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Acaba Bulgaristam Yugos
lavlara p~eş çekmek Al
manların akıllarına ned<: n 
seldi? Slav, çok miktarda. 
TUrk ve ayru zamanda. mü· 
him Rum unsurlarından te. 
rekküp edc>n Bulgarfataru 
Balkanlarda. temelsiz bir 
ımevcudiyet, vücudu kolayca. 
izale edilebilecek sun'i ve 

................................................ 

Milli ŞEF 
Hava 

Okulunu 
ziya ı et 
ettiler 

köksüz bir teşekkül mü te_ 1 
Ia.kki ettiler? 

Yazan; 
Blseyln Cablt Yalçın 1 

Gördükleri intizam ve 
nıükemmeliyetten 

dolayı 

Takdirlerini 
bildirdiler 

lınanla.r l'ugosla,· hükiimetini 
)eni nizama. cclbetrn<>ğc u'"'"'· u-
l:en, onlara SelAniği , ·aadcttiklcrlnc 
dair bazı ~yiahı.r doln.~nu,Ştı. Yu
gosJav hilkfımctinin ifsaah Alman 
ların bol keseden ihsanı ~k da~ 
~ tntfukla.nnı isbat ®yor. Me_ 
ger Almanlar Yugoslıı.,·lara yalnız 
Seianıği \'aadetmckle kalmamışlar 
~Qlgaristanı bile peifı<eş çekmi~lerl 
~lnın.n diploınnsisinc hcı· ~Y söyle· 
llebfIIr ama., cömert olnındığl iddia 
edilemez. Kendi keselerinden bcs 
~~1'2' çılmıamıık nrtilc, polltihı.lan 
~Cl.11 lüzum görürJc.rsc, dünyayı lıa
~ lanınl<ta tcre<Jdüt etmezler U
ntumi llarpfo bizi harbe bu~ tsr
dıktıın sonra, Bulgnrlan da k:ı.ndır. 
tn:lfa ui;"f'llşl)·orlard1. Fakat Bel 
garlar &afll l"lıı.nmadıldan \'C Jıar
he girmeden p<Şn bir babo;i~ al. 
inak husm.-unıla ısnı.r cttiklcrl :için 
Afmanlar TUrkiycnin eeblnden bu 
ihsanı hah etnıch1:e tereddüt et. 
Jtledllcr. Edime (•trufmda dost Tc 
lıor,,"'D Ilnlı;n.rist:nna t.erkcttiğimlz 
l°Crlcr Lo;te miittdikimiz Almanla. 
1ln bn aU~nRpMdan eseridir! Dlr 
tarartnn bizi bu fcdaki:rlı.i;.ra icbar 
edcr:,en <liğer taraftan ela harp 
sonunda hesap ,göriilcccj;rini , .c kat· 
lan:ıeağunız ~ılann tcliıfi cdilcc«'
ğinJ bize 1cmlıt edlyorla.rdı. Harbin 
Sonu geldi, fakat mülteflklcrinıiz 
tlnıanıann zorilo Bulgarlam kap-
trdığmıız t-Oprnklar hfılfı nıın.,·uta._ 

l1a. gc,rj dönmedi. 
Alınanlar Umumi Harpte bize tle 

:•sırı \-nadcttilcr. Gozümüz önün. 
lle llarlak serablar canlandmlılar. 
d b: hunlara. inanacak kadar gafil 
<l\'rnndıl•, Almanlıınn yükiinü hn.· 
~;tnıek, inciliz kunetlt~rini üze. 
;.;llQo çekmPk için 1\lı-sır çöllerindo 
Q l gtbj T:ürk kam feda et1ik ! 0-

Qn için, Rulgııristannı Yııgo-.laY. 
~~l'a '\"aıuh'l<Uldii:-ini şimdi tiğrcndL 
:nıız '\"akıt hiç- hayrefo dü~medik. 
u u_ aeı te<'riibclcrlc öğrcnıni5 ol· 
:ı. ugunuız A lman ktının.1lı~dır Id, 
ı::14 denbcri hi!: deği rnemi;:., bili~ 

8 daha çok tck<'mmül etmi11 '\C 
8'1ık Alman diploma.sisi elinde 
~rli bir iliih Jıaline gclıni::tir. 

erekct 'ersin J..i Yngosla.,·Iar bu 
l417.ai;"11. dü mcdiler. 
il Acaba Bulgari~tanı Yu~o:.la'\1ara 
~~keş ~clınıek Almanlann akılla. 
ta a nMen geldi? Slav, ~ok mik. 
h rda Tüı"t\ 'c aynı 7.amanda mü. 
im num unsurlarından tcrekküı• 

:1en Bul~aristanı Balkanlarda. ıc
la ~isiz bir mcycudiyct, vücudu ko
ı.! ca faale edilebilecek un'i '\'C 

tl{k üı bir te~ckkiil mü telakki et
b <'r? Irk nıiiliihazalanna pek 
ağlı olan na:d lcr blifün Bolgarlan 

i;"ll• lav ırlıım fem-;il eden Sırp. 
b"ra. bağla.makta prcn~lp itibarile 
ll~bır mahzur gönniycblllrlrr. O. 
d n iı:in Bulgaristanı ortadan kal· 
ırıp Yugo~Ja,şaya. '\'<•nnrk yeni 

ın \".rpp:ı. düzeni bakımından bir 
dillllbksrtJık tc~kil ctmiycccği iıl 
I;aa olunabilir. Halbuki bugiin Bul
l' ~la.r lMakooonyaya. ayn bir ha. 

1~ tcnıin cdil('l('e.L.1 üınhlilc ;:;enlik 
• Pıyorlar! 

J\nkara, 16 (A.A.) - ~i.,i
cumhur hmct tnönii bugün öğ
leden Ön<'e Türk Jlavıı. Kurumu· 
nu şereflendirerek Jla, ·a. Okulu 
tesislt-rini tetk~ buJ-umıulJlar. 
dır. l\lilli Şefi Kunıma geliş ye 
gidişlerinde pilot mektebi talt>. 
heleri ~eliımlanu~ ,.e Kurum bi
na."'' önünde toplanmı, bulunan 
ka.lahnlık bir lıa.lk kütlesi i~ten 
-.e\'gi k7.ahlir1crilo alkış1aml}
Jartlır. 

Milli Şef, J(urumclan aynlrr 
ken Kurum başkanı Erzum m 
mebusa Şülnii Koçak'a gördük.. 
Jeri intizam ve mükemmcllyet,_ 
ten dolayı takdirlerini Hado bn
yumıuşlardrr. 

Habeşistandaki 

i~a lyan 
kuvvetleri 

teslim 
oluvor 

Dük d' Aosta 
İngiliz kuvvetleri 
Başkumandanına 

bir mümessil 
gönderdi 

IKablro, 17 (A.A.) - B.B.O: 
lnglllz ruıkerl mo.kamle.n ile mü. 

za.kcrclıırdc bulunmak Uzcro DUk 

Akdc:nl7"1e hıırcld\tta bulmuın bir lnglla ırırhmmm mtı tlık l!llllTolan 

Trablusgarbe . 
asker taŞıyan Anadoluya gıdecekle-. . 

5 italyan re numara verilecek 
gemisiyle Sevkiyat ayrı postalarla ve 
Uç torpito numara sıras ıle yapılacak 
battrıld ı 

(Yazısı 4 ünciiıJe) 
ilan edilecek giinlerde kalkaca k t ren veya vapur

lara binmiyenler m eccanen nakil haklarını 
kaybedecekler 

Kendi arzuıarfle, hUldl.metc aft na- 1 Kırdar da ~tırak ctml~Ur • 
kil vamtalnrllc Ana.doluya gidecek o- Kom!Syon bugUn de toplanacak ~ 
ıantarm ooyaıuı.amc vcrm~ müddeti bu ak~ boya.mıame vctenıetin gU.. 
tmıı bulunduğundan. bu beyanna.;. m ... 1c iStcdfklElri istasyon Ve iskeleler 

mel r kazalardan vUaşcto ı;öndcrll. ta.mamlle t.asn1! edilmll olacak ve ga. 
miltlr- 1.-0tıill!r vamt.Mile b1r IJ.IJı:Ja berk.eae 

Devlet dcnizyollan wnum mildUrU numaralı bilcUcr vcrtlecekUr. Gidecek 
lbrahlm Kemal Bayboranm rei.sllğ!.n.. kır bil bllctıcrdckl numara mraslle ıı.. 
de. liman idaresinden, dcvıct demlryol ırulanacak hususi vapurlara veya pcıe. 
tarından, şlrketihayriye llc kaymakam ta vapurlarma bineceklerdir. Allka.. 
lıklardan ve diğer alli.ka darlardan mu.. da.rtar ntm g{lnllnde hareket edecek 
rckk ep olmak üzere bir kom!Syon vapur veya trene binmedikleri takdir 

I kurulmuştur. Komisyon dllndcn tU. de parasız gitmek haklarmı kaybede. 
barcn toplanarak Anadoluyu. gitmek ceklerdir. 
istiycnlcrin gidecekleri iskele veya. M&.l\f sahlplerl ve mütekaitlerin Qç 

' istasyonlan t esbltle meşgul otmuş. 1 aylıktan bulunduk.lan kazalara gön. 
tur. Toplantıya bir ardıık vali Liltfi derflecoktir. 

Hllkilmet Anadoluya gidenlerin ço. 

----------- - ·• ğalması Uzcrtne Jdra ihtıkruı:na mey. i 
1

1 chn vermemek üzı:?:re Icnp eden tedbir. 

1 
J __ _ı-. il lcri do almaktadır. 

~lstnnda.kl ltalynn kunctıert : J'l.ff.au.ut.Uff Uff. 
lnımandanı Dük d'Ao-sta i /)1 _ - • Bu sabahki feci kaza 

d'Aostanm husu~ bir mUmesslllnin c .1 ı«es.Lffe 
§arkl A!rlkada tngııız kuvveUcrinin ı· <ii 
brı§kumandanı general Gunnlnghamm • tıftel.i11 İ !L ') 
karargiUıı olan Dl.redau §ehrinc gel. ' .,.. • 
mesı Kahiredc bUyUk bir alAka u. 
yandrrmışlır. (De,·amı 4 üncüde) 

Bir şoför kömür. 
haline geldi 

--<>--

Beyoğlunda bir sabıkalı 

Kendisini ölümden kurtaran-: 
şöförü bıçakladı ! 

iııtaııbnldan ihtiyari blr göç 
başladı. Anadolunun her. 
hangi bir yerinde tanıdığı 

olmıyanlar, nerelC gidecek. 
lcrlnl, Anadoluyu tanımama.. 

lan yli7ündon· ta;blt 
edcmcmektcdlrlW'. 

Haber· 
Bugünden itlbııron. ot.."UJllCU-
1:\nnm bu miişkülünii gidere. 
oek, Anadolunnn muhtelif 
l•ii~h'rlnl truuta.ciak yaz.ı. 
l.ar ncıtrino baı;lauqtır. 

Muavini de ağır 
yaraland.i 

. Bu sabah Üsküdarda bir ld§.inin ö. 
' lümti ile nctıcel~en fcd bir kaia o.ı.. 
mu§tur. Yap • .sn tahkikat ncUCcslnde 
öğttnlldiğine göre kaza §öyle ce~)'8D 
etmı,Ur: 

11eküdarda Valdclatik ~cst ooka 
ğmaa oturan _Viı.höct adında bir ıntı.. 
teıı.lıhlt evinden tagınmak üzere bir 

(Dcumı 4 üncüde) 

Karnından ağır yaralanan şoför 
Bahrinin hayatı tehlikede 

Dün Bcyoğlun<la garip bir yura. 
lama ve.kası olmuş, birisi k(•ndisini 
ezilmekten ve belki de ölmekten 
kurtaran §Oförü t eJ:Vikeli surette 
yaralamıştır. Anlaşıldığına göre, 
vaka şöyle cereyan etmiştir : 

Tarlaba.şmda oturan Hüseyin 
oğlu Bahri adında bir şoför, dün 

otomobili ile birlikte lsti.k.liU cad • 
de.sinden geçerken, önüne Beyazıt.. 
ta oturan sabı:knlılardan t e rlikçi 
Halil oğlu· Ahmet çıkmıştır. Bahri 
bir manevra ile ka.zanm öniinc 
geÇm.iş ve otomobilini durdurarak 
Ahmedc, yolda biraz daha dikkat· 
li yürümesini tavsiye ctmi§tir. 

Ahmet, buna teşckkilr edeceği. 
no, kızmııı vo ağzına gelen küfür. 
le'ri savurmağa ba.şlamı(7t:ır. Bah
ri do mukabele etmiş ve ağız kav
gası şiddetlenmiş, nihayet sabıka· 
Iı Ahmet, belinden sıyırdığı bıçak. 
la şoförün üzerine hücum ederek 

ilk yazı 6 ıncı say-
~ lamız'da ı 
4 1 ı ............ __.._...-: .. _. ___ ,., .. ,_ __ , __ 

Kazıklanacak 
katil! 

Alaşehirde bir delikanlı 

H adiselerin -r etsin · 

İtalya bir· daha 
Ayağa kalkmamak 
üzere yıkılmıştır 
Y auın: Hasan Kumçayı 

• 
Yunıutlılara esir olaıı Alman as. 

K adl·rcan KAF LI k endisini karnından :raraıamıştır. 
Şoför kanlar içinde yere seril _ 

Namaz kılar
ken anasını 

öldürdü 

kerlcrinin içinde i taly&n e.;lrleri 
bulunan karnJılara gimıck btemt'
diklcrini tel~f haberlerinde o. 
lruduk. 

miş ve Ahmot bütün kuwe tile 

Büyük Korsan Romanı ~ı:ant~ırb:~I§n:~~~teb~~ 
kalıı nmı~ttr. B u g u·. n baş 1 ad 1 Şoför Bahri baygın bir halde 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmışsa 

2 DCI sayfada takip ediniz 1 da vaziyeti tehlikeli görülmekte -
--------=-:...:.:.;~.;;;;..:.;~...,._----=-_;;.----------....... ~ıru~ 

Gözlerini oydu muhtelif 
yerlerinden bıçakladı 

o·aırsı 4 ünciide-) 

Acaba Alman askerleri neden 
dolayı ltalya.n a.o;kerlcrilc yanyana. 
blr kamp f9lnde bulunmak istemi· 
yorlal'? Amarntluğu mlidafaa e. 
demedikleri ve .kendilerini yardı. 
ma mec.bv ederek ııllıayot ~r nl-

Yunanistanda 
lngiliz v e 

Alman 
kuvvetleri 

Kat'i mu
harebeye 
tutuştular 

-<>--

Çok kanlı 
çarpışmalar 

oluyor 
Kahire 16 ( A.A) - Ort.a şali 

İngiliz wnumi karargfilımm teb."'' 
liği : 
Ywıanistanda kıtalanmız şiın

di bütün cephe boyunca dü~ 
kma.sa gelmiştir. 

(De\'&1111 • üncüde) 

Y ugoslav ordusunun 
mukavemeti kınlmıf 

olduğundan 

Almanya 
Yugoslavya 

ile mütareke 
kabul etmeyecek 

Yugoslav 
taygarecileriı 

300 kadar Alman 
tayyaresi · düıürmüıler 

Berbin, 17 ( A.A.) - Yarı 
resmi mahfillerde ibeyan edildi .. 
ğine göre, Yugoslav ordusunun 
mukavemeti artrk tamamen kJ.. 
nlmış olduğundan Almanya il 
Yugoslavya arasında bir müta
rekenin akcli mevzuubahis değil
dir. 

(Devamı 4 üneüdtı) ' 

Vugoslavyada 
SANAT 

mıntakasını 
Romanya 

ıstiyor 
---<>-

Bu eyalet in Alman 
kıtaları tarafından 
İşgali iyi kar§ılandı 

(l'amı 4 üncüde) 

malarma sebep olcluklan i~iıı ItaJ. 
yanlara ka~ı hbscttf.derf 1Udde1 
'\'e 8.'S&blyett bu ure1Jc Wınr mı 
etmiş oluyorlar! l'ok"'S 1talyanlan 
kf".ndilcrl ile yanyana ya..samağa 
li~,ı. mı bulmuyorlar? 

Bize ö~le geliyor ki, bu bebcJl· 
ferin her ikbl de bu tal"ZJ hareket.. 
fo imlldir ,.o Almanya ile İtalya
nın arasmcla.Jd lttifalmı halk hissi
yatı bskmımdan ne ha.dar kôk"fü 
\'C hatta "uni olduğunu gösterir. 

Almanya bn harpt.cn go.1ip mi 
çıkacak, ;yoksa mağlfıp mu 1 Şim 
dlki halde bu nolrta bir münakaşa 
mtwmu ola.bilir. Pııkat muhakkak 
olan bir dhct var ki, Alman~'& har_ 
hl kn;,.ansa dalıl İtalya kaybctmi.5-
tlr. 1hllya bir dah:ı. ayaj;,'S blkma-
~ iİ7eJ'.e artık yıkılmı~rr. 1'11-
tıanlılara ~r olıın Atman a8k~rle 
rinln ttal:van esirfort ne bir kamp 
l~fnde bulun~ f..,tememclerl şek. 
tinde tezahiil' eden ruhi halet bu 
hakikati ~bndiden tcsblt eden fJıir 
bidise sayılabilir • • 
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BÜYÜK KORSAN ROMANI Mısırçarşısı etrafında Bu sabah 
Yazan : KADIBCAN KAFLI 

Artü ··n mavi gözleri, yuva!"lak ve küçük bir bu
run a.l ... & .da ·i ince du~e..!dı küçük ağzı, yüzünün 
beyazlığını daha çok göze çarptıran oembe ya
nakları engin bir neşe anlatıyordu. 

Metresin· 
öldürüp 
bahçeye 

•• 
ki dü~ l/anıar yıkıııvor 1 v~dl 

. Anado:ya gidecek gomen 
arabacı Çar nın 

ve 
i~i. gibi _dışı da .~emı~l~neck talebeye 

bulün m mart gu ellıgı Dereceleri -ı-

OFELYA ... 

1sıcelentn ıki tarafına iki kayık 
yanaşmrşlı~ bunlarm birisinde ye .. 
dl çt!t,. d!ğerinde bir çift kürek 
vardı. BUyliğllnUn yelkeni yoktu; 
kUçfiğllnUn kendine göre büyU~ek 
görünen yelkeni kıç UstUnae du. 
ruyordu; direk de orta yere boy. 

ze Mustafa yeter! Zaten ka~ kU. 
çilk! 

Şapkalı arkadaşına sordu: 
- Öyle değil mi Arttır? Ne 

dersin? 

Dün 12 sene hapse 
mahkllm edildi 

Birkaç ay evvcl, Ramide Topçula~ 
daki bir sebze bahgeslnde metrea'i 
Santuhl Ue beraber oturan Dan~·o.l a· 
dında bir arabacı, kadını geçlmslzllk 
yUzilnden bir gece öldürmı.I§, btı.h~cye 
bir ağacın dibine gömmU,tU. 

meydana çıkarılcak şif ah en 
Belediye, Mısırçarşısmm etra .

1 
fakat belediye bu işe bir türlll cc_ b .

11 
d .

1 
r ·ı ı ı· y Of 

fmda. bulunan ahşap dUkkinların saret edememişti •• 

lu boyunca ya.tırılmıştJ. 

Bilyilk kayıktaki yedi kürekçi 
başlarına kırmm tillbcnt sarmış -
la?-d!; arkalarına kolsuz srrnıa i!r 

le.mcll kırmızı cepkenler giymişler 
di; mavi rer:.kll fistanlarının kolla. 
mu omuz başlarına kadar kıvır • 
mı§lar •ı; kıllı, kaim ve kuvveW 
b:ızulan ilk bakışta göze çarpıyor
du.. Bacaklarında kısa ve mavi 
§nl.varla.r, a.yn.klarmda gene mavi 
renkte uçları sivri ve yukan kal
kık ps.buçla.r bulunuyordu. Hepsi
nin de yUZlcrl kemikli, ~lcri pe.
nlWı, bıyıklan munca ve biraz 
sarkık, snknllan tıraşlıydı; koca
ınnn birer pençeyi andının ellerini 
dizlerine koymuşlar; gözlerini a • 
yakla.rmm uncuna ~ler, hey 
kel gibi dunıyorlal"dı. Dilmende.ki 
kayıkçı da ayni §ckilde gi3inmiş • 
ti; fa.kat dalıa y~lıydı , kırkıhnış 

ve kır dfl&milş bir snknlı vardı; 

ba.reket emrinin duda.klannm ucu
na asılı durduğu her halinden ibel-

- Siz blli?'sinlz ! 
Siyah zıpkalı • dam ı:ıaş eğdi; 

sonra ka.rııı sahilde RU!llelihlsan • 
nm yeşil tepelerine, daha yuka
nlarn baktı; gölete iri bulut par • 
ır.ıJan hızla geçiyor; bir tarafla. • 
rı güneşte kıznnrken diğer taraf
ları lmpkara kcslllyordıı. Rllzgar 
Boğazın sularını tokatlıyor; kabar 
tıyor; )toyu yeş!l dalgacıkla.n kE
pilldU Urperlşler sarıyordu. 

BllAhJre ceset bulWUU""'..k 1§ meyda
na çıkmı§ \'e Daz:yo..I yakalanarak b!. 
rincl ağtrceza. mahkemesine veril· 
ml§tL 

Mahkeme, dün Danyalm dunı~a· 
smı btUrml.§ ve Danyaım "Karım a 
hırda atm bir çiftesi sonunda !lhnll~ 
tür., yolundaki rr.ndn.taaaını kabul et. 
mlycrck kendı.Ini 12 sene rnUddelle 
hapse mUebbcden de Amme hizmetle 
rlnd~·n ma.lırumlycte nıabktlm etmi§
tir. 

bir k:ısmmın istim!Ak1nl ikmal et • Yeni vaziyete göre Mı.sırçat'§I
ml§ ve bunlardan Yenicami parkı sının içi gibi dışı da temizlenecek 
etrafındakileri yıktmnağa. başla - çarının duvarlarına bitişik blltlln 
mıştrr. İki gUndcnberi yıkılan bu dük.kAnlar kaldınlacaktrr. Bunla.r e 1 
binaların ekserisinin Yenica..-niin sa.sen dermeçatma tek katlı bara. E 
meşhur elblsecllcrl ile kahveleri kala'?' halindedir. Bu barakaların 
bulunmaktaydı. 1 Yenlcaml tıırafmdakJlerln kaldınL 

Bundan on dört sene evvel Ye-
1 

masmdan rıonra Tahmis sokağı ta
n1camlin avlusundaki sala§lar kal - rafında.kiler de knldınlacıı.k ve Mı
dınll'> da burası bir park hallne :nrçarııısı blitUn mlman gUzelliğl 

-o
Karneler bilahıra 

gönderilecek 

Dlln nkgamdan itibaren dersterl ke
sllen lise ve orto.mektcplerde bu sabah 
muallimler heyeti toplantılan yapı],. 

mt§tır. Bu toplantılarda muallimler 
ders verdikleri sınınara alt her tale. 
benin ayn ayn not vaztyctinl ortaya 
koyarak kann.a.Uerlnl blldlrmt:lerdlr. 
Bu suretle talebelerin vazlyeU mUşt.e.. 
reken ve muhtelıt derslerde aldıklan 
derecelere göre tetkik olunmu§tur. Bu 
ıkllde ber dersten iyi olup dn bir denı 
ten pek az far'tla zayıf olan talebeler 
lehlne not vermek tmkAm haaıl oı.. 

muştur. 

Tahir bu vaziyeti beğenmedi; 

Arturiln elinden tutarak uzakla • 

getfri<irken Mrsırçar:usmın duvar ile meydana çıkacaktır. 
!arma b!tl~ik olan dükkft.nlnrm da. ! 
lstlmldk edilip kaldınlması o za. Mısırçarşısmm içindeki dllkkft.n· 
men beledlyo meclisini blr bayii larm ön!erine sonradan yapıl:ın L 
meşgul etmiş, mUnn":ı.ş&.lar olmuş lavelcr lıaldıı-W.caktrr. 

§an çocuğa seslendi: 
- Omı:J'! ... 
Çocuk durdu ve yaı·ı döndll. bi 

kara g6zlcrindc, ince dudaJı:Is.ı:nda. 
ucu içeriye doğru biraz kıvnk ve 
keskin burnunda, henllz lterniklen .. 
:meğe başlıya.n yana.kla.rmda, ço -
cukluk ~ e gençlik heyecanlarını 

bin"birlnc kanştıran mes'ut parıl-

Erkek Muallim 
Mektebinde 

Model uçak müsabakası 
yapıldi 

Ergani 
islikıazı 

ikramiye ve amorti 
keşidesi l apı.dı 

Ankara, 16 ( A.A..;) - Mali~ o 
Vekaleti ve Türkiye c.•Pmhuriyet 
merkez bankasından: 

ihtikarla mücadele 
kuvvetleniyor Mualllml"r b!lgtin, ilftırme ''l'ltihan

larma glrme~e mecbur olnuyan m. 
nıflann taıcbE'Ierl::ıe a•t smıf geçme 
nouarını mektt>p idarelerine teslim et. 
mcktedirlcr. 

Ji oluyordu. ' 

K\lGük ..kayılrtaki kllre1i:ç\ ,ancak. 
.}irmJ befl yaşlarında görünüyor • 
du; ba§mL tülbeııt sarmamış, mr.
vt kfiliı.h gi~ti; cej>kenl ~ 
zı, ;,alvn.n mavi, pabuçlan san i
di; dilılıende .kinıse yoktu. 

Sırtında. yalnrz ~yıu: bir göm -
Jckle k.ma a!yah bir §alva.r -0lan iki 
ueak kayıkhancııin önUnde duru • 
yorlardı. lskeleye bakan gözleri 
nrasrm ağaçlar anısmda iki Uç 
yUz admı kadar uzayan ince blr 
yola, yolun nihayetindeki beyaz 
bir konağa dönüyordu; biraz son
ra omdan üç kişi cıktı: bu:ıla.nn 

ikisi on bcs on altı yaşl rmda 
gcnçlcrdl; esmer olanı ba."jDlıı ~

ne rengi bir şal sa.rD1J3; arkasına 
ayni renkte uzunca bir kaftan 

giymişti; ua.·ı ve mıı.vl çir.gill mın.. 
tam. göK mavisi ve bolca §a)va. 

rı. ayni renkte pabuçla.n vardı:; 

belindeki kmnızı ku§ağm kenarın
dan bir hançerin altm lemeli s~ 

tıln r va:rd ı. 

- Hava boz:ıcak gibi. Çabuk b'i 
din, yelken ac;znnym! 

- Peki ... 
ArtUrfin mavi gözleri, yuvarlak 

ve kliçUk bir Lurwı .altındaki lnce 
dudaklı küçük ağzı, ytlzUnün be • 
yazlığm.ı daha çok gö~ çara'tmuı 
pembe yaıuıi11ffi en~ l>U' n~ 
a.nla.tryordu. ~~~«ına~~ o.. 
Jarak: 

- Biz gene btldlğimizi okuljZ! 
Dedi. 
Tahir onun ne dedi&'ini sezmiş 

glbi ihtar etti: 
- Sen verdiğin sözü hazan tut. 

muyorsun, Ömer! G~ gun bu 
yüzden kayık alabora oluywdu. 

- . Olmndı ya! .• 

O sıra<la konaktan bir kafile 
çıktı: Önde uzun beyaz kaftanlı 
!lmslyah bir haremağası:, yürüyo'r
du. Onun ıırkasmdıın kcruu-Ian 
baetan ba§a nllm ~lemc]J beyaz 
ve ipek IDa§lah giymi.5 )'n§~lı. 

§İHman ve krrk y~larmda bir hn
nnn geliyordu. Daha arka.dan t-ı.. 

lcrinde bobçıılar ve bUrllnkUklerc 
eanlı hediyelerle iki kadm iki 
kız gôrO.ndil. Hannn, ikinci Sul • 

tıın ~ hocnsı Ömer efendi
nin kal"I$ıydı ve adı Fitnatb. İki 
oocuk onlan görünce hemen dÜr-

:pı görünüyordu. dula.r, yolun keruırma çekildiler; 
n -;erinin baemde.. beyaz tllylil, Tabirle diğer uşaklar ellcrlni gö-

kenart ve siyah kadifeden bir ğUslerine götürerek baelarmı eğ. 
§apka; cırtmda omuzları ka.bartıl.. :mişler; ayaklarmm uçlarına bakı. 
mıa. yakası dantelli. göğsü işleme. yorla.rdı. Kü'rekçiler de eski v:'l.Zi

li dar bir ceket; bacaklarında dl .. yetlcrinl biç bozm&mI§lardr, Fit • 
Iimli ve beynz yollu, kısa ve ka n:ıt hanım hlç kfmileye tek söz 
bank bir !ja.lvar, ealvann altına S(:iylemcdi; kimsenin yfir.ünc bak • 
ve ktı.lçalarma latdar yükselen ~ matlı; bir alini kendisinden f'VVel 
yaz çoraplar; tokalı. stynh ve p~ kayığa gtmıfş olan harema.ğcısma 
lo!t isknrplnler göze çarpıyordu; uzattı; diğer eliyle rnaıılahmm e
elhlseet de siyah kadifeden yapıl.. teğlni yavaşça kaldırdı; admllhı 
m.rştı ve güneşte kunduz der!ııl gt. attı; kayığın mita ta.ra.fmda ken. 
bf pan1tılar yapıyordu; sol tanı- dlsi için hazırlanmış olan koyu 
fm&ı, belini sıkaJı srnnniı bir kt• kırmızı işlemeli, kUçUk ve kuştU. 
merde ancak iki karış uzunluğun- yUnden sedire yerl~ti. Kadıplar 

d.a kUçUk ve Jncc bir meç sallaıu- sağlı sollu, harumlara ya.n vermiş 
~-Mu. bir vaziyette kmşılıklr oturdular, 

Arkadan, siyah ba.,lıklı, dn.r sı.. hnremağası arkaya geçmişti. DU· 
yah ceketli, zıpka. giyınlfı olan u • menci avara .... 
zun boylu, gonç bir adam, iki ço- Dedi; l.llrekçilerden ikisi iske -
ouğun üzarine kanat nçmı§ bir icye biraz da.yanınca kayık açıldı 

kartal gibi heybetle yUrUyordu; ve derhal kürekler denize dalıp 

kabarık ve geniş kırmızı kuşağmm çıkmağa başladı; kayık sulan ye. 

araamda b!r hançer, bir yatağan rnrnk, silzülcrek uznklııştı. 

ve iki ta.bancnnın saplan görlinü. Öme-rle ıokadıışı da kendi ka · 
yordu; yuvarlı:ı.k ve kemikli yüzü- yıklarına girdiler; oturdular; sa
nün, keskin bakışlamırı. bcybetini ôilden aynldrlar. ArtUr Anadolu -
nrttrrah uzun !!iyn..'ı b:y:klar:ı vnı-1 hisarının heybelU fonu önündeki 
dı. Başına vişne rengi r.al samtı!J ağaçlık ~ve y~il bir yamacı göe • 
olan çocuk ona döndil: terdi: 

- Tahir, ayık hazırın~; sen - Kara. All Ağnnm konnğr o 
git arbk!.. pembe bina mı~ır! · 

- Beraber gel~ ml~im? - Evet .•• 

Türk Hava kurumu Erkek Mual· 
Um mı•kteblndc talebeler ıırasmda bir 
mod~ı müsabakası tertip etm4)tlr. 
DUn Kurumdan bir heyet nwktcbc gt. 
dcrek ınodellcrf gözden gı•çlrmi17. dc
receleı1 taytrı etmı~r. 

Blr!nclllğl f<Pmal !<~minin, lklncifi 
ği Mclımet Soynlanın, üçüncUIUğtl 
Arnavwt Petrinin modeli kazanını~ 
f.ır. 

~t ~f:rJlıÇilYA f'\& ifil ~tı,1~~ye ger 'taıliMı:' C!ç"tfnc'tiye cıo"lnıa k 

• ?$rjlmll}Ur. •, ı ,,. a 

Mill · Meclisinde 
Dün kabul edilen 

layihalar 
Ankara. 16 (A.A.) - B. M. 

Meclisi bugiln Refet Carutez'in 
başkanlığında toplanarak arzu. 
hal encümeninin haftalık karar 
cetvelindeki karann umumi he
yette müza.keresinc dair Nazmı 
Poroy (Tokat) ın tak,riri hak
kındaki a:riuhal egclimeni maz. 
hatasını müzakere ve ka.bul et
miştit. 

Meclis bundan sonra ruzna
mesinde bulunan ve Erzincan 
yer sarsıntısında zarnr görenle. 
re yapılnca.k yardım hakkındaki 
kanunun dördilncU maddesine 
bir fıkra ilavesine ait kanun la
yihasmm ikinci müzakeresini ?a 
parnk kabul etmiş 'Ve devlet de. 
mir yollan ve limanla~J umumi 
idaresinin teşkiUlt ve vezaifine 
ait kanunun 82 nci maddesinin 
tadili hakkındaki kanunun do. 
birinci milzn.keresini bitirmiştir. 

' Meclis, emr-a gUnU toplana
caktır. 

Dünkü ihracat 

İkramiyeli yüzde 5 faizli 1933 
Ergani istkirazı tahvillerinin bu
gün (16.4.194.l çarşanba) Mer. 
kez Bankası binasında Maliye 
Vekaleti, Merkez Ban.kası ve di
ğer bankalar mlimessilleriyle 
noter huzurunda yapılan 16 ncı 
ikramiye ve 8 inci amorti keşi.-
desinde: · 

Numara Lira • 
97412 30.000 
37282 15.000 
49914 3.000 

112549 3.000 
197417 3.000 
21402 909 
53704 909 

138923 909 
148226 909 
183865 909 
195906 909 

Ve ayrıca 289 numaraya 40 ar 
lira ikramir~. 7.200 numaraya da 
amorti isabet etmiştir. 

POLiSTE: 

Kezzapla iki hamalın 
ayaklan yandı 

Dün Ballkpauın lakelı:sino yana,. 
§Bil 1 mail kaptanm moU5rUndcn 
kezzap çıkaran ha.mnJ Kemal ile Alı 
ııızıi., bir aralık kınlan bir ııl§eden 
dökU'!.cn kezznpıa ayaklarından yan
nuııtanitr. 

Yarr.lı lıamallar c-~ rrahpn.şa hasta
ncslno kaldınlml§lardır. 

KOLU KlHILDI 
Bıı.ktrkllyünde, Sakızlı yalı sokağın. 

da 2 numarncb oturan Vehbi oğlu 

Tarık Oiliıer adında bir genç, dl\n Ba

Bavuldan onra sandık 
fiyatları da yükselmiş 

Bavul ve valiz !iyaUanndan bqka 
sanı.lık fiyaUannm da yUk&eltlldiğl 

görlllmllştUr. Halbuki bu yUkB<'kllğc 

hiçbir ııebeb yoktur. Muhtekirler fld
deUc tnkrp edilmekte ve suçlan görtı.. 
ı~ıar adliyeye verilmektedir. 

Bund:.ın ba§kn ticaret vek(LlcU, ls
t.anbul fiyat murakabe b1lrosunu uı.k. 
vıye eı;lcrek muhtemel lhtlkAr hMl
selcrl 1le ciahıl çok yakmd.\n ve kuv. 
veue .nı~ıJ.lilFP Jtarıı.rıap~§tır. 
Bu ~~sat 11.ı\ büro~ ı.:cnldcn BO pıc,.. 

• ~ 'I 
mur 1 erUecçJi:(l.r • 

• 

Esl'i yolcu salonu 
Tamir edilerek yeni 

servisler kuruldu 
G:ı.l!ıtaaakı CJıkl yolcu salonu binası, 

tamamen yeni bir hale geUrlJmJş bu. 
rada ı.nUkC>mmol bir salon, bir l§çUer 
serv!st. bir de sağlık :;ubcsi kurulmU§ 
tur. 

Eski yolcu salonundıılrl emniyet be. 
§inci ~ube mUdUr!Uğü fle gümrük sa. 
lonu, yanm milyon llmya mal olan 
yeni yoıcu salonuna nakJedlldiğtnden
beri ba bina bo§ bulunmaltta idi. MU.. 
nakalAt vck!letl bura.nm LtıtUade edJ. 
le'lllllr bir hale Urilmcstııl aUUcadıır. 

!ara cnırettığindcn limn.nlar umum 
müdılrlUğU fnııllycte g:eçmi§, bin~ 

yeni.fon tamir ve tıuızi~ edllml§tlr. 
Burnc:a. yeniden tesis edilen yolcu 

6alo!lu, kara sularımızda f§lJyen vapur 
lam tahsis edilecektir. 

Sağlık ccrvlslnln 1 temmuzd:ı diğer 
servislerin du 1 mayıstn açılaca.,ı ha.. 
ber vcnlmlştlr. 

Toprak tevzi 
komisyonları 

kırkl:ly hnlkevln!n jimnastik u.lonuna 1 Kö~·JUye toprak tevziatı için ı..-urp. 
gttmlş burada trapez tızertndo hareket lacak komisyonlara. relB ve azeJ rla 

Dünkü ihracatın yek(lnu 240 Ier yvparken muvıızcnesliıt ltaybede_ 1 fen memurluktan fçin yapılan mUra. 
bin liradır. Almanyaya deri, ba- rek yere dUşmllştnr. cııat!ar tama.men lmmıştır. Bu talio. 
ğırsak, !ngiıtereye keten ilyaf, Tar:kın her iki ltolu birden kırıı. lcr arasmdan kdfl va:;ıfları haiz olan.. 
Romanyaya -çiroz, palamut hilla. , mr§, Cerrahpa§a hastanesine l<aldmJ- lar ayrılacak ve sonra ltomi:ıyonlnr 
sası s::ı.ttlmı3tır. mı.,tır. fa:ıllyctc geçecektir. 

Yeni S.abah 
HUseym c,ı,.ııu. Y.4Jçııı, l)~n ma. 

kaleslnae Yugoslav • BUigar mllruı.8e 
bctıertnöcn bahselmolctedlr. Bulgnria,,, 
tanın Yugoslavya Ue Biyti.51 münase
betle:-ln1 kesmealnln scb~blerlnl a.rali"' 
tırarak Yugos.la\'yannı bir kısmı csa. 
sen Alman i§goline girdiği clhcUe Bul 
garistar.ın Yugoslavya ile doğrudan 
do~ruya teması zaten kesilmiş oldu. 
t;"'Uilu, bu ltrlb:ırıa. bu hareketin anı:ak 
na.zart lıtr n1ahlyet arzedoblleccğlnl w 
bir nllmnylş olmaktan 1lert gcçcml) • 
ceğinl, mllnıısebctıcrin kcallmcsl için 
ileri sürilk'l Uç sebebln de ufnk bir 
mUlAhar.a ile değersizliğini anlamak 
mUmktın o?.!u~u l:nydetmekte ve 
Bulgnrıstanm Yugosl:ı.vynya Karşı 

h&l'bc l*'tlrtık niyetinde mi olduğunu 
eormıı.khı.chr. 

'il ' . 
• Vakıt 

lerlnl ,öyle bitiriyor: 

''l1ne lmlat"UlU1.a. kndar gelen bir· 
rh ayete göre tshınbuldn eski cs
.rn alım satımı Jlc meşgul ofau ba· 
zr kfmselC'r Anncfoluva nnldl hn
rek"tfndrn kıı7.nnç hissesi ~ılmr
ınak için Trnk~'llyn gltml ler. Eğer 
hu haber doğru 1 e Tralcyalı bir 
çok \'ııtandıışlıırm ellerfndcld mnl· 
lan yok pahasına satın alma~ hır
sı llo hnrclmt cd<.'nlerln bu ınm-
f akn<ln f-Opyekfın bir muhaceret 
ııynndımııık 1 tcn•elerl 'c bu mnk· 
N!.tln orfalıi;ra bir pnnlk prop::ıgnn 
clnsı varatmnlan da hntırn. gelir. 
lllt.><i<"lc bo <'fhctıe dı:" cli'kkat 'C' 

ntnk" lh• ~ıı,.<:•!nnacıık bir mahiyet 
ıırzetmcktedir." 

JkdCAm 
Ha~,·~ın Şlıkrü Ral>ar "KıR'«:ı<:, ' 

Blrçolc talebeler hemen ttışradn. bu. 
ıunan clıcveynlnln yanma hıı.reket ede. 
oeğlnden talebeye aldıkları dereceler 
şlfnh-;ın bildirilecek ve bllAhmı karne
Jerfnı elacnltlardır. Bıtndao sonra bir 
veya başka başka derslerden muvaf
fak olllli ıyan talebcler.-ı imtihan za
manlan ta11yyün edecektir. 

Ortamekt.rp ' .. ııa bitirme lmb. 
hanlan için do mUmeyylzler tayin o. 
'ifüimll§tur. Ecnebi ve ekalliyot tliılek~ 
t:epıeri ıolıı de mümeyyizler eecılmi 
ve kendilerine tebligat yap:.lnuctır. 

Amelenin ölümüne 
sebeb olanlar 

Geçenlerde SU!eymanivede bir b nıı 
yıkılııken ameleden Rıfat enkaz aı. 

tmdn. kalarak ölmll§tU. TedbiraizJlk, 
'dlkimts1zlık, nizrunlttrn. rlayetslzllklf'l 
ölllme ve yaralamağıı. sebeb olmaktan 
mUtcahblt Mu' ddln ne kalfa Salthin 
dUn hlrJncl ağır cezada muhakeme. 
lerl l)ltirflml§, Muhiddin ve lmltn. Sa. 
llh ikişer sene bapl!C' lkl§er yUz lira 
para cezruıma mahkQm edilmişlerdir. 

Havagazı tesisat 
masrafı indirilecek 

Havagazt §lrketl, belediyeye mllra• 
caıı.t ederek havaga.zı tesısat mssraf· 
tarını bir miktar ındirebUeceğtnl bfl. 
d1rml5Ur. 

Belediye, tesisatın teknik kıyn;eUrı. 
de bir deği§iklllt yapılma.dan mı ten· 
ZilAt yapııacağuu araştırmaktadır. 

Eğer vıı.zlyet böyle l8c teklif kabul 
ed.1ecekUr. 

Saç levhaların 
beyanname mühleti 

Ellerinde s~ç levha bulurıdu
ranlarm üç gün Z2rf mda mınta
ka ticaret müdürlüğüne beyan. 
name vermeleri mccbwi tutul
muştur. Bu mühlet. bugün saat 
17 de 'biteceldir. 

zlyetın1 ctkik ederek ezctlmle diyor 
ki: 

"BuAiln bUyük Drltnnya. Alman 
kısknC'mm iki ucunWuı blrint grvr.et. 
ınlye mecburdur. Balkruı ve l\lrınr 

müntebal:ırmd:ın biri tcrclh edflt'ırt".k 

orada ı..·U\-vetler te.kıılf edllmt'k zanı. 
rt'1J \llrdır." 

Tan 
M. Zekeriya Sertel "Balkıın harbi 

aon o!hasmda,. -t>a,ıhklı makalesinde 
Yugosı v orduBUDun mukavemetlnln 
kırılmıısmdıı.n. sonrakı ı.-azlyetl tetıtlk 

ederek czcUmle diyor ki: 
''Ball.nn hurbl, AIJn:ııı • tıır,illz h:ır. 

blnlıı rıı> b:ı .J:ıng1rr il" d.· tiOllUdur. 
nuı'llcl.\ alnı:u-.ılı: netice 11P olurs:ı. oı. 

ıo.tın tıı:ırbln kııti netıce;ıJ bıı.nıda Uı

nyyun t'or.cr:, ... _i!Uıllr Balkan harbin .. 
den b:ıhsr • n l11glllı: nblterl ı.e Nyası 
nıııt.ıntirlerl bu nol<tndıı. mllttı mctır. 

ı.~r. Knll ı.cı bu ülc harp d"!n t .,ı.

nmmıı;tır. Am rlk:ın ~nrdnn ur.t lu: ı 
lnglltere l;;tn"\ı ll<'necl'lc ,., o lnınll· - Ha.vır; .halnma söyledim, ~ 

• :Asm1 !Uıı "lhtıyatkllrlık ~vet,.:p..,. 

n1k lıayıı:,, ba.ııı.:ıı yazı.wıd , t ı:c~ 
1 metın harp mı"ltıı.kası olmacı n •ıhtl". 

111<'1 ha7.r yerlerde nUfus l«'safetlnl e-

zaltmak içln nldığt tedbirlerin yanlış 
anl~ılması neticesinde Trakynda bir 
panik havası uyandığı, herkesin kap. 
k:ıçağıo? satarak muhıı.cereto hazır. 

l.uıdı~ı. bu halin topyekan bir muha
ceret ı;ekllnl alacağı görllldUğü için 
mUl1ahaleye ihtiyaç hnsıl olduğu yo. 
lund:ı.ld rivayetler üzerinde durarak 
vazlyt>t.ın açık bulunduğwıu, hllkOmc
tl!l sadece her ihtimale kar'§l m<>mle. 
ketin rtlfuııı.a kesafeti ol..ın bazı yer. 
!erin ·a tchirl rln lıı§Cslnl kolnyla§trr. 
ınak v hnvn t.ıı.arnuıarmdan doğab!. 
lece!c 7.rrırla.rı !lnlemek istediğini, Av. 
rup hnrbluln hudutlanmıza yakl:t§U· 
ğt bir sırada bu gibi U\tl.>lltl tedbirler 
altnak lı\zımg ldl~inl, bu vazly"t kar. 
şr.srnı:I bu işte ihtiyat d"receslnı aşa. 
rak p;ınlk hudutlanna girilirse tclllil. 
.ı m~ın'tUn olmrynn z-ıı rlnrn daha 
art.adı harp yokkçn m ydan ' rllme
sinin d"ğru olnııı.dığıru yazıyor v<1 söz. Oaflrkl• makalealnde. umurnı ha.rp va. lNıdll ~cı harp UZ8l 1.1.ır . ., 
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al' ine kuvveti ... 

Son Balkan Harbine ait reeroi 
~~lığlerde ve ajans haberlerin-
e d~ hep Alınanların zırhlı \"e 

llıotorlü fırkalarmdan bahsedili
l"ro .. Bir gazetenin ilk sayfasın. 
~:ı.~ı tan!c resimleri bize kurşun 
tıişlenıiyen masal ejderlerini ha. 
~lntıyor, mükemmel atlara bin

ll~:<ı o'an muhteşem bir süvnı i 
llıüfr1...zesinlıı aynı sayfada ~ıkan 
~e:nıi şimdi ne zavaıır kalıyor! 
~lbuki bu atlar ru;ırlardanberi 
1nSJ..? hrla beraber istila harple
~n r;ircli'deri kadar müdafaa 

l"plerindc de kahramanlıklar 
go teı-.mişlerdir. At nesli bun • 
~~, sonra harp tarilıinde anca.k 
~~kan, mızrn:k, o!t nevinden bir 
· ~ıta olarak tarihe intikal et _ 
:ış, bu asil hayvanlar bir bakı-
~ göre insanlarla birlikte yığın 

r.g"in ö!mckten kurtulmuşlar; 
b~ b:ıkmın. göre de inS?.ntnrla 
ll"likte şerci" ve şan meydnnla -

l"lılda E>ahlan."Ilaktan mahrum ol. 
tnuşJardır. 
bij 'B~. hari>in zaferlerini kazanan 
tö Yu c lnıvvet makinedir; mo _ 

rdur. Acaba niçin Almanlar 
~tkestcn evvel motörleştiler, 

Yeni ve müthi.s harp vasıta -
~lnu bukadar ça.bu!c intibak etti
/:} llunun sebebini Alman karak 
""'rıne kısa. bir göz atınca anla. -
~Almanya.da uzun 7,ı:ıman bu-
~~. Alman ordusunda müttc
'~ .za?it sıfatilc çalışan birisi 
ıze bırkn.ç kücük hatırasını an. 

lattr. Bu aynı zamanda tarihi 
b:ıahiyette:Jir. 
r:~n cihan harbinde dört se. 

~~ kendi vatanına hemen hemen 
tc nıan aya~ bnstırmayan Al -

llıan ordt•cru son a<Yır mu\•affakı
~~~~zlikler v~ dahilde çrkan ko
~Unıst ihtilali Uzcrine mütare • 
ve Yapmış, çckilmiştL İsyan ev· 
/la donı.1.llmada başlamLs: lıarp
b~ ve. issiz bekliyen askerler za. 
~l<!l'lni öldürerek kendi arala. 
tn· dan zabit ve amiraller seç -

ış}ercti. Kara ordusu da aym 
~ıl.~e ihtilfil çıkarmış; zabit -
nıu ?ldürüyorlardı. Alman ko • 
la n:stıeri kendilerine, Romalı • 
ri ı- devrinde isyan eden bir esi
d ıı. adına izafetle Spartakist a -
d llır Vermi~lerdi, başlarında ikisi 
b~ Ya~ud! olan. Roza Lüks~n. 
llilı g . ısmınde bır kadınla Lıbk· 

At JS.rninde bir adam vardı. 
rkadaşmıız anlatıyor: 

Ilı::- Berlindc ihtilfilcilcrlc ko
duun· Uer arasında harp oluyor-

. Otelimizde birçok Alman 
geıtçl"ri vardı, hiç alakadar ol • 
~UYorlar; günlük hayatların2. 
d~·~ ediyorlardı. Onlara de.. 
8;:1 kı: "Baksanıza harp oluyor; 
d ne duruyorsunuz?" cevap ver 
ıl~r· "B' b" -'-t ·ı dılc · ıze ır va;-.uc ven me-

kr.~e hiQbir şey yapmayız. Hü
h;ı1et vaziyeti idare eder; bizim 
Zlln tada. olduğumuzu da bilir; Ja. 
l:ı.td olunca cağım-!" son 7.nman. 
b a İngilizler tarafından bom
d~rnıan edilen Unt.er Dentin -
dir 'B~rlinin en büyük caddesi. 
auib ır gün gene ihtilal vardı ve 
ınu ~!eri duyuluyordu; yağ _ 
bel r ~a yağıyordu. Caddede bir 

edıye temizlik amelesi yer1eri 
~UY~rdu. Arkadaşımla gülü.s -
. ı1;p.; Ne ynptığmı sorduk. Sula -
ab~•nı ı::öyledi. "İyi ama. yağmur 

~Irr_Yor, ne lüzumu var?" dedim. 
~ınden liiçü:k bir cüzdan çı • 
"iy:ı; bu, temizlik talimatname. 
rıııa 1• liergün muayen saatte ya
tleYica.ı: tenıi~i.~r bnkkrn~ıki mad 
n~Ostcrdi: Bü..1<, iedı, bura.da 
auı ur yağdığı zaman caddenin 
!'aı annııyacatı hakkında bir şey 
ıaı~or ınu? Beni haşka şey a
t!aıtttear. etmez; sadece muayyen 

J kı Vazifemi bilirim." 
tin!tililctlerin hi.ıkiimct: kuvve. 
''bum ka~ı yürürken ca dd"de 
haaı dan araba geçemez!'' Icv. 
~ nı g'Öriince yanlarındaki iki 
\·e 1bu UZun Yoldan dolaştırdıkları 
rtııwı.. Yllııden mağltıp olduklan 

··'UUrdur 
ltıYadln .2'Jelraya i~üğünü 

• 

Amerika da 
Motör yapacak 

büyük fabrikalar 
kuruluyor 

-<>---

Amerikanın 
silahlanma 

gayreti 
--<>---

Geçen seneye 

HAttraıarı yazan: aşçı lıede ibrablm Bey 

Ziyafet • Sultanı &fk uğruna hizmet - Atçı dede
lik ünvam ·Bu ziyafet~e kuş sütünden maadası 
vardı • Halk dergi.ha birçok eşya vakfediyor ....• 
Miraç gecesi süt tevzii .. Nakşibendiye tarikati 
gijlbengi .. 

15 gecede 
İngiltere 

üzerınde 56 
tayyare 

düşürüldü 
----0--

Kiel deniz tezgahları 
İngiliz tayyareleri 
tarafından gene 

bombalandı 

Gelecek yaza Amerika- · 
da 4000 tayyare 
yapılabiiccek 

nazaran nıüthiş 
bir surette arttı 

Derı;ıi!ıın kü.58dt mUnaF. ebt't!via 
olan cemiyette k::h\•olcr, içllip tr
nm vakti oldu. Divru-Jıancyo çı:kıp 
hir.mctr)lcre bir !şart ettim. Ol 
anda ÜQ odaya bire:r \"3 divnnha.nc
ye ikişer sofr:ı güya makineli gibi 
bir anda kurula~. Herkes sofraya 
kalktı. Şimdi sucular, çifte çifte, 
sofra başında, IPğE."n \"e ibrik mc
murla..-ı da leğen ~mda hir.me~e 
muntazır. Kn.!ıveci .tsa gUğümle 
k'.lhvetlni plşirmis. tep~yı.: fincan : 
lnrı diziye:-. Yoo:ıekten sonrn. kal:· 
veler içlldi. Birinci takım camlP. 
indi. .Mculılduşerif o!:undu. Ora<l:ı 
da eer~tler içildt Bunlar cami • 
deyken ikinci takım geldi. Öğle 
rı.amazı vakti oldu. Ezan okunup 
cnmide cemııa.U" nıımaz kılındı. 
Öğle ile ikindi arası dnvetll kfmse 
yoktu. Biz bize kaldık. Hizmc~i
lerc isbrahnt borusu çnlmdr. Ben 
de akŞJJnki cemiy<'t için bnı:ırhğa 
b~ladnn. Erzinc:ında ha.na bu hi?.
metlmden 5tUri\ parmak m~ • 
lar. Çünkü Erzincan.da ı;imdlye ka. 
dar böyle bir ceml:ret olmamış. 
Müe7Zinllği telgraf müdüril Şev -
ket bey yaptı, 

21 
lema ve §UliraSJndan Hilmi efencli. 
n1n tnrihjdfr: 
Çlkıp blr müjdcgô uazmctff tarih 
Bllindl mevkiin kadri bü1eınll, 
1'amam olda hlluundillllih HJimJ 
QuzJba hnnllmhı NnksE!>e:ndi. ' 

1.-<mdra, 16 ( A.A.) - Nisan 
ayında 15 gecede Almani.ır İn
giltere U7.erine yapılan taarruz. 
larda 56 tayyrıre haybetmışler
dir. Bu rakam Almanların bü
tün mart ayı ıçinde geceleyin 
diişilrülen tayyare yekunundan 
üstündür. E.~asetl Almanların 
mart nymdaki kayıpları da bir 
rekor te.şkil ediyordu. 

* * .... 
J .ondrn, 16 (A.A.) - Salf!lıiyet· 

li bir m<:>nbadıuı oı;renildiğine gü
re, hava v<:> dahili Pmniyct neza -
retleri tarafından n~redilmis olıı.n 
tebliğde bu gece .lnglttere il~crin. 
de tahrip edildikleri bildirilen 4 
tayyar<:>d('n ba!ıkn diğer iki düş. 
man bombardmınn tayya-rcsinin da 
ha dilşilrülmil!ı olduğu tahe.kkuk 
etmiştir. Bu suret1c bu gece düşU· 
rillcn düşman tayyarelrri 6 ya ba
liğ olmu tur. 
tNGtı.tz TAY\' AREL1'~RtNtx 

AHINf,AIU 
Londnı, 16 (A.A.) - Hava ne

za.reti tnrafmdan bugün öğlodcn 
sonrn neşredilen tcbl"ff: 

Nevyork, 16 ( A.A.) - Nev· 
YQ!'k Joumal Of Comercc gaze. 
t~nin ya::1ığına göre, Ameri· 
icada harp tayaıesi imalfıtr 1942 
yazında a~·da 4,000 i bulaccl<trr. 
Şimdiki ta.yare motör imalatı 
öniimüzdcki E'8nc üç misline çL 
karılacaktn. Bu"filıı "A!rcraft 
Corporation · \ c "Curtiss 
Wright" kliınp:ınyalan şimdi 
ayda mecmu kuvvetleri 1,200,000 
beygir tutan motör imal c1iyor
Iar. "Allison E'.ngineering" kum. 
panyru:ıı da ayrıca ayda 400,000 
beygir kuvetinde motör yapmak
tadrr. 

Ford, Bt,rick \"~ Packn.rd fab. 
rikaları "Pratt \Yhitney"' Cur 
tiss Wright ve Rolls Royce·mo. 
törk?ri yapmak üzere fabrikalar 
kuruyorlar. Yer..i fa':>rikalnr bit· 
tikten sonra tayyare motörü i. 
malatı ayda sekiz milyon beygir 
kuYetini bulacal~tır. 

"'Nevyork Sun" gazetesi de 
Amerikan tayare ticaret odası 
nm i3tatistiklerine istinaden 
verdiği bir haberde ağır ve orta 
bomba.rdnnan tayareleyri sür. 
atinin 1938 denberi \"asati ola. 
rak 113 kilometre :ı.rtmıs oldu
ğunu bildiriyor. Tayarelcrin ha.. 
rekct sahası ise 1440 kilometre 
ve hamule almak kabiliyeti de 
iki misli artmıştır. Bu tipteki 
toyarclerin stir'ati 1941 senesin· 
de sa.-ıt.te 477 kilometreye var. 
mı.ştır. Hareket sahası da 5200 

Nevyork, 16 ( A.A.) - Nev· 
york Sunday gazetesi ~y!e ya.. 
zıyor: 

Berlinin lıer halde anlıyama
dığı ve Almanlann da. kavrava· 
ma.drğr bir şey var. Avrupa ~·a. 
:ı:iyeti her ne olur~a olsun Birle.ıi-k 
Amerika silfılılnnmak :v-olundaki 
müthiş gayretini katiyen azalt· 
mak fikrinde değildir. Nazileı·in 
zafer düşünceleri /'..m~ikada 
d.ünyanın en muazzam deniz ve 
hava filosunun vücuda geliı il
mesi gayretini bilakis artın)"Or. 
Muhakak olan bir ~r varsa o 
da geçen senedenbeıi .Amerika· 
nın harp kudretini müthiş su. 
retle arttırmn; olduğudur. Bah
riye askeri mevcudu bir senede 
77 binden bugünkü 300 bin mev. 
cuda çrkarılmrştır. Ordu mevcu· 
du da 250 bindi. Bugün beş mis. 
li fazladır. 'Hava kuvctleri bir 
misli artmış ve tank imalatı da 
çok sür'atle ilerlemektedir. 

ArnerikŞ.nm harbe girmesi ih· 
timnlleri azalmış değil, arbn~ 
tır. Miltefik1erin uğra.drklan 
muvaffakıvetsizlik ha:beri ve A
merikanın ·ııazrr olmadığı hak. 
kında infiratçıla.rm ileri sürdük· 
!eri iddialar ordumuz. donanma
mız ve hava kuvetlerimiz arttık
ça suya düşmektedir. Amerika. 
nın silah loıveti öyle bir derece
ye 9eleooktir ki nazi zaferi ihti. 
malıeri katiyen ka.lnuyacaktır. 

Bombardıman servisimize men • 
sup Blenhelm tayyar<'lC'ri dün gün 
dilz Fransanm batı.şimal sahili a· 
çı:klarmda oğrr ytiklil üç dUşman 
yakın mesafe vapurunu bombardı. 
man etmişlerdir. Bu vapurlardan 
ikisine tam isabetler ka.} dcdilrni:;;
tir. Tayyareler nynldrklan zamnn 
bu vapurlar yanmakta idi. Aynı 
servise mensup başka. tayyareler 
giln batarken Borkum adasını al

=kil=om==ctr=cdir==. ===rHind muslumanları 

Saat on birde akşam davetlileri 
göıiindU, Benimle telgraf mUdürll 
Şevkt"!l bQy, eUeriınizde birer ıbu
hurda.nbk ile büyUk cllmle kapı
ıımdan gelenleri kaIŞ?lıyorduk. 
Fevkalade hürmetle ümera zabi -
tan ve memurlan şeyh ef~ndinin 
yanma çıkapyordu.k, Cami de kan
dil ve şamdanla!'la fC\1uüAde tez. 
yin olunmll§tu . .A.qa.m namazı eda 
olunduktan l!Onra, gofralar fev1ca
lade bir intizamla kuruldu. Gerek. 
ben. gerek hizmetçiler, kendimize 
ma.Jik değildik. Bir heykel eeklin· 
de dola.§ırdtk. Bizi dolaştıran suı. 
tam ~ idi. Çtlnldl o gün kurı.ılup 
kalkan eofralarm &dedi .lrn1u ~ • 
~ti. Derglhnı babçemnde ve GU. 
rada. burada yemek yiyen fıkanı
la!' heeaıwsız. Nihayet, bir 80lrada 
biz tendfnı.fze kurup eeyh efeıı
<limWe ihvan kuzu ye&. Na. 
mazdan 80l1l'a :mevl<ıt okundu. 
Mevınt arasında. olan salavatışerl.. 
fi, kalem efendilerinden birkacı 
sadalan l'flıel efendiler aynla.rak 
bir wml ve kaide üzere aldılar. 
Sonm, rnllkemmcl tepsilerle şer
betler dağrt.tldr. Fehmi efendimiz, 
bana "A.Jçı dede" llk JıizmeUni fr
sa.n buyurdu. f smtme de Aşçıdode 
unvanı c-Jı:lendl 

çaktan bombardıman etm.lşlcrdir. hnrekdtındnn sn.bil eervisinC'! men • 
Ada açığında bir şilebe bilcum e • sup bil" taayyaremfz de dönme -
dilmiş ve tam ortnsmn iki d~fa isa. miştir. 
bet kaydcdilmi'.}tir. Dün gece, 11avanın müsait olına. 

:Manş deniti vo simnli Fransa masma rn~en büyük İngiliz filola 
üzerinde a.vcr tayyarelerimiz tara- rr ııimali Alnuınyadaki hedefleri 
fmdan gUndüz taarruzi keşüler ya- bombardıman etmi5lerdir. EAas he
pılm~. iki dü5-mnn avcısı tal"ip edil· defi Kiel deniz Ussil teşkil ctnıiş
mlştir, Ö~lcden sonra dü~nnm tlr. Burada bahriye tezgii.hlarma 
bir bombardıman t.ayynresi Vight bombalar düşmüş, ynngmlar ç~a· 
ndasmın cenubunda avcılarımız ta. nhnıştır. 
rnfmdan önlenerek denize düşUrill Semayı kaplıyan bulutlıır arasın 

miiştlir, Gündüz yapılan bu hare - ı dan Bologne de bombardıman edil. 
küttan bir bombardnnan, bir de n.v- miştir. 
cı tayyarcıniz dönmemiştir. Bu gece harekllmda.n iki tay • 

Bundan başka dünkü devriye yaremiz üslerine dönmemiştir. 

istiklal istiyor 
M.adru, 11 (A.A.) - Hind .lılUalO.. 

mruı k~. MllslUmant&nn ekaerl
yet le§kil ettikleri yerlerde tamamlyle 
müsta'kft devletler Jrurınalannı kabul 
etınl§ \"e bu tadiH anay11.-qya koymUl"' 
tur. 

Kongre, kabul ettiği dlfer bir ita· 
rar ırutttlnde de ;;öyle deml§tır: 

Gandl'nln taıepler1 hUkUmranlrk 
baldarmm tamamtyte Mecusilere dcv
riııl taummun eder. Bu Sac 100 mU
yonluk Müslüman halkını Mecwıı hQ
ktıınetınln tebaa!l haline getirecektir 

- . . 

- Evet, iyilcRlirmeli, fakat na. 
.5ıl? 

Doktol' daha yumuıµı.k, fakat dn 
ha ciddi sesiyle anlattı: 

- Çalıııarak dostum. Bu giln 
bfr buJrra.n geçiriyorsunuz. Fakat 
yarm söylediklerimi düşünürseniz 
bana ha.k verirs.in'z. Kitnpln.nnızn, 
bütün gece başrndıı.n nynlınadtğ•

nız masnnrza, sizi beyaz kağıtlar 
ynnmch bckliyen kaleminize dönü
nüz. Kendinizi bu dostlarmızm ya
nında bulduğunuz zaman lıE'rhalde 
ıstırabınız azalacak. Belki ~·ine ağ 
lryacaksmız, fakat bu göz y~lan
nrz eskileri gibi acı olmıyncak, 

Kendinizi dinlediğiniz, hlslf'rlnizi 
tahlil ettiğiniz zaman bu işten 

mesleğiniz bakunma kazançlı çıktı 
ğm~ı göreceksiniz. Hayır, size 
muhakkak Şükranı unutacaksrnrz 
demiyo'TUm, bunu diyemem. Fa -
kat şunada işaret ede~im ki dür.
yada her §eyin sonu nihayet unut • 
mnk veya unutulmaktır. Size ye
irşa cnk olan sevdiğinizi ça.lışnraıı. 

unutmaktır. 

ifade eder görünen bu t..cırakter 
her zaman aynı muvaffa.kryctıi 
neticeyi vermez. İnsan ba7.an 
da mUstakil hareket ihtiyacım 
duvar. 7...ekft ve tec:rUbc ve cesa
ret zırhlı fırka1an da yenecek 
olan silahı bulur. Esasen tanklar 
geçen harpte ilk defa İngilizler 
tar:ıfmdan 1mllanılmL<J, Alman _ 
lann mağliibiyetinde bilyük ?Yıl 
oynamıştır. Asıl mesele vaktin. 
de hazır olup olmamak ve sürat 
mooelesidir. 

KadP.can Kallı 

1Ar',,.~!J9~N 1 
• 48 - Nakleden: Muzaffer Acar 

Doktor sustu. Güzide teyze ile 
Şlikran içeriye gi~lerdi. Az son 
ra ayı,hk saati geldi. İhtiyar tey. 
ze mutadı olduğu v~.hile büyük 
bir titizllklc Cemil Serm~e ihti • 
yatla hareket etmesini, kendini ü
§iltmcmesini rica etU. GUzlde toy 
ze gözleri y~anrak genç adamm 
boynuna sanldr ve yanaklarmdan 
öptü. 

ŞUkran, teyzMinin yanmda a • 
yakta duruyor, sırasını bckllyor • 
du. Yilzünde bir damla kan kal -
mrunL~tr. Gülmcğe çalışıyordu ama 
bu zavallı tebessüm dudaklarında 
titriyor, ytizilnc zavallı bir mana 
veriyordu. 

Cemil SermP.t, yüzil Şilkmnm -
kinden daha san olduğu halde 
kalbinin mtırabını meydana \'Ur -

mamak, feryat etmemek için ken
dine gUçlükle hakim olarak genç 
kızın önUnde eğildi ve elini tuttu. 
G"nç ndnmm böyle resmf bir şe· 
kilde yeğenine veda ettiğini gören 
Glizide teyze: 

- Haydi, haydi. Böyle resn1i 
mcraslınc lilzum yok, Serınet, sa
rıl, öp bakay:rm yeğenini. 

Diye bilYiik bir hUsnüniyeUe 
müdahale etti. 

Ne kadar saftı bu kadm. Ona 
sarılmak, onu öpmek. Cemfl Ser • 
met hunu düşünmckln bile mah""" 

• .lw.qrdy,. ~ant her §CYc :rağp:ıon 

vaziyeti ku'rtarmak lbmıdı. Yil • 
zündeld bütün kanm çekildiğlni 

hissediyordu. Halini belli etme • 
met için fevkalbeşer bir gayret 
sarfederek ŞUkranı oınuzlarmd2n 
tuttu, hafifçe eğilerek dudaklannı 
genç kızm alnına koydu: 

- Allahaısmarlad~ Şükran, ar 
tJk bir daha görilşmemize imkı\n 
kalmadı. 

- Neden! Pek ili biribi.ri.ıılsi 
sık sık görürsünü.%. Bak Sennet, 
sa.km bizi unutayım deme. 

Diye Güzide teyze söze ka.nşt.r. 

Fakat Cemli Sermet Necdetlın ka
nsını bir daha asla görmiyceeğini 
biliyordu, 

Doktor Nbnn.m da eliııl sıtdık

tan sonra Sermet kendisini otomo. 

bile altı. Uzun müddet tııa.rı &&Çla
nn tatlı temasını yUzünde hissetti. 

Otomobil uzaklaşırken doktor· 
Niiztm §Öylo dtlştınliyordu: 

- Ah, GUzldc hanun, diyordu. 
Siz .romanlan lüzumundan çok ee
,_"iyOTSunuz. Bundan evvel de ken
di d~ünii§ilntlze göre blr•roımaıı 
kurmak istediniz Te kurmağa b). 

kr.6tmtz. Bu bilyiUc romanm altmda 
kalanİk d!Jdinlz. ŞimdJ de hemen 
gözUnilzün &rihıde kendi evbdsdt 
cereyan eden bu maceradan bu 
içli romandan hJç habertnb yok ••. 

Hayatlan earean bu qk k.IUŞllllftoo 

da o kadar JD38IJ'llt ~-

Derg8hm ktl.,adma Erzlnea.n u. 

-
ki .. Bu içli apı bu kadar yakm. 
dan göremedikten ııonra o ltadr..r 
roman okumuı o1mamz ne f§e ya. 
rar? 

Bu koca.m13 beklrm evlilik bak
laiıda 9>k enteresan nazariyeleri 
vardr. Doktor N!zıms göre saadet 
p.rtlanndan biri de el'keğin fikren 
kadmdan yüksek olmıwydı. İşte bu 
sebeple doktor NAznn Necdetle 
Şilıkranın ııişanlanmaamı da pek 

muvafık g6.rmemJştl. Nişanlandık. 

1a.n zaman da Şükran da mükem
mel taheil g&mtlş, hisleri inceltiJ. 
mJş bir ~uk h~yeU ve ze • 
kAa vardı. Zihnbıln euarengiz fa
aliyeti ile hisleri fevkalade incel· 
nüıJti. ŞUkran çıocutıuğuıtda şu ve 
7& bıı çk;eğin usarelerini emen bir 
"" gibiydi. Fakat yine arılar gibi 
ŞOkran nihayet kendi ~almı ver • 
~ti. Şükran topladıkJarmı, bul • 
duktaruu yavq yaV&§ bhiktirm.it 
ve bunlardan istifade ct.mesl.tiı bi

terek ıa.hısma münhasır, QOk ince, 
çok huua ve çok faal bir zekAya, 

hJr bllglye sahip olmu~ 
Necdet, hUsnfinlyet nh!bl, ab • 

1Aklı ve dünyanın en iyi. en temiz 
çocu~ydu. Fakat hepm bundan i
baretti. Çok sat, aç!k ve k08tir • 
me tabiatlı olan.Necdet hiç ~phe
m gayri Oıtıya.ri olarak şnkranm 
lraiblni kıracak, ~içbir kasıt beflle. 
medlğı halde Şükranda mutta:sd 
glsH yaralar açacaktı. Çünkü öy. 
ıe ıı:elebekler nrdrr Jd bfitnn hO!'
ıııhlyetbüse raluıen bonlan biraz 
a.cem~ tutanwın Nealye yara -
Jarmm. Ban kalpler de W.e btt 
hlebekl«e benserler ... 

(De\'amı """) 

(Sene 1284) 
Dergiihnı matb:ıh cihetine ve 

b:ıhçeye üç dört çadır kunılmuş
tıı. Yemekleri pi.5irmck için iki 
nefer r.ıuallim aşçıbası vardı. Ge
ri kaJ::uıJan çıra.k ve ynma.ku. Mut
fağıµ içi mu\•akkaten kiler oldu. 
Kuş stldilnden rnandnsı mevcuttu 
Fazla kalan yoneklcrl de, Uç darl 
gtln. dergA.bt.a bulunan dervişler 
y~yip g(lç halle arka.'t almdr. Bir· 
Çok ~kmek kalınış ve b:f~"tltfamrştJ. 

Dergfilim resmikUşadı gününden 
sonra peneerolerin camlan tarJdı 
Noksan olan şeyler ikmal olund~ 

DergCUu şerife va.kfolunma.k ü. 
zere, şamdan ve balmumu, ve er.. 
ir kilim ve seccade, etraftan n°4c 
çok ~ey geldi. üst kattaki odalar 
mükemmel döşendi. DergA.hm kıy
metli eşyası bana teslim olundu 
Odamda., suretı mahsusada yaptı~ 
nlmrş bir bUyük dolap vardı. 

Mfrnç gecesi, camil§erifre, yatsı 
ezanından sonra miraclye okunur. 
Hizmetçiler vasıt.nsiyle oaınide o
lan milmlnlere, ki, cnmiin içi adam 
almaz, önündeki meydanlığa da 
ha.sırlar serilirdi, sekiz on tepsi 
kn.P31ar içinde şekerle karışmış 
sUt dağıtılırdı. Artık tepsiler bir 
taraftan dolar gider, bir taraftan 
bo§alanlar gelir. tekrar dolardı. 
Benim odamda Erzincan işi bilt"Ük 
h&mam kazanlariyle d<>lmuş • ııUt 
hastrdr. Önümde fıta, elimde kep
çe, hemen bir taraftan doldunı. 
nmı. La.kin o kadar cemaate sUt 
yetiştl:nnek h ylice mfi.c.·kUldür. 
A«ıdedelfk vazifelerinden biri 

de b!S~ic eemiyetlei-de ve müb:ı 
rek gecelerde tertip olunan yiye
cek ve içecek fizerfne gülbcnk çek 
mektir. Meseli süt ''eya şerbet 
yapıldıktan sonra et.rafmıı hizmete 
memur <>lan dervişler toplanır, Aş· 
çıdede olan adam şöyl~e gfilbenk 
çeıker: "Vaktişerifler hayrola ..• 
Hayırlar fethola ... Şerler def ola. 
Cenabıhak ismi zatının nunı Ue 
kalplerimizi münevver eyliye. E
renler hanı nimeti müzdad, sahi. 
bUlhayratm ruhu revanı şad ve 
handan ola. Demi Hazreti pir Meh· 
met Vehbii Hıyat. .. Hu diyelim 
hfı ..... 

Mevcut bulunnn dervişler yük
sek sesle ve gayet uzun cllm.lesi 
bir nefes gl.bf hfi çekerler ... 

Sovyet -Japon paktı 
Bir Alman §ahsiyeti 

tarafından nasıl tefsir 
ediliyor? 

Berlln, 16 (A.A.) - Blr hwmei 
muhabir bildiriyor: 

Bir Alman eahsiyetJ, Rus - Ja
pon paktını şöyle tefsir etmiştir: 

1 - ÜçlU paktın tabü bir neü
ceal ve Alınan - Sovyet paktmm 
bir mütemmimidir. 

2 - Bu paktla Sovyetlr Birliği 
~1U paktın üç devleti tarafmdan 
açılan yeni saha siya.setinde bir va 
zife kabul etmiş oluyor. 3 - Her 
Uç devlet tle 5lmdt birer paktla 
Rusyaya bağlanmış bulunuyorlar. 

• 4 - Bu pakt 1Alhasea tngl.tte 
reye vaki Amerikan yardımına en· 
gel ohnağı istihdaf etmektedir. 

Sovyetler 
Çine yardımdan 

.vazgeçmiyor! 
Nevyork, 16 (A.A.) - Ameri· 

kıın radyosunun Çunkkingden öğ· 
rendiğine g5re Sovyct hükfımeti. 
Japonya ne nktettlği bitaraflık 
paktına rntmen Sovyetlerln Çine 
yardima devam edeceğini Çank\y
eek hiikfımetine bildirmiştir. 

General dö Gol 
Hartuma gitti 

Kahire, 16 (A.A.) - Hllr Fransız 
kuneU•rt bqkumaııdanı general dö °"' bug1hı tayyare ile Kalılreden Bar· 
hıma hareket etmlıtır. General dö 
Gole Ortaprk Fran!lZ kuvvet3er:l lru
mandanı general Catroux refakat et
mektedir, 
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Yunanistandaki 
muharebe 

(Bas ta.rafı ı oclde) 
Atına, 11 (A.A.) - Askcrl mahfil. 

Jcrde Olimpos mınto.knamdıı cereyan 

Yugoslav mütare
kesi kabul 
edilmiyecek 

eden muharebenin .kaU olacağı s6yleı:ı Cila§ :taralı l ıacldc~ 
mekbınir. Aynı mahfillerde !Kral Pct. 

AUna 11 (A.A.) - .s.n.o: ronun Simoviç bükUmetinin.şim. 
nadyo, AmavuUuk cephesinde tcb. di ne.rede bulunduklan maltım 

l!ğdc 'Jletıredllcn ilcrlcytştcn bSF:h-a hiç olmadığı bildirilmiştir. 
bır yenl l!ıaber gelmcdiğln.i ve garbi Atina, 16 ( A.A.) - Yngos· 
ı.~akedonya ccphcslndc muharebenin lavyadan buraya gelen bir lngi~ 
devam ettiği ve ağır çarpışmaların liz tayyare subayı Röyter a.. 
vukubu!duğunu dUn gece blldlrmıstır. jansırun muhabirine Yugoslav 

Radyo, vaziyetin ciddi olduğu ve hava kuvvetleri ta.raf mdan Al. 
fakat Umlt emareıerını.n hcnıız :mc:v.. man istitasmm ilk günlerinden 
cut butundutur.u na.ve etml§Ur. beri yapılan ;parlak mücadele 

lNGll.JZ HARB.tYE hakkında ıbeyanatta bulunmuş-
llı"EZAUET~'\"lN mBLlGt tur. 

Loıııdl'a. l'l (A.A.J - B.BO. 6 ve 7 nisanda :Belgrad'a ya.-
Harbiye :cczareUntn tebliği: pı1an lı:va hücumları ronasmda 
oumpos mmtakasmdnld müttefik 'Yugoslavlar 135 Alınan tayya. 

hatlarmuı .AJma.nlar .tıı..mfmdan yanı.. resi tahrip etmişlerdir. Alman.. 
~ olduğu ve Lnrlsrı. ovasınm Alman le..r her halde Yugoslav hava 
llerleyıeıno nçılmr§ ibulunduğuna dair kuvvetlerinin mukavemetini mü 
.Alnwı menbııl:ırmdan gelen haberler hhnae:miyorhı..rdı. Zira bidayette 
ne YUI!1Ul13tn.ndak1 lnglllz laıvvetierl.. avcı !himayesinde olmrya.n bom· 
nln ba§kumandanlığı, ne de Yunan ban:lmıan filoları göndermiş.. 
b8§kumandanlığı taratmdan teyit ~ lerdir. Yugoolav bonrlYcırdıman 
dilmf§tlr. :Maamatih sözU g\lÇCl1 mm. tayyareleri Bulgar hC\va mey. 
takada ballhUtrda aS"tr çarp1pııaıar danlarına YC bilhassa Radomir 
vukubulmaktadir. ve lgumin'e yapılan alanlar es-

'l""IJ!ıı~AN T:EBLtGt nasında bir QOk Alınan tayyare.. 
Atma. n (A.A.) - B.B.O: si tahrip etmişlerdir. 

' Resmt Yunan tebll,ği: İl\.,<>iliz subayı, YUa~av kuv-

M rsa M.atruhta 
Şiddeti 

bir 
muharebe 

Bekleniyor 
Sollumda 

devriye 
faaliyeti 

devam 
edigor 

T obrukta esir 
düşen Alman 

askerlsri takatsiz
likten ağladılar ŞarkS MakedOnyad&, Alman kunet vetleıi tarafından talırip edilen 

Jerl Grevme mmtakasmdn. :nertemı.- "'.lman tayyareleri adedinin 300 
lerdir. kadar olduğunu tahmin eyle.-

Garioenln ~P balgestnıte de Al. mek-tedir. Kaall'e~ 16 (.LA.) - Kahircnin 
manıar bir Deneme kn.yCctm~eroır. M T b ı· ~ • iyi malfllua.t alan mahfilleri Lll>ya· 

Londro, 16 ( A.A.) - Sallhi- acar 1 '8 ıgı dalti vaziyetin dört gtınd~ dur 
yettar mahafilde:n haber alındı. ltndapc.,te, 11 (AA.) _ l'ııtacar gun olduğunu lıildirlyorW-. Sade. 

C
~ oor;-. Yunanistanda. bulunan ,.___. cc hu istikrar <lııhi bugilnkü llBtl. 

ı:.-'A'- genelkurmayı 16 nisan öğle ......, .. a. ,,,., .• _. 
liz ve Yunan kuV\>etleri, Yu- yette :nıeın.nwıiycl verk.:. tew.ıu.ı 

§ağtdald tebılği nqretml§tlr. h d d "- rln 
na_: .... -aa Olimbos dağından edilmektedir. Mısır u u u u;L..e -

ıuoı.a.u Buglln krtalc.nm:ıa Tuna.nın ce!lUba • d vrl f 
,...~ı·ce ı'stik"-etinde cıimali ızar- deki Sollunı bölgesınde e ye a.-
\.7U• . auı tl ~ garbl kısmını Hırvat hududuna kadar ekl "---lk~ f 
biye dottıı0 ilerliyen bir hattı tut aliyet.i devnnı ctm e ~Wl.1'.:r a· 

iı;gnJ. etmektedir. Tuna fiO llııza ara- .1- b1 ,_.le nUd &U u1ıa; 
maktadrrlar. Umumiyet üzere mndakl mmtaka:uım çetelerden tema s.wı.lı r sur ... , 9AA Gı.u m · 
denilebill·r ,.: Yunı:ı.nlılar Arna. beler do cereyn.n etmektedir. D~-

rw lenmest d"V&m etmcktcdir. Alman e. ul t -~ Af 
VUuu,_... __ geri ,,.,,lm<'ırte ve im· man yüzlerce za,,Aa ve ......... ;;ı ... r. -

AWJJ• h- slrlertı "" hıut> mıılzemestnın aaymu anların il · ~-1--- ,,,....,,dl paratorluk kuvıretleriylc bu kuv- m en .ıuı.u=ıuu.u m_,v.... -

Vcu,,.~ .... -'unda iltisak ~.. d& devam ediyor. Şlttdtyo kaa&t' 15 yetini arttırdıklarmı g&ıtaren hiç 
.,...,, ;:.v.ı t"'.1....,. bin esir Myılmrştır. Fakat bu m!lrtar bir yOktur 

etmektedirler. Maamafih vazi.. mııtemadlyen artmaktadtr. ou ena ka. L>'::::ı ıo (A.A.) - De)1l Meyi 

yet biraz mUteharriktir. dar tespit edtlen harp gannlml d }'Qz .,....,.1>tcıılnin Kahire mu?mblrl Alman· 
A \'LONYA BOl\mALıUı"'DI o-

Londra, 16 (A.A.) - İngiliz u· t"P '"' ba§ka 'laymeW Jevamnd!r. 1arm ~de 8flratll yilrllyil.,ıtD tcvlld 
mumt karargfUımm tebliği: ettığ\ yorgunluğu ~ aydıklıt-rmt 

Balkanlarda: 14..15 nJsan gecaal A •k d yazmakta.dır. Alman zırhlı tırkalan 
aonanmaya. mensup tayyareler Av_ m e, l Q Q kel\dlled için mU!nldln olA.n gayrcttıı 
lonya limanındaki ticaret vapurla- budııetwıu a§tıl'JI bulunuyorlar. Alman_ 

rma bilylik .muvaffakıyetle tetev- 72 petrol gemisi larcı Pazarte.sl gtlnn Tobruk'ıı yuptı· 
~ eden bir hUcum ya.~lardır. ğı neUoooiz hücum esnasında yo.kala.-
6.000 tonluk ibir vapuı la. 7.000 ton- 1 l18.n !ı!OO kadar Almn.n esiri o kadar 
luk bir mühimmat gcmlisi berhava yapı ıyor yorcıın blr halde bulunuyorlar(b ld. 
ediı.....: ... tır. takatmzllklen hemen ağl&mıı.ğn. b&1· 

'"""'"19 rn.,, 0 f"""', "PC718ı, ·z·•"n"""'-'' 11 __ , ... _,_~da Aynı gecc, lngiH:z ~ vn.,., "'' .,.. J- ıamı,ıardır. Çöıtlıı bo.&ı: üVA....._ .... 

tayyareleri KöprUlll Uzerlne agu- ( A..A.) - ''Sun Ship Building .Alman moUirlU kltnıan muhıırebcyc 
bir a.1mı yııparı:ı.k Vnrda.r nehri il • Dry Dock" kumpn.nyasr tarafın· g1rişuıeden strhlı <:ııtomobmerl ne bır-
-zerinde hlr köprüye tam isah9tlor dan 180 milyon dolar mu:ka.bıli.u.. likte Iııglllzlero te&lm olmuşlardır. 
kaydetmişlerdir. Köpril tahrip c - de Birleş~k Amerika için inşa e. Buntttr ikl gil!ltlon bert yiyecek.sız Tc 
dibnis. münakalfı.t kesilmiştir. Köp dilcock olan 72 seri petrol ge- susuz Jr.aldıkla.rmı ve bu bep1e ken· 
rülü • Pirlepe yolu ilzerlnde mo - misinde top yc.rlqt.i:mıek için dllcrtne mnmkün olabil~ kadar ıllc
törlil ııtüiliyat da muvaffa.kzycUe tesisat da bUlunacağı bildirili- rı gttmek hususunda vertımı, olan ta· 
bombaI'dı:man cdilecelt birçok nak- yor. Bu gcm.ilerden ilk grup do. ıımıı.tn. rUıyet ed mlyecclderlnl söyle
liyo vasıtnsı tahrip cd1lııüş, yan • kuz ay zarfında. teslim edilecek mtşlerdlr. 
gmlar çıka.nlıiımtır. ve hepsi iki seoe içinde ~ e.. Hudu~uz çMd~k1 Alman nertyUrQ· 

Atlna, lG (A.A.) - Atına &jan.. dilmiş bultmnca'ktır. J11i artık Sn.aaDlan da m•k•ncleri de 
ın bildlrlJor: yormsğ ba§Jamı§lır. Bu mıntakada 

Yunanistıınm ııer tarııfmdan hu Kazıklanacak kat·ıl rnguu: havn.1ruvvcııc11 ıcatt bava ~ 
kfunete gelen telgrn!lar yeni a1- kimlyet: tesııı emıı,, olduklan tc;tn dU§ 
çakça tecavüz lk~do. mIDatin manm !a,.."!O Te maı.enıo kollarını mt• 
BOnuna kadar mukavemet husu .. /::mir, 16 - Alaşehir kazıı.sI- ~madlyen bomb&rdımıın etmektedir. 
sondaki nzmini 'bV kere daha t"' • nın Soğukkuyu mahallesinile o· Alman llerl cllztlbı.ml&rı arkaların· 
b:ı.rllz ettirmektedirla-. Muhtelif turan 2ô yaşında Ahmet. anr..sı d& 0 kadar az kuvvet brrakmaktadır
hnstanelerde tedavi edilmekte olan 5{) yaşmd Ayşeyi öldürmüştür. ıar ki. bir çok lnglllz e.slrl kolaye& 
yaralılar bile vatnnm !ıUrrty-et ve Bu cinayetin 611 suretle İŞ- katrnağa muvnffak olmuotur. 
serefi uğrunda. dövtŞnek için tclt. lendiği öğrenilmiştir: A~ yat- General vavel yapacağı mulıa.rebe
rar cc.pheye gondcrilmclerlnl talep sı namazını lktlmakta. iken bir. nlıı yerini tayin etml~Ur. Bu yer :Mer-
ctmektPdlrler. denbire bir ~m darbeeile il1kil· sa Matnıh'dur. Bir 8CDe evvel ı.IISin 

Al T bl•V• ııniş ve dönüp aıicasm& baktığı man e ıgı zaman oğlu Afunedi görmüştür. !::y:::~ç~~ ka.:u:u~ 
! Berlln, 16 CA.A.) - J:Jman Ar.met bununla kalınamr§, lbıu da yine bumSı ldl. Şlmm bu mlldataa 
ordulan lba.,ku.mandanltğmm tebU'.- defa. da çakısını anasının gözle- hattı ıslah edllml§tlr. Burada tA o za-

ı ği: ri.nc saplamıştır. Namama. neye man•'.ınberi to.Dklo.rn karaı bUtUn mil· 
Sırp ordumıun 'lmkiyelerl tama.- u;radığmt lbilerniyen za.v:ı.Hı .a· da1aıı. tedbirlcrı atmmıa bulunmaltta.

mile imha edilmek Uuıredfr. Mo • ncm feryadı fnyda vennemıı, cıır. Mr.nfler, ı;:ukurlnr \"e tank d:ı.fl 
törlU Alııuı.n krtclnn Sara~osna. Ahmet bir bağ küreğini Dreekin. toplarr, ht>psi hn.zxrdır. 
ya kadal' llerllyerek bu şehri iş.. !emesine ola.ıaJc bir.kaç defa aııa.· DU.~manın çarpı.,amo.t,ıı. mecbur b· 
gal etm.lşlerdir. Binlerce Sırp si- sının ba§ma.......m-nıuştur. 7..a.vullı ıacattı bu mahalde bir devlet muharc· 
!Mıla.rmı temim etmiştir. Alman kadın kanlar içinde seccadesinin bcs1 ~reyan edecektir. Morsa :Matnıh 

1 esirlerin ve harp malzemesinin üstüne serilmiş, can vermivtir. hattı:u geçmek mcV%UU btıh!a bile o-
miktan saatten saate değişmekte· Katil cinayeti mUtealdp firar lıı.nıaz. ÇUnkU burada yapılaco.k mn· 
idir. etmiş ise de yakalanmıştrr. Fa- ncvra harbi için lcabcden bntUn ted· 

Ainuı.n havıı kuvvetlerl cenubi kat anasını öldürmesindeki ec- birler en kQçtlk tetemıatma kadara
Henıekte demlryollarnu ve V3kerl bep !hakkında hiÇbir şey. söyle. ıınmı~ır. Bundan b8§kıı. btzım tank· 
tısıcrl ve ikezn. Adrly:ıtiktc bir de· me.mektedir. Tahkikata. başlan- ıarıınız.·n yapacağı mukabn hUcumıar 
iliz üssünil ibombardnna.n -et.ınlşler. mıştır. da nazarı itlbnre ntmmalr<ıır. Bunla· 
<Ur. Stuknl:ır ı;M:hlı bilyU'!t bir nak- Zabıta vaka maho.lline geldiği nn 111\rekete goçmcai .Alınn.nlarm Mer
liye gemisi.ne tam isabetler kny - vakit Ayşenin iki gözUnlln de S'- Mn.truh muh:ırcbcs!nl kabul otme
detınişlerdir. Bu nakliye gemisi çakı ile oyuiduğımu görmUştUr. leril'e mütevakkıftır Almanlar bura· 
taamızdan sonm hareketsiz knl- dıı kcndnorı ıı:tn nzamı derecede gay-
maş V" yana batm~tır. Bra:r.7.0 n rı milsnit şnrtıar tçlnde hnrbcıd~cek• 
<I'\SI clvarmdıı· diğer bUytık btr nan tayyare moydanlarmda yan - !erdir. Almanıarm iD.§C U:.:lerl tA Trab· 
ticaret vnpuru do. nğır hasara uğ. gmlar çıkarılmıştır. ıus:Rrp §Olııinde buıunmalttadır. ÇUn
ratılıwş ve lbir torpil tayyaresi Şimali Af'rikada Sollumıı 1cal"!Jt kU llinı;ıızt ve Sollum lluıanlanndan 
m.itrnlyöz at.eşile tahrip ~dilmiş - zırhlı kuvvetlerin ha.rp t;Mnilerinln isutade otmcio rlne lmlttın yoktur. Al· 
ıtJr de mU.Zaha?'etile yaptıklıı:n taar -

Yunıı.n!sttı.mla sUraUe ilerliyen ruz tardedlltni'}Ur. mantar su llo benzin !!Bkll için tayya· 
kıtalar..mız, Olimpos cbğ:ı ile bu dn Diln gece kuvvetli vaş tayyare re ltull:ınmak mecburfyetın~~dlrlcr. 
ğm gnrbindeki dağlar :istiknmctin· teşekkUUcri, iaşe ve de~ inaaatı Eğer !lerl gttmt!?e muvattak oııı.m~ 
de çcldlme .... te olan İngiliz ·ve ~ t. ba1'..mımdan çok mühim olıı.n şl • lan;& rtcat etmeğc de lmkc.ıt bulıımı. 
nan teşekkUUcrlni hı:ı.rbe icbar eL mnli !rlandadnld Belfast lima.nma yacaldnrdır. • 

' :ı:nişlerdir. taıımız etmlıllerdir. Şclı;r U~rln. Dört günde Almanlar 
Yunan cephesinde 63.VRŞ tayya- den uçan daha. ilk tayyare dalga • 32 k b ·ı 

releri ve Stu'ka teşclaüllerl Ser - lan limana ve aıwı fnbrikttla.mıa tayyare ay ettı er 
vi:ı.nm oenulbuna çek.ilmekte olan :isa:betler knydetmiftlerdir. Haar - ı· Bıırlln, 1'1 (A.A.) - Alınıı.n rcs. 
dÜŞIJl.ans ağır ayla.t vardirmJşler-1 land ve Volff tm:ıgAhlarmda 1nfi - mt tebliği, 11 nlsa.nd:ın lri ı:!aanıı lto
dir &va mulınrcbolerinde üç ln. lAk ve ya.ngm bom.ba.larile_bUyük dar AlmanJarm 32 ~vyvo 'kaybet. 
~-~~~~ ~sıp!@J; .. .cıi=ılr'n$V1 / '.....: M ~ 1ıfMlnnekttık/ 

Dün gece Bnğaz 
civarında 

İki motör 
çarpıştı 

Tayfala dan 
bi ' boğuldu 
Dün gece, Karadeniz boğllzr ctvurm 

bir deniz kazam olm~ lk1 mot6rün 
çarpışması net1oc&nde bir tn,yfa dcnll 
.ze dllşerek boğulmtl§tur. 

lstanbuldan Şileye gitmekte olan 
Tovllk r-1.ıdn ldaresmdeld 12 tonluk 
Cumhuriyet motörtl, Anadolu Kanı... 

burmma saat 22 raddelerinde geldiği 
mkll kı:.ı"§tdan O<t.m yllklU 18 tocıuk 
IIUdD.verdi mot.örU ile ktı.tjfllll.§Dllqt.Ir. 

ömer kapta~ idaresindeki Htlda. 
verdi Ağvudan odun yüklll olarak ta. 
tanbu'la doğru ~elı:te idl. 

Birüenbire kar§Il~ iki motı1rden 
Hlldaverdl, kum b1r müddet ıçmdc 

cumhuriyet nıoWrllno btııdlrml§, mo
törll ha.sam uğratmı~t.Ir. 
Çarp~manm verdiği mrsmtI n~ 

ce.."1.nds Cumhuriyet moWrllnlln arka 
tarafında bulunan Akçakösell 20 ya. 
§md& :MtL'rt.n.fa oğlu Salih dcnlzo ciU:,. 
mu~ d:ı.lgal&rm aramııda kaybolmuş. 
tur. Mu3t.alaıım boğulduğu anJB§Jlmak 

tadır. ı 
Tahkikata devam Oıbmmaktaclır.. 

İtalyan 
fırka kumandani 

Kurmay heyeti ile nas:l 
esir alındı ı 

Adisababa, 17 (A.A.)' - !m
paratorluk kuvvetleri tarafın
dan dün esir edildiği !bildirilen 
İtalyan fırka kumandam general 
Pesarıti, dağlarda kain uzak bir 
köyden bİr katırla Adisababaya 
gelirken esir al~r. Aby 
Rolle de 11 su'.baydan mtıre1drep 
kurmay heyeti ve 700 o.damı ile 
A V3J ,ırmağı civarında 2 sub:ı.y 
ve 17 nrişiden mürdtkep ibir 
ceuurı ~~ p-upu tarafın
dan esır edilmişt.ir • • w.w.., ~ ı,., 

... * p ~ 

Kr!p, 17 (A.A.) - tçleriride 
sub..ı.ylar da bulunan 2500 !tta.ı. 
yan esiri daha dün cenup Mri· 
l:asx limanlarmdmı ıbiriııe çıka
rıhnış, lbu suretle cenup Afrika.. 
sına. gelen düşman esirlerinin a. 
dedi şimdi 10,000 e baliğ ol.muş· 
tur. .... 

Batırılan italyan 
gemileri 

Londnlt 16 (AA.) - .Anılr Ilık 

<blrest..nlıı bu aqam ncyrcdllen bir 
tebl.lğtnde Slcllyn.druı Troblu..o;garbe 
gitmekte olen hlma:rcU bir dll§man 
kafilcshıln dUn lnglllz donanması ta· 
ratml.'bn yakalanarak tamamen 1nlhıı 
edildiği blldirllmelctedlr. 3 lt.nlyan tor. 
pldosu De 15 nakliye gcmlsi batmı

~ttr. Mohavk ısmlnddd Ingillz kru
vazörü torpU isabet cderclt ba.tmt§· 
tır. 

Mohavk'm ktıptam Ye mllrcltobn· 
tmm btiyUk blr losmı kurtanlmıotır. 

• * (4: 

Loodra, 11 (AA) - B.B.O. 
Sl.cllya ve Tra.blUBgarp arasında. blr 

düşman gemi kafilesinin İngiliz dcnlr. 
c:üzlltamlr.rı tnrntmd.ı.n batırıldığı 

hnkland3. b3.hrtyo n"zaret!nln neşret.. 
tlgi tebliğe ilAevten batırılan ticaret 
gemilerinin~ hlU'P malzeme vo 
losmen c.c nsl:er ttı§ımnkta oldu.:,ıtu 

blldlrllmektedlr. 

iki Fransız vapuru 
F ransaya un getiriyor 
Va3lng'f n, 17 (A.A.) - İngiliz 

serUtUtasmı hrunil iki Fransız vapu .. 
ru l§gal altında olmryan Fransa için 
13.1500 ton unu hamil olarak bugün 
Nevyorlttan Marsllyııya hareket ed",. 
cckUr . ~ 

Banat m~ntakasnu 
omanya ~sUy r 

Dilkrc&, 17 (A.A.) - Resmt malı
!illcrdo 'Yugosln.vyadakı Bn.nıı.t cyalc. 
tinin Rom~n.yn. vcrilmeslnlıı doğru 

olaellğı söylenmekte ' r. 
Bu ba.lumd:ın Bruııı.ta Mnca.r kuvvet 

lcrlııln ücğil Alman kuvvctlcrlnJn gtr. 
mi§ olmal~n Romanyarb çok lyi kar. 

HABEŞiSTANDA 
ingil zlerden 

kaçan iki 
i alyan 

müfrezesi 

EN SON 
DAKiKA 

ingiHere aleyhine 
Amiral 

Sinir buhranı arlanın 
arasında birb;rıeri- mane rası 

ne ateş aç'ı Mareşal Peten 
Adisa:baba, 1i ( A.A.) - 1ngi.. 

liz koiarı ş1mdi ba lrca ~da
ki Uç bölgede 1wyan1.ar.m mc. 
ri üm.rindedirler: 

1 - Dessie'ye gidenı -yol tize.. 
zinde Adisababacl<>n 150 kilo
metre kadnr mesafede kAin 
Musolini boğazmd<\ 

2 - Hibeş gölerinin doğu.. 
sunda bulunan Anıssi !ıağl.a:rı.. 
nm göbeğin.de, 

3 - Jiınma Yolu fuxu"iııdeki 
Omo nehrinde. 
Habeş vatanperverleri, Dük 

D'aoste'nWl kuvetlerlrJ dağıt
mak lhusus-JDda gittikçe artan 
bir yardımda bulunuyorlar. Bu. 
nun1a !beraber Habeş vatanper. 
verlcıi dürilst davranmakta ve 
ltalyan.larm ltngiliz hatlarma 
geçmesine mUsaade etmeJrt.efiir
ler. 

• * • 
Adlsnü.'.ıba. lO (.a.A.) - J.\disabtı.· 

banm işgalinden beri l.ngUiz ve impa
ratorluk kuvveUerl 5000 ltnlyan ve 
3000 A!rlkall asker esir ct.ml§lerd;r. 
F..sirler arasında ltaıya.n gcnenı.ll P-0-
sant.l de bulunmaktadır. 

R~ bir tebliğde şöyle de
niliyor: 

Bir taraftan Ita:ıyan mirleri 
.A.disaba'badan frumastz dalgalar 
hal.ind.e tahliye ediliııkeı:ı bir ta. 
raftan da bir ço!: }'eni <Erler 
gelmektedir. Taburlar olduğu 
gibi eair ilme!kte<i"r. 
Tebliğde Şillilar ite.ve edil~: 
ltalyan yerli btrlikleri. kaça.· 

ra.'k çeteler teŞkil etmekte ve 
müst.a.kil olarak talyan mtvzile
rlne karfa ba.:rdmtta. ibulumna!k
ta.dırlar. Adisabaıbada iğtinnm e. 
dilen mal:r.eme ru'aSIDda ~ 
ağustosta !ngifü:ler tarafmdan 
Som.atide lka.y!bedilen toplar da 
ibulunmuştur. 

Too'bit edilon vak'alardan bi
rind~. 600 kişiden mü~ 
iki düşman müfrez.esi tmlim ol
mak icin mWıtelif ist.ikaınetler
den y3kıaşırken karşılaşmış ve 
sinir buhram içinde biı".l'il:>irine 
at.eş ~tır. Her iki gru.pu da 
esir alan biı cetliUP Af rikası a. 
layı vak'a yerine yetişinceye ika
dar 6 kişi öl!niiştür. 

Arussi dağlarındaki Ha.beş 
yerli askerleri lbir İngiliz devri
yesine "110" d~qman mıvarlsi 
teslim etmişlerdir. 

EEir alındığı eveloc bildirilen 
ltaıya.n generali Santini Adisa;.. 
!babadan i=n.i ibildirilmiyen bir 
yere gönde.-ilm.iş ve odası gene. 
ral Resanti içf:n hazirla.nmıştır. 

Habeşistan da 
İtalyanlar tesl:m 

oluyor 
_ / (B~15 tnmfı 1 nci:J ) 

Öğrcnlldlğlno göre, Dük d'Aosto.run 
mUnwssilnnı ta§lynn tayyo.rcyo blr 
çok himaye tayyr.resl refakat etmelcte 
id1. Müzakereler csnasmd& barckAt.m 
durdurulması içlıı ıa.zwı o!n.n omlrler 
verl!ml~tl r. 

Bir şoför lcöınür 
haline geldi 

tarafından önlendi 
V~ıngton, 1'7 (A.A.) - Röyter aıo 

ja.n.81 blldlrlyor: 
Vqı.ngtmıa gelen ha.bmere g6ro 
ma~ Peten. amlral Darl&mıı AJ.. 
manya lehinde TO lngUlenı aleyblnde 
blr ınıınevrasma mani olmuftur. 

1kl emin kn.ynal.tıuı teyit olunaJI 
haberlere gare, §lmall .Alrikaaa.kl 
Fransız harp gemllerlntıı DQnkeı k 

zırhlm da dahil Olmak Dzere Tulon• 
golmı:ısl için amlral De.rıanm em.11' ver 
dJlinl tesadllfcn haber alan marqal 
Peten amiral Darlam davet ederek 
tr.aııat l.r.t.cmı,ttr. Amiral Dar1&D • ...,. 
v.!lA kaçamBklı cevap Termit .,.. ..ra 
!ııglltere aleyhln.Cle 'bUJuJı.aıuttUr• 
:Mare,,al P~tcn, bizzat kendt.lnln maıo 

ıeuna.tı olmadan hiçbir !'nmlm haı? 
gcm1sl.nln yer deJ'l§tll'Jlııemeııl ~ 

tahr1rt emir verm.ı,tia. 

Yunanistanda 
Motörlü kuvvetler 
arasında şiddetli 

muharebeler 
Lon~ l'J (A.A.) - Jıf.abılaıD.. 

:yanm ge.rblnde yeni Alman hil. .. 
cumlarmı tardedeın Yunan Clld-.u, 
dllgme.n pek ~iı' sayiat ~ 
tir. Bu-ıu bildiren Atina ndyoeU. 
Almali1arm mntld§ ga.netıeılne 
mğmen Yunanlıla.nzı. yeol mum....c. 
m&t bat.mı hiçbir yerde yarama.. 
dıklannı nave etm.wtedir. 

Bu hatm muhtelif blrook amta_ 
lannd& İngiltere mot&ize kolla_ 
n muharebe etmel.-te ve dflp>ena 
ağır zayiat verdlmıektedir. 

Y unaniatanın Londra 
ata§emiliter muavini 

Vunanistandaki 
askeri vaziyeti 

izah etti 
J.ı0ndra. 17 (A.A.) -Dlbt Yuna.} 

nistanm Londa eJçWğl atqemill .. 
ctr muavini albay Koııtoleon Al.. 
manlı:.nn Yımanhl.ara kartı harb8 
girmeslıü mUteakip Dk gUnlcrde 
.:c:reyan eden hidiselerl gözclell 
geçirerek bugtinadl Mkerl vulyetl 
izah etml<rtir. 

Albay K<mtoleon Yunan kalelel'L 
ıoi kahrnmnnca müdafaa eden _. 
kol'lerl sitayişle yadettlkteıı eon~ 
bu mukavemetin mtl!him miktarda 
Yuno.n kuvetıeıinln.pr)d Makedon.. 
yaya ihracmı tcm1n etlğ1ni tıöyl" 
miş ve e&z.lerine töyle devam E!.. 
mlştir. 

lnr;Wz Jnrnetıer!Dln ,.arcJnnı ile de 
bUlUn §!mail Ywın.aYtaD cıeph~ 
müdP..tıuı. etıneğe lmlt&D olmadığı bf., 

dlhldlr. Bu a"beble kralfyet top~ 
rmdan bir kumımı fimcllllk feda et.o 
mek zarureti haSıl oımaıtur. Bu t:>l"' 
raklar arumd& gnrtıı Tra"kJa mmtt
kast da~ ki mMkQr m.mtakaıUO 

mlldafaast ancak TUrklJ'e De terab9t 
harGket edll~lği takdirde kabil oıalll
lirdl. 

AtqemUlter Yumm l"Jı•llcurm&1"' 
nm ,ımaıı Yunazıı.tanm mtltebakl Jclll 
mmm ınUda!aasl Yta(:'ollaTJ'UllD nıiD" 
vere n1lltcmayfl bl.r lltyaet tülp e411-
ccğ1 esamıa ~re tamdm etmlf oldU

ğunu ~ylemif ve e ~ .. ~ .. ~ 
'"' ~ ~ f )~ 

kamyon' kıra1~!:.~~br0 Japonların C8]!1bl 
All ile mımvlnt HUseyln bu &abeh e.. . ç· d k• fi/' 
ve geluıl§ ve C§Yalan kamyona yükle- ın e 1 
:meğe baelamı;ılardır. Bir n.ralılt bir 

demtr ~~ryoıayı rrıc~cnlerdon indi. faaıı·yetı• arttı 
rirltcn karyola aı;ık bulunan bir clcl<.. 

trik t llnc temas etmııı vo kont.ak ' Şiıngllııay 17 (.&..&.) - ~ycSalll 
yapmıutu. Çin b:uımnı& gar., RUI •Japon btt'-

Nctlccdc eoför All hemen kömür raflık poJ.."tmm akdi berme J~ 
hl\llne gelerek mmll§, muavini BUsc. rm cenubi çmdekl ukeı1 Te ~ 
yin de ağır surette yo.ralanmıo, NU.. faaliyetleri a.rtmlfbr. Cenubi Çtndeıd 
mun hD..'!taııGsme kaldmlmıpbr. btltnn .Japon kuvvetleri cenuba doıttıl 

Valcnya Oslctıdar mtlddelumumtllğl ilai baıaltetlDe ~a.aıe 

el )wur~~lA tbffllll~'?!ıW'm i( 
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lzıııir notları: 4 

izmirin 
ucuzıugu 

aoalar m&k•1• 1Ml ..-ria yapı • 
yorlar. 

Ben lzmirde kaldıfmı mtld • 
det artında bu Dg MUf lokanta 
da. da yemek yedim. ltiraf ede -
yim ki, hepsinin de yemekleri 
ıemmu w bilbMBa temiz. 

tmıırin lokantalarım beledi • 
yaııi• bir muvaffaluyeti olarak 
kabul edebiliriz. 

GAZİNOLAR 
t.nlrtn gainolarnıda, çayha . 

Dt!Hrinde de ucmluk göııe çar .. 
pı,or. İl,))dll ça1lılı ga&lnoluda 
- lki derme çatma bar hariç • 
ftyt.tlar normal.. Qok bol meze 
ne ..um içkilerden yame no ile 
ytılde Mlalen ll'Umda btr kazanç: 
temin olUDU10J'. lle8elA birfncl 
aımf bir loklli lobntada 2fS 18.n 

tmt.ıelik (brt dotıılh*) rakı 
mat De beraber 90 kurue·· Ama 
De W WdJCJdar. 8leak W .,_ 
.,. meım cılmalc ise m as ae. 
tb: geelt.. Soma ~ lokanta. 
Jıarda jgki jnblar fiyatına \'el'lli
yor. J.l'abt ldd ..... 1ICm dl. 
,. ,,. •• D,patlln --- , 
..... ~ • _.. -'4e 
ueus. ı....tııMI lvldft labnta • 
laıda putd)<lll IWe1er • ı. ne 
omr. ollmı - ,.rn-. an JmnJe. 
ÇaybaneJere ~: bmfr çay· 
hanelerinde, ama her 8IDlfmda 
hepainc!e çay, kalrve veatre tyi 
aı ile birlikte yaJNW'A bet :turaş 
hmll de ta.Y ÇllJdmltia. bhve 
ele -""' .,,,. ...-We. 

tJCVZWK.. tJCUZL1)1[ 
tlllllrde haJlll mblnt1rblr ki 

gak ... Yhı• Lmlre &iıutm 
..... İ8tlDbı1 et '*1ntm l . 
giade Jatı..,...... x.ı ati 80, 

h&ttl 110 -- fıriamJıl koyalı 
eti de ~ - aeaıı .....,..,._, 

ı.te o gGnter iglnde ben hmJ. 
re &1* buıp fil l'll!Jtladıfnn ka 
Mp .M!rlnmda kuzu 155, Jmymı 
CfO .. k&,,e dana 40 kunt etiket· 
Jerinl görUnce &yte bir hayrete 
clOltDm ki, tarif edemem. hbıt 
bu h8)'l'fJtim blıbo gGn m 
aH oldu. QUIM lmıirde her ee. 
yiD uetm olduftım biıbç gtln 
iglDde ,anllm. MfMll o aman 
turfanda bltJa kamulda 30, la 
mirde .. 1& lnanaltu. 'ra. be • 
..ı,a tetaılbUlda '°• tamlrd6 en 
bel kuftlltu. Yeni Q1ıkan q1 • 
narlar 8,S lnnuttan atllıyordu. 
i1D temis llpaJllim ldloMa 3 lm
nll& ~lJVl'du. 

Ben bmirin ucuzluğuna hay • 
ran oldum, diJOND. Sislere ka
bil oldufu kadar mJAller ver -
mefe çabpmı, Bılnlan okuduk _ 
tan IODl'8 ... de clUflhdln: Ben. 
lmıir ucuzluk diyorum.. B&klı 
mıynn? ~ m1y1m ! Bunu 
da takdlrinlle blralayuna. 

'Mt11111ffflr ACAR 

Göz Hekimi 
Dr. Mrırot R. Aydın 

...... Jlarnp .... ,. ..... -•o. t. Nı tl18 ...., .. __ 

Asuiardanberitop 
sesi duymayan 

Aynaroz 
papasları 

Alman YUD&D hldliDin ~ 
tıerditf 8eli bir in.....,.. SelAıUk 
f8hrt Alınanlar tarafmdan ilP1 
olundu. $eUnllr Haltidlkya ya. 
nmadaanun tlılldl etdfi Mr tabii 
körfe&iA diıbindedir. Şimdi Al -
manlar bir taraftan garp istika· 
metinde taanala.nna devam e • 
derierken dijer taraftan da f ... 
kal&de dağlık otan Ha1tidtıtya 

yanmadasım Yavat yavae işgal 
etmektıeclirler. Jılalbı oldufu J. 
7.ere Halki<ıikya yarmıadaaı öç 
parmak şeklinde lilge denizine 
uzanmaktadır. Birer parmak 
şeklinde uaayan bu üç yanmada 
nm '811 p.ıicmd& bilunanının la · 
mi Atlım yanmadlllıdlr. Bu ya. 
rllD8ıda altmış kil<ımetre unrıl'1• 
ğunda ve altı kilometre gıenJolL. 
ğindeki Athoa dağlan ie kaplı • 
dır. 

Bugün dahi henüz lıari)in ıid. 
detini tamamen gönniyen bu ya 
rmıada düne kadar A vrupada 
büyük harbin cenyaıa ettilfni 
bilmiyeıı kimaelerle meılkfuıdur. 

Athoe yanmadumm en ucun
da biltlbı dOnyaoa methur A.y • 
naroz manaatuian vardır. At · 
holl dağları sakinleri .Alman • 
Yunan harbi bqlaymcaya kadar 
aeııı.~~memle
ketıerinhı de -- tutuetlJlun -
dan bile haberdar deflllerdi. 

Atıhoe dallan blltUn ortodo1m 
papmtlarma, nıhipleıine kuca. • 
ğım a.c;rnl§ yimıi mana.tır ve 
bee yf1z kilise ile doludur. Buma 
nutr ve ltllieelerde tı~ bin or • 
tıodoka papası yaşamaktadır. 
Athoa datı büttln ortodokslar 
naarmda mukaddes bir yerdir. 

Athoe 4allarm4a manastırla· 
nnda kiliselerde yaşıyan papaa.. 
1anWı maada, eahllln kayabldan 
u.riDdt kartal yuftllb8 benzi • 
,en kowJr1arda Ylfl1ID 'Ve yal • 
nmaa ..,un .,. 1nclrll bellenlp 
çile dolc1uran, perbls eden rahip
ler ele mevouttur. Bmalu-, akalı 
salıp, dtınyaıdua ftll90İp yalDIL 
ca ölmlyecek Jwluı yelDlk ,ı,e· 
rek bütün &nUrierini duaya bu. 
retmektedhier. l'üat Athoe cJa 
ğmda yaşıyan bu ktm9elerln a.. 
dedi, nihayet on bee yirmiyi geç 
mez.. Eeaa kütleyi manutırlara, 
kiliselere kapanıp kendilerini bir 
derece daha hayata ya.km tutan 
papular, rahipler teekil eder. 

Kendi arzularlle Aynaroa. ve 
daha dijw mMrHtır ve kili•Je· 
re çekilen ortodoks1ar U'MIDCla 
muhakb ki feftlllde pyam 
dikkat simalar ftl'dJr. En garip 
&labetlerln, en addı beeerf tici. 
aJum burada nihayet bu1duiuna 
MI& tllpbe edilmemelidir. 

1985 leMIJinde -- boylu, 
aporctt kıyafetli bir genç Athoe 
dafmda mm.o kMabaamık 
jandarmalar tarafmdan muaye. 
ne edildikten llOlll'a rahipler cum 
huriyetfne gfrmlltf. Aoaba yir • 
mi manaatırdan Jwwisine mil • 
nou.t edecekti T Ne pbi bir -. 
beple buraya kadar llllrQ1den • 
ım.tf.? Nl~tn Myle 4Unyadan u. 
zakllllBlk ietemlfti? BanJarr 
kimM bllmtJOl'du. Bildikı.t 
yalnnea bu gmcln ilmiydi. An· 
4rev Bo1tar WrdncWd bu l'JDÇ 
J.ngills ileri geeruerinden Lord 
BaJfurun yeleni idi. Anctrev Bal· 
fur bir daha 1938 aeneatMt 40n 
ya tıserlnıle, battl Pan.te görUI" 
dil ve Pariflte 15 inci mahalle • 

______ 1!1!1111 __ , nin kı118eainde nMh ıa,m. Bi-

Waan..Londra~ ~· l'üat 

..,.. .................. .... 

1 

\ 
kaç hafta aonra tekrar Athoa 
dalfan lna!ıarttrlarnıa d6t:dtı .• 
Aııdrev Baıfur hAIA Ayna.ro!da • 
dır. 

Fakat. bu kaydettiğimiz Ay • 
naroma plip ıeçen f&Y&nı dik. 
kat simalarm yüzde hatta bin . 
de biridir. Nko kimaeler Simeon, 
Pol, Diodor isimlerile salip bu • 
rada unutmak, bqka bir ~eme 
döımıek için kendilerini z.c>ra ko· 
YlQ'Gl'lar. 

Aynal'Olrda ve difer bUtUn 
manastırlarda yerleşmiş olanlar 
anımnd& RUll&r, Bulgarlar, Yu. 
nenlılar, Sırplar Ye daha bi!'QOk 
mileltlere meneup ortodoblar 
var. 

Binpk meçhul hidİ.ieler bu 
mukaddea yanmadanm üsıerine, 
bir çok esrar dolu Jdmeeleri at1-
)l'tU:. .A.thoa yazmı.ad11mdlll&P'· 
gllller bu papmllara l'MtlaA• 
lan zaman muhaklmk nereden 
geldiklerlnl aonıyorJar. Fakat al 
dıkları cevap şıudur: 

- Yunanlıyım, Bulgarim, Ro. 
menim, Krbnstan veya Sırbis . 
tandan ıeldim. 

Ve hiçbir panas daha fula bir 
şey söylemiyor. 

MAZtLERINt 

HATIRLAMIYORLAR 

Bu manetrrlann. birinde A tho
noao imıinde bir de beyu Rus 
var. FMi Rusya kalm11 olaaydı 
bu zat grandük olacaktı. Fran· 
8DC&yı gok iyi kODUf&n, bitti 
PariBtm kıymetli hatıralara sa. 
hlp olan bu adam a.!trk mniainl 
hatırlamı)'OI'. Sordufunus a _ 
man: 

- Biz, mazisi olJDJJ'Ul iman· 
lana. Bizim hayatmuz banda 
bqladı. Burada nihayet bula • 
cak. 

Diyorlar. 

Burada, Athoı1 daflanndaJd 
manutırlarda kiliselerde binler. 
ee on blnlerce idil ya_•mış ve öl. 
milttftr. Fakat hiobir kadın Hi
erimo k&Mbaaml seçip bu ra • 
hipler, papaalar beJdeıaine ayak 
~vnrfbr. Bu mınaf:ırlara çe 
kilen rahiplere papulara evlen
mek, eevl§mek, ha.ttl kadın ree.. 
mi germek bile memnudur. Ra· 
hipler delil kadm, hattl tawk. 
Jamını ve keçi bile ıörmezler. 

Dişi görmek ~yeti dütUnmek 
hatta ldlçttk çocuk görmek bile 
bu rahiplere menedilmfttir. Hiç 
bir diti Athoe daflanna gire • 
me&. 

Athoe daflanna sirildiji za • 
man DUm"a ilk o1&rü çarpan 
manastır, bir~ gibi muhkem 
olan kilandrl manastırıdır. Bu • 
radaki rahiplerin çoi1ı lhtb·ar· 
d1rlar, hatta birvoklannm p . 
len dahi görmez. Bazı rahJphtr 
de de bir ÇOCtık yGıA nrdlr. Bu. 
nda Y8llY8D pt.pular tmaktık
lan 1&Jra1la on ik1ncl uır adam· 
larmı hatırı.tırlar. Bqlarrna 
)'Olılerine clelalr etı9 cleldirmek 

günah olduğu için bir defa bıle 
traş olmuş delillerdir. 
Bunda y~ papular siyah 

bfr cühbe ft maltim olan llyah 
ylibek eapblarmı gl)'ftlel'. 

Kilandriden içeriye giren bir 
seyyah, hakiki bir rahipler cum· 
hW'iyetile k&r1ıl3fll'. 

Kilt.ndrlde hlJl bi~ Sırp 

-~matıt•••ı-
111'. F8llat R\1ıa ~ • 
D111l ~ bıeflller Aitlıaa 
dafıı*ki rahtpltr ..... ....._ 

nlll de felaketi ~·· 
Atbol datma aıttmnte .._ 

binlefte rahip b1lg4ln lltl* ... 
harp tehlikesile karşı karfl1& 
bulunuyorkır. Almanların Halki· 
dikyayı işgal ttıııe1erl "'1 nlılp• 

. Jer cumhuriyetm.i hem atlık Mm 
de harp tehllkealle k3J'§I Jr.ıııı,a 
koynnqtar. 

n.hip vardır. Bunlann ooiu ge. ATHOS MANASTUU..AIUNIN 
çen umumi harpte Belgnd veya S RVETİ 
Manastırda barbetmft olan eeld Halbuki Athöa manastırta:n • 
muhariplenUr. Harptm 801lra nm kabn 4Uftrlan arkasmda 
bu manasttra çekilen askerler dl1nyanm en bOyllk arvetıerlıı. 
ıimdl pek aı: meydana cdanatta den blrl ıfllidlr • .A.sı1'1ar bayun
ve &nUrlertnln mWıim bir kıamı ca barbetmiş olan Biza.ııe tmpa • 
nı Yarko ltralivçln mean ba • ratorlufunu°' Sezarlarm, btıyGk 
ıında dua etmekle geçirmekte • Koetantinlerin, Sırp premlVi • 
dirler. nln bliti1n Rus imparatorlarııvn 

tnaanın merakını mucip olan ele p&irdiklort birçok kıymeıtlı 
~ -.l)ır det bf1 JlaJd.pleriıı ia • -..ı .... ım :A.Uadla t1atı dll • 
eelerinln kimin tarafından t.emin nutatanna lllf)ncleri&Mtş w ttu 
ohmdufaclw. dağm en mutena verinde u:u -

BUDB. kendileri töyle cevap ne.n hazine müz~she kcnulnmıf 
veriyorlar: tur. Hatti lstanbulda Fenen:e 

- Hükdmetimia ve bime ina. l>Wunen büyük ortodoka kiliae • 
nan dindarlar. sinin ba.zine daireeinde bulur.an 

Filhakika Athoe dağı pal*- birçok uııat eeerleri bile bundan 
lan pek kanaatkar ki.maelerdir. bir m.Udet evel At.hoe daı!ı ma • 
E&ea•n çukurlqlp11 yanaklann - naatırlarma nakledilmişti. Sonra 
dan " p elki elbiaeleriaden Çarlık Rusyadan ihtlW sıraam
bunu anlamak da mUlnldlnd'Ur. da kaçırılabilen bUyük &er\'et!er 

Athoe dağının şefi, rahiplerin 4e bu dağda aaklıdır. 
cumhuriyetinin niıi FaJ')W ına Atlı.cıs rahipleri bvgi.la de per 
DMtı:rmda bulunmaktadır. Çok hizlerine, i'b&detlerine devam • • 
ihtiyar olan bu nhip hdtlıcla diyorlar. Yarın ne olacaktır, bu. 
iki gün toplanan ve dört kişiden nu şimdiden bilmiyorus. 
m'1rekllep olan idare mecUline Garbi Avrupa mmaleketlerl • 
riyuat etmektedir. nin Alman İfl&lile meoburl p1r-

AthOI dafı aaldnleri yalnnn hlR girdikleri bir devirde lltDdl 
hUldUnett.eıı veya eundan bun • arsularile perhiz eden ba bin • 
dm gGrdlllderi yardnnla yap. lt -ce rabibin de yakında mec • 
mazlar. Aynı zamanda terıdfle • buren garbi A vnıpa miletlerl mi 
rine ait 2ytin bahçeleri, tarla • saJini takip edeceklerindaı fÜP
lan da vardır. Genç rahipler t • he olunmamaktadır. 
badetten hariç zamanlarında ge. Harp asırlardanberi dua seeln 
lip bu tarlalarda, haflarda çalı. det baflta bit teY duymıyan A.y-
tırlar. naroz rahiplerine top eest, mo • 

ATHOS DAGINlN TARiHi tör Wı1i duyurnmttur. Bu19n 
Yunan efsanesinde hAnm At· artık Athoe daf.1 ıatdn1ert de 

hoe dafma bir seyahat sırasın· di\nyanm harp içinde olduftılm 
da utnmıe oldujuııdın l::aheedi. bilivorlar. 
lir. fnc:ilde tdnm bu dafa ufra· --· ---------

=~:~~!;:!,Y!!'::ı: IFransBdtki fatebe-
Athoa dağına sıfmmıg olduğu · le • •z eıı• Of 
nu aöyler, nihayet eski zaman . rımı g y 
larda Athos daimm bir kanalJa V1tt. ıe <AA.) - orı Fransız aJul 
Haltidikya yanmdamndnn ayni 
dJlma ve lakenderin yerine bu 
dağ UMrlnde yeraltmda tir tehri 
tutan, diğer eliyle de bir nehir 
akıtan Biana imparatorlu<" u or· 
ta zamnaı ve bil&hara da Athoa 
dağmm Çarlı1• Ruayanm ltiban 

aı btldirlyor: 
Ek"ria! Grenobte ve ToulcıuR O.Dl. 

ventte~rlnt alt olmak ben to kadar 
TGrk teltb9 bufUDJer«M Pvl8 • Ber
Ha yo&u Ut tıta11wıa ı~kler&. 
BuD:!ıın evvel birkaç kafile daha ha
reket etmlftl. Bu talf'beler son katile. 

yl tefkll ttinektedtr. 

... .................... ... 
1f DiAD cumartM\ ıtbltl dj&lftl nın 1 tıyatl'OMmdP 

HALK SANATKARI NAŞIT ve arkadaşlara 

. YASAN GULLERi 
Komedi 8 perde Varyete • Silo • Dtletta • Caz 
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ALMANCA l 31) 
(Her hakkı Haber pzetM1M alS.1") 

Storm 

-sı-

ı. leh llef aus dem llause ond 
uber den Weg anf den Glocl•cı•. 

berg uncl snlıe binübcr nar.h dem 
&hlosstumı, 'on wo Ich in der 
F'riihc mlt fü:ua.ten in das stille 

· ı.and hinausgebli<.'"et; lier "lcdt>

ram 7.uriicke. "ıırf mi<'h nn meine 
Arbelt und brat"Jıte aber nkhts zu · 
,.;tande, als dass leh den nacb ·=-
ben R \\Ohl hundertmal in mcloc 
Hcfte mııtte, ~leichsam als h ii.t.t' 
İt'h's wege.n diese" clncn noch , ·on 
der hrelbstulı' naehzubolen. 

2. Urnm, ub t'S .\ b<'nd \mrıle, 

taich mich's nacb dem li'ruge, der 
obcrtıalb d<>r Trffne Jfcgt, oh leh 

dorten "~s erfahren mftChtc: re
dctc aaeh mit dem ond jencm nnd 

kchrote dann ~eJegcntlich dM 

"'°" aneh auf cl<'n Hofhauren. 

3. Da sahe kh \\obl, dass er ge
ringen Anhang hatt.f'; redetea1 

ih m nllt!h , obs<-hon er wcitaas= 
:nooh kein Ilauer aus dem l•'ondu
mente:ı sel, so ~hlagc4 altes lhm 
doch zu ; denn ela vor .Ja.hren hier 
elle Senchc in da!! \ 1ch g('lkcm
mcn, so sel in sclııeın Stallc lhın 

keln tllck gcfall<>n, und wenn auf 
ihrem BodP.n dle l\liu"i' unıl Rat
ıen lhncn c\a!ll Kom urschroten,3 

so habc in elnı.-r mondhellcn llC'rb
stnacht der :FelclhUtcr es mit leb. 
liclıen Augen angcseh<'n, \\1~ aof! 
ıles Jlofbanttn S<-heunc, gar gre&
li<'h11 an1.11srllaurn, sotanM1 Gc. 
o;;elımels in bellen Hanfen zar Tre· 

ene hlnabı:wmnnt unıl lrh Qule. 
l.erı uncl (;epfeife in deıı Ji'hıs-o ı;~ 

~lirı,et habe. 

4. 1..o;: mlch ogar d<'r hla.c;o;e 
l>orf~hnolder hei elnem Rockli· 

nopf in dle Ecken und sprach gar 

helmlleh: "Jungherr, , J ungher:r! 

\l""ıssct thr, \\as die schwnrıc• 

l\Un!iifl! bedt'Uf('f ?'' 

5. Schlug "iclı danıı aufs l\lnul 
und zclgtc mit der llan<l dahin, 

al!t wo eler Hof bf!Jeı:en . 

REN ATE 

Storm 

-sı -

1. Kendimi evin dışarsma attım 
ve yoldan çnn kulesl tepesi 

(Glockenberg) ne atla.drm; 0?11.dn, 
~afak sökerken Rcnate ile sessiz 
kn-lan temaşaya daldığını yerden. 
!}atooun kul('Sine doğru baktım ve. 
koşarak tckrnr geri döndUm, me• 
saunin Uzerine knp:ındmı, fukat 
yüz defadan fazla defterime R har
fini çizm ktcn b:ujka bir şey ya. 
pamndrm, sanki bu hnı-f üzerinde 
etild nolrsanmıı tamamlamak ce • 

zasıru nlınışt1m. 

ı. Akşam olunca. ornd:ı ne ol
duğunu öğrenebilirim diye TrccnP 
vadisinin yukarısında bulunan mi

safirhaneye doğru gitmek an:usu
na kaıııldun; dereden tepeden 
konuşarak bir taraftan da. tesn. 
düflc sözü çiftlik sahibinin üzcıri

ne çevirdim. 

3. İyice anladun ki onun pek nz 
bir taraftnrı vardı; esastan yeli.,.._ 
miş bir köylil olmaktan uzak 0 1 .. 

masnıa rağmen her Eıcydc muvnf. 
fak olmu§ görfinmcsi zcmmedili
yordu; çUnkU bir kaç yıl önce bu
rada hayvanlara musallat olınu5 
olun salgın ha.stalrk onun ahırmcla 
hiçbir ha)"'\•an öldürmemişti ve 
kendi ambnrlarmda fmdık fare}C'. 
rl ve tarın sıçanlnn hububatı kc
mhip bitirdiği zaman köy bek~isi 
kemdi gözleriyle nylı bir sonbru1ar 
gc~sindc bUtUn bu ha.~aralın 

çiftlik sahibinin ambarından sayı
sız gruplar hıılindo bilsbUtün çir
kin bir mnnzara teşkil cdl'rek 

Trcenc vadisine doğru nasıl atıl· 

dı1dannt, uğultular ve deva.mit 
sesle?' ~ıkarnrak ırmağa daldıkln. 
nnı görmtlştü. 

4. Köyün solgun yfü:lü terzisl 
elbisemin bir düğmesinden tuta. 
rnk beni bir köşeye stırlikledi \'e 

gayet mahremnne olnrnk: ''G "'nç 
bay! Genç bay! dedi, habis ruhlar
ın yaprl::ı.n tefc'ulün n<> olduğunu 
biliyor musun": 

5. "Bundan sonra elini ağzına 
kapadı ve bir eliyle çütliğin bu· 
lunduğu yeri lcjarct etti. 

ll) nn~'1reden: aleyhinde bulunmak, zemmetmek. (2) weitaus 
(zarf), uzakta, uuığıı. (8) Fundam<'nl, temel, esas: Fundnmentstein, 
temel taşı ; ctwas nus de-r. I<"'uneamcntc verst.ehen, bir ueyi eSRBtr:· 
dan bilmek. (4) zuschlagen: muvaffak olmak. (5) zerschroten 
( schrot.cn) kemirmek, öğütmek. (6) greullclı: cesim, pek bUyUk: 
pek fazla ktilli, (7) sotn.n: ayni. (8 ) schwarzo Knst , gcheimc Kunst. 
cn·a.hı hn.bls :1 \ cyn öl illerle tefe'ül san'atı, nckromansi. 

ANALtZ ve TEORt 

Güzel Anad o lumuz : ı 

Anadoluya geçmek istiyell 
I stanbullulara y urdu tanıtıyoruz 

Aydın ve havalisi 
Bugünlerde muhakkak ki her 

İstanbullunun zihninde ayni sual 
dilğUmleniyor: Nereye gitsem? 

İstanbulu kendi arsusile ter
ketmck istiyen ve Anadluda bir 
akrabası. ahbabı olmıyanlar gi. 
deccklcri yeri seçmekte müşldL 
lat çekiyorlar. Buna sebep Ana
dolum uzu layıkile bilmemek vl' 
bir tercih yapamamaktır. 

Memicket müdafaasında aktiı 
veyn pasif bir \•nzifesi olmıyan_ 
lar, hiikQmetin. kararına uyarak 
İstanbul ve Trakyayı kendi ihtı. 
yarim-ile terkedenler: biz size bu 
günden itibaren güzel Anadolu_ 
muzun köşelerini tanıtan bir yazı 
\•enniye çalışacağız. 

Bu yazılarda İstanbul, Ankara 
lzmir, Erzumm ve Trakya lia· 
riç olmak üzcı e diğer vilüyctleri. 
mire bağlı kazalarımız hakl.."Inda 
esaslı malütnat bulacaksınız. 

Bu yazılarmuzd:ı her vilayet 
ve kazanın Ann.doludaki mevki. 
!erini, iklimlerini kültUr, sıhhat. 
şehir ve belediyecilik baknnından 
durumlanm, halk kesafeti ve 
ya.şayu; şartlarım bulacaksınız. 

Bu yazılar birçok düştinceleri. 
nizc cevap verecek ve tcreddütl 
lerinizi izale edecektir. 

Anadolumuzun her köşesinde 
ayni emniyet ve ayni sükOnu bu. 
lacaksınız. Yurdumuzun her cep. 
besinde başka ba.'}ka manzaralar 
arzoden güwllikler de size ayrı
ca zevk ve~ektir. 

HUkfunetimizin 1stanbulu bo_. 
şaltma tedbiri. harbin muhakkal: 
Türkiyeye geleocğir~ delalet et. 
mez. Fakat !stanbulu terketmek 
muhakkak ki faydalı bir tedbir. 
dir. Filhakika bu tedbiri ihtiy:>.r 
etmek biraz külfetli olursa da, 
kazançları her halde daha çok
tur. 

Harp ihtimalinin tahakkuk et. 
mooiı:-ini temenni ve kabul ede. 
ilm. o takdirde ıbile tstanbuldan 
gidenlerin ne znrnrları olacaktır 
ki? Hiç! .. Hatta, güzel Amıolu_ 
muzu görmek ve bir müddet ora. 
da yaşamak gibi büyük bir ka. 
zanç bile elde ed~cektir ... 

Sonra, bir ihtimalle harp yur. 
dumuza da sirayet ederse o za_ 

( Bu !iUtunda okuyucolarımıun ga. 
zeteml~ ,>anındaki kuponla hlrUkte 
glSndcrettkleri 
E \ LF .• M\l t:; 'l'EUI.l.I' LEIU. lŞ AJL.\ 
)lA, iŞ \ EK.l\IE, ALIM, Sı\TIM 

gibi Ucoari ıııatılyctl hab:. olmıyan kU. 
çü.< 114ıılan ııa.ı;a ıx neşroluuu:r.) 

bir ev Nazıllide 25 lırayadır. Fa. 
kat hayat ucuzdur. Nazillide haf 
tada bir gün pazar Jmrulur \'e 
kasaba halkı ihtiyacının mühim 
bir kısmını ucuz olarak buradan 
temın eder. 

SöKE 

Aydının bir kasabası olan Sö. 
keye İzmir-Aydın demiryolun_ 
dan ayrılan 'bir şube hattı ile gı. 
dilir. 

\ydmdan JUr görilnUc;,., 
Söke sahile yakındır, güzel vt> 

sirin bir kasabadır. 

mn.n eli silfıh tutanlar cephede 
lrn.hramn.nca dövüşürken \•aktin_ 
de Anadoluyn gec;enler, cephede. 
ki · kardeşlcrile rııh \'C işbirliği 

yaparak emniyette yn~ıyncakk 

tardır. 

• ~ * 

İnciri, Uzümü v~ pamuğu ile 
meşhur olan güzel Aydına gidi. 
lecck yol ikidir. Biri deniz yolu, 
diğeri de kara yolu .. Deniz yolu 
ile Aydına gitmek istiyeruer va. 
purla 1zmire \'e oradan da trenle 
Aydma geçebilirler ... 

Kara yolunu tercih edenler için 
de iki hat vardır. Bunlardan biri 
Bandırma - Balıkesir - İzmir 
Aydın hattı, diğeri ise Ha;-dar _ 
pa§2. - Eskişehir- Af yon - Ka 
rakuyu - Aydın - İzmir hattı_ 
<lır. Bn hat lzmirin Alsancak is. 
tasyonunda nihayet bulur. Bu 
hatta haftada dört gün tren iş_ 
ler. 

Hayciaı·paşa.dan Aydına ikinci 
mevki tren sivillere 1615, talc_ 
belere 814 kuruştur. Üç.üncü 
mevki ise sivillere 1016, talebe. 
lcre 509 kuruştur. 

Bandrma - Balıkesir - İzmir 
hattı ihtiyar olunduğu takdirde 
Bandırmadan İzmire tren ikinci 
nıevki sivillere dokuz lira, talc_ 
belere 434 kuruştur. Üçüncü 
mcvlü sivillere 601, talc·bclcre 
283 kuruştur. 
Ayrıca lstanbuldan Bındırma 

ya vapur Ucrcti sabah postas111-
da 165 kuruştur. Göğerte bileti 
yoktur. Akş:ım postasında .::e 

ıu bir l ızla anlaşarnlt nlıııınlanmak is
temektedir. Arzu edenlerin (F.K. 26) 
rcmzı:ıe mUracaaUarı _ 2G 

iş arayanlar: 

ıkinci mevki 265, göğcrt.~ S.5 ku. 
ruştur. 

lzmire vnpurln gitmek isten. 
eliği takdirde perşembeleri kal_ 
kan aralık postada ikinci mevki 
kamara 1050, göğcrte ise 305 
kuruştur . 
Aydının mevkii iklimi : Ay dm 

34 üncii arz dairesi üzerinde bu. 
lunur, iklimi yazın mutedildir. 
kışları da büyük soğuklar yap_ 
maz. En fazla sıcaklık 40,G de. 
recedir. En düşük hararet 8 de. 
recedir. Yazın hava bulutsuz gc. 
çer, havada 3-4 günden fazla 
bulut görülmez. 
Aydına bağ-h altı kaza vardır. 

Fnl:at bunların iltlsi büyüktür. 
Bu kazalar Söke ve Nnzillidir. 

M.erkez Aydının nilfusu 16 bin 
ile 17 bin arasıdır. Sökenin nüf u. 
su 12 bin, Nazillinin ise 13 bin 
kişi kadardır. 

Merl•cz Aydın ş:.:hri bçlediyc-_ 
cilik baknnmd:ın ileri bir man. 
zara arzeder. Aydının yolları 

muntazamdır.. Şehirde elektrik 
ve temiz su vardır. Belediye bir 
meyva. pazan, bir mezbaha vü.. 
cudc getirmiştir. Şehrin itfaiye 
teşkilatı da vardır. 
Aydın belediyesinin senelik va 

ridatı 100 bin liradır. 

Sökenin yolları muntazamdır, 

suyu ve elektriği vardrr. Beledi. 
ye mezbahasında her giın koyu:ı 
kesilir. 

Devlet dalyandan \'asıtasile 

de Sökede bir hayli balık çıkar. 

Geçim şartlan: Söke çok ucuz 
luktur. Ev kiralan Nazilli ve Ay 
dmdan daha ucuzdur. Umumi_ 
yetle geçim ııartlan iyidir. Her 
tarafta bolluk ve ucuzluk göze 
çarpar. 

Esasen Aydın vilü.yetinın her 
kaznsmdn bolluk ve ucuzluk göze 
çarpar. 

AYDIN C1VARI 

Aydından trenle bir yandan 
Denizli, Burdur ve Isparta.ya. 
gitmek mümkün olduğu gıb , ak_ 
tarma. yaparak Af yona ve ora_ 
dan da daha ötelere, iç Anadolu. 
ya geçmek ka1>ildir. 
Aydından, tren :volu g<'ami~·eıı 

Muğla vilayetine gitmek için de 
bir şose vnrdır. 
Aydından geçen demiryolu iL 

z.erindeld Dinar, Eğirdir kaza.· 
!arı da gUzel yerlerdir. 

Ana. hattan ayrılan küçük hat 
larla, Ödemiş. Tireye ve Çivnle 
gidilir .. 
Aydına Lağh Ku.cıadası da cen.. 

net gibi güzel küc;:ük ve açık bir 
limandır. 

Sıhhi t cşhilat: Bakımından 

tetkik olunduğu zaman, Aydının 
110 vatakh memleket hasta.ha.. lıf. -

nesi hakiki bir varlık olarak kar 1 ~::...feı!":!~~~~~m'!~.., 
şnnıza çıkar. Bu hnstahnnee, e~a~t-

-
.• el~ -~~w. her hastalığın ayrı servisi W! -· 

her servisin mütehassıs doktor_ 1 Bisiklet Yarı~ı 
ları vardır. Aynca Aydın ve ka_ ncd<'n tcrbll esi t tan bul hölı;-c-
zalarında röntkcn teşhisi ve te- sı bisiklet njıı.nlıf,"lllılıuı: 

davi makineleri mevcutdur. 1 - Ajanlık tarnfmd:ı.n tertip 
Kült'iir sahasmda: Aydında olunan seri bisiklet yarı<ılarının U-

cUncüsil 20. 4. 9U pazar günu sa
lise yoktur. Bir orta mektep, baht Topknpı • Silivri yolu üzerin· 
bir de sanat okulu vardır. ilkmok de ve 100 kilometrelik bir mesa.-
tepler miltcaddittir. re dn.hllindc ynptlncaklır. 

Geçim §UTtlan: Aydın ucuz_ 2 - Yarışa tnm saat .9,30 da 
bnşlanacnktır. 

luktur. Ev kiraları ehvendir. 3 _ ı6tirak edecc>kll'rın ~n~ 
1\lcsclfı c.lört odalı bir evi 12 satinden evvel hnzırlnnmış olduk-

liraya kiralamak mümkündür. lan halde Topkapıdn hazır bulun
mnlannı ve isimlerini hakem he-

Datif \'e akku:ıatif alabilen (7 mandı ; wir gchcn nuf die Jagt 
( kk ) "eli Evlenme teklifleri datl.ıır (\'onTiirfrr ) 1 IUltlğıya ah- a .• ava gı yonız. 

• Eyvclce blr ~ırkctle Ye piyango 
glJelermdo 1:1111§8.n tecrllbcll blr genç 
yazıhanelerde ~ nramnktadır. Anu 
edenı'!r Beyoğlu Ağnbamam C4 numa. 
ra birinci katta (J.P .) ye müracaat e
':leb!Lrler. 

Hubt:bat ve bakliyat (fasulye, yetine kaydettirmcıleri laznndır. 
nohut, bezelye, bakla ve saire) Gt'ç kalanlar mlisabakayn iştirak 
bol olduğu için g~iın ucu?.dur. edemezler. yoru1: 

c, hinler, arltMmdn, gerisinde: • S.1; liG, kilo 6S, san§ln ilse tah-

hinter dem Hamı (dal.) ist cin sllli hlr devlet muhasebesinde 60 lira a. an, a, e, de, da: er sass an 
dem Ufer (datif) dcs Plusses, ır. 

mağın kenarına oturmuştu; an 
diesem Tage < datü) bu günde; 
der Wolf kam an t>inen Bach (ak• 

kuz.)., kurt bir ırmağm kenarına 
geldL 

b. nuf, üzcr.nöc, iizcrine, h:ık

kmda, de, da a, c: Da.s Buch lng 
:ıuf dem Tisch (datif), kitap ma... 
ea fiz€rlndc idi : er isl ıı.uf der 
Reise (dat.), seyahnttndn: der 
Knabc kkttcrte nuf den Baum 
(akk. ), çocuk ağaç fizt'rine tır -

Konferans 
U!lklld:ır 1 lolkr\ lnılen: 
19 4.941 Cumartesi gUnU 8.lat 21 

Garten, evin gerisinde bir bahçe 
mr; t'r stellte sich hintP.r die 
1'Ur (nkk.), kapı arkasında dur-
du. 

el. ln, içinde, de, da: mcin Bru. 
der ist in dem G!ınnasium (dat.), 
kardeşim lisededir; im (in dem) 
FrUhiing (dat.), ilkbaharda; 

gchst du in das Glrnnasium (nkk.) 

lıst're mi gidiyorsun? er stfirsto 
sie ins (in da.s) Elend (akk.), o 
onları S('faletc uğrattı. 

(Dm•amı gelecek de~-te) 

JlmınönH HıılkM·llldf'n : 

18.4.J9·U Cuma, 19.4.1941 Cumar-

cıe Spor kotumuzun Bokıı, GUreo, ~ tt-sı ak.,~mlıı.rr saat 21 de ve 20.4.1941 
den hareketb~ gösterileri ve aynca 

1 
Paur @nU eaat (l5J de Evlmlz Tem. 

kol batkant HalQk Heklmoğltt tanı· mı ~ubı'sl <Rlrnmetln oğlu) piyesini 
fmdan O) un, jimnastik, ı;por mevzulu temsil edecektir. 
bir kontcrnna verilecektir. Davetiye• Her O~ tcmsUln numaralı glrl~ lmrt· 
terin idare memurluğundan alınmıut ı lannın Evlmlz bllrosundan alınmut 

ricn olunur. 1 rica o:unur. 

ın:ıagln memur, iki evi bulunan bir 
genç boy vıı renk mcvzuubahs olmak.. 
sızın Lir La.yanla c\•tcnmek istemekte. 
dlr. lsuyc.nler (Emel 25) remzine mu. 
raca.at edebilirler • • 21 

• Y~ 25, boy 165, kilo 68, buğday 
renkli, Javırcık saçlı lUks kadın, er. 
kek berberi yanında ba!jkalta., hafta.. 
da on beş lira. kazanan orta tahsilli 
bir genç H' - '.?2 ynş arasında renk ve 
tip ıııevzuub.:lhs olmaksızın mazl.sı tt'. 
mlz, ıyl bir aileden ev !şleTinden anla

yan bir bayanla. evlenmek üıtemckW.. 
dlr. lstırcnlerln (K. A. 1651 remzine 
mliracnatlnn. 

• !.!.? ya§ında 1,i3 boyundn esmer 
lnce yapılı Unlverslt.eııln son sınıfın. 
da tir genç esmer lncc yapılı, bira% 
roman:l\t ruhlu neşeli mazisi temiz, 
gtlzcl bir J..-ızla mezun olduktan sonra 
evlenmek üzere anl3:Jarak nişanlan

mak Lstemektedlr. Arzu .ıdenler 

(S. C. ZT) rcm.::lnc mnracaat edebf. 
lirler 

• Y.1§ 22 boy 1.75 kumral Untveraı. 
tc son sınıf talebesi, boyuyla mUtena
Eip cı~e.ı.kçn, gllzcl tabii bir vQcuda 
malik esmerce, mazisi temlz ııcn ruh-

• Llse.ntn 10 uncu sınıfına dcvaıo e. 
dlyorwn Öğleden so.ırn bO§ kalan 3-f 
e:ıatlmde Q&lı§ınak ıattyorum. 9 &ene 
romence tah81llm nLrdır Ye romcnce. 
yt çoıc ıyı b!Hyorum. Romence derı 

vercblllnm. ı JAkalı mUcsseselerdc ça. 
lışabUlr ve aynı zamanda tercllman. 
111 ta yup:ıbillrinı ... Istiycnıer gıuctt-. 

sinde tN • 107. Ziya) remzine mek.. 
tup:. mOrncnat etiehll!rler. 

Ae!l~ufa rıınıu zlurı yazılı olan ~ 
lmyucularıın17.1n Mınl.ınua ı;f'lcn 

melctupl:ırı ıanrch:ın nıiı.dcn tıerg1lıı 

snbahtmı u •le~c kaıl:ır ' -eyn s:ıııt 17 
den t><>nm aldırm.-ıları rlr.ıa olunur. 

(F.Y. 88) (M. 1361 (Ay§c 3) (N.B.) 
(ltıcln•r 48) (R.F. 18) (ll. 22) (R.S.12) 
(İl!maıl !J.E.C.A.) (Bulmu, 3S) 
(A.D. 122) (N.D. ve F.D. ikiz kardeş
ler) lEmc.kll) (R. 27) (Nur) <H. Talih> 
(Turgct A.) (D.F. 107) (22 Mt•.~EZl 
(H.T. 44) (K. 5) CH.J.".Ş. 52) 

(Kadıköy gönUl) '(Çelikörs) (Pembe 
zur!) 

Denizden uzak olmasına rağmen 
Aydın balıktan mahrum değil. 
dir. Mcndres ve Çine ırmakla. 
rınan tutulan yayın ve sazan ba_ 
Iıkları fevkaltlde lezzetlidir. 

NAZlLLl 

Aydının bir kazası olar. doku_ 
ma sanayii memleketi Nazilli 
lzmir-Aydm denıiryolu üzerin_ 
de şirin ve zengin bir kasabadır. 
Aydından daha ireridcdir. 

Şeref Stadında Atış 
müsabakaları 

Rf'JU.tnıı llııU•e~inden: 

C. H . P. ~nel Sekreterliği tanı ıa· 
dan tertip edilen mUktuaUı mUnt rlt 
atış mCea.bnkalan 18 Nisan l9U cu· 
mn günll saat 10 dan ltl za kadar neıo 
§!ktaş Şeref stadmdakl Evimiz Attı 
Pollgonund!ı yapılacaktır. 20 NtsaJJ 
Pazar gllnU yapılacak Halkcvlt>rl mO' 
sabalmsınn hazırlık mablyctlnde olu,. 
c:ık hu mUBnbakaya Evimize mmsul' 
t\.znlarm mUnıcnat etmeleri. 

Nazillide muntazam yolar, mcz. Askerlik tlanı 
baha, elektrik ve temiz su var. Uslrudar Aıı. Şubesinden: 
dır. Bu kasabamu;da müteaddit 33ü doğumlu ve mı doğumluları~ 

ilkokullar olduğu gibi bir de orta askcrlıte karar verilmiş olan ı. 
okul mevcuttur. nOz sevk cdllmcrnlş kısıı. hizmet r 

itini ltnuı:ımış ~1lltsek askcrt ehliyet .. 
Geçim ~rtlan: Nazilli de u. namelllerlc nslm1 chlly ti bulunııır 

cuzluktur, fakat Aydına nisbeten yanlar 1.5 Ml d Y<'d k Sub:ıy Ok~ 
bilhnssa evleri pahalıdrr. Nazil. j lun.ia bulunmak t: sc\k cdllcccl' 
!ide bUyilk bir fabrika bulun. terdir. Sevk pU!llalarmı almak üzeıi' 

d w •• .. U d t t l l vcs:ı.lklle birlikte 2:5.4.911 gününde şıı-
ugu goz on n c U U ursa ou beye gelmeleri ilt'ln olunur. 

p<1.h-ılılık tabii görülür.' Bu ı:rın davet mahly tındl"dir, ıc:ı 
Mesela dört odalı muntazam bot ctmlycn.Icr bakaya sayılır. 
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ftıı Omer, dağla:rm ate tara
d da, :Fransız dostu bir köyün ol-
nfuıı!l söyledi. Bu köydekiler 

~Uhıır.ip adam' nnrş. Blzim bu • 
llnduğwnuz son köy berberlleıi
ne rıı~ 

- Slz?_ 
- Evet, benim. 
- Hastalığmı uzun BUrdU mn? 
- On gün., Günler o kadar ya-

Va§ geçti ki ... 
~ bilçrlerın!ş. Berberiler eoy .. 

~CUlu.kla geçindikleri ll:in onlan 
- Beni siz tedavi et.tjıiz değil 

ır fırsatta yakıılıynl'ak cezalan· 
~larınış, Ömer dağlar arkasm. 
~ köylUlerin bize muhn.kka.k 
sıırette yardmı edeceklerini söyJi
l-"ereJc benden aynlaı ve kısa bir 
lantan sonra yardmı getireceğini 
de 8Ö~ Iedi, Ben de, bildiğiniz gibi 
~ığa gizlendim. 

lohaıısen.in blnba§ıyı öldüremi .. 
Yeceğinden emindim. Zira siz var-
dnuı ve onu müdafaa edebileceği
~ biliyordum. Zaten Johansenln 
tJ :re.u. binbaşıya işkence yapmak
~ l3en köyden yıırdon r.elinceyc 
thn. ar bildiğimiz gibi hareket et • 

ba :- Çok iyi bir pliın Büyük Ba

ıeıliU~ük Baba Jak glilUyordu. Gii
<>btı b!r kadmın Utifatma mazhar 
J &.lt hoşuna gitmişti, Kornelya 
<>hanse.nı gösterdi: 
- Bunu ne yapacağız? 

Rib - Onu yeni doğnıu~ bir çocuk 
YiQ 1 tedavi c>deceğiz, cezasmı tn -
}{ıs ~ccek olnn da binbaşıdır! 
fi~l" kadınların elini) düşmeme • 

tenıın etmek biraz gUç olacak 
l1llıa. clinılzden geleni yapacağız. 
d Sonra Jobansene dkndll: ''Duy. 
bollnUz ya? O zamana kadar bol 

1 dilsUı\ill'fiUntlz. Köy kadm.lan .. 

1 
l\ın bıçaklan keskindir. Nelere 
llllılttedir olduklarını bilirsiniz v . 

arboro bu esnada yattığı yer. 
<!en doğrulmuştu. Tekrar n5bet 
eiınışu: . 

dan~. Aman Allahmı, tam iboğazın.. 

v Diye bağırdı. Komelya onu ya· 
1( ~ ntırdı, tekrar alnına soğuk 
:l!npres yapmağa baeladı. 

11 - Büyuk baba, sôylediğini duv 
lıtı~ Ya? 

te - Cvet madam, boğaz ynrwı 
gahUıceııcUr. Kim.bilir rUyasında ne 

dııı_:nuıı olacak, belki çölde pldür-
ı;tı bir arabı hat.ırlamı§tır ... 

~en- ltayır, büyük ba.bn; rolde gC\ 

l'al bl;, va..a değil, boğazından :a
~ ı;:,an Stefan:-,on, yani Simon 
ca~ı ô\eJdi. Onu h ırlamış ola -

c!' - tlot;uzdan yaralamak f'min ~ 
rr: '.nayıece boğazından yarnlanan 
l( için füüm muhakkaktır. 

" r~~elya sesine garip bir od:ı 

l'Rı-: ~vet, en iyisi boğazdan ya• 
~attır. 

l\. l'.l'İRAF ••. 
rııiltr tadan sekiz gun geçti. Varboro 
it ıle ı Kuı tulmuştu, Gözlerıni 

Ya açtığı anda karşısında Kornel
Yo~ Kordu. Sesi kuvvetsiz çikı .. 

u. 

lct """:.Yapmışsın! inkar etme ... Hat 
nohtt .. nim • çıyı bıle aldatmı~ın ... be-

llıi~· tarafundan geldiğini söyle
le· ı:ı! haydi, ban" hakikati SÖ)-

. E ~ affedeceğim. 
ı-./trıa tıtremeğe ba~!adı . 
~ ~ oyliyeceğini bilmiyordu. 
ğzında dili do!aşıyor, dizleri 
lt l . 

\ ltnde duramıyordu. 
a'de ultan: 

1,.,:-.. Gc.. üyor mu;,un? dedı. Diz
-... ın r 
ıt'diği 1tr:m.~e ba:.:ladı. Yalan soy-
~ n YUzunden belli. Neden iı'J. 

Cd ''O Ltr J rsun? Onunla göıü§IIlek 

SUn:'1r; otudur? neden korkuyor-

~lın 
~ağa sakhyamadı. 

anıattı: ti kısmen tahrif ederek 

- LUkr,.,.., h tal d w dul-''1 ~,,anın a. an ıgını •. 
l>tda.ı: ~a. Ora<lan geçerken, a
rli~i . nobetçi, Lukreçyanın inl~ 
r!a ~ı SÖYieyince, 5i)yle bir kapı 

n ">r:lcav-ım ded' N"bet-,.• ka-

,...... 
nıi! 

- Bu benim vaıifemdi, eiz de 
beni kurtarmak için yaralanmış • 
tnuz ... 

Varboro uzun mUddet sustu; ru
nmı ke.nşt?rarak düşünüy.lrdu. Bi· 
ra.z sonra fısıltı halinde koııu5Jlla -
ğa başladı: 

- Taşl:ı. yuvarlanmcerı yara -
lanmıştmı. Öleceğ'mi zıı.nnedlyor
dum. Halbuki ölmedik ... 

Komelya sözU.nü kesti: 
- Karston Magnaya neden 

geldiğinizi bilıyorum. Beni bUytik 

bir rezalntten kurtarmak lı;tiyor -
rlurıuz ! 

- Ha.stalığnnda sayikladım ga
liba .. 

- Evet. fakat BUytik Baba 
Jak dn bana. her §eyi mılattı. 

\'al"boro zorla gülümsedi: 

- Demek masum olduğumu an 
ladınrz. lleraet ettim değil mi? 

- Evet, Simon Maksveli öldUr
mUıı olsanız bile. 

- Simonu ben öldiirmedim. ().. 
nu öldüren başkasıydı. 

- Kim? gördUnllz mu., ö;dilrc
ni biliyor musunuz? 
• - Görmedim, fakat kimin yap
tığını biliyordum ve onu yakaladı
ğını zaman lcendislnden hesap ao-

1'8.Cafmı. 
'Komelya hafif bir Stı.yha ko -

pardr: 

- Bildim. Cinayeti yapan Jo -

hansendi. Keruüsi dUğüri g~eid 

Londradaydı. Va.rboro, on11 artık 

yakalamağa. 1U%um kalmadı. O P-U.. 

mbde •• 
- Ne dediniz? Johansen yak~ 

landı mı? J'ohansen burada mı? 
- Kafeste1cf ·uş gibi. BUyük 

Baba Jıı.k ona öz çocuğu gıöi 00... 
kıyor. Johansenin yakala:ııma.stn -
da yardnnı dokunanlar onu ~ötür
ml'lk ve bcri>eri kadmlarmn tcs-
!' n etmek istiyorlar. 

- Vay canma, mühim havadis 
bunlar .... lnkla hemen görüşmem 
ıazım. 

Kornelyn mani olmak istedi: 
- Hayır, fazla heyecanlanma

nız doğru değil, istirahate muh -
taçsmız. 

- Onıı muhakkak görmeliyim, 
- Mademki TSTtU' ediyorsunuz, 

peki. Fakat iki üç dakikadn.n faz.. 
la konuşmad yasak! Yemeğinizi 

yedikt('n sonra tekrar uyumalısı.-
nrz! 

Varboro güldü: 
- Kabul ediyorum, istP.diltlc> -

ıinizl harf1yy<-"n yapacağım, fnl:nt 
Jn:Jtr bi. an c.vvcl görmı>m lazım. 

Kornclyn odadan cıktıktan bir-
az sonra Ja.k girdi. 

(DC'vamı 'ar) 

dinı .. kapıdan baktım. 
- Neler konuştunuz? 
-- \ erde, bir hasır üstiinde ya• 

t1vordu. tık önce kulunuzu gör-
medi. 

- Uyuyor muydu? 
- lnliyordu. Çok hastaydı. 
- 1'erden anladın hasta oldu• 

ğuntı? D~lki seni aldatmak içın 
ynpıyordu. 

- Hayır, sultanım! Onun sesi· 
ni kulunuz kapıyı açmadan duy· 
muştum. 

- Pekala. Neler söyledi sana? 
-Siz sultanıma gidip yalvar-

mamı ve affını dilememi rica et• 
ti. 

- Başka bir şey söylemedi mi?. 
- Hayır, sultanım! Münıkünse 

esl<i odasına nakline deUUet etme
mi istedi. 

-Sen neden gelip bunları ba· 
na sövlemedin? 

- Kendisine karşı çok şiddetlı ~ . ım .• o ~ı 

açtı • kulunuz odaya girme- davrandığınızı ve onu affetmek 

.. 
IJ I B E R = ~mm l)Olfin 

Yaza 

NEZiHE MUHiDDiN 
Tütün dumanlariyle buram 

buram trkanm.ış küçük kahvenin 
kapISJ açıldı; içeri ifrit gibi bir 
ıilzgarla. karışık kar serpintileri 
le beraber yüzü gözti 51D1SıkJ 
yün atkılara sarılmış §işman lbir 
adam girdi. 

Soğuktan şişmif1 ellerile yüzU. 
nU örten kaJm &rgıyı çıkarır. 
ken: 

- Amanın çocuklar! dışarıda 
öyle bir don var ki Uı.§lar çatla. 
yor. diye boğuk boğuk söyleni
yordu. Kahvehane birdenbire 
canlanrvcrcli : 

- Safa geldin Haydar baba. 
Safa geldin.. Hele buyur şöyle 
bakalım.. Sensiz kalınca ağzımı_ 
zı bıçak açm.:ı.yor vallahi.. Hay
dar baba sırtına kai.Iller katmer 
~irdiği sandrk sepet eskilerini 
soi,"<!Il kabuğu gibi soyarken be
yaz top sakalı ha!a soğuğun §id. 
detinden titreyordu. 

Kahveciye seslendiler: 
- Haydar babayq. bir okkalı 

getir... İçi rsınsm ada.ıncağızm .. 
Ey Haydar baba keyfler? .. Gel· 
miyeceksin diye meraklanıp du. 
ruyorduk. 

Haydar baba beyaz kılları u· 
zarunış k~larmın altında yu. 
muk yumuk şirin gözlerile gü~ 
lümsiyordu: 

- Az daha gelmiyecekdim ) a. 
Dün gece k:ıhve dönii.şü Uşütmü· 
şüm. Aksırık tıksırık derken bL 
zim bacı gilnlüklil pamuklarla 
sırtımı iyice bastırdı; yarın gece 
kahveye çıkayım deme ha ftli· 
mallah kapıyı arkasmd~n silrgii
lerim ! diye bir yemin savurdu. 
Yemekten sotll"a kıvrarup duru. 
yorum. Allahları güldür güldür 
kapı vurulmağa b~ladı. bitişik 

komşuların gelininde doğum r ğ
nlan 00.Şl~ıti megerse, bizimki 
pürtel~ çıkınca ben do kapa.Jt 
buraya attım. · 

- Oh ne iyi oldu. Allah bir 
nefeste kurt&. -sın hatWlcağw. 

Ey Haydar baba anlat bakalım. 
ne v r ne yok? 

- Bende birşey yo'k, ne varsa 
sizde vardır .. En Son Dakikanın 
h:ı.vadislerini anlatın bana üçüz· 
lü misaka giren çıkan var mı? 
ftalyanlar<lan kaç esir d;ı..ha a
lınmış?.. Berline kaç bom:.xı 

d~müş? .•• 
- Bırak .. Bırak Haydar il:ıa. 

ba, şu mMallan da bize tatlı 

tarafından anlat sen .. Biraz 1·a. 
faınız dinlensin yahu .. 

Haydar baba çubuğunu derin
ce bir çekti, ta ciğerlerinin içine 
doldurduğu kesif tütün duınıı.. 

·nını burnundan, $mdan sakal 
ve bıyığmm sert ve beyaz kılla. 
rr arasından tüttüre tüttüre bi
tip tükenmeyen hikayelerinden 
birine başladı: 

- Tam _302 ytlnun tıpkı böy· 

Ca 
bir delikanlıydım.. 

- Öhö Öhöö! •• 
Haydar lbaba şaka dolu bir 

öfkeyle uzun çubuğunu sözlerini 
alayla kar§ılayanın omuz başına 
indirdi: 

- Ne zannediyorsun a şa.Ş

kın! O zamanlar beni görseydin 
öksürmek değil ya karşımda 

yutkunamazdm bile. Şimdi Hay. 
dar baba ıdediğiniz bu miskin 
ihtiyar o zaman benim diyen 
haydutları karşLSınea tiıeten bir 
babayiğitti .. 

Etrafını alanlar: 
- Gene de arslan gib;sin Hay· 

dar baba .. Hepimizi cebınden ~ı. 
kanrsm maşalfa.h 1 

Şirin ihtiyar acı bir yadın 

tahasürüyle: 
' - Nerede o giinler! diye de· 

va,m etti.. Ben o zaman Erzuru
ma t:a:bi bir kasabanın t.apu kli. 
tibiydim.. Beni Rumeline nak
letmişlerdi. DUrtUnUn bir kere 
O kıs kıyarlıette Ana.dolunun 
bir ba.§ından kalkıp Rumclinin 
bir ucuna gitmeği ?.. ş:mdiki 

memurlar bir yeyip bin şütcret.. 

sinler .. Trene .. Otomobile kurul. 
dun mu on beş gUnlük yolu iki 
günde safa ve rnhatla bitirmek 
nerede, krrrk dökük yaylılarla, 

at, hazan da merkep sırtında 

posa gibi totul~ ana.n<lan. 
emdiğin süt burnundan fitil fr 
til gelerek o garip yolculuklar 
nerede~ Neyse uzatmıyalrm!. 

Yampiri bir yaylıya zorla teda
rik ettiğim sıska bir hayvan ko. 
şarak y<.•la düzüldüm. Burnun
dan kıl Gldırmıyacak kadar titiz 
ve b~uz bir arabacıya tesadüf 
etmi tim. Uk gürıü f\Ôyle böyle 
geçi ik dQ.hıı önümUzde-on dört 
günlük ıssız bir yol vnrdı ... tıdn.. 
ci gfu ü ak.sam ezunına doğru 

tipi dindi. Etraf bembeyaz can
sız bir sessizlik içinde mt.çhul 
ve garip ufuklara uzanıyordu . 

Tam bir ormanın dönemecınden 
krvnlırken. bizim yaylı küt diye 
sol tarafına bin<lirmez mi?!. u_ 
net ~mbacı nğız dolusu küfür 
fer savuıarak yere atladığı gii:>i 
izbandııt tavriyle karşıma di
kildi: 

- ln aşağı efendi! 
İndim.. Ve - haydi e;birlL 

ğile şu arabayı tamir edelim dı> 

akşnm olmada.İı bir köye vara· 
hm - diye söyleniyordum. 
Arabacı kımıldamadı bile ... 

Dimdik karşımda duruyordu .. 
Elim; omuzuna dayayarak yarı 
te~vik. y.ııı tehdit: - Hay<li' 
Ne duruyorsun? diye tekrarla· 
dun .. Herif yaban domuzu gibi 
sinirlenerek homurdandı: 

- Benden sana hnvn· yok 
Fen kasa.b~ Yfl döneceim' Aıtık. 

- Pf"ki ben ne ynpacaım?! 
- Ornsmı seninle Allah bııiı. 

le knr tipis•yl..-. göz gözii g'irmc· 
yen bir giınünde Erzuı umd'.l ı 
yola çıktık ... Ben o zaman yirmi 
ikisinde, tR..r bryrkh arslan gibi Bak ~u yoldat inersin .. 
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niyetinde olmadığınızı biliyordum. 
Nasıl gelip söyliyebilirdim? 

Valde sultan başını salladı: 
- Ah seni gidi kurnaz tilki. 

ah! bütün bu yalanlarla beni kan
dırd1&rıru mı sanıyorsun? 

Ve birden hiddetle yerinden 
kalktı: 

Hare-rnnğasmnı yaka<-ından tu
tup :) ere .çarptı: 

- Alçak köpek! ben senin bu 
derece nankör olduğunu bi:mez
dim. Sana birçok işlerde itimat gös 
tenn:~tim. Meğer sen bir inci ta
nesin<> bil" satılacak kadar baya.~ı 

bir ndammışc:ın! 
Elmas ağa yüzü0 tü •ere düş-

müştü. Bir türlü kendini toplayıp 
kalkamıyor ve valde sultanın a
yakla: ına sürunerek yalvan}'ordu. 

- Vallahi lmlunuzun hıçbir su· 
çum yoktur, sultanım! sizden izin
siz göıüstüğüm için beni "affediniz. 
Eski hizmetlerime bağışlayınız bu 
tedb. . l'ği . ' ırsız ı nu .... 
Va~de sultan hiddetinden ateş 

püskiiı üyordu: 
-Ben, çoktanberi sağa sola 

haberler götürüp getiren bir takım 
fareleiin s..rayda dol.tŞtı!clanm ha· 

il 

karşına bir kulübe yahut bir in_ 
sanoğlu cıkar. 

ArabJ.CI koc2111an eliyle bana 
uçurumlu bir geçiyolunu işaret 
ettikten so~ karların içinde 
yantistü debelene.'1 sıska beygi. 
rin yanına gitti. 

Yannnda kaim ve zo~ b~r 
kamçıdan başka bir silah namı
na. bir şey yoktu. 

Hiddet ve çaresizlik kal'§ISil1-
da kan beynime vurmuştu. Her 
şeyi gÖ7,e alaı-ak herifi tepele. 
meği kuTdum. Kamçımı kaldıra-
rak belinin ortasına var kuvve· 
timle indirdikten sonra bağır • 
dım: 

- İnsmlı yol ortasında bırak_ 
mağı senin yanma koymıyaca· 
ğnn mel'un herif! 
İkinci kamçıyı indirmeme l:a1-

m&.dı, herif azgın bir su aygın 
, gibi gUrlircrek karları savura 
savura yerinden fırladığı gibi 
belinden kcx:aman kamasını çe. 
kerek üstüme atıldı. Kamçımla 

müdafaa vaziyeti almnma vakit 
kalmadı, k;..rnnlık ormandan bir 
köylü fırlayarak aramıza girdi: 

- Durun delikanlılar! Durun 
hele! Ne oluyorsunuz? Ne var? 
Araıbacr soluk soluğa:· 

- Bu kınk yaylı ile bana zor 
balıkla yol aldırmak istiyor. 
diye homurdandı. Az. daha eli
mi kana bulayacaJ..."trm! ... Var ne 
haliniz varsa göriin ! 

Dedikten sonra sersem ser
mse hırlayan beygirin üstüne 
atlay~rak bizden uzakla.~';-g 

basladı. 

KöylUylc karc;ı karşıya kal. 
mıştık.. Adamın fıldır fırdır 

gözlerı b· na nca.yip bir' 'ürperme 
::revıyord u. 
Evhnmımı cyne.rck: 
- Haydi! dedı.m ne yapacağı· 

mızı soyl" bakalım? 
Ad~m eliyle dik bayırın ta 

ılerisini ışaret ederek: 
- Sen bu gece} i nah burada 

gecirecelcsin, dedi. 
- Neresi orası? 
Esrarlı bir gülilcl1>: 
- Bir lw•. diye cevap verdi. 

Cadılı han! 
- Cadılı han mı? 
- Başka çare yok!.. Bizim 

merkeple seni bayırdan indiri. 
rim ... 

Belimden omuz başıma k~ar 
diken diken iirpererek: 

- Merkep nerede 9 diye sor
dum 

- Ormanda... Odun yiiklmiş. 
tim sırtmn ... 

- Peki sen nere} e gidecek
sin? 

Aksı b!r iı:tikamet göstererek 
eevap verdı : 

- Ben t : l:!?. fa ~d~f'Mm . 
ı=ıuna yol göcıtc.rdikten sonrn 
tekrar bın;aya döner, odunlan 
yükler köye yollanrrnn. 

be .. , lıyordum ama bu tareler a
ra mJ.ı enin bulunduğunu tah
min l'trtıemiştim. Haydi defol kar
şımdan .. 

Elr.ıasağa. valdf. ultanın hıdde 

tı ya J .tıklan 0nra na ıl o · 
kend .. ını alfadcttıreccgındcn ~ 

rnindı.. Derhal >erlere kadar if · 
terek '&ide sultanın yanından çık· 
tı .. rloı:'.'l'Uca oda ına critti ve ken
dic:ini yatağına attı. 

Elmao:;ağa inciden lalnn vazgeç
mışti. 

1-latt? oda ına ~elirken knpı no
betçi--ire. 

- Recep reıs beni ararsa, ken
disini göremiyeceğimi söyle ve bu
raya kabul etmezsin! 

diye şiddetli emırler \enniştı. 
Elmasağa yattığı yerde güçlük

le nefe .. alabı.ıyordu Valde sulta· 
nın yanında o kadar sıkılmış. o de 
rece korkmu~tu ki ... 

- Bereket versin böyle bir hr
tına ile tehlikeyi atlattım. Daha 
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Kese.mı ~ıkal'Ql'S.k herife ıki 
gümüş beşlik bahşis uzatınca 

derhal ormana girerek odun 
yükliı merkebi getirdi. Odmılan 
İndirdi, blı·ine beni bindirerek 
bayır aşağı inıneğe başladık. 

Beyaz ı ~ız karların üstUnc 
nkşanun alac.a karnnlığı yay.ıl. 
mağa başlamrştı. Cad!lı han gö· 
ıiinürtle yoktu. Anlatılmaz valı. 
§1 bir his diken diken tüylerimi 
ürpertiyordu.. Köylilye 'bir ~ 
sormağa cesaret edemiyordum. 
Artık dar bir geçide inmiştik. 
Yanım.sıra düşe kalka yilrüyen 
adam birden merkebin yularım 
çekerek durdu. Acayip bir sesle: 

- Cadılı hana geldik. Dedi. 
.Artık in burada! 

Ben Cadılı han nerede? diye 
etrafıma bakmrrken, köylü :. ll 
tarafta izbe bir yeri göstererek: 

- lşte bur.;ı.sıdır ! dedi. 
Gösterdiği tarafa bakınca 

karların altına sinmiş siyah bir 
künbet gördüm: 

- Sen benimle oraya lıadar 
gelmiyecek misin? 

Garip bir bakışla lM"'ı)ıul bir 
yere bakarak: 

- Hayır ben gclemem! diye 
gülümsedi. Ben tekrar yoluma 
döneceğim .. Hem .. 

- 'Ey söyle bakalmı hem. 
diye neye durdun?! 

Köylünün dudaldan hafifçe 
kıpırdatt:Iktan sonra etrafına 

üfleyerek: 
- Efendi sana doğnısunu 

söyJiyeyim mi?! Buhan tekin 
değildir! .. Böyle sendn gibi yolda 
çaresiz kalan niçe yolcular ••. 

Sözilni.i keserek dehşet dolu 
bir bakışla yüzüme bakarak 

·sustu. Kafatasmıd3 bir zonkla..·· 
ma duyuyordum. Gözlerim ka... 
rarmıştı. 

Köylüye bağtrdını: 
- Söylesene be adam! Bir çolt 

yolculara ne olmuş! 
- Nene gerek.. Bırak söyle-

miyeyim daha iyi.. XüregU'.e 
•1..-orku vermekten başka neye 
yarar? Allaha tevekkel ol.. Oku 
üfle uyumağa çalış.. Yiyecek ta· 
nen varsa eğer, yarın kalkar 
yoluna gidersin .. 
Taş kesilmi~ §aşkmlığım kar. 

sısmd;ı. köylü merkebine atlaya. 
ıu.k: 

- Allah muinin olsun! dedik_ 
ten sonra dik yamaca doğnı 

merkebini sürmeğe başladı.. 
Öyle taş, gibi ne kadar yapa

yalnız kaldığımı bilmiyonmı

Vücudumun acayip acayip uytl§" 

tuğunu duyınağa başlayınca 

dişlerim biribirine çarparalc ken. 
diıne gclnıeğc ~ştmı. Karla
rın arasında donup kalmak mu
hakkaktı. İster istemez Cadılı 
hnna dôğnı hızlı ndmılarla yn
rümeğe b3.~ladım. Anı S1l"a kam
çıyı tutan sağ kolumu kaldırı

yor ve cesaret almak için çizme. 
!erimi kamç.rlayor, donmağa 

bas1amış dudaklanmm a.rastn"' 

dan, cadıl~n kızdırmamak, için 
hnfif h'lfif bir ı;arkı mınldan1 
vordum. 

(Somı tN?nJI) 

ağrı b!r ceza gorebilirdim. O za
man h:ç kimseden şefaat göremez
dım 'Padisah da bura'ia yok .. ha· 
lım ~ rur.an olurdu. 

dıyı! soylcni ror ve rnutemadıyen 
alnmdnn akan terleri siliyordu. 
Elm:ı:sağa çoktanberi sarayda hiç 
kım;eden böyle hakaret görmemi; 

ti. 
\ nlde sultan onu çok tahkir et· 

mı!;, çol~ hırpalamıştı. 
Yattığl yerden • biraz sonra • 

~ ~l\ aşça b~ını kaldırdı .. geniş bit 
nele; aldı. 

-Acaba beni valde sultana kim 
gamazladı? ah şunu bir keşfedebil 
sem.. 

diye düşünüyor ve bir taraftan 
hakaret gördüğüne di~er taraf tan 
incileri kaybettiğine y::ınıyordu. 

Recep reisle bir daha görüşme
lerine imk1ln kalmamıştL Zaten 
Elmasın bac:ına btlttin bu f elAket· 
leri getiren, hep onun inci iptilisl 
değil miydi? 
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BOtlSA 
11 NİSAN HlU 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
ıoo Liret 
100 lsviçrc Frc. 
100 Florin 
100 Ra~1~mark 

100 -Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peçcta 
100 ZloU 

5.24 

132.20 

30.79 

0.9975 

12.9375 

~f\PARA 
\ RAY.AT YARIŞININ, 

DİREKSİYONU DUR 
~----_........ 

1 
100 Peng!S 
100 Ley 

3.175 
31.1375 
~0.745 

T. iŞ BANKASI , ,~~~~~~~~~~~~~~-

• TÜRK TfCAR~T BANl(ASI A~ 
J(UPONLU VAD~Li MtVDUAT 

1 ~ 

100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç kronu 
100 Ruble 

E ham \'e tah\'llılt 

Sıvas • Eı-zurum birinci 
tertip 19 00 

UçüncU ., 19.00 
Anadolu dcmlryolu b!r iki 40.35 

17.4.1941 
8.0S Ajaruı 
8.18 B1ru 

parçalar 
8.U ICv kadmı 

12.ss Banr 
flU'kılar, 

1%.lSO Ajans 
11.05 Hafit 

~kılar 

13.20 Karıı;ık 
program 

18.0S Radyo C'8Z 

orkeetm!IJ 
18.ü ln<'RelU. 

'te~rtt 

19.ıo Konıı,nua 

19.St' Ajans 
19.45 Konuşc:a 
19.60 Beste 

llCID3i \C 

aarkdar 
20.15 Radyo 

gB7Alte81 

!0.45 'nno Ro86i
ıtln p131daır 

ı.oo Dinl(')icl 
istekleri 

ıı.so Konu11ma 
21.45 Radyo 

orkeııtrası 

22.so Ajan 
22.45 Damı 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye planı 
ı;ılDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs 

ı Ağustos, 3 lkincttC§r.ID 
tarihlerinde yapılır. 

' 941 ikramiyeleri 
ı o.det 2000 LJık = 2000.-Lira 
8 • 1000 • ı= 3000.- • 
2 • 750 .. ı= 1500.- • 

' • 600 • == 2000.- • 
8 .. 250 • ı= 2000.- • 

3:s • 100 .. ı= 3500.- • 
50 • = 4000.- • 

ı .: • 
20 .. = 6000.- .. 

Acele satılık köşk 

Kartal YakncıkUı nezareti fevkalli 
do uört tarafı açık \'C duvarla malı- ı 
dut bahçeli 9 oda tlç salon ve iki mut-

1 
t'Jk ile 3 daireli her dalrcsl ldrayo. ı 

\'erilecek gibi blr ld1k o.cclc satılıktır. 
Talip olanların gezmek ve konuşmak 
ic;in prı.zar gtlnlcıi öğleden sonra için- 1 

deki .f:ahiplcrlne mUrnca.at etmeleri. , 
.Jl•••••••••••••l ı .Adres: Yakacıkta 236 numaralı Fu-, 

Doktor A. EmanueUdi o.t bey kö..cıkU 1 
Slrkecldeld muayenehanesinin --------------

Ltıtim!Ald dotayısllc nynı sırada Acele satılık yalı arsası 1 
Merkez f..okantası Uzcrine nak. 

Tlıı••• lctml§Ur. 

Acele satılık kö§k 
Bnkırkö~1lndc Yenimahalle istaS)'O. 

nunda bir tarafı 10 temmuz caddesi 
diğer tarafı istasyon hattı 13 No, lı 

J O odalı ve salonu havi her katta 4 

oda. olup npartıman §eklinde kiraya 
clveri§ll bir lt6şk acele satılıktır. Talip 
olanlıınn,ı;czmek için pazartcı!i günle 
ri konuşmak i<;in Ycnlpostane arkasın 
da Dilslzzad hanı kahveci bayan Ha
Uccye mUrnenat etmeleri. 

ZAYİ - İstanbul kambiyo mUdUr. 
JUğUndcn 6 nylık 40 llralık kambiyo 
]{~ğıd? 29Hl /6.l.941/ dosya 64.3 kay. 
bolmu~ur. Yc:ılslnl çıkaracağımdan 

<'Sklsinln bUkmU yoktur. 
Ellsabeth Wollt 

üsküdarda paşalimruııda tOtün de. 
J>08U yanmda değirmen karşısında ya
lı arııaamm her iki tarl\fında bir kAglr 
aükkAn .l\o Uzerlndo k9.g1r bulunan 
ev acele satılıktır. Talip olanların 

DilsJ..zza.dc hanında kahveci Bayan 
Hatıceyc mOracaatları. 

ıunur. 

Birinci Smıf Mütcha "''ı; 

Doktor 
Nuri Beller 

Slalr ye Jtub H88talıkları 
Ankara Caddt.'ld ~omarıı: 11 

Muayene saatleri: 16 dan 20 yı 
kadar 

ıstan.bul B•l•d iyesi 
ııanıarı 

Suadiyec!" Cami sokağında makackm şosa ve adi kaldırım inşaatı açık 
<>ksUtmeyc konwlmu~lur. Keşi! bedeli 3844 lira 15 kuruş ve llk teminatı 283 
lira 31 lturuşlur. Keşif ve şartnamesi zabıt ve muamclAt mUdUrlUğtl kalemin 
de görfilcblll ... ihale 21.4.!l!ll p&7 '.!.rt<'si gilnü gaat H tc daimi cncUmcnde ya.. 
}>üa.caktır. T!ıliplcrln ilk temine:; makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden 

gün ewel bel.:cHyc fen işleri mildUrlüğUnc rnUracaatıa alacaktan fenni eh.. 
Uyct ve 941 y:1ınn ıı!t ticaret OOaSI \esikaiarlle ih~le snnu muayyen saatte 
dalmt rncümr~dc b:ılunm!lları. (2700) 

l~anbul Levazım amir"iğinden ve.riı;-'1 
L 11arıci askerı kıtaatı ılanıarı _ I 

Keş:t bC'c!eıı 16,ilvS Utıı. 813 kuruş olan PoıaUıda tamirat pazarlıkla yap. 
tınlacaktır. lhıılcsl 21.4.041 paz.ırtcsi gUnU saat 14 te Ankarada M.M.V. sa
unalma komtsyununda yapılacakur. Kati tcn:inaU 2537 lira, keşif evrakı Si 
kuru.,'18 kom11l"Ondan alınır. Ta'ıplerin bcllı vakitte komisyona gelmeleri. 

(22S5 - 2976) 

* ::: * 
Beher kıl06U 24 kuruştan 210.00<' kllo bulgur müteahhit nam ve hesabı-

na açık eksılbne ile ı.atın alm:ıc:ı.ktı!'. !halesi 22.4.941 sah gUnU sıı.at 10 da 
Erzurumda asn:cı1 saunalma koırusyonunda yapılacktır. İlk teminatı SiSO 
liradır. Talıplertn bel~ ı.-akltte komtsyona gclmelerl. (2263 .. 2824) 

ıı::ı·::: 

KC§lf bedeli 62,192 lira 83 ku~ş olan mUdürlyet binası pazarlıkla ek
siltmeye koacıuştur. Teminatı 4359 lira 65 kuruştur. İhalesi 21.4.941 pazar. 
lesi günü Baa.t 15 te Eski§ehir:fa wıkerl satınalma komisyonunda yapılacak
tır. Ke§lf ve plCınlan 311 kuruş:ı komisyondan alınır. Taılplerln ehliyet ve. 
slkalarile belı\ vakitte komisyona gelmeleri. ·(2289-2019) 

Nafıa ekaletınden: 
2.5.941 curıuı gUnU saat 15 tc Ankarada Nafia vekAleU binam içinde 

malzeme müılil • ll\ğtl odruımda toplı.nan malu:me eksiltDl(' komisyonunda 
ı {;366) Ura .mu?ı.ı:ınmen bt:dc!U 3 adet kütüphane ne 3 adet ma.sanm kapalı 

zarf usuıne e~::slltm .. si yapılacaktır. 
..Ekalltme ~artnamesl ve teferrUatı maı.zeme müdUrlUğünde görülebilir. 
:Muvakkat umina'. {402) lira (45l kuru tur. İstckUlerln tekllt mektup. 

tarmı mııvakkat teminat ve oartname.slndi! yazılı vesaik ile •birlikte ayın 

gtin .saat H e kccbr m:'21r:flr kuml.<ıyona ın'lkbuı mulıabıllnJe Hrmclcrl ıa. 
zımdrr. (2133.~995) 

PARAM 1 BURADA -·.(LET 
<fj 

\ 

~ ............ ~i 
-~·· .... ··~ 
inhisarlar umum 

mUd orı üğ ünden.: 
ı - Mcvc.'Ut şartname, numune ve pllinı mucibince 360 adet knpsUJ lA&. 

tik kUlCı..'ıı p'.!.Zll.rlıkla satın alınacaktır. 

Il - Mulınmmen bedeli 1080 Urn muvakkat teminatı 81 llnı.dtr. 
lll - l nza:lık 24.4.941 pe19 mbe snnn saat 14 te Kabatqta levazım ve 

'lltlbayaat §Ubcslndc alım komisyonunda yapılacaktır. 
ıv - Ş!\rtname sözü geçen ~beden parıısız aımabiJ,ccc#f gibi nQ.mune, 

plAn gör'.!lebrJr. 
v - ts~ek:Uerln p:ı.zaılık lçl:ı tayin olunan sün ve saattc yüzde 7,5 gil. 

venrue para.siyle birlikte mczkClr l>omb•yona n:Uracaatıan. (2791) 

İstanbul berberler cemiyetinden 
Cemiyetimiz ta•'Cfından yaııııan tcşcl>bfısat Uzerinc permanant maklnıı

Ieri badema dl.ıkld\nıarda mUhUrlc:ıcceğind-:!n, makloclt'rl olanlann 23.-1.941 

çarşamba gününe kadar allika'1nr arm ccmlyctc mümcaat ederek ksyıtla~ 

nı yaptırmalan, kayıt haricinde kalanların haklarını kaybedecekleri blldlrlllr 

Tür~iye Cumhuriyet 
AKTtF 

• ~er kez 

Kaııa : 

AJtm: SAfi Kiloı;ram 
Banknot . 

72.603,480 

Ufaklık . • • 
Dahildeki Muhabirler : 

Türk Lira.al • • • 

Hariçteki &lubabirlcr : 
Altın: Safi Kllogmm 11.761,848 
Altına t.aııvW kabil acrbest dO

vlzler • • 
Diğer dövlzler •e borçlu Kllring 
bakiyeleri / 

Hazine Tabvlllerl : 
Deruhte ediJcıı evrakı nakdiye 
lıt&rşılığl . 
Kanunun 6 • 8 maddelerine tevfi· 
kan Hazine taratınd&D •Ald 

tedlyat • • • 
Senedat CDzdaru : 

ncaı1 Senedat • • 
f'Abam ve tabvllAt cOZdanı: 

' 1 

Deruhte edilen evrakı nakdi· 
yenin karşılığt esham •• 
tabYi.IAt ltJbaı1 kıymeUe 
8erbe9t ır.bam ve TabTlllt ı 

A nuuıl :ır : 
Altm •e döviz 11zertne a•ana • 
Talı.mı üzerine a1'&D8 . 

• 
• 

Hazineye lwıa nd a•ans. 
Hazineye 3850 No. kanuna ~re 
açılan altm karşılıklı anm . 
Hlaaedarlar • 
Muhtelif • • • • • • • 

102.122.602,88 
5.5'10.377,-

913.507,19 

355.113.24 

l 6.5·13.980,22 

-.-
40.626.905,92 

158.748.563,-

20.230.442.-

270.659.89i ,24 

45.787.958,93 
7.926.616,17 

6.765,02 

7.808.722,-, 

126.084.926,ni 

108.6UU87,07 

57.110.886,14 

13s.ıns.121.-

2i0.6:S9.897 ,2• 

53.71'.573,10 

133.900.413.'l'l 

4.:S00.000,-
8.i51.0S'7.'4 

775.886.579,-

Bomaayada .. emlAkl olan vatanda,ıara 
Harlclye ,·ekiktinden tebliğ edllınf tir: 
Romanyacl:ı ablreı: neşredilen bir kararname mucibince, ccnebllcrln 

mllll iktisat Nczaretmden ver'...lml,ş bir müsaade olmadıkça Romanyadaki 
cmlA.k, hukuk · ·e mcnaiiine alt tıuıarruf muamelelerinde bulunamayaca.k
ıarı; böyle bir n~Usaade istihsal cılllınekslzln yapılacak tasarruf muamcıeıerı 
ile normal muameleleri ve banl<alıı.rd:ı mC'lrd;ı kıymetlere müteallik taaarruf 
nıuamciclcrinin hukukan batıl addectilcccği; Romıınyııda ikamet ctmcıpckl 
beraber orada !:ıu gibi emlak, lı•ıkuk ve m . nafie mnllk bulunan cenebılcrln 
ise, Romanya nrazl.slnae tedavUte l'ıkartılmııı bulunan bllilmum tahvlllerlc 
nama muharrer olmayan kıymetli senetıcrl hfunll olduktan taktirde bun .. 
ıar hakkında ~ısan 1941 nlhayctınckadar, Romanya sefareti ile konsolos· 
Juklarma bir beya.ncııme vermekle mUkcll'!f olduktan; ayni mUkellelcfi • 
yellerin bu glbı esbnm, tahvll!t ve senetleri mevduat olarak kabul etm· 
bulunan b:ınlm!am dn §amil c.~duğu Anka~dakl Romanya sefareti tara 
fmdan bildirllmlştir. 

Keyfiyet ai&kauar Türk \•a•...mda§larmaı itWama vazolunur. 

'l'W-lliye -.a 11arıyet1 

ZıRAA T BANKASI 
K.unıl~ tanb.J: 1888.. - ::)ernıayesı: 100.UOU,UOO Türk J..ıra..~ 

~ube ve Aıans adeclı: 265. 
Zıraf ve tıcari l1tr1 nevı banka '1JZuamelelm. 

Para blrtkttrelllen: ~ Ura lkrs.mlye rertyor. 

an.at Banlt&8mda ınımtısrab ve Qıtıarm tasarroı ııe~-.y.•~-.,,:. en u 
., 11ruı tıaıunanlara lfıDede • defa .-.Pldleceıı kUr'a 01.1 qağtdak> 

CM&ııa core i.kr&ıtıiye aağrtılacııktır. 

c Mled t.000 llnldl ı.oocı Ura 100 aded 50 UrahİI 5.000 1ln 

• • M • a.ooo • m • ıo .. •.808 • 

• • ~60 • a.ooo • uıo • ıo • uocı • .. • lOQ • &.OOI • 

OIKKA T: BeeaplarmdalD paralar bir sene tclnde ~ Uradaıı &Şal 
3tıpllyeııJen tıcramJye Clkblt t.ıı.k<11rde % 2() tazlas1yle Yerllect-ktır 

K~I" • • •r: 11 Mart. ıı Baziran 11 EylCll, 11 Blrlnclkft.nun tarihle. 
rinde yaprhr. 

Bankası 12 ' 4 / 1941 vaziyeti 
PASlF 

&-rmaye 
lbtJyat aqe.t t 

A.dl 'H fevkaia.ôe • • • • • 

Buswd. • • • • • 

rdevüldt'Jd Banlmotlar ı 
Deruhte edilen eTrakJ nakdiye 
Kanunun e • 8 inci maddelerine 
teTflkan Haztn• ta.ratmdan ••Jd 
ted~yat. 

Oeru.bte edilen eTr&la ııakcıtye 

oa.klyeat • 

Kar~ tamamen aıtm o1aralı 
UAveten tedavtlle vazedilen 
Keeakont mukabili Ul•eten ted&. 
qzed.. 

Hazille1e yap:•.,n aıtm kal'fllıklı 

nam mukabW 8902 No.b kanun 
mucfbiDce U&•etcn tedanıı. n· 
11edilen · • • • • 

MEVDUAT a 

"""" Urul ı 
Altm: Barı Klloeram 877,150 

a8:W> No. IEanuna g-öre Bazilaeye 
llÇllaD &"8.D.I mukabW tndl ohr 
nan aıtmıar: 
sa.n Kilogram 55.Ml,930 

Divb Taa ......... : 

Altma tab'l'lll katıll d&rbler • • 
Diler döTlzler .,. alacakb ım. 

r1DS lıeld191ed • • • • 
Jlıllııbhıltı • • • • • • • • 

6.188.666,15 
6.000,000,-

158. 748.563,-

20.230.442, 

138.518.121,-

17.000.000,-

250.000.000,-

72.000.000.-

55. ll~. 058,51 
1.233.782,0~ 

78.12i.167 ,90 

.. 
27.272.991,28 

Lira 
15.000.000. 

12.188.666.l 

47'7.1518.121· 


