
ıs MAYIS 1941 

[Perşembe 1 

1087 

er Milli 

, 

Beri in 
Hess'in İngilte
reye gidişi 6ak
kında ne diyor 

Hess lngiltereye 
sulh teklif etmek 

niyetinde imiş 

Hess'in muvasafatı hak
kında yeni tafsilat 

İDARE YERİ 

Nuruoımıaııiye, No. M lst&ııbııl 

Telgraf: YENi SABAH İstanb.ıl 

l'ELEFON: ZO'J9IS 

G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi Her yerde S Kurut 

-- -- . 
Fransa 

1 lnönü mesajı getiren 
Berline ne gibi 

1 
menfaatler te- Von Papeni kabul etti 

ı min edecek 

Almanya işgal Mülakatta Hariciye Vekili Şük· 
~asr~f·~· bir rü Saraçog"'lu da hazır bulundu 

1 mıktar ındırecek 

Fransa kabinesi anlaş
mayı kabul etti 

Bağdat, müzake
relerin muvaff aki
yetler ilerlediğini 

bildiriyor 
Kahire, U (a.a.) - Reuter 

ajansı bildiriyor: , 
Raşid Ali hükfuneti Mıamn 

tavassutu teklifine verdiği e&-

Ankara : 14 - ( a. a. ) 
Almanya Devlet re

isi adolf Hitlerden Re
isicümhurum uza dos
tane bir mesaj getiren 
Almanya büyük Elçisi 
Von Papen, bugün Re
ısicümhur ismet lnönü 
tarafından kabul edil
m!ştir. Mülakatta Ha
riciye Vekili Şükrü Sa
raçoğlu hazır bulun
muştur. 

INöNtJ 

Dr. Ziya Gün hayatiİe rnuka)1yet 
olmak Üzere bütün servetini bu 

ilim ocağına terketti 
Üniversitenin eski profesör -

!erinden Doktor Ziya Gün bü
yük meb!Ağ tutan servetinin 
gclirinin en büyük kıenuru bü
yük ilim müessesemiz iini ver -
ait.eye tahsis etmiştir. Yalnız bu 
teberrit dün bir gazetenin yaz
dığı gıbi bir seferlik bir teberrü 
değil, ölüme bağlı bir tasarruf 
bir vaaiyettir; Ziya Günün 
sahibi olduğu menkul ve gayri 
menkulün senelik varidatının 
en büyük kısmı ile üniversite 
de biisler ve miikih Uar tesis o
lunacak, tahsil için Avrupayn 
talebe gönderılecektir. 

Doktor Ziya Günün uzun · 
mütemaılf bir çalışma ile geç.. 
bütün bir ömür zarfında alın 
teri ile kıazandığı secvetini mem

( Sonu sayfa 2 •ll'tun 6 de) vapta bu tekliften dolayı Mısır Do'..._ Ziya Gu·· 0 hükfunetine teşekkür ettikten ....... .-

sonra daha evvel alınan Türk!=========================== 
teklifinden esasen lstifade et -

(Sonu aayfa 6 ıiitun 3 de) FIKRA 1 

Densiz Kokana ! 
Yazan : Aka Gündüz 

Kendi kendimizi tenkit, hatil 
yerinde acı acı. tenkit etmeği 
vazife edinelim. 

Bu vazifoyi çok dikkatli ve bi
taraf yapablirsek mili ve içti -
ma> hayatımıza epeyce faydalı 
işler görmüş oluruz. 

Dodenin Taraskonu, Bulgar
ların Bayganofu gibi eserler 
biı remiyctin, bir muhitin ba7.ı 
noktal.arını tenkitten baŞka ne
dir? 

Meselll. ben bir gün bir Densiz 
Kokan:ı.'ya tesadüf ettim. Te
bca.sını, soyunu sopunu bilın&
diğim için adına densiz Kokana 
diyorum: 

Bir caddeden ba31arında bao
dosile bir asker kıt'ası g~iyor
du. Bu kıt'a galiba bir taburdan 
çokça idi. Halk iki sıra olmuş 
edeb ve terbiye ile ve o derecede 

bir .heyecanla ilti saf olmuş, a&< 

kerın geçışini eeyt'ediyordu. 
Deru:iz Kokana bulunduğu 

yaya kaldırımdan karşıya geç -
nıek için çırpınıyoı-du. İki daki
kacık daha bekleyiverse ask&
rin son eri de geçecek, yol açı
la.calı:, ve tabü kıyamet de l<oı>
mıyacaktı. Fakat Densiz Koka• 
na oralı değildi. Orduya hürm&
ti, milletin gösterdiği mii~tcrclıi 
sevgiye katışma.ğı bir türlü be
niınseyemiyordu. Ha bre çırpı. 
nıyor, ba bre ırurıld&nıp duru
yordu. Hekim, operatör değilim 
ama yemin ederim ki iki daki.< 
ka daba sabretseydi patlanuya
caktı. Galiba epeyce sinirlenıni· 
şiın ki ayni yemini Kokaoa 'nın 
yüzüne karşı da ediverdim. 

Burada bizzat kendimi de ten• 
kit edeyim: Böyle Densiz Kokar 
naların çirkin hareketlerini bıı 
tarzda tenkit etmeğe neden t&
nezzill ediyorsun? Bu gibi aile 
terbiye.sini tersine görmüşler 
her yerde bulunur. Biraz, çiirillı: 
dudak boyası, biraz cllil.lı tır • 
nak, biraz saç kokorozu kadını 
kadın etmez ki Defet musibet. 
leri kaleminin ucundan! 
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Aı~LATAN: BiR GAZC:TECl 

52-

on 
kafi lele in 

' Oıılar:ı aı:ı r,-özlerle bakarak bir adamın, öyle kendilerini:ı id- S V i 
ôe<fun ki: d\;l tıttikleri gılıi lıir medyum 1 

- Maalese' beyhude uğra.:;- dc-~il, adı, fa.kat çok mahir bir 
mış olacak=z! .. :;;aı11rım, ış iş- m"nyatızör olduğunu za.nne<li- Henüz gitmiyenle-
ten gcçıı:ıi.ş bulm111yor ! . Korka- yorum!.. Bu k:ıdın veya bu a- • • • 
nnı ki, bund'l.I\ ı;onı-a Nimet ha- dam, bu korkunç cani, birtakım• lD vazıyetı 
nımda da lıw. ga ritabii hajlcr masmn insanları, billı:ı.ssa ipno-
ve esrarengız gec.: dolaşnı.alan tizına edilmiye elverişli, telkine Bugün sa.at 13 de kalkmSIH 
başlıyacaklır ! Yahut ayni şc&il- mili;ait tabiatta, ~ıf ve hasta- kararlaştınla.ıı Kadeş vapuru, 
de uyuyacaktır!.. lıkıı kadınları habersizee man- İzmire son meccani yolcu kA· 

•. iiheııdis Yücelten takrar yatl/.e ederek ına.ksatlaruıa, an- filesini götürecektir. 
deh§le yüzüme bakarak: laşılmaı. ve müthiş .maksatları- Evvelki seferleri kaı;ıran bir j 

- Rıça ederim!. <L.ıdi. Nımet,I na iılet etmektedirler!.. çok kimseler bugünkü son' 
si.ıin öyle g::ı.np bır ııekılde (Tu- l\lühenclis, yennde don.cıuıı Eğe seferini k&çı.rmam&lı; için 

a.Ja~adarlara -"---• etmış-' zak! Tuzak!) di:y-e bagırmanız gibı yiızıime bakıyordu. Deh- ..,..........._ 
üzerine bu hale uğradı!. Biliyor ı ııetıe: lerdir. 
sunıız ki, o sinırli bir kadındır!. - Ne diyonıımwı?. Yarın da Karadeniz.e earruncu 
Onun ya"Mlda böyie garip bir Diye kekeledi. meccan! sefer yapılM:&ktır. Bu 
söz soylenır mi 1 • Zavallı kadın 1 - Evet, azız kar~inı ! . Da- seferi yapacak olan An.kanı. 
hakıkat.en bir tuzak .. oldugunu h. a da kWlbilir nekadar mı:sum [ vapuru, Ordudan ileriye olan 
z~etti. Yah t kimbilir ne zan- msanları, kendilerinin haberi yoleulan götürecektir. 
ru:;tti.. Korktu!. Bu karim lıa - olmadan ayni hale düşürecek _ Karadeniz hattına mecc:W bi
;Wm,;ı.sına ht:nziyor, b<Lksanıza!.I ler<.iir! .. Kard~! .. Benim ni-ı Jet aldığı halde valrtinde yeti-

- l{orku baYllması değil, uruılını Ca.libenin de Ninıet ha- şcmiyen kimaelerin bu ııorıuncu 
:Say Yürelten !. I nınun ayni &kıbetine duçar ol - seferi ka~ama.Jan kene!\ 

~ 
~ li aarif Vekili Basın Kurum~ 

Şehrimi7.dııı buhıııaıı Maarif Vekili Hasan Ali YüctJ, 
~ Müfettişi Bay Rcşed Mbnaro?;lu ile blrlikta düa Basın 
Kurumwıa ~ ga:ıoçUoeiler ile h!ISNlıalde buh:nınuşlardır. 
iVeldl nyıd znm..rul:a. Bosın Birliğhıdeki resim Aergisini da gez.. 
miştir. l'nkandakl resimde Maarif Veklll 11o l'VU Müfetüsi.nl 
ı;azeteeilei- anmıda göriiyorsunUL - Değil mi? dugundan şüphe ettiğimi ııize menfaatleri iktıZW!lndandır. 

Müreııdis bana gatjp ~ hid- ~ı.kça söyllyebiliriın!- Mela.hat Diğer taraftan, tren yolile A- ------------------
detli nazırlar fırlattıktan sonra hanım yabancımız değil! .. Bu nadoluya geçmek isteyip de J:ıe. 
Canü ve dondü: moçhul caniler, her n<> sebeple yannaıne mukabilinde bilet a, 

- Kuzum Cılrııi !. Sana rica ise, lıuraya d& el atmış. lıulun- lo.n yolculann nakillerine dlln 
ed~n'.Yl!. Koş, i~-eriden doktor dukları için, hatti Melahat li~nı de de..•am edilmiştir. 
R. ye telefon et 1 .. Katalolrta le- mı da ihtiyata ve tey.alı:k\µ11 da- Dünkü kafile de posta treni 1 
Iefou nwnarasıııı bulursun!. He

1 
vct edr:rim!. Uy&Wk olunuz, _çok ile gönderilmiştir. Tren yolile 

men gelsin!.. Çabuk!. uyanık olunuz, muhterem kar- nakliyat Mllyısın 18 ine kndaz 
Cami fırladı. dı;şim;. Sizin ailenire oo ayni devam edeçektlr. Bilet alan va-

1 n a 
• m 

Milhendis, gayet asabi bir caninin el attığını göroüğüm i-1 tand&Şlanıı vaktinde hArelret &-
yiizle tekrar bana rlöncrek: 1 çiıl sizi a.1e1aooıe ikas ediyo- dlp nakit işini kola~a- I • n K 

1
• I n g h 

- Korku bayılması değil, di- nım!. n l>'wmdır. 
yorsun".': hfıla!. Korku değil de J Mühendis """ derece şaşala - Kendi sıraları esnasın-
ncD~~~ı!ır•._ ınıştı~alı.&t zabıtaya." da sevk olmıyanların S3P.ların an kaa n a ca-

Bir sucuk 
imalathane
si yanıyordu 

1 On bin liralık • 
sı-

gortası varmıt 

Beyoğlunda Hamalbaşmda 
Recep Abbas hanınuı birinci 
katında 10.000 liraya sigortalı 

olduğu anlaşılan Yorgiye ait 
aııcuk imalathanesinden yangın 
çıkmış ve tevessüüne meydan 
venluıoden söndüriihıü~. İ
malathanenin sigortalı olına,sı 

bakımından tahkikat açılmış
tır. Yangının sebebi araştınl -
maktadır. 

Mağşuş 

Afganlar 
--o---

Hü~umet bir defa
ya nıahsv ol ak 

üzer satı cak 
HUkümet, bir defaya malıııruı 

ohnalı. ı.i?.ere müstahsilill elinde 
bulunan ma;;şüş ve yuğıırn!Iııwı 
afyonun Toprak Mahsulleri O
fisi ta,rafınqan satın alı!U!)M' · 
na karar verrr;iştir. 

Rıy Yucclten!. Tuzak, mu- Diye kekeledi. vaziyeti " 4 5 • ı ı • 
hakkaktır ve hakikattiı·! Duı.inı - Evet, doğrusıı, ~ de bu İstanbW<\an Anadolaya gid&- gi m 1 n 1 r a İ ı 

, buraya akla gclınıyccek şe~ı- ka~.n arbk oııtaya çıkt'>ı;ını l cek Öla.nlanıı normal proçaın > ' 
~'.' lıilelede getırilmiş o!d~ gördıL<len &>.ıın. .zabıtaya rııti - dahilinde aevtıne d~ olun-' ~t!tiıniwdeld ticaret mahafi- yandığı anlaşılır. Söylendiğine 

Mübayaat L«tıı.nbul ve Afyon 
şube!Cl·inde yapılat.:aktır. 1941 
afyon rekoltesi idrak edilinceye 
kadar mübayaata devam olu , 
nacak, yeıı i mahsul elde edil -
dikteı;ı sonra ma~-UŞ a1'yonlar 
satın alınmıya.caktır. Bu kan,. 

nn köylüyü sevindireceği ım>Y· 
daı:ıdadır. Fiyatlar da iyidir. O· 
fis, morfin dereceşi başına bir 
kilo ince :afyona 51) kuruş, ka · 
halara 37 .5, ~ maı(şUıılara da 
25 larruş ödiyecektir. 

ıııtı<~ tama.mile kanaat ı:etirıy<>- r.u:aata k":'"ar verdim!. . · ı maktadır. t Jine g!\1eıı haberlf!l:e göre Al- göre Almanya demirden lıaş-
ruın ... l - Haııgı kadınm ! K&gliyarı- Dün vil&_.~ bilet aldıkları · ='ki d · ka. h · ddcsi Afohendiıı mo= oldu. . ., .,,.....,, 1 manya, -rur yeye emır ver- bazı am sa.nayı ma de 

- Hilelerle mi?. r Rica. ede . ~ !'1:i~~t!. Nimet hanımın bu hal.de muhtelif aelıepler dola - mclı: ıstemektedir. vermek istemektedir. Bu tica.-
rim!. Siz ne demek istiyoı:su • kadın tarafından lıa:riknlMe bi;rJ yıaıyle ~ ban ~ Türltiye ile .Alınan)'.a arasın· ret ft.ll!aşması tarafeyn hüklı • 
nuz~:· Ne hi.lc~er!.?:. B!-'rası... m. a.re~ mnn~ eiıilmi,ıı ~ca~ ~=~:~ da &!.ı,iren pıu:afe edilen 10.5 metleri tarafındruı tasdik e<lil -

1\fuhen<l.is~ . sozıın keı<tlm. ol<luguna kat'ıyyeu !1ÜJ?he etmi- mal ııdetla~kohmacakl _ mıly·~· liralık ti~t anlaşma- dikten sonra tatbikata geçilece-
S0n derece sınırlı ve heyecanda yorum! .. Belki de bugün mat _ + dır ar ili hükiimlm daA,ilınde yapılan ği ha.L3 verilmektedir. 
idim. Fakat kcııdimi zapta ~a garip surette telefon &- i • teklifler tetkik• edilmektedir. Diğer taraftan, Almanyanın, 
çalış:ırak: den. belki de b\11!\ed«ı. sırl maıı ADL/Y.EiD 10.11 milyuı. ile beraber evvelki eski kiliring hesaplarından. ka-

- Aziz Yücelten!. dadim. S1- y· tıze ed~ olıiralt, öı:zat<Nl- nn!a~?.da.n .kala.ıı. üç.milyon lan ala~ 4.ö milyon liraya 
k bır tarız veya ith:ut'.da tıu- met halı.lrodı!. • Bir ka ve llı-ayı iıave edersek aradaki ti- inmiştir. Buna. seııeıı. Almanya 
lunmak isteıdiğimi zannetrneyi - Miih«,ndlıı d~ kekeledi; caret anlıışmıısınııı. 13.5 milyon ya. yapılan ihracatın ıı.rttınl . 
niz, cok ıica eıleıfrı! .. Siz benim. - Oh!.. mohtek"ri liralık bir ıııilbadele esasnıa. da.- mış bnlunınasıdır. 

Ha.len köylü elinde bulunıın 
ynğurulmuş ve mağşüş afyon-
ların ne miktarda olduğu, mü
bayaat işi bittikten b<lnra anla
şılacaktır. 

-

ıs n · ~ 1
' 
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J ''UYuGU 
Di YO .J.u - ·' Dahiliye Veftt1

1 

tinin ııazatl 
dikkatin' 

16/10/940 ~ 
yoğln evlenme ın 
dan Antalya. evıenııı'6a ~ 
lnğuna lG-10-940/1.8 ~ 
rah talik edilmek UZC·~ 
derilen ilana yedi bUç 
dır Antalya. belediyeli' 
me memurluğund:ın 
veya menfi bir cov:ı.P 
miştir. dı! 

Tam yedi buçuk ııS 
yoğlu evlenme me~ 
gidip gelmekten 
gibi ı:naıııurları dıı. 
etmeye utanıyorul'.ll· • 

Hük:funetin ve vekildi' 
lenme ışlerinde vatn~ 
icap eden koli>.yltflil ~ 
mesi ve evlenme işle 
ratlendirilmesi h usıı j; 
m.irleı: verildiği h~.,. 
ya belediyesi evi~ 
muduğunun mezkü! ;; 
üzerindeki ihmali ~e 
ye kadar doğrudur· . 

Neslin ve zürri:ıre~ 
laşnıasına büyük ~ ! 
verıloo meleketi~. 
hizmet gören bir ikı 
run bu ıakaytlilı. ye • 
llklerine ne buyurtıl~~ 
diye kadar yedi bU( b 
ni,,ruılı. buluiıduğuıll 
bütün ara.ınız<lal<i ~ 
kaJıuılan sonra keP 
aynls8.m ve onun . it 
i.stika.melinl değişti~·· 
l:ıep olsam bıını,la .'1.:ıi 
miyim? Yoksa y~~ 
aydır bir evraka ce}. 
mekten aciz bulun~P 

0 
evlenme memur!' '11 gır, 

Bunu muhterem ~ 
nsıtasile alil.kad r 
!ardım soruyonını. 

Tophane Bu· ı>': 
~o~ 

D " d" ~ V' or uncu l 
ha 1 naJJlo 

eski bir do~tıımsı nıız, çok muh- - Evet!. Bilıniyonım! Fakat 
terem tanıru•:ım ve s'>vdiij'im bir öyl za mıffliyorum ! . Azizim Yü- Ellıhıönl1nı;le kıı.lıveci ~ 
dostuıru: uz~. Be<ıım oolt n! .. W akf8mlrj hAdiselorl kahve lh~ ~-. 
ge:cn!crin, bcnd m böyle l'i.zin göriinçe, şeytanca. bir tertip ile rilmiştir. 
de b ııuza gCJcce 'nden ko k - btt-,aya ka.Bten sliriikleımılş ol- Yen!kapıda eczacı Leoıı da 
tuğ.mı i~indlr ki hemen size dil- du;\ı:İına hiçbir fÜPhem ka.Jına- 120 ~ulc illcı 300 kun.wa 
şu.'1C<'lerirui açık söylemek ve dı benim!.. yaptıf,ındım dola}'l adliyı:ye ._ 

Bir doktor · st n •I Oniv r it .. 

1 Nisanda Ankaı1'~ 
bula n~ledilen !staP 
ve tahvilat borsası· ~ 
ten İstanbul zahi~C ıı 
ki holde .çaltşmaga -ıı• 
Borsa, bir buçuk nJ ,e 
den snn~a dün y ~ ı il" 
dairesine nakle • , 
re borsruun AnksrııY· 
m~en önce de içi.,Je 
dördüncü Vakıf Jıallr 

sizi ik:ı.z etmek l.6tiyorum l. ı~arısırun k..,htı ~ &- · ·rilecektir. 
Hüher.<li.s hayretle: !Jne aJmı;ı oLu mühendiS, bir . l1<i zina suçh.ı~u mah-

- Ftyat mürak~ kQ!;rlsyonu, 
baglln toplanacak:.ır. Bugün 
Jı:ıwı etine na.rh konulması muh 
temeldir. 

sin 1 mil lir t b rr"' etti 
katıııdadır. 

-- Ne gibi~. o1ü eli tutmUJJ gibi Nlmetin bi- kOm oldu 
Dedi. _ leğini Urpererek bn-aktı ve ba- ,,.,_. kımlnrle biıi'yle _.... .... 
-- .lstanbnld y~ni ve müthiş na ack:ta ürk:nı.ilş bir hayretle: ".,.... --- ""'" ,_ 

bir cani türemi tir!. _ Kas4en mi sürüklendiniz 1 duğu halde Oıımıuı adında bıı.§4 
- Cani ml? .. Faka.l... Ne gibi bir kast?. dedi ~~ıu P~~'Ob~;;;: .~= 
- E\·et, azizim Yüceltıen!.. - Şu ıı.nda. rahst<;a bir cin;ı.- 0

""" ,-

Yeni ve müthl· bir cani!. Zır yet yaptıklannı, beni türlü eiı-' cez.;ı.da de:vaııı. edeµ muhakeme -
vallı • imet ha.:u:n da., e~ iti, trik:'llarla. bttraya krular uzak - ~~ dgo~iş~in~ 
kat'ıyyen iJi,',ııı de.o, belki kat- Jıı.ştırm.alannda.n hiikmediyo - .... ~ 
iyycn haben olmadan İstal)bul- rum !. Oh!. .Al:izım Yücelten!.. iki ay on beş gün, Oıımıuıın da 
da dönen bu milthis entrilı:ala.- Kimbnir. şu a.ııda, bellti de E- 3. ay. m.ıdıpwıiJıetıerine kıı.ııır V&

rın içine gir . iş bulunmaktadır! renköyiinde... Fakat sizden ri- rilnıişti:r. . 
Artık ,, da kcndiaine hfıkim ola- ca ederim, şimdi hemen ve han- Suçlu Arif mahkUm oldu 
mıyacaktır, Bu caninin pençesin gi ".'.'-811.a ile oı~.rsa olsun Eren- Gün.r adında. bir km iğfal &-
de bir oyuncak, korkulu, garip, köyune gtdecegıın!.. derek t.eca.Tfuıde bahııı.makla 

Tutıılan hesaplardan koyun 
eti fiya.tla.nmn indi ı1lınesine 
imkb görillınemlştir. Maaıui
fih bu hıısuadalti ke.t't karar, 
tetkikat lıU:tikten ııonra veril& 
ccktir. 

Dünkü ihracat 
Dünkü ihı::aeatın y~1<tıııu 2, :> 

bin liradıT. Dün, Filistine iç 
fındık, Rumanyaya torik, engir 
nar yaprağı htu!sası, Alınan -
ya.ya çini mamu!Atı. ve işleı:ı.ıniş 
cam, yaprak tütün, Amerika.ya 
av derisi sablmıştır. 

(Bat taraft 1 tnoi sayfada) 

leketiıı istikball yolunda ~ 
mak ii2.cre gençliği hazırlıyan 
büyük ilinı evimiz üniversiwye 
tahsis etmesi münevver zümre
de olduğu kadar bütün mem -
lekette büyük bir alil.ka ve tak
dirle karşılanınıştır. Bu güze-! 
hareketiyle Doktor Ziya Gün 
ayni zamanda çok astı bir misal 
de vermektedir. 

Bu hususta dün üniversite 
rektörü Cemil Bilse!, kendisiyle 
görüşen bir arkadaşımıza şu 

beyanatta bulunmuştur : _ [ 
feci bir oyuncak olacaktır!. Ah! Hayretle bizi dinJemelrte olan suçlu Arifin blr:lıı.ct ağır ceza
Yüct'lte:ıı. şu !taiyan kadınım Jııleliltat atıla.rak: daki mulı.akP.mes1 dön neticelen-
iciniı.e soktuğunuz için müthiş - Ercnköyfuı.e mi gldeceksi- ıııiş ve 9 ay hıı.pshıe karar veri}.. .,. __ 
bır hatada bulundunm, müt.hlş Diz?. dedi. Fakat bu ııaa.tte?. miştir. ~ 0 Ç Ç P K 1 N G EN Ç -~: 
bir hatada!. -:- IDyet!. ~ korkuyorum.. Sahte nOfus kAğıdı çı--

Molilııı.tin kolonya. il., lıall Beni böyle bir tuzakla llZllklaş-
friksiyon yapmağa uğr~tığı tırmııı olınala.:mdan. .. ya.p,.1cak- karanlar hapşolunacak 
karısını kuca;!ına alıp kanap&- lan yem .bır cına;yet ~ ııerlıest Yeni.kapıda oturan Artine 
nin ii7.erine kaldırmaya hazU'- kalmak ıstemele_X1;11deıı k.orku - ııahte nüfus k!ğıdı çıkarı:p ver
lanan ınübnndis birdenbire bay- yorum'· Onun ı~m, beru ma - mekle s~u olan ıı.ilfwı memu 
retle durdu; zur görün, 32'.iziın Yücelten!.. ru Zekinin birinci ağır cezada.-

- İtalyan karlını mı? )(ad.,,, Maalesef ".aktim Y?k ve şu hal- ki muhakemesi dl1n netW!enmiş 
K gliyari mi?. de!.şu vazıyet~. sıze IA,~el - veZekinindörtbuçak ayveAr-' 

- Evet, Yüe<:Jten! .. Ben bu diği ,kadar da ~t ".'eremıyo- tinin de bir~ ay hapİslerin.e 
kadut fila• ""' rum .. Fa.kat, sizden ncaın, ba- karar verilıniltir 

ın veyı onu .,... ....... nen na gerek Nimet hanımın akıbe- -------·------ı 
ti ve gerek bundan eonra ola-ı DAVETLER 
calı; hi'ıdiEeler hakkında. mutıa -
ka malüına.t vermelisiniz!. Dile- Umumi Meclis iızasını y. 
rinı ki Nimet hanımuı hali kork davet 
tuğııın gibi olnıu!. 

Melio!ıat hanım! .. affede.."Fi -
TOrkJy• Ecnebi 
1400 K.-.. 2700 K..,. niz .. Ben hemen gitmeliyim!.. 

750 • 1460 • Sizlere yardım edemiyeceğim i-
li'.NILIK 
1 AYLlK 

400 • 100 • çin snn derece müleeıishirn .. . 
1 AYLtK 1 0 • 100 • Kuzum, rahatsız olmayınız! .. . 

1------,- -- Ben kendim giderim .. Allnhıı.. .. 

1 AYLlK 

1s ll•y•• •Hı P<:RŞEMBl! J<'akat daha sözümü ikmal et-
11 R b ullhor ar.o meıniştim ki C8.m.i salona teliı.ş-

2 r., ay ıs 1357 la gridi. 1 
Gün 135, Ay 5, Yı<: 941 - Hozor 10 Benzi cenaze gibi sapşarı ke-

G~n .. 
9.2~ 

4.>13 
Afuam 
12.flO 
19.ı9 

Öil• 
i.51 
ıı.ıo 

Yattı 

ı.so 

21.09 

lk:ndl silm~~ti. Harikulade korkmuş 
8.41 Ezani gibi bir hali vardı. 

16.08 v-tt 1 Ciıminin bu halini gören Me-
f Wıat dehşetle ayağa kalktı: 

7.;!0 Ezanı j . -:-. Doktor evinde yok mu 
a.39 Vaaatl muş !. 

lmuk 

1 stanbııl VaU 10e BelsıNye Re
isliğinde»: 

İstanbul Umumi Meclisi bi.-ı 
rind reis vekili Necip Serden -
gcçtiııin vefat etmiş olduğu te
essüfle öğrenilmiştir. Merhu
mun cenazesi 15/Mayıs/1941 
Perşembe günil saat lJ .30 da 
13eyoğlu Zükfır hast:ahanesi:n-1 
"den kaldırılacak, cenaze namazı 
öğle vakti Beyazıt camiinde kı·ı 
lın:ıcak ve Bakırköyüne götü
rWerek aile nıakberesine tevdi 
olunacaktır. J 

İstanbul Umumi MeeHa i.zıw.. 
uın cen:ıze mera.siminde hazır I 
bulunmaları rica olunur. 

Üskiidardan beri peşlerine 
düştükleri kadınlar tarafından 
cürmümeşhuda verildiler 

.~ uçüncil. ııulh ceza mah- kışma.k istemiş ve aralarında 
kemesinde bir sarkıntılık cür- bir dalaşmadır başlanıı~lır. 
mü meşhuduna bakıldı ve üç Bu arada içeriye g,iren Ha
genç delilauılı suçlu olarak ve- san, kendisini polis gibi gös
rildikleıi bu mahkemede ayrı tererek işi örtbaıı elme:'te \a
ayn takibata maruz kıtldılar. l.ışm.ı.ş ise de Mediha bım.un da 

Orhan, Sahir, Hasnn ismini peşlerine takıla.ıılar,h'\ biri 
taşıyan bu üç genç üskü- olduğunu söylemesi Ol: ;n<' i~ 
darda tesadüf ettikleri evli büyüyüp adliyeye kacl ır inti-

kal etmisiir. f 
bir kadın olan Medih-ı ile ya- l 
nındaki Mualla adında genç Üçüncü sulh cc7.aya veri · 
bir kıza takılmış ve htanbula len cürmü m lıµd P.nakı rl~r ' 
kadar peşlerinden gPlmişler. hal mahkcmeııuı b 111.m:ll' 
Her fırsatta söz atarak bir nctıcelcr,ı.miş ve gudı "Ua• 

Haşanın kezıdisi.ı:e [·o s .;il. ii 
~ekercı dükkanına kadar ta- verdiği ı~in hakkınu~ ayrıca 
kip ettilderi kadınların dük- tahkikat açılmasına ve taki -
kana girip şekerci Arif ile u- bat yapılmasına Mediha ile 

1 
zun u,;un konll<ijma.lannı gürün Muallaya sarkıntılık etliti 
ce Orhan da.yanamıyarnk !'E!ker sabit olan Orhanın da ,derhal 
almak balıanesile içeriye giİ-- tevkifine karar verilmiştir. 

Dive ııordu. 
D l K il A T t caiuJ şaşkın şıı.ı kıp b<1kına-

mis ve o sırada Mooihn; koca- Fakat davacı şekerci Arife 
sı olan şekerci Arife bu deli- yapılan istirhamlar ve rica -

DAVET kanlıların kendilerine takıl- !ardan dolayı davasından vıız 
C. M~ü~. makta olduklannı ~ylcnıek- geçmesi fr..uırine dava, sukut •Y•nı &abah:t a gönderilen yazıfar rak: 1 

ve evrek n .. redl'•'" edUrnoein iade - Yook! .. Doktora telefon/ 
elunmU Ve bunların kaybolm&Jln· ettim .. Şimdi gelecek!., 
dan dolıyı hl9 bir nı-lly• kabwı I Dedi, 
Mflm-. (Ark:.ıı ~llr) 

lstanbulda buhınduibı ar' ten kendisini alamamıstır. etmiş bu çapkın gen~ler de 
lan Tekirdağ Suih rı·•ctmı N&- Bu vaziyet karşısı~da '.'C • bu suretle yakalarını güç bela 
bihe Saysanın a.cele merı:ıuriy&- kerci Arif; Orhana biraz çı- kurtarabilmişlerdir. timizc mllraeaatı. , _____________________ ) 1 

t slaıı bul bomastllıP "-Müderris Doktor Ziya w'; 
Günün servetini ünivers:ıteye bı- dairesinde dün sa · 
rakma.k arzusunda olduğuııu ren ınuamelelet bt 
ve buna verilecek ı•ekil üzerinde harar;ıt;.ı. ahı> verili .0 

. .,, 
görüşmek istediğini müdavi ta- yeni dairenin tefri.:!I 
bibi profesör doktor M-azhtır olunmaktııdır. ~· 
Esat. Güçhan bana haber verdi.! Borsa JromisCC1

1 
Bu işlerde ilıti>aııları müsellem Taşhanda bir büro 
olan profooör EbuliHıi Mardin ve 1nİ9tir. ./ 
Sıddık Sami Onar ile göriişttlk- ~ . 
ten sonra profesör Sıddık Sa.mi 
0narıa. noteri aıarak ywnna Deniz vasıt ıl 
gittim. Cerrahpaşa hastahan&- d k t oı 
si başhekimi Esad ve asJbiye a on r . 
müteha.~sısı doktor Şükrıi Ha- Mmtaka Liman ıı . 
zım, göz nrofesör vekili Naci eim dolayısile ar!Jl~ 
Bengisu hazır oldukları halde mel deniz ka.zalartP1

• · 

kendisi ile arzunsunun yerine mclt için esa.ıılı te<ib 
getirilmesi için yaptığınuz ko· tır. ,.ı 
nuşınalarda Doktor Ziya Gün Bu climleden ol!'-~ 
arzedilen muhtelif şekillerden motiirlern Marıııa~., 
ölümü bai(lı tesis şeklini tercih sahillerde. devriye · 
ettiğinden noterce bu arzuya ra, istimbot, moti:if• ~ 
göre hazırlanan senet kendisi- b' k l 
le şahitler tarafından inı..a e- 1 vasıtaları ·u ııl 

liyeti bulunup 1: 
dildi. Tesisin maksat ve gayesi kontrol edecektir. 
üniversitenin maddi manevi ' ·~~~~~,..-
inkişafına yardım etmek ve ti- · · - ·· ııJ 
nivenilte talebesi ile Dariişııa . kull~ri. gerek mePk oıtl 
faka t<ılebcsinden müstahak er çok büyük kısI!lll11 • 
!anlara yardımda bulunme..k ,. olarak yaptığı t~ 
bu maksatla Ziya Gün bursu miş olrlµ~ından k. 
ve Ziya Gün miikıl.fatları ihdas !arına h·) allan ,,,O.· 
edebılm h"tetlir. ıilccek aylıkları l<~ 

T . ·" n idare heyeti üniversi- edecek ve bunlar J tı' 
te rektörtL,üin re.i:;liği altıada ü- sinde infaz edileı:'~ 
n vet~ te heyetinin seçeceği ilti Dün Dolrtor ı•>~ 
dcke.nl.a yaş:ıdu<ları müddetçe li ve b~le;!iye rei.>l

1 ' • '· r hlrııh~r Eaat Güç . fi Kırdar ziya.re J 
h '1 z·ıa t Bankası kontrolör- wı 
le iııJeı, .::lalahad<liu ve Enıni-ı gü1.el hareketin.'.. 
vct s,n d·v_ı ınıldürliiı.deu mu~. disinj tebrik ettı~ .. ı . 
, " 'ted d . "yül' { ılıv-r k ~"t.r sı en c f(ll .•,iİ! 
" ·• ' · si adıııa bir teşel<~ ,·ı 

Bu i<1 .re ıı~yeti ayni '1llllllanda 
va,.iyc ı t lız memuru sıfat zılmıştır. Naıııus ol, 
ve sal:.. ıyc, uı haizdir. Tesisin çalı'l{>,rak ka.zııJI 
kasadarlığını Emniyet Sandı- kürsülerinde .a'Wıijll! 
ğı ifa ~decektir. andırdığı büyllk ı 

Doktor Ziya Günün gayri sis etmek sureti~·!C~ş .· 
menkuH~ri Meserret oteli ile al- hürmetle.. andırına d 
tındaki li~ diikkilndan Rasim olmuş olnı.ı.zındı\Jl ıJI' 
Jliı~~ h<'nı ve Güncloğdu nıag;ı.1 yulan takdir ıııslcı;}:ııJ' 
z,ı., mın li$f i.iııtleki hanııı y:ırıy ı ıiameJe bill:ıass:ı. ıı 
yakın J,i&'CSi ae Cağ:Uoglund . ti.r .. Vıısiyefin i~l:ilıı 
ki ev ve Yerebatanda Sağlık iinivcl"';iteye b•O ~ 
Yurdu ka.rşısındaki apartıman bulwıanlann ~ıı,.~ı<"' 
dan ibarettir. ı tor Ziya Güniill 

[)v~l·lr g-E·rek ba eavri men· c:aktır.-
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Yazan: llJURAD SERTOÜLU 
1 dapU::::!nv.h~=i~~\\ H A L T E R C E M • L 1 B u!~~~:":!t~ · 

~~a yavaı yavaş yorulduğunu his- . servetini İstruıın;:. Ün~! M o N A s E T ı· L E gün bn memleketin gl51Jedni "'d d versi.tesirrn . bı;a.kması, ır ço I 1 ] konımak ideali ,,,.._,..,..& haysi;. 
ıyor u. Nerde ise ayakları dola- zengnııerımız ıçın ne kadar şa- 1 .._.~. 

.. yanı imtisal bir harekettir. Bu arını seve seve veren yiğit kar-

... cak ve y:; D ... _f'e bı0r oı;ıı0 kaA r olacaktı taııan için yaa tutaca.ıı;, onlann 
- 'S' yüksek hareketi yapan sayın "Son sadrıv.a.ınlar,. kitabının Yazan : bilmek istemesinden ileri g~ldı- silinmez hatıralarını ..nacaktır, 

doktor, muhakkak ki gençliğin tahliline devam ediyoruz: ğine şüphe edilemez. K k ka 
refrika No. 19 

kalbinde ebedi bir mevki ihraz "Kongr6de Fransuı muralı . ALİ KEMALİ Fillıakika Reşit p~..şa iktidar · ·ı na!lar Ç.ı ...-, 
etmiştir. haslan, Eflak ve Boğdan idare- makamma geı .r gelmez ittrhaz Q nbr tıir ınemlek;:o!in h~ 

.,.11~a.nın vazıyeti son d~rcce 1 

1 lıııdı, Evde imdadına. ça- 1 
j~~cak hiç kimse yoktu ve mu
) ~ tamamiyle yabancısı idi. 
~ llıa~ kadar hürmet ettiği 
ıa~Ydıgı ııefinjn kendisine •e
ıir e kalkışma.-ı onu büyük 
Ü{ S\\kutu hnyale uğrattı. V~ 
<i ~~f~. olarak o zaman içinde
•liııse~~ idealin ~arsıldığını 

mem. Bundan Ronra tı.ınlt" ve
receğin t.ıimatı yazı ile gön
derirsin. Seninle hiç bir §<'kilde 
yalnız bulunm!yacağım. 

Ne vazık ki bir çok zenginle- !erinin tevhidinı iltizam ve İn- A KSO T ettiği ted'.•r.rlerle Eflak ve Boğ-
rimiz,' böyle bir hamiyet eseri giltere ve Rusya murahhaslı:.rı danda Na.ı;oleon m ün istedi;'ti riyet ve istiklilinin, ha. 
g,östermekten çok uza!< bulunu- da o illi: ımı terviç ettiklerin - rumeu it!lhadına mani olmuş ;. valarını korumak!& muha rna 
yarlar. Hem bu servetleri bazı den kat'i bir knıar venlmemiş dl. edilebilcceğ:ae en çok inaoan • 
defalar cemiyete menfaat yeri- idi. Muahedcnın ukdından sonra _ 3 _ Yukandalri izahatı göz öııü . !ardı. Bu gtı.ye uğrunda. hayat. - Fakat bGninı fena bir mak

~adım yok. Gayel meşru dü.~ü

nüyorum. Seni se-;'iyorum. Bü
tün kabahatim bu ... 

ne zarar ve felaket getirmekte- Basarabya hududunun tayini ne alınca "Son Sadnazamlar., lannı mavi Türk göklerini k0< 
dir. Babalarıııın servetlerini eli· ve EflaJc ve Bo~danın sureti i-ı danın idaresi suretinin tesbiti da okuduğumuz: " ... o devirde rumak ülküsüne vakfetmişler, 

daresinin tesbiti hususunda İn- hususunda ondan aynlmı '· vükelavı azl u nasbeden ... ilıl., dı. Sa,·aşta ve savaş için hazır.. 
(!Üncn ba-·ı zengin çocukları ça- gilt Fr 1 tl · y lanış da· •-- eldiğl . . te ere ve ansa dlYV e en a · Hakikati halde ise İno"iltere • ·mülahazasının hakikata tama- esnaaın sır&=• g 

- Eğer benimle evlenmek 
istiyorsan ağabeyime gider söy
lersin. O bani!. fikrimi sorar, 
kendisine irap oden ceVoabı ve
rirım. 

hşm:ı.ktan kaçıyorlar, ışı m- rasında te'1addüs eden ihtilliın d h' mile mukann olmıı.dıg"ını teslim zaman pervasızca havalıandılar. 
lıellı·g·e \'e haylazlı.;.. \n•~•yor · devleti, kongreden sonra a ı, En b"yük .,- · ~ - kesbi şiddet etmesi, lngilt.cre se ederiz. u cesaret ve cür'etle 

. :evet, o güne kadar Y anefi 
>ır ne . 

!ar. Tahsil için gönderildikleri r · Lo Rckli siyasetini değiştirmemiş idi; en yüksekle ktı1 E k ın rd StrMlfort oö . · yalnız onıın İstanbul&! bulunan Bunun daha başka, daha sa· · .. re çı ar. n UV• ı 
Avrupa şehirlerinde para ye- fi, umuru hükümetin Fransız sefiri Lord Stradfort dö Rek . rih delili ~ vardır: Napoleon, vetlı duşmana karşı en biiyll.k 

111 vı peygamber, bir nevi 
'edtıın AHab addediyordu. Ma
la 00:,0J. ıhtilıllci şairi Hristo 
ıu terın . 3iirleri kadar, bu ada
ı .. ~ §~ıveti ve kendisine yap
t~ lclkınlcrde ond hür Ma
ı onya idealinin v1icut bulma
'~ Ve kuvvetlenmesine sebep 
>ır uştu. Halbuki şimdi büyük 
iuh sukutu hayale uğruyordu. 
ia 81f1da idealinin limsali olan 
ıü~ .. kendisini bır tuzağa dü-
1 U.'j ve tecavüze kalkışmııı-

mekle vakit geçiriyorlar. Neti· politikasından gayri müteessir kalıramanhkla saldırdılar. 
cede de1'enere olmuş bir vazi- ve İngiltere politikasına müte- lif, hükfımetinin talimstına mu- Eflik, ve Boı';danoo.ki siyasc • Fakat onlar bu ulvi, bu )~ğit. 

halif olarak, mahza Fransaııın tinin tamamile akim kalacağı k ı ı 
Yctte memlekete don .. u"vorlar mayii zevata tevdiı' 1·çn· ı •···'-bus" İ " 0 avga annı yapar arken yu··. 

• · de bulurunağa mecbı.;• :;;;' Pa- şarktaki nüfuzunu kırmak mak tebeyyün etmesi üzerine stan - 1 ;;;klerinden vuruldular. 0 za-

- Fakat Dimo hapistedir. 
- Sizin yüzünüzden hapse 

girdi. Onı.. kurtarmak da sizin 
vazifenizdir. 

- Şüphe yok ki Dimoyu kur 
tırmak isteriz. Bu bizim vazife 

' !erinin birleŞmelerine sed çeke - tos 1857 de - verdiği bir emirle 1.deAralltıenk bvue çgocayuelkelan~ınkal!:'ş:::I dişahın hULUnına 'ı'<;p lıari-:i. sadile Efü.k ve Boğdan beylik -j; buldaki elçisı Tııvenel'e - 5 Ağus man vurulmuş bir şahin gibi 
Babalannın bır arı evvel ölme- ye nazırı Fuat paşadan şikayet- \ beyaz bulutların &l'a"mdan sü-

k le viikelan" ın tebdili'nı· ve Re~ı·t bilecek bir zatın iktidar mev - o. iki emaretde yapılmış olan in- zülerek ölümlerin en erkek'.• e--
si ve o servete bir an evvel on- ., kiine getirilmesini Suitan Ab . . tıhap feshedilmiyecek olursa . le ··ıdiil' • 

mızdir. Belkı de buna muvaf
fak olacağız. Fakat 1.amam bel
li değil. Halbuki aşk, taham -
mülü olınayan bir kuştur. 

1 1 
paşanın makamı sadarete ııa3- B b "ti • sıy o er. ./ ma arı. dütmecidden istemiş idi. Bunun- a ıa · ile siya...ı miin•sebetleri 

Fakat babalannın ölümünd'n bını musırraııe talep ettiğinden la beraber, esasen Padi•ah da - keserek Fransaya dönmesini bil Yeni yefş ln kartal 
b 1856 ( 3 rebiiileV\'el l.273) de A · ı Y 1 ' sonra kendilerine düşen u ser· !' inf' hi Fransa imparat?ru ~apole- 1 d!.rmi~ i~; O. v'.'~it Abdülmecit -

vet ekseriya onlara da ynr ol - 1 paşa ısa! ve Rtjit paşa ma-1 onun her yerde takıp ettigi kav- dunku muttefıki ile harbe mec- 1 yavruları. 
mamakta, sefahet alemlerinde, kama ittisal eyledi, l<l.ıat paşa miyyet~ (nationalite) politika-ı bur olmamak için sadnazıunını 1 

-----

ıaıı.~Yri ihtiyari güıı ya.:;ları ho
• · Anna korkusıından değil. 
JJ~ki ı;üzel hislerin, gü:.el ide
~~ın .bır.,ı· birer yıkıldığını 

- Dı<ha fazla bir sözünü din 
liyemcm. Derhal evden çık git! 

Yanef bu akşam için Annayı 
kandıramıyaeağını anlamıştı. 

Ne yapsa nafile idi. Ah ıtiçiu o 
ihtiyatqızlığı göstermiş ve ta
bancayı Annaya eve girer gir
mez vermi.~tı 7 Eğer bu sersem
ligi yapmamı~ olsaydı, bu gü -
vercin kadar ta1,e ve körpe kız, 
şimdi kollarının arasında bulu
nacaktı . 

kumar, içki ve kadın uğrunda da"~~~~ty~rn ~e~~:~rde vü _ sından şiddetle bizar idi. ÇUnkUI değıştirm~~ idi, fakat yer~? Ali\ B ugün bütün yurt işle lıu 
çabucak eriyip bitmektedir. Bu bu politikanın, Osmanlı salta - paşayı dee:il, Mustafa Naıll pa- iyi evlatlarını anıyor. 
suretle yüksek kabiliy~tte bir ~el_af' azlii nasbeden padişah natı için, intaç edeceği büyük şayı tayin etmiş, Ati paşayı da I Onların bu yurt için seve seve 
adamın ömrü bahasına elde et- n~:l':Y:n~~~:ld~f::::ıe:· _ f.enalıkları ç?k iyi bili~rdu. Bu Hariciyeye geçi;miş idi. . verdikleri hayatları, yurdun 
t;ioifi bir SttVet hiç bir iııe yara- 1 •~' k sebeple Eflak ve Bof;'lian bcy- 1 Muhterem bıyografyacı Alı müdafaasını kuvvetlcnılirmiş, 

C>lınd~-n ağlıyordu. 

ıi ~ bir arıı bütün kuvvoti
<urt°Playarak Yanefin elinden 
ıa Uldu ve mücadelenin de
ta~ b~ttiği masanın arkıı.sına 
ıar ~ ıldı. Yanef, Annanın bıı 1 
!~~etinden fevkalade bir hid
ıen a.~ıldı. Kan çanağına dö
Jüy··ıfozı:rini büsblitün açtı. 
ti u agzının gizleyemediği 
.a:arı dişlerini bıisbütün mey- \ 
'ib·a çıkaran vahşi bir hayvan 
' ı uludu: 

'" erle temin edilen (ı.ın.iklal) e · liklıırini birleştirmek değU, o -
1 
paşanın bu defa da hariciye ne düşmanı sindirmiş ve yeni haV'.\ 

madan ııefahet alemlerinde limesınin manası ne oluyor? radaki hükümranlık haklarını :r.aretine geç;~ini Fra"lsa sefanı- kartallarının vetişmesinc ve 
mahvolmaktadır. "Fakat her biri, bir sefaretin daha ziyade sağlamlaştırmak i- tinin himayesine atfediyor. Bu, çoğalmasına meydan vcnniştir. 

Miras yedi çocuklara gelince, himayesine dayanan vükelayı çin çareler düşünüyordu. 1ngi -ı bizce haksızlıktır.. Babıiılide o Bugünkü ge::ıç ve büyük h.ua 
bunlar da paralar suyunu Çek- hamıyyet ittisam! har.aratına liz elçisinin tavsiyesi., işte buna tebeddlil elzemdi. Zira_ Son sad ordumuz, şehit bı.balanıun vo 
tikten sonra sefalete düşmek - da ne diyelim? binaendir ki, onun emellenııe rıiivımlarda. buna dair bir kayı. ağabeylerinin kendilerine ebec.li-
te ve cemiyetin sırtına parazit "Pek basit bir hakikattir ki pek muvafık gelmiş idi. 1 yok ama. . Napeleon İstanbul - yen işaret etmiş oldukları "yük-
olarak yüklenmektedir. aharın himayesine sı~ınan bir Diğer taraftan Avusturya dev daki elçisine kat'! münasebat selme., yolunda o:ıların ilham -

Yanef, samimi olarak Anna
nın memur edilırış olduğu sui 
kasd İljinden Hağ kurtulamıya

cağına kani f"lmuştu. Annanın 
karakterini iyi tanımıştı. Müf
rit derecede idealist olan bıı 
genç kız, Türk müliJ:imini öl
dürmek uğrunda hayatını te
reddüt etmeden harcamağa a
made bulunuyordu. Nasıl olsa 
ölüme mahküm olan bu genç, 
güzel ve körpe kızdan bu vazi
yet dahilinde niçin istifade et
me-meli idi'! O zamana kadar 1 
bu körpe vücudc karsı beslediği 1 
derin arzuyu niçin hiıla içinde 

Ümit edelim ki muhterem Dr. idem, hürriyet davasında bulu- Jeti de, dilleri ve cinsleri muh • ı emrini venliğinin ertesi ır,iinll kar teşvikleriyle ilerlemekte ve 
Ziya Günün bu hareket tarzı, namıyacağı gibi ecnebi bir se- telif kavimlerdan mürekkep oı- 1 Londrada Osborn sarayında Kra yeni yeni yiğitlik destanları ya · 
bir çok zenginlerimizin nazan farelin himRyesile mevkii ikti- duğundan, yani ba~nda bulnan liçe Vik.torya ile kocası Prens ratmaktcı., yaratmağa namzet 
intibahım celbetsin. dara gelen, yahut bulunduğu j ve bir kısmı keııdi hndudıı için· Alıberte Tlirkiyenin tıaksimini . bulunmaktadır. B~ yen; 

ıyi; B~~den karmak istiyorsun 
nıy ın; · Buna muvaffak ola- 1 
lan •cak.sın. "Tsar,, tstanbul
ııaz gelse seni elimden kurtara
• ıı.; Bu gece muhakkak suret
~n nıtıı olacaksın. . Bu kadar 
·u:~nberi senin içın duydu 
:0 Ydu. aarm bak beni ne hale 

A. C•m•leclclin S•r•çoğla mevkii o sayede muhafaza eden de yaşayan ruınenlerin birleş . teklif etmiş idi. 1 yetişmekte olan her "kartal 
eşh11.Sın idare ettiği devlet de melerine şiddetle muhalif idi. Ancak İııgiliz kabinesi Osman yavrusu,. nun ideali anca~. un
(İstlkl&I) e uza.kdan merhaba Bu cihetle bu devlet de Napole- h devletinin mülki tamamiye . 1 lar gibi büyük bir ruh ta~•roak-

Çamaıır yıki:lrken 
evi yakıyormuş 

der.,, (Cüz, 1 - S. 15 - 17) onun siyasetine muarız bır · tini ve istiklalini, Avnıpanın 1 tır. 
Bu satırlardan san.heten an- politika takip ederek, Babıaliye muva~esi için, elıem addeyle- Onlann azi?. ve mübarrk ha-

laşılıyor ki kongrede tngilte- müzaheret gfuıtermelrte idi. diğinden, Napoleonur. bol kese- tırasını andığımız bugün hü
re devleti Fran.sanın Tuna Prens 1 Şu halde Sultan Abdiilmeci - den gösterdiği tavizleri dinle - tün memleket evlatl~ı·ı yurd'1 
Jiklerinde yürütmek istediği din, kongredeki murablıa.slığı memiş, yalnız onu da büsbütün yüceltmek uğrunda düşcu yi
"iki beyliği birıe,tirmek siya . 1 esnasında e:österdiği zarı tama utandırmamış olmak için, Boğ- ğitlerin ruhuna fatihalar itlıaf 
seti,. ne miiz&heret etmiş, fakat mile ortaya çıkmış bulunan Ali dan eınaretinde yap.ılmış olan edıyor ve yurd kendilerinden de 
kongreden sonra EflAk ve Boğ- 1 paşayı iş başından atarak Re . intihabın mefsuhiyyetini kabul 1 bir hizmet istediği takdirde on-,0~İ~d~ mru;anın etrafında baş 

>ııud~cü bir kovakımaca baş
;.,.1· § b1'. Y .uıef Annayı eline 1 
,~~{e. •imek _içın bülıin sar - ı 

Küçükmustafapaşada Ömer 
kızı Hikmet: komşusu Fatma
nın bah<;esinde çamaşır yıkar

ken ocaktan s.ıçnyan kıvılcım
lardan evin duvar kaplamaları 
tutuşmuş ve birdenbire ateş al
mıştır. Ev kısmen yandıktan 
sonra yeti~~m itfaiye tarafından 
yangın aöndüriilmüştür. 

.şit paşayı getirmesi, hıgüa se- etmiş idi. Napoleonun Ja, buna lar gibi gözünü kırpmadan ha-
(1) 1 'l>e e inci makalelm· ga- firinin rica ve tazyikinden ziya- 'mukabil, hem Türkiy ve hem A- yatını bu topraklar için seve 

zetemizin 10 Nisan ve 4 Mayıs de Oamanh saı.tan~tının, hu -ı vtL•turya için mu1~r olacağın • seve vermeğe amade bulundu -saklamalı idi ? 
lon~6una ragm.,n masayı dört (Arkası ••rJ 

ırıeıt Y~r. Anııa ~a ele geç:ne - • -------------
941 tarihli nüslıalanmtzdıadır. kukunu daha ıyı mudafaa ede- (Sonu uyl• 4 auton ı del ğuna inanıyor. 

MURAD SERTOGLU 
~açı ıçın bır ceylıin ·evıklıgi ıle ·il" . ,. ' .... "'. --· /., . .- "' ..... .. . . 

ı.!OrUtı. ı -
.6a ~· yavaş yavaş yorulma . Bulgarlar kendi toprakların- •• • i Falkenhayn bizzat bu ordu-

Nere ~la<iığını h1""adiyordu. da iyi ıı.skerdirler; Sırplar he- D u N VA HA-R B 1 nun kumandasını deruhte et-·~ b de. ıse ayakları dolaşacıık nüz uğraclıklan zayiatı telifi mişti. Tıınanın öbür tarafında 
olaca~tııısafs~z adam.ı -bir şikar I edemediler. Diğer taraftan he- ve Dolırucamn nihayetinde düş-
~ ı. B:ıgırmcıyı, ımdat ıs- nüz hiçbir İngiliz generali böy- ın.'\.ll üç Bulgar fırkası, bir sü-
>itap~·düşündu. l!'akııt o kadar le bir tarruza taraftar olma - vRri fırkası, Selıi.nikten ayni-
.ati 1 ~_muııru ki tıuna da ta- mıştır .ln~iliz hükiımeti, İngi- • ------------------- • ıruş bir Alman fırkası iıthşit 
la a o.,,,..dıgını anladı. o za. liz mesai arkadaşlarile daınıi J ( y E N j S A B A B O y Ü K S j y A S J T E F R İ .< A S I l etmişti. Bunlar müthiş Alman 
ıa.~/Lına .. s~.n bir ümit olarak bir ihtilaf halinde olan Gene- H ) iN Generali Makensen'in kuman· 

.i, V uın rozundeki ı.abanca gPl- ral Sarrail'e itimadı olmadığı- ""'"·-"'·---------------------------- dl\sın.a verilmişlerdi. 
. e tııasaııın 0 la.rafına geç nı da bilo:lirmiştir. 

1 
Rum:ınyalıurın adetçe fai-

~~ ~~rbaıınncdoaayıçek~.n,,~aceJıy:i çeke: Bubedbinanemütalcalanbi Balkan ve Çanakkale hezimet eri kiyctıneolursaolııun,harekat 
· • dıseler tamamile teyit etmedi. sahnesinin haritasını endişesiz 

·etil YÜzerime gelirse vururum Sırplar bir kere daha teşkilat- be . 1 1 • y mülahaza etmeğe imkan yok-
" anef!. , !anıp, beslenerek talim ve ter- ~ r şıma ~en JIOe'e deniz~e azan • en bliyiigü izah edilemiyen bir tu. O ı;ır!Ula Harbiye Nazırı 
'llnef b biye cdilınce yaman "2ker ol- ınmeye ve Kavalada 18 eyliıl- r- • :-! sebeple harp ilanından birkaç Möı.<yö IJo,vd George bana va-

1·· •• u. vaziyet . karşısın- 1n de bı·r Yunan fırk••ını yakala- gun·· evvel bı·r infila'kla uçm•"' · cf ~ ~'nsuz b dular. Fakat gili:ı:ler ne olur- ~ ._.,,· zıycli t erri}atilc izah etti ve 
~ekten ke ~r ~aRkmlıga düş - sa olsıııı, Rumanyaya l''ran . maya muvaffak ol~w.ar. Bu v ço•• rçı• ı 1 tu. Rumanya sahra telefon uzun bir mıil~katta mü-
ıııııııı .. n ıni alamadı. Aıı - sızlann vermek istedikleri te- şeraıt altında Sarraıl ın Ma • • hatları ve makineleri kafi de- Iiıhaza ve miihle&lanmızı bir-
'Yor gozleri o k~o:lar sert ba- nıinata i&tir.i.kten ç.ekinmi.şler- nastın kurtarabilmesi fevkala- ğildi. Birkaç tayyaresi vardı, birL'Iliz~ anlattı!:. O, başv~kile 

'u ki Ve ;ıı o kac.lar titremiyor- di. Seliınik ordusunun kat'i bir de birşey olmuştu. Taarruza 112 anlaşılıyor ki, Rumen ricali şöyle bir mektup yazdı: Sarrail 
i.r adı aner kendisine .. doır.·. ~u . , .1 - . . maruz bulunan cephedeki kar- d 1 ril Bulgarların kendilerine harp ordusunıın Bulgar ve Alman-

ın u• . k - taarruza gın•em ec~ıne ınan- "'''ki k dügu-" nokta a su a e Karade· • ed ki · · h. h ,__ , 'Yeee •. ....a urşunu goe:ı;un.e 2"ll ı uvvetler hemen hemen Dob ilan ece erını ıç esa.... !ara karşı mühim bir terakki 

l:l 
gıne kani olmuştu. mıyorlardı. Hakikat halde de müsavi idi ve sekiz dokuz yuz" niz arasında ruca \~liıyetini katmamı.şiar ve maziyi unu . k yd 

u v · bu ordunun elindeki imkanlar, . . 00 "" 000 ihtiva eder. Burasını Rumanya a etmesi beklenemez. Şimdi 
nak•·-~yet karı;ısında dur • 1 ar! .. l . tmek topa ıstınat en '''" kişi - alk harb' tarak onl:ınn döğüşmiyeceğini yalnız kendisine güvenilen hır 

""' başka "are voktu: Bu g arı mun ,,..zım e den ibarettir. Fakat elde edi- ikinci B an ınin sonun- ummuşlardı. R 
- "· k y - şüyle dursun, onların büyü.k 1 ti Ruman . k be- da, harap olan Bulgaristanın usya k:ılıyordu. Halbuki Rus '"le ""'· me benı vur·-ksın en ne ce yanın a ı k ştı B 1 1 Eyliılde bütün ümitler su- ı · · d · k ,_ -'•ğild' · R ' tıı An - kuvvetlerile Rumenler üzerine t' · l · ed k h tte . elinden apnıı . u gar kıt- ar ıçın e ış o ... y "" ı. u-

'
,11 .. ı ııa: diye saçma sa- ğilındiı .. ayın ece ve ame. · ae- 1 ahi ya duş·· ünce bu sefer de Rumen 'ht' kral 1 ~ l!öz! atılmalarına mini olamallllŞ • - alanmn so cen anru tutar, manyanın ı ıy:ır ı, ıarp -
'''a d .er söylüyor, fakat genç !ardı. d !er General Sarra il ordularının ten ı:vvel A vu.~tıırya _ Maca. ~ - R ha tt'"· aAö'lannı da enize istinat etti- S 1• 'k ·· · d B 1 ı •n•"ıı.ogru bir adım bıle atamı- umanya ııı e ıgı zaman --.. d e anı uzenn e u gar arm ri•f anla bir muahede müzake-

., Nihayet Britanya kuvvetle- onun nasıl tehlikeli bir vazi _ rerek Dobruca a ilerlemeleri mühim kuvvetlerini bağlıyacak 
- "' ri kulnand~ııı General Mine' in tt b ı d • ı· d Bulgar miletinin bütün milli e- !arını sanmısl" •'dı. Keza zan- resine g~ti. Bu, Rw.yayı 

•ine y"'evet .• Meı.·yem An&ıun u··ze- ye · e u un ugıı nıa um u. • - Runıanyaya karsı_ "muhtemel Sarrail ordusu sağ cenahını fa. Rumanyaıu a · · · b" ük' mellerini tatmin edecekti. nedı·yorlaıılı ıo, Almanlar dig" er. 
~"~ mın adıyorum kı· vuru- n razısının uy b. d.. teıfıkki ~•ı.. I al bir müdafaa ile himaye et - bir kısmı bir toprak dil şeklin- Şimal hududundaki dağlar harp sahalarında pek fazla ır uşman,, · etnıı-ğe 

>'anef mesi kı.rarlaştırıldı. Halbuki de idi. 480 kilometre uzunlu _ silsilesi Tunanın aksine olarak meşgul olduklaıı için kendi il- sevketmişti. Bund;ı.ıı dol•yı da 
- p 1~ "cııi yumuşamıştı: 1 General Sa.rrail, Jofr tarafın- ğwıcla ve 160 kilometre enin- miidafaaya çok müsaitti. Tran- zerlerine mühim kuvvet sev- demiryollarını Rwnanyaya k:ı 

'uı.l\:t? llkat ne.im:? Neden dan ileri dürülen taarruzu, sırp de şimalde Transilvanya alple- silvanya alpıeri, birbirini takip kedemezler ve Rıu:lardar. al- dar uzatmamıştı. Rın::ıen hu · 
ilı)kı ~i~.ana kar'll duyduğum lar tarafından yapılan ihata rile, cenupta Tuna ile muhattı. eden üç muıtakada 1800, hatta dıkları vaidl~re istinaden Rus· dudu üzerinde Kalas şehrine 
'ılın ? ,ııı nnlamalc istemıyor- ~ hareketi yanında bir nümayiş Hükfımet merkezi olan Bükreş 2000 metre kadar yükseklikte yanın kendil_~rıne ç.o~ fazla kadar son Rus istasyonundan 

S 

1 

h ti ,. ·şti' Bö'ylece ha b d'J· tas da b l ı'dı·. Bunlar arasında ormanlar, yardım edecegıne kanıdiler. 32 kilmııet.re kadıı.r bir mesa-

. =- <>Us-· di~orum.. a ne :;cvırmı . - u ı ın or ·ın u unuyor -
- ..,,,, rekatın daraltılmıı.sına rı.ğ- du. Avusturyalılarla Alınanlar sonra yüksek ve otlarla mes- Rumeıı kuvvetleri dört or · fe vardı. Bin:;.eııııdeyh Rusya i-

fıltir be nın ~çın asla fena bir men Sarraıl ordusu ııekiz fırka- dağlar etrafında, Bulgarlar Tu- tur topraklar, kayalık tepeler duya taksim ed~. Üçüncü çin yeni mütt<.filrl Rumaııya · 
Çılttır Sstemıyorum. Niyetim a- mn mühımmatım temin için nanın gerisinde tahaşşiit etmiş 1 d B tab" · t'h ordu Tunayı müdafaa ediyor, nın acele imdadına koşmak 
.if ea'· ana karım olmanı tok- yalnız bir tek demiryoluna ma !erdi. ~ı;a ıı.;: 1{~· ar~ın~ 18 1 

e • birinci ve ikınci ordular Tran- kıı.bıl değildi. 
ııı 1Yornın B 1 am a k geç n silvanya alplerinin sırtlarını ez tııis· . .. unu kabul et- ikti. Rumanyanın bu iki kıskaç hırka<: yol, pe zayıf ve derme t t d 0 .. d" .. rd Rumanya istila ediliyor 
~~kahUU:?k Ptpt1Sın önünde , Müdafaa imkanları '.":asın.da bir c:v•.z gibi. ezilmesi çatmadır. s~~0k;';;ci 0r:;~ un~~d~ 
nunde 1ıcn· ıyı acak .. Allahın ö- ıçın dort ay kafı geldi. Rumen ordusunun hali yardım görmek üzere Karpat-

Yaner- ım kanın olacaksın!.. Halbukı gayet kuvvetli dağ Rumen hudutlarının coğrafi !arı ge<;ıniş, Transilvanyayı is-
1ın1di 1~ • gözlerindeki hiddet, hatlarına dayanan Bulgar ve manzarasını burada kısaca 27 Ağustos Rumanya tılii etmişti. MerkC"dic 50.000 
~i giel'Uıi hıl('ye tcrketmişti. Alınan ordulannın 23 fırkası- anlatmak faydadan hali olma- 23 fırka seferber edebilmişti. kişilik bir ihtiyat kuvveti Bük-
~at b Yet munis çıkıyordu. J<'a- na muknbıl müttefiklerin 14 sa gerektir. Tuna aktığı top - Bunlann 10 tanesi iyi talim reşi muhafaza ediyorda. 
01ınad~. leiı<-bbüııü de muvaffak fırkası vardı Eyllıliin sonla • raklann bu kısmında uzun za. görmüş 5 tanesi orta derece- Muhasamatın bru;ınıda Tran-
'Yi ta Anna artık onu gııyet rında bu harekat pek mahdut man ovalardan ı;e<;er ve geniş- de, mütebakis.i ihtiyat teşek- sılvanya Avusturyalılann yor-
iy; an~ınııştı. Mal~lflldını gayet ' bir safha.ya intikal etti. !iği ekseriya, 1500 met.reyi bi- küllere~ensuptu ve hepsi 500 gun beş fırkası tarııiından mü-

- Fİ.Vof'du: \ O zamanda da Alınan ve le aşar. Ziştov&, Tıırturkai ve bin kişi kadar tutuyordu. Ru- dafaa edilmişti Fakat Ey!Cıllln 
-.;Yoı·u!Yır Yıuıef! Kabul et- Bulgar kıt'alaı• ilk taarruzla- Sılistiredeki gt-~it yerleri, kaleler. men ordusu pek a:ı: io~uya başından itibaren dört Alınan 

_ N· : Derhal evden çıkınız rına geçtiler ve bu ta&rru1Jar ve istihklmlarla müdafaa edi- ınalikti., mllhimmatı da kii.fi fırkası bunlara iltihak etmek 
-. B.ı~n hu ktdar ki7.gmsın? kııımeıı lefed.ıhniş olmakla be- fiyordu. Tuna.run denize dökiU- değildi. Harp fabrikalarından üzere yola çıkmıştı. 

ıç bir söriiaıll d"nle •• - - - -- -- -- -- - -- - - -- - - ...-.. - - - - •390 ı ye .. , -AV..vı.xL .LJWWU.?L~ZLV,ı..:L.L§Y~~ _. .,, 

Gerek AlexiGf ve gerek Rus 
erkfınıharbiyesi ~'i haber al -
mı~lardı. Her şeyi biliyorlar 
ve Rumen muadelesinin müş
külıi.tını pek iyi anlıyorlardı. 
Ama bunu garpleki sabırsız 

n:tittcliklerine anlatamıyorlar
dı. Rumanyarun müdahalesine 
karşı Rusyanın gösterdiği ı;o
ğu!tluk işte bo endişclenleıı ile
ri geliyordu. 

i ~ 

Hava şehitleri 
•• •• gunu 

(Ba• tarafı 1 inci uvfa:t~~ 
tih tayyare kampındı daYctli
ler, kıtalar, okullar, h:?.lk topla
nacak ve mera.simi İstani>ul 
Merkez Komutanı açarak me-

1 resim ··erinde bulunanlar hava 
şehitlerini \'e bütün şehitleri 
se11lmlamağa davet. edecek, bu 
anda Fatih parkı:ıda, Beyazıt, 
Galata kulelerinde, resmi drure 
ve müesseselerde ve liman<kı 
mevcut bayraklar y:ırıya ka· 
dar indirilecek gemi ve fahri· 
kalar düdüklerini çalacaklar n 
bu anda herkes ııehiUeriıı hafJ. 
ralanruı. hürmeten bir dakiıea 
duracaktır. 

Resmi tazimden sonra k ılor
du, bdediye ve Halk Partifi na
mına Falih Parkındaki i,bidc
yc çdenk konulacak ve bo.r res
mi &L"-ıt yapılacaktır. 

POLiSTE 

1 
1 

Polisleri tahkir 
e .len tevkif olundu 

Abdülgaffar adında bir ko.ı -
tukcu evvelki a.k~a.ııı fazla mık
tarda içmiş ve son~ .. Beyazıt 
merkezine giderek butun polis
lere ve komiserlere hakarette 
bulunmuş, küfretmiştir. Cürmü 
meşhut mahkemesine verilen 
Abdülgaffar dün birind sulh 

ı ce?.ada yapılan ilk duruşmasını 
müteakıp hakkında tevkif ka
ran verilmiş 'e tevkif olunmuş 
tur. 
Bandırma seferleri 
Denizyolları işletnıesi ı;abah

ları 8.15 de kalkan Bandırma 
postalarının badema saat 8 de 
hareket ettirilmesine karar ver• 
miRtir. Bu postalar lstanbuldan 
paZ,.rtosi, Ça~ba ,·e Cuma 
p:ünleri kakmaktadır. 

Petrol fiyatı 
Şehrin neresinde olursa ol. 

eurı bakkallar, petı·olün pera· 
1 kentle .kilosunu. toptan fiyatla• 

nna yiizı:lf' 18 kar ilive•i Lı.. 
sat>l.l'&.kb.rdır. 



&yra : * 

Padişah, Kara !boyu aylarca 
besledi. İdman yaptmiı. Bak • 
ma.k idmanlarında kendisi bu -
lundu. Z.rten Sultan Aziz, Aliço 
nun huzur gllreşlerinde onun bü 
tUn gtlı tekniğini ve taktiğini 
adım adım takip etmiş bulunu
yordu. 'ı 

Allço, nihayet Kara 100 ile 
Jc.:ırııllaştı. P•diş:ıh, bu güreşi 
yakından !.akip ediyordu. Güreş 
M ·ıdiye k ktinün önünde ve 
hıı.sll31 oluyordu. 

Aliço bu kır:ın ku=a giire3-
te hasmının ücüncü saatte ke~ 
• rek gür i bırakıp suya doğ

ru yollanJıgını p.ördü. 
AL. o, hıısrnınıngilreşi bı akıp 

suya gittit;'İni görünce, peş n -
den kO§tu, kavi pençesile has -
= kispetinin kıısnağmdan 
tutarak çekti ve bağırdı: 

- A be burası hamam mı 7 
•• 

G • · ı nra hamama git be! 
Aliço, p:ıdişahı falan ~mc

r:ıi!;ti. Böyle abuk sabuk bağır
mıştL Aliço, hasmını çekerek 
meydan yerme getirdi ve en.e- , 
s.;ıdcn yapıştı. 

Sultan Azız, AUçonun bu ha
reketine fena halde kızmıştı. 

Nihayet Aliço, Kara İboyu 
d \ ı .ağlup elti. 1 

Ortada artık kimse kalmamış 
tı. Sıw.ıın Aziz vardı. Sultan A
ziz. AUçoyu ma~;I" p etmek için 
hazırlanmağa başladı. 

Padi h, aylarca hazırlandık
tan sonra. A Uço ile karşılaştı. 
tık güreşleri tam beş saat de
vanı eUi. 

Sonra berabere a~Tlldılar ... 

150 
lkinci güreşte Aliço Sulta" Azi
zi iıç saat sonra paça ı.:.,.,naK 

oyununa aldl ve astL 
Sultan Azızlıı bu oyundan kur 

tulınasırıa ırıık.ın yuı;.tu. ~ırtwo
tü yere vw·acaı<tı. Pa.di.<;:ı.:il ye
re vunn;ırnak ıçın ı es et...ın Uıye 
bekledı. 

Nihayet, Aliço haı.-nunı oldu
ğu yere usulctle bıraktı. Sultan 
Aziz mağlup olmtıştu. L;tc bu 
maglubıyct dolayısile Alıço, 
menküp oldu. Saraydan uza.K -
laştırıldı. Bu, son uzaklaştılına
sı idi. 

Kara lbonun güreşinde hu -
zurda bağırdığından dolayı da 
bir müddet ııaı-.ı.y<.lan u.aı..ta.ştı

nlmı tı. 
Bu sebeplerle zavallı Aliço, 

hfunısiz kalmı.ştı. Glir şi bırak -
tıktmı sonra da elinde avucunda 
parası olmadığından sefıl düş -
müştü. Malkara ko~·lerıncıo bek 
çilık yapıyordu. 

lı;te Rami güreşine gelen Ali
çonun hayatı böyle geçtığı için 
fakirdi. Yirmi yedi sene Türki
ye baş pehlivanlığını üzerınde 
taı;ıyan altmışlık Aliço, sefalet 
içinde idi. 

Aliço Rami güreşinde ba..~ ha
kem nıevltiinde bulunmuştur. 

• • • 
Nihayet Rami güre~i kurul

du. Davullar, zurnalar durma· 
dan vurup çalıyorlardı. 

Çingeneler, hazin hazin, ha
zin olduğu kadar hareketli peh 
livan havalanın varıık, yamk 

çalıyorlardı. 
Hele, d avulcu çingenele~ her 

tokmak vuruşunda sanki bir 
pelıiwanla ı.ı sıraa yapıyor
muş "llıi dövünüp dı-ruyorlar
dı. 

Deste ,;ı.i reşieri o. ltı . Küçük 
orta, bü; • o. a. gureııleri de 
bıttL B altına ıJ ~ecek'.er 
de müsatı:ık;l18rırıı ay•rd ettiler. 

Şımdi sıra b ı ı; reşe gel
rn işlı. Ba yunacatdar sn yun 
muş .kispe eri ayaklannd bek- ı 
uyorla.r<lı. 

Mol,a .• I" oca Yusuf, Hınçoo!1-ı 
lıı Halil, Katrancı ba.şa güreşe
ceklerdı. 

Car.gır, bu sefer o, ihtiyar 
meşhur caz.ı,'lr değildi. Orta 
yaşlı bir değnekçi idi. 

Ca;r.gır, ortaya çıktı , davul
cuları zı 1m1,·ı!pr1 bir işaretle 

susturdu. ı 
Ve b :ınııağn Jı:ı.<;lıd ı : 
-- B:ı.ş pehlivanlar meyda

na~ . . 
- Duydum duym:ı.dirn de

meyiniz ~ güreşecekler mey 
dı::ııa! .. 

En önde Katrancı yürüyor
du. Evvclıi. kazan başına o gel
di. 1 

Peşinden Hınçooğlu gözüktü. 
Daha sonra, Çolak Molla ve o
nun peşinden Koca Yusuf ka
zan dibine sıralandılar. 

Kimin kimle t.'Ş tutacağı belli 
d~ildi. 

Fakat daha ziyade bilinro bir 
S"V var:ı.a; ı· oca Yu.sufla Çolak 
Mollanın tuluşmaaı ihtimali gıt· 
!ipti. 

(Arkacı var) 

Kay akamla~ 

arasında 

Hadiseli maçların mes'ulü 
yalnız futbolcu değildir 

Ankara. 14 Hwıuııi) - Feke 
kaymakamı Zühtü Kadirli kav
makamlığı.na, Dörtyol kaynllı
kamı Şevket Mer:rifon kayma
kamlığına, Hayrebolu kayma
kamı Kamran Tarsus kayma -
kamlığına, lmik kaymakamı 
Falıreddirı Ayancık k!.ymakam
lığına, !ııtanbul Vali muavini 
R~d İmik kaymakamlığına, 
Maçka kaymakamı Resad Tire
bolu kaymakamhğma tayin e-

Senelerdenberi devam ed~n • 
milli kıime maçlarının bir tür
lu futbol eczonuna tesadüf et
tirileıneme.;inin zaman zaman 
zararlarını gt.;rdük. Ve ne yüz 
kızartıcı hadiselere tesadüf et
tik. B:rlıirl nyle ywnrukıaşan. 
kafası, gözü yanlan ft:tbolcü
lcr, sahadan dişleri dökülerek 
uyrılan hakem .. 

Kavgalı, gürtiltiilü fı.rtbol 
ma.çlarımn önüne geçmek için 
yapılan hamle, alınan tedbirle
rin nct!cesızligi spor sevenleri 
haklı olarak üzmektedir. Spor
cıınun yaptığı herhangi bir ka
;t:ıahatin cezasını vermemekle 
ber.aber hadiSelerin zuhuruna 
vesile olan sebeplen ara.,.otırma
mız llızır.ıdır. 

Sıcaklar kendini gösterme
b ba§l.ıdı. Geçen haftaki maç· 
!arda )"lllı.ız • meşin topun pe
§lllden koş<ınlar dcğıl, tribünde
ki seyircilerin bile müteessir ol
dukları görülüyordu. Her ge
çen gı.in bizi yaza, bunaltıcı 
sıcaklara d<>gru yakıniıı.ştırıyor. 
Y akınd.ı deniz mevsimı b:ı.şla
yııc:ık; herkes biraz terahla
mak, sennlemek için pl!;lara a
kın edece.\<. Biz bu serıo de pek 
geç başlıyan ve ancak temmuz 
<.yı ortalarında bitebilec:elt olan 
milli kiline maçlarına devam e
dcn~k oı:ıu bitirmekle u;:;'TllŞl - ı 
cagız. 

Futbc,l müoadeleci vı> vorcu 
b r spordur. Eunuu ı~,ndir kı 
bu spor dünyanın her yerinde 
h n y pılır. Ve i~ de bulun
duğumuz aylarda tatil edil<!rek 
futbolcu istiı--..lıat devresine 
girer. Biz de bunun aksi olarak 
ıutbol mevsiminin mühim bır 
kısmı boş geçirilerek lik maç· 
!arına gcc; başlanmnk dolayı
siyie milli küme temasları d~ 
yaz ı • lanna kadaı.• kalınak· ı 

tadır. ı 
Şu m:ıbakkak ki bu m:ı.~a 

~ıkan bir çok yüz kızartıcı hi- 1 
<liselerin müııebbiplcrinden bıri 
de bu mücadeleci spora inzimam 
eden sıcaktır. Asap üzerinde çok 
menfi t "rlcr yapan sıcak bır 
buçuk saat durmadan koş:n 

18 Mayıs 1941 Pazar 
günü akşamı saat 21 de 

Şehir Tiyatrosu 
Komedi kısmında 

(Asım Baba) jübilesi 

Münir Nureddin konseri 

Halk Opereti 
Naşid ve Halide Pişkin 

Gişe hergün •çıklır 

ve didinmek mecburiyetinde ka
lan ful.boleüyii :ııaman zaman 
çileden çıkarır. Ve onu hoş kar- j 
şılanmıyacak bir çok hareketle- ! 
re isterriyerek sevkcdcr. Bu ba
kımdan hidiselcn'l mes'ulü yal
nız fulbolcü degıld!r. 

Milli küıne maçlan beş sene
denberi devam ediyor. Her yıl 
mevsimsiz yapılan bu organi. 
zasyonun fuydadan ziyade za· 
rarlarını gördük. Fakat buna 
rağmen bu i.,"6 bir türlü esaı;lı 
ve vcnnıli bir istikamet vere -
medik. 

dildiler. • 

Peksimet s oku 
Ankara 14 <Hususi) - Top

rak Mahsulleri Ofisin.in elinde 
bulunan veya imal ctleceği un
lann bir kısmile Tic:ı.ret Veka
letince tayin edilecek miktarda 
flf'.kaimet yapmak üzere memle
ket ihtiyacı için slok yapılması 
na dair kararname heyeti Ve -
kilece tasdik olundu. 

a · y:eniıı bir 
tamimi 

Ankara. 14 (Hususi) - Mali 
yere vilayet' tre yapıl:ı.n bir ta
mimle işlerin i terkedcn kazanç 
erbabının te. '< tarihine kadar 
geçen miı<ldei .zarfındaki kazanc; 
1.-ınnın no sııretle tahakkuk et -
tirileceği izah edilmektedir. 

Yazın bunaltıcı sıcakları 
yakınlaşıyor .. ~elerdenberi ö
nüne geçilcıniyen kavga ve gü
rültü ile neticelenecek oı.an fut
bol maçlarının arifesindeyiz . 
Herhangi bir hA<lisenin mesulü 
olarak her zamanki gibi gene 
futbolcü muhatabımız olacak ve 
onu bir kaç ay spor sahasından 
ıızaklaı; rmakla meseleyi hal
ledeceğiz. Bize kalırsa bu işrle 
binncı derecede mes'ul ,,ıan o-

-~~~~~~~~~~ 

yuncu değil, bu Hponı mevsim- ! 
siz başlatıp, mevsimsiz bıtiren
lerdir. 

Oı,'ıı:ı G iiıı&y 

Davet 

Ahmed Ha,.inı 
ihtifali 

E.'yüp Hallrevi Dil, Edebiyat 
Kolu, ölümünün 8 inci yıldönü
mü münasebetiyle 4 Haziran 

DiDçspor ldübü M'IK'lik kongresi Çarşamba gwıu saat l 5 de 
mezarı baı;md:ı. Ahmet Hıişim 

23 Mayıa 1941 cuma günü AA• için bir ıbtih.l yapılmasına ka-
at 17 de Küçük Yo~artalti rar vermiştir. Program hazır -
Dınçspor klübü konferans .ıalo- ı lanmaktadır . 
nuuda klübıimüz senelik kong- - ---------1 
resi yapılacağından sayın ıi,.a- 1 Tetkikler 
larm teşrin ri rica olunur. ı 

Ruzname: 
1 -- İdare heyeti w müfettı~ 

raporlarının tetkik ve tasdiki. 
2 - a) Yeni idar hey<'tinin, 

b) Hayıoiyet divwıı ha-

Hal tere m leri 
münasebe ile 

sının, (Baı tarafı 3 Utteü Nyfada) 

c) Geleı.,ek yıld> ki kon- dan, ecnebi bir Prew in riyaseti 
gercclen evvel hesı.- ı alunda müttclı.it bir rumanya .

1 
batı tetkik edip 0 se- . nın teşlr.ılı ıddıuuıdan v&Z geç
neye ıut raporunu ve- [ ı:niıı i:li. 
reeek üç mürakibin Bunlar işin gizli taraflarıdır. 1 
mtılıalıı. İbaresini tahlil ettiJimiz k:ıt.p- 1 

3 - Klı.ibün, spor vönünden tn bu eihPllcr hakkında da bir 
milli gayelere, sağlık "ı;aruarı _ · ret o 1ırn.r.'b I~it ve Ali pa-

1 na ve teknik icaplarına uygun çalar, o buyük diploınatlanını.z, 
olarak daha fazla yiik.acln;.,.si haksız suı ,.anlardan kurtul -
ve inkişafı için icabeden iedlıİl"- ınuf olurlardı. 
!erin alınması. A!i kemali AK.SUT 

Jiilli %iir ~ ~ıırnll;i 
" 

)~er·$ürk ~rnrinc liızını bir ki~a~ 

• 

r ENi 8AISAll 

HA .P VAZiYETi 
Ödeneıı kan borcu 

''laf tarafı 1 inci ıayfad.ı) 

Fakat, harbin hedefi, yalrııa 
zayiat vermek değil, yenmek 
ve gayeye ermektir. Bu harpte, 
geçen maceralarla nishet gö· 
türmiyen muvaffakiyetler bili· 
yoruz ki ufak tefek emek \'C 

1edakilrJıl- ınukalıilinde elde e
dilmi9ler<lir. Sevk ve idare, or- 1 
dunun kanını esirze.nekle de 
mükelleftir. '\ 'erdun duvarları 

ctra(ındal<i kanlı ııava..qlar, Kay 
zer ordularını yıpratmış ve 1918 
mat:! ' hlyc ....... in zernıni rı i kur
muştu. Franm.z topreklannda.ki 
son r.ıferler, Büyük haı bı biı 
meydan muharebesinde maruz 
kallna:ndan <,'Ok d<ıha uz za
yi:ıtb b:ışnrılmıştır. Belki teb -
liğler, hakikati gizlr.raişlertlir. 
Fakat.. 1930 - 40 ve 41 Alman 
seferlcrinı!I kanı kumdnğunda 1 

şüphe yoktur Fransız generali 
Her'in tal p eti.ili "ate<ı deste
ği, sürat ve manevra kabiliye
ti,, sistemini ınahaı-etle tıı.tbik e 
den Alman ::ıtratcgleri, hcdefo 
en kısa ve emın yoldan varma
suıı bilmiştir. 

1ta1yıı. da, malzeme ve silah 
bakımından iyi milcehhez ve 
teknik bir orduya sahip olmak
la beraber. hatta sayı üstünlü
ğü temin ettiği zamanlarda da, 
ordularr hi~ bu kabiliyet gös
teremem. ş, yalnız erimiştir. Bu 
ordunun, bele uzun sürmesi mu 
kadder bir harpte kan borcunu 
ödemesi, gulebesi için kifi de
ğildı. Belki, bu ordunun suku -
tı•n bir ıl.mı! olur. 

1 

İtalya için siyasi hedef, ge-' 
niş!emek. denizlere de h!k·rn 
olmaktı . Tevali eden müşterek 

zaferler, İtalyaya muvakk.:ıt de 
olsa, biıyük arazi kazandırama
mıştır. Parisin düsmesine te
kaddüm eden günlerde harbe 
giren ordu, savaşarak ilerle-

1 
rniş, Savoy doğru da sokula
nınınuıtı. Tunus ve Korsıkaıun 
mtıkadderatl, kat'i neticeye ba:"; 
lanmıştır. Süv yş yolu, aerab 
diyarından geçer. ı 

İtalyan donanmaııı, hasma I 
büyük zarar veremeden, ağırca 
hırpalanmı~iır. Arnavutlukla, 
Habeşistan ve Libyada bu or
dunun verdiği zayıat, yarım 

milyondan aşağı değildır. Ad
rıyatik, bu anda. İtalyan gölü 
haline getirilmi$tir. J!'akat Ar
navutluk harekatına başlanıldı
ğı sırada teveccüh edilen yakın 
hedef, Selarukli. Aradan altı ay 
geçtikten sonra Adalar denizi
nin bu en önemli üssüne eriş
mek şerefinden de İtalyan or· 
dusu mahrum kalmıştır. 

İtalya; zafer yolunu hava fi
lolarile, denizaltılarile açabile
ceitinı daima ummuştur. Her 
carpışmada bünyesinden bir 
parçası koparılan bu kuvvetle -
rin de artık büyük bir rol oy
nıyamıyacak bir duruma düştü
ğünü resmi tebliğlerde de kar
deş kuvvetlerden sık sık bahee
dilmeııind<'ll anlamak mümkün
dür. 

İtalya. şimdi de. Mıı;ır sınır
larında, havaların muhalefetine 
rağıneıı yeni bir macera arka
sındadır. Bu karşılaşma mesud 
bir netice vermediği takdirde, 
Afrika yakalarına tekrar ayal< 
t:a.sınak için uzun "° capraşık 
yollara koyulmak lazım gelir. 

İtalyanın, ıwı'at ve zarafetin 
bır nümunesi sayılan sehirleri 
henüz büyük sarsıntılara maruz 1 
kalmadı. Ancak, bu güzellikle
re dokunulamıyacaihnı kimse 
garantı edemez. Eğer, hava si
lahlan tesir dair<'leri icinde bu 
tarihı ılb.ıdclcri de alırlarsa, t. 
talya için fedakarlık aşırı hır 1 
kerteye çıkar, belki de bu dar
be tahammülsüz olur. 1 

Yapılmış ve göze alınmış o
lan fedak.3.rlı.k, elde L'<iilene te
kabül edebilecek mi<lir? Diğer 
taraftan, bir mağlubiyet öyle 
felaketler doğurur ki bunun ız- 1 

tıraplanru nesiller gidPremiye
cektir. ı 

Afrika ordula nd&n arta ka
lan 1talyan kuvvetleri, Negüsün 
topraklannda, iki bölgede, dağ
lara da sığınarak, son deneme
ler de bulunmakta ve kanamak
tadır. Bu ordu, itiraf edilebilir. 
Yarım milyonun bir zübdesidir 
ve gıiya İtalyan prestijini kur
tarmak içın bütün güçlükleri 
yenmeye llzimdir. Fakat bu 
cür'etli fienin hakiki mahıyeti
rıi zamanla öğreneceğiz. Ancak 
tekrarlanan hama~et ıleatanları, 

1 
imparatorluğun orada başlıyan 
kitap hayalının, nih~'·"t parlak 
sanıldığı kadıır da hazin ııayfa
lannı kapıyacaksa, kaza.'1ç ne- [ 
rede! 1 

n 
B 

g 
s 

Evvel zaman içinde, kalbur 
sama~ ıçıııde... Değil, yeni ..:.a~ 
man ıçmde. günlük devran ;çtıı
dc, kend. nıakmcıc:ı,;ızı ile tı·:ış 
olmaJt, ancak, on b ~ giındo bir 
saç kcstmnck :çııı ı:. tere git- ı , - Olmaz beyim olmıız ... Ya- • 
rnek itıyadllıda bır adam vnrdı.. !um ya, ı iyasada bulunmuyor ... , 

"Vardı,. Jc<l• :',ırue b kıp, bu 1 - Sen n sU buldun? .. 
ad:ımcagızı ı;undı "yok,. <;anma- -llize lıa.kma ... Bulduk biraz 
yıruz saıruı; § • d.i de vıır. Ara- satıyoruz ... Biterse, ba.'ka bula- f 
mızda yaşıyor. BUsbiıtiln "ına- mıyacaı;ız ... K aç µak.et olsun?. 
sal0 olmdıg:ı için "varmış,, dıye- Üç mü, dört nıü ? .. 
medim, han malünı ya, bugiın- ı - lJ ç paket yeter-· 
den, içinde lıulurıJuğumuz dev- - B8§iiı;tune ... 
randan baJ.ı.:ıed;yorum; nasıl Mera.ki, traş bıçaklarııu alıp 
"mış,, diyebilirim! .. ~~.ıkat, bir- eve, donerken, mal bulmuş mağ
az da, masala beIL'"ClJlesi ili=- rabı gıbı, eli değmişken ıki pa- • 
geldiği ıçın, "vardı,, diyorum. ket dalı:ı almadı,,"ına nadim olu- ı 
Siz bu hılmye tarzını halin hi- yorJu. .iiiç ohnazsa, beş paket 
kayesi olarak ~abu! 'ederscnız, onun epey zamllll işını goıiır- ı 
pek memnun oturum... du. 

Evet, ışt.e öyle bır ııdam var- Mera.ki, ertesi sabah, yatağın 
dı.. Delikanlı denecek kadar da.n kalkıp, elini yüzünü yıka • 
genç, ihtiyar s-~yılacak kadar dıktan sonra, traş içırı takım 
yaşlı bir çağtlıı dcğıldi. Orta takla\·atırıı hazırladı. Aynanın 
yaşlı ıyip i§ln ıçırıden çıkıvcr- ı k&rşısına gc<;ti. Yilzünü güzelce 
meli... sabı.ı tadı. i eni ahlıgı bıçaklar-

Hazret, gün aşın traıı olmağı dan .bir tanesini takmış olduğu 1 
adet edınmiş kımsclerdendi. makınesır.i kemali şevk ve hu
Elı .. kırka merdiven dayamış zurla eline aldı. İtina ile maki· 
bir ehli dünya için, her gün de- ney~ sakal ba.~ırıdw tutturarak 
ğitse de, gün aşın traş n~ ifrat- ! ~gıya doğnı bir ~-ekti... Eile
tır. ne tefrit... gınin, güvendiği bütün melcl<:e 

Fakat nedense, gün a§lrı her- ve meharelirıe rağmcıı, makine 
bere gitmek, merasimi mahst1- kılların üzerinden kavdı ... 
sa ile berberin önüne oturmak, ! Ayni hareketi bir ·daha tek-
bir edayı mahsus ile traş olmak rsrladı; bıı· daha.. bir daha ... 1 
ona pek. sıkıcı geli;yordu. Eviu- ı Hayret•... j 
de, kendı makinacıgı, kendi hirn İnsanın avağı, hamamf]o sa-
metile bu işi görme!t daha mü- b .., 
layim geliyor, hatta bunu zm'k- 1 unlu taş üzeı;nde nasıl kayar
le yapıv. ordu.. 

1 

s.a, Merakirıin yüzünde bıçak 
oylecc kayıyor, yu.:.:ünün sabu-

Zevkle yapıyordu, çünkü. kcn nunu bcralı r alıp götUrüvor, 
dl kendini lraıı etmek. - traş ma- ı fak:ı.t kı1J ' 
kinesile de olsa - bir meharct- yordu! ar .. oldu~ gibi kalı-, 
tir. Makineye bir bı~ak takıp, 

- !5 M.,ııı ı!Jd 

LLA • 

geldi. Meraki efeDdl, ~ 
ya da meraklı idi. HaUô., bir 111' 
man medyum olınağa da he# 
lenmi!ıti. Bunun blrta.kım 1111' 
!ünü erkii.ııın.ı öğrenmişti. 

F'ilhakika, bir ıuadyuın 111' 
takım, insan ı"t-.lılarırıı çağıı'/ 
oıılıırla konuşurmuş! y.,Rkf ~ 
fendi bunu bizzat deneın 
ama, irıruııyordıı. ~ pdi "' 
ima gelen parlak flldr ııu ~ 
Acaba eşyanın da ruhu var ,,,. 
dır•! .. Varsa, yahut yol..a. f1 
traş bıçaklarını konuşt;;n,.I 
mümkün değil midir"!_. ~ 
denem~"Bi de para. ile pulliı. "dili 
ya ... 

Merakl efendi !Azım 
tekilde har.ırhğ~ yaptı. lfr 
karanlık odaya girdi. icap elJI# 
mukaddemeyi yapbktan 
ilk aldığı bıçakl:ıra, seıı;ine ııtr 
trnjedi aktörü tonu vererek ..., 
tap etti: 

- Ey bıçaldar! .. So~ 
nma cevap veriniz!_ 

Hayret! hayret! B~ 
bulunduğu yerden doğru ~ 
len bir nida M eı-.ı.kinlıı hitabı" 
cevap verdi: 

- Emret efendiınh!.. 
Prens Hıunlete mai~ 

verdiği cevaplar gibi ~ 
bir cevap! 

- Sizin bu hale düpnenll' 
sebep nedir? 

- Hangi hale efendtmiı! 
- s~ eskiden benim y~ 

dört beş defa trq etmek i~lr' 
darında idiniz.. şimdi yüz~ 
patinaj yapıyor, bir def.aSI" 
bıle muktedir olamıyoreuıı~ 
Bınıa sebep ne? .. 

- Bunun &"bebi b-ısjttir • 
fendimiz, fakat, siz bilmiyor · 

yüze rastgele silriip çekmek, bu ,.sl':ğına çekti, ı;oluna çekti. 
teknik işte ( ! ) muvaffakiyet i- y ıızıınde mütluş bır yunma his- ı ~unuz ... 
çin kfıfi değildir. Tra.~ ola ola setti; kıllar: ycrlı yerinde! - &; leyin ey bıçaklar! 
ellerin bfr meharet iktis:ıp et- Fabrika bu kadar bıc;ak için- . -:-- Haki:ı;at ı;ıı efendimiz: ~ 
me.;i gerek. den bi~· tan.-.;irıı l..uımk çıkarmış hızım iki.nci sal:ıihiıniuıiniz .. 

Hazretten. i.ı;mini zikretme - olabilir, dıye dıi.şürıdü. Pakctın ze yapmağa borçlu oldu~ 
den bahlletmek bıra>. tatsız ola- d?n bir. tan.ıı dalıu çıkartlı: Ay- vazifeyi, fazlasile ilk efen~ 
cak, 1sminı doğrudan doğruya nı :ımeliye ve ayni netice!. ı ze ya mış bulunuyoruz! l 
yazmak da, belki onu güccndi-1 yiızi.inü tekrar sabunladı. Bir - Sötleriniz va.zıh değiL-
rebilir. öyle ya .. Ale1hinde ol- bıç:ı.k daha de;; ışurdı: Ayııı e· yice anlıyanııyorum ... 
mamakla beraber adının gaze· lim ir..aüet! ı - Biliikis çok açık konuşıl · 
telere dü.~mesine ( !l belki razı Tekr-.ır :;.'\bun, tekrar bıçak. yoruz efendimiz! Sizden e\"\:~ 
değildir. Belki adının mahrem Bir bıçak t.ıalıa.. bır cnha.. bir salıibimi7in sakallan bizi I"" 

· clah derec:ede "'Protm•o ve m --" tutulmasını ıster ... Bununla be- a.... ,. ---,. ec-
raber, i~ın kolayı vnr: Biz ken- - Anlaşıldı .. Bu oakct kfı.rni- mizi tüketmiş bulunuyor! .. Sili 
disine bır isı!"l takanı, olur hj.

1 

len bozuk ... Digerıni ac:,a!ım.... evvelce dört beş defa t:raş e4'. 
ter... Nasıl, mükenunel bir fi- ~]j- v.e dediguu yaptı. Hey- bilirdik. Şimdi biz, ayni v~t!fl 
kir değil mi?.. haL ı,ctıce<le hıçbır fark yok!. sizden önceki efendimize yı<~~ 

Fakat, ne isim ta.kalını? .. Ta- Dı,;er pakete müracaat; ayni mış olduğumuzdan d:ılıa fıµ--
kacağınuz isim onun mizacına hareketler <'C .. ayni v:ı.ziyet! sına takalyap olamıyoruz!.. 1 
uygun olmalı. Dostumuz, me - Mera.kinin yiızıi, her bıçakla - Demek, siz, daha e'{'/C raklı, mütecessis, eski masallRn biraz kıl kL'6Dleğc muvaffak ol:ı lx ek.1.sının }iizünde kullanılıll 
sever, cinlere, perilere, ruhların rak, tra.ş olmuşa benr.er bir hal ruz? .. 
bekasına, ıspırtızmaya falan alnuştı, fakat, çeteleye de don- - Evet. efendimiz. .. 
mutekiltir ... Her ~ey hakkında miıştü. - Kaçar defa?. 
merak ve teees iisü pek fazhı.- J:Ieınen çarçabuk giyindi. So- Son taka.tınııza kadar-
dır.. . kaga fırladı. Soluğu Mahmutpa- - Kaç defa, diyorumı .. 

Ha .. buldum .. buldum ... Adını şada aldı. Cad<.k'yi lxıştanbaşa -. Hiudct bu~ayuııJ; 
"Meraki., koyalım... Meraki... dolaştı. Bıçak! rı alt.!ıgı cırlak fendiıniz, ızah edelim: İkı 
Tabii, bu ?Colyerin Mcrakiııi de- ı satıcıyı bulrun.adı. Kimhilir, bel- fa bilenmeden, birer defn. bst' 
ğıl, bizim masalın mcrakisi... ki \-:ık.it erk~n idi de henüz gel- dakta bilenerek, bırer defa. ~ 

Şimdi artık, Mera.kinin. ~n- menu.şti. Sonra, dilşündü. Satı- kayı~ gibı, elin kenarına sürt,.. 
!erden bir gün başına gelen ma- cının ne kabahati olabilin1ı. Ne mck surctile bilendikten soııt" 
cerayı anlatabiliriz: alırsa. onu satacak ... Demek ki, I - Yani dörder defa mı? .. 

Meraki. tra.~ bıçaklarım. da· bu paketlerin bepııı fabrika.sın- _ ıcvet efond.imiz... Bii~ 
ima kullanmak itiyadında oldu- dan bozuk çıkmış!. 1 ameliyl'lt'ri geçirdik.ten ııoot' 
ğn için, tane tane almaz, birkaç Çarşı içine doğru yürümeg" e · · · _ _.., "'•~Iad , Ça sızın elinize geldik ... Bizi ~ 
naket birden alırdı. Aylarca on- .,.,., ı. ' rşıi Kebir., cadde - ci olarak kullanmak talihsı>'" 
lan kullanır, bitince yeniilcn sine gelince. baktı, gördü ki, ğine uğradınız. .. Halbuki, bC_~ 
birkaç paket daha alırdı. yolıla sıra ile traı; bıçağı Hatan hat! Bizde artık size ~'.':;: 

Bir gün evinden ~ıkarken lar var. Aldığı üç paketin mar- bulunmak taka.ti kalmaJD"'..;!i 
traş bıçağı kalınamu; olduğunu kasından burada bulamadı. ~ y.n .. -- ·· · ı k "· k ~".'. 

h 
•·-!adı düf" .. k ıı· .. _ ald F """"' '" ıızerın< e aywra .., auı . ve .... tcsa - o ~n .a ır mar.... ı. akat mo - kaymaktan başka elimizden .,. 

yolu Mahnıutpa.ııaya diismiistü. ~fırn ya, siıltcn ağzı yanan yo-
Seyyar satıcıların feryadı dün- gurdu da ü.fliyerek yenniş; bu şey gelmedi... •-"" 
yayı tııtuvordıı. Bu meyanda 

1 
sefer bir paket aldı. - Sizi, tıpkı yeni bıÇIU'".'f _ 

tra.ş bıçağı. ıraş sabunu, traş E_:'e gekli. Ertesi sabah, yeni gibi, yeniden nasıl zarfladı.IJlı'~ 
makinası vesaire satan seyyar aldıgı bıçaklarla bir deneme - Çok kolay efendimiz ... bit 
satıcılar da gördii. Traıı bıt:.:ığı yaptı. Bu defa netice farklı idi. ki sahibimiz bu iııte çok mat? 
almak ilitiyacında olduğu aklına O gün yüzünü kazasız, belamz dir... Hem efendimiz, bi]iııl'IJI" 
geldi. traş edebildi. Bir gün uııırı, ay- minareyi çalan kılıfı ha$ll" 

Merakinin, tercih etm<.'kte ol- ni bıçakla bir daha traş olmak m..ış ! ·· ; duğu birkaç uevi bıçak vardı ki, teşebbüsüne ictisırr etti! Buna Merald bu sefer son d~ 
son zamanlarda piynsadan a- da muvaffak oldu, fakat, yüzü. dığı bıçaklara hitap etti: 
damakıllı suyunu çekmı~ti. He- nün çayı çayır yanmasına ta . - Ey bıçaklar! .. 
le bu tercih ettiklerinden bir ' hammül etmek bir i~kence ol- - Emrediniz e!~··;,.a. 
marka, büsbütün piyasadan dıı. Hi•lb:lki, eskiden, ayni mar- - Siz ki, her ne kadar ~ 
kawolmustu. Merııki o bıçak- ka bıçaklarla dört boş defa nıü hırpaladırıızsa da beı1İ !arın artık buhınmarlığını bildi- traş olabıliyordu. Bu ııe işti?.. etmeğe ıuuvaffak oldUJl".'.;j 
ği hakle, bir sevYar ııalıcırun . 4te bu srrarla Meraki efen Halbuki, ben siz.in marksı>" yanına sokulup sordu: • ı dinin aklına <ilhiyaııe bir fikir (So.1'< sayfa 6 .rii.t110ı 0 

- Falan bır·aktan var mı? ..a:ı:mmD ....... ~~ v f d. Ka ~ Zevkıne doym...t.jJmz, sorducunuz, bekle<IJtfıUz, 
- ar c en ım, var... ç 

tane istiyorsun?.. 2 buyuk film burun mat.ınelerdm ılıbJJ"Cn 

Sinemasıııda - Ondan varsa iki il~ paket 
alırım ... 

- Nekadar ist.erııen var .. iş

te ... 
- Fiatı? 

- E~kisinclcn çok farklı de
ğil... Paketinde on be:;; yirmi ku-
ruş ... 

- 'ed"n yirmi kunış artlı? 
- Daha mı f zla art.sın L~ti-

yorsunuz? 
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Bir hezimetin·~~===~~= 
tarihçesi 
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:~ ~~:'tak~ar~h~a!~t~~ 1 Irak hakkıııda yap., F A SA inhisarlar V ı alati 

Çöl Iıarbi 
başladı 

( Baı taraf1 1 inci 1ayfada · 

~;~~~!;i!:a:=~~~· s'ia ingiltereya tıöımız tavassut Beri ine ne gioi teşkilatı ka nu 
~c.ı~ı~~) u:e;:u~u~~:0~; gi 'işi hak ında mekle ~~:;~·~;:~;~~:t7r~·ı ı menfaat l.e r 

sm 
harp tebliğleri 

Şafıı.kla beraber tarrııza g 
çen dfuıman Mısır istikametin 
beş koldan hareket etmiştir_ 
kolların hepsine hücum edi 
ve sahilde Sollum ile Bugbııg 
raaında ve ç01e doğru 80 
metre derinli@ıı4e bir sah 
şiddetli muharebeler olıntlfblr 

saat nıeseıesi idL (Zoom) ve d' Cevapta Türk hükıimeti ilej' 
lBrCdaJ i.stiırnmctınd~n gel ·n n ıyor görüsm<'lerin devam etmekte tenıı'n ed cqk 
A_lın: n makineli k.ıvvetleri ye- oldugu ilave edilerek Mısırilan ı w 

dıncj l• ransız onlu tın Il 801 ka· (B.aı taraft 1 inci aıtyfada) 1 gör.üşme.erin hitamına intizar 
nadını ~idJetle laz)•ik elın<Kte Haber o kadar gayri memul- oluruna.-.ı rica edilmektedir. 
tdı. Ik lı;ikaWar ve İn;.,'ik-.cr dü ki, vak'aya ancak başvekAr Irak llııı-biye Nazırının 
teph....c ::. n her tarafın a la Jetin tebliğiyle teeyyüt edince- Ankara tomaslıı.rı 
diı mania tc ma:a :reıınml;ti. inanılmıştır. J ,,_ 4 ( D N B lJ ~ 

8 
ucyrut, 1 a.a.) - . . .

1 o~ "WlCLI I<. o ,z oryuwoun • abah gazeteleri hadiseyi ajansı bildiriyor: • 
rıı·•t• d 1 ' - k dı "l"ni~ b' 0lıkl•r altın~- b'ıldir' .1 ·r o ayı~we "'W aııa a- " ~ ...., ~ "" B,ığdaddan alınan haberler, 
<;ık ka4nış olan birınci Fransız nıi;ilcr ve Bitlerin sağ kolu o- 1 Irak harbiye nazırı B. Şevketin 
0 rJ•L u da mihveri iizetjnd~ h'r hn He:ısin İngiltere toprakla- Aıık;ı.ra seyahati neticekrinin 
de~,r Yal! r;ık sağ kıı.nad nı rında g~irdiğ-1 ilk anlar hak- rnemnnı.iyet verici oldıı,;ıınıı ve 
(Chcı.~lemi) ye çekmişti. Bn or- kınrl~ feci olan tafsiliit vermi.,_ naz;rın ,B~drLda avdetine sükiı
dıınun ol k;;ı. ıdı da ~'ddetli hıi· !erdir. ParaşüUe atiamrun üze- netle intizar edildii(ini bildir
cu ıra maruz kalm1'! fa\qıt r"1c aş'k kePliğindPn yaralanan mektedir. 
•uv•rt- 'lHl şıdde.li bir mukabil Hcss, gazete rnuhbırlerinin ver- Bağdad siyasi mahfilleri bu 
taar:-.ı•.Ut> lazyikten kendini di'.leri haberlere göre, kısa bir seyahatin neticc!Prıne yakın 
kuıt;:bılmişti. müddet kaldığı çiftlikte oğlunun şark vaziyetini• müsiakbel in . 

K fotoğrafını göstererek "onu Al- k ·· k bi uman '.in teb· ili ;,ar, b:ıkımından büyu r e- 1 manyada bırnktım. Kim bilir h · tfod ı 
Bu -n •cta dokuzun•u Fran- •~•- l'ıunuyet a iyor s.r. , 

"-";! ..... .._ n zaı:nan V;;!J\.rar göreceğim?" 
sız or1unuıııın kıımandanı Ge- dPmL~tir. 
ncrnı (l'oranl de ~iştirilmiş ve Son h:ılı<-rlorp göre Hessin 
Yerıne G® r.ı ( q P'lUd) tayiıı anr k re mi şahsiyetlere temas 
edılnııeti. Yc·ıi kumandan öğle- ııde tf'(:~r;i mcı;hul bir semte 
<lem sonra saat dqrtt;ç ycnı va- 1 gö .deı:ildiği öğrenilmiştir. 
zıı · ini el• <ı\clı B. ord,unun iki Rudolf He:ısin mnccı-alı te
kanatı- rı ha ..Jra nıet edi- şcbbü :ünüıı arkasında gizlenen 
Yo ·ıJıı I..e.kiıı bu iki kanat ara- sır nedir• H rkeıı bµnu anla
~nua (iı0) ı;i omdre uzunlu · mak ·tiyor. Hitlerin mutemedi 
gıında lıir boşhık h · ıl olmu tu o n H<!Ssın, Führcrin tatbik et
ve düşman bJ gedikten nufuz tig-i siyaset ,-e liuılar hakkın-' 
etnu l ı. Oralarda n r olup bit- da mühim sırlar bildiği şüp-
1.Ji ı • kıylc bilemiyor- hesizdir. Filhakika, bütün mcm 
d_ı~. B ı su etle l Gi' et) ile (Me- leketlerde tıe;,inci kolu t~kili\t 
zı 1 arasın· ı h"'unan (11) in lmıılırmak vazifesi H ·e vcril
cı kol ile (l;)"J ı;:;ci it:"i~m • o'd ığund.an kendisinin Al
fıı kasından vc iMıyat kıı.' U nıan hLilıü~eti içinde büyük bir 
Vazıf')Si oren !53) · cü fırka- ehe;mmiyeti vartlı. 
dan lıir.bir hrber almak müm- n·;nü.:ı için yetecek h<'nzini 
kün d~ğıl<li olmıyan silii.hsız bir tayyare ile 
. T3L •ıcn t~k '\okta (Mezi~rıı) yalruz .bamna gelen Hess, ma
ıle f ClıarJe,·ılle) 15 mayıs sa- cera."ına hedef olarak !ngilte
lıaııı •uıt ( 11 ı de lıenüz düş - reyi seçmişti. Bıından ne gibi 
ınanın C'line gec;memiş bulun -ı bir netice çıkarmalıdır? Yeni 
dı.ıkları idi. mıı.lfımat elde e..1ilinciye l:adar 

(Mell!l"') iin şarkında ise dil · işin mıilıim olaıı \.arnfı Hessin 
nı ının tank ve zırhlı kuvvetle- ln::Utere<le kendisini en fazla 
r.ıuın "arbe dot,•Tıı ~iddetli ha- emniyette •ıirmıiş olmasıdır. 
~"krtt::ı bulund'l'"'u da öğrenil- Akli! ı;Jir.ıiııe tamamiyle ma • 
ınışti. Iı" olan HC",sin bu hareketi İn-

il' n zı.-'ılı kuvvet:eri gil'ereıı" i;;ti!fı.ıı tehlikesi 
mev nt o!madı,...ına ve Ati'ntik 

faattyfltte mu rcbesıyfo lıll\'a muh&-" be-
15 ı:ı.yuı sabahı ba~k an- <t • k' zaıımal< için N&.ziler tara

dan (zencr;ı. ( 'am ı e e f.n ! n 8'.lr1e' ılcn gnyrdkr ne 
nı vcut motörlii v · ·hlı süva- olun:·ı ob<ıııı hı.gılt renin deni?. 
rı ku\ <etlcrın, biı wcı 1 0 ..ıı;ı ıllu nıuhnrcbrsiv'e aç kaim "a
ıı:..d· , kanadı istjka."ll ·,, < rne- c·agına. hava bompardı!Y'· :ılan · 

P ( < ·.ıs ) u gc ;ruış · , Ji.ı • nın da lıı~11tereyı orto.di'-" k~l
n'. ı::.n .1zenı e Sl"'ketmek fikn· d•ramıy· c lrıın lüı.nı bulundu • 
tıı ı~criye Sl.l'f.'Ü- Bu te!il:ftcıı ğtlllu gUst( rir. İn~ilizlerin iJii
(, ııcral (t;eurgc.ııl va<ıtasile tün imtihan! «a ce.~arcth' ı
h"bcrtl'1.r cdılmiş olan General kavemet ed ce~i muhakkaktır. 
(I «tte) (2) inci \'C (3) üncli ~'akat bunun miıhim tarafı bu 
ha_fif motorize fırka::ırnun noktaı ııa.z.ırı" hır Ahnan ta.
(U mbJona onut'<'<' ziyade hıı·- rafından d:ı kabul edilmış ol
p ı lll" _.ş olnıal< ı., a r:.ı ~en m dır. 
" l m ıvasahb hııJdmıda t' j ı ' rdu emrine.~ hizmet et-

1 
laf ilit 

ı.: ııni ve birinci nrak;nelı fır
ı c zırhlı Lor·nci fırka tank··, V:ındra, 14 (a.a.) - Şimdi ıf
l : 'l <l:.tğılınış hır halde 01 p şa cdiidiğıne gore B. Hr~S. koy-

tı nızy, eminli ec. nıedıkleri lü • ac Leanır ç.(tiiğinde kal · 
·e-\ ı lUu verd C 1 'llii<L.iet c una.vatan rouha· 

.ı m'lfüı düşmanın sağ ce-1 faza teşkilatına nens'-lp Jack 
~~ -' kar~ı bu manevranın ic- P.aterson ve Robeıt Gibson a
k ı " kadar yerinde bir şeydi dında iki kisinin nezar li altın
·kı •• t.,eıı ·rıd (Giraud) d:ı. bu planı da bul nrlıırulmnştur. Bu mu-

.e.ıcı. lıaşına tatbik etmeyi dil- hofıo.lar, sıınları r.öyloııişlerdir: 
r.'ııhı Aııcak bi;-in~i z:rlılı fır- He"s bize layvaresinde bom· 
. Yl, .ıru 1 nrind~Ki tan.Kları h:~ oln,~du . .,rını. binaenaleyh telaş 
~· k H rııot';rize kuvvetler\ni eı emeldiği.mizi söyledi. Hess 
laC"ıor1 .. rui) nın cenı bunda to.ı de bir harita vardı. Bu harita 

0 
Y l• rt'kcte grçinnek za..n:ıa- ii?-<.'rinde Au~sbourgdan İskoç · 

a ır , vukıftı. H•reket an . ya kadar ·katettiği yol, mavi 
c
1
.llk 16 mayıs akşamı yapılabi ı·u~un kalemle çızilimi.• bulu-
ıı-aı. · 1 nuyordu. Hess, evveke İngilte 
'" rC". • l .. iç ~.elmenıi.ş olduğuJJu, fa·' 1 n b r g dı'k d ı..a ' • b 1 " 1 kat buna rağmen hic, bir ya an-

i liata n:.uka,·emet etmekte o- r.ılık hiaıw.lmediğini söylemiş
,;n _<M~rıen urg. Couvin) mev tir Kendisine bir si.~ara veril· 
k lUtı • cnub ın<la çarpışan do . cli.ğı zan1an sigara i~mcdiği cc· ı 
k~zuı ··ı Ul'L ı n cep! esinde ~,Q vabını vernıi~tir. Hess cok U· 

0ıncı re "enışli''inde yeni bir zun zaınan tayyarede kaldığı 
g "k d " " I" - b' ., hıı. avılmı~i.ı ve bu yeni için uyu~muş o uugunu ve ı · 
~L'dlkte.ıı dÜ~Bn gt·'D'.leğe baş- le.ğinin acıdığını ı-ıövlemiştir. 
ındı. Vakıa sağ kanat hala düş
~t~~ kaıııı k<>;ı.Jaya çalışı .• aJ<
dü ~ ;-ı; •l•· art.:.'< bu nııntakada .!tat ıau . rtıestçe ıcrayı hare -
"""" başı ill§Lı \'e • h,_ saat 
..., de ı·· ~ 
t(lı«o l 1 uşman urhlı l:uvrnl.kıi 

n COrnet) ye \'arml§tı. 

ımmı mevzilerine girebilecekler
di. Bu suretle gediği kapatmaya 
imkün 1 '' Imıyordu. 

~ 

Hess'in boyııunda asıh bir 'o
tofı f makineBi bıılunuyordu. ' 
Fakat hıç bir resiııı cekmel'.'lİŞ 
oldıı•;u hakkında teminat ver -
nıişti.r. 

H~"IS çiftlikten ayrılırken ken 
disini bekliven ""'vatan muha
fızlıınna gösterdikleıi iyi mua
meleden ıiolayı t ·şekkür etmi~ 
ve bunlardan birine bir ma.;ra
btı hediye etmistir. Askeri mu
hafızlar Hcss'in üzerinde bir 
milttar gıda komprim~.si bul
mu:;-tur J 

l 0şs katetmek mecburiyetin
de oldugu mesafeyi muvaffaki
yetle uşabilmek i~in tayyare .. ı
ne irtiy~t bE-nzin almış olduğu
nu fa'rnt İrkoçya s~hill<'rine 
yakl.;şıııca bu ihtiyat ben"ini 
d.er.i?.e al Zını bE'yan Pt!l'is• ir. 

Hess indiği mevlciin iizerin<l~ 
uzıın miidcl t da.ireler çizeı·-•ı 
dolllŞmış !!ikin gittikçe artan 
karanlık dolnyısile miinasip bir 
ini~ aahası bul:unamı tır. Bu -
nıın üzerine daha zivac!e vlik -
seki re çıkarak tayy.arcsi~ı ]ı; s 
asagı çevinnis ve motörü dur
dıımmştur. Terı:iııe dön~nm o
lan ta ya reci n at'ı)ıı.cası aını ·' 
da motclnl te ı ar ısl ~ i. tı,-. 
T:ıyyarc Vere do '1'U rurn•Je diı
ŞC"" 1·c .~isi , ~ paM i;tıe s..-ığ 

ve ıa!imcn vere dl(. müştür. 
llesshı t'.ı.y~ y:mılı J 

] nnA ..... ... 1. ,__, ' - .1..,l.çbd ın 

t.ı..,. ''aya gel li :i ı.,•·yareı.in 
rçsin kr'nrlen bu Le 'yarMin 
g'Ö"n intl<' h . ıın i !eri b·ı -
lıın lıı''ll url:" ı·~.-ıı :a<l•r. Bıı 
l'eyf'vet cô- r<ık t feôri<'re >" ! 
açı:nı.~tır. Tayyurr>ııin lngiliz tay· 
• r rinin yahı t ile rı İ!' ·ı

tc:revc yit111esıne ınfi.ni ol •lk 
ist·ycn Al rnın avcılarının hücu
muna •.. .ıruz kaldığı zannedil
ıııckt cL 

H hakkuıda Berllnia 
\'erdiği ınalüma,t 

Berlın. 14 ıa.a.) Yıın res-
mi bir kayııaktan biHiriliyor· 

İyi haber alan mahfıllerden 
öğrenıldiğinc göre, Rudolf H~ss. 
!ngiltereye hareket etmeden ev
vel, olduk~:ı uzun notlar bırak • 
mıştır. Bu notları.lan anlaşıldı
ğına göre, Hcss, kendi~ini, ken
di insiy.tliviyle ve "hakikati İn· 
gilteı-eye götlinneğe,, muvaffak 
olmak şıırtiyle, bir uzlaşma an
Ja.şınası ile harbe nihayet vere
cek bir lngili7. • Alman sulhunu 
elde cdeb:lecek vaziyette san
makta idi. Hess'in bu hareketi, 
hakiki imkanlat1lan tamamiyl? 
gafil buhınduğunu gösterdiğin
den dolayı ve ayni "8.Illanda ya
pılış Uırzı sebebiyle, ancak Hes
sin sabit f' kirlere saplanmış ol
ması ile kabili izahtır. Bu ha· 
rcket, her şeyden evvel, Hessin 
va bim sun4te hasta bulunması 
dolayısiylc daha kolayca Lema . 
yül elliği müphem insani eli\ · 
şi\nı·c'crden ilham almıl}a ben
zemektedir. 

(Baı tarafı 1 incı sayfada) / 
gayr-i muktedir bulunursa lıu
lunsun, kendi arzusu ile Alman 
ılavası için çalışacak, hu suret
le kendi ıztırapl:ı.rı devresini u
zatacak ve kendi istih!asi gü
nünü gerilestirecek kadar asil 
:uı'anf'~iııe sadaJ·atsi7Jikte bulu
naca~ına inanmak istemiyorum. 
Kabiue anlıı.<;mııyı ta.silik etti 

Vichy, H (a.a.) - Ofi Fran
sız ajansı bildiriyor: , 

Nazırlar ıncclki Mareşal Pe
ta.in'in reisliği altında toplana
rak amiral l);Lrlanın Fransız 
· Alman müzakereleri hakkın
da ızahatını dinlemiş ve bu un
la,.ına metnini ittifakla tasvip 
etmiştir. 

Bu mÜ7.akerelerin tesirleri ya
kında görülecel-tır. 

AııJ:ı.,mıL'lııı tefeniia.tı 
Lvndra,-11 (a.a.) - Reuter: 
Vichyden gelen haberlere gö

re, eşya ve kıynıetler nakliyatı 
hakkında akled.ltn yeni anlaş
ma muc.ibince1 işgal altındaki 

mınlaka ile işg-al altında bulun
mıyan mıntaka arasında e(;ya
ııın serbestçe ıı;ı;,:i ıc müsa ıdc 
olunacaktır. 'eg·,,,, tahd .. «l:ıt 
bau iptidai madd~lere aittir. 
Frank tcdiyatında tahdidat 
yoktur. Fakat altın ve ecnebi 
para miinokaleleri yasaktır. 

Geı ' h~fta Pariste Amiral 
Dat"lan ıle Alınan nıakanı 'arı a· 
rasında imzalarun anlasmaıun 
bu ay sonlann~a mcıiyete gir
mesi muhtemeldir. 

Rom:ıda akisler 
Rom.ı, 14 (a.a.) - Stefan.i 

ajansı bildiriyor: 
Fransa ile Mihver arasındaki 

münasebetlere dair dolaşan şa
yialar hakkında Roma m,'llıfil
lı,•inıle beyan olunduğuna gö
re, ışgal nıasmfların•ıı azaltil
m " haki-. : la teb' •r jljxe e
di <>c ı- hiçbir şey ~ ..,kttır. 

Enternasyonal basında buna 
ihV<· euılen buti.in Jı.ıb(l ier uy
d mnrdır. ltn ya \'C , lmanya, 
.F'ra ı·ıa ile m'.i. t ·rek mes.-icler• 
el~ tı m~ı;ı!Y~P m.utabıkt_ı_r. B~ı 
ilt{' r :n ınr.hsulii d"ğil, ~'r'aıı
S;ı. ılc miitarek<• nktedileliden · 
beri Hitler ve :\lussolini arnsm
da ,,a]ısi ;, ıllıi.katlarda tcsbit 
edilen h~ ttı h rekcti is·tbetiı, i 
gösteren v miıziden alınan t<-C· 
rıilıeleıia de '.:'·mahsulüdür. -zü ore dıirı}' hll suılıa kavuş . 
nıa.t>I.,a f(I r ı olmak\ adır ve 
bu da ada hall:ı için mütlıi~ ne
tlceler tlo·;·ura~aktır. R•td<ılf 
Hess, hakiki ; aziyet hakkında 
bn<kıı ln'!iliz şahsiyetlerini ay
clınl.ıtmağa mu\'affak olursa, 
İngiltereyi buglinkü zimamdar · 
!atının ı:kli•iği hakkında ikna et 
menin rniimkii:a olabileceğini san 

1 
mıştır. Rlldolf Hcss, Lord Ha · 
mıltonun şnlısında, aradığı şah
siyeti bulacağını zannetmekte J 

idi. Hess. f..ordla pek muhtemel 
olarak 1936 da OJimp.yatlarda 
tanışmıştır. Hess. benzini bit • 
tikten sonra. Lord Hamiltonun 
malikanesi civarında po.raşüt!e 
yere atlamıştır. Hes.!<. herhalde 
Lord Hamiltonıın ,.e tanıdıkla
rının !ngilterede lüzıunlu nüfu
zu haiz olduklarını sanıyordu. 
Hess, Churchill ile göriişmede 
bir fayda olmadı:iJna inanıyor
du. Nitekim, hie bir wrc·tle biz-
1.at başYekiil ile görüşmek arzu 
etmediğini sarih surette kaydey 
!emiştir. 

(Baı tarafı 1 inci u:yfadı) l 
dürlüğü teşkilit kadrolarına. 
müteallik kanun layibasımn mü
zakeı-csine g<'Çrniştir. 

1.laddeııin milıakeresine ge
çilmesi münasebetıyle bu teş-1 
ki:at kadrosuna ait kanunun 1 

yeni bir takım masmilan istil
zam edip etmediği hakkın<;ia 
sorulan bir suale cevaben güm 
rük ve İnhisarlar Vekili Raif 
Ka!'.'U!eııiz yeııiden hiçbir mas
raf ihtiyar olunmadığını büt
çesi ile verilmiş olan tahsir-at, 
çerçevesi içinde kalınmış oldu
ğunu söylemiştir. 

Kibrit İnhLqaruun V'll7jyeti 
ile kibrit kutularında noksa.ı ve 
kibritlerde tesadilr edile ntehl
keli arızalar ve fıyatlarına ya.
pılmakta olan on para zamJ.Jr 
üzerinde Ziya G<'vher E.'tili 
(Çanakkale) tarafından soru • 
lan suallere karşılık olarak ver
diği cewı"ta İnhiRarlar Vekili, 
Kibrit inlıisarııun 20 sene müd
detle bir işletme ~irkeline tev
di edilmiş bulunduö·ıınu ve bu
nun kontrolü ve kilırit fiyath
rının tayin ve tesbili işinin Ma
liye Vekiı.letini a.Jii.kadar eyle -
diğirü, kibıitlerde görülen an
zanııı harp dolayısiyle bao.ka 
yerlerden temin edilen eczanın 
bu arızalaro s h<'p okluğunu, 
bunun ıslahı ve kutularındaki 
ktbrit adetli ne>ksanının önüne 1 
geçilmesi ıçiıı la.:: m gelen ted
birlere baş vurulduğunu bil • 
dinniştir. 

_Malıye Vckih Fuat Ağralı, 
Kıbrit fiyatlarına yapılmakta 
olan ıoam vey·ı tcnzilin mevcut 
mukavele hükmüne gtire dolar 
fiyrlında. görüle_n t~mevv_üçlcre 1 
naza_ı an ıcra edıldıgı.ni bıldır .

1 
mı~lır. 

İzzet Arukun {Eskişehir) 
inh sar idaresi kadrosunda gü
rülen murakabe heyetinin ve
killet ka<irosıı içinde yer alma:.,• 
l<i=ı,ieldigi rnutal~asıncta bu
lunmıt , Ziya Gevher Etili ele 
2yııi .1oktai nazara ıltihak etli 
gını soylediktcn sonra ihtısas 

mevkilerine e.it celvcldel i bazı 
vaLi ... er üzcrıntiı: durarak bun-/ 
!arın esW; k ,droya alınma.'1ru is .... . ...... _ 

Mazlıaı .. Ttifit, müdii!' nıua. 
vinlıklerı ihdasında hır zaruret 
görülm~dif;:ni kuydedcr"k kaJ
ro "" ~e kdfı.t Ur.erindeki dÜljiın· 
ede, ini i:nh eylemL1tir. 

RLitç!' encümcnı reisi İsmet 
Eker ( Çnrum) ve mazbata mu
harriri Sıırı Day (Trabzon) 
kadro ve cet ve ilerde ki vazife 
ve mcmurıyetler ıle bunların en 
cümemle ttlki kı ~sn sınJa gor 
düklc-i tadiller etrafınJa il'.-ı.hat 1 

vermı~lcr ve bu n1üzakerclerin 
sonunda kanun liiyihanndaki 
kadronun tetkiki için muhtelit 
bir encümene verilmesi hakkın
da ki tahiri ile ı:tyihanın J;üt
çc cncün1enine iadesi, umtun 
müdür muavinliklerine ait vazi-
felerin kndrod:m çıkarılması, 
ihtıBa3 mevkilerinden bir kısnu
nın esas kadroya alınması ta.

leplerinı ihtiva eden takrirler 
okunmuştur. 

Bunun takih<'n kanun diğer 
maddeleri okunarak kabul e
dilmış ve biı1nci müzakeresi bi
tiriJmiştir. Meclis cuma günü 
toplanacaktır. 

Roosevelt'in Yu
nan Kralına 

mesajı 

(Biııı Urafı 1 inci sayfada) 
Heligolaııd adasını bombardı
man etmişlerdir. A.~keri nıahi -
yeti haiz hiç bir hasar yoktur. ı 
Yalnız ikametgjUılar yıkılmış, 
bir çok sivil ölmüş ve yaralan • 
mı_Ştır. Hava dafi bataryaları 
bu taarruza iştirak eden lngiliz 
muhnr<'be tayyarelerinden ikisl
ni rlii ürınüşlerdir. 

Dil:pnan bu gece ;\iman top
raklarına hiç bir akın yaı1ma -
mışlır. 

1taJvun resmi tıcbl1~ 
RoMa, 14 (a.a. l Italyan 

orduları umumi karargahının 
3-' 3 numaralı tebliği: 

Alman hava kuvvetlerine men 
sup müfrezeler Maltada Valet • 
ta deı;ıiz üssü ile bir tayyare 
meydanına hücıır.1 etmışler, 
yangınlar çıkarmıslar ve yerde 
bir tayyareyi tahrip etınisler -
dir. Düşmanın av tayyarel~rine 
karşı yapılan bir muharebe es
nasında iki Hurricane tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Sirenaiktc dili;man tankların 
müzalwreti ile Tobrııkt aıı kuv
vetli bir hücum teşelıbti~üııde 
bulunmuştur. Fıı!.at bu hii«um . 
!ar geri pi\skürtı..unii dlr. Dilş
mana iusanca ve tank olarak 
mühim zayiat vertlirilm ş, efiİr -
!er alınmış, mitralyözler iğti • 
nam olunmuştur. 

SolJ.-n e<:phcsind.ı yapılmış 
olduğu 342 numaralı tebliğde 
balı~ohıııan lıar1>kat csn Jrda 
bir çok esir alınmış, tanklar ve 
6 top iğtin'l.nt edilmiştir. Tay -
yure <lafı b.~taryalarımız Hur
ricanc tipinde ıki tayyareyi dü 
şi\rmüşlerdir. 

Düşmanuı Bingı:.ziyc karııı 
yapmış olduğu bir hıwa akını 
evlere pek mühim olmıyan lıa
sarat ilca etıniş ve sivil ahali -
den bir kaç ki. inin y. · ra !anma
sına sebebiyet vermiştir. 

Şarki Akdenİ.7.de tayyar·dcri • 
ntiz diicmanııı bir kafile. ·ine hi\
cııw etmi.qJerdir. BU\ tik tonajda 
bir geı 1iye isabet vaki .olm . 
tur. 

Sidi Barraniye gid sahil 
yunca ilerlemekte olan birin 
Alman kolu İngilizlerin ileri 
dafaa mevzilerile 
tır. 

Sırtlardan inen d;;ğer bir 
cenuba doğru daire çizerek 
hildck.i düzliiğ'e müvazi bir 
tikamette ilerlemeğe çahşnıı 
br. 

Tepelerden ileı-liyen iki kol 
Sollum ı;arbinde Mı -ır hududu 
nu geçıni•lerdir. Be <inci kol i 
cenupta İnr,ilız kıtalanm çevı 
recek tarzda bir harekete te 
vessül etmiştir. Çöl ovalan 
dalgalı arazisinde muhtelif k 
lar biribirini görmeden kilom 
reler katcdebildiğinden te 
cereyan edcu muharebe çolı: 
reketli ohnustur. 

Bir gece evvel, muhıı.retwmi~ 
cereyan ettiği tepeden dönm 
tüm. Çok miiteharrik bir bıgir 
devı;y" m~if 1 l zes.ile 
idim. Bu m\'(rcZP ""ri bir h 
ket esnası ;·da ve hir kaç 
iGinde Sol umun 17anı ve cenı 
bundaki l.ü•ün Alnı• n kıtaıa 
nı Mı:ıır hud· t' ın dıınna tar 
detmiş ve Libya lıudıır1nna gel" 
ce \'azifcsi hilti~ndca geri 
kilmişt . Bu harekat esnası 
W"İli~ mjfr -c··i Alman tank 
Jarn la-.. r üre p bir kolu 
600 kam yen 1 1< hır nnkliye k 
lun·ı kaçırtmış '" d i>ımana • 
zayıat verdırr:- i .. , 

Abna.n km·ve 1eri memıe.;iııııııl 

....,ınld:lor 

Kahire, 14 (a..ı.) - ™"'"'I 
tebliğ: 

Sollum mınt k sıııdıt 
man yeniden Sollumıın cenıı 
ve cenubi garbisindeki ilk me 
zilerine çekilmiştir. İngiliz zır 
lı dPvriye kıtalan düomanı h 
mevzilerde de mütemadiyen ı 
palanmaktadır. 

H,.va teşekkilllerimizclen biri Hıı-vatJ ır Hırvat 
bkeııderiye üasüne lıtiwm et . l k 
mi.~ ve limanın ıuıkeri ıı .. :dcfleri-ı tacı :a . tr a ıra 

:;iadrr•_u,rnı:!abtlar ya.nıı~tır; Jına tPkJif ecfece 
mıntaka.ıında topçu f,. lıyctı ol- -v~ • -
muştur. Düşmanın bu ınınta . Magyar Nem?.ct gnzec~ 
knu.ilii yeni bir hücı.Mu. ta~ ,\ - bildirdl "iııe göre, Hırvntlar Hri 
miyle tardedilmiştir. J vat tacını İtalyan kralı!1a tekli 

ıu...:ı:... • t.cl>r •. edeeekkrdır. Bunun ıçın. Hır 
~ ıumıı ıgı vat Iıey,•ti 16 veyahut 17 Ma 

Kahire, 14 (a.a.) - Orta.şark 
İngiliz umumi karargahının 
!A.'bliği: 

Libyada Tobruktaki kıt· la · 
nmı·.n mahdut bir taarruz "ı
reketi esnasında orta büvüklük
t" iki Alman tankı talırip edil
mi~ VL Jüşınanıa. bir çok z: yiat 
verdirilmiştir. 

s. llum mıntakasında düş-
man yeniden Sollumun cenııb 
ve cenubu garbisindeki ilk mev. 
zilerine cekilmiştir. Burada zırh 
Jı devriyelerimiz dü~ınaııı mü
temadiyen hırpalamaktachr. 1 

Habcşistanda yolların tıkan
mış olmasına ve diğer tabii mii
niahra r~ğmen Amhaslagi ii
zc rınıo iki kolumuz tıırafından 
yapılan mütemerkiz il< ri hare
keti memnuniyet verici bir :;e
kilde devanı etmektedir. . 

Adis:: bcbruıın ceırnbundaki 
gölle r. ıntakasımla kuvvetle 
müdafa edilen bir düşman mev
zili n zc.ptı surctiyll' di~<'r bir 
mun ffukıyet ekle edihnişlir . 
500 esir alınmış, iki b:ı.tarya 
topla beş hafif tank ve bir \.ani<\ 
dafi topu iğtinam edilmiştir. 

yısta Rrımaya gidc~ek+;r_ 

Diğer taraftan. Pre• Urgda 
ve S!ovn ı-y'ld A 1 nan etnı 
grubunun gazdesi olan Grenz 
bote gazetesi de, Hırvat.'ist!llll.ıf 

İtalyan ırkıııda. bir kral olaca 
b'lnl tahmin etmektedir. Bu gıı 
zetenin tasrih etti ~i.1e gör 
Hırvat dc\'leti müstakil bir de 
let olduğu i~in, ltalyan kral 
bu tacı biz7.at ke.,disi kabul et 
miyecek \'C bu gazetenin Rom 
mıı!ınbirinc göre, Dük De llpo 
letey' Hırvatistan kralı ol 
j?',öHterecektir. Müstakbel Hır 
vat kralı. vaktiyle Bulga.rıs 
ve Rumanya krallannda oldu 
ğu l"hi, tam istiklal icinde ir.ra 
yi saltanat edec~·ktir. 

Biitiiu Macar gu.eteleri. b 
haberi birinci Rayfalannda v 
mckte. fakat başltklarına bi 
istifham L~ar~ti koymaktan 
hali kalmamaktadır. 

-----o-

Bundan b:l!ika kıtalarıınız 1 
Kahire, H (a.a.) - Yfüıba- Yavellonun şimalinde mühim 

şı james Roosevclt, Girıde yaptı bir mevki olan AJ~iyi zaptet -
ğı kısa bir ziyarettrn ı·aırireye mişlerdir. !negelli . Dalle yo
donmü.~tür. Jamcs ııoosevelt ıuııda dü~m~.ıun takibine devam 
Giridde Elenler kralına, Heisi-

1 
edilmektedir. 

Bir baba, oğlunu nhır
sızlı~ına şahadet etti 
Muhtelif otellerde hı.rııırlı 

yapmakla suçlu Musta.famn asli 
ye birinci cezadaki muhakemesi 
ne dün de devam olundu. Şahi 
olarak dinlenilen öz babası lifi 
scyin: 

tubunu tevdi etmiştir. d.:."Ildar hareketi esnasında düs 

Üetlıgi kaparna 
teşehbi•sJ.ori 

Bu müduet zarfında umumi 
kararga111n emrindeki ihtiyat 
kuvvetleri uunami~e sarfedi.lmiş 
bulunuyordu. Binaenaleyh harp 
etm;yen diğer ordulardaıı kuv
vetleı• ayırmak icap etmekte idi. 
Me\lela şarkta (Mıı.ginotJ hattı
na dayanmış 3 Hncü, 5 inci ve 
8 inci ordud3n almak lazımdı. 
General (T<,uchon) un 6 ıncı 1 
ordueunu takviye için 3 üncü 
ordudan bir süvari, bir piyade 
fırkası ve N orveçc gönderilmek 
üzere hazırlaıımı~ olan ve yep
yeni bir teşekkül olan hafif bir 
fırka ahndı. Bıı hııfif fırka di
ğer fırkalar gibi üç değil iki a
laydan terekküp ediyordu. 

llu·lnlf lless, malum olduğu 
üzer daima yalnız pek az kiJli· 
ye açık olan Alınan baskuman
daıı' ğı planiaı-ını peı: tabii bil· 
memekle b<·ı •lı :r, bütün şidde. 
tiyle sevkedi ·"' Alman - !ngilizJ 
harbiniP. ln~ıltl:rc.;e yapıja~ak 
yardımlar hrr ne ''ltı!'Sa olsun,' 
mukadner m.ırelte lnl".ılterenin 
y lnız bir ma·:liıbiyetinc ill'';il 
fak:ı.t. tan1 imha..">lna v~ı aca~na 
e1nin olnıak i~in old:ıh.~a mrlfr. 
mat ~ibi bulunuyordu. Hess, 
Alman'-·aıun v::ı.llıı:'. ·tc::'ıt· ,.i kud · ı 
reli h:ikhı~J,; de,';ı " ot dahi- i 
IS V<' Pl:onomik vaziy li hakkın· 
dıı d·ı !ngilt~renin yan!ııı fikir -
leı" hnr.1<.et !'ttiğioi biliyor -
du. B'"" l;tığ> yazılardan sarih 
surdte su cihet "'evdn~a cık -
m:ıktndı~ ki, Hess'e ~'k<>. İngil
tere harbe devanı r•livorsa, bu 
İngiliz efkirı un111 ~iYt'"Sininj 
Churchill ve ı:ü111rcsi tarafından 
aldatıldığınnruı dolayıdır ve 
Hı.>!=;~'iıı yazdığı eihi sırf bu 

Rudolf Hess'in hasiyelcrinJru 
anla~nldığı vef'l1i1e, kendisi, va
zifes·n.ül m1,\'affn.kt.rctindcn c
m:ıı bulunuybrdu ve takriben 
iki güne!<' geri döneceğini tah -
min cdive>rJu. Hatta, hndisine 
avdet idn lüzumlu beııziniı1 d(; 
verileceğ·i i sanıyordu. He ·. 
projderin<l n .kimseye, hatta ai
lesine dahi bahsetm.em'~ir. Aile 
<i-ıi pek yakında yeııiden g,öre
ceı,ini ümit etmekte idi. 

cıinılııır Rooseveltin bir mek - , 12 Mayısta vukubıılaıı bir 

_ __ . _ t n"ı ~ır .layiata uğratılarak 
b:ızı kimsekri" yalnız tevkif e-, tıı.r .kdildikten sonr'1. kıtıları · 
dilmiş olması n~zil~rin nıah.ra- ;•1ız 100 den fazla esir almış 

- Mustafayı ben ev!Atl 
reddetmiştim. Çünkü benim 
vimi de soymuştur. Onun hır 
sızlı!;ı itiyat ettiğim bilirim. B 
işleri yapmıştır. 

Bu cenh · . Zifeof . ,. eyı tahkım etmek va.-
ehon lU.i alınış olan C neral (Tou
Cheı/ sol kan dı (Saint . Mi
lli b' ormanına dayanacak ye
Bu ~r hat t""!siı ıe uğraeıyordu. 
ıı:ıev~ <Hıroon) a lı:ikim bir 
kell<r . e ıdı. General (Touchon) 
\'etıe:.8~ne iltit;:ık edecek kuv . 
Yı ldı en hemız 14. üncü fırka
rııü~e e edebi!miş ve bu fırkayı, 
illet mmcı b r surette mukave
ile iı-~~mekle olan ikinci ordu 
tette <:lı len-Jn ede<>ek bir su
t.i lr ~ag cenahına yerleştirmiş
b~ , . ., r t kviyp kuvvetleri Lqe 
1i~e . . l<'Ph"yC • ktiııde Y€'-
'"'Uc r ve Aını n h:ıva kuv tuzili;1

1 
id1,t' mı.dah~leleri 

' l "nr-~k 1fi n--ı~ıs ak. 

5 inci ordudan dıı. 17 inci kol 
ile 1 üncü müBtomleke fırkaaı 
alınarak (I..aon) a gönderibniır 
t 8 inci ordudan ise 19 uncu 
flrka alınmış ve (Guisc) e ııev

kedilmişti. ı 
(Arkal<ı va.r) 

İdamlara intizar udilhor 
Stokholm, 11 ( a.a., - Reu

ter: 
Gazetelere gelen ha be lcrc 

göre, B. Hes.q'iıı lı1gıli;' mak ı 'l· 
!arına ne gibi ifçaatt a bult.ııa
cağı Berl;ndc ıncmkla bekle . 
nilmektcdir. s.,rlinde B. He •'in 
tedricen mes'ul vazifoler<l 'n ,,. 
zakla>ıtırılmıs olduğum. ,-e bir 
11facia" olan hr ta11~1na ısrurin 
işaret edilr ütPt' ir. l3 rlinci~ 
söylendiij-nie J!o- fırnr >-~rlise · 
si ne dahilde ııc d~ ha ···t biı 
mana if le etmiy c k r 

Stokl ol: 1 ildi ?ine 
göre şıın i h •ı d " ' r yapıl-/ 
ması ir1kiın d. ıih 1i l-Ia!en 

b . d . B l' ,. . _ !ardır. 
n,• ıı· oyun uı., . •l-ŞS 111 ya:"- !rakta vaziyul sakindir. 
dıb1ve1!! .rru. 1 ~tuıJ\.llllln neşredıl· __ 0 __ .. _ 

miyc·wğinı z'lnnetlnckte<lir. Ma-ı ~ l 
amaıııı yahında bir t • · ; ı;ıka- Bukll'esde pat ıyan 
nlaeaıP tahmin cdılrllktcl:iır.. J.ombaJ""-
Jkı. ·aıı Hess Anlıa.ıııya .t:drılt'dı 

Bcrlın, 14 (a .. i.J Bedııı, 
14 ta.a.) Y;.rı re ·mi bir kay 
nakfun bildiriıiyor: 

Of; .ajau•ı. dış lıab• Jeri.1de 
bayan Hes 'in Ankaraya p; l<li
ğini bildiJ:ıU tir. 1yı malümu\ 
alan mahCillerdc beyan olundu
ğ"ıma göre bu <J.bcır kat'iyen L~ 
sassızdı r ve b un l:ı:ı a uydur 
madır. Bayan U Alnıanyada 1 
bulunmaktadır. 

Bük re:<, 14 ( a.a.) Dün )i!'CC 
k.c:.; .,..pta iki bomba iııfıl id 
nı' u1 lınô11tir. Ayni amc ı ':ı 
yııkua ı:elen bu infilfıklartll üiı·.
s:, Bil~ştn en büyl· kit.ıp e
\•ln le, Jığer Ogcline:ı akşar1 ı:.~
zcl. ı binasJnda olnı•ı t ır. hı
ta!\ viniv c;tmt"'Jdi.n]an k.Jrıhuış
tır H r iki ;-erde de hasar var
dır. T ' fat nlınamıştır. Bıı in
fil ·:k!er bakk•nn:ı bır tahkı!t:ıt 
açılmıştır. 

Diyerek m.ılıkemede oğlunu 
aleyhinde şahade' le bıılunmuş 
tur. Neticede Mu. tafanın d .. 
buçıık ay iıapsine karar veril 
miştir. 

i ne~riyat 
'------

Resinıli Çarşamba 

Bu güzel v<:ı zenı:in münde 
reca ·' hrfta" k re cmuanın .. 
çü i sayısı <fa nefis bir kapa 
iç:ııde intişar tınişlir. Oku 
cularımıza tavsive ederiz. 
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&.OO Prorra...aa 1 MU%. lt tıemtnvUarilc belli Takittıe Y.omisyona ıeN 'ı i, lfC1mw Mı .............. )Dt-ve on es e j !:,~ ~~=~~mi ::.rı ~~:~·~::il _y_af~.;; :_ Eahri ÖZDENiZ mı.1:~~= ıaroı~.10.. <ıı•s - 3Tn> ı.. le 

<lazan ·. Süheyl! UYTUN •·•• "0
" ...,.. ı ~ * I • .. K Tarihi harp . ..-,iecck nesil as- İşte t>uglin ba.~ına varılmak 1 799 Kaşajı. 

' Ne-' Prft-- ı~ .ro MU&ılr kerlerine acı bakikatieri bağı- ve keıxlisine diz çökerek prestiş «t Tım111: !ın;aa. 

''Nejatlan OeınaJe mektup,, 
İki sene evve idi. Büylikada • 

- kum ve çakıllı sahilini yayan 
dolaşıyordum. Bütün mevcudi
yetimle düşünüyor, mazideki 
hayalleri gözümün önünde te
c:esslim ettirrneğe uğraşıyor -
dum. Zaten ylirüyliş esnasında 
Hdilşünmek,, kadar zevkli meır 
g&le bulunamaz. İşte ben de 
böylece oyal&nıyor ve ııaatleri
mi geçiriyordum. 

Bu geceki gibi yazın sakin ve 
sessiz bir saati idi. Gökyüzün - , 
den yeryüzüne mütemadiyen 
yağan yılda yağmuru altında \ 
yıkanan tabiat "binbir gece,. 
masallarındaki efsanevi geceyi 
yaşıyordu. Gündüzün bütün 
gürUltü.,iinli sinesinde toplamış 
olan .. ,ııar hitan ve yor;;un ya
tıyordu. Bir gece kandili gibi 
fersiz ımğıyle veryüzünli ayd•n· 
latm Q;'.:n u:~raşan yarım ay ka· 
ranlıklnr ortasında beliren bir 
ıihiriıaz gibiydi. Küçük cüsı;esi
le taklit yapmağa uğraşan bin
erce yıldız ateş böcekleri gibi 
etrafa fosfor saçıyor; ıı;ık!arını 
ak"<'ttirdikleri rlenizin saU,•nda 
defalarca kendilerini seyr~<li -
yorlardı. 

Ankara Valiliğinden ı 

Ankara 

ıı.to -· - n; ak nakledecektir ki, 1939, edilmC"k istenilen petı<ıl mayii 

1 

ıoo~ GebN. 
dum. Sanki b\iyülenmiştim. ıı.H Müzik ıJ.ı5 Radyo 40, 41, iliih .. senelerinde muhte- için bs.r edilmc,Ktedir . .Bu ga- • • • 1 
fos al:naktan bile korkuyor- ıı. 5o Hooerı. ga7e'.'3i lit milletlere mı;u~up ordular a- yenin haricindeki başka emel- Beher itllosuna 3ııt lı:urue tahmin edilen oa tım...., ..ıı ++ı lt&ıele .»-
dum. 13

·
05 Mü >.i k ~ .~ 5 Mü.ık rasında cereyan etmiş bulunan leri görooeksiniz ki zaman ya- 1 nacaktır. Pazarlıkla elaılltmeıri 20/6/1141 salı ıtinü - H de~.~ 

B..öi nasıl tanıdı ve ellerini l3!;0 Mtnık 1
2

1.
00 

!.1u1.1k büyük harple~ (Cihan petrolse- lanlıyacaktır. ı Lv. Amirliği satın.- komisyonunda yapolooadı:br. XM'l --.tı m-O lir9" 
yüzüne kapatarak nasıl kaçtı?! -ı. J feri) idi. 1935 senesinde dünya mede- dır. Vermote ls~li olanlann fabrika vey& dep te JaeYaot mCl!laruıd-
Habrlıyamıyorum. Kısa bir :ıy- 11.IO l'ı'oııran> 21.30 -.om.şma 1 B harp (N 1 ) A niyet ve refahı emrine ae•ldıgı-_ beğenllıru!lt: ııu.etlle alınac...-.ı tal!plerin bolli - loomiı17-. ,__ 
rıllştan SOnra gen" kızı yın· e =======-==--====== u , aııo yon un v- ,... " k sef de nı zanne>+•<n~•"' bu zengm· Irak meJerL (il~ - ıev2) 
kar••mda buldum. Yalvaran ba 1 rupa ve Mos ova erlerin n --..~- 1 =========================::ıı!~ ,,.... 1 1 daha baskın ve daha şümullü petroliinlin bugün harp ihtira.. 
kı~~~.J:~~~U:,. ds=tu~na Askerlik işleri olmakla beraber saiki tektir .. sına, harp ateşine yaradığını ' 
gelmi.~tı. Aklıma gelen her şeyi Biriciktir. O da (ııetrol) dlir. görmekle müt;-ellimiz Harbi , 
söyledim. Mütemadiyen konuş- Biz, onun değe~ini yarım asır Umumide, gerek bugün yeni- ' ı - Ankara • -.:..,....... J"OlwıW> • + ooo - • + - "'ıom. !eri - , 
tnm, konuştum. H.,. .... "'utad 010

" Y•••• ıuhay ı evvelıne geLindyedek idare kan- den birdenbire ehemmiyeti al'- mnda yaptlacal< .....ı. - --.tı ili 28(1/llNl -- raoıtııyan --

1 

yoklomaıa,,na davet dillerine kadar mdirmiştik. tan (Basra), (Bağdat) ve (Mu- ııi gOnü tNlat ıe da vililyet daimi enMlr +"'• lbdeıri yeplmalr. ü-e - , 
• ' • Birinci TUm. Aıkerltk ;:loireel •at· I Hatta clcKlrığin icadından su!) yani eski \iç vilayetlmiz, PAiı zad uoulile 'ksillm~ kooulrnUf\W. 

Bu vak'adan bir ay sonra o- konltO•ndan: , sonra kıymetinin daha ziyade Avrupalıların (Mezopotamya) ! - Xeşlt bedeli <56700• ıın ctia> lııunof ft mu...ımat temb:ıatı c403S0 
nunla n.İ1janlandık. Denizin mu- ı 1 __ Dosya ve loayıt ııum:ıra'ı dlişecevini zannett!:l"ini:; gazya- dedikleri (Elcezire) kıt'88ldır. Hn .e3> kuruştur. J 
tad '""'"tıs ·-'· . k l ühi • b" 3 - l•1-k1fleria -_........~ ~ı-aı -~- .,._ = t' larmı, Ticaı-• ...,.... 1 m....,nın um U sa- yedek subal'ların her s•'1e Hazi- gı-, öyle m.. m ve degerli ır . 1 Bas a· distan ] -·• ~·~• -- _,_ 
h ·u ·nd b" b. ·· ·k j o'-''a_k_ ı"tibarraı.le: İn~"~'--'- ycano u 

1 
~-. .....;ı.aıar-· •e llıale "''•"·•-.., az 4> -~ eYft! istida ııe vıu,..rl ' erı e ta u ır m;·zı yara- r nn ayın~a yapılmakta olan yokla- nesne imiş ki, bugün bütün as- = ,........,..., ~ ·- - &~~ .,... 

tırken gökyüzündeki ay bütün m•larına 2 Hazu.n l9<11 P•zartesil kertik ve sanayi iı.lemi üz.erine· d arıdır 1 aalı:amıaa müracaat ederek bu iş için aılacakları - .ı.ııy.,t ~..! 
di ·1 1 k t• · " 1 am ' u_a_ :MSO sa...._ ltamınun hülttlmlerine ltovtikaıı '-·-'--"!arı ,_,... mevcu yeti e par ar en ez, ı- güniıııden 3rı "" irnn 1941 Paı.arte- titriyor. Bir gramı için bir fi. -·-= ,_ _...,._ 

kimiz. hı.rbı· -ı·mız· ı·n parmagı-na k ıı k -'- 2 - Bağdad: (Dicle) nehri -~··p'--· ihale -.... • 0 •t •15> •!tadar cı.ımı -ümerı relsll"'ne -
1

/ , .. si günti a~ _,: ııu:t k;ıd:u ·ayıt §e ya.a.,yor. 1 &U"" .. M.I wu-ll..LI •~ -- _...., •• 

saadetimizin "'ane h ·lxrciei o bulımduğu ~ubckrce nevom edile- Artık kat'ivetle hükmetmek kenarında kurulmuş, zengin; dl elmel«I. 
lan halkalaıı takıyor ı,.· "an mamur ve müstahkem bir şehir 4 -- Bu '-- aıt it:-'' ve_..._ _ _. ı---.. ~ Natia MüdürlOCilı>' 

... u .•• '" • cektir. liizı.nıdır ki, bu,..linkü sen motö- ..., _. ~·-· ..... 
ı:ara yı·ae aynı· harı.kııFıdeliaın· i dir. Ve petrol yolunun süngu .. lü c1e -"rebilecelı:lcrl. (2558) nm1) 

· ' ·"' ı - Her sınır ve rütbenin yokla- rize zırhlı kı~'aların ilen hare- nöbetçisidir. ==""==================·=-·============~ 
arzcdiyor, yıldızlar, yine. ç~p - rha muamele:- i·;in şub. 'c:-ru~-e gele- ketleri ne müRt• leke harbidir 
kın bir kadw gibi göz kı.rpyor- h 3 M uı He "L'-

ceklcrı gOnlor a•kerlik •"'.'!erince ne arazi fütü atıdır. Yalnız ye- - us : ro muıuuı ne-
lardı. Deniz, ağaçlar ve 'iU Uza· h " ] (D. l ) · - hil. 1 

di 
1 

aynen i15n c.:tilecelı:tlr. ni nizam nıaskesı altında ( pet- ır yo u ıc e nın sag sa ın-
nan yol hep gecenin n;·ni i · 1 h b.di ) p t l k l de olması ve bilhassa petrol ı _ luııkara _ n--- " " Nıı•M> QıxQ Jtlm. sinden OJTJl•n GiidiJl Sonra bu sih ir ve fli.~un diya- 3 - Mayıs ayında yapılan maaı ro ar ı r . e ro uyıt arına .....,,....... 
rından 0 ses, o, ilk ve son beste yoklomn>iyle Haw·an yoklnınusınıo yaklaşmak için mürettep askeri men balarının burada (Kcrkük) yo!UDurı 8 + soo - 25 + 500 cü Klm. Jerı -..mda yeniden in$• oluna..ı<ı 

" '! an vı·alar ve 00ker' hamleler de ve (Musul) civannda bulun- makadam - '-' 16/i/1141 larllıiı:ıe -u.~- _..._. ••"ntt saat cl6> da 
Yük. seldi. Bana y~nı· bir iı.lem loiç bir olılhası yoktur. ".nı ~ oyı.o m e - • · - ... ,_ ..-~ - ou 

' z.i d. 1 75 enelik · ti ... ..._. dldm! ~ lhaleai yapılmalı: - lt:apılı u.ı lSlllie eksil* yaratan, yepyeni bir !ıayat ba- maaş pi;•· ""'nı yaptır.,ıak Ha - !r. ~:~ienne . ~"'"'tikleri'I?- z.=aks~ ·-,~ 
ğı~hyan ı:;ıi:r ve sn.a'atın timsali ran yoklanı.ı~ına gcln1 .. rnegi icap Gazlı sahanın coğrafi duru - ıug~ ~ ,.v ~ konulmu,tur. 29t" 

1 h ·k '"d ı ctlirn.ez. Haziran ;·o~<l>m"sının ken mu bir arslan ini "'lbi çöllerin yonlarına sahip olduklan (Ira- 2 -:ıı;.,pf bedeli _,. ıı.. •»• m.... .,. muvaltlra>I toıın>lnatı cl2 o an o arı u.ı. e sm. .. lilra 4'1• ~ 
c;r.ı'l' onu bekliyorHm kar- du>ille aıt husu_,,~tı \ardır. ortasında buiunduğtından civa- klan Petroleum. Company) ~ 

d h dd. 1 ak · · b.. ük" · •t im "tih ,,_ Bil 3 - ı..teltlilerln muvüklıt teminat -• malı:buzlanru, Ticaret odası <1r deşım Cemal. Onunla elcle tutu- 4 - Temmuz ayın • yoş • ıne nna u aşın ıçın uv gay- keline aı o 8.81 ı ar.w:o • • - __ _. 
k · ed • b ı da ti k'la sa f ük k yük. B ·tan b".k"---t· f aBtalanm Ye D:ıtie güntmden en az c3> ıün ev•el viltyete istıda ile mür~ şarak ko•tugu· muz bah•?C"ye dö- ugrıy.,ca o.an Y "" ı u ay ar • re er, ze a r r ı ve y se rı ya u ....,.., uuıe ev- __ ,. 1 ~ ederek bu iJ için alacalı'.lan ı..nrıl ebhyet veoikalarını Mmilen 2490 • ..,-neceb·;iz ve mes'ut yıldör.üınü • hi bu yol ıarr..ya gelınek ı.ıtcburi- str .ıtejik .,]anlar tertıbi iktıza kalfule haizi ehemmiyettir. 

B scbe t k 1 h kanunun N1kflmJcrine ı.rıllcan bazll'lıyacaldan teklil mek:tuplar-ını ibale P"' mJzii tes'it ede..eg-12.,, y<tır.d dirl•r. ediyor. u p en a ı ' a- I Yukandanberi va ... w••-iz ma 
• im ek k dar k dret ~ l.Ufio..WU. nü saat 15 e kadar daimi enciimen reisli.tine Yenneleri. "NeJ·at,, 5 - ~ı.ıuı J•hi ol<a bu yoklama- ya.e ge ıyec a u - "'-at ve ;;.a~1·ude durduguın· uz Mr-. ı ··riil· · S ıuu• ~ 4 - Bu lfe ait k0$if ve ~ her iİll> Ankara vilayet Nol.a ~ 

S"L-yl3. UYTUN !ara Y•• h«jdine u~ramarn• bil.Wı li te<;l'>bblıs er go uyoı ıçra- ehemmiyet ve kıymetten anlaşı- 1 
u.uo al ılı o 'l b ·ı . dü:r!O.Clinde peblleeelı:Wt. (1556) (Z31~) 

yede:< •nb,•.•lorın gelmel•rı !Azım- m· ar· aP Y r . ~ ep u ı erı a- lacağı üzere bugiın ııimal1 Afri- =======================:::-=-=-=· .-

Valiliğinden ı 

Bu harikulade güzel ve sin
cıtbi yaz gecesinde tabiatın ar
zettiP,i manzara beni sarhoş et • 
mısti. Sanki bütün varlıklar şi
ir cılmu~. hızla akan bir ş.,;aıe 
gibi , gfüleriroin önünrlen geçi -
yor. r~humda taha.."Timülq; te
sirler uyandırıyorlardı. Gı>ee -
nin y an bnnlığı içine gömü -
len ~u yeş 1 l ağaçiar ve şu ~ıpkı
zıl toprak. bu kıztl yığını cev • 
reliven Pı-ivert sular saııki il- r &re::isn. tE:p ~.i~_! 
zerime hürum ediyor. lı<'ni, ~Hr 
ve s1n ':ı ttaıı yapılmış koParı a

dır. dılmalar inoanca ve malzenıece kada İngilizlere karııı Alman ' 
~ _ ı<..,, yodelc ;ubaylar Y"" had- birqok fedakarlıklara mal olu- ve ltalvanların giriştikleri çok 

d•n' "~r•dıılındon yo~••m ·a gel- yor. Lakin hiç ehemmiyet ve- çetin mücadelenin gayesi ve gö
nıcn.oktedir. Bunlar huv.vet cüz- rilıniyor. Hummalı çalışmalarla rünen köy kılavuz isteınediğine 
da:ılctrına bu hu!'.U9U ışoırct ettirıne- 1 zayiat tela.fi ediliyor. Arızalar (s·· ) . (S . ) .. 1 

Emlflk ve Eytam Bankasından 
ra.sına alıyorlardı. 

Gayesiz ve ağır adımlarla a- t Bat tarafı 4 de) 
ym yorı:un yo;llaru rliisür<lüğli . d kid oo· 1 

alla 
.. 1 tarurım.. 917, e es en y e 

toz yapraklı çam d rı:tın go • ı;leğildiniz... Sızin sergüzeştiniz 
gesinc korkar.,;, ve ürker~k ba- nedir? Anlatınız! 
sıyor, ayni istikamette ilerliyor Diğer arkada.ı;b.rımızın 
dıım ki. bir vi •:vlonsel sesi ile mACel'3.Sllldan farksız efendi _ 
titredim. Birka~ da!dka sess'z<'e . 
dınledim . Yerimde duramıyor • miz! .. Yalnız, bizim ilk sıı.h.ibi-

mız daha tabiat sahibi idi: Bize 
durn . Gizli ve t!'hnmmüH!z bir ik;°-er defada:; fazla iltifat et
kııvv0• beni t) tarafa de·- r'l çe- medi? Size biraz yarar tarafı • 
kiyordu. Adı r:'~:ınm irar'( ıe mız kaldı ise, işte bundon ileri 
itaat eltiler. Ve sesin geldiği gelmektedir. 
yana sürüklenmiye ba.~bdım. _ Hayret! hayret! hayret! .. 

1 Şiir ve san'at göl;i ortasın · Bıçaklj\r hııu.Jiliuni';-ı'ııtkıkııt! 
dan vill:selen l>•J ~es bir !:'.enr tıalcikat ı hakikat ı 
; •...•• :mc vu J<"<!ar giizel ve bu , · ~ SANAY 1 

kadar ince bir san'ata tesadtif ı====-===-===-==-=== 
etmemiştim . Bahçenin demir - --, 
pa.rmaklıgına ili~ rc:k yakın • -- . (><" 
dan g~IP_n Resi Rnııki yııd_um yu- r ~ ~. !=? J _-· ~e'.' 
dum ıctım. lstırabına şıfa arı- ~·;::; ı;.,._. ~ I 
yan hır ı,,,taıun arayıp buldu- , l 

2 3 
-
4 

S . 
ğu ikK'r ı:thi.. 6 7 IS ' j - ~~ 

Ne kadar .. zaman böyle kal - 1 : 1 r. ı 
dım• ı. H'lmTorum!. f'.özl~rimi 
a~b'tJn v~ O. tatlı ri.iyıtdan U· 2 fn 1 1 

yand.ğım zamnn k<ırşımda bir 3 
g•·~r l ı d '! ğııntı g<ir<l'im. , ,ı---------''---'----1 
Th:da1'1arın<la be' ,ren b;ı· tebes

ıa 111 
,. balc.yorcl•ı. Utana- ~ ! 
TPk ycri41dcn drığıuJ.iıım. Bir 61 
•' r: l t.c'.<.ı·rı 1 •le n.~ ni za - 1 
ma el. ciı dnklanmdan &U keli- 7 1 
meler ı1'\klilrlü: E. İ 8 

"- ı.;u 1",fımı mazur görün 9L)_.,_.ı....-;;..;"";;•,;,!...:l~ • .ı...~..ı 
ef~rulım.,, 

c;e:ıç kı7 iıaıa mütches'dim o
rarl~ ıl •nıyurdu. Sırtını daya • 
rlığı iJFl ı-1 ayrı!ar ak yanuna 
yı.;r! .~tı r n ise bu sihir ve 
f;ıstm <l \ r'ıd::ı.r, biran ~vvel u-
7aklaq, ; ı cç;n k• ral gösteri -
~·nı ı .,nak ~t~yor<l· ın1. 

Hem"n lıa~ıyor musun 
Ncjat"·!,. 

H:ın" 1 ~Y:t<lı gen~ kız ~öyle
r, ı f .ek i...-;ıniıııi dt.: iJll;,yur

d·J .ı.• (t.ri:.lt k:mdl ':"!~ i.::rnım ile 
ç~ı :~rau d l!ıa r-1Uhin1mi, :,en,, 
dıye 11.l , Jeıı bu it i hi varlık 
uCni ucı tde:ı tanıyordu? 

Ualıa çok du.1ünmeğe vakit 
bulamarlan beyazlı genç kız ila
ve etti: j 

"- Amcam da burada Ne -
:ıet? Seni bekliyorlardJ.,, 

O zanı.ın anladım ki gayesiıı 
telakk i ettığim adımlar beni bir 
ideale doğru sürüklüyorlarmış. 
Ve o zaman anladım ki beni 
amcasının oJluna benzeten bu 
genç kız mazi ve istıkbaliınde 
yeı' tu t..ı.n ilk ve s<>n insan ola
cak. 

Nihayet genç kızın uza.nan 
kolu benim eUnıP tel'.llMI etti. 1ld 
yaran>~' Ç001ık gibi bahçenin 
çakıllı ve kumll.· yollarında ko- ı 
şuyorduk. Omütemadiyen une 
kadar değişıı:rişsin Nejat, bun.
da koştuğumuz, oynadığunıs . 
günleri unut.tan mu?!.,. diy<ll'
du. 

Elele nekapar koştnk?? Bil-

Soldan H3ğa.: 
J -- Yazın sevilen bir şey . 
2 - Beyaz, isim, bir sa.yfiye 1 

yeri. 1 
3 - Bir ırk, tren Ü7.erinden 

gider. 
4 - Bircihol, ilfıve. 
5 - Bır hayvan, göndermek. 
6 - Bir memleket, zaman . 
7 - Ortaya koJ'U§. 
8 - İhtiyaç ,ince. 
9 - Valde, büyük anne. 
Yukarıdan aşağıya: 

1 
1 - Denizlerde bruıı.I olur, J 

"i~ta,, mana.sına gelen kaha bir 
tabir. 

1 
2 - Eski bir ııiWı, keadini 

il ı-·ri at.an. r 
3 - San'at, istirham. 
4 - Para basan yer. 1 
5 - lyi ud çalan, anlaşma. 
6-Haııe. 
7 - Alfuneti farika , Tück 

ırkının bir kolu. 
8 - Bir sayfiye yeri, bir ırk. 
9 - Tıpkı tıpkısına, Alfabe. 

nin son harfi. 

1 254 56789 

1 POILIAINIEIGIR t 
2 AIKI I MEITB :• ıA 
3 T l8HE ıY I E I L IA I N 
4 A S il ILl•I IA I Ş I E 
5 K' l• IEITI• LIA'V 
6 LIAIV•IAIV AINIE 
7 AfT,11 t iMIAI• m R 

miyoruın!. :~ ~u söyle_- , ı Mı•:K!•IA\Kı IAIM 
~~=:b~~ 80:f~j 9 JM' •lzlE 

Eoo• 
No. 

Yol't Ternt-

natı 
geçı.livor. Y:ılınz istili orduları- göre uveyş ı ve unye ço. 

lerl ıaz.ınıd1r. 1 · · ... ,,,,,_."' ....... - .. ı \.. 4 -•• tu• 
na Yol bulmak ·, yol açmak g•- 1 erını -- _......, yo........ ... 7 _ 1076 sayılı k~nun nıut.::binco - maktJ.r 1284 lle:Yolhı. "- ınah. 1-.- Beıı daireli 

Hazıran •olıdamalcırı ıtın k.ayıt.Jı bu- yesi güdülü.yor. ı · 
' Gal......, ve zafenn ıs"L--" .._,ncı. •--''""": Mıılar """--lunrlu&u ş\•belere ya birıat ınuracaat t:11JC UllööLl .uu ııııııgtr,;.I \,U.11111;1 r--

Camilşeril ookatı na,,..... 
esk; 11, 18 raölı:erre< Taj, 

etmu -.1ahut taah: .~ .• u mektupla petrol kokosu ve "az dumanla- dur. 
yoklarr""'""' yaptu·mak hususu taı - n içinde aranılı.,or. (Platin)den Üçünctl yol kapahdır. 

4t 
llf2ı :ııs,qztııı, Tlımtom ıru!h. :HKM.- K.kglr eda- 23ı, 50 M2 

r h ediıldıiJw ,OCe hasta bulunanla- (altun)dan zivade (petrol) e l Cihan petrol aeferinin Mem-
rın rapO[' gÖn.df'rme·l·eci ınaksa.da .. Ve- ı hÜCUm İÇİll Uğraşıbyor. e\im.ul bir dikkat Ve nezaket 
la e'.mez. Taahhütlu m~ktup gonde- Ordular, her ne pa.'ıa.sına o- kesbedeceği günler dahi ÖDÜ -
renl..- ne ıibi hususa! mektuplarına !ursa olsun en sarp balka.nlan müzdedir. 

Kaıubaıacı soltak nuıu.ara lacı b&vi fırın ıoış.lıf 
.-ı •. yeni 68 58/l , Ta:j 

56 - 58 - - ,,.Uta 3', 
ı;ıu..ı. i 

ya . .cukl;•rmı ı;ubelcrce yapılacak aıııyorlar. En muannid gerıtleri Bu çok merakh ııe heyecanlı 
il~ı • .;oı·daıı ötr~ei>ilirler . 1 zorluvorlar. Önlerine koca um- seferin nasıl başanlacağı ?e ııe 

8 - Y ~;;.ı.,ı.ll)~:t.!'.-'S!c~ı!'rdol<Ji! .,;; lllilııl!f H'.~X~ ~~tları~ ?~ netice a]acağı henüz dünyl\llln 
bınolarına =l:ın illcl•rı okumaları dikiliyor. Kara toprak yolu ıse --,-~ ·· ""- v 01""· l!'Özlerimi

Yukanda izahatı yaulı ıa1ri ınealmller, Pltliıı par~ ile ve kapalı ısıl 
_.ıııe ft'bem" aatış komia)'onu huzunında saW&caktır. 

lba~ 2215/SMI ~be günü saat ond.adtr. 
tdek.liledJ:ı tube00 iT t'!m .. k •"'l'vitıtne müracaatla bir H.ra mo.kabiUode 

.taıc.klan rntuame bQkümlerine muvafık teklit' mektuplannı bildirile' 
cı- .._ ~ 911bemiz sa~ konıisyo,unH, veya ihale !&atine yetişmek ıttY 
Ntile 1-cleli taahhütlü olaı:ak postaya vermele<i 11'~mdır. (872) (32'1S) 

.zin önünde tecessüm cdc u. ........ u.y 
1 çok dikenli görülüyor. lstika - külleri ve iktibam edilen fedıı. -

met tayini için bütün kafalar iş- kfı.rlıklan gördükçe ve çarpışan 
liyor. Bir sabah adalar yoluyla si!Ahlarm kudretine Te tahriba-
kuyu başına gidilmek istenildi- A k V l"l"ği d 

rica olunur. 

9 - 30 Hazıran 1941 günü akşa- I 

mın::ı kadar yok.Lan.aya ~l.miycnll!l'

le hiç bir subey• l<aydıru yapllrma-1 
yrın yedek subayların 1076 sayı.b 

kanl!n ınucibincc para cerası ahna
cat}:ıni.an herkesin yoklamaya ıU

nünde gclmel.:!ri~i ve para ce-t.a.Sına 

duı.,·ar .;,b"n:amalar,nı rica ederim. 

* ll'mi>Wmi .. ülrerlik ŞııbeBinden: 

1 - Hiç a.ı.keri ehliyetnamesi 
olmıyan ve yüksek ehliyctna-

1 meli olanlar. 
2 - Askerliklerini tam hiz • I 

metli ol:..rak yııptıktan conra li
se ve daha yük~3k mektep me
zunu olanlardan istekli!C"r:I • 

3 - Gayri müslim tabip ve 
veterinerlerden ( 336 - doğum - ı 
lularla muameleye tabi olanlar) 1 

4 - Yukıırıdald m'l.ddelerde
ki evsafı haiz muaroelc~i t.ekem 
mül etmi!) kib=t h;zınt:llilcr he
meIJ sevkcdil<-~clderinden üç 
gün zarfında askeri ehliyetna
me, okul vesikası. diploması ve 
nilfus cilzd:ı.nlarile şubeye m;;. 
racaat. etmeleri ~lnıiyenler hak 
kında kanuni muaın.-le yapıla
cağı illin olunur. 

ği öğreniliyor. Birkaç sıçrama 1 tın dehşetine şahit bulundukça D ara 8 1 J n en : 
hareketlerile tabiat kudretinin bu kuvvet muvazenesi önünde ı - ""' Ayaı yolu ile Anlı:™ -Canlon yolunun iltisakını teşkil ed.,. 
denizlerde sıvriltt.iği adalara cıı- ğil~~ df:_ıheti kestirmek kolay de- O + 000 - ı + 500 üncil Kim. lerl arasuıdak• '°""""' e.;a:ıh sıu-eUe taJl>l' 
kıvorlar. Adalar silsilesinin iş- ıt ile -..t b9nkatn Lapsı l§i 26/WI94J tarihine rasUıyan Pıuartesı giicıtl 
galini taınamlıunağa ve bu en Tarih, ileride ibu petrol sefe- - cl9• da ~ daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere ıraııol' 
kıymetli menbaa kara.dan gide- rini kaydettiği :ıaman o vakitki - ıuulü ile ekslllmcye lrollU!rnUŞtur. 
cek bir noktaya çıkınağa caIJ a- . neslin insanlan beliti mevcudi- 2 - Ke:;Jf bedeli c2112ıa. lira dl> 1amış ve muvakkat tıominatı cJ5lll' 
tıyorlar. 1 yeti tükenecek petrolü görüp ika c:ı~ ~- • 

Harbin belkemiği ve hedefi tannnıyacaklardır. Ve petrol 8 - lsleklilerin mttY!lkkat teminat melrlnp veya makbuzunu, Ti.,.,61 
biraz ?CC anlaşılmakla beraber yüzilnden eski adamların çok a- ı Od- vesikasını ve ihale eüniınden en az üç fün evvel vi:liıyete mürucaıı~ 
hakikat dalına su kabağı gibi k:ılaız hareket ettiklerine hük • bu iş için alacalt:lıırı leruıl <hliyet vesikalanru hAmtleı:ı 200 sayılı kanUJl,,_ 
'\ıatınadığından ergeç göze çarp- ınedeceklerdir. hükümlerine tevfikan bazırlayacaklan teklit mektuplaruıı daimi encüın"' 
mıştır. Ve herkes bu facıarun relsliğine vermeleri. 
kıvılcımı nerede olduğunu hay - Şayet daha korkunç ve meb- 4 - Bu işe ait lt:.,.;t evrakını her ııttn Anltarııda 'fili.yet nafuı müdilt' 
retle görmüşlerdir. zul bir mayii diğer keşfedilmez- IQ4tinde göreblleW<leri. (2557) (3616) 

le.- ' 
1 s tik a met ! "Irak pet- ============ ==========================-:;;...--

roll~;:!_dlrh~r glin ve her saatte
1

ı1------- Gayrimenkul Satış İlanı 
Akdenizde çetin imtihanlar ge- BO R S A 
çiren (Britanya) filosunun pet- İst b I 
r o!J Iraktan akıp l!'eımektedtr. • 14 Mayıs 941 an u 
İşte (Hayfa) petrol musluğu 
bu derece ehemdir. 1 Aç•ı., "' k.1pan,. 

Emniyet Sandığı 

Müdürlüğünden 
Ilıcalar, kaplıcalar, muhtelif' Londra ı Sl<orlln 5.22 Mehmet Fuad Tlirltaşom 26294 h..ap No. oile Sandıfınuzdan aıdıll 

emraza şifa olduğu gibi harp Nevyork Dolar 132.20 (!000) liraya kar"' birinci derecede ipotek edıp vadesinde borcunu ver"'Z 
dertlerine de ye,..ane deva (pet- Cenevr• lsviçre he so.- dığinden hakkında yapılan t:ıkip uzeriııe $202 No. b lı:anwıun 46 ıncı ın• 
rol kuyularıdır). Harbin ölçüsü Atina Oraluni 0.9~50 desmiıı nıatufu 40 ınct maddesine göre 14blması İC'\O eden. Beyog\und• J<ıY 
ve harp malzemesinin durma • Madrid Pezeta 12.89 çlik Pangaltı yeni HalAskAr G«zi mahallesinin <!iter Bekçi ve Şo[ak ~ 
dan işlemesine 8.mil bulunan Yoi<ohama Ycı 11.0175 kağuıda eski 2 Mti. yeni 18 No. lu lraydesı li6 met.-e murabbaı ıuess0 

1 l L A N petrol merkezleri: Stokholm laviçre luo• 30.6275 olan mlltre< kiırg <r evin tamaını bir buçıılı: ay müddetle açık arttırın•1 
Beyoğln Tomtom mahallesi Amerikada. (Meksika), İngl- ESHAM vo TAHViLAT .lt:<>nulmuııtur. Satış lopu ıuci\ kaydınaııore yapılmaktadır. Arttırmaya ~ 

Kumbarucı yokuşunda eski 38

1 

liz (Kanada) sında, Sovyetlerin mel< istiyen (350) lira pey alt:ç .. ı verecektir. Mllli banlral:ırımızdeo b . 
yeni 58 ve 1/58 numacalı kar· (Kafkas), (BakO.) da; Irakta; Muamele olınaın$r nlıı temiwlt mektubu ela kabul olunur. Birikmiı bütün vergil.-rle b•i"°% 
gir odalı fırın kadastro mah- , !randa ve Romanyadadır. ===========·=-=-=-=-= resimleri ve tollilliye riiaumu borçluya altfü. Arlt>nna •artnamcti 16!5 el# 
kemesinin 29/ 9/ 1939 t&rih ve F.aki (Musul) vilayetimiz da- Fennt 8Unnetçl tarihinden itibar•» l<olk:ik etınek ısliyeıılere Sandık Hukuk ~!eri rervıslll 
84 esas ve Temyiz 1 inci Hukuk hilinde (Kerkük) de ve Musul , açık bulundurulacaktır. Tapu sicil koydı vesair lüawnlu malQmat ta ~ 
mahkemesinin 14 Haziran l94.0 civarındaki (Hanikin) de vak- E !~ 1 ff f İ O AN namedA! ve talı.ip dooyamıda ....mır. Arttuınaya ginnjş olanlar, bW1!Arı ,4 
tarih ve 3366 esas numaralı tile ili.erlerine ,_ ;.sır sererek Kabine: n--..ı.ı 1 ltilc ederek satılıaa çıkarılan ıayri menkul balt:landa ber şeyi ötrenr<>lf ~ 
ilAr.alarla müvekkilim Akabiye yan gelip uyuduğumuz bu an ....,.~ 1 ve telikki olunur. Birinci arttırma 7/7/1941 tarihi.;., ınlbıadlt Paz3l 

0
, 

ait olduğı! ve ouun namına asıl Türk yeraltı ma) 1 servetle- Erip apartmanı, C&jtaioğlunda kain Sa~zda IDnt 10 dan 12 ,.. kadar yapı!<ıcaJdır, ~"" 
tapu ka,ydiniıı taıılıihen tescili rinden biilen senede takriben 8 Telefon : 44395 - vakka\ ihale yapılabilnu... içiıı teklif edilecelc: bedelin tercihan ~ 
~~~~ıı;;;i~;;:tu~ ~~:e~~, milyon ton gaz fo;kırmaktadır. ı E~sy~ı;,"~~~-ls- ~ı;;;.;~t 

1 

icap ed•n gayri menkul milk•llefiyolile Sandık olacağıııı tamamen ~ ,.ııJ' 

1 

Bugün (Eleezire) hıttasında olmASl şarttır. Aksi t.akdlrde """ arttırıuun taahhüdü balt:j kalmak f'l ıll 
ve Eytam Bankası füzı.Jen mü- İngilizlerle Iraklıların harn mu- = 23/7/1941 ar'.hine müsadl! CarflUDba Jiinıi ayni mahalde ve •YJri ... 
za.yedeye lı:oyup 22/5/1941 gö- aması da böylece çöziilmüştiir. Sahibi A . Cemalettin Suaço6lu son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada ra;yri nıeııkul en çok ~ 
nünde ihale kılınacağı mubte- I 0 zamanki afyonnn tesiri ü- Neşriyot Müdürı!: M aeft Çetin üı;iı. nde bırı.kılacaktır. H:ıklnn tapu sidUerile 1111bit olmıyan ıilAkodarJ..r .. ıt 
rem gazetenizin 1080 numaralı ı iı:k sahipierlııin h baklannı ıı. ·ı... ıaız ·ı _. 
nijghagına yazılmış olduğundan 7.eriınizden zail ol.muşsa da iş Ba•ıl dığı yer: (H. Bekir C.U•·aoylar vo irtifak ıa ı u Ve'9'A ve masan• ıetil' 

b
. ,.. ......... ı, lı.. \ aJ kal işten geçmiştir. A. Cemili ettin Saraç:oClu f"", •ı:aası) I iddialarını UAn tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı ::nüsbitc ~ 
ır gnna J~ş gıı ı:>a.. • 1 ======================="- beraber do!remjze blldlrmtleri llzırndtır. Bu .urrile bakiarıru b!ldlr1" .-

ınıı.mak ve ilim lıUkJ\· ı ! ~ri ve ·- ıı . JBŞ"' 
müvekkilime aidiy.ct. ~i!inmek ı V ld B p l ofanlarl.a hakları tapu si< !erile aııbıl olnuyanlar satı§ bedeLlnin pll3 on-a e ağı revan oryum ve sındıırt boriç kalırlar. Daha fazl.ı ma1'1mat olmak isöyenl•rin 39/91_2 d .... 
ve bu bapta lbım gM'U dikkat S M d" l . No. sile SaıJ<hğımız Hukuk ~lerı servisine milracaat etın•.leri lüZWJ1U ,.... 
ve ibtimaında bu.tnna.r.Jr kanu- . anatorynıı Ü ur üğf i: - ::ı ,., . olunur. 
nu medeninin !lZl. m:.ddesinde ./" 
yazılı hüsnfuıi;vet F.u:tlelerine MD.essaerniz araı.iat dabilJnde yetişen otun açık arttlrrrra ll'""ti)e 10/5/ 1 

istinad edilememek: için mülkü liMl Par.ar1eai gunU Yi.ıks<•k mektepler Mubasebecili#'i lıııı.. ı ,,a, t(•J'L ınao \ 
mezkOnı 11&tın alacak mubte- kam.isyan tarafından satılac.:ıgı ilAn echlmjş i5e Qe tntzk{ıı lj .... r. !..i!t 1 
rem hallrımızc.a k.Qyfiyetin bi.- ve idman bayramına tes;1{iuf ettiği 4!e rsnıf daJrelerin kapalı l:.Hıl rlıı~ı.• 
!inmesi ilin oılunur a•latılllfll M.iufundan at't\trm:-a işinin 21/V/1941 ~bu g:Uıui ~~. t 1-i c:_. 
Akabi vekili A. • Kr.atıı.ntinidis yapiliıcalı 1!6n olumh C'"~O\ 
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DİKKAT: 

Zr.nıiy•t Sandıb: Sandılclan alın.., gayri menlt:tılü ipotek göıtenuc~; 
ti.J"e:.n.J.ere muhamrrıinlerimLun koynnış olduğu kyımetin 3 40 nı te<.~Vla ı,J 
• cml.!k üzere ihale bedejinin yaı ı..sma kadar borç vermek suratlle kol81' 
g st· rmektedir. (3741) 


