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Çok Meraklı Zabıta 
Romanımız Bugün İkinci 
Sayfamızda Başladı 

B. Hitlerin 
Son Nutku 

H_akkımızda söylenen tatlı 
Sozlerden mütehassisiz. Bu
na rağmen hazır ve tetikte 
kalmamız, Almanya ile ara
rnızdaki sulh münasebetle
rinin devanıını tenıin ede
~k bir ihtiyat tedbirı diye 
arşılanmal ıdı r. 

Yaıan: Ahmet Emin YALMA"J 

"'=o •tler son nutkunda Türki-
ye hakkında nazık ve ı 

dostane sözler söylemi~, Bü
Yli)( Harpte müttefik olduğu- 1 

- t jf 

B. Hitler 
Nutkunda Balkan 
Harekatının B:r 

Bilançosunu Yaptı 

Alman Zayiatı 
Karada ve Havada 

1151 Ölüden İbaret 
Beri in. 5 (AA.) - B. Hıt· 

ler'in nutıkunun mabadı: 

• 
:ıızu, __ neticeden Al_'."anya ka
t r ınuteessir oldugumuzu ha
~rlatınıştır. Atatürkü cYeni 
ı:rkıyenin büyük ve dahi yara
f' ısı. diye anmış ve Ebedi Şe
~llıızi? tarihi rolü hakkında şu 
~lerı ilave etmiştir: • Taliin 
h kettiği ve kaderin müthiş in-

Neft yağları açıkta akan ve heyn elmile] sermayelere senelerce mücadele mevzuu olan Gerkük civa. 
rındaki tepelerle Hayfa ya kadar hazan yer altında ve hazan açıkta giden petrol boruları 

Afmanyu ile Yugoslavya ara
blnda bir anlayış ve hatta blr 
dostluk samimi münasebetleri te
sis ctmeğe uğraı<tım ve bu gayeyi ı 
temın ıçin senelerce çalıştını. Bu 
memleketın, benim gibi, kendi 
menfaatlerini iki devlet arasında 
sıkı bir iş birliğinde gören bazı 
mümessillerinin yardımını temin 
ettiğimi de sanıyordum. Yugos
lavya İngiliz entrikaları neticesi 
olarak, ergeç Balkanların da har. 
he sürüklenmesi teh\ikesınin yak
laşmış olduğunu görünce, Yugos.. 
lavyayı bu tehlikeli vaz.ı.yettcn 
kurtar:mak için bütün "ayrctleri
mi sarfettim. B. Hit1er Alman ha. 
riciye nazırının deha mertebesin1 
bulan sabır ve ikdamla Yug.os
lavyaya m_üteaddit dürÜ•t teklif· 
!erde bulunduğunu ve hatta hu 

tı~ına uı;'Tattıği o vakitki müt
::1klenne, kalkınmak için en 
~ht~cm misali vermi~-tir.> 

h k Ugunkü milli siyasetimiz 
lıia k~nda Alman Devlet Reisi-

n hukmü şudur: •Şimdi de zi-
ltı.a ~ i 
l' ~darlarının realist gidişi sa- ; ; 
... ~nde, Türkiyenin kendi ka- •; 
"'•rl ~ ., 
~t arında istiklalini muhafaza ı 
ı.ltı.esıne mukabil, Yugoslavya f' #f-:!J ~/, ·.ıt 
~üz entrikalarına kurban ol- •.,.___. • ~ uu •ı , ..... .ll'V~ l. 

···~ ··- '::,;,;·~. 

ta~ğrudur, Büyük Harpte be- Geıkülrten Akdeniz sahillerine inen petrol ho;:ları ~zergi.hını 
~ez. dövüştük, 'harpten sonra gösteren harita 
il· . ve felaket ortağı olduk. 

B. Hitlerin 
Nutkunun 
Tefsirleri 

~ırı ö_ııümüze, B. Hitlerin de
l'ıı.tJc gıbı, büyük ve diı:hi bir ya
~ •. -ı çıktı. Ona güvenerek ar
;'"112dan yürüdük. Maddi kuv
dı~lllizi ölçmek için durup 
~~eğ! bir dakika bile hatı
'lı(_g~eden mücadeleye atıl· 
cıı.... ..,tiıtl8.I. aşkımız, :fedakArlık 

~~nmız o kadar büyüktü 
>tıuer ~di m~külü aştık ve Zuriı:h, 5 (AA.) _ B. Hit-
ın~~ıyeyi kurduk. ' 1 •. .._ h ..,,_ d h ·· · ti. 
~ te B H"tl . hb r·· er .m nU•t<U a1<1<Jn a ugun ın 

~<1a Al . l enn re er ıgı t•r eden ilk tefsiraMa Alman t•n
~ ka ':?'anya, menhus tal~~- aölyeainin aımıilerini mıo-a ui
lııı§ı ~ı ı:nu~adele açınca,_ gon':11 ratbğı, zira harbin bu sene bitece-
111~ tıgu ıle ıınza etmedıgı bır ği hakkında vaitte bulunamadığı 
llııy<liıedeyi madde madde yırt- kaydedihnektedir. 
Ilı~ başlayın= hak verdik ve Londra, 5 (AA.) - Reuter 

\> llUniyet duyduk. ajansının diplomatik muharriri 
fıııı CtiJen sözlere ve halkın ço- yazıyor: 
"-11ıı 11..'l arzusuna aykırı olarak B. Hitleiin Reichtag" daki nut
l>ııc liturya ilhak edilince bunu kunda B. Churchill aleyhindeki 
~et hoş görmedik. fakat niha- tid'detli hücumları, B. Churchi!l"ın 
••.hu meseleyi Almanlığın bir oon nutuklarının ona şiddetle do. 
'ti,,. d kunmu~ olduğunu gösteriyor. 
ltıij _avası diye karşılamak Reich<tag nut'kunun en alakalı 
lıaır.~Undü. Südet Almanlan kl'mı belki de Balkan itlerine ve 
~llıdaki taleplerin haklı ta- Almanyanın bu mıntakalarda 

il rı Vardı. toprak menfaatleri olmadığı te-

Amerikanın ilk 
Yardım Kafilesi 
Süveyşe Geldi 
"Alınan bir habere göre, 

26 büyük gemiden ibaret 

ilk Amerikan yardım kafilesi 

Süveyşe gelmiş ve- yükleri

ni boşaltmıya başlamıştır . ., 
(Radyo Gazetesi) 

İtalyanlar Sakızı 
İşgal Ettiler 

•Bugün aldığımız bir habere 
göre, saat 18 i 19 geçe iki ltal
yan torpidosu Sakız adasıııa 
gelmiş ve bir mukavemet ve 
mukabele görmeden bu adayı 
işgal etmiştir.» 

(Radyo Gazetesi) 

Hürriyet Ordusu 
Irak Hükumetini 

Devirecek Bu Ordu 
Maverayi Ürdünde 

Kuruldu 

Irak Tayyarelerinin 
Yarısı İmha Edildi 

Alınan Tayyareleri 
Iraka Geçınişler 

Hayfaya Petrol Akıtılması 

Durduruldu 

cİngiltere ile Irak arasındaki 
muharebeler devam ediyor. C.!
len ha·bcrlere göre bu, hava mu· 
harebelerine inhisar etmektedir. 

cln:ıilizler, 50 tayyareden iba
ret olan lraK ha vıı !Cuvv<•tlerlnin 
yarısını tahrip etn1•ı.şlerdir. 

cDiğer taraftan Iraklıların pet
rol kurularına hakim oldukları, 
Hayrfaya giden petrol borusunu 
kapattıkları bildiri!İ)·or. 

cMaverayi Ürdünde, teşekkül 
eden ve thürriyet ordusu~ ismi 
verilen kuvvetler, Nuri Saidin 
kumandasında olarak lraka geçe. 
cekler ve Irak hükUmetini devi
receklerdlr. 

cBazı radyolar, Rodosta bulu
nan Alman tayyarelerinin lraka 

(Devamı Sa. G, Sü. 3 de) XİX 

iş halledildikten sonra Almanya
nın Yunanistanla ihtilafı kaldır
~nak sa.mimi arzusunu da besledi
ğini söyleyerek ~öyle devam el· 
miştir: 

Ve bu suretle, nihayet, Yugos. 
lav h.iktimetini üçlü nakta girme
ğ~ imale mümkün olmu~tur. Üçlü 
p~kt, Yugo•lavyadan mutlak ola. 
rak hiçbir talepte bulunmuyor. 
Fakat bu memlekete yalnız men
faatler temin ediyordu. Tarjhi 
hc..kikatin orl ya çıkmasına yara
ması için bugün şu ciheti mii!'.lahe. 
de etme>k isterim ki bu paktla ve 
b J ı aktın zeyjllcri ile, Yugoslav
va, hirbir vardım taahhüdü altı
na girmiyordu. Bilcikis, Yugos
lavya, üçlü pakt flevletlerinden, 
yardtmda bulunmak için hiç.bir 
talep almıyacağı hakkında re!'mİ 
teminat elde etmi~ bulunuyordu. 
Daha bidayette, her türlü harp 
malızemesi transit nakliyatından 
vazgeç;neğe mütemayUdik. Bun
dan ba5ka, Yugoslav hükumeti· 
nin ileri sürdüğü sarih iddia üze
rine, Balkanlarda arazi değişiklik
leri yapıldığı takdirde, Yugo•lav-

(De\·runı Sa. 6, Sü. ı de) -

Irak Sterlin Rejiminden Çıkanldı 
Londra, 5 (A.A.) - Bir kararna

meye göre Irak, artık Sterlin reji
mine dahil mcn1lekctlcl'den sayılmı
yacaktır. 

'\ ~it ~ l,Iitıer, Münfü anlaşmasını ıninatına ait olan kısımdır. Alman 
~ il. U1:areke diye karşılasaydı, krtaları tarafından muslihane it
ıııa.~seve!t'in teklif ettiği sulh gal edilen Romanya ve Bulgaris
iııa::""eresini kabul etseydi, Al- \an, Alman sürüleri tarafından 

•Ya d"" ezHen Yugoslavya ve Yunanistan 
"lıiıd unya yüzünde umumi derecesinde hu teminat hakkında 
~e h e Şeref ve saygı kazanır faraziyelerde bulunabilirler. 
hj~~r llıakul isteğine kavuşa- Hitferin sözlerinde mü5takbe\ 
ltaııııı · lngilterenin de, Ameri- niyetleri hakkında bir işaret araıo
'lluo. ~a iç vaziyeti buna tama.. tıranlar mutad olduğu üzere va-

Ebedi Şeften Milli Şefe 
1.ı:··ll:ıusaitti. kitlerini ka)"bederler. Hitler, ha-

lı.~llih anlaşmasına aykırı o- kiki mabatlartnı gizlemek için 
~trı?ekoslovakyaya yapılan kelimeleri kullanmak sanatında 

Samsundan Ankaraya 
~r te~ bütün dünyada haklı biH~:ı~:t1,ıttalyanlann yardım İs· 
"~d.. ş ve endişe uyandırdı. 
k,:··~u temedikleri hakkındaki beyanatı, 
;"lJıı z Alman istila iştahlan muharebelerde ltalyanlann cesa-

Ankara, 5 (A.A.) - 19 111 .. )'5 

Spor \'8 Gell(llk bayramı müna.
&ebetUe Beden Terblyesl Genel 
Direktörlüğü tara.f1ndan bu yıl ilk 

defa olarak Samsun - Ankara. ara· 

,_ıyacak olan her atlet iki kilo
metre ko"':-acak 'e bayrağı diğer 

arkada-;ıına verec.·ektlr. BöylE"<'e el
den ele ,·erilmek suretlle önemli 

ve yli~k milli hatırayı temsil e

decek olan bayrak Gençlik ''C 

~'Spor Ba3·ramı günü saat 11 de 19 

l\layıs stadyon1undaki şeref tri

hında. yapılaeak bir bayrak ko· 
şusu tertip edJlmiştir. İzmJrln düş 
man kuvvetler! tarafmdan Jşgall 

gününiin yddönümti olan liS M.,. 
yıs günii Saıusun lskc1081nden 

ba-:Iıyarak 19 l\lu)-ı<.t Jlaı.artesi gü
nll An.karada. 19 l\layıs stadyo
munda. nihayet bulacak olan bu 
koşuya att olarak hazırlanan pro
grarna nazaran Samsundan itiba
ren Ankara.ya olan güzergfahtakl 
bôlgeler, Ebedi Şeften l\lllli Şefe 

sembolünü ta.şıyao bayrağı kendi 
,·IJfiyet hudularından itibaren te
sclhim edecekle-rdlr. Ba3·ragı ta.- bününe getirllecekt· 

1-ti~ta lllda cihanın emniyet ve reti hususundaki methiyeleri hiç 
~e g·· ~ apaçık surette tehlike- ıüphesiz Roma' da büyük bir 
'ıı!li 01linüyordu. Herkes için memnuniyet uyandıracak ve Ad. 
~l~ı her. millet için hak ve is- riYatik sahillerinde i•tediği arazi 
~ııı. llıtiyen bir millet stfatile meselesinde Almanyadan bekle- J 
~ İı.~U hadiselere ait hisleri- diği müzahereti göremiyen Mus- ~=======================================~ "ati\ l'llanyanın bulunduğu ta- eolini için hafif bir taviz teşkil 
"ı.~~laınazdı. Bilhassa ki top- edecektir. 
~eııı·ınızaa gözü olduğunu Va igton, S (AA.) - Hitle
~ ltı .1.Yen İtalya, Alman yanın rin nutku Vaılngton' da pek az 
"· U1:tefiki ve yol arkadaşıy- ali.ka uyandırmııa benziyor. Bir 
il çok lcimseler hu nutku Hitlerin 

Müsabakamızda Tasnif Başladı 
.._,-.t~iller, Balkanlardan bah- Churchill'e kartı beslediği infia
a ''~ "e lin bir ifadesi olarak telakki edi-l\,. n, burada Almanuonın 
h • .., ır J- yorlar. Diğer bazı kimseler Hit-
t' &a~ SiYa.si nüfuz aramadığı- \erin nutkunda Amerilcaya hücum 

Noter Galip Bingöl işi Ele Aldı 
~\ı41iır an memleketlerinin is- edeceğini zannediyorlardı. Fakat (Kim kimle evlenmeli) mUsabaka-
~ ~1 bozmak ve dahili işle- bütün hücumlannı a_ Churchill'e sına memleketin her tarafındaki o
~ iltt tışınak istemediğini, an- tevcih etmit olması son Alman kuyucuların gösterdiği rağbet ve a

(~Sa.di alıf; verişte bulun- zaferlerinin, Hit1erin gayelerini 13.ka, şin1diye kadar hiçbir gazetenin 
\·a.,,ı: Sa. 5, su. ı de) + (Devamı Sa. 5, Sü. 2 de) /// açtığı mUsabakada görUJmemiştir. 

Bunu, hemen her milsabakanın ne-

-

ticelerini tasnif etmiş olan Noter ' I' ,... Galip Bingöl söylüyor. 
; . 1 1] f il )'j:'3 td l' I:} ,. Galip Binı;öl, ve Uç arkadaşı ak 
~ • ı ı - - ı •-•• • •- - şama kadar gelen cevapların tasni· 

lllns ve Radyo Gazetesine Göre Günün En fi ue meşgul olmuşlardır. otuz çift· 
.,._ Mühim Hadiseleri ten her birinde ekseriyetin reyini 
~ t tesblt etmek !Azım geldiA"i i~in yüz· 
'it- 1"tUtı.ler Irak ha\·a ku"-v&.erinin yarı~ını in1ha. ettiler. lerce cevaptan her birini otuz defs. 
\ .,,tak hiıkiımetl Hayfay .. giden boruları< petrol verllmeslnt menetti ••h ..... ~-\ 

11 
· _..,. İngilizler mukabil taarruzd .. uç bin e lr aldılar. 

1 ;3 :•.ı.t~erın nutkuna göre Almanların Balkanlardaki zayiatı 
'" \ 

0 lüden ibarettir. 
. tl\\·e 
t ra.;.\·ı 'trdünde lraka yürüınek üzere bir lıi.lrriyct ordusu ku
llldq. 

elden geçirmek 18.zım geliyor. 
Eğer bugün akşama kadar netice 

alınırsa hangi ~iftlerin evlenmesi mu 
nasip görUidUğü ve mUkAfatları 

kim1crin . kazandığı yarınki scıyı

mızda ilan edilecektir. 

, 

ti' . ' 
Altırcı r·o~er B. Galip Binııöl «Kim kimle evlenmeli» müsabakamız 

cevaplarının t1tsnifine nezaret ederken 

4 
Şarki Ürdün emİri, Abdullah İngiliz yüksek zabitleri1e bir anada 

Lehte 
Şarki Ordünde 

Irak Vaziyeti 
Görüşüldü 

Irak Naibi 
Bir Beyanname 

Neşretti 

Aleyhte 
Sabık Kudus 

Müftüsü lngiliz 
Aleyhtarı 

Suriyede Irak 
Lehine Nümayişler 

Yapıldı 
Kahıre, 5 (A.A) Öğrenildiği- Bağdat. 5 (A.A.) - HükOmet le· 

ne göre, cumartesi günü Şarki Ur-ı hindeki tezahürler bUyUk bir intizam 
dün Emtri Abdullah tarafından ye- içinde devam etmekte ve hUkOmelf" 
ğenl Irak sabık kral naibi AbdUI 1- her taraftan sadakat teminatı gel-
13.h şerefine verilen bir öğl ziyafe-ı mekledi.r. Filistin mUltecilf'ri ordu-

Devamı Sa. 5 Sil. 6 da X X • (Devamı Sa. 5, Su. 1 de) •= 

Tobrukta 
İngilizler 

3000 Esir Aldı 
Mihverin Elli 
Tankı Tahrip 

Edildi 
Kahı re ;; (A.A.) l:.ı;ııız umumi 

karargithının tebliği· 

Libyada: 3, l mayıs gecesi kıta

larımız mukabil taarruzda buluna· 

Bir Filo 
Cebelitarıktan 

Ayrıldı 

Cebelitarıkta Mühim 
Bir Faaliyet 

Göze Çarpıyor 
Linea, 5 (A.A.) - Ofi Fransız &• 

jansı bildiriyor: 
tngilterenin Renovn ve Elisabet1• 

zırhhlarile Sheffleld ve diğer baz. 
rak dUşmana attır zayiat verdirmiş kruvazörleri, muhtelif torpido muh
ve taarruzu yenilemek için d~man ripleri, Arc Royal tayyare gemiS• 
tarafından yapılmakta olan 
hkları ifna etmişlerdir. 

Sonum mıntakas1nda makin<'li kuv 
vetıerimiz yeniden faaliyet göster-

müteaddit denizaltılar ve bir sarnıç, 
gemisi bu sabah Cebelitarıktan ha· 
reket etmiflerdir. Gemilerin hareke· 
tini boğaz Uzerinde uçan altı tay·ya-

mi~lerdir. 1ı.lüteaddit dil!1man n1lifre- re himaye etmiştir. Askert limanda 
zelerine muvaffakıyetle hücum edi- ı:;imdi Al'gRs tayyare gcmısi t.iti e· 
lerek insan ve zırhlı otomobil ittba· h~m.miyeti haiz Uç gemi kalmıştır. 
rile zayiat verdirilmiştir. 

Habeşistanda: Debuh bölgeı-;inde 

Hint kıtaları 3 mayısta Emadani ve 

Cehelitank'da Faaliyet 
La Linen 1 5 ( A.A.) - Fransız; Ofı 

uıethert'i zaptetmişl<'rdir. Bu hare- ajansı bildiriyor: 
kA.t esnasında çok üstUn bir me\·cut- Dün bütün gUndUz CebelitarıkLl 

la yapılan dü.şmanın mukabil taar
ruzu tardedilmiş. düşman bir subay
la 250 erbaş ve er esir vermiştir. 

DUn Ambalagiye doğru giden mü
him mevziler zaptedilmiştir. tıe-ri ha 

dağ, Jiman ve kötrez UZC'rinde pek 
c;ok İngiliz deniz tayyaresile avcı ve 
bombardıman tayyaresi uçmuştur 

Gün batarken bir çok harp gemisi 
Akdenizde mane'\Talar )"llpmak ıç:n 

rekatı mütemadiyen terakki göster- açılmr.:ıtır. Akşam lin1and:ı ..;\rk Ro-
(Devamı: S&. 6, SU. 6 te) /§/ (Devamı: 'la. ı;. Sil. 7 de) /// 

GONON SES 1 
~·-------------------------Anadoluya 

Gidenler 
Yazan: 

REŞAT NUBİ 
Anadoluya giden bir mütekait 

akraba.ın, hareketinden bir gün ev
~eı vedaa geldi. Biraz yorgun gö· 
rünüyordu. Fakat buna rağmen 

evlenecek bir toy dellkanJı gibi za
n1ao zaman yiireğinden kopan he
yeean dalga1arile gözleri parlak, 
sesi !tıcak, fikirleri ce~urdo . 

Bu ruh ballni anlanıakta gecik
n1edim. Akrabam mUtekaitlerin ('O
fu gibi memuriyet bayatını Ana
dolutla gec:irmlş, sonra. mesut blr 
lhtlynrhk huJya~ile lstnnbuJun fa
kir , e sönllk bir n1ahalle'iine gellı> 
l·erle':nıi~U. Yine bir c;eık İ!ltanbul 

ınütekait!.-1'1 gibi tam bir hizrnet 

devr~sinl bltirmi, olma!-ıına rağn1t•n 
'ürudü dinç, kafa l'e k&Jbl henüt. 
her 'Şeyi anhyacak ,.e istiyecek bir 
~ağdaydı. 

Senelerin ağır ağ"ır zihnlml7<" 
&indlrdlji bazı flkirJerden kurtul
mak gÜ(' olduğu Jı;-in kendisini, evi1e 
kah,·eı,I ara•nda geçen a1Jak haya
tında ıne,ut banı.)·ordu. 11albuki 
JaakJkatte hiç öyle değildi. Kendi 
,-azlyetlndekl eski bir kliçük nıe

mura hiçbir oyaJayıcı çah.,n1a 'c
bllesl veremiyen 1ıu büyük şehirde 
iıdet& kaybolmU";' gibiydi. Kah\·edfl 
kendi ,·aziyetinde bir kB(" n1iıteka.

itlf' dedikodu, e\·de kadınln.rla a,ıtu; 
ka.vga.1111 yaıımaktan ba~ka i-:;i kal
mamı'jh. Kendinin artık bir ~~·e 
yaranıı)·aC'a~ı kanaatintten doılroa 
nıüt.mln bir hUzün ,.e beodbinlikle 
gitgide vücutten dü<. erek ölümii 
bekliyordu. 

~imdi bu nkla gehni~·<'n n1u-çakw 
kat göc;" fırsatı onu iıd~ta Yf"nldcu 
('anlandınn~h. Gidt."l'fıği kasabııoın 

( Liilfen oayfayı çeYİrİılİa) 
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Nasıl Geçti Yardım Sevenler Gem·yer istanbul Şubesi Mersinli 

M ersinli Ahmed'den hah· 
sedeceğim. Mersinli >.h· 

medi bilmem dünya kaçıncısı 
olduğu ıamatör zamanından ta· 
nınm. Daha doğrusu, yarı~ 
amatör veya gizli profesyoıı: 

Parisfe Şaşaalı 
Gecesi Tertip 

Bir Türk 
Edildi 

Ç··-"U 

• idare Heyeti Bugün Partide Toplanıyor 
Yazaıı : Be'bla Tevllk BAŞOKÇU ] !Bayan M. İnönünün Beyannameleri Köy1ere de Gönderilecek 

zamanından tanırım. UJlP 

amatör spor denilen şeyin, e1' 
az on beş sene evvel tarihe kJ• 
rıım11 olduğuna kani bulunan· 
lardanım. Çünkü yine en az <>!1 
bet sene evvel ben de, spor j~ı· 
le alakadar olan akrabalarııı' 
dola~sile az çok bu itin içinde 
bu:unmuş gibiyimdir. 

Telif ''e tercüme hakkı tamamile mahfuzdur 
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ŞukUr ki o akşam MUsyU (P) nin dan, Yine Mustafa Kemal Paşa ... Ça 
nnkkalede nasıl vaktinde kaldırılmış 
bir parmağının lşaretile İngiliz ordu 
sunu durdurduysa şimdiki dUşmanla
nnı da TUrk topraklarından öyle a
tacağı muhakkak olduğunu yazıyor
lardı. Bunları okudukça ve dinledik· 
çc gQya bu zaferi biraz da ben ya
ratmışım gibi içimde gurur kabarı

\ ındeltı yırml beş klşllik akşam ye 
meği banıı. uykusuzluğumu ve derdi· 
nıl biraz unutturmuştu. Sofranın 
tertibine, yemeklerin nefasetine, çl
çı.:klcnn süzelllğiıtc bayılmıştım. Ml-

Gaz" no arif el: ril ı-lhraç Ve ithal 
Teshit Edildi L _ Maddeleri 

afirlerdcn birkaç genç ko.dın Paris 
zarafetini cidden temsil ediyorlardı. 
Yemekten sonra yine etrafımı sar· 
'llışlıırdı.Blrçok sualler arasında, bir 
kaç gün evvel otelde dUzelttlğlm si· 
yi.lh tUl esvabımı kime yaptırdığı· 

mı ııonıyorlıır, benden tcrzimin ad

yordu. 

Tesbit E'dilen Yeni 
Tarif enin Bu Ayın 

Un Beşinden 
ltibare,ı 1 'atbik:ne 

Başlanacak 
resini istiyorlardı. Nermin: 

Diklşlcrint.kendisl diker. 
Dediği zaman ikimizin birden ya

lan sôylediğlmlze ıhUkmediyorlardı. 

O gece ben, Fransızların üzerinde 
bıraktığım tesirden memnun kaldım. 

Bu her gUn devo.m eden davetler
den biraz mahcup gibıydim. Nermi· 
'fle de bundan bahsettim: 

Bir gün hcplm1zi otele davet 
et: de bir Türk knhvcsı ıkram et, de· 

dı. 

Ben de Nerminln dedığıni yapllm. 
Bırkaç gUn sonra bütün tanıdığım 

V<' davotlcrıne gittiğim Fransız ah
bapları otel Balzak'a Türk kahvesi 
tçmeğe davet ctlım. Otelin salonu o 
gUn yalnız ~nim mlsafirlerlme has. 
redlldi. Bir köşede de çaylar hazır· 
landı. Saat dörtten itibaren akşam 
sekiz buçuğa. kadar salon doldu vo 
boşaldı. Davetlıterdcn gelmlyen bir 

• tek insan yoktu. lşi olMlar bürolıı· 
rından çıktıktan sonra do. geldiler. 
Ben mi.safırlerc alafranga bir çayla, 
alaturka bir kahve, ve lokum 
ikram ettim. BUyUk çay masasının 
köşesine hazırlııdığnn ispirto takı· 
mı tlzcrfnde kabvPlcrl pişirdim. Fe· 
hlme Sultanın bana dl1ğün hediyesi 
dıye verdiği znrlC zarf, ve fincanlar
kahvelcrl 'dağttım. 

Bu alaturka kahve d;ıve-

tinden Fransızlar pek memnun kal· 

ınışla.rdı. Bin mıfaUarla herkes geç 

vakit C\1eıine d8nUp salon boş ka

lınca. otel arkadaşları içeri doldular. 

lnsuızı, Fransızı, ltaıyanı. Amerika. 

'tısı, hepsi birden kondfierinl Türk 

' kahvesine davet etmediğim için bi· 

ı raz sıtem ctUlcr. Hatırlarını hoş et

. mek için o akşam yemekten sonra 
bır parti de onlılra kahve pişirdim. 

* :Mayıs ayının içinde yaşıyorduk. 

Fransız hUkQmeli bir klUp salo
nunda. bir akşam bir TUrk gecesi 
tertip ettirmişti. O gece Türkleri 
yakından tanıyan Fransızlar ve Ça• 
nakknlecle Türklerle harp etmiş as- Belediye Reis muavıni LQtfi Ak· 
kerlcrdcn bazılan orada Türkler hak soy, lktısat ve muhasebe müdürleri· 
kında nutuklar söyllyeceklerdi. le kaymakamlann iştirak ettığf ko· 

Bir pazar gUnU Nennlnln evindeki misyonda gazlno tarifeleri fosblt e
toplantıda bu haberi işittik. Orada· dilmiştir. 
ki misafirlerin içinde beni en çok ye- Tesbit edılen tarlfenın bu ayın on 
mcklere vo tiyatrolara davet eden beşinden itibaren tatbikine başlana
MüsyU (K) herkesten evvel sö:ı;e a·' caktır. 
tılarak o akşamki Tllrk gecesine bi- M T • · 
zi götürmek IJerefınln kendisine bı· ISlrçar§tSıntn amırı 
rakılmasmı bizden rica etti. Bız de 1stlm!Aklne ve esaslı bir surette 

tamirine karar verilen Mısırçarşısın-
derhal memnuniyetle kabul ettik. 

O gUnU, Ncrminle ben Türk gece
sine, o vakltki milli kıyafetimiz sa.
yılan çarşafla gitmeye karar verdik. 
Zaten benım çarşafım vo peçem va
lizde duruyordu. 

MUsyU K. Fransanın meşhur mil· 
hendıslcrlndcn birisiydi. Otuz beş 

yaşında kadar görUnUyardu. Yakı

şıklı, ağırbaşlı, sol gözüne yerleştir
diği gözlüğilc nereye girse göze çar
pıyordu. 

Neriman onun için: 
~ Fn.staki bUtUn şlmendlferlerL o 

yaptırdı. Şarklılara pek alışıktır. 

Onları çok sever. JlnttA ilk karısı 
Hintli idi. Sonra kadın bir isveçli 
ite evlenmek istedi. Ondan ayı·ıldı. 

Fakat yine aralarında daimi bir 
dostluk devam eder. Fransız kadın· 
!arı onunla evlenmek için canlarını 
verecekler ama, onlara hiç .emniyeti 
yaktur. Tekrar evlenmek istemiyor, 
diyordu. 

Her halde :MUsyli K. yaşamasını 

daki isUmldk işlerini tetkik etmek 
Uzere belediye mektupçusu Necati 
Çillerle imar ve istimlak müdürleri 
dUn mahallinde meşgul olarak tamir 
cdllecek kısımları tesblt etmişler ve 
Yenlcami arkasında eskı kuşçular Ö· 

nUnde yapılacak otomobll parkı sa
hasını da gözden geçirmişlerdir. 

Eyüp - Edirnekapı Arasında 
Otobüs Servisi 

EyUp. Edlrnekapı ve Sirkeci ol
mak Uzero ycnlden bir otobUs ser
visi ihdası halkın isteğlle muvafık 

görUlmUştUr. Bunun hakkında da 
tetkikler başlamıştır. 

19 Mayıs Bayramına 
Hazırlık 

10 Mayıs bayramında Te-ksimde 
yapılacak gcçıl resmini tuklp için 
bır tribün ın sına kar r verilmiş ır. 
İnşaata bir kaç güno kadar başlana. 
caktır. 

Edirnekapı - Otakcsılar Yolu 
İn§aatı Bitiriliyor 

Edırnf:'kapı - Otnkçılar ,.e Akar
çe.pne yoliarının parke kısmı Otakçı
lıır mcvkiini geçmi~ ve Edirnekapı 
mezarlık yolunun beşer met..e gcniş
lctllmesi faaliyeti de bir kaç süne 
kadar bitirilecek ve bu yolun par
ke kısımları bu ayın on bcşlnc kadar 
ikmal edilmiş olacaktır. 

Parls cennet gıbl gilz.cllcşm'işti. Çi· 
çekler, ağaçlar, ormanlar, tiyatrolar 
eğlenceler, seyyahlar, her taraftan 
no.şc ''e hayat fışkırıyordu. 

çok ıyl bilen hır adamdı. Babasın
dan kalan büyUk servete kendisinin
kini de ilAvc etmiş, bir ço)S Fransız 

kndınlannı s-ıpta ettirecek bir ömür 
sürüyordu. Pnrlsin içinde iki yerde 
birden ikamet ederdi. Birisi babasın
dan kalan gayet mükellef bir bliyUk 
daire. Burada resmi kabuller yapar. 
nhpaplarına ziyafetler verirdi. Di
ğeri de şehir elvnrmdıı, Fransızların 
(Garsoniyer) dedikleri çok sanatkA
rane dUzcltilmlş Uç odalı bir eve ben 
zlycn içinden merdivenli iki katlı bir ,. 
daire: Burada samimi dostlarına ken 
di dllo çaylar hazırlar ve kendisi 
hizmet ederdi. 

Erdal İnönü 
Hele Ankaradan gelen haberler 

benim neşemi arttırmaya ve kalbi· 
me ku\-vcl vermeye çok yardım edl· 
yordu. Fransız gazeteleri her gUn 
TUrklerln zaferlerini yıızıyorlar, kah 
ramıın Türk ordusunun tasavvur e
dilmez ydksuzluklıır lçınde nasıl ha.· 
•lkıı.lar yv.rattığını anlatmakla biti
remiyorlardı. Yine o genç kuman-

TAKVİM 
G l\IA l'IS DU 
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MUsyll K. her şeyi gUzel yaptığının 
görWmcsini ve takdir edilmesini pek 
seven bir insandı. Bunda hakkı ol- , 
duğu görUlUyordu. Parlsin monden 
hayatının bUtUn inceliklerine tama
mllc vAkıf, ince ruhlu bir adamdı ... 
Hemen, tanıdığım her kadın MUsyU 
K. nın evlenme mcselcsile meşgul o

lurdu. 

Dün Sabah 
Geldi 

Rcl ldiııılmr l\lllli t;'d tnönli· 
ınln kUçhk oğlu Enlııl 1nünb ile 
f~rnnl) t•t umum ıııııılıirii ,\il Rı· 

1.n. ('e\ ik diin ııahah eksıırt•,.ıe 

Ankurııclan şehrlnılıe gelnıh;lcr, 

Jfaydarpaı:::ııla \'nll '" L"'mnirct 
Mllıllir , ·ekili tııraflarındıın kor-

Muamelesi Birliklerce 
Yapılan Maddelerin 
İthal Ve İhracı Ve-
kaletin Müsaadesi 

İle Olacak 

Memleket müdafaasında yer alacak İstanbul kadınları toplantıda 

işte o akrabalarımın ı;por 
yaptığı zamanlarda, her sporell 
bütü?, futbol, veya atletizm, :.r. 
ya gureş, veya hokey, veya 
ğer herhangi bir sporun leva:~ 
matını kendi parasile tedar,.. 
eder, kulübüne ayrıca aidatını 
verir, gideceği herhangi bir 1~ 
re de masrafını cebinden ödet• 
di. O mesut spor devrind~ 
hediye suretile verilen bir ~· 
rnüı saatin bir can kurtara?::. 
midi gibi amatörlük ni~esl o 

rilmiş olan maddelerin, merkez· rak ilan edildiği ve takdirle ıkf-t• 
den hususi emir almadıkça biri&- §ılandığı bugüne kadar s~~~ 

İthal ve ihracı Ticaret Vekalc. 

tince teşkil edilmiş birliklere ve· 

toplantı yapacaktır. Bugün Parti merkezinde mem
leket müdafaasında yer almak 
üzere Bayan Mevhibe İnönü"nün 
dircktiflerile faaliyete geçen yar· 
dım sevenler caın~eti İstanbui 
şubesi merkez jdare heyeti biı 

Bu Loplantıda Bayan İnônü
0

nün 
beyannamesinin bütün kaza ve 
köylere kadar tevzii için hareke. 
te ıgeçilccektir. Beyannameleı 
Ankaradan İstanıbula· gelmiştir. 

lere girme,miş herhangi. bir mües- kataJ;ullilerinin her nevini gor 
sese ve kimseler tarafından ithal düm, duydum, ve tesbit cttiııt-
ve ihracına katiyen müsaade edil. Bu hususta, hiç kimse barı"' 

lstanbulu Terkedeceklerin Sevki 
Marmara Havzasına Gidenler 

Dün Trak'la Gönderildi 

Bu Vapurla Mudanyaya 460 Kişi Gitmesi 
Lazım Gelirken 27 Kişi Gitmiş Ve Bir 

Vapur Hareket Etmemiştir 
Istanbulu kendi arzularile ter· evvelce hazırlanmış olan program 

kedenlerden Marmara havzastna ile klsmen tadil edilmek suretile 
gideceklerin sevklerine dün baş· devam edilmistir. Dün akşam 
lanmıştır. İlk kafilenin seV':kinc haroketi mukarrer bulunan Tır
tahsts edilmiş bulunan Trak va· ı han vapuru seferden alıkonulmuş 
puru dün sabah saat onda Galata ve bu vapura bindirilmesi mukar. 
rıhtımın<:lan h rek t e m ~tm Fa. rer olan parastz yolculnr Akııu 
kat, bu vapurla Mudanyaya git· ' vapuruna bindiriln]İştir. Alksu va. 
mek üzere vesika alanların yeku· puru saat on sekizde limanımız· 

dan Karadenize mütevecc hen ha. nu 460 kişi olduğu halde bunlar. 
dan yalnız yirmi yedisi gelmiştir. 
Bu vaziyet karşısında Denizyol· 
lan idaresi mutat posla ile Mu· 
danyaya gidecek olan paralı yol. 
cuların da bu vapura alınmasını 
muvafık bulmuş, diğer vapuru se- ı' 
ferden alıkoymuş;tur. 

reket etmi~tir. 

Maarif Haberleri: 

Lise Bitirme imtihanları Bu 
Gün Sona triyor 

On beş günden'bcri devam et· 

mckte olal'! lise bitirme imtihan· 

lan bugün neticelenecektir. lmti· 

hanlarda muvaffak olan talebe

den yiiksek tahsile devam etmek 
ısti; c.nleıin devlet olgunluk imti. 
hanlarına mayısın dokuzuncu cu_ 
ma gunu başlanacak ve o g~n 
edebiyat ve fen kolunun türkçe 
kompo7.İ!lyon ımtihıını yapılacak. 
tır. 

Devlet olgunluk İmtihanların· 
da sorulacak sualler henüz Maarıf 
Vekaletinden gönderilıııemİftir. 

Üniversitede imtihanlar 

memesi ve aksi halin mesuliıyeti 
mucjp bulunduğu Gümrük ve 
inhisarlar V c.kaleti tarafmdan bü. 
tün alakadarlara bir tamimle bil. 
dirilmiştir. 

Deri Fiyatlarının Yükseliş 
Sebepleri 

Fiyat müraka'be ıbürosu, son 

gün1erde ansızın 65 kuru~tan dok. 

sana yükselen deri fiyatlarını ve 

yükseliş sebeplerini tetkik etmek-

te-dir. 

Sümerbank Umum Müdürü 
Hereke Fabrikasında 

Bazı tetıkikler için §ebrimize 

gelen Sümer Bank Umum Müdü. 

rü Bürhan Zihni Sanuıı, bankanın 
umumi i~letmeler müdürü Bülend 

Büktas, atölyeler şefi Ömer Al· 
oyik j)e birlikte Herckc fabrik.a. 

sını teftişe gitmişlerdir. 

Et Fiyatları Yeniden T es bit 

Edilecek 

kül yutturamaz. 

Beynelmilel spor nizaınal:,i; 
da me:ıkurdur ki: «En ufak l• 
h~iye alan a~am profesy0 'f iji 
dır». Karadenız uşağının dcP 
gibi: «Hapuni pen teme>~' 
kara kabuklu kitap teyor!» . • 

Ne ise gelelim Mcrsinlı~: . • •.• __ , etli 
Mersinlı bann açıkça ıunu iıfl: 
ve ben de kendisine hak "erci 11 «Açlıktan nefesim kokuyordu'. 
profesyonel oldum, Allaha !rıı 
kür, arada cebime bir kaÇ r 
papel atıyorum». •e 

Güzel! Kimin ne deıııeS 
hakkı var! :: .. rı~ 

Yalnız ben g~çen p~ sU tb 
yapılacak Mersınli • _:rekırc:l"'.uı 
gürq müsabakasının yüzde.>01. 
beraberlikle biteceğine kall1,ot" 
duğum halde Mersinliye 

dum: rtı' 
- Ahmet, bu İ§te anlaJ 

var mı? ııJ' 

Fiat mürakabe komisyıonu 

be~ günde bir toplanarak et 

yatlarını tetkik etmekteydi. 

Ahmet bana öyle bir tell'1 ~ 
verdi ki, benden ba~ka h~ıı· 
aldanabilirdi. Aldanır go~ 
düm, aldanmadım. Gitmcie jjıı' 
verdiğim halde gitmediJn, ç ıııı1 
kü neticeyi evvelden biliYO~_,i11 

on tııv-ve o netH:e de tamamile tll r'' 
fi. ettiğim gibi çıktı ve maÇ. be 0t 

berlikle. bitti. Gariptir ~. 5Seıı 
muharrırleri de bunun ıçıttıtri· 
çıkamıyarak hakikati kaleJ11 dıJ' 
nin uçlarında geveleyip dut 

Bu müddet perşembe günü bil· 

tiğindcn bu clefaki toplantıda et 

fİl:atlarının biraz indirilmesi hak. 

kıı:.tda görüşülecek.tir. 

Bugün Hıdrellez 
Kağıthaneye 

Vapur Seferi 
Uııglin Jlıdrclleı:dir. Bu mü· 

na!.ebetlo Haliç Yapurlıırı mu· 
nkkat l~letmo iılaresl K:"tğıthn
ncye seferler tertıı> etıni~tlr. Ay 
rıı:a Köpril • J:)·iiı> arasınıla ı;e

frrlcr ilftve eılllmiştlr. Jlalkın, 

lıııg\inlerdc rahat ııcyahııtlcrl i· 
ı;iıı lı<'r tlirlü tedbirler alınmıştır. 

lar. 111' 
Buna ne lüzum var ba~ el' 

Her §eyi olduğu gibi kab~. ;t 
mek lazımdır. Ne kendirn~ı.11' 
ne de başkalarını aldatrnı~ 
ve eğer, baıta beden tet~l) et' 
genel direktörlüğü ohnak -~~f. 
alakadarlar müsaade bUY ... ııil' 
laraa amatörlük _ prof esyof1e ı1l1' 
diye bir makale silsilesi yaı•ı,l· 
ki kainatın parmağı ağzında 
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l\IUsyU l{. ilk tanıdığım gtlndcn
beri bana. çolt yakınlık vo hUrmet 1 
gösterirdi. Haftada en aşağı iki üç ı 
defa Nerminlc beni çaya, yemeğe ve 
tiyatroya davet ederdi. Danslardan 
ve Montmartr'ın delice eğlencelerin· 
den hiç hoşlanmazdı. Hele yeni açı
lan resim sergilerini bize göster
mekten pek zevk alırdı. 

lstanbulu terketmek arzularını, 
verdcitleri beyannamelerle ız.'haı 
ve se\ :derini talep eden vatan· 
daşlardan bir çoğunun herhangı 
bir sebep ve suretle böyle birden
bire harekeuen sarfınazar etmek 
ve keyfiyetten vakit ve zamanile 
aliıkadarlnrı da haberdar eyleme· 
mek suretile ihdas ettikleri yakı
şlksız va.dyet yüzünden maruz 
>kalınması tabii !bulunan mııddi 
zarnrlan önlemek Ü.t.ere, devlet 
Deniz.yolları idaresi, Mudanya ve 
Bandırmnya gidecek yolcular için 
hususi vapur tahrikinden sarfına. 
zar etmek ve evvelce luızırlanon 
sevk programını ilga eylemek 
medburiyeıtindc kalmıştır. Bundan 
eonra gidecek parasız yolcular, 
mutat seferlerini yapan vapurla
ra bindirilmek suretile sevkedilc. 
ceklerdir. ..,. .. .._ ___________ _.~.ı 1 Karad~niz hattına gidecek be-

yannameli yolcuların sevklerfoe, 

!;iılıınmıı:lardır. 

Üniversite hukuk ve iktıııat fa. 
kültelerinde yapılan yazıh eleme 1 
imtihan lan nctkelerinm talebeye i 
tebliğine başlanmıştır. Hukuk fa. 

kültcsininkiler de bugün tebliğ ~------------' 
olunacaktır. 

talanslı ve köşesini boş. bseıı· 
mamamı benden rica ettı. ı•• 
spor bahsinden gayri yazı >:11ıı· 
marn. Bu yazı zülfü yare do ._,. 
du ise kusura bakılmasıl'I• '0•• 

rın Kör Kadı iyileş.ir, ben ele: 
.tadan çekilirim. cı 

Sn.dun Galip Sşv:, 

--!!!!"!'!!~111"!!!~~~!!!!!~------ii 

GO'NEŞ: 5,53 9,4.4 

ÖGLE: 
1ıa,11 5,01 

İKİNDİ : 17,04 8,54 

AKŞAM: 20,09 12,00 

YATSI: 21,55 1,45 

DıBAK: 3,56 7,47 

yabancı ı cleğlldl. Bir eski nıUteka· 
idin fikir ve faaliyetine kar.;ı mıls
tağ'nl olacak dcrcce)e hcnliz gel· 
mcınlş olan bu ka abada adum 51· 
rusmıı geçeceğini, hatta belediye, 
yahut tm,ka. iblr 1dnrede haline gö· 
ro blr iş bulıırnk kendini ı;östere
<'Cğlnf umuyordu. Ve şansı yardım 
tıderı;e bunun hakikaten bölle ol· 
nıasın::ı bir rıuınl ıle yoktu. l'\IC.'}hıır 

dtomadn lkfnı~ olmaktansa 1kl c\'· 
il bir köyde birinci olmak hayırlı· 
dırı> ı;iiz.linlln hakikati, ounn 1ı:ln 
bir kere dalıa tccclll etmek iizt·· 

rl"ltli. 
Mütekait nkrabaın Ulerlndeki 

bir ağırlığı llkelemiş gibi bir yeni 
lıa)nta do~na duyguslle projelerin· 
den b::ıhse<lerken dil ünU)ordum: 

nu hayırlı te lr sade onun de
l:'ll, çoluk çocuğu ''C torunlan Uze
rlndo ılc kendini gösterecekti. 

Ncrmlnde tanıdığım ikramcı dost
lar arasında M. biraderler de başta 
sayılabilirdi. Sonradan bu d<irl kar
deşin her biri tali ,.o tesadUfün yar
clımilc bugUnkU I<"'ransanın a)-Tı ayrı 
memleketlerde elçllikierlnt yapmak· 
tadırlar. 

(Devamı var) 

An:ıdoludan korkar. Bü~iık be!}lğl· 
mize muhabbctlnılz. pek fazla lıir 

,ey ifade ebnl3 en naz.ari bir hlır
ınet ,.e c\·glden ibaret kalır. Son· 
ra" Anadolu 1 tanbulluya UI• temas
.ta bir buruk me)"\"&. gibi gelir, fa· 
kat bu gericidir! Az zıımanda o 
dn 1 ~111 olmıyan bir aşı Ue izi 
kendine bağlar. öyle ki, sonradan 
anınıza giren nıe nfelcr ne kadar 
uzun olursa onun ıln hastnlığmı 
o kıular şlclcletle duyar. ,·e hamum
nuı,urı anl'ıık o toprakta ya~amak 
,·c ölmek lı;ln yuğurulduğunu hü
tUn ku\"\"etilc <lomurlıırmızılıı •lu
~ arsınıT~ 

Kondl te<.'riibclerlnıltı bilirim. ts
taııbwdan <'ıkmu~ an lnsıın e,.., el:. 

Annıloluya gitmek Uzne olo.n 
\Btnnda lanmız belki tstnnhuldan 
ayrılırken ıılşmanlığa benzer bir 
hUZUn duyacaklardır. Fııkat bunlar 
bfhnclldir kf, Anadolu kendine ge
lenleri hl~blr zamıın pi nıan bırak· 
maını-: bir \efil kucağıdır. 

REŞAT NUR! 

Ralf Tal-si Oto,mobilini Yabancı 

Bir Kızla Paylaş•yor 
Raır Brlcrly o ak':aııı hlr davetten evine 

döniiyorıtu. Aııartımanı, hiıtlin kibar flekfir-
!arın otıırtluğu lllt'':hıır l'lkndllly ııınhalle

&lnıle, 1\lal<len ı;olmğınıla ldl. 
Sokağa "ıktı~ı ı.aman ı;htıtctıt bir yağ

mur yağıyordu. YU:ı:li, gözıi, kolalı beyaı; 

gömleği ıslanılı. 4811 havada taktı! bulmak 
pf'k giiç olıwukıt ıllye dii!}iinlirken, karşıdan 
kendlshıu tloğru lılr otomobilin gcldlğinl 

gördli. 
Rnlf bu fır atı knçınnak btemiyordu. A· 

,·az.ı ı;ıktığı kadı:ı.r h~·kırmağa baı;ladı. Tak
el ona doğru gelirken yavaşladı. Taksi şö· 
förlerinln ıık,.lllklcrlnt pek iyi bllen .Raif he
men arnbaya doğru k<rymağa ba!}ladı. 

Fakat ayni zamanda bir genç kız da tak
!lye do~ru 11crlemi' ,.e otomobllln öteki 
kapısını ayni dakikada. aı:mı,tr. Raif olıtu
ğu yerele durdu. Genç kız tattı ,.e ahenkli 
bir se!lle: 

- Bu tak!ll~e ben bineceğim dedi. 
Raif şapknı.,nr ~ıknrnrak sellim , ·erdi. Ta

llhsiz.llğlnc kliserek oradan uı..nldıu,:mağn 
hazırlanırken şöför ııtize karıştı: 

- 110.yır l\lls, dedi, en önce beni o görUp 
~ağırdı. 11k mlişterlm kcnıllsldlr. 

ŞöförUn tavrından arabaya ııahlp oldu{;-u 
,.e kbnl 1 terse onu blndlnnekte serbest ol· 
duğu anla ılr3ordu. 

Genı; :kız. m<.'~U \"C mağdur bir taHrlıı: 
- J>ekl, dedi. 

YEŞiL GÜL 
Yazan: Roy Wikcrs -t-

Yağnıur şlıhletle ~·ağıyordu. Ye genç kı· 
7rn dıı ııccle bir yere gitmek L-;tedlği helll 
idi. Raif, .kıu ba!jtan a.'jBğtlB kadar süzdük
ten sonra ,öyle dilşilndli: 

a~nıu. sözlerden ho~lanmıyan dür\\st 

bir kıı.a benziyor. 

1-ionra kım doğru dönerek: 

- Affedersiniz, dedi. lln\-a tok kötil •• Bel 
ki sizinle bir nnlaşma yapmak mümklindiir. 
Mademki şoför, hııkkm bende olduğunu 

öylliyor, mllsaade ediniz de gl.de<'eğinlı. ye-
re kadar sizi bırakıılım. 

Gt·nç kız hlr an tcre.ddüt etti. :o:-ıokak fe· 

nerlnln ı'ığı etrafı ikfıfl dere<·ede aydınlatı· 
;yordıı. Raif Brlf'rly kmn bU;yiik nu•nekı:ı'. 

rengi gözleri ,·c lnre gllzt'I bir ylizii olduğu 

nu farkettı. 
.:_ 'l'eşekkUr cı1erlın, rla,·ctınlzi kabul e

det•eğiın .)alnız bir ,artla .. Glılcceğiın .)'ere 
kadar taksi ne yaz.ıırsa ben ,,ereceğim. 

Rıılf kapıyı nçıırak ku.a yol \\"erdi: 
- J>ck l'ıtli, dedi, Ölle yaparız. Xereyc 

glbnek l!ıtlyon;uııuı ! 
- !Plkadllly'de ~ lalden okağırun köşe in· 

Çeviren: Rezzan A E. Yalman 

de inmek lı;terlnlı Fakat oealıa lı.; de bu ta 
rafıı nıı gldiyor.;unuı;. Yolunuzdan alıkoy

nııyııyını. 

- llııyır, ben de 1aru o tarafa gideceğiın. 
Bu özler adece nezııket için ~'.\·lemnemlıı 

ti. J?alf'ın da gideceği yer ayni ;;,ahallenl~ 
ayni sokağı idi. Şöföre adres söyledikten 
ı;onm genç kızın yıınına oturdu. ~·ak ı ha~ 

rcket ederken bir şey öylemlş olmak için 
dedi ki: 

- ;undan fl i bir nnlaşmn. ~·apnmazdık 
değil nıi? 

- ·ezaketlıılze teşekkiir etlerim. 
Bu cc\'aptan ı.onru genç kız. !\Ustu. Jlalln· 

den ııı:uıı bir konuşınuğa glri.,nıek ist<.'mö
ıll,i!'l ıınluşılıyortlu. l'aban<·ı bir adamla hir 

takoıl !~inde b<'raher bulunmak kıza helkl 
ııt'k ac-alp giirUnı11ilpırılu, fakat bu yabanrı 
ile fazla snınlmf olmak da istemiyordu. Ha
linden, ta\TJnılan Lomlranın ıa.,11ağı tabaka-
5ından obnadığı belli lcJI. Yanında oturnn 
adama emniyet ettiği de anlaşılıyordu. Çün
kii Çi:klngcn bir hail 30Jıtu. Raif bunun na· 
ıl bir kndm olduğunu te blte lÇalı~ıyordu. 

o'r 
l"eslnden, basını tutmıund:ın nsil bir "''"!,.; 

• • dtı" 
duğu belli idi, fnluıt acalp blr ıuıU 
d<.'ğlldi. ,..-

llf'r Mkal< feneri füıünden ı;eçcrı.cıt 
dikkatlo buluyordu. f 

- Gıiııdl\t guzllo de 1,akıls:ı 3ine ç-.o~ ~· 
zel bir kodın ... ı~aknt lrn.rtpo tuıınrdıt1' d '' 
zel kadın tiıılerlne :hlı; benzemiyor• '\.# 
kadınlardan yorulan vo hıkan cr1'el< 
rüya!lna. ı;irC<"ek bir glizelliği ~ar. 
dlJ'O dti~indU. ,o 

Ot-0111obll Plkadllly'o 'a.rmL'ih· l'\lııldrlll'tfl' 
knğmı köşesinde dul'du. Rıılf genıı ııııB1~1t61' 
di inin de lburndı:ı. ıneceğinl söyleınel' ce1ıııt1!!" 
Sonra bunun bir ıhllc diye tclfikld ı;ııı."''' 

inden korktu. Kız. taksi saatine b# 1Jllrıı'
1 

ı;onrn bir şllln llo dort peni tutan 
Raırn uznttı: tıll3ııl' 

- Tl'şekkiir ederim, cJcdl. nıın:l 
lılr İl ilik ettiniL. t ,.ıı· 

- Ben &ize teşekkür <:derim. )1'ııJ.1l ,.~r!f 
bCtl fil para..•unı iz ,·erdiniz, bu işte 

çtktrm. . 1,ııl r' 
- ;:.;e ynıınlmı. na~ka tlirJUo;ilııll J;P. ı\ll'p 

deınt'r.ıllnı. '.l'ekrar tcşekldir cdrr1111
' 

ti k . ıt' rnlıa ı 'crsın... ıır. ~ 
Clvartlakl bir diıkk!inın kıııu cştğlll 11ı11"

1 

bir _1f. 
lerunlş oları bir nclaın ileri doj;"rll . ı;,. 

l 0dı· ıJ 
attıktan onrn. tekrar oraya. giz c 14 1" 
yabancının itinalı bir fiCkllcle gtytnJll r' ı:r' 

fıJ ,,ıl 
hoylu tıır habcş genci olduğunu dllt l'. 
Şofôrc biraz. tlalıa Ucrdeki soı.oğıı J(tı ,-ıırı 

(DC\ ııJlll 

lr 
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'C Maziden Canlı Masallar J 

K ANLI ÇUVAL 
Kuru Havuz - Pike Hü~umlan - Müthiş Bir Cinayet Kadı Sicil.ne 

Bulgaristanda Develer - Çerçeve 
Geçen Bir •• uya l ___ Y_a_z_a_n_: _M_lt_a_t _P_ER_IN __ _ Kuru Havuz jYazan: 

lh~r Mlamla.rl Bu kadar müthiş 
doayet gönnedim. Aıdamm t\iy. 
leri diken diken oluyorl 

Gecenın karanlığında Samatyanın 
dar sokaklnnndan birinde iki gb1ge 
gözüktü. Duvar diplerini takip ede
rek yUrUyorlar, ikide bir güçlUkle 
taşıdıkları çuvalı yere koyarak din· 
lenlyorlardı. 

-Artık ferUği çekmek zamanı· 
mız geldi. 

Dedi. Uzun boylusu .cevap verdi: 
- Çuvalı şurada bir çukura ata.

bilsek, kaçmak kolay. 

Almanların iki büyük saffı 
barp gemisi, Gncisenau 

ile, Sharnhorst'un, Fram;ız sa
hillerinde Brest limanında tamir 
gördüğünü ıduyan İngiliz tayya
releri, at~ üzer.indeki pervane 
glhi mütemadiyen burada dolaş. 
makta ve -gemileri bombardmıan 
etmektedir. Şimdiye kadar bu 
26 şar bin tonluk iki Alman gc. 
misine l l tan-c hücum yapıhnı§, 
ve İngfüz ıt~liğlerine göre bir 
lkaç. isabet de vaki otmu~tur. 

\_2_11PAP Bul9aristanda Develer Kara Çelebi zade Olüm Yolunda 

Birdenbire gecenin sessizliğini bo. 

tan keskin bir düdük sesi duyuldu. 
Gölgeler içerlek bir kapının pervaz. 
lan arasına. girerek saklandılar, Da. 
ha ırice olanı küçUğüne: 

- Yakaltlnırsak hapı yuttuk. 
'8c'kçi bl:ıo doğru gelirse sakın çu· 

lı bırakıp kaçma. .. 
- 'Merak etme .•. Yakayı ele Yer· 

tflelttense bekçiyi şlşleriz olur biter. 
- Yooo .... nu olmaz, kafasına. bir 

r,y vurur bayıltırız, yalnız çuvalı 
bum.da brrakman1ak llzım. 

Cumb:Lların birbirlerine solrulduk
Jtın dar sokakta.ki, Arnavut kaldı· 

t"ımları Uzerindc ayak sesleri duyul
du. tkl adam Adeta duvara. yapışmış. 

l 1ardL Nefes bile almıyorlardı. Bekçi 
1 

tklde btrdc dUdilğ!lnU 6tlürUyor. San 
'ki hırsızlara, belAlılarıı.: <Ka.çm ben 
ı;cltyonmn demek 'istiyordu. 

Bekçi, min önUndcn geçerken çu
nlı gördll. Fakat aldırmadı. Birkaç 
allrm gıtUkten sonra. durdu. Elek· 
trrk fenerini çuvala. çt-vlrdl. Ve kor· 
lm no karışık bir hayretle: 

- A: ... l{an. 
Hakikaten çuval pıhtılaşmı~ kana 

bulanmıştı. Bekçinin tüy'leri ürperdi. 
Gecenin bu saatinde, kanlı bir çuval 
içlndo .ancak b1dUrUlmUş bir insan 
buluııablllrdl . Yavaş yava.t yaklaştı. 
Çııvalın yanına geldi. Elini uzattı. 
Demek adamı bir tarafta harcamış· 
ıar, sonra da. bir çuvala koyarak de
nıze atmak istcm~erdi. Bekçi çu
'\talda n elini çekti. Zınciri, koluna 
bağlı dlldU#{lnU ağzına götürllrken: 

- O!! Yandım! Diye bağırdı. Ka
ı:asma kat1 bir el.simle vurulmuştu. 
Bckç! cuvalın yanma. yıkıldı. 
İki g61ge çuvalı aldılar, sokağın 

karanlık tarafından, duvarlara. sUr
tUne sürtilnc yollarma devam etti· 
ler. 

* Sabah yıtkla.şıyordu. BOyil#tt kU· 

çU.,<'lilne: 
- Dikkat et, dedı. t.ıler sarpa sa· 

nyor. 

Çuvulı, boş arsalardan birindeki 
bir çukura attılar. Ayak sesleri git
tikçe yaklaşıyordu: 

Uzun boylu gölge: 
- Kaçalım! ... 
Diye bağırdı. İkisi de alabildiğine 

koşmağa başladılar. Bekçiler: 
- Dur! Dur! ... 
Diye bağırıyorlardı. 
Sabahın alaca karanlığında. bir ko 

valamaca başladı vo uzun müddet 
dcvnm etti. Nihayet sur haricine 
çıkmışlardı. Uç el ıııllı.h atıldı. koşan 

iki gölge cV\·ell biraz sarsıldı, kısa 
boylu adam kalm sesle: 

Ben cevap verdim: 
- Fa.1cat bunu frlnhla da hal

letmek kolay.dır; malum ya me· 
cellede bir madde vardır: 

Bir iş d.iy.k oldukça müttesi 
olur. 

Müthi§ Bir Cinayet 

Isabet 1 Bunu nnladıl. Fakat Y iik-sek sesle gazeteden 
gemiler niçin batrnıyod Niçin parçalar okuyordu: 
batlTllRJnryor~ Bu suali bir lngi. cBelgrad bonibazıd'ımanı es· 
liz dC>Stuma ı:ordum bana gayet nasmda en aşağı 20.000 kişi öl. 

~ k k 11 ki d' lm~Ür. Şdırin elektrik ve su 
sogu an • r a şu cevabı ver ı: tesisatı ta.hr~ ed•ildiği için, Bel-

- Batırılamaz 1 Çünkü 'bıı.tı-
rılmasına .imkan yoktur! ıgrad günlerce susuz ıre elektrik-

- En!'lelendik, dedi. Ben hayretimi gizlemedim, 5İz kc\lmıştır. * fakat 0 ibunun üzerine dedi ki: Ankaz altından hala cesetler 
Adm ne? - Satamaz. Çünkü gemiler çıkanlana:ktadır ... > 
_ Altındlş Arif... kııru havuz:da kızak üstündedir. Sonra bir ıbaşka havadise 

- Babanın adı? ~eçti: 
_ Züğürt Mehmet... Pike Hücumları «.Bombardrman tayyareleri. 
ötekine sordular: eanayi mıntakasm<ia büyUk yan.. 
- Adın ne? B iT arkadaşla, yine Gneisc. ~nlar çıkannışlardır. Bu yaJ\Gın. 

H nau ve Shcırnhorat saffı t ~ d · '- - .J fi · - Cüce asan... ann ı§1.4;ın a yenı ıncue enn 
_ Babanın adı? lıarp gcmilerinm hiç olm87.Ba ne- ıtayini dana kolay olmuştur. Di-
- Bılmlyorum... den işe ya.ramıyacak §ekilde tah- ğer bir tchre hücıµn eden tayya-
- Senin baban yok mu? rip edilmodiğini konuşuyorduk. reler, parnrütle ı§ık atmışlar ve 

V O bana bir gazeteden bir ba"- k l ~ b '"""i b - ar a.ma... ,. -gece aran ıgını _ u aurcı• e er• 
_ Kanh çuvalr ne yaptınız. makale ok.udu. Bu makalede taraf edip hodeflerini tayin et-
- Kanlı çuvalı mı? Böyle bir şey- a~ağı yukarı deniliyordu k:: mişlerdir. Yangınlar kırk kilo-

dcn malQmatnnız yok... «İngiHzlcdn iki üç pike tay- ımetre uzaktan görülmekte idil> 
İki yaralı. yanlarındaki •bekçi- ya resi yok mu ki. bu gemilere Sonra gözlüğünün camını kı-

lere dayanarak yUrUyorlıırdı. Hava hücum etıtln 1 iki üç pilot eğer ravatile ailcrek bir başka hava· 
artık adam akıllı a)'dınlanm.tı}, işle· ölümü gözlerine aiırlar da bun· dise geçti. Bu havadrs, meşhur 
rine glden erkenciler de yolla<& dö lara bir pike hücumu yaparlar- lkesiik. bacak ve kes'k kol hika-
külmllşlerdl. •a. •bunları tamnmilc mahvet- yesj idi. Burada katillerden biri· 

Birkaç saat evvcl ka!nsına '\'U?"U• m~ kabildir!> 'ilin itiraflarını okudu: 
ıan bekçi ikide birde ~pkasını çıka Doğru söze ne denir'? c:Evvela ellerimle adamın bo. 
rıp baştnı Oğu)'Or, önde gldcn, biri Fakat gariptir hali alem bilen ğazını sıktım. Bu kafi gelmeyin. 
uzun biri kısa boylu iki adama kin- eöyler bilmzyen söyler! ce, duvardan ipi istedim. Boy· 
le bakıyordu. Sonra. ilave etti: nuna geçirdmt. Yanımdakiler 
~arsa.ya geldikleri zaman, uzun _Biz de- bir pike hıücum duy adam çabuk boğulsun d.iye kol-

boylu Altmdiş Arif elile gösterdi: .duk; şimdi bütün heaaplarıımızı !arından bacaklarından çektiler. 
- 1ışte Bay komscr şu çukurda. ibunun üzerine Mna. edertz. Hal. Sonra cC6edi aldık, mutfağa gÖ· 

Cüce Ha.o;an arka.da.şına: c01du ola· Jbuki. bunları tahrip etmek için türdük. Burada ovvt'la bafınt 
cak> der gibi baktı. Sonra ayağın· pike yapılmıa bombanın tesiri kestim. Sonra kollarını kestim .. . 
dald kurşun yara.ıımı unutarak gldip 1amamile sathi olur. Güverteyi Gövdeyi bir çuvala koydum .. . 
göstermek istedi. Birdenbire: ıhanıp eder. Fak.at bomba yük- Bu esna.da Salihin karısı lamba 

- Vay anasını, bu beldyı unuttuk ~e:kten atılırsa. o zaman bir kaç ıtutuyoTdu. Öteki de yerdeki 
dedi. kat zırhı delip içeride tahribat &anlan yıkıyordu ...... » 

Komiser bekçilerle çukura. doğru yapması mümkündür. Cinayetin tamlatını okumnğa 
Ucrledl. Hepsi birdenbire dohşeUe .Askerliği ıı kerlcre bıraksak devam etti -ve mmtdandı: 

A imanlar, Bulgarist.ana 8Ü-

ru .Uru deve geti.~llerl Vakanüv.is tarihleri tuhaf şey· ra'k ka~ı Kara Çclebizade Abd~\, 
Bu develeri nereden getır.rm~ er, 1 ) .inJd .,,ur 
niçin getirmişler? .B.ir muharrir ler ya~makta Evliya Çelebiyi gö • aziz Efem:lfom narlı iş er ~1 .ı tlı 

d • gede bırakırlar. tahsil.in aleyhinde fazla ~ıouc 
ıbu suaılerin ceva.:bım ara ıgı za. . .. . .. · ·ı . d 1' rd ı_ nd. k ndi:s.ine caca.ba Kıtdı sıc.ıllerı el sıiru memesı ve avrandığı gÖsteri ıyo u. b c• 
man ı&e ı e ~..: _.ıı.. f d"I . ı- 1 Ş hird d • b·.A.-anı a, ib l Abn deve yaptı· &J' • mu.na. aza e ı metıı azım ge en e e sa e yagı UDJ kıl' 
1
w un ar l k;lnyan~asın? » dcye 1 devlet kütükleri olarak kabul edi_ ladığı ateş ta'biatli pa.d~nı n" 
gt mcm o er o lirler. !ağına giımişti. Derhal bos~: 
soruyor. l e.k Bu kütüklerde yalnız günlük başı Dü.çeye bir hüküm gÖnd •• 

· Herhalde bu <ieve er, cç 1 l d ıb' e'\'f"' 
.dove<:i develeri yoku§B amanl> hayatın akisleri yer bulur. lam· - stanbul ka r:ı.ını ır z: d•' 

ok · · t' · ı e lar, belediye kararları geçirilir. ı ka koyup deryaya çrkanp 
8 

bl' 
§arkısın.ı aöylom ıç.m ge ırı m - Sicil sayfalarında hak ve silinti !arın birinde boğup deryaya 
mi.ştir. Yoksa d;velcr ezcii bir 1 
ekin> in sembolü olarak mı ta· bulunmaz. Naima tarihinde oku· ragasın l.. .. lır 

~mıyor. 

Motörlü kuvvetlerin yanında 
doven.in bulunması hakikaten 

ciikıka.te §il.lan.dır. 
Bellti de Ahnanla.r deveye 

hendek a.tlatma.k istıyordur. fa. 

kat bu sefer, hendekler çok de

rindir ve geni§tirl Dikkat etme. 
li develer atlarken deve oma-

sınl 

Çer<ieve 

M ~ur §aİ.r Necip Fazıl Kı. 
&&İtÜTeıt, çerçevosini bir 

€3Zoteden hir gazeteye naıtlet· 
miş; yani bir (epeden bir tepeye 
§ahin uçurmuş! lı!k yazı~nnı me· 
rakla, d&katle okudum. lki se· 
ne evvel bu çerçeveyi meğer ye. 
nı n~letıi,ii gazetede kurmuş
ımuşl Şimdi tekrar sılaya dönü
yıormu~. Jlk yazısı yine d>~ ~e
den ben söylerim, ben bılmm. 
Ben' anlarım. İdrak bende, iz'an 
:bende, görüş bende, durbinlık 
bende I> diye başlıYor· 

Şurasını hatırlatalım ki. iki 
seneden'beri söyledikleri de za
ten budur. Binaenale>•h yeni ta
ımdığı gazetenin okuyucuları da 
kendisini bıra•ktı'kları yerde bul_ 
muşlardır. Zaten iki senelik bü
tün yazıların hulasası da eben> 
<lir. cBen> yü:ıün.deki tik glbi 
ıhi16 değişmcrniıı.tirl Bu b~ımdan 
ç_erçeve daima bir portrenin çer· 
çev i olarak kahnıfltr. 

AHPAP 

duğumuz bir fıkrada ·bu devlet Bostancı başı Düç.e hükınU .~aıı 
küt~lerinde rüyaların •bile tescil almaz öpüp başına ikoydukntlı• 
edildiğmi göriiyoruz: eonra derhal A:bdülaziz Efe. eri 

Dörduncü Sultan Murad lst.an- nin yalısına gitti. Bir kaç yenıÇşa' 
bul kadrsı Kara Çelebizade Ab· kadııyı karsa tulumba edcre1: ii1' 
dü18.ziz Efendiyi Kıbrı:sa sürerek hilde bekliyen aekrz ç.i.fteli büY 11, 

yerine ayni aileden bira:derzadesi bir kayığa attılar. Orada b~tıı' 
Kara Çele:bizade Mahmut Efendl et ba~ı kendisine clhük:mÜ 9 0ş 
yj tayin etmişti. Y en.i kadı iş ha· ni> yi okudu .Bundan şantıı 
şınJa iken 1040 senesi Rebiüla· kürekçilere emir veTdi: 
hırının yinnind günü bektaşi der- - Kızıl adalara çekinizi.. 11, 

vişlerin~en Koyun Dede mahke· Kadı efendinin rengi bııl ~-
meye gelmiş ve: rnu gibi saramuştı. Bostanc.ı 

-. Çabu~ şu hükmü tes:il <;~~·.: ya yalvarıyordu: ıjııl 
d~ch~ten sonra o gece go~u~u - Bütün altınlarım, ser-ve 11, ~ır ruyayı kadıya drkıe ettırmış· ı11enin olsun. Ne olur, kayık p)ı 1, 
tıT: kapıya yana.şaın. Bir a.d~la ~er 

- Şeyh Kadı:za.de her şeyi ve ram Pa1a efendimize ibi~ hs l} 
bilhassa Evliyanın kerametlerini uçurayım. halimi a:rzedcyırn· 
iı_:kar eden b!r sapıktır: D~~ g.~ce marı);n ki o ba§tmt 'kur.tarırl •• I~ 
ruyan1da Peygarn'berı gorıdum. , Bostancı ba§ı genç v~ ~ıb'' 
Boynunun vuru~ı:sını f errn.an padi..cıahın gazabına ve aY13:1 ~'k ~ıı· 
buyurdular. Bu bükum derhal ın. te uğramakrtan k.orktuğ~ ıçın . e 
faz ed_ildi, mün·kirin kellesi uçu· dı efendinin son arzusunu yetil' 
r~!du. Bu, P~;r:garnb~rin hükmü· getiremedi. . 1"' 
dur. Derhal sıcıle geç.ırl.. Acar kürekçilerin altındakı ~~· 

Kara Çelebi:za.de Koyun Dede. yık kayıyor ve kızıl adalara Y,.,. 
nin t.ckl.fine itiraz etmek .istedi: !aşıyordu. .r:.J11 

- Dedem dedi! Bu nasıl olur. Bostancı başı b<lı ef~~ 
Sicillere: uyanıkların hareketle. arıkasında o.turan adama 1~dı 
rinaen, yani hayattan d·oğan hü· verm~ti. Cellat yağlı ık~ , re 
küroler geçiriliT. Düşe it.ı:bar edi- kadının boğazına geç.irmik uı ~ 
lir mi} Her rüyayı bu deftere ge. idi. Bu eırada uzaktan belirtj'cı11ıı 
çirirsck vay halnnizel.. uçar gib.i ilerliyen biT sanda 

11
• 

Aıevi l.)e~enin gök gürültüsünü beyaz bir bayrak sallanryord at111,ı 
andıran .s~ı patladı: Boa.ancı başı hükmün itıf tıt' 

- ltuaz Jcabul etmem. Bu. biraz gecik.tirdi. Bu sandalla ~.' 
Peygam'ber fermanıdır. Sicile ge. ra1>er bir eesin de yaklaştıS1 jll' 
çccek. O kadar.. rülüyor ve cümılelcr a~ 5eÇ 

Kadı efendi eline defteri aldı yordu: p..f 
ve bu rüyayı bir hüküm gibi tcs· _ Af h :ttı ı getiriyorusı'' Bir iki ııokıı.k ötede 'keskin bir dU· 

dUk duyuldu. Buna bir diğeri cevap 
verdi. bir diğeri, bir diğeri daha. .. 
Şimdi dUdllkler, birbirini bulmak i
çin sık sık ötüyorlardı. Nihayet ke
sildi. 

gözlerini açtılar, arsa yava.ş yavaş çok iyi olur. - Aman Yarabbi! Ne hun· 

meraklılarla. dolmağe. b~anuştı. ======================================== c.il et~i. T esci~~ üs.tün~~n ~enüz hattt.. afi .. Bohleyin birazı •• # 
altı gun geç:mışti. Bı~ mubatır ko. Filhakika ıbostancı baş~:. 0,, 
şa. lro~a Kara Çele!bızadeye geldı b.t.i. _n_ .. K ÇelebJ.>'1 iJ 

İki sokak ötede bekçiler, yerde 
yatan arkadaşlarını ayıltmağa çalt· 
f!YOrlardı. Zavallı kafasına yediği 
darbenin teslrile bir tUrlU kendine 
gelemiyor, fl<ide birde: 

- Kanlı ÇU\'nl •• Adıı.m öldUrmUş
lcr'... Dl)"e mırıldanıyordu. 

Bekçiler, bir arkadB.Şlarını onun 
ynnmda bırakarak sokaklara. elağıl
dtlar. 

lkl g!Slge, ayak seslerini du)-unca 
tekrar konuşmağa başladı. 
Kısa boylu.oru: 

Komiser nihayet bekçilerden. bek-
çiler de komiserden utandılar. Çuva
lı açınca çukurun içinden sUrekli bir 
kahkaha. birden duyuldu. 

*** 
Ertesi gün &a:ıeteler şu haberi 

neşrediyorlardı: 
- CUcc Hasan ı.·e Altındi.ş Arif a

dında iki ımbı'kalr. bir müddetten be
ri Ycdllmlc surları haricinde kaçak 
koyun keslp satıyorlarmış. Dün ı;e· 
cc, kestikleri blr koyunu çuvala koy
mu'lar ve kasaba götürecekleri sı
rada bekçiler tarafından yakalan-
mışlardır.> 

Mitat PERl.'°' 

( Şu nd a n - Bundan 

" 
) 

Tankları İcat Eden Kim? 
Tanklar, daha doğrusu zırhlı hü

cum arabaları ~ok C!lkl uımanlarda 
mıılC\m idi. Gdılanllcr~ )fı51rhlnr 
zırhlı araba. kuTianniıırdı. tık 7.ırJtlı 
araba. ı anın do~şundan dört bin 
ı;ene e,.,,cı, Asyada J>anlgus nıuha· 
rcbelerlmlc Jmllanılnuş tır • 

Bn '.\'aıılarmda keskin oraklar bu· 
Jnna~ ·harp liletlerl idi. Tesadlif et
tiği insanları, hııyı:anları ikiye bi-
çel'dl. 

Golualılar, Scznrm !IJl.ferlnden ev
Tcl bu arabaları kullanmaktan vaz
gflo!,'mJılcnU. Ne Yunanlılar, ne do 
Rnnuılılar .zırhl ı hlicum ara.baları 

kuflannıadılar. 
tlk tunk, 1917 encsinde Al ne cer 

rlnl avlıı.ınaktrr. 
İngilh:ter, torpito 

«de troycr» dorlcr. 

.* 
muhriplerine 

Dikiş Makinesi Hangi 
Tarihte icat Olundu? 

tık dikiş nuıkin~l. Fnımnnrn RJıo 

oe eyaleti ahall!Oölnden Thlmonlcr ta
rafından -yapılmıştır. Bu nıaldnc el 
Ue tşıetllJyordu. Blliıham tadlllt ya
pıldı ayak llo <le l~letnınlyc ba':lan
dr. 

* Tütünü Avrupaya Kim 
Getirdi? 

Tütünü Auupaya getiren birı;ok
Iarınm zannettikleri gibi .Jea.n Nkot 
değil, Andre The\·et adlı bir Fran
sızdır. 

·Dünya Altın Mevcudunun 
Yüzde Sekseni A merikada 

Nazilerin yıldırnn sllratlle ilerll· 

ycceğl ihtimalini hatıra gctırmiyen, 
düşUnemiyCA Polonyaltlar, dev gibi 
Alman tankları VarşoYa kapılarına 
dayanınca akılları başlarına. geldi. 
Devlet ha~lncsin.dc, bankalarmda 
mevcut 21 mflyon lngiliz liralık 

altın kUlçelcrlnl kaçırmak çarelerini 
aramıya başladılar. Bu kolay bir şey 
değUdL İlk evvel na.kil vasıtaları 

yoktu. BUtlln otomobiller, otobüsler 
müsadere edilmişti. 

ALTn; l"İ~E ALTIN, DAl~A 

ALTIX 

Polonyanın, altınlarını kaptırma

sına ramak kalmıştı. Fakat, Ho· 
landaltlar, Danimarkalılar başka bir 
tehlikeye dUŞl!lemtık için 160 milyon 
İngiliz lira kıymetindeki altınlarını 

sandıklara yerle.',{tlrdller, Bitlerin el 
koymasına vakit kalmadım Amçrika 
ya gönderdiler. 

~orveçlilerin, 300 mllyon liralık 

altınları az kalsın Nazilerin eline ge· 
Bununla. beraber, on gönUllü çıktı. çlyordu. Alman kıtaları tecavüze geç 

HQ)d)mct tarafından, işe yaramaz tikleri zaman hllkOmctln ihtiyat al
diyc bırakılan. beş .otobUs buldular,! tmları kasalarda bulunuyordu. 
altm kUlçelerınl yüklettllcr, Pllsu· Naziler, altınları bulmak için Os
deski kabinesinin malıye nazın mi· lonun altını üstüne getirdiler, ara
ralay 1gnace Matuszevski'nin kuman madık yer bırakmadılar. Fakat bey· 
dasında yola çıktılar. hude ... 

Yollar hızh gitmeye ınUsait değil· Zira Norveçliler: kadınların, hattA 
dl. Alman tayyarelerinin gelişi gü- çocuklann mua,•cnet ve yardnnlle 
sel attığı bombalar şurada ve bura- altınları uzak ve kuytu bir koyda 
da çukurlar açmıştı. İkldo bir dur- gizli cBomma> adlı bir şileple taşı
mak bu çukurlan doldurmak, sonra dılo.r. Gemi, bin mUşldllı.tlıı Nevyork 
yola devam etmek lizJm geliyordu. limanına vasıl oldu. Non·eç altınları 
OotobUsler, Brcst Litovska doğru ı;i· bu suretle kurtuldu. 
diyordu. Yalnız geceleri ... Glindfizleri tsveç; şimal hllk~meUerinln Akibe 
kuytu bir yerde saklanıyordu. Fakat tine uğramak korkuslle altmlarmı 
Alman radyoları, geçtikleri yerleri bir 1ngtliz vapurlle Amerlkaya. gön· 
bildlrlyordu. Vatan haini bir casus derdi. Vapur kömUr almak için Tron 
altınların kaçırıldığını, götUrülceeğl dysen limanına uğradı. Bu sırada şe 
yort Gestapoya. haber vermişti. BU· hir Almanlar tarafından işgal edil· 
tün ajanlar faaliyete geçmişti. di. Kurnaz kaptan. İngiliz bayru~t 

Miralay müşkm vaziyette kaldı. yerine hemen !svec; bayrağını çekti, 
Varşovaya gidip yenl talimat alma· limandan çıktı, yoluna dcv·am etti. 
ya karar verdi. Tarlalardan birine Fransızlar, zaptolunmaz addett!k
dUŞmUş bir Alman tayyaresi buldu- leri Majino hatlarının arkasında yun 

gelip keyif ediyorlardı. Milyarlarca 
lar. Ekip şefi bu tayyare ile Varşo- altın da Bank dö Frans'ın mahzen-

hcı.lnite 'örüldii. ()'zerlerinde 75 ilk 
tılrer top '\"llnlı. Jlunlar :Fr8.D!n gc
nertıllerinden Estlcnne'nln plı.\nı iı· 
zerine yapılmı~. Uzcrlerlndekl kUçük 
ftfblı ku1Ubeye kU~lk bir t<IP yerleş· 
tırUınlşti. Siperleri, manlalan atla
yıp geçiyordu. O de\1nlckt tanklann 
ğtrlığı 6-'7 ton idi. ŞbndlldJue cka

rıı. ejderi» dt'.nıek doğrudur. Çlinlril 
tıı;lerlndo 100 ton ağırlığında olanlar 
\ardır. 

Andrc The,·et, krall~onln rahibi, 
kralm da nkanlh-151 idi. Uzun liÜ· 

ren bir seyahat esnasında Brezilya
ya uğnltJ11' TO bir müddet kalmı~fT. 
ll>M ae •·nmsaya döndü \"e gelirken 
tütUn tohumunu getirdi. 

vaya gidilebileceğini söyledi. Mlra- lerinde yatıyordu. A'.lman orduları 
!ay bir an tereddüt etmedi, tayyare· Parisi tehdide başlayınca hepsinde 
ye atladı, havalandı .. Ertesi g1ln on şafak attı. Fa.kat. altınları Bordoya. 
otobüsle geldi. Yollarını değl~rdi· oradan da bir zırhlr ne Amcrikıı.ya 
ıer. Almanlar, bu sefer de haber al· gönderdiler. 
dılar. Geçecekleri yerlerdeki köpril· l6Vlçre altınları, Alp dağlannm 
le.r, yollar üzerine bombalar yağdır· 
maya başladılar. Duna rağmen kafi
le. Karadcnız kıyılarma vardı. Bura-

bir yerinde gömUIU. GömülU oldu~ * tkl sene ıoıonra, :Slmeıı'lt bir note· yeri de bilen ancak birkaç kişi ... 

KEXDt~E GÜ\ 'E='"EX VARS:\ 

GELl'İS 

iki Muhtekir 
Tevkif Edildi 

ı nnc::K u.zere ara ~fil 

ve: nize çıkardıktan sonra h b" 
- Efendimizi dedi. SiZe kc- Bayraın Paşa haber alını~ ~\t' 

derli bir fıaber verece~. Şeyh alim adamı kurtarmak ~ çı' 
Ka.dızade Meh\:net Efendi ölmüş.. men saraya ko~'lluş, af ~t ~ 11,• Dün. adliyeye tevdi cdllmlŞ olan 

iki muhtekir, duruşmalarına bMl&n· 
dıktan sonra celse nihayetinde tev· 
klf olunmuşlardır. 

Biraz sonra da Koyun Dede 1 ;..'ti. lJ' karmış ve bir u ağa venn~- ~şrc' 
mnhıkemenin kaptsında göründü: ğın binci.iği saray sandalı b-O.ı\İ 

- Rüyam hakikat oldu kndı ~ v 
efendi! Mellin, münafık bugÜn cı başının kayığlna yana ı. uzıt Sirkecide tş Ecza. deposu sahibi 

Karabet, bundan bir müddet evvel. 
depoya gelmiş bir çocuğa Nevrozlni 
iki misli fiyata. ııattığmdan, çocuğun 
ihbarı üzerine Karabet, Murakabe 
Komisyonu kararlle mahkemeye ve
rilmiştir. 

Dün başlanan muhakemesinde Ka
rabet, suçunu lnklir etmiş !Be de İ· 
kincl Asliye Ceza Reisi, suçun ma
hiyetine binaen suı;lu Karabetin tcv
ktf!ne karar vermiştir. 

Tevlti! edilen diğer muhtekir de: 
Sultanha.mammda kumaş ticareti 
yapan Nesim Neondur. Bir müddet 
evvel Ncslmln dilkklnma. kontrol 1· 
çtn gelen Murakabe Komisyonu me
murları defterlerin kontrolünden 
sonra. kumaşların üzerindeki fiyatla. 
rm defterdeki fiyatlara ve Muraka
be Komt.cıyonunun !iyaUarına uyma
yıp çok yüksek olduğunu görmüşler 
ve Nesimi mahkemeye vermt~lerdir. 
Nesim, muhakeme esnasında suçunu 
lnkAr etmiş ise de suçun mahiyeti. 
Ncslmin tevkifini icap ettlrdiğtıiden 
mahkeme, suçluyu tevkU etmiştir. 

--o---

Sarnıca Düten Çocuk 
Birkaç ı:Un evvel Bcşrktaşta Se

rencebey sokağında oturan Tahs1n 
Ölçldnin oğlu 12 yaşında Aydoğan Çe 
tin, o glln bahçede oyııarken, bahçe
nin bir tarafında bulunan bllyllk 11ar
mçm menfezlerinden birini görmi
yerek tıarnıça düşmUşUlr. 

Çetin. etraftan feryadı duyanların 
biltlln gayretlerine rağmen, ancak 
dört saat sonra itfaiye tarafından 
çıkarılabilmiştir. 

Adliye doktoru Enver Karan, ce
sedi muayene ettikten sonra Çetlnln 
defnine ruhsat vermiştir. 

baJsl ile nihayet \'ermeyi muvafık 

buluyoruz. Hayyam diyor ki: 

geberdi, Peygamberin fermanı bo~tancı başı!>'adaf f~~sr'ı;;.~· 
yerini buldu.. Kadmı sicilin altınn h: Kadı efen i gu ~ii\Şf.~ 

Kı'brısa nefyedilecekt.L ~ ..,,eıı" 
bugünkü tarihi ati •. diyordu. Efendiye ölüm yağlı bir k~·;:1,,.. 

Kadızade Şeyh Mehmet Efen- halin-de bir karış kadar >"'."tııı' 
di te\kirun, cenaze merasiminde enı -,ı m~ken ulağın getirdiği Y f·ff" 
yaptlan tezlcir ve teblilin mana· K dı e ... kütn onu kurtarmıştı. ~ bll•~ııı' 
sızlığını söylediği için onu tarikat d f - .-
er'ba'bı sevmezler.eli. Cenazesi sa- bu Milmnü üç e a öptlP eıt'ıı) 
de oir tarzda Fatih ca.müne kal· koyduktan ve ellerini -~ic'JcJl 

açıp dua ettikten sonra ıı- $ 
dmldı. Namazı kılındıktan aonra dudaklanndan şu iki rntsT& 
ıüle mezarlığına gömüldü ( 1 ) • * küldü: • . 1!11cle 

Dördüncü Murad hava.yici za· Hattı mcruıfuı. gelmedı ~hele 
Hattı nasrh anı gidcrdı ~ı 

rurivenin narh ;~}erine fevkalade 
·~ .,. h 'un' Hakkı 1'0 11 

ehemmiyet verirdi. 1044 H. yı- Jonuı 
lında lstanlbulda sade yağı eı'kın• - rı• ~~ 
tısı başlamıştı. Buna sebep ola- (1) Naima tarihi cllt 3, SS) 

Bugün SUMER Sinemasın.da 
Bütün hn-ıtlat rekorunu kının cmsıılslz; Süper fUnl 

Unutulmaz B~r _ 
Balo Geces~ 

!\fEVSbttN ~mstK.1 BAR1KA.S~JN 2 Net UAFTASI BM1~e 
Hiçbir Ş<'Yle mukayese imklnı olmıyan bu şahoocrin baş rolle 

ZARA H LEANDER-MARlKA RÖJ(~ 
gibi lld cUzel Te dehakftr Yılda: oynuyorlar 

YARIN AKŞA..'\f 

MELEK 
o (? 

Amerlkıının en meşhur RnAf. 
Orl<estr851 

ART 1 E S H O VV ' u ~t 
rı " in nı z~ ,·e neşeyle sıırtı 

musikisini Torpido ve Torpido Muhribi rin oğlu olıın Je.an Nlcot, hlı.kQmet 

1875 
"de inşa edllmeğe başkyan tor tarafından htrıu!lf hlr ,·azıro ile Ame. 

rlkaya gitti. Dönil,tc, tlir miktar tü
ı,ltolar tonajlarr rek hafif harp ge-
nıllcrldtr. (la tonllAto). Bnnlar tor- tün yaprağ1 ve tohumunu gr.tlrdl, 

üI kral İkinci Fransnaya '\O annesine 
pli ta~lardr. J910 danberl teldlm 
dtl topla torı•llle mUcehh~ 12 _ 15 hediye etti. 
hin tonluk lınklkl kU~ük bir kru\'a- İspanyollar '\'tı l'ortekiı.liler nnitan 

da, Rusyayıı gidecek bir Amerikan 
vapuru vardı. l\:aptam altınları al· 
maya razı oldu. Odesaya. doğru yol
landılar. Fakat, radyolar SovyeUc
rin de Polonya aleyhine harbe işti

raki haberini verince 'Miralay, gemi 
kaptanile anlaştı. Kaptan, dilmeni 

TUrklye sahillerine doğru çevirdi. 

Dünya. altın mevcudunun yUzde 
ı;okSenl Amerika.da, bir kalenin mah
zcnlerlndc yatıyor. Kale kapısının il
zerlnde şu yukarıkl cün1le yazılı ... 

~Doğuşum, dünyaya bir faide te
mın etmedi. ÖlUmUm de, bUyüklil· 
ğünn ve güzelliğine halel gettrm!ye
cektlr. Hiç kimse bana, niçin geldi· 
ğimin Ye n1çin gidece#;imin sırrını 

söyllyemcdi ... > 

Sinemasında 

LANA TURNER ve RICHARD CARLSO~ 
glbl kıymetli artistlerin ya ratt1ğı bnrikulilde gbzel 

Sahte Yıl 
.,. 

7
.ör hallol aldı. Uç ~yrek a rr m'"\·et tütünü tanıyor-

Torpltn muhrlplcri ise en ozı 2500 Iardı. 
lıaC'mlnde, çok 5 tirutll '\"O toplan, tor. Tütün, bldal ette ubuklıı. '·eya 
pltoların toıılnrıııdan daha büyük ~'1lprak igııra - · _ .. <10 l~lllrdl. Krlm 
çııpta harp gemllorldlr. Torpil atma- muharebP"" ~"nasında. Fransız ns
'.\'B m:ı.hsus ko'\anları ,ıırdır. kf'rı--: .lifığıda sarıp i~me~o başladı
. Bunların , nzlfesi, filoya rehberlik 1.:or. Bııgtin en ~ok rnğhf'..t gören \'e 
etmek, torpltolan ,.e Uca.ret .sı-~..!ie· I kullıınılon bu DC\1 slgarala.rchr. 

Polonya altınları, Suriycyc nakle· 
dUdi. Oradan Fransaya, oradan da. 

Amerl'ka.ya gonderlldl. 

Hitıer, altını kıymetten dlişUrmek 
istiyor. Fakat, buna mµva!Cak ola· 
mıyacaktır. ÇUnkli nice yUz yıldan 
beri eski ve yeni dünya ekonomi sis· 
temi, altın esası. Uzerine kurulmu~· 
tur. Bunu değiştirebilmenin lmklı.nı 

yoktur. 
Yazımıza önıer Han-am.ın bir ril· 

Bu son suale şu cevap verilebilir: 
cHitler tıırafmdan Avrupadan ko

ğuldu, Amerikaya goldL Hitlcr, Av
rupadan koğulunca yine yerine do· 

Zeki 'l'UNAY 
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1, Marınara. deniz üesü l<omutan. 
~ ·ı ırn.taycne kornifyonu reisıi bin. 
~1 Halim Helohn~lunun bir 

<~lu d'· -..,: unyaya gelmitıtir. 

EVLENENLER: 

Bergama hükumet tabibi Dr. 
Kenan Ülgen'in kızı Bayan Nüket 
Ülgen'le Kula hilkıimet tabibi 
Mahmut Kobaner Berg.amada ev
lenmişlerdir. 

B. Millet Mec isinde 
ltl ·~.._ ~ ( A.A.) ~ Büyük Mil· 

I
! ~'"'tisi bvgll.n Doktor Mazhar ,, ""' , Al ' 111.1 ba.,kaıılığı:nda toplanarak 
• 1Ul ı~. 
ı rı Yango ldar~inin 1939 yılı· 

lr..ı il t b:!Ançosu hakkındaki Divanı 
\'e ha.sebat mazbatasına ve Maliye 
u ltııı Fıu..t Ağra.lı tarafmdan bu i
h ~trJn mcsa;sine dair verilen iza· 

a ıt tı.a peyda eylemiştir. 
~ ~etli.s, bunde.n sonra Tllrklye " .. 
ı, 1 rtıaııl'a ara.srndakl tlca.ı1 mtibade· 

~t,. -h 
t :d.;, • -....ıyleda.lr husus! anlaşma ve 
~le anlaşma.smda mevzuubahis 

1 
hUkümJerin tavzihine ait ııot-

larla Türkiye • Yunani~tan arasında .. 
ki khring anla~masr tasdikine ve 
yine bu iki hUkQmc-t arasında mUna
kit kiiring anlaşmalarının temdidlne 
ait kanun liı.yihalarının birJnci mü
zakerelerini yapn1Iştır, 

Yine bugünkü toplantıda ı:ıtflyet 

idaresi kanununun ikinci ve 71 ın

ci maddelerinin değiştirilmesi hak .. 
kmdaki kanunun birinci maddesinin 
(e) frkrasrnın tefsirine ait mazbata. 
nın da birinci mUzakeresini yaptık
tan sonra çarşamba. günü toplann1ak 
üzere tçtlmama nihayet vermiştir. 

Kızılay Heyeti idaresi 
tıij~ka.ra, 5 (A.A.) - Kızılay ce- Tekirda: mebusu (ikinci reis), Dr. 
"1lıı,~~: Unt111D1 merkezinden bildln1-

ll" ün 

Asım Arar, Sıhhat ve lçtimal ?ttua· 
venet VekAleti müsteşarı (Umum! 

lı.t~.ı ı yapılan K12Ilay umumt mer 
"~ loptantısında heyeti idare reis kA.tip). Kemal Zatm Sunel, Türkiye 
\Uta a.zaı~ıanna aş-ağıdaki zevat ın.. C. Jı.!crkez Bankası Umum müdürü 

rt;r> edılmiflcrdir: 
ft- ~na T~rhan, İ5tanbul mebusu 
~ ), 1-iasan Saka, Trabzon me

u (lkınci reis), Cemil Uybadm 

(Muhaıııtbe murakıbı), Nakl Cevat 
Akkerman. Ziraat Vekıl.leti mU.şa.vir
Jerinden (Vezne murakıbı), Dr. HU· 
samettin Kural Ağrı mebusu (Aza). 

Atinadaki Hariciye 
Memurlarımız 

.\nk., 
lıtıeıı a. 5 (A.A.) - Hariciye Ve-

.\.lj Oden tebliğ edilml:;Ur: 
lı1t na bUyük elçimizle büyUk elçi· •••• ~e b~ ve memurlarmm ve Attna, 
......... -.:ı konsoıosınnuzıa konsolosluk 

B. Hitlerin 
Son Nutku 

l!ıı} (B""ll 1 incide) + 
~'\ kıYınet verdiğini söylüyor. 

Iııe ıı Sözlerin diğer Balkan 
~ llıleketlerinde olan biten ha
d,t l~r bakımından tefsirini sa
te İli arı;i buluruz. Bize gelin
'ag .tıklal hakkında kendi has
da; olçülerimiz vardır. Bu ölçü 
'ayr;:1n.?e şeref ve istiklalimize 
~. il gostenlirse ve bize karşı 
l<!netl~ler sözünü tutarsa bunu 
~et ıttıhaz eder ve memnuni
~1' duyarız. Bizim kimseye 
ltıi~ ~t.e;avüz fikri beslemediği
~Lııı. ııu imtihanlardan geçmiş 
'*-lrıı&ıına göre bu takdirde a
btıtıı~a sulh münasebetlerinin 
1ıı .. ınasına sebep tasavvur e-

'"ez. 
"-! 
'~anya ile olan iktısadi mü-,1 etıerimiz hakkında zaten 
llı~ı e Yoktur. Tamamile kar

\iı~. ·~bir esasa dayanmak şar
'1ı%a~ınanya ile her türlü eşya 
hıt <l .eleslne devam ctmeğc 
tltitıı~ınıa hazırdık. Sipariş et
"ir ~z toplan, tayyareleri ve 
ltl'ı il alzeıneyi vermemesi do
~i eb· alış verişin kurulu gi
~r. Aı ızıat Almanya bozmuş
luğq lııanya bizim muhtaç ol-
1tııı,~ıtz eşyayı temin ve sevk 
~l'ııı ne .fedakarlık gösterdikçe 
;~!ara eYı ~e miktarda fedakar
\~lır btzı daima hazır bula-

4 ~.(.". 
. '~"ılcn tatlı sözlerden mü-
~l'jn ~s olmakla beraber B. Hit 
~ l'ı~ ~llandığı realist vasfına 

mensuplarının ve cUn1lcr:;ini11 aile ef
radrnın kAmilen sıhhat ve afiyette 
bulundukları Almanya hUkOmeli ta .. 
rafından hükümetınıizc bildirilmiş

tir. 

Hitlerin Nutkunun 
Tefsirleri 

(BaM 1 incide) / 11 
tahakkıık ettirmek husu•u11da pek 
zayıf bir rol oymyacağı hakika
tini tebarüz ettirmektedir. filha
kika Hitleri kızdıran nokta haki
ki zafere kavu,nak için Jngiliz 
adaları müdafaasını kırmak zaru
retinden kurtulamamış bulunma
sıdır. 

Londra, 5 (A.A.) - Sabah 
gazeteleri Hitlerin nutku ile Irak
taki vaziyet hakkında ayni dere
cede alaka göstermokıtedirlcr. 

Nutuk umumiyet itibariyle tali 
derecede ehemmiyeti haiz telakki 
edilmekte ve bir çok yerlerinde 
11kıntı ve asabiyet mÜ§ahede olun
maktadır. 

Daily Telegraph gazetesi nut
kun Alman zayiatı.na temas eden 
kısımlarını mevzuu bahis ederek 
bu kadar genif mikyasta bir ta
arruzun Hitlere ancak beı altı bin 
ölü ve yaralıya mal olmasına 
inaıunak imkiı.nı olmadığını kay
detmekte ve anlaşılan Hitler:n 
General \Vavell'in Bingazi'de uğ. 
radığı zayiattan fazla insan kay
behnek j~temediğini ilave eyle· 
mekfedir. 

Ahnı gazeteoi şöyle demekte· 
dir: 

Hitler gelecek sene milletten 
daha fazla gayretler ve daha iyi 
silahlar istiyor. 194 l senesginde 
nihai zafere kavuımağı vadeden 
bir adamın böyle bir talepte bu
lunması gariptir. 

News Chronicle ve Dai!y Mail 
ıı;azeteleri Irak hadi.elerinden 
"bahsederek Almanların eli1>e geç
mektense bütün petrol kuyuları
nın tahrip edilmesini teklif et
mektedirler. 

ltııaıı, lunmak istiyoruz. Yine 
hı, •l tlevlet Reisinin dediği 

1'\ ~ az c~atın her şey, sözlerin Hitlerin bunu aramızdaki sulh 
"le " ı.r Şey• olduğu bir de- , 
~ tö.."da.•:) .. ·oruz. Biri biri ardın- müna~ebetlerinin devamını te-

• ıı min i~in başvurulmuş bir ihti-
ıla lı il'Umüz örnekler karşı-

~ 'la.iın er türlü ihtimallere kar- yat tedbiri diye karşılamasını 
~ız a hazır ve tetikte dur- ve hoş görmesini isteriz. 

İabıi görülmelidir. B. Ahmet Em;n YALMAN 

ı. Çtirçu diyor ki: 
l Ilı 
·IU u.,." d.iyor ki: Almanlan n bUtlin Balkan harekatında verdJtf 

'\ ltJlktarı karada., ,.e havada 1151 kişidir. 

·ı~ c:'orçıı do!StWlıo:ıdur ye B. llitlPr dü,nıannnız lloğ'ildJr. Binaen
, lh ikl~lnin de sözüne cyalandrr• ılcml,le diliınlz ,-arıuaz, fakat 

~ tare kt Udtilnden blrl yalan ~ö'°·Uiyor. 
il;ı kln.df\n hangl8lnln yalan söyledlğı •. O~rcnmeğe belki benlm öm· 

11 
'·•·fa. etmez. Fa.kat TAR tHln ömrü mutlaka vefa eder ve ge.. 

"'·~ ı ı n~ıııer aradaki 7384.9 farklık yalanın kimin sırtında kaldt· 
•1tıı 'f 

\RtJr ten öğrculrl<'r. 

"VATAN 5 

Hürriyet 
Ordusu o Telgraf, Telefon ve Ajans ... Hab:.erleri o 

<-.. ı laeldel X/X 
gitti:kleri<ıi bildirmekte ise de bu 
ıhaber herrüz teeyyüt ctmcmi,tir. 

•Şimdilik harekat, yukarıd<. 
•öylediğimiz gibi yalnız hava 
kuvv.ctlerinın çarpışma"Sına inhi· 
sar etmc:ktedlr. Henüz piyade 
kuvvetleri arasın·da çarpışmalar 
olmam~tır. 

C·Baorad.a bulunan Irak kuv
vetleri, Korna'ya ve cenubi İran 
hudud!Jnda Se!luma'ya çekilerek 
H:nt kuvvetlerinin taarruzundan 
masun kalmak i9tcmektedirlcr. 

•lngilizlerin henüz lrakta kaf; 
derecede kuvvetleri yoktur. Bas. 
rava çıkarılan kuvvetler takviye 
edildikten sonra ciddi bır hareke. 
le geçmeleri beklenebilir .. ~ 

- Radyo Gazetesi -

Irak Hakkında lngiliz Tebliği 

Kahire, 5 (A.A.) - lngiliz 
hava kuvvetleri umumi karargi.
hının dün ak~am nc~rettiğ.i husu
si tebliğ: 

İn-gil.iz bombardıman ta...-yare
leri, pazar ogunu, Muaskarraı}it 
Irak tayyare meydanına diğer blr 
şiddetli akın yapmışlardır. Tay
yare meydanının binalanna ve 
atelyelerine cidai ha•ar yapılmış
tır. Aakeri 22 Irak tayyare.,, mu_ 
harebe hark:i bırakılmıştır. Vukua 

lngiliz 1 

Tayyarelerinin 
Şimaldeki 
Faaliyeti 

Lon~ra, 5 (A.A.) - Bir gern.i ka
filesine dahli bulunan ve 'Skagerrak
da demirllyen Uç bin ton1uk bir dUf

man iaşe gc::misi gece yarısından bi
raz ~onra Blenheiın tipinde bir bom· 
bardıman tayyerebi tarafından bom· 
balannnş ve gen1iye lbabet oımuş:

tur. 
Ayni devriye kotuna mensup di

ğP.r Bıtnheim tayyareleri cenubı Nor 
veçte Egersund doklarına taarruz 
etmişler ve ikinci bir la..5e gemisine 
bombalar atmışlardır. 

Diğer bir Blen'lı.elm tayyaresinin 
topçusu Stavengerde izaç eden Uç 

projektörü bombaladığını hava ne
~aretıne bildirmiştir. 

Cherbourg civarında. Kerkevil 
tayyare meydanı bombard.rman edil
miş ve ku~lalara isabetler olmuştur. 

Saint Nazalre doklarına ve şimal 
sahil teşkilA.tına ait tayyare filosu 
tarafmdan taarruz edilmiş ve bu de
ntz u~silnde bir kaç dakika içinde 

gelen hava muharebelerinde de geniş bir sahayı yangın kaplamıştır. 
bir çok dti.;.cqnan tayYarcsi. servis 

harici bırakılmı~tır. Bir demiryo. Kısa l.Iaberler .· 
lu bombalanmış ve bir zırhlı tren n 1 

geri dönmü,ıür. Tayyarelerimiz-
den bir tanesi mecburi ini' yap- * Tanca, 5 (A.A.) - İspanyol 
mış, fakat bu tayyarenin mürette- makamatı Tanca gUrntilk idaı·esinl 
batı, diğer bir Jngiliz tayyaresi ele almışlardır. 
tarafından kurtarılmı tır. * Budapeşte, :i (A.A.) - Ofi: 

Habbaniye dıfınd.aki Irak top. Pcst gazetesinin Bel'lin muhabiri, 
çu mevzilerine, motörlü cüzütam. Sırbistaın mUlkt id:trt'sine muvakka. 
!arına ve asker tahaş,ütlerine kar. ten eS"ki Yugoslav nazırlarından A
şı müteaddit akınlar yapılmı~ ve zimoviçin memur cdildiA'ini yazıyor. 
bir Qok tam j 9abetler kaydedil- Berlindekl Sırp mahfillerinde bil· 
~tir. Bu hedefler, bütün gün dirildiğine göre, Sırp devleti 6 - 7 
bombalanmı!}tır. milyon nüfusu ihti\·a. edecektir . 

Bilahare Muaskarraşit tayyare * Londra, 5 (A.A.) - Yunanistan 
meı-cfanına yapılan bir hücum es- dal<i imparatorluk kuvvetlerine kar
na.stnda, hangarlara. binalara ve şı Almanlar tarafından kullanılan 

bir tayyare deposuna tam isabet. asker tnlktarı Londrada teshit edil· 
ler ıkaydcdilmi~tir. Bir tayYare mi!Jtlr. Almanlar Yunantstanda Uç 
yerde tahrip olunmuş ve bomba.. zırhlı fırka. llf! iki dağ fırkası, Ad,.,lf 
lar diğer bir çok tayyarenin he· Hltl<'r fırkası ve bir piyade fırkası 
men yanına dü~m~tür. Bombar· kullanmışlardır. MalOmdur ki, Hit
dıman tayyarclerimizi kar~ılama- ler dün ak~amki bir dağ' !rrkasının 
ğa teşebbüs eden iki Irak avcı bir de Adolt Hitler fırkasının isim· 
tayyar-esi düşürülmüftÜr. lerini ve propaganda maksadile uy-

Jayyarele!ımizin hepsi üsleri· durulduğu aştkılr olan Alman zayi&· 
ne dıönmü~lerdir. tı miktarını vern1iştır. 

Tohrip ~dilen 25 Irak tayyare. * Budap<lfU, :> (A.A.) - Ma<:ar 
si, harbin bidayet.inde 50 tayya- ajansr. Macar tayyar~lerlnin Bf'lgrat 
reye malik buluniln Irak hava bombardımanlarına iştırak r-ttıkleri 

kuvvetlerinin yarısını teşkil et· hakkında ı;ıkan hahı·ı·lrıri tf"kıip f't-
mektc olduğu sanılmaktadır. mektodir. 

Bağdad Üzerine 24 Bin Belı;rad Uzcrınde hiçbir Macar tay 
yaresi görülmenıiştir. Esasen eski 
Yugoslav topraklarında. Macar as
kert hareketi 10/ 11 nisan gecesi baş 
lam ıştır. 

Beyanname Atıldı 
Londra, 5 (A.A) - Hava 

nezaretinin tc·bliği: 
Dün Jngiliz tayyareleri Bağ-

dad üzerine arapc;a yazılmış 24 
bin beyanname atmışlardır. Tay. 
yarelerimfz Bağdad' ın şarkında 
mühim Irak askeri müesseseleri· 
nin bulunduğu Elraşid'i ~iddetle 
bom•hardtman ettikten sonra üs· 
]erine dönmÜşlerdir. Hangarlarla 
tamirat atelyeleri, bürolar, diğer 
binalar ve yerde bulunan tayya· 
reler üzer.ine tonlarca bomba atıl
mıştır. Mühimmat depolarına ye. 
nidcn isabetler vaki olmu~ ve 
~plu bir halde bulunan nakliye 
vasıtaları hasara uğramışur. Bom .. 
ha ve kurşun parçaları ile en a~a .. 
ğı bir düe.-man tayyaresi tahrip 
edilmi~. bir 90kları da hasara uğ
?atılm!.!tır. İki dii,man avcı tay· 
yaresinin düş~ri.ildüğü zannedil
mektedir. Bir lngiliz tayyaresi Ü!I .. 

eüne dönmemi~tir. İngiliz hava 
kuvvetleri daha sonra Moasker 

* Rangoıı, 5 (A.A.) - Birleşik 

AmC'rika Rt-isicümhuru Roosevelt'in 
bUyUk o~lu James Rooscvelt dUn. 
tayyare ile Çunking'den buraya. geJ .. 
mi11tır. James Roosevett yarın Kahi
reye hareket edecektir. 

* Tokyo, 5 (A.A.) - .Japon Ha
riciye Nazıl'ı ?ttatsuoka, gazeteciler
le yaptığı gOr~n1ede An1erika Bir
leşik devletlerine .seyahat etmesi fik 
rini kaU suı·etle reddeylemiştir. 

* Londra, 5 (A.A.) - İsviçre rad 
yosunun bildirdiğine göre, Anıiral 

Darlan, Paristen Vfşlye dönmUş: ve 
Paristc Alman bUyUk elçisl Abetz 
ne yaptığı görüşme hakkında der
hal Mareşal Petene malO.mat vermiş
tir. 
* BUkreş, G (A.A.J - Stefanl: 
Alman ve Rumen askeri makamla. 

rı aslenRumen olan Sırp ordusunun 
esirlerini serbest bıro.kmağa karar 
vermişlerdir. 

Elraşid ile Bağdad hava meyda· .,.,...,...,,...,...__,...,_,...,.....,....,,...,. 
nı mitralyöz ateşine .tutulmuşlar- --
dır. Bir tayyare yakılmış ve heı yon. Mmr 600 'bin ton, Hindis-
ta)'Yare m<0ydanmda en aşağı tan 300 lbin ton istihsal etmekte
üçer te.yyareye isabetler vaki ol- dir. Bu suretle, petrol temini ko
mu.,,tur. 

Irak Hükiımeti Almanyadan 

Yardım Talebinde Bulunmuf 
Londra, 5 (AA) - Irak hü.. 

kümcti lngiliz kıtalanna karşı yar. 
dun i.<;in Almanlardan yardım ta
le'bincfe bulunmuştur. Mesele. Al. 
m,!lnların tayyare ile lrak'a kıtalar 
taşıyab.ilip taşıyamıyacağıdır. Bu 
İş gayri mümkün gibi gözükmek. 
tedir. Çünkü katedilecek mesafe, 
nakli(ye tayyuelerinin yere inme. 
den katedebileeeıkleri mesafenin 
azamisini tecavüz eylemektedir. 
Londra' da umumiyetle iyi haber 
alan mahfillerin fikri bu merkez
dedir. 

Ayni mahfillerde şu cihet teba
rüz ettirilmektedir ki lrak'da!U 
gÜç]ükler, elde mevcut petrol 
miktarı bakımından İngiltereyi 
gayri müsait vaziyete hiçbir su
retle sokımyacaktır. Filhakika 
Irak petrol kuyularının istihsali, 
diğer mıntakalardaki istihsale na
zaran zayıftır. Irak 19 39 da 4 
milyon ton petrol istJısal ecfiyor. 
du. Halbuki mC3ela lran ••nede 
l O milyon, Hollanda Hindi.tanı 
'ienedc 8 rnılyon, Borneo bir mıl .. 

laylıkları, Irak" daki hadiselerin 

neticesi ne olursa olsun, muazzam 

olarak kalmaktadır. 

Irak Hükumeti Petrol Kuyularına 

El Koydu 

Bağdad, 5 (A.A.) - Ofi: 
Irak hükiimeti tuafında.n neş

redilen hususi bir tebliğde, hü
k~et reisinin kararilc clrakian 
Pctroleum Gompany> şirketine 
ait tesisatta ~tih~alatın durdurul
duğu lbildirilmektedir. Petrolün 
pipcline vasıtasile Hayfa'ya akı 
tılması da durdurulmuştur. Bazı 
tasf.iyehaneler, Irak durumunun 
ihtiyaçlarını temin etmek üzere 
faaliyetlerine devam edecekler_ 
dir. 

Irak hüklımeti tasarruf tedbiri 

olmak üzere hususi mü~seselere 

yapılan benzin sat111nın vesika 

usulüne tAbi tutmağa karar ver· 

miştır. 

lrakian Petroleum Company" -

nin senelik petrol istihsalitının 5 
milyon ton olduğu hoıırlaıılmak. 

tadır. 

Vilayetin Tebliği Manevi Kuvveti 
Maddi Kuvvete! 
Daima Galebe 

Anadoluya gidecek meccani Ma.yı•ta Sam,una mürettep 2161. 
yolcular için Karadeniz ıskelele- 2413, 
rine ait birinci kafile nakliyat ka.- B) 8 Mayu•ta Sinop ve Gerze-
filesi.nin tamamen teVhidi. müm- ye mürettep 1861 - 2 160, 
kün görülmii' olduğundan y~ni .. 
tertip sevk !!lanı 8__.ağwla yaZ>l- C) 9 May,..ta Samouna mureL Çalmıştır 
mıştır. - · 

1 
ıep 288 - 2415, • 

A) 6. 8 ve 9 l\fay,.da kall.:.a- D) 11 Mayı.ta hza S•msuna \raşinı;ton, 5 (A.A.) - Rooaevelt, 
Reis Vilsonun doğduğu yer olan Sta.
uton"ı.la dUn bir nutuk söylemi~ \'e 

c7.Ctin1le denlt.ştlr kt: 

cak vapurlar kaldınlmıyarak 1 1 '!lÜretlep 258 l • 2848 numaralı 
Mayıs 94 1 pazartesi günü saat ı bilet hiimilleriru bir partide !,ke
l 8 de kalkacak (Aksu) vapuru 6 lelerine götürecektir. 

cAmerikan milleti, dünyada de· 
mokrasinin mevcudiyeti için evvelce 
çarpı,mışttr \'e daima yeniden Çil?'· 

pı.şmağa hazırdır. 
Yemlik ve Tohum uk Mısırlar 

Ankara, 5 (Telefonla) - Ye. 
nj bir kararname-ye göre Samsun, 
lzrnit, Bandırma, Adapazarı. Düz. 
çe, Akçakoca, Çarşamba ve Tere_ 
me kazaları huduılorı daıhilinde 

tüccar ve mü,tahsil, umum şahıs
lar, bu kararın mahalllerind.e ilanı 
tarihinden itibarrn, şehirlerde üç 
gün, köylerde yedj gün içinde, 

yanlarında v<.·ya kendi malları 
olup başka yerlerde bulundur
dukları mı!ırları beyanname ile 
bildıreceklerdu. 

Bu miktardan yemlık ve lo· 
humluk ayrıld•ktan sonra müte
baki m13ırlara hükumetçe el ko
nacaktır. Bu mı:>ırlar yerine göre 
7 veya 7 kurl,;ş 1 O para üzerın .. 
den peşın para ile alınacaktır. 

Vilson, demokrasinin infirat için.
de YilŞıyarnıyacağını ôJtr~mtftlr. Vil 
sonun bu dllşünce&ini ve imanmı teb
cil edelim 

Roosevelt, Vı1sonun doğmuş oldu
ğu evJ hürriyetin yeni bir mabedi o
larak ilin C't,1iş ve sOzlcrine devam
la demiştir ki· 

Askeri Suçların Takibi 

Demokrasinin bugünkü ıhtililftan 

n1uJ:aff<'r çıkacağına imanım vardır. 
Bütün tarih gösteriyor ki, be~er 1r~ 

kı, yalnız insanı kı)-·ıı1etıeri takvlye 
ettiği zan1an hakilti manasile terak
ki etmiştir. 

Ankara, 5 (Telefonla) - B. 
M. Mecli<J.inin çarşamba toplantı
sında, askeri suçların takibinin !'1. 

ktiye-te ·bağlı olmıyacağına ve ;,. 
keri kazaya tabi olup t•k>bi Ad-

5 Kumandan 

Yunan Ordusundan 
Çıkarıldılar 

]iye V ekilirUn müsaadesine tdhi 
olan ~uçlar hakkında müsaadenin 
Milli Müdafaa Vekıli tarafından 
verileceğine dair Jdyiha görü;;üle. 
ceklir. 

Alman Pianı 

Mısıra Garptan ve 
Şarktan Hücum 

Tek itimatlarını kılıca bağlamış 

olan bedbaht milletl('r. ~onunda. mu
hakkak surette kılıçla. OlmUşlerdir 

Maddi Kuvvet, daimt !';Urette rn8..nf'
vi kuvvetin darbeşine hiç bir zaman 
mukıı vem et edemez 

Aleyhte 
(Ba.ı• ı incide) *"" 

ya sönilllil yazılıyorlar. Bağdatta 

bulunan sabık KudUs baş müftililü 
Hacı Hüseyin, Filısttnlilere hitaben 

l-lanya, 5 (A A ) - Ege a1an.. Londra 5 (AA > 'tanchester bir beyanname neşrederek bunları . 
1 

s1 bildiriy9r: Guardlan gazetesi baı;ımakatesinde lngiltere aleyhındeki mücadelelerin• 
Büyük askeri kıtaların kuman.. diyor ki: tekrar başlamağa davet etmiftir. 

danları sıfati1e krala, vatana ve Almanlar Yunan cterini bitirdi.- ?o.1cmlcketin idari ,.e iktısadl ha-
hükUrnete kar~ı olan yeminlerin.. ler ve yeni bir teşebbüşr.; girişmek yatt rıorm;.ıl seyrıni takip etmekte
de durmadıkları ve vazifelerini üzere oradaki kuvvetlerinin bir kı!- dir 
yapmadıkları, kralın ve hükUme- mını geri alarak tensik edecekler- B~vekil, radyoda bir nutuk ira.t 
tin mezuniyeti olmaksızın dü~. dir. ederek Irak halkına, mücadelenin ilk 

mania mütareke imza ettikleri ve Burada bir sual varit olmaktadır: safhalarında gösterdi~i vatanperver. 
harp halinde bulunan milletin za. Hitlcr. Türkiyenin boyun eğmesi i- Hiiten dolayı teşekkUr etmlş ve or
r~r~na olan daha düne kadar ken. Çin tehditte veya taarruzda mı bu.. du ile milleti tebcil eylemiştir. B8J.1-
dl.3ıne kar~ı muzaffer Yunan kı- lunacak, yoksa Tilrkiyenin şu ,·eya ,·ekil htlk1lmc::tlc mılletin, memleketııı 
talarını sevk ve idare etfklerı 1 bu suretle yanından gcçl'rek dogru- mUda!aaaını temin ve şerefini vik&
düşmanın aleti olmayı kabul ey- dan doğruya Suriyeye mi aidecek- f ye gııyesile çalıştıklarinı ve muzaf
fedikler! için .:ümgeneral Yorgi tir? TUrkJyenln cograft \•azi;eti ne- J fer çıkmak i~1n icap eden biitUn ıfe
Çolakoglu, tumgeneral Demetı. dir? Almanlar Karadenlzi, Bulgaris .. dakı\.rlıkları yapacaklarını na.ve ct
has Panayoti ve tuğgeneral Yor- tan ve Romanya sahilini kontrolleri 1 mi~t·r. 
gi Bakos 2 moyı ta nefredilcn bir altında tutuyor!ar. Buralardan tay-
kanunla Yunan ordusu kadrosun_ yarelcrini ve hafif d~niz kuvvetleri- Suriyede 
dan çıkarılmışlardır. ni kullanabilirler. Alman kıtaları Be!ı-TUt, ~ 1 .1\ •. A.) - Ofi ajansı bil .. 

Ayni tarihte neşredjlen ba<k~ Tilrkiyenin Avrupa hudutJarında bu~ ı diri:ı.-·or; 
bir kanunla tuğgeneral Yani Tet. tunuyorlar. Scllnik, Kavala ,.e Lim- lrak hl.dlseleri, nıanda altındAkl 
ıis • ki umumi kararg.ihta mah ni rıaz•Ierin elindedir. Hava ku\·ı:et- m('mleketlerde muhabbet teza.hUrle
rem bir vazife ile mükellef bulu- lerile buradan On ilci adaya bir adrm.

1 

rine \'Csile- olmuştur. Şamda Suriyeli 
1 

nuyordu • il~ muharip ordunun hk mesafe vardır. llntversite tn.lebest kafile h:ıllnde ı
fırka kumandanlarından Mihail Irakta. Ra~id Alinin !.$yanı Hitle· rak konsoloshanealno gıderek Kral 
Marku ve Haralamboe Katsimit-
ros. harp halinde olan milletin rin şarktal<i tertibatı i!P. ayni za. Faysal ile Raşid El GayJant aley-

t hinde nümayişler yapmışlardır Ayni 
zararına müstevliye alet olacak mana esadüf etmek üzere hazırlan. talebe lı-:afilelert İngiliz konsolosha· 
derecede kra~a. yurda ve hükU .. mıştır. nesine gidercl< haısmane tezahürler· 
mete karşı yeminterinde durma f Hitlcrin maksadı her halde Tt\rkJ-

ycyi çember içine almaktır. Fakat. de bulunmuşlar ve konsoloshaneyi ta 
mış ve vazifelerini yapmamış ol· 1 şa tutmu,lıırdır. Polis, bir hAdiseı·e 
d ki d d 1 Y Tilrkiye, Almanlara. yo1 vermemek .. 

u arın an o ayı unan ordu!'Ju meydan ,·ermeksizin asaı·işJ iadeye 
k d d k 1 1 d 

teki azimli kararında de,·am eder~e 
a rosun an çı arı .mı~ ar ır. muvaffak olmu~tur. 

.. ki biltün a.lılmptler böyle olacağını 
Yeni. Kumandan Beyrutta. eski Amerikan Unlversi• gösteriyor - Almanya ~\nadolunun 

tesi mUdavimlerlnden Iraklı \"e Fi· 
Hanya, :; (A.A.) - Eı;e ajansı 

Girittcki müttefik kuvvetlerin ku
n1and~ını tevhit maksadile adada· 
ki Britanya. ve imparatorluk kuv
vetleri kumandanı General Freyberg 
Elen krah Jorj tara!ından bUtUn Yu 

nan ku\--vetıerinin kumandanlığına 

tayin edilmiştir. 

Tobrukta 
(Başı 1 incide) /§/ 

mektedir. Bir çok dU,.,an askeri, 
teslim olmuştur. Bunlar henüz sa
yılamamıştır. Cenup bölgelerinde düş 
manı takip eden kıtalarımız bütün 
bölgelerde yeni terakkiler kaydetmiş 
!erdir. 

Kahire, 5 (A.A.) - Reuter 
Tobrukta.kl Britanya kuvvetleri ce 

man SOOO düşman askeri esir almış:· 
tır. Alınan en son haberler geçen 
çar~amba ve per~embe günleri pek 
çok dU~an tankının tahrip edilml' 
olduğunu göstermektedir. Almanlar 
ve İtalyanlar İngiliz kıtalarının 'ld
detli mukavemetinden hayrete düş
müş görilntiyorlar. 

* c?ı-tihvcr kuvvetJerlntn Tobruk Ü· 

zerine yaptıkları taarruz tam bir 
muvaffakıyetsizliğe uframı.ştır. 

c1ttihver kuvvetleri. şehrin 30 ki
lometre açığında bulunan müdafaa 
hatıarma taarruzdan vazgeç-miye ve 
geri ~ekilmiye mecbur kalmışlardır. 
~O tanklart tahrip edilmiştir. 

cYirml giln sUr~n bu şıddetlt taar .. 
ruzdan htc;bir netice alınamadığına 
göre burada harp uzun mUddet de
vam edecektir. 
cVRkıa ttalynnlar, burada 15 gUn 

mukavemet etmir;ılerdi. Fakat, ln
gilizler, bu 1:5 gUnU taarruzla d<'til, 
hazrrlıkla geçirmişlerdir ve 16 sında 
taarruza geÇmlşler ve 17 sinde de 
Tobruk şıehrine girmişlerdi. İtalyan
lar 36 seat sü~en bir muharebeden 
so!'lra te~Hm olmu~lardı.> 

<Radyo Gazctc!>ıi) 

çetin dağ nıA.nlalarfle karşılaşacak .. 
tır. İşte Almanların Türkiyentn ya- UstJnli talebe, Irak konsoloshane!!'li o .. 

nUn<lf'! Irak davası lehinde tezahürat. 
nından geçmesi nazariyesi buradan 
doğ-muştur. Fakat bu da imkfin!JtZ- ta bulunmuştur. 
dır. Çünkü AUnadan Radosa 200 mil SatAhiyettar n1akanı:ar Suriye .. 
Radostan Kıbrısa da 80 mil vardır. Irak hududunun emniyetini muhat.,. 
İngiliz filosu bu gibi &eterlere milni za için bazı tedbirler almı"lardır. 
olabilir. 

Lehte 
Baıı ı. elde X X 

tinde, Irali:taki vaziyet ciddi bir tet
kike tAbi tutulmuftur. Bu öğle ziya
fetinde, bir Irak sabık nazırı ile I
raklı şefler ve Şarki Ürdün ve Filis. 
tin Arap .şefleri de lttirak eylemi:;· 
terdir. 

Irak Naibinin Beyannamesi 
Loııdra, 5 (A.A.) Emir AbdUI 

İl8h, Filistindc bir beyanname ne.ş
rederek Raşit Aliye k&f1ı il'lyan et
meleri için Iraklılara hıtap etmiş ve 
meşru hUk'Ometl yeniden tesis için 
Iraka döneceğinj temin cylemtıttr. 

Emtr AbdUl llö.h, bu beyanname
sinde ezcnmıe şöyle demektedir: 

Almanya Rusyaya Tekniaiyen 
Göndermiyor 

Berlin, 5 (A.A.J - Yarı resmi kay 
naktan tebliğ edilmı~tir: 
Yabancı gazeteciler tarafından so

rulan suallere cevaben Hariciye Ne .. 
1 

zaretlnde bildirildiğine göre, Alman, 
hUkOmetinin Rusyaya teknisiyenler 1 

göndermesi için Sovyet hUkQmcti ta
rafından mezuniyet verildiği hakkın .. 
da Anglo $akson kaynaklarır.dan oı-. 
taya ablan haber vakıalara uygun 
değlldir. 

Bir Filo 
(Ba,ı 1 incldo) /// 

yal ve Arı;os tayyare ı;emllerile Re
puJ!;e ve Renovn dritnotla.n, ·bir kru .. 

«Bir a keı1 Tiranlar grupu, ya- vazor bir torplto muhribi, bir de de. 
hancı memleketlere tsatılmış; Ra~it 1 ntzaıtı filosu vardı. 
Alinin ve diğer kimselerin cUrUm .,e. Diğer cihetten tamirde bulunan 
rild olmuş ve fena niyetlerle hare- · Sheffield kruvazüril de meçhul bir 
ket ederek genç ve sevgili kralınız; ı~tikamete hareket etmiştir. Bu kru .. 
yeğenimin Ylisillği mukaddes vazi- , vazoriln yerine tanür rıhtıınına ha
femden beni cebirle ayırmıştır. Bun- .sara uğramış iki destroyerle bir de
lann fena tesiri alhnda &.sil Irak top nlzaltı çekilmi~lir. Öğleden sonra i
rakları, yalanlar ve sahtek3.1ıkrlar1a çinde mUhim bjr şahsiyet bulunduğu 
zehirlenmiş ve aulhUn nimetıcri ye- ı;6ylı:-nen döıt motörlü bir tayyare, 
rine harbin fecaatıeri kaim olmuş- Cebelitarıka gelmiştir. 
tur. 

Vazifem sarihtir: Ana vatB.nnnm rum. Yalnız fah~t mt!nfaatıerini dü
kirletllmlş şerefini temizlemek ve !'.'Ünen yabancıların ya:o.ı!ları ,.c en
mcşru surette teşekkill etmiş bir trıkaları ile ıizc zorla tahrı1il olu:ıan 
hilkUmetin idaresinde onu sulh h;in- bu harpteki oğullarınızı ve k.•rdeş
de refaha tsal etmek Uzere vatanı- ıer~nlzi dUtününüz. Askerler, stikQ.n 

ma döneceğim. içinde mevkHerlnlze gidiniz ve ora· 
Bu hainler çet&>ini kovmak ,.~ $ev da, stikt)n içinde benim mUsta?dı meş 

gili memleketimize hürriyet ve is- ruU Irak hUkOmetini yeniden teııtsl· 
tıklillini yeniden vermek h;i11 Ira.kın mi bcklt)1niz. 
bütün h•kıkl evlatlarına hı tap edlyo. i Ya~asın Krc! F'aysaJ.> 
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er'in §:'~~:a!e~~h~o~İE~o~;1:~~;1 Suçlu Ve Şahitleri Mahkum, 
N~~~.~"'"' :::7~~:zs~·;:~:".::::'.:: 1 

Gardiyanlardan ibaret Bir ava 
~aya, ezcümle Scl3.nik şehri de ile bunların üslerini ımha etmek. 

B:Hit 

dahil .;lmak üzere Yugoslav hü- k B d l rne . un an bir mtidd_et evvel stanbul 1 şi.şlcmeğe devam edecekti~ demiş· 

K.ümranlığı altında Ege denizine ı _ Suikastçıların merkezi hapıshanelerinde ikı mahkflm kavga tir. 
':>ir mahreç verileceği hakkında olan Belgraddaki bütün ehemmi- etmişler ve bunlardan Ri!at, Zeki, Tıbbıadliden gelen rapor okunmuş 
:eminat da alıyordu. yetli ~skeri hedeflere hücum ede. adındaki arkada.oı;;ını bir alacak yü- ! ve Zekinin bir çivi darbestle gözün- " 

Huk\ımet Darbesi rek bu ~ehrin daha başlangıçta zünden çivi ile nluhtelif yerlerinden J den aldığı yara yUzUnden gözUnün 1 

B 1 1 1 2• k askeri bir amil olma:sına mcini yaralamıştır. ko··r oldu ... u anlaşılmı· ... • r. 
. · ıt er ) martta pa tın im- b """ olmak. Dün İstanbul 1kinci Ağır ceza 

talandığ1n1 ve kendisi \ljyanadan 
3 Vasi. m'kyasta b-ır hava mahkemesinde Rifatın duruşmasına 

ıyrıidıktan ikı' gün sonra bı·r avur - ' d" gü b ' f J • • 1 h b d Al k devam edilmiş ve ı:ıahit ,,..ardiyan olarak celbi i<;in i 5 er bir ne ı-
it'Jının hüKUmet darbesinı me'-·da_ aa ıyetı j e, aı e en man 1- ')' " 

' t I h d d d k Zektı.i dinlenmi•tir rakılmıştır. 

Muhakeme, başgardiyanın ~ahit 

[ ULMllCA 

1a getırcLklerini f3:Öyliyerek sözle- a arına er yer e yar ım c ere Y 
dü .. manın mukavemetini kırmak, Zekc\i, hAdiseyi anlattıktan sonra: Bu mahkemede, şahitler, gardiyan Soldan sağa: 1 _ Küul _ Rahip, 

~ine ;öy c devam etmiştir: 
kaç a. - · 1 k .. cŞayet yeti~.mese idik Rifat Zeklyı· ve mahkQmlardan ibarettir. 2 - Bedava· Te uı ı 3 1 1-lücum Emri m ına manı o ma ve mu.Ti· , nav e . _ Na-

Bunun U.ıerine. derhal hücum kün ol~uğu .. ~~kdlrde vapurlara n:ıus; Bir sayı. 4 - Güne.,llk; Bir is-
ea:ı-rini vercim. Cı.inkü: ,.'\fmanya- bınmesının onune geçmek. Bun- K "} A H • o ı•k. tıfham. 5 -- Demir fıçı. 6 - Yama· 

, ~a karşı bu tarzcl~ hareket tecv;z 1 dan ba•ka tayyarelc~le asker nak- atı rap ayrı fi J Sada; Çocuk. 7 • Kışın ziyneti: 

1 
1 lederek ve parasütçuler indirerek Un. 8 - Geri; Başın kısımlarından. 1 

o ~ıalı.~z. b k . 1' h k orduya mÜ!_SSlr. sureıte yardım Seneye Mahku" m o~.ıdu 9 Afiyet; Bır edat. 10 Gö• ren-
. -ııt!er a ·a turu are ·et I etmek gl: J\1:asal eşhasından. ll _ Di~liye 

c~mcsı 1~5.nı olnıadığını ve o da_ Bu ·harpte Alman ordusu cid· dişliye. 
kıkada ıtı:ı devletle mutabakat ha_ den harikalar varatmı!'>tır. Bu za_ 1 Bundan bir müddet evvel T arla-, yumruk vurduğunu ve Ha.Hlin cU."l- Yukardan aşağı~·a: ı Aksata. 
iınde hareket .. e_ttı~inden kar~rı fer yarı~ında Alman o~dusu harp başında bir vaka olmuş ve Polis A- sece şok kuv\.·ctli olduğundan elin- 2 ~Nota. 3 Kazan Hlet; Kuş evi. 
:!aha zıyade eukun ıÇJnde alabıl- ocağını iki memlekette ancak üç rap Hayri, yine polls Halil adında den tabancayı almak istediğini, bu 4. - Bir sayı; Bir deı·din müptcllı.sı. 
6l~"~e ~.du~unu &Öyltmış ve de- haftalık bjr fasıla ile söndürmeğe bi.rini tabanca ile vurarak öldUrmUş- sırada tabancanın patladığını söy- 5 - Fenerbahçenin renklerinden 
mı tır kı: , /muvaffak olmu'Ztur. Bu muvaffa. tti. . .. . !emiştir. Sanat. 6 -- Maden kiri. 7 Bir ne-

~1uta~a;e::t ha .. 1~de hareket et- kıy.etler.in ~üyük ~İr kısm:nın mÜ~· ı HAdıse Nebahat adında. bır_ kadı~ Dün İkinci Ağır ceza mahkemesi vi iskambil oyunu: İskambil kAğ"ıdı 
mute 0 ,dugum 1,.. 1 devlet ~unlar.1 tcfıklertmıze racı oldugunu hı- yüzUnden çıkmıştır. Vaka. gtinü A hAdise hakkında kararını vermiştir. 8 - Sanat; Ufak kitap, 9 Söz. 
dır: ı hakkl'n takdir ediyoruz. Filhaki-; rap Hayri Nebahatın evine gitmiş ve Gerek suı;lu ifadesile ve gerekse 10 DinJ tören; Bir sH.yı; Nefer, 

! _ DU~ünct's: ve hattı hare- ka ltalyanın çok güç şartlar için- ı, yatak odasında otururlarken Halil şahitlerin ve raporların ifadelerilc 11 Yılhk; Biiyük dUzlük. 
l: eti sareı!maz su ttte ,'\!manyaya de Yunanistana karsı altı aydan .. 

1

: odaya girmiştir. Bunun üzerine ara- Hayrinin Hallli öldtirdüğil sabit ol~ DO?lıı'XtJ Bl'L"!\tACA~l::"ıi llAl~Ll 
sadık kalmıs oLan BulgarıStan. beri yaptığı harp ~alnız Yunan larında mUcadele olmuş ve Arap duğundan Arap Hayri 18 Bene hapse Soldan sağa: 1 Çürümek; Kir. 

d b .. ··k k Hayri tabancasına sarılmıştır. Bu mahkO.m cdilmi~tir. Fakat Halilin 2 - Onur; Zehir. 3 _ Bezik', Lif, 
2 - Haklı olariik infial duy- or usunun en uyu 1rnı.ını me~- . 

k 
1 t kk k 1 f I l esnada Hatıl arkasından vurulmuş· Hayriye vurduğu ve kadının Halili 4 - Ahu; Linıon. il Pa; zamk. 

ma ta olan J\.lacari:st~n. gu e me a maml.ş, aza 0 a- tur k·•kandırmak için Hayrı' ile dU•Up l 
rak bu orduvu o kadar hırpala- · ...., ·r 6 - le; Deva. 7 - Fezleke. 8 

Aıked Harekat 
B. Hitler harekat içın 27 mart

ta umumi emir er verdiğini, Ma· 
c:.arıstanuı anlayış zlhnir_.etli yar· 
dımı ve llomanyanın dürüst hat
tı hareketi oimasa çok kısa müh
letler için verilen emirlerin yerine 
getiri1.me ind~ güçlük çekileccği
nı SÖJ•liyerek harekatı şöylece tah. 
W etmi!tır: 

1-lücwn için tecbil ettiğim la· 

rih, 6 nisandı. O ı;ün, Bulgarİs· 
tanda bulunan cenup ordu gru• 
pu hücuma geçmeğe hazırdı. Di
ğer ordular lüzumlu hazırlıklarını 
bitirir bitii'~~ harekete geçe
cekti. Bu ordulann harekiıtlarıncl 
b"{'larnaSl tarihlerı, 8, 1 O, ve 1 1 
nisan olarak kararlaşmıştı. 

Harekatımın umtJmi planı şu 
~fi: 

mıştır. ki artık hezimet, Yunanie. Ar~~ Hay:i, muha~eme esnasrnda kalktığ'ı anlaşıldığından Arap Hay Afi; Saray. 9 ~ Sia; Depo. 10 _ 

t 
. · . 

1
. b k b'l I b. kendısınl müdafaa içın tabancayı al- rinin cezasının 12 seneye indirilme- Dai; Al. 11 _ Kasımpaşa. 

şey olmustur. Macaristan da eski mak ıstcrken rakibinin kendisine bir sine karar verilmiştir. Yukardan n~ğıya: 1 _ Çorap; 
an ıçın ıç ına ı a ı o mıyan ır l . 
ordularının şanını yer.iden jhya. Fas. 2 - Un; Halef. 3 ·-Rubu; Zi; 

etmi,tir. Bu ordunun motörlü kı· G . s· o·· lu .. m Ak. 4 - Ure; Zil; Sia. 5 - Aleni. 
talar~ Baçka'yı İjRal ederek Sava aTıp ır 6 - Ezilmek; Arı. 7 - Kekik; Es. 
nehrıni geçmişlerdir. 8 - Adap. 9 - Kilometre. 10 -ı 

Tarih kar~ısında doğru . öyle· Yapılara tuğla la.!jıyan kamyoncu lelerden İsmail birdenbire kamyonur İrin; Apaş. 11 - Karyola. 

mi, olmak .için düfmanlarımız a· İsmail, dün Hasköy meşatıığtndan tahtasına düşerek çenesini yere vur-
ra. ında bilhassa Yunan as:'kerjnin ~ geçerek KAğıthaneye gitm'iştir. İs- mu.'} ve arkada.,ıarı kendisini kaldır- 1 1 
çok büyük bir cesa;etle harp etti. mail, dönüşte yol üzerinde Uç amele- C C R SA mak istemi~Jerse de lsmallin öldU-
ğini beyana mecburum. Yunan ye rastgelmiş ve bunlar kamyon boş 
ordusu ancak, mukavemetin im- olduğu için lsmaile kendilerini ts-ı ğtinü hayretle görmüşlerdir. 
kansız ve sebepsiz olacağını gör- tanbula gctirmesinl rlca. etmişlerdir. Adliye doktoru cesedi muayene e
dükten sonra teslim olmuştur. İsmail de (arkaya atlayın) deyip a- derek morga kaldırılmasını lüzumlu 

meleleri almiştır. gördüğünden İsmailin cesedi. morga 
Kir ve Zarar Bili.nçosu 

B. Hitlcr, Çörçilin bu harbin Al· 
m.anlara 75 bin ölüye mal olduğu 
hakkındaki SÖZierine cevap olarak 
fÖyle bir bilAnço yapmıştır: 

Yugoslavyadakt harekat esnasın

da, ekserisi hemen serbest bırakılan 
aslan Alman ırkına mensup asker-

Yolda gelirken, kamyon yolun bo- kaldınlmıştrr. tı=ımailin yalnız çe
zuk olmasından, sarsıldığı için ame- nesinde bir yara vardır. 

Meyhaneciyi Yarala
yan Tabakcı Muiz 
cumartesı. günli Kuledibinde bir 

Oğlun u Ya:-alayan 
Babanın Muhakemesi 

Evvelki gün Arapcamiinde öz oğlu 

5 MAYIS 9H 

1 Sterlin 
Dc.l1:ı.r 

İsviçre Frc. 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 

Kar ......... , 
5,2025 

132,20 
30 
0,99 

12,815 

-.-
30,915 

İsveç Kronu 30,525 
Eolı&m ve 'I«lıvll&I 

lerle Hırvatlar ve Makedonyalılar he . . 
saba katılmaksızın, hakiki Sırp ol-. hA.dıse olmuş ve çıkan k~vga. netıce- Sabri Tılıyı bıçakla vuran Ahmet 1933 Tilrk borcu I 

Tılı, dün adliyeye teslim edllmiştir. 

L. K 
18 :iO 
21 90 
19 00 

mak "--r ld ,,. . 1 6298 ; sinde meyhaneci Manahım, tabakçı 
uuc e a ı5ımız esır er su- , 

Ahmet, sorgusu esnasında: 

6 • 5 • 94 1 

Ba.,, Di,, Nezle, Grip, 11.oma.tiznıa 
Nevralji. K.ınk lık •e Rütün A~nlarınızı Derhal K~' 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKJN\l'llı 

HER YERDE PULLU KUTULAR! JSRARLA iSTEYiNiZ . 

Türkiye ClmburlyeU 

Ziraa 2 Bankas1 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 TUrk ıırası 

Şube ve ajıı.ne adedi: 26.5. 
Zira1 ve tica.ı1 her nevi banka muameleleri. 

f'a.r& biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor 

.• 
Ziraat Baıılwmıda ıtumbara11 ve ihbarsız ta.sarrut hesapıarırıd• 

en az 150 lira.ın bulWl&nlara u nede 4: defa çekilecek kur'a ile ..,al'· 
daki plA.n.a göre ikramiye dağıtıla caktır. 

~ !::: ~ ~·ı 100 a.det 10 liralık 5,000 ıırt 
• 250 • 1 000 ızo » 4.0 • 4,800 ' 

> 100 • ~ooo >• ıeo • 20 ,. s,zoo ' 

t adet 1,000 
f, > llOO 

DİKKAT: Hea&plarmdakl paralar bir oeııe içinde 50 JirIM!an ~· 
eı dllşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazl .. ile veri!ecel<tlf· 

Kurtalar 11enede 6 deta. U m art, 11 ha.zir&n1 11 eyl1ll, 
11 Biri»ııcDtAnwı da çekilecektir. 

Dr. Sltle. 
TARANTO 
DAH1Ll BASTALIKLAB 

(Mide ve Barsak) 

MITB8ASSISI 
Tünel Şahdeğlrmenl Sok. No. 5 

Tel. 49206 
2 deo 6 ya kadar 

1 - Bulgarisıandan hareket 
eden bir ordu, Ege denizi istika.
metinde Yunani'Stan T rakyasına 
ilerl.zyecekti. Bu hareketin esas 
&ıkleti sağ cenah üzerine yüklep 
ncce'kti. Bu cenah dağ fırkaları 
ile bir zırhlı fırkayı harekete ge
çirerek Sclit.n ·ı. üzerjne sarka· 
takt~ 

bay ve 337,86t ere baliğ olmuştur. ]..toiz Llevi tarafından bıçakla ağır 
Bu rakamlar sayrının ancak muvak- surette yaralanmıştır . 
kat ve ilk neticesidir. O gün Moiz meyhaneye girmek is-

- Oğlum Sabriyi kahvede oyun 
oynarken &ördUm. Kendislnfl gel eve 
gidelim, dedim. (Gelmem döversin) 

1918 İstikrazı dahili 
1938 İkramiyeli 
1933 İkramiyeli Ergani 
1931 Sıvas - Erzurunı 

Anadolu Demiryolu Tahvili 

ıu oo. ~~~~~~~~~~~~~~ 
10 25 : 

EmlnönU Askerlik Şubes!Jlde~~t 
Yedek L v. Ao. Tğm. Ha-- ı'ft 

si oğ. Ahmet Sami 317 Girit (~ 
Yedek Lv. Tğm. Şakir oğ· :J1-l(1 

Nuri Kamazdağ 320 Isparta C ;;. .. 
Yedek P. Tğm. Ahmet o!I· ı~,....· 
Hakkı (19193), İstihkam Yzb· ı:W 
za Remzi oğ. Raşit ôkçUn 30~ 

tem!~, fakat Manahlm kendlMne mA. 
ni olmuştur. Çünkü Moiz bir müddet 
evvel Hasan adında birile meyhane

diye cevap verdi. Tekrar, gel, dedim. Demiryolu Mümessil Sent.t 
Yine gelmeyince kızıp bıçakta vur- T C. Merkez Bankr.sı 
dum, demiştir. 

Ahmet, Rizelidir ve mavnacılık r.-::W:••• 

!! ~~j Abon~ Ücr et i 
108 25 

Tllrklye dalıluııue: 

Senelik 6 aylık Saylık 

rlilU (3300 - 11) ' ' 
Kayıtları tetkık edilmek uııt" tJ1' 

hal şubeye müracaatları, ~.ıtsi ,ti' 
dirde 1076 sayılı kanuna göte 
landırılacakları ilan olunur4 

,-:;:•voKTOR-K1~1YAGEll it". 

2 - İ.k.Lnci bir ordu, Arnavut
lulcta bulunan İtalyan kuvvetlen 
ile azami eüratlc irLbat temin et .. 
mtk gayesiyle Üsküp leıtikametin_ 
de ilerliyecekti. Bu iki harekete 
6 nisanda ha,lanması mukarrerdi. 

3 - 8 nisanda ba,laması ka
rarla~tınlm.ı.ş olan yeni harekit 
Bulgaristandan gelen bir ordunun 

1 Belgrad ımıntakuına varmak 
rnaksadile I\ış ist~kametffide iler
lemesini istihdaf ediyordu. Ayni 
zamanda ·bu harekata muvazi 
olarak harekete geçecek olan bir 
Alman kolordusu da Banat' ı iş
gal ederek 1 O nisanda Belgrad 
t.akınlarına erişmiş, bulunacaktı. 

Yunan esirleri sekiz bin subay ve 
220 bin erden ibarettir. Fakat Yu
nanlıların Makedonya ve Eplrdeki 
ordulan Alman • İtalyan harekatı 

neticesinde muhasara edilerek teslin1 
olmak zaruretinde kaldıkları için 
bunları Sırplarla mukayese etmek 
doğru değildir. Yunan eRirleri de, 
gösterdikleri cesaret ve dürüat hattı 
hareketten dolayı dtrhal serbest bı
rakı1mışlardır ve bırakılmaktadırlar. 

ye gelmiş ve rakı içerlerken Hasan, 
l\1.anahime bir tokat atma,, bunun ü
zerine çıkan kavgada Hasan dayak 
yediğinden, 'Atanahlmden dava et
miştir. 

]..foiz Hasarun lehine şahadet etti· 
ğinden Manahim o zamandanberi 
kendisine dargınmı4. İşte bu yüzden 
Moizi içeri almaması üzerine, Moiz, 
meyhaneciyi kızdırmış ve Manahi
min tokat atması Uzcrine de ~Ia

nahimi bıçaklamıştır. 

yaparak geçinmektedir. 

Sultanahmet Birinci Sulh ceza 
mahkemesi verilen doktor raporu
nun· sarih olmadığını görerek suçlu

yu mevcuden müddeiumumiliğe gön

dermiştir. 

Nimet Abla gişesi l ıo~!V ~~N ~ ~~~~ı:ı",. DO KT OR 

HOR H ORONI 750 150 g,_ u oo 
Harlç memleketlere: 

Eminönü 
önündeki 
her gün 

muayenehanesinde Senellk 6 aylık ı aylık Aylık a.r 
ha.qtaları kabul eder. vesairenin tahlillerini yap 3· ;ı.'14 

vanyolu ortasında Tel. 2 
Tel: 21131 2700 l U O soo 1* yoktur 

4 - Karent(ya, İstirya ve garp 
bi Macariatanda toplanmış bulu
nan bir ordu Zağreb, Saraybo~· 
na ve Be:grad istikametinde ta· 
e.rruza geçeceıkti. 

8. Hitler bu harekatla müna
aebettar olarak 1talya ve Macap 
ristan1a anla!maJardan bahsetmiş 
ve orduların hangi kumandanların 
idaresi altında bulunduklarını zik
retmiş, ·rrak..y·.adaki Yunan ordup 
sunun be., giin içinde ve Subista. 
nın on iki gün içinde tesl.im olma. 
ğa med:ıur edildiklerini anlatmıt 
ve .sözlerine şöyle devam etmişp 
tir: 

Ba.~larırı.da Mareşal Keitel ile 
G eneral Yodl'un bulunduğu Al
man kuvvetleri ba.,:kumandanhğı 
bu harekatı da, her zamanki gib~ 
şayanı d.illat bir dirayetle idare 
et.ı"niş olu .. 1'0n muharebelere es· 
nuında yaratılan cidden tarihi 
menkıbeleri tafsılii.tı ile neşrede .. 
cektir. 

Hava Harekatı 

İngiliz, Yeni Zelandah ve Avustral 
yalı esirlerin miktarı dokuz bin su
bay ve erden ibarettir. 

Ganimetleri şimdilik hattA takri
lıf'!n dahi, tahmine imkıin yoktur. 
P. iman silfihlanrun zaferi neticesi o
lırak elimize geçtiği için Almanya
ya ait olması lı:\zımgelen kısmı, ha
;en elimizde bulunan rakamlara na
zaran şu suretle inkısam etmekte
dir: 

Yarım milyondan fazla tüfek, bin· 
den fazla top, binlerce mitralyöz, ha
fif top ve tayyare defi topu ile pek 
çok kamyon, otomobil ve azim mik
tarda mühimmat ile muhtelif teçhi
zat. 

Bu neticeler aşağıdaki Alman kuv 
vetleri tarafından elde edilmiştir: 

Cenubu şarkideki. harekat için 
tam mevcuUarile 31 fırka ve nısıf 

mevcutıarile de iki fırka kullanrl
ması derpiş edilmişti. Kuvvetlerin 
tecemmuu yedi günde hazırlanmış
tır. Bu kuvvetlerden 11 fırka piyade 
ve alp avcısı ile altı zırhlı fırka, Uç 
motörlil fırka, S. S. ler ve motörlil 
yarımşar iki fırka harekata fiilen ilJ
tirak etmişlerdir. 

İngilizlere, Yeni Zclandalılara ve 
Avustralyalılara karşı mücadeleye 
fiilen ancak iki Alman tUmenile bir 
kaç dağ tümeni ve muhafız kıtası 
l~irak etmi~tir. 

Alman hava ve kara ordularile 
muhafız kıtasmın bu harpteki zayia... 
tı şimdiye kadar uğradığımız zayla· 
tm en cüzisi olmuştur~ 

Moiz sorgusu esnasında: 
- Bana tokat attr, kavga çıktı. 

Beni bıçaklamak tsUyen odur, deyip 
suçunu inkAr etmiştir. 

Fakat polis tahkikatrnda Moizin 
suçunu itiraf ettiği zabıt evrakından 
anlaşılmıştır. 

Mahkeme, Moizin t evkifine karar 
vermiştir. 

Manahim, ağır yaralı olarak Be
yoğlu hastanesinde yatmaktadır. Ya
Mlının hayatından limit kesilmiştir. 

lavyaya, Yunanistana ve Yunanistan 
da.ki İngilizlere karışı bu mücadele
sinde uğradığı zayiat şudur: 

Kara. ordusu ve muhafız kıtaları: 
57 subay ve 1042 erbaş ve er ölü, 
181 subay ve 3571 erbaş ve er yara
lı, 13 subay ve 372 erbaş ve er kayıp. 

Hava ordusu: 10 subay ve 42 er
baş ve er ölU, 36 subay ve 104. erbaş 

ve er kayrp. 

B. Hitler BaJkan harbile Nrhkte 
Libya muvaffakıyetlerinden bahsede 
rek kendi müttefiklerinin kazançla· 

rmı ve kendisine karşı harp eden 
Yunanistanın ve Yugoslavyanın ka
yıplarını anlatmıştır, 

Son Söz 

Führer, mllteaktben askerlerin ka-

nmı ve!akAr çalışmaları ile kor uyan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-___.....,., 

VATAN Gazetesi 

Baıılık maJctu olar&lt 
1 lııcl Sa.yfA S&ııtlml 
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~PARA 
\ HAYA.T Y.uıııııımf 

' DİREKSİYONU DUR' 

iDA2niNI aiıu is BANKAsıııo~ 
İ~RAMİVELI HE5AP Ay14tl 

çekmiş ve Almanya ve müttefikleri
nin askeri, iktısadi ve milhassa mA.
nevt bakımdan dünyanın tasavvur e

dilebilecek her türlü ittifakına üstün 
olduğunu söyliyerek sözlerini şöyle 

rT. iŞ BANKAsı, ,-----------~ 

, ,:~7.::~;~:·;~Nı 1 Devlet Demiryollan ilanla~ bitirmiştir: 

1941 sencsl tarihe, kalkınmamızın 
en büyük senesi olarak gec;ecekt tr. 
Kaderin mutlak hRkimine, bu kadar 
az kanla bUyük muvaffakıyetleri el
de etmemize imkan verdiğinden dola 
yr bintassa minnettarız. İstikbalde 

KEŞİDU:LER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 
1 /lğustos, 3 lkinciteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

de milletimizi elinden bırakmaması- 1941 ikramiyeleri 
ru niyaz ederiz. DU.,ıqnanlarrmızr bar 
tırmak için elimizden geleni yapa- l adet 2000 lir~dık = 2000.- L. 
cağız. Bu altın çılgılnrg-r, zümre ve 3 > 1000 , =- 3000.- , 
Yahudi kapitalist smıfı devrinde 2 > 750 > = l500.- > 
halkçı nasyonal .. sosyalist devleti 4 > 500 > = 2000.- > 

8 > 250 > =2000.- > 
içtimai adaletin ve aklı selimin tunç 

35 > 100 > = 3500.- > 
bir heykeli olarak tezahUr ediyor. 

80 > 50 > =-4000.· > 
Yalnız ·bu harpten sonra. değ"il, daha 

300 
> 20 > = 6000.-- > 

tr• ıı' 
Muhammen b edeli (2700) llr a olan muhtelif ebatta. 150 <11• ;f 

rabbaı bezli lıistik levha taahhüdünü ifa edemiyen müteahhit n&l1' ~ 
hesabına 23.5.9U cuma glinU saat (10,30) on buçukta H ayd&fP ~ 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulilt 

11 

alınacaktır. 
ıeıı' 

Bu işe girmek lstiyenlerin (202) lira (50) kuruşhık muvak~at J' 
nat ve kanunun tayin ettiği veııaikle birHkte eksiltme gUnU saatf11' 

dar komisyona müracaaUarı lAzmıdır. (34.97) / 

~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-__.,,,, 
Salıib! ve NOfriyat JlllldUr1l: AHMET EMİN YALM&li 

binlerce •ene yaşayacaktır. Ba3ıldığı Yer: VATAN MATBAASI / 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---_./' 

AlmMya Mare~ali ile gene!'kur. 
rnay reisl General Yeschonneck'in 
doğrudan <loiruya kumandaları 
altında hareket eden hava kuv· 
vet!erimiz iki biiyilk. gruba ayrıl- Alman Bil<ihlı kuvvetleri Yugos- partinin meziyetleri üzerlne d ikkati. 


