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~~__: 
Irak 
Meselesi 

'a.7.an: 

81aeJ1n Calılt Yalçın 

... _ıraktaki hlikümct darbesinin 
""'Ybelmilel milnascbetler saha.. 
~a bir :tesir l'llJ>nnyll('.ağı YC 

~li bir lıidise sd'.dlnde kala.. 
"-iı ümit cdilmisti. eni Irak hö
lcinnetmin bu bab<laki teminatı 'e 
lngtıterenl~ .Ba.cn-aya asker çıkar_ 
ın....n<1a Irak hükfımetl ta.rafından 
"'zikine \'C dostane bir muamc]c 
gösterilme i hayırlı bir i ret gibi 
1~1i.kki olunmu t.u. Fakat birılen. 
~re lra.kta. İngiltere ilı• yeni hü. 

lltnet arasında bir tr.Wl<>e çrkbI,rı
»lt J;Örilyoru7.. lra.'k hlikfımeti Jn· 
gf)fa.c Uo mC\cut nuıahcdf'ııame 
btuclblnco yalnız transit !'>-Urctile 
"'ke.r nakllnc müsaade etmek 'e 
hirfnci kafile nıemlekl'tten t;ikma.· 
~ ikinci bir kafilenin mU\ a.-.ala; 
-a rnü sade etmemek istiyor. ln_ 
li~e hükumeti muahe<lenameli 
~ka türlü anlryor ve anladığı gi-

harekeıt ediyor. Irak hükümc· 
:::. ~retüği tebliğ foglltcreye 

adeta hasma.ne bir t.eılbir 
~ :zannını vermekte 'e biMlist~
.._ \:ahim bir ~kil almak ihtimıı_ 
Jiihle\cut olduğunu anlatmaktadır. 

.. ~lenin böyle eser etliler.ek !:; tnalılyet iktisap chucmesini 
.._~~n temenni ederiz. Çünkü 
-Ollltt&.İngilteııe. jJe mahalli hükfı_ 
~-.rasmda~kacak sllihlr bir ih
~- .her halde Irak lehinde bir 
--.c.ıe hasıl etm}J'CCC'ri ,.o bundan 
~ Iralan dü,.wanları memnun 

J,,"I ,muhakkak1ır. 

aıı.:...~Ut mcv<.'ut bir muahcdcnn.· 
~ .nı&nasmı .tcfsinlen ~ıkıyor 
• görünmektedir. Onun için, 
~!Jı t~UJkat yapmıu:la.n 'o )uıı
:""-a: 1IOlttal llmial'lan cftnlemeClen 
.... ki bakımdan bir mütalaa der_ 
~ etmeğo bizim lı:tn imklin 
)~. Fakat Irak hü~functlnin ::::! metin ve hukuk bakımından 
~he götünniy~k surette haklı 
-.. Qğq farzcdll e bile bu~nkü 
)1 ~ T'e §Crait katşısm<la mesele_ 
..,_ llıiicerred bir ~mrctto dli<ölinmc
"et doğru olnuyıwağmı Inık hiikiı" 
...._ adaınlarınm takdir cdoccklc·-

ibrı.It ederiz. 
~re buf.'Üll bir hayat. 'c 
~ miicadeleslnde bulunul or. 
1..;'or devletlerinin hakka, mua_ 
~eye, teminata 'c imm3 a 
....._~o ehemmiyet 'erdiğini do 
s;.."Yoruz. 1n~t.ero böyle 'bir dü _ 
' ile uğra.51iken oon en haynti 'bolrt.ada. tedbirler ittihaz et. 

hbkinmdan mahrum bırak
-...: ~ ~ısma bir muahede 
~_ile ~ıkmak 'c sanki alelade 
~111&1 zamanlar içinde ya~ ıyor 
~ dbl iti mahakemo etmek 

'ar bayaiper<'Stli'k olur. 
g&w.:: _hakikat 'anhr ki lraklılann 
~~en kaı:mamak lldna eder. 
~ istiklale ka\ıı~turan 1ngiJtc. 
it ._; İngiltere Iraklılara Ua etti. 
~ lbilhbn bfmıcte mukabil en 
~ ve nazik bir t1akl'kasınt1a. 
b.ı.a.--:-1'-raan dostane bir hareket 
~k hakkına maliktir. 1ngll
w....". ~I hükmü &ltmda tutmak 
~ kendisini Irak kun-etlerl 
~ ~ıkaramıw'lı. lraka. ka.J'?lı 
~~lllyctinl iSbat. etmiş \ 'C ona 
~~ hediye elml)j olan lngil· 
~bakın Alman e-ntrikalaruıa bir 
~1\e lngiltcre için bir tehlike 
~ Cbnt.'Slne mUsaade cdemc7._ 
~ilkfunett bu hakikati anla· 
t.~ldctan gelerek müccrrcd 
b.~.aq llıütıılialann arkasına ı_ 
~ ve İngiltcrcyc en can a. 
i~ .. ~~~mdan darbe indlm1c
fııt. ~ -...sa ezilmcğe ıııahkiım ka· 
~ J;Ö~üğü iyi muıımelcyo 11-
-.., "'91-dfğtru isbat ederek çl~'llc_ 
~ gijnkü 'aziyct o kadar \'&.. 

~. 1 ki ~aya tahammülü )Ok

~;'< tnenfaatl aklıselimin gös-
Yolda ) üriinıc)i mırcdcr. 

Son *** '-fil ._:ıınan haberler frakta Ha-
~ )" la.dığnıı bildiriyor. Rt"~ hu. 
)~ ~ kan dökülme. inin mı•s'uli. 
'f!''lcı{ hlikinnet darbcsilc iktiılar 
~tf ~e gl'len ,.c Alman tclkin
~~t ;e51nde harek<'t ctti~ri siip
~lt ı.~~'!1'an kim cl<'ro aittir. 
~ -.rue~leıimizin ha'kiki men· 
"'- "~ma bu çılgınca macera.. 
ltı~111 ~k nihayete E'rmesini tc. 

qı('J'lz. 

Afrika harbi 

IRAKTA 
Çarpışmalar 

devam 
ediyor 

lrak tebliğine göre 

26 lngiliz 
tayyaresi 

tahrip edilmiş 

Irak Başvekili 
Almayadan askeri 
yardım istedi 
Başvekil Reşit Ali 

Geylani 

Tobrukta Tavyare ile 
muharebe Berline ~itmiş 

Loqdra, S (ı\.A.J - on ajansı MI. 

Şehrin 
müdafaa 

çevresi içinde 
Cereyan ediyor 

Alman ve İtalyan 
tayyareleri Jskenderi .. 

yeye hücum etti 

Almanlar 
T obrukta büyük 
miktarda tank 
kullanıyorlar 

Kahire, 3 (A.A.) - OğrcnildL 
ğinc göre, Tobruktn 'ijİmdi muha· 
rebeler, ı:tE'ltrln ruüdafll'\ rPvresi 
dahilind cere,·nn ctm<'ktcdir. 

iSIO' ffiER11'EDE ~IİII rırn 

Kahire, S (A.A.) - Dlin gece 
lskenderiye üzPıindo <lli!:ıman tay

(De,·apu 4 üncüde) 

diriyor: • 
R5ytcr ajruıı;.na göre lrak başveld .. 

li Re ld GeylAnt, Almanyanın askeri 
yardımım :stcml§Ur. B.B.C. yo göre 
Reşid GcylAnl, tayyare ile Berli.no 
har('kc t ctml§tir. 
Boğdat, S (A.A.) - Ofi njam.-ı teb 

liğ edil' or: • 
Reşid GeylAninln bugün saat 9,80 

da radyo ile İrak milletine bir hita. 
bede \ıulunacağı bildirilmektedir. 
26 1NGIL1Z TAYl'A'HEsJ TAHRİP 

EDİL..1\IİŞ 
na cnt, 3 (A.A.) - on t~bllğ ıxıı. 

)'Ol': 

Ram! blr tebliğde dün ak§llm Hab. 
baniy .. ~o be:;, İngiliz tayyaresinin tah 
rfp edildiği bildirllmektcdlr. Dün co. 
man 26 İngiliz tayyaresi tahrip edil
miştir. İngiliz motörlll birlikleri tara. 
fmda'l SUrlyc • Erdlln hududunda bir 
lrak karakolunu ele geçirmek için yn 
pılan mUharcbc meydanında maltino
ler 'bırakan dilşamana zayiat verdiril 
mı,ur. 

tNGILIZ RADYOSUNUN 
1RAKLU..ARA BiR HİTABESİ 

1.om1m, 3 (A.A.) - Ofi njansı tcb. 
liğ ediyor: İngiliz radyosu, dün ak.. 
gam ampça ncşriyatmda, traklılarn 

fiU hitabede bulunmu§tur: 
"İrtı.k balkt! Reşid Allyl, ve kendi 

gahsi menfaatleri için tngilteer lle 
ibUJA! çıkarmak lstıyen ve lrakın men 

(De\'amı 4 üncüde) 

Bir sabıkalı, diğer bir 
sabıkalıyı ağır yaraladı 

Vaka Galatada oldu, yarah
n11i hayatı tehlikede 

(Yazısı 4 üncüde) ........ ..... AA 

, ............. ... •••••• ~ ................. 1"" 

İnıh"'ta lngll17lcrle !;arpışan lınk 
n kerlerlndcn biri 

Alman büyük elçisi 

Fon Papen 
geliyor 

Bcrlin, 2 (A.A.) - Almanyanm 
Ankara büyük elçisi Fon Papen 
vazifesi başına dönmek üzere bu
radan hareket etmiştir. 

Barda metresini 
öldürdükten sonra 

Kaçan katil 
aranıyor 

1:.'\'\clkl ak aın barda mctı-csl Mlıker. 
remi Ulılilrcn !illbıkahlardan bahıij'di 
namlle manıf Salim bugün 6fleye ka
dar ynkBlanmannıtı. Cln&J'<'tln taf•I· 

1111 4 Uncu sayfamndadır. 

)Anadoluya me~cani sevkiyat 

Dördüncü Karadeniz kafilesi de 
bu akşam hareket ediyor 

Vapur seferlerinde bazı 
tadilat yapıldı 

Tren yolcuları 11 Mayıstan 
7 Hazirana kadar sevkedilecek 
Kendi nı-ı:ulan ile İslnnbulu terket

mck için beyanname verip bilet alan
ların nakilleri, tam bir inli.zamla d 
vnm etmektedir. 

DUn de, Karadcnizc UcUncU kafile 
gonderllmt,,tır. Bu kafıleye Ankam 
vapuru tahsis edilmişti. Vapur mUrct. 
tebi 1000 kişi !ken bunun yüzde ~1rml 
bc§I yani 250 ld§lsl gelmiş ve va
pur lıunlan nlarak sant 14 tc hareket 
ctm~Ur. 

Buglln de Karadcnlzc dördilncU ltıı
filc gldccl'1ttir. Bu kıı!lleye AkS\J va
puru tahsis edilmiştir. Aksu, 1 mayıs 

ta bumda ilk Karadeniz ka!llcsini a. 
ıarnk Zonguldnğa gitmfL!tL Bu sa. 
bah limanımıza dönen gemi, akşam 

saat 1& de dördUncU Karadeniz yol. 

Sovyet 
siyaseti 

Pra.vdanın mühim bir 
makalesi 

Sovvetler 
iri iği 

Harbin genişlemesine 
mani olmak için 

mücadele açmıştır 

Mosko\'n, 8 ( .A.) -Tas ajan.. 
sı bildiriyor: 

1 Mayıs bayramına tahsis ettiği 
başmakalesinde Pravda gazetesi 
ezcümle diyor ki: 

"Kapitalist memleketlerin mil
yonlarca işçisi 1 mayıs günlinü ka_ 
rada denizde ve havada cereyan 
eden kanlı mubnrobclcr jçinde, yo· 
nıcu bir le; ,.."-erek ve bombaların 

(1lcvnnu 4 iiııcücle) 

....................................... ·-··-·: 

Öğretmenler 1 

Tatilde 
istedikleri 
yere gide-
bılecekler 

(Yazı ı 2 ncidc) 

ÇERÇEVE 
"'"' ......... ., ..... 1 

Hesap ve Mazere"t 
NECiP FAZIL KISAKOREK 

( Çe.rçm c) lt"rimin ilk tczgô.lu 
(Haber) gazct<-~ldlr. 1939 sene i 
ilkbaharından sonbaharına kadar 
bu tt·zgiih \izcrindc ~alıştım. O 
gün bu J.,'iin, ba!.ka bir tezgah üze· 
rinde fasıla ızca de\Bm eden (Çer 
~c,·e) işim, 1911 scnesı 111\bahnr 
ortalannda ~in~ ilk tezgihma dön • 
müs bulunu)or. 

Gününıiiziin v.aman 'c mckin 
rtlan içlnd~ harp 'e po)('tika 

dünyası, bütiin ba.ska dünyalan 
l utmmı 'r insan bcynlncfo haşkn 
hiçbir maddeye taha;niiz lıa sn ı 
bırakman115 olduğuna göre, eski 
tczgihımm mdjtcrllcrine, harp ~ e 
poletika za\iycslnrJ('!JI. bu t<>--gllın 
uzak bnlunduğlml günle. in Jı~
bmı ,·enneli.viw: 

cu lmfilesini alarak saat IS de limanı. 
mızd!ln ayrılacaktır. Aksunun bugtln
kll mUrctteb yolcu miktan 870 ki ı
dir. 

Bartı!ı istlkamctindckl yolcuları 

te§kil eden be§lncl Karadeniz kafilesi 
pnzartesl diğer taraftan nl{lkadar mıı.. 
kamlar bazı ~ olcularm, bilet nıdık. 

lan halde mazcrcUerino binaen 
vcyn ı;ebcbsiz olarak mcccant sefer 
iştirak etmediklerini nazarı dikkate a
larak vapur hareket gilnlcrindc tadl
lft.t yapmışltırdrr. Bu tadilatı aynen 
bildi-ty?ruz: 

ı - 6 mayıs pazartesi gUnO saat 
14 tc Bartın istikametine gidecek o. 
lan Tırhan vapurunun mUrcttcp yoL. 

(DP\ nmı 4 üncüde) 

ispanya 
Mihvere 
iltihak 

etmiyecek 
CJspanya hariciye nazırı 

buna dair haberleri 
tekzip etti 

ı .. ondra. 8 (Uad~o) - lııpanya Ha. 
ıiclye nazın Scrano Sunncr bc>vanat_ 
tn bulunarak, İspanyanın yakın 

fiçlU pr.kta fltlh:ılt edeceğine d r 
haberleri tekzip etmiştir. Nazrr, bu 
gibi ııaylalnr çılmran demokrıuıll rl 
şiddetle tcnkld etmiştir. 

Sunr.f"r deml~tlr ki: "İspanya k nfu 
mukndclcratmm yegQne sahibidir. 

(Haber) do çnlı";otığnn eh•' renin 
ba lıca hiıdiselni, Çelm lonl.l a
nın b:ı.<;ılmn ı, \rna\ utlu ·un is 
gnli; \ c mil1' erin nıih\ er unsurilt~ 
ılt'Jnokrasyalann temel \"'tlrlıkları 
nrnsındald. adrcc 1'as 'o göz öf 
kP!.İnı' inhi nr eden ~<'rginlildl. 

nu devre içind<• ben, iki yıl C\. 

\ elkl (llnlwr) okuyuculımnuı pc. 
kala. hnhrlıyacai:'l gibi, <liinynrun 
görülmemi:;;, ha)nl edilmemiş çap
ta bir bof,ru"'11a hPngaml'Slnc g<'bP 
oldu~unu iddia ettim; teşhisimi 
biituıı muclıt sc>bcıılerile ~rçe' e 
!emeğe ~alı,,1ım: H' 193!) onbaha 
rını bu h<'ngiuncnin ha 1a.ngıcı ola. 
rak takdim ~ttim. 
~u anda bir züğlirtlük misali ol_ 

maksızrn c ki cleft<'rleri kanstınr
kcn, o 7.am:ınlar, görüşümde nf• 
kadıır yalnız kaldığımı. hatta b:uı.'l 
a ka gelm!..; bir şair 'eya kilıin 
~öıile baknnıa.rm ne sl:ıycı tan.,. 
lar takmiht'lnt hatırlamaktan koo 
'1i11J~ nhrnt''l)runt 

• "lınan : Rmı ;.,,,la~<n ti~,. 
b&:~ r.~ct<" L~-'4-..abnnı'k artık !!>UI. 

\Devamı A ~) 



HA BE R - Aksam oostaS1 
E 

BOY OK KORSAN ROMANI 
Suraski kumaş 
mağazasının 

müdürü ve 
mümessili 

K ASKERi NASTA· 
22 Yazan : BADIRC:AN BAl'LI 

FıtnatP~ 
BA 'ICILIK KUR~U AÇILDI 

"Gel seker:m ... Benim güzel kızım. Benim neri 
yüzlü. 11te1e1'"1talbli yavrum,, diyerek Gülsümü 
kucağına oturttu. Onun saclarını. vanaklannı. el
lcı İni .ık&nyor. heosini ayrı avrı methediyor; ara 
sıra gözucuyla Ömere bakıyordu. 

Dün tevkif 
olundular 

Mağaza, yüzde yüz kardan 
başka Alman malım .ngiliz 

mah dıye satmış .. 

Sayın Bayan Mevhibe inönU kursun 
açdışında hazır bulundu 

Sıhhat Enst·tüsünde bir de 
d•kiş atölyesi kuruldu 

- RUston ağa ..• 
Feneri ona verdi; sonrn Ömerc 

döndü: 
- Yann benlmle konusmadan 

hiçbir yere gitmiycc&ksin ! Anla . 
dm rr.cI! 

- Peki hala .. 
Tehllkwıln birini atlatmıştı; §lın 

di bir başkaama çatt.ığmı b.Jsseden 
delikanlı odada yalnız kaldığı za · 
mıın artm yanmadığı 

kaf'61 sah' rnnlı c denize yıl. 
dJZSJ% geceye baktı; pencerenin 
önflndo ve o vaziyette Uztlll mUd· 
de~ hnreket.sız durdu. Şlmdiden 

Jı".ıılbhıdc bir aynhk aem duyu)'Or. 
du ; Genç kIZla kendisi anmndald 
~romu boğaz kadrr engin ve 
derin buluyordu. !6]k slSnmü§tU; 

arlık ona yol gööstcren yoktu. 
Sularla boğuşan ıandr da :ı1ık 
süıJJüğü nnda belki bu kadar il · 

zülm~; o kadar ıztmı.p çekiyor. 
du. UıJdn hayn", bunda hakmz<l• 
honliz üm.itvardı. 

Geç vakte kndar uyuyam8ıdı. :, 

gözlü, beyaz bir Rus cariyesi olan 
Pcrizad onun arka.smn geçn.iş, 

omııztarmı, e!'l.Sc.slni, kollnnnr, gUl 

endam kalfa d:ı yaVB§ yavaş a. 
ynklarmı ovalıyordu. Ömer kııpr 
:ım yanmda ve ayakta durdu; a. 
tekiler bundan habersiz glbJydilr>:-. 
Delikanlmm canı sıkılıyordu. Eğ<:'r 
ıilqjamkl mesele hakkında bumda 
!Jir şeyler sorulacaksa cevap ,·er
m esi gü-;tfi. Şu Perira.d denilen 
lı:adm, bir iki sene l'Sneeyc kadnr, 
:mun s<>cnkluğun~,an istifade ede. 
:ek ne yaramazlıklar yııpmuıtı ki 
Ömer onlıırm çirkinliğini ancak 
§imdi anlayabiliyordu. Gülendam 
kalfanm bile ona: 

- Antla ••• mm!.. 
Kellmeslnt bambaşka bir söyle· 

yiei vardı. Yeni gelmiş olan iki 
';!i<'Ok cariyeyi tananıyordu ama, 
Jiğer iki tanesi de kaç de.fa onu 
dehlizde, bahçenin kuytu kö eh•. 
·inde, l\arem odalart!'dn bir '·') • 
~~ye sıkı§tırmışlar, lınl>nlamış, 

terletmişlerdi. ömer bUyüyüp de 
ez ve korkunç ihtimallerle, tatlı harc.m:icn çıkarıldığı ve iki sene. 
hülyalarla başba.şa kaldı; ~hinde donberl selamlıkta yatuğJ için ?':1" 

Uzülüycr, ötekinde avunuyordu. Ba hnttJ. lBte §İmdi bUtün ömriince 
zı zalim adamlarm, but mvallJ e raber yaşayabileceği sevgiliyi 
ları şimdi ateşe atn.rıık biraz son. bulınU§tu; 1Akin aralarında Fer _ 
ra oradan çıkarıp suya attıklarını had ne ~irin. Kerem ile M ı ve 
Ye b-J i§kenceyi bir çok defalar Lcylil. ile Mecnunu hatırlatueak 

tekrar Pttlklerlnı okumuştu. !§tc ı.ada geni~, t.'1:'1:11 derin uçurum· 
şimdi ruhu o ızttrapla krvramyoı 1 ~ • ·, engeller vardı. 
da. 1 Fifnat Hanım uzun kirpikli göz 

Atab:ı Ofelya bu h dfıııeye ne 1 ltap:ıkltınnı knldırdı; ince hilal ka§ 

mana vermişti? Ona, ilk fınıatt.-ı., larmm altından dclikanlıya bak. 
hatta hemen yarın \ıufyeU anlat. tı. Alnı knn!ıyordu: lftkin ince uu· 
m~ llwmdı; eğer kcnd!slnl gö · daklarmda tatlı bir geriliş, pem. 
remczsc Artilr vasrtaslle bir şey. be dolgun ynn3.klıınnın ru;ıağısmdı:ı. 

!er nntntmak yahut yıızrp gönder iri gnmzelor vardı; akşamki kız • 
n:ıek mümkün olacak mıydı? gmlığın geçtiği, yahut öyle görün. 

-6-

soz ... 

rnek istediği ruıla.şılryorou. 
O srrnd:ı kapı açıldr: 

g5r!indfl: 

Gülsüm 

-An ... ne! .. 
Diyerek Fitnat hanıma ko 1fı.: 

Fifııat Hannn koilarrnt açtı; gü· 
lümsiyerek: 

- Gel şE'kerim ..• ;Benim gl' .::1 

kTZml. B~nim p0ri yüzlü, melek 
kalpli yavrum! 

Diyerek kucağına oturttu. O. 
nun saçlarmr, yanaklarını • elleri" 

Sunıski kıınuı§ ticarethanesinin 
kanuni vekill ve mümessili Roman 
ya tebanmndan Rubln oğlu Saye 
:Yaskoviç ile mUdUrll TUrldyo te _ 
baasmdan Banıh oğlu Plııhas lley
tan dün akşama doğru, Sultnnah· 
met birinci sulh ceza mahkemesin. 
ce tc,-kif cdilmi3lerdir. 

Suraski tiea,....+'l\anesi mes'ulle • 
tinin suçlan yüzde yüz klırla ku. 
:maş sat:bktan başka bazı Alınan 
mi.lı kumaşlan da İngiliz malıymış 
~"bi yilksek fiyatlarla müşteriye 
vermektir. 

Sorguya çekilen ma.munlar. dün 
kendilerine if:l'lad edilen suçu Jn· 
kıi.r etmfslerdfr. 

Hambk tahkikatı bitmiştir. Ev
rak, mllddeiumumllik~e İstanbul 
ikinci asliye ceza :mahkemesine ve 
rllecek ve mevkuf maznunlarm 
muhakemelerine pek yakında baş.. 
lanacnktrr. 

1928. tahvillerinin 
6 ıncı ikramiye 

keş idesi 
Dün Ankara.ela Mnkez 

bankaJJıncla 

.Ankaradan bildirildiğınc göre. 
bugUn yardım sevenler cC.'miyclinin 
müzahereti ile iki müessese daha 
açılmıştır. Bunlardan birisi sıhhat 
enst.itüsUnün h!r s,Llonuııdıı aç1laıı 
dikiş atölvesidır, bu atölyeye 30 
kadar dikl5 makinesi konmuş ve 
bu makineler çalışmak istiyen bU
:.iln Ankaralı kadınların emrine a
made bir hale getirilmiştir. Bura· 
dn &Skerlerimiz için iç çamaşır 
dikilecektir. 

Bundan başka Ceb~ci askeri 
hastanesinde kadıı lar için askeri 

Bir ayda 66 
iht,kar davası 

Dün de iki mağaza 
sahibi çivi ihtikirmdan 

yakalandı 

Geçen nisan ayı zarfmda. adliyeye 
6G fh:!kA.r davası verOmlftlr. :e-.mıar. 
dan f6 sı karara b:ı.ğlannuş, 12 tanesi 
beraat etm.l§tir. MUtebaki H davn 
rUyct o?unmaktadır. 

Dlger taraftan murakabe memurla. 
n dün de Sirkecide, Yuvan ve Kara. 
bet Topuzynn ismindeki mağaza sa.. 
hlplen:ıin kundura çivisi ihtlkAn yap.. 
bklarmı te .. blt ct.ml§Ur. Her iki maz
nun adllyeye tevdi olunm\l§tul'. 

yapddı 1 Belediyeye yeniden 60 
1abTa. .: (A.A.> _ KaUyo Vckft.. memur alınacak 

leti ve Tflrkiyc CumhurlycU Merkez Belcdiye.1in bazı müdürlük ve 
Banknsmdan blldlrilm!ştlr: ~'Ubclerine ha..irarıdan itibaren 

Yllzde be§ tatzll ve l.kramlyell 1928 60 kadar muhtelif memur alr_ 
tahvlllerlııln ba:fuı Merkez Ba.nkası nacaktır. 
b'.na.ııı:ıd:ı Maliye VekAleti, Merkez Bunl?_r orta mektep ve lise 
Bankası ve diğer bankalar mllmessn. mezunları arasından ~itecek. 
latyte noter buzunmda yapılan aJtm- tir. Yahında bu maksatla bir im
cı ikramiye ve Uç11D.cll amorti kt'§lde- tihım açılacaktır. 
lllıde: 

237.HS. 280.740 numaralara 10.000 
~r lira. 12.763. 8D.M4 numarn1ara 
5 biner Ura., 97..363, 110.17{, ltn.M8, I 
225.4~. 262.081, 826.620, 884.426 mı.. 
maralarn l .000 er Ura, 69.840, 155, 
1l>S.80, 182.126, 19~.646, 19Q.886, 
:?:?1.P1:;, 266.5r.ıS, 276.791, 2Al5.380, 1 
304 .163, .. ıo.ı7s, 372.282, 884.368 nu· 
maralara S03 çer !Lt'a ve aynca 696 
adet uumaro.yıı 40 ar Ura lkrruniyc v 
10.820 adet numaraya da nmorti ısa. 
bat ct.mtııUr. 

Mahmutpapda bir 
kitap deposu yandı 
Mahmutpaşa hamamı ile Abut 

efenrliarasında kitapçı Avram 
Kişyanm ldtap deposunda.dır. 
Yangın çrkmış, ttiaiye tarafın
dan büyümesine mevdan veril· 
rneden söndilrillmUştür. 
Af.eşin depoda bırakılan eski 

tahta pa.rçalannm tutu~aSI ne_ 
ticesinde çıkb({t anla.cılmı6, tah. 
kikat başla.mığtır. 

Uyanaıgı zaman genç Macar 
kölesi Kenanı b3~cun~ gördıi; 

Hoc:ı Omer Efendinin onu sabah 
ıutmnzı için beklediğini ~ylllyor. 
du. ömer hemen doğruldu; baktl 
ki ııoyunmu dP.ğildJ, ancıık o za. • 
ma"'l gece düş5ne diişünc ae:recm 
olduktan sonra yatağa dflefip kal. 
diblDI anlı..Jı. Dışandıı çok b~fif 
blı ağarma vardr. Çnh.,,.:ık abdes· 
tini aldı; alt katla ailenin, hoca 
evde bulundukça onun imamlığı al. 
tmda. namaz kılmak için mescit o· 
lan kullandığı od.aya. girdi; bu. 

ni olt•"ıyor, bep!ini ayrı ayrr met. 
hediyor; ara crını göz uclyle Ome· V akıt 

hıısır vo kilim döşenm~U; 
kar§ıda kUı;Uk bl.r mlhrap, iki ta • 
mfmda mumlar, r,ıu"tlda bir rahle 

tizcrlnde Kur'an, duvarlarda Al • 
Jab, Muhammed ve dl5rt b:ılife f· 
simlerinln y~l üzerine yaldızla 
yazıldığı yuvarlak levhalar \'lU"dı; 
\'aaz künsü.sü ve minberi de zarif. 
ti. Kandil geceleri, bazı cuma ve 
nımazan günleri hocaya bllrmet· 
leıri olan yahut ondan bir §Cyler 
uman t~ular veya dostlar da 
burnya gelirlerdi, mescit dolardı. 

Hoca Ömer F..fendi namazdan 
sonm hemen kayığına bindi ve 
gitti; dellkanlı onu iskeleye ka. 
dar ugurladı ~ ba sırada Bebek 
koyuna giSz attı; orada Ofclyadaa 
btr rew. veya i.-!3rct anyordu; 
halbuki lıu saatlerde Myle bir §ey 
ümit etmenin nuuınsızlığını biliyor 
du: faknt buna rağmen iradesine 
hı\.kbn Olamıyordu. 

ENe dönerken Rüstem ıığn ona 
sokuldu : 

- Omer, eeni hanım istlyM! 
DP.likaıılı geceyi h tırladı; za -

ten bunu bekliyordu: gitti. lçeri 
~irdiği an ha.IMmı kaba ve 
lfu ~yi.1 mjndere oturmu.c; buldu. 
O ~rmda san h. mtı\.i 

re bnkıyordu. Asmı Us Yıın.arılıJarm niçin mağltp 

Gülsüm çirlrin sayılamazdı. Mi _ olduğunu tnhlll etmektedir. Muharrir, 
küçük Yunani.stamn ıso milyon nu. 

nimini yuvarlak burna, yuvarlak fu::lu bUyUk blr düşman kUtıcsine kar-
"zil t.o b ı ki •-- re · nanlıla.r için müttehit bir müdn· yu , m u yana arı. 1\1:'\G "' fi mlldn!aasmm tarnıın kaydettiği mı.. 

faa cephesi Juırularwımrştır. 
nesi, kUçUk ağzı, ~işman denecek dlr kahnım.anbldardan olduğwlu, fıı.. Hu öyle bir :ri\•o.yetttr ki F'ran· 
kadar dolgun vücudü o zamanın kat '>u kahramanlığın kıymeti ne c- "' harblnclo tngllb: - .l"ransrz 
mo~ı:ımna pek uygundu: hattiı o. tursa olsun Yunanlstaruıı muUaluı Is- C(•pheslndo c<•reyan eden hi.di~e
nu yqmdan büyük gösteriyot"' tııAya uğnyacıı#1Jlın tnbD olduğunu, ine göre do~'Tu olııı""' ihtimali 

İngiltcrenln Yunanlstnna kt\fi yardım vardır. Bu bıl\dirdc \ unıınhla.mı 
du.. · yıı.pame.dığmm tıztınt.tısUn1l çekmekte mağlüblyctinl intn.ı; oo«'n imillcrin 

(Devamı var) olduğunu, yazdıktan sonra Yunan!&. başında. tn'!fliz Hı Yunıuı ko\'n•t -
--------- tandan İzmir yoluyla Tllrklyeye gel. t·-i ara anıla .mnuıncla birliği fr· 

Gomlek, şap!'a 
ve boyunbağı 

Murakabe komisyonu 
kar hadlerini tesbit için 

çahtıyor 

Fiyat murakabe bur06u, göm· 
!ek, şapka ve boyunbağr fiynllan· 
nı tetkik ctmeğe bqlamışt.Jr. 

Gömlek ctrnfmdald tetkikler 
bitirilmış ve fiyat murakabe ko
misyonu gömlek satışlarma meş
ru k!r yüzdeleri koymuştur. 

Son yapılan tetkikler Jteticc. 
sinde şapka fiyatlarının ncımıal 
hatta bazı yerlerde fly:ıtlann dil· 
§ilk bile olduğu nn1aşılml§tır. Bun 
dan dolayı fiyat murakabe komis· 
yonu şapka satr.şlanna mc nı yilz. 
eli" ni~h<'tlerl kovmaktan !arl'rnazar 
etmisti r . 
Boyu'nb~ğ1 fiyatları l'!trafmda.ki 

tctkikl«'re d""'am edilmektedir. 

mi§ b:ıZJ yotCWArm it delerin! kaydc. nıln c<lilf'meml olması geliyor 
di3"0t': dcınf'ktir. 

"R 1 v" y ot e göre Y u· };ğer Yunan ba'jknn•ıındanh~ı 
nan Başkurruı.ıubı.nı G e n c r a ı biiylo bir ihtimali c' Yelden tah
Ps.p:.g08 Yonani tana yardan için min l'dcbilml~ ol aydı her haltle 
lh~ edilnn İngiliz kıtalamun İngilizlerin moförizo kun·efü•rlnl 
kendi kumanda..c;ı ltmda hareket daluı baı:;ka bir şc:'ıdlcle 1mllanırdı 
etmelerini C\'\"Cldcn şa.rı kosmru. ,.c Epirdcki l<U\\ etleri "rfoat haf
tur. fngflldcr de bu sarfa mma • lnnnrn lwsilm('shıf mucip olaeıık 
raımt cbn!ı;fir. J<'nlmt tatbikata bir YllZİl C'fkn lnırfarırdı. Yıınnıı 
ı::clince. bu rt yerine getirile- ınill('tiı:"n altı ny lçincle harikalnr 
mcıniştlr. Zira Ollmp dnğtndo. yer- yımı.tıııı kuhrnmanhğw fedaJr&.rhj;ı 

lr-.cn tnwth: motörhm ku\'\·etlcr:I • ııfsbt"i Hlc Jıarbirı son -.ııfhalıtrın
kuınandanı ricat kararını \"aktJndc da da daha bü,iil< neticeler alrrdı." 
ı·unan başkumıuıclanlrğına bildir
memi , lngilb: kun•ctlerinln rieatl 
neden sonra anla.5ılnu , hu anı.da 
ı·unanlrlnnn snğ cenahını teşkil 
eden fogtllzJerJc sol cenahını t.cş
'dl eden Eıılrdelcl kuvvetlerin n· 
rasınde. bir ~e<lı'c arı1mı , bu gı•· 

dikten d~rhal Alman motörlze km'. 
\.·ctıert gl'"""-'lll' llerlernls \"C Yu
ren.nhlann '<Ol ccnahmm rlcat ha1· 
tını l:c"l".'. · tir. Bunun üzerine ı-,. 
i'İ!" Jısğları'ldnld 'l"unan \<tı\\ eti<'· 
ri Almanlara teslim olmak 1.aru· 
r«'ttnoo kalmı<.trr. Ve arlık Yn. 

Yeni Sabah 
Htı.;eyin Cablt Yalçın, bugünkü ma

kalesilldc, harbin en mUtbl§ eafhn
lnnn:Iııu blrlndc bulunduCUmuzu, AJ.. 

manlnrm Yunan işini bitirdikten son. 
ra şlmdi kuvvetlerini topla.makta ve ek 
slklorint tamarnlllmakta olduğunu 

zaptettlklerl yerlerin dahili işlerini 

yola koymak ve nsayi~ de temin ct
melt i"lrrin! azıımt b!r ırtirnt'C' yap:ı. 

cakla:-mı. \"(' ancak bir dtm olan Bnı. 
knn h rbln<k>n dah"I "88 1ı bir hedC'f(' 

hnstab3kıcı kursu açılmıştır. Bu 
kursun açılmasında cemiyetin hlimi 
reisi Bayan Mevhibe lnönU hazır 
bulunm~tur. 

Kursa altmış kadar genç kadın 
i'ltirok etmektedir. Bu mfinase
betle milli müdafaa vekiletl sıh· 
biye reisi general Mazlum Baysan 
bir nutuk söylemi~ ve ilk dersi ver 
m(Stir. Bayan İnlinü pavyonları g~z 
m.iş, bundan sonra iş atölyesine 
giderek çalışan kadınlan takdir 
etmf§tir. 

Bir milvonlnk 
un stoku 

Pazartesinden sonra 
hazırlanmağa 

ba,lamyor 
Belec!iyo tara.fmda.n 'fÜCUda getiri.. 

lecek oıan bir milyon liralık 'tin llto. 
ku ııakmda dilD belediyede vali mu
a vinl Ra.'ldln rel.llıt1nde bir komis. 
yon t:>planmıştır. Komisyon pazartesi 
gUnllnden tUbaren atok un yapılmaaını 
~rarlaştırml§tır. 

Bu ı, için icap eden l milycın liralık 
kredi emri dQn zfrnat ba.nkasma gel. 
ml§tır. İlk olarak stok unlar lçi.D. 10 
yerde dtpo ldralanm1§tır. 

Mecliste dünkü 
müzakereler 

Ankara, 2 (A.A.) - BilyUk Mil
let Meclisi bugiln Refet Canrtezin 
ba.<jkanlığmda toplanmış ve celse
nin açılmasmt müteakip Bilecik 
mebusu Salih Bozok'un vefat etti· 
ğini bildiren Ba.,veklllct tezkeresi 
okunmuş \·e aya!:ta be3 dakika sil
küt edilmek suretiyle merhumun 
hatırası taziz olunmuştur. 

Meeli8 bundan sonra rumame • 
sinde bulunan mnddelerden Bue -
nosayres posta kongresi kararları
nı havi meselelerin ve mnıctıer -
aram telekomlnika.syon mukavele
sine bağlı telgraf ve telefon n·~,,rrı 
rııımelerl nihai protokolları ile rad
yo kominiknsyon nizamnamr.Jcrlnin 
tıısdikleıine ait kanun üı.ylbalanıun 
birinci mUzakerclf"rinf yaprak lm· 
hul etmiştir .• 

Meclis gelecek toplantısını pa • 
zartesi gilnü yapa.caktrr. 

doğru ctılacağmı, Bo~ karıısma 

dUşen ndalarm işgali Almanynnm m~ 
t.akbcl faallJ."etinln letlkameU hattın. 
da btr fikir verdiA'inl, ancak Midilli 
adBBmnı i§&'alinln teeyyüt etmediğini, 
diğer te.raftnn Yuhıpı l§l biter bltmez 
Bulgarilitandaki Alman kuvvctlerlnln 
geri almacatm& dair mcsul Alman 
makamları tara!mdnn vukubumuş, 

teminnttan bııhsedUdiğlni, fakat benUz 
Balkanlardaki vazifenin nihayet bul
madığı bahanealle bu .SZlln her za. 
man hUkümsUz bırakılmak ihtim!lll 
bulunduğunu. Finl!ndiyııya Alman 
kıtaıannnı çıkanlma.eı üzerine Bal. 
kanlardan sonrn Almanlann bir Rus
ya seferine glrişcccklerl zannının ıcu,._ 

vcUenlr gibı olduğunu, her ne olursa 
olsun Almanların yakında hangi mem 
lekete hU '!um edccc~e dnir sarih 
bir kanaatin vllcudc gelmenıl§ bulun.. 
duğıınu, BRlkan zaferinin de Alman. 
ya için nafile yere vakit knybetm•'k 
olduğunu ya1.arnk !35ylc diyor: 

"Alınanyaıım İnglltc.m;\1 ihmal ede
rek bir Hus seferine knlkt m:tl'J Q<ık 

nınn.: rt: bir hareket, bllyWc bir lıatı:ı 
te l<il P(ler. AJnı:;rıyaııııı ikl eephede 
birden harp etmekten hiç hO()wıııılD.dı. 
ğı nrtık Jıerkesço mnhınıdur. Hullıukl 

Alman)& bugün bir tıimaU Afrilm cep 
~ açmr ti?'. Buna bir de no .. ya cep 
h~I llih·e etmekten .\lnuınynnın son 
derec"• ~eklnm08l mn1.ur görUlını'lldir. 
Çünkü $o\') e~ .. r hiç lhnınl ı>dilrml3 <'• 

rd;: bir lmn-ettlr. \lmnn:ııının o\:ıf't 

l<'re \"C ~imalı Afrllmda inı:lli~h•f'(' lrı:ır 
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Manrif Vdt 'l•ği o ıı l ı .;n im
tihanla alb.ll:asI Pi un lm· ın 
imtihan bittikten son. d.Ju cl(;
retmenlerin buhmdu"'::.rı vilL 
yet!Pri terketmemelerıııı bildir. 
mişti. Bu vaziyet karşısmd!l öğ
retmenler Anarloluya gideme
mekte idiler. Maarif Vekilliğinin 
vermiş olduğu yeni bir krara 
göre İmtihanla alakası olmıyan 
öğretmenler bugünden, ala.kası 
olanlar da ayın on beşinden iti
baren serbest kalacaklardır. Bu 
hal, okulların ikmal imtihanına 
kadar devam edecektir. 

Vilayetlenfon ayrılacak öğret.. 
menler adreslerini okul idarele.. 
rine bırakacaklardır. 

cneb· 
mütehassıs
lar akkında 
Yeni bir talimatname 

haz::.rlandı 

Ankanldan bfldlrlldlğincı g5re. ec.. 
nebt mütehassıs ve montörteriD tstlh. 
damı için l.ktısat vekAlcUne ne suret. 
le müracaat edileceği bııkkmda veka.. 
let Tilrklyede Tllrk vatanda§lanng 
t.aıısıs olunan C!l.nııt ve hwnetıer bak. 
kmd:ı bir tallmatname htlzırıamı§tır. 

Bu tnllmatnamede ynb:ı.ncı mUtehıuı 
sıs ve montısr celp ve latihdnnu için 
sınat mllesseselerle maden lşleUcllerl 
tııra.fmdan vaki olan talepler beyan.. 
name De yapua.caktır. 

Bu talimatname hUkOtnlcrl dc:v!cte 
\.1lA.yeUero ve beledlyeyelero bağlı ve. 
ya sermayesinin tamamı veya bir kJ8 
mı devlete ait bulunan lC§ckkC?l ve 
kurumlarcıı l&tlhdnm edilecek mtlto. 
hnssıslııra ta §llDlll bulunmaktadır. 

Çöp f ırınlaır 
Edirnekapıdakinden 

iyi neticeler alan 
belediye bunlan 

çoğaltacak 
Edirnekapıd:ı in§& edilen çöl,) tın.o 

nmda tecrilbelere başlanmı§. gerel' 
ya§ ve gerekse kuru olmak llzere içi. 
ne atılan çöpler tamamen yakılımıtır· 
Şehrin muhtelif scmUerlnc bu ıcldlde 
çöp fırmlıın yapılacaktır. Mecidiye. 
ltöyilndc tn~ası dUşUnUien lkl ç6p n
nnm.ın Uzerinde tetkiklere b113lanmı:
tır. 1atanbulun çöp mlktan gUnınlt 
vasatı ol:ırak 400 tondur. Mecldlyek6-
yünde~ lıı§n edilecek Ski fırın bunla
rı yakabilecek vaziyettedir. 

ı nynı lru vet ve lddetle ~var-

faklyet lhUmnll ne h:ırp ecıebDJııt'ıSI 
pek aklıı gelemer.. Bundan dolnyıdıt' 
lrt BaThan lıılerl yolun: gtrer ~ 
A.Jııın.n)MID bUtün kuvvetl lle lnglltc
re aleyhinde harbe d~ıun etmcs1 aıa
mülllylm gl'llr. 

Mısır harbine bir de Cebclııtt:ırı" 
bUeumu lntlınnru edecek midin! -ı•oı: 

Alm.'\nyanm 11.811 hedefi <JebelOtfJı
nktır d3 Mısır seferi lılr ~ 
h:ırelcetl m1dlr? Atlnntik muh:ıtt~ 
bakımrndıın gnrbi Afrlkn r;atıWertnJo 
QOk bUyllk f'henınıt:ı. eti Almanynnııı 
her ~:ı·den CV\"CI ~belOttnnkı ele gc
ı;ıtrerek gnrbt '" !mnll garbi Alrfi'l' 
snhlllerlno yayılmak lııt•yeceğfnl .,,,..,
nettlrt'blllr. tn~ll!derl Al.denlulMt ? 
taımınnrn en ımtt unsunı CebclııttArıW 
mptotn e.ktcn ibaret cldu~ IDf'ydnJ" 
dadır. Burı~ sn,·eye de inzimam edd
sc rtık muh:ırebe'e Avmp:ı. il Anıt"' • b1f 
1".ll\ıı nrasmd:ı \'Ukna grllyor gibi 
m.'\hh'Ct V<'nnı'd Almıın pek nınft ,, • ıt 

t!ldr!ılllr. Zntm ıılAnbn bu cldoğ011 
hlr 1tn1yıuı gnut~I )ıızrtı~ ve AtrıJll" 
ajıınsı d:ı. ıJlinyayn yayını tL 

;\ lmunln rlıı :in lllzler nrn ıncb IJ!I' 
kiki ınııharebe bundan onra ba~~ 
oııktır. l'llUstahkcm mf'\ kilere bncuıı"' 
dnn d::ılm:ı tçtlnap etm! olan Alııısı1" 
ınnn l\hsırd:ıki 1.ıgillz lııtlbldl.ıtlııırt 
, ... Cebl>IUttank kaleleri IJnllnM ııe 
'.\'n'"'Mklan gerçf'kten m<'nlk lle !JCl" • ·- . ııı.o 
1Clll'<1"1i b:r ,·nlaı<lı'r. Alnuıakr Un 
rfnclckl birime a,ııı. fır ntı kn.çırırı:ıf 
\•ıı c\kdruılule lı;,..!llrlcre b!ı;blr ~ 
\nnnm ızlnrsa Hltıerln AlnınnJ.ıır 1 .. ~ ,.... 
lılr nıf"r "Wll i r ' ,.,, ıl rıı 1 H);ll • 

lı ıın 'onul .,o<>~ ıllzmln tnilh1nln fl'r.' 
donm );\: lıo,o;l ı~ığı hlr tarih t tll <" 

dN'f'l;:tlr .. , 



~diseler \J ••••••••••• , 
~Tarih ............ 

€/en Kah
ramanlığı .• 

9ok btiyükle çok küçük ara
t~~ mücadele her z.aman 
tııı asıyle bitmez. Tarihin Davut 
\ Yugun küçüğe karşı muzaffer 
1 tı calüt hikayesini çoğumuz bi. 
% ı. Meşhur bir ressamın bir 
\ij oSu vardır ki onda çıpl:ık 

Utlu fakat gergin adaleli 
~t yerdeki bir dev azmanının 
~ne sağ ayağını koymuş, 
• elinde kanlı kıhcı olduğu 

~de. sol eliyle kocaman ve ya. 
t h ?ır dev kellesini kaldırır ve 
~ ır <>der. Geçen sene bazıları 

n \'c Rus harbini bu hikayeye 
ı;- il~ ttiler; hata ettiler. Küçük 

1 
nl~ndiy:ı büyük Rusyaya kar

,-S uz gün kadar dayandı; lakin 
Ya il tnn ~lfı edemedi; hatta Rus. 
. kendısine ilhnkı zaruri olan 
• r rd n daha ileri gitmek im. 
~ ı varken gitmedi. 

llu@n ıldsinin niifusu yüz elli 
~ ' onu bulan Almanya ve 1tal
b :l <. tr mıll'onluk Yunanista. 
~ rnurad lesi de Davut Calut 

t: , Yesını hatırlatıyor; l~kin 
le: o zaman.'d gibi değildir~ 
t r Yunnn tarihinde bu se. 

r 'lC' delc~ler eksik olmamış
. )' \manlılar S:ı.lrunin'de ken
-i .... d n otuz Jnk d efa ıbüyük 

• \ e don~nmasmı mağ. 
etmı rdi; !fi.kin Makedon

ı •ılı"> , oğlu !skender, Romu.. 
• a;. 'l'ürkl r karşısında yere 
r : :ı. 1eruır; ka.bul etmelidir 

anı içoiri şere ... siz olma. 

\>~ k n r Asya fethine çıkınca 
illanJıiar 1stıklal mücadelesi 

~~ lardı. ......ı......:elonya valisi 
g ; p... • s Termopil geçitini 
~ craı Lcostlnis kumandasında 
b:~ ge en otuz t.in Yunanlıya 
~! ıaooo ki~i ile hareket et. 
1--a~; mağlup olunca Lamyaya 
b·I' ndı. Atınalıların kumandanı 
I! I' h.uruç hareketinde öldüğü 

Ja 1'.:la.kcdonyadan iki ordu 
So : Antipatros'un kuvveti 
ıi~OI) oldu. Yunn kuvveti da
~ her §chır ayrı ayn sulh 
t~ · Sulh şartlan arasında o. 
ı aenedenberi Yunan istiklali 
llı.o u~l' "'an söz kahramanı De. 
~~~is'in teslimi de vardı. De
~ ~ Kalon'<le d-.niz mabudu 
~ldon'un mfibedine sığındı; 
lb!.~-P~tros'un zabiti Arhiyas, 
h~n önüne gc:.li; Demoste
lli hır ey yapmayacar,ömı söyle-
~ıtJlatip m8.bedin içine doğru 
l~h ; bir şey yaz.acakmış gibi 
~ ~a:,ı eline aldı; kalemi a~
~f ?turdü ve ucuna sakladıgı 
ta ..... tt_ Yuttu; oonra beyaz bir 
b::~taıı ibaret olan elbisenin 
;-;u •le ,,.;;...:; U ··rtı·· · k da as erı .rou.un o u, apı • 'er onunla alay ediyorlardı . 
rıdi~ zehirin damarlara yı 
~ gını hissedince elbisesini 
ı:l lldllldan attı: "Pozeidon, mabc· 
~en canlı olarak çıkıyorum; 
<la 

0 
~akedonyalılar beni bura

~ ~.10.ure.rek kirletecekler!" diye 
hıiı.itl'1~: Çık .:r çıkmaz dizleıi 
tlldii. du; ac.ı acı bağırdı ve 

bir .t\.tinalıiar Demosten icin tunç 
~1heykel diktiler; kaidesine 
Jtücı arı. Y3.Zclıhı.r: "Nüflız v~ 
'?'etı de bclağati derecesinde 
~t ~1 bugün Yunanistan esa-

tında yaşamazdı. 

Ve~~~~~ Alman, büvük insnn 
~ ~1 bestekar Vağner eski 
··~ıstan icin sunlan söyledi: 
ı~ unan Aleminin harabeleri 
~ b·b~ Yeni dünyamızda haya-
~a.:: için daha güzel ve daha 
~I UJ. edilir ha le nasıl ve ne 
)'cq. c getirileceğini gösteri. ... 

/(ad ircan KAF LI 

Kahire, 2 (A.A.) - Kahireye 
gelmiş olan genç bir Hollandalı 
subay, iki bin Avustralyalının, 
Mora'da 1..-üçük bir limandan 
kendilerini alan Hollanda ticaret 
vapurunun bombalanmasından 
ve batırılmasından sonra nasıl 
kultulmuş olduğunu anlt~. 
tır. 

12 düşman pike bombardıman 
tayyaresi, Hollanda ticaret va
puruna, limandan hareketinden 
birkaç saat sonra hücum etmiş
tir. Himaye gemilerinden torpi. 
to muhripleri, bunlardan ücünü 
düşürmüş, fakat ıbiJa.hnre diğer 
dokuz dü."}man tayyaresi yeniden 
hücuma başlamış ve ticaret ge.. 
misinde yangın çıkarmıştır. Ge
mi kuvvetli surette yana yatmış 
bulunduğu halde Avustralynlı
lar, bir torpito muhribinin bin 
askeri yükleyinciye kad~r tüfek
le ve mitralyözle ateş etmişler. 
dır. Geri kalan bin kişi de ikin. 
ci bir torpito r.ıuhribinin kendi
lerini yüklcme<Ye muvaffak ol
masına kadar dü.43man tayyare
lerine ateş etmekte devam eyle. 
m.iştir. 

Bütün Avustralyalılar, ve Hol. 
londa ticaret gemisinin mürette
batı, silahlan, mitralyözleri ve 
mühimmatları ile, kurtulmağa 
muvaffak olmuı:ılardır. Ticaret 
gemisi, bir saat bir çeyrek sonra 
batmıştır. Avutlralyalılar. Hol· 
landalı bahriyelilerin hattı hare. 
kelini hararetle mcthctm.ckte. 
dir. 

Bir Polonyah tayyareci 
Yunanistanda 39 
tayyare düşUrdu 
Londnı., S (A.A.) - Pat: 
İngiliz radyosunun verdiği bir 

habere göre, bir Polonya. tayyare 
f:ıosu Yunaniotnn muhnrebesine 
Lı:;tirak etmLcıtir. Polonyalı tayyn • 
reciler bu vesile ile tekrar te • 
mnyüz ctm~lc>r ve Yunan gazete. 
leri tnrnfmdan sena cdilmicıleroir. 
Yunanistan muharPbe"linin kahra • 
manlarmdan biri de bir Polonya 
avcı tayyare filosunn kumanda e -
den Jan Pomijaovskidir. Bu rıllot. 
36 Alman tayyaresi dfü;l.irdüktcn 
sonra Yunanistanda kn.hramanca 
ölml.iştur. 

Gece va.mpirintn en ziyade me • 
rak uyandrran muvaffakıyetleriır 
den biri de gökten siyah hır cana. 
var gibi inmesine yardım eden &· 
yalı renkli p:ı.rll§ütleıi, indikten 
sonra, aka.hında hiç bir iz bırak. 
madan esrarengiz bir surette im· 
ha edişiydi. 

Havacılık istihsalatı 
nazırı 

Devlet 
nazırlıqına 

tayin edıldı 
Londro, 2 ( A.A.) - İngiliz 

kabinesinde aaşğıdald deği§ik. 
likler yapılmış olduğu bildiril
mektedir: 

Hav&.cılık .istihsalatr nazırı 
Lord Bcaverbrook, devlet nazrr· 
lığına atyin edilmiştir. Kendisi, 
harp kabinesinde aza olarak kal. 
maktadır. Havacılık istihsaUitı 
na7.Jrlığına Yarbay Moore Bra. 
bazon getirilmiştir. Scyrisefain 
ve münaknlfı.t nazırlığına Fle
athers getirilmiş ve seyrisefain 
nazın Cross, Avustralya yük
sek komiserliğine tayin cdiL 
miştir. 

A!\1ER1KADA MUTALEALAR 
Vaşi•ıgtorı, 2 ( A.A.) - Ofi: 
Vaşıngton mahfıllerinin dil. 

şünce1erıne güre, I.ord Beaver. 
brook, fiilen başvekil muavini ve 
!ngilterede harp istihsalatı dik. 
tatörü olrnaktadl?'. Lord Beaver
brook'un harp ekonomisi mese
lelerinin umumi idaresini dcruh. 
ie edeceği sanılmaktadır. Çöı
çıl, bu suretle kendisini askeri, 
bahri ve diplomatik faaliyetine 
~bestçc ve tam olarak hasre. 
debilece!:tir. Bazı mahfiller Lord 
Beaverbrook'a tevdi olunan ye
ni devlet nazırlıı:•ınm ihdasının, 
tahmin cdilemiyecek her hnnrri 
bir sebeple Çörçilin başvP.ka. 
Jeti bırakması ihtimalinde Lordu 
muhtemel halef mevkiine getir. 
m.iş olduğu mütalcasındadır. 

Bulgaristan da 
endişe 

Yen.i alman topraklarda 

Milli birliğin kurulması 

kolay olmıyacakmış 
Bulgar Kralı Bori.cı Garhl 

Trakyada Drama, Kavala v<'.~;r 
b:ı.zı §Chirleri ziyaret etmiştir. 
Bulgar gazeteleri artık büyük 
Bulgaristan idealinin ~haklmk 
ettiğini, Bulgaristanm emPlleri. 
ne kavuşmuş olduğunu tebarüz 
ettirmekle beraber, bu kadar ge. 
niş bir toprakta milli birliğin 
kurulması kolay olmıyacağmdan 
endişe etmektedirler. 

(Radyo gaZ<Jtesi) 

Yıızan: l 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 
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Düsündüôüm Gıbi 
B•Dll&J!li&iii& •tU JIJ41$!2UZli-iMllMW 

Amanlara 
yaptıklarını 

iade 
edeceğiz 

Lüzumsuz telô.ş 
sebepsiz lô.kaqdi 
llti.kfımetimiz, içinde ya.,.adlğı_ 

mız bo nazik gllnlerde, tstMbulda 
lşf, :;ücü oJmıyaıılann m<'lnlckeUn 
l~Jerln~ doğru göç etmelerinin ye. 
rinde bir tedbir olacağım saralı:ı.tlo 
5C>yledl ,.e bu yolcuJnL"D da mecca· 
nen yapablleceklerlnı bUdlrdl. 

Londra, 2 ( A.A.) - Hava na. Bu haber üzerine ,·atanc1a.,1ar 
zın Sinclalr, İngiliz - Hollanda alikadn.r makamlara müracaat c_ 
cruniyetinin (iğle ciy&.fetinde ' derek beyanname alıp doldurdu. 
söylediği nutukta dem~ ki: Bo beyannamt'lerin tasnifi için 

Alman ordusu Yunanıstanda b .. ilk bir faal " , • • 
ld w d reced h. "'-" d UJ iyet gosterl.dı. NL o ugu e e ıçuır ver e 

hırpala.nmamıştı. Hem cie bu hayet ı;ttmc'.- arzusunda buhman. 
darbeyi Almanlara kendi kuv- lann gfdeeeğl yerlere göre vapwr, 
vetlerinin ancak oüz'i bir kıs.m.r- tren kat.arlan hazırl"ndı. Fakat 
na muadil kuvvetler indirmiştir. büyük bir hayretle gördük ki bin 

Sinclair ,Hollaneanın istilftsı iki yüz ,o kadar , atanda, için ih· 
esnasında. Alman hava kuvvet. :ı:ı.r edilen bir genı,yc ikJ '-"ÜZ ıtu 
!erinin hava taarruzlanndan "' 
bahsettikten sonra sözlerine şöy. kadar yolcu gclmlı:ı, bini ı;itrnck.. 
le devam etmiştir: ten cayrn~lar. 

o 2.3ıill&lldanberi biz de kendi xıcın ! 
şehirlcrimi2xic rumanlann yap- Buna makul Jı.itbir sebep bala.. 
tıkları harbin fecayiini öğrendik. blleceklcrinl sanmırnrurn 
Hava kudretimiz arttrkça - ki ı · . · 
sür'atle a.rtmağa başlam~tır - 1 stanbolo tcrkedıp ba.5ka bir 
Almanlara yaptıklarını iade ede. tarafa gttm(4( için beyannamo aı. 
oeğiz. dıklan günle, bugüo IU"&Sında on· 

Sinclair, Hitlerin realist bir Jara İıttanbaJda kalmak emnlycünl 
adam olduğunu ve binaenaleyh yeniden ,·erecek hükumetimlzla. 

Bü_yük ~:ttanyanm artan .kud. clahlU ve harici siyasetinde birbir 
retı, İngılız hava kuvvetlerı ta- değişiklik olmamı~trr v 1 . b 
rafından yapılan taarrm~ların ar- ' · 82 ~et e. 
tan §İddeti ve Amerika.dan gelen yann~eyl aldıklan J:ilnün ayni • 
takviyeler gıl>i Amillerin zihnini dlr. Eger bu vaziyette onlar için 
meşgul etmesi 18.zııngeldiğini tstanbulo terketmeğe bir solıep 
beyan etmiştir. yok ldiyıte niçin mllrac.at ederek 

Nisan ayı içınde 

Karşıhkh 
tayyare 
zayiatı 

Mihver 385, lngilizler 
170 tayyare kaybetti 
l..Gndra., :Z (AA.) -tn_orııtenı t.ewt

lf!rinc19JD ra):pmlera llıtmaden tıtJdlrG. 

tflJ?ine göre, n1aan ayı zarl'mdan dOI. 
mnnm ve İJ:i}i.Zlerin tayyare kayıpla. 
rı şudur: 

lngütue OZerlnde dtl§man kayıpla. 
n. 112 tanare. İDgUb kayrp&an 3 
tayyare; Almanya tlz<orbıde dll§maıı 

kaytplan 18 tayyare, hıgillz kayıpla. 
n 106 tayyare, Orta.şarkta dO§man 
k:ıyıp:an 255 tayyare. lngtiiz kayıp. 
ıan 61 tayyared!r. 

İngiltere tU.erlnde düJUrillmt\ı olan 
112 dUşrnan tayyareslnden 87 ırt, gece 
tahrip edilmiş ve 87 den 49 u 6'tlCC ay 
cilan, S5 l hava dafl bataryalan ve 
S ü de gayri muayyen vasıtalarla dtl-
1Ur0tta(lşttl:I'. 

ORDU ., 
Çevtren: 

H. D. 

00, boşuna bu.kadar kl,tyl ı,gal ve 
boş boı;a.na ba kadar külfete sebe
biyet ,·enliler. 

h'.eyıuııuunelf!l'f almak için gk· 
tmlikleri o ghk8 tehaltiklo ken_ 
dUerinJ meccanen nakletmek için 
baurluftb!J vapura yan hO§ göa.. 

Sırp tacına ait 
mücevherler 

Bir manaabrda Alman
lann eline geçti 

Patrik tevkif 
edildı 

Boran, ! ( A.L) - D, N, B, 
bildiriyor: 

Alınan askerleri Ost:rcg ma. 
nastırmda Sırp tacma ait mUoev 
herlerin bir kısmını ele geçirmi
ye muvaffak olmuşlardır. Bu 
manastıra iltica etmiş olan Sırp 
patriği Gavrilo da tevkif edil
miştir. 

PJ.lııör. ~k irtifaden hızla 
ve küçük bir me~il ile yere joğnı 
bqaşağr indikten aonra genl3 ka. 
natlarmm hava tabakasma çarp· 
nııı.9Itldan istifade ede!'t'Jk mahir 
b!r manevra ile, ufak ve §ic1detli 
bir kaymadan sonra, hemen nym 
ıriiraUe tekrar havalanıyor. 

deren bugünkü likaycllJe sebeJ• 
ncdlrr 

Çok clddi gün]er ya..samakt.ayrı.. 
Böyle gilnlenlc her ,.atanda§ için 

Mllm kafa ile dllı;ılinllp kararlannı 

ona göre ,·ermek ve sonra ,·erdiği 
kara.rdaıı ,·azgeçmemek milli bir 
\v.lfedlr. ~birimlıln rcam1 ma· 
kamlan tcreddiidümüzle IKal et. 
m~e hakkımız yoktur. 

İ5tc bo nC\i kararsızlıklar, bu 
neT} tereddütler çabucak bUyük 
bir tclişa düşilp, sebepsiz ye.re 

nhaveto ula.,<mıaklar, evet bUtlin 
bu harck<'Alor mane\i bir panik 
kadar muurdır ve onun bir nüvesi 
olabilir. 

Heptnüz bUkümethniz ve ordu. 
m112u bir örnek almalırrz. Diz de 
onlar gibi ya.pacağnnız.ı lyloo bU. 

meliyiz. Karar ''ermeden hl~blr 

tcscbbiise g~rıemeH, en afak bir 
kargaphk !;damnakta.n ~ldıame

Hyh. 
Davama milli istikli.l da\'a.sldır. 

D~llDcesh yapacağmuz herhangi 
bir bal'eket.in yarın eğer bir hldise 
vukubalu._ bir saniye için bllo 
olsa mD.11 miidafaa hareketlnJ sej{

t.eye airatmasma sebep olanlan 
bu memleket vatan haini diye a.. 
nacaktır. 

İsdkW sav~mt yapan bir mil. 
letla çocukları olduğumuzu ferdi 

vo phsi hareketlerf:::fzde de u
nutm.amak ,.e bütün harCkctleri· 

mızı yana gelebilmesi muhtemel 
bir tehHkeyo göre iyar etmekle 
mlikellefb:. Bu bhlm ,,.ıaa borcu· 
muzdur. 

Suat Derviş 

Yeni İngiliz bombafan
nm mthit tahrip 

kudreti 

Yalnız bir 
bomba 
200 • 

evı 

tahrip elti 
iki bombanın çıkardığı 
yangın alevleri 300 
metreye yükseldi 

Bu, onun ç..ı.rçabuk izinin mey. 
dana çıkmnmnsma. son derece yn.r 
dnn etmiştir. 

A. Menghcım 

- 8. Bu manevrayı yapabilmek için 
plAnör de pike tayyarelerdek.J. 
ni andıran bazı huauat tertibatı 
da vardır. 

Londra, B ( A.A.) - Ha.a ne
zaretinin istihbarat eervisinden 
bildirildiğine göre İngiliz hava 
kuvvetleri tarafından kullanılan 
yeni bombaların istisna! tahrip 
kudreti em.den'den gelen haber
lerden anle.şılmaktadir. Emden 
postahanesi civan.na atılan bir 
bomba bu şehrin bu kısmını tam 
bir hara.be haline kovmuştur. 70 
i tamamen athrip edilmiş olmak 
il.zere 21)0 ev hasara uğramıştır. 
Bu hesapta kırılan pençereler 
dahil de~ldir. Bombanın düştü· 
ğü yere 500 metre mesafede bu.. 
lunn evlerin pencere ve kapı~
çevelerile çatılan yerinden fı;r.. 
lamrgb:r. 

Gece vamplrlnin buna nasıl mu· 
vaffak olduğu uzun zaman bir 
mesele teşkil etmiştir. 

Nihayet bu mesele de, hayli 
merak ve hn~Tetle takip olunduk. 
tan sonra ııu suretle izah edilebil· 
di: 

Hovek hemen dalına hususi tarz 
da. imal edilnıiş büyük, ipekten 
siyah bir paraşütle iniyor, yere i. 
ner inmez de, cebinden hususi bir 
maYi bulunan bu şişeyi c;ıkararn.k 
parasütün üsltinc dc:,iiyordu. 

Hususi bir maddeden yapılır15 

olnn para!}Ut UslUne bu mayi dö· 
külür dökillmez hemen eriyordu. 
Evvelô. bu şekil pek hayret edile. 
cek bir !iC'Y add<>dilmiıse de ,son· 
radan Almanlar tara:mdan tayya. 
relerle denize dökil1en ma;inleri 
att.Jklan para~tlerin denize de· 
ğer değmez eıidikl<!rl görülünce 
tş tnmamiylo anlaşılmış oldu. 

Fakat gece '\'amplıinin bUyük 
muvaffakıyetlorinde funil olan en 

çoğunu bu ada.mm fevkalade ma.. 
haretine borçludur. 

Zira gece vampirinin her mnın.n, 
her ineceği memlekete yalnız tay
yare ile gidemlycceği o.sikardrr. 
Bir çok memlekctleroe tayyare 
müdafaa tertibatı bulunduğu için 
Hovekin buralarda yalnız tayyare 
ile sokulabilm~ çok defa lmkAn. 
sızdır. 

Hovekin bunun için kullandığı 

usuller ise çok dikkate §ayan ve 
mUhimdir. 

Hovek tayyare ile giremiycccği 
memleketlere §U şekilde bir tab· 
ya ile pek mükemmel bir surette 
gire'bHiyor: Hali bir adadan, veya 
uzak bir tayyare lissUnden kendi. 
sini ha\ nlandrrnn tayyare Hove· 
kin ineceği memlekete gayet yUk 

ecklerden uçarak giriyor. 
Tayyare karanlık gecelerde uç. 

tuğu jçin, katiyyen farkolunamaz. 
Halbuki Hovekin siyah paraşU· 

tiyle böyle birkaç bin metre irti. 
fadan atlayabilmesi imklnsızdır. 

bilyilk ve en mühim vasrtalanndan Bunun için Hoveyin (Hava kayı • 
biri, kendisinin plünörcüsU plii.nör ğı) gıöt alaylı bir fsim taktıfı bir 
dür. Hovek muvaffnkıyetlerlnin plAnör kullanılır. 

İşte tayyareye bağlı olan bu 
büyük pl.Anöril Dum.i imnindeki bir 
plan5rcü idare eder. 

Duml, Fransız Hindiçinlsinde bir 
Porkekizli ile bir yerli ltadmdan 
doğmuş, daha doğrusu mllliyeti 
ni yalnız allahm bildiği melez bir 
adamdır. Gayet kısa boylu olan bu 
adam, son derece mahir bir pli. 
n5r pilotudur. (Hava kayığı) m 
taşıyan tayyare, gece karanlığın· 
da, muayyen noktaya gelince, ken 
d.isine bağlı olan plAnörü bırakır. 
1kt kişilik olan bu siyah reııkl1 

plirı5rdc pilot Dum.i ile meş'um 
siyah pnra.5fitii boynuna bağlı du. 
ra.n gece vampiri yardır. 

Dumi, plii.nörU büyü'· bir m:ı. • 
hareUe ve sUratle yere doğru kay 
öırır, planör muayyen irtifaa ge. 
lince, gece vampirin.in içinden bir 
sırtlan çevikliğiyle kendisin.l bo§" 

luğa attığı görülür. 
Aak&binde pı&nör bu irtifadan 

ufki istikamette kayarak tekrar 
havalanmaya bqlar, 

Gece kayrğmın bu hareketi a. 
deta tayyarelerin pür.e manevra· 

1arma beu.eır~ 

Duml bu cihazı, usta bir can -
baz maharetiyle, gayet güzel ida. 
re etmekte nı.klpsiz bir adamdır. 
Pli.nör gece vamplıini bo§Juğ& 

san.iyelik bir silratJe bıraktıktan 

eonra bu şekilde havalanması sa· 
yeslnde, tekrar ve tedricen ylil:. 

selerek epey bir mesafe katoder. 

İki bombanın tevlit ettiği yan
gınların alevi 200 • 300 metreye 
kadar yükselmiştir. 

ırah ve lraka 
sevkedıleck 

Simsiyah renkte olduğu için 

gece karanlığında yerden ve uzak emtia 
ça bir mEl88.feden görülmesine im· ingiltereden deniz 
kAn olmıyan bu pıanörün burnun. ruhsatiyesi alınacak 
da adeta gemi direği gıöi bir dl· Londra, 2 CA.A.) _ lktı&&d1 barp 

tek vardır kl, bn direğin ucuna , nez:ı.reunden bUd.lriJdiğıne göre Avnı. 
yalnız yukandan görlllebileeck pa dıpnda buluna.n bttara.t memleket.. 
rmuzt bir elektrik 19.mbSSl gö. !erden Basm karlczı yolu ile Iran ve 
mfilüdtlr traka denizden sevkedllecek her ttır. 

Ynkaek tabakalarda devir ha· ın Emtia için bundan böyle den1a 
rubsat!yesl almak ıcap edecektir 

reketlerl yn.pan tayyarenin pOotu 1 · 
tayyaresini bu ışığa göre ayarlar A . 
ve muayyen noktada motlW keee . mıral Darlan 
rek alç:alır. 

O oeJdJde ki, btr taraftan tek· 
rar ytHı:eelmlye befbyan J)llnür 
bir iti mane-nadan aorıra tayya • 
rec1en sanan çelik btr ağın içine 

~. (~wr) 

Gene Parise giidyor 
VI~ 3 (A.A.} - İyi haber a1aıı 

FraDaız mahfillerinde 6ğren1M~ 
göre am1raJ Darıe bu battanm BO

nUDda veya finUmOsdeki blLfiqm bo.. 
§ZDda l'arwe gidecektir, 
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A manya 

ya 
ne 
cscak? 

Roy:erin askeri 
muharr .r na yöre 

R A B E a - Ak"jam Postası 

Anadoluya sevkiyat 
(Baştarafı 1 nclde) 

culanıu. eynı gQn saat 18 de Aksu 
vıı.purıı götuncektlr. 

!! - ~ mayıata Ankara ftpt_mı ne 
&'Ult :I8 de s~ kada: gidecek 
olan yo!cular 8 mayıs peııtemb': gün!J 
sant 18 de kalkacak olu. aynı vapur. 
la gld<'ceklerdlr. 

3 - 9 mayıs cuma gllnU saat ·il de 
Samsuna g1tmeal mu'karttr olan Tır-

~c~ MJ<.., .. _ılWf: 

Balırigeli Salim 
met11Aesini öldürdü 

t ~ ,l ban vapuru o gün hareı,et etUrilmlye-
,...- lıl .. mfb er ...... I celt, 11 mayısta Ankara vapuru ile 

B!lh•lyel1 Salim namile maruf bir o!r erkekle berabtır görllnce ve .MU. 
ııabıknlJ evvelki gece l3eyoğlunda!d kerem Sevinç te ken1.lslni kıskaııdıra.. 
barlardaıı birisinde başltıı bir erkelt~e cak ~avır ve bttrekeUer yapınca keo. 
beraber J'Ördilgll metrc,s! 29 ya~md:ı. d!s!nt kaybcJ~n b:ı.hr~elt Salim ce
kt !Uk remi tabanca ile öldı\rmü§. tu. 'lelu tabancasını çekml§ va ka.. 

f • gidPC:!k olaıı yolcularla birlikte ve tUr. dının \l"~rlnc nıt1 kul'§'U?l atmıııtır. 
Bir ır.1lddet uvel OJ.za:ırlycde po1is Kuıfunlardan dlirt tanca! !JUker. 

yaa.an kuvvetli biı- 1 ce .. Ur. 

hücum : 1 Demek oluyor ki 6 mavısta 
: jtidccek yolcular 8 mayısta. ve 

Hasan Bas.rlyi öldüren Ntızımro su.. reme ı..nbct etml§ ve kaldırıldı~ has 
çunn l~Urııkte.ıı birinci ağır ceza malı 1 un :le ölm~tUr. 
keme:ıı tarafmd:ın, 2 sen,. h"pse mah- ı Bahtıyell Sr.1Jm vııka esnasmie bar 
kCım cııllen Satım. eon günlerde MU.. da çık.lr. kıı rg~alılttan l..stl!::ıde Ue 
kert"ıtı ll:ı nynl':!ll§tı. KendlBl.:ıl barda knc;mıs, :yakalanamıı.m~. 2 - Aynı zamanda :1 9 mayısta gidecek yolcular da 

C b l .. 1 
k t 11 mayısta hareket edecekler. 

e e ul...arı ve 5· dlr. Keyfiyet. vilAyetçe kayma-
panyol Fas:nı ele kamhktc.ra bildirilmiatir . · k il vtLAYET!N TEBL1Gt ıarakla çarpışmalar\ ma•d• mohalll !mk ku.nandanlq)> geçıı'Jlle Bundan ba~k:. İstanbul vil5.ye· 

3 - Knfk""s petrclle· ti dUn ~u tebliği neşr~t.Tfl~ştir: 
• <• .., 1 - Mudanya hatlı ıle ıske1e 

(Uıı..~ tanıh ı ncidc) Hab'n.nlycdekl lngtıiZ ku, ... etıerl lnı. 
faaUe,.lne lha•ıf't etmı: olruı blrnaç mıuıdıuııııa tahrik edici bir mektup 

rıne ve bugday de-ı ve ist:Mvontanna gidecek be-
polarına doı?nı . yannameye tabi ;y\Jlc~ılann hare. 

UI h~. ı ket günlerHc saatlorı ve b<ıy:ın.. 
<raynnya U • · namedeki vesika numaraları lnc-

cum ı ce~.Ieri iskde ve ist.a~yonlar a-

oek"rl rües3YJ takbih cdiniZ. göcderercl< Habban!yede herhangi bir 
Ete~!d All, kanunueaaaiy:l thlll ctmlı lnglllz askeri harekeUne • veya hava 

vt mcıru krnı nalblnln tayııbru teıı. taallyeUne mUsaade edilemlyeceğinl 
dit , tııur;Ur. JJlhveriıı emri Uzcr'..ıı~ ııl~i ta7·dirdc bombardırnnn emrlııi 
tıarbl lral~ yşymn0e. ba.ııroır. ~it vereccğlnl blldlnnffllr. lnglltere elçi. 
ali, r:ıtmlekete ınuthlf ıatırabl r get.ı- sinin Rntit Ali nezdinde İrak kuvvet 
rcccıtrlr Eği!r sulh v aUıcıln i{;!ııde leıin\:ı gen lllmmıııı haltkmda yap. 
yqam:-k !ıitlycrsıınız S'aaıbı kovuııuz.,. ugı ter bblialer ııazo.rı fUbare. alm-

""""""""" .......... ....J şa~ıda gösterilmıştir: 
Y ; t d Al " 1 ?-.1udanya ve Bursaya gidecek unan.s an a ma.n ar olan 4361 numaradan 4460 nu-

Naooıvonun • 
usulünü 

kullaıımişlar 
Londra, ! ( ~.A.) - Röytcı Ajansı· 

nm asi eri muhnrr!rt ccnero.1 Hubert 
Houı;b yazı~or: 

'1lın..u llltl r1n 6ntımU%deki uıan~ 
ralnnnı beklemek ltızıl"'drr Bu ma.
ncvrnlsr muhten c 9 arı:ıl~ ıuıılar ola. 
'aktır; 

ı - llümkUn 'ld 'C'U taltdlrde Llb· 
yadak! ordu ıııu takvlyt" etrn•k ve 
eyııı t:lm:ında Trakya.da TQrkJer• kar. 
F kuvveUi ve tGplu bir hUcumda t>Uı

ıuı:ım&k au~Uylc SUvcyııl Zöıpt. t.qcb. 
lıtlll eyl n}Ck. 

2 - Bu te'jcbhU~ıe birlikte batı .A'k. 
dwlzindekt İngiliz deni.Z tıssUnn ele 
geçirmek mak".adl)'le lspıınya üzerin· 
den blr ıayret.te bulunıııAk. Bu teıcb. 
btııı yalnız Cebeıütank'ın muha.aanı

smı doıl ı nyn.I ... .ımıınaıı Tanca 1lt 
1.ıpt1.nyoı 1"1L'lıntn t~ge.llnl de tar.tı.m· 

Pı ın r l"e<•kttr, 
3 - l' JğJ y C! J'l"l r.DI e1e geçirmek 

ve K •ı:atıya p trol1 arıruı. do0 ru bir 
)'Ol aç 'r.ıtlt, Ul.rnny. ya hUC\lm e~.mek, 
bu ,.:ı blr tara"l)'eıkn zlyaaı btr lm. 
kAn ve lhUmnldlr. 

Bllt Jn bunlar ı; niş planlardır, ta· 
kat Hıtıortq ellncl• lyt tt'ıtlll tdllml.§ 
asker sUrUI !'t mevcuttur. 

Afrika harbi 
(JJac; ta1'fı 1 nclc2e) 

~-nreleri uçmuqlardır. Alarm bir 
saat on dalfka ııllrmU!itUr. Hasa -
rat ve nUfusı;a ayfat voktur. Ha_ 
vn dar.l batRryl\lnrı Picldetll bir fa
nli ·rıt r.r"t"rmifl 0 rair, 
Mtnvım KUVVlı:TI ER1 (lOK 

T~\Dı K J\lJI,LANJl'O.R 
Karurc, % <A •• ) - lnglll~ as· 

kert eözcUsU, mtbver }(uvvetterlnln 
tündlye kadar 'l'obruğa kareı yap -
tıklan hUcuır.1 nn en anudanesfnl 
yapmRkta oldukltınnı beyan etrnl.5-
tir. J3Uyilk mlktat'dıı tank kullan
ınakta olan dll-;man T • -•ıtun gar 
l:ımda ve cenubu grrbtslnde bulu -
DJ.n dış mUdııfaa movdlerlne hU -
t:um etmektedir. tngf lizlmo muka -
bil bir hUcumla muh!ı.clmleri tar -
debnflleree de ;muharebe bugUn 
do devam etmIRtlr. 

Kahire, 2 (A.A.) - tnG"illz orta 
§ark umumt karargAhtnm tebU~i: 

Lib~da, dUn bUtUn gUn dUı -
:man, Tobrukun dt• mUdııf~alarma 
lıilcuma de\•nm etmi tir. Bir böl" 
de, kttalamnız o derece muvarra
kiyetle mukabil hUcumlarda bulun
r•lt'~ls rdır ki dlltıman geri rıli<.ıkUr -
tillm , 11 tank lcavbetmlş ve h
sanca bir cok ny'at venniftir. D:
ğcr bölrrt'de do muharebe devam 
ctmcktedlr. Sollum mmtakaeında 
k şif kollarmıı:z yeniden fnallyette 
bultınmuı:ılnrdrr. 

maııı.va kacar bi1et almış yolcu. 
lar 5-S-941 pıu:&rtesi günü 
•:ıı.~t lO da. Trak vapurile hareket 
c ;czP.klerdir. Bu kaiı1e 4.60 ki5i. 
dir. Yine Mudnva ve Bursaya 
ırfdecek olan 4461 numaradan 
4568 numaraya kadar ikinci 
kaiile de 6-5-943 sclı günü 
Trak vapurile saa.t 10 da hareket 
ı>.Jecekleı dir. Bu kafile nıilrtarı 
~60 kisıdlr Yolculara tren bilet
leri de verihni§tir. 

J)i~er taraftan trenle yapıla
cak sevkivatm da gunleri tcs
bit edjlnıiştır. 

Bu naklivat.a 11 mavısta ba."!. 
]anacak ve 7 hıtzirana kadar de
vam edilecektir. 

Hazırlıınan plana g(;re, J l n.!li· 
:yJSt:an 17 mayzsa. kadar lmıite 
Ye Adapa1,arına, 1 T mayıştan 
22 mayıEJ kadar vezh1ıana, Es
ki§Ohire. Kutab~·ayn Ak~ire. 
Konyaya, 22 rna>ıatan itib:tren 
de Mersin, Adan:ı. Fevzipaşı. 
Meydanrekbcr, Malatya. EIU..-nğ, 
Diyarbakır, J{ayserl. Sivas. Er
zincana sevkiyat yııpılacnktı::_ 

ÇERÇEVE: ....... ,., .............. 

lRı\ KTAJ\1 tNOtLtZ YADIN YO mamııtır. 
QOOUIUABI Lon:tradnkJ kanc.atc göre lraiı: hal. 

~'UUt ş (A.ı\..) - Oft blldlr1yım kmın büyük bir kllmmın Ra.f!t Ali 
ıraktan gelen lnglllz 'kadın ve ço.. tara!mc?nn takip edilen lnglllz •le)"h. 

cukla~ ırnııune g1bnek üzere Sur!. tıı..t'J siyıuıetı takblh cttl~e hUllmettt. 
yeden geçml§lerdlr. recek l:ılrtok &ebebler vardrr. Halkm 

RÖl"lER MUllAiliRtNtN bllyllk bir ekserlyeUntn Ud memleket 
:ıutiTA!..AASI araaınııa evvelet mevcut dOlltaM mQ. 

• .+....t ııısu·:>etJerln yeniden teessüaUııU ıör-
J,on~ra, S (A.A.) - R.6,r ...... n 

Udlrl mek i<Jttdlğtne fUphe yoktur. 
dll11om:ıt1k mubnbirl b yor: IRAK JIOK(JMJ.ı..'Tt BlR TEBUQ 

lng-ill• 1r vvetleri He açık muha. 
sı:unatln nctie 0 1cnen Irnkta.ld bar(!. NE5RJ,.:'fTt, ÇARPl~M.\LAR 
ı.et, ',ark mc>rolf!kotlcrindc A.dot DEVAM EDtl'OR 
o!du~"U -.·c~hllc talebelerden mil • n~ynıt. 2 (A.A..) - Ofl: lh~-
rckkcp bazı unsurların knrqım~. dattan bildiriliyor: 
olmas·na rıı.ğm(ln, sırf bir a.slteıi Hn\>br .iye tayyare meydanı et· 
faynndır. lrnkte. askeri unsurlar, rafında İngiliz ve Jrak kuvvetleri 
dnlma Eh'Mete karış:nıştrr. Jrakm era.tımda bnzı hli1ls"ler çrlmıı§t?r. 
yakın tarlru herı:ıon yalntı ordu su· Ba.:.qı,·ekil bir tebliğ ne~r~~erek 
baylan tarnfmdan orgıuıiı:e edil _ Irak hllkfunctlnin frı~llz hUkfım-;
:r:ıfq b·r komnlo yç • '·al;U kom:'lo tile lhtllaf:ı dU§ıncmck için elln -
silsilesidir. B'J subaylard:ın birço_ de .. 1"~1cni yaptığmı !Met tngfta• 
ğu siy:ıst cinayetlere kurban git.. terin, mevcut muahede hl\kllmle· 
mfutir. ı.mıet, umumiycUe ı.alim rile telifi ıtc· H olMryan •e mcmte-

_, ketin , .... ~ı.,,M:: ·,.. '"''""""'··'· "1""" .. .,..~-···· 
ve kanunlara hUrmctk rdır ve ylU· 
nız ticatcti ve ibadeUyle moşgul eder mahi •ette gClrUlon lm·cket· 
olmakla scrbeet bırnkllmasmı ı.s · lero teveeeUl ettiklerlr l bUdfrmU,
ter. Fakat ordunmı 'bıı.zı grupları, tir. 
en~" verici faraf:urııı hliyUklUk Bu hal Irak Jınt~Ö!"'"•int milı,..t 

tarafm•1 ... ietenllen •e ··~ziyctln 
iddi rmdadır. icap ettlrdi''i muk:--t1es va.ılfcr.in 

Harp, Alman ve İtalyan propa - tfı:ıcrnıı mer~l ır etml!}tı .. Trak hU· 
ge.ndacılarınn vadyeti lst.lmnar et.. kümeU memleketin emnlyotinl ınll 

(Baş t.ıu'ftfı 1 nclrlc) mek ve lnglllz • lre.k muahedesi dafaa için lfwm gelen te""lrlerl 
hnn kurta"ldığı 14d1Mı tUterkcn, ile İngiltere~ o verilmiş olıın avan· aım·~•!l da bir taraftan dil '"~"'t -
ben barhln artılı .. .c;.. r.ıesf'lOt:li ol- tajl h kk d 1 hte h'--'"-'"tı l'l.,..• a.. n m a fl ey coı:u.,... kanl!lıin muhafaza ~derPk her t~r-
du ·:u1111 llcrtyc J!ircfüm; VD teıgii.· tahrik temek fı- tmı V0-...1 iı• .,,. ey ... :ı. .... • IU t.,r,.lkAttıın ı;eklnmtıstlr. y .. • ... ~ 
hımın dr.g·icnı•· oldu7:u o ~ıılcr M fıh I akta.ki ka"'g••a1ık'-rm ~ ~ • attm!i • r • ..,, • "' fnı;ilizler basmnne bir vazf""lt e-
den bu-;linlel'e kailar sıra.<ıilc f}U bu3i1nkll gUnde ancak can aikıcı larak trhrlkAtta bulunmı,~llll'drr. 
anda ht'rU."l'ller rıı"rlıv:ln<lo ve et. bfr htıd!Re teıldl ettlğt mtınaka .a Bunun netice~ olarşlc da Jrnk ve 
rofmda ı rnr ctt!m: götllrmcz bir k ytiyetUr. Irak oı- tr.-:ıı z kıUılan anı m •• çarrşna· 

PolonYJ' li\nden tJOnraı dusu ne mUhimclir ne de bRF.saten lar ol>nuoh:r. 
- S~Oı olamaı; h-.rp dünya muazzam bir ıeydir, Irak ordusu • '.E.Jtlln ~n ı!!n .. ,.., r•""~rl hll.T'eı A.t 

lml'bidlrJ.. .nun miktarı, sulh ı.nmanrnda, 30 nıuvtLffııkıyetle devam etmokledlr. 
J>ıınlmarka ,.e Non·eo ljl U;.e. bin ultf!rden ve 15 bin polle ve HUkO.met milleti .UkOMte "evet 

rinde: • jandarmadan nıUrekkontir. ctml tir. 
- As,I bQ(fef AYrapanm fimall Lotıdra, ! ( A.A.) - Royter: Londra, 2 (A.A.) - on: 

değil. ya .ı;ıı.rbı (llolanda., _ncltika Bu akşam Londrada öğrenildi.. İngiliz radyOtlu Irak topçusunur. 
ve Fransa) ya cenup dogusudW' iline göre Irak kıta!arınm Eab.. Rabbaniye tayyare meydanmı bom 
(Balkanlar)... bantyede talu;lt edilmi~ olmac;ı barclınrnnmdan ba~llCderken Raşit 

J'r:ın ·a lıar<'ketl için de: bu kuvvetlerle lngili.zler arasın. Ali Keyl~nlnln iktidar ınevklini 
- Almanya lnHhıtr etmt§tlr... da teesetife ınyan çarpı§IJlalara eline aldığı zaman tngiltereye kar

(Ycglne mahcup olduğum nokta).. sebebiyet vermiştir. Bu kıtalann ış koymak ilzere Almanya.dan yar 
Fransa Jtarckctın4en aonra: • çekilmesi haklnnda. yapdan tek- dnn iatediğlnl eöyleml.3ı.ir. lnrlliz 
- ingllt<:rc .&ısı ltUla. edile liflere 1 ağmen Irak lrnvvetler1 kadm ve çoculdan Irak ıUvarl po-

mez... mezkur mmtnkadaıı çekılmedik.. !isinin m:.ıhnfazası altında Habb:ı-
- »itlkarılar tehl1ke<lt-n kur. ten ba.'.?ka dün yenluen ta!tviye nivc··e getirilmiıt bulunuyordu. Ay· 

tulmann,tır; bu harp Balkımla.r kıtaları almışlar ve bu sab:ı.h er. nı radyoya nuaran sUvarl pol!I 
cadd&;Jnden geçmed~9e ~az kenden lngiliz askerleri üzerine kuwetlı>ri İngiliz kıtRl rının I.:-a.b. 
sokaktadır... ateş açmışlardır. Krtal:ırmıız L i.ıra.ç edilmeılne mani olacakları-

- tnldllı anavatanmın lsttll e_ es.beden zaruri mukabele tedbir· nı tch~t ma.kammda bildirmişler
dilememek vazlyetı k&f!flsmda 
m!b,·ero dü,ecek ~ebblls he~cn, lerini derhal almıştır. <lir. 

M•ıh•rebe blitiln ,,,fin devam HAl'll'AYA ÇIKARIJ,,4.N stı,..\JI 
tnglliı: tmpn.ratorlult bUtllnUn\\ vu· " u' t) t ~A SR "' 

ı ettig';.l gı'bi tahnıın· edı'ldi{;ı'ne rro"· VE M il i'ım• T BA ' A ... ı\ rahUmek , o böyhıce nglltereyl a o t t 
re e.:111 da clc0 am etmekt ~-'ı'r. NA.KLED L YOR tecrtd odr.bllmek ~n, Alıdenl:d, cı • uu 

Avrupanm htıya ve Afrika lltl~ Bundan bir ay kadar evvel Beynrt, 2 (A,A.) - O~: 
noktalarmduı ~varl lhata~1' Raşit Ali bazı yüksek rütbeli Haytad&n haber verfldlt;.ne .,.'5_ 

subayların müzn.heretlyle iktidar re, pazartesi ile çe.~ba gUnlorl 
kalLı":=~b.rcta t*bbUs, ttaı· me~ kiini ele aldığı zaman lngi. arasında ~ na'kllye vapuru Hay
yanm AmM'Utluk llıcrlnden Yu. lis - Irak muahedesine sadık ka. faya golmıı ve karava csliha, mU. 

ııan•·s'--- aJdmn-... le L-ş·ı----'· ıece.ır..nı ilenen beyıın ebnicrti himmat ve tayyare dafl toplan çr 
"'_... ...,, ~ '.J~ l5' . . .. 'ıl • karm·~••r. Bıı mrıl•r,....,.,ın t~·-·-ır 

trr ... Buna binaen .lngıh~ hu~Umetı ·ıı.purlc.ra vüklcnm,.sf tc:in dUn e· ı 
Irak h~~umetıne muracn"t ~C: 1 mir verilmiştir. Bu malzemenin 
rek lngılız kı~alarmm geç.11esını Ba.3raya ıevkedlleceği söylenmek_ 
temin maksadıyl~ Irakta bir mu- tedir 

Sovy~!. !!!~~.~.! 1 1 Bdİr sa1bıkaara"ıa.ı. ve yangın1nrm dnimi tehdidi altm· arKa aşın y UI 
cin id?'Ak elSlyorlar. 

1 Mayıs günU kıı.pltallst memle. 
lrctlerde yac;ayan milletler, bilhns 
sa harpten yorgun dil§en muharip 
milletler, harpten kurtıılnıı:ık, hnr
bi t"si'iye ntmek ve millctl<>r nra._ 
sında sulh tesl!! eyfomek fl'l'l hUr 
riyet .,~-,.n$mı daha çok yUl:sclte· 
c"l•lerdir. 

S?v .. ~Uer Birl'ği, em,,,.,,.,..,ııst 

hnrbin kudurmu!'! dal.,.alnrı tara .. 
fından yap Uın hUcurnlnra iyi mu -
lı:-vemct <'tn: i-stir. 

SovyetlPr B!rlfı'ilnfn St-ılfn tara. 
f'mdan te.klp edilen hf> 'mane dı~ 
aiynecti eovvctler B'rliNini askeri 
ihtili\tlııro sürükleme1c 1' z"rC em .. 
pcrynU!':•1°rin ~evirdikl<>ri manev_ 
rahn aka~ctc ı:l~-.·atmı.,trr. Fcıkat 
hıı.rbe iştinik etmeyen Sovyctler 
Birliği hudutlarmm ötesinde cere • 
yan eden hadiselere lakayt kala • 
maz. Çünkil bUkfımetimizln dış al 
yaseti milletler araamda bir sulh 
siya/eti vatantmr"rn emnlyeUnJ 
konıyan bjr siva0 ettir. 

Sovyetler Birliği, halibıızrr har • 
binin genlşlencsine mrınl olmak L 
clıı açtığı mücadelede slyasetfnJ 
sebatla \'e takip fikrile tahakkuk 
ettirmi~tir. SovyeUcr Birliği bu 
siyasetinin birçok ~tk mlsallerlnf 
verdiği gibi son zn..,ftO•ııırda Ja • 
ponya ile bir bitaraflık paktı ya· 
parak iki devlet nrMmda~~ adnve. 
te bir nibavet vermlı:;Hr ve arAla
rmda bir askı>rl """lT•"'la tcbll'ke-_ 
sine m§.nl olmu~tur. Ru ııuretle 
harbin P'<'nf .. Jı>mc tchlikes!rıln öntl· 
ne geçilmiş ve fk1 memleket arn· 
sındakJ ırulhperver ve dostıı110 rn'l. 
n:.:"'l>etr .. rln inld,.ı.ft f 4 1n saitlam 
bir te-nı,.1 l\tTI"•"+..,., S<>vyetler Bir • 
11~ llô'lvall!!t memlekt'tl_,r i•rfl"-f. 
nin me;uaatlerini korurrınk için bir 
OJulh slyaıııetl tsltlp etmf!'ltJr. Sov • 
yetler Birliğinin d11 alyueUnln 
mtlstakl bir siyaset olmam mP.mle· 
i<cUmlzlıı nufu:runun bflhuaa bey. 
nclınilel inkişaf ıahumda artma!! 
Sovyet eemiyetlnfn manevf ve il • 
yast 'birliı'Hne ,.,. Sovyet d'"v1PHnln 

Dün gece Galatada bir yarala • 
ma vakaaı olmuş, iki sabıkalı ka1• 
ga ederek birisi bıçakla ağır 8\1 • 
rette varehnmıştrr. 

Bun.lar Gnlatada kl>ftecillk 1' 
pnn °·••,,knlı Fazıl GUnaydm Jle 1" 
ne Gnlatada oturan sabıkalı Surtl• 
ritlir. İki sabıkalı dün alqa.m 1tt' 
ri sokakta ka?'§tla'1fl~lardır. Böyle' 
co dargın bulunduklan eakl ..., 
m!'sele yeniden tazelenmiş ve ' 
ralnrmda ııiddetll bir kavgaya ~ 
lamr~lardır. Kavga eımasmda "" 
zti Günavdm btçıı.ğmr çekel"S 86• 
nırinin ti'•erine atılmış ve kendJ,1-
ni hem kafasından, hem de had' 
rmd'ln vnralam11trr. 

Silrurl ifade veremez bir hatd• 
yetişen bekçi ve polisler tarafdl' 
dtm Beyoğlu hastanesine kaldıı4-
mış, ca.rlh bıçağile beraber yak" 
larımıııtır. 

SUrurlnln yaralan atır ye tell
llltelldir. 

lktmad! ve as.'kert kudretlnln bQyt. 
ınesine istinat etmektedir. Eu; 
Sovyetler Birliğinin gfttlkc;~ .~ 
bu kuvveti savesindedlr ld ı:;ovy"· 
ler Blrlffi hutıin dı§mda l!-A'lınıff 
muvaffak ol.muştur. Fakat ~ 
ter Birliği kapitalistlerin etratııı' 
sardığı c;enher idzı,de .. a~:ıalCD'I 
dir. 

Sovyet milletleri, bul em,,e~ 
Ust zilınrelerin Sovyetler Birli 
harbe allrllklemek hUSlUIUDda ~ 
lediklerl UmMi bA'i terketmed 
rini blllyor. Bunun lçindr ki, ik~_. 
sadt varlrğanızı ve mUdafaaJP""' 
her turlll vuıtalara müracaat e 
derek takviye etmek işçll~ 
baıılıca vazifeıldlr. 

Krztlordu ve donanması pa~ 
ve hUldunetin verdiği talimata. o 
yarak ve zamanımız harbinin el 
yakın netlcelerlnden ve teknl~ 
den istifade edilmek 9Ul'8tlle -y-. 
usuller mueibfııce talim ya~ 
tadır .• 

• ,. ;• ı''' • 4.ı.ı, ~ı İ'i;: ' ı 1 ~· L: 1• • ı .. : , I• ,,:' ı ••• gf •• Mevsimin en bOylllc mu.aflakt~- Sln81:9da flmdlye 1aMtat 

ocvrilt'tl en ınra mtldkll ftlm... l:nwı.lm bir ..,glallk- BU'*' 
~ nllıu blr ftfmde-

ZARAH LEANDER ve MARr( A ROXK 
U&ıaJmdan emEaJ1>1z bl.r ta.rz4a yıaratılau 

vebu hafla SUMER 8ioemasto~a 

•SAR 

Ağacı 
Flhnlnl gllrDnUs. Bqrollhttl O)'IUIJ'llD 

LIONELL BARRYMORE 
Sinemar.ıbk bayatmclakl •n bOyuk ·uı en gttzd ft1ml oldapaa W.

~ •~t be~'1Ul Pcllyar. Ha)atrıı blllerlnl H iilllmUD bUTWdlltODll ...... 
~ ve buntr etlen bir lllm!lr, 

1 t~vctcn: FOKS Jmt.~AL IOD dünya baberlt-rL 

lı'l!!rraıı !lllHl'~ »uıiia a.t l de tcmllAtb matine. ·--

-~Ü 
BUGUN LALE SiNEMASI 

2 mll•teoa fllmcloo banrladıtı eabaae Proınmıar- -
mılkemmellDJ söaterecek 

1 inci Film: 
KucJrı:tJ bir efsan1' olan ıttzeDJtl dDle.re dMtu oM 

RANDOLF SCOTT JOAN BENEritt 
,arattıtı blr saıer de.tanı ... Bir ILalu'aalllııll meıaklb191 oW 

Tt)RKÇE 

YiLDI iM ALAYI 
Habcşistande.: Yol ilzerlnde:ki 

tahribatın tıunirl §ayanı memnu -
niyet bir ıurettc dova.nı et.mietir. 
kttalarımıı: binnelec, Ambalaglyi 
himaye eden dUı:man mevzilerine 
ltal'lı t.uyiklcrlol nrturnbllir. Kı • 
talanmrz, Bahrb:ır ve Dcbubu iş· 
gal etmıııterdir. Cenup mıntzka -
smda hıı.rekiıt eayanr meınnuniy t 
bir tarzda dcv;un etmektedir. 

- Sovyet nıuammıun, Ud 1 ae 
költte konı.li.5.ino ııd /\ \TOpa ihtilaf 
kutnhlanm blribirlne czt'lirlp, dün· 
~'RYJ bom-00, bir arsa halinde te· 
ımUUm etınc-4( cmellndMt dolma.. 
dır ... 

vasa.la yolu açmak arzusun11 iz · mAK ORDUSU 
har etmiş ve bu arzusunu bır ee. Ankara radyosunun dün ıı.1r'anm ~ &>an•lıırr 1.'il'. 5,16 ve 8 ae 
no evvel 1rak lıUkumeti tnrafın- ~·ordiğl malü.mnta göre, lrı.>k ordn- ı· s Lııcı Ftt.l\t: DUnyanın m meobur bsnyolarmda ve ~ g1tal ...,..,. 

Belediyenin bahçe ve 
park faaliyeti 

- Amerika mutlaka harbe gl 
rccclctlr ... 

DuP'ün blrçoi;'ll hllllc-lllmlıt buhı
nan, dola~ ıt;llo pcl< bMU görUncn 
hn ft''lhl lertn, kf'fttlJ e!lr.ır mfwslm· 
ll'rln le temsil "tu~-t l<lrfıl< haysl. 
yetini dc~f'r)en<linnok, okuyucn. 
uun hııkkı... Aynı ~ııib teşhblerln 
ha!'!ka k I -nlerc ak9cttlrfll~ se· 
!dll"rl d ~'ttlnı:ı oJmvucu hr.tıYla· 
•:ır le \'C hatırJf\faetlktır. Olro!'U-

Belediye, bahre ve parlc in~a- cud!tn, ima yoJl'e ol '\ bile, bu tn· 
hm Bn plA.na nlmt'ltrr. Bu mak- ,,.11~ bir ~lltk bir F mln açtr 
fi tin RUyUk Millet Meeliainh h"fm ıoın muur görUlmoroi rl".a e· 
.Bn.'!ıt:>cler milta.hammı ı.t.a.nbula dt>rim. O!mvucu. benim ıınıçnmu, 
ça~rılmııtrr. 1 Cl'lkl tez~Mıma dl5nm.tt~ bir fildr ,,_ 
Eah~. park 1'19 80kak1AJ'dalri "'8hııln Mtl ~Jtle nmbdnl ~llrt

ağaç dikme faaliyetinde devam melr m~ba~ne ba~ı~. 
edilmektedir. NECİP FAZIL JUSAKUBEK 

dan verilen tnehhütlero istinat sunun bUtUn kuvveti 3 _ ' riyada rında )'11rııuıan bü)iik atk, etıence ve znk 'J'OlmlU 

~ttirmiştir. Rııeit Ali bu teklifi tilmf1nt, hir motörlU tabur ve l'ir p 1 A J y o MALA~ ı 
kabul ettiği çiretle Itıı:dliz kıta- kaç jnnllatnı!\ nlıı' nrl,.,. mtırel: • iU ~ 
ları B:ısrnva. hiçbir hadise zuhur kep ohak Uz1:1re 60 _ 60 bin 11~- • • 
etmeden ihrnç edilmıştir. Fal.at kerden ibnr<" tır. ~:111 :.io.uur:m 1%,13 ter.zllAtb. a.ao • e.ao ve D.ıo ela 

birkarı glln sonra yeni kıtaların #cBJZi&J13JiilHP.lftll!!Z:I -
gc1eet'~i bftdtrilmesf ilzerlne Irak llillllMfiıılWI 
ma ·amıan. mvcut lnr.iliz kuv· B U G ü N RICIIARD GREEN - BREN DA JOYCE 
vetleri Irak arazisinden ge!:İP 
gitmeden yeni kuvvetlerin Iraka ,~·ELEK GLADIES GEORGE • RICHARD Dtı. 
getirilmesine n ıı~aade edcmiye. YI gibi 4 büyük sinema yıldızını 
c~"'i:ıi bildirmlştir. SiNEMASl 

si ıı:;~!:~::~ ı;:~~.1:a~r:::~:~: y~::::ı:~ ~~7·!!'ıMa K D rr o lk v u VA 
etmen ve yeni kıtal&rm Buraya th.. Cf'iır.el '"' mUeealr ...._ 
rac edUnıeai Onrln• frak kuvvetıerl 1 ııe'eriP dnla 
Habbanlyede tchdltku bir ~eklldı 
~ti etmeye b!l§l&trU§tır. BUDdalı • ~na bir !llllae•r takdim ecllyor.BugUnsaat ı de temU&t.ls matine 
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Fiansiz yıldızı Mislin'e yazılan mektup 

Holivut ~enı; kızlar için 
bıiır Cennet degildir 

Amerikaya gitmek üzere bir mukavele imzaladı ğuuz gün bütün hürriyeti 
nizi kaybedersiniz. Tayyareye binmek, mavi renkli elbise giymek )'IYaktır. 

YUZUNUZUN ÇOKUK OLMASI iÇiN DIŞLER.fHtZI SOKERLER 

.Mi§lin Presles bir Fransız 

film yıldızıdır. Amerikan şir
ketleri kendisine Hollvut'a gel. 
nıesi için tekliflerde bulundular, 
ıntısait şartlar ileri sUrdüler. 
Fakat genç Franmz bu teklifleri 
kabW etmemiştir. Bu red cevabı 
iberine HoUvut muhitiyle yakın
dan ala.kadar olduğu yaznımdan 
anJ11dan fakat imıini vermek 
venne11r istemiyen birisi bir 
l'ranaıs mecmuası vaartasiyle 
Miflin'e bir açık mektup yaz.. 
IUftır. Holivutta geçen hayatın 
Wüzünü açıkça e:.nlatan bu mek
tubun muayyen parçalarını o. 
&ayucularmııza veriyoruz: 

sn gok genç bir Fransız yıl
-.uıız. Sanının ki hen.Uz yirmi 
yqm. be.amadmız. Amerikalı_ 
lllr da ılzi beğeniyor ve güııilq 
birinde bUyilk bir yıldız olacağı
.._ umuyorlar. Amerikada bir 
90k uhne vlzilerl, muharrirler 
Iİli eokaklarmda altın toplandı.. 
it anılan Holivut'a çekııbilmek 
için müeait bir faaat bekliyor
lar. 

Galiba Amerikalılar aradıklan 
bu fınatı buldular. Artık büyük 
bir :rddm olmak eliniwdedir. 

Siz, henUz aile muhitinden 
Çlkmam11 bir genç kız sayılırsı.. 
ıua. Si1J Kan eehrinde gönnil§-
tam. Sa.çlarm~ omuzlanmz üze. 
1l'!le dökülmliftil. CJplak bacak
lannmıa kısa yün çoraplar var. 
dı. Tıpkı bir çocuk gibi kumsal 
kıyı üzerinde köpeğinizin ar~ 
llndaıı kotuyordunuz. Sizi bir 
defada bir salonda gördüm. ör. 
gü ören bir kadının yanında tam 
iki saat uslu bir çocuk gibi otur
dunuz. Bunlar çok güzel huylar. 
dJr. Fakat yıldız olmak llzmı 
reldifi valut bu huylar hiçbir ite 
Yaramaz. Binaenaleyh bir gilD 
4ınerikaya gi~k olureamz ~ 
l'lda ai1.e ders verecek inaan siz. 
-de.ı her şeyden evvel bu güzel 
Jauylaruuz.ı bırakmanızı istiye
eeklerdir. 

Size Amerikaya gitmegi teklif 
ltnıitler, bir müddet tereddtit 
~. 110nra aklı batında bi: 
ııa.an gibi "hayır. teşekkür ede. 
l'İQı. Gidemem" demif ve aonra 
1ll~e etmi§8infz: "Bugün için 
Iİdenıem. İleride belki.,, 
Su teklifi reddettiğiniz için 

güııtln birinde beltl de üzüle.· rar, hepsi :siz.e en yaklfBD robu 
oekainiz. Onun için fimdiden be- dikmek için ellerinden gelen her 
n.i dinleyiniz. Holivut sizin ~in şeyi yaparlar. 
tatlı bir hayaldir. Benim i~in de Sonra seyahat başlar ve niha
bir hakikat. ben buradan 3 ıııene yet Nevyorka ayak basarsınız. 
evvel bet küçtlk Fra.naız yıldızı: - . . 
nm Ol"aya geldiğini gördüm. Merak etrneyımz, rıhtımda ne 
Bunlar zamanlarının Mişlin'leri f~toğrafçı · var, nede gazeteci. 
idi: Daniyel Dariyö, Anna Bella, Zira limanda karşılanmak yalnız 
Mirey Balen Jaldin Loran ve Amerikaya dönen tanınmış yıl. 
Miılin Şerel. 'Hepsi orada müt- I dm~r:m i:°1tiyazıdır. . . . . 
hiş bir mücadeleye giri.:ıtiler ve Sizi lımanda yalnız ıkı ki§i 
bUnkür hünkür ağladılar. Siz bekler, bunlar mukaveleyi _imr.a
Amerikaya gitseydiniz aynı şe. ladığmız kı_ı~pıuıyanm. liri me. 
kilde çarpıp.cak ve ağlayacak- munıdur. Sızı alni_~· Bir çıe~ 
tınız. Zira Holivut yıldız imal ~ tsonra ~le koca bir 
eden bir maJcined.ir ve bu ça.rha 'bmarun 37 ncı katmdasmrz. 
bir defa kendini kaptııanlann Daktiloların. telefoocu. kırlarm 
talii birlbirinin aynıdır. Oraya durmadan çalIŞtıklan ~
giren her insan bütün phsiyeti. den geçer, bir salona gırer, Ci
ni, bütün eerbeetllğini kaybeder. !erinde cıgara, gözlüklil bir kaç 
Tamamiyle kırılmıe, bitkin bir insan tarafm~n ~ 
halde makinenin öteki ucundan Bu adamlar sıze o ak.sam tı-eniy • 
çıkıncaya kadar elden ele geçer. le H<>Iivuta' gideoeğinıizi. ;yoleıa

Siz Amerikaya kadar bir se
yahat yapmak istemediniz. Ben 
bu ~ati yapaaydmız neler 
~ me anlatacağım. 
Umn bir eeyahatten aoııra insan 
dan birtakrm hatrralardarı başka 
bir ,ey kalmaz. Ben bu seyahat
ten sizde kalacak Jıallrala.n 

bedavadan si.ze anlatacağnn. 
Artık bundan sonra bu seyahati 
yapmadım diye iizülmezsiniz sa .. 
nınm. 

Bakmız bu seyahat nasıl ya-
pılır? . 

Bir aJıpn bir takını insanlar 
gelirler, siz.c bir mukavele okur. 
lar. Bu mukavelenin şartlan 

çok güuldir. Mesela haftada 
1,500 dolarla Amerika.da kırk 
haftJl kalacakaınız. 40 kere 1.500 
altmı!f bin dolar yapar, bu da bir 
aervettir. 

Hangi li8anda film çeviree&
ginizi aörleneniz ingilizce der. 
ler, ingiliuıe bilmiyorum deme
nize k&l'fl da: 

- Biz her şeyi evvelden dil. 
fUndülc, cevabım verirler. Filin 
çevirmeden evvel altı ay !çeri
sinde ingilir.ce öğreneceksiniz. 
Lisan öğrenme masrafınız aylı. 
ğmır.dan kesilmiyeoektir. 

Bu gmel mukaveleyi imzala
dmız. Artık başlayor demektir. 

Macera evvell gU%el roblarla 
başlar. modistreler etrafmrzı sa. 

luğun üç gün süreceğini söyler. 
lcr. Halbuki bu seyahati tayyare 
ile yapaea.ğınm tasavvur etmjş
tiniz. lm.kanı yok, yrldızlarm 

tayyareye binmesi yamktır. 
Şimendiferde uyuyarak, ~ 

kanta vagonunda yemek yiyerek, 
salonlu vagonda radyo dinli,._ 
.rek, sinemalı vagonda sinema 
SC}Tederek ÜÇ gün )detBuk 
yaptıktan sonra dördüncü gün 
sabahı zenci hirmetçi V3t,<700 ka
pı.sına vurur. 

- Mis, üç ~yrek saat sonra 
Posadena'ya geliyoruz. 

Posandcna, Holivut dooıektir. 
Holivuttan daha mühim bir 
yerdir. Bunun yıldı:zlann istas
yonudur. Sinema aleminde ala. 
kadar olanlar trenden kat'iyen 
Holivutta inme:der. Mı&ıaklrak 
bu istasyonda inerler. Ve orada.ıı 
otomobille Holivuta giderler. 

Posandena'nm küçücük ._. 
yonunda tren durur durmu bir 
delikanlı derhal trene atlar, pP.. 

kası arkasına at:ılml!J, cMıeti 
dalgalanan, .kravatı ip haHne gel
miş bir delikanlı. 

- Mis Mişlin Prmlee ami. 
niz değil mi '! O halde kmuldan
maymız. 

Sonra sanki her 110Yin hazır 
olup olmadığını arıyonnuo gibi 
pencereden bakar: 

- Şimdi geliniz. 

1>110,Jeia - Nlha19t; ha~lerim hMlkat ollla. Çift katlı bir ev yapabildim! .. 

Beraber inersiniz. Dört beş 
f ooğrafçı, o kadar da ~teci. 
On iki kadar :mütcbess;m genç 
kız. Biriai size bir buket uzatır. 
Rehberiniz olan delikanlı: 

- Kmııldanmayımz emrını 
'Verir. Gülünüz, elinizle selfun H>

rİIJİK. ininiz,olma.dı. Tekrar çıkı.. 
ms, bir da.ha yapınız. Şimdi oldu. 

Bu kıl*'nz delikanlı si.ze si-
nema aleminde reklam yapma.K. 
't'Uif esini 02Jerine alını: tır. Sir.e 
Bolivut'u o tanıtacaktır. Fakat 
bu adamın sözlerinden dışarı 
Çlbmaamuz.. Her işinizi bu ada. 
mm g&ıeri önünde yaracaksr
na. !Karpmıda soyunacak, kar. 
pmda giyinecek, tuvaletini7J 
lcarpemd& ya.pe.cakmnız. Bu de
likanlı her yerde sizinle beraber 
buhmacakır. Yalnız banyo ve 
yatak odalamnz müstesna. Sı. 
k:mtıh bir t:aassup de<riJ mi? 

Bu kadarla bitse yine iyi. Er
tesi gün stüdyoya uğradıihnrz 
vakrt sizi odara uzun uz..ı.dıya 

muayene edecekler ve içlerin1en 
birisi sizde mühim lbir kusur bu.. 
lacaktır. 

Bu kusuru ortadan knldınn3.k 
lizmı. Her ~ye çare bulan Ho
livut buna da çare bulur. Azı 

dişlerinizden iki.r;.er tane çekerek 
yanakları çukurla.stmnak miını_ 
kündür. 

Buna itiraz ede nezsiniz. On 
sene evvel Holivut'a. gelen Fran
sız yıldızları Keti Galyen'e de 
öyle yapmışlardı. 

Rehberiniz sizi !<>kant.aya gö
türUr, orada istediğiniz yere o. 
tura.maz, iınediğiniz yemekleri 
ısrnarlayamazsmız, Horvutta 
sizin için bir ev kiralanacaktır. 

Bunu seçmek ve beğenmek haJı:
lnruz değildir. Rehberiniz srae 
Sileriya Sidney'e yakın bir ev 
b~enm.iştir. Mutlaka orada o. 
turacaksmız. 

Sizi Holivut'a tanıtmak için 
rehberiniz bir yazı yazmışt:ır. Bu 
ya.zıya göre Fransaya hicret et
miş ve Fransada şoförlük yap. 
mı5 olan bir Rus generalinin ye
genisiniz. Fransada ~ 
bir çok maceralar geçm.iftir. 
Bunların yalan olduğunu söyle. 
meniz bey"nudedir. Çüııkü oku
yanlar da buna inanmazlar, yal. 
nrz tatlı tatlı okurlar, rôbbcriniz 
için de 18.zrm olan bunlardır. 

Sonra sizi bir f~ 
götürecekler. Burada muhtelif 
pozda resimlerinizi çekecekler
dir. ffiçolmazsa 20 defa objektif 
karşısında duracaksmız. Çelriiir 
i~ence değil. 

S ze Holivutta günlerinizin 
nasıl geçeceğini anlatabilirim. .. 
Her sıbah ısckizde kalkacak, 
dokuzda. ingil0 

• d . :h.. ..J ızce cnmıe ~a. 

yacak, onda masaj, onbirde elbi
se provası, onikide kO'Yafor. 
Birde V andom 'da yemek, iiçtcn. 
beşe kadar makyaj tooriiDJeleri. 
Dokuzda akşam yemeği onkidc 
uyku ... 

Bu proğram a.la ay hiç deti§.. 
miyecekir. 

Altı ay ~lışt.ıktan l!IODr'a bel
ki de bilinm.iyen bir sebep yü. 
zünden sizi bir yıldız yaprnııic

tan vazgeçecekler, yahut siz ar. 
zunuzl& .Fransaya dönece«, daha 
d !'!ru bir tabirle Hlivuttan ka
çacaksınız. Holivut'a ~len beş 
Framuz yıldızmdan M.irey Balen 
haftalarca hünkür hünkUr ağıa,. 
dıktan, sonra öJJ)e )18pD'§tı. 

Jaklin Lcran b:razdnlıa sa.btrlı 
çıktı. Bu ifk«.ıecler~ be~ ay da
yandı. sonra p~\n birinde kim.. 
eeyc haber ftl"meden Frallıla,& 
döndtt. 

Daoi,el :Da.riy5 kocasının mı. 
kavemeti y.Uzü.nden bu işkenee.. 
lere tahammül etit. Bir film 9&" 
virdilcten sonra Fransa.ya d&ı.. 
dü ve ıbi.r daha Amerikanın aAlmı 
anmak br1e istemedi. 

!lşte Amerikad& sizi beklr,. 
iıfd:fıkbl2. ... 
Eğer bn işkencelere tmııı.m

mül etmeje C(.;S3ret.biz vana 
oraya gidin!z.t 

On dokuzuncu Alfons 
ve sinema 

Geç nlerde ölen ald trıp::ı:ryn 
kralı on dokuzuncu AJfons'un 
hayatı g--.rrip bir ço·~ maceralar. 
lı\ doludur. Alfom hayatında bir 
çok tekliflere maruz kn1mı.'.ıtır. 
Bunla:Ja.n w:3i de bir film çe
vinneğe d&:vct ooilm~ olmast.. 
drr. 

1935 d!!.. Yani k:rall tro-1~ 
~kilişil.in dördilncU yılında 
Meyvoot eski krn.'rn etraf:rn~a 
pervane g."".li d:nme.}e lh'l:'adI. 
ÇUDkü tombul yıldız, c;ovirccq~ · 
bir fftmde l:ar'}mma çok c.::ıil b r 
adam almak merakına dii'J:L'i.iş

tü. Ycrjlizünde ise Al!onst. ı 

daha 83ilİ gilç bul :nur. On ı 
if;:.in yıld:"E &ki krala, çok caz·p 
olacajnıı talımiıı eU:Ji t!r ~k 
tclrHfl n:le bulundu. 

On dommmcu Alf?n", lbu !ele. 
liflerJcn ~k hO?l:.nm,ş, fakat 
hiç blr ce'\-ap venr. :?'mi~ o1duğu 
i<;in eskı lm..ınva kralt .> kt•iaite 
fil~eri -, 1 be.şkc. hiç C:Ar filme 
geçrrw. ut" • 
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ALMANCA l39) 
(HPr hakkı Jl:ıber pzeıeıdne alWz) 

Renate 

ı. ''İhr kcnııeı nıın den Hor,·• 
"agte er; "ıınd ,·erg<"sS<'t tlas 

Wicdcrkomııwn ıılı·ht: i<'h nıuss 

lılcr nach Nordl.'n zu. İn lhısum 
der lta.t n~rwftlldtc l<'eddcrson 
ı;oll cin DutzemJ Taı:,csgrlft für 

seino Brauerei gcllefert haben, 
da muss ich .. chauen, ob auch 
die riehtl,..c 'tlickwhl in den 

Ringeln lst." 

$ * .y. 

Renatt 

1. Çiftlik salıibi dedi ki: "Artık 
çiftliği biliyorsunuz, tekrar gel· 

mcği unutmayın; ben !?imdi şi • 
malc doğru <:Ikmağa mecburum. 
Husum'da mli§avir Fedderson'a 
birn fabrikası için bir dilzinelik 
sipariş teslim edeceğim: diziler 
deki parça sayısının doğru olup 
olmadığını da bilmeliyim." 

2. Uml dan ~lnı:,-cn Wir zu 2. Bundan sonra ikimiz uzak • 
:nrnlcn welter. Jaşmnğa baş13dık. 

3. "ur das L\loor lie~rt zwist'hen 
hlcr und dortcn1, cin \'o~el ma~
slch bald hinlihersdrn ingc•n; anch 
wohl drdsslg Jahrc sinci f!Cit je. 
nem Tag 7.ıır };wfgkeltı gcgangcn 

• ohne ic zu mehrcn; denn nur 
der Mensch ist in tlrr Zeltll<'hkcit • 
im Dorle Ostenfeldo ~itzc leh 

hler al cin zn früh mit Kör
pcnclıwichc bcfaJlender Eme. 
ritus3 und Jeldi~cr4 Kostgingcrı 

bel dem Past.or locl', meinem 
Jieben kemgcsunden<: Vetter 

Ohristtan Men-atu . 

4. llitto somit der Musse gc· 

nug, um, uic meın~ iihrlgen Le. 
bensumstandt•, so auC'h dJo Vor 
ginge jeoes l'\achmittaıı;cs aufzu. 
:ıeiC'hn.-nR. 

&. IJcgct mir sclbigcr OOCb 
gleich clnem Uberschwang hold· 
scliger' 1'~nnerung im Gcmüt41; 

habo aueh einım ı;anzcn :&ogeo 
Papiors dazu hcrgcr:fcht.et10 ond 
mir dlc Fcdcm ,·on dem Küsltt 

.. rJıncidcn la.'+Scn, und nun ''enna~ 
meln lnnel'('S Auge nlchUI .zu 

,chcn als , ·or mir cinen clnsamcn 
Weg zwlschen grtinen Knlcken, 
h•r sich allgcmııch zum \Vaid 

lıiııaufa indet. 

G. l\'cls-. ıı.ber nohl, es lst der 

Wcg, den wir dıı.zumal an jcnem 
Xachmlttagc gioı;cn, und lst mir, 

als n<'he noch cin somnıcrllch 
Düfll>n':: , on Geh;sblntt13 und 

Ha~erroscn14 um mlch her ... 

7. "RC'nak !" s:ı~e leh, nach. 
cl<•m wfr Jan~C' ı.tıımm dahln~ntt· 

chrittf•n . 

8. '',fa, llPrr Stuılio-.i?" Slc 
hattt~ den Kopr g.ıwandt nnc1 
hlclt clic· ılunMcn Angen mir 

'1ifttg('::;cn. 

(l). lllPr ıınıl ılort: Bu yerden 

ve ötekinden. 

3. Bataklık bu köyle diğeri a· 
ro.sındn, bir kuşun bir uc:uşda u. 
l:ışabileceği bir UT.aklıkta bulunu· 
yor; o gi.indcnberi hemen hemen 
bir otuz yıl ebediyete karıştı, • 
Yakıl\ onlar hiç değişmedi; çUnkü 
fani olan yalnız insan • ben ı;ıim. 

eli erken gelen bir vilcut zafı ne 
Ostenfeld köyüne çeldlmlş sabrk 
profesör bu köyiln papazı, S"ıhhat 
\'e 'neş'e içinde yüzen sevgili ye. 
ğenim Christian Mercahıs yanm· 
da bir pansiyoner olarak bulunu. 

yorum. 

4. Bu yüzden, kayat.mım diğer 
safhalarmı olduğu gibi ~ öğle 

sonu gezintisine ait hidiselcri de 
yazabilecek kadar vaktim va.r. 

5. Ruhumda bu gezinti pek tat" 
lı hatıraların sonsuz cazibesi ile 
yerleşmiş bulunuyor; bunun için 

pek bUyUk bir kağıt kütlesini ö. 
niime koydum, kalemlerimi do ki· 
liso bekçisi yonttu. Şimdi içimin 
gözleri, yavaş yavaş onnana doğ. 
nı tmnanan yC§il fundalıklar a. • 
rasmda tenha bir yoldan baska 
bir ~ey g6rmilyor. 

6. İyice biliyorum ki o vakit bu 
öğlesonunda gezindiğimiz yol iııtc 

b•ı. Sanki ı;imdi de hanımeli vo 

yabangüllerlnin sıcak günlere 

mahrucı kokulariylc dolu bir hava 

teneffüs ediyorum. 

"i. Ağzım~ :ıçm:ırl:ın ur.un mUd. 
det ylirlidüktcn sonra "Renntc,, 
diye se~lendim. 

8. "Ne vnr, bay mektepli?" di· 
yerek baJjmı çevirdi vo kara göz. 
!erini liz~rime dikti. 

(1 ). Schwabstcdt ''c Ostenfeld 
köylerini kastediyor. 

(2). ı:"iı;kcit, <'bediyet: Von ı 
J<;\\iı:,-kcit hPr, il<'IC'bed, heı· za.. pazı. 

man. ı (7). Kerngt~ltDd: Pür sıhhat, 
(3). ı-;mcnfuo,;: Mütekait pro· 6ıhhat wı neş'e içinde yüzen. 

fesör, meslrk4f:n çekildikten son. 1 (8) .. \11fıei~hnen: Kaydetmek. 
ra da muallimlik sıfatını muha· 
faza eden kimse-, kıdemli. 

(4). J,cidlg (sıfnt): l'Jlenıli, 

rnenfur, can sıkıcı, der leldl~e 
Branntweln, meş'um rakı; cine 
lefdigo FJgnr o;pf(•Jcn, hazin bir 

çehre almak. 
(5). Koı;ıtb'iln~cr: Pansiyoner. 

(6). Pastor lod: Bu yerin pa. 

(9). lloldKt>lig: Dilber, gönill 
knpan, cazibeli; Holdscli'-'1<cit, 
~evi.mlilik, dilbPrlik, ~ekicilik. 

(10). H erri<'hten: H~ırlamak, 

bir cihete doğru tevcih etmek. 
(11 ) . Knlt'k: Çalılı:k, fundalık. 

(12). Düft: Koku, duman. 

(13). G~blatt: Hıuumcli. 

0 4). 11.aıı:erosc: YabangUlü. 

A N A L ı Z ve T E O R t 
I. Nishi zamirler (Bcrlehendo 

Firwörtcr) hakkmda aşağıdakj 

noktalarn dikkat ediniz: 
Ni.s'bt zamlrlf'r (Rclativpro-

nomcn). asli cümle (Haupt.satz) 
ile tabi elimle (Relativsatz) ı bir 

birine bağlar ve aşağıdaki gibi 
t.asrifc uğrarlar: 

Nominatif 
genitif 
datif 
.Akkusatif 

welchcr (der) 
dessen 

welchem (·km ı 
welchen (den) 

\''Clche ( die) welches ( dn.s) 

cemi için 
Welche (dle) 
deren 
Welchen (denen) 
Welch<' (dic) 

M'ısaller: 

a. der Held, dossen Geschfcbte 

deren dessen 
welchcr (der) welchem (dem) 

we1che (die) wolchcs (das) 

gekauft h:ıbe. ,cvi satm aldığım 

adamlar. 

<'. Das Buclt, dC86en leh mlch 
bediene, bana yarayan (hizmet 
eden) kitap. 

ich lcse. hlkAyesfni okuduğum d. man erwies ihm die Ehre, 

ımhT"amnn. deren er wilrdig war, layık oldu. 
b. <lie Leutc, deren Haus iôh ğu ilıUram .g&sterilııij. 

B A B E R - Akşam postası 

/Güzel An adolumuz :t6 
-------. 

___._.. -------- --

Anadoluga geçmek istigen l s
tanbullula:·a 1urdu ta.nılı7oruı 
KAS T O MONU 

Kastomonu vilayetimiz şimali 
Anadolula Zonguldağın şarkın. 
da Sinobun garbında Çankırının 
şimalinde kalan bUyük ve tabii 
~lliklerc sahip bir yurd köşe. 
sidir. 
Kastomonu~ .. d gidecek yollar 

ikidir. Biri deniz· yoludur ki ek. 
seriya bu yol tercih edilir. 

Karadeniz yolu ile Kastomo. 
nuya gitmek için Istanbuldan 
vapurla lneboluya geçmek icap 
eder. Oradan 90 kilometrelik bir 
şosOOen istifade ile Kastamonu_ 
ya gidilir. otobüs ile ~ yol 3,5 
dört saat kadar sürer. 

tneboluya her hafta cumartesi 
pazar, sah ve perşemebe günleri 
vapur vardır. 

Kara yolu ile gitmek istiyen. 
ler, l:stanbuldan Ankara ve Çan. 
k:ırıya kadar trenle giderler, ora 
dan Kastomonuya otobüsle beş 
saat sürer. Ankaradan da Kasto. 
monuya kadar otobils işler .• 

IKL1Mt VE TABlI 
MANZARASI 

Kastomonu vilayetinin civan 
tamamen ormanlarla çevrilidir. 
Gök ırmak suyu merkez Kast.o. 
nudan g0<$er ve bu mnağm teş. 
kil ettiği vadi Uz.erine §ebir inşa 
edilmiştir . 

Yeşilliktir, m.a.m.arası güml
dir. Bilhassa ilkbahar ve 80nba. 
hBr"na dQyuro olmaz. 
Kastomonumın iklimi bir kara 

rlclimidlr. Kışın oldukça mtihim 
soğuklar yapar ve mevsim uzun 
sürer. Hararet pek ender olarak 
sıfırın Ustüne çıkar. 

Yazları da şiddetli sıcaklar ya 
par. llkbaha.r mevsimi kısa ge .. 
çer. sonbahar oldukça uzundnr. 
lki baharda da hava mutedildir. 
,. w, ,. •r "' n R• dı yağ.,r .. 
Kastomonunun havası sağlam.. 

dır. 

(Bu .Utunda olmJ1IClll)anmam ıa.. 

zeCemiz yamadaki lnapollla Wrliklif' 
&"ÖadettcekJ.eıi 

EVLE..~ME TEKLlFLEBI, 1~ AKA • 
MA, iŞ VERME, ALDıl, SATDI 
&ibl tk'arl mablyetı bak o1mıyan kU. 
ç~ Dblan pU'MI& Defrolo-z.) 

Evlenme teklifleri 
• Yaş 34, boy l~ kilo TO, kara gbz

ıu orta tahsllll ve hiçbir gell.rt bulun.. 
mıyan bir bayan ayda 60-S:S lira gc. 
liri olan 60.70 yıı.şlan nrasmda bir 
mUtckaltıe evlenmek istemektedir. 
(L.M.H,) remzine mUracaat .. 66 

• Yaş 19, boy 170, kilo :s5, EUl göz 
lü, buğday renkli narin yapılı oldukç.a 
gllzel ev işlerinden anlar, evine bağlı 
bir aUe kızı boyuyla mütenasip, san.. 
ım, mavi veya ye§Il gl5ZlU ayda 100 
lira net geliri veya m&:l§J bulunan bir 
meslek ıahibl lle evlenmek latemekte,. 
dir. (E.Z. 07) rem.zine mUraeaat .. 67 

• Yıl§ 24. boy 1158, mwılkl bilen a. 
mer bir artı.st, cahşmak istemediği i
çin evlenmek arzwıuııdadır. MU.takbel 
eşinin 2~-10 yaglan arasmda orta t.ah 

gUll, gtızel otmaırmı J.stemckte~. 

(8.K. G). nlUılıM 1*3 ut•• 

Kıı..<ıtnomnudan bir görünfi\ 

Snml DURUM 

Kastomonuda bundan üç sene 
evvel yapılmış olan yetmiş beş 
yataklı modern ve her türlü asri 
tesisatı havi bir memleket has. 
tahanesi vardır. Hastahane şe. 
hir dışındadır. Hastahanenin üç 
mütehassıs doktoru, röntken teş 
hisi ve tedavi cihazları vardır. 

Merkez.de başka hastahane 
yoktur. Sıtma ve mücadele tcş. 
kilatlarmrn tedavi ve müu.de!~ 
evleri vardır. 

Kastomonu kazalarında hU. 
kümet doktorları, belediye dok. 
t.orlan ve ebe vardı:. 

Kastamonuda salgın halinde 
hiç bir hastalık yoktur. Bir za. 
m.anlar bir frengi yatağı olan 
Kastomonu b':lgül"l " eskı .. et'tten 
tamamen kurtulmuş vaziyette. 
dir. 

KÜLTÜR DURUMU 

Kastom.onuda. bir tane mubte. 
lit lise vardır. Bu liseye dt.ve.;rn 
eden talebenin yekQnu 1200.1500 
arasındadır. Ayrıca bir kiz orta 
mektebi, bir erkek sanat mekte. 
bi ve merkezde altı tane ilkokul 
vardır. 

Kastomonuda halk kültür ha. 
:rcketlerine karşı çok yakın bir 

I ş ve İşçi aTayanlar: 
15 ya§Uldaymı lise son smı! ren kG

lundan mezun olacağını; mali vazlye
timin müsaadesizllğt beni bir işle m~· 
gul olmağa mecbur ediyor; tnhsllimıe 
mOte!lMip her ne iş olursa olsun yap:ı 
bilirim. Riyaziye coğrafya 10 uncu sı.. 
nıta kadar ders hnzırlntabllirlm. Pra.. 
tik ve ansiklopedllt mıılQmntnn yerin 
dedir. Arzu edenlerin şu adrese mU. 
racaatlsn: 

Adres: Küçllkpazar Hııcıkadm mn.. 
halle.31 Tavanlıçeşmc .sokıığı 6 nu
maralı vde ld'ehmet Bayrı 

• 18 yaşında ortamektep mezunu 
bir genç mağazalarda, husust mücsse
ııelerdo yazı ve hesap 1.§lı>rlle me§gul 
olabilir. (Bedros) remzine muhcaat. 

• Bir yüksek lktuıat \'e ticaret mck 
tebl talebesi bir ticaret mllcsscses!.nde 
iş aranıakfadır. (K.t. 29) a mUracııat. 

• lT )'a§mda bir orta Uç talebesi 
be.sap ve yazı lşlcrlle meşgul o'!!:"""· 
ccktir. (Yetımoğlu 17) rcmzloe mil.... 

al8.ka göstermektedir. Münevver 
lcrin nisbeti yüzde otuzdur. 

ŞEHlR VE BELEDlYECILlK 

Kastomonunun su meselesi 
henüz halledilmemiştir. Kas. 
tomonu civarında çok güzel su. 
lar bulunduğu halde bu sulardan 
hiç biri §ehre getirilmiş değildir, 
Kastomonuda elektrik tesisatı 

vardır. Hemen hemen her evde 
dahili tesisat bulunur. Ancak 
Kastomonuda elektrik fiyatı pa. 
halıdır, yani kilovatı yirmi beş 
kuruştur. 

Kastomonuda güzel geniş yol. 
lar, parklar vardır. Belediye asri 
bir mezbaha vücude getirmiş ve 
yepyeni bir itfaiye teşkilatı kur. 
muştur. 

Kastomonunun ça~ısı munta. 
zamdır. 

GEÇİM ŞARTLARI 

Kastomonu ucuz sayılır .. Son 
günlere kadar evler çok ucumu. 
Daha altı ay evvel Kastomonuda 
beş odalı bir ev beş lira idi. Bu_ 
gün nihayet on liraya .çıkmıştır. 
Dört kişilik bir aile Kastomonu.. 
da 45 lira ile g0<$inebilir. 

Ka.stomonuda süt, yoğurt, 

• 318 doğumlu fabrikalarda, a• lye. 
lcrde çalışmış,askerllkle alll.kası bulun 
sunda ve kendisine l.ş \'creecltlerc 
minnettar l:alacağını blldirmelücdlr. 
(A.S. 2) remzine mUracant. 

• Bir orta Uç talebesi tatll znmrı. 

nmdn bir fnlirika veya mUesscsede 
çalış.mık istemektedir. (Y.O. 3) rem. 
z!ne uıllrncaat. 

* 13 ve H yaşlarında iki çocuğu bu-. 
lunnn kocası askerde ol:ın 80 ya.,ların 
d:ı ki!Jar ve 4 Usan bllcn bir baynn, 
hlr sayfiye yerinde, çocuklarına para. 
2ız ders verebileceği, ev hıınımma 

yardtro edeblleceği temiz bir aile a
ram:ıktadır. Keneli çoculdan 1.§e gt.. 
deceltlt- lstıycnlerln. '(Asker) remzi. 
ne müracaattan. 

'* Lt:ıe ikide b!.r genç taW zamanın
da çalış:ı.bilcceği bir iş aramaktadır. 

lstıyenlerin (A.R.P.) remzine müraca. 
atları. 

• Orta üçe kadar okumuş yazıSJ 

güzel bir genç I§ aramaktadır (S.V.) 
remzlllıe mllracaat. 

myeva, sebze gibi gıda madde
leri fevkalade ucuzdur. 'l're)-:J
ğı bile bazan 70 kuruşa kadar dil 
şer, hatta köy pazarlarından 50 
kuruşa bile alınabilir. 

Merkez Kastomonunun nUfw 
su 15 bin kişi kadardır. 

KASTOMONUNUN 
e 

KAZALARI ilıtıı 
Kastomonunun yedi kar.:ıSI : 

vardır: İnebolu, Taşköprü, l)ıl' 

day, Cide, Tosya, Araç, Kargıl 
Bu kazaların içinde en mühi

mi İneboludur. Çünkü KastOill<>' 
nunun iskelesidir. lneboluda bil 
orta mektep, dört ilk meırteP 
vardır. Havası güzeldir. Me)"'ll
sı boldur, ıklimi daha hafifti! 
!neboluda bir de küçük hastah" 
ne mevcuttur. Kaza elektrik i1' 
tenvir edilmi~r. İçilecek sur' 
fena değildir. 

Kazalardan ikinci olarak ~ 
ya gelir .. Bu kaza. pirinci ve Uzil
mü ile meşhurdur. Ahalisi zetı

gindir, elektriği vardır. Suyu fe
na değğildir. Bağlık, bahçelik ' 
çok güzel manraralı bir kazadtı' 
Merkeze 80 kilometre mesafede, 
dir. Tosyada hayat çok ucuzd\11' 

Üçüncü olarak Taşköprü ta'°' 
siye olunur. Büyük bir yan~ 
dan sonra yeniden imar oluıısJI 
bu kasabada elektrik teoıs:ıt 
vardır, suyu iyidir. Hayat çal' 
ucuzdur. 

Daday, Kargıl. Araç ve Cide el 
küçük ve şirin kasabalardır. Bııl' 
lardan Kargıl hem ?.Cngindit ~ 
hem de halkı münevverdir. o:~ il 

kasabalar da ormanlık ve gUf.el 
manzaralara malik kazalardır. 

Cide deniz kenarında uf ak bit 
iskeledir. Bütün vapurlar CldeY 
uğramaz. 

Umumiyetle gözden geçirildi-
ği zaman bu kazaların hepsi 
zeI ve oturmıya elverisli yer}ef 

dir. 

* 14 yaşında bir ortaokul ıaıc~ 
hayabnı kazanmak mecburfyetıJ'"' 

olduğundan her 1şi yapmaya ha~ 
(K.E. 1) remzine mUracaat. tJ1 

• Yaş 16 orta üçte, yazısı gUZcl ti 
genç herhangi bir mUesscsede e.s 
Ucrctıe yazı işlcrlnJ deruhte ede?J[I 
(S.Y. 27) remzine mUracaat. 

Aldırınız: , 
Apğıda rumuzlan yar.ıh olafl~ 

kuyucıılarınuzın naml:ırma il~ 

melttuplnrı ldııroh3ncml7:den ber Jf 
sabnhtnn oğ'leye kndar l'eytı _.ı 
den ı;oıım nldırmnl:ın rica oıunıı~ 
(S.l\l.A.) (Şans) (K.F. 98 1' 
(Emcltll) (S.F. 11) (Nur) (ıJ.tıılJ: 
(Bulmu~ 88) (R.F. 18) (K.ı..1·1,ıı 
(R. M. 108) (Bulmu!:! 38) ( g. 
(h. 12) (8 Z) (Kısmet kim) (~· t 
(R.ld'.C. 5) (Dilek) (E.833) (1'· fo 
(P.. 27) {Çalışkan) cı. gcpet ,, 
(Uğur XI) (M.18) {Asker) (OCiltısı' 
(Mukadder ne ise 12) (K.& 
CM.Ç.35) (Bürhnnl (Z.Z.) ([l. Cı 
(K.M.K.S.E.) (Jlkbahar) (?ı!· 
(27 s. R.), 



NAKLEDEN· 

Fethi Kardeş ~ 1ot 

~ ŞJ<, l stzrap ve his romanı 

:t"~hir Parkor. dil r ~ibi. bir 
koltu,i;a oturdu. Elinde kır:nw 
mar .. ke 1 a.plı mini mini bir not 
defteri tutuyor, r,<ınun açık du.. 
ran bir Ba.} fns.•.-0a ikid{' r.: .. .;a. •• 
kın ve serseT.Q Eer~m bıkıy'1r _ 
du. Bu sayfada knrIBinın inc0 ·ii~ 
ve düzgün el yazısiyle ı;~rrlli3ü 
bir cür:nle. her defasında katet" 
sma ~ıyor, zavallı adam ba;.G
na bir tokmak yemiş gibi yU.zUntf 
buruşturuyor, gözlerini .kırpı
yordu. 

Nakleden: Fethi Kardeş 

~4· 
kor:'l hir nğı;o;Jaıı. hakiki 

elli 'llduğu belli oimı.r.m mü
. bir hayret ooeri göster • 

! ~e! O mu ölmllş? Vah za. 

~tçi devam ettJ: / 1 

ltalunew, biliyorsunuz ki, 

~· Kanuni varisi yoktur. 
e Yetname bmıkmış ve be • 
tııı ar\adr..şlığı dolayısiyle tat-

' beni memur etm.l§. vam. 
enin en mühlın mnddcsı 
ce, elinde doğup büyüyen 
0flunuzu varis gösteriyor. 
taltiierin hayreti o kadar 
0'iu ki söyliyecek kelime 

ar. Evvela Leyla heye ~ 
hlebe çalarak mmldandı: 

.~"allı Ethem! Aman ya. 

. ö1ın11ş ha! 

ların o sessiz ağlayışlle 
yqlar, ruhtan gelme 

danııaıan belirdi. 
lee ~lilden ziyade müjde • 

111.iraaı dtışnııUyor. f&kat va· 
~ Cll.in ~a.rtlarmı ve serve-

taruu eomıağa cesaret e _ 

~u. .hsıl milhfm meseleye 

~~ilinek ~ln başka bir 

~\'allı Et.hem neden ölmtl§! 
~ilınıyonım. Bildiklerim bL 

eı 86ylediklermden ba:şka 

1 
ibaret: Bıraktığı servet 

tlbarue eıu bin lira kadar 
· Oğlunuz varlsllğf kabul 

ttıı talu:Urde "servet, gene 
ilme mucibince, Kızılaya 

~edecek. Oğlwıuz kabul et
""-~e adliyedeki muamele
._·"lre ile yonııacak değildir. 

Çok aUrmlyecek olan bu 

~ beıı meşgul olacağım. Yal-
~ bana vekAletname 

llznngelmektedlr. 

~eteeinı gtzlemeğe muvaf. 
"r tak 86ylendJ: 
~l'iıı Etheme! Doetluk de. 
~ Olur, Eğ~ cvlfi.Uanm 

\ eh ben de bir vasiyetna • 
1'ranıı ona bırakmağı dü· ,... . 
~: !UltımsecD: 
ı~eyt bizzat gelip anlat
t.wdotayı memnunum, dedi. 
··"11'21ıek dalma 1Yi bir "ey. 

~ ~ bir dOflttm kam 
."""'& evvel aralanndaki ıııa. 
t1eteeesını bizzat l!llSyledi· 

~kendim de unutmu!; 

' en fyf dostunun ö· 
tt. hııu hiç düşllnmilyordu. 

\... )it ile Od oğlu kederli 
l'eıetertyorlardı. Leyllı ge. 

• lllo taydı. Ara sıra gözlerini 

' 1l!'a luçkınklaM bastır. 
-~ ile ağzını kapı _ 

h i ' Tunaya inince, ilk 
~~ 'N"i~boltt kalesini mu· 

~Ul k 0Iauıktı. Bunu, ınfit 
'aı ar tıarnına Kont dö La

"' enen .. ı-
t GrltJ soy uyor: 

l. ı~ b~ Tuna boylarından 
•'ı~1 trleşiyoruz. İlk hedefi-

Udur:• 

~ 1lı 
'la1tt1~fızı Doğan B<'y vazi
tı ilnıı ' haber alarak. Bizans 
~<!~ tıdb· e bulunan Yıldırım 

tld' • U ırıyor ve padişahın 
bı'lt·ıı ratile vetişeceğinden e· 

UYor. Kal" içine- • her 

- İyi bir adamdı. Kardeşimle Bu melun defter tesadüfen & 

beni srk sık yemeğe çağmr, bizim· Jine geçmi.,ti. o gUn öğle yeme. 
13 saatlerce meşgul olurdu. ğinden sonra kansı sokağa. çık_ 

~e!~~e ~~ ::~ d:~~== nuş, oda i§lne gitmek ti7a'ey-
söylemek için dudaklanru oynattı. ken fena halde başı ağrıdığı için 
Nihayet epey dllşündllkten sonra: evd~ aspirin aramıştı. Aspirin 
·- Evet, dedi, beni çok seveı- tübfi tuv uet masasının bir gö

di. Ziyaretine gittlb1m zamanlar zünde idi ve klrınm kaplı not 
heni §efkatıe öper, severdi. defterinin yanında <iunıyordu. 

Raifin aklı fikri ise müjd 1cnen Ma.hir tüble bera.ber defteri de 
bu mira.sm, kapmm önünde bekli- almıştı 
yen ve yakında bir ka.bul kelime. Mahir Aspirin aldıktan sonr1 
sile içeri gi.reeek olan paraıun et.. defteri mesut bir gülUınseme ile 
rafında dansediyordu. Sordu: açmı&tı. Cahide, sevgili kansı, 

- Dava, itiraz falan gibi nıl..ı~r intizampervcıliğin mükemmel 
killi er çıkmasın? ve canlı bir timsali gibiydi. 

-- Hayır c.fendim. Ba. ko, miras· Defterin sayfaları dfizgün 
cı yok. Mahkemrı mese'e''i ise sn- birer çizgi ile ortalarından ay
dece bir formaliteden ir.Al'ct. Bana rılmıştı. Ç!zginm bir tarafımı 
vekalet verilince ben muamelele. Cahi..:e o günkü yemek listesini, 
ri silratlc intaç eder1ar.ı. öte tarafına da yn.pbğı alışveri-

- Sonra merhu•mun alacaklıla_ şi, ziyaretlerini, kocasiyle bera. 
n çıkar da ba§rmr.u..ı. dPrd çıkarsa? ber yaptıkl:ın ge7.intileri, hatta 

- O cihetten. <de endi!ieye ma. gittikleri sinemalarda gördükte. 
hal yok. ri filmlerin isimlerini ve oyna· 

- Oh çok ;,yi! Çok iyi! yan artistlerin isimlerile beraber 
Sa.bxk tuhrmyecl birden utandı; 1 not etmiş, randevularını bile yaz 

öğrenmek hususunda gösterdiği mağl unutmamıştı. 
aceleden ooğan müphem, insiyaki Şimdi Mahiri meşgul eden 
ve geçici bir utanma... not da bir randevuya dairdi: 

- Size bUtün bunlan soru§u - Saat 11 de randeırıım. 
mun sebebi oğlumun evvelden Masum bir tecessüsle defterin 
kestiremiyeceği gailelerden kur • 
tarmak arzusundan ileri geldiğini 
tabii anlıyorsunm.. M.lrasa konan 
ben değilim. ama ldiçliğii dilşUnU • 
Yonun. 

Tank, ağa.beyi.sinden daha fri 
yan olduğu halı1e aile arasında o. 
na eıan •'küçlüt" diyorlardı. 

Leyli birdc>nbire, bir rüyadan 
uyannıı§ ve i,fttJlf, bununla bera_ 
ber emin olmadığı, hemen hemen 
unutulnraş pek eski bil' şeyi ha • 
brlamr..ş gı'bi: 

- Zavallı Ethem Beyin serve· 
tini Tankçrğmıa bıraktığını söy • 
lemiştinlz değı1 mi! dedi. • 

- Evet elendim. r 

- Bu işe pek sevindim, vasiyeL 
namesile blld hakikaten sevdiğini 
isbat etm"5 oldu. 

Vekiletname meselesi için er. 
tesl gUn saat ikide yazıhanesinde 
buluşmak üzere randC'Vu aldıktan 

sonra giden avukatın hareketini 
oldukca uzun blr sUk!it takip etti. 
Sonra Raif, iki eliyle kfiçUk oğlu· 
nnn omuzlanna '\'11rnralc: 

- Koca tamı! dedi. kucakla.~r 
mı,>or muyuz? 

Tank gülUmsedi: 
- Peki baba, sen bfürsin. 
Oğlunu ~ yanağından öptli. Kcy 

finden kendini tutamıyordu. Sa -
londn dolaşıp duruyor, şarkılar 

mınldanıyor ve ikide bir ckrarlı_ 

yordu: 

(Devamı var) 

sayfalarını kan§tırırken bu 
cümle gözlerine çarptı. Evvela 
buna ehemmiyet vermemiş, fa· 
kat "bu saat 'be3 randevulan" 
na dair notların tekerrilrü il_ 

zeri.De içini bir endişe kaplamış, 
bu endişe defterin dünkü tarihM 
li sayfasında da amı cUml~ 
görünce .safa.hat peyda ederek 
~rini korkunç bir şUpbeye br 
rakml§tı. 

Ca.hide her gün öğle yemeği 
esnasında kocasına, o gün öğle
den sonrası ıçın tasarladıJı 

proğraını en küçük teferrüatina 
kadar anlatmak itiyadında idi. 
Mahir, kendisine günün yorgun
luklarmı unutturan bu tatlı ge
vezeliği zevkle dinlerdi. CahiJe 
o gün arkadaşı Süheyla ile bern. 
her terziye gideceklerini, Sühey
lanm ısmarladığı robun rengine. 
düğmelerinin kaç tane olduğuna 
varıncaya kadar tafsilat.. . 
anlatnm;, te.""Ziden sonra - saati 
de tasrih ederek - dönüşte bir 
yer~ gideceğini söylemişti ve 
bunlar esasen defterde de not 
edilmişti Fakat saat be§ rand~. 
vusıından bir tek kelime ile dahi 
bahsetmemiştı. 

Yalnız bu gizieyış bile onuıı 
aleyhinde ve Mahirin §Upheleri
ni takviye ed<'Cek mahiyette bir 
delil değil mi.} di? l\fahirin o 
zamana kadar görmediği bu 
gizli not defteri de gene bir de .. ı 

teşkil etmiyor muydu? Gözü 
tekrar defterin ~Ik duran say
fasına ilişti ve orada yalntt o 
zalim cUmleyi seçebildi: 

Saat 17 de randevum. 
Ne yapacağını şaşnınıştı. 

zihni :karmakarışıktı. Zihni o- ' 
radan oı aya atlayor, aklma ge. 
!enler hep kansına. müteallik O" 

luyordu. Ah! Evet, dikkatli dav. 
ranmamakla büyük budalalık et
mi§ti: Kansı kendisinden çok 
gençti ve evlendiği zamanlar 
yakm dostlan bu nokta üzerin· 
de onun kulağını bükmii krdi.. 
Fakat bu nasihatlar ona hep 
gizli bir kıskançlık mnhsulii gö
riinmüştü. Karrsı na1..annt•ı 

dünyada mevcut kadınların en 
namu3lusu ve dürüstü idi. 

Ba7.8.n Cahidenin gü7.el yüzüne 
hayran hayran bakarken: "- Bu 
masum gözlerin sah!bi asla ya· 
lan söyliyemez!" diye düşünür, 
karısı onun sa.bit bakışlarına şa. 
şarak sorardı= " - Ne dilşilnU
yorsun?" Zihninden geçenleri 
söylemeği münasip bulmayıı..rnk 

hir bir istihza ve istihfaf değil 
bir muhabbet ve samimiyet ifa· 
desi se?.erdi. 
Meğer Cahide ne müthiş bir 

komedyacı imiş! Kocasını kıs
kanıyormuş gıb; görünür, e ·ine 
biraz geç kalsa, onu, belli etme
meğ~ çalıştığı zannını vermeğe 

muvaffak olduğu bir tarzda is
tintak ederdi. 
7~valh Mahir bütün bıı oyun. 

!ara aldanmıştı! 
Hayatında ilk defa olarak ka

nsına karşı içinde müthiş bir 
hiddet ,.e wyanın kabardığını 

hisretti. Oturduğu koltuğa eliyle 
şiddetle vurdu: 

- O da diğer kadınfar gibiy-
miş meğer: 

Kalktı. odadan çıktı. lsine 
dönmek zamanı çoktnn gccmisti. 
F'akat şimdı iş saatinı falan dil. 
şündüğü yoktu; onun için şimdi 
yalnız"eaat on yedi" intikam 
saati meyzuubahisti. 

Babadan kalma evin çatı ara· 
sında ktnk dökük bir konsolun 
gözQnü açtı. Burada bir ayak. ,. 

u suali "hiç!" Giye atlatırdı. kabı kutusunda, kırık bir karyo-
Cahi~~ 1'fl'l:4Ue ~-1~m ayak tekerleklerile bu ara· 

vinde görmüş, beğenmiş, kızın da. bir tabanca ve kurşunları 
annesinden önce kendisiyle an- duruyordu. Bu. eski sistem. 
taşmıştı. Evlenmeleri bil' aşk kocaman bir tabanca idi \'C baı;ı

mahsulü idi. ka herhangi bir \'esile ile eline 
İçini ~kti: Ne bcdala adam. ge~.se ona ancak giilme arzusu 

dı ! Hiç bir gilzelliği ve cazibesi veriyordu: fnk::ı.t o gün tabanca. 
olmayan kendisi gibi bir adamm yı ;ntikam hırsmın ş;dde>tile mü· 
aşktan bahsetmesi ne sersem· tena.sip bih·i!'diik e <:?;ördü. 
likti ! Yakr§ıklı bir adam değildi Bütün ''aşk yiizünden cinayet .. 
ve bunu biu,at kabul edecek vakalal'mın müstak'hcl kahrn_ 
derecede iddiasızdı. Evvela kı. 
saca boylu idi, halbuki kansının 
uzun boylu erkeklerden hoşlan
dığını evlendikten sonra farket· 
mİ§ti. Sonra yakın bir istikbaı
de Rayanı hürmet bir cesamet 
peyda et.mek istia:adını gösteren 
bir göbeği vardı :ve saçları ba. 
"'mda bir hayli seyrekle~mişti. 

Göbeği kıvamına geldiği zaman 
başının da tam manasiyle cas
cavlak olacağı riyazi bir kat'· 
•·?Ctle muhakkaktı. 

Fakat bütün bunlara rağmw 
Cahide onu sever görünmü~tü. 

Kocasını ara sıra "bebcruhici. 
ğim !" diye cağırışında bile mn-

manlan gibi "maks~dım onu c:a. 
dece korkutm"lt·'" cl"w• dfüıiin<'· 

rek rov~lver; d 1durdu. 
Soknkt::ı ine<>. ilil·' re karlar 

işleren so17•ık bir va'r""'r c:;ura
ttnı kf1•1ıt"1 .,,.n .. ,:ı., l""'h;1 'uuıı 

aldırış bile etr• i n rlırir'I o<' 

t<ıMt fi'~iTlN 1 ~ .,ol •:. l.·"ı' mi· 
vol(tulqr~ rorır-·""\ ' l'Ç' ~"r<-;n!z'· 

deme<ri bile .,, •1 ~'merl"rı ···i· ··. 
dii. 1'"'1; ,. ,.., .... le ve k-ır·ıı""'"l"l tn 
baıl<'rırh 

1'err.in'n 11 .. ı,,,_,ı • •I b•nnnm 

öniindc. b,ı .. biı: : ~··.,·ırcı .. ,"'ll"R 
içerek. uzıııı rri' ıi ,,,. h<'k'"d; 
!=:ı~1klam l'.'lrnııcf•~ R:ı ·1111 e;;._ 
diJ("C c;ı..,ı.·~"'''"'''"' 1 P'lnr ,..,.,, 11 C:l 

Tfo-.:tem yalan · ı) lı~ t ~·,..d·: ihtimale karşı · bir senelik erzak 
yığıyor ve kapıları kapatıror. Al
çak burçları derhal yeni duvarlar 
ördiire!ek yükseltiyor. Doğan Be. 
yin kaleyi muhafaza: ve müdafaa 
edecek kadar maiyeti ve ni~ncı
lan vardı. 

Doğan Bey bu arada .Niğbolu • 
da bulunan yeğeni Rüstem Beye 
de güvenmekteydi. Rü:;teın çok 
yala~kh, çok cesur ve atılgan bir 
genÇti. Firuz Bey maiyetinde bir 
müd'ict Geliooluyn giderek do ~ 
nanmanm ıslahına çalışını~. sonm 
Yıldırımın takdirine mnzhar ola · 
rak Tunaya gönderilmişti. 

KALE iÇiNDE BiR AŞi< MACERASı 

- E\et am.:a' de=li. Onu '-t>\' 

\"orum. Benım onunıa be:-a.ber r.rit· 
rnem <!oiru oiamazriı. Onu bumda 
a'ık)~ :ayı diô._ü.,düm. Bir hnıam 
'ar·a. bu dhc:üncenvh.•n rııı 'ak 
tinde' ~ı,e:-cfrı~ t"11C"l';"n iir 

0(.'(li \e amca,ına y:ıhardı: 

Rfü;tem Bey En!k -.oyvodası 

Prens Mirçe ile görüsüp dön.erken, 
Niğboiu; a uğramış. ve ken\lisine 
orada kalması Doğan Beye yar
dım etmesi padısah tarafından 

emrolunmuştu. 

Kale kapılan kapandığı zaman 
Rüs~em Bey, kasabadan çıkmak 

isteyen bir Macar kızını da orada 

. ı . 
alıkoymuştu. 

Marta Mirçe, Eflak prensinin 
akrabasındandı, hatta aynı aile 
ismini ta~ıyordu. 

Marta gözünün renğini Tuna -
nın mavi sularından nlmıştı. Bü . 
tün çocukluğu ve gençliği Tunada 
geçmiş olan bu güzel kız, Rüstemi 
görmek bahanesile Niğboluya gel· 
miş, kale kapıla:n kapanınca kale 
içinde kalmıştı. 

Onun kale içinde mahc:ur kalma 
smda Rüstemin rolü vardı. Rüs -
tem. o güne kadar: "Seninle bera· 
ber kaçacağım!" diyerek, Martayı 
avutmuştu. 

Marta o tarihte on sekiz. Rüs
tem de yinni sekiz ya~ında idi. 
Aralarında on yaş fark vardı. 

Martamn babası ölmüştü. Marta 
Tuna ooylarında ihtiyar halasmm 
yanında otururken. Rü tem onu 
görmüı. Niğboluya da\'et etmişti. 

Rüstem Bey o giine kadar baş. 
ka bir kadın sevmiş veyahut her. 
hangi bir kadın peşinde koşmuş 
değildi. O da amcac:ı Do~an Bey 
gibi ai;;ıırb~lı bir erkekti. Doğan 
Bey, Mart.arun kale içinde kaldr 
ğ"nıJ duyunca Rüstemi ça~ı: 

- Bu km S..-"n mi alıkoydun bu
rada? diye sordu. 

- Marta rok tr--niz ) ürcklı 'P 

gözü açılınnmı~ h:r kızdır. Belk 
yarın mü'-liimaıı olur. \anımızda 
kalır. Ben her halde onunla ev • 
lenmPk i"tiyorum. Onu bana ba 
ğışla! 

- Peki ama. o. bize duşınanlığı
nı re,men ilan edcıı Ef1ak pren i· 
nin akrabasmdandır. Böyle bir 
kızdan insana hayır gelir mi, 

- Eu kızın ne suı;:u var amca' 
Eflfı~ pren~i Mirçe Türklere ka~ı 
baş ln.Jdırdrsa onun cezac:ı,.. ver
mel< gt>rektir. Bu kızın bize karşı 
daima. başı iyikdir. Çok ma·um. 
temiz ka1bli ve bana çok bağlı o . 
lan l>u kızdan ben de ayrılamam. 

7 

nl şırıl sular ~ıyordu. Pal· 
t.osunun yakasını kaldırm s ol
masına rağmen yakası da su 
iı:ind . •eli. Kravatı ipe benzemiş. 
ti. lçinden ağlamak arzulan gc
liıoı ~endısini gilç uptedebilL 
:yordu. 

Cahide, arkndaşiyle beraber 
terziden çıktığı vakit, onu, mak
tan, uzun uzadıya ve kendisini 
yabancı bir kadınmış gibi aey· 
retti ve her zamankinden daha 
güzel bulduğunu mahzunane iti
raf etti. Kansının yanında arka.. 
daşı olmasaydı muhakkak koşa
cak, Cahideyi alıp bulacağı her 
zamanki bir behane ile eve gö. 
türecek, saat on yedide ba.§'ka 
yerde bulunmasına imkan bırak
rnıyacaktı. Fakat kendisini t.op
lndI. Hayır! Böyle yaparsa §tip· 
heden ilelebet kurtulamazdı. Sab 
retnıeh ve şüphelerinin yerinde 
olup olmn.dığwı anlamak için 
saat beşi beklemeliydi. 

Be. berin karşı sırasında bir 
sinemanın antrC"Sinde yarım sa
atten fazla bekledi. Soğuktan 

sırtına ~ancılcır girmi'), ayaklan 
yarr donmuştu. Şimdi o meş. 
um not defteri önünde olmadığı 
ıçin, yavaş yava.5 ümide d~c;ıne
ğe başlıyordu. Acaba haksız ye
re şüpheye mi duşmü..,tü? Kan
sı belki şimdi berberden ~ıkınca 
doğru evine dönecek, müşterek 
hayatları tatlı ve yeknasaklıkln 
eskisi gibi devam edip gide<.-ek. 
ti. Adak adar gibi ic:inden ta.ah. 
hiitlerc girişiyordu: Eğer karısı 
böyle yapars:ı. ona fovkalfı.de bir 
hediye alacaktı. Mesela bir .... 
Hulyasına birdenbire fasıla 

evrdi. 
Cahide berberden cıkmıştı. 

Bir an düı:;ünür gibi kc1ldrnmda 
durakladı ve sonra hızlı hızlı 

yiiri.mıcğc b'ıslndı. ::\1ahir kendi
sini bclli etmeden onu takip et
mekte mUşkülfı.t çekiyordu. 

Kadın nihayet büyük bir a
partmandan içeri daldı. Mahir 
onun izini kaybetmek korkusu~ .. 
la ihtiyatlı hareketten vnzgeçe. 
rek koştu. Apartmand.ın ~lrdiği 
a sansör hareket etmı!.;fi. 

Asansörün üçünt·ü katta dur
duğunu, sonra aşağı ınmeğc 

başladığını gördü. Bekleınedı>n 

merdivenlere ko~tu, basamakla
rı ücer dörder atlayarak Ü<'Üncü 
kata rıktı. Zili kırar gib çaldık
tan başka Rabıt"'lızlığındo.n ka. 
pıyı ~mrukla.dı. 

Bır hi;-.mel<.'i kadın bu teliı..'}lı 

zi) o.retçiye kapıyı hk teHiş..,;z 

nçtı. Mahir onu iterek içeri 
daldı :\Tini mini bir salondn Ü7R. 

ri ~a~ t<.' ve mcemuo.larla dol ı 
b;r ma~yı çarpıp dı>vırcrek ka_ 
fe~ınde bır vah. i hayvan gibi 
dcla~tı ve l'<'!;:n:ıcn gelen hi~ 
'l'PtC'i, ~akmun ı:ıiı perdr i}ı> ay· 
rılmı. kısmını muhafza €tmeğc 
davranınca o ıslikamete atıldı. 

!' rd yı <'ekmek •c:terkr>n kopar
dı \ <' i~c.>n g rch. 

Earısı orad .. bn koltuğa sırt. 
iı tu uzanmıştı. Arlrnc:ından gör. 
düğii bir erkek bacı ucunu .. 
duı ıN' onn do<Tru cğilmisti. O· 

(1,fıtf<>n ... n)1"1n ı ~"' irtnlz) 

Ecer l ::ı c.>d<'n çıkMa ... mı emreder
•n ·• n d rmun a lx .ıber çıkar 

ıı:ıdt n. 
R j tt·m ,< ııı ... ozü, u 'i()~ 'cmı tı 

1 :i!;t"f f ıc ğan Be~ tecrübesız ,.c dlı 
... üncP<: 1 bi adımı ol ... aydı ''anı: 

")) fnl it rrı•züm görıncc:in eni!' 
dt> Pvc· Ru tem gıtme:!t> hazırdı: 
:\11 t ı' ı al 10 !;!ldl!CCktl. 

8' l:ket \e.-c:ın kı. D'l~an Be) 
bu •eı. "'·ıı-..;z.ıği yapnı::ırlı. Omuz 
-ılk ... •k: 

- Pddh:ı. dedı. takat 1\larta 
rC' it ol 3 ,)izim dü.;marıımız olan 
bır udama menı;uptur. Onu iyice 
~dz 'ıd::ı,ine almahs.ın! Ve hiç kim 
.:;e ile temas cttirmemelisin! 

- Sen merak etm0 amca? Ben 
onu ki1 e içinde, kale kaöar muh
kem mahh~ bir evde adeta 
hnp~tmic: gibiyim. O burada hiç 
kımsay tanımaz 'e hi~ kimse ile.> 
ı:ı;örf.:;mez. Sen onu burada yok bll 
\e mü::terih ol: 

( Son11 11arm) 
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ANKABADA 

G. Saray ve Fener 
ilk n ıaçıarını bugün oynuyor 

Ankara, 8 (Hususi muhabrimi.ı:. 

den t~lefonla) - DUn sabah eks· 
presle yola çıkmış olan Galatasa. 
ray ve Fener tnknnlan neşeli bir 
yolculuktan sonra dün akş.:Lm An· 
kara}:a muvasalat etmişlerdir. Yol 
culuk esnasında her iki takım o. 
yuncularmm dü ünce \"O kananL 
lerl Ankarada her iki ma~larım 

da. kazanacakları merkezindeydi. 
Garda her iki takım çok kala -

balık taraftarlarlle kal"§ılandılar. 

Buketler verildi. Ve takmılar ta • 

raftarlan amsmda samimi bir grup 

halinde otellerine çeklldiler. 
Galatasaray vo Fcnerbahçeyi 

§ehirlerinde seyredecek olan An • 
karalılann heyecanlı olduğu bel • 
liydi. 

Bugün stadm daha yannıdan 

önce dolmağa ba ladığmı otelin 
penceresinden göriiyorum. Maçla. 

rm zevkli olacağı şüphesizdir. Ho· 
le Mlı gUnO Galatasarayla Fener 
arasmda yapılacak maçm heyeca
nı imdiden hissedilmektedir. 

K ium Bt:RK~n:s 

Mersinli Ahmet - Tekirdağlı 
güreşi pazar günü yapılıyor 

Mersinli Ahmctle Tekirdağlı 

Hüseyin arasmdaki iddialı güres 
kıırı;ılaşması pazar günü Şeref 

stadmda yapılacaktır. 
Tekirdağlı Hilecl•inin ka~ısmda 

rorlu blr rakibin bulunuşu ka11Jı _ 

la5may1 hakikaten heyecanlı bir 
§ekle sokmaktadır. 

Mersinli Ahmet bu müsabakaya 
hazırlık mahiyetinde olmak üzere 
perşembe gUnU Fatih güre5 klü
bünde Çoban Mehmetle sıkı bir 
antl'enman yapmıştır. 

Sipa ~ iocağıııda Y apılaıı 

Konkur Hipiklerde 
Melahat Aksel birinci oldu 

Dün akoam Sipahi Ocağında kibar 
bir "sc-l~I kalabalığı önUndc hazırlık 
mil4Av....<a.ln'ı yapılmı t.ır. Programda 
heıa manı auam::ı. hem ckı at terbiye
si {D:-esaj) mUsarokalan mevcuttu. 
Manı aUamn mllsabaknlanna. 'i ki.,t 

girdi. Parkuıda tasnif hata üzerine 
ıdl. Hat.asız bitirenler anuımda mani
ler gittikçe yUkseıtU ... rek en sonunda 
kim hatasız nUarsa o knznnacaktı. 
1lk parkuda Bayan MeıAhat Akscl 
(Sahap) ile, maruf futbolcu Bay Ni. 
hat (Efekızı) lle, Bay Kemal (Doğan) 
De. ve yine Bayan MelAhat A~I 
(Kreatura) ile hatruıız atladıklarından 
manialar yUk&eltlldl, bu dl!rt hayvan 

bu parkur.; d:ı hata.~nz bitirdiler. Bu 

iskrim birinciliği 
Uugiln ıuıt 16 dıı Taksimdl•ki 

Dağcılık klübüııdc ı~tnnbul iskrlnı 
birfnclliklt•rfııc haşlıuıa<·aktır. 

--<>---
Hakemleri davet 

btanbuı böl .. ı atletiz:.m ajıuılığnı.. 
dan: 

4 - lılayıs pazar ı;UnU Fcncrb3.hço 
stadmda yapılacak dört şehir aUellzm 
mtlaab:ıkalarını idare edecek O§ağıda 
2afmlm yazılı hakcmler'.n s:ı.at 13 te 
rotteıı teşrU buyunnnlnn rlcn olunur. 

Jale Taylan, Mübeccel Argun, .A_ 

dil Giray, Tcv!ik .BO"ke, Cemli Uzun. 
oğlu, Firll?.an Tekli, Dr. Nuri, Sadık 
Saylan. Mecdi, l. Bakır, C. &,arnn, 
Neriman Tekli, Mufahham, Mufabham 
Etmen, HalClk Helclmoğlu, Ynsuml, 
.Agopyan, Musa KAzım, Namı! To. 
fekçl. 

AUeUerdcn do !simleri yazılı olan. 
Iarm caat 13 te hazır bulunmaları 

IAzmıdır: 

Glyasettln, Faruk, Kostnnti. 

daya birisinin fırtınagibi1 girdi_ 
ğini duyunca başını çevirip kor
kudan ziyade hayretle baktı ve 
Mahir geriledi. 

Bir kabustan kurtulınuı; gibi 
birdenbire ctrnf mdakileri vazıh 
görmeğe başlamıştı. Gillmek is
tiyor, fakat ancak sessizce ağla. 
ya:biliyor, gözlerinden yaşlar a
kıyordu. 

Artrk l\lahircc de hü\'İreti 
meçhul olmayan erkek ise, elin. 
de mesleğine mahsus bir filet, 
muhtemel bir tccavü7.e kar§ı 

müdafaaya g~~eğc ha.zır bir 
vaziyette beklemekteydi. Adam
cağızın onbeş yılı bulan meslek 
~yM?nda dişçi muayenehanesi· 
ne, elinde tabanca ile bir delinin 
hlicum etmesi ilk defa bo.!]ına 
gelen ;\tiı· hadiseydi. 

sefer man!lcr (1,40) M. ya çıkarıldı. 
Dar ı;s.nada bu yüksek mo.nller çok 
heybetli duruyordu. Bu sefer parkuru 
yalnız Bayan MclAlıat Akse! (Salıap) 
ile ':uıtaBIZ bitirdi ve birinciliği aldı. 
Prcmı Halimin (Sahap) 1 mıuıllcr 
yUkscldlkço kudretini ve ktl\r;iğinl 

gl!&le.rlyordu. Bay Kemal <.Pl.>~UJ) De 
lklncJ ve Bay Nihat {E!ckızı) ile ,u. 
çUncU Oldular. Bundan sonra yapılan 
(Drcaaj) mllsa.00.kasında Rougier bi· 
rincl, Bay Kohen ve Bay Kemal nynı 
puvanla ikinci oldulıır. Seyirciler ara. 
smda bulunıın Beyoğlu kaymnkamı 

Bay G:ı.fur kazananlara kupalan verdi 
MUsabakalardan sonra OCak salon

lannJa danalı bir atqıam yemeği ve• 
rilml,ıir. 

Hususi maçlar 
Pnzıır gUnü .·eref stadında Be. 

3iktm; · Beyoğluspor ve lstnnbul
spor - Şişli lakımlıın arasmda hu. 

susi futbol maçları yapıla~ktır. 

---0---

4 şehir birinciliği 
Pazar günU FcnM stadında An· 

kara, İstanbul, Balıkesir ve lzmir 
atlet gnıplannm i§tirnkilc saat 
14,30 da 4 5ehir biıinciliklcrl ya. 
pılacnktJr. 

-o-

Güreş müsabakaları 
ltotaııhul Bölgeııi Güreıı .~Jıanlığrndan 
1- 4 mayıs pazar gUn U saat 14 te 

Mehm~t Ç-Oba.n, Ahmet Samsunlu ve 
Adnan Yurdaer takımları arasında 

güre, mUsabakalan yapılacaktır. 
2 - Tartı 11 den 12 ye kadar de. 

\'am edecektir. 
3 - İ§lirli.k edecek gUre§Çllerln yu.. 

karda yazılı tartı saatinde Fatihte 
güreş kUibUnde hazır bulunmalar 
tebliğ olunur. 

--0--

Bisiklet yarıtları 
lsbnbul Böl~l Blıüklet Ajıuılı!fn· 

dan: 
1 - Seri bisiklet yarı§l:ınnm be;:ıln. 

el ve sonuncusu 4.5.1941 tarihine mU
ıradl! Pazar gUnU sabahı Topkapı • 
Silivri yolu Uzcrlnckı ve ııso kllomet. 
relik blr meııafc dahilinde yapılacak
tır. 

2 - Yansa tam saat 8,30 da ba§• 
!anacaktır. 

:: - Bu ya.rt§a Bursa, E8kl17ehir ve 
Kocaeli Bölgeleri bl3lkletçllerl de IJ
Urfık edeceklerdir. 

4 - Koşuya lşUrAk edec k bisik
letçilerin hazırlanmı§ olduklan halde 
yarış saatinden evvel Topkapıda ha· 
ztr bulunmalan ve ııılmlerinl ba~m 
heyotınc kaydettirmeleri lı\.zımdır. ' 

Gt-e 1 la11lıu yarı ıı i UrAk e<~e. , 
nıezler. 

Ba,, Dif, .. lf eale, Grip, .BOID&~inna 
Ncmalji, Kariklık " Batan Ağnlariinm'U>erbal Ee1er -... . ...... ,... ı ..... ..... tıtur.\T'A~Ult.EVINO!N SAllNINIZ. 

Htl vtRot PUU.U KUTULARI ISRARt.A~ISTfV1141Z . .. . . 

Muhnr.ımt:.a bcd .. li (1440) lirıı. o;nn 3000 kılo Bor yağı (20.5.04.l) salı 

gllnU saat < ı '} 30) on buçukla J:-1.nyd:ırpaşa&. gar blnnsı dahilindeki komlıı. 
yon tarıı!ır.dan zıauıı·iıklr. .satın ıtlınccaktır. 

Bu ~ gir:uek lst•ycnlcrln (216) limllk kaU tcminııt nı kanunun tayin 
ettiği vo-1.1.ıue oı:Jlktc pazarlık ı;Unli saatinde komlsyon:ı mUrncnatınrı ltı
zımdır. Hu tşc ait §nrtr.amclcr koın!Pyondan parasız olarak da~'ltılmaktadır. 

(8432) 
:i:$'i: 

Vagonlann tahnıll ve t.nhliy'? mU<ldetıeri hakkında tatili davet tıı.rüesine 
yeni IJfr zcyıl yapı.mı,ur. 

Bu zeyıl lliuclHncc ııcncnln i>Ullilı aylnnnda ... e her istasyonda sarnıçlı 
vngonl:ırm bmcll ve talillye m•ldd!!tleri (6) ve diğer vngonlnnn tahmil mUd.. 
dcUerl <f>) v: •ablly\! müddetleri (4) &aat olaznk tesblt edilmiştir. 

Bu ~nat!~rde oraya giren tatıııcri dah!I ve anbarlnnn lmpalı kaldıl;'t 

muayyeı:: gece ıısli2.Uerl ve resmi tatiı gllnlcrl hariçtir. 
Bu ta~·:rc ~ylı 1.6 90 tarDur.dc mcrlycte girecektir. Bu tarlbtcn tUba. 

ren 3.1~.lOJR uır~~ltıd<'n mutcoo:- ınrifc zeyli ldğvedileccktır. 
Bas-u.ıluuıe ve ~cnk anba.rlarma vOnıt eden tam hnmulcll vagonb. 

mı, cwelc. Olr. edilen ~arUar da?u!ınde, idarece t:ahliyCJerinc 1.6.941 tarihine 
kadar ;:it!V.lm edilecekı:ı. 

lzmlrdo "Als:ı;ıcnk. Kemer ve Basmahane., tam vagon muamelesine ta. 
bl hamt:li!lenn tahmil ve tahUyeı.eri>"c d:ıir olıuı D.D./509 No. lı tarife 1.6.941 
den IWmr-en ta.tbik mevklindcn kaıdınlacaktır. 

1'"'azla t.a1'Bi1At için istaayoıılam mUracaat edilebilir. (28 1) (3418) 

c • • 
Muhammen bedeli (2000) Ur.ı. olan 10000 adet !?5X300 m/m cb'cıdmd:ı. 

ik1 ta!'ll.flı dem:.r tcstert' lA.ma.ac (9.5.941) cum:ı. gUnU saat {11) on birde 
liaydaqıa.,ada car biııosı dahllL'ldekl komisyon tarafmdan açık clcsiltmc 
usulile satın a!.-nacakbı 

Bu f§O girmek IBUyenlerin (150) liralık muvakkat teminat ve kanunun 
ta)in ettiği v~lkle birlikte ckslltruc gUnU saatine kadar komisyona mtıra. 
caatııırt 19.zımı:!..-r 

Bu ışe aıt ~rtnameler komisyondan pa?"UJZ olarak daj;"ltılma.kttdır , 
(3154) 

i.CARET QFiSiNE MüSABAKA iLE 
Memur alınacaktır 
Ofit;lnılze, ylikse!i mcktt'p nıczunla.rı ile ilse \'e ortanıc:ktep mczuıılan 

ara..'imda ıııliaabaka ile memur clına.caktır. l\lllsabaka lmWıaıılıın tahriri 
,·c şifahi Glmak fü.ero iki kıııımdır. Tahriri imtihan 15 ma3,ıı &n ı.erııcm
be ~ıi tı.ıa.t 15 t" Bah~ka.pı 4 Uncii \'akıl Handa t tanbul Ticaret ,.c 
!1Sn41~1 oda ı içtima salonımda yapıla("aktır. Gilnü a3 nea tn3in edilecek 
llıın ıjlrahi imtihana ıtlrebRmek lı;ln tahrirf imtihanda nıunffak olmak 
ıınrttır. tm~lhana talip nlanlann memurin kanunu ilo 8659 numaralı ka. 

nunda yar.ılı \'l1&1nan hal:r. olıımlıın ve bunlan mülJ(\\ 31n \'CS&lkin ll!lıl \t"
ya mutlSddak ımretıerlnJ askerlik hi:r.mctlertnl bltlrdlklerine dair \"(' lka.. 
lannı ti.ı!lll bir t.t'rMimclhal •le h:ıklannda nıalö.mat nlmabll(l('f'k klnuıeJ~rlıı 
m11\11zı.ıh isim ve a.lre!'lerlnl hlr lı..tlda. ile 10 m:ıyı 94 ı euına..W. ı günü 

i.lğlr-3 e kadar .B:ıhe~kapı Kutlu handa Ticaret oftslne tenli •~melnl ııı. 
zmtdrr. 

b!üsabakada kınanacak menmriar 6 aytdc bir tecrübe de..·resi g~l
rooekler ve l'hllyetıerl !lllbit olnu3 .. nlarm hJtblr iddia haklan olmamak O. 
:ıere l'azlft'll'rlne nlh:cı3ct , ... rile"4:·ktlr. 11(',\RET O•"ISI 

Sıhhat memuru arauıyor 
Tü.~ hım• ~urumu ba\'Reılık dalreı!ıi için a~kl ı;artlan bat~ olmak 

üzere 71.'i Jıra Ucreuo b!r ı;Jhhat memuru alınaettkbr.Tnllplcrdcn ısta.nbulda bulu 
nanlanu 'lU:-k hava l:urumund3. !ıavacılık mümessilliğine ve diğer mahaller. 
de bulunanl:ıı:rn c!cı Ankarad.'\ h&,·ac:ılık dain.--al ge.ncı direktörIUğOnc mUra. 
caatıarı nc.n clunuı. 

ı - f.ıhhıye mektebi mezur.u oımak. 
2 • Ya!}ı ,kıkrt.an yuknn bul11nmnmak ve faal hlzmete clve~li vlduğıı. 

nn dair tnbio rııporu bulunmak. 
S - ŞlmG!ye kadar çal~mijj olduğu yerlerden vcrilml§ iyi hal kil!lılları. 

nın bu!unma81 
• - Kabil l'!d!lt>cek oıan sıhhat memuru lnönU knm{>mdn tsllhdııtn edi

lecekti·. {BJ13> 

3 MAYIS - l,M1. 

KIZILAY CEMiYETi 
11111Jld MEBKEZİNDEN: 

1 - Azami (250) liraya kadar aylıJC üc 
ve ayrıca mesken ta?.:minatı verilmek üze 
Kızılay Cı~miyeti Umumi Merkezi 

Muhasebe Kontrol Servisine Bir Şef 
aluıııcaktır. Talip1c.rfn no;uı;"'lıta ynull C\sW haiz olma ı !l'lzımdır. 

A - YGk"Pk m"lftcp .nc7.unu olnı ll•, 

B - .A kerllklo m .. lkl bulunıuamak, 

O - De\·lct dlı\•:ıır \oya mu scsatmda \ C'ya :OOııl.alarda uzun dl 

d ı mnhasebo \"C mtıameınt sen 1 lerinde ~ ,·~-a müd 
glbl \'tlzlfcıer görmn, olmak, 

1 ç - 11-Ju~ti t.>m olmak 

% - 1'ai'p ol!U',aklarm, bir mr.lrtuptn, mm·eut nıcJ.."tep dlploınuı, 

1 hştıt.brı ·orl,..rdcıı nldıklan ııon&enrlslcrl \'O '\'eı;ııılki mii8blteıl<"l'l , .. 

kıt'a fof.ojtrafilerl ve bir n\l!ihn tcrcüm~ blil \1Uakalariylc blrtncte. 

l\fııyıı. Hltl tn.rihlne l:nd.u, Aııknrnda KtzılaJ OellliJoU Merkezi 5k-U 

U:UrlÜğlinc mUrncu:tt tmeleri '\c mUmcaat mektubunc!a kmdl na.K1D'""" 

mııJOlll!lt verebilecek tanmmı 

cylcmt.'kri l.i.urudır. 

1'n'Lo;.'1 ;lt•ıtıcr•lı>rl nazun cilk~ate nlmarak, C\'snfı matlübc31 halZ 

dukl .... ·; 'lnl'w ılan taliplerin taaddüdü b:ıllnde amlarmda bir m"' -·-· 
açılaeakbr. 

....... ................ liilİll .. ~ 

flsianbul Levazım amirliğinden verilen 
L haricJ askeri kıtaah ilanları 

Poltıılıda bina tamiratı yapttrılacııktır. Keşif bedeli 20.205 Ura t 
3030 fü&. .SS h-uru~tur. lhaleSi .G.941 çargam bı\ gllnU s:ıat 14 tc 
An1tat"lda M.11.V. aatmalma komls~onunda yapılacaktır.Keşif evrakı :ııJ 
rll§a. komisyondan almır. Tı:ıtlp1erin bclll vakltto komisyona gelmeleri. 

o(2333 • 3346) 
* • • 

Bclıl'?' çütine tahmin edilen fiyatı 820 kuru§ olan 20.000 çift soıs 
Up kundurn pazarlıkla mUnakıuaya konmuştur. lhales! 5.5.941 pazart~ 
nü saat 11 de Ankaradıı :M:.M.V. ı.atmaıma komisyonunda. yapılncaktn'• 
teminatı 1~.{100 liradır. Evsaf ve enrtn:ımesl 820 kuntaa,komlJU-ondıın 
Taliplerin l!clll vakitte kanuni vcaikalarlJo komisyona gelmeleri. (23d 

···:t:=·· 
Beher :rı~trcslnc tahmin edı7~. f;~atı 339 kunıg 50 santim olan _. 

metre .nııtrıı kılıflığı kumaş pl!.U\rlıkla satın alınacaktır. İhalesi 6.5.94J 
gllnU saat 11 do Ankarnda M'.:M.V. sntmaım:ı. komisyonunda ~11 

l{atl tcmi:ıı.b 9250 liradır. Evsa! \C ıartnamcsi 340 kuruşa koın 
lınır. Taliplerin kanuni vcsikalarllc belli vnkltte komisyona gelmeleri. 

(2349. 3ill). 

*** 
Bebe:- metl'e3ine tnhmin edn~a fiyatı 830 kuru§ 50 santım olan 

metre .ı:apJtı~k kum:ıg pazarlıltla cklilltmeye konmu§tur. İhalesi e.rs.!JIS 
günU saat 10.30 da Ankıırnda M.M.V. satmalma komisyonunda yapıl 
.KnU teminatı 10.987 lha 50 kunl§tur. Evsa! ve §llrtnamcsl t25 kud 
mlsyoı:.daa alınır. Tnl!p:erln kanuni vcslkalarllo belll vak.itte k 
st-lınclcrL (23t;l • 3423) 

*** 
Beher ki!osu 4C> kuruı.ıttm 60.000 kilo mtın- eti po.zarJıklıı. satın al 

tır. Tutarı 27.0~0 lira. flk teminatı 1025 Uradrr. İhalesi 6~.941 salı guıı' 
10 da LWe1>urı;azda askeri sa.bn:ı.1mP. komisyonunda ynpılaca.ktır. Tıı1 
belli vakitte lromlsyor.a gelmclerL (2297 • 3072) 

:;:** 
&::ıcrlne tahmin e(!.l.!cn fly:ı.tı 850 lirıı. C'lan 70 adet balya makiılJ 

pall ı;arfıa ckBUlll.•oyc konnıuııtur. lhalcsl JG.5.041 cuma gUnU saat jJ 
Ankara.d<ı. M . .M. V. mtınaıma kcmlııyonunda ynpılaca.ktır. İlk tem1nsU 
lira 50 ~ıl!uı;ıtur. Evı;a! ve §artnıımc.El komlııyonda ı;örttıllr. lstckıneti' 
le s:ıatl'Jden bır s..ın~ ov\'el kamll'l vcslkalarllc tclili! mektuplarını 
na vcrıı:ıc!c.rl. (2~1 .. S3ll) 

• • :$: 

B"hcr kilosuna 1~ kuru :lyat tnhmin edilen 60.000 kilo lllJdeıyalf 
lıkla sa~ alınacaktır. &aU tcmlnntı 11,520 liradır. E .. ·sat ve prtJlll 
mlsyond.ı scirUlllr. lhnlcs' 6.5.041 salı günü &ıı.at 11 de Alıkarada 1'~· 
liğl snt:ııalmn komlısyonunda ya_pılacakttr. Tallplcrlıı beill vakitte 
na gc:m~lcri. (2327.33307) 

Vcou!U uakllye resminden borrıu olmll8Illdnn doıııyı ta.hslll 
nunu hu~.Umlc:lnc tev!IJ·nn Kno:koyilndc Cafcrnğa mahallesinin 
soknğ '"da 1il/l No. da ı.usual g::.ra~da haciz altına ıılman eııki Jl,ı 
ve yeni 223:i pl:i.ka A'io. l.' ve Knıy.Flcr marlaı.Jı faler vaziyette ~ 
blll 7 .t>.9U tl'.rlhlne mU~dif çarş:unbcı gllnU açık a.rttırmo. surellıe 

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

Ankara caddeslnirı er. n.uteber yerinde fc\b.Jidc 
udar lC aydmhk bir blnn kiralıktır. """'"""' ··· ı 1 

de ntılacağl IH'm olunu.-. (2437) --------
Vakit gıu:ct(•ıd idarC'hr ıwı-lnc müra<-aat. 

Hava Gedikli namzetlerine: 
(J(!dl~U namzctıer~den 15 l y~ında olup muayenede kaaznmı_ş ve 

evrakları tau:aml!ınn•ış olanlar 5/Mayıs/941 pazartesi sevkcdlleeeklerindcn 
bunların p;ı.zarlui saat 6 da kurum<ia bulunmalan llln olunur. {3409) 

Dev1et Oenizyolları işletme 
umum müdurlüğü ilA.nları 

Adalar • Anadolu • Yalova hattı ilkbahar tarifesi I 
5 mayıa 9fl puntEıl gUnUndf'n .ttibat'eıı Adalar. Anadolu • Yalova 

h1t•tuıcı.1 ıll·bTl1.ı .. tnıif .. 51 tatbik cılur:acaktrr. 
l"el\: tarife Leh 1"1 "<: uıluutiı:-. (3-H%), 

Motörcülerin nazarı dikkatine: 
'l'aV{'Sl?CII nnbiyeslnln hu 8°ılekl takriben 10000 ldlfo kiraZ 

İstanbul meyve haline nakll mUruıka&a Uc talibine verilecektir. :1 
5 mnyıs la.ll pazartcsı gllnll Tavı;a.ııcıl ihtiyar heyetine mılnıcaa~ 

VA K 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

genidefl 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Ti.b!1-- .J!_!!.! ..... -1~ 

...al" namına ~ 14'.U W• 


