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LaAşam: .. ~ 

Sinir 
Harbi 

Türklerin kollan ve göğüsleri 
kadar sinirleri de kuvvetlidlr. 
Fnkaı; ufakte! tedbirlerle bu
nu bir kat daha takviye etmek 
şu sırnda bizim için en büyük 
vazifedir. Sinir harbinde ınuvar. 
fak olmanm basit fakat çok mli• 

Ir bir çarem vardır: Sükut 
ve lakaydi! 

Yazan: 
Blseybl Caldt Yalçın 

Almanlar Balkn.nlara. gcldll.-tcn 
MDra, Türkiye ale)hlndc!:tl sinir 
ll:uiıl mli5tesnn. bir faaliyet ''C ~
det kcspcttl Tilrklerin kollan ,.e 
göğüsleri kadar lnlrle.rl de lru\'• 
't'etlidir. Fakat ufald;cfek tedbirle~ 
le bunu b1r kat daha tak\iye et· 
•ek ırada bizim l~ en büyük 
'taZlfedlr. lnir harbinde muvaffak 
•lmanm bıWt. fakat !;Ok müessir 

r ~ \-ardır: rad!t \C Jikay• 
eli! Duyduğumuz dodil<odulan tek• 
.vdan içtinap ed nıek hi~hlr dedi
kodu ya.şıyaınaz. Kendimiz lizerin
clc temrin yapalım, tesir yapalnn 
'o manalı manasız l>IJVOk )Ült• 
l'I tekrardan içtinap edelhn. Bu 
Haylalan tekrar etil'funiz dakikada 
düşnaıım eknu~ğiııe ~ ğ Umıüş o· 
lacağnnm dU Unnlbn. ÇUnkU hl• 
rlm l"tlhfaf ederek, eğlenerek, J'e(l 
\ o ttrheden.".ı: doı;tıanm za '\"C ta_. 
ıudıklanmıza anlattığımız saçma 
sapan likırdılarm bUo ha..5ka1an 
nazamıda ciddi tdikki cdllebllme
st lhtimali \"&!'dır. Herkes -ittiği 

soil •re ka.rJjı mantıklı blJ' o1 ü kut. 
la namaz; ıdoğnlY'I.,...... Wriblrlr• 
den kolaylıkla ayıramaz. Blna.eha 
le)h, sinir harbinde düsmana k»-
ı ~ bl.rlncl .kalo ükiiUur. Bho 

bir Chünascbetsiz habe.r 'eren o
lursa onu yalnız kendimize sakl.· 
)alını \e etrafımıza• u\'~et, itimat 
iman neşir o tclidu etme e çalı. 

um. 
J~r milletin 11UU1Cvi~atını ktnwl• 

P, 00-ligı.ni oouna.ı;ra. '~ onu ilk 
darbede panuuparça olacak blr ha· 
&c olmıaga ı;.ıaıı~ ••beşinci kol" 
'&1au dışwuılardan, dü)DWI hlzl" 
tııeündo bulwıan halnlenleo terck
kUıı etmez. ,·atanla.rinı se\·en, va• 
tanlan uğrunda bc.r fedakizlığı gü
ze &lahllcn en 1)1 '\O namuslu 
klm!;elcr bile bt6lııl)e istmıl)o bt· 
inci kola Jılı.mct edeblll.rler. ~ğor 

.. bıtinci kol" yalnız dü~manlardaa 
\c hainlerden tettkküp etseydi sa· 
ran ve tcslrl pek nıa.hdut kalırdı. 
Ona Cll mü~ h1r zehir tCdlriol 
veren y menfur hlhiyetlnl gay. 
ti ~ lslımıh blr kalabalık arka
IWllda. glzl.IJeblJmek. lmkinıdır. ·a· 
muslanna 'e l!l&IJ11mlyeUerlne cm.la 
oldubunuz oo yakın ,.e en halis 
d08Uamw.daıı gelen sözleri pek 
tabii bir IWnatla dlıller \C karfdaı-
11ın .. 1''akat ba sözlerin hangi men. 

badan çıkını , uuelerden 8Uzillt'
rck gclml' \'O ağwlan ağri.a gegcr
ken ne malıi) et lkthıap etml ol
duğunu bl.lemttslnlz.. Büyük bir~ 
fiyct ~ cmnlyet Uc nıhanuz.a ka• 
bul ettiğlal& bir misafir 8hln içi.. 
11.b.c gi.rlnoc muCu'8ln1 aw ,-o zlh-
nlıılü alt ü: t edebilir. 

llltıer herhalde insan kallıial pek 
1)1 blil)or. Bir IDMllcketl tefrika 
\e nifaka dil ürmck ~mutlaka 
\alaa balnlerinl arayıp onlan pa
~ Ue eelbctmeğe hacıet yoktur, dl
or. Her memlekette lfuu 'e t.en

&udl se\:er, henmeıdL harW cahy 
hasut, kindar ldmselcr \ardır ki 
tabiatıcri lldDMI hCI' JC maa• 
ttzdırlar, hl~ir y beğenmezler, 
tnıa,'&ff&k olmu Sdmselere huet 
~erlc.r, eJI ufak bir lDf1al \e iğbL. 
~ uğrunda en büyük alç.aklak1an 
tuuı alacak kadar lüdaJ \C muha
~)1 unuturlar. llltlcr 1 tc bu 
llabu lldmseleıt istili. etUği \"Cya 
etmek lstcdlğl memleketlerde ken· 
~ en büyük yardımcılan oı.
"1'.k tclildd edi)or \e onlardan iP 
llıw edeceğini suylüyordu. Şlm• 
ili) e kadar bu tahmini doğru çak. 
'-. Her ezdlit memlekette alçak· 
~ n hainlerden mürekkep ta· 
""*lar buldu. KendlmhJ bo züm
t'tye btıJmaktan \'ikaye edelim. 
~e 41eclikoda icat. edeum. ne dedl
ltOdaya kulak \erelim, blliihtlyar 
l<tııağmnm bdar geJen dcdlkodr 
~hoıkMma~ 

Dün cephede 
mail dut 

faaliyet oldu 
-<>-

Bir ltalyan taarruzu 
ağır zayiatla püskürtüldü 

Athıa, 18 (A. A.) - B. B. C: 
DUn ı;ece ne§redilen Yunan teb

liğidir: Her iki cephede mahdut 
nokt.ıılıı.rda mahdut faaliyet obnU§'" 
tur. 

Atiaa, I S (A. A.) - B. B. C: 
Yunan matbuat nez.&retı M:anM. 

tırln Florım aramnda bir Alınan 
tank kolunun dağıtıldığını bildir • 
miŞt.ir. Bu kolda motoeildetli ve 
pilade asker de vnrdı. 

Atinn.rndyoou şu mnlfunatı vel\
Dıiştir: ''Umumiyet itibariyle aOY• 
lenebilir ki şimdiye kadar na.mal; .... 
lf.ıp olan Alman zırhlı kollan Yu
nan krtalarınnı mukavemetiyle 
karotlagtıklan noktalariia pıuvaf .. 
fakıyet göiJterem0.ml§lerdir. 1ld 
ordu merkez cepheelııde temasa 
gelml§Ur. 

Arnavutlukta bir İtalyan taa,.. 
ruzu zayiat verdirilerek tardedll. 
miştir. Yunanlılar e~ bUcumıı 
ne :iibilr~ıe • • •ıw .. ~ ... 
tar esir ~ardrr. 

(Devamı 1 ibdcle) 

Amerikanın 
müttefiklere 
y8rdımgayreti 

----.0--

250.000 tonilatoluk 
Amerikan ticaret gemisi 

Atlantikte 
işleyecek 

Nevyor:k,, 12 ( A.A.) - Nev. 
york Times gueteeine Vaging
t.Qndan gönderilen bir telgrafa 
g{)re yekfuıu 250,000 t.onilatoyu 
bulan bir miktar ticaret vapuru. 
nun AtlaDtilrte işlemesini temin 
için icadeben tedbirlerin alıır 

(De\.._. ' llletide) 

İngiliz tayyareleri 

Dernede 
17 Alman 

• i 

tayyaresını 

tahrip ettiler 

Hor Fransız tayyarecileri 

Nakliye 
kotlarını 

bombaladılar 
Kahire, 1! (A. A.) - Orta 

Şark 1ngiliz bava ku'V\'etleri 
karargfilımm tebliği: 

Libyada, Britanya w A"fmlt
i'alya hava kuvvetlerine ~o 
filolar dün ve evvelki gOn Siro. 
naik't.e dUemanı eiddetli bom
baılilm&Dlaı'Ja lurpal..,..P dA. 

SON HAVADiSLER 
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.·. Genç 
Fransızlar 

General dö Gole 
iltihak için 

i~panya yolile 
k-aşıyealar 

VJtl, 11 ( .A.) - Jıılarepl P<!ten 
b&Zı cıUnenerlert, g'&ZetecJlerl Ye 
poUtikııcılan yaptıktan propaganda 
Ue gcnı; Frauwan k'açıp general dB 
Gollln ordwruna g6nUUU yazilmeta, 
teşvik ctmeld ilham etmlştlr. Fran. 
1121 mnkamatı lspanya bududunda bu. 
lunan gUoırUk mevkilerine yaşlan 17 
De 40 araamtltı. olan ~rm geç. 
meslne mUsııade cıtmeınclcrl için emir 
ler~. 

Maksuoka 
~bu·gij.n . 

Moskovadan . . 
ayrılıyor .·, 

• 
MO!lko,-., ili (A.A.) - · st.e1anl a-

,._ndan: : 1 

Japonya h&rlclye nazın Matsµoka 
dUD &aat 17 de KreınUn aaraymciıı 
10D mUlAkatml' yapmıştır. Nazır bu.. 
gUD ıraat 18 cJe Moakovadan bareke,t 
edecektir. • 

vam eWıiBlerdir. Bir Britanya 
avcı filosu tarafmdan 10 nısan
&ı :oenie hava. meydaİıı ü1,erine 
pek ziyade muvattayıyetle neti. 
celenen bir akın yapılmıştır. 
Yerde 16 tane Meseerschimitt 
tayyareeile havalanmağa hazır: 
laııan bir Junker 37 tayyareeı 
muhakkak l!IUl'ette tahrip edil. 
mi§tlr. Bir Keinkel ile bir Jwr 
ker 52 ve markaaı tesbit edile. 
miyeı diğer iki tayyare de bava 
muharfileiDde diifllrülerek ~ 
rip edilendü.şman tayyarelerbllti 
adedi 21 e çlkanhJulbr ... çok 
muva.ffakıytli harekit ~ 
eden pilotlardan 1* hür 
F.raNUlarcb. 

10 niMn geceel bombe.rdmıan 
tayy&nllerimiz tayyare meyıla. 
nma blr aknı yaparak hangarla
ra tam isabetler kaydetmişler. 
ctir. Çaıclıriara atee. verilmiş ve 
bir depo bel'tıaV. edilm~. 

Tallnlk ·Gazala yolu üerinde 
düpnan mot.örlü ~liye kolları 
bombardıman ve avcı tay:yarele. 
rimllııden müteşekkil 'kanŞik ır 
grup tarafından ağır surette 
bOmbardmıan edilnıi§tir. Takri
ben 100 nakiJ vasıtası tahrip e. 
4ilmig veya. hasara uğratılmı~ 

.(Dıewamı j ~) 

batarya11 ~eye gldlyor 

Sovyet 
Rusyadan 

Macaristana 

=================== 

Kanllca arkalarına indirilen 
paraşütçüler 

zararsız bir hale getirildi 
Her kazada ayn ayrı yapıtmaktn 

otnn, pasif korunma tccrUbelerlnin 
lkincisl bu ıınbab 'Osl(Udnrda yapUdI. 

f.l'ecrUbedc vali muavini .Ahlnet Kı. 
nık, seferberlik mUdUrU Ekrem. paıdf 
konınmasmciıın blnbs,şı Niyazi, UskU. 
dar cnınly~t Amiri, Jandarmn kuman
danı bulundular. Saat l do alllrm ve. 
rlldi ve dli§lIUUl tayyarelerinin cenubu 
garbi istikametinden geldikleri aıııo. 
vıtdt. BeD dakika ennra tayyareler 
g ldller. Beylerbeyinde Çamlıca e&d.. 
desln:!ekl evlere yangın bombası dilş.. 
Ulğll ihbar edildi. Bunun üzcr1ne it. 

Kiel 
baskını 
Uç büyük 

' takada' 
hasar çok 

fazla 
--0---

T ersanedeki 

talye bir dakikada giderek 
b:ıırt.ırdı: 

ya,ngnıı 

Kuzguncukta, lcadlyc caddesine dt 
yangın bombalnrı dllştU. lt!alye bura. 
ya da gitti. 'Oaküdar crunil önündelu 
elektrllr tellerinin tahrip edildiği ha. 

bcr .U:ndı. 'Dcrlial burnyn da cJ ktrfk 
tamir ekip! gitti ve bozulan telleri 
lamlr ctU. 

üskU.:iarda lmrahor eaanesi önOn 
bir tahrip bomba.eı dllştll ve au bonısu 
patladı. Bunıııı da on d~klka zarfın. 
da tamir edildi. Kumrulumesc1tte de 
)·angın çıktı. Bunyn rruı.h:ı.lll yangın 

söndürme ekip! gltU Vt' yanpnı ı::lln. 
dllrdll. 
Ahmcdlye caddesı 6nUne,dU,mıın tay 

ya.reıerl tııra!mdan zelıtrll gaz bom
balan atıldı buraya bağlı bulunan 
huyv,uılar, zchfrJendllM'. Zehir temiz. 
leme ekibi derhal gltU ve hayvanlnn 
kur.adı. Bir sarU bayva.n öırau.,w. 

Tlın•ıs betmdr 46 mcı m okula b!r 
tahrt;ı bombam dn~uı. enkaz kaldırma 
cld~ ~· dnkU:o. lr.ırıı~ ~·etı:tt u 

(Dcvıunı 4 nr dA) 

r ........................................ ~ 
Türkiyenin 

siyaseti 
' Bcrlindeki kana.ate 

göre yangınlar hala· 
devam ediyori Hadıseler 

Lobd.ra., 18 (A,A.) - (B.B.C): lJJ.ı> büyük bir 
glUz hava ııeza.reU tebliği: 

Ceçen pazartesi geoes. mllhlın Al. d • k k t 1 t k · ınaıı balµ'l llMO Klcl yapılan tnaruz- ı 1 a e a f p 
da ınUblm hasar ika edlldlğl ertcsl 1 

• ıunu ) a\>ılan ı.tik§af uçu,Ian netice. J e d i 1 ece k 
ıerlnır.ı tetkikinden anl&.§Jlmı§tu'. 

~ ~~~~aı:::.~n:~ Fakat ı 
-iHT.AR! 

\Jr•ç nskı• • al Deubıch Verker tı.-nanesl, lküıcl.!1 
~v.. tersanenin yanmdakl mmtaka, llçUn. A k 

HüküJairnetihin . M acar co.u Unianın garp taratıdır. 'ı n ara 
. taarruzunu taawp • · ı brlkat h T k 

etıneai~ni =·:n=IŞ~·~ v:ap~lan :r: mün asıran ür 
Bahı1 cephanelikte sabth blr nhlım 1 

. Mac'r ·sefirine . ~~ =~=;:tt~:=.: menfaatinden I 
b•ıtt• d• l!Okakta yalnı% \kl ev k lmt§tır. Bir ··ıh 1 · 1 ır 1 lmalt atölye ve yanmdaki nUSlJ lcr mu em o mıyan f 

tamamen yar 1,1tır. Gemilerin y dl 
Mosko\-a, 12 ( ) - ~ jnıı ğt ka.aklı yollar da ~amile~ kara" rlar . 1: 

sı bildiriyor: 
Macar sefiri Krlatoffy bugün ha- tırı. dald taka .... p 

1 
k ; 

riclyc komlaer muavini Vlçinak.iyi ruuıara nğramışt!r. Terr '" yr • i ki tersane amsm mm ah~ a mıyaca ; 
ziyaret etmi§tir. Sefir, hilktimeti gmlY devam ctm ktcdir. 500 metro l 
namına beyanatta bulunuall l6 • (Deumı 4 Wıcüde) (\ 
car kıtalarmm Yugoelav toprakla- -----------
nna girmea sebeplerini anlatmll 
ve bu hareketin Sovyet hllktimeti 
tarafından haklı göıilleceği ilmidini 
QıUr eyiem~ir. 
~ apğıdül cevabı ver • 

m1tth' 
(De\ .... 4 licılWe) 

Habaşlerin 
intikamı 

Cenubi atrika kuneUeri 

Kalelere sığı
nan ıtalyanları 

kurtarıyor 
.(~ .... 4 iılıoiWe) 

.,, 
YeAl Zeleedada yapı10U1 bombalar ta)jWeye l'.crice

tlrilmek lbmo b&arlaıuşor 
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Rozita, kocaısınm kollarma nimarak ıe•diği o 
"'ski Aarkıyı mınldanıyordu: "Kalbim diyor ki. 
esir olmıyao kim var 7 Sevmek de eairliktir, fakat 
tatlıdır; bilaen ne tatlı!.. ı-n esir olduğenu 
unutur.,, 

Şiie yolunda 
işlenen cinayet 
Küçük katilin idamı 

iateniyor 

Cami ve mescitler 
tasnife tabi tutuldu 

emlAki olan Türk 1 

tebaasına 

Hariciye 
Vekaletinin 

Dedi: likin dbıliyen Wlunmadı 
K~ Ahmedi muhafaza edeyim der 
k~:ı epeyce yumruk yiyerek oalan 
k" altm Jald l:e.::ıaralarma götür. 
dıl. Aynlırken arkadqmm omu • 
ı:un~ elini koydu: 

~ Wliıwntyen hansketı4*1 
göreHli- "" maksat .,... Ullqı • 
lırdl. . 

.Btrl&cl a~ mahlrentlsi. Mr 
müddet evvel Şile yolunda balta 
ile Jşleneıı rect bir cinayetin mu • 
bakemeefıle bqlamlfbı'. 

Kata lT 1'8fllld& N~ti Terzi 
admda bir ~ktur. Bu, btr gUn 

istanbuldaki 492 cami ve mescitten 
28 i kadro harici bırakıldı 

-tebliği 
H ARtClYE velt&Jet!ndla tı9b111 

dilml§Ur. 

- Ahmet, iyi ki benl ainleme. 
din Eğer fırtma gecesi o kayYltfa 

'den e :ıçzlaaydık ml.i?'üv-retbU i'ö -
remıyc ~ktlm. 

Dedi.. Oteki de etıiU ~ fii!
yettc nrkndllimtn omuzuna koyda: 

- fyt ld ~ yanımda nrctm: 
yoksa tek ~a bu fil hlcbtr sa. 
man b~ amazdmı. 

Ktroaklqlılıır, öpll§tnler. 
Rozlta onlan hayran hayraa 

cayredi)u- ; o zamua kadar btt 
derece feıntz bir dosUuRu ıg&rGp 
görmediğini hatırJamağa çalı&ı,yor; 

ha.tırlıyamıyoroa. 

-'tô-

Alll6ra1 Portondo bOttn Kata. 
lonya M.hlıterlnl, Vat&nelya Ciftl"'loo 
ııı taram111, Aydm ~in Ahnerlya 
ve Malaga tara.flirima gtaecellal 
ıunmaaığı lçbı Bıalear aôalarm& 

dönm\litli. 
Aydın ret.. Nm burnmna cegtlk. 

ı.. eoom rotayı cenubu p.tidye 
çevir'rnlŞ: Ceıatr :yol ana tutmut • 
tu. y llda nç gemi daha vurdular; 
ikisi İbi7.anm pr'.k1na 1lıaçtı. O • • 

J'9da amira.l Portondomm tuGMD& 
nwladdar; TUrk donanmumm l'Oıo 

tasım bildirdiler. Ayda l'f'ia de 

l.'IOlll liç gemide yakaladığı esirleri 
80l'g11y& ~ekerken amfral PMt.m. 
donun kendisini ar&dıfmı 111!9 • 
dl; se•hi:Jl: 

- Be r ; ıetııln. 

it>tye söylendl 
~ormentera ad- elmaJinde 

kftçUk bit hpanyol teknealnl de 
tek gülle atmadan yakaladı. Fa • 
kat ne gemi, ne de lçiı'ıdeJdJere bir 
ıey yaptı. Kaptanı bmanıBına 

!ekti: !JU leklüte bult!Mu: 
- Sana bfr n.zlfe ftl'eCelfm; 

BMDUSual:ı ~1rte balifhya • 
,na! 

- Bet aıd~ iılWlllB! 
Ztndre vu.nnıyac!k mBDIZ? 

- Hayır ••• 
- Böyle bir iyilik hlı;I*' su -

relle öde~ 
- Dedtğtml 3'apania lıhmlş 

*<:aksm! 

- Emrcdlnb. 
- Şimdi buradall çetlllp gtıle • 

Donanma ölü bir denlzde ağır a.. 

ltr Uerll)'Ordu. Bu hal Je'V'eatJer 
vt auhaclrter arumda oldiıqa 

can sı!Emtmı yaratıyordu. Levent. 
ler oezaJrde.n çtkalı ·neredeyse 
JdrJı glıı ())mqtU; Ot'ayt ft orad~ 

ldıeri. eulu ve lllD8.'ıc: y{!meklerllli; 
ia.hat dıeeıderl, sevgilileri ~ öz.. 
~. lıluhactrıer de tapuya 
~da.n bttibUttttı aYnknfldıtr~ 
kmdilerini tamamtyle 'emniyette 
balam.ryöıierdı. l-'azJa olarak amJ.. 
ral Portoodoı:ıun onlan ararua.kta 
oklufa etrafa yayılınlfü; bu ta -
dar iyi ıtııılerdeıo, mal ve esirden, 
hayırlı illerden eonra bir beliya 
~tmak ı.temiyorlardı. Y•:UQen 
*1al Te e.ır abmk ihtJY&O ve hır. 
• )'Ml:u. 

:Aydtn ,.. ertem ~ fora. 
lan atnteMıtmtlı: behaneild.le 11'~ 
meatera aduııua prbmdUJ blr 
lio)'da demirlemek mu1nl verdi. 
Rf91elo .e leventler ertetd gttın .., 
ball ôlmedan hareket et:nMk at> 
ye~ Ha\'& da knntldamata 
tietJ•m11, ~ t>O~ bet • 
byacat gibi olmU§tlı. cealre bir 

an ~l V8fmM lıCin n& g\Del 
fmlattI. 

Rozlta artık kamaradan çdallı • 
jordu; o kadar eeaellk adını ten 
dial de b~t.ı; Koç Ahmet o. 
aa .. Gtlllll" decUkÇe 1Udüı4e gaı.. 
ler aıı;ıbYorft. Artılı Mk61lb oWu. 
tu için bmanuta kapalı kaJ!iudno. 
aa ~ •-"lltlll; ,_.ua Mll'ti
te bemiyen ba hal ona ğıiıip ve 
heyeeulı bir hu ftrl)w.; ~ 
11m koUarma l!lğmarak o kadar 
lievdiğf o eski ~ mınidam • 

Jordu: 
"Ka1bha dJyor ki, e.ıılr oladyan 

kim var! Sevmek de Mldiktir, 
fakat tatlıdır; bilıMn ne Ls.tııı .. 
!naan esir o1dul\ınu anut.ut'." 

• Kalblm btltlln kel~Jert, sm
cfrleri kırdı; ae.tanm teıe-Pgele • 
rin1. Ztııdtlertrd kuşandr. BUsenlz 
~ qtr bllmlyea. zavallılar, bUn -
ıv blNr k&lepqe •e,a anetr ae
ltl maam' hayata, eudete, ~ 
te ~tiren attın kanatlardır ... 

a.ç lal aa bün:ı. raifi:nen blr 

- E!'V'el CeAln varmeJı lbtlyacmı 
d11JUYOrdu i 9l*U onda yeni yQıt 
...-. glnBfık, .ayı deltem•k. 
onya J'f!ltepM!lk lat:tyor4u. 

(~•wr) 

-.bin. Ne yapıp yapacıbm, ma!i. o ·EN·z KIZI 
nl PorU>Ddoyu bulacalnmı; ona 1 

~ileye ~ wtmata 'gtd!n bımall Btlyftk Millet 'Meelmtntn, camı 
adlııda bJrtslDla eUnde ke&ldn bir ve meec'tıerin wntflne, ve taenlf 
?;8lta ile yolunu bekUydrek para. harlcl kal&eak me9Clt hademesine 
.., ~lmak lıltem.lf, 1ıımall verme- verlleceıc tahsisata dalr kanunun 
m.iş ve atı& taçmafa eavaotrken blrlncl maddesine but tıkralar !
baltayı flrlataralr bqmdan yara .. llvestııe karar verdilini yazmıe • 
byaralı &ld1lmıU.,tUr. tık. 

KUçllk katil, yalralandıfı aman Öfrend'fhnlse gere memleketi -
atınnt\ntl 1ttn.f etmlfken, dtlu tn • mbde mevcut camJ ve meeetllerln 
lir et:Ddt w horgl11 olu t.n&illn adedi 34S6 dır. Bunlann 9H ta • 
parayı verdikten bqta tlıertne bil nesi yapılan taanlt netfc~de 
oum ederek kendletnt ıstdtınne\'. !1"· kadro harlcl bırakılmıştll'. Bu &u· 
teytnce canım mtldafaa için vur • retle ~42 cami ve mescit aeık kal 
ırıap mecbur bJdJlmı ~ylemlf • mıştrr. Yalnız bunlarm haricinde 
tir. ıehlrlerde ve kazalarda ahali ta • 
K~k btnln 480 met maddenin ratm~an idare olunan camiler ve 

8 fıld f'du ı psn idamı Saten- ' meecftıerJe Jı:U~tllt köy cami ve 
ınelttedlr. meecmert vardır. 

Anbardan çalınan 
basmalar 

Hinız Wr komiaere de 
çaldıiı eşyalardan 

.. tmıtl 
Sirlleclde, bir nakliyat aıib&· 

t1ll& fntıteaddit defalar cirerek 
buradan bir hayli buma ve lru. 
~ çalan ft 80rll"8 bunları Ur 
bohçaya yerlfJltirip eline de .>ir 
metre alarak ArnavutklSyünde 
parça parça satan Kumı De
mircan admda birle; yakalan. 
m.111. geçenlerde tevkif dun
muttu. 
Açııcp ım..ı nmblkeme. 

sine dUn birinci BUlh cezada 
~mıt. hndjef llQÇUJIU itinf 

Hmadan ba !gM hin-8'fan 
•tift' llin Arnivutk&y ahalllin· 
den ın bdm ile erkek de hıram
ltt mali lltlb almak euçundan 
mahleme)'e getfrilmltterdf. Bun. 
lü' da. maim hmnlldr oldufunu 
bllmedi1dertni ft Kuınu, alell
ae bir seyyar satıcı 113n3rak ba&
ma aldıklannı ~erdir. 

Neticede, mahkeme Yine Ka. 
smım Iımnzlık basmasmdan sa
tm alan Amawtköy karakol 
komiser muavini Nihat Sizer'in 
de mahkemeye cetbedilmesine 
karar vermlf, duruşma.rı bq.ka 
bir gUne brralmıışür. 

• SoD y.,_.....,. *8atıe tok tay. 
dalı oloutu mlllhakatt&D gelen haber. 
lerle an.laplml§tD' • 

• Jıla&rit "k&lılU 1edrta ~U re. 
lld 1t1hrlmbe ~. ftetıl tmtlhaı:ı 
natyetl Ullkmda ~er ya,_cak. 
t.r, 

• Hew •likfilla 11aaırıı.s.a te. 
lrir ed!Jm1f 1*l..a ı.t.aaıııuı erkek U. 
llCl81 2 1Dc1 8par ba:rramı ıt nll&nda 
;rapııaeutar. 

Geçen 
senelerde 

Lise bitirme 
imtihanında mvaf -
fak olamıyanlar 

--0--

Bu sene doğrudan 
doğruya Maarif Veka

letine müracaat 
edecekler 

.Maarif Vektlet1, geçen aeı:ıeler 
lise ve orta.mektep bitirme lm.U • 
hanlarına glrlp de muvaffak ol~ 
ınıyan ve kendilerine imtihan tan. 
matnamelli De tekrar bltlinie lffiU. 
banlarma gimıek hakkı verilnilJ o
lan talebelerin bu sene doğrudan 
doğruya Maarl! Vek.A!etına milra -
caa.tıarmı muvafık g&rmtıştUr. Bu 
;ekilde imtihana glrmeğe talip o. 
tanlar imtihan talimat.namesi mu
cibhice lAzmıgeten evrakı, ewelce 
bir \'eya birden t:tyade imtihana 
girdikl~rf taman aldıkları ~lkıı • 
tarla muvaffak olduktan ders 
rnıplanna ait venllt ve evwlce 
mekteplerden verilen eair evrakı 
vekA.lete göndereceklerdir. Bunlar 
en son lli Nisan ak.şa.mma kadar 
Maarif VekAletine verilecektir. 

Mnarlf Veklleti taliplerin &de • 
dine göre bunları bu sene 
bitirme imtihaiılan yaptlaca.k olan 
muhtelif melttepelre tevzi edecek
tir. 

Talipler Vekltetçe g&ıterileu 
mekteplerde imtihana k}nn::J e 
meebur bulunacaklardır. lmtihan -
lara bilttl.n dens gruplarından girt
leblleceğL taUplerln lsfedilderi 
rruplardaıı da girilebilecek diğer 
ders grupları gelecek seneye kala
caktır. 

Bir haftalık 
ihracatımızın yekiinu 

lııllılm Formentera ad.uma gv-
llllıfü• deıhlrlcdığıınJ, gemllerlmin KADfRCAN KAFLI • onn lSl!eh lnillra ae.tataan.y 8on hatta zartmda htanbUldan ya. 

l1aMi eaıoııJanad&, t&lebelertn yaptık. pılan Jhracatm yek~u görUlmern1o 
almlanna kadar mal w ellrle do. 1 BftGıl ll9IU9ılUıf llOllAJlrl lan tablolarda mDrtkhp blr resim I bir yek(Uıa yWcaelmlf, 4,100.000 lirayı 
la o'dutunu söyli,yeeeksitı! eergtsi açıIDU§br. SerJrlde 80 kadar ~Uftur. 

- ~ylerlhl. Y aJnnıl• g...terrrUıJ• tab'lo tuturunaktadr. 8eq1 bir hatta DOn de phrimizden tlO bin Uralrk 
- Fidcnt betUm am yakaladı-

1 
... _ ... _, _______ _. açlk bukmacalrtır. · Shrecat yapıJmıııtn-. 

l.ltanbulda me.ctlt 492 camın 
me.cftten 28 taııeıai ka(ln, harld
ne brtakılmıştır, 

Yapılan tetkikat g&!tenn"tlr ki 
mevcut cami ve nıe.cltlerin ~te 
ikisi muhtelif deviTlerln ~a.he6e!'
lerl addedilmeğe tl~ıttır. Müteba
kisi de bir ma.bet va.sfmı haiz te• 
mlJ bir halde veya tamire Jl)'lk 
gllrotmelrledh-. l'alta t bunun lutr.. 
cinde birt&kl!n camı w meectller 
bulunmuıfur ki cemaatleri yok, ve 
ya cami v~ mElflcftlerin çok J:>ulur. 
duğu yerlere srkıfnuf. yahut mi • 
marf ve ı.rlhı Jıfçbfr deten Y'Ok• 
tur. İşte bunlar kadro baricl. add°" 
lunmuştur. 

Roı:nanyad:ı ahiren neıl"edllen bir 
kararname muciblDce; ecııebllerln 

mnıı lktıaat nezaretinden verUmlf 
blr mllat\ade olm&clıkça Romaııyada. 
ki enl\Jlk, hultuk ve menafll.De ait ta. 
arruf mua.melele~e bıılwıamıya. 
caklan, Myle b1r mtl.uade S.Uh.-1 
edllmekılzln yapılacak tu&mıt mua. 
melelnl ile normal td&N muaıneleı.. 
l'l ve bankalarda JDeTdu kıymetlere 

mllteallik taaarrut muamelelerlnill bu. 
kukan bA.W addedileceği; Romanyad& 
!.kamet etmemekle beraber orada bu 
l&'lbl emlü, hukuk ve menatıe malik 
bal=-- ecnebllertıı iae, Romu,. .. 
razl81Dde tP.davWe çıkartdm!§ bulu. 
aaa bftemuaı tahTlllerle nama ma!laN. 
rv otmıyan krymetH eeneUerl bandl 

ti olduldart takdirde banlar !ıaldrmda 

Toprak teVZI nJan 1Ml nlhayetıııe }tadar, Roman. 
,a eef&rett lle k0D80lm!uklarma tm-

k • 1 beyanname "'1Deltle mtıkellet olduk. 
omısyon an IUı; &1DJ mtıkeDeftyetJn bu &1bf ... 

h4nı. t&b~lt ve ..neum ınnıtaat ~ 
Kadrolar tamamlanınca !arak kabul etmff bulunan haDkaleta 

hemen faaliyete da oamu oıdutu Ankaradak! Roınu.. 
ya ~areu tararmdan bitdirtlmijttr. 

geçecek Keyf!yet aı&kad&r Ttl,k Yataadaf. 
Maliye VeWetf, t.oprabm Hy. ıanıun fttııa.ma ftsoluııv. 

1Uye toprak~ tanunu tat.blb. 
tı için teşekknt edecek komJayon. 
lara clahil olabDecek rel.i. f.ll ve 
fen ınemurlan ıçtn mtıracaatı Salı 
gilnll aJqamına kadar kabul edecek 
tir. ?.Iallye Vetltetfne m.flı'ailat 
edenlerin evratı 111ratle f&zdet'l 
geçirilerek kom.lsyontar hemen te. 
ıeıttuı edecektir, XomJillyonlara kl
fl deretede mOracaat mi oıına.. 
dığı takdirde lbmıgelell elema • 
larm almmur için ~~ bir ted
bir dllfllııllJecett!r. K~ ~ 
çın tın de'teeede ren mentaru ~ 
lunm~!i m1ııfıiktu~ 
den bu fen memurlarmm atıratle 
ye~rltmMI tÇin tapu .-e bdutro 
mektebinde lise meSunlaıina m&h
ıus kurslir terflP ool~. Bu 
kurslardan çıhnlar bet eme mld
detle mecburi himıetl b O O it eck
ceklerdlr. 

Maliye Veklleti toprak tıeonl ko. 
misyonlarmm t~ilelrlndea it> 
haren süratıe faallyeto geçebilme
leri lc;tn komla~lara lbnn olu 
mesaJıa lletlerinl satınalma.ktadır. 

1Uc anda komlayonlamt adedi • 
ıün mümkün olduğu kadar 90k o!. 
mıl8ma. çahştlacakt.tr, BUi.hare lh. 
ttyaç ~tinde yem JııoaUeyoaJar 
te3kil edilecektir. 

Toprak tevst kanununun tatbi • 
katiyle meşgul olacak kom.llyon -
Iar mmt.aka mmtaka çallf8C&]clar. 
dır. 

Tünel kayıtlan yalanda 
yola çıkanlacak 

Tnnel ~ t.viçre79 bir, Amerfka
:ra da iki kaYif umıarıanmqtr. Bunla. 
rm l.maıtne bqlandıtı n kı• bir u. 
mand~ tıcmaı olunarak ıneınleJteUmS. 
le p4erflecett blldlrllmlftlr. 

Boiaz seferlerine vapur 
ili.ve edildi 

Dahilf propağanda 
ajanlığı kuruldu 
Anlı.aradaa. bll:UrtJdltine l'6re, da. 

hllJye veklıeu dQn;ya vazıyeumn .,.. 
•tmlt otdu&u aeaanu sıı.anllnde 
bUlımdurank bir dahili propapDdıa 

~atı Jrurm&ta karar verm!f~. 
Da?ıl~ TekAJeU. kun.calt bu • 

~d~1& meaılelteU atlkada.r eden her 
neYI b&.beı'leri top1&7ae&k ftl &J&M 
n.mtaa1ı. eOin umumf,eya bil~ 
cekUr. Kalrl&t efklntımumlyede fe. 
na &efıb'ler yapacalc, yanlJt .,. mem.. 
ı.ket lt;bı ararıı uber " f&1ial&nn 
llınlen ..... dlr. 

Yakmda faallyetıe ~k ala 
ajanlığa dahiliye veklleti mahAill S. 
dueler blrlncl d&1re rel8I Necmett.la 
t&ytn edllm13Ur • 

POLiSTE: 

Bir sarhoş 
Aksarayda bir garsonu 

ağır yaraladı 
Akaarayda. oturan Cemal Ulwıoy 

adm:liı. birl.af, dlhı &'ece, kendlllni b~ 
mtyecek derecede urhoı bir halde, 
Llnpdl\ l numaralı kahveye ılt.ııUt. 
olur cılruu ııöylenmcte bll.§lamııtır. 

Kahve sanonu lılustata, kend!8Uı1 
u.kin etmek ve d.qan gıkarma.k !.ate.. 
mı,, fakat arhO§ bwıa Slnlrlcn(;rek 
bıçatı.:u oekUi1 gibl Muzatterln 11}aü 
ne .a.plamıttır. Ganıon kanlar içinde 
yere yuvarl&Darak bayılmıf, 79Ufen.. 
ler mlltecavia 1&rhofu elindeki bıgak. 
la birlikte yakal&DUfl&rclır. 

Yaralı sanıoa:ı. tedavi altma almzrut, 
t&lak.lkat& baflanmlfUr. 

Şlrkctnı&J"l'f1e t.lkbahar dolaJ1ııılle 
sabah ve ak§am poetaJarma baa n. 1'ZER.tNZ ODUNLAB TIKILDI 
purlar lllft etml§Ur. 1 J'enorde, .Ayazmakapı cadde.inde, 

itmda.n, böyle bir p.rtla bıralı:b
iiırıdan h~ bemt•tm!yecebln! 

-- -------- ----------- kerested Lokmanm yanında hamallık 
yapan lamail özen dOn araba ile p. 

Vaktt - Etmem ... Sonra •.• 
- ~a bir eey )>Ok.. l!!Rer Amıiı Us bUğ11naö ilftıkaıe8lnde, 
~ 8691 tutmaaan bir -- hllk<UneUn aldığı tedbirlerin ihtiyatta 

..... bAr ifrat&Arlık ~ anlatmaJr. 
9tlli gene bulv; luyanetbı1 haya. maktadır. Kubarrir, ı.tahuld& w 
tlllla ~etlrllll. Kap Dtya..,Jo bcJt TraJcy9da autua u.tet.lDI ualtınak 
l:lıf 81yleme., 'GID h~ alman tedblrtertD 711-

- Bilirim. Rayatıını Y8 bQt1ln ı.DCa memlekeU.-de Jtıpa•ıp.g bil' a. 
Mnet:hnl bu kadar 1IC1l8 olanlı ~ wrt snıl ı.wtkl f'dllcqaat. 

1 

Bulpr ve Alınan ıutaıarmm hudıldu
tctrar JlapınmaJı en btlyUJr taUdlr; mmdan pı1ye geldlmelertne dair ba. 

lıa ,.ıyangoyu kaçırmak, tıflbı ıa... 
1 
zı rivayetler lfltuttmJsi. belki de bu 

terdlfinJ9 bOytııdüfü n c&nertli. tand&k1 teılkldlerle bu 10ldUt rtn. 
it karyıbkm bırakmalı alg&qa bir ' yeUw arumd& blr mtlDUebet bal1m. 
'hMelıettlr. 1 dulwlu. ı.ut Jler te7den ffftl TraJr. 

- DfJertm Jd dilin ıraaım .. e.. 19 .. t.t&Dbuld& alman tAıdblrleriD 
• , ' bir uabl79t ... rt olınaJ'lp aJal " 

Ba Wrlblrlne U)'aun. muat.ıım emretuıı bir ihtiyati ted. 

- l'anla otun us! bir otdulUDu. umumi barpte dlla -. 
Kaptan ıemıstne bindi n AJ • Jwlaılılt yaptıtmus Bulpt1arta ara. 

diA retal eadan aeJAmlıyarak 11 - IDlllM ~bir Ultlıat ~ 
~ Leıventıer, hatt& Koç Bulprlarm da AJaa tı9ca•lldeıiDe 
.O.et ._ aıhttlfr 1Jandan bir ftllen jftJrak etınemlf otclutun. Al. 

maııyamn d& Roma lmparatorlutwaa 
l8Y aalamanuşltmlı. Va.kat mnhlm ihya etmoği dllşUnen Jtaıynyı yanma 
.Wr it yaptJlma eUphe edilmiyor • mtlttetık olarak aımuma rağmen fır. 
du. ~ reJsla blS)'te mr ........ ' ......... TUrlit;re,e Jraip bir e. .... 

m~ı ı.lemedtfhı.l tekrar edtp durdu. 
twıa. Relalc\amhıınamwsun da lnsfilz 
lttifalnnm Almanya ile aramızda 
t.ormat ve halta. do9t&De ml\naaebeUe 
lü&m~ edilmeı;!ııe manl olmadığını, 

işte bwılar dtlflliıWdtlğtt sııman iht.I. 
J&t teeblrlerin Jtl:ımınsuz olduğu söy. 
leneblkcelbıı. hal~kl vutyeUn \>Oyla 
r1~1dıgmr, Alman)'&Dm Danlmarka
daıı ve Norvaçten de hiçbir taleptoe 
bulımm&mlf oldutu hald3 ınıınn b!. 
rinde baskın suretltc bu mem~ketleri 
ı,gaı •rett t.ılklMlertne nU.,.t ver. 
dlflnl anlatarak d•yor k!: 

'6() ..... ~ .. tılarnm 

telaHk.-ıe maraz olup olmadıfmt 

W.ldk e*ırluıD - ...... " l6zdea ._ .... ..,...,.rla nmdıalceme edecM 

ferde Balkanlardald Mkf'..rt 'Va&lye& 

te~·eıU lfblde natttaıea elmllk daha 
dofra olar. Maden*t lıugtbl '.nlrklye. 
.... ,,. tlwldi edfıll ..... 

bMu'da A-.. ordum Mr tanı.n.e 
'f'nplaVJa dlfel' tanltall Tilmala. 
taa •"'yhlne bareketıe ~ ve 
m9Clemkl 'l'ag"091&VJa ve YlınaD._. 
&Jeylltne harekete ~k lçla llr.ye 
drilhı aydaı ım eebebler ;vann Tllro. 
kiye i!;.'!n de tekrar edll<"blllr mabl.ftt. 
le "~r. Bn takdirde BaJkanlarda 
1111111 n- emnl;et prtlan avdet edin. 
ceye kadar TOrfdyenln ihtiyat tedbf..., 
lerl almasmı tabii görmek stlnthi bl. 
rinde memleket lftn telAftsl baklnaz 

0

btr tı-.htlke ne b1111afmaktaa• ... 
mi fedııkArlık ile llerllangt bir ... r. 
ruza bllı haar balmumll l&mllp.. 
Ur.,, 

Yeni Sabah 
HQeeytn C&hlt Yalçın, Ç(Srçtttn nut. 

kunu tahlil ederek, nutkun memıeke. 
timi'!:;.~~ but kimseler tlzerinı!e ıqır. 
tacı bir tMk' 7&Ptıtuu. HWerlli ve 

len kmıateleri IDdlrlrkeıa. odwıl&r 

mthn!' 6"1ektldll Jf"llP&gqdMYla. tlze:lno 71kıJDı11t?r. 
nıım .arnıtmo, paUrdılı a&aıei'tne ._ Haınaı muhtelit ,..rıer1ııdeıı atır su. 
tıp tutmatarma &bfDllf cılanW bl)'tlk rette yanluin1f, b&YJDl blr halde 
bir d~~t actaınmm alellde bir tmaıı Cerrahpqa hutaııealDe kaldınlmıt-
gl!J4 Adcı, dQtnı n namuald.r bAr w.. Itır. 
relte iıG1ı 8071emUtne &lal ..-ıaı. lıJ Ş<!FÖR Oll:ZALA.ND.IBILDJ 
dlltlertııl anlatarak ~rewıı Afrika DOa de, muhtellf 86mtlerde .eyrtıM. 
tıarbloa daJr olan ~eri lbelinde du. fer aıumnameafne mub&llf harekette 
MJ10l' ve di10r ki: bulunan ıt §O!ör cezaya çarpılmqtır. 

"'Mr. Ç8rÇIUıl ........... lal mem. ELl..bll1''t l'tIAJUNETJı: 
nWl Nklcek bAr laaldbt ile llaqdafhr ~1'"1AB 

mıyorsa da llerüWe .... lıaldbU Mumhane caddo11lııde bir &hQJ dtık.. 

anlatmak mMılyetllll ..... llflhmayor. kAnmda çalııan Osman Taı admda 
, tmaU Afıtlla .........a ı.,tllzl~r bJrlal, ot kıyarken elini maklnoye kaP 
tamanlflll lsUJA edip llal)• ili.kimiye 1 tmnq, keemijttr. Osman Tat B6yol
Une kati 1* llMlme teillelerdl pek ıu hutanealne kaldmlml§tır. 
memaa oJeoıllctd&:, ,_. ._. ptıe. Bundan betka ikl ı~ kazıı.81 d~ 

mularta llarMn heyeti amamJ:J'flaf Ohn\Jf. Şlfll it.atik fabt1ka81.Dda O&Jlıo 
•e auaı .aler ...__ ... • bJtıe- ı ,an HalU oğlu All her ikl ell.n1 btrdell 
deri&~ btsflkler .-.ıt ~ JrA.. maklııeye, GalAt&da Demir e§ya. .caıı
tı lmnoet ~meli IMk .. _ W. ı1kumda çalıf&Jl Kuazzez de ııol eli. 
clukJan ..... ..caee IMe ..... edl. n1n orta pıırmağr.ı: bıçkıya kaptırafai' 
kıoeld&r- kest.lrml!'tlr 

Muharrir, QDrçUba aut'1mda, Bal. 11tl eU ke11llen amele Şl§ll ıwrtaıı~ 
kanlara dair olu 1mmı ,.._ teUdk 'ne, Mu~z de Beyoğlu ha.lt&D.,..,,. 
edeceCinl 11&" etıMktecllr. bldm1mlflal'dır. 

. .! ., ..... • • 
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B A B E R. - Akşam poetaın 

1 

Groenland' da Hırvatistandaki 
, Amerika tarafından Sırplarla 
üsler tesis edilecek Rehine olarak 1·1aö'N1:·ş;.1Sn.A...-f . .,.. ·-. ..... . 

L...... .... . .... . ' ----0----0 

' 2"s • .... ' • ••"'••• infiratçılar bile alakonuyor 

SıJ<orski 
Dün Amerika 

harbiye nazırile 
görüştü 

iiiiiiiiBiiiasıiii/diiiiiiığiiı iiyciiriiViiaiiiı ... iiitii1iiiinaiitiibiiczasıiiiiiiiii 1 R uzvel tin bu te§e bbüa Ü· 
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Maçekin de serbest Amerika~a ya§ıyan dört 
Hadiseler .•.............. , 
Ve Tarih ................ , 
Selanik ve sersert 

prens? ... 
Hadiseler o ika.dar çabuk yü

yüyor ki ade~ bu hadiseleri 
Y~ak daha fazla zamana ihti. 
yaç gösteriyor. Katibine bazı 
sözler notettiren bir adam ta
savvur edelim; tane tane, ara 
sıra durup düşllnerek söylerse 
cUmlc, kelime hatta harflerin 
haklarım vererek yazmak mUm
kündilr; lakin bir f:ielale, bir yıl_ 
dırnn gibi konuşursa katip ne 
yapsın; motörün yaptığını tescil 
için aynı sürattc bir motör 
kuvveti lhnndır; bilek ve par
mak kiüi değildir. Öyle tasav. 
vur ediyorum ki son günlerde 
bence mtiha.rrirler ve başınu
hatTirler, yazılmış, hatta dizil. 
ıniş yazılarını geri aldırmışlar, 
yenilerini vermişler; belki on
lar da kendi od~armdan sekre. 
tere ve tertip dairesine gidince
ye, hele gazetenin lbasılma za. 
rnanma kad;.r eskimi.~r. Nete_ 
kim bir gazetenin bir sütununda 
"Seliuıik nasıl müdafaa edil~ 
cek?"diye bir yazı, onun yanın_ 
da ise selfuıiğin Almanlar tara
fından işgali hakkındaki ajans 
haberi çıktı. 

Sel8.nik §clıri her nedense mü. 
dafaa edilememekle meşhur sayı 
la;bilir; belki coğrafi ve askeri 
\'aziyeti müdafaaya elverişli de. 
ğildir. Balkan hari>inde Türkler 
tn.Udaf aasız teslim ettiler; 6imdi 
Yunanlılar ve lngilizler müda
fazı. 'rz verdiler. Beşyilz elli sene 
evvel bir Bizans prensi de Türk. 
lere bırakarak kaçmıştır. Bu 
vakanm o zamanki Bizans i.::. • 
rakteri ve kuvvet önünde duyu_ 
lan dehşet itibariyle de dikkate 
layık tara!lan vardır: 

138.5 de birinci Muradın oğlu 
Savcı beyle Bizans imparatoru 
Yani'nin oğlu Andronikos gizli
ce birleşmişler; babalarının yer. 
lerino geçmeyi kurmuşlardı. 
Savcı idam olundu; Androni· 
kos'un gözleri kör edildi ; onlar_ 
la birlik olan delikanlılar bG.ba
lan ta.rafından boğazlandı. Li... 
kin lbu cezalar imparatorun Se-
13.ni.kte vali bulunan diğer oğlu 
Manuel'in cesaret ve cUr'etini 
kırama.dı. Bu genç Prens biraz 
evvel Türklerin ellerine geçmiş 
olan Siroz kasa.basını geri al. 
nıa.k istedi. Bu maksatla. bazı 
hazırltklara başladı. Birinci 
Murad bunu öğrendi ve Hayret
tin paşayı mühim ibir kuvvetle 
onu ölU veya diri yakalamak ü. 
zere gönderdi. Ma.unel kendisin
den Uç misli büyük olan bu <. :. 
duya hiç bir şey yapemıyacağmı 
anladı. Hemen bir gemiye bindi 
ve kaçtı; Türkler ~re gfrdi
Jeo. 

Prens Manuel İstaııbula, ba.. 
basının yanma geliyordu; fakat 
imparator r.aten kudret ve hür 
riyet sahibi değildi. SulWı Mu. 
ra.da karşı fena niyet beslemiş 
bir adamın, kendi oğlu da olsa, 
hlmayesi elbet bir kabahatti ve 
cezasını görecekti; neteldm c:::
ğer oğlunu aynı korkunun tesiri 
altında kör etmişti 

Prens, baı'bası tarafından ka
bul edilmeyince deniz orlasmda 
kaldı; ne yapabilirdi? Diğer Bi. 
za.ns şehirlerinden hiçbirine de 
gidemezdi. O zaman Midilli ada
sı Cenevizlerin ellerinde bulu. 
nuyordu; oradaki valiye iltica 
etmeğc karar verdi; gitti, likin 
Sultan Muradın saldığı dehşet 
oralarda da aynı derin tesirleri 
yapmıştı; vali misafirini karaya 
çıkartmadı. 

Prens deniz ortasında seraeri 
ve vatansız kalmrştr. Artık yal. 
lUz bir çare vardı: Padişahın 
nıerhamet \•e cömertliğine sr 
ğmma.k. 

Bu kararını bildirdi. Sultan 
Murad idare ev saltanat 
bahsinde oğluna karoı gösterdi

iDs&fmbja rağmen JQbek 

NeTyork. ı:z (A.A.) _... Amerika 
tarafmdan Groenlandda llaler tesis 
edilmesi .Amerikan matbuatmda bU. 
yn·: bir inUba hu ' getirml§tlr. Bu • 
gllnkll gaz<" · Amerikanm bu yenl 
ileri karakolunun c'•emrniJ'e>tlnJ teba.. 
rüz cttln-· · • Urler. RuzvelUn bu te. 
,ebbüsil m<'r.1eketin her tarafında 

tasvip edilmektedir. HaltA infiratçı

lar bi!!! .Amerlkanm mUdııfa:ı.hrmı 

tak\'iye etmesini gnyet ır.akOI bulu. 
yorlar. 

. buçuk mılyon Polonyalı 

olmadığı bildiriliyor 1 

sadakat~erini teyit 
ettıler 

G&zcteıer, denlzaeırı Uıtikametten 

gelcccıc bir LsUlAy& kar§ı Grocnlandın 
teyakl.."UZ karakolu vazifeal göreceğ"
ne 1.§aret ediyorlar. Vapur kafilelerine 
AmerJkıuı harp gemllerinln refakat 
etmesine tar&ftar olanlar da Groenlan 
dm bir lre§U Uas1l olarak ehemmiye
tlnl ileri .Urllyorlar. 

Kızıldenlzfn .ı\merikıın vapurlnrma 
açılmaın, Ar..ırrllnn ~murruye3!,. 

L. ı .Amerika tamfmdan itti .. - · cdUe. 
tek dalıa cezı1 tedblrlerln gittikçe şid 
detıenmekle bultınmMI şeklinde tefsir 

•edllm'!ktedlr. 

ırakta yeni 
kabine 
kuruldu 

Naci Şevket Milli 
Müdafaa Nazın oldu 
Bağdat) 12 (A.A.) - Raşit Ali 

yeni htl.kOmeti teşkil eylemiştir: 
Başvekil ve dahiliye nazın Ra

~t Ali. lrlaliye Naci SUeydi, milıt 
müdafaa Naci §evtet. 

HUkümet dar~ ertesi gilıln 
Uıt1tU -edilen mOdafıta ,meeJJşi Aa -
ğılmıştlr. 
Bağdat, 1% (A.A.) - lrak par1A

ment08'J, dUn yapt,ığı .tevkalft.de top. 
ırntıda Emlr Abdlllillhr kral naibll. 
ğinden azle~ ve yerine geııç kralm 
rtl§t.Qnfl !sbatma kadar H&§lm1 all6s 
s1n.1n en yaşlı azası olan §erit Şerefi 
eeçml.ştlr. Karar, ltUfakla almmı~tır. 

Cebelüttankta bekliyen 
vapurlar 

Al~ ,1% (A.A.) - 32 Ucaret 
vapunı, Ocbelllttanka gelmiştir. Bu.. 
nun Uçll bpanyotdur. Vapurların bir 
kısmı, lngllialer tar&fmdan kontrol 
edilmektedir. Diğerıert kafile halinde 
ha.rek't etmek llze!'f! hazni&nDUflar. 
dır. 

Budı..ptıtüı, 1% (A.A.) - O!i: 
Za~rp radyosu, Gcncnıı Kvater

nik'ln bir ihtarını ncşrctınl§Ur. Hır

vat Generali Hırvatlstanda bulunan 
Sırpla.rm Sırblsta.nda bulunan Hırvat 
taraftarı Bosnalılara. karşı rehine o
larak tutulduklarını ve ııayet Sırbls· 
tandıı.!d Hırvat taraftarınrına bir §CY 
olursa bunun Sırplann hayatile tnz· 
min ettlrlleceğlnl ihtar ctmektedlr. 

SIRP MEB'USLAR TEVKİF 
EDİLDİ 

Buda~tc, U (A.A.) - O!I: 
Maynap·m verdiği bir habere göre 

Hırvatistanda bulunan Sırp mebu.ıılan 
Hırvat htikllmetinlıı emrlle rehine o
larak t<'Vkl! cdUmlşlerdlr. 

SlRP ME.\'1URLARIN A E~11R 
.Uudapeote, 12 (A.A.J - On: 
Hırvat dahlllye nezareti H ırvatis

landa bulunan Sırp memurlarına Zağ· 
repten verilecek tallmata tevfikan 
hareıut etmeleri lUzumunu aksi tak· 
dlrde haklarında glddeW tedbirler tatı 
bik edileceğini blldirmi§tlr. 
Hırvat hUkOmeti lcaU surette tees

süs edinceye kadar mevcut idare va· 
zile ba.§mda kalacaktır. 

GE.ı.'lERAL h."V ATERN lK 
KIMD!R? 

Londra, 1f (A.A.) - Londra. 
da.ki bugoslav sefaretinin me
murları, Almanlar tarafından 
yerl~rilen Hırvat quisling'i 
Kvaternik'in hiçbir zaman gene. 
ral olmadığını bildiriyorlar. Kva· 
t.erni.k 1910 da Zağrepte doğ. 
muştur. Kendisi Ustaş adiyle ta
nınan kuvvetli Hırvat tethiş teş. 
'.kili.tına sıkı bir surette merbut
tur. Kvatetnilc keza Kral Alelk. 
sandr'in katli planına da iştirak 
eylemiştir. Son yıllar 7.arfında, 
'Kvaternik, tethiş teşkilfttmm 
:reisi Paveliç ile birlikte İtalyada 
yaşamıştır. 

MAÇEK'İN BEYANNAMESİ 
Londra, 12 (A. A.) - Hırvat 

şefi Maçek'in Hırvat milletb.i 
yeni müstakil hükümete iltihaka 
ve Hırvatistanm idaresini tev
di ettiği hükOmetin emirlerne 
taate davet eylediği hakkmda 
Budapeşte radyoou tarafmdan 
bildiriyor: 

Belki Ma.çek şimdi Zağrepte 
düşmanın elindedir ve :mnnetti. 
ği kadar uzun mUddet hareke-

\~gton, 1% (A.A.) - .Amerik& 
htlkQmet merkezini ziyaret eden Po. 
lonya ba§vekill ,.e Polonya kuvveUr. 
ri ba.şkumanda.nr ~eral Si.korakl, 
dUn öğle yemeğlııl lngillz büyük elç!. 
ıl Lord Hı.llfaka ile birlikte yemi§ 
ve müteakiben harbiye nazın albAy 
SUmaonıa görll,§mUıtnr. General s.ı. 

korkski, Amerikanın fevkalAde bUyük 
elçlsi Nomuın Daviale, Ayan mecllai 
hariciye enc~menl relill Georgeıa Ye 

parllmento uasmdan diğer ban ph. 
r ·yetlcrle de görll§MU · Ulr. 

Polonya ba§veklll, Amerlkada bulu. 
nan dört buçuk milyon 'Polonyalı na. 

ram& "erilen bir ziyafette ha.zır bu
lunmuştu.-. Ziyafete iki yUz Polonya.. 
it şahBlyet iştirak elml§Ur. Aınerikn.. 
da bulunan Polonyalrlar, Londradald 
Polonya hUkQmeU taratmdan mllda. 
faa edilen davaya tamamlle sadık oı.. 
duklarmı generale te~ln etml§ter ve 
ııadJk kalacaklarına andiçml§lerdir. 

W'acaristan 
Yugoslavya ile 

yaptığı muahedeleri 
tanımıyor 

-0---

Macar kıtalan ilerliyor 
Builapeot.e, 12 (A.A. ~ -Yan reanil 

kaynaktan btldl.rUJD1ttir: 
YugoaJavyanm dal'dm&ar ~ 

kendtslle aktedilmtf olan bOtlln mua
hed:ler merlyetiııi kaybetmektedir. 
Bilhassa Macar • Yugoslav muahedeai 
ne gelince, Sırplar bu muaMdeYi 80D 

gQnterde esasen birkaç defa lhlAl et. 
ml§lerdir. 

••• 
Buda~ it (AA.) - Oti: 
Akşamlan çıkan Kapar Onag ga• 

zetelli, Macar Jutaatmm Subovtç'in 
önUne n.rdıklarmı bildirmektedir. 

tinde serbest değildir. Bu ha.bet: 
doğru ise, ya ~'in bu be. 
yannamedekt inizası uydurma. 
dır veyahut ta Maçek tazyik al
tında hareket etmektedir. 

Sonra genç adam Ş!lkranm eJbi. 
sesini, tuvaletini mnstehzi bir eda 
ile tetkik etmcğe başladı. Genı-; 

kızın üzerinde beyaz ve parlak 
kordelelerile süsJü, tillden bir elbl 
se vardı. Bu elbise içinde Şükra• 
nm mat rengi bir kat daha gUzeı.. 

A H RET TEN' 
: : 1 . •• 1 §. 

)( ..... '-"' 1 ___ _, 

- ~4 • Nakleden: Muzaffer A c ar 
lik alıyordu. Fakat g~zleri, kenar met.sizce devam etmekte hiçbir 
larmda siyah halkalar belirmiş o- malı.zur görmedi. 
lan gözleri bu renksiz yüzde mer- - Bu halinizJe ona nckadar gü 
hamet eelbediyOl'du. zel görüneceksiniz ..• 

Cemil Sermet takıldı: Dedi. Sizden aynldığı zaman 
- Maşallah, dedi. Bugün beyaz henüz on altı, on yedi yaşındaydı· 

lar içindesiniz. DllğUn e.Ibisetııi gi. nrz değil mi? Yani o zaman bir 
bi bir şey bu. Maamafih bu hali • çocuktunuz. Halbuki §imdi bir 
nizle de güzel ve sevlınlislniz. genç kIZSUUZ. Hem de gUzel bir 

Şükran bUyük bir cesaretsizlik genç kız ... 
içinde gözlerini kapadı. tıı0nra göz Şimdi gözlerinde bir alev yanı -
ka.paldarmı ağır ağrr kaldırarak yor, hatların in8anI dlişlliıdllrUyor. 

nazarlanm Cemil Sermedin yüzü. Tebessilınünde bile bir sevimWik 
ne çevirili. Bu baklflariyle &anki ,.al'. Belki evveli seni tanımıyacak 
genç adamdan ricada bulunuyor • bile. Fakat sonra dikkat edince sc 
du. ni tekrar bulacak. Çtlnkil bu deği. 

Fakat Yesari Gündüz mm-ha • şikllk her nekadar sana güzellik 

1 
ve sevlınlilik ve~e de ulmda 

kalbli bir adamdı. Prensi kabu- hiç değiştirmem.iş seni. 
le razı oldu; hatta onun istik. - Sermet! .• 
baline çıktı. Yaptığı hareketi - o da Necdet de muhakkak 
talı sert keiimelerl?. i.yıpladt. d~-~r' O dört sene ~"inde 
Prens, kusunınu ıtıraftan. a!'- ... 6.~~ • ç .,. 
fmı ricadan ~inmedi. Padişah tabii daha olgunlaşmıştır. Ve bu 
da bunu ondan esirgemedi; hat_ olgun haliyle seni sevdiğini söyle
t! imparatora gönderdi; ·iyi ka· mesini çok daha iyi bilecek, sev • 
bul edilmesini, hog tutulmasını gidep daha olgun, bilgili bir lisan. 
bildirdi. • . la bahsedecektir. Denizle gök a • 
Padiplım ~ hareketı tem1z :rasmda "'eçen yalnız gecelerinde 

ve yiikBek bir hareket olduğu "' 
kadar 7.8l!UUlm siyasi ihtiyaçla_ ııen1 nasıl uzun uzun dil§UnmU§, 
nna da uyuyordu ve asıl büyük hayalinde yqatm:ış, bllytltmllgtllr. 
mtieBBir bandan ibaretti. mç fll.phesfz bntUn gecelerini ae -

Katlircan Kallı Di, Yamkdereyi, avdetinde kendi.o 

eini bekliyen saadeti düşllıımekle 

geçirmiştir. t~e bu saadet saati 
artı:k yaklaştı. HattA geldi ·bile!.. 

- Sermet, rica ederim. 
Fakat Cemil Sermet genç kmn 

ri<'alarma aldırmadan devam ed1 • 
yordu. Söyledikleri bütiln gün bU.. 
tnn gece onu mahvetmış, ~ldllr • 
mliş olan dllşünüşlerdi. Şimdi b&y .. 
le kooU§urken nıhunun fUahladı
ğını hissediyordu. 

- Sen4en ayn olduğu gUıüerde 
çekmiş olduğu yalnızlık •bra.bmı 

ve daha senelerdenberi kalbinde 
biriktirdiği acılan, tızflntUleri sa. • 
na .söylediği o mee'ut dakikayı 

hiç dUşll.ııınedin mi Şükran? Onu 
bayrarıhltlar seyredecek ve de -
min şu zavallı blltlyeyt okurken 
dudaltlarında açan tebeıılf{lmle gUr 

zel .yüzUnü :ışıklandırarak onun bu 
tııth aşk ık)zlerirıJ dfnllyecekebı. 

Şükran dayanamadı, nihayet 
haykırdı: 

- Hayır sermet, hayır •• 
Titrek elledi muada dayana • 

eak bir yer anyoidu. 
Bir ölil kadar beyaz, nerede)'8e 

oracığa ytğılacaktı. Bulutlu pie
rinl bir kere daha Cemil Serme -
din yllzUne kaldırmafa tetebbOB 
eW,: fakat muvatfak okftwdı w 

Hataraları yazan : Aşçı Dede brahim ey 

Çubuk meraklısı, bir müşir, Oltinin çubukluk si
yah kehribaları - 73.000 kuruşa Erzincanda Nak
tibendiye tekkeai - Tekkenin resmi kü§adı - Tek
kede büyük ziyafette hizmet eden telgrafhane ve 
kalem memurlan - Davetlilerin karşılanması. 

Şeyhimiz haueti Fehmiye kr:. ccbır herkesin rızasiyle bir iane 
vuştuktan ııonra., evlAdı manevim defteri tanzim olundu. Evvela 
Azize olan muhabbet ve iltifat da Derviş paşa on bir bin küsur ku
biraz azaldı. Zavallı çoctik malız.un ruş \"erdi. Sonra lsta.nbuldnn da 
ve milkedder oldu. Benim misafi- posta ile 5000 kuruş kl cem'an on 
rim demekti. Ba.bast Er.zunımda altı bin kilsur kuruş vermistir. 10 
kalmıştı. garibilddiyardı. Onun bln kuruş defterdar Halet efendi, 
hüznfinü gidermek için 11.san<:a ve ıo.ooo klisur kuruş eeyh Fehmi e
a.Jcc;cce kusur etmcmeğa çaltştnn. fendi Jhsan buyurmualal'dır. Sair 
Meclis, ba.hçede yerleşmişti. Her ilıvan da.hl mertebelerine göre v~r 
gün Aziz efendiyle bera.ber, atla mi~erdir. Blltlin varidat 61.000 JtU. 
şehirden bahçeye, mecliso gidip sur kuruş olup buna karşılık ma.s
geliyorouk. S&rc;aV\l1 Hacı bey bir raf 73.000 kUsur kurustur. Açık 
müddet bizlınle oturdu. Sonra mu- kalan on bir bin kul"Uştan bin kı:
h85Cbeci efendinin yanına girdi. nıgu meclis kaymakamı Mahmut 
Ha.cı beyin sanatı çubukçuluktu. bey iane etmiştir. Geri kalan on 
MUşir Mustafa. paşanın merakı da, bir bin kuruşu da yine Fehmi c 
Oltiden siyah kehribar getirtip çu fendi vermiştir. 
buk takmu ya.ptırtmRktr. Binaene- Arsası satın alındıktan sonra, 
leyh Hacı be}i · elinii7.den aldılar. Erzurum usulil tizere duvarları • 
Biraz sonra llustafa pa.,a azlolu - na lilzumu olacak kerpiç dökUlmc
narak yetine Derviş paşa ınilşir ol- sine ba.cılanmı.st.rr. 1282 senesi mı:
du. harmeminin ikinci salı günü (S<-k-

Am efendiye kalemden henüz sen bir senesl haziranının on u. 
maq tahsis olunmamıgtı. Mekarr- çilncU gUnüdilr), işte o günde be.9-
ciba.şınm oğlu, cidden edip. nazik mele ile kerplçerden dökülüp der. 
bir gençti. Bir gün MilJ"§idi Ar.am gihm ingasma b8§1nndI ... Dergn.Jım 
Fehmi efendimiz qehro inip fakir- rcsmlkilşadı da 1284 senesi Rebiil
haneye geldiler. Aziz, şeyh efer. 1 dim~d huzurunda fevka.Ittde hUr • evvelinin on ikinci \"ClMeti Nebe. 

vf gecesi akşamı yapıldı. Nefsi 
mrt ve edeple hiı;met cttilPr. MU· · Erzincanda kışlaluda hizmeti a~ 8 

§i'rllğe verdiğiın blı- istida ile de-- keriye ile meşgul bulunan efradı 
bağhane ve dikimhane i1Jleri fey. askeriyeden maada, bütün askeri 
kalıide çoğaldı. Bunlar için iki yüz ve mUlld memurlar ve halk davet 
elli kunı~ maaşla iki nefer efen- olundu. Bu resmiküşat da\•etlnde 
dinln~.:nıznşrnçe kalemine tayirunc hem yemek çrkanldr. hem de ge. 
lüzum vardır. Diyerek bu katip • ce \"e gündliz mevlüduı;erif oltuna. 
ilklerden birine manevi evlAdım rak eerbetıer içildi. Fehmi efendi, 
Azizin tayinini inha. ettim. Derviş Uç dört gUn evvel bu cemiyetin 
paşa istidamı derhal is'af etti. müzakeresine beni de çağırdı. Bu 
1279 yılı yazıydı, A:ıizin ikl yüz iş herkesi şaşırttı. Çünkü gayet 
elli kuruş maaşı oldu. Erzillcan bUyUk iştir. Herkes bunu deruhte 
mebualan malüm ya, Nakşiye ta. edemez. Koca budala 8.şık lbrn 
~den~ Kadiriye d~lerlne him, bu cemiyetin hizmetini ben 
nlıap~le biraz sofi m,i:ı:n... olurltır. üzerime aldnn. Hemen, dcrgahışc
"~n artık ~!. da var, mile- rifin alt .katında nlruı odama gol- ,.. 
t&ıdt" ~ haneye çıfi&niıillru de- dlın. F..Ume 'kAğıt ve knlem ıı·arnı· 
mefe başladılar. Bu sırada ~ 
göze geldi. Ağır haSlalandı. Öltım- resmikfi\lat için lllzumu olnn .sofrn 

talomr, kah\"e talmnr. şerbet talt·
lerden kurtuldu. Yin:ni giln kadar mr ve buna dair olan §eyleri bir 
yatıp azıcık kendine gelince, ba. defter ettim. Oradan askeri ve 
besı Hamit ağa geldi. Oğlunu alrp rnUlklye memurlannm konaklarma 
Emiruma göttl.rdil. 1279 sonbaha • 
nnda 128l sene.si martında karımı gidip bir gün içinde bunlarm cilm-
kaybettiin. Acımı unuttunnalt için leelnl tedarik etilin. Dergithm dn· 
bana. mllşir Derviş pa.şanm oğlu ha pencereleıinin camları takıl • 
A1'met beyin dadıamı aldılar. Reyh mamrştı. Döşemesi de no~'\ndı. 
efendimizin hlmmetlvle hfoblr mn.s Evimin nekadsr dö§etn"'"İ \"ıml&, 
raf yapmadan evlendim. o sırada, evden taşuııyormuşum gfüi der~ 

ha getirip döşedim. Ziyafetler için 
Derviş paşa, Kozan meselesi hak· - 1 d d 
kında izahat vermek Uzere tstar• emaneten aldıgnn eşya i e e er. 

gihtaki odam lebaleb bedesten gi-
buta çıığnldı. bi doldu. 

Erzincanda, ha.lkm ia.ne6iyle der Şimdi gelelim hizmetçilere. ıs. 
gih yaptmbnasma karar ''erildi. 
İhvım, Umera ve zabitandan bile.- tanbuldan yeni gelmiş olan Erziıt 

can telgraf mlldilıii Şevket bey 
ıedaaı gayet gUzel w geyhin mu

•lak nuarlarmı odanın ki>§elerine 
~mrken: 

- Oh, klfi Sermet, ki.fi. Bana 
bu kadar fenalık etme .. 

Diye iDledi. 

- Fenalık mı! Nişanlınm seni, 
senin de onu sevdlğinl, mes'ut o. 
lacağtnızı söylemem bir fenalık 

mr? Sevmek, bağlanm&k. Oh! Bu 
en bllyUk saadet! •. 

- Ben Needetl sevmiyorum. 
Ve siz de bunu biliyonnmuz. 

- Ziyanı yok canım.:. Çabuk 
eevel'8iniz. Mademki o sizi sevi • 
yor. Hem sizi sevmemesine im -
kln var mı? 

Şllkran bqmı eğdi ve yavqça: 
- Ben onu asla ıevemtyece -

ğim... 
Diye mınldandr. Sustu. Kaçmak 

içlıı hazırlanıyordu. lleriye doğru 
bir admı attı. Fakat Cemil Sermet 
genç kızın bu teşebbtlsfinU hlsso~ 
ti. Romancının gözlerinde müthiş 
bir Jflk panldadr: 

- Niçin, dedi, nic;in onu asla 
sevmiyecdıcsiniz? Söyleyin niçin? 
Bunu ~elı: istiyonım. 
Şükran artık cevap veremiyor

du. 1Celimeler bofazmda dfiğllmle 
niyor, donup kalıyordu. EllerirıJ 

eöğsU berinde kaYUfturdu, l>qı. 
nı aaaya doinJ attı ve bir ölU p 
bl harekebdz 

1

kalarak: 
- Bilmiyorum, bllmiyonım. 
Dedi. Fakat bu cthnlenin ma~. 

Ifibiyetini ga.terdiğtnf hfaretnd§ • 
tt 

( Deoantt """) 

hiblerinden bir zattı. Doğruca onn 
gittim. Telgrafhanedeki muhabe • 
re memurlariyle çaVU§laroan ve 
sair ihvandan eli ayağı düzgUn o
lanlan, harbiye kalemleri meınur
lanndan da elinden hizmet gelir 
ağalan toptadmı. Cümlesi yirmi 
nefere baliğ oldu. Herbirislni asla 
diğerinin hizmetine kan§Jnamak 
Uzere ayn birer hizmete tayin et· 
tim. Kendilerini birkaç gUn biz • 
metlerinde talim ettirdim. Birinci 
numarada usta oldular. İşaretle 
sofralar kurulur §erbetler, lta.bvc. 
ler içilir, fakat meydanda kala.ba
lık gölilnmezdl. Yani hizmet e. 
denler cin tayfası gibi görünmez. 
dl. 
"Mutfağa gelince, lüzumu olan 

§eyleri keza defter ederek nldrrt::
mış ve anbara koymuştum. Tuzu. 
na biberine '+armca ziyadesile 
mevcuttu. CamUşerifi de killin sec. 
cadelerle mllkemmel döşedlın. "Sa· 
kalrşerlf" i makamından indirip 
sehpası Uzerine koydum. Tekmil 
kandiller ve mum hazırlandı. Bun .. 
lar gece içindi. GUndUz ulema, ... c 
Erzincan Aylru ve sair halle da
vetliydi. Bunlar da iki taknn olnıı 
bir takım saat ikide, diğer taknnr 
d~rtte geldiler. Gecesine de aske
rf ve mlllklye memurin! çağrnldr. 
Şeyh efendimiz davctlllcrl Uivan
haneden karştlıyara.k alt katta ve 
kapı &ıfinde karşılamak için malı. 
sus hizmetçilerden adamlar vBl'dı. 
Onlar geleni bana teslim t"dlvor
lar, ben de merdiven ba.,nıdan a• 
bp divanhanede şeyh efendim,ze 
testim edlvordum. Fehm.t eef'ndi 
herkese hal ve hatJr soruyord~ 
Hilda hakkı için çrt yoktm'. Y •. 
nız hizmetçilerin ayaklan gtc1ltım 
fşttllfyordu. Yani alt katta ()1• • 
lar zannederler ki diıraııhanede ıc 
mai ·edı,or1ar. ·· · 

·. 
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~eRil"'Ll~E;a:z;N~S~Omz:N~. ~ı iıanasltrla FHorina 
arasında i giliz a 'Y re!.erl 

Dernede 
abeşlerin 
intikamı 

sa nuı 
ha<l<ında ah
nan sa arar 

iman 1 ariciye 
sözc0 sli ne diyor? 

Cerl • ıs (A.A.) - D.S.B, blldlrl
yor: 

Atme:n hariciye :nezaretinhı s6zdisll· 
bir )-abancı gazctı:ıcl tarn!mdan sorı•. 
lEo.:ı eı:ale ccv"lben, Istanbulmı tnhltye 
alne I'tirk hUkQmeti tar:lfmdan baktı 
bir sebeble kanır verılmiş olduğunu 

blldlrm~ ve bu tcdb1rln hlı;b1r suretle 
Almanya ne al~ltası bulunmadığmı ve 
blnneUce Almanyanm bundan endişe 
duymamakta olduğunu llAve etm~'<tlr. 

usavvaya 
gden 

Royier muhabiri 
müş hedalarini 

ani alıyor 
'"' Lonılra, 13 (A. A.) - .lUiytcr 
ajan~ıııın Eritrcde bulunan hususi 
muhabiri bJldiriyor: 

lfıısavva limannıda 12 vapur br..
trrılmı.:r:.ır. B nlann bir ktsmmm 
direkleri ve bacaları 6U ea.thmm ü
zerinde görülmektedir. Bil' ,km.mı 
da kumsalda bir ta.raflarma ynt • 
mış bulunmaktadır. Mn~ih hep 
sinin yllzdlirülerek kullsnnıacak 
haio g"titilmesl ttnMn dahilinde 
görülmektedir. İtalyanlar ellerin
den geldiği ksdar her ı§eyi tahrip 
etmcğe teşebbüs ctnıL,lerse de bir 
çok harp malzme.si knlmD<tır. Ku
mando.n remtL.'D şehre gir.erken 
bırlikt~ bulunuyordum. Şehrin 
merkezine varm3dan evvel hara • 
be hnlinde kilometreler uzuııluğwı 
da sokaklardan otomobille geçtik. 
Şehre girdii';1m1z zruran bastano 
g~misl iı:areti t:nşıyan bir İtal)-etı 
vnpuru lımnndn.n ı;Ikmaktaydı, Fı!• 
k t subaylarla ve teçhlzaUa dolu 
b r vnounm kaçmruıma mAni olı:.· 
r ' durdurduk. Kendi kendini ba· 
tm'ln~ta. olan iki balıkçı gmıisine 
c n k ırarnnlar verilmesini em • 
rrttU:ten sonra 1ta.Jyan valisi Bo-
rı ~tinin makamına giderek başkn 
bir şeyin tahrip edilmemesi iç.in e 
mir verMl" .. ini istedik. 

Bonettlnln yanmı;a nlmo.ııca konu. 
1an ve Almana benzJycn bir deDlz 111J.o 

O:ı.yı "''&rdı. Mu.savvada glıaterllen ııcm 
ınuktısl'mcti.n bu ınıbaym telk.tıılle yıı. 
pılmı<J Olin3.sı mümkündUr. ltnıyan.. 
1&r taratmdan lngUiz kara lmvvetleri
ee tevcllı edilen aahll toplamım coğu 
a~ltniz aıtmda :kulla.nrJmu hale v;e.. 
tirilrnlşt1. lılusnvva sivtl halkı, yerıı.. 

1cr müst.cı:na, daha evvel Erit.renin 
merkez! olan Asnıaraya naklodtldlğin. 
den \usavva bo§ bir ,eh1r ma.nzaram: 
anedıyordu.Amnara~Musavvagar 

• lamıd& kullanılrr blr hal~ muhtelif 
demlryolu malzemesi buJumnuıııtur. 

BonettJ teslim olduktan eonra lngillz 
generali kendlslnl Asmaraya g6Ulre.. 
rok 6ğle yemeğhıe alıkoymuştur. BO
Wn gün öğleden :ıra ve ak,am mu. 
lı:ı.r ~ rne ·dtı.nmm muhtelit yerl~rtr
d~n ltalyan askerleri &'r'm1!7tfr. Bını
larm ~?ğu bahrl.•cll ve bahriye lllAb 
endazııın tcU ve hepslnln Mltı. Biltuı.. 

lan vt\t'dt. Ycdl§er yQz ldJWk beher 
esir grup ına yabancı l"jyona mcn.!U,P 
bir muhafız tayin e:ııtmlşUr. 

(&, tarafı 1 incide) 
BlB AD\IAN cnzVTAMl tMBA 

EDİLDİ 
Lom1ra, 12 (A.A..) - SaWıiyct

dar bir menbada.ıı ıÖğrenildiğine 
göre, :Mruınstrr mmtakasmda bulu
nan :ıırlılı ke~ m~en 
bir:\. dün bir ıdllşman piyade cüzU
t.a.mıru, kamyotııardnn inerken ya
kalıyarak tamıün.en, imli& etmiş .. 
tir. lngillz mUfrezesi, hiçbir zayia
ta uğramamıştır. 

CEFllEDEKİ MUIL.\ltEBE 
Rem, 12 (A.A.) - Ofi Franslz A· 

jan.ı;a bildir.lyor: 
lnlı;reye gelen Mber:lcre göre, 

tw.ıcıı Kanastir1& 111ortna amıım~ 
vadlie ~Uz ve Alman zırhlı ffinr. 
vetıcri nrumda cck §iddeW bir mu· 
he.retle oorcyaıı etmcldcdir. 

Almazı C!'blı krtalarmm bu W •· 
ııaa mihver Q.ıerlne kunetıe lıllcum 

ettiklen bildlıillyor: B1rlnc18l §imal • 
cenup mihveri yan! Manastırdan Flo
rlnaya doğnı, lklnclısl §lmal • dOğu 

şimal mihveri. 

Sırp ordu.sunun bnzt klsmılart 
Za~bln §lınallnde. Nışin cenubun 
da Negotln böl.,.e.sinde ve Tetovc
nun bat I§bnalinde dağfarda muka
vemete devn.nı etmektedlierr. 

BA •A tJGRITAN 
ALMANLAR 

Knh.lre, U (A. A.) - Röyter: 
Buraya gelen haberlere göre, 

Yunani.stannı dağlı olan §imal hu
dudunda Manastır gedifindeki Br
tanya seyyar unstırlan Alm&nlarla 
temasa girmiş ve dfişnıa1la zayi.at 
verdinnişlerdir, Bir miktar Alman 
tankı tahrip edilmiştir. KıunyO!ila-o 
nnın ya.nmda istirahat edf1ll Al • 
mnn krtslan lUlSl:r:m mü.him bir mu 
vnffaktyetl e.teşe tutuımu tur. 

fogillz krtalan Afmanlarla. Sc .. 
lU.niğin cenubunda. ve cenup 
batınm<lıı. temasta o1maltla berabc;r 
burada iyi mall\mat alan mahfil • 
leT !hentiz mühim hiçbir mlihar-0 • 
benin başlamadığmı blldirmckte • 
dir. 

Llbyada da 'hlçbtr mtllılm mu • 
hattıbe cereya.n etmemiştir. Bura
da da İngiliz Jrnafan Tobrukun bz· 
tnımda ve cenup batısında AJ.ımn. 
larla temııstaarrlar. 

Csldlpte.n g.eien :ve Amavnthı • 
ğ n §bna1 hududuna varan Alman 
latalıı.rmm Arnavutlukta Drlr.a 
nehri üzerlndeJrl Yugosln.v ileri ha 
reketine zarar verdiği bildirilmek
tedlr. 
AL.1'ılA.N AS?U;:RJ,ERf ne GVN 

ERZBK ALAMAMLCjLAB 
AUo:a, 1% <A. A.) - Cepheden 

Atbıaya dönqı askeri mllş-'...hltıer, 
b:ıtıthki huekltuı :!stihalosf neti -
cesi olarak batı Traky.:uıımdan c~
kilcn Yunan kıt.alan maneVJva.tt • 
nm bu zaruri çekilŞen asla. ~Dtr. 
es5ir olmadığını söylemekte mütte 
fı.dirler. Bunun tamamen tersine 
olarak, çekilirken Alnı.en cllziitam
lan imha, kaleler istirdat ve ha•. 
larmı tekrar ta5is eden ibu kıtalar 
kcndr.erlni dUgıman.r Bulgar hudu
dunun ötesine atac..ı.k kabiliyette 
görmektt>vdiler. Bi!'f»l: <lüşman 
tan'kI t&hrlp etmJş, esirler almış • 
lardrr. Eu esirlerden !Jirço~ üç; 
g;illd!lr bun erzalZhı.nnı almrıanm
laroz. Britany;ı ve im.parator'!ut. 
kuvvetlerinin Jştirak ettiği hare • 
Ut ha3:kmda Atinıı.da b&lA taısi • 
ıat mevcut e>lmamakla beraber 
cepheden henllz dönen bir :tngffü: 
subayı bu. 1atn1a.nn mükemmel bil' 
halde olduğunu &öylemjştir, Bu ı.. 
tatarm mulır.:robenin ııetieerune 
yüksek bir itimatlar:ı varclır. 

(.B:.ış tarafı 1 iilcicle) Adls:ıb:.\ba, ll (A.A.) - Röyter a. 
ve d~ im.anca da 7.ayiat jan ınm husust muhabiri bildiriyor: 
verdirilmiştir~ Grupumuzu ön- İngiliz ve lmpanıtorluk kuvvetlen 
temek teşel>büsündc bulunan bir H:ı.be~ vat.anpcrverıert tarafmdan ıo
MesscrSchmitt 110 ta.yyaresi ~al ed!len ıı;chirlerln dı§mda k&1a.ıı bU.. 
düşüıiilıniiştür. tilli mmtakalardak1 ltaıy&Dlar :yerU.. 

ıcrin intikam teşebb!lslcrine kar§ı ken 
Bir Junkers 87 tayyaresile bir dilerlnl mUdııtaa etmektedirler. CeJJu. 

G. 50 tayyaresi '!'obruk üzerine b1 ~"rika kuvvetlerine mensup zırhlı 
a:km ~parken düşürülmüştür. otomobiller Adlsa.b::~ya '.100 kilomet. 

Cant Z. tipin~e bir İtalya l'9 lill!Ba!edc bıılunıın .Ambodald ttaı. 
tayyaresi lSkenderiyenin 100 ki- yaıüarı kurtannağa sıt.mıo. panlğe 
lanıeti'e kadar şimalinde avcıla. uğnyaı: uo ltaıyanı himayelerine a. 
rnnrz tarafından denize dü.:,.<1\1- Lıınlk di'SmJıü.a•erdir, Bunlar arasma 
rüJm;l stUr. ıi' -:. 9 kadm ve 6 çocuk vardır. Çocukl.iı.r 
Habeşistanda, cenup Af rikası esasen do' ı bulunan zırhlı otomobille 

hava .kuvvetlerine mensup bir re konulmuştur. Erkekler 16 ttaıya.ıı 
&YCI filosu Gimma hava meyda. luı.myo.nuna yorleştır~ıerdlr. BD 
nma akın yapmışlardır. Yerde kamyonlardan bir !:açı yolda bozuı.. 
bulunan üç bombardıman tay- cluğundan bunlan terketmck mecbu. 
yaresile bir avcr Ye markam tcs. rtyeU hasıl olmuştur. o zaman tte.ı. 
bit edilemiyen oiğer 2 tavyare yanlar büyük bir korkuya kapılarü 
tahrip edilmi§tir. Akın esnasın- zırhlı otomobillere cebren .binmek ta
da di.ı§tµa.n avcıları ta}')~rcleri. temlşlerıilr. Mtlrettebat taba.ncalarlle 
mizo hücum etmislerse de, iki ttaıyo.:ılıı.rı tehdit mccburfy~tlnde kal. 
d~an tayyaresi <lü~ mu- llllŞtır. Bazı yerlerde yı>rll balkm intı. 
harobey:i terk ~tmiş1erdir. ?e luuu tr..mhllratı nrJ.Smdım b1ma~ eın. 
cenup Af rikası filosu hiçbir za- ıerek geçirilen tta1yanıa.r ve zırhlı o.. 
yiat vermemjştir. Lomoblller .nihayet .Adlu.b&baya Tar· 

Seiascianınnna oo Gi~'da 1 .. _ 
mış aruu-. 

':f ~~!:-f;:etle bombardıman Bir mü.freze de Debra Bertııuıa gide 
~" rek alelllcele ln,a edilmf§ bir kalede 

.Malta.da, dün düşman tayyare- ycrıuer tara!mdan muhMara edDen 

leri ada. üzerine bir akro yap. vo .Qllerinde kUlliyeW mUhJmmat bu. 
mışlardlr. AvCJ1arnnızla yapılan ıunan 400 ttaıyam :ırurtannt1'tır. 
muharebede bir Messersclınıitt 
109 ~ bir Messerseh.mitt 110 lngllızler Adiaa.b&baya girdikt.ı 

sonra .ıehrin her tarafı ~bel, :Yu.. 
dUşUıillmtiştür. Ağrr hasara uğ. nan, lngiliz ve mOU.dik devlıeUe.rin 
ratrlan diğer birkaç Messershmit bayrşklarile dona.tılml§tır. §$re bA.. 
ıle iki ta.ne CR ~2 tayyaresinin de Wm dııbn tc~e imparator Ha.1-
düşman tarafından kaybedilmiş le SelaıJiyer.!.n ibaynığl yllkselmekte
olması muhtemeldir. Bu mu1ıa- 1 d!r. Habe~lller mesut çehrelcrkı bay. 
rebede iki avcrmız dtlsınü1ltür. rağı se)TCdlyorlar • 

bombardıman tayya'l'elcri 10 _ 11 
nlsaıı ~ecem ceniıbi Srroistanda 
k8.in KöprUlü ve Pirlepc şehirlerile 
eimruf Yunanist.M.<h kfUn Kılh-rş 
köyündeki ..Alınan tecemmülerini 
bombardıman etmlglerdir. Hava 
şartlan fevkalô.de fena idi. Bu 
yüzden booıbardmıanlarm tam ne· 
ticelerinı görmek mümkün olına • 
mı:ştır. Bununl!l beraber, bombala. 
rm lı>Ji!U.kmr boy:ı.z yesftıhnt.rak 
blr ıt!k takip etmiştir. Gece karan
lıkta §UM.iden Kılkışa doğru iler
lemekte olan büyük b!r otomobil 
kafilesi nıltnı.1yöz ateşine tutuımuş 
tur. Kaf'ılede büyUk bir kargaşalık 
husule gelmiş ve otomobillerden 
bir krsmı ateş al~trr. 

Galikos bölgesindeki münakalat 
da bombardımcn cdilmi~. 

Dün. havanın fenalığı <levam et.. 
mesino rnğmen bombardunan tay • 
yarclerlmlzden b!r gnıp alçaktan 
u~nık Mana~rr ile ;pirlepe ara -
e~daki motörlü nakliye vasıta.la~ 
m've trulk'lart bombardmıan etmi~
Ut-. ~~tankın infilô.k ettiği ve kam 
yonlarm ateş Bldığı gijrtllm'üşU.tr .. 

BirçOk dlŞruı.n nvCila.rJ ile karst· 
lM::ın ba.cıkn bofiıbardıman tayvare
lerll'iili: Polllrn .. «rt:ronda rnfıhim 'bir 
köprUyU havaya ı:ı.tm11le.rdrr. 

10 Nh ' nmm1M U ;, 
rekkcp bir gru,p evvelce bildirilı>n 
hatekAttan başka olar.:.k Manastır. 
la Pirlcpe a:rasmdn nnk.liye kafile
lerini bombardıman etml§tir. K&m 
yonla.rm terkOOildiği ve birçolda. • 
rmm çukurlara. yuvarlnndJğx ve 
bir kısmmm da ateş nldıb görü'. 

blrd,.n\Ji.re nçık Mldığı 10e trtibatlD.n 
kesild~::tf iÇI" te$lim '""U§lardır, 

Atin;>, 12 (A. A.) - Daily To. 
legropb. gazetef.dni:n muhıı:'biti ya. 
ı:ıyor: 

Brita.nya, Avustralya ve Yunan 
lsühklm krt.PJan SelAnlği tohliy .. 
den evvel düşnan için istifade e
clllemez hale koymuşlardır, Beıtız. 
:va efülnıcsi zahmete değen her 
13ey, yani telefon, elektrik, ha.va· 
gazi tesisııtlyle demiryollan ve ço
Be köpriiro bcdıava edilmiştir. 
Bütiln ~iler limandan ~wktan 
sonra istfhk!m nefeor!cri ebtcmli 
bir surette bütün limruı t~. 
dokları ve hangarlan tahrip ~ .. 
ierdir. İnfilal-Ja.r L5Mtleıce devanı 
etmiştir. Petrol dcpolamım eonun
cusu tam Al:ruanlar §clırfn civan. 
na vardtklan zaman patlamrr;tır. 
BülUn lokomotülor ve diğer demir 
yolu malzemesi Alm&nlann ıxıuva • 
salııtmdan birkaç saat önce kaldı
rıhnış bulunuyordu. İstilıkA.m nn. 
ferleri arasında. ölen '\'ey& )'nnllıı
nan yoktUT. Bunlar biltiln vazif&
leıini başnrdıktan sora salimC.."1 lıa 
rel..rct etıırlfle:rdir. Almanlıu- cir .. 
dikleri zanınn Sf'lfuıilc nrtı hara.
be halinde ":cioouy.otdn. 

~arın esnasında 

mUştür, Ayni bölgede, diğer bir 
grup bir ruotörlü kolu bom.bardı • 
man ederek beş talik tahrip et • 

PİREYE ALMAN TAYFABELE• mi5, 6 kamyona ate§ v rmiştir. Di 
RU.1N BASK!l\'1 ğer 1'..runyonhı.T aramıda da ~ • 

1 
Atin&, 12 (A. A.) - Umumi em- balar patl~. Btr demiryolır 

niyet ne7.nreti ta:rafmdan dün aJr. na iki defa isabet ikaydedilmlfitir, 
§anı ~edilen tebliğ: Bütün bu barekfıttan iki tayyr. 

Soğukkanhhğn11 
muhafaza ediyor Alınan ayyare.leri dUn gece Pi· re füı'cıine dön.mcpıişse de ounlar

re runtaka.sma birbirini takip e • dan :O ... ri sı-.~ sa.Um batlarmuza u -
den 16 dalga. halinde hUeum et • taşmıştır. 
mişlcrdir. Akm dört eaat s!lrmil{. Atirıa., 13 A.A.) - Atına ajanaı 
tür. Dtişmıuı tayyareleri bombalar Atııw.. 12 (A.A.) - D1.i~an tayya. bildiriyor: 
..__ uh•Alif ı rclerl.nin Yunan hnııtano gell'lsı Atu. awuu,, ve m ı..c;: yer ere ına.yn Cuma ,..,.,,esi dört saat devam ~en 

D k 
dökmüşlerdir. :f1tl .kUçük yangın kiyi homoordıman etlcrek batırdıkl:ı.rı .,-,. 

aru••şşefa anın resmen blldiı'ilıce!rtcd!r. ve Uç Alman tayyllresiıı.ln dU,,Urillme.. çıkmrşsa da derlıal söndUrUlınü.3 - sile neticelenen alr.r.ıdan balL'.; en Es. 

tur. Birkaç düşman tayyaresi PI'C'• Atin!\, 12 (A.A.) - Atlna ııjnnsı tıa gazetesl sivil ahalinin soğukkanlılı 

YIDdo··nu··mu·· jektör mevzUer:ine ,.e sair hav:ı bildiriyor: ğı ye flt!kfmctt ııe muharip orduya lA. 
1 ' dafi vasıtalarmıı. mltralyöz açın~ Ecnebt radyolan lrtibııtlnn l{csUen 1 yık olduğunu gösterml§ bulunduğunu 

Bugün Ua.rU§§'Cfakanm kuruhı§tmmı •a da hiçbir netice elde edeme • ve Ak!ioos'un §&rkmda teslim olan yazmakta.dır. Sivil nbali bu çetift ım.. 
68 uıcı yıldtııı.UmUdUr. Bu münasebet.. mlşlerdir. Pike yapan diğer bazı Yunan kuvvctler.i.!lln 80,000 kL'ldcn 'Pııı.nlar.ı yııL,ız korkma.dan dcğfl aynı 
le okulun mezı;rua.r cemiyet:ı tnn.tın. diişman tayyareleri de Gnlidadaya fazla olduğuna dair hnbcrJcr ne§rct- zamcnda huzuru knlble kıu~·ıamakt.a 

bir bu~nlt mil mesafede küçük ibir dan bir merulm hazırlaumı§itr. Me. vapan. hücum etmişlerdir, Vnpu • ml§lcrcllr. Bu haberin pek mUbaltı_ğalı dır. ÇUr.kU halk bu surotıe ordu gibi 

Pasif l'orunma 
tecrübesi 
(Ba§ tarafı ı incide) 

enk:ı.zı ~edl, Burala :y 
fan:cdl!t'nlcr, sıhb1 1Zlldat otomobille.. 
rih hastanelere kaıdınld.L Bu Sirad!I. 
Sellmlyede klll.se c&d4üinde karakol 
6ni1ne de zehlrll gaz ;b6mbaaı dtlştU. 
ğU ihbar edildi <re ~eme ekibi 
bemen buraya hareket ettl Gazla.r!. 
mı:ş okluğu farzedllen ~ki k~ kaldın! 
dılar. 

NUmune haataııesi öntındcld ~ 
ny ve elektrik telleriııln bozutduğu 

haber wrlldl, buranın da hemen tamı.. 
rlne geçildi. 

Yenlmahallede dörtyol ağzına dıı. 

gn" bomba.lan isabet etti. Enkaz te. 
mtzlcmc c lb1 burada gazlanm~ olan 
Uç ~'lly1 kurtardı. Saat on bl.rl otuz 
ıeçe, Kanlıca arkasmd<lkl Tımtnnt 

~ı:L••M !'alı&em& dtışn;ıan tayyareleri 
t.aratmdan parqlltçUicr !ndlrlldiği 

baber aımdı. Burada esasen kurnlmU§ 

olan temerkt\z ka.mpmdakl panı.f.lt e. 
kipleri metruz paraşUtçUlerJ zararsız 
bir bn!e getirdiler. Saat 12 de tehlike 
bltU~ 1.§aretl verildi ve tccrttbo mu. 
vaffa!tlşctıe ncUcelendl. 

BugtlD ög'led.m eonra da Emlnöntln. 

de bir deneme l"apılacakta. 

COrciDin 
Bristolda 
sö e ~i~ · 

nutu 
nrtat.oı, 12 (A.A.) - Çörçi,l bugün 

bu?d& bir nutuk eı>yı~: 
Britanya ~vekili bUr&Y1- ti.aivcrsi· 

tenln pn.eöli:yeııt adnt.De Aıru.atunılya 
başTekUf ~eııd ~ ~ Amerika 
~ el~ Vlna.ıı'l' tnhrj dolttor iln· 
nnmı tevcih için geımı,u. 

BafvekO, merammden enrel, Bris
tolda do~ ve bir gece ~el bava. 
bukmI em>Mmda ha.lam 1lğrayan bf
ııalan tıetldlt,,et~. 

ÇOrçl).. bir çok •ivfl mUdafaıı t.~c· 
rinln ~Dertni mtı:ııi§tJr. 

Ç6rçn ünlvcnitedeld mer.ı.d.mde ez· 
cQrule deml§ttr ki: 

,. A. TUBturalnı. ve yeni z.e!ancıa .,.ıtn

larrom. bu JdUik toprak tızerin~ 
irllll.IUW!taada, dl.l§manla teuwııı glr
mJ.I olma.sı muhtemeldir. Bu krtalar 
Ol'a;1l Avusturr.lyıı b61ge.ıJi çocuklıın• 

nm ::ıymetlni tanıtacaittır." 
Nnz.I!', Alman ve ltaıyanlarm birlik· 

te olııralt JruncUcndlrtn.ln gerek adet· 
Qe, gerek mal.zenıooe olan tıstUıılUğUD· 
den ve SelAnikle doğv Hakedonyası
nm ye Tr:.kyanm muvakkat kaybın
dan toehscttlkten BOOra czdlmle de
mi§Ur ki: 
Ma.kPdonya1ı ve Traiyaıı kar~euler, 
Bu elim mecburiyet sizl çok acı blr 

vaziyete koydu. Fakat acmf7.a bUtlln 
milletin ı~tıra.k ettiğinden emin olu· 
mız. BU tttfrBba :mtihakkn.'k olan 
hal zl.ferlma iı;:L'rı 11tı.bırla ve lruv~tıl 
bir Umitıe k&tluımız. Eptrde n A:r· 
navu+luktn her tar&fta oldufu gibi 
d'.ıran mur.:ıttcr kuYVeUcrlml.zle bll· 
ytııı Brlta

1

nyn ve BlrJ.e3ik Amerikanın 
tükenmez kaynakları bunu tckcfttll 
etmektedir. Buna ı.ntizaren, bu kısa 
pa.'Jft feragat devrem esnıuımda., 81ze 
her nn yalım :vatanper:verUtttnJz de· 
ttı. ~rctiniz do muzaheret etmeli
dir. Dü§Dle.DJD .L~al müddeti nrtında 
m!U1Cl1 m.ukavemetinlzl eğrıvk için 
bUtUn ruhi vasıtalara baş vuracağı 

muhakknktı:r. Fakat Biz mukavemet 
edecekmnlz ve bu ıruretıe hUr Yunıı.
nletanm r:aterlnl dıı.M r buklaştıra· 

cak, dnha kolayID,bracakamm. Bu a· 
rada, her tıirtft b&lelden mW!un ve mu. 
zaffl'r Yunan ordusu bu yeni mlls
te\'liye :.:ıt'§I da. malümun'.lz olan §i!l· 
det ve azimle mllcadt'le edecek ve ga· 
Up gelecektir . 

:r.!ııl<ed'lnyalt Te Trakyalı kardeı;ıler, 

Gll!:el günler gelecektir; TUnahlı 

olduğunuzu unutmayınız. J3u isim be.. 
len dünyada en pnl.J Onvandır. 

Kiel baslunı 
(& tanı.rı 1 inclde) ra&lm.3 bu a:ı.bıı?ı saat 10 ~ 1Uba.ren run mürettebatı kurta.r:ılmf!jbr. olduğu ve maks:ı.da. mOstenlt scbchl"r bnrb':ı tehlikelerine göğU trerml.§ ol-

okulun Fatihteki blııasmda b.'\§laumıa Tayyare da.fi bataryalarmıız iki ıo verildiğini beya~:ı. mezundur. n_~tladır. Altırm csnamnd~ meryem uzunl~nda 100 metre genlşliginde 
tır. dli§ma.rı tayyarr,sini rlevler iç!n • Bu mmtüadaki Yunan lruvvoUerl naınmıı .söylenen ııtıJıil•r ffltll.meltte blr sabadıı bUtUn evler yıkılmıştır. 

Toplıir..tıyr okul dlrckt6r0. açmJ§, de dllşü.rmüşlerdir. UçüncU bir tay bu miktardnn eok dalın azdı. Es: sen ldL .ı\l&rmı mUtenlü? Atlna radyo Llrn:mm ga.rp km:ninda beş soltak-
me:r:wJardan eski g1lmrtık mutett131e- yarenin de deti.ize d- tilğll anlruq?. binlerce asker, vakUlc eçkilerak ser- ista,,yonu kralm hal1.1:1 mJ1leUne mosa la yaugmlnr çıkml§tır. Cenup ve §l

rlnd-ıı:. P.e!l mektetin t.arihçeBln.l an.. ııuştır. Korente de bir bomb:ı. d~- b,.st Yunan topraklarına gr.cı:nl§lcrdlr. jıni ve matbuat nu.m Nlkoludisln mal kwın\an ve fabrikalar da aynı 
la.lmr~. mC%U?llardruı Vasfi Hahlr T miişle de h88ar vukua. golmcmif· Bu mıntaka<la fıı.atlycttc bulUiltın ::Mak~tlnya ve Trakya Mıılhdnc hita.. ıruretıe hıuıııra uttrnmıotır. Haes Ştra.. 
ı.mıan Safanm şilrlerl okunmu~ur. tir. İnsanca da myiat olmamış • Yunan lru\'vc~lcri (\!lnyar n takdirin~ ben ırat et.t1r~ nutku ~ı-etml~ir. ee llc diğer bir sokak arRSmdıı. her 
lttr k.mmı mezunlar da hatıralıımır trr. !~yık bir· surette vııı:ifelcrlni yapMI{- B ı t."t.ıetıe Alnuı.nl3nıı bu t.edh\ş g~- ıteY harap olmu;,tur. Bu mınt kil dııı. 
aoıa~ıım'lır. O~leyin mektebin pilli. tNGtlAZ HA. y A KUVVETLEBl· lıırdır. Bu kuvvetlerin kıyas kabul d- cCGi tıCJ'Cf ve bUrrlyet i<;in istenecek lııra 30\l met?'(' ur.unlut~6a b!r mtı. 
vı y~. Öğlcdtıt ııonra '<Ferman NIN pA.AIJY.ETt mez cesaretleri ka~smda kUUc ha- 11.:ı.bul edilen çetin !mtihanlard&n aon. ııellea !,'CkllnC!edir. 
lı d~ h&zretlc!'i,. piyesi tem.sn edil 

1 

A~ ız (A..A.) _ l tinde taam!% eden ctrnfı demirle kap- ra cebir 4.bidcsini?l do dllşUriUe 11ç Pa.zart<".Sl gecem yamlıın ba ba.s:ı.r 
cek, n:ııtt oyuntu OT'll&tlıı.c&k. Jıı1UD1r hw'MI fngftlıs 1IDAmd tanrgahmm ıı dÜfpllan, dört g-;..n hayret \'C itan 

1 

i:=;:ı:u t.ı.yyaresi gihi tamarnlylc taıı. I cmsı gllnQ yapılan keoft uçu.,ıt" t~ 
:~t.ı:ı ve Nec:tp CeW tMe~ ~: ~de~. Bu kuvvetler~~ rflp ~ k~.inl kun'CUentlir. bit edildikten .ııazı!'a aaıı gcocs1 yem 
1:allW' ~. ~.aa- bınadedniııl ağır l3\ll8rm :rtc&.'U dola)'JSf)'kl cma"*m 'r.J~. bir~ de.ha ~1'tJr. 

Türkiyenin siyaset 
U (A..A.) - Yan 

Alınan ajansı olan Dlenı;t Aos Deubı· 
ch1an4 yazıyor: 

Ttlrklye Hariciye Vekili Saraçoğlu· 
nun, An.lqlranm s.dcm1 müdahale siya• 
se~ devam edeceği ve hAdlseler! 
btıyUk bir dikkat.ıo takip cyUyeceğl 
hakkllıt.!a beyanatta bulunduğu Al· 
m:ın siyae! mnh!lllerlndc a.lc.ka ile 
öğrcnll~tir. Berlln vaziyeU. Anka· 
r.ınm m~mı To.rk menfantin· 
dcıı ~ülhem olmıyan kararlar almı
yacagı noktruımdau hareket ederek 
mlltalea eylemektedir. Ankaranm 
:ııattı hareketi ''mUteyakklz,, "!ııknt 

bilhassa kiyascUi,, Bifatıarlyie tavsif 
edilmektedir ki, bu vllBıflar hallhazır
.dakl vı:.zlyctto mllsbet bir .siya.set 
mAnası t.azammtm eder. 

Bcrlln, 12 (A.A.) - Alınan mat· 
buatı, Tjlrltjyenln l)ltaraflığmı mu· 
hataxa nn;uswıa dair Stefanl Ajansı 
tarafmdan verilen b!r telgrafı ''Tür
ki~ntn sakin hattı bareketl,. ba§lığı 
altmda göze çarpacak §Ckfldo ne§rot
ınekt!!dir. 

PAPENİN FAALiYETİ 

Dem, .J2 (A.A.) - Natlouııı Zei· 
tung guctestnln Berlhı muhabiri ya· 
zıyor: 

Berll.!ldc, Bitlerle 1.sınet 1nönU ara· 
ımıd&kJ me.sa.jlarm tea.Us.lnden beri 
Von Papcn'ln tamlrunz blr faaliyet 
aartettlğt bildirilmektedir. Billınmıa 

80il giµ>Jer zamnda Alman bUyllk e!
çlsi TO"k ztı:ııamda!'larma rapt~ r;i-

ynretıerl arttrmıı,atır. ' 

Albay Donovan 
Amerikan harp gemile
rinin kafilelere refal{at 

etmesini tavsiye etti 
Chica!JQ, 12 (.A.A.) - Ruz

velt'in busu.si mümessili olarak 
Avrupada Dır tetkik seyahati 
yapmış olan Albay Donovıın, 
Chi~'da beyanatta buluna. 
rak lngllte.reve y:aprlan yardı
mın da.ha müossir olması için 
deniz müruı.kale~rine Amerikan 
harp gemilerinin refakat t.tme. 
sini teklif elnıiştir. 

Sovyet Rusyadan 
Macaristana ihtar 

(Ba.:; ta.nW 1 Jnclde) 

"Eğer bu beyana.tm hedefi Sov. 
yet hükflmetinin fikrlnl öğ'l'enmek. 
se, Sovyet hülrfimetinin Ma.csrista.
nm bu hareketini 'kil.bul edemiyc. 
ccğlni bildirmek mecburiyetinde -
ylın, Sovyct hlikfmıeti üzerinde bil
hassa fena hıtiba hfiml etlen nokta. 
'Macruistanm Yugoslavyaya, bu 
memleketle ebedi dostluk 'Pakt:ml 
imzaJadrktan yalnız dört ny t'IODI"B 

harbe b:ışlamış ot.masrdır. Bizzat 
Mnenrlstan felfıkete düşerek po.rça 
pa~a olsaydı, Mactı.rlstannı ne vn.. 
ziyette olacağmı anlamak :ıxtr bir 
fiey değildir, Zira Macarlstanda da 
roillf ekalliyetler mevcuttur . ., 

Sef:r, Sovyot hUkfunctinin bu 
beyanatını hükfunctine bildireceği
ni vade;loml1tfr, 

Amerika yardımı 
<&~ ta.mrı ı incide) 

ması mtihteıneldir. Amerika ile 
Antillcs adaları arasmdalri ruık
liyat, askeri nakliye va"rut'larr 
tarafTnda.n ya Ilzra'k halen bu 
işde ıkullanılnn v:ıpurlarm At. 
!antik seferine tııhsis edilmesi 
dllşünfilmektedir. 

Ihndra, 12 ( A..A.) - İngiliz 
rcBıni mahfilleri, Amerika. Biı
lectlk devletrerinin Amerikan ge. 
ınilerinin Kı:zıldeni?JC ve Aden 
körf ezinc girmelerine mü..c;aade 
hakkında aldığı kararın, Ame
rikan hükfunetinin mümkün Lü .. 
tiin v:asrtalarla müttcfiklerln 
davasına yardıma ne derece ez
mdmiş bulunöuğunu bir kere 
daha isabet ettiği fikrindedirler. 
Aynı mahfillerde ilaveten bildi .. 
rildiğine göre, bu Amerikan ka" 
ran, aynı ?.amanda, 'bu mmta 
kalardn mihver devletlerinin 
tehdidini yolı:eden İngiliz kuv .. 
vetlerine karşı t:akdir nişanesini 
~il etmekte ve Amerikan yar' 
dımmın çabulduğunu ve m~ .. 
sirliğini de göstermektedir. 

Elektrik fiyatına bir 
kuruş zammedilecek, 
Lladen kömUrUne yapılan zam do

~yaıile elektrik tlyııtaıırmm ktlovtıll 
b!r klll'llB arttınlacn.k, ancak bu ar~ 
tırma keyfiyoU nafia wkAlt;U tars-
fmdaıı tasdı1t olwıdukta.n sonra :ın•ı· 

teber tutuı:ıcnktır. Tramvny bUotıcrin 
do ba§kaca blr zam dll§Unuımemekte
dlr. 



ARAR MONASEBETiLE 
Darüşşefakanın a tmış 

sekizinci dönüm yı Hü&UınetimWn hassnslyetlo ele bozuk o1an ftrtısadi bakımdan k.ı'. 
kınrna.smı temine ralıs.omktır. E
M&en do hükliıDet bana !'Ok&wı e
le ıı.llDJ§ bulunl'Mkta4ır. 

, aldtğı, halline talıs1rl;'1 miJJi büyük 

dav&lamı yanında. köylüyü kon:· 
!mık, J'Cfahn. u•aştımıak hareketi, 
Qll ön plinda gclmc'ktedir. El!5ti
ne kadar köyle..."inıizdo yn..5MJa ~c

~ yilkscltmek irin eok i~ler 
~.5fa. Köy okullarnuı.. .köy 
)'Ollanııa son dcrooode ehemmiyet 
verilmfJUr. Sualma mcsc.les.lne aza· 

mi deroccdc önem vcrllml~tir. Fa.

izcllerle mUcodele ~. bunla
nn '\iodaruıwıa luı.rckctJori önlcn
mJıtiı'. 

Bütün bunlar, kö)icnleJd, gü~ 
kadar a~ikir bllanma hattketJr
rlDe rağmen_ .köyliilorimWn tam 
öl~lido bir konfo~ bir rofülıa iJm• 
~ğu :iddia edilemez. Fakat a-
flD'IN"Ca ıSilrcı:ı :lhmalle.rin, ~ 

:rtn. derebeylik ruhunun Jmrbanı o
lan köyfilyü, b'.itilo JStll'aph.rmdan 

&lhirli bir clle bir anda kurtarmak 

imklnsmbr. ~ be§, on yıl 
gibi kısa. bir znma.nn inhisar odm 

kö7IÜ)ii yilkılrltmek ~ • 
da daha 1a.z:la.smı istemek dc1dcn 
tahaf olm. Kısa )"lllarW!. anoak bu 
bOOı- l~ler başa.nlabilirdL 

\ Şhncll hor JCYdeıı evvel, yapıl.. 
nıa il laznngelcn ı.;ey, köyllllerinibJn 

Ev AasUı o edlsl 

Nasıra karşı 
I 

en ınüessir ilaç 
Nasır insanı en fazla iz' aç 

eden 8.rızalardan biridir. Ayağı. 
mzda blı- nasır yüzünden gezin
tilerinizin nasıl bir cehonnem a_ 
zabnıa döndüğünü bilirsiniz. Na
sırdan muztarip olmayan ktmse 
pek nzdır. 
Plya&ıda türlü tUrlU, .re'ldlm. 

laJila satılan birçok nasır ilnçla
nna tesadüf edilebilir. Bınılarm 
hepsi hemen hemen aynı esas 
üzerine yapılmıştır ki bu da 
~tlc acide aectiqu.c (asid 
asetik) tir. 

Eczahaneden · alacağınız ve 
çok §iddetli olmasına dikkat e. 
deceğiniz bir miktar acille ace
tiqdi yumlŞlk ve ince bir fırça 
veya kibrit çöpüne sarılmış pa. 
ınukla nasmn ürerine sürünüz. 
Yalnız, nasırın etrafındaki deri 
ye değdirmemeye dikkat etme. 
ildir. Bu §İddetli hamız derinizi 
ya.kar. 

So3 bir iki &"la ~e, hlikfıme
timtzln yapağı l~nl ele alıp, sn.tı
§a fiat koym:ıs':, köyfüniin ikbsadi 

menfaatim korumak esasına da.ya. 
naıı bir tedbirden başka bir f10Y 
değildlr. 

Topraklanmıx ııe:ngbıdir, köyl[

lorimiz f;alıEokaı>dır. Tabiat Je:ıiz· 
leriıü, bol bol vermi ;tir. Şu halde, 
köylijyü iktısaden yükseltmek sa.

"~ m.n'8lfak olma.makta bir 
sebep yokf.ar. Afelc, bu ııtte, köy
lüyü ı-Alllrm etmell, refaha k&vu5• 
tunnak hmnısuncJa. hUkOmet ÖD

clerllk ettikten sonra. yeni.lmiyecek 
bir kun·cj;, fınöne gerJimJyeoek bir 
engel yoktur. 

Köylülerin ~roslnl değiştir
mek, köylünün lsühsaJ \'t-rimlnl 

kon::mak~ i;tihsal JcabilireUnJ aJt.. 

tmnnkJa kabil O~"DU dUsÜD'eD 
llü.ldimetimlzf Jeaf karaımdan do
layı tebrik etmek,~ dü,en 
bir J"Uff edir. 
Her m:.trun revacı var bu btmde~ 

gfıhta! 

LAEDRi 

Abdülhak Hamidin 
ölümünün yıldönümu 
Bugü.n, p1riAza.m .Abdfilhnk H 1).11-

d.iD ôlümllııün yıldönllmUdUr. Ma.arlf 
vekAleti Dairin .her he§ BCDCdC blr ih. 
tlfallo\n )1lpılma.mıa }carnr V\!l'dlğio
den, llııiversltc ve mekteplerde resm1 
meraaim ynpllmıyacaktır. 

Yalııız üskUdar hnlkevl, HAmldin 
eaerlerinf tahlll eden ve hıı,yatıw ar. 
latan bir konfcr&ns lltı escrlerlndcn 
bazı parçal.armm ~cağı !dr prog 
nun hamı·laDll§tır. 

Ticaret vekilinin 
tetkikleri 

Şclırimizde bulunıw t:ı.caret vekill 
Mümtaz Ök?Mn dün bura.ôakl tetlrlk 
lerme devam etml§, öğleden wvel 
mmtaka ticaret mlldllrtllğQııde mans. 
fatunı. taclrlerinln akreditif .l§lerlle 
~gul obnU§lur. 

Ve•tll öğleye doğru t.ıcaret odasma 
giderek burada halk Upl ayakkabılar 
Uzerindekl faaliyeti gözden geçtrmı,,cı.. 
tir. 

Askerlik işleri 

B&kntı:'iy As. Ş. den: 

ilk teşeb~üs -_Mektep ne zaman açıldı? - Riy~ziye üstadı Salih Zeki - iki şair 
kardeş: ısmaıl Safa, Ahmet Vefa - Hocalar - Hürriyet sever bir muhasebeci : 
Hayrettın Bey - Namık Kemalin Vatan kasidesi üç korku - dersini 
bilmiyenlere ilk ceza : ICuru ekmek - Falaka ! l(eçe külah olmak J -

Haoishane ! - Veni fikir - Darüşştdaka terbiyesi. 
Yazan: Münir Süleyman Çapanoğlu 

Bugün Darn~afakamn kurulu- ma.dn--~" d....ı:;;.; mu .. tn'-:.-:1 zevk- ~ft• 
~~ """'O'o ~ .,...c ~yan addedilerek gittikçe tn- ' vuşu çağırdı. Defteri açıp ona ver. 

şunun 68 inci yıldönü.mlldür. Bu- li, çok sa.mimi Ye tabii lbir f/6;iz' olıı.n raflar kazanıyordu. ı dl. O da alıp müdfirlin ~mıi tizerl-
gü.n, mektepte bir t~ yapılacak İsmail Safa ile ~.Ahmet Ve- Eski Darüwaf.akayı, orada.ki ta. ne okudu: 
devir yJJı kutlanacaktır, (İsmail ~-- say-ı..ıı;.-_ 11- 'VC t ·Aj.: d'·" }" i fi [ 

;.ı.n,,. a&1 ..... -. Ulu crwye, ... ıp tn ıvesa re hak .. Sınıf şalôröanmdan .Asitane 
Safa) nın dediği gıöi: "Bu binanın .Ahmet Rasim, mektep atkadaş- kmda benim yazacaklarım çok ya _ li. .. Efeljdi dün öğle Ustü nbdest 

sayei .sakafında ye~" ler, tahsil Un'<>la.n İılmail Sa.fa ile Ahmet Ve- van olacaktır. Onun için, bu bahis- alırken bnşça'VUŞ... <!fendiye k 
günlerinin hatıralannı anacaklar- 1 fa halckmda diyor kl: ier{ her fırsatta yeti tiği mekt P- gelmiş o1makla hıık'kmda icap eden 
dır. ''.Kulağıma ~ıu jdi. Mektep- ten bahseden Ahmet Raaimden mücazatın ierıuıı babmdıı.] 

Dershaneleri dolaşırken, mralar- te bendec başka üç şair daha var- sıalclediyorum: "&~u·u§ bir lahza aurduktan 
da, eski mektep arlw.daularmm ha- ll'UI. Bunu tahklc eder etmez içim- "Dağ dağ listüne olur, ev ev üs- sonra ~ine okndu: [On değnek 
yallerini, dillin dilim gölgeler hn. - de lbfr hı.t. iaıttrltab uyandı. BliD- tüne olmaz, derler. Halbuki burası darb. J 
linde a:ra.mrya ça.lrşa.caklar, bahçe. lani&n biri (Sala) diğeri biraderi altlı üstlü yanyana, içiçe haneler .. ''Mubassır zavallı Asitaneli ... e
de, koşup oynadıkları yerlere, göl- ,(Vefa), UçüncüsU de ya.nıhaşmıda den ibaretti. Alt katta (taamhnne) fendiyi eıms.rndan ı:rkardı. SliklUm 
ge k>şluklanna tarif edilmez bir in- hulunduğu ıhalde farkma varama.. ler, bunların üst.tinde (teneffüsha- büklllm ytirilyordu. Orta.ya gelince 
cizapla bakacaklar, ve bu tCıJ1Ulia dığmı (Şev.ki Şehremini) idi. ne) Ier, bunların Uetünde (mUuı- getiren azılı hizmetçi belinden kav
ömürlerinde unutamıyacakları bir (Safa) merhum o zaman bile kere), (den) haneler, dil.ha en fist radr, ocvirdi, difer ınub:umr, o değ 
şa'~aa olacaktır. Ve nihayet, me - selii..seti beyan sahibi idi. I.Aı.kin katta (yatakhane) ıer, (elbise ha- ııcklcrin icindeıı birini aldı, sapı 
zarlrkJarın yeşil taçlr servileri nl- kardC§i (Vefa) daha hissi, da.ha ne) !er, vardı. Bunlardan maada ile kıçına on değnek vurdu". J Fa.
tında mukaddos nurlar luı.line gel- şair görUnUyordu. Bu zavallı şairin birkaç saatıa tevkifler iÇin misafr. laka, sayfa: 130, 131, 132, 133, 
mb .hocalannm, şimdi bir yığın haU, tavn gayet .mOOzunane, sözle- haneler, uzun sürenler :için höcre 138. 130.) 
hatıradan ibaret ltnlan arkadıışla... r1 hafi!, da.ima 8thha.tinden m~tc- höcra (hapishane) ler de varmış. Mı:ktcptcn ~a cezasmm hem 
rmm ruhla.rma. fatihalar ve hlir • ki. naı:arlan endişeliydi. Bununla ''Burada (korku) iki üç tUrlü dnya.k. hem tard olduğunu söyliyen 
metler göndereceklerdir. beraber, t>ir sınıf ıı.mı.ğıda bulun. idi: Hoca korkusu, mubassır kor- Ahmet Rasim bu malümatı \'erir -

Darlişşafaka, hu mübarek yetim
ler yurdu, 1stanbulun en eski ve 

uzun ömürlü melrteplerlndcn bid.
dir. Açıldığı gilndenberi, tedris fa
aliyeti hiçbir gün fasılaya uğrnma
mışttr, 

Bu irfan mUesscşesinin tesisine 
1869 da teş~bbüs ed.ilmt, ve he -
men harekete gcçllnılfUr. Mktebln 
küşadından maksat, babasız ve 

kim.sesiz çocuk.lan himaye edip o
kutmak, memlekete fayQalI bir 

unsur olmalarına himıet etmekti. 
Hükümet, böyle bir mektep aç-

duka.in halde, her ikisi dt>, biz iki- kusu, müdür korkusu. Hocanın ikıı ken ilave ediyor: "Do.yakcağrzını 
den zi)114e munl!akıyet gösteri _ ettiği korku, dayak. tokat, sopa i- yedi. YedikU?n sonra hizmetçi e _ 
yor~" le değildi, kalemle idi. Demini bil- tinden tutarak mubassırın odasına 

!sınai! Habibin dediği gibi: "İ8- , mlyenin adı bu kalem ile bir küğrt götürdü. MUdür, biz, oonradan ge
mail Safanm hfcbir manzumeetnde üzerine yazılıyor, bu adm karşıst- len birknç hoca• ayakta bekliyor _ 
ıszenti ve üzüntü hissedilmez. Tıı- nn (numara) yahut (sıfır) konu- duk. Acaba ne olacnktt? Arası çok 

bildir, Çok aelis bir .n!zrmdır. Li- yordu. geçmedi. Bir de bakalım ki (Ah

aanı bir dere gibi aaf. ve be?Taktır. , ••Hersa.J:>a.b, nazna.ıdan evvel kal. met) eski, püskü. buruşuk ruba
Hepfli de •'Mnkl dU!Jlinmcden "6y. kılır, abdest alınır, yu.ılarile, mlh- lar iGlnde geldi. Tard edilenlerden 
lenmiş gibidir." ra!Jile, halılarile müzeyyen bir ha- rnelttebin :rubası almıyor. geldiğı 

lik eseri (Huzma Safa) adlı bir le konulmuş (cami) de namaz kı- ruba ile çıkanlıyordu. Mektepçe 
§ür kit.abldrr. Bunda babam Behcet lınrr, tnamhaneye inilir, kahvaltı bunun ismine (keçe külah) olm:ık 
Ef .;ı:_._ 1 rl d denirdi." enUJillll eser e • e vardır. (Nis- edilir, oradan doğruea mür.akere-
yan), (Hissiyat), :Makdurei Sevda) haneye çıkılır. ya yukan snırftnn "McktııptE' (tccavilzü merci) 
(!ntakı Hakkm Tahmisi) de b:ı.sıl- tayin cdllmlş bir çavuşun ne.za.retl yoktu. Şiküyet ve talep, her,ne o-

mak istemekle beraber, bUtUn ta- mış şiir mecmualarının adlarıd.ır. yahut ibir :ınfiulkcreeiııln vesayeti !ursa olsun, smıf onbnşı.sma, onbaşı 
Therlerinin edebi kıymet ve hü- altında derslere çahııılır, bir mUd- çavuşa, çavu§ mubassıra, mubassrr sis masraflarını hazineden verme

di. Rkalden, memurlardan, mem -
lcketin zenginlerinden yardım J3 _ 
tedi, ianeler topladı. 

· ı da mildUre söyliyebilirdi.,. vıyetleri olmakla beraber, smo.il det sonra dershaneye ıridillr, ders 
6' "'Kıdemliye, büyüğe teveccüh! 

Satanın en gür.el e!erlerl. oğtıllan- alınır, elhasıl yemek· mU• .. ker"', n· · I - · .... "' ırınc sınıf efendisi mutlaka kendi 
dır: İlhami Safa, Peyami Snfa... ders, namaz, teneffüs,· u·'ku, mev-

~· fevkinde olan sınıf efendilerini her 
Ahmet Yofanuı şilrlcrl.ni, küçük kut ve muntazam fasılalar vukun 

Nasırı: birkaç gUn ıbu şekilde 
tedavi ettikten sonra onun yu
muşadığını ve nihayet yerinden 
oynayarak düştüğilnJi görürsü. 
nUz. 

Bir de bilhassa ellerde olan 
\'e "tavukgötü" denilen na.srrlar 
vardır ki bunlara karşı da aynı 
tedavi tatbik edilebilir. Yalnız 
acidc acetique'in pek o kadar 
ş:ddtli olması laznndır. 

337 doğumltıllırla dhUyat erattan 
yoklıunalarma g;elmtyenlerin yoltla
ınalarma. ha.zlraıı ortaııma. .kndar de

vam edllccektır. Yoklama gilnlerl hı:ı.t. 
tıwm salı vo cuma gUnlerl llğleden 

evveldir. Her doğum yoklama za.ma.. 
m aşağıda göıstc.rilrol§tir. tkametgft.h 
aenedlle bfrllkte ~ubcye mUraaı.aUan 
il4n ohmur. 

Lutfi tarihi. 12S5 hicret yılına 

(miladi 1869) ait vakalan sıralar
ken, Darü.1§8.faka hakkında şu nın-
lümatı veriyor; 

"Deri saadette Sultan Selim ci
varında tarafı miri<len mUb • 
yaa olunan konağın mektep heye-
tine tah\ilile bivayeıgin ernmili 
eytamı müslimeyo mahalli feyu 
terbiye olmak üzere Dariişşafaka 

kardeşi üstat ,Ali Klı.mi toplamı§, gelirdi. 
(E 'ım Vefa) adile butmnıştır. 
üstadını Ahmet :Rasimin bah

set liği (Şevki Şelıremini) bugUn 
hlzce meçhul bir şairdir. Ahmet 
.Rasim bunun hnkkmda fnzla bir 
malfunat vermiyor. Matbu eseri 
var mı? .. Belli değil. •• Yalnız, (Ter
ctlmant Haldknt) 1n cdcbt ktsımln

nnda Şevki imzalı ~lirlere raııtladı
ğmn hatırlıyorum. Acaba bu Şevki 
Ahmet Rasimin bahsettiği şair mi

"Okumak böyle olduğu gibi, (ah
lô.k) da mubassrrlarm takyidatı 

mntemadiyesl. nnsa.yihl mütevali -
Yesi. tekdir ve tazirlerl ile telkin 
edilirdi. Usuıu tedris, ameıt ve :na. 
zarf idL zatı mesele (uslu otur
mak) bilamel ne ise onun icrasın-
dan ıbnretti. . 

tesadüfte selfunlamıya, mubııssıra 
müdüre, hocalara ka~ı resmi te -
mennayı ifaya mecburdu. İfa et • 
mlyen d~rhal jurnal edilir, .ismi 

cvamlr defterinde okunurdu." 
"Rubalan havar kullanmak, 

yırtmak. lekelemek, sökUklerln1 yn. 
tarlt('n terziye verip diktlnnemek 
daimi rnücazattı. MUzakerehanedc, 
dershanede. yattıktan sonra yatak 
kovuşlnrında, yerinden kalkmak, 
kouusmak, gezinmeık, başka bir e
fendinin dolabını :kanstırmak, kfı. -
ğıdını, ltnlcmini almak, Uzerlnde, 
dolabmd:ı çakı, kalemtraş bulun -

Nasrrınızı, tedQ.Vİ ettiğiniz 
müddetçe gayet bol ayakkabı 

giymeyi de unutmayıp, aksi tak. 
dirde tedaviden beklenen neticyi 
elde dmzsiniz. 

TURKIYE SERBEST 
GUREŞÇILtK SEÇiMi 

Ada.na, 12 (H~st)' - BugtUı .21 
bm~ln 9 grupta yapılacak TUrldye 
serbest gQ~ik &eçlmlne Şehir Stad 
yumunda ba§l&nmış, blrlnci, ve .lkln· 
d devre bltmi§tır. 

Müsabakalara yarın devam edlle
cckUr. 

312 : 15 ,ııisaı:ı 941 Sair 
313 ; lS ,, .. Cuma 
314 : 22 ., • Salı 
315 : 25 ,, ,. Cuma 
316 : 29 ,, ., Satı 
317 : 2 Mayıs 941 Cuma 
318 : 6 ,. ,, Stı.lı 

319 : 9 ,, " Cuma 
3:!0 : 13 ,, ,, Salı 
321 : 16 ,, ,, Cuma 

322 : 20 " " Satı 
823 : 28 ,. " Ouma 
32i : 27 " Salı 
325 : ao .. ,, Cunma 
326 • S Hnzlran 9'1 Salı 
327 : 6 
32~ : 10 
a29 : ıs 

330 : 17 
331./332 : 20 

.. .. 

, Cuma 
,, Salı 

,, Cuma 

" Salı 
"Cuma 

BU G O N B·· ··kB. Ak K h 

ELE 
uyu ır ş rn a ramanı. M KKudsiBir Vazifenin Kurbanı 

SiNEMASINDA Hatıram n.sla unututmıyacak bir 11a.bcıııer 

MUKADDES VAZifE 

1 Baş Rollerde: 

" Lew Ayres - Lynn H arvey - Lıonel Barı·ymore 
~ 11."'ve Olarak: En son gelf'.n FOX DlJ.NYA ve HARP havndlıılcrl 

'· • • . ., ' - .~ ,, '· ' . . • il • . • . • • • • · .... 

namile teh~iei esbabı lii.zimesine 
ı§UrQ olundu. Bunun için tara!r şa. 
haneden ve vüke-1! ve memurin ve 
ashabı hamiyet caniblerlnden az 

müddet zarfında hktl olan ianat:I 
külliyeden ~a. Hidivi Mısır 1s
mail Paşa tarafından dahi .iki bin 
lira ..iane edildiği gazetelerde gö -
rUlmüştür." 

Hazırlıklara rağmen, D~a

ka o yıl açılmamış, ancak 1873 de 
derslere başlanmıştır. 

Açılmayn dair Lutfi tarihi §un-
lan yazıyor: 

"Derisaadette Sultan Selim ca
mii eerifi civarmda: ernmll ve ey. 
tamı milslimenin tallın ve terbiye
si znnnmda leyli ve nehari olarak 
DarUşşafaka namile mficeddeden 
bir muntazam mektep küşad olun-
du. Bunun bina ve ihyasma olunan 
ianatı kUlliyeden başka mıısarüi 

J daimesine ka~luk olmak Uzere 
eski ve yeni maliye daireleri ve 

1 baht seraskeri tahtında ve pişi;;-a-
hında inşa olunan dükklnlardnn 
şehriye hasıl olacak bedelAt.ı nak
dlyei fcariyenin mektebi mezkfıra 

tn.hsisine irade buyunılmuştur." 
DarUşşafalı:e.nm, yetiştirdiği de

ğer in.sanların sayısı çok kabarık 

bir yekun tutar. Bunlarrn başnıda 
ı iyaziye üstadı Salih Zekiyi, nev'i 

• ııahsma münhasır ol:ın Ahmet Ra.. 
j simi, Muallim Naclnin haklı ve çok 
1 yerinde bir tevcih olarak "Şairi 

dir? .. 

Darilş§afaka çok disiplinli bir 
mekteptL Hocalan, memleketin ta
nınmış, talim ve terbiye sahasında 
ün almış simalardandı. Mektebln 
hesaplarnu tutan (Hayrettin) Bey 
adında biri. istibdac'im en sıkı gün
lerinde, talebeye Ne.mık Kemal, 
Şlııasl. Hoca Tahsin, Ziyn Pıışa 

hakkında malümat veriyor, tanı _ 

'tJYordu, makBatlartnI söyleyip §Crh 

ediyordu. Hatti, ,Ali Suavi vak~ile 
Beşinci Muradın hal'i sebebini: t -
kinci ıAb:Iülhamidin gnzıphğım, 
sarayın, hükumetin zulmUnU, vah-
ııetlni anlafmıştı. 'ESki gazetelerden 
(Bedir), (Muhbir), ve (Devir) nlls. 
balarını talebelere getiı;miş, okut
mu~. Namı'k Kemalin vat.an şiirile 

benzer\erini yazdırmıştı. 
Talebeler. yine Hayrettin Beyin 

dclAletile mektepte bir de matba
~crk kurmuşlsı.rdı. Aralarında ti _ 

yatro oynıynnlar da vardı. {Daha 
fazla malumat için, bu snt.rrlan ya
zarım L<;lüade ettiğimiz Ahmet Ra
simin (Şair, muharrir, edip) adlı 

kitabına bakınız.) 

O devirlerde DarUşşafnkndnki 
taliın ve terbiye bir örnek olarnk 
gösteriliyor. "DarUşşaf o.ka terbi
yesi" başka rnektcplerce de imti -

"Dersini bilnıJyenler bir defadan 
üç defaya kada'r kuru ekmek ye -
meğe mahkum olurdu. Yani taam 

hanede herkes yemek yer, cezalı 

da ayn bir sofrada kuru ekmek 
yerdi. Bu mahkfimiyet, hoaanın 

müdüriyete isim tasrihi surctlle 
vukubulan iş'arı üzerine (evamir) 
denilen deftere kaydedilir. bu def-
ter ikindi namazından sonra di
vanhanede, sınıf sınıf di?.ilen şa. 

kirdanın muvacehesinde okunur -
du. Derse çalışmamanın en bUyUk 
cezası (izinsizlik) ti. (DarUşşafa
ka) da {izin) kadar kıymetli hiçbir 
mükafat yoktu. ÇUnkU ayda btr de-
faya mahusustu. 

"Bir gUn n.kşam yemeğine git
meden evvel bizi mektPbin t'Jl\.'an-
hnne denilen geniş, uzun sofasına 
karşılıklı dizdiler. Hlztnctcllerdcn 
biri bir kucnk dolusu değnek geti
rip bıraktı, durdu, Değneklerin 

hepsi de irili ufaklrydı. Ve fmdrk 
ağacından kesilmlsli. 
"Mubassır. mUdUrtın odn.smdan 

çıktığını haber Yerdi. Dimdik bir 
vaziyet aldık. Müdür görUndU .. Ta 
ilk smıhn 5nünC' gcllr gelmez, baş-
ravuş yüksek S<'sle: 

- Bnk! 
Dedl. Öğrendfğimiz veçhile bi -

rer tl'm 0 nna ettik. Diğer mubassır 
t>linde kocaman bir dcfttt geldi. 
Bak! diye kumanda veren ba.5ça -

durmak son derece memnuattan 
idi." 

"Bahçede oynarken görUyorduk. 
"Iİapi.ııhane" denilen mahal, nlt 
kattaki mnltah döşeli, büyük, gc -
niş bölültlerden birinin köşesine 

kurulmuş, kUçük ahşap. mustatil 
bir lıinn idi. Bu binanm içinde ltar
şılıklı üçer gözden altı göz, bir ço
cuğun bacaklarını dikmek şn.rt.il" 
oturabileceği derecede dnr. tepe -
sinden dairevi ufak kuturda delik 
altı höcre vardı, Hapse mahkum 
olan buraya hap!.sbane nöbe~ısi -
nin wdaatile getirilir, bu höcre -
lerden birine tıkılır, kaprsı J:apa -
nırdı, Bu nöbetci eaat başında ge
lir, mahlıusu abdeste götUıiir, ö ~ -
le akş:ım tanmlarmda yarım ı so -
mun) verir, ısu içirirdi. 

''Buraya girmeğe mahkum o!a -
bilmek için (kavga, dövüş) etmek, 
(knrııı gelmek), (izin günlerini 

tecavüz etmek), (firar teşebbü

sünde bulunmak) gibi ceraim sahi
bi olmak kıifi gE'liyordu." 
"Burnda yeni bir hayat tec>ssils d 

mlş bulunuyordu. Bu yeni haynt, 
yeni bfto filtiT telkin ediyordu. Me-

(De\'amı 6 rncıdn) 
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1. Und da 'Kir auf d.ie Höhe ,.or 
dem Bischofshausc kamco, wo der 
Stefg hlniibcrführt, bllcbcn w:lr 

unter dem Turme steben und 
sclıaaten in d1c Tiele untcr uos; 
dcna Yor dem aufsteigenden Mo~ 
gen flos dort.en der Strom 
mit daafcclroten Glanze in du noeh 
climmcrlge l.and hbıaus. 

2. Zuglelch aber wchcte elne 
sc·harfc Luft ,·oa <>sten her. aad 
dn Kcnaten schaudcrte, lcgte leh 
mcbıen ~\nn lhr um das nackte 

llilschen und zoı; ibre Waajte dlcht 
ra mir herıın. 

3. Da 'chrettıı sio mir sanft: 
''Laseet, Jfcrr Studlost," sprach 
.. ıe, "leh mu._..._., nun helm l" and 

wles hlaab naclı ihres \'&teni Hau· 
Sfl, so 9eltwirts anter den dut.e
ren Biamen lag. 

4. Und aJs nan gar ein helleT 
llahneınkraht dan.us cmpondclg, 
da sahc leh sic schon den Bt-rg hl· 
nunterl&afen; dann abcr 1\'a.ndtc 
sic Slch und schaute OD\'Crhohlt•n 
mlt lhren donkeln Augcn su mir 

auf. 

l'İ. Hftenat.C !" rft>f f<'h. 

6. Da nlclrtc slc noch fllnmal 

und M1!rltt dann clHg tiber dte be

daafen Wiesen na.eh dem llofe, m. 

'7. İch aher stuncJ nOt'h lange o
ben in der scharfen Morgenluft 
und fltarretc hlnuntel' aof dle dii-;

teren 1'::khcn, awı deren dÜJ'ftr 
K.rone ftzt cin paar EIMtcnı aar~ 
floı;:-en und kriehzcnd cJcn Nacht-
5ehlaf \OD den 
~hüttelten. 

* ı;: * 

8. Anaem Tagen ficl dic Son~e 
~hon hooh in melne Kam.mer, ela 
meln Mlitterlcln mlr die Morgcn
suppc an mci.n~ Bettstatt brvhte: 
uad da !de in ibret' Uebrelchf'll 

Welse mich tlber dle J .. ustbarkeit1 

befragte, hörcte sic nfoht angern 
voo der Bekannt~Jıaft mit dcs 
r'fllchen llofbaurm Tocbt.cr and 
ApUU1, "ic t.lic Mütttt pn~, 
llC' .. on ihro f~ten Yaden für dit' 

Zakunft.. 

Storm 

l. Patikanın tırmanarak yüksel
diği, pJakopoe sarayının önündeki 
tepe üzerine ·geldiğim.iz .r.aman 

kule altmda durduk ve altlliu7.da. 
ki derinlikleri seyretmeğe koyul
duk; çilnkü o deriııliklerde, ağaran 
gün önünde, henüz ala.ca karanlı. 
ğa gömlilü .kırlarda kızıl panlt~ 

larla ya.nan bir trm.&k akmaktaydı. 

2. Fakat ayni zamanda gün do
ğusundan keskin bir rtizgir csiyor
da, bu yüzden Renate ~UdUğü ~ 
cin kolumu minimini çıplak boynu• 
na doladmı ve yanaklarını kendi
me doğru çektim. 

3. Tatlı bir şekilde iterek: "BJ.. 
rakınız, bay mektepli, §imdi ew · 
gitmeliyim", dedi ve aşağıda ko.. 
yu bir ağaçlığa gömUlü olan baba 
evini gösterdi 

4. Oradan tam berrak bir horoz 
sesi yükseldiği t11rada o henüz da· 
ğm tepesinden aşağıya iniyordu; 
sonra geri döndü, aydınlık kara 
göıderiyle bana derin derin bak· 
tı. 

~. ''Reınate.. diVP luı.ykrrdnn. 

6. O zaman aon bir baş işa .. eU 
daha yaptı ve bundan sonra Us

tilnde §Obnernlcr tlfre3en çimeruer 
ü7'erlnde acele admılal'la çiftliğe 

doğru yttrlldil. 

7. Bense yukarda, daha uzun za
man keskin sabah rüzga.rma kar.o 
f!t durmuş ve kuru tepeleri üstün
de şimdi birkaç saksağanın uçwr 
tuğu, bağrışarak gece uykudan ıı. 

ğırlaQmlJ kan.atlamıı silktiği sık 

m* ağaçları iizıerlne gözlerimi 
dikmiştim. 

* ~ * 
8. Ertesi gün, anneciğim sabah 

çorbamı ha.na yatağımın yanına 

getirdiği zaman güneş yukardan °'" 
dama. abed.iyordu. Annem sevgi 
dolu tavn ile düğün hakkında ba .. 
na sualler sormağa b~layınca 

zengin çiftlil< sahibin.in kw ile ta
nışmamı ~ubıuzlult göstermek. 
süin karşıladı ve annelerin yaptı
ğı gibi ~imdiden istik.bal için tam 
bir çcıoçeve çlzivermJşti hile. 

.~ ... 
r ı) Lut.ba..rk6it, eğlea.oe. 

ANALiZ ve TEORt 

L Datif alan ooatlan venneğe zlfesinin ~olarak. 
devam ediyoruz: 

a. sammt, gibi: or, sammt sej,.. 
nu Famllie, kendisi, ailesi gibi ... 

b. von, den: ich sprechc von 
MiMem Bruder, biraderinden bAh

aediyorum. 

c. zu, a, e, ye, ya: kommet zo 
mir, bana geldiniz. 

el. su:folp, mucibince: dem Ur. 
tel safolp, bnr nmdhlnce. 

\ 
e. mwlder, .ıı.me, m1Jla1fr o

l&ak: .... Pfllalıt ...... ,... 

il. A~ tibirhırl ttirlı:t.cye 
çeriıtab: 

a. aua det' Sladt kommen. 

b. aus der hinterlaMe.DSCha!t 
von ••• 

d. ,,... dem Brunnen aciı<ipfen. 
e. mit jemapdrım glekhea Alter 

habeo. 
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i~ izmir notları: ı 
1 

(Bu •iltwıda okuyueulanmam ga. 
ZıGıemla )'anmclaki lnıpoDJa blrl1kte 
c&acluecekle.rl 

EV~ME rEKLtl'l.l:al, iŞ AR&. E F E L E R HA. lŞ VICıBIO:. .ALDI, SATDI 
gibi tkslt ~ Mb o&..,... il~ 
çllk llADları paruıs DepOlaaua.) 

Evlenme teklifleri 

• 1338 ruml dotUmJ.u L6S boy, 5' 
kilo .;ık eemer çok cHlrt1lt kuakterU 

DiVARI iZMiR 
.evtmll blr genç~ 27-315 yaf1armda Türkiyenin her tarafı cennettir, zanmış • .İşte lzmire cirerllen iMaa. 
y\lksek tahsil görmll§ veya aylık ka- •toprağı altındır. Fakat Ankara, İs- kendini ıncak bir kucağa attığmı 
za.ncı 175 lirayı ~en bir bayla yal. tanbul ve :tzmlr bu memleketln bi- hisaedlyor. Sanki hemen Kart!Ya
oız yaz: De anl&§ıp yuva kurmak arzu rer incisidir. kaile Gilzelyalı k.aVUlj&C8k ve §ehir 
sundadrr. lstiyenler lQt!en (ilkbahar) Vapurumuz da.ha tzmır llmanma. evl8dını bağrında macak, sıkacak! 
remmıe kendllerlnt tanıtmalan. • G 

girer girmez derhal ''Haberde" Anadoluda yqayıp İatanbulu 
• Yq 45, boy 160, kilo 87, ev lda.. 

realıı1 't:llen fUksek aileye meuup iyi 
giytne:ı, hiçbir gellrf bulunmryan bir 
bayan alle geçindirebllecek, ııati.ol ve 
laWtbal!ni dUzeltml§ terblyealne ve 
§erefirıe sahip ciddi bir hayat arkadqJ 

arısmeırtadtr. ı.ttyeıııertn (R.O) rem. . . 
:wıe mllracaatlan. • 13 

• Ya, 215, ortamektep mezunu ayda 
45 temiz kazançlı kim.aeal bulunrnı~ 
bir devlet memuru yefil gözıO, al,yaJı 
kaşlı. san Nçlı etJne dolgun lM bo.. 
yunda, orta talısllll, devlet hizmt'Unde 
ve asgaı1 M lira maaşlı blr genç ku.
ıa evlenmek Jstemcktedlr. lırtıyenlerin 
(B.Y.) remzine mUraca.aUan. (14) 

Rasgele muharririnin bir flkrasmı göi'miyenler bunu bir nok•nlrk 
hatırladım. Bu a!"kadaş Homanya - zannederler. Aldanıyorlar, Bence 
cıan İngiliz clçis!rı; getiren ' İzmir" fstanbulda yaşayıp da hmiri gör -
vapurumuza Al.aıRn nskcrlcrjnin mlyenler noksan kalmııt demektir. 
hayranlıkla baktıklarmı kaydettik Yurdun bu güzel k~eainl muhat.

ten aonra: "HC!' halde lzmirin ne kak gömıeU. tanımalı. lnısan. 1z -
demek olduğunu biliyorlar da ib • , miri yadırgamıyor, bllilds kendini 
retle bakıyorlar •• ., demişti . evinde hissediyor. Bu şehir hayatı 

BUtnn bir milletin taliinln dön • ldotlcrL görilnüşU, içi ve dJıp ile, 

• Yo.ş 26, boy :166, kilo G., Uc; Ura 
~vmı kazançlı serbest meaıek sabfllf 
evlcı;:nemi§ bir genç, ıco boyundan 
fazla olmıyan 17..25 yao arasında ôk. 
snz. fakir, yahut bir annesi bulunan 
bir klZİa evlenmek istemektedir. ıstı.. 
yenlerin (Bayezit) rem.zliıe mDracaat. 
lan ... ııs · 

iŞ arayanlar: 

dUğU bu nokta.ya, hem de bütün 
dünyaya bir ibret dersi olan bir 
manzara.ya çok güzel temas eden 
bu frkra bir tilrlU batırnndnn çık. 
maınıştI. 

limirin Tilrk istiklal sn.vnşmda, 
bu millet kalkınmasında bUyilk bir 
hatırası var. !nönündc kınından 

sıyrılan Tilrk kılıcı. İzmir kordo _ 
nunda sularla öpüştüğü zaman ar
tık bu güzel yurt müstcvllden kur
tulmuş ve kcndi."iıif canlle bnşile 
mtlda.faa eden mlies~ir evUl.tlanna 
kalmıştt. 

Vatanına saldrranlan TürkUn ne 
hale soktuğuna İzmir şalı.ittir ..• • ETvelce bir ılrkette T• piyangc. 

gtşelennde ça~an tecrilbell bir genç 
yazıhanelerde ~ aramaktadır. Arzu "Rnsgele" muharririnin kilçUcük 
edenler Beyoğlu Ağa.hamam M numa. fıkrasında, bilhassa kahraman as.. 
ra blrlDcl katta. (J.P.) ye müracaat e- kerleriml.zin hudutta her ihtimale 
debll!rler. karşı hazır bulunduğu bir sırada. 

• Llaeııln lO uncu mutma cıe.am • bu yenilmez azmimize i.ı;aret ctme
dlyorwn Öğleden .,..,. bot 1ra&aa M 
saatimde çallfmak llttyorv.m.. 1 .ıse il pek hoşuma gitmi~i. 
romence t&baillm Tardır Ye romence. hmire ynkln.ııırken efeler diya. -
y1 çok iYI blllyonım. Romence dera rma yaltalştığmıı hissediyordum. 
vereblllrlm . .IJAkalı mlle.sseaelerde ça- Hafif bJr sls tabakası altmda kar
ı11ablllr Ye aynı zamanda tercQman. l,!lda.n lzmlrln panoraması g~l1lıı. • 
ilk ta yapablJlrlm.., lstıyenler gazete. dUğil zaman hakikaten aldanmamış 
mıae <N .. 107. ZJya) remzine mek. 
tuplı müracaat edebilirler. ... olduğu.mu gördilm. Üzerinde dal -

Aldırınız 
ApA'ıda nı:Ouı:ıan yazılı obın o. 

knyuculanmıT.m nam1arnıa celea 
mektuplan ldıırebanemlzden bergt\D 
ııalıa.htan öğleye kadar veya uaı 17 
den sonra aldırmnlan rica ohınur. 
(Pem'>e zart') '(B. H. E.) (A.. D. lJ.2) 
(Bulmuş 38) {Kanat) (GWçln) 
(F.E. 2369) CM. 136) (Ayae 3) (F.48) 
(F.Y. 38) (K.t.Ş. MET) (Bunmaz) 
(W.'X.'l) !R.F. 18) (M. 22) (R.S. 12) 
(lsmnil M.E.C.A) (Muh. Ba) (F.127) 

(İstifham) <N.D. ve F. D. Jkiz 
kardeııler.) (A.B.C. kur) (A..lL 18) 
(Arkadaş: gt;nderlldl) '(R..M.C. 15) 
Nur.) '(Acaba kim?) (H. Talib) 
(Turgut A.) (SUat) 

galanan al bayro.ğmuzln 'Kadifeka-
lenin ne muazzam, ne mağrur bir 
duruşu var. 

Vakrt sabah, güneş yUkseliyor, 
gehrin U7.crlndclı:i sis yavaş ynvaş 
dağılryor \'C vapurumuz şehre git
tikçe yaklasıyor. Biz m1 gidiyoruz, 
şehir m1 geliyor, bunu pek anlrya
ımyorum. Fnknt her halde şehrin 
eıt'lltlannı kucnklnmnk ister gibi 
kollarını a.çm.ış bir hali var. 

Evet, esas 1zmir körfezin sonun. 
da ve kat kat yükselen tepeler ü
zerine kurulmuş, ve kollarmr aç
mı:ş, sağ kolu Bayraklıdan bir dir

sek kıvırdrldan son:ra Knrşıyakayı 
teşkil etm~. eol kolu da Göztepe, 
Gilzelyalr ve !nclraltma kndnr u -

Teşhis edilmis casus -1 DAM 
Edilmiş demektir 

Onun için bütün Türk iye vatanda§lan bu har
bin yeni ve tehlikeli c aıuslannı tanımalıdır. 

-'HABER,, Birkaç güne kadar 
Bu harbin en tehlikeli casuslarını seri halinde 
ve bütün hüvfyetleri, hayatlan, faaliyetlerile 
tanıtan 

YENi HARBiN 
KIZJL KiTABJ 

NI NEŞRE BAŞLIYOR 

Glrl•••r• orda 

tam msoaaile Tüm. Bir kere hı-.. 
nm ruhuna inllrah verer1y herkesin 
tU'rkçe konuşması. Ekall~t değil. 
ecnebi bile. tek tük. M.almI tarif 
ederken dil birliği bağından bahse
derler. Hakikakn doğru. lmılıde, 
sokakta, kahvede, lokantada, tren 
de, otobüste, tramvayda heric:esin 
aynı lisanla konuşması insant oka
dar memnmı ediyor .ki. hmirdo ne 
Beyoğlunun aşm ecnebllerL ne ktla 
tn.h ekalliyetleri, ne de kendini bir 
taklit hastalığı Mılnde kaybetml§ 7.L 

vallı, kozmopolit züppeleri vaT. 
lzm.ir hakikaten efeler diyan._ 

Ama, çepkeni çıkarmışlar, cemiye
tin ~artlarına uyup meden! kryaf c
li sırtlarına. geçinnil)lcr. fab.t iç .. 
lerlndckl yiğitliken hiçbir şey kay
bememişlor .. 

Vapurda doe okluğ9:n eıııkl blr 
lzmirll şun.lan anlatıyordu: 

- işgal senelerinin ıatıral>mı 

çeken lzmirliler bugünün k.ryme -
. tini da.ha iyj, takdir ederler. Biz 
l.zmirWcr acıyı tattrk, va.tanın dllş
man çfzme& altmda ezllmesinJn ne 
demek olduğunu çok tyi biliyor ve 
onun iç.hı toprağmııza dalı& büyük 
bir sevgi, mt•anç bir ihtiraal& ibağ
lanryoruz. Şanlı ordumuz lmı.ire 
gelinceye kadar neler c;:dtt.ik bis bi-· 
liriz. Filha.kllr:a İzmir dilşmanm iş • 
gnU altında idi ama, dilşmanm eli
ne geçmiş değildi. Evet dllpıan 

lzmiri fethedemeınifti. ÇUnkU her 
TUrk evinde düşmanma b:rşı kallc
mış bir Bilib vardı. Ve Ordamu -
zun 1zm1re ya.klaştığı haberi yayı
lınca ibu silahlar bir anda mahfaza. 
lnrmdan çıktı .. Ordu ıeh.re girip a
sayişi temin edinceye kadar nuıl 
Intiknrn aldık lbwıu taaavvur ede -
mC?.Sinlz. Y&lnıtta şunu söyliyeyim 
ki, yirmi giln )irmi gece gözüne 
U)iru girmooıiş ve selil dolaşın~, 
memleket işgal altmda iken sesi 
biraz faz.la yükselenlerin seain.i km 
mış delikn.ıılılar peık ~tu. 

Çektiklerinin acı hattruile oo -
§an lzmirli mı.ihstabnn eözU e(Syle 
bağladı: 

- Yani, diyeceğim, dedi. Biz. 
yurt topraklarmuz ilzerinde _ her 
ne sebeple olunsa olsun - eenobito 
rin dolaşmasmı gördük ve bunun 
çok acı olan neticeeini t.atbk. Şlın
di de hattnmızdan hiç çdmuyacak 
olan bu tecrübe bizi uyanrlt tutu .. 
~·or... Bir 1.zmirli için en multad -
des §ey yurdunun bir a~ topra
ğıdır. 

Bu toprağın bU.fün memleket ço.. 

cuklan i~in en kıymetli eey oldu -
ğuna asli şüphe «miyonım. Fa -
kat İzmirlilerin lbu bağlılrklarmı o 
kadar gürel bir ifadeleri var kJ •• 
lzmirde kimln.le temu ett.imae hep 
sinin içinde •'vatan" diye yanan 
bir ateş var. 

Hudutlarnnıza bakmağa cesaret 
'8'&steren Jdm olwa olılım bu aleti 
llSndllre.mez. 

1mıtr halkı aiyal bldlMlerl fev .. 
'tallde yakından takip edl1w. Kab 
ve diplomatlan 1-ürde her halde 
t.f;anooıdaJdnden dııb& ful&. Car• 
tıda paw>ds., blıftde ID9)ltwıeclet 
tramva1da ...,. Gtıalııllıle ..... . 
bk..,M8ttmw.ed , ... ..... 

J.anıyor. Her.kesin hMiseleri ken .. 
dm.e göre bir tefsir şekli var. 
Faka.t nihayet hepsi bir noktada 
birleeiyorlar: 

- Liznn olursa, diyorlar, değil 
bir karış, bir parmak toprak için 
h P.pimiz canmırzı ve'ririz. 

Efeler diyan İzmir, şMlı bayra
ğmıız altında hür yaşamanın ktY .. · 
metini hakikaten takdir ediyor. 

Harp içinde yaşıyo.nlarm yaptık. 

lan sinir harbi lmıir körfe'Liııd~n 
içeriye girmemiş. hmirde hayat ta 
mamesı normal, kimse ha'rp endi
vesDc aanulını)W'. Hallt Mdiselcn 
büyük bir soğukkanlılıkla takip (>. 

diyor ve bunun neticesi olarak da 
iktmadi hayat nomıal seyrini bo2-
muyor. 

lzmirdc dış ticaret denizaşm 

nüllyatm milşkülAtı dolayısHe bi
raz durmuş gı'bi ise de iç ticaret' 
nomıal vaziyette devam ediyor. 
Piyasa katiycn dıngun değil. Mal! 
lar da ucuz. · 

Sonra lzmirdc hnynt Ankaraya 
ve lstanbula nisbetle pek ehven: -

Nazan dikkatime çarpan btr nok 
ta da tzmirdo evlerin pek krymctl ı ' 

oluşu .. Dünya harp halinde oldu -
ğu halde lzmirdeki evlerin ktyme
ti düşmemiş bilakis nrtmı:ş. !st.nn. : 
lbulda aatrlrk evlerin ytizünc hak . 
mıyorlar, halbuki lzmirdc Mtfük 
ev bulmak ne mümkün. 

Dün heıf bin lira eden evlere bu
gün 6000 lira veriyorlar, ama sa. 
tan kim. 
Diyeeeğim, 1.zmirde öyle harp ko • 
kusu ile paranın üzerine ya~alt" 
yok. Harp ve hole sinir harU bu 
güzel şehrimiz üzerinde bir tesir 
yaratmam!'§. Yaratamamış, çünlril 

efeleT diyan kendine, güzel mem
lelcetinln kahraman ordusuna gü -
venmenin verdiği bir huzuru kalb 
içinde yaşıyor. . 

)IUZAF'FJ<:R A<J,\ll 

ikinci yazı : 
lzmlr şehrinin güzellikleri.. 

Darüşşef aka .. 
nın altmış 
sekizinci 

dönüm yıh 
(Baş ta.rafı 5 incide) 

seıa izinli olduğumuz günlerde ~
kaklarda. oynıyan çoouklan gör _ 
dükçe istihfa! ediyordum. Fes mut 
laka kalrplı, ya.kalan y~ numa
ralı, kolları 5eritli istanbulinvari 
bir ceket. tokalr bil" ike.yı3 ile bç • 
linden tutturulmu.~. 'blltiln düğme _ • 
ler ilikli, potinler temiz gezilir. 
bir düğmenlıl açık veya tokanın 

çözi.ik oluşu cezayı istilzam ederdi. 
"Bu sebeple talebe mezun ol • 

dukl&n ıgtinlerde mektebin niza -
matı §edidesini kemali itina il~ 
temsil ediyor, ve şehirde (Darüş -
§afaka terbiyesi) na.mile diğer 

mektepleree de şayanı imtisal ad
dedilen bir ter.biye gitikçe taraftar 
kazanıyordu." [Falaka, 88yfa: 140, • 
141, 142, 143, 144 vo 145) 

Yazımı imzalariten, lsma1l S&fa
nm beytini tekrar ediyorum: 
Banileri ne büyUkmo, bu himmet, 
Şaldnlleri olur elhf.t flaldrl nimet. 

Münir Sileymaıı ÇAPANOGUJ 

Fort fab~lanndaki : 
grev aona erdi · ·, 

N997ork, lJ (AA.) - ~ 
T&1lal Rmır • Rouge'dald ll'oni t&lffl
blannm bO)'tlk bir kwnmm puar
tul gtlnll açıJacatmı bUdlrm)ftır. 1JP 
fabrlhlarm bir hatta evvel grev mÜ
auetıetne kapatıldılt hatırlardadii' 
Dlln7Dfll en ııa,1llG olan bu falıt4Jr8ııo 
da • 1lıla ilGl callfJIWktadlr. 

d 
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~tre:il 
~JJ 
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Bir kız kaçırıldı BOyOk hareketli zabıta romanı 

-•-ı 
ı......-ı 
- .......... b1Qlmı gibi nice t6h 

........... dedL 
v....._~8'1Mrir· 

• ~•isti. Sahaym Uattıne iği _ 
llrü: 

- Se"1iUf daatum, ııbıe nasıl te
~r edeeellmi büıniyonım._ 

Dd. 

- Katır 314tl, «eceyi dal bqm· 
da geçireme~ bir an evvel yola 
~all l&mm. 

V&rbora: 
- ~ halde delWztı 

Jak, dedL 

- a~ "*' • madam
ı. ata btnenhds, ben :vftrtlrttm. 

Tetrar Jela toyuidlllar. Jak 
ltonatıyaam a&m tatm\lftu; Var. 
ban tıM kea4ilal at UatUnde aor tu
telıwyordu. 
İki eaat 8CJlll'8 yollar dllzeldi ve 
~IU'&m ~ ·~~t I~ . 
l'lnclU. 

- Bilıileflm. nerede iae bir k6-

~ """ bir ~ lrulUbeelM va.
~. 
V~ cev&,P vermedi. A_tm_ -

dan 4Utmek üzereydi. J&k hemen 
lrıoıtw ve hlnMpım ölU libi W 

~gö'rdU. 
kornelya lrortiu. • 
- AnWl lltaJum, y1n~ ne ol -.. , 
Jü, oevap Yerdi: 
- lılerak etmeym madam, ha. 
~ olacalrf 

- I>adaldan bembeyu. 
- Beiı etn.ft& keçilerin och -

'-ı ararken• onunla meuuı o· 
~11Z.. B' ?afi 611J,ne, mahvold~ 
«~! Sizi kurtarmak için bbt 

~ ~ 11Umetmeyt -
lltll 
lroneı,.. 1dtldetJendt: 
- Btnbetı71 ~edecetımf IBD. 
~ yam!ı)Oi'IUDID! 

- Danllla,m madamczfım, :W 
Ollllbı cnye elSylecUm. 
Ju çobanı arsmilt lç.tn aynldı

b-.. Kornelya Varboranm ya
llıllda dia çökttl: . 

- .Anaıum, ne olur, mdUrme o· 
ıa..r 

J:>lre yalvannala bqlldı. 
Jtt d&lcll. Yamada mua boylu 

~ 8erberl vardı, Kornelya Ber • 
beıt,t 1lqtUı ai11J hayretle d -
""'8 '8110n4e bfıo Diadalye g31'-

; 1ifm 83yledlğiııe bÜJlırl& ço· 
~ fllll1dden Fransız ordusunda 
ı.a..a.t •tmitti. 

- Mad•m, ta)fhtnlz varmJI, Bu
~ bir ta ev VidllJf. Jhı ev aa 
~ ~rdtıitlnOll Bemertnln 
'ti; bize memnuniyetle yardan e. 
t.ee11n1 113~. BID!ıqıyı tur
~eoeih"ıa llmid ediyormn. 

kulttbe a!lpptı; fakir bir ooban 
~ydl. yanında 'bir kH( aiJlı yar. 
'VarboraJ'I lnlltlbenln yepne 
~luma yatlrddar, 

'*-.. ,,. .,...... --talla
-.. ~; ftCaChmu keçi derlllyte 

dUdo &tttl. 
Varbora •tefler iolHe ve kendi. 

Binden geçndf bir halde idi. Kor
nelya ve Jak fmılc1ıyarak konup· 
yorlardı. 

- Bll)'lk :a.ba; ~ ... 
t.an mı tanıyorsunuz! 

- On, hayır, dokuz senedetı.be
rt. Varbora ep& b& adamdır; Jıen 
diliyle ıntıteaddlt defalar IMranın 
en Ucra kötelerine gittik. Cesur 

bir adamdır-· 
- "1ntt!lye kadar hiç'blr hakaır 

Uk yapmadıjma «Din ıımtıu. T 
- Kendimden emin oldUfmn 

bdar. . 

- Sbe blrini htobir .ebep yot
k~ ö1dllrdllfUnU 8&,flenem ne 
dendnüı! 

- Madam, &ldlhm8-, &ldtlrL 
ıen, hetti&lde eeayı hak etmfi o
licalı: ! Varooro Ştnullye kadar hJç 
bir hakeızlık yaplQ&IDJltır. 

LeJiyooeriD Varboro~ eomuz 
bir itimadı ~. Kornelya biraz 
eonra teklilt aordU : 

- BUyttt baba, .ıs lejboada u
zun mtı<ıdet ~ulundunuz. in~ Ste. 
fanson i.sınlnde bir adamla .karvı.. 

ı .. tmuı mı? 
- Kaye ve Johanaenl lntutere

de atclflren namuasuz alçalt mı so 
ruyonunua! 

Kornelya gayet aa.kin bir tfeekı 
eenp verdi: 

- Benim .kocaındJ! 

LeJİyoner ayala mcradJ: 
- tmk&m yok olamaz! diye~ 

iırdı. 1 

- Neden o1maann T 
- Stztn gibt ge~ bir, bir. bü .. 
- Ne bir? 
- (;enç bit kalhnm bZSyte bit 

belıl8e- ... ·--~ 
bir teYI Oteli_ 

.Jalı: .uatu. hzla pvesellk etu. 
ğbıi uı1adl. Kcmıelya onun ini ıtı 
kO.tundaD bo.triltb ttlPb•lendL 

- Öteki kbn? Hayatmda bat
i& bir kaam mı varaı yom? 

.lak &Wlmanm fa.ydum ola~ 
nı bfllyMda. Kon1*181a karar 
verdi. 

- Evet. Stef~,, YNJi 1bı1n 
Sfmon lılalı:svel diye tanıdJğmız a. 
dam evllYdf. 

- iM! mlydJT 

- Kornelyanm ..a banretıen-
mlştf. Gözl::ırl parlıyordu. Jak de • 
vam et.U: 

- Bunda G1L bir MD8 eneldl. 
Bu kadın Sldl • Bel • Abbuda le
jfyonerlere !naliınıa tir meyhane 
tnlet!yordu. Stefaoeon meyhanede 
bula.tık yıkıyor ve lhzd>&tm temi
nın~ ~u. Kumla mendi 
ve kısa bir zaman sonra da onu 
bıraktı. Ka4m hill SJdi - Bel• Ab 
basta, Stefanaon lldnci defa evlen
mlpe. .. 

(DeftlDI \lal') 

Nakleden: Muzaffer Acar 
Taliim artık tenine dörımttr 

ttl. ôaümtu.deld cuma gilnll 
banka be§iııci defa olarak pro
ıe.o çekecek ve ben diğer dör _ 
dil gibi bUna da rec1dedece1ctiı 
Paar gUnü artık gmıimi mır 
hakkak l8taealdardı. Bana t.ali
atzlikt.en balık& verecek bir isim 
bulamıyoı am.. Oemfme "'Bara. 
kuda." iamtni verirkea aynı za· 
IDADda yepyeni Dizel motörleri· 
le de techiz etmi§ttm. Fa.kat 
heyhat bOttbı bu pyn!tleri.Dl 
boşuna gitmi§ti. G«ııimi bir 
aylıjma w,abut bllttln bir mev
liın için kiralıyacak balık avı 
meraklısmı nafile yere beklemiş
tim. 

Mutat oldufu ftghlle ne Lir 
milyoner, ne bir film yıldızı, ne 
de bir ınf rasyedf. Mta.m.t klJrfe
slnde balık avl3mak ve keneli· 
abıden daha bllyük bir balıkla 
!'fJIJfm ~ktfrme'.t hevealnt ~ 
m~i. H8tbuki benim gemhn 
körfeainde bulunan dije- blitthı 
gemileri hem 8ttr'at hem ae }fon
lar tımın:mt1an rftlpde lmilr&" 
cak vaziyette tdf. 

Bu benim kara taliiınderı bar 
ka bir 19)' değildi. Artlk mah· 
vol~ 

fşte bu sebeple çarp.nba ak
pmı kara kara dU§ilııUrken nh
tundan bana aeelenen adan ... 
küfUr edooekmil gibi baktmı. 

Bu adam bana: 
- H~y delikanlı, diyord1L 

Yarm ~ misin? Bir haita 
eUreoeık bir ava çdESC'Jju.. Nuıl 
pmiııin llllr'ati iyi mi? 

- Raııi pmilerdö dahil ol
mak bere lfmanda.ıd bftttbı ge
~ Y.4ıni dakika &vana ve
rir ve yine de onlan d&iien m-
yumda blnllmwn. 

- GUzL Peki ya biz av mm
tatramıa tıuklara ndar getllr. 
mek, denime mun mtıadet tal· 
mak iatenıet o aman ne yapa· 
nz? Gemi mtisaft midir? nuw,.. 
lan benztD doldurunca kaç ı:ıil 
yapıyorsun? 

- Tam altı yOs miL. su kaq. 
klll Olacalanmz ! . .. 

- Ya dört ya bef.. GemJn1n 
içini görebilir miyim? 

Ve i~rlye girip gemiyi .-U. 
Dört karyolalı yatakhaneyi, ... 
tirahat salonunu makine dairesi
nl, J1Cıi8lni hepsw gözden ge_ 
çirdi, Bmıra nwnnan bir tavır<:a 
homurdandı. 

Sap ean ~i. Jdlçtlk, kı8* 
g&ı.ü dUef,lk bry$b, kara auratlı 
bu adam pek hOfUJD& gitmemir 
ti ama o anda teYtan bile gelip 
bir haftalığına gemimi kirala
mağa talip o)aaydı kabul edecek. 
tim. 

Benim derhal tarla fareli, ı.
mlni verdiğim meçhul adam ma.. 
deni eealyle llOl'du: 

- Ne vereceğiz ana IWraJnn t 
delikanlı? 

- Her gl1n için 50 dolar .. Yaz • 
dolar da peşin. Bazı hMrlıklar 
yapnam lhım. da. 

- Anlaştık delDcanlı. Gemin 
bir lMitta için kiralanmllbr. Ha
zırhklarmı biraz genit tut ve 
bilhUl!I& benzin deponu tama_ 
men doldur. 

Cebinden bftyUt bir poıtt'&y , 
çıkararak iki yii% dolan öniıme 
uzattı, ve ilave etti: 

- Yarm tam pcıe yanm mo
törde olacağız.. Derhal haN1rete 
hazır olmanı J:&teri& 

-Hayhay .. 
Dedim.. dedim ama in: ~ 

simde de isabet etmll olduğumu 
anlaclmı. ..,..,.. farMl" iarıinl 
verdJfhn bu adamm babtçıtJfda 
r.ere kadar el&Jruı yoktu. Ben 
bunu kelfetmittim n muMıt
kak yanıJmayonium. Çünkü mo .. 
turumu gemiği zaman dikkat 
etUm yaJıııi 8Ur'atle allkadar ol 
du, yolaıa geminin kıç tarafmJa 
bir otel koltufu kadar rahat 
balık tutma yerlerini, genif ba
hkhanelerini hiç ~ merak 
etmedi, hattl oıta:ıara baJrmadJ 
bile .• 

ltrtesi gUn ber ""' tamamdı. 
Gece yaoaı olunca, bizim Tarla 
Fani geldi. Kucatmda bir tle 
nclyo wrdı. 

- Bir de j>Orlatif radyo ge. 
tlrdiııı, aedi.. Bü. musikiyi çok 
~ ·' 

Ben maldllf'Jl ta1J1br4ım -ve 
IOftlam: 

-OtMUer ....... 
- Bir ~ nıet'"9.d•. 

timdi JdlçUk bir mot&ie sabiUn 
~ aeyretmek imere der 
nme açtlmll buhm~ar. Biz 
vakit Jruajnnalr için onları bek. 
lemez yoldan alım. 

Deniz fevblAde Mkindi. Ba· 
ftf bir rtbgtr bile mmeyoırdu. 
Avlanmak için ideal bir hava 
idi bu. 

Bmm Tarla l'aftld: 
- Haw ne baar llldn.. 
Dedi ve radyonun ~ 

çevirdi. Bir epibr Miami guL 
raundan orbtt& mDzlti nar 
ledecıeğini bildirdi. 

- Hakikaten gbel, dedim. 
Bir Jdlametre .. "*1an g&-. 
dilğllmUz gazinonun orkeatraer
m ve ğ'UrilltWerini denime din.. 
temek ha.kikaten ,n.ı §Y .. 

Yolcum kol saatine baktı ve: 
- Geç kaldılar •• 
Diye homurdan<h. Yine motö. 

rl1n sllr'atini azalttım ft kendi· 
mi gazinodan gelen. caz seeine 
ıtaptırdmı.. Gazinodan akııeden 

kuvvetli Jgtk1an lle}'l'ederkea 
fimdl orada d&wm çıttlerl, gOsel 

. :·· - ..... - - -~ .. 
aıv&letıi, aç* dekolteli kacbnJan te... llttral,. .... ._ ... 
dfttünilyvadum. Bilham& ~ klll &lib hacı- ...... ..... 
nun kumar Alonlan bulunan 1er tdtJilrell kllılMler iki ~ 
ilk katmı düşUnUyordum. ŞJmdi de ök1Urdtller .. Dlllbt! DlkJmıt,. 
orada milyonlar ii>ir aaa.t içinde Sôa rabıta rapora: ~ 
elden ele geçijtordul'. kHlpt.aı ~ar GMp )ıeıll• 

.Artık motörUn idaresine P* doinı kaÇIJOrlar... ~ 
dikkat etmiyor. Otamatllt hare. rin bçlnlıJdan bir . luıdm -
ketlerle dftmenl çevlrlyo.i:" ft n- ...... Dikkatli &tet eclin. 9lalııl 
mamn ağzına dmdrlemif olan kadmı ---- ..... ~· 
yatıara. çarpmadan anlaftDdan lar. 
~yordum. Gayri ihtiyari~ 

Birdenbire ellerim d\imen ~- - Alçaklar •• 
kı üzerinde lıareketaia kaldı. Bir Diye bağmlmı. Tarla lf'aftıılıi 
dana parçw çaWbn orkeatra hl~ bir een.p ~ DMtatJe 
b1rdenbire sumıuştu. Ne o1'u- dinlemelrte devam eC!fJordll: 
fonu anlamadığmı hcmurtular, - Dlkb.t, dtiat.. 91 --.. 
sUrWtUler içinde birkaç el atee raiı motıSr, ~ k&fM.e 
edileli. Bir kadın feryadlar ko. ~ gidin.. s:a,dut1dtl 
paı'dı. Boğuk fakat bildin tir c1eıı&e acıtm.... m1iDi cıliiL 
- ile olduklarmı duyamadıtmı nart hayduUa bÇlrdJJdiri -
emirler ft!'dl. HertWJe ba gl- dm ld1çUk bir mot&de ~ 
rtııtUler alonun bir ta111lnden )'Ol"lar. Kaçm1aiı bdlil N.r 
geliyordu. Sonra birdeıtift tet. yorklu meıehw ~ 
rar '1>iker."in seei duJt?.ldu: 'Ta- Jılerit'in km Merit J"d'clir. 
klıt Bil l>.e olur J>91i8e ~ ft.. J>ikkatll hanirt.t edin, kiıli • 
rin. a.. c1e pbuk .... ~ anr ,.ımem; .. xa •*"' ... 
!DWRID bMkm yaptılar. bıict kr. mrrf lfJıllUdtti'. Caerlnıle lıir 19;. 
ti ellerinde hafif makineli ele ee elblleai vaftbr. · 
var.,, .Fakat heJ1ıalde 91>iter Bir Wua içinde tıOtb lilti
:mikrofonun açık oldufumı an.. katı anlamJ!lbm. Tarta ftH1ıi 
cak o aman hbıaetti ki gazino- gemimi nf~ ~ dlllr 
dan gelen gUrültWer bir anda d~rt yolcU nlefn ~ bir -.: 
k•ildi ve bir dakik& aonn. bfr tarıe JOlda bize lltfhalc: ~ 
dans plAğı çalmağa l>alladı. Jerdf. Bun1ann hepslııi, Mpı11ı1 

Ben hayreti~ içinde oldujum , pek g0.r.e1 anı"'"'IÖ"' ttite .. 
yere çivilenmlf kalmıetmt- Tar. eebeple Tarta nrem tanınf wr. 
la Fareel ayakta cluruJOnl1ı. difbn ~ oltalarla Jale 
Radyonun dUAmeJerinl ~ &llkadar obnam19, ya1ms .... 
dı: Din sür' atini 1ncedıen ince,e tllL 

- Aşkolsun, dedi. AkıilJ deli. kfk etini~ 
kanlılarmıo. Şimdi kı8a daJta D6riıenl aemaı Hmaa .... 
berinde polisi ~ çatıp- kırdmı, fakat o ... Tatta 
ymı .. Radyoda bir ses: Fareei otomatik tJIMnc•• • 

- İ>il&at .. f>i.kkat polis- Dik. 
kat polis 

Diyordu Tarla Fvesi bir ~e
re geldi benim yanımda durdu \•e 
bir Jflkh Miami sahillerini bir 
de karanlrk AUantiği göalelı 

geçirdi. Radyodaki see dmmı 
ediyordu: 

- Dikkat .. Polis dikkat H:ı.. 

rekete geçilsin. Ltlks kltıp de bir 
vaka oldu.. Dikkat.. Ltlb ldtıp-

kama dayadı: 
- Bıril 1*byn, cll:: .... 

dem ve geç e&Ylt ~ .., 
~dur. 

Ve beni &ıtbıe ak!timt ..a 
bir eliyle dtlmenl iı!are et' .., 

diler elinde tuttuiu tllwiım • 
de beni tehdide balfadr. 

--- --- --- -----------------------
- sm,er GnouJa •""'il 

'\ -.ktDe om lide7dt· 
-Gldebllmet lcln Vlllat w im· 
~ balam• ne yapsın? 

- Orus ela ftr ya. Pektll.. 
~ ne ,apmak flkrtndestn? 
.._ ... ellndekJ kadehi mide-
'- bopltb: 
_....,.. bçırtmak llti,o • 

""'" - B& o imdir' kolay bir le ol. ,.....,..... 
- ıcolay ı ııor.. Er geç &iiiu ,....pn. Batka çare Yoktur, C. 
~ ~lebit 

- Yohmu buldun mu bari? .. 
- Hemen hemen buldum etbi. 
~ n&bet bekliyen adamı 

çalıpyonmı. 

.... sn. ftl"di mi? 

..... HIDls .,. kandı1amldım 

~-~ tere alm1dan - a1auı. ... ı.oıa,. 
.._ Nasıl bçlracak saraydan 

- Adam een de. Bu da dOfO -
nOlecek eeymi? Gem odamn lrapl
sını 8\-a!'.· Arka kapaden *ray 
bahçes.tne çıkarır. Ondlı1 MMIDI 
de ben beceririm. 

ı u ~:; k d r) 1 s d r- d y 1 n a (_J ! r c [ ) 

CASUS LUKREÇY A 
- Vallahi YamatıJDllllll een de. [; . J:l:,,ııl t• r,~l~f.lJ t!t: ... r;'ı<~C l~.r • ctl·J~~·O'( ~~,.l:· • rı ıı ~ılt 

Ben seni bukad&r becerikli - . 
muchm. 

y ;ı, ;ı ·1 . i r:. ı / r f'. J n En r c;. ı:-· RT r L l ı· 
ı- r ,L._J ......__..... r\ .. --'L-- . L- -

- te bata dOfODae m.n ~ 
becmtkl1 olur.. Öyle iller becerir 

..... 
Jd- ' , 

~ aoma babuile beraber mem-
- Dolnı· Dtln)'Ulln en bCl • lebtine clörwelcmtt-

yQk becerlkSiz adinil liiiinleim- _ Oru belld de dalradar· Çin 
Onu ...n ..... kadar .-:.wa:- de. Bir 

.......... p;.uUIUI kO. bu sefer de onu Venediie gi-
k~ boymına anlJp 6pmellim dec:ek gemiye binerken wahaclt. 
bile. lar. 

Recep Reis kq!M'Ull cattı. - Her ne bal f9e. Ştmdt 9ei1in 

Ce'll&I CtJebi devam etti: besabml lleD mftl)O(lllL s.ün 
- Salan bana dlnlma. Recep kann oldulmm bilae)'dim. evime 

reis! Ben o pceye kadar omm çalmr nuydan ona? 
kim ~ bUmiyoıdum. Sen Recep ıeie o *tul c.ea.ı ~ 
de pekaıt bilirsin ki, ben evli ka- bi ne • omm Qaııdlbı lM almak 
dmlann pepnde ıı..ıwm Oma .... lı;la • ahbabbk yapı,ordu. Çelebi 

na bit~enedik tacirinin km ol&- içki düokilnQydiL 
rak ~· GtJa 1lirbc Recep reİI ~-~ dam 

~ smıra, Cemal cıeAebi ... 
peyce earboe olmuftu. 

Recep bir aralık iOrdU: 
- Çelebil F.ler ben bu kad•tım 

j>epni bıraksam, sen ne yaparsın? 
.,felebinin ıödai birden açıldı: 
- Ne mi yapenm? Derhal • • 

nin yerine • 0DUD PllİDe bm ta
Julmm. 

- KaçnablBr ml!ln? 
- Aadam ... de, ..,.,.sn 

hmn ~ dalaa kolay ne 
var? Elmas 311 ifld aw.ldıllllr. 
o. bü,. u..ı• tı1r rt1 m ... 
dim mi. Lukıcwa ... blltln 

baremi bopltır, kaçlnnm- Fakat, Recep reis~ t'. 
- Ne diyorsun, çelebi? Elmas mal çelebiye diolerini bi&eiiaite M~ 

• demek ki inci meraklm, 6yle- Lamqtı. 
mi? Demek ki, çapkın geleblnia ıJı~ 

- Çdc:lınr iDciye.. "1dmr val· . Lukreçyada söih vu:mı 
lai.i. Bir inci için baJındaki kavu- Rece~ kendi ken<line: 
fanu, ve kıçındaki donunu bile - Budala: bİın o çiçıeii taa 
verir. koklatmıyarapm . diye minldüı-

- Ne yapacak o btı incileri? yordu.. 
o Jqtan IOllJ'8 Elmasala kendisi- Caıa1 çelebi: 
Dl inctli Jurbdan ziyade, ilbel bir - SaJüdeiı ODU ÜÜ mi idf)Cll 
mezar hanrlamabdır. sun, Recep reis? dedi. Ö, Çel iO-

- Araplar ~ ğ U- zel bir kadındır yahu! o;ı. Jliilil) 
tn1•maz1ar. Ona ölilmden bahset- kolay unutulur mu? 
tiiiJD gman, bana: "merak etme. Recep reiı ayala kalktı: 
yGz yaplan fazla ya§ıyacalmıt.. - Şaka yaptmı ..... ~: 
elenti. Ben onu ele geçirinceye bdar ~. 

- Şimdi kç yapnda var? Jıpaılun. o. benim nikhb ~ 
- Y etmiil aecldn.- dır. Ne .,.m ki 1-onan JiblD\i 
- Hiç te ~ ~ seaiD Uclar da llM'»•• ser, 

,... kan..- ahp lr.oıı•1P1+ ı at 1- o 
- ~•t' .. ,... .. tll*r l!IP ~ da mlftn.t .. •1110 

,...._,. ıa-o:Wl• Nmt.~ ... --~ 
w ,. .... o'"'* .. 
QIWı .... ... ~ 
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Şakaklarım terlemişti, dudak. 
lanm hırstan titreyordu. lıısa
nm bir ta.banca. ile tehdit edil 
mesinin ne kadar müthiş bir ız
tırap olduğunu tahmin edersiniz. 
Artık Tarla Faresinin balısetmiş 
olduğu küçük motörde görülme. 
ğe baf!amıştı. 

Tarla Faresi: 
-Şöyle geç .. 
Diye eliyle ipret etti. Ber. o. 

tamatik tabancanın tesirinden 
kartulacak fırsat anyordum. 
Vam,ete bir hAkim olsaydım 

o zaman yapacaimıı bilirdim, 
Fakat benim vaziyete hakim ol. 
mama imkln kalmadı. Çllnkil 
birdmbire ağır b ir clmıin kafa_ 
ma indirildifini hiaaettim. Plij
.n Jllklan birden gödlmde
• ı* gibi çaktı, sonra her ta_ 
nt karardı ve ben oraya yuvar 
1anclm.. 

Mavi göilerile nazarlarını 

karşılastı~ı -- an bu ağla.m.ış 
gözlerde ben şefkat ve merha. 
met okudwn. 

Güzel sarı saçlan dağılmış, 

elbisenin göğsii beline kadar 
yırtılmış, yarı ~ıplak vücudu
nu· gil7.e: hatla meydana 
koymuştu... y anağmda hfila 
Port1and'm elinm p:ırmak izleri 
vardı. 

Ben öğerl~ belli etmeden 
gös kırpbm. O da zavallı bir tc. 
b!KUmle~e :mı!:mdu. 

O aırada Portland görilndU ve şu 
emri ve.di: 

- Bravn, sen motöre bin 
Brenızi seni de Moke'den dümeni 
al .. 

Artık döıt kişi olduklarını 

anlamıştım. Befincisi denız ke
nannda polisler tarafından öl. 
dtlrWmtıştü. 

lıloke dümenden çııkıp yanı

mmjın geçerken elini genç kızm 
yan çıplak göğsüne daldırarak 
vücudunu okşadı. Çok r .Uşkül 

BO SA 
.u NtSA.ı."V - Dil 

EapaDII 

1 Sterlin 5.22 

100 Dol&r ıse.20 

100 Frc. 
100 Uret 
100 lsvlçr !re, 30.1725 

100 Flonn 
100 Belga 
• 'l Drahmi 0.995 

100 Leva 1.62"..?5 

100 Qek kronu 
l"O Peç.,ıq 12.89 

100 Zloti 
100 PengD 
100 Ley 
100 Dl""" 
ıoo Yen 
ıoo .tsver krona 

100 Kubl• 
Esham ve tahvillt 

Sıvas • Erzunım Dl 19.00 

.Anadnhı ı'l"mlryolu tahvilı 

!. ve II. 40.4ti 

Altın Fiyatı 
Dün de bir altpinı fiyatı 26 lira 

50 kuruştu. 

T. tŞ BANKASI ' ' 
Küçük tOJ1arrul 

huapları 1941 

iluamiye plônı 
~lDELER : f Şubat. 2 lılayıa 
ı A#UBtos. a !Jdncltepia 

tarihlerinde J&Plbr. 

J 941 ikramiyeleri 

K&vplarda, lıatti çok şid. 
detli kavgalara abşkındun. Bu 
mtbuulebetle yediğim bu drahe 
bende uzun 8Uren bir tesir yap
madı. Bir çeyrek saat sonra 
.badime geldim. Fakat kendime 
plmem yerden kalkmama kafi 
değildi. Blitün kemiklerim SIZ,. 

laJOldu. Ne bacaklanmda ne 
iııoUanmda takat kalmamışb. 
Crnctimi ,..rı kaybetmiş bir va
.ı,ett& ~ GittikÇe 
~ .... küçük motöriin uğul_ 
tmu blaldarnna kadar geldi. 
8oma birdmbire gürillttl kesildi. 
Blr8e8: 

vaziyette bulunmama rağmen ••-••• •••••••11 
bütün lruvetimi lbacaklarmıa ver r 

1 adet 2000 L.lık ~ 2000.-Llra 
a • ıooo • aı:: sooo.- • 
2 • 750 .. = 1500.- • 

' • 500 • .... 2000.- • 
dim ve yattığmı yerde haydudun 
kamına müthiş bir tekme in
dirdim. 

9CJcuk Beklml 

Ahmet Akkoyunlu 8 • 
311 • 

• 

250 • .. 2000.- • 
100 • ca3500.- • 

00 • .... fOOO.- • 
20 =6000.-

1'ak91m J'a.llmhan~ Palu No. 4 

aw.ardaa maada bergtbl aaa 16 
ten • .,..,.., Telefon 40111 

Moke tekmenin tesirile yere ·--• 
yuvarlanıp, kalktıktan sonra 

1:: • • • 

- Sen misin Moke? 
Dedi. 

yumruklarmı srkarak üzerime 
hücum etmek istedi, fa.kat pat.. 
ron mini oldu: 

- Brrak Moke, dei. Dokun
ma. Herhalde bim çok faydalı 
olabilir .. 

Moke beni yalnızca şöyle bir 
- Evet benim.. Herşey ta- . . a.rlad Artık 

maındır patron. çevirdi, yere yuv 1• 

Karanlık ~ birisinin a_ genç kızla alın alma yatıyorduk. 
Gmel gözlerinde merhamet o. yak1an vücuduma ça.rptJ.. Bir 

.. hi.kim bir eda ne eordu: kudum. Kendisi için yaptığını 
_ Herhalde vapurun sahiıbi hareketi takdir ediyor ve elini 

olan delikanlıyı öldürmedin de- saçlarım arasında gezdirerek te-
ğil mi! gekkür etmek istiyordu. Fakat 

- işini bitirdim patron! buna muvaffak olamadı, veba.. 
~ Aptal herif, ya. mot!ır fUll ileriye uzatarak yanağmı 

b:ımılunıa een tamir edebilecek yanapna dayadı. 
IDill!t ! Olı, arbk burnumun 81111adıit" 

CUımlenlıı --· bir t.aaı.. w. ·m. ~ a-111 ·1' m dUşünemiyor, bu vaziyette 
de kayboldu.. Soma 'bıildelıl>ire ayluca, yıllarca, asırlarca ka. 
ll.ote'nin lbir hayret nidMI çr- labileceğimi tahmin ediyordwn. 

tardıiını duydum. Tec:ril>eli ku1ağmı birdenbire 
- Bu genç km!& ne patron.. motöribı garip bir şekilde tek

Bunu motöre alm-k daha iyi \emekte olduğumı dll}'du. Aldan. 
~kumar aaknuııdaki_ ~- mamlfbm. Motöriln biri dunr 
yetin tahkikatına mahalli polis yordu. Barakmıda'nm süra.ti ya_ 
el .koyar. Halbuki bu şekilde kız nya inmişti. 
~'ll'lllll olacağa.. G. lılon tah- Az. eonra makinede bulunan 
kikatı ele alM:ak. haydudun aesi geldi: 

H&ydutlarm Portland dedik. - Patron motörlenn bırı ça.-
leri patron Moke'nin aödlnU lHjlll!)'Or. Sür'atimiz on kilomet. 
kesti: reye düştü.. 

- Haydi, camın, dedi. Kapat 
•salım çeneni .. Binsinler diğer 
leli de motöre. 

Bir kadın aesi kula.ğmıa çarp
tı. Galiba motöre girmeğe mü
manaat ediyordu.. Fakat 'bir 
dakika 90nra kadmın uıfak bir 
feryat kopardığmı duydum .. 
Gbel yumup.it bir vtıcut yam
ma yuvarlandı. VUcudumda ka.. 

Porlland: 
- Bu sUr'atle polisin takıöin

den kurtulamaz mıyız.. 
Dedi ve bana dönerek: 
- Haydi Moke, dedi. Bak la. 1 

mn oldu işte .. ~ şunu .. Mot0-1 
rU tamir etsin .• 

(Solla ywm) 

lan btitün kuvveti toplaya.rak en 1---------
Jakmımda olan haydudun ya.-
mm kadar alirWtlendim ve doğ. 
ruldum. 

O sırada arkamda Portland'ıİı 
-.ini duydum: 

- Bak hele 1JUD3... Diyordu. 

Göz HeW.i 
Dr. Murat R. Aydın 

Be1otlu l'armaklalp1. iman eokak 
Na. 1. Tel: tlMS llaa,eae ft iller 

eaıttı sk ameUya&I fdlara tgba 

~ 
Bahriyeli delikaalmm ili daha 
tamamen bitmemiş.. 

Ve burnumun u.tilne yediğ8 l•---------• yeni ve mUthiş bir darbe i!e 

tekrar kendimden geçtim. l•--------• . 
Kendime geldiğim zaman gt1n 

çoktan doğmuş, gtbıeş bir hayli 1 
yWmelmişti OOnıeein bıulundutu 
mevkie göre yaptığım tahmin 
Ban.ktldo'nun bütün llllr'atcyte 
cenuba doğru seyrettiğini g&r
teriyordu. 

Ben koltanm ve b&caıklanm 

9lrtael 8lmf . .. ,. ·-

Doktor 
Nuri Beller 

..., ftl ... llMtalddan 
Aakara Cllddeal Numara: 'U 

llU&JeM -.aUert: 18 dan 20 yr: 
kadar 

adamakıllı bağlı olduğu halde ·--------
bir mmmı iberinde haraetBiz 1 
yatryorduıiı. Dr. K....- Owıı 

Benden htimen bİrilaç kJm L- -tal 
ötede ipler 1liıenle ~ o. t 'rar ,.otı.n aaa ık 
lan genç ım da bana ~u. lan müteha11111 
Onun da elleri \'"e a:·&Jdan da-
• PllL• Jk 91lt•I .. r.,.. ..., ......... OIMılıl Ne. • ................ ...,.. 
....... &8 ••Is sık Jlüaıt •......- ~ ...... tıw 
apmıta btl bnrm ... ık il .. ________ _ 

t* mllııam ı M 

J andarma G. K. Satmalma Komisyonundan: 
Beher adedine otuz iki lira fıya.t tahmln edilen iki bin kürklü kaput 14 

nisan 941 pnzarteal gllntl aaat 16 da Ankarada komisyonumuzun bulundutu 
mahalde kapalı za~ cksiltmeslle hlmacaktrr. nk teminat dört bin dört yUz 
elli llradn'. NUmune ı omtsyonumuzda görUIUr. Evııatlı prtnameai Ankara 
ve lstanbul Jandarma satınalma komisyonlarından (320) kuru§ bedelle alı. 
nır. lsteklileıu eksilune günü saat 16 e kadsr teklif mektuplarım komisyo. 
numuza vermelerL (1781) (2509) 

Ankara Jandarma aatm alma komisyonundan: 

Çllt en beher metresloo yüz allml§ be§ kun&§ .tiyat tahmin edilen on altı 
bin metre yazlık elbtltı kuınqı 21 nlaaıı Dil gtıntl ıaat ıe da Ankarada ko
milyonumuzun bulunduğu mah!llde kapalı zarf ekslllmıuile .aJmacaktlr. Ku. 
mat tek en verlllrae mlktan (32000) metre olup metre ftyatı (82) kurut 
(M) ııanttmdir. tık teminatı bin dokuz yas aeJraen ltradır. NQmune komlQoı. 
numuzda görtllür. şartname Ankan ve lstanbul J. 8&. AL llom1aJ'OD]armd 
<m, lt1ınq beden..,..... !Mılılt1Uetlll eblltme saae ... u • lmMI' tem 
mektupıanm koml8yomnnuzs "fermelert. (1839 • 2&11JJ 

inhisarlar - umum 
mOdOrlüğOnden:ı -

I - Mevcut p.rtname. ntlmune " plADı mucibince 360 adet kapıW lb. 
tik kUJA.hı puartıkla satın almacaktır. 

n - Muhammen bedeli 1080 ıtra muvakkat teminatı 81 llradır. 
m - l'asarbk H.4JH1 pergembe gttnll aaat t4 tA!I Kabatafta ınamn ,,.. 

mUbayaat §UbealGde alım komisyonunda yapdacaktır. 
iV - Şartname llÖztl ~ ~beden parama aım•bllecell gibl nllmune, 

pllD görllleblllr. 
v - bıteklllerilı pazarlık lçb tayin olunan gGn.,. aatte ybde 'l~ gtı. 

-.enme p&ral1yle bh1Urte meskar 11.omJqcma mOracaatıan. {2791) 

VAK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

gen iden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, p.ete lluar. 
Tabiler namma diw ialeri alar. 

Antalya orman çevirse müdürlü"8ıden: 
ı .Antalya vılAyetiniD A\anya kaZUI dabiHnde h...SUUan prbwnede 

yazılı Sazak Çulluca devlet ormanından 1871 metrekllp dPl1U Q&ID acacı ile 
532 metrek~p 1'.öknar atacı bir ıene lÇel'lli"lde keelllp çıkanlmak llzen L6. 
941 tart!Wıden IUlıarer. 20 stın mllddeUe kaplı zarf uulUe ıuttınnap lro. 
nuımu,•ur. 

2 - Arttırma 21.(.941 t.ar...bbıe mu.dit puarteal gbll aaat :US te ~ 
taiya orman QE:virğe mlidUrlU,U blnumda yapdacakttr. 

3 _ Çam:.:ı ~ber gayri mamul metreilüp mulı&mm• bedeli dört yGz 

doksan, köknarın Uçytlz ye~ kuru.tlur . 
4 - Muva•tkat teminat 837 Ura 60 kunı§tur. 
5 _ Şar~a!De ve mukavelename proje•ert Ankanda orman umum mtı. 

dUrlUğU ve AD' al)l8 orman ı;evırge müdllrlOfUnde görUlebWr. 
6 _ Tek!lf mekl plarmuı 21.t.5fl pasarteıl gQnO ıaat U • kadar ko.. 

mlayoıı relallğine verllmelll lbı"lldlr. 
'l _ late'{!ilerln tfcaret oJuı veırikuı ile blrllllte belH edilen gOn ve 

saatte ihale komi.llyonuna mUraca&U&n. (274e) 

Kirallk kat ve odalar 1 
Ankara Cadde9tntn en muteber Jerin levka1ldP nazan!'tb 

·-ıı-adar w aydmldl bir at~. Arat bbmda IJl'ICI ~dl 
rxtaıar da n rdn • 

V~tcıt Gaze.telıi Jdareblneline..JllilıWMt 

13 1'1SAN - 1911 

l•Janbul Beledlyesl 
ııanıart , 

Beykoiı: • Akbaba. • AnadolUfeaeri yolunun in§aab 2490 numaralı kaDU. 
nun 40 ncı mlMideıdnln ıon fıkrama göre pazarııkla yapbnla.caldır. Ketlf be
deli 26032 lira 59 kuruş ve ilk temı.atı 1952 lira ·U kunıı:tur Mukavele, elC. 
siltme, bayındırlık işleri umumt, hususı ve fennl p.rtnameleri, proje keıılt 

bWAsasile buna mUteferrl diğer evrak 130 kunış mukabilinde vUAyet Da& 
mUdUrltlğUnden verilecektir. ihale 17.4.941 peıgembe gilnU saat 14 te daldd 
cncUmende yapıiacaklır. Taliplerin ilk temi.lat makbuz ve;;a mektupJant 1. 
hale tarihinden S gUn evvel vilA.yet nafla mUdUrlUğUne mtıracaatıa al~io 
n fenni ehliyet ve 9U yılma alt ticaret odası veslkalarlle lhale gQDU m.uaJI' 
yen saatte da.ıınl cııcUmendc bulınımalan lbımdır. (2836) 

Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürl ü ğü ilanlar ı 

Adalar pazar tarifesine ilave sefer 
13 nllan 941 pazar gUnUnden l !haren her pazar BUyükadadan Mat 2011 

te hareketle Heybeli, Burgaz, Ktr.al: ~e M<Y.la LBkclelerine uğrlyarak köprl1J9 
llAve bir sefer yapılacaktır. (2865) 

ist. Vakıflar Dırektörlü w U ilAn\arı 
Meydancıkta yeni posteJıane cadc ealnde vakrt akardan yeni valde han.

nm 6 mcı katmda yaptmlaca.k !Dpat ve tadlllt vesi.re 1.4.941 tarihJD 
16.f.Ml tarihıne kadar kapalı zarf u.suliyle mllnakasaya konmU§tur. 

Y&Pllaıoü ı.- bedeli Dtfl 9902 lira 8 kun11tur. Teminatı muvaklra• 
'149 Ura 41 lmrlJ§tur. Talip olan mimar ve mUhendisler bu gibi lnŞ3&t n ta
mirattan 1Aakal on be§ bin liralık 'bir işi baprdıklanna t!alr nalla mlldlr!Oıo 
ğünUn 941 ve.:ılkasmı hamilen ~tname, mllnakua. prtnamesl, mukaftll 
plA.nlarmı almak Uzere hergün öğleden sonra latanbul vakıflar ba§mtldl\rlOt 
fil bqmemurluğun& müracaat ctnıeled ve kapalı zarfını da 16.4.941 t.aı1MDJ 
de latarıbul vakıflar l>qmUdUrtuğünde mtlt .. ~ekkll mllnakua ve mUzayedlfl 
~ ötleden aonra saat H te tevdi etmeleri. (2576) 

l-ı8tanbul Levazım Amir iginden ~eriı;-ı 
L harici askeri kllaatı ılan ları _I 

Beher kilosu '24 kuruttan 210.000 kUo bulgur mllteahhlt nam ve ~ 
na açık ekallbne Uc ı;atm alınacaktır. lhaleel 22,4..941 lalı gtınü eaat 10 
Erzurumda ukerl a&lınalma komısyonunda yap lackbr. Dk temınab 11 
liradır. T&llplertn bel!l vakitte kom1syona gelmeleri. (2263 • 2824) 

~ ...................... ._._ ... ~ 
Tlrldre ~am11arıretı 

Z iRAAT BANKASI 
Kuna&ut tarihi. 1888. - Sermayesı: 100.0UO,UUO Türk Uraa. 

Sube ve Aıans adedi: 265. 
Zirai '" ııcarı 'ın nevı banka "'"°""~""· 
... lllı1JcUl'ellle ... Ura UmamlJe .....,.. 


