Bas tarafı 5 incide) 

Sensin, sensin; eminim. Yanıl· 
mama tmkl'ln yoktur. 
Çocuğu ç:ığrrdı: 

- Bak, dedi. Gözleri mavi değil mi? 
Se?"3Cıi, cevaben: 
- E\ et, dedi. Fakat, gözleri kadı· 

nm gci7ıerinc ilişince, kadmm büyük 
bir az:ıp lç!nd~ yalvardığını anlayın
ca: Mıwlye do benziyor.. yeşile de .. 
demaktm lcendlnl alamadı. 

Ama, haykırdı: 
- Odur!" Eminim. 
Ant bir fikre aah!p olan bir insan 

tavrlylo !:Ocuğu çağırdı: 
- Ş;ı kolu sıva •. Sol kolu .. Çabuk 

ol. Aptal! Sn·ayamıızsan yırt. Oyuk 
yere bak .• Elimle gösterdiğim kan 
alma Vl-rlne bak. Der!de bir leke var 
değil mi~ •. Mor renglndA bir leke? .. 
B:ık. diyorum sıı.na' .• 

Serseri çocuk bir bakışta mor leke· 
yl gfirdO. 

- St>ylc bakalım? •. diye A.ma hay 
kırdL 

Çoc•ı'< cevaben: 
- PckAll\; bakıyorum, dedi. 
Sinsi gözlerini kadından tarafa çc• 

virdi. Kadının nlyazkl'lr bakışını rar
kctmr·l.tc mUşkCill'lt çekm,.dl. Parayı 

:ma "dcr('k baş parmağını ikinci par 
ınaıtına ııUrl\ştUrdll. Kadın, göz kır 
parnk "pcld,, dedi. 

Seraet ! çocuk bUyUk blr soğukkan· 
lıtıkı:ı: 

- B:r ~eyi yok, dedi. 
- Yalan s~h lUyonnın !.. diye l\ma 

bal!ırdı 

Y, la.n söylrmlyonım: lrke yok. 
ı;-~c. oil aldı sana söylrrdlm. Bıına 

Kont<.'s Dardossy'yi öoi.ıp kucak
hyan subav onnn C'rkek karde"İn· 
den ba!'kası dr<'lldi. 

Sümer Bank tstnnlıul subc.sinclc 
31:; te\ellütlü Ahmet oillu Faik 

lif. E. tlnalan. (35757) 
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~ ................................. ~ 
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ikramiye plônı R;r ftfıkOt dt'vrcsl grctı. Kadının 1 
yilzU yavaş yava~ pl.'mbeıeşlyo:-du. ı 

Ama. korlnınç b'r tPreddllt lçlnıi· 

idi. 1 
Uırdcr.blrc çocul{ ba'rırdı: 

1),. . 1( emcil Ozsan 

! '.,.ar yolları hastahk

İarı mütehaısıs' Dikkat• •• tlt(' biri gcliyo:-.. 
.ı\nu. kadının bll<"klcrlnl tıırnktı 

Ümft.!f~ tıır şUpbt'.' içinde bir an du 
rakla1ı1ıtan sonra Rerl bir hareketi~ 
dönı:ıı- k lıapıt!an c;ıktı: v Urlcek kı" 
ııdımıarla uzaklaşıp gitt!. 

Ser! rı, adamı takip etmı-den CVV('· 

olduı:ı-u yerdt' k la kotın ııçuk h<'nl7.ıı 

k'.lı!m-ı vnkla ~r k konıı tu· 
B·ı •" Uç yllz !nırk d mcktır 

lir f!Jınm. Yok a tekrar A· 
etırirlm. 
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.•tDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs 
ı Ağustos, 3 lklncıteşrlD 

tarihlerinde ynpılır. 

ı 941 tkramİy:?leri 

2 
f 

ô1 
il5 

,~ 

adet 2000 L.lık = 2000.-Lira 

• 1000 " = 3000.- " 

• 750 - == 1500.- -
• 500 - == 2000.- -

250 - = 2000.- -
100 - .., 3:;00.-

" 
50 - - 4000.- -
20 - = 6000.- .. 

Bu işe girmek !stlyerlerln t1.P3) lira •7lil kuruşluk ınu --~ 
ve kanun:.ı:ı tayin ettiği vesikalarla tcklitnamelerlnl muhte-vl rt~~ 

ernıete 
nı ı;-Un !!<41\l (14) on dtlrtde kaı:lar keım!ayo:ı reisliğine " tı1 ~ 

Bu !şc alt şıırtnamt:ler komt.ayondan parasız olarak dağı ,.,,. .. 

*** 
Muhammen hcdeli rn351 95 (oudokuzhl:ı Uçyuz <'llibfr ~ 

ku:-uş) I!.rn oları 4, k:ı.ım takı..-n <;e !ğl uçlan 26.5.1941 P&ZY.....-
15, 45 de kapalı 1.arl usuW ile .A.lkarada ldaı-e binMında satııı -6:: 

B'J işe girmek istlyEnlerln 1451,40 (Bin dörtyUz elllbir ıır-19 
liı"alık n:uvakkat teminat ile ka'lunun tayin f.ttiğl ves!kalarl ~ 
ayn: gll.ll saa • 14,4:S ,e kadar Komisyon Reishğlne vermeleri 1 

Şaı tnameler paıstsı:r olarak Ankarada Jt'~ı>lzeme dalreslJ1dt
0 
4'ftl!J 

§B.d:ı Tesellilm ve Sevk ~!ğlnı:ıen dağıtılacaktır. 

• • • 
Ton ba~ına 75 kur..ır nakll~sl tı. dahil olmak Qzere 9 1'_.,...,~•c.•1ı1 

ner hıı.ngi bir ıstaayonunoa ve vngor 1.çlnde teslimi p.rtlle ~ ..... .,."'·•'• 
J!ra muhammen bedelle 410 ton normal ısmıf purUand çimeD 
US'.Jliyle eksiltmeye konıJmu§t"..P'. f. 

Munakasa 12 :5.941 Cuma.•.lfal gUnll ııaat 11 de Slrkecl48 afi' 
nıwnda A. E. kol!.syona taratmdan yapılacaktır. lsteklllerlJluııl 
10 a kıı.aar 62~,69 lin. r.ıuvakkat •.emln&t, tdl1! ve sair ~ ~ 
lhUva edecek olan kaprııı zar!la.--mı koaıllıyona vermeleri ~ 

Şartnamel!r U" • Olara'ı: komiayoD&ı.D verllmektedlJ'~ 

Devlet Orman lıletmeai PoaRevirA~ 
e.u seneei lmaliltıncJan aptııla J:udl kereetıeler .._. ~:•i 

Bir metre ldlp8ll 
mahNm!MID bedeli 

Parti No. Adedi Metre ldtpl Un Kanii 
l 1610 1715,389 30 00 

11 967 109,448 30 00 

YEKtrN 25'77 186,0ll 

tha!<:· 15 ri.941 Pe:.,embe !rUnU saat 14 de Adanadald ~ 
blnamnda yap:iacaklır Partfle'1ıı lhthıa ettikleri çe§ltıerl ~ 
satış mukavele r.roje'eri Anka.-ada Orman umum mlldUrl~....., 
Adana, :Mersin Or:nan çevirge uıt.ıdtirıUklerıyıe Adanadakl 1\1'"-

bulunmak&a.clır. A 
tır..e'<lt:eri.""t tıc:lret veıılkala.-mı ve temtnatıarmı banın ol,,. 

sözü geç"r. •.ari~te ~ğl~-..en evvel bR2'U bulunmalan. (235' 

Otel yapılmaya elver• 
krrahk bina 

Ankara caddeslnb. e~ n.uteber yerinde fe,·kalade 
\ıular vo aydınlık bir blno kiraldrtır. 

Vakit gazek>ııl ldarrhP.neı;lnc mtinu-aat. 

Kitap kısmıı1.1 

tanzim edip 

• 

Kitap, mecmua, g:ız~te 
TihilPr "~"'"·-~ -~·z.:'..i :~•--= 

"'' ::W?\ıw!lirr9;. .. 

İDARUltn BttEN 
İKRAMiYELi_ 

v•·,J" inhisarlar lstanbul Başmiidiirliigıl 

°"" lç,d •ı:ı ,•ıtüıı ı.0 tu . .ı!armm :ı:•rınaekl satış tezkerclerinlJJ dl 
yıa 94!. '\l{~mı 90:la e:-tcektir. • ~ 

sa•!cr anr. yerıl tez~ereıer.nı l::ı1aylıkla a'ab!lmeleri ıçill ... 
ı ile nşağ"rd'1 gl)ster ilen gilnıerde JlıkkAna aı• kcnturat.arı ve e 
ve iki ~:!et fot.ıgrr.nari. le Kn.o!.ta~•akl ba ruUdllrtUğUrnUZC ':.,~ 
lcrl ve 5 Hıız!ran n-.;. J;şarnı !11\"t \'l' den •onra yapılacak I< ~ 
relerini a ımvaııl:1 .. hakkında k~nun' muameıe y:ıpılııcağı llAD ,.ıu. 

15- Jl':-17-::o Mavıs 941 ~ılrıen Bevo~ıu. Galata, pazı 
Kasımı>:ı.!1a mmt.ıkasınc•a.k! bayitEır. ~ 

21-2:! 2J Mnyıs Pfl gUnierl Sırkecl ve Beyazıt mmtak ;,.tJ 
24- !!ı:i- 27 Mayıs HJ gUn eri Aksaray Fatih, Ba)at, sa 

ka ınd'lk, bayiler. 
~8- 29 Mayıs 941 günleri r.eş~ktaş, R<!mell, Boğasiçl .,. 

ğazl!:i ı-;.,y·ı~rl. A 
30-...Jl Mayıs 941 \o 2-3 Jhztran 941 günleri tiskUdar, 

köy mır.tai<aamdaki bayi'er. 
~ Haziran 9U gimlerl Adalardaki oııyller. 


