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Irak Gailesi 
ltıkişaf eden teessüfe layık 
hadiselerde bugünkü Irak 
hükCımetinin de, Bağdatta 
Ya2ife gören lngilizlerin de 

ttıesuliyet payları vardır. 

:Yaıan: Ahmet Emin YALMAN 

G elen haberlere göre, It ak-
ta lngilizlerlc Iraklılar a 

~ın~a silah patlamıştır. tngil
~e ~ı~ Mısırda ~kdeniz hakimi 
a tı lÇJn çarpıştıgı bir sırada 
§ı~sraaa böyle bır gaile ile kar
~:§~ası cıdden teessüf edile-

.. bır şeydir. 
be 'l'~rkiye, demokrasi davasını 
d nınısiycn, bu davaya mukad
-y eratını samimi s urette bağlı
i~n bir memlekettir. İngiltere 
1 • demokrasi davası için cani-
8:• başile dünyanın dört köşe
~nde kahramanca çarpışmak
lt dır. lııgilizlerin ; karşılaştık
terı zorluklar ve noksanlar za
)en. ~~ çok iken bunlara b~r 
ba nıslnın katılmasına, bu iti-;a elbette yüreğimiz yanar. 
bu. akat biz kara gün dostluğu. 
tlc' İngiltercnin her yaptığına: 
ıa er-anıcttir, İngilizler, hiçbir 
~ illan hata yapmaz~ demek di
l~d anlamıyoruz. İngilizler ten
!ıa e en çok kıymet veren, bu
!tıil en _çok tahammül gösteren 
te lettırler. Kendi aralarında 
b:idin arkasını hiçbir zaman 
~kınıyorlar, Alman ve !tal- 1 
lbli gazetelerinin bu tenkit ve 
Cak llaka.şaıardan cesaret ala
~arı Yolunda bir fikir hiçbir\ 
!tıiin an hatırlarına gelmiyor ve 
1'ıeı akaşa hürriyetini feda et-f 
~ eri~e sebep olmuyor. Hata- 1 oı.n1donmek cesaretine sahip 
de ar kurtuluş yolunu netice~ . 
hataltıutıaka ke§federler. Fakat 
~ h bir gidişte sonuna kadar 
ı"' r ve inat edenler için kurt.u-

~oktur. 

Basranın bir 

Sovyet Rusyada 
1 Mayıs Bayramı 

K r em l in' de 
Kabul Resmi 

B. Stalin de Bütün 
Mesai Arkadaşlarile 
Hazır Bulundu 

. Maretal Timoçıenlro 

~ hadiselerinin bugünkü 
lıııt almasından, bugün Jril.k 
bııİ fırnetini temsil iddiasında 
.\] Unanıar elbette mesuldür. 
la, tn~~n tesirine tabi olmak. Moskova, 3 (A.A.) - on: 
diiş gılızlere kar§ı haşin ve DUn Kremlin sarayında Kızılordu 
dt" ltılaanca davranmakla kendi şerefine bjlyfik bir kabul rcsml ter
titı:ı rına da, hürriyet ve is- tip olunmuştur. Bu kabul resmine 
dt.. arayan bütün milletlerin Kızıl meydandaki tezahUratıa iştl
h •asın d rak eden gruplardan da mUmessiller 
Cl~da; a a ihanet etmişlerdir. davet edllmlştır. Müdafaa Halk Ko· 
d~hesi n . başka son hükümct mlseri Mareşal Timoçenko ilk ka· 
~ nın şekli; Iraklıların si- dehi Stalinin ve Sovyet hUkumetinin 
dllk]a<>lgunluktan mahrum ol- şerefine ıcm~tir. Mareşal, Stalinle 
~i rı Ve yurtlarında istikrar Sovyet hükflmetlnln lıkil~ne siyaseti 
~ n edemedikleri yolunda bir (DevM!lı: 8&. 5, sa. • da) •• 

ıtuu:a.t hasıl etmiştir ki, Irak============ 
~a ~·hariçte bu yolda tamtıl
~ aYik değildir. ~idülgey
~ll lngiltereye tecavüzü ve 
~llrrti nyadan imdat istemesi u
~. bir nefret uyandıraeak-

~'kat diğer taraftan İngiliz
~ ~esuliyet hissesini de kü
t\ ~l'lnemek lazımdır. Aylar
~t el &aktan aldığımız ma
)olcia' .. İngilizlerin yanlış bir 
~Yürüdüklerine ve günün 
1tt ~la ~yle neticeler karşısın. 
>'oı-du. bileceklerine delilet edi-

Bir Bomba 
400 Alman 

Subayi Öldürdü 
Nevyork. 3 (A.A.) - Fransadan 

Nevs Cronlclc gazercslnc gelen ha· 
berlere göre, nisan ayında İng!Uz 

hava kuvvetlerinin Brcste yaptıkları 
bir hilcum esnasında atılan bir tek 
bomba lle 400 Alman subayı ôlmUş
tUr. Bu ha.dise Kontinantal otelinde, 
bu mıntakada bulunan kocalarını zi
yarete gelmiş olan subay karıları şe
refine tertip edilen bir balo esnasın
da vukubulmuştur. ~anu: Sa. IS, Sü. f te * 

lord Beaverbrook'e Ait Hatıralarım 
lrı~lterenin Yeni Baıvekil Muavini 1922 Senesi 

Baıfarında Buraya Gelmiş, Türk Davasmı 
~ Kavramağa Çalışmıştı 

~iŞ OLACAK Jd SONRAD~ YUNANlsTANA 
CIRMEslNE MtlSAAtDE ODİLMEMİŞT1 

~ Yazan: A. 1. T. 
~ ~-düf ha.na kı-gı1tıe.renin 19 22 senesin.in ha.,laruuia idi. 
Q" l\rı ~kil muavinini yalcın- Ben Mütareke zamanlannda Is-

. ~ ~· Lorc! Beaveıbrook'un tanibutd.a milli davamn ecnehi ga. 
~~ e ırnua:vin olıması ımÜna- zetedleri araısınc!aki pTOpagan<ia. 
~ '~disine ait haıtııral'arı- smı kendime iş edinmi,t~.TI . He-
~ .isterim. (Denmı: Sa. 4, Sü. s te) -

tiI•ltiJf jlff fiRij§lf 
Aıorıs ve Rôayo (:;,azetesine Göre Günün En 

~ 
1 

Mühim Hadiseleri 
l ~ hakkında gelen haberler henüz sarih def ildir. Bir taraftaa 
~~khlann Hahbanlye tayyareıneydaınnıo Iraklılar tarafından ~
it! •tı ve' burada bir kısım 1n gillz tayyareJerlnlo tahrip edildiği, 
~~- taraftan lnglllır.lerln BaA"dat üzerine ~·Urlldllkleri haber n 
ı.;~ır. Londradan geJen bir telgrafta petrol borularının mu-

~ ~ı için lf'Ap eden tedbirlerin alındığı söylenmektedir. 
)' Ya Harl<'lye Nazırı, memleketlnln harJcl 8lyasete Alet omu-

~ ~ \e mukadderatını kendisi tayin efle(',eğlnl beyan etti. 
l'apen, ınemleketlmlze h1'reketinl hlr kaç giW tehJr etmı,tır. 

fil -
!!22l1 

görünü,ü Baidatta Kü tab köprüıü 

Alman Askerleri 1 
Midilliyi işgal 

M İKY"'s;~ '~ooo ooot 
ı 5ô - »ı> .100 

Ediyor 
cAlmanların, Semendre, Ta.,oz ve 

Limni adalarından sonra Midilli a
dasını i~gale başladrkları anlaşıl· 
'lnaktadn·. Gelen bir habere göre, Al. 
manlar, Midillinin Jllimaline asker çr
karmrşlardır. Ada tamamile işgal e· 
dilmemiştir.> (.Radyo Gazetesi) 

Mir Gazetesi . Tatil Edildi 
cBulgarlstanın en eski gazetesi 

dlir> Alman askeri işgalinden şı-

ktı.yet ettiği için 3 gUn mUckletle ta
tll edilmiştir. 

<Mir gazetesi, şôyle demektedir: 
<Alman kuvvetleri, sadece memle

keUmizden geçerek cenuba gldecek
le;di. Bu iş olmuştur. Cenupta ha
rekl'lt bitmiştir. Bize alt olan top
raklar Bulgar askerleri tara!rndan 
işgal edilmiştir. Almanlar, da.ha ne 
zamana kadar Bulgaristanda kala-
caklar.> 

(Radyo Gazeteel) 

Amerikanın 

Atlantik Filosu 
Nevyork, 3 (A.A. ) - ~e.W 

RepUblic bafl'Ilakaleainde §Unla
rı yazıyor: 

A~eri mütehasswlarm bildir
diğine göre Atlantik fil~su gerek 
§İmal ve gerek cenup deniz yol
larını muhafaza etmek için kafi
dtr ve bu işte fıeydalı bir surette 
kullanılabilir. Ayni müteha.sıslar 
Brezilyada derhal bir deniz üeeü 
teais etmemizi ve Açoree adaları 
ile Ye~ilbutun adalarına, cenubi 
A:tlantik yollarını himaye maksa
dile aaker ihraç ı:tımdtHğimizi za. 
ıuri aayrnadatadırla.r. Bu suretle, 
Groenlandldıtkıi kontrolumuz sa
yesinde ııimali Aıtlant.ikte temin 
ettiğmıiz vaz~eti cenubi Atlan· 
tikte de temin etmİf olacağız. 
Bundan ba,ka ayni zatlar Dakar 
limanının da mut.laka Amerika
nın elinde bulu~mHı lazım gel
diğini beyan ediyorlar. 
Emniyet~i temin etmek ve 

tıotaliter zihniyeti d ünyadan kal
dnmak için ne lazıma yapmalı
yız. Bu husuıata herhangi bir mü· 
lilhaza bizi yolumuzdan alıkoya
mamalıdır. 

Nazilerle fatistlcr, tıpkı komü
nietlcr gibi, demokra&ilerin ~ii. 
ri.iıcü 'bir h~alığa tutulmu§ ol
duklarım iddia ediyorlar. Bunla
ra gôre biz müdafaamızı te,kilit. 
~andırmak için derhal biı- ıtek 
b.lıok halinde bttlqrnıek ka:bilişe
tini göelermeyiz. Biz bu kabili· 
yetaizliğe ina1$nJyoruz. Amerik•
lılaT variyetin cidid~ni anba
dıklan gün !kendilerini bekleyen 
muazzam itlerle bay ö lç.ütmek 
kalx1iyetinden mahnım ohnaıchk. 
lannı ishat edeceklerdir. 

r ' 
YESIL GOL 

Heyecanh. Merakh 
Sevda ve Esrar 

Romanı 
VztJNTtr tefrikamız bitmek 

üzeredir. Bllbdan M>nra (YEŞİL 
GtJL) adlı çok meraklı bir za
bıta romanının neşrine baıflıya

<'&ğız. Bir ıazete tefrikasında 

esrar perdelerlnln birer birer 
yırhlmaınru bekll)·enler. hey«\" 
canlar arayanlar, işe mutlaka 
ııızeı kadın ,.e lleVda karıtma-

81DI arzu edenler, bu yeni roma
nımızda blltön lstedlklerlnl ba
laraklardır. 

Bura • Baidtat • Muaul ve civarlarmı cöıterir harita 

İngilizler 
Bağdada mı 
Yürüyorlar 

Raşit Ali 
Almanlardan 
Yardım istedi 

Petrol Borularm ı n 
Muhafazası için 
Tedbir Alınmış 

Nevyork, 3 (A.A.) - Irak 
hük\ımctinin Almanyaya yaptığı 
m üracaat üzerine İn'8iliz kıtaları
nın Bağda.t üzerine yürümek em· 
rini ah:hklan zannedilmektedir. 

Londra, 3 (A.A.) - Reutcz: 
Dün ak~m Londrada ıyı bir 
kaynakıt&n haber verildiğine gö
re, Irak hük\ımeti reisi Raşit Ali, 
İngiltereye karşı ALmanyanın yar
dımını talep etmiŞtir. 
Bir Amerikan Gazetesine Göre 

Nevy.ork, 3 (A.A.) - Irak 
hadiseleri hak.kında tefshatta bu. 
lunan Nevyork Times gazetesi di. 
yor ki : 

«Çok muğlak olan bu müca
d-elede Hitler hiç bir şey yapmak
ta tereddüt etmiyecek, hatta elin
den gelirse dini ihtiraaları dahi is-

(Devamı Sa. 5, Sü. 1 de) X/X 

Raşit Ali 
Tayyare ile 

Berline mi Kaçh 

Iraktan Verildiği 
Şüpheli Görülen 
Tebliğlere Göre: 

Habbaniyed 3 26 
lngiliz Tayyaresi 

Tahrip Ed i lm iş 
Irak, ansızın polit.ika sahnai

nin ön planına geç.miştir. İngilte
re ile Raşit Ali hükumeti arasın
daki .ihtilafın. dostane halledile
ceği beklenir~en muhasamat 'baş. 
iamıştır. Her iki taraf mes' uliyeti 
biribı1rinin üzerine atmaktadır. 
Hakikat şudur: 

Bundan bir müddet evvel Ra
şit AH ve arıkadaşları Irak hüku
metini devirm~, iktidarı ellerine 
almışlardı. 

Nisanın 19 unda İngilizler, Ira. 
ka asker çılcarımak İı;temiırler. Ra
§İl Ali, İngiliz sefiri asker ihracı 
;iç.in müracaat ettiği zaman, tran· 
eit olarak geçmelerine müsaade 
vermiştir. 

tng.ilizler, jki sebeple asker c;ı· 
karm,l'tır. Biri petrol yollarının, 

(Devaım: Sa. 5, 8 11. 7 de) = 

A&ika - Aman Amerika im datJ Avrupa ıeliyorJ •.• 

Musulun bü yük köprüsü 

IŞimaltYugoslavya ispanya Hariciye 
İtalyaya ilhak Nazırı Dedi ki: 

Edildi 
Roma. 3 (A.A.) - O.N.B. 

ajansı bildiriyor: 

Stefani ajansı, İtalyaya ilhak 
edilen Lubıbana vilayetinin idare
sine dair ahkamı mu'htevi bir ka
rarname neşre.tm~r. Bu k:arın
ınamede Slovenlode mcskUrı mm
ıtakaların lta)yanm ayınlmaz bir 
ıparçasmı te!lkil etıliğj ve bundan 
sonra Lub'biana vilayeti adını ta
~ryacağı bildirilmektedir. Karar
name ile ayni pünde neşredilen 
'bir haritada 1bu vilayetin hudut
ları gösterjlmiştir. Bu vilayet a
ihali.si askerlik hizmetınden muaf 
iLUtuhnaktadır. lEkmektcpler<k 
tedrisat Sloven lisa.nile yapılacak
tır. Oııta ve yüksek mekıteplerde 
tedrisatın Sl'Ovence veya italyan
'Ca yapı'lması serbeıstıt:ir. Bütün res. 
rni vesikalar iki lisanla yazılacak-
ır. 

Roosevelt'in 
Yeni Bir Plan ı 
Vaşfncton, 3 {A.A.) - Rooseveıt, 

gazeteeıler toplantısında yaptığı be
yanatta son senelerde mesleklerini 
ihmal etmiş olan amelenin makinele
ri ile yeniden finsiyet peyda etmele
ri için bir pl~n hazırlandığını söyle
miştir. RooscYelt bu plfınının bilhas
sa mlllf mUdafaa malzemesi imal e· 
den fabrikaları ve mezkur fabrika
larda çalışan ameleyi allı.kadar ettl
ğin! llAvc etmiştir. 

RelsicUmhur mevzuu bahis müte
hassıs amelenin bUyUk bir yekQna 
baliğ olduğunu \'e bunların topçu ve
ya piyade olmaktansa iyice tanıdık
ları makineleri ile meşgul olma1annı 
temin edecek tedbirler araştırılmak
ta olduğunu kaydetmiştir. 

Maretal Badoglio'nun Oilu Öldü 
Londra, 3 (A.A.) - Alman rad

yosu, İtalyan orduları sabrk genel
kurmay baokanı Mareşal Badoglio'
nun oğlu Paolo Badogllo'nun ~imalf 
Afrlkada bir hava muharebesinde öl
dUğUnU bildirmektedir. 

"Başkalarına 
Alet Olamayız,, 

" Mukadderatımızı 
Biz Kendimiz 

Tayin Edeceğiz,, 

Madrit, 3 (A.A.) - D.N.B. · 
ispanyanın N&polion'a karŞı yap. 
ıtığı mücadelelerin anılması me· 
rasiminde Haricıye Nazm B. Ser
rano Suner bir nutuk söy)emiş ve 
plutokrıasilerc ve bunların İspan
yadaki rtesv:ilatına hücumlarda 
bulunımu~tur. 

B. Suner, ezcü.rllle de.mittir ki: 
«- Plutobaailer, lsıpany.anın 

:>ıapmak ıh~ınr tannnalc i9le
(Devamı Sa.~. Sil. Z de) /=/ 

Tahliyede 
iki lngiliz Torpitosu 

Battı 
Londra, 3 (A..A.) - lngiliız 

Bahri- ·., N~zaretinin tebliği: 

Yun .. niSta:ncfaki kuvvetlerirı 
tabüvderi eanuında 1376 toni· 
liıtıoluk Diamond ve 900 tıoGila· 
t oluk W ryncdk torpi~ muiuiıplerj ============= AILman pikıc ta.yıya;relerin.in hü

Von Papen 

Birkaç Gün 
Sonra Gelecek 

cumlarına uğramış ve batm)fiar
dıc. 24 • 25 nisan gecesi içinde 
kıtaat buhınan bir na\liye vapu-
u diişman ıta}""~relcri tarahndan 

hücuma uğrarntş ve vapurda yan
eın ç.ık.mısbr. Diaanond torpıto 
mub.r.ibi 'hemen vapurun imdadı-

.ıu ur. Tayyareler dur• 

B 3 ( A A ) ı . h ıı._ • madan torpitıo mubıribimize hü-erne, . . - YJ auer l . ~ · · 
1 L.ll:'f).JO,J lb'° _J • ,F_, ·~. cur.ı ct'rne erme ra~~n geımun.az 

a an :maun "'f'olen llllCl.trll'Cllg)ne 600 ki • . ,ı_• a·ı~L 
.. _J~· L k t ._, • k şıyı ııüuta.rrnıştır. tıanare :gore, <ıUn o8Te e e•uıOSJ mu ar• 0' _ ,-1' ııd ıı..__ 

bul ALm A k ı.a:mı<>ııu un ya unına 'IWU9Dn 
ı!:.~.::A. ~ B Vımyapnm n a~ WJ1yneıc,k <1ıe 100 kiti kurta.nmt
tpu~ e~ıııq · .. .on ~en ~~- ttr. Müteak.hcn Diamıond, sremt· 
baıtmı bir kaç gun tehlr etmtftır. U • "- ' _ ,=. .... .-.L·ı ., __ ~ 

erm ı:nr ... -nı ... ..,.,.. t e ......... ,....,.. ve 
(Dev8mı: 8a. G, Sil. G ta) -

GONON SESi 

Mektep 
Tatillerinde 

Yazan: 
BllAT NDBI 
Eski bir arkadafnna !:81'9'da 

uza• boylu bir dellluınlr ile berüer 
teeadtlf ettim. 

- othnn. dedi, boy maşallab 
~ &1bl ıtere acrpe bllyD
yor. Faka& akıl öyle deflL Ba ae
ne yine Jld dentep ~: Kimya 

Ue C'Otnfya." 
Arkadaşım acı acı Mntıyor, ~ 

cuk - .. kollanaı llel'tlWe Midi-

ya~ bUemiyerek .,...... aw 
ejiyordu. 

-Merak edilecek 'ft!Y dejil, de
dbn. önümtizde _,.,. yakan den 
senNI uZ11Dlafuncla bir tatU ftl'. 

Altı ay hlMjll bot pr.ecettne oMfır 
, .e bn belki hakkında daha lla71r
h olur. 

Jsu ııizün yarısı faka, yanu 
1 

tfıseUI ldL Fakat onlardan aynldı-ı 
ğnn zaman dlifU.dllm ki, çok dol· 
ru 'bir tarafı da vardır. Bizim ..._ 
temlmlze söre tallıtll tören ~ 
için tatH korkaaçtur. Den seneeı 
içinde kafa lllr fllep ıtbi dunnac1aa 
yük alnuıJtır. Derslerden biçMrl 
onda itr-IP e.zberleditl maddele 
rl eouadan kendi kendllle ~ 
llflle ve bot zamanlarında bir ll8WI 

fikir hayatı ~- • ._. lıb 

'Uılf.a _,,.,. p c · ' t l 
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Avrupada 
= =20 Senem== 

Nasıl Geçti Amerika ile Ticari Hesap l arım ı z Te m i z l enmiştir Ölür müsün, 
Öldürür müsün ? Otelin Senelerdenberi Ahbablı-k 

Eden Eski Müşterileri 
Harbin Başla r ında Sek iz Milyon Do la ra Kada r 

Çıkan He sap la r Tamamıyle Od e nm i şt i r 
(al ulgaristanın en eski s• 
19) zetesi Mir, Alman aıke• 

ri itg•linden ıikiıyet ettiği içİll 
üç gün müddetle tatil edilmiı· j

1 
__ Y_az_an_: _a_e_bl_a_T_nflk __ B_A..::...ŞO_ll_Ç=-D_j 

Alfabe Ve Yurd 
Bilgisi Kitapları 

1 Amerika ile ticari anla"mamız / dokuz dUğUm vurmasına rağınen ta· .---------------
1 muclbınce oradan satln aldıfımız eş I ahhUdünti sadakatle yerıne getirdi. 1 
yanın muayyen bir ödenme şekil Bugün sekiz milyon dolar tamamlle 
vardır. Amerikanın bizden satın al- ı ödenmlı;t bulunuyor. Dogrudan dofru
dıgı e;ı:ya bedelinden elimize geçen ya Amerika fabrikalarına ticari he· 
dolarların yüzde nek&enl bu tedtye- ı saptan borcumuz kalmamış gibidir. 
h~r için kullanılır. YUzde ylrmlslnı Yalnız son senede gelen Amerika 
de dığer · maksatlar için serbe!ltçe malları yUzUnden yarım milyon do
kullanırız. lara kadar bir borç vardır kl bu 

Nerelere, Neler 
Sattık 

B "k ı aniı· u f' ayet hana, A m 
g•ıine uğrayan memleketıerd• 
bulunmuş ve yolu Türkiy•Y" 
dütmüı bitarafların zaman ,,.. 
man anlattıkları hadiselerd•P 
bir kısmım hatırlattı. 

Telif ve tercüme hakkı tıunamile mahfuzdur 

-18-
Baror.un etinin zarı! bir tarzda 

haıırladıfı çayları içerken konuşu

yorduk. Onlar benim Parlste nasıl 

.-akit JOÇlrdlfimJ soruyorlardı. Tll· 
n~r dedl ki: 

Madamın Puı.ote çok tanıdık
ları var. Otelcte bile yalnız degll i'l
bi gozUküyor. 

Ce\·ap verdim: 
Bu otelde ikinci defa olarak 

bulunuyorum. l\tUşterilerden çoğu 

~enelerdenberi orada oturuyor, bir
birini tanımış ve ahbap oımutlardır. 
Otelden fiklyetim yok, hepsi çok na 
zik ve terbiyelı ln11anlar ... Diyordum. 

Baron yüztinti ekşiterek mukabe
le etti: 

- - Ben Parisin bu gürilltUlU ha
yatından z~vk almıyorum. Fakat 
zevcemin hatırı için ara sıra geliyo
rum. O gezıp tuvaletlerini yaptırır
k~n ben de birkaç teklifsiz arkadaşla 
poker !illin oynayıp vakit gec;iriyo
rum itle ... 

- Poker merakı sizde de mi var? 
Bizde lstanbutda iken l\tllsyU Tilner
in akrabalarile sık ıık poker oynar
dık. Fakat bizim poker lAtlfe tar
zında bir ı;ıeydi. GHyet kUçük bir po
ker ... 

- !sterseniz yarın akşam 
buyurun da aramızda. böylece 
kl'i bir küçük poker yapalım. 

bize 
dört 

Bentm pokerde hiç fansım yoktur. 
ÇUnktl ba oyunu ben bir nevi vakit 
geçirmek için oynarım. Oynarken 
arkada oynamıyanlarla konuşur lA
krrd'I ederim. Oyuna kendimi hiç bir 
~&n Vt!'emem. Ellmde iki altıll ile 
oyuna. girmeye kalkarım. Bu sebep
ten oyunu da. kazanmak Umldl ben
ce lmklnaız gibi bir feydir. O halde 
çok lcUçük oynamayı tercih ederim. 
Zaten JstanbuJda iken annem bizi 
f6yle tehdit ederdi: 

- Eter poker oyun feklinden çı-

ko.r da kumar halini alırsa hepinizi 
'°birden •vdcn kovarın1. Kardc.,im Re 
fel'<fe poker merakı daha fazla idi. 
Ekseri de o, kaybederdi. 

Baronun teklifini reddetmedim. 
Ertesi akşam onların evinde bir kU
çük poker yaptık. Elime tevkaillde 
Uğltlar ~liyordu. Fakat sonunda. 
bendeki as karesine karı:ıımdan blr 
flo' ruvayal çıkınca yine zararlı O· 
larak oyundan kalktım. 

O gece Baronun evinden çıkarken 
llaronla e71m ve MUsyü Tilnerl bir 
gece bizim otelde çay& davet ettim. 
Sonra. Baron (S) i memnun etmek 
için bir de küçük poker yapacaktık. 
Akşam yemeğine otele. girdiğ"im 

vakit otel arkadaflar1 ıaıonda top
lanm1'lar, poker oynuyorlardı: 

- Canım siz de artık hiç otelde 
oturmaz oldunuz, nerelerde geziyor
sunuz? Diye bana çıkıştılar. 

- Btn de pokerden geliyorum, de· 
dim. Yeni bir ahbap tanıdım. Onlar 
da poker meraklısı .... 

- Ama !\'imdiye kadar bizimle 
'liç poker oynamamı!,'hnız. 

- Çunkü poker oynamak istemi· 
yorum da ondan .. 

Siz her gece briç ve poker oynu· 
yorsunuz, bu, benim işime gelmez 
Fakat bazan mecburiyet altında ka
hrnm çare~lz oynuyorum. tı;ıte yine 
o m~burtyetle yeni ahbaplarımı bu 
raya davet eottlm. Birkaç gUn ııı:onra 

gel..:ekler. Yine bir kUçUk poker ya
pacağız. 

Bunu lfltlnce ~fadam Velardo Ar
jantlnII nazırın dul zevcesi hemen a
tıldı: 

- O, Madam sizin pokere ben de 
gelirim. 

zevk ,.e merak uyandırmamıştır. 

Umumi okuma ze\kl ise talebemi.ı
de maalwef devede kulaktır. Şu 
halde uı.un bir ıan1an, hi~blrlo[ 
hu..,ın;t bir alılka ile Hı' ınlye Yakıt 
bulamadığı ~c,ıtll mUnderecat ü
zerinde -soluk ısoluğa. çaır,mıı, bir 
eocuk ~in uzun bir tatllln 00,lu
ğuua dUjn1ek sadece korkunçtur. 
Onıın için balı9ettıtlm a.rlıadaıı ço
cuğuAun lkl lk.mall bana alablJdl
tlne uzun ,.e aylak yaı; ıünlerlnln 
tehllk•loe luw't• bir ulak fikir me' 
raı~ı. mektep bava ve kokusunu 
gelecek derOJ )·ılı de,·re~lno kadar 
az ('Ok ya,atacak bir ı, libl gu· 
tündü. 

* GUzel bir teeadüf biraz sonra be. 
ni l\laarJf Vekllimiı. ııasan Ali Yü
cel ile karı,ıla.,hrı)·ordu. .Endll)en1l 
!llöyle-dlm. Oen9 "\O zeki Vekil: 

- Ben de bu ı, Uz:crlndeyirn, 
d~dl. Ldzumu.ndan fa:ı.l& uzayacak 
\&k&nıııt bof ıeçmemetl itin bazı 
todblrler ddşünüyorum. MeoelU. bir 
takım merkeıJerde flerbeat der:ıler 

Otede Popoloditalyanın muhabiri 
Bon Ser\.'lçl ayaga kalktı: 

- Rica ederim, pokerlnize beni 
de kabul edin. 

- Peki, dedim. O vakit be9 kl9I· 
ilk bir poker yaparız. • Aradan geçen g1lnlerde ben yine 
Nermin ve Nermlnln do.!!ltla.rile bir
leşmeler yapıyordum. Nermlne MUs. 
yU Tilnerden ve yeni dosllarından 

da. bahsettim. 
Bir hafta sonra. bir gece bizim o

telin kUçUk oyun salonunda btr po· 
ker masası ve çay hazırlattım. Oyun 
masasmın etrafına Baron Ue TUner, 
1.!adam VelA.rdo ile Bon Serviçi ve 
ben beş kişi toplanmıştık. Oyun sı

kıntılı olmadı. Baronun çok şansı 

vardı. En iyi kA.ğıtıarı o çıkarıyor· 
du. Neticede heplm!z birer parça za. 
rar ettik. Ve oyuna saat on bir bu
çukta nihayet verdik. 
Çaylarımızı içerken Baron, birkaç 

gün sonra oynamak Uzere bu akşam 
ki arkada.,ıarla birlikte bizi kendi 
e\•ine davet etti. Daveti hiç kimse 
reddetmedi. 

?.-fadam Velardo pokere çok me
raklı idi. Zengin ve yaflıca olduğu 

için hemen her gün poker oynar, Ga. 

lile sokağındaki evinde cenubt Ame· 
rika sefaretlerinin bütün azaları bir 
leşirdl. Ben onun evinde bu cfddt po
kerlerc iştirak etmekten kaçınmıf· 

tun. Fakat o, poker için hiç bir fır
satı kaçırmazdı. 

Bir iki defa. daha Baron (S) in 
evinde ve bizim otelde hep ayni ar· 
kadaşlarla poker oynadık. Talih da· 
ima. Baronun tarafında toplanıyor· 

du. ŞilkUr ki ben !on derece ihtiyat· 
1I bulunduğum için zararım hatif 
kaliyordu. Baronun eşi de oyuna hiç 
karışmıyordu. 

OçüncU bir defa. Baron yine bizi 
kendi evine pakere davet etti. O va
kit :rı.tadam Velardo yanına kendi se· 
faretinin baŞ kıitibinI de beraber al· 
mak ıstediğlni ve mU!aado edlln1esi
nı rica etti. 

Bundan birkaç gün sonra Baro
nun evindeki poker masasında altı 

kişi toplanmıştık. Oyun önceleri za
rarsız gitti. Ara sıra biz de kazanı· 
yorduk. Fakat sonraları talih yine 
bizim taraftan ytizUnU çevirdi. Bu 
akşam paralar Tilner-lerin önUnde bi
rikmişti. Bizim tarafta bir slnirl!l!k 
hissolunuyordu. Arjantin sefaretinin 
baş kAtlbl MUsyU Ferara ara :ura 
J.fadam Velardoya İ!panyolca bir 
~eyler söylüyordu. 

Bu gece oyun uzadı. ~aat yarıma 
geliyordu. ~fU!yU Ferare birden e
llndeld kartları masanın Uzcrine at. 
tı: 

Maarif Vekaleti, jlkokulların 
birinci sınıflarında okutulan al
fabe ile dördüncü ve beşinci sı
nıflarda okutulan Yurt bilgisi ki
taplarını yeniden yazdırmağa ka
rar vermi!} ve bir mü.saba'ka aç
rnıjlır. 

Vekiilet, bu müubakaya iıti
rak edecek münevverlerlmizc a
na programı verirken bilhassa şu 
noktaları tesbit etmi:tir. fJ'kokul· 
lar için yazılacak. yurt biigjsi ki
taplarının takip edeceği beJl,bas. 
lı hedefler ~unlar olacaktır: • 

Millet mefhumunu ve Türk 
minetinin karakterini, olgunlıığu
nu, kudretini s-ocuklara kavrat• 
mak, Türk milletini sevdirmek ve 
•aydırmak, Türk aşkerinı ve 
Türk ordusunu sevdirmek, say
dınnak, bizim için ask.erliğın öne. 
mini kavratmak; 

Atatürkün kurduğu cümhuri
yet rejim1nin mahiyeti, Türkiye
de naeı1 kurulduğunu. bu rej~min 
başka rejimlere Ü!!Jtünlüğünü, Tür_ 
kiyenin hayat ve iatikbali için ne. 
kadar önemli ve zaruri bulundu
ğunu ta·lebeye kavratmak ve on
ları cümhuriyet rejimi için sadrk 
ve fedakar birer yurddaş olarak 
yeti~tırmek; 

] ürk in·kılibının manasını. muh 
telif cephelerinin önemini, l'ür
kiyenin saadet ve refahına yap· 
tığa ve memleketin istikbaline ya
pacağı tesiri talebeye kavratmak, 
onları Atatürk inkılabının birer 
unsUTu olarak yeti~tirmek; 

Bunlardan sonra çocuğa dev
let ve kanun mefhumları hak.kın. 
da. onun seviyesine göre maJQ. 
mat verilecektir. 

Öğrebnenler D iledikleri 
Y erlere G idebilirler 

llkokulfarın imtihanları dün 
bill"Ili~tir, ikmal imtihanları da 
;yakında ikmal edilmiş buluna
cak ve ayın on betinde ha~ta Üni
versite olmak üzere bütün mek· 
teplerde tatil devresi ba§layacak
tır. 

Maarif Vekilliği, imtihanlarını 
bitiren öğr.etmenlerin bulund<ık
ları vilayetleri teı'ketrnemeleri lü
zumunu evvelce bildirmişti. Bu 
oebeple öğretmenler b'<ılunduk
lan yerlerden ayrılamamak mec
buriyetinde bulunuyorlardı. Ve-
1kalct, verdiği ikinci bir emirle 
imtihanla alakası kalmıyan öğ· 
retmenlerin 1imdiden1 imtihanla_ 
rı -devam edenlerin de bu ayın 

on beşinden itibaren ser'best ka· 

Bu harbin başlarında bu he!aptan borcun pek azı Amerika fabrika mU. 
Amerika.ya sekiz milyon dolar bor
cumuz toplandı. Hepsinin TUrk para 
eı karfılığı bankalara yatırılmıftı, 

fakat dolara tahvili için sıra bekle
mek lA.zımdı. Bu tediye grcikmesi 
yUzUnden Amerlkada. 2'ikft.yet edon· 
ler, tereddüde düşenler eksik olma· 
dı , çünkU başlta memleketlerden bu 
gibl döviz borçlarının bloke bir hal
de kalıp ırıttiğl çok görilimu,rn 
Va~lngton sefaretimiz de Amerika 

ticaret nezareti de TUrklye için blo
kaj tehlikesi olmadıg-rnı, Tllrklerin 
her tUrlU taahhütleri gibl döviz borç 
Jarını da n1utlaka ödiyecek2erinl te
min ettiler. Hele harp zamanında 

bunun yapılacağına inananlar aZdı. 

TUrkiyedekl alacaklarını yüzde elli, 
altmı,,a. elden çıkarmağa hazır fab
rikalar eksik değildi. 

Bununla beraber dolar tediyeleri· 
nin arkası kesilmemesi emniyet u
yandırdı. HUkQmetlmiz harp zama· 
nında her memleketin döviz üzerine 

eıtseıelerlne aittir. Çogu Amerıkada 
dolarları olup ta bunu tlnansman ı'

ıerl için yüksek bir bedel n1ukabliln 
de kullanan mutavassıtınra aittir. 

!"larp zan1anında. Amerikan fa.brl-
kaları Nevyorkta akreditif açılnıa

dan yola mat çıkarmadıkları, htikO
met te bir l\ralık Amerlkaya döviz 
müsaadesi vermcdlfi için tU('ear 
iki yüz elli ile Uç yüz kuruş arasında 
mutavassıtlardan dolar tedarik et-
miş ve bu sayede mal getirebilmlş
tif. Memlekete mal girmesini temin 
için bu gibi döviz muamclelel'ine göz 
yumulmuştur. 

Haber aldığımıza göre hükQmet 
bu suretle mevcut hesabı da bu gUn-
lerde temizlemek üzeredir. 

Bundan 11onrası için tUccarın bu 
gibi menbalardan istitadeye ihtiyacı 
kalmıyacak, hUkOmet primli dolarla 
doğrudan doğruya akreditif açılma-
sını temin edecektir. 

imlamız Hakkında Bir Anket 
Türk Dil Kurumu imli. Lüga

tini yeniden battı~a teşebbüs 
etmi~tir. 1929 da b ... ılan bu lu
ga.tin mevcudu kalmamı tır. Ku

rum, son zaman1aTda imliımızda 
görülen karışıklıiiın önüne geç· 
mek istiyor. Bunun için İmla Ui· 
gitinin ba,ına konulacak imla kı
lavuzunun bir taslağını hazırla-

mı,, butınnıf ve dil itlerine ali.
ka güaetetenlerc dağrtnuftır, Bu
nu gözden geçirerek dü;ünceleri
nj kısa zamanda bildirmelerini i•· 
temişı~İr. 

Bıından anla~ıldığına göre Ku. 
Tınn makul tenkitleri gözönünde 
tutarak kılavuzun kat'i feklinde 
ona göre tadiller yapmak yoluna 
gidecektir. 

Faturaları Tahrif Edenlere 
Karşı Bazı Tedbirler Alındı 
Bazı tüccarların yapttkları ih

tikarı gi:tlcmek flkrile faturaları 
tahrif etmek, uydurma fatura 
vermek gibi uygunsuz hareketle
re cürot ebmeleri, Tjcaret odasını 
bazı tedbirler almağa mecbur et. 
miftiT. Verilen yeni karara göre, 
yerli ve ecnebi her nevi mensu
catla makara ve ku'k.a iplikleri ve 
diğer nevi iplik satıılarında fab
rika ve imalathanelerle muamele 
yapanlar, toptancı vo yarı top· 
tancılar verecekleri faturalarda 
satıştaki azami perakende fiyatı-

nı gÖ&termeğe mecbur 
caklardır. 

buluna· 

Bu kararın tat!bikma mayıtıın 

on beşinden itibaren haşlanacak 

ve çok ııkı bir kontrola tabi tu· 
tulacaktır. Karar hilafına ha.eket 
edenler Odaılar kanununun be,in
ci rna.ddes.i mucibince cezalandı .. 
rılacaklardır. 

Bu kararın ihtiyaç vu'kuun.da 
diğer tüccarlara da teıımil edil
mesi Oda heyetince düıünülmek. 
tedir. 

Evvelkı gün yabancı memle· 
•ketlere 38 7 bin küaur lira kıy· 
metinde 2, 738,273 kilo mikta· 
tında muhtelif e~ya gönderilmiş
tır. 

Bu yekünlardan 192,866 lira 
'kıymetinde ve 1,751.746 kilosu 
Almanyaya gönderilen oğlak de
risi, nohll't, kumdarı ve kuf)'em· 
lerine, 2 7 bin yedi yüz seksen 
yedi lira kıymetinde ve 64 bin 
iki yüz kilosu Çekyaya gönderi
len iç fındıkla 'kuru vişnelere, 38 
bin a1tmı' iki lira kıymetinde ve 
125 bin üç yüz altm., kilo mikta. 
rında Romanya.ya gönderilen ba. 
ilk, zeytinyağı ve ıç fındıklar>, 
1 12 hın do.kuz yüz yirmi lira kıy. 
metinde ve 750 bin kilo mikta
rında lsviçreye gönderilen akda
rı ile susa·mlara ve 5 bin sekiz 
yüz yedi lira kıymetinde 5 bin 
yedi yüz o\1i yedi kilo miktarı da 
Jtalyaya gönderilen keçi derileri
ne ait bulunmaktadır. 

Osküdar iskele Meydanının 

Tanzimi 

Şehri.miz;de bahçe haline gcti· 
riTmek üzere açıla.o meydanların 

~1oli~igüzel tanzlm edilmem<0sini 
temin için Belediye Reioljği, Bü

yük Millet Mecli•i bahçeler; mü· 
tehaNJsını leıtanıbu'la getirt.mİ§tİr. 
Belediye Reio muavini L\ltfi Ak
ooy diğer ifler arasında Üokiidar 

irkelesindeki meyıdanlığın ağaç

landırılmuı ve yefillendirHmesi 
İ§i üzerinde bu mütehassısın fikir .. 
lerjni alacak ve yakında mahal· 

!inde de tetkikler yapıldıktan 

aonra j~e ba~lanacaktır. 
Belediye, bahçe ve parklarla 

caddelere de fazla miktarda ağaç 
dikfotecek ve faaliyoti bizzat 
Lütfi Aksoy teftiş edecektir. 

Belediye Zabıtaaı Kontrollan 

Seyrüsefer memurlarınca ya .. 
pılan kontrolle.rda Çarıamha • 
Mecidiyeköyü hattında çalııan 
.iki ve Eyüp • Kereateciler hattın
da iıleyen hır otobüııün haddi i•
tiabilerinden çok fa~la yolcu al
dıkları görü müş, sahipleri ağır 
para cezasile tecziye edilmiştir. 

Aıyrıca, \karnesiz ça~ı~tırılan 
altı, mühürsüz plika ile çalışan 
bir otoımobll sahipleri de ceza· 
landırılmı1tır. 

Bu anlabtlara göre, gere" 
memleketleri doğrudan doi':~'. 
ya İfgal altına dü,en, gerek Üy~ 
pakta iltihak suretile yabal''

1 

nüfuz altına giren milletle<İll 
büyük bir ekseriyeti, tahiatil• 
izhar edemedikleri bir caJl fi" 

L~· 
kınhsı ve meyusiyet içinde 11 

lunmaktadırlar. Hatta bazı t11•111 

leketlerde de işgal kuvvetleriıt• 
k -·· arıı pasif hir mukavemet, ~ 
siz bir istihfaf gösteritnıekt• 
imiş, 

Paaif mukavemeti ve !:eşıiı 
iıtihfafı, işgal kuvvetlerini jııl' 

:.re!\' durtacak kadar ileriye göt~ 
ler Holandalılarmıı. Fakat, b.~ 

r nı· o kadar meharetle, o kada 1 
ununda yapılıyormuş ki, itı~ 
askerleri kızmaktan baıka 
ıey yapamıyorlarmıf. 

Meı;ela Holandada JokaJ11°' . .,,.,. 
aazino ve saire gibi umum• ,. ı•~ 
!ere iıgal askerleri girdi(ı 

.rld•· man, o.-ada bulunan Hol~- •• Jılar sözbirliği etmiı gibi = liii 
muhakkak ki gizlice sözbll' . 

;d•· 
etmit olarak _ derhal çıkıp it • I· 
yorlarmıf. Bu pasif istihfaf~;. 
manlann o kadar gu·· cüne JrY 

jjtC• 
yormuf ki, ıöylendiğine 'eıııif 
itıal makamları ıöyle bir 
çıkannıtlar : ••• «Bir veya bir kaç Alın~ ,.. 
keri, umumi bir yere girdırı ~ jf 
man orada bulunanlard.,ı 
kimse bir çeyrek saat geç.ıneelel' 
oradan ayrılamıyacaktır.» 

11"'' Bu sefer de Holandalılar• l>i' 
sela oturdukları bir kahveye ,,c• 
Alman askeri ıirdigın" · i görii 

kat'r hep birden saatlerini çı ,.~ 
masalann üstüne koyuyorlat 1 

1 tİI' tam bir çeyrek geçince saat "..!;. 
a larak hep birden kalkıp sr 
yorlarmıı ... 

KÖR l(A~ 

Kısa Haberler: 
~r 

lnönünde açılan Hava G< ı•' 
okuluna girıınek için ıınür•' yıJ• 
eden gençlerimizin sayısı alt1ı )et' 
zü geçmiştir. Kayıt muanıe e •· ıııP' bitenler pazartesi günü ti.I.\ 

gidecektir. 
~ 

- Artık devam edemtyeceğim de· ]acaklarını ve gidecekleri yerlerin 275 K ı k B B 
dl, bir saatten beri dikkat ediyorum adreslerini mensup oldukları mek uruş u ir oyunbagv 1 

U tep idarelerine bırakarak diledik. M M syü Tllner kAğıtları düzeltiyor. ercan yoku~unda ayakkabı 

ih tikar Suçluları : 

*" 19 mayıs Gençlik ba>"~l•' 
törenine ait program ala.k• 's~ 
tarafından hazırlanmaktadır. b'· 
seneki törene, jlk defa oiar"-k. ·IJ' 
den terbiyesi mükellefleri de 

1;,ı 
rak ettirilecektir. Bunlara .b~r' 
,pantolon ve atlet fanililşı g.Y 
lecektir .. 

==~~:::::~=:::::-::...~~ 
Tilner, sesi titreyerek yerinden lori yerlere gidebileceklerini bil· 12 L• s t 1 f çiviai satan İzak oğlu Yuda ile 

fırladı: dirmi~tir. Bu karar bütün vilayet. ıraya a ı ıyOrIDUŞ •••• Karabet Topuzyan, çivjlerini 320 1 
TAKV İM 

4 MAYIS 9H - Bana böyle bir hakareti nasıl ler öğretmenlerine ~·mil bulun· kuru~tan satAııa.k surct:ile jhtik.8.ra 
mal<tadır. Fiyat Mürakahe bürosu, kra· kı· lu··ı.s g"'mlekçı'l·r· vı.trı.nlcrın· yapabilırsinlz 1 Ben 1nglliz klübünün "' "' ' m • saptıkları için Adliyeye verilmiş. 

- vat cinsleri ve fiyatları üzerinde- de t~!lfhir edilen ve fiyatları on l PAZ,\B . 1.,• azasıyım. J erdir. c 

lv ı· O zu··m Yet;•tır" enlere M'"·, fat ki tetkiklerini derinleştirmekle ve iki ttra olarak göoterilen boyun- * K f' I d , .. ik" Al': 5 - Gt:l\; l~l. K•"
111

" ·•' 
- Hangi klUpte olduğunuzu bil- , -s- ı..aAa umas ıyat arın a .ınt ar 1 "" 'imdiye kadar edindiği malOmat- bağlarından ekaeri•inin yirmi bet · · RC:~! : 1357 - !\l~AJ'i: ı 

miyorum. Ve alzi tahkir etmek için Ziraat Vckileti bağcıları iyi tan bunların satışlarına azami bir kuruşu dikiş üoreti ve azami iki yalpmdak, Alman kumaşlarına in· JI!CRİ: 1860 - RebiUlUhtr:..,,I 
hiç bir sebep yok. Yalnız bir saatten gi iz amgası basmak suç.ile hak- u .... .,......, ZEVALi ı>ZJ\' 

üzüm yeti•tirme"e te•vik etmek k&r haddi tayinini lüzumlu gör· yüz elli kıuru~u da kumaş bedeli 1 d hklk 1 k l ........... ~ ~ beri el!nlzdekl kAğıtlarr istediğiniz ' • • arın a ta at yapı ma la o an _.. 
J·ç·n hu ·· ·· t k J mektedir olmak üzere maliyetlerı· 2 75 ku- S k -- •• glbi hazırladığınızı gördUttı. HattA. ı sene uzum mın a a arın· · · uras i müeesescsi direktörlerin· p,"'" 

Madam Vclardoya oyuna devam et- da, üzüm bayramları yapılmasını fmalithane sahiplerinden biri- ruşu geçmemektedir. Ali.kalılar den Moskoviç ve Pinhaa Rey- GÜNEŞ: 5
·
56 

r; '13 
mek istemediğimi aöyledlm. Fakat ali.kalı makamlara bjldirmiştir. nin verdiği malfunata göre, ho- bu hesabL boyunbağı oatı,larında tanın Sultanahmet sulh ceza mah- ÖOLE: 

13
·
11 

g,D' 
Madam, bana iyice emin olmadan Bu vesile ile fzmir. Maniıa. İz- yunhaiiı iti imalcilerle i,ç.ilere an- ihtikar yaprlı.p yapılmadığının en kemesj tarafından yapLlan sorgu- iKiNDi: 

17.o
3 

1:.oO 
kağıtları atmamamı rica. etli ben de >mit, Hereke ve Kartalda hayyam- cak birer ekmek paraşı temin et- açık bir delil; olarak göstermek· ları neticesinde •uçları sabit gö- AKŞAM: 20

•
07 ı.ıı 

~imdiye kadar bekledim. Eğerken- lar yapılacak ve en iyi cinote rru:kte, toptan ve perakende ıa· te ve Fiyat Mürakaıbe komisyo- rülmüşve her ikioi, muhakemeleri YATSI: 
21

·
51 ;~ 

dintzi müdafaa etmekte israr eder- üzüm yeti~irenlere madalyalarla tıcıları jse bu yüzden büyük men_ nunun bu iş;i cezri bir ~ekild·e hal- mevkufen yapılmak üzere, tevkif İMSAK: 4
.oo __;/' 

Para mükafatları dag"ıt>lacaktır. faa~ler görmektedir. Beyoğlunda. I~meainı· beklemektedirler. d·lm:..ı1 d. f 
seniz eldivenlerimi yUzUnUze fırla- İ•ı:::::"":::~~::"".::::".'~~~==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::e::ı:::"':e:r:n:. :::::::-""'"'::::=~=-~.., .... ='.""-.--.":'.:: tıp atacafım. Birdenbire !\ılakslmln seblni duydwn. Ba· .. - ıJ " görUyordum. Ben n1erdlvenlerl r;ıktılif 

(Arkaaı var) 

le !,;'OCUJdarın, mektepte okuduklarc 
ecnebi dUlerlnl ilerletmelerine l"aY
ret edeceğim. 

Fikir güzeldir •e llasa.n An Yü
eel gibi mesleğin lneeliklerlnl bilen 
azlın ~ahlbl bir Vekil için pratik 
otmryan bir tarafı yoktur. Jllç de
ğlJı;c ınemleketın baıı belllba,lı 

ınerkeı.lerlnde ('ocukların en me
raklı 'e mil'itait bir zümresi için 
çok iyi bir -'f'Y .Yaıulnuun mUmkUn
dUr. Zaten bu fakir hallmlroe dün. 
yanın para!;ını sarfederek kültür 
tohunıunu avuç avuç havaya ~erp
ınekten maksadı m·ız böyle bir 
ellt zün1re~i yetlştırn1ek üınldl de
ğil ınldlr ! Sırf toeu.klar \'e mual
lln11er1n en iyileri tarafından }·a
pılacak bu tecrübeden, e1kl bir 
ınu.alllnı olarak benim üınldlm var. 
dır. Bu yeıı,eeek zümre ile geri 
kalanlar arasındaki fark gelecek 
ders yılı batında belki kendini ıös
terecek ,.e serbest çalıtmanın ceb· 
rlılnden bayırlı olabllect"ttni bl:ıe 

bir mi'Jal lle anlataeaktır. 

REŞAT NURi 

na: o o O Z N T 
gerlllyor, geriliyor ,.e garip oluyor. dU·ııl,ıı>I' 

-Yemetln bitti mi? Diye soruyordu. , Sonra onu her tarafta anyor ,e b ,; 
Sonra praona.: "' dııll • "" yordwn. Birdenbire bir kapı aratıgın tı"r 
- Kah,·e getiriniz. Çok koyu ,.e sl;rah zUnU gösteriyor ,.e kaçıyordu. Bu )4.0r 

olsun. Hen.hı da "\eriniz, gideceğiz dedi. rüyadan birdenbire uyanarak: 
Neye bu kadar çabuk gitmek istiyordu? Yazan: D r.fne du Maurier - 100 - Çeviren: Rezzan A E. Yalman ,. - Saat k&.(? Diye sordunı. ıı&''~ 
Bu Jokanta çok rahat ,·e saklndJ. Bizi bek. 1\laksln1 bana döndü. l:ü1.ü saııc,arı. 

Uyeo kimsemiz yoktu. t~keınlemtn arka~ına 
Bili bunu ı. •-11ecıı d~· k ha il •- bir lıayatet ıtbi korkunc;tu: Ali' 

ba,ımı dayamtfJi istikbali dıiıtUnUyordum, Bu· .)'orwn "'"' yorum ,.e vJune ya er geçiyordu, mılDG.3 1 Z ve birbirini tut- oı i": 
rada böylece uzun zaman kalablllrdlın. lı;tlyorum. mıyan hatıralar ... )ti~is Van JJopper'ln ·~•P- - On bir buruk, dedl. Yolun yarı9ı ,et ,ı 

l\takılm yerinden kalktı. Ben de arkasın· YUzü ıstıraplı ve heyecanlı ldL ka.sındakl tüylere, yemek odasının yükst"k tik. llaydi biraz daha. U) umağa p) 
dan gittim. E.,nlyordwn. Otoınobllln içine yastıkları \'e örtiileri be- arkah tskemlelerl, Frank, Beatrts'ln penbe - Susadım. dedlnı. ııof" 

_ Bana bak, dedi. Otoınobllln içinde •e· nlm için haıırhyordu. bir elbisesi, 1\tontekarlodakl yolda duran BlrllZ sonra bir kUtU.k ,,ehlrdeU ı;:. · ,.,~ 
ni Jylce örtsem uyuyabilir nll!ln T - 1\lllhlm bir l)eY ne olablllr 't Her 'ey dil· köylU kadın... • du~ blr garajın önünde durdu. o ara tıll' 

zeldlkten ı;onra böyle llzillmeğe de hiç ak- Sonra bahçede ko,an Ja~per'I, dU,uncell rrsının henüz :yahnanıHJ olduğunu 'e 11 ııı• 
- Yolda hani bir otelde katıı.cakhk! lıın ermiyor. bir tavırla ba,ınr ka.,cyan doktoru hahr- ('By bazırlıyacafıııı "öyledl. Oton1obildt u•t\I· 
- Evet, aına biloıem neden mutlaka bu Oevap yerınedl. Ben otomobilin arka tara· dan g~lriyordum. Burnunıa bir takım o.,ına tl lk, garaja. ı-irdlk . Ayaktarıın uyu~~·~. ~'11 

gece dönmek l!ıtlyorum. Sen otomobilde U· fına glrdin1 ,.e uz.andnn. Beni iyice örttü. kokular da J"ellyordu: Nemli otların, ağa(· !\ılakshn sırara içiyordu. ııa.'"·a soA- 014 toıı'" 
yuyabllecek ml'Jin? Onu söyle.. Hiç burada yatmanın bu kadar rahat o- l arın '" gUzel tlçeklerin, kokuları.. bir rUzgdr e,ı,lyordu. t'rpcrdlın ,.tı ntttfl 

- Belki uyurun1. lııeağını tahmin etmezdim. Garip bir uykuya daldım. KAh uyuyor, illkledln1. GarajC'ı: , ,_.-
k H h 1 R 

il~. 
- Sa.at se ize ('eyrek ,·ar. emen are· - yl misin! ahat edebllecek ınlıin ~ klih gözümü atıı> l\lakslıni görUyordwn. - Ha\a bu ak,anı ~erln(·r dedi. ,\r ~ıl' 

ket edcrı<tek iki buçukta "\'&rınz:. Yol bu sa- - E,·et, çok rahatın1. Çok iyiyim. lleıncn lla\·a tama.mile kararmıştı. Yanımızdan ara zın sonu geldi. "Serede iı.e at('':- )·11~11;~ 111• 
atte kalabalık değildir, (abuk gideriz:. uyul·acağun. Otelden daya iyl bura~o... bı ra ba.,ka otomobiller ge(lyordu. Yolun ke- - Jlalbukl Londra çok r,ıc:uktr. d lr'"' 

- Fakat ı.eo c;ok yorulacaksın, i\lak- ll~meo e\"lmlı.c tlönelln1. Oi1ne, doğınatlan narınd•1. yanık 19.ınbaları kapah ı>erdelerlle Karısı c;a,yı getirdi. Blraı; f..; kv~;~ .. Jıı' 
sln1. i'landerley'e varı rız, değil mı': sakin ve mesut görUnen kütük e\·tcr \"ardı. fakat ı-.ıı<'ııkh. ZC\ klc ı,·u)·ınu ı':tiJ:ıl· • 
Başını &allı)·arak t'e\·a.1> verdi: Göz.lerimi kapadım. Otomobill hareket et· Ara sıra onları görüyor, sonra Jlne uykuya baate bakarak: 
- Hayu ben lyi)·lın. :\lutlaka dönmek ls· ti rdi, ba,ımı yastıkların araıuna soktWll. dal ıyordwn. - On ikiyi on geriyor 

ti~:orum. tçlme doğuyor. l\li.ihln1 bir ,ey- Oton1obilln sanllanmaıından he.men dala· ~tanderley'in merdivenlerini, ,.e merdiven- ded.J. 
ler olacak.. caktım. Kapalı göılerlmln önünden birçok lcrln başında beni bekll,yen ~llıdb Dan\.er!>'l 

..--

arlı!< ı:ıtıı~ 

1ıl) 
(Ark&JI 
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1-tarp Vaziyeti ' Bu Senenin Mezunları Arasında Bir Anket A.tlliye Koridorlarında: 1 SiY ASi iCMAL 1 
İngiliz 

Kabinesinde 
Değişiklikler 

• YAZAN; 

lbsu BORAN 
<Emekli Kurmay Subay) 

Irakta Askeri V ~niyet: 
Avrupa harita&ında lngUt•renln 

kara mu,ıuıala5ı temin edebileceği 
lıirleik do t de\ lct Türkiye kal· 
rtıı!tır. lngUtere şarkJ Akdeniz 
lıa,7.a«ında lnkl!llafı muhtemel mlb 
\ . 
tr hareketlerlııe karşı llel·kalcey-

11 'az13 etlnJ kU\"\ ctlendtrmek 
ıneebıırı etinde idi. Petrol mınta
ltlaınaa baurlıklı bulunmak ,.e ber 
llıt1.ıtıaıe ka~ı Türkiye ile emin bir 
kara \e ha\a. mu,·aaalaııı temin 
•tnıek l~ln ıraktan daha mihıalt 
btr istikamet ,.e saha olamazdı. 
l>lğer taranan hiç şüphe yok ki, 
bıgııız Entclllcen'.!I scn1al tqk~t.ı 
2 atdat • Bcrllıı ata!!ındakl gidi 
lrıllflaaebetıerden Londrayı haber
dar ctını,, Berllnln dlre.ktlfierine 
kapılan Irak !ıUkQmetJnln, ilerde 
lfa1ı& fena '\-azlyetler çlkarma11ına 
tntnı olmak maksadlle Bura ')'o• 
luyıa Jraka a&kcr çıkarılmıştır. 
Çıkantan ku' \'ettn mlkıan henüz. 
ıo bin kişi kadardır. lngillı.lerln 
lıa,a Dl('Jdanlarının mulıatazaıuna 
lıteınur baz.ı erf kıtalan da l\'ar• 
dır. ISıına mukabil Jrakın lı.aml 
&o bin kl!llik bir ordwıu mM'• 
cııttur. 4 piyade tümeni, 1 ma. 
tör1u tabur, 2 Jandarma alayın· 
dı&n ibarettir. 

Irak hükClnıetl gazetelerde taf
'ilatu le e ı~en bazı ıılya!li eebep-

rı bahane ederek kÖ\'Ük ordll8U• 
:- flağdada DO kilometre me6afC· 

~ llabbanlye mıntakurnda top. 
t ıya ba,1amı1. 2 .lSlsan sünü 
11Wlzıcrın buradaki ha\a meyda. 

;•na topçu ateşi açarak 25 kadar 
'tllg!Jiı. talyar~lnl tahrip etmiştir. 

0PtQ rnuharcbe!l piyade kıtala
:1ııa arrayet etmı", \"aztyet tam 
uJr • 
llı harp ,.e muharebe :,eklini al-

''tır. , 
"~tak ordusu, Irak htlk6metlnln 
--qUndcn alacağı dlrektlflere glJ. 
l'e b 
Ilı arekct edecek \e 1ngUlzlere 
lıı u,kUlit çıkannıya ı;alı~ktrr. 
)' ruıı.ıer donanma \'() ı;ıkardıkları 
~ıı.ı kun·ctıcr sayesinde Bura 
~ııtakasmda '\"azlyctc ı:ıüpbesb; 
~tın olmuşlardır. Harp maıze.. 
lı 1 ~11klU gemllcr ıl"lllstln eahl· 
lıtt"Je Hayfa limanına cclml,ken 
~ar tekrar Ba raya yola ~ık•· 

~tır. 

~tıııuıun petrol bonıJarı Iraktan, 
aı Yeden \e Flllııttoden seçer. 

t koı :Suriledc Trab1u limanı
~ diğer kol Ffllstlnde Hayfa 11· 
~111 llnıa gelir. 'UçUncU kol demir· 

1
11 boyunca Ba~na limanıdır. 

g 
8tlltere, bu ııetroı tesisatına 

Ote l 
cı, • rakta, Fillstlndc ,.e urlye-
tı kııvvem bulunmak mecburlye
d.ıt1111edtr. Uzak bir ihtimal olsa 
\e' .ı\lırıanyanın Rodo!ltan Kıbrıı.a 
ttıooradaıı l:iurilele atlamak ~u
r, e \·eya doğrudan doğruya ka
il ::ıuyıa bu lııtlkamette bir .lıttl· 
ı.ıc !'eketi ''Brlt olabUlr. Bu mııı
taıı a~ın gerisinde !!'arkta Hlnclliı
llalt 'e garpta l\h ırla SU\·eyş ka· 
'dı&ıı le merkezde Arablııtan yarmı 

1 
1 \·ardır. 

'ıı~Clll(ler, Jraka, Ulndastandan 
~ tle ku'" et naklcdeblllrler, da. 
~ ~kta A\uatralya l\'e nihayet 
tı.._'rlkacıan da j tlfade t-nkAnla· 
tlliıı ~lptlrler. İlk günlerde tn
~lit crın Irakta nzlyetlerl mu,. 
'lQı 01&eaktır, fakat az zamanda 
•ıııı,~ete hf•kiın olmaları, lrak \'e 
cıQt in hudutlarmda.n ~url~·eye 
tlQI!~~ bir emniyet \e müdafaa. 
ctıır. 1 teşkil etmeleri mlimkün-

i(a~gU4ıcr için Irakta ycrl61Jnıek 
"ıııııd'_ğUdlr. Surl3c \'e FWstın 
tıı~11 1lde knHetll bulunmak ~ok 
lltaı, . <lir. Bu tıalılllerla şimal ce•. 
't lta 11nündo Kıbns deniz. ba\a 
lııt, . ta kun etleri tçln bir ileri 
~. (t 'c3a blr muka,·emet adaaı-

lib 
~: 

l'ob 
~"'1 tuk kal~lne kar~ 80 nisan 
llt11be 1 haşlıyan taarruı. üç gUn
-•11 a~I ıde\&1n etmektedir. Kale
lıı~ıı-r • .JO knometre tutan dı' 
"ııl( k ita hatları yarılmı~tır. Tob
~llı "1et.intn ha,·a maj'IOblyetUe 
~\ile 1 Uıtımall ,·ardrr. Şiddetli 
'" bombardımanlarına maruz 
cııı ~I ltıUdatllerin ayrıca önlerin· 
"1'1ıl dıran tanklara ,.e zırhlı ki· 
t~" ~U karı,ı ınukncmet ebneleri 

litı çtür. 
t~~:linıcıı harp tecrübeleri göıı· 
111 lıt.~ lct, düşmanın taarruzları· 
hrı,,l'tı dan bombardonanlarla U• 

lıı1111c1 •dıkta urhlı ,.e motörlü 
~llllar::e karşı devamlı bir kara 

llb""1t ısı 3'1lpılamaı;. Bu ltlbarla 
tı.ı~e ta '•zlyet buhranlıdır. tn-
11~ııı~;· ha," Usitlnlüftt temin • 
'" Cl'ııe T b ı,_Q o ruk yaları; yerde 
'ıı~"- l!IU&hlarllc "·e aekerlerlle 

'eınet 4!demlyeccl<tlr. 

l'~~===== 
'l' it .. ~iı.nda Gıda Maddeleri 

~ bıı~iı"'r;, H"ata .. ' . l'e'lc!·datı
~ ..ı ~ti ~~U pıyasasınd& ckmcl 12, 

G eı. iyi bugday 7 • 8, 
~ ı.,._ Yuınurta I, bir tavuk 25, 

~ •a~ıt« ıo, kefal batr~ 25 
' 1. !\Uru :.ıı~aktudır. Odun ltiSmllrü 

Şlur, 

Yeni Yetisen Mü erimizin Kendi Evini Soydurmuş! ... 
Arkadaşının Teşvikire Sırtlayıp Gotürdüğü 

Seccadelerin Anasımn Malı 
Olduğunun Sonradan Farkma Varmış! Gaye Ve l~ealleri lleler~ir 1 

Mesleklerini Seviyorlar, Vazifelerini 
irade Ve Azimleri Yerin dedir 

- Vallahi abi.. Yırml yıldır kW
han ,geçiniriz ama bir kere mahke· 
melik olmadık. Gel gelelim şu herl!ın 
lafına uyduk... Kahvede oturuyor· 
dum. Geldi yanıma oturdu ... Hoş b~ 
ettik, birer izmarit tellendirdik «İşin 
yok mu> dedi. Eh elhamdUllllAh şım· 
dlyo kadar iş tutmadık, doğrusu bu 
yaştan sonra '&'Uç. (Yok be abi} de
dim. 

Biliyorlar, 
Bu sene yüksek tahsillerini 

bitirecek olan gençlerle konu§· 
mak vazifesini bana. verdiler. 
Bu gençler; doktor, rni.ihendis, 1 

kimyaker, hukukçu, muallim 
olarak memleketin dört bucağı
na dağılacaklar, içtimai havatı. 
mızda canlı roller alacakla;. ... 

Ben bin bir tPirlü hayal ve Ü· 
mitle geçen bu tahsil devrele· 
rinde kendi meslek ve sanatla· 
rı hakkında edindikleri fikirleri, 
neler düşündüklerini, her türlü 
tasavvur ve projelerini öğren
mek istedim. 

Yüksek tahsile başlarken hep 
sine rektörün sorduğu bir sual 
vardı. Evvela onu tekrarladım: 
«Niçin bu fakülteyi bu mesleği 
seçtiniz?> Dedim. Aldığım ce. 
vaplarm hepsinde birer hususi
yet var. Cevap verenlerin başlı 
başına şahsiyetlerini gösteri
yor. 

lşe yüksek mUhendis mekte
binden başladım. Yurdu bir arı 
çalışkanlığı ve faaliyetile doldu. 
racak, işliyecek bir gençlik ö
nünde idim. Her biri zinde ze. 
kası, araştırıcı, y.aratıcı kafasile 
yeni yeni ~ığırlar açmağı iş edi 
nen ideal sahibi bir gençlik .•• 
Aldığım cevaplan sıra ile ya. 

zıyorum: 

Anketi Yapan: 
Neriman Bikmet 

ki şehirleri bozuk onları yeni 
den kurmak lazımdır. Bu umu
mi ihtiyaç karşısında karar ver. 
dim: Ben bir Urhanist §ebirci 

• . 1 olacağım, memleketimin baş. 
yandırmak ıstıyorum. Bu !']e· tan başa imarına ait işlerde ça
kilde c;ah§acaklarla iş birliği et lışacağım ... 

Bir iş varmış, birkaç papelln beli
ni bUkecekmtşlz. Bedava mal baldan 
tatlıdıl' derler. Beraberce gittik. Ev
vela şarapçıya girdik, orada zom ol
duk. Oradan çıktık, yetmiyormuş gi· 
bı ölUsUkandilli rakının hatırını da 
sorduk. Ben olmuşum. Olmufum da 
lAf mt. blZlm mahalleler eski maldır. 

mek benim için ayrıca bir borç ' 
ve vazife olacaktır. 

Şantiye Tekniği 
Ali Cumalı: «Liseyi bitirdi

ğim zaman yüksek tahsil yap
mak ihtiyacını duydum. Kendi
mi dinledim, Kabiliyetlerime 
muvafık burayı buldum. 

Benim yapacağım memleket
te şantiyeciliğin tekniğini kur
mak olacak. Bu mühendisliğin 
en milhim sahasıdır. Yani ka
ğıt üzerinden, nazariyelerden, 
projeli planlardan aynlıp doğ
rudan doğruya tatbikata geç. 
mektir. 

Türkiyede heniiz bu hususta 
esaslı bir faaliyet gösterileme
miştir ••• 

Sokaklar, e\'ler birbirlerine pek ben-
1 zer. Yalpalıya yalpalıyıı sokaklardan 

S'CÇtfk. 

- Geldik, dikkat et, dedi. 
Eve baktım hayal, meyal hatırlı· 

yorum. Bizimkine benziyor ama de
dik ya nbl bizim fak!rhaneler hep 
aynidir. Tam kapıyı omuzlayıp içeri 
gireceğiz. Seninki: 

- Ay kolum çıktr. dedi. 
Biz de ne yapalım?. Erkeklik bat

tı mı, deyip girdik içeriye. 
Arkadaş, Allah bela.sını versin öy· 

le arkadaşın, ben girerken !ısıldı· 

yordu: 
- üst kat odada iki seccade var 

Füruzan Gamsız 
Hükumet Hizmeti 

Füruzan Gamsız: elik, orta 
ve lisede resme, riyaziyeye olan 
istidadım, beni Yüksek mühen. onları aşır, diyordu. 

Yemenileri elime aldım. Yukarı dise kadar getirdi. Tüccar ola· 
çıktım. Babamın eviymiş, elimle 

cak değilim, hükUmetin göste- koymuşum gibi seccadeleri buldum. 
receği yerde, benden f aydala. Tam basamakları iniyorum. Bir mo-
nacağı sahada çalışacağım. ruk kadın: 

Hiç §ilphesiz hayata atrlıyo- - Sen misin? Diye seslendi. 
ruz, mücadelemiz olacak. Biz- Elbet (yok ben değilim) denmez 
den pek çok şeyler bekliyenıe. ya! .. 
rimiz var, bizim de bunun kar- - Benim, dedim. 
şısmda beklediklerimiz bulunu- Eh kolay oldu diye seviniyordum, 
yor. Bana düşen ilk iş müşkül- kapıya gelince bizimki: 
leri yenmek, çizmiş . olduğunı - Çaktırmadın ya? Dedi. 
istikamette ilerlemektir.> - Hadi ulan sen de, kırk yıllık 

canbaza perende atmayı mı öğrcte
Genİ§ Bir Mühendis Ailesi ceksin, bas bakalım diye cevap, ver-

Cihat Erulan Muzaffer Belik: «Mühendisli. dlm. 
ği daha ziyade bir aile ananesi- ı o gllldll. öyle ya ne diye gülme-

Büyük Su işleri nin tes:rile seçtim. Çünkli he- Rin. Böyle beş dakikada. şıpın ışı 1kl 
Cihat Erarslan: cÇocukluğum men hemen bütün büyüklerim seccade, ben bile guıerım. Aynasız· 

Kocakarıya döndüm: 
- Bana bak ne varmıv? Dedim. 
- Ne olacak gece yarılarında sec 

cadelerl alrp yok et.tim. Zchır zıJ<.

1 kım olsun, olmaz ol. 
Meseleyi çaktık a.mr iş işten geç· ı 

ti. üstelik bir de kepaze olmak var 
işten kurtulmak iı;in ya bozuntuya 
vermemek, ayni oyunu bizim baba 
dostu arkndafa oynamak IAzım, ya
hut da rezil olmayı gozc alıp herifi 
pataklamak. 1 

Kahveye l'irince baktım ki biz za
ten rezil olmUfUZ. Herifte çene koca 
karı ağzı gibi gevşek. Yanına yak- 1 
!aştım: 

- Ulan, dedtm. oyun olur ama 
böylesi olmaz. Sökül paraları da 
gidip seccadeleri alalım. 

Ne dese beğenirsin? 
- Hadi açıl, dedi. Akşam biı· iş 

yaptık yarı yarıya. 

Ben yine aşağıdan aldım: 
- Şakayı bırak da bizim kocaka

rıyı deli etmiyellm. Ayaklarımızı kı
rar. 

- Hadi açıl dedik a ... Uz.un et.tın 
diye böbürlenmez mi ? .. 

Şöyle elimin tersııe hafif bir ok· 
şadım. Fırladı, sen misin vuran. E· 
llnt kllfağına attı. Alemi kendime 
güldUrür müyüm hiç? Ben de al'ka· 
ya el attım. 
Aynasızlardan korkanlar cızlamı 

çektiler. Kahvede hep erkek kaldı. 
~iaısayı devirdik. Ne kadar olsa ka 

!a akşamdan kalına: 
- Ciğerini sökerim, sökill parala· 

rı, dedim. 
Etraftan bıçakları bırakın de. 

yumrukla döğUşUn dediler. Biz de 
bıçakları att.Jk. 

Yazan: M. H. ZAL 
[O aily Expres ve Eveening 

Standard gazeteler.inin 
gahibi Lort .Beavel"brook fngil
terenin Başvekil muavını ıte 
Dovlct Nazırı olmu tur. Öyle 
görülüyor ki Başvekille muavi
ni i&"asmda bir İf taksimi yapı
lacak, Çörçil askerlik ve diplo
ma i :işlerine hız vermeKlc lmCf• 
gul olacak, Lort Beaverbrook 
da aanayi iıtihsallcrini ve diğer 
iktısadi mahiyette ıi~lcr.i üzerine 
alacak-. 

Yeni Bafvekil muavini, Tay
yare Jstihsalatı Nazın 11ıfatile 
harp !kabinesine dahildi 'Ve bu
gün üzerine /aldığı mühim iılerin 
bir lkısmile zaten mqgul oluyor. 
du. 

Harp zamanlarında İngiltere. 
de hernedense çok fazla dere
cede ımctkeziyet vardır, ımes'uli
yet ıbir kişi 'Üzerinde toplanıyor. 
Böyle .bir vazİy\et, baflıbayna 
bir hata membaıdır. Çünkü bu
günkü tartlar arasında devam 
ecfon bir harpte, ihele İngiltere· 
nin bulunduğu daimi iha.va teh
didi vaziyetinde bir tek adamın 
her ~e baş olması ve hız ve 
teıcbbüs vermesi imkansızdır. 
Yükün tyansının meşhur irazele· 
cinin sırtına geçmesi, daha ve· 
rimli iş görülmesini temİp eder. 

Bundan ba§ka yeni IBll§vekil 
muavini Kanadalıdır, Amerika. 
yı tanır ve fngilizden -ziyade A
merikalı gibi .düşünür ve çalışır. 
Bir Kanadalının İngilterede böy
le bir m.evkie ıgeçmesi, impara· 
torluk bağlarını 'Ve Amerika ile 
olan münasebetleri kuvvet1en
dirmeğe hizmet edecektir. 

sorunca: 
Öyle döğtl,mUştiz ki bey abl iki· 

mlz de bayılmıfrk. Bırak hıncımı 

hAlA alamadım. Durup durup kendi· 
me kızıyordum. 

- Herife bak, diyorum. Bizi zom 
etti. Kendi evimden seccade çaldır

dı. Bu arıma gidiyor. Yoksa mangiz. 
siz kaldıkça evden öteberi satmak 
1f8nımızdandır. 

- Bey abl, dedi, barışınca o gece 
yine ka!alan demlendırdık. Bu sefer 
ikimiz değil ha.. Bütün eş dost. 

Bereket arkadaşlar barıştırdılar 

da seccadeleri kocakarıya geri ver
dik. 

sebebini 

Ra.kı bir şişede durduğu gibi dur
maz zom olunca Inyametl koparmı· 
şık. Alıp getirdiler işte. 
Banştık herifle ama bir tilrlü yı

yemlyorum bu dalgayı, herü bana 
kendı evimi soydurdu. Bırak be abı .. 
Bırak çoluk çocuğa kepaze olduk. 

.l\Ilthat PERİN 

Yeni Bir Mimari üslubu 
Rahmi Pak: YUksek Mühen

dise girmemin birkaç sebebi 
vardır. Size kısaca birkaçım 
söyliyeyim: Evvela lsta.nbulda 
olsun, memleketimizin diğer 
yerlerinde olsun eski mimarla
rımızın yaptığı ve bütün diinya. 
nın hayran olduğu şaheserleri 
görüp gururdan, iftihardan göğ 
süm kabarırdı. Ben de bu nevi
den bir mimar olabilmeği arzu 
ederdim. 

dan beri ıhUbena!& Jıma#J aıJ. -mühendistir. Babam, ağabeyim, larr anlatınca: 
şünUyordum. Burada tahsil gö- dayım, amcam, hep mühendis- - Bana bak haylAz had! bakalım ll!!!!!!!!!!!!'!!!l!!!!l!!m!!!!!!!!ll!!!!!!!l!!!!!l!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!ll!!!!!!!!'!!ll!!!!!!!!!!!!!!I 
rerek arzumu yerine getirmit;ı tirler. biz kal~ı~ık, sen okut, dedim, scc· 

oldum. Artık ilerisi için de ça. Fakat ben onlardan bir parça ca~~ıerı ~~~~ım. 
lışmak, muvaffak olmak kah- olsun ayrılacağım, ailem beni ne · Krem imalathanesi Yangını 
yor. 

Su İ§lerini tercih ettim. Ken· 
dime çizdiğim hareket planı 
~udur: Avrupada bu uğurda ya 
pılmış işleri, eserleri tetkik edip 
memleketimizde bunları tatbik 
etmek, onlar gibi büyük eser· 
Jer vücude getirmek. Yapılacak 
i~ pek çoktur. Fakat herkes 
kendi hissesine düşen, gUcü ka. 
biliyeti yettiği kadar başarırsa 
her halde iyi ve çabuk meyve 
alınır. 

- tnan ne gWUyorsun, dedim. Bu 
cccenin masrafı çıktı. 

Herif oralı değil, kahkahayı ba· 
sıyordu. Neyse uzatmıyalım abi. Git 
tik onun evine yattık, ertesi gUnU 
gözUmU açınca seninki avucuma iki 
beşlik .sıkıştırdı. Biz de eyvallah de
dik. Kısa gUnUn kArı az olur abi ... 

İşte asrl kıyamet bundan sonra 
koptu. Kalktnn, içim yanıyordu. Bir 
bakraç su içtim. Eyi ama, su rakıya 
1y1 geldi. Şarabı azdrrdt. 

Hani ak~amdan kalma derler ya, 

-
Yangına Sebep Olan Kız da 
Kaldırıldığı Hastanede Oldü 

Rahmi Pik 

Bir Şehir Mühendisi 
Muzaffer Belik 

o bir ,ey mi?. Biz sokağa çıkınca 
yeniden matiz olduk. Amma da çok 
tçmıvız birader. Eve geldim moruk
ta bir surat. 

E-v:ve)kj gün Tahtakalecle, Sa·! içindeki yağ parlayıcı bır madde 
buncuhan caddesinde. SabuncJ oldu'ğundan derhal parlamış ve 
ha.;ında, Kamilin 'kırem imalat~ i ıl..-ızın ~ni o ma'k istemesıne rağ. 
hanesinde çrkan yangın neticesin. men alev dığcr ma.ddelere de sı
rle ağır olarak yaralanan Dora a. ra~et et.mi tir. Bu sırada ıma tı.t
dmdaki genç kaz tedav.i edilmek hane jçerisınde bulun n d ğcr b r 
üzere kakhrM:lrğı Haaeki hasta· kız kaçmış ve iıst kat.a olan Ha-
neşind'C dün ~ölmüştür. san ve Dora kaç mamı~lardır. 

Evvelki gün hadise mahallin· Dora, kazanı hnva.,.azi o::ağı Daha sonraları bizim bu eser 
!erimiz ortada dururken zevk 
ve kültürümüzü adeta karika
türe çevirecek derecede bozan 
ecnebi mimarlara içimde son
suz bir emniyetsizlik ve öfko 
peyda oldu. Artık onlara ihti. 
yaç kalmasın. Yeni bir arzu ile 
ve milli mimarinin esaslı bir un 
suru olarak çalışmak maksadi
le bu mesleği seçtim. 

Murat Can: «Ben Eskişehir
liyim. Çocuktum, ilk mektebe 
gider, gelirken sokiklarm pe· 
rişan haline duyduğum nefret 
ve isyandan bende bir ideal doğ 
du: Mühendis olmak, FJSkişehir 
sokaklarını, yollarını, kaldırrm
larmı. havasını, tozdan, çamur
dan kurtarmak ... Bunu da an
cak mühendislikle başarabile· 
ceğime kani oldum. 

mazur görsün! Niyetim mimar 
olmaktır, bu sahada ilcrliyece
ğim. 

Mesleğimi çok seviyorum. 

- Bana bak moruk, dedim. Fole
tin asık yüzü yetmiyormuf gibi bir 
de senin yUzUnU mü çekece~? 

de tah'lcikat yapan l\füddeiumu- ı üz.erinden indırmek . .ediğı b r 
mi muavini Orhan Tığrak ve I sırada kı;zın c ~ısclerı tutu~uştur. 
m~e'hassıs Beı:ir 11czcl raporları. Bunun netıccsınde kız derın ya-
nı ha~ırlam~lardır. nıkılar almıştır. Açtı ağzını, yumdu gözUnii. 

- Alim alsın canını, senin gibi ev· 
llt olmaz olaydı. Ah... Baban sağ 
olaydf, ben sana gösterirdim. Sar
hoşluğun yetmlyormuf gibi bir de 
evden eşyalarrmr satıyorsun, diye 
bağırdı, bağırdı. 

Kendi }<endlme: 

Öğrendiğimize göre yansın Kamilin yanan fornlathanesilc 
Doranın jhmali yıijzünden çıkmı~ ~·anındaki baharat deposu sigor· 
tır Vak·a şu şekilde cereyan et· talıdır. Bu hu:ıusta Müdde:umu· 

• milikçe tah~·ı'kat de.vam etmekte. l!lİ'ftir: 
Dora havagazi ocağı üzerinde dır. Adliye doktoru Enver Karan 

k.r~ yapılacak bjr mayii kaynat Doranın defnine ruhsat vermi~

Tehlikeli Bir Yar.alama Şimdi gayem eski Türk stili· 
ni xenileştirerek bir TUrk mi
mari üslubu yaratabilmektir. 
Bu fikir etrafında cereyan 'll· 

Fakat seneler geçtikçe fikrim 
de genişledi. Bence sade Eski
§ehiri değil, bütün Türkiyede-

Belki bundan sonra yine bizim 
aileden yetişecek bir kaç nesli 
de ben arkamdan sürükliyoce. 
ğim. Mimarlık en bUytik ga
ycmdir. Şimdilik yegane pro
jem, 'türk mimarisinin esas ka. 
rakterini keşfetmek, orijinal 
taraflarını bulmak ve bunları 
bugünün ihtiyaçlarına göre tat
bik etmektir. Bu maksatla bü
tün enerjimle çalışacağım.> 

Ben ne kadar olsa sarhoştum. 
- Ulan. dedim. Biz elin secca.de

lcrinl aşırırken el de bizımkllerlni mi 
kaldırdı acaba? 

makıta iken ve <?11!:! daİmi surette tir. 
karı~ımıaeı lazımken Dora kay· 
nayan kazam bıra'lanış ve baş'ka Dün saat on sekiz buçu.ıcta, 

Galata sakinlerinden sabıka ı 
köfteci FazıI Günay.dm e .. kiden· 
beri diı"l'T!an olduğu yine Galata 
sakinlerin-den sabıkalı Süruri ıie 
kavgaya tutu.mu tur. Kavganın 
kızı~tığı bir sırada Fazıl bıçağını 

bir jt]c uğraşmağa h~lamıştır. 
llu aırada 'kazan ta~ığm.dan ve 

Hayır, onun da. içinden genç bir n~e 

taşmak istiyor, taşamıyordu. Yabancı bir 
evde, hattA evla.t muamelesi görse bile, dile· 
diğ'I gıbl rahat yaşamasına imkll.ıı olamazdı. • 
Bahusus burada, kcndisinı eeven ve sevmi
yen mesut vo bedbaht etmek lstiyen !ki 
grup inııan içinde idi. Neşeli olsa, bu g-rup
tan biri memnun oluyor, diğeri mutlaka o
nu zehirliyordu. Durgun ve meyus gÖl'Unse, 
bu de!a. onu sevenleri müteessir ediyor, sev
nıiyenlerdcn de dokunaklı sözler işitiyordu. 

- İhtiyarlar gibi somurtmuş oturuyor-
11un. Eıraz neşeli ol, gUI, eğlen." öyle suratı 
asrk duracak ne var? Na!ılc, ne yapsan 
faide etmiyor. Bu hayata alışamıyorsun 

sen .... 

Dalma iğneli, zehirli sözler... Dalma ona. 
başka bir dünyadan geldiğini hatırlatmak 

istlyen imalar! 
Bu sözler onda baznn bir a.ksülfunel ya· 

ratıyor, etrafındaki genç kızlardan daha mo 
dern görünmek hevcsile çılgınlaşıyor, gUlti· 
yor, eğleniyor, kadın erkek farkı gözetmek
sizin herkesle serbestçe konuşuyor, hattıi 

kendisine kur yaprlmasına müsaade ediyor
du. Bazan da birdenbire gelen bir durgun
lukla bu komedilere nihayet veriyor, dur
sunlaşıyor, kcndı içine gömUlUyordu. 

Hakikat şu idi: Kezban ruhunun en giz
il köşesinde, çekingen, hayalperest ve içli 
bir taşra kızı olarak kalmıştı. Ne Faruk'un 
sevgi dilenen nazsrlarr, ne Ferldin çapkın 
lığı onu yürUdUtll Y,Oldan ayu ııbillrdi. Res-

E D EB l ROMAN 

samı sevmiyordu, taltdir ettiği meziyetleri
ne rağmen oııa yaklaşt\Jllazdı. Ferid! seviyor 
du, nefret ettiği kusurlarına rağmen o~dan 
uzaklaşamazdı. 

Fakat ne biri, ne de di~erl onun bu E:ıml· 
mı duygularını öğrenmemeli ... 

lşte Kezban bunun için şu mllhim kararı 
verdi: 

Sahto neşo oyunu oynamak, haklkt hisle
rini belli etmemek ve bilhassa, B!hterle a· 
ralarında geçen macerayı unutturmak tçin 
Feridin kendisine yaklaşmasına, yumuşak 

tavırlarile, tallı ve aldatıcı sözlerlle onu a
vutmasına, onu bir oyuncak saymasına mtl.· 
ni olmak .... 

- Maşallah. tablo pek ilerlemiş ve cidden 
nefis bir eser olmuş! 

Kezban ve Fanık, tallı bir rllyadan uyan
dırılmışlar gibi, istemiyerek başlarını kal
dırdılar. Gelen Ali Beydi, birkaç misafirle 
evin halkı onu takip ediyorlardı. 

- Resim bana benzıyor mu amca? 
.,..... Benzıyormu da söz mil kızım? Canlısı 

hang-!sl diye Adeta tereddUt ettim. 
Faruk yermdcn klllkmıştı. Biraz uzakla-

şarak tabloya baktı. 
- Daha bazı kusurları var efendim. Ya

rm son blr seans daha yapacağız, ondan son 
ra artık Kezban Hanımı rahat bırakacağım, 
kendi kendime çalışacağım. HattA sizi daha 
fazla rahatsız etmemek için belki de tablo· 
yu evime naklederim. 

- Size pek alıştık oğlum, bize hiç bir za
rarınız dokunmuyor, billlkis samimiyetiniz
den memnun oluyoruz. Sakın işinizi yarıda 

bırakmayın. Burası sizin eviniz. Öyle değil
mi GUzldc? 

GUzlde Hanım nazik bir tebessümle elini 
ressama uzattı. 

- Tabloyu evinize naklederseniz bizden 
kaçmak istediğinize hükmeder, gUceniriz 
Faruk Bey. 

- Aman Hanım Efendi, rica ederim. 
Misafirler birer ikişer yaklaşmışlardı. MU 

tekalt Miralay Adnan Bey gözlUğUnU taka· 
rak resmi tetkike koyuldu. 

- Cidden bir ~aheser! Maamafih model 
de her adım bafında tcsadll! edilen güzel· 
lerden değil? Nasılsın kwm? Rengin biraz 
soluk bugtın. 

Kezban hafifçe gülUmscdr.. 
- Teşckkllr ederim efendim. 
Başının ağırdığını söyllyecekU, birdenbire 

''azgeçti. O sırada yaklaşan Feridin gözleri 
ona biraz evvelki katl kararını hatırlatmış
tı. 

- Yoruldum Bey Efendi. Faruk Bey mUs 
teblt bir ressam, modelini hiç dUşünmüyor. 
İki saattir buradayım. 

- Kızcağızın hakkı var. Ben olsam bir 
çeyrek saat duramazdım. 

Yaşlı bir hanım bunu söyllyerck oradaki 
sandalyeden birine oturdu. 

- Dinlenmek lçln sizinle bir sandal ce
zlnt:ısl yapalım Kezban Hanım. Olmaz mı? 

Ferldin bu tekhfl genç kızı hayrete dUşUr 
mUştU ama belli etmedi, Vivete baktı. 

- Sen de gelir misin Vivct? 
- Biraz evvel denizdeydim, gelemem. 

!sterseniz Semrayı beraber götUrUn. 
- Hay hay: sen de gelir misin Bfhter? 
- Tab(l... Necmiyi de nlırız. 

- Yok, sandalı de~irirslnlz. Bu kadar 
kişi fazla, ben gitmeyim. 

Bu sözler Feridin hoşuna gitmiyordu. Ha 
f'lfçc sinirli bir sesle: 

- Blhteı· otursun, sen gel Necmi ..• De
di. 

- Aşkolsun sana Fcrlf, çok naztksln 
doğrusu. 

- Canım, aramızda teklif mi var? Ncc
ml ile ben bUtUn gUn şehirde sıcaktan bu
naldık, biraz nefes alırız. (Arkuı var) 

ı çc!kerck Sı.iruriyi kafatasından ve 
bacaklarından ağır surette yara· 
lamış ve kaç.rot tır. Takip netice
sinde Fazıl pek az bir zamanda 
yakalanmış. ve ya!alı Beyoğlu 
hastanesine kaldmlmıstır. 

Yaralının vaziyeti tchlıkelidir. 
Hadis'e hakkında tahkikata de· 
va;m edilmektedir. 

Yangın Baılangıcı 

Dün saa~ 18,40 ta Mahmutpa. 
şa hamamı ile Abutefendi hanı 
arasındaki kitaphane sahibi Pars 
oğlu 26 y.a!;!ında Arum Ke;ıişyana 
ait kitap deposu dı~ında duraR 
eski tahta parçaları ate~ ahn·ş•ır. 
Yarsının b~ümc.sine meydan 
verilmeden yeti}enler tarafından 
söndürülmüştür. 

Duvardan Düıtü 

Dün saat on iı.ç.te Akbıyık, Ka
basakal medrese'$Ülde 2 3 numa· 
rada oturan A-b'bas oğlu 1 1 ya
şında Kemal, medrese duvarın .. 
çı1carak erik 'koparmak i temİll
tir. Bu sırada Kema muvazene· 
sini kaybetmiş ve duvardan a a· 
ğı du.ıerck sağ kolu kın mı!ltır. 
Yaralı çocuk Şi•li Etfal h &tane

sine kuldm!nı ır. 
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ZEHRA ABLA! .. 

edıhnce daima . gozilmUn önUndc HAlQ hatınmdadır. Bir defa hUm· saray ar ıyeyı en ı lan sayarken bunlara karşı içten ve rUlmell> ayetinin sırrına erdin nıt! 
~ıuhtcrem bir vücut tcccssUm eder. maya tutulmu~tum. lkıcte bir gözle- • - derin bir saygı beslediğini de söy- Dedi \'C yan sokaklara saparak ı;ôz-
Şefkat \ c muhabbetten, rikkat. ve 1 rimi açarak ondan su istiyordum. F ler .. Çelebimizin en çok sevdisi cez- lerden kayboldu. 
:.cfadan tcşekkUI etmiş kıyıneth bır,Heklm galiba bunu mcnetmiştl. Ba-ı enerbahçe Maskesporla 3-3 Berabere Kaldı belılerd~n birisi kırk sene kendi Babam derhal dışarıya fırladı,., 

llcut.... na su \'eremediği için gözlerinde o semtıerınde oturan Mcllmiler sulta- bağırdı: 
Öyle ki annemin vUcudtlc onun a- kadar samimt, 

0 
kadar milşfık bir 1 A k 

3 
T l f nı saçlı Unkapanlı Mehmet Efendi- - Bre tutun şu Hacı Ahmet oğ· 

ıasındn bence hiç bir fark yoktur. teessür eseri husule geliyor, bana bn hara, G .~ e 0 onla) - F e: 1 Bundan sonra, san tacivertli- Bundan sonra, !hakimiyet yine dir. Mehmet Efendinin bukle bukle ıunu! .. Tutun ..şu katili! ... Halk katı• 
ÇUr kU, ben onu da annem kadar se- öyle anlatamıyncağlm bir nazarla ~::1 ~ ç~. .: atasaray .k~üplerı ~c~, mağTubiyetten kurtulmak F enenba~elilerde iıdi. Bu arada. kıvrılmış siyah ve parlak saçları ıı tuttular, yeniçeri ağası Hasan ha· 
verdim. Çocukluğumu blltlın onunla bııkıyorctu ki mu\'akkat bir an için b ~n ~ ~k~. j ?':1: ~-eş hını aşan l Jç.ın ç.ok çnılıştılar&a da, üç orta· bariz bir ofsa.yd.den Maskespor· vardı. Daima yalın ayak başı kabak llfryc teslim ettiler. Az sonra ııacı 
geçirdim. hararetimln geçtlğlni hissedi'-·ordum. I ır seydırcı J utMesı onıi'ndı-, 19 ma-1 nın mütemadiyen drinhling yap· lular to?u kaleye sok'tular. Fa· gezerdi. Kışı yalnız bir imroz kebc-!":i dl b . . " yıs ~ta ınua a.,kespor v Har- 1 1 k ·d • . ld ,,_ 1 h k Ahmet oğlunun katli olduğu dereCtJ 

.,, m u ısım tekrar edilince bü- Bunda hiç mtiballtgn ctmivorum. b" k I .
1 

e . ma arı go a; ına manı o u. ~at, evve a gol veren a em, sile geçirir ve elinde bir teberle ccUb subuta varmıştı. Ağa kapısı zınds· 
tUn çocukluk hayatımın tekrar ya-ı nazan Zehra ablanın ·gösterdiği , rye l ta ım arı e kar ılaştılar. ilk 1 Naim, hir defasında da kaleci yan hekeminin müdahalesHe ka· bemden ve Allahtan başka bir şey ô adığını hisseder. kendimi henUz kü bu muhabbeti annem çekemı"vo"' bl ~arşı ııı;ma F enerba~çe ve Mas-! ile karşı karşıya 'kaldığı halde to. ,.arını d.eği.ştirnnck mecburiyetin· yoktur> diyerek dola,.ırdı o· nında ôldllrU!crek cesedi Çardak . 
çOk U h . . . , " • KCOpo• ammda id<. Sa" li\ci· p il . .ı· d d d k ld 3 3 b ' . . nllndon ""''" nldd•. işte SaçU dO 

masum, g na sız goı·urUm. He- r.I ondan kıskanıyordu. Bazen ara- -1·1 F k h 1 1 u e erıne ver ı, ve evre e e ·a ı ve ınıaç ta - cra- - Ben Cellboluluyuın. Derdi. Fa- de gözlerimlzı·n o··ııUnde geçen şıı hl• 
- r meye aş ıyan Se\'imlı, gU- t<>ı ındr.. muhalefet husule gelıyordu 'k h k . - ener a çe a ey ıne ı . ocr "'" e netıcc en ı. kat gayet fasih Boşnakça konuşur- discyl vukuundan evvel keşfetmişti· Ttilz vU U b 1 ve •.• ı er •t retten rnn rum oa· 2 1 F b h 1 h" b"tti '- l!fl·) . 1 d" 

Jcr yUzlli. yaramaz. her ~eyi anla- z.wallı Zehra ablanın, bu ehemmivet ra c~~ tayz §U ~dl ~~e çıktllar: Ikınci devrede rüzgatı arkaıma Galatasaray - Harbiye du. Sık sık ona kabaniçell, kopçalı 
;adk SC\ dasında. sabahtan akşama siz mücadeleler için bohçasını alıp Ali k~~ E.:~~e • Kü~ür· ~=~· r·'ıar~k oy?ay~ckak F enkelr'bahc;e- b Son ımaçı Gsaı1ata'Saray 1 "1 Har- çakşırlı misafirler gelirler ve kendi- Bir gtln Saçlı d!e dördUncU suı 

a ar oyunla meşgul bir çocukla, gltrrek istediğini sonra bizden ay- N . N ·. N·. . R b"" • I erın vazryetı uriaraea an ka. :iye yapttlar. arı !kırımızı r ar sa. sinin akrabası olduklarını soyllyen tan :\furada gitmiş·. 
onda hl b k ı ' 1 acı, aım, • ıyazı e ıı naat· h~'-' dı" Fa~- t b"· ··k b" h- J k d ·ı .. ·· d"'l n ç ı ıp usanmıyan, da ma ı·ılırkcn ağlıya ağlıya yine vazgcçtı- M • · ı cuum ·. . ":a '. uyu ır Cl'Oa şu a ro ı e gorun u er: bu adamların Peçvtnin Serm tarafın M ın 
beraber bulunan şefkatlı bir köylU "'! zamanları çok billl'im. Halbııkı" askesporlular da tam kn.'Clro. ~anssızhk esen hınncı devrede Saim, Adnan, Faruk, Musa, dan ,..eldlkleri anlamlırdı. Kc d 1 - urat Çelebi demiş Unkapan 1 d .... b !arını muhaf _J' 1 rd .~ .. • L" 1·1 1 . ..ı... ik E H ı·ı s 1 h . B""l t .. .,. n ıs daki halanız SUIUn Muslı su1uıı 
< ıncabızı tahnyyul ederim. ı. ..... thsini annem de çok sever Ye pelt . aL~ e:uy.or a ı. ı:e· ruzgar. ı-ener ı er a e, ... me .. en nver, n r • a a attın, u en• Konyada Erli Zadeden düstur almış Uç S"Un sonra rnüflls bir hale dOŞC-

Bu çocuk ben, kö ... ·IU kadın da milstesna muamele ederdi. nerbahc;elıler ruzgarı aleyhrcnne bu devrede de a!ey.hlerıne don· Salim, Eşfak, Mehmet Aü. sonra da cczbeve tutularak sokağa ..., J J k b 1 d 1 O d F 1·1 · :ı_ J cck. Biçareye elli kese akçe yard•"· 
Zehra abladır. Ben hayatı hlssettı- i' rtık biz oldukça bU~1lmUştUk. ~ ara ~yuna aşa ı ~r. yun. ü. ener ı erın oozuk oyun~ Oyun d-.arşrlııldı hücumlarla düşmilştU. Evliya Çelebi doğduğu za et de borçlanna versin! .. 
ğım dakikada onu yanımda buldum. Bir gtın Zehra ablanın. kocaya va- ıl~. dakıkadan çok serı o1uyordu. ıbu~dan so.nra .da devam etti. Nı- başladı. Dak&alar ilerliyor. fa. man sol kulağrna ezan okuyan da Sultan .Murat bu meczubu: 
Onun şefkatli göğsünde bUytidUın. racağı söylenince ha;ı.Tetler içinde İ~ nçdcları va !tnsıle ya.~ukları te~ bara bır ofsayd o~~?.sın.~ kat bir türlü tom?.Osunu bulamı- bu saçlı Efendi idi. Çelebimiz onun - Peki baba Sultan dıyerek tııı• 
Şimdı siması gözümün önündedir. kaldık. Hususile ben. bunu bir tUr- hucu~!~:. Mas:cespor mudafaa· raw:n~n. Ma:Skesporl~lar uçıuncu yol"dU. Beraberh'k 20 inci daki· birçok Ccvknlldeliklcrine şahit ol- ~ıından Sa\•ar. Padişahın yanında. bU' 

Hıç gUzel değildi. Fakat o kadarı ıu havsalamtı. sığdıramıyordum. sıihnı mu. ul vazw:tle~~ soktu. Ve go~ler~n~ de .kaY:dettılcr. Bu gol, kaya kadar devam etti. Nihayet muş~ıır. Bunlardan bazılaı mı şöyle Iunan devlet uluları Sarlı Efcndinı:ı 
sevımlı ıdi ki hepimiz onu sever ok- nı ayet., soldan hır hucumda Re- sarı lucıvert1ılerı daha çok boz- eağdan .bir hücumda Salahattin anlatır: ... ' 1 * b .. "tk F 1·· k .. ..ı d B b '--k l O d bu sözlerinden bir şey anıanıazlllr· 
şar, öper ve mutlaka pek çok sevdi- . ıı J ener go unü a_yue'tti. u. ll ozguı:ıru akika ka- Hk Gala-tasaray golünü kaydetti. - Bir gUn hakir çocukluğumda Hayrete dUşerler. 
ğımız ve sevildiğimiz için herkesten 

1 
E\'et. _zehr~ ablanı~ kısm.etı çık· • Bu gol~en s?nra .F e~er~ah~e: dnr devam ettı. Oyun !bundan sonra Ca1atasaray Unknpnnının iç ytizUndeld kuyum· üç gUn sonra Muslı Sultanın tııı· 

gllzel zannederdik. Bıze, knç yaşın- mıştı. Kendlsı gibi koylU bır adam- lılcr, sankı vazıfe~erı bıtmış gibı Bundan 6onra, Fenerlilerin. baıtkısı altına girdi ve çok geç~ eu dUkkltnımızda cVc ketebna. alcy- kapanında Haraçcı cami ittisalinöt 
da geldiğini bilmem fakat onu her 1 la evlenmişti. t~a~cn gevş~dil~: Bu -gev~ek· Mask~~r k.a!esini lbir tazyik me~~ Salim ikinci Galatasaray hlm innenncfse binncfsh ayetini o- ki sarayından mUthiş blr yangın çılt 
zaman bir halde gormUştUm. Ne ta-ı Zehra abla, çiçek bahçuvanlığı ya lık h'uc~m _vazıyetmı MaskC6pot· ç:ınberı ıçe~~sınc ald~la~l~ı gÖ· g~lunu de :apn .. Ve 4 1 i~ci d~- kuyordum. Kapanı gelip dinlemiş, tı. Sultan S'CCelik S'Ömleğlle sokd' 
ze, ne yaşlı, hep bir kararda devam pan kocasile beraber J.laltepede, ıs- lulara verdi. ı r~yoruzn. Hucumlar bırbırıni :ta- .kıkada Sal:ahatbn vasıtasıle hır benim haberım yolttu. Birdenbire bir fırlamak suretlle c:anınt zor kurtar:ı 
cdıyordu. tasyona. yakın btr kattan ibaret bir Fenaba!hçe müdafilerinin çok ikıp ediy.or ve ortaya çok canlt ve gol d.aha yapan san !kınnıztlılaT ses işittim: mıştı. Saçlı Efendinin Uç gUn eV\'OI\ 

Saçlarını da.ima. bir tUrlU top- evceğizde oturuyordu. Kocası, ona bozuk oyunları, her hücumu teh- zev.1di bir o~~. ç~k!?"ordu .. ~o~ devr~yi. 3 - O galip bitir~iler. - Allah! Allah!... pndi~ha haber verdiği şey vaki ol· 
lar, arkasına her zaman bir bıçım- kbuuketlyapmasını öğretmişti. Bu bu- ilkeli bir vaziyete sokuyıord'u. Ve Fgeçmedenı·· ~u~ülk~- ~~~ret. ı2kmcı3 tk:incı devre baştan nıhaye:~e o sıradR. berber dükkanından gtl- muş, zavallı Sultan mUnis bir h•l' 
de esvap S"lyer, önlUğQnll dnıma aynı e er o kadar güzel yapıyordu ki b . I .. ener go unu -ae ,,.a,ıucttı. _ kadaT epor meraklılarını tattnın reşçiler tckycsi şryhl pehlivan Hal- gelmişti. 
tarzda yapardı. İhtimal kl bunun i· köyde herkes mutlaka onıın yaptığı .. u ~azıyct. er, rnudafaa~~n ha'ta.~t vaziyete giren Fener.bobçoliler, etmiyccek bir şekilde ve çok halli Ali dışarıya fırladı. Bizim dUk
ı;ln yaşını anJıynmazdık. Hepımizi 

0 
çiçekleri alıyor, ve düğünlerde buket ü'zerıne Cihadın çok guzel mu· hücumlarını sıklaştrl'dılar. Bu a· kıs" • B d G l t kl'i.nın onlinde Saçlı Efendiyi görlln * 

bUyUttll, o yetiştirdi. Vakıtl. cahıl, ler hep ona sipari~ ediliyordu. Bu sa ıda'h~~e rağmen beraberliğin ra~a bir iki gol fırsatı da. k~çt~. ren ız geçti. u ara a , 8 

a ;sa- l'e bir narn nUı: 
bıraz kabaca bir köylU kadındı. Fn- yede oldukça iyi geçiniyorlardı j tcmıırıne sebep oklu. Hucum hat;tının hu bec~ril?ıızh- raylrlar 

2 
.gol d.aha k~)det'tı er. - Ey dost şahınuz Şah Alidir. 

kat bize karp hlsscttığl muhabbet Artık oldukça bUyUmllştüm. Fa- .~u gol, ~.as~~ .. lb<r.zuk ol~n ığm<len ib&nuş _?lac.ak kı. Ömer S - O hır vazryete ı;uen sarı Yoluna cnn Ye başımız kurban olsun 
ona oyle tabii bir nezaket ve rikkat ı kat, ne ben Zehra ablayı unuttum. ~waf.~yı busburun. ort~dan sıl· mer:kezd.cn a:ttıgı .~pu ıs~rer.~k kırrnızıhiar taı:namen gevşediler. KerbelA. meydanıdır meydanımız! ... 
veriyordu ld kendisinden hiç bir ke- Ne de o benL .. Her sene. bayramın dı. Mu<iafaanın .bıırız hır hatası 35 metreden çek•tıgı sıkı hır ~t- Ve bu c.c'V!ekltk 2 gole mal oldu. Sonra saçlı Efendinin yanına so
re kırılmanuştık Zehra abla gayet 1 birinci gUnU bana bir çiçek buketi F enerbahc;eyc ikınci gole de mal le beraberlik golünü yapmağa Maç ta 5 _ 2 Gal.a:tasaraym gali- kularak elini öptü. Saçlı Efendi de 
toplu. temiz ve titizdi. Hiç kimse geliyordu. Bu buket benim scvgill I oldu. muvaffaık oldu. hiyetile ~ona erdi. onun başını okşıynrak: 
nndan daha iyi çamaşır devşlrmcsi-1 Zebra. ablam tarafından göndenllyor - Devıiş Ali inşallah bu anda 

~;t!;!~:ı ~~~~!:~ı-;;.es~~;n!oı: ~~: ~:~~c::y~u~~b~~~::::d!n:~~~~ Lor Deaverbrook'a a·ıı Hatıralar m ~~~~~r~~nı::;:~~::a n~~p ~~;~~ 

1 

dar değil. Çocuk bakımında da on- zel ruhunun şefkati saklı. Kokladı- Dcdı \'e elindeki kumkumadan kcn-
dan büyilk maharet, sabır ve metn- ğım zaman, şefkatli göğ'stlnde bUyU- dlsine birkaç yudum içirdl. Dcvriş 
net gösteremezdi. Zehra ablanın, 

0
• dUğUm kadının vefalı kokusunu his- Ali narasına. devam ederl'k tekrar 

yunlar icat etmek, masallar söyle- sedi:rordum. Her sene ayni günde ben (Başı 1 indde) - hak.kında tam b.ir f.ikir sahibi ol· pahalıya mal oldu. İstanbul.dan I bC'rbcr dilkka.nınıı gidiyordu Saçlı 
mckte de büyük mahareti vardı. BU onu ziyarete gidiyordum. le lbrr Amerikalı veya lngil.iz ga- mak isterim. Daha ıbir çok müş- gazeteme tel-gr.afla intı'bala.rımı Efendi dönerek bana: 
tün komşu çocukları bizim eğlence- Zehra abla, hiç şüphesiz bu ziya- zeteci İ .. tan!bula gelince mutlaka küllerim va:r. Sıze emniyet bağ• gÖnderdik:ten &0nra Fili.stine git- - ~vlAt! dedi. lştc c:Vckctebnu 
lcrlmıze, tcmızıı~mlzc haset ediyor- retıml pek bü '11k 5abınıızlıklıı. bek- anır, bu\U'r, ahbap olur ve ken· ladım. Gazeteci sıf.atilc birbiri-, tim, nvddl:te Yunrıni:stıına 11 ğra· ayctlnın yeri geldi, tekrar oku! ... 
lnrdı. Elbıselerfmlzde mümkün mU lıyordu. Benimle çok iftihar ediyor, disine davamızı tanıtmağa çalr-- mizi kıolay anlay<>ruz. Oılhni iyı mak istediğim zaman Türk dostu Şeyh daha cUmlelerlnl bltlrmem!Ştı. 
bir leke bulunsun?.. bUtlin komşulara söylUyordu. Fakat, şlrdım. Düşüncem şu .idi: Ecnebi biliyorsunuz. Sözlerinizi kontrol diye ibeni içeri sokmadılar. Hal- Devriş Ali soluk soluğa. bizim dilk-

Ah! BCJ1im scvgilı Zehra ablacı- şurası garip ki beni görünce pek çok memleketlerine istediğiniz kadar için bnşka meıribaa ibaşvur-mağa buk.i orala7 a kadar g;itt.ikıtcn son- kiının öntinc geldi, onu yino berber 
fım .. BUtün çocukluğumuzun refah sevinerek boynuma sarıldığı, ağladı- kitap, broşür dağıtın, istediğ"niz lijzum görrn'Ü,yı0rum. Akşam ye- ra Atinayı görmeği pek i tiyor~ dükkd.nından çıkan Hacı Ahmet oğlu 
ve istirahatini ona borçluyuz. Ha.s- ğı halde sonra orada bulunduğum kadar tciı;raf c;c!kin, halkı propa. meğine ı:;eliıllz bahsimize devam dum.> Dalbıçak takip ediyord\I. Arkasın
talandığrmız zaman sabahlara ka- kadar büyük bir endişe gösteriyor- ı;andanıza jnandıramazısınız. Fa· edelim. Atat'ürkü henüz kaylbetmiştik. dan şahin gibi yetişti, bıçağını Dev· 
dar uyumn.dığmı 'J)ek lıltl. bilirim. du. kat kendi gazetecisinin ~anaa-te Akşam yine ba~aşa yemek Kendisinden bahs~bti. Ankarayı rlş Alinin kalbi üstüne yerleştircrclc 
Uyurken açılma11111k iç"in yorganımı- - Şimdi gideceksin. Şimdi side- dayanarak h5.dise yerinden yaza- yedik. Sabahın üçüne kadar ko- üyaret iç.İn büyük arzu duyduğu- cansız yere se.rdl. Saçlı Efendi Dcv-
zı !kide bir örttır, 110..bızlarımızı 6a- cek61n... cağr yazılan mutlafka doğru diye nuşmağa devam etıtik. Lort Bea· nu, iPk fırsatıta gideceğini eöyle· riş Alinin kulağma eğıldi: 
;,·ar, nr!cslmlzi dınler, lltıçlarımızı ( ona ynrın) karşılar, -ancak onlara inanır. Bu· verhrook'un aVld.e:tinde Loid Cor. di. Şimdi Kerbelfı ..şahadetini bul-

nun için conc'bi muhabirlcrile sı- ca ne dediğini bibniy.orum. Fa· Sonra hen söze giriştim: 

·- SARAY Sinemasında -· em al iz il:ıir murnUakıycthı ,sosterilmekte olan 

ÖLÜM AGACI 
fnmlnı görUnUz. Baş rolUnU oynayan 

LIONELL BARRYMORE 
Sinemacılık hayatındaki en bliyük ve en gUzcl fılmi olduğunu bizzat 
beyan ediyor. Yayatın hislerini ve ölUmUn bUyUklllğUnU truıdık 

ve tasvir eden bir tilmdlr. 
Wi.\ eten: FOX JURNAL son dünya haberleri 

BugUn saa.t 11 de tenzılo.tlı .matine 

Daima. en bU)'11k dramatik macera filmleri gösteren 

TAKSiM Sineması 
BU JIAPI'A 

JACKI E COOPER ve FREDDIE BARTHOLOMEVV 
tarafından calibi dikkat bir tarzda yar~tılan 

KARA Al TIN MÜCADELESi 
1''Uml si:Ssterilmelttedlr. Müthiş bir tema1,1n.. Ate~ gölU için mUcadele. 

Ateşler arasındaki adam .• Ya.nan toprağın memleketi. BUyilk ve 
heyecanlı bir mevzu 

tK1Ncı FİLM: isttklAI Kahramanı TUrkçe SözlU 

Bugtln saat 11 de tcnzıl!ıtlı matine 

Bugün LALE Sineması 
2 mUstesnıı fılmdcn hazırladığı .şahane programlannın 

en mUkemmellnl gösterecek 

1 t S Cİ ı-·U,l\I: 1 
Kudretli bir efsane olan Güzelliği dıllcrc <f03tan olan 

RANDOLF SCOTI JOAN BENET'in 

kı sıkıya mC{gu} obnağı memle- kat Tül"kiye hakkında herhal· 
ket h~abına çok fa:ydah sayryor. de pek d•ostanc yazıları c;ıkll. 

- Lordum. ded~m. uyanık ze-
kanıza, ~rika dt'rec:e9ind'eki teş· 

dum. 
İng:iltercnin, hatta be~ki dün· 

yanm en ço>k satılan ı;azetesi o· 

lan Daily Express gazetesinin sa
hibinin lstanbula geldiğini duyun. 

! ca durur muy~~ Loid Corc"un 
yı&ın doırtu ve akıl hocast oldu· 

ğu. hatta Türkiye i lerini, ona hu. 
susi bir rapor VCJ'!meık üzere, gör. 
mege geldiği de söyleniyordu. 

Derhal Perapalas oteline ko~um. 
Lor:tla tamşınca her nedense 

yıM12larımu ibanştı. Ukm:lı ara
sında ınünasebet dü~erek profe· 
sör Shot:wc'Ll' den 'ba!lsettik. Bu 
profesör, Amerikada ıtahsilde 
iken en kı.YıIDorli hocamdı, ara• 
rnızda daha talebelik zamanında 
kuvvetli bir dost~uk kuruldu ve 
onun Tüııkiycyi, benim Amerika
yı ziyaretlerimde gitgide kuvvet.. 
lensli. Aslen Kanadalı olan bu 

ı profesör meğer Toronto Üni.v·er
sincsindc lordun sınıf al"kada~ı 
ve yakın ıclostu imi!:!. ATamızda 
adeta aJcra,lbalık hissi gibi bir şey 
kuruldu. Oturup lko.nuşınağa dal. 
dık 

Lorıt, Türk da vasma dair sayı
s.ız ııua~1er soruyor.du. Bu davanın 
esasına, Jngilizlerin Mütarekede 
yaptiklan hatalara, ikaçm:lı'kları 
dıoştluk. fır atlarına, Maltaya, Yu. 
nan macerasının ıneticelerine, 
Milli Misaka, sulh gayelerimize 
dair verdiği:m tafsilat: kendisinde 
çdk merak uyandırdı. Loi:d Corc • 
V:enizelos • Za'harof iŞbirliğlnin 
İngiltereyi ne gibi çıkmazlara sü-

19 38 ısenesi ikıncit~crrinindc kilat ve çalışına kudretin ize bü· 
lngiltereden g~yordum. Münıh yük bir aay,gım var, fakat gazete. 
maceraSlntn arifcaindc idi. İngil- lerinizin tut.tuğu ımcsleki, csulh 
tereyj 'korkunç G:>ir halefe bul- b ~- · d d 
d /\ı. d d a~ımın. an ıa, Avnıpanın ve 

um. l"rnan propagan ası a am. 1· .1 . · . 
a"-ıllı "•le · tı· t ·1· 1 b" ·ı ngı terenın menfaatlen bakımın-
·~ ı,.. mıll . ngı ız er ır mı· 

let halinden ç.ık.mı~lardı. Tıpkı dan da ho~ göreın.iyıorum. Mak-
Ba\kan memleketlerinde olduğu 1 sadımı açık1Sa anlatmama müsaa
gibi bir çoklaırınm biır ecnebi ı de eder mkıiniz} 
damgast vardı: Alman tara~an - Siz hadiselerin akıntısına 
muhafazakarlar, Rus taraftan d h ,,_ 1' 
Olla 

"- ı k · · d b" rt a a ya~ın yerlerden ge ıyorsu-
s r, fll~ı&m ı ıc;ın e ır o a· 1 
halli 61nıfı... nuz. sıtanbu1da söy.lediklcrin.iz 

Lort Beaverbrook'un büyük doğru çıkıtı. Fikirlerinizi .dinle
satısh gazetelcrj: cA!man, kendi mck iSterim. 
yağtmıı:la kavrulalım, Avrupd - Almanları anlayamayorsu
iş'lerine kanşıll'ayalım. Bizim ne- nuz. lngiltereyj, Av.rupa~a ait 
miz~ lazım. adalarımızda • kenıcli 
keyHmiLe bakalım .•. » fikrini mü • .müfterek ımes'uliyc:tlerden kaçın-
dafaa ediyordu. mağa. t~.»k etmekle Almanlarm 

Lordun, o zamanlar Amerika gemi a2:1ya ahnalarma ae~p 
ve Kanadada çark revaçta olan oluyorsunuz. Bu suretle barlbe 

)'IOI açılmtıı oluyor. ATmanlar 
rnes'ul.iyctten ·kaçınma si,yasetine mey;danı boş buldukça ileri gkle. 
bu kadar ~detle ~rıhna.sına celclerdir, en istemediğiniz daki
hayret etti,!ll. Kendisine bir mek- kada, isfemedığiniz şartlar a.tın
tup yazarak mülakat italebinde da harbi karşın.ızda bulacaksınız. 
bulundum. Kat1binden ertesi gün - Yoksa siz hala müşterek 
cevap ald~m. İ tan'buldaki mü!.a- emnİ.}ıot shrtcmine taraflar mJ.Sı-

nız? 
katımızdanberi on a•tı sene geç· tiği halde lort beni pek iyi hatır· - Mü;teı~k emniyet sistem: 
lıyor, 

0 
gün için bürosunda de· henüz h_aki'ki bir tecrübeden geç. 

ğil, evin.de bir görü1me zamanı mom~tir, .ihanete uğratıhmştıır. 
tayin ediyordu. HaJbeş meselesinde daha lnı;ilte-

Tarn daıkikasında evine git- renin ilk teklifinde mu1tcmmel 
· bir cephe kurulmu~r. fakat -İn-

tim. Derhal farkett.im ki latan· 
bulda on döl"t saat başbaşa. ko· giltere bu i~ birıclcnhire arka çe-

vinni§tir. Zaten lngilterenin ka· 
nuŞ,tuğum teklifsiz meslckd~şı bulmayacakıtım. Sayısız ünifor- rannz siyef1t.İ, Almanyanın silah-
mah uşaklardan, hususi katipler· lanmas11:ıa ve dünyanın 'başına 
den mürerkkc.p kafileler şuna de- binmesine meydan bırahnrştır. 
l:ı1ct ediyordu ki bir J...•al sibi - Siı:ce doğru .>•ol nedir) 
debdebe ve tekellüf içinde yaşa- - Lozan hariç olmak üzere 

vam et:ınişıtir. Evvela mü~terek 
emniyet cet>hc& kurulmalıdır, 
sonra gönül ho~luğile hakikıi bir 
sulh imza etmek üzere, mıümkün
ae Amerikan.ın istirakile, geni~ 
görüşlü bi.r müzakereye ı;ir~ilme. 
ladir. Revizyon olma'Sln inadını 

bir .tarafa lbırakara.k makul olan 
muahede tadnlerini anlayışla 
yapmak ve Awupayı ho§nut'hık 
ic;.im:le yaş~·a:bilir.ıı. istlk:rarlı bir 
hale ko)'!mak lazımdır. 

Biz konu urken, hususi katip· 
!erden bhi defalarla girdi, çıktı, 
her defa~m.da. ıben kalkmağa 
davrandım, lort bırakmadı. Ko· 
nu~;nağa <levam ettik, gazoteşi· 
ni11 şiddetle tuttuğu tecerrüt si
y~etini mü.dafaa:><a ka~kışmadı, 
benim jt'ira~rtmı alaka ile, ta
ha.mımü~le dınlocli. 

Sonra bahsi gazetelere çevirdi. 
Oeyli fJk~rea matlbaasını jyice 
gezip bazı muharrirlerile konuş· 
mamı istedL Bunun iç.in. katibine 
emirler verdi. Son zamanlarda 
Dail.y Standard gazetes.He daha 
çok m~l olduğunu anlattı ve 
bu gazete ile de temasa gelmemi 
arzu etti. 

DocHkler~ni yaptım. İki matba
ayı gez:mckten ve muharrirlcrile 
temas et!mıekten 90k istifade et• 
tim. 

Lorrt Beave!'bl"QOk'un İngilte· 
reye Başvekil muavini ol'<luğunu 
duyun<:a öütün bunlar hatırıma 
gekli Yazmaktan kendnni ala
madun. 

Yeni Başvekiı muavini yaşlı
drr. fakat şahsiyet ve enerji sahi. 
bi, geniş ı;örüşlü, ahlgan ıbir in· 
sandıT. Kendısinden çok bahse
dildiğini duyacağtZ. 

A. E. Y. 

Evliya Çelebi Saçlı Efendiyi 'J1Y 
zarkeıı kendi çocukluğunu \'C doCU 
munu da kıvrak ifadesile bize ıınl&' 
tır: , .. 

- Hlç riya bilmiyen bu hakir c 
llya. dünyaya geldığim zaman ınet• 
hum Sunul!Ah Efendi evimizde iJ111~ 
KUpe olsun diyo kulağıma )'OJ<SCıc 
sesle ezan okumuş. ,.o yedinci gn.oı 
Akike denilen merasimde de ıttırb:ı: 
nıınIZI Şeyh İsmail kesmiş ve: ~ 

- Bu oğlan İsmail kurbanıdır· 13 
&' 

yurmuşlar. o gece evimizde meııı ıt 
dan ve sulehadan kırk can '~ , 
Saçlı :Melunet Efendi do kuııdll~ 
kucağına almış kulağıma. ezan 
kumaya hazırlanırken sormuş: ,ı 

- :Su nğlanı agii.h edip kUiJI 

kim ezan okudu! 
Orada bulunanlardan UsladıJI\ pel 

sam Ahfeş Efendi cevap verınış: 
- Sunullah Efendi okudu! 
Saçlı Efondi: ~ 

- Biz dahi fena. !illılh ezanın! ıe 
kuyalım demiş ,.c hazin bır sc ~· 
ezanı Muhammediyi okuduktarı ~ • 
ra. belindeki tebrlnl yanıma. 1<

0>" 
rak: ~ 

- Bunu bu oğlana hediye cM,.,ı 
rum. Çolt gazada bulunsun ~ d' 
seccade olsun, zaman tenaJıcı11 •' 
bir ~ydcn korkmasın. kumda 0>

11
\-e 

nn ayağına çöp batmasın. nerıılŞ P' 
ayrılnuştır. Bundan soma KaS1111 ııtl 
şa mevlevihanesi şeyhı di\'ano ;. )1 

dede ağzında çiğnediği bir lol<rrı9 
ağzıma koyarak: ı 

tı~ 
- Fukara lokmasilc pep•erfŞvı.t-'' 

sun. Demlştır .. Ycnikapı Mevle J<1 
nesi şeyhi Doğanı dede bu ha.ıdrt 
0.ağına alıp ha.va.ya atarak: ıt 

- Bu oğlan bu cihanda bi:ı:iJ11 

çurmamız olsun! Buyurmuştur· ı; 
ar!! 

Kırk ya.şıma girmlştım. s...,.· o! 
fendinin hediye ettiği teberi uışo' i~ 
dum. 1051 tarihinde Leh seferın:ııll 
tirak ett:ım. Yağmaya başlıı.Jl1~ 
Tebrimi bir kapı halkasına. geÇirl l1 r 
tim. Bu sırada dUşmanın şlddetl ııtl 
hücumuna uğradık. Çıplııl< at& r.' 
yarak oradan sıvışmak suret~le ,rıı 
yatımı zorla kurtardım. yedı rı~ 
de Knma. geldik. Fakat geee 
dliz: , dtr 

- Ah Saçlı Efendinin tebri· ! 

d!m. İkinci sene yine Leh oıe ıJ 
sefer goriindll. suvar! oıaral< 11' 
şehirlerine girdik. Evvelce J1'1U~1rt 
men çekildiğimiz menhus ./. rtıt 
şehrine de yolumuz dUştU ~ 
evve.lco yağmaladığım sa.ra~'fP ' r 
gittim. Hemen kaprsına bir ol< f 

urı• 
ladım. Tatar askerhk kanun ,,p-
re muharebe esnasında. bir ıc ~ 
yağmalıyacağı evin kapısına 0 ~111 
lamak suretilc burasına ;ı,aŞIC 
mUdııhalesinl meneder. l<ırY 

Ben bu konaktan ylrnıi csit•cı~\"' 
Ağırsak, birçok bakır, kalaY :tt 
tı ve samur kürkler iğtinarıl wrl 
Bir hUcrenin kapısına doğrU eııclııı 11 

yordum. Bu kapıda Saçlı ~! 1 ıc"<' 
lebrlni cvvelco kaçarken rıa.511111 O ' 
mu~sam öylece buldunı. ~nıı f 
kUr ettim. Tebrl aldım. ,'1" 'f 

t brnh lm Hnklrı JiO•A 

Yarattığı bir zafer destanı ... Bır kahramanlık menkıbesi ola.n 

TURKÇE 

YILDIRIM ALAYI 

1 

rüklediğmi açıkça anlattım. 
Lordun e,.<il ve baldızı kendisi

le beraberdi. Bahsimize yemekte 
de devam cde'bilmcmiz için lort 
onlardan iLİn aldt, yemeği otel· 
de'ki daltesinin satonunda yalnız. 
ca yedik. Y cmekıten sonra da sÖ· 
ze devam etmemizi iStedi, refa
katınde bulunanlar lstan'bulu gc.z
mc'k üzere çıkitılar. Biz sııat beşe 
kadar k.o,nuşruk. 

yan, her dakikası sayılı bulunan 191 8 ha~inden sonra hakiki bir 
bir adamın karşısına çıkacaktım. sulh imzalanmamış, !husumet de· 

iPEkROBERT !!ı?,"!.,~?..~~~~.~~?.~~~!.Z~.Russ&t 
Tatlı alev:lcrle yanan bir açık 

8Öminenin kartıısmda iki koltuğa 
ı;ömültlük. Lo~ dedi ki: 

- lııtanbuldaki uzun goruş
memiz.i zevkle hatrrlarım. Ondan 
sonra Türkiyeye art hiu:füelcriıı 
jpucunu hiç kac;ııımadrm. Kendi 
kalemimle yazılar yazdım, gaze
teme l:ürlciycye ait .inkişafları a· 
laka ile takip dtirdim. Yalnız 

KARANLIK KUYü {Po~~~~~eJ 
Seanslar: 11 (tenztlAtıı) 2,15 - 5,15 ve 8 de 

2 l"Ct r1L)1: Dünyanın en meşhur fıanyolıu·mda ,.e en 
larındu yaşanan bÜJ ili• aşk e~lencc \ c Zl'\'k roınanı. 

s-liı:el bar-

PLAJ YOSMALARI 
Searuılar: 12,4u - 3,30 ~ 6,30 ve 9,10 da 

, ................................. 11 

Ben mat1baaya gitmeğe mec
burdum. Lort dedi ki: 

- Yıırın gabnh hareket ede
ceğrm. Turkiye ve Yııkınşark Tür'l<lyeye dostluğum bana biraz 

Bugiln saat 11 de tcnzllAtlı matine 

ö 

ı, 



4. 5 • 941 

ÖLENLER: 

•1uhlie Paşa torunu ve Emlakiş 

r.
tniı cs.soseşj sahiplerinden Bay Ek

rn Gö9JlleZİn eş,i Bayan Mergu. 
c Göçıme-z ö lmüs, aile kabrista· 

''na gömül)müşfür. 
- E&i ricalden Mustafa Paıa 
~ ve emckh yarbay Bay Şe. 
~ enccnin e~i Bayan Hed iye 
~::-"e o mi.ış . K aracaahmet kab 
11 a •. :na gömülmü!ltÜr. 

•,UVAFFAKIYET: 

Ge~ ve 1tıymetli doktorları· 
.__ Sadı'k Ünman ihtısas i~
··:tnını muvaffakiyetle vermiş ve 

ı.ı nci sınıf asabiye ihtısas vesi· 
~·: al mı•lır. Tebrik ederiz. 

VLENENLER: 

dan rahmetli Bay Cemalin toru· 
nu Bayan Nadide Güngörmüşle 
Yüksek Ticaret mektebi mezun· 
!arından ve serbeııt lkomisyoncu· 
lardan A~.net Şehap Üstün ev· 
lenmişlerdir. * Tüccardan Kütahyalı Ah· 
met Aıum Terlikçinin kızı Bayan 
Gonca Terlikçi ile Devlet Demir. 
.> olları idaresi memurlarından 

F cvzi Çekici evlenmişlerdir. 

TAKDİR: 

Muh:m bir ahın kaçakçılığı §e· 
be'kesini meyıdana çıkarmakt .. 
büyük muvaffakiyet gösteren An. 
takya f.mniyet baş-komi.seri Mua
'afa Erben, komiser muavini Ah. 
.met Kenan Uluç, polis memuru 
Ahmet Şenı:nan ve Ahmet Suzan 
birer takdirname ile taltif edil-

. !erdir. r.,.. !.Jôra)Q ı>e\1et •a1uvı• 
-,__,!!!!!!!l!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'IJ!!!!!!!!!l!!!!!!ll!m!!!! 

Harp Oku1una Geçen Gençler 
~Jün Ankarada Zafer Anıhna 
Merasimle Çelenk Koydular 

Ankara, 3 (A.A.) - Askeri 1 marşile başlanmış, bunu _iki gen~ 
liselerden Harp okuluna iltihak d--larbiö-'elini~ ~oşkun Uutabelerı 
@Qcn gençler bugün saat 1 O da 'takip eylemı~tır. 
Ulus meydanında Zafer anıtına • Bu hitabelerdcn sonra Harp o
ltıcrasimlc çelenk ko:}1mtı!!lardır. kulu gençleri hep bir ağızdan 
.ı., Harbiyeli gençler önlerinde Harp okülu marııını söyle~i~~er 
'lap okulu sancağı ve bando•u ve törene okul Jcomutanmın onun. 
~ duğu haTde Atat.ürk bulvarını de yapılan bir geçit resmi ile son 
tlı.ibcn ve 'bu yol üzerinde .~op· verilmiştir. . . 
! nını~ olan <kalabalık halk 'kutle- Harbiyeli gençler gclışlerınde ;ri arasından geçerek Ulus mey- lduğu gibi okula dönüslerinde 
t lrıına geldikleri zaman burada 

0 
.. •• .. • d k" h lk 

QUt'· . ....ı -' ıd ._. 1 de butun yol uzerın e ı a ta-un meyuam oor uran •uın er- . . 
~ hafkıo eürckli alkıılarile kar· rafından sevgi ıre takdırle takıp 
"a.nmışlardır. Törene istiklal edi1mi~lerdir. 

---------VATAN------------------·---------

lngilizler 
Bağdata mı 
Yürüyorlar 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri· -

Hamburga 1 Yunanistanda l'f'obruk'aKarşıl Biverburk'un 
Şiddetli hücum Tahliye İşi Hücumlar 1 Vaziyeti ( ... ı 1•<'14•> X/X 

tie{.llar edecektir. Seyri hakkında 
evvel~en hiç bir şey söyfenemi· 
yecek olan ·bu harbin garip bir 
tezat arzettiği j]k defa vaki de
ğildir. 

İngiliz Kadın ve Çocukları 
Beyrut, 3 (A.A.) - lrakt.an 

gelen İngiliz kadın ve çocukları, 
Fıli:rtine ıgitmek üzere, Şam, Bey
rut ve Halepten geçmektedir. 
Röyter Muhabirinin , Mütaliuı 
Londra, 3 (A.A.) - Rcuter"in dlpl~ 
malik muhabiri blldirıyor: 

İngiliz km·vetleı·i ile -eçık muhase
ma tJa neticelenen Iraktaki hareket, 
ışnrk memleketlerinde ti.det olduğu 

\'tÇhlle talebelerden mllrekkep bazı 

unsurların karı~mış olmasına rağ· 

men, sırf askeri bir isyandır. Irakta 
askeri unsurlar, daima siyasete ka· 
rışmıştır. frakın yakııı tarihi, hemen 
yalnrz ordu subayları taraCından or· 
ganize edilmiş bir komplo ve muka· 
bil komplo silsilesidir. Bu subaylar-
dan bir çogu, !lyasi cinayetlere kur
ban gitmiştir. Millet, umumlyetle ha· 
llm \'C kanunlara hUrmetklır ve Yal· 
nız ticareti ve ibadetiyle meşgul ol
makla serbest bırakılmuını ister. 
Fakat ordunun bazı grupları, endişe 
\'erici tafra!uruş bUyUklllk ıddialıı.

rındadır. 

Harp, Alman ve 1talyan propaga.a. 

Holanda Sahilinde 
iki Nakliye Gemisi 

Batırtldı 
l..iondra, .) (A.A.) - Hava 

Nezareti tarafından neşredilen bir 
tebliğde lngiliz bombardıman 
layy.arelct·inin Hamburg' a yap· 
tıklan son hücumun pek şiddetli 
olduğu bı dirihnoktcdiT. Büyük 
ha!arlar olduğu ve doklar civa· 
rındaki sanayi mahalleşinde bü
r.ük yangınlar çıktığı görülmüş· 
tür. 

Diğer bazı tayyarelerimiz f.m. 
den' e yeniden hücum ettikleri gi. 
bi Rotterdam' da petrol depoları
nı da bom'balamı•lardır. Dün Ho. 
landa. aahili açrklarmda cem"an 
be!! bin ton hac.minde iki düşman 
nakliye vapuru tayyarelorimizin 
hücu'muna uğramıştır. Bunlardan 
biti tamamile batmış, diğeri de 
pc'k büyük hasara uğramıştır. 

Bu !harekatta dört ta.yy1lremiz 
kaybolmuştur. 

Irak Gaiiesi 
dacıların& vaziyeti istismar etmek, (Ba.'ı t ln<'lde) * 
ve İngiliz • Irak muahedeısl ile İn· 

Bir kaç ay evvel Basra - Bağıııtereye verilmll/ olan avantajlar 
hakkında aleyhte his8iyatı tahrtk dat transit yolunda alakası o
eylemek fırsatını vernıi~tlr. Maama- lan bir takım Türk vatanda~la
tih, Iraktaki kargaşalıkların. bu- rı lraka gitmişlerdi. Bunlar I
gUnkU gUnde ancak can sıkıcı bir rakta İngiliz menfaatlerini tem 
hadise teşkil ettiği mUnaka~a götUr. sil edenlerden çok şikayet ctti
mez bir keyfiyettir. ırak ordusu ne Icr. Dediler ki: c-Bu İngilizler 

n1Uhlmdir, ne de hassaten muazzam bir takım basmakalıp fikirlerle 
bir şeydir. Irak ordusunun miktarı, serbest düşünme kabiliyetini 
sulh zamanında, ao bin askerden V'! kaybetmiş adamlardır. Mesela 
ı5 bin polis Ye jandarmadan mUrek· Türkiyeye bir türlü emniyet 
k<'ptir. d l B' . I k t 

• • A • • • uymuyor ar. ızım ra opra. 
lngıliz M~tbuatı Hadıse>?- Mihver ğında gözümüz olduğuna dair 

Entrıkalanna Atfechyor ı b" b' f'k" 1 . rd B 
Londra, 3 (A.A. ı - Reuter: sa ıt ır ı ır erı va ır. unun 

Nasıl Yapıldı Devam Ediyor 
Londra, 3 (A.A.) - Amirallik da· Kahire, 3 (AA.} - Orta~ark 

ireslnln bugUn neşrettiği resn11 bir Jngiliz umumi 'karargahının teb· 
teblığde Yunanistaııdaki imparator- li2i: 
luk kuvvetlerinin tahliyesi hakkın· Düşman cuma günü T oh'tuk 

Bir Nevi " Dahili 
Cephe Başkuman
danı ,, Addediliyor 

da tafsilat verilmektedir. müdafaa hatlarına karşı yeniden Londra, 3 (A.A.) - lngtllz JOU& 

Yunan limanlarından bir çoğunun şiddetli hücum1ar yapmışlar. Düş- leleri kabinedeki tadllo.t hakkuıda 

hava hUcum1arı neticesinde kullanı- man pc'k fazla tank kulland1ğı mUtalAa serdetmektedirler, 
lamaz bir hale gelmeleri ve .mihver halde İngiliz kıtaları iyi mukave· Lord Beaverbrook'un tayyare ima• 
devletlerinin Yunan sahilleri Uzerin- met etmişler ve düşmana ağır za. !Atı nazırlığından çekilmesi gazete
de havalara hAkim olmaları dolayısı. yfat verdirmişlerdh. Akşama doğ ler için bir sUrprlz teşkil etmemiş· 

le tahliye meselesinin çok zor ve teh ru dü~manın tazyiki gevşemiş ve tir. ÇUnkU son gUnlerde Lordlar ka· 
ilkelerle dolu bır ış olacağı b!llni· dün gece Almanlar yeni bir ham. marasında yapılan beyanatta Lord 
yordu. le yarmamtJlardır. Beaverbrook'un kendisine verilen \'& 

40 bin askt>ıfo binlerce muha.cirln Sollum mıntakaemda bir İn· zlfeyl mflkemmel surette başardığı 
muvaffakıyetle geri alınmasına :H giliı: zırhlı ıkıtası dolambaçlı bir söylenmiş ve lngllterenln ihtiyat t&J 
25 nisan gecesi başlanmıştır. O gece !hareket yaparak ansıZ'lil •büy\ik yare miktarı hakkında nazarı dik· 
ilk rical t>den kıtalar Raptls ve Na- bir düşman kuvvetinin kar§ıtıına kati celbedccek rakamlar zlkre<lil· 
polis mıntakalaı ında bulunan ve 13 çıkmı~tır. Bir miktar esir almrnııı miştl. 
bin kişiye baliğ olan İngiliz ve Im- ve lbir sa'hra topu iğtinam edil- Lordun lngllterede pek Adet olır 
paratorluk kuvveUeri olmuştur. Boş mi~ir. madı~ı halde devlet nazırlığına ta 
bir nakliye gemisi karaya oturmuş Bu mıntakanın diğer kısımla- yln edilmesi \e eskisi gibi harp ka 
ve dUşman tayyarelerı tarafından rında Jngiliz devri)·e kollarının bineslnde kalacak olması gazetele 

1 bombalanmıştır. Çıkan yangın bu taaHycti devam etmiştir. tarafından mAnldar telakki edilmek· • 
gemiyi tamamile tahrip etmiştir. Habeıistanda Ambalagi üzeri. tedir. 

25 26 nisan gecesi .Megara mınta- ne yapılan ileri hareketiooe terak- Çörçllln Lord Beavcrbrook'u mun 
kasından 5:100 }<işi geri alınmıştır. ki KÖı ülmüştür. Şimalde harekat- hasıran harbin umumi idaresile meş. 1 
Burada da boş bir naklıye gemisi ta. bulunaıı.. İngiliz kuvvetleri cu· gul görmek istediği anla~ılmaktadır. 
ombalanarak batırılmı~tır Diğer ma günü dü§manın en esaeh mev_ Dally Mail gazetesi, Lord Beaver· 

t>ır nakliye vapuru da tayyareler ta· ı;İine hakim olan bir mevkii zap· brook'un tayyare imalatı nuırlığm·' 
-:rafından hasara u~ratılmıştır. Bu tetmişlerdir. Cenupta ilerleyen da çok bUyUk bir muvaffakıyet gös
Kemlyi bir torpidomuz yedeğine ala- bir kol da Dessienin 80 kilomet· termiş olduğunu kaydetmekte ,.e, 
rak götürmek istemişse de biraz son re şimalinde kain Valdia mev- devlet nazırlığına tayini keyfiyetinin 
ra bıı vapur batmıştır. kiini .ifgal etmi§lerdir. Başvekil muavinliğine getirilmek is. 

26 2i nisan gecesi harp gemileri tendlğlni ifade eylediğini yazmakta-
Raptisden •1200 kışı irkA.p ctmll/ler, ı M dır. 

ve son kafilenin gemilere bindirilme- a yıs lyi haber alan mahfillere göre, bu 
si geceye bırakılmı~tır. Kalamata (Baıfı , ıncJde) ** tsyln Lordun bir nevi •dahili cephe 

't' edek Subay ve Erler Sivil 
Klüplerde Oynayabilecek 

... Bu sabahki !ngıllz gazeteleri, 1>11· l için bizimle !rakın arasını aç. 
hassa İngiliz • Irak hadisesi ile meş- mıya çalışıyorlar. Türkiye ile 

mıntakasında tahliye edilecek olan snyesınde Sovyetler Bırllğı hudutla· başku~andnnı> olacağını işrap et-
8~00 aske.rlc bir çok Yugoslav mu- nnın emniyet altında ' 'e mcmleke- mektedlr. Bu suretle Çörçl\, harbin i
hacirlerl bulunuyordu, 29 nisan gece tin sulh içinde bulunduğunu söyle- daresl işlerine daha fazla zaman 
yarısından biraz sonra Kalamata I mıştir. Halk Komiserle!' Heyeti Rel· tahsis etmek lmk&.nını bulacaktır. 
mıntakasının dUşman eline geçtığı si Molotof, Mareşale Ce\'ap vererek Lord Beaverbrook şımdi Çörçılın 
lSğrenllmlştlr. Fakat buna rağmen ° kadehini Kızılordu ile kumandanları meşgul olduğu bazı mUhlm teknık 
geel' bu mıntakadan 500 den !azla şerefine kaldırmıştır. Stalln en ya- işleri de tedvir edecektir. Şimdi 
insan tahliye ~ilmiştir. Bundan bn~- kın mesai arkaaaşları ile birlikte ı harp kablnesl bir çok parlflmento a
ka Monemvası~kan 3750 kişi Beki· kabul resminde hazır bulunmuştur. zasının temenni ettiği şekilde bir is· 
terla'dan İngll.ız hava ku\'vetıerlnc Dıı.veUilcr arasında Mareşal Voroşl- tıhale geçirmektedir ve mahim oldu-, 
mensup 750 kışı ku~tarılmıştır. , lof, Mueşal Şapoşnlko!, Mareşal 1 ğu Uzere parlamento mahfilleri, 

• gul olmaktadır. Gazetelt>r, nıtittefl· İngiltere arasında emniyete da-

4.nkara, 3 (Telefonla) - Bundan 1 tenzilAt miktarı sı!ır, kf1ğıttan ma· 
""'el, ihtiyat er ve yedek subayla- muı masuralar için tenzılAl nlsbctl· 
lııı sı\'ıl klUplerde oynamaması hak- nin yüzde 43 olarak kabulü karar
~ :ıle41;n T~rblS<'!?l Genel .Direk- lnştırılmıştır. 
~Uttu bir karar vermiş ve bu ka· Zeytinlikleri İtletme idarelerinin 
"'1!\ da tatbikine gcçllmlştl. De~erleri 

...._~ekteplılcrin klOplerdcn ayrılma- Ankara •. 3 (Telefonla) - ~a~ınaz: 

.~ aonra klUpler bir çok oyun- Umum MudUrlUğUnUıı, zeytınlıklerı 

'ını kaybetmiş , .c zanfn uğra- işletme idareleri gibi ticaı1 gaye ta
~lardı. kip eden mUtedavH sermayeli mUes
'tı.ı ~en Terbiyesi Genel DlrektörlU· seselerin 1939 mali yılı be.ııından i
t bunu gl5zônUnde tutarak eski n- tibarcn tutmakta oldukları kazanç 
~ geri almış, ihtiyat er ve yedek vergisine ait defterler usule muva
'- bayların sivil ldUplerde oynamala- tık bulunmamıştır. Bundan sonra, 
~ llt karar vermiş ve bu husmıta IA· bu defterlerin varidat dairelerince 
lııı telen tebligatı ela yapmıştır. tasdik ettirilmesi usuıu kararlal/tırıl· 
~ Alman DemiryoUan mı,tır. 

Şirketlerinin TabTilleri ~---------~. 
~nkara. 3 <Telefonla - ıa1s ispanya hariciye 

~ralı kanunla mubayaa ed.i-

-l l\nııdolu Demiryolu ve Hay- Naz 1 rı De d ,· k ·, . 
"~§&. !.ananı §irketlerile Mer- • 

larsus, Adana .demiryo1u (Başı ı incide) /:::./ 
l.~•ı a.n"'aıııınn ait itfa edilmis es- dik 'd l 
~ :.r me ten sonra, yenı en spanya 

"e tahvi:latm ve tediye edil· meselelerine lkarı~mağa çalışıyor. 
IJcuponlann imhasına müte- 9ar. İ9panyayı kurtarmak bahane

\~ hi.r talimatname hazırlanmı~- !İle, lspanyol milletini heyecana 

' dü~rmek için en foanılmıyacak 
~ 1.1 ıtalimatnameyc nazaran şayialar ve yalan ha!berler çıkarı-
~uriyet Mel"kez .Bankıaıı ta· yorlar. Bir gün t~panyanın üçlü 
~ an muhafaza edilmekte ~- pakta iltihakından, ertesi günü 
t..._. lttıponlar miiruruzamana ug· b k · d b " .. l an 
~ı\1 unun a sın en, ır gun sp • 

't, . arı vadelerden itibaren as· yanın harbe gireceğinden, ertesi 
~altı ayı geçmeclikçc imha gün bunun doğru olmadığından 
~ tniyeceklerdir. Borsadan İ1'· bahsediliyor. İki asıT İspanyayı 

il eureu1e itfa olunan tahvjlat cebirleri altında tutanlar, lspan
~ de asgari müddet, irtira ediL yanın kendi mukadderatını biz
~ Ctj senenin nihayetinden iti- zat kendisinin Utararlaf'tırmasına 
;tıı 1 o senedir. mani olamıyacaklardır. ispanya-
'-ilat Cetvelindeki Bazı nın harici aiyaaeti, yalnız milli 

1\ MaddeleT menfaat1ere tekabül etmektedir. 
"-lıt" a. kc,,ideai euretile itfa o- BugünOtu neslin vazifesi, bugün-

" tt•hvilitan imhası için de, kü realiteleri tanı,mak ve memle· 
'~%amana uğradlkiları tarih· :ketin istiklbaline yenl bir istika· 
~tbarcn 6 ay müddet kabul met verm~lir.> 
b..~ i~tir. İmha muamelesi .için --<>----
(('!~ Demiry.o1ları ve Limanla.Tı Cebelitankta Faaliyet 
~~ Müdürlüğiınü 'tem.il eden Lalinea, 3 (A.A.) - Ofi: "'-. -~a ile Merkez Bank.ası m~- Argus tayyare gemisile iki torpi· 
\ı...~cn ve Hazineyı temsıl do dün sabah Cebelit.arıktan ha· 
~ hir azadan müte~ekkil bir reket ctmi,tir. Şimdi limand'a iki 
l;_~":lron ılmrulacakttr. zrthlı, iki torpito muhrib.i ve bir 

kara., 3 (Telefonla) - TcnzUAt tayyare gemisi bulunmaktadır. 30 
''llınıı ambalajsız satılan çimen· ticaret vapuru ile iki petrol oge• 
'~l klA'ıt ma"ııuraların da ithali miıri kafile halinde harekete 'ha· 

la.Jıııa satılan çimentolar için zrrlanıyor'laT. 

lr tanıdık yakaladı , .0 parm ağm.ı ceketimin lUifne takarak .ko
lllfınata ba,Iadr. Bir bayii tıra, ettikten sonra: 

- «Toptanrılau yine yenl bir halt karı,brdllar, dedi. 
\ıııayaınaclım. durakladım. 
- C'ttnını, mlh\'ercllerclen , .e Irakta yaptıklarından babııedlyorwn, 
iye izah etti. 
'Utüadllm: Toptan harp, toptan niU'uz, toptan lıAkhnlyet n 
Ok ınuııtaneı ki HnUnda da toptan bir top atıt··· 
>lhıyanın blltUn dllcllerı bir araya ıeıaelerdl mlh,·ere bu kadar 

"~&'un bfr 1 im b\llamaz:ardı: Toptanl"llar. 

kan bu Mdisenin sebebini mihver yanan bir ittifak muahedesi 
devletlerinin eııtrıkalarnıa atfetmek. mevcut olduğu belki de kulak
te ve Irakın ekonomik ve stratejik larma gelmiştir, fakat beyinlc
ehemmiyetini tebarüz ettirmektedir. rinc girmemiştir.> 

Times diyor ki: Ben o zaman: clngilterenin 
Yeni Irak hUkümetlnln Jnilwc.rle 

i§ birliği ya~akta olduğundan ar
tık şllphe edilemez. lngllterenın, l· 
rak .hilkllmetlnln suiniyetine teessüf 
etmekten. zaferi Arap istlk14ll için 
bir tek ümit bile bırakmıyacak olan 
diktatcırlerle işbirlıtt yapmaktaki 
mUsaraatına şaşmaktan \'e Irakta· 
ki haklarını ve stratejik menfaatle· 
rini, mümkün olan bUtUn tiddetle 
müdafaa ctmelıten ba~ka yapacağı 
yoktuı". 

Daily Telegraph diyor ki: 
Raşid Alinin bir Alman ajanı ol

duğu bir kaç zamandanberl ma
lOmdu. Fakat. Irak efk6.rının mUhim 
unsurları kendisine muhasım bulun
duğundan gayri meşru gasıpları de
virmesini talep surctlle lnglllz rad
yosunun · Irak milletine yaptığı hıta
bın semereler vereceğine inanmak 
ıçln ıyi sebepler vardır. 

Daily Telegraph, bundan sonra I· 
rakın ehemmiyetini tebarUz ettirerek 
sözlerine •öyle devam ediyor: 

Stratejik bakımdan Irakın ehem· 
miyeti, hiçbir zaman bugUnkU ka· 
dar bUyUk olmamıştır. ÇUnkU Irak, 
Suriye ve TUrkiyc ile hemhuduttur 
ve bu iki memleket hakkındaki nazı 
niyetleri, petrol ihtiyaçları ne kadar 
l'ıcilse, o kadar sarihtir. 

Dally Mali diyor ki : 
Vaziyet, en bllylik vahamettedir. 

Naziler tarafından çıkarılan Irak is
yanı, muktedir olduğumuz bUtUn 
kuvvetle ezilmelidir. 

Londra, 3 (A.A.) - Jngilte
renin Ba~dat elçisi B. Cornvval
lieden alınan haber.1ere göre Bağ
-da~a sukun hüküm sürm~ktedir. 
Vaziyet gergin olmaık.ta devam 
etmek.le beraıber §imdiye kadar 
hiç bir hadise zuhur etımemiştir. 

Diğer tarafta.n öğrenildiğine 
göre petrol borularının herhan
gi bir taarruzdan muhafazası için 
icap eden tedıbirler çok evvelden 
alınmıt bulunmaktachr. Bu boru· 
]arın herhangi bir kısmına el ko· 
nutduğu ha.k.kında biç 'bir haber 
yoktur. 

Bağdatta vaziyetin normal ol
duğu bilıclirHmektedir. 

Son hi.diaeler Londradaki Irak 
elçiliğlnin vaziyeti üzerinde mü
C6sİT oltmamu~tır. 

Zannedildiğine göre Irak or
dusunun yalnız bir kısmı İngiliz
lere kar§l harbetmektedir. 

Londra, 3 (A.A.) - lraktan 
Londraya gelen haberlere naza
ran yerde bull!nan müteadd;t İn· 
giliz tayyareleri tahr.ip edilmİ!jtİr. 
lll'SaJlca da zayiat olmuştur. 

Haıbbaniye tayyare meydıı.nını 
bombardıman eden }>ir çok hak 
toeları, İngiliz bombardıman tay. 
yuele.ri tarafından ilki.t edilmiş• 
lerdir. Irak hava kuvvetleri cuma 
günü Habbaniye tayyare meyda
nı üıerine bir akın yapmağa te· 

kendi k!mdine karşr kaımnabi1e. 
ceği en büyük zafer~ başlığı ile 
bir. iki yazı yazdım ve İngiliz 
Müstcmlckat ve Hindistan Ne
zaretlerinin temsil ettiği dar 
ruha bağlanıp kalmanın İngil
terenin başına daima aksilikler 
getireceğini. bu ruhun, bir va
ziyeti olduğu gibi görmiye ve 
icaplarını yapmıya engel oldu
ğunu ileri sürdüm ve İngilterc
nin kazanması lazım gelen en 
büyük zaferin bu ruhu dağıt
mak olduğunu anlattım. 

Bir, iki İngiliz dostuma da 
bundan bahsettim. İçlerinden 
biri dedi ki: 

- Hakkınız var, bahsettiği
niz dar ruhtan kraliçe Vjktorya 
bile hatıralarında şikayet et
miştir. Irakta Türkiyeye karşı 
sıkı dostluk hisleri hüküm sü
rerken, Iraklılarla Türklerin a
rasını açmıya çalışmak İngilte
re hesabına açıktan açığa deli
liktir.» 

Olup biten işlerin tafsili.tını 
bilmiyoruz. Fakat Iraktaki İn· 
gilizlerin vaziyeti gafletle ida
re ettiklerini ve lüzumsuz yere 
Almanlara fırsatlar verdikleri
ni hadiseler adeta bağırıyor. 

İngiltereyi de severiz, Irakı 
da .... İki memleketi de yakın 
dost biliriz. 

Bir, iki şahsın Amanyanın i
leti diye hareket etmesi, İngi
lizlerin de bazı yanlış hareket
lerde bulunması yüzünden ko
pan gürültünün bir harp halini 
almamasını ve bir hal yolu bu
lunmsaınr candan isteriz. 

Ahmet Emin YALMAN 

şehbüs etmiıı1erse de muvaff•k 
olamamışlardır. Bu sabah Irak 
·tıopçusu tekrar ate§ açmıştır. Mu. 
harcbe devam etmektedir. 

Habbaniye lngiliz hava kuv· 
vetlerinin bir talim merkezi ol
duğu için burada bulunan tayya· 
relerin çoğu talim tayyarelerid.ir. 
Tayyare meydanında ıuü'9tahde· 
minin ve Asuri askerlerden mü· 
rckkep !küçük bir kıt"anın bulun· 
du.ğu yer m'Üstahkem değildir. 
Petrol kuyularının ve bütün tay
yare meydanlarının Irak ikuvvet
Jeri tarafından işgal edildiği hak
kındaki Irak iddiaları münasebe
tile buraların esasen ötedenberi 
Iraklıların elinde bulunduğu kay. 
.dedilmektedir. Yalnız Basra ci· 
varında Tabia tayyare meydanı 
İngilizlerin i~gali altında bulun· 
anakta idi. Buraya ise bir hücum 
yapıldığına dair hiç bir haber a · 
lınmamı§tır. 

Kalamata havallsıne ertesi gece Bııdyeni \'e Kullk ile Sovyetler Bır· ' harp kabinesinin nezaret mesullyet· 
ile mUteakıp gece bir torpıdomuz gl. j liğinin Berlln bUyUk clçlsl Zanot' da i lerlnden Azade olarak, bUtUn faall-
derek plA.jlarda kalanları toplamıya görUIUyordu. ı yetini harp için umumi pl4nlar ha· 
çalışmıştır. Dilşmanrn l{alamatayı • zırlamıya hnsıeden bir kabine olma-
işgalinden sonra yapılan bu ziyaret- Pravda'nın Makalesı aını ıstemektcdirler. 
lerin b!rincısınde 25 subay, ikincisin· 
de de 23 subay \ ' C 179 asker kurta-
rılmıştır. 

30 nisanı 1 mayısa bağlıyan gece, 
Akdeniz donanması başkumandanı 

imparatorluk kll\wetleri ile İngiliz 

hava kuvvetlerine mensup 45 bın ki. 
şlnln tahlıye edıldiğlni bildirmiştir. 

Bunlıırd11n başka bınltrcc muhacir 
ele nak{eclılmlştir. Askeri makamlnr
la istl~arc edildikten sonra artık tah 
!iye haı·eketine devam edilemlyeccğl 
anlaşılmıştır. Bunun Uzerlne İngiliz 

dt>nlz kuvvetleri Yunanistan sahille· 
rindeıı uzaklaşmıştır. 

Amerikah Hava Subaylan 

lngiltcreye Gönderiliyor 

Vaşington, 3 (A.A .) - Amerika 
hava kuvvetleri gençler koluna men
sup bir çok subaylar askeri müşahit 
sı!atih• lııgiltereyc gonderlleeekler
dlr. Bunlardan çoğu Amerika tara· 
!ından lııgıltereye satılan tayarclerin 
Atlantıkl aşacaklardır. Bu suba~1a· 
mı İnglltereye gönderilmesinden 
maksat, hava muharebeleri lılzmet· 

Jeriııde tecrlibcli subaylar yetiştir· 
mek ve 1ngiltereye satılan Amerikan 
tayyarelerinin müessirliği hakkında 
tetkikat yaptırmaktır. 

Mısua Asker ve Tayyare 

Gönderiliyor 

Kap, 3 (A.A.) - Cenubi Af. 
rika Birliği Başvekili General 
Smuts Cenubi Afoika hükumeti· 
nin, Habeşi.atan hareltatmda kul· 
lanmalarma lüzum lkalmayınca 

Cenubi Afrika kıtaatının Libyaya 
-göndcrilmeaine müsaade ettiğini 

beyan etmıi!tir. General Smuts 
Cenubi Afrika hava •kuvvetleri· 
nin büyük bir kısmınm ~diden 
Mısır yolunda bulunduklarını ila. 
ve et)tıiş ve demi~ir ki: 

c- Krtaattmızı Mısır harc:.ka
t.Jnda \kullanacağı? ve •bu muha
rebeye elimizde bulunan bütün 
mem'balardan istifade ederek .İ§· 

tirak ~deceğiz. > 

Tahliyede 
(B&ljı 1 lnelde) -

ışığından dü~man tayyarelerinin 
istifade etmemesi için yanmakta 
olan nakliye vapurunu torpille· 
miştir. 

Ertesi sabah Nauplia' dan ha
reket eden iki torpito muhribine 
hücum edilmiş ve batırılmıştır. 
Üçüncü bir torpito muhribi SOO 
k~i !kurtarımş.sa da. inaanca zayi
atm fazla olmasından lkor'kul
maktad ır. 

Moskova, 3 \A.A.) • Tass ajansı 
Wldlriyor: 

ı Mayıs bayramına tahsis etliği 

başmakalesinde Pravda g.azetesı dl· 
yor ki: 

Kapitalist lılem ikinci emperyallst 

Raşit Ali 
Beri ine mi Gitti? 

harbin ateşinde boğulmuş bir vazı. (Başı ı inekle) = 
yettedir. Bu haı·p yeni toprakları, diw eri de tayyare meydanlarının 
yeni de\'letlerl \'e yeni milletleri mah gh f d 

mu a azası ır. 
rekı içine alıı.rnk genişlemektedir. F k t B · yenı· kuv a a , aaraya yenı -
Knpitallst dllnyasında hiç bir köşe 1 vetler çıkarmağa teşebbüs edince 
yoktur ki, harbin meşum tesirleri Irak hüküıneti evvelce çtkanlan 
hissedilmemiş olsun, Kapitalist dUn- kuvvetlerin f jlistine gönderilmc-
yasında hiç kimse yarın ne olacağını . . . . t ' 

111ını ıateml~ ır. 
vc kimin emperyalist salhaneslnde l .1• 1 b eh '"'"'el ver 

ngı ız. er, una em ••• ., • 
kurban verileceğini bilemez. . mediklerj ve asker "çıkarmakta 

sovyetler Blrllğ1, emperyalıst har- sl_evımı ettikleri ıçın Iraklılar 
bin kudurmuş dalgaları tarafından HabQ.aniye tay.yare meydanını 
yapılan hUcumlara iyi mukavemet topa tutmuşlardır. Bu suretle İn· 
etmil/tlr. Sovyetler Birliğindeki mil· ilizlerle lrakhlar arasında mu• 
l<'tler yapıcı :\'e sakin bir mesai ha· gh b 1 ~ • 

. . . asaınat aş am1,,.ır. 
yatının bUtUn nımeUerını ıdrak el· Muhasamat hala devam edi-
meklc bahtiyardırlar. . or. Irak.tan gelen bir çok haber• 

Sovyetler Birliği, halı hazır har- :>1 d 26 d '' ··ru"'ld"u"öii er e ıtayıyare uşu o-• 
binin genişlemesine mO.ni olmak için . l I ~_ı ~ b 'ld' ·1· 

esır er a ınuıgı ı ırı ıyor. 

açtığı mUcadele siyasetini sebatla ve Irak hükumeti 3 tebliğ ne§ret• 
takip fikrll~ ~ahal<kuk ettır~lşti~ .. ımi~ti;. lngilizler, bu tebliğlerin 
So\'yetlcr Bırlıği 'bıı sıvasetının bır l j _ ·ı_ı • w • d ıu" phe et• • . ra ... tan verıllQ'ıgın en 
çok aı;ık misallerini verdlğı gibi son _ı_ d ' l l · ı · 1 g·o·re Ra 

tnc.Aıte ır: e.r. ngı ız ere • 
zamanlarda. .laponya ile bir bitaraf- t Ali bir ta are ile Bcrline kaç• 
!ık paktı yaparak iki devlet arasın- § YY 

daki ada,·ete bir nihayet vermiştir, mıı:lltere, Ra!fİl Ali ıhük\ımetiıu 
ve aralannda bir askeri çarpışma tanımamakta, bu hareketi bir ia
tehllkeslne mlı.ni olmuştur. Bu su- ıyan telakki etmekte ve hillkı bu 
retle harbin genişleme tehlikesinin hükumet aleyhine kıyama davet 
6nUnt> geçilmiş ve iki memleket ara- etmektedir. 
sındakl sulhperver ve dostane mU· halk bükümeti, yabancı me· 
nnscbeUerln inkişafı için sağlam bir murları azlctmeğe, ve memleket. 
temel atılmıştır. . . 

ten çıkarımağa karar verm:ştır. 
Sovyetler Birliğinin dış siyasetinin Bu memurların İngiliz olduklar,.. 

mUstakll bir siyaset olması memleke k 
nı ~öylemeğe lüzutn yo tur ... 

tımlzln nüfuzunu bilhassa beynelm!- Habbaniye tamamile çevr.il-
lel inkişaf sahasında artması Sovyet ımiş olmakla benbet lngilzier 
cemiyetinin mAnevt ve siyasi birliği- mukavemet etmdcıcdir. Baaraya 
ne ve Sovyet devletinin iktısadr ve İ ti B 
askeri kudretinin bUyUmesine istinat çıkarılan ngiliz kuıvve eri ai· 
etm<'ktedir. 

Sovyct mllleUerl, bazı emperyalist 
zUmrelerln Sovyetler Birliğini har
be sürüklemek hususunda besledik
leri Umldl hAlil. terketrpediklerlni bi
liyor. Bunun içindir ki, iktısadl var
lığınnzı ve mUdafaamızı her tUrlU 
vasıtalara mUracaat ederek takviye 
etmek işçilerimizin başlıca vazifesi
dir. 

dada doiru yürümektedir. Bi.r 
habere göre bu kuvvetler 20,000 
kadardır ..• 

- Radıyo Gazcteai • 
lnıiliz RadyoMJnun lnk 

Halkına Hitabe.i 
Londra, 3 (A.A.) - tngilız rad· 

yosu, arapça neşriyatında, Irak hal• 
kına aşağıdaki hıtabr yapmı,tır: 

Irak milleti, 
Kızılordu ve donanması partinin Şahsi ment'aatlcrl içın İngiltere i· 

ıre bUkllmetln verdiği talimata uya- le kavga arayan ve memlekeUnlsin 
rak ve zamammız harbinin en yakın menfaatlerine hıyanet etmiş olan Ra 
neticelerinden ve tekniğinden istifn- şld Aliyi ,.e bu bir kaç askeri .,efl 
de edilmek suretlle yeni usuller mu- reddet ve kov. Ra,id Ali, Irak kanu-
clbince talim yapmaktadır. nu esasisınl lhlAl ctmı, ve memleket· 

--o-- ten kovduğu me,ı·u kral naibinin 
Polonya hayatını tehdit e)leınıştir. Reşid A

ıı, mihverin emri !le harbı Iraka teş-
Milli Bayramı mile hazırdır ,.c snıatıe reddedıhp 

İstanbul, 3 (A.A.) - BugUn Po- kovulmazsa, memlt>ketlnize m11thi" 
lonyanın milll bayramı milnasebetlle ıstıraplar getirecektir. Sulh içinde 
Baint • Louis kilisesinde dint mera- yaşamak arsu ediyorsam::, pua ile 
ılm yapılmıtlır. Polonya orta elçuıi satıımı\ e.ntrikacıla~ı devırlnls ._ 
ve başkonsolosu Karol Bader, mera- ı kanun ve ı.lzaın yemden hUkUm llllwıa 
sımde hazır bulunmU§tur, sun. 



6 

r l Haftalık Radyo Programı 
l' A Z A R (~.5.911) 

9.00 Program ve saat ayarI, 9,03 
A,,ans haberleri,. 9.18 ~tarşlar ve 
}},afi! parçalar, 9,4S 10,00 Ev kach

- - Yemek llstesı. 
l2.30 Program ve memleket sa

cı• ayarı, 12.33 Kadınlar fasıl he

"' ti, 12.50 Ajans haberleri. 13,05 
Kadınlar !asıl heyeti. 13,25 1 t.30 
'l.adyo salon orkestrası. 

\8,00 Program ve saat ayarı, 

J5'.ıl1 Itadyo caz orkestrası, 18.50 
•.ısıl hcyetı, 19,:i,O ~1emlcket saat 
'<"a .. ı ve ajans haberleri, 19,4.~ Zi
raat takvim •• 19.50 Beraber şarkr
\.Lr. :.?0,05 Türküler 20,15 Konu.ma, 
20,30 Solo ~arkllar, 21,00 Meşhur 

operalar (Pl.ı. 22,JO ?tfemleket sa
at ayarı, AJanH haberleri ve ajans 

•por scrvısi, 22.50 Dans mllziği 

(Pl.J, 2:1,25 123,30 Yarınki program 
'\.·e K.apaıuş:. 

* I!" A Z .\ R T E S 1 (~.5.941) 

8,00 Program ve sa.at ayarı, 8,03 
Ajans haberleri, 8,18 Hafif prog
ram Pl.) 8, 15 9,00 Ev kadını -
Konuşma. 

12.30 Pro~ram ve saat ayarı, 
12.33 Beraber ve tek ~rkılar, 12,50 
A,,.ıns haberlerı, 13,0:> Şarkılar, 

13.20'1LOO Karışık program CPL) 
18.00 Program ,.e saat ayarı, 

18.03 Radyo caz orkeı:ıtrası, 18,4.0 
Radyo l:scesaz hc-yeti. 19,15 Hava
iyen parçaları lPI.) 19,30 ?.-temle
ket saat o.yarı ve ajans haberleri, 
19,45 Ziraat takvimi. 19,~0 Karışık 
,arkı ve tU!'kUler, 20,15 ?.-tUzik: 
Befl:tekAr simaları serisinden (Pi.) 
21,00 Dinleyici istekleri, 21.30 Ko
nufJJ1a. 21,·t:J Radyo orkestra~ı. 

22,30 Saat ayarı, Ajans haberleri, 
Borsa. 22.45 Cazband (Pi.) 23,25/ 
23,30 Yarınki program ve kapanış. 

* SAL 1 (6.5.911) 

8.00 Program ve saat ayarı. 8,03 
Ajans haberleri, 8.18 Hafif parça.
!ar {Pl~) 8,451 9,00 Ev kadını - Ye
mek listesi. 

12,30 Program ve saat ayarı, 
12,33 Türkçe p1'1klar, 12,50 Ajans 

haberleri, 13,05 TUrkçe plıiklar, 

13,20/ 14,00 Karışık program (Pi.) 

18,00 Program ve saat ayarı, 

18.03 Cazband (Pi.) 18.30 Çiltçinin 
!Jaati, 18,45 ?tfilzik: Çiftçinin saati, 
19,00 Operet ve film musikisi (Pl) 

19.30 Saat ayarı ve ajans haber· 
Jerl. 19,t5 Ziraat Takvimi, 19,.'50 
Fasıl heyeti, 20,15 Radyo Gazetesi, 
20,45 Radyo salon orkestrası, 21,30 
Konu.şma, 21,45 KtA.stk Türk musi· 
kisi korosu, 22,30 Saay ayarı .. A
jans haberleri, Borsa, 22.45·1\.füzik 
Dans mi.lziği (Pl.) !?3.2.'5 23,30 Ya

rınki program \'C kapanı.,. 

* ÇAR Ş A )f B A (7.5.941) 

8.00 Program ve sRat ayarı, 8.03 
Ajans haberleri. 8,18 Hafif prog· 
ram (Pi.) 8,45 ·9,00 E,· kadını -
Yemek listesi. 

12.30 Program ve saat ayarı, 
12,33 Hafif şarkı ve tlirkUler, 12,50 
Ajans haberleri, 13.05 Şarkı ve 
tllrktiler, 13,20114,00 Radyo salon 
orkestrası. 

· 18,00 Program ve saat ayarı, 
18,03 Konçerto (Pi.) 18.30 Konuş
ma (Dış politika hıldiselcri), 18,45 
Çocuk ~aati. 19,30 Saat ayarı ve 
ajans haberleri, 19,45 Ziraat tak
vimi. 19,50 Fasıl heyeti. 20,15 Rad
yo Gazetesi, 20,45 1'1uhtelif şarkı ve 
türküler, 21.10 Konu.şma, 21,25 Es
ki İstanbul tUrkil ve kantoları, 

21,15 Riya~eticUmhur bandosu, 
22,30 Saat ayarı. Ajans haberleri, 
Borsa, 23.25/23,30 Yarınki program 
''e kapanış. 

* P E R !;> E ~l B E (8.5.911) 

8,00 Program ve saat ay.trı, 

8.03 Ajans haberleri. 8.18 Hafi! 
parçalar, 8,4519,00 Ev kadını - Ko
nu1Jm&. 

12,30 Program ve saat ayarı, 

12,33 Muhtelif şarkılar. · 12.50 A
jans haberleri, 13,05 Köy tUrkUleri, 
13,20/14.00 Karışık program. 
18,00 Program ve saat ayarı, 18,03 
Radyo caz orkeetrası, 18,40 Radyo 
incesaz heyeti, 19,10 (Seyahat rö
portajlan), 19,30 Saat ayarı ve 
Ajans haberleri, 19,!5 Ziraat tak-

vimi, 19,50 Solo şarkılar, 20,15 Rad 
yo Gazetesi, 20,4.5 Amatör !Jaati 
Müz.ik). 21,00 Dinleyici istekleri, 
21,30 (Sıhhat saati), 21,45 Radyo 
orkestrası, 22,30 Saat ayarı, Ajans 
haberleri, Borsa, 22,4.5 Dans müzi· 
ği (Pi.) 23,2:5123,30 varınki prog
ram ve kapanı~. 

* C l.' ) [ A (9.5.941) 

8,00 Program ve sa.at ayan, 8,03 
Ajans haberleri, 8,18 Hatif prog
ram {Pi.), 8,45, 9,00 Ev Kadını -
Yemek listesi. 

12,30 Program ve saat ayarı, 
12,33 Solo şarkılar, 12,50 Ajans ha. 
berleri, 13,05 Solo şarkılar, 13,20/ 
11,00 Karışık program (Pl.) 

18,00 Program ve saat ayarı, 

18,03 Radyo c.Sving> kuarteti, 
18,30 Çifte fasıl, 19,30 Saat ayarı 
ve ajans haberleri, 19,45 Ziraat 
takvimı, 19,50 Seçllml~ şarkı ve tür 
killer, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 
Temsil, 21,30 Konuşma (İktısat sa
ati), 21,45 Radyo salon orkestrası, 
22,30 Saat ayarı, Ajans haberleri, 
Borsa, 22,-4.5 Radyo salon orkestra
"· 23.00 Cazband (Pi.) 23,25/23,30 
Yarınki program ve kapanış. 

* CU~IABTESİ (10.5.941) 

8,00 Program ve saat aya.rı, 8,03 
Ajans haberleri, 8,18 Hafif parça
lar {Pi. l, 8,45;9,00 Ev kadını -
Yemek listesi. 

13.30 Program ve saat ayarı, 

13,33 Türkçe plA.klar, 13,50 Ajans 
haberleri, 14.,05 Türkçe plaklar, 
14,20 Riyasetictimhur bandosu, 
15.00/15.30 Hafi! melodiler (Pi.) 

18.00 Program ve sa.at ayarı, 

18,03 Radyo caz orkestrası, 18,40 
Halk türkUleri, 19,00 (Günün me
seleleri) 19,15 Saz eserleri, 19,30 

Saat ayarı ve Ajans haberleri, 19,45 
Konuşma: Ziraat Takvimi, 19,50 
Tek ve beraber ,arkılar, 20,15 Rad
yo gazetesi, 20.45 Fasıl heyeti, 
21.15 (Kitap saati). 21,30 Radyo 
salon orkestrası, 22,30 Saat ayarı, 
Ajans haberleri, Borsa., 22,50 MU
zik: Dans müziği (Pi.) 23,25/23,30 
Yarınki program ve kapanış. 

:YATAN 

ULMACA 
çizgi, 3 - Alaturka musikide 
makam - Haşhaşın yarısı - Nota, 
4- - lşaretle latma .. Yeter bul
mak, 5 - Garp - Saner, 6 - Bir 
ı·enk - Gök - Mevcut. 7 - Zarif -
üç - ~ltitalla, 8 - Bir hararet de
recesi - Demiryolu, 9 - Cemi edatı· 
nın birinci ve sonuncu harfleri - Ra
ci - Eski Türk unvanı, 10 Muza-
yaka, 11 Notıı • Nota. 

DÜNKÜ BUMlACANIN HALLİ 

Soldan 8ağa: 1 - Beşiktaş - Ay, 

2 - Eşek - Aka - Sa, 3 Kansız-

Soldan hağa: 1 - Çingene ağası - lık, 4 - Acemi - Arı, 5 - Verem -
Nota, 2 - İyice, 3 - Gözetleme - J\1:e, 6 -1\r - Davet, 7 --: Kiler, 8-
Bir sayı, ·1 Sahip, S - İsim - Adavet - Caka, 9 Kelime - Es, 
M'usikl işareti . Birdenbire. 6 A-

dalet yeri - Bir hayvan, 7 - Tıi.bi ol
mağı kabul etme - Hareketsiz, 8 -
Evrak mahzeni, 9 Kaynayıp fış· 

kırma. 10 - Ateş sehpası. 11 - Ba

yatı - Sanat - Portakalile meşhur 

10 - Edepsiz:, 11 - Karna - Zira. 

Yukardan a.,ağıya: 1 - Bedava -

Akik, 2 - Eş - Ceride, 3 - Şeker -

Alem, 4 - İkan1e - Vida, 5 - Nim -

Meme, 6 - Tas - Tepe, 1 - Akıt-

yer. m~k, 8 - Şaz • Evic • İz, 9 - La -

Yukardan aşağıya: 1 - Bir gün - Eh\ _ Zi, 10 - Asır - Teke, 11 -

Nota, 2 - 1ı,vC'li tavır ... Yuvarlak Yakın ... Raspa. 

Şarktan ... Garbdan Seçme Eserler ... 8 

ŞEYH S A Di/ ŞİRAZi 

GÜLiSTAN 
Şarkın en meşhur C'!ierlerinden biri olan ve milyonlarca basılan bu 

mühim kitap, Üstad Kilisli Rifat tarafından açık ve temiz bir lisanla. 
tercüme edilmiş ve Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan tarafından da. bir önsöz 
ilAve edilmiştir. 200 sahife 50 kuruştur. AHMED HALİD KİTABEVİ 

Devlet Denizyolları ilanları 
ADALAR - ANADOLU - YALOVA 

Hattı ilkbahar Tarifesi 
5 Mayıs 911 pazartesi gününden itibaren Adalar - Anadolu ... Yalova 

hattında ilkbahar tarifesi tatbik olunacaktır. 
Yeni tarife üıkelelere asılmıştır. {3442) 

İstanbul Def.erdarlığından: 

• 
Sirkecide': Ankara caddesinde 132, 132/1, 134 
sayılı dUkkAnların 1/ 2 hissesi. 

l\fnhammen Tem inat 
bcdell Lira L ira. 

7662,5 582,20 

Baro Umumi Heyet Toplantısı 1 BORSA 1 

Yukarda yazılı Uç dükkAnın, kapalı zarf usulile 5.5.94.1 tarihine mU
sadif pazartesi günü saat 16 da Milli EmlA.k Müdürlüğündeki komis
yonda PE"Şin para ile satılacaktır. Bedel ikinci tertip tasfiye vesika.sile 
de ödenebilir. Taliplerin teklif mektuplarını saat 15 ı_;ıe kadar komis
yona vermeleri lilzrmdrr. Fazla maIO.rnat için 11-filU Emlak 4 Uncü ka· 
lemine müracaat. (307-1) 

A,.vu kat T utamıyacak Fakirlere 
S MAYIS OH 

:K.aFft TI'' 
5,24 

Adli Müzaheret te Görüşüldü 
1 Sterlin 
Dcla.r 
İsviçre Frc. 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 

132,2~ 

30,70 
0.9975 

12,9375 

İstanbul Defterda. lığın .an: 
İstanbulda Ba.şveklllet Ar,iv daire:->inde yaptırılacak 528 lira 92 

kuruş keşifli tamir ve tadil işi: 5.5.911 pazartesi günü saat 15,30 da 
?tf!IU Emltık mUdürlüğUnde toplanacak olan komisyonda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. ~tuvakkat teminat 40 liradır. Keşif, şartname ve 
sair evrakı ~'lillt Eml8.k 4 Uncti kaleminde görillebilir. 

Dün, btanbul Baroeu umumi 
heyeti Emmönü Halkev.inde, sa
at on dörtte bir toplantı yapmış
tır. Toplarrt>ya Mekk.i Hikmet 
Gclenbey riyuet etmiııtir. 

Mevcut eloser.İyetle .iktifa edi!
diğind.en ru:l'nameye geçilmiş ve 
1940 mali raporile, rnürakıp ra~ 
poru okunarak ta!JVİp edilmi.ştır. 

Bundan sonra avu•kat tutama
yacak kadar fakir olanlara yapı
lacak acili müzaheret hakkında 
bir konu,ma yapıhruıı ve bu hu
o:ı:usta ba:t• kararlar alınmıjıtır. 

Ruznamede başka bir madde 
. bulunmadığından ~ı>plantıya ni
hayet verilmiştir. 

Hınız Ütücü 

Bundan bir müddet evvel, Sır_ 
&ecick A.ori Çamaşrrhane sahibi 
Hakkı Ba~arının yanında üt\icü
hik yapan RaJİt iaminde bir ço
cu'k. dU"k.kAna temizlenmek için 
getri[mi.~ olan bir kat e)bise ile 
on, on beş gıömleği valizine ko· 

İkttsadi Haberler : 
Son günlerde ham deri fiyat· 

larınd .. ki yii!oseliş İ tanbul Sümer. 
bank müdiürlüğünün nazarı dik

lı:atıni cclbetmİJ ve keyfiyetin 
iletkikini Fiyat Mürakabe komis
yonundan istemiştir. 

* Türkiye ile Macaristan ara· 
eında mevcut olup müddeti bit
miş bulunan eAi ticaret anlaş

masından bak.iye kalan hesapla· 
~a mahauben Macarlshına 300 
bin liralılı: deri verilecek.tir. 

* İ!lanbul İaşe müdürlüğünün 
kunıılll§U hazırlıklarına devam 
edilmektedir. Ankaradan alınan 
en "°"' haberlere göre, l.ıanhul 
la e müdürlüğü münha .. ıran 9cıh
rln ıa.şe işlerile meşgul olacaktrr. 
Halen faaliyette bulunan Ticaret 
Ofisi de yaılnız memlekete yapı
lacak ithalat işlerile iştigal ede
cektir. 

* Şapka fiy&tlarını tetkik 
eden Fiyat Mürakabe kotn.iayo

nu, bııgünkü fiyallarda yüksek

likten daha ziyade düşkünlük 
gördüğü içjn satlflara muayyen 
bir kar nisb~,ıi koymaktan sarfr

n azar etnt;ş.t ır • 

yarak kaç.mı .. tm 
RaJit bir kaç gÜn evvel yaka

lanarak Ad.liyeye verilmiş ve 
d'uru ma!l d'iin Suitanahmet bi
rinci euth ceza mahkemesinde ni~ 
hayete ermi;ir. 

Dün. iki şahitle çama,ırhane 
sahibi Ha1kk.1 Başarı dinlenmİ§ ve 
hunların ifadeleri R~idin suçlu 
old·uğunu göt1terdiğinden mahke .. 
me Raşidin bir a.y yiI'mi gün hap. 
sine karar vermi~ttr. 

Salim Henüz Yakalanamadı 

Yen 
ı~vcç I<ronu 

-.-
31,1375 
30.975 

- ... 'b•lı.u&\ 

tstekUlerin, en az bir taahhütte 500 liralık bu işe benzer i' yaptı
ğına dair idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul 
vilAyetine müracaatla eksiltme tarihinden (tatil günleri hariç) Uç 
gUn evvel alınmış ehliyet ve 94.1 yılına alt ticaret odası vesikası ibraz 
etmeleri lı'lzımdır. (3075) 1933 Türk borcu I 

1918 İstikrazı dahili 
1938 İkramiyeli 
1933 İkramiyeli Erganl 
1934 Sıvas • Erzurum 

1::..12 Hazine Tah\. alerı 
1934 • • 

ı. K. 

18 50 

21 90 ~--:-----~-~~~~~---~~-------

19 oo İstanb :ıl Defterdarhğın:lan: 
l9 00 Üsküdar Valdebağındaki sanatoryom binasında yaptırılacak 3~34 
19 25 lira 37 kuruı;ı keşifli kanalizasyon işi 5.5.941 pazartesi günü saat 15,30 
61 CJ da Milli Emlilk mUdUrltiğünde toplanacak komisyonda açık eksiltme ile 

Evvelki gece Beyoğlunda. O va 1936 • • 
15 50 ihale edilecektir. Muvakkat teminat 266 liradır. Keşif, şartname ve 
21 :SO sair evrakı Milli cnılt\k 4 UncU kaleminde görülebilir . 

bartnda metresi Mükerremi vu... 1938 > > 52 C'J İsteklilerin, en az bir taahhütte 3000 liralık bu i'e benzer i~ yap-
ran Bahriyeli namile maruf Sa- Anadolu Demiryolu T qhvnt 41 65 tığına dair idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul 

39 75 vilAyetine mUracaatla. eksiltme tarihinden {tatil günleri hariç) Uç gün 
108 25 evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait ticaret odası vesikası ibraz ct-

1 Demiryolu Mümessil Senet lim h enüz yaka anamamı~tır. 
T. C. ?tlerkez Bankası 

Hadise hakkında Müddeiumu-
ımi muavini O rhan Güney hazıT

hk tahkikatını yapmaktadır. Sa· 
!imin bugün veya pek yakın bir 
zamanda yakalanacağı tahmin 
edilmektedir. 

Osmanlt Bankası 26 00 meleri tAzrmdır. (3076) 

Yeni Neşriyat: 

Siyatik Ve Bel 

Ağrıları 

Üniversite Fizikoterapi profe
sörü doktor Osman Cevdet Çu
bukçu bu adla bir broşür çıka~mış 

tır. Bu ese.ı>de siyatikle bel ağrı
larının fizik ted avilerinden bah

setmekted ir. 
R -.cr.nat.:zma muamması hak ... 

kında kıyım.etli mUtebassıs bun

dan evvel (Kronik Rornati.z.na
lar) ve (Omuz Romatizmaları) 
.a-dh eser neşreıtmi,tir. Yeni çı ... 

kard ığı bxoşürün ilk kııımını teş

his. i!;inci kısımını tedav.iye ayır

mı~tır. 

O oldtor Oaman Cevdet, broşü. 

rilnün önııözünde diyor ki: cBu 
mevzuun bir çok no'ktaları hala 
müna.ka~ olunmakta.dır. Bunlara 

dair tam ifcrdeli, kat'i neticeH ya

z,lar yaz.mak mümkün olamaya

cağınt itiraf ederim. 

Mak .. t yalnızca, hakikate biraz 
~laşaıhı1mek, t~leri 'biraz 
top lamak •uretile praktisyen 

lnettlekda~ fa)"Clalı olmaktır.> 

T. ı, Bankası (Nama muha.r. ) 9 40 
Şirketi Hayriye 26 00 

NUKUT 

Türk Altını (Re,at) 
Türk Altını (Hamit) 
Türk Altını küçük (Hamit) 
Türk Altını küçük (Aziz) 
Kalın beşi birlik 

> (Hamit) 
> (Reşat) 

24 ayar altın gramı 

?t!ecidiy• 

28 40 

27 10 

27 00 

26 00 

123 00 

12t 50 

126 00 

3 66 

75 
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Gebze Askerlik şubesinden 

aldığım terhis tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es· 
kisinin hUkmU yokt ur. 

Adres: 
Darıca Yeni mahalle 2-1 :So. 1ı 

hanede mukim 324. doğumlu Hü
seyin of lu Bll8&n Karakaya 

l.Ol:iTO• 

GBB080N( 
!:m1nllnll. Nimet ...__ ~ 

'51rtlrıdelol -
- ııoa ı...ıtaıan - -r..ı. !Klll 

~ DOIU'Otı.-J!lMY.61.lEE 

CEVAD TABSIN 
~ • KA.If - &.AZVK&2 

.. - t:Ml!lle<lnt yepıu'. Dl
\"'flnvoJU ortasında Tel. !3834. 

Abone Ücreti 
Türkiye dab.Uınüe: 

Senollk 6 aylıl< 1 aylık Aşlık 

uoo 750 too 11141 Kf. 
Har iç memJeketlere: 

Seııellk 6 aylık S aylık Aylık 

2700 lUO 300 X., yoktur 

Dr. Side. 
TARANTO 
DAH1Ll HASTALIKLAR 

{Mide ve Barsak) 

MflTEBASSISI 
Tünel Şalıdefirmenl Sol<. No. 5 

Tel. 49206 
2 den 6 ya kadar 

~PARA . 
\ B.t.Y.A.T Y.t.IWfltrul 

T. iŞ BANKASI 
K6çli< Tawnl H sı.. 

1941 iKRAMiYE PLANI 
IDNJll>El,RlR • 4 Qıılı&t., ~ ~ 

1 APtao. 8 lı<laolı..,rtıt 
tarılıleriD<le YflPdır • 

1941 ikramiyeleri 
ı .... , 2000 liralık = 3000.- ı. 

• 1 

' > • 
ili • 

80 > 
800 > 

1000 > = 3000. - > 
7!50 .. 
1500 • 
2llO • 

100 > 
00 > 
2IO • 

=UIOO.- • 
=2000- -
ı::::: .2000... \_ 
= 8600.- ! 

=4000-. 
= 8000.- , 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrllı Alıme$ 
Emin YALMAN· Baoıldıp yer 

VATAN MATBAASl 

4. 5. 941 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTİGİNİZ ÜZERE 

Alnmız.ı modumın zarafet ve incellğine in1ilmam edell 

üstad. terzilerin mahareti, kadına da. ıgençUğe matuf şa
yanı hayret bir beden tenasübü arz.eder. 

Fakat yüz ve .onun h ut ut u gevezedirler. Eğer bu 
nok taya. !Azım geıen ihtimam gösterUmezse. fM!neler bu 
hatları ba,kalrına pek ı:abuk farkettirtrler. Bu, izin 

bir sırrınız.dır ki, ufak bir dikkatslzllk veya ih mal netl
C'Mi rak lbelerinlzin dikkat nazarından uzak kalamaz. 
ı,te senelerin (bilhassa. nazik ,.e hassas t'iltlere m usallat 
ola n o ta tıripkir senelerin) clldlnlze tlzmekte olduğu ve 
binlerce (bidayette gayri nıahsus) ince ~lzgilere ihmal· 

k A.r kalmayın ız. 

Zamanla cild inizi soldura<'ak olan ve sizi pek ('Ok defa vakitsiz ha· 
rap eden bu Anto.Jarr ak,am '\'e sabah KREl\l PERTEV'le yapac.,.. 
ğrn ız ufak bir n1asajla. refedlniz.KREl\t PEBTEV'in bu mucizesine 
yüz binlerce hemclnsinlz gibi siz de hayret "·e memnuniyette şahlt 
olacaksın ız. Göreceksin iz ki, simanız, ebedi gençliğin izi herkese 
mağrurane söyllyecek tlr. 

KRE M PERTEV'in terk•blndekl faal ana~rr en ~erin ('1zcııerl 
bile lz.alede gecJkmiyttektir. Bugünden Jttbaren slz; de bir tilP 
KRE :\I P E RTEV'I t uvalet masanızda. bulundunınuz. O, ayni Z• '" 
manda sert rüz.glrların "·e ku\ıvetll günef}ln en iyi muhafızıdır. 

Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden : 

1 - Azami ( 250) liraya kacla.r aylık ücret ve aynca me•• 
ken tazminatı verilmek üzere, Kızılay Cemiyeti Um\llllİ !\fer• 
kezi 

MUHASEBE KONTROL SERVİSİNi 
BiR ŞEr 

O•- - - · ~alınacaktır. Taliplerilı aıağıda yazılı eTsafı haiz w.-

zundır. 

A - Yüksek mektep mezunu olmak, 
B - Askerlikle ıili§iği bulunmamak, 
C - Devlet -devaiı- ve Ya müesseaatında veya baJıka• 

!arda uzun müddet muhasebe ve muamelat fd• 
v islerinde 1eflik v eya müdürlük gibi vazifeler ıör• 
mÜ§ olmak, 

Ç - Sıhhati tam olmak. 

2 - Talip olacakların, bir mektupla, mevcut mektep cfjp• 
loıtUUr, çallftıklan yerlerden aldıkları bonservisleri ve ..,e
saiki m\i$biteleri ve iki kıt'a fotoğrafileri ve bir n\i$ha ut• 
cümeihal ıvarakalarile b irlikte, 1 O mayıs 1941 tanlıine fkad":!• 
Ankarada Kızılay Cemiyeti Merkezi Sicil Müdür)~ ~· 
racaat etmeleri ve müracaat mektubunda ıkendi baklal'IP""• 
malUmat verebilecek tanınmıı üç zatın isim ve muvazzab ad· 
realerini derceylemele.ri )izam dır. 

Tahail d ereceleri nazarı d ikkate alınarak, evsafı matlüberİ 
haiz oldlıldan ıanlaıılan tal ip !erin taaddüdü halinde ar.ı-· 
rında b ir müsabaka açılacaktır. 

T opkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğündeıt: 
Keşif mlkdarı 

L ira K. 

Muvakkat teminab' 
Lira K. 

1lıale ıti"u 

----1500 oo 112 50 9/V 119'
1 

it 
Sllleymanlyedeki TUrk "• lsIAm eserleri müzesinde yapıiacal< wı:~ 

açık ek!Jiltme ile ma.ycsm dokuzuncu cuma. günU saa.t on beşte yi.l)CS 

mektepler muhasebeciliğinde ihale edilecektir. l 
rıer 

Taliplerin yüksek mimar veya mühendis olması bu gibi eııe .Y 
, ~~v 

tamir etmiş bulunması meşruttur. Keşifname ve şartnameyi g t• 
arzusunda olanlar Topkapı: sarayı milzesl müdüriyetine rnürac&B-t e 

melidir. (3233) 

Hava G3dikli Namzetlerine 
Gedikli namzeUerinden 15 - 18 yaşında. olup muayenede k..zanı;:. 

ve evrakları tamamlanmıf olanlar 5 mayıs 941 pazartesi sevkecUleC ur· 
'!"'"' 0ıoıı !erinden bunların pazartesi saat 6 da. kurumda bu lunmaları ı cw• cs4o9l 

Kastamonu Daimi Encümeninden: ~ 
. Katıtamonu hususi idaresine ait n timune otelinin ikm~i i~~t .. 

19.4.941 tarihinden itibaren 20 gün m UddeUe kapalı zarf usuJıl• 
meye konulmuştur. 

Kvıif bedeli 18140 lira 5 kuruştur. d.ırııl 
İhale 23.5.941 tarihine m!lsadif cum& ı;UnU saat 10 da vi!AY•t 

encümeninde yapılacaktır. ı.ı~ ,,-1 

Mukavele. eksiltme, !bayındırlık i~leri genel ş:artnamesi, h\J~ ttfl" 
fennt şartnameler p roje, keşif hula.sası elektrik, kalorifer ve sıJı jtıer1 

sata ait umumi ve fennt şartname, kalorifer ve sıhht tesisat pro ... ~ 
·t U•··.,.ı· 

hakkında talimat, sıcak s ulu ve buharlı kalorifer tesisatına. a.ı l P, 
ve fenni şartname vahidi fiyat listesi ve yapı işleri umumi ve fenrı·e d,ı· 
namesi buna nıUteıferrl diğer evrak Kastamonu nafıa dairesinde " 
mt encümen dairesinde görülecektir. 

Muvak kat teminat 1360 lira 50 kuruştur. ..,,_r 
İsteklilerin teklif mektuplarının ve en az 5000 liralık bu ;şe oıd.ıl" 

iş yaptığına dair ihale gününden üç gün evvel vUAyetten a1rnıŞ»,.ıed'~ 
ehliyet ve T icaret odası vesikalan ve teminat makbuzlarını 1 

• ti'.,. ' ·mı ~ bir saat önce malCbuz m ukab ilinde daimi encümen kalemıne 1 l<ttıtı ıl 
kabili verilmesi lA.zrmdır. Posta ile gönderilecek veeafk ve ırtt 
mezkür saate kadar encümene gelmesi ıazımdır. (2312 - 330) 


