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-,,...-otım terkettiii yıldönümü olan bugün .tekrw payitahta 
'---- girecek olan Haile Selisiye 

Balkanların Habeşistanda 
Bozduğu 
Tılsım 

~llkan hadiselerinin ma. 
lsına dair B. Velid Ebüı
liya ile bir münakaşa 

Dük d'aoste 
Kaçtı 

Haile Se!asiye Bugün 
Payitahhı. Giriyor 

rİstanbuldan Ayrılanlar" 
11 k Kafi 1 e D ü n G itti 

Kafile İle Beraber Giden Altmışlık Bir İhtiyar 
Diyor ki: "İki Oğlum Serhadde Beklerken 
Düşmanın Geleceğine imkan Vermiyorum ,, 

Dün 2770 Gitmesi Lazım Gelirken 606 Kişi Gitti 
Kendi arzularile lstanbulu .ter., rından verılen vesikaları Devlet· Altmış beş yaşlarında bir ıhti-

kedeook olanların nk kafilesi ine. Denrzyolları acentalığına ibraz yar da: 
boru ve Zonguldağa gitmek üze· ederde biletlerini almışlardır. 1 - Hey oğul her gidışin gelışi 
re A'ksu ve Tırhan vapurlarile Dün Tırhan vapurile 945 yolcu 1 tatlıdır. Biz o tadı tatmak için gı
GalBita rıhtımından hareket et· I ye Aksu vapurıle de 1250 yıolcu diyoruz, demistir. 
mi~lerd:ir. gitmesi lazım gelirken Ttrhan va- Yine ihtiyar bır ana olan Hati-

Y olcular normal bir seyahat puru 280, Aksu vapuru da 349 ce nine: 
h~vası içerisinde vapurlara bin· I yolcu ile gitmiştir. - İki oğlum serhadde nöbet 
m1şler ve akrabaları tarafından Vapurların hareketi esnasında beklerken ben dü~nanın burala
teşyi edilmişlerdir. Tırhan v~p~- yolcularla konuşan bir muharrİ· ra geleceğine imlkan vermiyo· 
ru saat 15 te 2.80 yolcuyu hamı· . . _ rum .. Onların yüreciği rahat etsin 
len doğru İnehalu!)'a, Aksu va· ı rımıze, lnebolulu falma adında diye gidiyorum, demi tir. 
puru da saat 1 B de 349 yolcu ile yaşlı bir kadın: Emekli den:z suba!Ylanndan 65 
Zonıgul4cığd har~el etlniştir. - Neye mi gidiyorum dıye yasında Hüseyin Kadri, sakat a-

YolocuJar büyük bir intızam Eoruyan evrat? Kağnımın başına yaldanndan birıni göstererek: 
içerisinde kendilerine parasız se· gi.diyorum. Ne ederse o eder, de. - Bizım gibı yaşlı ve .. akat o. 
yahat için kaymakamlıklar tara- miştir. (De,·ann Sa. 5, Sıi. ı de) * 
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~~arı: Ahmet Emin YALMAN Habeşistandaki ltalyan 
Ugu" k'" .. "lt"l" h t' kuvvetlerinin başkumanda- Dün Jatanbulu terlc:edenleri götüren Aksu v111>un1e cidenlerden bir grup güwrtede 

n u guru u u aya 0 .. k d'A b" S ===================================== içinde inziva ve .itikafa nı u oste, ır avoya 
:imek, hadiselerin gidişine tayyaresile şimale doğru 
~Yummak ve bir, iki sabit kaçmııtır. 
~Q. etrafında dönüp dolaş- Dük: kwk puçadan ibaret 
~ ~U1?kün müdür? Evet, olan hususi e~asını bırakmı~ır. 
~ <l: 1rnkan vardır. Canlı deli- Yarın {ıbu~n) m~>:ısıı:ı ~ sı ve 
liq ltıYmetli arkadasımız Ve- lmparator Haılc Se1asıye nın Ha-
&thüzziya'dır. ., b~~ndan ayrıldığınm 5 inci se. 

ti .' Velid, dünyadan elini, ete. nesJdır. 
L Ilı <.:eknıı· t' B' 't lmparator, tam beş sene sonra 
l('llı ş ır. ır yere gı mez, ff . L. • k 
ı. ~ ile .. .. n·· muza ercın payıtanona gıroce • 
"\rş goruşınez. unyaya tir. 
~l' tı o kadar küskün ve uzak 
~l' avır almıştır ki Tasviri Ef- ======·=R=a=d=y=o=G=a=z=ct=e=s=i =
~ i~rkadaşımız son çıkardığı 

Vişi Gevşiyor mu?I 
Afrika ya 

Alman Askeri 
Geçebilecek 
Fakat Veygand 
Karşı Duruyor 

TOrkiye ı ırakta Tatsızhk 
için lmtih3:n Irak Yeni 
Anı Yakınmış Kuvvet 

Almanlar çıkmasın diyor 
Bir Rivayete Göre 
Asker Topluyorlar °"ei an broşüründe yazı, tertip Tobruk'ta ~ı ,·ıı~re heyetinin bütün azası-

1 Almanyanın, Vm hükumeti lngilizlerle Irak hükumeti ara-tı h trılenle, rcsimlerile tanıttı- Mihver Yine üze.rinde tazyikı devam ediyor. Londra, ı (A.A.) _ cMan- sında bir ihtilaf 9ıkmışıtır. 

"Muslihane,, Hulul 
Tabi ysi ne Baş 
Vuracaklarmış 

\>eli:lde gazetenin ruhu olan Bu tazyik üzerine Vişi hükumeti, clıester Guardian> gazelesının Irak hükumeti, Basraya çıka-
llıttt· ebüzziya'yı meskut geç- T G . Şimali Afrikadan günde Üç yüz diplomatik muhabiri yazıyor: rılan kuvvetler.in transit olarak 

& ır. aarruza eçtı Mman askerinin geçmesine mü· I «'Hitler ve generallerınin, Mı- geçmelerine müsaade eU-iğini ile. 
~l' ~ arkadaşın iki gün evvel saade etmi~tir. 1 sır üzerine hem şarktan. he.m de ri sürer :k bu kuvvetler gitmedik. 

,,a.. cTobruk dış müdafaa hatlarından 1 d ı · · k 1 • b_"t <-Isı çıktı. Bu yazıda bütün Gener_al V.cygand. Şimali Af· 1 garptan taarruz '-'apmayı tasarla. çe iğer erının çı arı masına ma-~~ ""l bir kısmı Alman ve İtalyanların eli- " 
r .. ı.., ere çıkışıyor, divor ki: rikayı gerek lngiltereye ve gerek dık1arı an1aşıhyor. • ni olmak istemiştir. "'!,. .J ne geçmiştir. Mihvercllerin taarr.ı-

~ıı~. h~~ kalem kullanıyorsu- zu şiddetle devam ediyor. dtğer herhangi bir mütecavize Bu cihetle Türkiyenm de imti_ Halbuki, Irak hükfuneti arada. 
t<a ı..,. ~dıselcr, bir müddet son- cMısır hududunu geçen kuvvetler, karşı müdafaa edeceğini defalar. hana çekileceği an uzak değild:r. ki muahode mucibince !bütün k~v 
ı.ıh 1·~. tUn du""'· u"nce '"'e tahmı'nle- la söylemiştir. Şimdiki halde Türkiye üzerinde. veti ve vasıta1arile ngiltereye ·ı .. ..,_ .1 v 7 kilometrede durmuştur. Bu km•. I 
it 'b Yalancı çıkarıyor. Mese- vetıerin, Tobruğu işgal etmeden şar- ~te bunun içindir ki Alman· ki Alman tehdidi askeri mahiyet- yard~.:n ebmek m~cburiyetindedir. 
~ ~ikanı Al , ka doıs.ru haı·ekct yapınıyacakları Tar, General Vey.gand' ın geri ça le görünmekle beraber Alman· Diğer taraftan, Irak Pxopagan. 

l' Ol ar manya ya me-
0 ğırılmaınnı istiy<?rlar. Vişi hüku· ların, maksatlarına erişmek iç:n da müdıüriyeıti şöyle bir beyanna. ~illa a'Cak diyip duruyordunuz. anlaşılıyor ... > meti buna muvafakat etse de, «muslihane hulul:& tabiyesini ye- me nesrotımi..,,cttir. 

" llya d'led' w · 'b' y - Radyo Gazetesi - , .~a 1 ıgı gı 1 ugos- generalin bu emre itaat etmiyc· niden tecrübe etmeleri de muh- «Bazı İngiliz kun·etlerinin Irak-SU. hVe Yunanistan'ı kesti, * cegwi ve Afrikadan ayrılmıyacağı temeldir. dan trantılt olarak gef,;melerl ~in 
S u Kahire, 1 (A.A.) - Mısır toprak-

h enı.ek ki Balkanlar Al. muha'-'- aktır... . Rad!Yo Gazete•i. (Devamı Sa. 5, Sil. 2 de) /=/ CDe,·amı: sa. 5, :Sü. ı de) + 
) ~l' ' ~nna g~en M~ver krtalan h~i ~==~==~~======·==========~====~======~==~== qllt:.Ya değil, Yugoslavya ve Sollum'un etrafında bulunuyorlar ve 
~lkıstan'a mezar oldu.> tngflizler tarafından bir dilziye hır

~t' anların Almanya'ya me- palanryorlar. Sahil boyundaki düş
'tıı.~~ağını söyleyenler ara- man toplulukları, 1ngHiz donanması 
~il n de vardım. B. Velid'e tarafından bombardıman ediliyor. 
~ :elecek, fakat hadiselerin ============ 

~ ecı arş,sında da fikrimde ıs- Fı·nıandı·yaya 
~ıı. kiYorum: Balkanlar Al-

·:~•~dretine bir mezar oı- Çıkan Alman 
~e~~nların bol ve tesirli tay-

~~~l'i,. tankları, iyi talim Askerı· Norveçe mı· 
--~~1:·. l:Vi sevk ve idare edilir 
~~ l'i vardır. Fakat Alman G • d k 
~kudreti bunlardan evvel 1 ece 

lllan1a kudretine dayanır. Londra, ı (A.A.) - Reuter ajan-
ı eı ara karşı durulmaz, her- sının diplomatik muharriri yazıyor: 
~ q erler, geçeı ler fikri bir Alman nakliye gemilerinin Fin
lla .~f Yürekli milletler ara- IAndiyada Abo'ya asker çıkardığı 

trtı1~Yle bir panik havası ya- hakkındaki haberlere daır Londrada 
eueı': ki Almanya'nm koca hiçbir malCmat yoktur. 
ı~.,rı parmağını oynatma- Almanların, Finlandiya ile bir an-

lltrıı Sa. 5, su. s de) X/X (Devamı Sa. 5, Sil. 7 de) •= 

~i*Ul•Witf l'ffıt;rf 
'\arıs ve Radyo Gazetesine Göre Günün En 
~ b Mühim Hadiseleri 
~ l UI( d'Ao!ltc Habeşlstandan k~h. 
~ lliııarator Haile Selbiye bugün payitahtına giriyor. 

:°'>tuk'da şiddeti! muharebeler başladı. Almanlar llk müdafaa 
~ 't•ttına glnlller. 
~ 1 

11nanı!ıtandakl lngill7. ku\' \'etlerlnden 48 bin kişi kurtuldu. 
11llltere ile ırak hükümetl ara11ında ihtllıif !;ıktı. 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Mezunlarına Diploma V erildı 

Ticaret filomuza jltihak eden genç kaptanlarla diploma 'tevzü me rasiminden bir görünüı 

Dün Yüksek Deniz Ticaret 
mek'tcbini biili'en on üç genç, 
Ortaköydeki mektep binasında 
yapılan merasimde diplomalarını 
aklıl'ar. 

Mcruimde, Örfi İdare Komu. 

tanı Korgeneral Ali Rıza Artun· 
kal, Parti idare heyeti reisi Re
şat Mirnaroğlu, Devlet Denizyol. 
lan İşle.<tmesi Umum Müdürü lb
ra'him Kemal Baybora, Devlet 
Limanlar İşletmesi Umum Müdü. 

rü Rauf Manyasi ve daha bir çok 
tanınmış zevat haZ1r bulunmuş
lardır. 

Mensime saat dörtte talebe· 
nin hep beraber söyledikleri ls

(De\'Ulll ; Sa. 5, Sü. 5 te) = 

su 

Harp Muhabirliği Eden 
Meşhur Köpek Ankarada 
Feliksin Başından Geçenler 

1 - Mussolini'nin bir nutkunu havlamasile işitilmez bir 
hale getirdiğinden linç tehlikesi geçirmi§, 
2 - Selanik hava bombardımanında yaralanmış. 
Bu haı·p devrinin en meşhur kö- I bu macera delısi köpeğin başından 

peğl bu saniyede Ankaı adadır. Hay- I bir dilzlye hldiseler gec;m1'tır. Bun
van haııtahaneainde tedavi Qlunuyor lar teJcrafia Amerika k&riletine ak
Adı Feltkıl!l'dlr. Sahibi NevyorJı setmiş, Feltk8, resimli mecmualar 
T1mes gazetesinin A nupa muhabiri için de devamlı yazı me\'ZUları te· 
B. Sulzberger'dir. min etmiştir. 

Nevyork Times'in dünyaca tanın- 1939 ey!Qlünde Belgradda bır 

mış Avrupa muhabıri, Avusturyanın bar... Burada Lehista.ndan gelen 
llhakındanbcri Avrupa hAdlselerinin mülteciler toplanmış, fe!Aketlerinı 
tam ortasında bulunmuş. bUyUk fa- unutmak için zarla poker oynuyor
cıanın heyecanını adım adım her lar. Amerikalı gazeteci de aralarına 
hl\disc sahnes'inde duymuş ve Ameri. karışıyor. MUltecllerden biri Felıks 
kaya duyurmuştur. Köpek de bera- için zar atılmasını teklif ediyor. 
ber ... Fcllks on altı memleket dolaş- Köpek Amerikalının UstUnde kalı
mış, tayyare, vapur, tren, otomobil, yor. 
atla seyahat etmiştir. Mukadderatı Son senelere alt hli.diselerin cere-
Avrupanın mukadderatına karışan (Denmr Sa. 5, Sü. :? de) /// 

Yunanistanda 

Britanya 
Kıtal arı 

Muvaffakıyetle 

Nasıl Çekildiler 
Yunaniatandaki İngiliz kıt" a· 

!arının çekildiğini, Başvekil dün 
Avam kamarasında söylemiştir. 

Bu münasebetle B. Churclüll, 
bu kuvvetlerin 60 binden fazla 
olduğunu ifşa etmittir. 

Yugos1ır.vyanın sukutundan aon 
ra bu kıt"alann çtlkilmesi zaruri 
idi. Cekilrne hareketi, Almanlara 
ağır ~yiat verdirilerek yapılmış. 

italyanlar 

Korfu, Zanta 
Kefelonya 

Adalannı 

İşgal Ettiler 
c:Almanlann Ege denızlndeki Yu

nan adalarından bir kaçını işgal et· 
meleri üzerine İtalyanlar da, Adrı
yatik ağzında bulunan Korfu. Kefa
lonya, Zanla gK>i adalara asker çı
karmışlardır. 

dngıllzler, Ege denızinde en fazla 
Girid ile Kıbns adasına ehemmiyet 
vermekte ve diğer adalarla alıikadaı 

ttr. t 
Bil~are veril-en ıbir habere olmamak adırlar, 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 4 te * - Radyo Gazeteııi -

GONON SES 1 

Dil işlerimiz 

Yazaıı: 

BBIJAT NUBi 
Dil meııelet>I tıon ııenelerbnlzin 

eaklmez bir aktuallte81 obnUJtur, 
Gün ge\'miyor ki gazete ,·eya mec
mualarnnrzın bir veya bir ~nda 
hu bahııe dair bir mak.W. bir fık
ra \'eya münakaşaya teııadüf edll
me11ln. Hemen bütün yazı Yazanlar 
maltHn yılan masalmdan biran baş 
aldık mı; prlp bir ihtiyaçla, bu 
meııeleye dönllyonız. Dalla prllll 
okuyucular da alAkuız deflL Kor
ka~ harp haberleri arulllda bQ 

görttaötte )'aflldıfunız cffbl7a ll• 

bir alaU.ı olmıyan ya.ilan mt· 
rakla. hattl ~yecanla takip eden
ler ümit edeblleceğlmlzden çok fa.r.
la. Ba, fazla müteheyy~ "e ~or· 
pn zihinlerin zaman zaman ııakhı 
bir 111'18ele üzerinde dinlenme ihti
yaçları mıdır'! Belki. Fakat moıe
tlmlzin rnakaddeı. müesııeııelerl üze, 
rlne büyük bir h8881181yet ve kl8-

ka~lıkla titrecllllmlz buıttnlerde 
onun asıl kök ,.e temelini teıfkll 

ed"n büyük ce,·her üzerine ejilmelr 
lhtlyM>ımızdan ileri gehnesl de ~ 
mümkündür. Jo"araza dUimlzin «!e\'• 

ht-.rile barı~mıyor ~bl prönen bir 
kelime karıttSmclald l•)'&lllmıu 

'-'k& türlll n&111I tsalt etmeli' 
Ba allkanm aynını devlette de 

sörllyorm. Devletin ıtlndellk ve 
110rmal faallyetlerlnden bir kmm 
bluanlre veçlle detlştlrdlfl lllllde 

.< ..... ~ te•iıiwiıa) 



Avrupada 
==20 Senem== 

Nasıl Geçti 
Beğendiği Kadınların Pencereleri 

Önünde Serenatlar Yapardı 
Yazan : Rebia Tevfik BAŞOBÇU 

Telif ve tercüme hakkı tamamile mahfuzdur 

-16-

- Bunlar otelin ebedi Aşıklarıdır. de beyaz ogantiden zarif bir blQ.z da 
Buraya evli \'e bt>kAr hangi kadın vardı. Şu Paris So! yetesl iç inde allı 

gel!e mutlak Afık olurlar. Umtt ke- gi.lllU bır hanın1 olmak lstemiyor
ainceye kadar arkalarından ayrıl· dum , 
mazlar. Sonra bir yenl kadın gelin- Nerminln ic;içe tki salonu da. ağ-
cc o tarafa dönerler . Diye anlatırlar
dr. 

Sinyor ~fcıııçultnln ~esl çok gUzel
dl. Diplomatlık vazıfeııne rağmen 

haftada Uç. dört defa lies derslerine 
devam ed<'rdi. 

Es.zı geceler yemekten sonra otel
rlcldlf"rtn ısrarı üzerine birkaç farkı 
shylf"rdl. Herkes ona: 

- Siz bir Karozosunuz. Sinyor 
~f:lnçull , derlerd i. 

Sinyor ı.tençuti, bazı geceler be· 
'endi~i kadınların pencereleri önün 
dt> sokakta şarkılar söyler, serenad· 
lar yapardı. 

İki İtalyan birbirlerini hiç çek~ 

mf'zlerdi. Hele oteldeki kadınları 

birbirlerinden pek kLı;kanırlardı. 
Popolo Dıta.Jya muhabirinin fikri

ne göre Mustafa Kemal Paşanın bU 

tUn muvaffakiyeti tta\yanların o a
rulık Tllrklc-rc- verdiklf'ri malzeme-
terden. toplardan, tayyarelerdendi. 

zrna. kadar dolu idi. Herkes ayakta 
blribirile konuş;uyordu. Odaların i
çindeki 'konuşmaların uğultusu kapı
dan girenlerin kulaklarını dolduru
yordu. 

O gün orada kadın. erkek otuz ki
şiden fazla misafir vardt. Nermin, 
beni görünce taşkın bir sevinçle ye
rinden fırladı. Koluma glrdt. Odada· 
kilerin hepsine beni takdim etti: 

O senelerde Parlse TUrk seyyah
ıarı pek nadir geldiği için Paris sos
yetesinde ben bir yenilik oldum. He
le bu ilk gUnU herkes benimle me,
gul oluyor, bana bir çok sualler so
ruyorlardı. Bende-n ihtimal acayip 
!lkirler. acayip sözler !~itmek isti
yorlardı. Bu bakımdan onları fazla 
tatmin edemediltimi gördUm. Hele 
giyiniş tarzım onların cidden taac
cübüne sebep oldu. Hiç tstanbuldan 
çıkarken çarşafını, peçe~inl c:ıkaran 

bir hanım. Paris modası bir tayyör 

Sinyor l\fançuli de her gün taml- içindE", şapka başında. nasıl bu ka-

ret komisyonunda Türkler lehinde 
konuştu~unu söylerdi. Türklerin za. 
ferini kendi milli zaferleri gibi gör
dti~nden. Tiirklerl ller milletten 
~ok sevdiğinden bah.sedtrdt. ltalyan
ların bu sözleri büyük bir clddiyE"t1e 
söylemeleri bütün saJon halkını gül
dürürdU, hepimizi eğlendirirdi . 

lşte ikinci defa Balzak oteline gel 
diı.lim zaman oteli ayni mUşterile-rle 
dolu buldum. Bu defa otel bana pek 
yabancı gelmedi. 

Parisc geldiğimln daha. ertesi gU· 
nil Viya.naya ( A) Hanıma bir mek· 
tup gönderdlm. Birka~ haftaya ka
d!lr evlenmek fikrlndE' olduğumu bu 
para meselesinin ondan ı:ıonra halle
dilf'bileceğinl yazdım " " kendisinden 
biraz: beklemesini rica ettim. 

!1-fektuhumu postaya verdıkten 

ı:ıonra. doğru Nerminin bana verdiği 
adrese gittim. Onu evinde buldum. 
Brnl görUnce çok sevlndt: 

- SE>nin Parise geleC't"~int Neja
dın yazdıtı ıon mektuptan haber 
aldım. Ne kadar sevindim, bilemez
sin. Diyordu . 

Ben Nermini tekrar bulmuş ol· 
maktan çok bahtiyardr,ın . Fakat İS· 
tanbuldan Parise gittikten sonra bir 
kart bile göndermeyişine blraz si
tem ettim. 

O da: 
- A kıttdeşim. diyordu. çoluk ço

cuk, ev, bark kolay mı? Buraya gel· 

dar tabıl olabilirdi? 
Bana sorulan suallere Nermin 

benden evvel ce\•ap veriyordu. Her 
şeyle lıltife etmek Adetinde olduğu 
için Fransızların her merakı onu ka... 
tıltacak gibi güldürüyordu. 

Ben de içimden onları tetkik edi
yordum. Erkelclerin benimle Cazla 
meşgul oluşuna kar~ı kadınlarda 

fazla btr nezaketle beraber hafif bir 
durgunluk hlı:ısettim. 

Nerminin kocası benl pek samiml 
karşıladı. YUksek bir aileden doğ

muş. ıalon hayatının bütün ince 
mAnalarına vllkıt bir adamdı. İki 
metreye yakın boyuna rağmen se· 
'\-'imli ve nıUltefitll. Sonraları daha 
iyi tanıdım. İyi kalpli. çocuklarına 

çok bağlı bir baba olduğunu da an. 
• Jadım. 

Pariste günler iyi geçiyordu. Ge· 
çen sene göremediğim müzeleri, re· 
sim galerilerini. tariht Kiliseleri ge· 
zlyordum. Bu büyük şehir bir sanat 
ve kUllür ummanı idi. Kıyılarında 

dolaştıkça insan hiç bir ,ey an1ıya
mıyor, içine doğru yürüdükçe bu 
ummanın derinliğinde boğulmaktan 

korkuyordu. 1nsan dehası bu şehirde 
sanat 'l-'e inceliği şahikalara kadar 
yUkseltmi~U. Bir Luvr müzesi ay· 
larca gezmekle bilmiyordu. 

İnsan bu şehirde neler görüyor, ne
ler öğreniyordu. Yalnız Patis şehri
ni tetkik etmek senelerce mektebe 
gitmekten daha çok şeyler öğreti-

dikten sonra her ~eye yeniden düzen yordu. 
vermek JAzrm geldi. lnsan bu şehri tanıdıkça. daha çok 

N'erminin evi Pas taraflarmda bir se\·iyor, sevdikçe daha çok bağlanı
bilyük binanın zemin katınd& bir da- yordu. Hele kadınlara alt sUsler pUs
ire idi. GUzel Acem hahları ve anti- Ier başlarımızı döndürecek kadar 
ka eşyalarla tanzim edilmişti. çok, rnağazalaı·dakl zenginlikler bizi 

Bu ilk ziyaretimde Nermlnde pek hayranlıktan sarhoş edecek kadar 
uzun oturmadım. E'!asen Nermin~ güzeldi. 

Karde11im, ben pazar gllnleri Bon para sıırfetmekte son derece 
misafir kabul ederim. Seni de pazar ihtiyatlı olmak istiyordum. Fakat 
günU beklerim. O vakit kocamı da, yine kendimi zaptedemiyordum. Bir 
dostlarımızı da tanırsın. Saat dert· güzel lr;kal'pln, bir zarif el çantaıı, 

ten itibaren ne vakit ister!en gel... yahut Mulinonun bir yeni modelini 
Hem her pazar beklerim, diye beni 
davet etU. 

Yolda otelo dönerken Nermlnfn, 
Nejatla. e\'lenmemizden hiç bahset
meylşini düşUndUm: 

- Zahir. dedim. Nejat Nazmi yaz 
mam1' olacak. O halde ben de hiç 
açmam. 

Fakat hayatımın en mühim bir 
haberini Nermine açmamak bana 
tok tuhaf geliyordu. Buna biraz U
zUtUyordum bile .. . 

Nerminin d~diR"i gibi pazar gllnU 
evine saat dört bu<:uğtı geçerek git
tim. Bana en yakışan bir kahve ren· 
gi tayyör giymiştim. TayyörUn için-

dil i!?lertne günlük güneşlik bir 
~ulh zamanında gibi ('&lı,rlıyor. 

Türk dili kurun1u kollaJ'ı IOgat, 
terim, gramer l!jlerlle nıeşguJ. ıre. 
men bütün şubelerile 'tnl\ierı,ite 

a3·nı davanın J>eşlnde. :\laarlf Ve-
kiletl netll'e itibarile yine bir dil 
1~1 demek olan l~li\m '"·e İnönii 
an!,iklopedlı.l çah,maJannı, günün 
bUtün giiçluklerine rağmen, faali· 
yetinin birinci ııtanında tutuyor. 
Jtukuk ilmini ya.)'ına kuruınunun 

me)·dana gellrmeğe uğra.,hğı hu
kuk U\gatl ile bir (Ok doktor, zJ. 
ra.a.ttl ,-esairenln bu yakınlarda 
uyan1nış bir ze\.·k ,.c merak ile 
kellmrler ,.e terimler liıerlnde ça-
1ı,malarını da bu «:ümledPn sa3·
n1ak hi.zın1dır. Jla~ıh devlette hal
kın ayni işe kar!'ıı ayni ali.ka,yt 
cöstermeleri hayırlr alıimettlr. Ta· 
raflardan yaJnız bJrlnin tutacagı 

da•& bizde neden..., pek yıirüyeml-

otelde kopye etmek ve sonra moda 
bir esvap giymek arzusu bent de çi
leden çıkarıyordu. 

Bazan otelde sabahleyin gözleri
mi açtığım zaman kendi kendime so. 
ruyordum: 

- Acaba Nejat Nazmi, on b•t 
yirmi gUne kadar cidden gelebilecek 
mi? 

Parlse geldiğim hakkında kendi
sine yazdıgım bir karta derhal ce
vap vermişti. On beş. yirmi güne ka~ 
dar Parisle olacağını Umit ettiğini 

bildiriyordu. Nermin de akrabasını 

benim kadar sabırsızlıkla bekUyor-
du. (Arkası var) 

yor. Bu ara.da bazı mü.naka.,alıır da 
oluyor. Blzc.·e bu meseleler etra
tında lşltUen seıtlerln birbirini tut .. 
ınan1a.sından korkmamak lllzınıdrr. 
Fara:ıa yeni yabancr kelfmeler i~ln 
ana dit sınırlarını nıuhafa.zada Caz
la ıuuta.a.~"1P olanlarla onları bir 
dereceye kadar genişletmek ta.raf
tarlarr arafıiında elbette bazı ('ekl,.. 
ıueıer ola<"aktır. 

Henüz rllı.lyat Uzerlnc1e çalu;mak 
de,·reKlndeylz. DU ı,ıerlntn heyeti 
umumlyeslnl idare ede<"ek büyUk 
prensipler henüı: bllliırlıu;mı' ,.e 
kendilerini bir zaruret olarak ka
bul ettlrmt.. değillerdir. Fakat bu 
l!;iler üzerinde bugünkü alü.ka Ue 
konuııma.)·a de\.am edlldJğl halde 
ergcç onlar bcUrecek ve küçük 
münakaşalara arbk yer kalmıya
rak dil kalkınması ı,ıuıo büyük 
bir &tiratle yürU.dlı,iü sürülec:ekUr. 

REŞAT NURi 

Gizli Eller Şeker Toplıyor 
Fiat Mürakabe Komisyonu Bu Şeker 
Toplayıcılara Karşı Mücadele Açtı 

Galata Yo:cu 
Salonu 

Küşad Resmi Dün 
Büyük Merasimle 

Yapıldı 

ı l\1.illi korunma kanunu, tica· la,rda bulunduk larını göstermiş- ı 
retle al3.ka.sı olmayan sermaye tir. Halbuki, Şeker ~irkcti, ~eh· . 
!Jh '. plerjnin herhangi bir mal r:mızın normal ve azami ı:eker is .. 
..: z · r:nde stok yapmasınt menet· 

Lh!ü.kinin yüz tonu bulmadığını 
mo!(te vr bu hareket; şpeküliis· 
yon addoylemektedir. Bu mem- bildiği halde, yapılan fazla talep· 
nu:yct ve tc'akkiye rağmen, faz .. !eri kat'iyy-cn reddetmemekte "·c 
la kazttnç hırsile çırpınan ıbazı hana ortaya hususi maksatla c;ı
gizli ve k :rli. ellerin muhtelif va- karılan ~eker kıtlıi{ı şayialarını 
s;talarla piyasadan ~eker toplat· filen tekzip için piyasaya günde 
tıklan anlaı:ılmı~tır. Ba~ta Bele· 

1 

diye iktısat müdi.irli.iğü ve Fiyat beıı, ton şeker vcrn1ektcn bile çe-
Mürakabe koml~onu bürosu 0 ]. kinmemıektedir. 

İç hatlar va'purlarile ecyahat mak üzere belediye zabıtası, iki Binaenaleyh, ellerinde seker 
edecek yolcuların ve onların ge· I günden'berj ~eker ticareti ve ima· ' bulunduğu ve elden çıkaracak l a. 
çirici ve karsılayıc1larının vapur· 1 , .. t .. 1 d h tı- h h . 1 rı ~ekerlerin hergün ve her sa at . · .a 1 !'OY e ursun a a er angı . . 
lara gırip çıkmaların1 kolaylaştır. b. . . . 1 b'I .1. 'ki . l 1 birer m ·isli rü.ılasil e :yenıden te· 

k '--ad ·! G l h ır tıcaret ı~ı e , e ı ıoı erı o - d 'k ' . .. k" 'd • b ı ma maıu ı e a ata rı tımın- " arı ının mum ı.ın o~ ugunu ı -
da da tesis olunan Yolcu salonu- ınadığı halde piyasadan bol mik_ dikleri halde bu tüccarların ma1 

nun kü~at re~i bugün öğieden tarda. ~eker alanları takip ve tes- 1 g•zlcmeieri, taleplere karo;ı i!9tiğ .. 
evvel saat 11 de yapıt'llıl"tır. bitle me,gul o~maktadır. HükU· na göstermeleri de bir nevi spe· 

Bu meras.Jmde Vali Dr. Llltfi metimizin ansızın harekete geçe· küli5).·on addedılmek1l e ve bu gİ-
Kırdar, Parti idare heyeti rels~ bilerin ~id.det ve süratle cezalan· 

ce~·ı ve bu gibiler hakkında çok 

Ecnebi Okullarda 
ihtilaf 

Maarif Müdürü 
Tevfik Kut İzahat 

Veriyor 
Şehrimizde bulunan bazı ecne. 

bi ve ekalliyet mekteplermde ta. 
lehe velilerile mekıtep ıdareleri 
arasında bir ihtilaf çıkmı~tır. Bu
nun sebebi. mektepler on beş 
mayısta tatil edildlği halde tale
belerden haziran taksitinin de 
i:ıtcni:!mi!} olmasıdır. Maarif mü
dürü bu ihtilaf hakkında ~u ma
IUmatı venni~t'ir: 

Retat Mimaroğlu, diğer idare dırılmaları gerekli görülmekte-
imirlerile müesseseler müdürlerı ştddetli cezalar tatbik edeceği dir. - Mekteplerin erken tatil 

edi1mesi taksıtin eksik alınmasını 
intaç ettiremez. Zira. bu gibi 

16 Yaşında Kurşun Hırsızı m<Ktep İ er bütçelerini ona göre 

ve matbuat erkanı hazır bulun- muhakkak bulunmaktadır. 
muı;ılardır. Dün ve evvel'k.i. gün piyasada 

Evvela yeni tesis edt\en ve bü. yaptırdığım:z telkikler, şeker işı Ovakım adında 16 yaı,larında 1 tanz1m ~tmişleTdi_r. Esasen mek
bir çocuk Taksim stadyomunun tep tak.ş!;leri pe,ın olarak alınır. 
yıkılan kısımları.nda duran kur· Bazı mektepler talebelere kolay
ıunları çalmıştır. Yakalaman Ova. lık ~i mak üzere ~u ücreti ayl~ra 
kim, dün yapılan duru~ması 50_ lakks! mh etmb _,

1
Ierbd1r. Talebe yıne 

nunda. bir ay hapse mahkUm ta Slt esa ı e u parayı verme-

tün ihtiyaçlara cevap verecek bir 

şekilde tanzim edilmiş bulunan 
iç yıolcu salonu gezilmiş, tertibat 

çok talodjr edilmiştir. 
Mütcakıben liman işçilerımizin 

sıhhi ve ça•lı~a. durumlarını tan. 

zim emelile tesls edilen i'9ler 
serv.ieinin de kü§at rca:mi yapıl· 

mıştır. 

Petrol Ofise Alınacak 

Memurlar 
Yeni kurulan Petrol OH. me

mur kadrosunun Lkmall içjn bir 
müıaba1c:a imtihanı açtlmasınıı ka~ 
rar verilmi .. tir. Sekiz mayısta ya. 
pı]e.cağını öğrendiğimiz bu imti
hanın çok sıkı bir sekilde ve yal" 
nız yazı ile değil ayni zamanda 
sözlü olacağı ~öylenilmelc tedir. 
Bu imtihana yüksek mektep me
zunlarile lise ve ortamcktep me
zunları ayn ayrı j,tirak edecekler 
ve muvaffak olanlar Ofisin İstan .. 
bul merkezile şubelerinde muhte
lif derece ve maaşlı vazifelere ta. 
yin edileceklerdir. Sözlü imt~ha
na girebilmek için evvela mayısın 
sekizinde yapılacak yazrlı imtİ· 
handa en iyi derecede muvaffak 
olma:k şart olarak konulmuştur. 

yapan bir kısım ticarethane sa· 

!>iplerinin de, karşıle.~tıkları bu 
hırslı taleplerden şımardıklarını 

ve sand'ık başına bir, iki lira faz .. 
la fiyat istemek, hatta ellerindeki 
malları gizlemek gibi cüretkarlık_ d'l · ti ğe mecburdur. 

e 1 mış r. Fakat, bazı talebe velileri ya· 
=============================== pılan bu muamelenin yolsuz ol· 

Tı· ca ret L"ısel e r·ı nde duğunu ve verilen pacaların bir 

Yen iden Teşkilat Kuruluyor 
Ön\ln1üı.dekl ders )ıhndan ltl

bo.reu orta ticaret okuJlarmda. 
tedrl~a.t mUddf'tlnln Ü(' ytlo. lndl

rlhuesl Ye tlearet liselerinde ı~e 

ü(' .),la lblüğı Uzerine bu okulla
rın tf"drl~ot ,.e t<',klliltı hakkında. 
Vekıiletı:e bazı kararlar ,·erUnıllJ

tir. 
Bu kararlara gört', orta ticaret 

okullarının e~kt te,kllata. göre 

tlcaret 'ehadetnaıne1;l ,·erllecektlr. 
Eı,kl te'5kiU\tta orta. tit·ur<'t 

okuUarınrn yeni te,k:lü ta göre 

tlt'aret 11-,esl lkin<'i de\·re birint'i 

sınıfı 88! tlan dördUnC'U ıunıfa. şhn

dllf' kadar de\"a.m edenlerden. tl

raret ll&e!d ta.httlllnl lk1nal t'tnıe

den aynlmak iı,tlyenlere tlc>aret 
liı.,('ı;( ikinci devre blrln<'I ıtınıttan 

dördUnC'U .,ınıfiarı, yeni te'!kilıltta ... a~rıldıklarına dair tatıdlknam~ \t"· 
flC'nrf't 11 .. esJ ikln<'I de\rl- b1rin<'I rlle<'ektlr. Adana, Sam'iun, Trab-
ı:.ınıfa te-kabül ettlitlnden bu o;ınır
tnkl talrhenln 1989 - 1910 der!i ~·ı· 

hnda li<'"linrU ı-ıınıfta aldıktan .... 
nıf gt"('ıne notlarının orta tl<'aret 
okulu ınezuni.)·et lıntlhanı notları 

1elükkl edilerek kendilerinr orta 

zon orta. ticaret okullartnditki 
clOrdll.n<'li sınıflar :yeni lf'ı.;.kll:itta

kl tıcart't ıı .. ~ı ikinci de"re hlrln
rl ~ınıfı haJlnr gelınJ~ olduı;undan 
bu okulların adları hadt'ınn ('J"1t ~.ı

r<'l Llo;e<.ıl) olac.-aktır. 

okutma ve mesai bedeli bulun-
duğuna göre, tatil llc geçecek za .. 
mana ait taksit talebini mukabil .. 
siz bir para istemek addetmekte 
ve bu taks~tleri vermemekte ıs

rar eylemektedirler-

Elektrik, Tramvay ve Tünel 
idareleri Mürakıplarının 

Maaşları 
Haber aldığımıza göre, !stan

bul Tramvay, Elektrik ve Tünel 
idareleri nezdinde butunan Bele
diye mürakıplarının üçer yüz li· 
radan ibaret bulunan maasları, 
vaziFeler ini:n ehemmiyetile gayri. 
mütenaa·p derecede az görülmüş 
ve dörder yüz liraya ibl&ğı Şehir 
mrcli!inden isteni.lmi.~tİT. Meclis 
de bu talebi kabul eylemi•tir. Bu 

1 

mü'rakıpların maa ların dünden 
._ ____________________________ _. itibaren dörder yüz lira üzerin· 

den iş.le:neğe başlamı~tır. 
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IGIUN[Dl:E~ 
ti I ,r:, lll ~! 
Nasıl ÇalışıyoruJ1l 

<e inema filmlerinde . çoı: 
;;;;;J} tesadüf ederiz: Bır "'. 

rnerikalı iuiizar telefonun b~: 
ni bırakır, öbürile konuıur. Jıİt 
rada konutrnakta iken bati<• 

0
• 

telefon zırlar. Elindekini ~~.
kır, onu alır. Bir harran s\11' 
dır gider. fa• 

Bizde böyle t•Y yoktur, .., 
kat ben kendi hesabım• iJı•· 
meıgul ve en itkiizar Amer 
lıdan fazla çalışının. !'Iİ· 

Dütündükçe içerliyorum: fol' 
çin benim m_a ... mda tek te.1• et' 
var ve niçin ben herhana:• ef
meygul Amerikalıdan fazla "'oat 
gul olduğum halde onun k:.ı.ıı 
ınetııul görünemiyonmı- N • 
o telefonu bırakıp bu telef;;.; 
bu telefonu bırakıp fU te~rf 
koıamıyorum. Nihayet l· 
b • b. . • bU 
enzemenın il" çareıını 

0
• 

dum: Üç sigara birden yokıY 
rum ve sigara tablama sıralıYD' 

ru~dliye muhbirimiz ge~ 
zaman ıigaranın birini ka-P 

B. pe" 
onunla konuıuyorum- rr 
feı, bir nefes daha çekiyor.ııtl' 
Belediye muhbirimiz gelin« .ı· 

bıt•• 
zımdaki sigarayı tablaya 
kıp öteki sigar.ayı alıyo~: ~:; 
lı hızh çekerek onunla da uç n 
kelime konuıuyorum- D~ ... 
zabıta muhbirimiz geliyor. ya 
men tabladaki üçüncü sig,.r• 
yapıfıyorum. 

1 1 k' on• Bazan öyle oluyor ı, c· 
birbirine tefevvuk etmei'~ ;ı .. 
raşarak hep birden ve bırb 

8
• 

rini bastırarak konuımağa ç ı-
ı. · ' lıııyorlar. Ben de tabladaPı . , 

"tekıfl garalann birini bırakıp o 
yapıııyorum. 

Üçü birden: bİİ' 
- Ne met1ul adam, n• 

..k d 1 yu a am. ıJJiP 

Diyip §•§ırıyorlar ve ç• 

ııidiyorlar- diil" 
O zaman tabakamdan ..-b'ı 

düncü sigarayı çıkararak 

rahat tüttürüyorum. pi 
KÖR~ 

"d~· Sümer Bank Umum MU 
rünün Tetkiki eri .... 

Ju• 
Sümerbank Umum j\lo 0rr 

Bay Bürhan Zihni Sanus f't-•'' 
mizdeki tetkiklerine başl~fl1 1fo" 
Umum Müdür. evvelki i!"n b~ 
hane fabrikasında yapılan nb~' 
toplantıda bulunmuş ve l•t• ,uf 
yünlü mensucat sa.nyü 111.~rı rt" 
larile, kuma!;' ima·li j~Jeri ut.det' 
de görüşmüştür. Bu g.örilşfrlf11eıı' 
dün de devam edilmı~ ır~ >" 
sucat işlerine ait pek mühil11 
rarla.r verilmiştir. 
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3·ııpatlfır. İyJı.,.i n1I. Londrah bir mütehaı;.,ıs 

doktorun Rebekada kan8er J>ulıluğunu söy

lf'n1tğl doğru buluyorum. ~e derblnlz, 'lak
~lnı '! ÜZÜNTÜ 

" ... öyle ... ıtemen bura.)·a glrel1n1 de ~·eınt 
n1arlıyahn1. Frank'a dn. trleton ederiD1~1r 

- E' et ... llakkınız 'ar ... 
- Saat altı bu('uk oln1u,. !-ilz ne yapınak 

nfyetlnd~fnU '! Brnlıu bu «h·arda bir krz 

karde,1111 oturuyor. Ak~am yeınrjt'Jne ona 
gitsem I,yl olur. Sonra trenle dönerlnı. Siz 
t<' geUr!!.enlr. f'n1iniı11 ki ('Ok nıenınnn olur. 
~fakslın bir an tereddüt etti. Bana. bak

tı ,.c nihayet şöyle <'C'\·ap ,·rrdl: 
- ('ok naziksiniz, Albay. ırakat biz dön· 

•ek daha. iyi olur. Frank'a da. telefon etment 
Jllzmı, yapaeak 1 .Ierfm de ,·ar. Biz de bir 
yerde yemek yer, bu geceyi yolda bir kli
~llk otelde rerlrlrlz. En 1yl"'l bö.)·Je, Albay! 

- Pek Ali\,, Anhyorum. çok yoruldunuz. 
Yolda beni ktz kardelJlmln evine bırakır 

mısınız' Buraya çok yakın ... 
"Iraz sonra 1\fak!tlnı otomobili bir par

ntakhklr kaJJının önUnde durdurdu. Albaya 
dedi ki: 

- Bugün yapnu, olduğunuz ~eyler l('ln 
&ize ne kadar te,,ekkUr etsem aı.dır. Neler 
hl.,"ettlğlml tahmin edersiniz. Bütün bu hl"i 
Jerln1l kelimelerle anlata1nıyaca1l'ın1. Çok 
n1e.,'udum.. 

- Ben <1€' ıne!'ıutlum. aziı.ln1 i\fak&in1. Bu 
netice beni de (•ok pek çok memnun etti. 
Eğer bu Baker'ln blldlklerlnl evvelceden 
blz de bUmlı; olsa)·dık. Bütün bunlar olmaz
dı. Faku.t artrk dlişünmeylntz. Ru hı\dbıe1f'· 

-
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ri hayahnrı:da na"ılsa fa7.la gtl(en 81kıcı bir 
ka~ gün olarak tel~kkJ ediniz eminim ki 
Fa,·rlJ •rtık sizi rilba~ı:r; edemlyecektlr. 

Şayt't bir yf'nl teşebbüste bulunursa. ~ok 
rlı•a e<lerJm, bana derhal haber veriniz. Ben 
onun hakkından l'ellrJm. 

Otomohllden indi. Paltosunu, şapkasını 

tppladı. Tam ayrdacağı zaman: 
- Ben sizin yerlnlıde olsam biraz fteya· 

hat f""derdlm. lllrkaç haftalık bir fteyahu.t 
hl~ de fena ohnaz. )feıtelıl. İ1t\.·lçre bu me\·
!iilın tlek güze1dlr kızlarımla. ora.da. bir :ın

manlar kaln111?hm. Pek ('ok eğlenn1ı,tık. 
Biz hl(' ce,·a11 ,·ermlyorduk. Blra-ı tercd· 

dUtten hOora de\.·aın etti: 
- Belki btra.z akslllklerle ka~ılıutnrak-

1tınız: Foxell bir Şf'Y yapma'a bile, herkf'-i 
mahkenıe e'\nailında. Fa.\ ell'ln sö~·ledlklerlnl 
duydu. llalk dedikodu)·u ~e\ er. Bir darbı· 

ın('!iCI ,·ardır blllr nıi,lniz. «Gözden uz.ak 
gönülden de uz.aktır.» Derler. Slzi görmez. 
lerse bu meseleden artık kimseye bahset· 
mez. unutulur ha)"dl, Allaha. ı~ınarladık. 

nıan1 ... Güle gii.Je gldlnJr.. 
Bu sözlrrdeu ı-ıonra bi:ıden ayrıldı. Eviu 

kapı"ltnı çalarkl'n Jl('n<'erı·den bir kadının 

kendl~Jne J'jaret t'ttlğlnl gördliJn. Blı; yolu· 
muza de,·am e-ttık. Oturdu~un1 yerde göT
lerlml kapadım ,.e su!'itum. Artık yalnız kal 
ını'itlk, llf'r türIU Uzüntüden Uı.akhk, Bir
denbire iç-lıue nlluıyt>tslz bir rahathk doldu. 
Sanki bir çıban df'llnmi~ df' zonklnnlll"ir 
geçını, gibi idi. Mak•lm de bir şey •öyle· 
mlyordu. Sadece elimi tutn1u~tu. Lonclranın 
kalabalık Hokaklnrında. itlik. Etrafımır.dıı 

blr('ok arabalar. kaııı:ronlar \·ardı. Fakat bu 
kalabalık \'C tozlu &okağın uğuJtunundıın n<' 
kadar uzaktım. Sanki se!t~lz, serin \e ı,akln 
bir yerde ln1ı,ım gihi bir rahathk duyuyor· 
dum . . \rhk hi(' bir ~<'). hu oı,ükflnctl boza· 
ınazch. C.tüııhi d{'"\ ri g("('n1i'1tl. 

:\lu.k~in1 otoınobll1 durdurduğu .tan1an gür. 
lerlınl açhnı. Khçiik bir lokantanın Onünde 
iı.lik. U) uşınuş ,.e &er1'etnleınl'j bir hu.ide et~ 
rafmıa. bakıyordum. 

- ı:~orgun~un .. Dura<'ak halin yok. Blraz 
Şapkam paltom. haritam, her ~c,rinı ta· yemek ~·edfktf'ıı ~onra f.'onlnnır-ın. Rf'n df'. 

Ot-0mobllden indik. Lokantada ba.' ~ 
&ondan kasa ba.,ında oturan bir kadı• ,.~1 ~· 
bir de gene; gıır.,ondun ha':'ka liinı~•·ter ;,.J· 
tu. içerisi 1o'.;l ,.e &erlndl. KO~ede bir 11 

l·a. oturduk. 'Jak~lm gülerek: ,,ti 
- FavelPin hakkı lttrnıı<j. tn.,an N" ııif 

h;-kl J('mek U1tl)acını hl,sedi)or. SeP dr 

~('y iç-... 1ı1tl'' 
Gar~on bize taze ,.e "lt'Bk küçük. r1' J•'~ı 

Trr getirdi. llemcn bir tanesini )·rıhı1'ı. 
de ic,;lınl fıdeta nııttr, bana ean ,erdi. 

:'ılaktotlm şu tekltfte bulundu: ıo-''1' 

- Yemekten Honra lıenıen ~·ola ('J t<"ıııı' 
Tlava serinledi. l:'olda. bir kü(·Uk liliY :Odcr 
df.' gcrcyl grc;iririı. Yarın toıabah ~l 
h.·y·e ,·arırız. 

- Peki. Dedim. ,,ıt~ 
Ali k k d · · .,·ınıle ~f - )ayın ız ar ('';'1nın , 

ho7 bir şey ohnı.)·&l·aktı, değil nıl '! 

- Jlakkın ,·ar, :\lak~Jn1, ı-"' 
ıet 

':\lakshn ılo barda""ını bo,aıttı. (jl;ı ~ 
b • • 

('frafı morarnuş. sankl gözleri dll.11 rfl~ 
1·llınii~, gibiydi. Yltıll de ne kadar .. ara 
tı! :\lcraklıı. bana .,ordu: ı:1ıt 1 

1 •• 
- ,\.caba Albay JuJ,yan lıahH~at 

mı~ ~ 
Yüzüne dik.katle baktun \:e lıİ4,' ce"·.aV 

n1edin1: 

- Biliyor, muhakkak 
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Harp Vaziyeti 
1 YAZAN: 

1 İbsan BORAN 

A d//ge K orido:rlanmla .. : 

"Cümhuriyetin llanrnda 
Doğmu ştun 

[ GONON MESE LELE Ri ] 1 SiYASi iCMAL] 

Amerika 
HarbeKoşuyor 

1 (Emekli Kurmay Subay) 

Yuııanistanda: -ikinci Fırsatımız-
lııs-ııız Uaş' eklll B. Çorçll'lo ı;oo 

bl'yaııntınitan anlıyoruz, ki l'una
ıııstaııdo. İngiliz ordusunun ıne,cu
ııu GO bin kM idi. Bu kuV\·etın 
45 bin kişi i ~-urtarılmr' 'e 3·enJ 
U lerfne vnrmı,tır. B. Çorçll dal· 
ına ac;ık 'e doğru konu<1mu"'tur· 
bıı rakkamlarıı lonnablllrİz. ' ' 

Bu Şahadetle Kızın Yaşı O n 
Beşten O n Yediye Çıkarı ld ı 

Henüz on beş ya.şiarında. ya. var, 
ya yoktu. Koridorda kUme küme 
toplıınmış, akraba ve taallQkatının 
arasında boynu bükük duruyordu. 
Sarı tıaçlarının çevrelediği yüzü he· 
nüz, çocuk tazeliğini muhafaza cdl· 
yordu. 

- Peki, peki.. Şimdi bu çocuklar 
kaç yaşında? 

Bu Defa Mesuliyetimizden Kaçmıgacağız 
Hakiki Demokrasi S u/h unu Kuracağız 

:'f azan: M. H. ZAL 
n::=n ir cisim dü.ününüz ki 
&el günde bir kilometre 

süratle hareket ediyor• sonra 
yava~ yavaş saatle bir kilomet
re, on kilometre, yüz kilomet
re, beı yüz kilometre oluyor, 
hız nisbeti gün geçtikçe artı-

Mora. adasında Alman kıtaları
ll.tn ccnuha doğru ileri hareketi 
llt\am ediyor; Almanlar limanları 
lıerıüz Jşgal etme.mt,lerdlr. Yalnız 
ltaıynnlar Kefalonya \'C :r..anta 
•ctaıan"ıı. paraşüt l<ıtalan indir· 
tııı~ıer, J..okat ada ına Arna,·ut
llıktnn gelen piyade kıtalarını ~ı· 
~arn11,ıar, bu tiurotlc liç Yunan 
'daı;ını işgal t:tmlş hulunııyorlar. 
~rkl Ak<lenlz hana mda ml\hlm 

bıl' değişiklik yoktur. CebelUtta· 
tıı. \e Atlas muharebelerini ka· 
~nrnadıkta, Almanyaoın Akılenlz 
lıa, za ında bUytık hareketlere gt. 
t"ıın ı l'!lmdlllk \'Urlıf olamaz. G • 
lrid adası bir mukın-crnet \'e mU-
~faa merkc:ıl hııllno gelir e. Ro
do,. !' Kıbmı - Flllı>tln - orlye fs-
111<nmetı Alman 1 tılfısı için flllll• 
~e n1föıalt bir açık kapı olamaz. 

u lı.;tıkamet ancak Mısrr'm Lib
>a uz.erinden 1 tllii ı mümkün ol
cttılitab sonra düşllnillcblllr. 

~i Akdenizde: 
l\taıta ,.e Cobeliittarık dahlJ ol· 

llıak lizere Garbi Akdeplz, Şarki 
~lıdenlzclcn daha ınlihlmdlr. S<'v-
lllecyşi 1..aruretlcr, coğrafi \'aıi

~rt kaNjdanll.('.ak a kerl mii.,kti
.\ t baknnmdan Almanya. Garbi 
lı lıdl'nlz ha\za rnrla tng!Jtcreye 
b 111~1 tistünhık temin etmek mcc-
ıırı 'etindedir. 

Aı~tedcnberl kanaatimiz şu fdi: 
;:rıan.rs itin ilk hedef Cebelüt
~ l'lk'dır. Septe boğazında lılkimi· 
tt 4tıııs c1enlzindo fiC\'kukeyşi 

t lilrıllık temini bakımından zaru-
1Clir 

tıı • Alınan) anın hu hattıyı: ta· 
il lr thnek istediği anla,ılı)·or. 
~· CcbcJüttarık•ın teslrtılı: bı ra-
1 ına ı tehllkeı;lne karşı tngllte
~lıı Cebclllttarık etrafında bazı 
•ı \kfferı ~imdiden ıo:~aı etmesi· 
ıı., Ue11 ı:;Urmilştltk. B•ıgUnkU ha-
rtlerdcn anlı)oruı ki Londrıı 

~tbııatının askeri nıulıarrlrlerl 
ı.. ll.)nl fikirdedirler. rakat lngtl
t ote tt"ŞcbbU ü ele a larak im ışı 
•ııacak mıdır! Cehclüttarık'ıı 

1 tııı bir Jrnmandan tayin edilml~ 

tı~ bU) Uk bir deniz. filOllU gclnıi.ş
t• b • lzce hu kafi değildir. 

,. 1"1rrıan ordusu öncüleri henüz 

1 tıne dağları geç.ldlnı'ledlr \ & 

'~bı.ıuttıırık'dan ku' bakıı,ı 000 
t, 0ıtıetro ur.aktır. Fakat tııpan· 
Q~ 11~tı \ e l•'ran!ianın boyun tığmerol 
llıt 11 :nıcı-;afcnln kıymet ,.e ehem
' )etı kalnııyablllr. Alınan para-
ııı k 

' ıtıııarının hpanyol rıu.1na 
, 11 tl,rı \'ti Sf'pte ,.c Tanca ınev-
'~ t!'Jııı ı .. ı;al etmdcrl do münı· 
4ıııııtıır. Bu harpte <'Üret 'c ısUrat 
ı.;11tı1ır. En iyi rnildafaa ba:ıan 

rruııa ba,lar. 
l\J • 
. inanla Cebeliıttarık'a inmek 

'": kara 'c hıl\ a ordularına gi.i· 
4t ebııır. Fakat 11arki Akdeniz-
t~ nodos - l\lutaban hattından 
ı· t~~a 'c~ o. Kıbrıs \iz.erinden l'I· 
'" le ı.ı 1ttlaıuak lı;ln ~alnııı ha ' a 
utııı arıı. kunctlcrl kfıfl değildir. 
it_. "'- kuv, etine ıle lhtl~ nç ,·ardır. 
~11.,h.ıı donanma ı bu l~e kufi de-

.,ır. 

lsıı 
.\~.. ı.t·brpll' Almanyanın garbi 

'<{'111 
~.. zıto harckcto geçme5lııc in· 
ı ~f'dlJeblllr. }"ran ız dolltlnnıa

"' 1 taıı <'\ k 'c ldar~ln11 g~~r. 
~· ıı''glltere daha mU.,khl nıc, kl· 
~ktır. ' 

Adliye koridorlarında bu gıbl genç 
kızlara ekseriya tesadüf edıllree de 
bu kızcağızda ne aldatılmış bir genç 
kız hail ve ne de aşk yUzünd~n bir 
delikanlıya kaçacak bir insan yUzU 
vardı. 

Yaşlı bir kadın dizlerinin dermanı 
kesilmiş olacak, ~ırada oturanlara: 

- EvlAtıar şöyle bir yer açın da 
ben de 11lşe~1m. Buralara. ne diye 
tııra koY1T1azlar ki? dedi. 

Sırada oturanlar şöyle blrlblrlni 
ittiler ve ihtiyara yer açıldı. İşte bu 
sırada her 'eyi bilen bir insan hali 
takınmış olan kalantur bir zat: 

- Hanım valde dua et avukatlara, 
ontar olmasa bu sıraları da. bulamı· 
yacaktık. 

- Allah razı olsun oğul ama .. On· 
tar da iki sıra koyduk diye yUksck 
perdeden konuşuyorlar. 
Kadın damaklı dişlerlnl şöyle eli

le bir düzelttikten soııra yanındaki 
bir tazeye ddnerek: 

- Kızım, hani beni burada gör
dUn diye aklına kötU!Uk G'elmCBfn. 
Ben buralara hayır için geldim. Yok
sa Allah adımımı buralara attınna
fuı. Efendim, bizim ahbaplardan bl
rlniıı kızına yilklU bir kısmet çıktı. 
A\lahın cmrlle, peysnmberln ka,•lile 
lstcdller. GönUI bu ya çocuk beğen
miş, hani kız da beğenllmiyccek &i· 
bi değil. !'iah işte şu yavrucak. Eh 
çocuk esnııtmış, babası zenginmiş, 

&eçtı artık BııbıAli lditlpllğl devri. 
O ıamnn biz de gençtik. BUtlin gün 
kafes arkasında kalem efendilerinin 
geçmesini beklerdik. Şimdi l<Atlpllk 
matiplik para etmiyor. Esnaf olma
lı.. Esnaf... Anlaştılar. dlnleştller. 

Söz kesildi, yUz görUmlUğU taluldı. 

Eski usul ,;ittik ... Öyle değil mi kı
zım, beceremediğin bir yeniği yapa
cağına. bildiğin eski usul gidersin o
lur, biter. Öyle yıı. sonra insan ağzı
na burnuna bulaştırır. 
Yalnız kızın yaşı kUçUk. Şimdiki 

kanun mUsaa.de etmiyormuş. Halbu· 
ki benim on üç yaşında iken bir ço· 
cuğum ''ardı. Ne yapalım şimdi böy
le imiş, biz de kitaba uyduralım, de
dik, mahkemeye mUracnat ederek 
kızın yaşını büyillteceğiz. 

Hakim şahitlerin hepsini dinledik· 
ten sonra sıra yaşlı kadına geldi. 
Bir şahidin dinlenmesi için ıtızım 

gelen bUtUn muamele yapıldıktan 

sonra hakim: 
- Bak hanım .• Bu kızın babası. 

ben nUfusunu geç çıkardım, bu yüz
den kızın yaşı kUçUk yazıldı. Şimdi 

bunu bUyUtUnilz diyor, sen ne bilir
sen doğru söyleyeceğine namusun 
Uzerine yemin eder misin? 

- A .. Elbette h8klm efendi oğ· 
Jum... Hem namusum. hem şc:-efim 
üzerine yemin ederim. Kurana da el 
basamn. 

- Ne biliyorsun anlat bakalım? 
- Ne bileceğim bu ınzın yaşı on 

bo' değil, on yedidir. 
- Bunu nereden blllyorşun? 

- Nereden bileceğım. bu kız dot· 
duğu zaman kardeşimin, oğhmun 

karısının çocuğu emzikte idi. Kansı 
komşumuz Hafizenln torunu yeni 
doğmu~tu. Yusu!um henUz cmekle
miyc başlamıştı. 

HAkim, kadının bütün ahbap ÇO· 

cuklarını Bayacağım görUncc: 

- Kimi on Bekiz, kimi on yedi, 
kimi on dokuz yıtŞında. Hem o za· 
mandan bu zamana kadar tam on 
yedi sene oldu. Hele hele bak ha
kim efendi kız doğduğu zaman CU· 

muriyet yeni olmuştu. Vallahi de 
hlklm efendi, tlllAhi de Mktm efen
di bu kız on yedi ynşın<;ladır. 

Hakim muhakemenin bittiğini ka
rar vereceğini söyledi. Şahitler. din
leyiciler, dışarı ı;ıktr. Koridorda kı
zın babıı,.eı kadının yanına. yaklaşa· 

rak: 
- Aşk olsun hanım teyze avukat 

gibi konuştun. Eh dllğlln lı;ln hazır· 

lığa ba::lamalı artık, dedi. 
Kadın bir sıraya oturmuş, yaptığı 

işten mağrur bir vaziyette: 
- Ah evıtıdım ne yapalnn, bir a. 

yağımız çukurda bundan b6yle iyi· 
likten b~ka ne edebiliriz. Hele şu 
iş hayırlısı ile bitsin dUğUndc onlara 
kalburla su taşıyacağım, dedi. 

Sonra ellle b~ örtUsUnU dUzclttı. 

Koridorun tozları, yeni, atkılı rugan 
ayakkabılarını kirletmişti, mcndlllle 
onlan sildi. Bir beze sarılmış en A!O. 
paketini çıkararak bir sigara sardık. 
tan sonra, yakınında durduğum için 
benden: 

- Kibritin var mı evl!t, diye a
teş istedi. Slgarasmı yaktıktan ~on
ra bilmiyormuş &ibl, adliyeye neye 
sctdiğlnl sordum: 

- Hayırlı iş için oğlum... Bir ta
nıdığımı gelin edeecğlz. Yafı, biraz 
kUçUk, bUyülteceğiz de ... 
Kızın yaşı büyümUştU. Artık ev

lenebilirdi. Adliyeden çıkarlarken 

genç bir adam ya.nlanna yaklaştı. 
<Her halde damat olacak) dedım. On 
!ar sevinçten hızlı hızlı yUrtiyUp git
tiler. İhtiyar kadın h{UO. merdivenle
ri iniyordu. Yanına yaklaştım. Beni 
görtince memnun oldu. 

- Kimseye zararı olmadan hayır 
P.tmek iyi şeydi. Allahın her yarattı
/tı şeyi de yerinde kullanılırsa iyidir. 
Bir IA! vardır hani ... Neydi o? Dur 
bakalım. Ha... Bir yalan ınahıılleyl 

yangından kurtarır derler! İşte bl
zfmkl do o cinsten ... Hayırlr iş için 
yalan iyidir, ama insan kendini aıı,. 
tırmnmalı. 

Bu sırada kızın babaııı bize yetiş
ti. 

- Ah hanını teyze ver elini öpe. 
yfm, sayende bu i~ te oldu, dedi. 
Kadın elini uzatırken: 
- Berhildar ol, el öpenlerin çok 

olsun, diye mınldandı. 
Biraz sonra adama: 
- Bay ahbap ben öyle zamzami

golu dUğUn istemem. İlle kıııa gece· 
si olacak. Kadınlar biz bize ne eder· 
sek ederiz, derken: 

Arkadan ,;elen bir t.azcı (hanıln 
teyze bize marifetlerini göelerecek 
galiba, vaktile iyi k&rfılama oynar· 
mış) dedi. 

Ben de Allah herl,esl mahkemeye 
bciyle dUşUreUn temennisinde bulu
narak oradan ayrıldım. 

Mithat Perin 

Belediye Zabıtasının Teftiş
leri ve Ceza Görenler 
Belediye zabıtası şehit dahilin

deki teftişlerine devam etmiştir. 
Dü nyapılan teftişler neticesin· 

de 26 esnaf muhtelif belediye 
11uçlarından, tram vaya at'l'ayan 1 3 
ki<ıi ve belediye nizamlarına ay· 
kırı hareket eden 16 şoför ve 3 
otobusçü cezalandırıhnı~lard\r. 

ı lk cihan harbinden sonra A
merikan mlllcti, kcndlslne 

ait mesullyct payını sırtına vur
mamış. mcsuliyctten kaçmıştır. 

«Normal hayat, kendi kabuğu· 
muza çekilmek, yüksek gllmrUk 
tarifesi scddi> gibi söz ve hareket
lerle yan çizmiştir. 

Bu neye benzer, bilir misiniz? 
On sekiz yaşına varan bir gencin, 
kısa pantalon giymeğe de\·am ede· 
rek çocukluk iddia etmesine ve er
keklere mahsus mesuliyetlerden 
kaçınmağa çalışmasına ... 

1şte ekendi kabuğuna. çekilmek> 
iddiası Amerikanın uzun pantalon 
giymek lstemlyerek fllemin karşı· 
sına kısa pantalonla. çıkması ve 
«ben çocuğum> diye iddialarda. bu· 
lunması demektir. 

Birinci cihan harbine girdikten 
ııonra kendi kendimize dUşilndük: 
Bu tecrübeden nasıl ders alabiliriz. 
DilfUndUkçe, sulh içinde yaşamak 
hakkındaki arzumuz kuvvetlendi. 
Fakat zorbalığı meslek eden mil
letlerin halini tetkik edince şu ka· 
nnale vardık ki sulhu muhafaza e
debilmenin en sağlam yolu fUdur: 
Her muahedeyi imzasının ertesi 
1;Un yırtan, sözlerini tutmamağr • 
marifet sayan bu milletlerde şu ka 
naatl ''ermek de hayati haklarm
dan herhangi birine el sUrUldU@ 
zaman Amerika. derhal harbe Gire
cektir. İngiltere~. Çine, Yugoslav
yaya, Yunanlstana tayyare, harp 
semısı, cephane \'e gıda maddeleri 
göndererek kudreUmizln son haddi
ne kadar yardımda bulunmak, biz
ce en c.saalı haklarımızdan biridir. 
Amerikanın mUds.faa. edeceğı I· 

kinci hır hak da Monreo nazıırlyc
:ılnln Havana konferansında tarif 
edilen şekıldir. Bismark Monreo 
nazariyesi hııkkıııda (uta.pnrnzlık) 

tabirini kullanmıştı. Naziler daha 
şlddetll tabirler kullanıyorlar. Al· 
manlar ctnubı Amerikııya kendi
lerine ait bir av sahası gözilo ba
'karlıır. Vakit ve imkCın bulur bul
maz cenubi Amerikayı siyasi ve 
!ktisadl 'Si1Ah1ar1R' oyle bir muha
sara altına alacaklardır ki biz har
be glrmeğe mecbur kalacağız. 

Bizi b<>yle bir harpten koruya
cak yegı\ne yol, Demokrasilere bu
glln elimizden gelen btitün Y1Jrdım
da bulunmaktır. Dllnyanın bir an 
evvel sulha kavuşması, yine bu 
yardımın siirat ve derecesine bağ
lıdır. İngilt<'re bizim yardımımıza 
güvenerek Balkanlara asker çıknr
mağa cUrete etmiştir. 

Nnzllcre karşı tecavliz har<'kctl· 
ne &eçen biz değiliz. 1933 sen<'.sin
dcnberl Nazi Almanya bizimle 
düşmanlık halinde bulunuyor. Ken 
dl memleketimizde zehir saçtığı ~· 
bı, Merkezi ve Cenubi Amerikada, 
Asyada, A\Tupadıı her adımda kar 
ıııımızıı. dikilmiştir. Bu husumet 
1939 senesinden beri tjiddetlenmiş, 
hele son birkaç ay içinde son had· 
de varmıştır. ümit ederim kl A
merikanın aııl<eri m(ı.nA llo harhe 
l<nnşmasına lUzum kalmıyacaktır. 
Fakat rııht ve iktisadi mlnA ile 
Almanlar tarafından senelcrdenbe· 
ri akurane bir dUşmanlı~a maruz 
bırakıldığnnıı:ı ı;örilp anlamazsak 
çılgınlık etmiş oluruz. Bu dll~man
hğa gazete ve mecmualarda çıkan 
bazı yazılarla. \'C bazı rıııtuk ve 
konferanslarla mukabele ettik. Mu 
kabil taarruzumuzu ~lddetlendir

mek icap ettiğine göre öyle mika· 
dele cephanesi kullanmalıyız ki 

Yazan: B. Vallace 
Birleşik Amerika Cünıhur

reisi muavini 

B. Wallace 

sulh geldiği zaman yeni Al~me kar
şı olan mesullyeUerimlzl sırtımıza 
yUklenmemlze ens-cı olmasın. 

S lnir muharebesini kazuıımak 
içln Nazlllk ile Demokrasi 

arasındaki fıırki iyice tarif etmek 
ltızımdır. Gençlerimlzo şu !kanaat 
gelmelidir ki uğrunda mücadele et. 
tiğlmlz dava, mUcııdeleınızc !Ayık 

bir davadır. Hatta. sulhtan sonra 
bu d:ıva. için busUnden faZla say· 
retle uğraşmak lazımdır. 

Amerika gençliğinin bugilnkU 
döğlif meydanı yalnız ruhi ve ikti· 
sadl sahalardır. Bu sahalarda ıyt 

i~ görürsek nskert sahada vuruş

maktan belki de kuı·tuluruz. Fa
kat iyi bir BUrette yetıştlrmeğı 

çalıştığımız Ameı•ıka gençleri ko· 
mlinlstıerln, Nazlleı·in, boıguncu\a

rııı kör bir fll!!ti olmnğı marıftt 

sny11rsa ve ruhi ve iktisadi mllda· 
fan cephemizi zaafa uğratırlarsa 

nskert mılnAsile harbe ntılmak ö
nUne geçilmez bir zaruret halini 
alır. HugilnkU Nazı gansııterlerl· 

nln ahlı\k tel~kkllerl Al Capano gi. 

bl asıl g-angsterlcrin ahla){ telAk
ldlcrine benzer, Eski Prusya muhl· 
tine alt telAkkilerdcn de çok aşattı 
dır. BııgUnkU gangsterlere lkUımdl 
\'e ruhi mlicndeleleri daha şeyta
ni slll\hlnrla yaparlar, şiddetin iş· 

kence ve lg'f alin her nev'ini mUbah 
sörUrlcr. 
Eğer demoi{rasilerın yaşaması 

mıı.thib ise öyle bır yol bulmalıyız 
ki beşeri halclarn el sUrülıneden 

her vatandaşa. bir mesullyet duy
susu st'lmesini temin etsin. Bu 
duysunun sevklle de, hiikO.meto 
karşı fcdakfırlık etmek ve zahir 
olmak bakımından tolalitcr bir hü
kQmetln tabasından geri kalma
sın. 

A mcrfüada bir beşeri haklar 
beyannamesi neşredilcllden

bcrl bu sene tam 150 sene geçmiş· 
tir. Buna. şimdi bir beşeri vazifeler 
beyannamesi llsvo edeblllrsek u
mumi hayat daha sağlam blr le· 
mele dayanmış olur ve her vatan· 
daş umumun men!aatı ·için kendi· 
ne dil.şen hizmet payını yapmak 
yolunu daha kolayca bulur. 

BugUn gençlikte umumi hayatta 
v81!:lfc G'Örmek için şiddetli bir ıtr• 
zu vardır. Umuml ve hususi mü. 
rsseselc.r bu arzuyu karşılamak i· 
çln fırsatlar hazırlamalıdırlar. O 
suretle ki gençlere şunu demek im
k!nı olsun: cHaklardan istifa.de 

t te 
0 gece Feride karşı tçl hırsla, kinle 

tJt l'tnış, bu kin. her sun biraz daha arta
lıı: tınuıı varlığını btirUmüştli. Bu his zayıf, 
r ~lr duygu olmaktan çok uzaktı. Mağ-

ED EBI ROMAN TEFRİKA No. 32 insan olamamıştı ve olamazdı. -, 

''tltı tzbnn, varlığındıı. tUten ıılevle onlıı,rı 

1 llfra, oıl!Rra nel<~rc muktedir olduğunu 
~ scrınct;e yemin etmişti. Hiç kimse ona • 
~ %ntı, bır cvlt\tlık derneğe cesaret l!de
t;cektı. O, z kdsı ve ı;ayreti sayesinde 

'' 1 
11 

güçlükleri yenecek, bUtün manialan 
~cak, ahsiyetinl kaybetmeden, her bcı· 

rı dcğı ccek, başkalarlle ayni O.yarda 
tı~ >llrıu 1 rıat edecekti. 
t11ıı tııakısada cnşmek için hırsla çalışmış, 
•
1 

irade ve kuvvetini bir araya topla
~r .\rtık ona bakan SÖZier. acemi bir 
1'ıı ~'Ya detıl, zarif ve l Uf bir 1stanbullu

.. oı-lly tr ti orlardı. Kcızban buna memnundu; 
lı 0~fat doğrudan doğruya onun gururu· 

ı.'ilbıJı Uyordu. GUıelll~lnl, zcka.sını. bütlin 
it tetlerını ancak izzetinefsini tatmin et

~•ı, b Çın kullanıyordu \·e b!ı11dan başka. 
l'a ıt Veyı gözleri gorm!iyordu. 

-llıtt~'1rnı,. Kendi kendisini o.ldatmı,. Bunu 
~ ~t ll0111nca a.çıklığlle görUyor, anlıyordu. 
llıa"1 ç seııectenberl hiçbir erkekle al6.kadar 

~1 tcııı(lı, C\ct, kendisine yapılaıı iltlfatla
"thııı erıı,n yakınlığı uzak bir teh~sUmle 
"lt<t r etrnıştl. Bunun sebebini simdi çok iyi 

ltcıt ~i) ordu. Feridin uzaklardn kaldığı 
cı~ 1tlı de hep onu dU~Unmtı~. onn kartı 
~ lınu sandığı kinle beslerımı;tı. Bu 

1 
' ı t A' rıın;ıdnr doııdUktrn son· 

ra onu gaıip ve tallı blr hiıılc sarmağa baş
lamıştı. Genç doktorla konuşurken, ona. lıa· 
karken kendisini bambaşka bir kadın hisse
dıyor, onun söZlcrini bütün mevcudlyetilc 
dinlıyor, onun hayran gözleri, :;ururile 'be
raber kalbim do lezzetle okşuyordu. 

Fa'kat bug{lne kadar hlsl<'rini tam mtlııA· 
sile bir süzgeçten geçirmemişti. İlk defa bu 
gece, Feridin çılgın gozlcrl, hırçın sbzleri 
ona içinde gizli duran hakikati öğretmişti. 
İlk defa olarak kalbi kıskançlıkla çarpıyor
du. 

Filhakika Ferldln ötedenberi Vi\'etle söz. 
lU olduğunu biliyor, işitiyordu. Bunu ço}c ta
bii görmeğe alışmıştı nma bunun ne demek 
olduğunu hiç dUşUnmeml~ti. Bu gece, ağaç
lar altında delikanlının Blhtcri kucakladı
ğını görünce başının içinde acaip bir sar
sıntı duymuş, gözlerindeki perde dilşmUş 

ve kalbi tahlil cdemedl~i bir heyecanla çarp 
mıştı. 

Feridln öfko ve hırsla söylodlği ıılclAcaip 
sözler şimdi kulaklarındıı çınlıyordu. Onu 
kandırmak istemiş. onu da Bihter 11anarak 
t1>o;fr nltında bmıkmnk arzusuna dlişmllş, 

onun sUk~tunu satın alabileceğine hUkmet. 
miştl. Ne boş zahmet! Bu meseleyi bir de
dikodu mevzuu yapmaya. lnıkAn olabilir mly 
dl? Belkl de Vlvctın yerinde bir baı:ıltası ol· 
Ba, daha doğrusu YJvet başka tıpto bir in
san olsa, nlşanlıBının diğer kadınlarla eğ

lenmesinden mUteessır olurdu. Bu takdirde 
de Kez'l>an için gördüklerini ona bildirmek 

bir vicdan borcu addedilebilirdi. Ancak Vi
vet her şeyi, haltA aile kurmak meselesini 
de çal< modern bir bakımdan görüyordu. 
Bu husustaki his ve dUşUncclerlni tekrar 
tekrar ve ulu orta söylemişti: Onun naza. 
rında yalnız nişanlılar değil. hattA bir karı 
koca. da. tamamılc serbest ve müstakil bir 
ömi.ir sllrcbillrler, diledikleri kimselerle gö· 
nüllerlnl e#lendireblllrlerdl. Niteldm o da 
Feride mUıstakbcl kocaı;ı nazartle baktığı 

halde Necmi ve Nahitle eğlenmekte bir mah 
zıır görmüyordu. Bunlar modern insanlardı; 
Kezban gibi her şeyi ciddi gören, en u!ak 
bir meseleden mAnAlar çıkaran, bir kelime
yi gUnlerce dUşUnen bir kimsenin bu nokta
da onlara benzeme,,!, onlarla anla.şmaeı ka· 
bıl değiidı Hayır o, bu cıhctten modern bir 

Feridl ııevmesl ne büyl\k bll' facia idi! o
nu seviyordu, lnkllr edemezdi. Bu gece hiB
lerlni ıı.raçık görmllştil, Kendisini aldatmak 
neye iyi? Şimdi Vicdanın ve arkada.şiarının 
anladıkları şekilde modem olamadığına te
csstif edıyordu. Eğer onlara benzemiş olsa, 
o d:ı. Ferltıo eğlenmcğ'I, hatta onu Vlvetten 
ayırıp kendisine bağlamayı tabii addedebllc 
cektl. tl'zOnlUye, vicdan azaplarına, gözyaş
larına ne hacet vardı? Madem ki sönUl 
istediği kimse ile eğleneblliyordu !. 

Maalesef onlar gıbl değildi ve olamıyor
du. O, kendisini evine kabul eden bir baba 
dostunun kızına ihanet edemezdi, vicdanı• 

nın sesinin haricine çıkamazdı. 
Kezban yatağının üzerinde doğruldu. Kal

bi çatlıyacak kadar sert atıyor, şakakları 

zonkluyordu. Hs!Cı mı kendisini aldatmaktıı 
devam ediyordu? Niçin iki aydanberl Feri· 

dl cezbetmek için bntUn kadınlık mahareU
le çalıştığını ve bunu bir i:r.zetinefis mese
lesi yııptıfını !tirat etmeğe cesaret edemi
yordu? Halbuki kendi kurduğu tuzağa dUş 
tUğUnU pek fı.ll takdir ediyordu. 

Avrupadan ilk geldiği sün Feridin gözle· 
rlndrkl hayranlığı fıll'l<etmlş, bundan istifa
de etmiş, Farukla alakadar görUnerek onu 
kendisine çekmek ve bu suretle ondan inti
kam almak hevesine kapılmı~tı. lşte bu 
tehlikeli ateş oyununda vUcu(IU yanıyordu 

.,imdi. 
{Arkası var) 

cdebllmenlz için vazifeleri yapmış 
olmnnız l!zrmdır!> 

Bir cBcşert ~mzıfclen beyanna· 
meslle me\·kllmlzl kuvvoUcndırır· 

sek gelecek sulh müzakeresinde 
bize dUşen mesullyet payını sır· 

trmıza yllkleneblllrtz. Böyle bir 
vazife beyannamesi k6k tutamazsa 
yeni sulh de eskisi gibi bir karga· 
şalıktan ve anarşiden ibaret kalır 
Vazife hissini demokrasi aleminde 
yerleştirebilirsek hiç olmazsa bir 
asır müddet bozulamıyacak ve bu 
kadar zaman bütün dünyanın yU· 
zllnU gUldUrecck bir cDemokrasl 
sulhU> kurmağı Umit edebiliriz. 
Amerikanın ve demokrasi ile i· 

dare edilen bUtUn memleketlerin 
bu saniyede bir mukabil taarruza 
lhtıyaçları ,•ardır. Naziler Demok- ı 

raıılnln tereddiye uğradığı hakkın
daki yalanları, kendi gazetelerilo 
,.e Amerikadn. doğmuş ndamlan 
vasıta!!lle yaymağa çalışıyorlar 

Bu iddiaların yalan olduğunu ispat 
etmeliyiz. ı 

Her Amerikalı genç, muhtellf 
sulh tipleri arasındaki farkı anla
malıdır. Nnıllerin Avıııpada zafer 
ltnzanması ancak adı sulh bir \'a
zlyete yol açabilir. Böyle bir csulh> 
Amerika için ya f'Saretln veya ye
ni bir harbin ili< adımıdır. Bir Na
zi zaferini ve bir nazı sulhUnll ak- 1 
la bile getinnemellylz. Böyle bir 
felaketin önüne geçmek için tngıl
tereyc yardım etmeliyiz. Bu yar
dım da filen döğUşe iştirak haricin 
de bütUn yol ve vasıtaları hıı,·i bu
lunmalıdır. İngiltere kazanacaktır. 

Buna mı\nl olabilecek bir Amil var
sa o da Amerikanın ruhi ve ikti
sadi cephelerine bozı;unculuğun hO.
kim olmaıııdır. 

Sulh mUco.deleslnl kazanmak 
harp mUcadelesini kazanmalttan 
da zordur. Harp bitince Avrup:ı 

nnarşl içinde kalacaktır. Eğer sar
sılan dilnyayr yeniden kurır.ağa 

biz hizmet etmezsek bu sarsmtı 

kıt'adan kıt"aya seçerek Amerika
yı bile mah\•f'debl!lr. 

Hitlcrl mağ!Qp etmek ımrcUlc 

kuracağımız sulh o l<adıır sağlam 
olmalıdır ki ne bir çılgın adam, ne 
de çılr;ın bir mlllet ya.nn bir h r,> 
açmalt, milyonlarca insanı öldür
mek, mllyıı.rlnrca malı yok etmek 
lmkflnıııı bulamamıı.lıdır. Bir taraf 
tan şiddet ,.e igfal, diğer taraftan 
Alnıan olmıyanlara kar§ı nefret e
sasına dayanan ve Alman olınıyan 
lan haktan mahrum sayan Nazi 
ideolojosl o .şekilde ezilmelidir ki 
bir daha baş kaldırmak ımkfınmı 

• bulmıı.sın. Prusya mllltarizm ve 
emperyalizmi, barbarca bir felso
feyi cebren insanlara kabul ettir· 
mck için orta.ya atılamamalı ,.e 1 

şeytanın aleti sıfatlle i' goren nc-1 
\•iden bir rehber inkişaf cttircmc
mehdlr. 

yor ••• 
Amerikanın «mükemmel in

firat» halinden palaman yav~ 
yavaı çözerek kendini akmbya 
bırakması i;te bu suretle olmuı
tur. Daha bir sene evvel Ame
rika, yerinde sayarak bitaraflık_ 
tan, geçen harbe ait borçlardan, 
Avnıpalıları kendi haline bı
rakmaktan bahsediyordu. Bu
giin «garp yarım küresini mü
dafaa» diye bir taüir icat ede
rek harp meydanın ciden mer. 
haleleri birer birer a§lyor. 

Amerikan harp gemileri, 
Groenland'a kadar kafilelere 
karakol vazifesi görecekti, son
ra İzlanda oldu, daha sonra iki 
bin be§ yüz kilometre açıga ka
dar gitsin diye lafla münakaşa· 
lar devam ederken, iki yüz harp 
gemi ... i, 3200 kılometre mesafe; 
dahilinde filen karakol vazife. 
aini görmek üzere , denizleı-e a
çıldı. 

Amerikalılar bu kadannı yap 
tıklan sonra daha ilerisini yap
mağı tabii .sörüyorlar, «sanki 
İngiltere 6ahillerinc kadar da 
gitsek ne lazım gelir?» diyor
lar. 

Eski zamanlarda bu gibi ha
reketlere bal gibi harbetmek 
derlerdi. Şimdi demiyorlar. Al
manya, görmemezlıkten gelme. 
ğ~ nine daha uygun buluyor. 
Amer&alllar da, memleketi 
harp fikrine bir kat daha alıı
tınnak için ilk silahı karıı tara
fın patlatmasını bekliyorlar ve 
bu maksatla açıktan açıga bu 
maksatla çanak tutuyorlar. 

Almanya Atlantik muharebe. 
sine ya devam edecek, ya et
miyecek. Edecekse karıısına bir 
Amerik,an :gemisi çıktı diye el
leri bağlı duracak değil ya .•• İn. 
giltereye gidecek silahlan batır
mak elinde idiykcn: «Bunlar A
merikalıların malıdır. Beni mağ. 
lup etsin diye lngilizlere ödıinç 
veriyorlarıı d~üncesile teca-
vüzden vazgeçmesi, hele i§İn bu 
kı:ı:gın safhasında, hiç beklen
mez. Fakat ilk Alman silruu da 
patladı mı, iş tamamdır. Ameri. 
ka donanması dört elle işe sarı
lacak, dünyanın en İyi yetişmiş 
pilotlarından olan Amerika pi
lotları spor mü~nbakasına çık
mış gibi havalan"caklar, Ame
rikan ordul rmın tankçıları ve 
motörlü kıtaları da bir taraftan 
hazırlanncak .... 

Geçen defa Ua:tanya'nın 
batması Amerikanın ha be ka
rıımak ,arzusunu birdcnbıre kı
zı~tı.rmıştı. B.ı defa Almnnyanın 
Yunanistan arkadan yaphğı te
cavüz ayni nevi btr tesir uyan
dınnııtır. 

Almanyanın B~lknn lecavÜ· 
züne mukabıl ödeyeceği ağtr 

bedellerden biri de bu olacak
tır. 

imha Edilmek istenen 
Tarihi Vesikalar 

Y eni dünya nizamı, mUtcca
vlz ve zorba mılletlerin tc

şekklllUne ma.nı olmalıdır. MağlQp 

milletlerin kontrol altında tuttuk
ları parnlarlle, yüksek s9mrUk ta
rifclcrlhı ve kliring anlaşmalarile 

ilüisadi taarruz açmalarına mey
dan bırakılmamalıdır. Bununla. bP· 
rabcr galip milletler de iktisadi 
harpten geri durmalıdır. Bir mağ- I 
JQp mlllete yüksek tazminat yilk
lemek, sonra gümrük tarifelerile 1 
bu mllloUn ihracatta bulunmasına 
m4ni olmak imkAnsız bir davadır. 
Gelecek sulh iktisadi zaruretleri 
goz; önünde tutmalıdır. Yoksa ye
nidtn tecavUz mikroplarını yata
tabılccek bir bataklık halini alır. 

Gelecek mağlQp milletlere ham 
madde satın almak ve hudutsuz su 
rette ihracatta bulunmak hakkını 
"erm~lldır. Şu şartla kl tecavUz 
maksadlle sllflh hazırlamımrlar, ik 
tisadt taarruzlara glrişır.esinıeı· vo 
işçilerıne iyi baksınlar. 

Amerikada hudutsuz miktarda 
işlemeyen sermayeye teknik malfJ-

ma.t ve usta işçi vardtr. Bunları 
kullanmak suretıle sulhtan sonra 
cenubi Amerikanın lnktşJLfma hız· 
met edebiliriz. Cenubi Amerika, bi 
zim şimalde yaptJğımız hatalardan 
uzak kalmak suretile ileı·ıemck 

imkanını bulmalıdır. 

Bazı vilayetlerde lüzumsuzlu· 
ğu dolayısile imha eltırı mek iızl". 
re ayıılan evrak aırasında hızı 
t'arihi kıymetı haiz ves~al r bu
lunduğu anla ı[mıstır. V ekillt"r 
Heyeti bu husu •a b'r izahnamt" 
hazırlamış vıe n)• kalı tı:ra yol1.ı
m1Şhr. Bu ızahnamcde lüzumsuz 
evr.&ın ne erden ıbnrct ol-acağı 
bildirilmekte ve dde mevcut bu_ 
lunan evrakın bu bakımdan tek· 
rar muayene ve t nıft cmred ·ı. 
mektedır. Bu emre gorc vilayet· 
ler, hu evrakın hepsini tcı&ıl ede
aoklerl .ko.misı;Yonlar vruntasile 
tchar gözden geçirtccektir. Bu 
llUTct!e erde edılecek ıtarihİ ehem• 
mi):eti haiz. vesikoaların mahiyet 
ve miktarları alakadar Veka et· 
lere bıldirildikten sonra a1maca k 
emre göre hareket edccdderdit. 

B iz sanayi bakımınC!an par
lak gUnler geçirdik, fakat 

arkadan buhranlar oldu, işsizlik ve 
açlık bB.f gösterdi. öyle zarınedıyo 
ruz l<I bunlara meydan bırakınıya
cak bir sanayi sistemi kurmak 
mUmkUndilr. Kendi halalarımız. 

<'lan uzak durmalt suretilo böyle 
blr sistem kurmak için komşuları
mıza. yardıma hazırız. 

Kısaca söyliyclim ki Amerika. 
yol göstermezse ve fu:crinc mt'SU
liyet almazsa ı;clccek sulh, bUlUn 
dünya Jçin anarşi doğurur. 

Yirmi beş sene evvel Amerika, 
dUnya.ya hı.zmct etmek frrsatmı ka 

çırdı, çünkü ekendi kabuğuna çe
kilmek> diye Badcdılce bır fıkre 
saplandı, ko.ldı. 

Şimdi ikinci biı' fır'i'\tl'l karşılnş
mış bulunuyoruz. Birıncı defa yap
tığımız hatalaı ı tekrar etnıcmızı 

istiycnler vardır. DUnyanm en b r
bat körleri hakıkatı görenıiycn za
vallılardır. Fakat onların l tedı~i 
olmıya.caktır. Eının ve de\:amlı bır 
sulh kurmak için clımızden cck 1 

yapacağımıza bUtUn iş şlmdiyo k -
dar haktan b h etttğinı~ kad r 
vazifeden du bahsctmıyc alışmamız 
dadır. 
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Oldukça sıcak bir yaz gecesiydi. , ru eğdi. Sesini mümkün olduğu ka
Grupla beraber sokakları çınlatan dar kısarak: 
köpek havlamaları ve ağıllara. dö- - Atam dedi. Her emrine ha.zı. 
nen sürülerin çıngırakları btr za- rım. Yüreğini ferah tut sakın kuş
man etra!ı bol bil' gürültü ile dol· ku etme... Biraz geriden atının us: 
durnıuşsa da ortalık karanlıklara tünden hemen hemen devrilecekmiş: 
bü.rUnilnce S("S seda kesllmiş, gUndU- gibi sallanarak gelen Abani sarıklı 
züıı yorucu meşgalesinden kurtulup kısa cUbbell köy imamı fare koku~u 
üstlerine ag"ır bir rehavet çöken köy a~mıf,! bir kedi yavru.su gibi birden-.! 
halkı çoktan uykularına dalmışlardL bıre doğruldu. Atının karnını bir iki 
-Gece yansını birkaç dakika geçiyor.1 mahmuzlıyara.k Mollanın yanına 
du. l\:öyUn arkasını çeviren patika.- sokuldu. O da ayni surette :;esini al
dan a~ ağır yaklaı:ıan dört atlı be- çaltarak: 
lirdi. Etrafta. çıt yoktu. Zaman za- - İyi ama ağa dedi. O zaman 
man çalıların arasından birkaç A- Osmanın babasından kalan malları

ğustos böceği ötüyor, yer yer uza- na beni ortak eder misin': Molla 
.,ı:a.n su birikintilerinden kurbağa. Ahmedin bu fitne yapılı softadan az 
~e1'1e-ri geliyordu. Dar yoldan gürW- çok çekindiği belJi idi. Büyük bir za. 
tüslizce geçen atlılardan biri birden- fer pırıltısı lafıyan yüzünden ant 
"bire dizeinleri kısarak başını yanın- bir hoş,nutsuzluk geçti. Başını <:e
tc::lakine dotru eğdi.. Alçak sesle: virmeden e1ini bol şalvarının cebine 

._ :ırolla dedi. GözUnU !evem ~u daldırıp iki sarı lira aldı. İmamın 

eakır Osmanı, ne ideceğini deyiver titreyen parmaklarına. sıkıştırarak: 
hana. ?ı.folla kulaklarına kadar u- - Merak etme, hocam merak et
zanan bıyıklA.rının uçlarını yavaşça me dedi. Memnun kalırsın ... 
-sıvazladı. İçin için güldU. Ertefti -sabah Molla Ahmedln 

- Haydi oğul haydi git işine de- şerrinden kaçıp geldikleri evlerindr-
d!. Onu yakalıtyrp getirmeğe var sessiz: ve temiz: bir hayat ıııürcn os .. 
mı3ın sen. Bana onu söyle .. Adam manın ce~edini kütük kulübenin ka
~\follanın bütün vAltlerinl bir an- pısında bulan köy halkı bu gibi va
da gözü önüne getirdi. Bu da hiç ol- kalara alı~kanlığını anlatan bir so

• 
ITAlYA 

A iman işgaline 
Uiir-ı11.an Yunan 

Adaları: 
Smendr~ Limni 

Ve ıasoz 
------. -
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Sabah Sabah Budalası 
Elekçi Divanesi 

Yer yüzünde insanların zekıiları- Anam borçlu değildir. Ttitün içerken 
nı ve hizmetlerini ölçen, onlara eda- tutup zindana tıkmışlar. Sizden şu
hilik> vasfını dağıtan bir akademi nu l'ica ediyorum sultanınl: şurıdl 
ol!a, ben de orada aza bulunsam onu karılar zindanından çıkarıp. er· 
Evliya Çelebimlze tereddütsüz ve kekler zindanına koysun çUnkü b4· 
derhal e-da.hilcr dahisi• unvanını bam yoktur. 
verirdim. Budalanın bu akıllıca ntiktesi dl# 
Şark ve garp a.Jomi henUz onun vanda bulunan bütün devlet erkı\nı· 

çapında bir bUJri.ik .ilim ve müdek- nın dudaklarında tebessüm çizgileri 
kik yetiştirmemiştir. O; de\Tinin ve yaratmış. Hep~i budalanın ince zc· 
tarihin yalnız üst kısımlarını, yal- kil..qına şaşmışlar. Mustafa P&f& dil 
dızlı satıhlarını görmemiş heyeti iç- Ç'a.vuşa emretnliş. derhal valde.!!1 bl• 

timaiyelerin derinliklerine inmi~ rakılmış, budalaya da bir avuç: aıtrr 
bir yirminci asır A.leminin arıyabi· ihsan edilmiş:tir. P~a ayrıc& ket 
leceğl her şeyi yakalamış ve bir gra hildasına şöyle bir emir vermiştir: 
mofon plAğ"ı gibi bize nakletmiştir. - Şll hatunu iyi bir kocaya. ver· 
Eğer Evliya Çelebi olmasaydı da * 
işimiZ yalnız val<anil\1S tarihlerine Her zaman ve her yerde butunfl.a 
kalsaydı eminim ki yazılacak Türk Sabah Sabah budalası bir ölüm rıa
tarihi n1em1cketten çok şeyler kay- beri alınca. mUezzinlerle beraber c~ 
bederdı. nazenin önünde yürür, bütün müeZ' 

O; gelecek nesillere tnnıtmak için zinlerd<'n Ustun ses çıkarır. sonra dt 
on yedinci &8rın Hk yarısındaki İs- kayıta girerek kürek çekermi-'· 111.1· 
tanbul budalalarının bile portreleri- dalanın ıa.tifelcri pek mc,hurdur. O 
ni çizmiştir. bUtUn konak ve sa.raylarda yer. ye' 

Çelebimizin tanıttığı budalalardan mek ve yatak bulur, herkesi güldill'' 
c:Sabah sabah budalası-. Burnaz mekten kahltırdı. 

nııyııcak bir şey değlldı. Geçen gtız ğukkanlılık gösterdı. Hele karısı Alman ajanın {Ege) denizin· 
1-I:ıcı Salimi nasıl onun bir sözite Fatmanın kaybolu11una birkaç ihti- deki Llmni ve Semadlrek adala .. 
yere sı>rdi ise, muhtarın kızını na.sd yar başlarını !';altıyarak teessürlerini rının Alman kuvvetleri tarafın .. 
Mollanın cmrUe atının terkisine bildirdiler. Fakat hiç kimse bu mev· dan işgalini büyük bir muvaffa .. 
atrp kil.çırdı ise bunu da yapacaktı. zu üzerinde bir kelime söyliyecck kiyetjn tantanalı bir reklamı şek· 
Çakır Osman Molla.run karde-fi- cesareti kendinde bulamadı... !inde bütün dtinyaya yaymakta-

nin oğluydu. Hem de baba!H öldük- * dır. 

l.imni Ve 
Semadirek 

Adalarının işgali 

Sicilya yolu üzeıinde bulunan 
Malta veya Kıbrıs gibi Akdeniz 
adaların1 i'gal etmek kudretini 
gösterıı-cck olursa. fng:iltereye kar .. 
§1 belki müe .. ir bir harekette bu. 
lurunu~ olur. 

Jl.~tıhme~ Çelebinin c:ok entereaan hi· * , . 
kayelerı vardır: 1 Sabah Sabah divanesi bir defa il~ 

•Sabah Sabah-. budalaı:ıının baba- gün Uç gece sokaklarda dola,arı1' 
f'I Eğ'rı Fatihi ltfehmct Han zama- bağırmıf: 

nmdan beri yrniçeri ocağında. çn.- - Kızıl adalarda yangın \'ar!. 
vuş kethüdası idi. Babaslle beraber Deli ısöztidUr diye kimse aldırın•" 
kol gezer yakalanan mücrimleri mış. Dördüncü gün Odun kapısınd•" 
hapsederdl. Bir gün babasına çok Uç gün Uç gece süren bir yanını 
canı sıkılmıştı. İsyan ederek yüzüne çıkmış, Ycdikule ve l\.Iolla. GüraJ1ıye 
karşı bağırn11ı;ıtı: kadar bütün İstanbulu silip .sUpilr# 

tr:ı sonra onların yanında kalmı11. Ökllz: arabBsı ikinci bir mola için Abman propaganda&ı bu i.şga-
büttin haya.tını ona borçlanmıştı.. Ercnba~ çiftliğinin önünde durduğu li, gerek bitaraflar üzerinde ve 
~tolla Ahmet Eren bağında zen- zaman ihtiyar arabacı elile çitlerin gerek Alıman halkının hıaneviyatı 
glnliği ile me~hur bir derebeği Jdl. arasındaki yıkık bir kulübeyi işaret Üzerinde çok kuvvetli tesirler vü-
0 zamanlar, karanlık ormanlarda ederek: cudc getirmek maksadile muaz
pu~u kuran yollan kesen çiftlikleri tşte dedı. ?.tolla Ahmet bura- zam bir i~ eklinde gös.termcktc· 
basan efkiya grupları bile MoUa Ah. da !'l:ır oldu .• Bakışlarımızın merak- dir. 
medin fcrrinden korkarlar, onun her la Uı;tUne toplandığını görünce de- Bu i~alin devam müddeti ne 
yıl hediye olarak gönderdiği birkaç rin derin nefes aldı. olursa ol5un Almanya, bundan 
kes. altınla iktifa ederlerdi.. Bab .. ı - Hey gıdi günler hey dedi. şım· beklediği askeri faydadan daha 
ilacı Ömer Ağ& onu kendine mat-O- di o mertebeye erecek kim var. o ziyade ~nirle·r üzerinde yeis ve
math bir şerik olarak yetilJlirmeğe gayri mevlA.sına erdi. Zatı ::ıağtı- rici te~irler yapmak emeHni ta
karar verdiğinden daha. on beş yaŞl- ğında da Hızır görUnmüı,tti. Ondan kip et.mekte ve bu su-rette bu iş
na bastığı ısene köye iki buçuk saat sonra gittikçe zengin oldu. Şimdi galden bir nevi ve manevi bir 
arasr olan nahiye merkezindeki med. zaman değ'iştt. Hangi babayiğide Beşinci Kol yaratmaktadır. 
re!lf'ye yollamı~sa da Ahmel aradan Hızır görUnUyor. Geçen derimde bir İngiliz donanmasının bir kısmı 
H<i ay i'eçmeden kaçmıı, gelm~ti. t~ a.kşamdı. Tarladan dönüyorduk kôye Trablusgarp .. Sicilya karakolunu 
le onun &dma J.tolla kelimesinin yaklaşınca sillih sesleri duyduk. Me- gÖLÖnünd'c tutı-nakta, diğer bir 
11Y.vesl bu iki aylık medrese tahsilin- ğcr Hacı 1.follaya başka köylerden kısmı [\.1ıstt harekatında vazife 
den ileri geliyordu. Çakır Osman i- topla.nan çeteler hilcum etmı.. O da almakta ve eeas kuvvet tc Cib~ 
se tmmjsinln çıftliğinde bir akraba yanındaki arkadaşile son kurşununa raltada bulunmakrtadır. 
çocuğundan ziyade sığıntı muame- kadar atar, arkadaşı devrilir, o da Y.unantstandaki İngiliz asker
Jcı:ıi görüyor, biltün gününü birbirin- tam yakalanacağı sırada adamlar lerinin ve Yunan ordusunun arta 
dt!n uzak tarlalarda çaııı,an amele- kaçmağa ba~lar. l\I~ğer }..(otla oldu- kalan kıs-mını kurtarmakla meş
lf'rin başında gQya nezaretle geçiri- ğu yerden birden bire sır olmuı;c. E. gul olan İngiliz deniz kuvvetleri~ 
yordu. Şimdi ise velinimeti olan Mol- Allahın işine karışılmaz sonra köy· nin Adalar den"zini ihmal ettiği 

la Ahmede karlJı bUyUk bir alçak- Hl ona orada bir türbe yaptırdı. Ba. bir sırada Almanların bu hare
!ıkta bulunmuş, onun izini olmadan ıııına kim düğüm bağladı i~e dilt~i ketlerde muvaffak olacağı tabii· 
Hacı l\ofahmul Ağanın kızı Fatma olurdu ... Yaşlı arabacı sözilniln bu- dir. 
Jt! se\·v:ıerek kaçmışlardı. Demek ki rasında tekrar teesatirle ba~ını ~al-
onların ekmeği ile adam olan Os- tadı. 

man. Ahmedln sözünü hiçe sayıyor· 
du ha, Münelıl Ahmet işte onun bu 
suçunu bir tUrlU aftetmiyordu .•• 

Çitlerin arasından hafif nal gU· 
rllltülert bırakarak ağır ağır llerli
yorlardı. Biraz evvel Jı!olla Ahmet· 
le konu~pın adam. dUfünceJerinln ne. 
tıceslnden memnun olarak tekrar 
dıı.g1nleri kıstı baı;ınr her sözünü 
yaptıramağa alışmış ve tuttuğu yo
ta mani olacakları insafsızca yok et
mekten zevk duyan bu adama doğ-

Evvelki ak1a.m üzeri Beyazıtta 
bır yankesicilik vak"ası olmu~ ve 

sabıkalı Süleyman, Mahmut adın

da birini çarpnu~ır. 

Mahmut, Beyazıttan geçerken 

bird·e:nbire tramvaya atlamış. bu 

sırada Süleyman da onu takiben 
tramvaya binm.i~tir. Süleyman, 

:\1ahmudun cebinde par..,ı oldu-
ğunu hiqettiğinden 

}1n kalabalık olması 

ve tramva

dolayısile 

basamakta gitmelerinden istifade 

ederek Mahmudun -cebindeki 
mendile sarılı on iki buçuk lirayı 
alarak tram vayd.a'll atlamıftır. 
Mahmul, jşİ farkettiğinden baiır
mı9 ve Süleyman yakalanmıştır. 

Dün cüımü me,ı..ut olarak gö· 
rülen muhak.ame neticesinde Sü .. 
leymanın suçu ıühut derecesinde 
bulunduğundan asliye birinci ce. 
za mahkeme•~ sa.brkah suçluyu 
7 1')', 2 3 gün hapse ve o kadar 
müddet nezaret altında bulundu .. 
ruLmağa mal\kum etm.iııtir. Mah· 
mut muhakemeden sonra tevkif 
edilmiştir. 

Kadın Yüz Venneylnce 
Çekip Saldınnıt 

Bıçağı 

- Şimdi o türbenin yerinde yel· 
Jer esiyor dedi. Ne yapalım dUnya 
itikalc;iz oldu AUah islAh etsin. Tek._ 
rar arabalara yerleşip yola çıktığı

mız zaman ihtiyar köylU içine işli

yen acıdan hAla kurtulamamış gibi 
boynunu büküyor, zaman zaman te. 
kcrleklerin gürUltüsUne kendi mı

rıltısmı katıyordu. 

- Allah ıslah etsin, Allah !slth 
etsin ... 

Nerlt\ MARAŞ 

Yazan: 
Hüsamettin Ülsel 
Eski Bahriye Müste§an 

Hele bu hareketi Jngiltere a
dalarına karşı yapara:k bu adalar 
üzerine a!"ker çıkarmak mehare· 
lıni gösterecek olursa askeri kud
retinin en büyüğünü yapmış olur. 
Asıl imtihan bu sahaı üzerinde o
lacaktır. 

Maltaya karsı tayyare taarru-

dan (50) mile kadar fazla b. 1 zur>dan başka fili bir harekette 
. . . . ır bulunmağa cüret edomiyen AJ .. 

seyrı ıcap ettırecektır. man aııkeri kudretini.o İngiltere 
Şimali Adalar denizindeki bu adalarına karşı muvaffak olamı

adaların sevkulceyşi ehemmiyeti yacağı ise bütün vuzuhile görül
bakımından dü!jünecek olursak mekıtedir. 

Bunla.rm İngilte~e a!eyhine fayda Eğer tayyarelerin deniza,m 
temı1!_ edec~k .. ~~ç bır. kı~metı ol- n1emleketlerde isLiifı kudreti var_ 
madıgını goruruz. Li'JT111ı ve Se- sa A!manyadan bunun İngiltere
madi.rek adalarının iım:ali Alman.. ye karşı tat>bik edere~ gösterme
I~rı ne Mısıra. ve ne de Hayfad~ .. sini beklemek çok haklı ve man6 
kı p~trol tesısatını ~üratle tahrı.. tıki bir talep olur. 
be hl7JITlet edecek hır menfaat te B b .... k h ·'-'- . d 

d u ~ ~~-~-arze emez. d k . h · · • h -•- 1 e ıymetı aız af.ıe~rı ar~et er-
Belki Girit üzerine tay·yarr. ta· le kazanılamaz. Bunlar aıncak Al

arruzları yapılabilir. Fakat Girit 
ada.ama daha yakın mesafede 
Mora sahili olduğu gibi, ltalyan
ların i~ali altında bulunan l~ro. 
palya, Leryos, K~t. ve Kirye 
adaları gibi, mevki ve vaziyet .. 
!eri daha mühim no·ktalar bulun
duğunu gözönünde tutulduğu 
takdirde Lirnni ve Semadink a
dalarından bu hususta da fazla 
bir hizmet beklenemez. 

A~manyanın bu adaları i~ali 
İle dünya efkarı umumiyeslne İn .. 
giltere donamnasının Akdenizde 
hakimiyeti olmadığı propaıgan .. 
dası gibi tiıli bir tesir gösterebi
lir. Fakat böyle faydaoız propa
gandaların tıpkı bir sabun köpü· 
ğünden yapılan rengi.renk balon 
kadar kıymeti olduğu, denizciHk_ 
le küçük bir alaka.. olanların 
gözlerinden kaçamaz. 

Almanya Adalar d~nizinde 
Limni ve Sema.di.rek ada.larmı 
İşgal edece~ yeıde Trablu•garp • 

Zabıta Haberlen·: 

manyanın siyasi vaziyetini, harp 
sahnelerinden uzak memleketler
de fazla bir propaganda yapmak 
suretile bu memleketteki dimail
lar üzerinde avlayıcı tesirleri1e 
biraz daha muhafaza eQ.nek ve 
ayni zamanda bazı Almap a•keri 
kuvve.tlerin.i~ ia§esİnc yardım ey

lemek i\'ine yarayabilir. Tabii bu 
da muvaldkat bir zaıman için de .. 
vam edecek bir vaziyet olur. 

En nihayet bu adalardaki gar. 
nizonlar da tıpkı İtalyan adaların. 
da ki ga.rnizonların akıbetine mah
ki\m kalacaktır. 

Ancak b<OŞerİ kuvvetin ü.Wn
de olan bir kuvvet bu Hkerleri 
kendilerini bekleyen ak>betten 
kurtarabilir. Bugünkü deniz va
ziyeti kar~ı.sını:la is-; bunu hemen 
hemen gayr;.,,,"ümkün kabul et
mek icap eder. 

Hüsamettin OLSEL 
&ki Bahıiye Mü.ıetarı 

Elinde Radyosile Giderken 
Otomobil Çarptı 

Dun, Sultanahmette oturan ka!)'bederek dü:,mııüştıür. Ömer, 
Yuouf, Galata rıht:ımmdan, elin- başından ve muhrelif yerlerinden 
de bir radyo makineısl taşıyarak yaralanmı, q_lduğundan tedavi 
geçerken karşıdan hızla gelen altına alınmı~tıT. 
3 1 59 numaralı otobüs kendisine ' 
çarpmıştır. Bu çarpma ncticeşin .. 
de Yusuf muhtelif yerlerinden 
yaralanmrş ve taşıdığı rad.yo kı
rılmı~tır. 

Suçlu şoför yakalanmıştır. 

Aiaçtan Düttü ve Yaralandı 

Bakırköy Mühendis sokak 20 
numarada oturan dayısına miı:ıa· 
firliğe gitmiş olan 1 5 yaşlarında 
Ömer Demirtaş. çağla bademi 
toplamak üzere bahçedeki ağaca 
çlkt?ğı bir sırada muvazenesini 

Bir Yangın Baılangıcı 
Kumkapıda Behramçavuş ma· 

halle.tinde, kömürcü sokağında, 
15 numaralı, Mihal kızı Kurune
ye ait evin üst katında yangın 
çı k.mı~tı r. 

Ev halkı aşağıda otururlarken 
birdenbire bir bez kokusu duy
mu~lar ve yukarı çıktıkları zam.an 
üst kattaki odada bir yatağın tı>
tuşmuş oiduğunu görmüşlerdir. 

Yangın etrafa sirayet cmıeden 
:tC>ndürülmi..iıştür. 

Bugün Matinelerden itibaren: 

TAK Si M SiNEMASI 
Beyoğlunda Ziba.da oturan 

T akohi. d.lin evine giderken ka
dının pe~ne Ali adtnda biri ta

kıknıttır. 

FREDDIE BARTHOLOMEW ve JACKIE COOPER 

T a.kohini.n yüz vcrmemos,i üze .. 
rine kızan Al~ bıçağını çekince 
kadını aol diııkapağından yanla.

' mı.Ur. Yaralı tedavi altına aluı
m~ auçlu yakalan.mı,tır. 

Jacl.e 

COOPER • BARTttolOMEW 

tarafından harikul<ide bir tarzda yaratılan 

KARA AL TIN MüCADELESi 
heyecanlr ve deh~otli filmini takdim ('diyor. Göklere kadar çıkan 'ltrş 

ve alevler ... Petrol için muharC'bP.. Hi85i ve ?tllie.qsir maceralar H 113.
veten • ~fUZİKLİ VARYETE 2 kısı mltk BiiyUk Komedi. 

- İnşallah yarın sabah ölürsün!. müştür. 
]\.tehmet Çelebi erteı:;i gün seherle * ıbl beraber babasının hayata gözlerini 

kapadığını görtince derin bir teessü
Elekçi divanesi de Evliya Çe e 

devrinin meşhur ve sevimh bud&Ja# 
larından birisi idi. Bu dilsizdi. :E:ttk' re kapıldı, nedamet duydu, kafa.<sını 

taştan ta~a vurdu. Çelebimizin ağ ,·eten ve kalburdan ba~ka. bir ~ey ~ 
zile «O zamandan beri divane- Çele
biye (Sabah sabaht) dediklerindl! 
başını taştan taşa vurur, Allah bi· 
lir o baş Adana kabağ'ı gibi küt küt 

nıez:di. Elekçi kadınlar bir kafile ıı•
linde her gtin onunla beraber f!' 
zerler, gözlerine kestirdikleri ad.6'1! 
bu budalaya gösterirler ve ona Jllıl' 
sallat ederek bir elek aldınrtlLl'dl· J3~ 
dala alınan eleği kırarak çenbflriJ"~ 
atar, kalan örUlmU9 der! ve kiriş ~ 6' 
mını helva gibi a~zına atarak Jc 

öterdi. Ve bir adama. kızsa. puf de
yip burnundan balgam çıkararak 

üzerine atar ve biçarenin Ustu sal
yangoz gibi balgama bulanırdı . .,. 

Bir gün Evliya Çelebi arkadaşla
rile beraber Divanyolunda Divan 
seyrine gidiyordu. Yolda bu divane
ye rastıamtşlar. Sabah sabah buda
lası başına bir bostancı kUIAhı ge
çirmiş:, omuzuna bir tüfek kundağı 
takmı~. bacaklarının arasına bir sı
rık sıkıştırmış, eHne bir kırbaç al
mıJ;', bu odun atı koşturuyor, sağın. 

dakl, solundaki dükkılncılara şaka

lar ediyormuş. Çelebinin yanından 

geçerken bağırmış: 

- Sakının atım teper! .. 
Bu aralık da odun atile Çelebinin 

arkaqaşıarından birisinin ayağına 

vurmuş ve yaralamıştrr. Bu adam 
da: 

- Bre gidi deli demif ve kendisi
ne bir sine a.şkedince buda.la elini 
burnuna sokarak çıkardığı bir tas# 
layı bu adamın yüzüne fırlatnuş

trr. Adamcağız yere yuvarlanarak 
bağırmaya başlamış: 

- Vay gözUm çıktı! .. 
Evliya Çelebi: 
- Hay gidi divane elinde bir taş 

varmış! Diyerek arkada.şının üstüne 
eğilmiş, gözünü muayene ctmif an· 
lamış ki gözüne vurulan taş değil 

bir aydanberi budalanın burnunda 
topla.nan ve katılaşan mayi imif. 
Arkadaşına: 

- Bre birader demiş aç gözünü! 
Gözünde bir şey yok. Fırlattığı ~ 

değil, safi balgamdrr. 

Arkadaşı da gözünü açınca ı;ü.k· 

retmiş: 

- Elhamdülilllh deli balgamı I· 
miş! .. 

Bu budalanın yarım akçe tahtası 
kadar geniş bir burnu varmış (1) 

Bu keçi beyinli adam; her yeme
ğin tadını ve lezzetini veren tuz gibi 
karada, denizde her toplantıda, her 
aİayda. ve her divanda bulunur, etw 
rafına ne.,e ve şetaret dağılırdı. Ge6 
ce, gUndliz yatmaz, uyumaz, lstan
bulu dolaşır her yerde hazır ve na
zır bulunurdu. 

Bir gün Burnaz: budalasının val
desini tutun içerken yakalamışlar, 

hapse atmışlar. Bunu haber alınca 

hemen Kara Mustafa Pa.şaya koş· 

muf. Anasmı Zindandan kurtarmak 
istiyormuş. Paljlanm divan kapısında 
duran boynu eğri çavuş başı kendi
sine: 

- Sabreyle P~anın işi vardır 

dem!ş. Sabah Sabah budalası bağır
maya başlamış: 

- Sen çok halt karıştırma. Paşa 
benim adamım, o beni tanır. Çekil 
oradan gireceğim. 

Bir divan toplantısına riyaı:;et e
den Paşa divanenin şamatasınr iı;l

tince çavuş bnşıya. seslenmiş: 
- Nedir o gUrUltil Çelebı! .• 

b ııı· 
pUrte köpllrte yedikten sonra ırt• _,,,. 
nun bir göz sU.z.işile teşekkür ev 

1
, 

dı. En garibi ı:ıu ki Elekçi dtvaneıı•t 
ömründe apteat boZduğunu ıııfll' 
gönnemi~tir. 

O anadan doğma çırıl çıpl•k •; 
zerdi. Aptest bozacak uzuvıard&n 1 
mahrumdu. Ömründe dünya JteJ.lıt'ı 

b' 
konuşmamı~. Yalnız vefatrndaJ1 .,. 
gün evvel yanına gelen salih bJf 
dama: 

. - !nşallah ölümü yıkıyaraJC ~~ 
h.iz ve teklifin ma8rafımr kendı ll 

1
,.. 

paramdan yapar!un. Beni ka.Pt!' ,.. 
dışmdaki sofaya göm. Yürek o)~ 
masına müptela olanlar meı:sT rY 
zıyaret ederler ve bir parça. tor~,• 
... .~ı .. 
6 .mr su ile 1çerlerst' r,ıifa bulat tr 
Dcmi'I ve gömUlmesini vu:i.yet elllf 
ği yere gelince. de düşerek bln1ilf;.r, 

Evliya Çelebı HA.ve eder: c?tfe J"' 
köprü başındadır. H4JA. herkesin JI" 
yaretgA.hıdır. Hafakan derdine ı11 ut' 
telı!. olanlar ziyaret edip şif• bul 
lar> 

İbrahim Hakkı KOril"·\J) 

ı••"' (1) cA.kçe tahtası» zarpııaot ı" 
kettilen paraları doldurarak te,.,., r· 
dölmıek için kullandıkları kilt<ıı 
b! bir ş03·dlr. 

İktısadi Haberler: 
b" 

iaşe t~ilatmın lstanbul ~bıl· 
oi müdürlüğüne ait hazır!ıkl•Ş.ııi 
mi.ştir. İıtşe Mü11tetarı BaY iti''' 
Soyer b_ir haftaya kadar şeh; .,:• 
ze gelecek ve teşkılatı f•• 1ı; il'' 
geçireeektir. Müdürlüğün eIJI' bİ' 
bir milyon lirahk müteda-vıl 
sermaye verilecektir. i' * Son defa yapılan tcn;ıı· 
tevziatında hiooelerini a!m•.Y'J~ 
ra tebligat yapıbnıştır. Bu t ~· 
galı. rağmen müracaatla teJlrt:ı' 
İerini almayanların hakları •' 
uğrayacaktır. '"' 

d·ıeı•· * Yurdumuzdan, ken 1 ad" 
lüzurrılu olan bazı iptidai IJl

0 lfl''~ 
lcri tedarik ve mu!>ayaa le 1 rıı11 .. b 'Al f. • 01 
uzeTe, azı man ırtrl .

1 
,.t' 

mümessillerinden müteşekk•1 ,~: ni bir heyetin şehrimize ge •,,;< 
K .. t<" 

ve bu heyetin elyevm . °.9 

de bulun<luğu öğrenilımiıtır· b~ .. e 
Aldığımız haberlere gol ,.1"· 

firmalar pekmez, tahin.', :ual"' 
erik, kayroı ve dut peatılı ıl ~I•' 

•· h - Jac• çegı to umu ve yagı a 

dır. J3•' * Dün Ed:irneden 650, ?' 
dnmodan 8 1 O teneke bey•• ,ıer' 
nir geln1iş, kısmen buzh~".~~' 
konulmuş ve kımıen de pı)' 

- Sultanım Çelebinin valdesi borç 
tu olduğundan hapsetmişler, serbest 
bırakılması için ricaya gelmiı;!.. 

Budala haykırmış ve içeriye doJ. 
mış: 

• Yalan söylüyor Paşam, yalan ... 

verilmiştir. ~ 
* Karadeniz yol ile ,ehr k~~· 

son günlerde Atmanyadan ;Jı' 
yetli miktarda matbaa ve ~ ~ 
laj kağıdı, Ru,yadan da b•1 

film gelmiştir. 

1 

' 
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Balkanların 

Bozduğu 
Tılsım 

o --T-elgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

Gt.LENLER · - . 
Hitler B. Eden 

Harp Sahasına Avam Kamarasında 
Amerika 

Trinidad'a Ti<:aret V e'.koileti T cftiş heyeti 
teisı Bay Kmil, ba'Zı tıetlkikler 
Yapmak üzere §ehrimiıe gelmi~
tır. 

~ENENLEk: 

cı Kamil rorunu Müzeyyen Bahtlı 
ile genç cczacılatımızdan Nurct· 
-tin Ali Şifaeni Üsküdarıda evlen· 
mjşlerdir, 

ÖLENLER: 

(~ 1 inekle) X/X 
dan emir ve esareti altına. al
masına imkan ve istidad hasıl 
etmiştir. 

Girecek olan 
Her Gemi için Tor
pillenme Emri Verdi 

Yunan Hükunıetinin 
Mektubunu Okudu 

Alman 
Tazyikına Rağmen 

35 Bin Kişilik lspanyol 

İzrnit tüccarından Muslafa Ça. 
vu oğlunun kızı Halime Nazlı Ça. 
~Uııoğfu ile Zonguldak Kömür iş
,..~trnesi memurlarından Bürhan 
•Yıecdet Tincy evlenmişlerdir. 

Kayserili Hacımemiooğulların. 
dan rahmetli Ar;f Ağanın oğlu 

emekli istihkam binbaşısı Ahı;net 
Kudret Tapıngan ölmüş ve Ka
racaahmct kabristanına gömül
mü~tür. 

Napolyon devrinde de tıpkı 
böyle olmuştur. Napolyon, Av
rupa milletlerini yıldırarak ba· 
siretlerini ve namus ve §eref 
duygularını bağlamıs ve yüz 

Londra, 1 (A.A.) - Avam kama
rasında hariciye nazırı Eden Yunan 
hUkQmctınln gönderc1lğl bir mektu
bu okumuştur. Bu mektupta Yunan 
hUkO'lletl, haksız miltecavlze karşı 
mUdafnada Yunanlstana yapılan yar
dımdan dolayı, bUyUk Brltanya hll· 
kQmetlne ve kahraman imparator· 
luk kuvvetlerine minnettarlık arzet
mekle beraber, İngiliz heyeti seferi· 
yesınln çekilişini tamamen tas\'ip et. 
mektedlr. 

Kuvvet Yolladı Siyaseti Değişmiyor 

* Eski İbriktarbaşılardan Ha-

lstanbuldan 

Ayrılanlar 
(Batı l lnclde) * 

lanlar ka1ab~ı~ eddler, işe yara. 
Yanları burada bıralmak en doğ. 
~ur. demiş ve §unu ilave et· 
l'nİJtir: 
.ı - Oğhmı, Jstan.bul b~ asır· 
'l4lnberi 1 ul'k oğlu Tüıkıtür ve 

0bediyen. ·ı i.ırk olara'k kalaıcaktu. 
f rıun böy}e kaLmaeı, onu müda
... ._ edocelderin tevekkül rahat1ı
~1 ılc dövümıesHe ka'bildir. Jştc 
~rıun için onların gönülleri f :· 

~il olup a&ayı d~ünmesinler 
lYe gidiy.ona. 

h· .Vıı?Urların kamanları 6'uta, 
~?tile ve emzikH olanlara tahsis 
~'.imiş ve yokulann her türlü 
t~~ı gözönündıe tutularak ter-

t alır'4mı~tır. 
t'o B~n <le Ankara vapuru, bin 
I I~ .. ıl~ İneboJuya üçüncü kafi· 
~ gottirccckıtir. 

~-~~İyatı Tevhit Komityonu 
. .._..Cinden: 

rn Anadoluya .cJcvlet besa.bma 
r eı:canen nakledilmek için mü
r •ebat eden halkımızın verdikle· 
ı 1 • t:Yannameler ve kabul ett;k. 
1erj biletier üzerine 'hakiki mik· 
g~: arı tcsbit edilmi~ ve bunlara 
;~i. nakliyat planları tcrtiplen· 

h Bu plana nazaran 1 muyısta 
ı~t~ct edecek Aksu vapurıle 
94;5 ki~i ve Tırhan. vttpurile de 
AL itişi nakledilccckt:. Halbuki 
.., ~ Vapuruna 348 ve Tırhan 
11'Pı.ıruna da 263 ten fazla gelen 
~ad.~. Müracaat edenlerin bu 
~1 hareketi halk hesabına bü
d f~aklrli\:1ar ihtiyaı eden 
rıı''ll'l.et müesseselerinin zararını 
ai t.1P olacaiı a§ikirdır. Hcrhan. 
~ tr aile vaki olan. talebine rağ. 
Ur F' &eyahattcn sarfı nazar edebi. 
~ a-kat bunun mut1aka 48 saat 
~ 1tl Tophanede Dev1ct Deniz· 
;~tında Nakliyatı Tevhit ko· 
r~ Onu reisliğine müracaat ede_ 
dı keyfiyeti bildirmeleri li.zım
b:İ Bı.ı h~usa nakil talebinde 
t,tıtılırıanların bithassa itina gÖs· 

elerj rica olunur. 

lrakta T atsızJık 

Harp Muhabiri 
Meşhur Köpek 

(Ba-:r 1 in<"lde) /// 
yanına takılaıak diyar diyar dolıı· 

,an bir gazeteı.:lyl h• r adımda tUrlil 
tUrlU maceraların karşılaması tabii· 
dır. Fa kat 1''ellks, macera heyecanı 
temin etmcktıl efendisini gölgede bı
rakıyor. 

Ba'eınız bu meşhur politikacı kö· 
pek neler yapıyor: J9t0 şubatında 
bir gUn B. Mussolini Romada. Piazza 
Slyena'da mühim bir konferans ve
riyor. Açık bir meydanda verilen bu 
konferansa binlerce halk geliyor. 
Dakikalarca alkışlar, kıyametler de. 
vam edıyor. Fclfüs efendisinin ku· 
cağında, B. Mussolini'ı;len ve hopar
lörden ancak iki metre mesafede· 
dir. Herkes alkı~larken o da heye
cana gelirken dakikalarca havluyor. 
Mussollni söze baflayınca ortada trs 
yok, herkes dinlemeğe hazırlanıyor. 
Fa.kat Fellks bu fikirde değildir. 

Havlamasına en yUksek perdeden 
devam ediyor, hoparlör bunu bUllln 
meydana. aksettiriyor. Duçenln o ka. 
dar coşkunlukla söylediği sözlerin 
bir kelimesi bile duyulmuyor. Bin
lerce halk gazaba geliyor. Linç et
mek Uzere köpek aranıyor. Amerl· 
kalı gazeteci mendilini köpeğin ağ
zına sokuyor, paltosunun altına sak
Jıyarak gUç belli. kaçırıyor. 

ı.~akat İtalyanlar bunun intikamı· 
nı alıyorlar. Se!Anlk bombardımanın. 
da B. Sulzberge-r ile köpeğinin bu
hınduğu otele bir İtalyan bombası 
düşüyor. Gazeteciye bir şey olmu
yor, fakat köpek Uç yeıinden yara
lanıyor. !talyanlaı·ın otele attıkları 
iki ytlz kiloluk diğer bir bomba ateş 
almıyor. Alsaydı gazeteci ile köpc· 
itnaen e.ııer bDe 'kaıınıyacak, ıı1z de 
bu satırları okuyamıyacaktınız. 

Feliks bunun llzerlne e!endtai ile 
beraber cepheye gidiyor. Harpte 
mecruh olduğunu Yunan neferleri 
haber alınca harp nişanlarını çıka

rıp k6peğe takıyorlar. Ne ı;are ki 
harp muhabirliği Fellks'ln sinirleri
ni biraz bozuyor. Cephelerden ayrıl

dıktan sonra kendini birdenbire top
lıyamıyor. 

Feliks'in Belgradda çok garip bir 
aşk macerası vardır. Bir gün di~i bir 
köpeğin arkasına takılarak otelden 
uzaklaşıyor. Bu sırada bir otobüs 
dişi köpeği eziyor. Fellks keder için· 
de dururken, bir at cambazı cins 

'-. CS..ı 1 hadde) + köpeği yakalayıp götllrUyor. Bu h!· ,._:;>- tıknıaıırna nlU.aade etmek diseye bütün ~ugoslav gazeteleri 
tıııı._bUe Irak hUkQnıetı tngtllz • Irak a!Aka gösteriyor. Belgrad radyosu 
llıt1ı tdesı hükUmlerinl tatbik et- her gtln Fellks'e dair ne.frlyat yapı
''tıı~lla)gıı;ını pı.termlştlr. t•akat yor. Nihayet cambaz da köpeğin 
ıSe ıa lerın mezkur hükümleri ihlal-, htiviyetinl öğreniyor, getirip sanlbi
lıııJ t•r Cöııternıe-lerl Irak hükfıme- 1 ne teslim ediyor. Amerikalı gazete
~t llte.rııeketın hukukunu korwnak el macera \'e heyecan yoldllJlına ka
'lltı:: kıap eden tedbirleri aJmağa 1 vuşunca. dlinyalal'U sahip olmuş gibi 
ı.._lt 111' etmiştir. Binaenaleyh IM!il oluyor. 
l'ııııı..~llletlnden sUkOn ,.e sUkOnetl Feliks, siya.si lemas ve tecrUbele
'tııa:r,a etnıesl \C da,asının haklı rlndcn çok d<'rs almıştır. Her ne· 
"-t.. rıa Jtiınad eylemesi rlça olu- dense Totaliter dllşmanıdır. Alman 

gi 8hYrut radyosunun verdi
l 9i abere göre 3 mart 
lr,k 1 de terhis edilmiş olan 
•,tı erler ve subayları, bir 
~, 1~ devresi için silah altı-

çoban köpeklerini gtirUnce ifrit ke
silerek ilzerlerıne hücum eder, Bul
garistanda nerede Bulgar görmüşse 
Uzerine hllcum etmiştir. Hattıı. 1''ili· 
bede bir Bulgar polisini ısırmış ve 
tevkif olunmu,tur. 

DUn bir muharririmlz B. Sulbcr
ger'e meşhur köpeğinin başlıca ma
ceralarını sormuş ve bu meraklı ma. 

binlezıcc kişilik bir ordu ile yüz 
milyondan fazla insanı seneler
ce hlikmü altında tutmuştur. 
Nihayet bir gün bir avuç Al
man şairi, Avrupa'mn bir kö· 
aesindc hürriyet ve istiklal aş
kını ve kahramailık ve feda
karlık duygularım yeniden tu
tuşturmuşlar, bu ateş az za-
manda ortalığı tutarak Avrupa. 
yı hürriyete kavufjturmuştur. 

Bu defa Alman tahakkiim 
sistemine karşı ayni rolü Yu
goslavya oynamış, Almanl~rın 
ruhu yıldırma kudretinin tılsı
mını bozmuştur. Kahraman 
Yugoslavya şunu ispat etmiştir 
ki istiklaline aşık, şerefli bir 
millet maddi kuvvet karşısında 
yılmaz, buna her tehlikeye rağ. 
men meydan okur ve ölümü de 
seve seve göze alabilir. 
Eğer Prens Pol ile Svetkoviç 

hükumeti, Yugoslavyanın elini 
ayağını bağhyarak ordusunu 
dağıtmasalardı ve Simoviç hU· 
kumeti de· Maçek'in gönlünü 
etmek için boşuna oyalanma
saydı, Hırvatistanı müdafaa ha. 
yaline kaıpılmasaydı, bütün 
mevcut kuvvetlerini daha Al· 
manlar kımıldamadan evvel ha
rekete getirerek evvela İtal
yanların arkasına yüklenseydi, 
sonra cenupta Yunan • İngiliz 
kuvvetlerile birleşseydi Balkan
lar Alman kudretine maddi ma. 
na ile de mezar olabilirdi. 

Yunanistana gelince; asıl 
kuvvetleri İtalyan cephesinde 
bağlı olan bu fakir memleket, 
altı aylık bir harpten sonra an
cak bir avuç aRkerine altmış 
bin İngilizin iltihakile kurulan 
derme çatma bir kuvvetle ve 
iki, üç yüz tayyare ile Alman
laFm bin tayyaııesiae. kat kat 
fazla kuvvetlerine, bütün mo
törlü vasıtalarına üç hafta kar
şı durmuş, Almanlara kendi ye
kimu kadar zayiat verdirmiş 
ve istiklal için dövüş az techi
zatlı bir ordunun müsaviye ya. 
km bir kuvvetle Almanları 
mağlup edebileceğini fiilen gös. 
termiştir. 

Bütün Türk milleti, bu iki 
kahraman milletin cesaretleri
ne hayranlık duyarken ve elem
lerine ortak olurken, B. Velid, 
vaziyetin hakiki manasını tah. 
1il edecek ve bundan ancak is
tiklal aşkı ve tecavüze muka
vemet lehinde neticeler çıkara
cak yerde kom§U milletler hak
kında garip ve anlaşılmaz bir 
lisan kullanıyor ve maddi neti
celer karşısındaki hayranlığını 
da gizlemiyor. 
Eğer B. Velid'i yakından ta

nımasaydık ve İstiklal mücade
lesi esnasında cesaretinin ve 
yurda olan sevgisinin ne kadar 
ağır ve parlak imtihanlardan 
geçtiğini bilmeseydik kendisini 
bozgunculukla itham ederdik. 
Halbuki bunu pek iyi bildiği
miz ve arkadaşımızın meziyet
lerine kıymet verdiğimiz için 
hadiselerden uzak bir inziva 
aleminde yaşadığından ve sözU
nün ölçülerine dikkat etmedi
ğinden şikayet edeceğiz. 

Bcrlin, ı (A.A.) - Yarı resmi bir 
kaynaktan bildirıllyor: 

Vasington, 1 (A.A.) - A· 
merika Birle ık devletleri ordusu 
Genci Kurımay ba,.kanı General 
Marshal. söylediği bir nutu'kta 
şöyle demiştir: 

Alman hariciye nezaretinde, Ame· 
rlkan donanmasının devriye faaliye
tine dair B. Roosevelt tarafından 
yapılan beyanata karşı aldkasızlık 
gösterilmektedir. 

Alman siyası mahfillerinden alı

nan lntıbıı şöyle hulO.sa edilebilir: 
Tesbit ettiği harp ınıntakalarına 
riayet edilip edllmlyeccği ve riayet
sizliğin kimin tarafından yapılacağı 
Almanyayı katiyen alflkadar etmez. 

Hitıer, katı beyanatta bulunmu~ 
ve harp mıntakasma. girecek her ge· 
minin torpllleneceğlnl blldlnnlştlr. 

Yunanistanda 
(.Bal}ı ı incide) * 

göre çekilen askerlerin miktarı 
48 bini bulmuı;tur. Jngiliz1cr, yai
nız ağır silahlarını -tahrip edCTek 
bırakmr~lar. Fakat. !Jahsi silahla
nnı beraberlerine almışlardır. 

Tahliye işinde İngiliz hava 
kuvvetlerin!.ı,ı çok büyük yardımı 
görıülmü~tür. T cwyyarelerden ba. 
zıları, her sefermde 60, hatta 70 
kişi ıta~ml'§tır. Avcı tayyareleri 
de konvoyları muhafaza ebmİ§· 
tir. İngilizlerin bu çekili,i, askeri 
bir muvaffakiyet sayılır .•• 

• Radyıo Gazetesi • 

* Kahire, 1 (A.A.) - Orta,ark 
İngiliz umumi karargahının teb· 
!iği: 

Yunan ordusunun Alman isti
lasına karşı mukavomet;nin na1a
yete erdiği sarahat kesbcdince, 
Yunan hükumeti, yard·ı.mına gön
derilen lmpara·torluk kıt'alannın 
Yunanistandan geri çekilmesini 
ta}.ep eylermi~tir. Bu esnada, lm· 
paratorluk kıt'aları, daha ileri 
mcw:ile.ı:den çekiltdi.kten eonra, 
f ermopil mevzilerinde düşmanla 
sıkı 'lCJl]as halinde idi. Çok yük
se'K. miktarda tayyar~ kullanmek
la, dü~an havada tam hakimi· 
yet cidc etımi11 ve mükerrer hü
cumlarla elde bulunan yegane 
iyi limanı. Atinanrn limanı olan 
Pire'yi istimal olunmaz bir hale 
sokmuştu. Bunun neticesinde 
tahll\İI harekatı ve düır.nanın ka
radan devamlı tazyikı ve müker
rer şid-dedi hava hücum'ları altın
da, açık plajlardan yapılmıgtır. 

Bu gibi ~erait dahilinde, bü· 
yük miktarda kıtaat tahliyesi, an. 
cak araba ~c teçhizat bakımın· 
dan ağır kayıplar pahasına yapı
labilir ve ayni zamanda hu geri 
çekmeyi sette,den dümdarlar, di
ğerlerinin tahmilini temin için 
kendilerini feda mecburiyetinde 
kalabilirdi. 

'Geçen hafta. Yunaniatandaki 
lrnpar,!ltor!uk kuvvetleri efradının 
tahliyesi, en güç şerait dahilinde 
devam etmiştir. Bunun tam neti· 
ccleri henüz verilemez, fakat 
şimdiye kadar, bidayette Yuna· 
nistana gönderilmiş olan kuvve· 
tin yüzde sekserıi, yeni faal va· 
zifc bulabile:ceği mıntakillara nak 
!edilmiş bulunmaktadır. Bu ha· 
rekat, ancak kara, deniz ve hava 
kuvvetlerinin mehareıi ve feda· 
körlığı sayesinde nnimkün ol
mu~ur. Geri çekilişi setretmiş o· 
lan dümdarlar. dü~anı, büyük 
adet faikiyetine rağm~n. yavaş 
ve ihtiyatlı bir ikrleme hareketi. 
ne mecbur bırakımttır. 

lngiltere 
Yunanistanı 
Girid Hariç 
Ab.'ukaya Tabi 

Tutacak 

«Bugün Trinidad'a 35,000 er 
göndeTHmiştir. Pek yakında A· 
laska'ya da bazı kıt'alar gönde
rilecektir. 

Amerika Birleşik devletlerinin 
gittıkçc bü> üyen yeni ordusu, A. 
merikanın tarihinde görülen en 
güzc't ve mii'kemmcl ordulardan 
biri olacaktır.> 

Ncvy.oılk, 1 (A.A.) - İçinde 
miktaı ı ifşa. ecfitmiyen Amerikan 
askeri bulunan bir Amerika nak
liye gemisi Trinida adasına here. 
ket etın?ştir. Amerika bu adada 
lngihcreden aldığı yerde bir de
niz üssü kurmaktadır. 

Amcrikamn gönderdiği bu kuv 
vctler, piyade, topçu ve diğer sı. 
nıHarı ihtiva etmektedir. 

Lonclra, 1 (A.A.) - tngU..erc tica-
1 

Amerika Mart Ayında 
ret \'C Jktl!tadl harp nezaretlerinin 

350 500 
000 D Jarhk 

bir tebliğine glire, Girit adası hariç 
1 

• lh ' y ı° 
olmak Uzere, Yunanistan dilşmıın iş· racat ap 1 

gali altına girmiş bir memleket ola- Vaşington. 1 (A.A.) - A· 
rak tellkki edilecektir. Binae.naleyh merikan Ticaret N.ezar~tinin ~eş
dllşmanla ticaret ve abluka kanunu rettiği bir istatisllğe göre, 1car 
buraya. da tatbik olunacaktır. ve iare kanunu mucibince f ngil· 

-o-- tereye 11ilahlal gönderilmekte bu. 

lngi terede 
Hava Hücumları 
Kurbanları 

lunması aayesinde, Amerika Bir. 
İcşik devletlerinin maı't ayı için
deki ihracatı 35 7,500,000 dola· 
ra baliğ olmuştur. Bu rakam, son 
1 4 ayın ~n yüksek rakamını teş· 
kil etmdctedir. 

Mart ayı zarfındaki ithalat ise 
367,750,000 dotara baliğ olmut· 
tur ki b-u rakam da son dört ae· 
nenin en yüksek rakamıdır. Ölü: 29,000 

Yaralı: 40,000 
Mart a)'1 zarfında 'Yabancı 

memleketlere, 27.500,000 dolar 
kıymetinde 481 tay!)'arc gönde· 

Londra. 1 (A.A.) _Sıhhiye rilmiştir. Şubattaki tayyare ihra. 
catı 19 milyon dolar kıy.metinde 
344 tayyare idi. 

Nazm B. Brow:n, bugün yaptığı 
ıbeyanat•ta, du~an hava bom· 
bardtmanları netice!indc 1941 
martı sonuna kadar bütün lngil· 
terede 29 bin kişinin öldüğünü 
ve 40 bin kitinin yaralandıiını 
bild irm İftir. 

Deniz Ticaret 

Mektebinde 
(Hafı ı incide) = 

tildal Marşı ile başlanmış, bunu 
mütcakıp mektebin müdürü Süru. 
ri Dcvrimer k.sa bir nutuk söyle
mi~ ve talebeye muvaf~akiyetler 
temenni e:tmi~ir. 

Mektep müdürünün nut.kundan 
sonra Devı!'Ot Deniz.> ~ları İşlet· 
mcsi Umum Müdıirü lbrahim Ke. 
mal Bay.bora, kendisinin Müna
kalat Vekilini temsilen talebelere 
dipl0ımalarını vermeden önce 
Vekilin kendisine telefonla yaz
dır<lığı bir notu okuyacağını bil
dif'm~ir. 

Münakalat Vekili Cevdet Ke-
rim lncedayı yeni mezunlara ~u 
notu göndermiııtir: 

«Genç denizci arkada~1arıma: 

Ticaret gemisi ihracatı, şubat· 
ta 495 bin dolara mukabil mart 
ayında 3 milyon dolarlık olmu§· 
tur. 

Silah ve mühimmat ihracatı 
da, şubatta 12.5 milyonluk iken, 
marlta 14 milyonll çtkmıştır. 

Amer<lla Fazla Gemileri 
lngiltereye Verecek 

Nevyoı'k, 1 (A.A.) - Bir Va. 
şington telgrafına görcJngilterc. 
nin Amerika büyük dçisi Lort 
Halifaks ile Sir Artur Salter A· 
medkan limanlarında el konulan 
ecnebi gcmilori. meselesini mü· 
zakerc ctmek'tedirler. Birleşik A
merfka ile, cenup Amerikası cüm 
huriyctlerinin ihtiyaçlarından faz. 
la olan gemilerin İngiltereye ve· 
rıleccği bildirilmektedir. 
Amerıikadan Tayyare Sevkiyatı 

Manilla, 1 (A.A.) - Son gün 
[erde Filipine, Singapur, Avus
tralya ve Holandaı Hirrdi'Sltanına 
Amerikadan pek çok bombardı
man ve avcı tayyareleri gefmi~r 
ve hergün de ge~mekte devam 
etmektedir. 

Japonya 
Hariciye Nazırı 

Amerikaya 
Gidecek mi? 

Şu a-nda Tür'k ticaret filomuz, 
gönülleri me"Slek afkik, kafaları 
yeni rejim denizciliğinin istediği 

taze bilgilerle do1u on üç gence 
kavuşuyıor. Ufuklarının üçte ikisi 
cknizlc sarılı olan vatanın, tarih. TOky.o. 1 (A.A.) - Ofi: Ja· 
te yeryüzünün en büyük denizci. pon hükUıneti sözcü muavini, bu. 
si olan milletimizin mühim bir gün gazeteciler toplantısında B. 

Madrit, 1 (AA.) - lspanyol 
gazeteleri Al'manyamn lspan,..a 
He Portekizi tazyik etmekte ol· 
dukları hakkındaki şayiaları tav. 
sif eden BerHn telgrafını neşredi
yorlar. Her ne olunsa olsun bura. 
daki umumi int1ba, ispanyol ıi· 
yııse.tinin değişm~ycceği merke
zindedir. 

---o-

Japonya 
TaarruzEderse 

İngiltere, Amerika 
Holanda, Avustralya 
Anlaşması Yapılıyor 

Londra, l (A.A.) - <Daily Ex· 
prcssı> gazetesinin Newyork muha
birine göre, Birleşik Amerika, bQ
yUk Bı ltanya, A \'Ustralya ve Hol· 
landa arasında bir anlaşma. mevcut
tur. Bu anlaşma mucibince, eter 
Japonya. bu devletlerden birine ait 
araziye taarruz ederse, rnezkf.ır dev
letler Pasifıkdekl deniz üslerini mllf. 
tereken kullanacaklardır. Bu devlet
lerin Pasifik Usleri taarruza uğra
yan devletin emrine verilecektir. 

Amerikan bahriye mUtehusıalan 
şu kanaattedir ki. Japonya donlln
ması Sin~pur gibi üslerinden uzak 
yerlerde harekette bulunacak olursa, 
Amerika bahriyesi ona öldUrUcU ol· 
masa bile çok ağır darbeler indire
bilir. 

Sovyet Kararı 
Almanyada 

Ne Akis Yaptı 
Londra, l (A.A.) - D. N. B. 

ajansı bazı maddelerin SovyeUer 
Blrllglnden transittnln men'i hak· 
kındakl Sovyet kararından bahse
derken memnu şeyler arasma asket1 
malzemenin de dahil bulunduğuna 

dair, her tllrlU tclmlhten kaçınmak· 
tadır. 

Romanyada Nakliyat 
Tarif esine Yüzde 20 

Zam Yapılacak 
1 

Bllkreş, l (A.A.) - StefanJ: 
MUnakalA.t nezareti, 1 hazlra.ndaıı 

itibaren demiryoliarı üzerinde yapı
lacak petrol vesalr mal nakliyat· 
için tarifeye yüzde 20 zam cdllece• 
ğini tebliğ etmektedir. 

Finlandiyada 
Alman Askeri 

(Bafı 1 lDdde) *= 
taşması vardır. Petsamo'ya ve ora· 
dan da şımall Norveçe göndermek 
Uzere transit olarak asUer geçirebl· 
ııııer. 

I ""et edilmişlerdir. 
l !\gil' 
·~..,, lz radyosu, bu kuvvetlerin 
dııtı.ı meydanına d!oğru sevkolun
~tıı Jı.ı .~e bir hadise çık.maması 
tıı[llrı 1'~ılızlcr tarafından ihtarda 
dır ..• 1.ılduğunu haber vermekte-

• Radyo Gare!tesi -

~Ya Yeni Kuvvetler 

lfımatı almıştır. 

Amerika gazetet'lsl, Atına işgal 

edilmek üzere iken açık bir motörlU 
sandala atııyarak köpeğlle beraber 
Çeşme'ye gitmiş, oradan da Ankara 
ve 1stanbula gelmiştir. Suallerlmijl: 
Uzerine !<endi, lıeyecanlı hatıraların· 
dan bazılarını da. bize anlatmı,tır. 

B. Velid'in yazısında diğer bir 
takım hisler gizlidir ki bu sıra
da bunları açık bir mUnakaşa
ya mevzu yapmakta büyük !ay
da görüyoruz. Bundan da ya
rınki sayımızda bahsedeceğiz. 

İngiliz harp donanması ve ti· 
carct filosu, tahmil harekatının 
yapıldığı limanlara ve plajlara 
düşmanın devamlı ve şiddetli ha
va hücwmlan karş118ında büyü« 
bir cesaret ve büyük bir fedakar. 
lık göstermiştir. İngiliz hava kuv. 
ve.tlerr ve dona.ınma hava kuv· 
vetleri, adetçe çok dun vaziyette 
olmalarına rağm~n. denizin çekil
mesinde gemileri bjr iıiıbot dahi. 
!inde himaye ederek ~e nalfc!iye 
tayyareleri ile Yunanistan zimam. 
darlannt taşıyarak rollerini ifa ct
mil}erdir. 

i§ini uhdenizc alıyorsunuz. Siz..i 
ahlak, kankıter, ıralı;kanhk ve 
meslek attkınrz:dan emin olarak 
hayata atıyoruz. Güzel ve mi.ı1ıim 
mesleğin İ•tfklba!indek.i. üStünlük. 
!erde bot yeriniz sizi bekliyor. 
Oralara ulqmak clirüzdcdiır. Sizi 
i'leridc Tü~ denizciliğinin §erefi. 
ni ve üatünlüğUrıü her tarafa ta· 
~ıyacak ve yayacak gemilerin 
kapta.n köprüsünd~ ve makine 
başlarında vakur. gıpta verici bi
rer kumandan görmek en halis 

Matsuoka'mn Amerika Birleşik 
devletlerine bir seyahati ihtimali 
hakkında sorulan suallere ceva
ben demiştir k1: 

«- Bu suali bizzat B. Matsu
oka"ya soracağım. Fakat B. Mat
suoka"ınm buna sarih bir cevap 
vereceğini garanti edemem. 

Bu anlaşma, Almanyada. mesur 
bulunan aakerlerln Norveçtekl kıtıı· 

lıınna lltlhak etmek Uzere Finlan· 
diyadan geçmelerine mllsaade eder 
önUmUzdekl bir kaç hafta içinde. 
bundan daha fazla Alman askerle· 
rln\n Finlandiyadan geçmekte oldu 
ğuna dair haberler gelmesi beklene
bilir. 

* Fnlandiya Alker lbracuu 
Tekzip ;Ediyor 

He1sinki, 1 (A.A.) - Fin.la~ 
diya telgraf ajansı bildiriyor: 

Moikovada çakan Prav:da ı•· 
zctcsi tarafından 1 2 bm Alman 
a!skerinin Abo şehrine çık tıklan·· 
na dair neşredilen haberin haki· 
kate muvafık olmadığı r.esmi me. 
hafit tarafından beyan edilmekte. 
dir. 

&, ~ Çılcarın.k Niyeti 
~ı: tdat, l (A.A.) - Havas 

'tı~~t~ hükümet.i, Irak hükQ
~ rı~ 21 ha:ı:iran 1940 anlaş· 
~ıı...,, l'lıucibince Basraya yeni 

"ııttı.ı~lcr çıkarmak niyetinde bu-
lr,:Uıı~ bildirm.i~ir. 

tııı, hukumeti, yenı bir ihra· 
r,>-, ~k 1 7 ve 18 nisanda Bas· 
lt'k\ <;ıkarılmış olan kıt' alarm 
Ilı 'b~Jtı hareketinden sonra ya-

ı e~~· 
~lr•k .~ıni ileri sü.rmfütür. 
~~aitiikumetinin bu hareketi, 
İ~ - Irak i}\ti1afına yol 
ti~ ,r, 

it k'cl tnalcamlaırı, Iraktaki in
e 11 t •rı Ve çocukların tahliye. 

"rl~irl<'r alm·•lardı . 

Ahmet F.mm YALMAN 
Bunları yarınki sayımıı;da okuya· -------------· 
caksınız. 

Türkiye 
(l!aşı 1 Jadôe) /=/ 

Türkiyeyi, İngiltere ile ola:n 
ittifak1111 bozmak ve bitaraf 'bir 
bale getirmek üzere diplomatik 
bir harekette bulunmaları da ih· 
timal dahilindedir. 

Almenlann kullanacakları ta
biye her ne olursa olaun, Yuna
niatan muvaffakiyetaizlitine rai· 
men, Türkleri, Alman talepleri· 
ne kulak .asmamaya teıvik ede
cek bir çok amiller vardır. Mıaır 
vaziyeti ve Ortaprktaki İngiliz 
kuvvetlerinin takYiyesi Türlde.-in 
azmini kuvvetlendirecek mahi
v .. ttedir.,. 

Amerikanın 

Kıyasıya 
Mücadelesi 

Nevyork, 1 (A.A.) - cNev
yorik Taym.is» gazetesi, ba~ma
kale"Sinde diyor ki: 

4:8irk,ik Amerika devleti kı· 
yasiyc bir mücadeleye atılmış bu. 
lunuyor. 

Demokrasi ccpbeainc:le dövü
'en cesur milletlere daha çabuk 
yardım göstermeliyiz. Bunun için 
de; lngiltereye aöndereceğiıniz 
malzeme, kendi toplarımız1.t1 hi· 
maycsinde mahaUine varmalı-
..ı •• 

Habeşistanda Sokota 
Alındı 

Kahire, 1 (A.A.) İngiliz 
Ortaşarık umumi tkarugahınııı 
tebl.ioği; 

Habeşistanda: Sudan müdafaa 
kuvvetleri. uazar günü, Sokota
yı almışlar ve düşmana insanca 
pdk. çok :zayiat verdirilmiştir. 
400 ü yerli olmak üzere 5 1 5 esir 
alınmtftır. Yerli askerler, Lmpara. 
tor Hai~e Sclasiye'nin hizmetine 
ginneği taahhüt etmişlerdir. Mem 
leli.eti, münfe.rit müfrezelerden te. 
mizleme faaliyeti şicl!dc.tle devanı 

Bu aeyahat Hicri, B. Mateuoka
nın B. R~ve~t ile açık kalple 
görüpelerde bulunmasını tavsi
ye eden bh ço'k Japon siyasi mu. 
hanirleri tarafından ileri aürül
müt ve bazı Aımerika.n gazeteleri 
de, B. Mat.uoka nın Va§m'gton · u 
ziyareti arzU9unu iihar etmifti. 

ve eancıan teme,nnilerimdir. He· Dijez taraftan, sözcü muavini 
pinjzin gözler.inden öperim.> B. Kob~. Amerikan karakol ais-

lbrahim Ke.mal Münakalat V c. teminin yedi denize geni~l~tilme. 
kilinin notunu c*udu~an sonra si ha'kkında, bunun çok tehlikeli 
mezu~ 9lan on üç gence Vekil bi; tcdbiT olacağını ve bir teca
namma d'plomalarını vermiştir. vüz temayülü telakık~ edileceğini 

Bu sene Yüksek Deniz Ticaret söylemiştir. 
mektebinin ikaptan tkıamrnı 9 B. Kohi.şio, Japonyanın Pasi· 
genç ve makinist kısmını 4 genç Hlcte karakol hare'lcitmda bulun. 
çok iyi derece ile bitirmişlerdir. masının lüzumlu olup olm1yaca
Kaptan kısmından birinci çıkan ğı hakıkmdaki bir suale de şu cc• 
Al Güneırle makinist kıermndan vahı vermiftir: 
\:y-inci çak&n Mazhara hediye o· Bu, fimdil1k li4umlu ol!Dlya· 
l•rak birer a•tın saa.ıt verikmiştir. bilir, fakat vaziyetin intd,afma 

Merasim biıtikıten ıK>nra davet- 1 Şf'>te ~t kıbalde lüzu.Tıu b'r ha1t' 
' . ... ... , J , .,, • 1 , . 

Hakikati halde bahis mevzuu 
olMt mesele geçen 90nhabarda 
A1manya ile Fin1andiıya ara.ın· 
da mün'akit itilafta münderiç o· 
lan ve Alman aıılcerlerinc Fınlan. 
diya arazis~ d'ahiJind.e transit ıec;. 
mck hakkını ba'h~cden bir mad
denin, bu a9kcrlcrden bi-r k1M1l1 

ge.çirifmek suretile tatbik1ndan 
ibarettir. 

Pravda gazetesinin !mevzuu 
bahsettiği miktar hakikaıt.ten çok 
)jiksc'k.tir. Vaziyeti hazıra nazan 
dikkat.e alınaraık 'kendiıleri için 
tabii bir mürur noktası olan Abo 

" • 1\ . , , l \ d. u 

..r 



Cebel itarı k 
Akdenizin Kili • 

1 
Garbi Akdcnlzdcn Atlantik'e doğ- .-------r--_.,.,..... ___ ...., 

' u yol alan bir geminin gUvertesln
ıtc duran bir yolcu, Cebelltarık'a yak 
!~tıkça, ıik evvel kocaman bir kaya 
parçası görür. Bu kaya pal'ça.sı, ön 
ayakları Uzerınc çômelip oturmuş 

bir arslana. benzer. 
Evvcllı , Akdenize karşı olan yal

ı:ın kayalar söze çarpar. Şehri gor
mck, llmnnn gtrmek ıçln c Avrupa 
burnu nu donmek IAzımdır. Afrıka 
sahılı, karşıda. \'e soldadır. 

Sıcilyalı Dıodr'un naldetllği mito
lojık bir cfı;ancyc gore Hcrkül, Ok· 
yamı s:ıhılınde buluna n Lıbcryamn 
cenup noktnsına geiincC' nrzın sonu
na. vardığı fıkrtne kapılmış \'e dur
mak mecburıyellndc kaldığı nolüa
yı tay,, ı ı;ın iki dağı bll'nirinden a-

Nucıur 
l'ATTI 

Kısa Haberler : 
Hastalar tarafından ~nilmek

te ve kilosu 40 kur~n sa.tıl
rnsi'ta olan çav.dar ekmeklerin
de çıa;v.d::ır niebetinin pek~ o ld u. 
ğu ~·e mu'Nteviyatından enı çoğu
nu ckmek1ik un te~l ettiği Fi
yat Müraka1be komisyonu tara· 
fından anlaşıl'mış ve aldmlan ek. 
mok nümuneleri uıhlil e d ilm ek 
üzere Beledi)•eye yollanmıştır. * inkılap müı.esinde bir le· 
maşa sergısı hazırlanmaktadır. 
Serginin on beş güne kadar açıl
ması ümit olunmakta.dır. * İnkrlap müzesine beş yüz 
cikten fazla kitap h ediye eden
lerin isimlcrinın müzed eki şeref 
levhasına geçirilmesi kararlaştı· 
rılmı;;tır. İlk olarak Emiroğlu Z i
ya ve Muatlim M. Cev.debİn isim. 
!eri bu levhaya konulacakıtır. * İnk1lap !!)Üzesindeki eserleri 
tetkik etmek isteyenlere bir k'<>
!aylık olmak üzere M üze idaresi 
tarafından yeni rehberler t anzim 
ettirılmekt~<Hr. 

YA T AN---------------------------------------·-------------------~ 
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POKER 
Traş bıçaklarile Traş 

olmak bir zevktir. 

Tra~lan sonra dide yanıklık 
vermez. Yüzü yumuşatır. 

Her Yerde Israrla Poker Traf 
Bıçaklannı İsteyini7.. 

# DOBTOB 
OBBOB O l 

ICmln&ıtı N!:met Abla e1şr.3! 

t.ııOndeki a:ıuay~ 

J.c g11n ba8taJ,arı kabul ede:. 
:r.-;.. .ıusı 

VATAN Gazetesi 

·"~~ ~-. .... .·.,": ,+ •• , ..... , .. '1"':~;""" . 
.-,,-:; ).A. •• • ........ _ • : • 1 · -~·~., -·· :·~ ..,.~ ... 1.·" . 

Asgari Her Yeın.ekteıı Sonra Günde1 

3 Defa Dişlerinizi 

DİŞ NlACUl'iILE Flı'-ÇALAiVlALiı::,1 1\. IZ 
ÇÜNKÜ 

ıur defa fırçıı lamaklıı d~ler teıniı· 
lenmiş olınaı.. Ab"IZ g uddelerinin ' c 
dahili UZU\'ların mütemıu.li Urıızatl• 
dışarılıın mlitemadlvcn alman ~or
bi maddeler, mikro;ıar, yemek. Jçll"i• 
t>lgara ,·esalre dl;;lere, diş etıerıııt• 
hlnblr mikrop aşılar, a n znlar bu .. u· 
lo gı~tiı:'.lr. Bunla r bir ike birike ul)llJ• 

yet dişlerde ~iirüme, etlerde llti~P
la r ba'!la r. Artık fela ket i oulcıııel> 
"" dw·dunn:ık gü~tür. 

yırmış lsp:ınyadaki l<ulpC' ile Afrl· ,__ _ _ _ 
kada Abil:ı dağları ... Bıı ikt dai!;a ' "'·•n~•L r.s. h•~r•,.t 

dlerkUIUn slitu'lları ismi 'erilm•ş- J. ı<•L•~IL 
4. "-DL IYC 
, .l'\loHASTll\ lir. 

Arz t::ı.b kalan ı\l,mlcrıne ı;öre, ~oo-
evvelcc burada bıı· boğaz yoktu. En· ...... -______ ._,,._v_R_uP._~_e_u_R.;..N_v __ --' 

dülUs sahıli, Afrıkadııki Spartel bur
nuna kadar uzanırdı. Okyanusun ııu ı 

Cebelitarık 

7 
1--1---i-....J 

, 1--~..__..ı--.+-.... 

Soldan ağa: l Cenup Amerl· 
kasında bir memleket; Bir gıda 
maddesi. 2 - Sıhhat. ~ - Bir renk; 
Hakkaniyet: DUzen. 5 - Bir nota; 
Beş kıtadan birinin ahalisinden. 4 -

Adam: Biı· rengin tersi. 6 - Hapşu. 

7 - üstün zıddı , Tazyik altında ktı· 
lan. 8 - Sakat. 9 - lşaret; Budala. 
10 - Aydınlatma vasıtalarından; 

Yerine koyma. 11 - Turunç; İsim. 

* Bakırköyünde bulunan ba. 
zı kasapların kestik leri hayvan 
etlerine bir taklidini yaptudıkbrı 
Mezıbaha mü h ürü ,ile daımgalıya· 
rak sattıkları haber alın mış ve ıa 
hepsi de yakalanmıŞ.tır. Suçlular, fı 
dün Müddeiumumiliğe, etler de 
muhafaza edilmek üzere Mezba

iLAN FiYATI.ARi 

Bo.şlık maJ.tto olarak 
ı iDcl Sayfa santimi 
2 • > J> 

s • 
' > 
1 lt 

• 
• 
a 

750 
500 
350 
soo 
100 

'75 
60 ları kayalara çarpa çaı pa boğıızı edebılır. Cenuptakl mendırck 1620 

vUcude gC'tirmiı;t!l'. de Ispanyollar tarafınd:ın başlanmış 

ha buz.hanesine gönderilmiştir. * Esnaf cemiyetlerine kayıtlı 
esnafın muayenelerin e haziranın 
iptidasından itibaren başlanacak. Cebclltarık şehri \'C limanı. kaya· ve İngilizler tarafındnn tamamlan

nın garp cihetine bakar \'e Akdeniz mıştır. Limanın önündeki dalga kı
ta.rafına ni~bcten do.hn nz sarptır. ran. her biri 30 ton ağırlığında ka· 
Kayanın u?.unlu~u 4 kilometre, ~e ya parçalarından yapılmıştır. 

nışllğl de 800 - 1200 metre arasın
dadır ŞımaldC'ki mail satıh yalı;ın 

CJ.;BEI.İ'l'ARIK'l~ TARlllt 

k ayalardan mllrekkeptir ve 400 met .ı\rap kumand:ı.nlarmdan Tarık 
re yUkseklığlndcdir. Cebelitarık, !s-, Bin ziynd, 711 de bo~zı geçmiş ve 
panyaytı bin metre kadar genişlikte bu muazzam kayayı zaptederek ken
blr kumlukta bağlıdır. İngilizler, di ismini vermiştir. 
son zamanlarda 50 metre genişliğin- 771 den 15t0 a kadar Cebelitarık 

tır. * Kabata"I ıskelesinde Beled i_ 
ye yeni bir şark k a h veh a nesi yap · 
tırtaca'kıtır. Planlarının hazırlan~ 
dığı söylen ilen bu kahvenin in· 
şa.atına yakında ba~lanacaktı r. 

Sıvas'da Dokumacılık 
Kursları 

de bir kanal açmışlar, Ccbelltarık'ın 11 defa muhasaraya uğradı. 
kara ile aliikıı.sınt kesmişlerdir. <İspanyol veraset muharebesi> es- Sıvas (Hususi) - lktısat V e-
Kumluğun cenubuna doğru kaya- nasında İngıllzlcr ve Hintliler Cebe-1 kfıleti tarafından vilayetimizde a. 

lar yükselir. Şimal cephesinde, bir lltarık'ı zaptettller. 0 zamandanbe- çtlması tensip edilen dokuma 
kılometre kadar mesafede Semafor ri İngilizlerin elinde kaldı. tspan- kursları ~çin .e~ve\ce gö~derilen 
vardır, irtifaı 400 metre kadar. Ha- yolların ve Fransızların Cebellta- kırk tezgaha ılaveten yenıd en el· 
ra tepesi, Semafor'un cenubunda ve rık'a karşı yaptıkları müteaddit hU· lı tezgah daha getirti~i tir. 

200 metre yUksekliktcdir. cumlar akim kaldı. Hattlı. 1779 dan 
Arz, kulenin cenubunda blrdenbl- 1783 e kadar· suren büyllk muhıısa· 

r e alçalır ve yeldeğlrmenlerine ka- 'ra da fnide vermedi. İngiliz filosu 
dar devam eder. (120 metre). Sonra ablokayı kırdı: Cebclltnrık'a yiyecek 
Avrupa burnunda nihayet bulur. Bu mühimmat \"e takviye kuvvetleri çı
runun bulunduğu yer çok sarp ve ka kardı. 
yalıklır. Buradan, yani kayanın Ak- CC'belitarık; cskidenberl czapto-
denıze balcan ta.rafına yaklaşmak 

k abil değildir. Katalon koyundaki 
kUı;Uk plfıj mUstesna ... Buradan Av
l'Upa burnuna gidebilmek imkanı da 

yoktur. 
Elcezlroye karşı olan garp cihe

tindeki bayır daha. mUIAyimdir. Şe
hir, bu mail sathın eteğinde inşa e
clllmlştlr. Alamed mahallesinden ve 
gilzel bahçelerden geçerek denize 
doğru iner. 

Ş ElllR 

Cebclltarık'o. çıkmak kolay değil· 
dlr. İngilizler, karaya çıkmak isti
yen yolcuları çok sıkı bir kont rola 
tabi tutarlar. Uzun mUddet ikamet 
etmek için de hususi bir müsaade 
almak ıa.zımdır. Bu dıı. birçok şartın 
ra bağlıdır. Fotograf çekmek, resim 
ve kroki yapmak yasaktır. Hiç kim
se, mevki kumandanından müsaade 
almadan geceyi şehirde geçiremez. 

Junmaz!> blı· yer olmakla maruftur. 

Kocaman kayanın hemen her bir ta

rafına top bataryaları yerl('Ştlrll

miştlr. İçinde, tUncllcr, dehlizler a
çılmış, hUcreler. yeı altx izbeleri, 

mahreçler, mühimmat \'e yiyecek 

depoları yapılmıştır. 

Haı p usulleri değıştıkçc Cebelila
rık'ın mUdatna sistemleri de değiş
miştir. Bidayette kayalnr arasında 

gizlenen toplar, yerlere gömU!mUş, 
tepelerdeki bataryalar kaldırılmış

tır. Şimdi bu toplar, kalın çelik lev· 
halarla, betonlaı'la yapılmış yerlere 
konulmuştur. En ağır obUslerle im
hası gayri kabildir. Ccbelltarık'ta 

sabit tayyare meydanları yoktur. 
Cebelitarık'ı İspanyadan ayıran kum 
luk yerin müdafaası çok kolaydır. 

ÇünkO Mklm tepelere yerleştirilen 

kuvvetli batarynlnr buraya kimseyi 
yaklaştırmaz. 

Gemlik'de Zeytin Fiyatları 
Gemltk ( H ususi ) - Zeytin

yağı fiyatlarının lstanbul p iyasa
sındaki duşkünlüğü,,_ son zaman· 
larda normal bir şekil-de kıymet 
bulan zeytın tanesi fiyatl arını 
biraz düşürmüştür. Yabancı mem 
leketlere ihraç iç.rn hazırlanan v e 
pey altında b ulunan paırtiler bu 
fiyat dü~ünlüğündcn müteessır 
otmamırtır. Ma h alli alı~eri.,l e<r 
tabii olara'k devam etmekte ve 
istanbul tüccarlarına mal gönde
rilmektedir. 

Sıvas'da Yeni Bir Refikimiz 
Sıvasta, gün aşırı çıkarılmak 

üzere (Sıvas _Eosla3ı) ad ile yen i 
bir gazete intişar etm r.ge b a;:la
mı~tı r. Y e n i refik im izi t eb rik ede-

riz. 

Abone Ücreti 
Türkiye dahilınüe: 

Senelik 6 aylık Saylık 

1400 750 400 ıso~. 

Hnrlç memleketlere: 

Yukarıdan aşağı~u: l - - Tokatla

mak. 2 - Söz; Dilsiz. 3 - Sancak; 

Bir şeyin Ustllnden aşma. 4 - Fe

nalığın zıddı; İşler. 5 - Yakalama. 

6 - Lezzetsiz. 7 - Çıplak; Dahil. 

8 - Hata etmek. 9 - Kamer; Ya

manın tersi; Şarkı Anadolu da bir 

şehir. 10 - Yaş; Fakat. 11 - Uzak; 

Keder. 

DÜ:'\Ktl Bl.'Ll\IACA~IX HAU, t 

:Solda n ı.ağıı.: l - Sernpa; Çapa. 

2 - Esir; Main. 3 - Macaristtln. 

4 - Aram: Rah. 5 - Ve; Iı;dani. 

6 - Eteklemek. 7 - La. 8 - :.'\ilki; 

Toy. 9 - Kol; Fars: Ek. 10 - El; 

Balmumıı. l1 - Kuzu; Kerime. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Sema.ver; 

Kek. 2 - Esaret; Dolu. 3 - Rıca; 

El. 4 - Aramak; Bu. :; İfa. G -

Amil; Kalk. 7 - As ; Emzirme. 8 -

Çit; De; Sur. 9 - Anıı.rak; MI. 10 -

Nan; Lokum. 11 - At; Himaye. 

Dr. ıs. de , 
TARANTO 
DAHlLI JIASTALIKLAR 

(Mide ve Barsak) 

MÖTEBASSISI 

6 • 

,..,.. DOD'OB..m:HYAGEB 

1 CEVAD TABS 1 iDRAR - ILUf - KAZUBA:r 
Yesatrenin tahl.illc.rlnl 3"8PfloZ', Dl· 

\'ll!'lVIOJu Ort.A.smdll '!'el. 23334 

~PARA 
_\ HAY~T YAIUŞISI1' 

Vaktinde İhtiyatı Elden Bırakmıyarak 
Dişlerinizi En Az Günde 3 Defa 

Radyolinle Fırçalayınız. 

İDARUİNİ 8İlUI İ$ BAMICASIND~ 
İKRAMİYELi HESAP AÇAfı 

T. iŞ BANKASI 
~TuunıfH~ Bahçe e ç·çe ., .. 

1941 iKRAMiYE Pi.ANI Bahçelerini tanzim, çiçeklerini yeti§tirm*_, fidanlarına balı· 
KEŞlDELER: ' Şubat. 2 ~ mak için mütehassısı tarafından ya:rılmıı eserleri okumahdırls.t• 

1 ~. 8 11Wıcltoşrtn Bu eserler arasmda en ziyade tavsiye olunabilecekler: 

tarihlerinde yapılır. Gül Bahçesi 100 K uruŞ 
1941 ikramiyeleri Salon Çiçekleri 100 " 

!~\2!:~ c::::: Karanfil Yetiştirmek 50 
! : : : =:- : YurdumuzÇiçeklerininTarihi75 

,, 
,, 

: : =:: : ı Pratik Çiçekçilik 50 ,, 

2 
ilen 

6 
ya kadar 50 > = 4000.- > Park ve Bahçe Planları Tanzim Olunu'! --------•I 300 

> 
20 11 

=
5000

.- > 1"811-• Matbaamıza Müracaat r1' 

Tünel Şahdeğirmeni Sok. No. 5 
Tel. 49206 

1 > 
16 > 
80 > 

CDmhuriyet Merkez Bankası 
26 N i SAN .1941 VAZiYETi 

Şehirdeki binalar yenidir. Eski ev
leıin hemen hepsi 1779 da 1783 e ka
dar suren bUyUk muhasarada yan
mı~. yıkılmış Ye harap olmuştur. 

Kayanın tepesine çıkmak da yasak
tır. 

Bataryalar, izbeler. sarnıçlar en 
büyUk gUllelerinin teslratından ma
sun olmakla beraber liman ve şehri 
tayyare hUcumlarmdnn muhafaza 
gUçtUr, Ekserisi tuğladan yapılmış 

olan evlerinin, bombaların teslrlle 
çocukların iskambil kAğıtlnrından 

yaptıkları evler gibi Ufleylnce yıkı
laca~ına şüphe yoktur. 

Senelik 6 aylı- Saylık Aylak 

AK T 1 F Lira PAS 1 F 
T uristler yalnız, Mıı.ln Streat'da, 

şehrin en bUyUk caddesinde dolaşa· 
bilirler. caddenin her iki tarafında 
kUçUk dUkkO.nlar vardır. Hintli sa
tıcılar, her cins hatıralar, bilhassa 
Bermlngamda yapılan <Hint mamu
lfı.tı> bakır şeyler satarlar. 

Cebelltarıkta tarihi Abideler pek 
azdır. Valinin resmi ikametgahı o
lan <Manastır> eski bir kilisenin ha
rabesi üzerine yapılmıştır. Önilnde 
gece ve gUndüz iki nöbetçi bekler. 
Medhalln her iki tarafında, kundağı 
ve tekerlekleri beyaza. boyanmış iki 
eski bronz top görülür. 

BUyUk kilise, Arap mimarisi tar
zında sade bir binadır. Cenlll' kapı
sında, surların dışındaki küçük me· 
znr lrkta, Trafalgnr muharebesin
de ölen bahriyeliler gömUIUdUr. 

Cebelltank ahalisi karışıktır. İs
panyolların hemen hepsi 18 inci yilz 
yıl iptıdasındıı. hicret etmişlerdir. 

Ştmdiki sakinleri, garnizonun efradı 
hıırlc; İtalyan ve Cınevizlerin ahfa· 
dıdır. İki Uç bın kadar Yahudi, pek 
az da HınUI vardır. En çok konuşu
lan lisan İspanyolcadır. En çok ı;a
lrnnn çalgı da tskoı;ya gaydası ... 

Akşamlan gurubu haber \'eren 
top patladı mı kapılar kapanır, şeh
rin ve istihkflmların muhafazası as
k erlerin •idaresine geçer. Sokaklarda 
devriyeler dolaşır. Kahvehaneler er
kenden kapanır. Gece dol~ak mU
ııaadeslni alanlar c:Rok Hoteb de 
toplanırlar. Limanda bulunan gemi
lerin yolcftları, gilneş batarken gemi 
terine avdet ederler. Aksi halde ge
CC'yl karakolda geçirirler. 

Lll\IA ~ 

Cebclltarık limanı, cenup ve garp 
rll%gı\rlarınıı. manız bulunmakla be
raber gUzcldlr ve mUhim bir bahri 
Ust ur. BUyUk bır !ıloyu muhafaza 

2700 1410 800 Kt- yoktur 

TflrldJ& Gamharlrın · 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesl: 100,000,000 Türk ~ı 

Şube ve ajan! adedi: 265. 
Z irat ve tica.r1 h er nevi ba.nlcıı. muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor 

Zl.ra&t Bankıı..smda kUmbaral1 ve ihbarsız tasarruf h esaplarmd& 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue •tı
dıı.ki pllna göre ikramiye dağrtrlac-akttr. 

4 adet 1,000 llralık 4·°"'' ltn.. ı·~ 100 a«l.et 50 lirn.lık 5,000 llra 
4 » SOG • 2,'°'1 ,. 
• • 250 "» l,000 ::.ı 1211 Jı) 40 :1) f ,800 ,. 

40 » 100 » l.CJ6lı ., 1 160 » 26 » 8,ZOO ::ı> 

DİKKAT: Hcsaplarmc!ald l&l'ala.r bir ı>ene içinde 50 liradan aşa
ğı dllfJD\'Nnlertı ikramtye çıktJ:ttı ta'ltdlrde <tO 20 fazll\Bile verilecektir. 

Kur'alar senede tiıuıı.. 1 mart, 11 haziran, 11 cylOl, 
1l Rlr' ... ··fkf1nl.'ııda çekilecektir. 

~----------------.-ı----· 

Kaaa: 
Altın: Safi kilogram 72.603,900 

Banknot . • • • 
Uf&klık . • , • • 

Dahildeki Muhabiri•: 

Türk Lirası • • • 
Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Safi kilogrrun 12.000,965 
Altına tahvlll kabil serbc6t -~ ..• 'er 

Diğer dövizler ve Borçlu kliriJıg 
bakiyeleri • • • • • • • 

ı~Tah...m.i: 
Deruhte edl. C\Tala nakdiye k&r'ı!ığı 

Kanunun 6·8 inci maddeler ine t evfl· 
wı.n hazıne t arafmcian vaki todiyat 

Saıeclat Cüzdam: 
'l'ıeart senetler • • 

EaDam ve Tabvi18t Cüzdam: 
(DerUhte edilen evrakı neı.kdl· 

& - (yenin karŞıllğt esham ve tah· 
(vilil (1Ubıu1 kıymeUo). • 

B - Sertıest esham ve tahvllA.t • 

Avamlar: 
,Altın ve döviZ uzerıne avans • • 
Telıvll!t tızcrinc avar.s • • • • 
li&Zineye kISa vO.dc.:ı avans • • • 
~neye 3G50 No. lu ;:ıı.nuna göre 
açılan altın karşılıklı avans • • .. 

Lira 

102.123.19 1,18 
5.823.019,50 

908.967,59 ----
40:5.813,83 

16.880.317,31 

-.-
43.327.437,87 

188.748.563,-

20.230.142,-

273.166.378,41 ---- -

45.908.456,93 

7 .926.616,17 

4.7·11,69 
7.230.896,15 

186.000,-

130.684 .926, 75 - ·----
i{ileec:larlar: .......... ........... - ............................... ~ 
Muh.telif: .................. .................. ••• ................................ . 

1 OS.855.181,27 

405.813,83 

60.207.755.18 

138.518.121,-

273.166.378,41 

53.835.073,10 

138.106.564,59 

4.500.000,-
9.414.618,11 

787.009.405,49 

Sahibi \'e Neşriyat MUdUrU: All~fl<~T El\ll~ l 'ALl\t A:-.i 
Bnsılclığı Yer: VATAN MATBAASI 

Sermaye: ............................................... ••••••-
thtiyat AkçeU: 

Adi ve fevk&lA.de • • • • • 
Hususi • • • .. 

TeduüldelQ Banfmoderı 
Deruhte e<:aen evrakı n akdiyo. 

Kanunun 6-8 inçi ma.!jelerine tevfi
kan hazine ta.rafından vAki tcdlyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye baki· 
yesi . 
Karşılığı tamamen altın olarak 
iltveten tedavWe vazedilen • • 
Reeskont mukabili ilA.veten teda\•uıe 
vazedilen • • 
Hazineye yapılan aJtm ~ılıklı •• 
vana mukabili 3902 No. lı kanun mu• 
c lbince ilA.veten tec!avüle vaudlla 

M .... d-.t: 

Altın: Safi Klg. 877,150 
8850 ~e. Ju kanwıa gôre hauneye 
açılan nvan<ı nıuk.ablll tevdi oluna n 
altınlar : 

Safi kilg 55.641.930 

Döviz T aab.lıüdab: 
Alt.m& tahvili kabıl dovizlcr • 4 

Diğer dövizler ve alacaklı kllrtnc 
bakiyeleri 

7.822.0l !l,15 
6.000.000,-

158. 748.563,-

20.230.442.-

138.518.121,-

17.000.000,-

250.000.000,-

.,ı .... 
82 000.000,-ı 481.s1s.1 .. ' 

54.036.823,93 
l.233. 782,03 

78 124.167,{lô 

29.194.346 oa 

Muhtelif: .. ................................ ~ ....................... 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

-·----ıı~ 
Yekim ~ 

İskonto haddi °la 4 Altın üzerine avans o;,. 3 


