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İtalyanlar nasll 
rduteselli oluyorlar 

1t.alyan1aı- kenet! mı.ığlfıl'ıiyetlPri
ni 17.ah ve t<'fsir icin nı> söy. 
lf>rlersc so) Iesinler. Buna. b'r 
dlyeceğimız olamaz. Yalnız hu 
açına sapnn 1aflıın Türk ;:r"~

buatma mal etmesinler. O za
.rr:3.ll bunlar Türk malr değildir 
demek bizim için bir borç olur. 

Yazan: 
Btiseyıa·Cablt Yalçın 

it:ıı a.n resmi ı•roııaganda ma-
1-aınlıırmrn Jtal;rnn milletini ııhlat
fllak için kullandığı bir 'a,..,ııaduu, 
"Jra:'.'ıı dü~tükçe, hah ... <'hni~tik. ,\y
ııı usulün hnlfi mat.bul '.- mel'~P 
tılduı;'llııu son hir delili ile ~firdiik. 
l:uının dola~ 1-;iyh· bize de tuallfı 
1,u lnr. 

Oku3 ucularınıı.r. pek ala bilirler 
.ki sehriınizdc !;ıkıın "Beyo!i;hı" di
~ l' bir ~az(•tc vHrılır ki hunun 
'l'ürl,liikl(• bldıir ıılit~.a-.ı ~oktur; 
'azetc t~ımaınrıı bir ital~·an or~u
ııı:Jır. J'aknt bunu ~ lnız biz biH
ri:r., halya. ~iznıt>-.i i':lnrlf' ) a~ıyan 
Jt.nh"anlar hunu ner<•dt•n forkt•ıle
hillrler? Giiııiiıı birinılt\ :-.nbahlt•· 
J in ı.;-n:wt Plorini uçurak ı ... tanbul• 
ılan <,wkilmis bir fcll{raf ı.;-iiriirlrr 
'e bu teJg-raft:a "Ilt•yoğlu" i ... min• 
de bir ;:azr.i.cdf'n nnld<"n ban mii
taıealanı. ksadiif <•d<'rlı•rse hu ~-a. 
z11 ı Tii rk l'fkfı.rı urn umİ)'t•..,indı•n 
al,setmi ... bir 1ıa~a di)e kabul et· 
nıern lt•rinr. imkan 'ur mıdır! 

hul)an ııroııa:::anda?-11 bazı \akıv
ları İt.al.) an ~ıalkmu luırş1 b.ah w• 
~ ıt t;e, il t:'tml'I~ m<"<'huriyetini dur
duğu 7.amun, doğrudan doğruya 
1' •neli nam \o lıN:nbm:ı SÖ.) lt•ıne
\1(1 lnı.ulan J nbaııcı bir mllletln 
mut '"· S1 •!ibi İial) an millt"tiıw 
"iİmtl"ğf' kalkması bir lmlıı ııanL ,.n 
rul'tllıiı'Wmlen ıwk farklı bir hare
hı:.-t midir'' ltah an resmi ma,.:uu. 
I· rının bö~ le hir hill'\ t• fl'ı;.ı•bbii ... 
1•hıwlt•ri hakikatil' C(:ııebi mc·nılc 
ketıPrdc tam:uıwn l,c•ıııtil<'ri ah') h
h•rinde hir ııropat:'arıda 'fü·ııda gı
tiı"lluz mi:" CiinJ.ıü onların hıılka 
kC'n li nam 'l' Jıt',..uplarma hitap 
<·tı1v•kt l n C<"kirıt>rcı. ('f'Dt>lıi bir 
11 •illt'tiıı adından bfHade~·(· kalk
?taln.rı İhılyun halin Uf'zdindt• Jıic 
1tıbarları knhnadıi!;ıııı. ..,özh•rine 
khn .. !'nin in:ınmadığmı j,pat ctme·1: 
ffll! Jstc hal,\ aıı propıı~anda nıa. 
,,ıuııtarmın bu dola.ınhat;h ..ı•ha•h•t 
'o itiraflarmdnn anlı.)oruz kf ital· 
\ada Tiirk nıntbnatıııın -,(iziinc j .. 
lııı~ a ftiiki'ımt•tiııin :re .. mi be~ ana• 
loıdan :tl11ul" itimat ~lifüor! 
R<ımad~ ~ıkaıı jJ t\l<•,, ... agı:,t•ro ga• 

'"tesiııin 2 Ni!>an 1arlhli "il.) ı...rnda 
1 laııbaldım !;Pkilıni~ bir 1 d~1'11.f' 
l;ürü)oru:r. 1ô "B<'yojhı" ~a:r.t•tesi
Uin "arki \frilrnda Ken•nin dıiı;me· 
si Uz erine ) azJr~ bir maka leyi 
hiltlirl) or • .Bir ltal~-;ın mağliıhi • 
H'Hni maıur giirnıck 'e tC\ il et• 
llJek için st>hrimhılc bir 1tnf~·an 
tarafından ileri ... iırül<'n fikirler 
itaıl ada Tiirk matbuatına mal c
ıldnwk istenilmistir! Baska. türlü 
01sal lir bu kada~ 7.ahmf•fo 11t• ha. 
f'Ct \ardı':' ita.lysda. intişar eden 
~"tı:r.eh•lerin hepsi bu hezinwtin e
h"nınıiyrtini 'küçültmek için elle. 
lindcn geleni yapnıı~lıırdı. Onla• 
l"ln Ytınmda i ... tanbuMaki Halyan 
~all'f<'t>.inin sfi7leriniıı ne kıynıeti 
olabilirdi? Bu ~azetc Jt.al~ an eJ'ki~ 
l"J •unumh esine ancak bir Tiirk or
~anı zaıı~ettirilmek (tola:n ... h ledir 
ltl dikkat '" a.Jiiknya de~erll ola· 
bili • or. 

"lleyoğlu" nun bn münası•bet• 
le neler 5'i~lt·miı, oln<•ağı kolny<'a 
k~ tlrilcbllir. ital) arıların Kereni 
tn1&dafaadakl mak. ... atlan münı1<ün 
Olduğu kadar dayıınmaktan b:ışka 
hlr t•y değilmiş, K<'rl"n miidafile• 
ti_ ~ir ınut'lzc yaratım~lar. Taraf~ 
~rlikJe körlesmi~ \'e yalancı pro
Pagauda ıarla :r.chlrh•nmiı; olan 
.kiıns<'Jerin hep-.i bu muannit ve 
~ayranlık \erki muka,·<"metin de
K<'ıinl t~llm cdermi .... 

• Ualyanlar kendi mağlühi~ <'t.leri
~ı iıah w~ fcııJr için ne si)~ lcr
~ rse sö~Ie ;inler. Duna bir dl)e«:t->
~z <>lanıa7,, ı·a.ınız bn saçma ıs.'l. 
ı>a.n lilnan Tiirk matbuatma nıal 
etrn~inl«'r. O ziıman bunlar Türk 
;:.al~ değildir demek bh:im it.;ln bir 

1Milli ir11tihan 
( 

• 

Miifle/!I( Mil'<itifddsıl 
4lmôn /ai/rruzu 

Yunanistanda harekat sahasını g österen harita 

Vur an=standa 

Muharebe 
bOtOn 

şiddeti le 
devam 
·e'diyor 

.. 
Almanlar 

iki günde iki fırka 
kaybettiler 

---o-

Garbi Makedonya ağır 
tazyiklere rağmen 

İngiliz ve Yunan 
kıtaları ınevkilerini 
mu haf aza ediyor 
Atina, 18 (A . .\.) - B. B. C: 

TASNiF iSi BUGÜN BiTiYOR . 

Anadoluga gide
ceklerin numaralı 
biletleri hazır.landı 

Her biletin üzerinde hamilinin hareket 
edeceği tarih te yazıh olacak 

Devlet va.cııta1arile Anadoluya git. 
tnek ist.c>yt>nlerin kaymakamlıklara 

,., rdil<led lx·yannaınclerln iskele ve 
istasyor. u:.ı: ... rine tasnifi 4,ıine dün de 
vlli\yctte devam edilnıililir. Bıı tas_ 
ni.ı işine bugün de devam olunmak -
tadır. 

DUn de yaz<lıgımız gibi tasnif işi 

blt{J1:dlkten sonra gidccf'klere sıra 

.numflı"alı bilet tew.i edilecektir. Bu 

Evvelki gece 
Londıaga 

Çok şiddetli 
bir hava 
hücumu 
yapıldı 

bildl~r. ıılAkadarınrın evlednıa gon • 
fleri!PCl'klir. 

Biletler tC'\'zi edildikten ırıonra ıki 

gUn ı:ıv\•clden ga:ıl'telerc verilecek iJAn · 
lıırln· n..ımnra ınraıırn.<\ göre tren veya 
\ npuru:ı lıareket ıu:ı.n ti krndileıine bil. 
dirileceı.:tir. 

Bu .~atıah alakndn rıardan aldığıtmz 
malür~nta nıızanın biletler hazırlan _ 
mı trr. Her yolcunun hıuıgl vasıta ne 
''" hangi tArihte hareket ed<':ceğ!, taa 
nlf l>?i:.,ln tamamlanmasını müteakip 
tertip Edilccı>k po.o;talara gô1', bilet. 
!erin li?.erlne de i.,aret edilmiş bulu. 
nrıc:ııktır. 

Macar matbuatı 
Romen gazetelerine 

hücuma başladı 
nudaııe"tct 18 ( A . .A.). - Macar 

matbuatı Romen .::.ı:azetelerine a.cı 
hir Ji:.;anla hücuma ba.qJam~tır. 

Macar gazeteleri Bükn>ı:; lxısm!Jluı 

önünde ve arkasın· 
daki Türk ordula
rılıali!Jık olduğunu 

isbat edecektir 
"U,us,, un m0him bir makalesi 

•· EGER BiR TAARRUZA UGRARSAK, YAZILACAK 
MiLLi DESTANDA ISTANBUL FASLI BAŞLI 

BAŞINA · BiR YER ALACAKTIR ~, 

A .. tıkara. 18 ( Hu .. ~u.:si) - B-..r
o·Unkü Ulus ga7..etesinde Urfa 
~lebusu Hüseyin Saİni "Anadolu 
kalesi öniinde'"; ba~lığiyle yamc
ğı bir maka:lede · ezcümle diyor 
ki· 

"Bu diyarda asker hir millet 
yaşıyor. Onun v·azife ve mesuli
yet ~hramınm ı;irve::ıine çıka:rt
mıs olduğu muhten.>rn ba.5kanm 
siyasette. sevkulceyşte hata iş· 
lc.melerini bekUyenlcir şimdiye 
kııdar aJdandıJar. Yarını da· al. 
danmıya mahkumdrrlar. 
~Yalçm Anadolu kalesi. lsta~ 

bul Boğazlar böI~i öyle bir 
müdafaa manzumesi teşkil et
mektedir ki. tabiat ve coğraf
ya Türklerin sa.fırida ıxM!.\'Zİ. al
mış bulunuyor. ~~ve <i.. 
tcsinde kUŞRtılmr)"aC~İK. aar oep.. 

Yügoslavyanın 
etrafını saran 

devletler 
Pay 

istiyor! 

italya bütün 
· Dalmaçya 

sahiline 
göz dikti 

Hudutların tayinini 

heli derin ve kuvvt..-tli müdaf~ 
sistemlerine dayanıyoruz. 

Teşkilatlanmış ihtiyat kuV'I 
vetlerimiz her an müdahale ede. 
ibilecek ta.rma tertiplenmiş, 
gruplanrnıştır. Anadolu kalesin .. 
de ise srra dağlar çepeçevre ver 
ziyete hakimdir. Kalenin _g-ö'be
ğinde milli ihtiyaçları karşılı;; 
yan askeri bir merkez tes.iiı et;;._ 
m4~ bulunuyoruz. 1 

(Devanıı 4 ıirıriide) ~ 

Yunan 
ordulaı z 

Arnavutlğu 
tamamen tahliye 

edecek 
Kallitt. 18 (A.A.) 

Fransız ajan!lt bilcliriyor: 
MiıstaW 

İyi malüma.t alan mahfill,.X".le be .. 
yan olunduğuna gör<>, Yunan ordusu., 
nun . Arnavutluğu tahliye etmek fık .. 
tinde tuJunması muhtemuldir. Yugost 
lavya. lıareklltmdan ser~st kalan çoli" 
bUyffiq:Alman kuvvcUcrl, Arna\'Ut .. 
ıuktakI Yunan. kuvvctıerlnl himayı;: 

edecek olan Yunan lutalarmı geri at_. 
ınağa. mU\·o.!fak olmuşlardır. Bu, Yu 
nanistanda bulun:ı.n İngiliz kıtal~ 
(iZCri.nd~ de tcııir yapabilir. 

Amerika da 
Halkın yüzde 73 Ü 

Ruzvelte itima t ediyor: 
Yunan resmi tebliği: Garbi Ma

k(•donyada vaziyette hi<;bir mlihinı 
değişiklik yoktur. Arnavutluk CPJ> 

hesind0, kuvveUerimV. bazı tahl'. 
ye harPketelrindc bulunarak bu 
meyanda Klisul'a ve E~ek şehirlt·· 
:rindı>ıı intizam dahilinde eekilmiı;-

.. 

Bir çok kiliseler, sinema
lar, ticarethaneler 

harap oldu 

Macatistantn Yu~otılavya ~erin .. .• ... h k " 
<lı ki mPtalibatı hakkındaki tenki~. , Berlın; askerı are atın 

Kcvyork, 18 (ı\.A.) - Gallup mu_ 
eSl!leıte.iinin son anketine göre, halkm 
yüzde '73 il Ruzwlte tamamiy1e iU .. 
mat etmekte ve ancak yüzde 27 t.ı 

Rel.Bicumhuı:un siyasetini ta.wip eyle.. 
rncmeideclir. 

lerdir. • 

* 
Atina, 18 (A. ;\ .) - B. B. C: 
Tebliğde zikrolunan Kfümra. 

(Dc \·anu t füıcildc) (\"azyc.tı 1 üncfüle} 

h•ri ha.k.cıız ve mihver ~iyasetilc ıônuna bırakıyor! 
ka.bili telif olmadığmr ileri süı -
mektedir. 

{Yugoslav 
orduları 

si, Ahlarını 
bıraktı 

Teslimiyet 
bugün öğleyin 
mer'ıyete girdi 

() 

Eıki Başvekil Zvetkoviç 
1 Almanlarla birlikte 

o· azısı 1ı Ünf'üde) lngiliz 
· -- • ... ~ :~ 1 faygareleı i 
.,~ · ~j Berlı ni gene 

•• , •
1 bomoaladllar 

Ber lin,. 18 (,1. A . ) - D. N. 
bildiriyor: 

İngiliz tayyareleri 17-18 nisan 

1 
gecc-.si hnfif kuvveUeı-le şimali /\ • 
ma.nya topraklan üzerine tna .ı 

ctmi..5lerdir. Bazı yerlere i · k 
ye yangın bombalan atılmıı;:.i:: da. 
çok gı>niş hasarlar olmarnışt11 
Tayyarelerden bazıları Berline J.r 

i dar akm y ıpmı.ş ve bunlardan . ,. 

1 
calı: birkan hnva müdafı:ınsınır la 
r'B,.i ateşıni :zeçcbilmiştir. J<~\ l 0.ri 

1 

bulunduğu mahallelerde birke "'\ 
gm ~Iknııştrr. Bundan başka kiıl 

tür milesseseleri yeıüd~n hlJllar 
ıığramıştrr. Aim e~asmda ild tıı. 
ya.re de Berlin civarında a.1ev1er : .. 



HA" BE 'R - :Ali11am po!fuı 

~ 

He1ber · 1 . 

17 N t S A N - 1941 

PERAPALAS 
iNFILAKI 

1 
1 
: . . 
i 

BÜYÜK KORSAN ROMAN/ rY~~lQQ-1 Bu sene Mal aty~ ıarar unrenıer ioin 
2 Yazan : KADIBCAN KAFLI 

1 liralık 1 kayısısı bulamıyacağız ingiliz buyuk Onter bu kızı uç dört defa, Drakelerde, Hisarda 
gönnüştü; onun derin, iri ve mavi gözleri, omuz
larına dökülen dalgalı altın saçları, beyaz teni, 

1 • 1 elçisi 5 bin il 

ve 50 _, Soğuk dalgası afet hAlini aldı ve bUIUn 1 lira verdi ve düzgün endamı, kafasının 
içine adeta oyulmuştu ..• kuruşluk meyve mahsulunun yüzde doksan 1 

.. ~~~~.!;..1::'.::'"d 
D"i kü kısmın Hulasası 6enç kız ve bır delikanlı oturuyor

lardı. banknotlar beşinden fazlası mahvoldu :::n~=ı~=-== 
lakel. ~n iki taratma yanap.n ıkı 

!\ayıktan b.ri kUçük, diğeri bOyUktU Kotra 'aklaştı; 'aklaştı; kayık. 
1<UçUk ka;rıtttakl kUrckçl ancak yirm! takill'ri gördüler; beş altı kola.ç 
be§ YR§la.nnda ldl. Gözleri, ara sıra, otrden, köpükler saçarak yıldırmı 
Ud Uç yüz adım kadar l!tedekJ kona. , i geçer!;en kızlardan san eaç_ 
~ dönüyordu. Biraz sonra konaktan 1 lısı elini salladı ve bağırdı: 

Getiren vapur Pirede 
kazaya uğradığından Yalnız merkezde zarar 

3 milyon lira9ı aşıyor 

Perap.ılas otelinde patlıyan bomba 
hA.di8'.!lııde zarar g6rmlere ııısmz 
b0"1net!Din aeıapattBI wrl olaıU 
5.000 lıra tevdi etmiftir. Bu mebllf, 
evveıca 1nglltereDID Sotya e1Qi81 a.. 
del tarafından verilmlf olan 1.000 'H 

İng!Jt,ı,re ticaret KorporuyoaU tara· 
t'mdan tevdl edllmlf buJunan diler 
1.000 liradan .ayndır. 

Oç kJşl .çıktı. Bunlar, Ömer ve Tahir ' _ Halloo! •• .Artür, Hallooo!.. 
adında ık! genç tle ArtOr adında bir 

f Kıymetsızdir 
tngfltzdl. Aynı ıeklldc cevnp ve-ımek için 

Daha sonra konaktan bir kafılc r.ncak valnt bulabilmişti. 

. 
Aokara, n (A.A.) _ Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasından bil· 
dlrll:nlştir: 

Mala.tya, 17 ( A.A.) - So- BiR YOLCU DONAR.AR 
ğukların meyvalarıınız U7.erinde ÖLDÜ 

rıktı. öndeki Yllflı hanım, lklncl suı 1 Ömer bu kızı liç dört defa, Dra· 
tan Omıanm hocası Ömer Efendinin 1 kolerdc, Hisarda gön.,.:~tU; onun 
kansı Fitnattı. hkeıed&kl kayı#B ya. dl'rin, iri \"e mavi g-6zleri, omuzln

Yeni bastırılan 100 llralık vo 50 kıı· 

r.:şlu1c ıntiyat banknoUım getirmekte 
otan Yapı;r Pire Umanmd:ı. kazaya 
uğradığmdan bu banknoUar ortalığa 
dağunu:tn'. 

yaptığı misli görülmemi§ t.ah· Şark' I\arahoor. 17 ( A.A.) -
ribatın derecesi hakkında. zira- Geçen pazartesi günü bir yolcu 
at müdürlüğünün ya.ptıJh tetkl kafilesi Eğri'bel dağından ğeçer
kat soğuk dalgasının vilayetimiz ken kar fırtınasına. tutulmuş ~ 
de bir 5.fet halini almış olduğunu bu yüzden bir yolcu ölm\if, iki 
göstermektedir. Başta kayısı 1 ~rolcunun elleri donmuştur. Beşte 
olmak üzere şeftali, dut, ki~ hayvan ölmüştür. 

Kadın biletçiler 
işe başladı 

nqtı ve blndl. Ömer lle Tııhir de kcn. 
di kayıklarmn bindiler. Hepei de sa . 
hllden aynldı. 

Büyük kapıaını, et:rafmı aüaliyen 
renkli fenerleri, yama.cm tepesine 

kurulnıtı§ olan bUyUk bir çadm, 
d&ldan dala, ağaçtan ağaca geril. 
mi§ olan ~içe.le kordonl3rmı bili" 
farkedebiliyordu. TUrlıderin eUn 
net d11~Unleri hakkında çok fey • 
1er liltmltti; bunların hepal de o
mm merakmı, azaltmak uöyle dur. 
&alt, arf.ınnı1U. Ne zamandanherl 
lılr stlnnet dllğünllnde bulunmayı 

istemişti ; işto ı,bndi bu arzuauna. 
bVU§uyordu. Hem de rastgele bir 
=ıdamm değil, yeniçeri kethUdaaı 
Kara Ali Ağannı iki ofluntın stin. 
net dlltfinll... ArtUr bu düğünün 

olacağmı yiı :ni gUn evvel öğren· 
mlş, babasına ve anneaine yalvar

rru.şt.t. Hoca Öml'r Efendinin bin 
drm 'adRr vukarısmda bir yalıda 
luran V m ı )T e pedfş&hm 

hocauna .... t< w;: 01. !'ibnact besll • 
\ ordu; dofrµ,su ömer Efendi de 

mutaıı.RSıp bir softa deflldi; Avru.. 
naldan kötll görmüyordu; hattA 
onlarm bazı yeni icat ve ketlf. 
,,,rinf takdir ediyor: henüz on beş 
!iaşmdaki padişaha yenlllk fildr • 
<'rini nşılamağa çalıı,,ıyordu; hatta 
karmnım kardetlnin oğlu olan kü
çük Öm<-'rın Drakeleıin ııraama 
sık sık girmesini bot ~rmllş; in • 
gilizcc öğrenmesi için tefVik et _ 

miştl; ArtUrle Ömer iki kardet ka. 
dar lftriblrlerlne ı:smmlf]ardı; aile • 
lm de onları mUmkUn oldufu ka • 
dar serbest bıraluyorlardı. Vilyam 
Dra.Jcenln birçok gemileri vardı; 

b'.mlar Akdenizde, Atlas ve Hind 

Okyanuslarmda sefer ediyorlardı. 
Bin altı yüz Uçte İngiltere tahtına 
çıkan Birinci Jak but Protestan
lar hakkmda fena muamele yap _ 
mağa l: "Jtlayınca Vllyıurı Drake 
Londrayı bırakmış: evvelA Napo. 
ıtye, eonn. Mnrsilyaya gttmtı,; fa· 
kat en sonra latanbula gelerek 
"Xtlçtlkıa" da yapttrdığı muhte • 
şeım vflllya yerle.şmlttl; işlerinl 

Wradan idare ediyordu. Arttır ls
tanbuldıı doğmu!)tu; ondan Uç yaş 

bUyük olan n.bluı Letisya NapolL 
de dünyaya gclmLsti. 

Ömer yerinden kalktJ: 

- Mustafa ... Ben kilrek çek • 
mele istiyorum! 

Arttır: 

- Ben de._ 

Dedi. Mu.atala dUrnonr reçti; 
şimdi kayık iki çift genç ve körpc> 
kolun ln:vveUyle d&ha tmh &idi · 
yor gibiydi : l.ıUyük kayık çoktan 

1ıakla.tm11tı .. 
- Bak ... balr .• No güzel! 

Orada sıvri burunlu, alçak ve 
büyük bir kotra kocaman iki be • 
yaz yelkenini bir çift kanat ha • 
!inde açarak ldeta uçuyordu, Bir. 
deııblre döndü ve onlara doğru 

ı;;c ,;:ğıe baeladı. Bu, lnglllz elc;isl 
CAn Eyrin kotruıydı; o kq Civani 
Brandfnl imn.hııde VenecUldl bir ua. 
ta ve gemiciye ya.ptırDuftt; bir 
haftadanberl tecrtıbelerl yapıh • 
yordu: şhndl de Civanlyt kotranın 
dilmeni ıı.tmda, fllman a6vdeal, 
açdt bap ve ~ kollarile görll
yot"laıdı; onurı biraz ileaılnde iki 

ı ınn dökfil"n dalgalı altın saçları, 
beyaz teni, ınce ve düzgün onda -
mı, kafasının içine ftdeta oyulmuş. 
tu; nice zamanlar hatırla.Dlllf; iste. 
meksizin hayale dalmıştı; sonra 
bu.ııu manasız bulmuş. kendisini 

azarl&nıl§lı. Şimdi de kilrek çek · 
meyi unutmuştu; henUz on Uç yaş. 
l:ınndakl bu peri kızınm arkasın-

1 dan bakıp kalmıştı. ArtUr onu dUr 
, tüııce silkindi; kabahatini örtmek 
ı isteyen bir çocuk gibi telıişla: 

- Çok güzel obnu!i; Civani us. 
taya aferin! 

Dedi. 
- Ofclya hepsinden sevinçli .. 

Hakkı da var.. Bebekte onun adı 
"Deniz Kızı" dır; balık gibi yüzer. 
Geçen yaz bizim yalıdan denize 
girdi; açıldı, açıldı; babam arka • 
smdaıı kayık gönderdi; yeti§eme· 
diler; kÜ'§ıki koyda sahile çıktı -

ğmı gönlük; herkes şaştı. 

Bunlardan 100 liralık banknotlar 
halen piyasada bulunan yUz liralık 

banknotlara aynen müşabih olup te
davüldekilerden yegtuıe farklan Uzer. 
Jerin~ BQyllk Re ncumhurumuz ln• 
önU'nOn relimteri bulunmaktadır. 

50 kurtlfluklara gelince esasen bu 
kıymette tedavülde baknot bulunma
dığmdıuı bwılar lçlD evsaf blldirmcğo 
mzum yo tur. 

Bu ıvo liralık ve 50 kUr11§luk bank· 
noUann l·ıymeU bulunmadığını V(.t 

almmamasını sayın halkımıza ilAn ve 
tavsfyn ederiz. 

Sıhhi imdat 
teşkilatı 

elma, armut ve diğer bütün K1L1STE SOôUCt.ı"N 
meyve mahsullerinin yüzde dok· TAimlBATI 
san beşinden fazla, üzlim mah- Kilis 17 ( A. A.) - Son gün· 
sul~ün de yüzde ellisi zayi ol· !erdeki' devamlı soğuklar bağ_ 
dugu ve afyonların tamamen larda, ~bze bahçelerinde ve 
yandığı ve merkemeki zarar meyva ağaçlarında bUyilk tahri. 
miktarının üç milyon lirayı te- bat yapmı§tır. Ekinlerden bir 
cavliz ettiği tahmin edilmekte.. kısmı ile zeytin ~ra.çlan da bu 
dir K".za.1ardaki zarar yekOnu da soğuklardan mtltee88ir olmuş
tesbit edilmektedir. tur. Fırtına ve SOğuklar devam 

Ay aşında şehrimizde 

Umumi bir korunma 
tecrübesi yapllacak 
Tecrübe gece ve gündüz 

olacak 

etm,.ktedir. 

Antakya ve lakenderun 

Elektrik 
müesseseleri 

M~lli belediyelere 
devrediliyor· 

ÜakUdar ve havali.si halk tr&mftr 
!arma, blletçi yazılmak tızere mGra.. 
caat eden kadınlardan ıa k1f1 hlsmete 
aımmırtır. Bunlar, yqlan 25 • a& 
arasında olan :fakir ve namuslu aile 
kadın!arıdır. Yenı kadm biletçiler, 
şlmdllik erkek biletçilerin yanmda 
ataj 

0
6receklcrdlr. 'Oak11dar tramvay 

idaı·esı, bunlara yelmuak etekll elbt. 
ae yaptırmaktadır. 

f : KUÇUK: HA~~RLER ~ j 
• Öğrenildiğine göre, Baarad& ktü. 

J!yetll miktarda ithallt e,yuı bu • 
lunmaktadır. Bunların memleketimi 
.ze getirilmeal lçln birçok lt.b&U.t ta • 
cirlert, Kmta\a Ticaret KDdDrltlfil. 
ne müracaat et.ml§lerdlr. 

• lstanbul po9ta tefkUA.tmda mUD· 
hal bulunan memuriyetlel' lçlA orta 
meırt.ep mezunlan ara.ıımda hı. mu • 

- B12 de yelken açalım; rilz -

glr gok iyi!. 
M'wıtafa itiraz etti: 

Mayısın ilk hafta nda. şehri· Anırarada.n haber verildllblc nua. aabaka imtihanı açılmlftir. Bu lmU. 
m.izde gece ve gUnı:IUz o~ 11.. .ran. ADUkya ve lakenderun elektrik ban aym 2:5 inde l.tanbul merkez 

Belediye eııbkf imdat merkez· zere bir umuml pasif koinınlri& mOeueMJerlDID ~ beiedfJelete poaanHIDde yapılacaktır. 
leri ve sıhhi imdat teskilf!tınm denmı~i yapılma,.sı kalfU'laştı., devrin" :rn~~t verlllDMf b&kkın • • Belediye Sular J.dareai, halq ha. 

Doktorlar otomobille 
evlere de yetişecekler 

- Olmaz; yapamam; Tahir d '· faaliyeti hakkında. bir talimat- rılmış • Kartalve F-.ıtih ile ·A- daki JA.yÜıa enctlaU!nle~en geçerek riçte ptlrtilemiyen su ayıcı uat • 
mişti ki... name ile yeni esaslar hazırla_ dalarda önUmil7.deki hafta içinde mecııs umum! heyetine plmlfUr. lerlnin yeril olarak yaptırıımaama ka 

- Tahir ıimdi arkada. kaldı; bu mıştır. yapılacak olan denemelerin ha· IAyiha ....ıarma &6n dnletlıı rar nrmJtllr. 
~di.§le ak§ama kadar kartıya ula. Yeni te§'kilatla sıhhf imdat zırlrldanna baflanmıştır. m·11kJyetlne geç nıı bulunan Antakya, • 'DGDk11 1hracatmıJZJD yektUıu aoo 

merkezlerindeki doktorlar ve o.. lsken~run eıeJı:trtk moeaeııeıenne bin aradır. Bu arada, Almanyaya W. 
şamıy~ğız. tom b"l ı-~-'-· · · o ı er ev ~"\K!Al acıl hasalık F . alt hı.;kuk ve menafUnln ve Nafta V.e· tUn", Amerlkaya dert ... Fnnaaya 

Ömer kUreği içeri aldı; arkadaşı ve yaralanma vukuatında da lorya plajları kAletlnce §irket U8UllerlDe tevf'9 tmdık ııalılmlftn'. 
da öyle yaptı; direği ıskaçaya yer- harekete gelecek ve yetişecek- kan !§1etildikleri zaman hak ,.e vecı. • 23 nısan" milli h&klmiyet hayra. 
ıe~tirdiler; ipe aaılınca yelken çf' - lerdir. Aynı 2".amanda kaza meı- Ay son~nda açılıyor belerin DahWye, ve Nati& Vek11eU.. mı ve çocuk haftumm ilk gU.nOdtır. 
kildi; kayık, kıQ tarafından kuv • kezlerinde bulunan belediye dok· riyle Antakya, t.kendenm, Beyl,A.n Vt> Bu mllnıuıebetıe kutlama programını 
vetli bir tekme yemş gibi ilE>ri tor! rı da emirlerindeki otor.ıo. • F1orya plajındaki hazırlıklar Kırıkhan belediyeleri arumda anlap· teablt etmek üzere bugtln Yll&yettf' 
ftrladı. billerile. bu gibi vakalara gide. lbitirilmiş, bütün. kabineler yeni· rak :.a!•ln ettirilecek bir bedel muka· bir toplantı yapılaca.ktrr. 

ceklerdır. lenmiştir. Yeni plajların teslim blllnl~ bu beledlye~re veya teac!l e- • Fiyat murakabe koml.ııyonu dtln 
- Bak, döndüler!.. S1hhf imdat teşkilatmın yen· muamelesi bugUn yapılacaktır. deceklcri bir birliğe devr.ıne maliye ve Kmtaka Ticaret MUdürtl Fauf Sarpe. 
Kotra gene onlarm on beş kolaç şekilde vazife görebilmesini, çok Her plajda bir doktor odası kili ::"1lhlyeUt olaeaktır. rtn relalfl1nde toplanmış, mutat l~ • 

kadar Ucnıinden hızla geçti; O - ~iş olan şehrin her ta.rafına ve plajın bir doktoru bulunacak_ nu becre.JlD kaç aenede \"e kaç taıc- lerıe me,gul oımuştur. 
felya bu sefer burunda ve ayakt.'l ıhtıyaç anında gecikmeden yeti- trr. Bilhassa plajlarda cok büfe ıltle 6oeneceıt sene aynı .uratıe tea· • Haber verildiğine göre. MUnaka. 
duruyordu; kollannı yana açmış . şebil~esini t.anfn için teşkitat ve mayo tevzi yerleri yaptlrnı.~. bit ol•ınacaktır. lAt Vekili Cevdet Kerim tncedayı, ya_ 
tJ; sarı saçlan bir atet pa.rç88t ha· takvıye olunacaktır. tır. kmda beknderuna gidecektir. 
lindeki yUzünUn <'trafmda altm Bu suretle şehrin ötederiheri Plijlar ay sonund:ı. halka açı- • Attm, dün de yirmi l:unlfluk bir Bu arada, Limanlar Umum Müdtı. 

görülen en büyük ihtiyacına ce- ln.cak, tarif eler mUmktin olduğu I yllka3kJtk kaydederek ::7.flO kunıfa rtı Rauft M.anyaam da tskcnderıına 
ışıklan andırıyordu. Göğsü dar 0 • vap verilm.İ§ olacaktrr. kadar ucuz olacaktır. çıkrruı,tır. ıtdeceği a6yleıımektedir. 

lanbeyazelbleestningen~ctekle- l•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I'!'!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
:ri on::.. bir deruz kwndan :dyade 1 
kuyruklu yıldız manzaraa1 veriyor -
du. İki taraf da kollarmı sallıya • 
rak, bağmfa.ra.k biribirlerini ıelim 
Iadılar. Kotranın mı yoksa Ofelya· 
nın mı da.ha göz alıcı olduğunu an

lanıağa Jmkln yoktu. La.kin Omertn 
bakIŞlarr ikincinin gözlerine, saç
Jarma, eteklerine takılmış; ıü'rllk. 
Ienip gidiyordu. Bu sırada rüzgirın 
ılddetl ~rtmış, ömerln elindeki 
yelken lpl geıv~eınlştl; kotranın 

büytittllğü Y.~ıvvetli bir dalga kUçUk 
tayığm bordaema çarpb; içerde • 
kll&ri ve içeriyi mlattı. Mustafa 
dümeni bıralmuyor; Omeref yel • 
kenl kasmaamı, tramolla ya.pmA • 
sını aöylllyordu; arkadan Tahlrin · 

de bafırdığt duyuluyordu: Arttir 
arkadaşmtL yardım için doğruldu 
ve o anda sert bir dalgadan bq
ka aynı sertlikte bir dt rll.zgflr. 

sevwemif olan yelkeni alabildiğine 

şiflrdi; devirdi; kavık alabora oL 
du; köpWdU dalplar arumda bo. 
ğum llf&iıema doğru atlrllılenme· 

ğe bqladı, 

(DeNmll '10r) 

Yakıt 
Vakı~ BafmUharrir1 .Uıtn Us, ge. 

çen Ş'Jbat ayı içinde ltalyanın cskı 

V3rfOV'L aettri lBerto Kontatuponun 
Meaaj3re gazeteatnde yazdığı ve kat'I 
muha;oebenln Atrikada cereyan ede _ 
ceğtnl, tngiUzlerin burada muvaffak 

ma.k için her vuıtaya ba§vuracak. 
Lannı, tnglllzler Atrikat1a öldür111Ur
lel'Be artık bir daha A vnıpada yaşa. 
yamıyacaklarını iddia eden yazuımı 

tahlil ederek, Llbyadım :Mısır Uzerf. 
ne yapılan İtalyan taarruzunun aklm 
kaldıtu:r, 80llra Habe§latan Somalı 

Eritn gibi p.rkl Afrlkadakt ltalyan 
mUstemıekelerinln birer birer zaptc _ 
dildiğini, İııgilte. enln kuvveUerinl 
Yun.\nV; na ı;sndermeai Uzcrlne Sol. 
luma kadar çel<Udltfnl ve nihayet 
Mersa M'atrub'wı ;;e~llemez olduğunu 
ve burada bir devler muharebesi ce • 
Teyan edeceğini, hatt.A Alm'lnların rl. 
cat yolu dahi bulamıyacaklarmı nn -
!atmakta ve İngllizlerln ,ımau Afri. 
kadakl JilUharebeyc Balkanlar'lakl 
muhıırt'beden taZ!a ehemmiyet verdik 
!erini yazmaktadır. 

Yeni Sabah 
Htlteym Cab1t Yalçm, •'Yugoal&v 

mukavemeti" bqlıklı makalesinde, 

Vekiller Heyeti Yugoaıavyanm matıablyetinden bah. 
sederek Sırp mlllellnlD fU anda duy_ 

toplandı duğu derin acıyı çok tyl takdir ve o.. 
Aflkora. 11 (A.A.) - !en na du1a bir a11Jca Ue lft!rak etuti· 

Vekilleri heyeti bugün saat 16 mlzl. Sırp mllletlniD böyle mlld bir 
da Başvekil Doktor Refik Sa.v. felL1<ete hiç llyık olrr.adı1fı ştıpbem 
dam.'m rlyaıııetinde haftallk içti· ( bulunıh:funu, fakat ahval ve vekayiln 
maıııı ~r. ~ ve cE-..reyanı Sırplara t•trl ka.bl. 

llyet ve kahramanlıklarını göster" • 
bllme:t fırsat vo imkAnmı vermemiş 
olduğunu ltaydederek Yugoslavyayı 

teqk!l eden unsurların iyi anlaınamll) 
oıdul<larma işaret ediyor, S rp, Hır _ 
vııt vo Slovenler arumda b!rllğin çok 
zayıf olduğunu anlııtarak diyor ki' 

•·Fakat Sırblstanın hug11nkU ft>JA • 
ke!I n de "' IDE'llhu. \ e llıeıJ •wn rolU 
kral naibi prcna Pol Ue eskl lıafvekll 
~vetkoviç "e hariciye nazın Mark~ • 
\'iç oyna~lantır. Preu Pol iki yüz. 
iti aö:derl ve iki y0d8 ba~ket.lerl lle 
i\lmıwı ve tngtUz kuvvet.lfırl .......... 
miitevauıt bir meYldd IQIMUeoefbd 
\'C harbin Yogotllavyaya yayılmuına 
lmkı\!1 vermlyeooflnl llmlt etmek •. 
taama dlfmDtttL llefvekll ile lluldJe 
nazın da ayni balyap lra,.....,.rdl. 
OoJarm bu batalı pollUkalancbr ld. 
ı'ugcWaV bllkameUnl vaktinde tedlıılr 
almaktaa "'"*nlıtlr. Blllbn Birli • 
ğlnba mtUa1m lılr rWmll oı.. y.,_ . 
lav deTlellmln ~ nuın ddıa 

ortada JıJo bir barp patms. ft eld 
~okk!a llUe Berlbd katlnıle ...... • 
mak, BeltlDID tıeı ! ~ ,.. im ......_ 
mm 1g1n ıt.oma 7 

• lem• .._ at.. 
ıuna .......... koııluq•dll. OlllıMa 
bu ........ ftl dar ..,...,..... Yllpe_ 
lavya11 dGtllWI lııupmlda tıaa mı• 
yalan lıılraktı. uckı, mllMml .--.... 
yan bo mt't'um devlet .-mıan -~ 
tanm hllrrlyet \ e tstlklill ile _,,,....,_ 

teref ~"f' D&l'OUMIDU da malı~ 
Sırp milleti rublınun t.ı\ clerinllklerln. 
den eıaral'lılı ve lııir blddet fneranı t • 
çlnde unları clevlıerek +atanı kurtar. 
mak 'çln aaaml bir ppet arfetme. 
te hqlach. Faka& ~ bu ha· 
rekeı •'1!0 kalmıttı; selllr telılrinl )lap. 

m11tı. Sup va&aaml laP1anm.k lclD 
il.um .... teOlrlfll't ....... am:ua 
yoktu. Yapelavyap llarp lllr JardDD 
vMl1le llUe '-111 ....,.. ..,._. 
... Amerllla eDerl ....... ~ -
neU ifaya a..n- r'F ,....,_ ~. 
............. 'l'aplla..,a ......... -
...... llUe,..... ... ,., ... - -

teıfMırllllld "*-atsrw•, • .._. • 
datmı Y8 ....... Ba ..... ....... 
Almaa onllllan ~ lılr _,.. lroa. 
..... ............. w-.. ..... 
nme!.IM lllle ,_.. te.lrl elclll. 

lap ...................... ...... 
np wı ..-. stmJert .....,.or. Ba 
sDıllerla n '1h ....... laıd9r Jıllla ........... _ _. ....... 
aa.._ .. ...,_ ........... 

'ı«r t 1 • :• l 1 •IFi .. llll'p ......... ~..._.. ...... 
... Nr ............... - ..... 
.....,_.......,219r .. -.. ... ~ ....... - '· 
1'1111 ....._.. ™' ""' 1 ,,,._ ........ ~ .......... .,. .. 
_,~ ............... ........ 
bir 'nine& tetkR ere '#r," 

Cumhuriyet 
Yunua Nadi. .. Akdeıılz muharebe. 

, leri" ba§lıklı makalulDde, dünya har. 
binin ıtmdi iki cephe 1lkrlnde cere • 
yan ettftlnl, bunlardan birinin 1ngt _ 
ıız adalanın iat.!hda! eden AUanUk 
meydan harbi, dllerinbı de İngiltereyi 
Ak~nlzden çıkarmak gayeetni gtl • 
den Balkanlar ve Atrlka harbi oldu· 
tunu kı.ydederek ezctlmle diyor k1 : 

"Mihver, harbi çabuk bitlrmek Ja. 
Uyor. .Anlqılan buna lbtlyacı tazıa _ 
dır. İngiltere, harbi uzatmak gayre _ 
Undedir. O da nihai aterl bmıdaa 

bekliyor." 

Tan 
Jıl. 7...ekertya Sertel, "BaDı:aa w Kı • 

aır harb1ııin ıdyut mlDaa" lMafhldı 

makalesin' z...ümle diyor kl: 
~ dofradaa cJotnaıa Mr 

tec.ribıe 11tnımdlkga P7rl srntndp 
v..a,etlıd idame edeCetllll ... .... 
eaederlyle .... eıtmlftll'· ~ 
.. flU ftl eeuted ile Mııı 1 ..... "" 

mimi oJ4alamı söeteonae.I lılll -. 
aan edfr. Fakat ba, lllzba •aıı:rm-
clemelr dfıl1Nlr. ~ .......... 
..... &'hlabde lllllundmuü -
&iN tc-4111r abmlda a.r •• ' 
·-~ ... 

Vatan 
Ahmet Emin Yalman, Ballrmtarda 

.Um•alarm neden koJq afer kuaD 
dıklarnİı arattırmaJrta w ~ 
töYle ciemektedlr: 
•a.Hıbr _. tlel'OJ'W .. -

._ BrJlraııler IAB lılr oeplleıBr. fil • 
ıtJ&ermlr. Akdeniz mukadderatı bu • 

ıtmJük ..... Matralııda lııalledlle .. 
~ ... 
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Hadıseıer .................. 
Ve Ta rıh ................. 

Kaside parası ... 
Bir.de marşların azlığı öteden

ı>eri g&e çarpar; rastgele bet 
~ kişi bir araya geldiği zaman 
ep OOI'aber söylenecek marşla· 

dil'l.ınız pek sayılıdır; hatU yoktur 
remliriz. Hareket halindeki 

Jllilletlerin radyolarında hemen 
her gün bir çok marşlar duyu
~~; on bin, elli bin kişilik 
""l'Jantılarda, olimpiyad oyunla.. 
l'Iılda marşların heyecanım Av. 
l'Upaya gidip de gören ve du· 
Yanlardan dinlerken adetl o 
ıe~tli heyecana imreniyoruz. 
aktıyle lsveçe giden sporcula

~ızcfan, bir marş söylemeleri 
~'neliği zaman birlikte söyliye. 

}dikleri tek parca hat1rlama. 
dıkJ rı en sonra "Hamıı: koydum 
tavaya, başladı oynamaya." 
~rkrsını söyliyerek hiç olmama 
R<Sz boyadrkları daha dofrusu 
kuln.1t ovaladıkları meşhurdur. 
lat:~lll marşı heryerde her za· 
inan söy1enmez; onun umumiyet 
fçfr.de bir hususiyeti vardır; bu
llun için de başka marşlara ibti. 
Yaç vardır. Bu ihtiyacı &eRD 
nhut sezebilen matbuat umum 
lnUdürlU<fü bir müsabaka açm11; 
memleketin şair ve besteklrla· 
~ınr. yazifeye davet ediyor. Bi· 
'1ncılıği kazanana verilecek mü. 
.Atat yüz lira imi3. Bir muhar. 

l'ir bu milkilatı az buluyor: pi· 
Ybua.s:ıia "'Öre çoktur bile... iris.t-

at l'"IlU'D mtldtlrl11fil '* co. 
ıner: davnı.nıyor: zira bu meaı
lekette şimdi en meşhur ve 
kendilerile d()stlan tarafmdan 
da.Ht sayılan şairler bile gazete 
\'e mel!lnualardan, şa.heser şiir. 
leri için Uç beş liradan fazla üc
ret alamazlar; hele şahret yap. 
lllaınJŞ oJan1ar ya üste para ve
~~; yahut eserlerini ~nder. 
~eri mecmualar onları ınraya 
~uklan ve ne zaman çıkaca· 

bilinıııediği için strası geltn.. 
~ kadar aylarca o mecmuayı 
~ alarak epeyce yüklü bir 
iJ6ıı 'bedeli ödemi§ olurlar. 

§Hr devrinin çoktan ~tiitlne 
~'"bilyük delil onun bedelidir. 
~ahat onun yannJaşmasmda 
defildir; her d~v1rde her malın 
l't.\raıu bulunur. 
. Ta ihte şairlerin gördWderi 
ihanıı aklıkları para,yr hatırla
~ şimdiki züğürt şairler için 
-.ıJlt başma bir ilham kaynağı 
•e h et cehennemidir. 
Ş ·r Nef'i llyas pqaya bir 

kaside yazmıştı. Db düncll Mu. 
~nı veziri kasideyi pek ~
~· Ona hediyeler gönderdi. He. 
biye dıyonız, c;l\nkil bakiJd ıür 
~ bir zaman bir tncear malı 
~dir ve kıymetini paraya çe
::nek imkAnı yoktur; ona, be. 
_ clive verilen miktar ancak 
-uıbolik mahiyettedir. 
. lıYaa pqanm gönderdifi he

diJtie., şunlardı: Bin tane altm. 
OJı top muhtelif renkte frenk 
kıınıavı, on şalvarlrk ve muhtelif 
~ çuha, bir samur kUrk, 
L-~~li at, bir Çerke1 köle. on '"'"il" yUkü muhtelif eşya, bir 
~~esi, dört Cezayir iL 

~lan şimdiki fiyatla pat'Slya 
• ~nek en aşa~ yirmi otuz 

n 1 ra eder; bu aarrda u.tııp 
YalJa)f. olan köle de caba ..• 

liu hediye Nef'iyi bile o kadar 
OOetttrmuştu ki: 

8Wı.at1, ben oimaMm mn'nfde 
bir ge71Citısi ndbud 

~erem., Ben o?mas:ın 4ltn'1lb 
ismi bimüaemmadw. 

fi A B E ~ - A ~qıı n. PUStaıtı a 

( jf jSl ıwatı~ 
Tobrukta Amarikan ·bariyesi- arerilen· 

ingfliz tayyareieri 
tarafından 
Beş se.at 

bomt>alsndı 

•. A ILDIZI 
TAR•H~ 8iR AŞK MACERASI 

[:: V~1an: a~~lN~~~:~.~ ~DT~ı , 1 ıtalyn.ardan nin siokları 
32 b·tı Her iıün vapurlarla 1 una Yıldızı lı mdır? Nerede doidu .. .,. kimi 

za ' e lnailtereye gönderiliyor 11öisi.inde ıöndü? 

856 asker 
es r alandı 

--0-

lngiliz donanmasının 
obllsleri de 

Kapuzodaki tanklar 
arasında patladı 
KaMle, 1'1 (AA.) - Rumi r.bül· 
Tobnlk mt•kumda: 
Bir kertf mGftaea:üa Tobrü ma. 

daf•• tattı dlpDda bir cltıpaan me'tl· 
Sl1De muv~ lll'9NJı 7 bal 
)'aD sı;baJI ile llt ftalıaa .......... 
almıfl?r. 

Tobnak mGclala& batta. bl'p -
IDaD tarafmdall ,apalafa ,... bit bO. 
CUID &apc1I ateflJle plüQrWmDf ft 
dUpaalı ,....... .. ~t ftl'lllı,tlr 

DIDk1l llareklt eaumda clOfaWl
daD 2a mb&yla 76T Mker e111r aldık. 
B1lndaD bqka dOpunm muharebe 
ııneydv .nda 200 elen ıaaıa 6ltl ba'ak· 

tıtı sMJnıQftlr. 
Sollum mmtakumda lcetlf .. ..,.._. 

lerlmbı faali,.Umae .. ddeU. dlftlll 
ediyorlar. Çupıfma emuııııd& dGf. 
mana lıukm ,apiJanlr •ta' a.ylat 
ftl'dlrf.mlfUr. 

Babeplt&Dda: Demle lıltlkametlDde 
blrleplekte olu ~ ,.al • 
nJtkiler 1Ja:pdetmlflerdlr. Bir miktar 
daha Mir almmıftıl'. Adlababa,a 
doln& lı~ Uma J"lra'aaaa barp 

elllrlerlDID mDulan .... lılD tta&JU " 
darı bin mo.temhb ulllllM nı
mqtır. 

Alp mmtabml~ ltalJUı mllt
temlekl' ukerlertDdım mtlrük., blr 
kıta tHIJm .... .,. ileri llarebU-

mı. lfUrl1ı etmek llillre ---
sentmO ~· 
~~ l'J <AA.) - Babrlte 
~te~: ;.oa--. w• .. w 1111 - • 
cl&ni ~ nmia•_.. l'art 
Kapuaonan donanma tantmda 
bClyllt bir mmaffütvetıe bombal'
dmıan edlldti!lnl bDtflrmlltlr. Jıll
teeffdft salvo!ar c;ekftmr. ve ablan 
obt111erln toplu blr halde bahman 
yb kadar dfitman tankı ft mot&r-
10 \'Ultu" nm aruma dtlftllkler! 
:lSrl'1mUt1tUr. 

Elguala tavvart> mey~m Of! 
burada bulunan lqe det'01an ye. 
nlden ınımaffaklyetıe denizden 
bombardıman edtlm""tir l>fıntı 1mv 
ntıertmls AkdenbJcle Yanken 8S 
tipinde Bd plte bombuchntsa taY· 
yarHI ~rmllı,ter ve dlfer but 
tanareJerf buara •lratmııllar • 
dır. 

Bu barelflt eenamnda dmls im 
ntlerlmls hl~ bir bann ainma
mıt ve lDtluaea biç bir aylat r· 
rllnıembrtir 

Al.MANJ o,::.~ 111 
81KINTl81 I •• 

.......... 11 fA.A.J - ,..ymfa ,.... 
teslntn askeri lllRbalıılrt olldlrt,ar. 

AlmulJarm 'l'fk1i1r'a, arp )'&Ptık 

Hayır Nec..iet, 88kruda, ller 
~ yalnısa etitell lçbı bDıl • 
nln bir k5.,eelnclc •Jdıdtlı :bayran 
ide, fedaklrlık ve .ltlmatla dol1I 
atkı yara~ hlQWr ..... 
.bakett'lt b61'IE ••ılJe lı:a'fUI& • 
mıyacak.. ~ M'ecdet betin 
tembHilne nlmen seı1sl u.taaHL 
iüne maUt dellJ... Ne J-*! bu 
blrlflllllede ilk stınp t*ecek. yL 
ne malıı•J+•lr Neeılet olwk. 

DOktor o gece G6slde ıe,. ve 
ŞUkrandall a1ft'bp e\'IH llclerlt• 
hep bunları dllttldJar, gWDID 
&ıtlnde birden bir ıtllAr ati ı.
bın!Nla dıc»lra 1IPD1ll oı.a lenae. 
din •yıf, tlmltm bayallıd a6rtl • 
yordu. • 

Evet ba Sermet beld yolmnl 
kaybetmit 1ıAr ıeacU. fakat onda 
inaaftl IU'U, balta1U bir llblr 
vardı. Acaı. emu. an bir- te • 
adOf olarak mı ll'Vllllftl?· Bayır, 
sen:net ved .. ecSmen IJtlkrum o 
kadar bitkin, o adar avalb bir 
llall ftrdı ki.. 

• • il • • . . . ~ 
Gilzi4e teyse, Deldor Na.. .e 

N9*AloM8 ............... 

YAKINDA H 8E 
V Qfitlgton, 11 ( A.A.) - Ayan 

meclisinde milll müdafaa ta.h. 
ldkatı endi.meni önünde beya
natta bulunan bahriye nazın 
albay Koox, Amerikan bahriye- 1 
Binin. hemen her gün mevcut 
stoklardan tngiltereye malzeme 
g&ıdermekt.e olduğunu bildir. 

--&-- ........................................ 

mittir. 

işgal altrndski tayy· re 
meydanları bombalar11an 

çoK zarar ~ördü Al:>a.y K.nox, Atlanttkte Elde 
edilmlt olanlar da dahU oJmak 
~ yeni Usler tesisinde kay. Londra, 17 (A.A.) - lngilh 
deiJ'!11 t.erakkilerden bily_Uk mem hava nez'\reti.nin istihbarat servisi 
nunıyetle bahset.mi§ ve vasat! bildiriyor: 

MllUOB 
Böğartl.en 

olarak meeainin yUr.de elli be- 1 İngiliz bombardmıan tayyarele-
§inin şimdiye ka.dar bitirilmiş ri, dün gece Bremen,e hUcum t• Böğtlrtlca bahçelerde Jewoürll-
oldutwıu ili.ve '-Ylemiştir. ' derken, biri Alma.n endüstrisine m~;p ~iıı l)U'şılarda satıL ....... 

diğeri AUantikte deniz ticaretine d:ı, yaz ma\-.iml Uerl.J)laee Jw• 

B 
.. .. k J k&J"ll hareket eden korsanlara yar larda seııdlitnb vakit ~eall lpö uyu a pon dmıda t.ulunan kaynaklara olmal· ğtlrtlen ajaolarma teudüf edene-

llzere çlftl" bir darbe nldirmişler. n1z · ..cıı.& .__ 

h 1 
• dir OD1alm mor ,.,.... -111 kınm:D 

şe r er ne e Sulh zamanmda Bremen gibi . yemi§lertndea toplamayı ihmal ·et. 
Pasif müdafaa büyük gemileri hışa eden tezgah memcllalnk: Böjtlıtlenla dlkeaJ• 

lar hücumun hedeflerinden birisi. rl eUerlalzl bina actı.a bile ye-
bazırlıklanna batlandı nI teeldl l'tmiş, bu esnada diğer mli'l ı ..... 0 aesyı uattanr 

1 tayyare teşekkülleri de hücumla- •- .. ..._._ · 
Tokyo, 11 (A. A.) - Bütün nnı Veserin sağ eahilde Bremen -a aenuuıu JaP&mane••, 

ml1him Japon tehirlerinde, pa· endüstrisi merkezleri Uzerine tek upmızm önünde• geoen 9U1 en 
sif mlldafaa ham-lıklan yapıL 1 sif evlemiştir. t&rUl, esmer ytblil ve ebegllmecl, 
makt.Mır. HUıldllııetin hazırl~dı. 1 HUcum bet saatten fazla ~tir hindiba u.taa lmlara ımnarlıyank 
ğı p!An~ar ~· -.cümle fE!'" j m!JştUr. 1 bir sepet lelnde Wğllrtlen ~ 
~ilerın g~~ mikyasta tahlı- Gece bllcumun neticelerfn:n te. bilirsiniz Aneall ö .... e ıııı--
yeeı!lin tanr•mı, hasara cğraya.n ferrJatlle mUeahedealr "? fınıat V"'• • • ~· yap _... 
şehirlerin silr'atle tamiri, hus1ı- recek mahJı·ette değildi. Fakat vakit. böğ'.lı1lenln yapraldanadaa 
at hava müdafaa mmtakaları te. İngiliz pUotlan ıehrl kaplayan ela çokça get.inne8lnl teablb etme. 
sisi ve fabrikalarla na.kliratm karanlıkta kendialnl gösteren kml il anatm.vnak iyi olar. • 
himayesi mevcut bulunmakta. ışıklarm ge~lşledftlnl ve til'riblrle- 1 B!'itlrtlen tane tue yenUdlil 
d1l'. rine karrııtıgmı görerek vr'kua ge- vakit ıeuctl hot olana ela blru 

tirilen Haaann gen~<Jllif he'k'kT?Jda 
btr flklr edlnmfolerdlr. tngtlz pl· ıek3r ~darr.' pelteıd ka> • 

General Skorakinin lotJan, alma! dentzinf l!ılpl.,,an bu nıı.tılırsa daha nefis olar. Ba peI• 
Nevyorktaki ziy~retleri lutlar araıırnda::ı üslerine dö:ım~ • tcclea, ç3::uklann saba , kahvaltı 

den evvel. mUtamaıUyen metodik un'la, ekmeğin lbıerble allrtlp ~ 
Nf!lt11IO'l''/t, 11 (A.A.) - Polon- bir tarzda yangmlar çıkarmqlar dlrll'lleDls çocuğun lftalu ~ 

ya başvekili l"neral Skorski, 

1 

bunları bombalamqlar ve ~enlı : ı karn ela enlmlad edlll' 
Nevyorka yaptığı remıl ziyare- letmtsl<'rdlr m • 1M m e 1 
tin ilk gunn olan ~ ~abah Lon!Ira, 11 ( A.A.) _ Evenint? r~ierdea • mtt11.remet vana o ela 
Nevyork belediyesini ziyaret et· Stardart'm havacılık muhaniri ır.çer_ 
mit Ye akşam Nevyorktaki Po. , divor ki: 1 ,Böğürtleala yapraklan ela ıume-
lonyalrlar tarafından $erefine ln~liz ha .... a kuvvetlefrıln si için d8prU bir 111.ç olur. Yap 
.rıten bir ziyafetM btıh•nmuş.. bı>mbardımanı netice~ ,ıma· ra:duı kayaatmaid ajanda ~ 
tur; ar lıi)llfette -Vaaıbl VDki il ı:na•ach ve Beh;tkada bWu_ 
de lltlrak etmiftb'. ı na,. tayyare meydanalnndan ba. :aeyln=e dit eı11eı1 bttelh dr, 

zıtaıında yeraltı sulamam ~ 1 -1 'rl claba beps ve putü 1ı1r 
1ar1 hOcuma mukavemet göelerllmlf zıntı yanmı:tst iı~"T'İne 't1ı rıey- renk :ı1ır_ Yapraklan ka,..taıak 
oun

1181 
lyt karfllıuımıştır. Dll§m:ı.na dan'ar ı"o!f rUyilk zarara maruz sayu:ıu ~ce o gönlerde fazla ı• 

atır zayiat verctinlmlıtir. Fakat Tot.- kalmış ardtr. len demi dindirir... .Evde blrlnbl 
nık b&rek&tmda A.lmanıarm mağlQp Ha~'l;ır~cr Fre'!'de~!att'da bo~: alnymea böğürtlen yap,.U. 
old\llUDu addetmek batalı otur. Fllha· 90kaln F:Ubun f't" e 

1
nesredh ıllekn b•r ma· lart11"JI st·ya bolu atnsma 1)'1-ıe• 

......... bO tn e zarar ar a t m~ıı ma. .,.._ cum. ıtU1s kuvveUer!Di de \A- , lir Böi1Utle11 yaprt' lannm IAQ'U 
nemek ~a vap•tmıı olabilir ttaıyan. wnat verrrıe.de ve Alman tnva 1 • ... · 
1-...0.. • b t • Al ı 1 kuvv3tJeriv!e i..,b;rlic?; y:ır"'1 işc:i I basar ~emeJerlnclen OJUa kallı 
.noan mun are guren man l\r:n k 1 ~ •• w• 

lnaD(;& ft sıl!Uıç& btlyUk blr l\etUD· O unun 81 '"ıeht"'I ııavret1er ve din "lrmek ~in le pel. eald aman 

tGkte oldutu tahmin edUelJlllr Alm.. Ma.nş ta~~n: mevd~J kom.u. f lardaaberl ın.·ıanııaa lılr devadır
ıarm flntdl~ kadar taııklannm ben· tanmm ~. \ 1 nakled~h>ıe~edır. Bunlnna

0 

hepsine sebep b6iartte
s1D Ulttpcmı tayyarelttrı. temin et· ı Komutan > "'8" fı,c:ı •• k'> u ?1· Din bilhassa yapraklarmm terld. 
tılderl u1qılmaktadır. Diğer mtıblm u;saydr mahvolurduk demış- binde bahmu ~ nls,ette t. 
m...a. 1111 meaet..ıdlr. Almanlar Der. • aen olda&..•daa • W&M-'lell 
19dlk':e bU mfft'lenln balU de o nl8bet- ...... .. ... • yap :nı.•~ıarnun .. ya 1rot'&' "" illet_ .... 
te sQc:J,..ecekttr. Llbyada. dllgman motörltl cDzO • 

BAVA "'"\M\RININ tamlanna. krtalarma ve tayyare nakb beraber - t'lmdl f'"nee de 
~ tGt yere inme meydanlarma ~dd~tll makbuldar. O J&Praldan taın h~ 

Kahire. 11 (A. A.) - Orta h~-:nmlannll devam etmtıılertttr. 1ablylc ayatmeıff ı.tenNlb )'iz 
fJaıit İngiliz hava kuvvrtlerl umu- Carı":ı:zO civarmda bir motörlO .,_,._ gram •Ufa OD grant yaprak ko 
mf brargllımm teb"f!tt: • la hücum ya!>tlmq, ve bir miktar 

tngnls bava kuvv~tl"rlne men-- 'lrıı.ba tahril" edilmiıttr. Askerler · 
IUP bomb.,...,nnııın ve tivet tavva-re '- _.,da lUUlere ve yaralılara ee
lerl evvel'"! g".'Ce ve dUn gllnddz, bcbiyet verilmiı:ı•tr. 

yannus-
86~1\rtlenln bv lylıklerladea 

bq~ yeırMnde ,1femln'erl ve 

~· 
=!!- · .. - • e 1 

AHRE 
: ! 

>< >r 
EN 

... ~§?. ___ 1 

• 49 • Na~ıeaen: Muzatter Acar 
. enru ,.mm bqma balkona çlk 

11U1 cJtlltlDtıyordu. Yorgun. !' kadar 
JOl"IUDdu ld ! . 

Sermet gideli tam altı hafta o· 
layordu. Bu mDddet sarfında hem 
GOslde teyııe htm' de doktor iki 
clefa ktndlılinden haber almıflar· 
clr. Sermet llbhatlnbı dllseldfiinl, 
timdi tok ~llftıimz. fevkallcle 
metPI olduiunu yazıyordu. 

C..U Sermedin, ıerelt Gtı· 

ilde te~e. rerebe doktora 
1udJiı mektuplar oldake& usun oL 
dula halde bun~a Şükrandan 
~ bametmlyor, yalnı~ mekt•ıp 

Janmn ea IOl!ur.a, • ~ukran 'lianr 
ma btırmetle,.. ctlmlt}tlnı 111 .. e e
diyordu. !tte hıpet bundan lba · 
rett1. eoru aGatertııde 191 o1d11.. 
tu bide 'bu aydmma, labte tıar • 
meıe~ 

GGldde teyze bir gQn Cem!! 
Seımedla. &WenUii uua me1ttu· 

bu ~lar, oflar çekerek okuyordu. 
Sermet mektubunda pnlan yuı • 
yordu: "Teyııeclitm, mademki Ye. 
l&ri GllndllzU ook aevlyonunus, 
itte ben de Biae onun blltiln eser. 
lerlnl gönderiyor ve ballkS hmıtııl 
de 1dhayet meydana koyuyorum.. 
Gllslde teyze mektubun turuma 
ıellnce, g5zltlklerlnl çıkardı: 

- Ah, ıu m~er, dedl. 
GörllndUklerlnden de • ook daha 
mOt~. oluyorlar. Belan Yeearl 
Gtlndtls mefene blslm Sermet de. 
ğtı miymiş! ,. 

Mektup bUyQ bir dikkatle ya •. 

alm~ Gtlsfde teyııe bu sanat.Ur 
ye~onlnln mektub\IDd&n o kadar 
memnun kalmqtı ld, göğatl llaba
n.nlt bunu Lılmia hanıma ve llCllt• 

ra da doktora yUbek ...ae okatta 
w bir llBted• ytln iti )l&lllDllıkta ve 
NecdeU dlt:kat~ dinlemekte olan 
IWa'anm mektupla hiç aJ"'edar 

olm&dığmı görllnce davanamadı: 

"Ah tu Çtıkran ne kadar nank&r 
dedi. Ken,.••hıl Necdete ·o ke"'a 
vermı. ld Sermedi bir •n olaun 
h tırıamıvor bOe !.. " 

Ve doktora cMSnerek Olve etti: 

- Bat"clolrtor, Necdeti o kadar 
hayranlıkla dlnleyir ld, hani çok. 
defalar artık tamamen Atık olda.. 
funu zannediyorum. 
• Bu aöslerl duyan Needettn gtıs 

lerlnde caYrt lhtl)'9.-i bir flmtü 
çaka aöndtl. Bu gok lnl olnn11-
tu. ltlkr8n elini uatmıt meırtubı1 
alıtordp. 

1 

Bu me-ktap ltlkhet içinde yam!. 
11U1tı. Belliydl, hAttl Sermet met
tubwnm hlr9ok yerlerinde pblar. 
da yapıyordu, dem&t ki. n91ellydi. 
Ştlkran mektuba dlckatle okur • 

ten: 
- Demek 1d epey yola ıtn:ıfc 

Çok ştlıldlr. 

Diye dİltllndll. CPmll Sermet Ya 
DdrdeNden aynldlttaD llODl'8 ~ 
4.ta lllJEna: Yan1ıbim& ne olur; 
.....ı-.ı .......... -. .. 
etmlttf. 

madenleri de vardır. Onun pelte
elnde blle yüzde Zfl3 ölçü A \ite· 
miat ve 4 mlHpam C \ii".amlnl ba.. 

hmmaftm. Onan lçla böiü.rt.len
df'.'11 OOklla J17ealertn dlflerl gtbel 

olar-
.Faka& blitbUenln en bllyilk iyi. 

ilkleri &erldblndeld iyot ve mağ
aesyom madenleıinclen gelir. Bl

llnblls ld baalann blrbıclsl tiroit 
pddelt \'UdulJ"le \iieada .aibk, 
endama gilselUk ıeUrlr. lldamt 
de vtleadamazan aealçlerbıe genç. 
ilk verir. Banlana ldshıla de bö-

jtlrtlea ycmltlndeld lllspeU bizim 
ylyeblldftlmlz bafka yeml~lerla hiç 
birinde baluu:.ıaz: nöiirtlende 
lfot ylbde o,m, mağaesyom 26 
mlllgram. loda Ue mef)ıar taze tı0 
lan bUe o madeni b6f;ttrtlealn verr 
dlil nlspetten~WHr. Fak.atytls 
IJ'lllll b6~ yemek o kadar ~ 
iaa yemekten elbette daha & 
setU!llr. 

Jlölilıilmcle fO.for )'tizcle 29, 
ldreo 40 mlllgram oktaiundan, 1-
ldıllnla araınnclald nispet blrdem 
nnkpı\ 1,4! olmaldıs ber .. her iki 
ıdlldea de kemllderln lsttfadcsi 
hayDee bilytlkttir. Vleadan etleri
ne nlJtlPllak vereeek pot.uyoın 

made111Ne11 _,a.de 100.. ınWgraa 

a. ,..._ ak .. eü Wr _...at -
,....... Ylsde t8 mlU.;nua kllklr
dl de, kaysı ve çilek gibi, en ki

bar yemltlerde bile bulanmu. 
Bitin maclenlerlnln netteeel ola 

rak getlrdllf. alkolenHk, elmıejhı 
vercllğl elqllljl karpbyacak nls -

!)ettca blru eblk nlmıL;la bera
ber, bljtlrtlen k&11& Umor.ata lm-
ılar feralıhk verir. o. ı\. 

Amerika, tayyarecilik 
aanayiinde bir inkılap 

Ottt1t1, 11 (A.A.) - Ameri. 
kan tayyarelerinin yeni bir usul 
eayeainde dökttlmüş aleatild bir 
madd~en imal edi!mele"1 imklnr 
Amerika tayyarecilik sa.nayiin
ıe· bir inkıllp yapac~k mahiyet
tedir. Ur.erine aleatikt bir madde 
tl!rillerek kontrpllktan imal e. 
dHen gayet bOyltk bir bombardı
man· tayyaresi d8n en çetin t.ec
ritbelerden ~irilmt..ıtr. TeertL 
beler muvaffakıyetle neticelen
:licnnden bundan bövle bu tayya
reler Kanada ~ma toptan 
imal edilebileceklerdir. Sivil ha
vacılık mllşavirleri ve İngiliz 
miltehammılan yeni usulü tasvip 
etmişlerdir. 

Al turka Buyuk MCsamere 
Eminönü Halkevi 808y&\ yar 

cin kolundan tebli~ edilmiftir: 
Y'>lwnuz tanımdan 19 nisarı 

1941 cumartesi akşamı, Taık· 
simde Kristal gaz1noeunda le. 
tan.bulun en manıf ve kıvmeili 
alş.turka mU8ikt sat atkAr'ar:nm 
istinkiyle bUyl'k bil' alaturka 
mu~ 'd mil. meresf teritp edil 
m!stir. 

.Bu mÜR'J'ere. alaturka musi· 
kfnin. en inee mw-ild zevklerini 
tatbikine müsait fevkallde bir 
fll'8at olacaktır. tiiriş serbesttir. 

--- -01-----

Aakerlik işleri 
~otta ) rlf ukcrtllr 111be9tna..ı 
aıı. ısı" 3 f do!Um'ularm 181lellk 

lhtınt yoklamaı~r. &f&llda yaml 
d&rt • ır sarfında yaprtacaırtır. Bu. 
'9nl~r~ nlltwı btlvlyet ctızdaD)arll• 

bnat--r fU'bre mDracut .sn""" 
ıu.MJ ..ıı · 
•• 4JN1 ~-
IU.Ml 
ft.Uft 
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Londraya hücum 
Şi 1 

p 

Lon~ l'1 (A. A.> - ~-d U bayı pcrficmbeYO t:ığlı;ynn gece 
Londrn} n yn.pıta.ı Alınan 1'..ava hii
cımıunun ynpbğı tahribat e.ram:n.
dn, birçok kiliseler, hastaneler. si
nemo.lar, mağazalar, ı:u.trepolar ve 

4 büyük 
Amer·kan 

vapuru 
ahran a Ba ü 

aras n a hava 
nakr yat tarı edildi 

Tokyo, 17 ( A.A.) - Ofi ajan
sı bilain,ur: 

Japon ı:ız.etelerinin en mü
himlerinden biri olnn Asabi ga. 
zetes• başmakaleeini !ranın vazi
yetine tahsis ederek bu me-ınle
ketlc Sovyctler birliğt arasında 
mevc.ut gcrgirlliktcıı endişe duy. 
duğunu yazarak diyor ld: 

Yunani tanıla ilcı !iyen Alman 
ordularının ~di Balkanlardaki 
barut fıçısnu ateşlanesi Uz.erine 
muharebenin 1rana doğru yer 
değiştirme tehlikesi vardır. 

Emin bir menba.da.n alman ha
berlere göre mühim !ran kuvvet
leri şimal hududuna gönderil. 
miştir, Tuhrtı.nln. Bakü arasında 
hava nakliyatı 15 ni3andanberi 
tatil ecl.'aıiştir. Ve §İmal hudu
duna giden yolların hepsi ka.pa
tılmıştrr. Bu gerginliı;.-e ~. 
Sovyet ordusunun ıran budu. 
dunda bUyülı bir keri manevra. 
ya.pm.J olmasıdır. 

Gazete, Sovyetlcr birliğinin 
Basra körieziı de bir m-ı.hreç te
min etmek nrzı.ı.suııdan doğ<:.n 
b:r milnaferctin Iran - Sovyet 
mUnasebetlerlne hakim olduğu. 
nn hnbrlatmtl1:.adrr. Gf>ren tem
muzda Sovyetler birlf~inin lran
d.ın arazi metalibatmda bulun
duğu hakkında isae cilcn haber
ler bütün dünyada büyük bir 
heyecan uyandırmış, fakat her 
iki devlet bu haberleri yalanla
nnşlardı. Gazete, Ja.po?llıırnı 
1904 de Rusyayı hezimete uğ
ratm .. ı U7.erine çarlık Rusyanm 
l""tllı h ·l·ır fa. besledigı emelle
rin frenlendiğini hatırlatmakta., 

ve Sovyet inkılfibıru ta.ktbcn 
Ru lar ve !n.gilizlerin işgali al. 
tm1n l, luı m kla olıın hnnm 
Ş.. ' Riza P levi tarafından hUr
riyet ve i tıklfilin.! tekrar kıı
vw;tl!ğ11Jlu tebarüz cttirme.kt.e. 
dir. 

rduları 
odu 

D rl n, 17 (A.A.) - D.N.B. bil
di ı ·or: 

Yo o lnv ordwıunun eiffidiy.e l:a
d:ır 8 11" n teclid edilmemiş olan 
hf'!' •ı t m\l iyesi, bugün saat 21 
dl' artmz olarnk s.llAhlannı brm.k· 
:mı D'. Tc llmly t, 18 nisan sa.at 
12 de meriycte girecektir. 

·~· Bl'.'rlin, 1'7 (~ .) - Hususi bir 
mu>ınblr bildiriyor: 

S:ı.bık Yu,,.oslnv bac.·vcldll Svct
kovic imal Almanların nezdinde 
bulunnuılttadır. 

''i ı, 18 (A. A.) - Ofl ajannı 
lb !diriyor: 

Y ·g~ltıyYada Y !!'091 v ordusu .. 
ntın mukM• meU tamamen kın'• 
mış bulunrııa'ktndD'. Y\llfoole.vya
nnı ~ıı.11 kt vo cenubu !jarki
Fin e Yu"' ev krtc.ları çete hnr• 
bine devam etmcktcdjr. Bilhassa 
drnve n hrinln Fimnlindc, Yugc
slav nrazisino ginnifJ bulunan Ma
c:ır mllfrez,..l'hinir bnreltühnr en 
mod m o oır.:ıti • e·ıa.ııtarla nıUceh 
bez olan Yü ılnv krtnlan zor • 
lıı.ştırm kt d r. 

.n ednecetklr.-. 

ıevlcr vardir. Bu imtihan Londı"a 
hıJkınm clnhn geçen oene sonla
rında. Citiye yapılan ynngm hücu
mu esnasında göstermiş olduğu 
biltün bUyilk iınsltaıerini hır kere 
d:ıh::ı. mc,da.na çıkarmıştır. Birçok 
\'8.ke.da, bUtiln geceyi umumi sığı. 
naklarda geçiren kimeclor, :;a.b:lh
lcyin evlerine döndükleri zamnn. 
evlerin harap olmuş vtıya.hut ell• 

kaza çevrilmiş olarak bulmU§la.r
dır.. Ölen ve ynrnlnnnn]nr nrasm
da, kendilerini bütün varlıkları i
le sokaklarda yardmı vazifelerine 
vermiş olan pasif müd:ü.ıa ve n. 
n!lvatan muhafaza servislerinin 
birço gönUllil efradı vardır. Beş 
ynngm bck<'.isi, bombaların yanla -
rma. dükmekte olduklarm.ı görün
ce sıgmdıltlan bir kili3-0de ölmU~ 
tür. Diğrr tarnltan, 95 Yllflmda 
bir ihtiyor ayni kilisenin hemen 
yakmm:Ja bir evin enkazı ara. • 
sındruı s~ ve salim çdmnlmı.,tır. 
Diğer bir Londnı. Jtilisesinin clva • 
nnda, bir i:Jomb:ı, ibilyUk iiblr itfai
ye merdiveninin dlbino düşmüş 

ve merdivenin kilise içine doğru 
devrilmesi üz"rine yangını eön • 
dürnıek ilzere su sıknınktn olnn 
.tfalye ef .. admın ölilmUne ficbe • 
biy~t vcrnılştir. 

Vestcnd mn.hnlleEiııc.> de birçok 
infi..lk bombaları :dilşmllştill"'. Ti -
yatrolnr vo eğlence yerlcnnin 
merkt'Zl olnn bu mahallede, ny:rJ 
zamanda payitahtın en gilul dUk-
kanlıı..n de. bulunmııkte.dır. Bu sn• 
ba.h, bu mahalle, bomba prrçalıı. .. 
riyle kmlmış birçok cameklmlarla 
hazin bir manzara nr?.eiliyordu. 

Hücum yapım tııyyn.rclcrdcn bi, 
rlsi, daha bombalarmı atmadan a
levler içinde yere dil mUş v: bir 
bllli nrSad:ı infiltı.k ctmleür. Daha 
evvel parn.'>ilUe atlıynn mllrctte -
bat, buradaki hallt Uı.rn.fmdan c: °'r 
edilm.!ştir. Jıntltcrs 88 tipinde dl
ğu hlr Alman bomb:ırdı::ıuın t.: .}• 
ynresl, blr mitralyöz atoelnl mUl<'· 
nkip, bir köy civarında tarlalara. 
d'i;serek parçalanmI§br. Bu tayya
renin mU ttabat.I ölmUştllr. B* 
ka bir A!ınnn tayyaresi, Kcnsing
tonda bUyUk 'bir cadde olan IU!:lu; .. 
treet clvn.rmda yoro dUŞnıllş, tlifer 
bir tanesi do Vimbcldon clvnrmda 
pnrcalanmmtır. • 

Bazı maJınlltılcrdn milnakalfi.ta 
engel t<'sk 0 l eden .enkazın' tr "lltz .. 
ıenmes.inc, ağıeye doğru ço'k bil· 
yük terakkller kaydedilmiş bulu
nu ·ordu. 
~nı yapılan diğer hilcumlar • 

dan sonra olduğu gfbi, bu scf r 
de Londroda :rnfu:a.'1.itlor üzerinde 
en fazla tesir bır.ıkan lkoyfiycU, 
ölfinıle kurtulmak tc:ıebbU.sU iknl'-
§?Smda htılkm göaterdlğl fovkaltı .. 
de yUkack sfikfi..-ıet vcı dünynrım en 
bUyült .v hri olan Londrarun dahno. 
Alman bomb lıırmn. mulmv met c. 
dP.n mu".zz3.m bUny~si teşkil (lyJE.. 
m&ktM!r. 

101 NOt TAYl'ARR 
J..ondm, l7 (A. A.) - İngiliz 

ba.v.ı neurctiııin bildirdiğine go • 
re, bir a.vcr filosu, bu aba.h, ln
gilterfl tlzerlndc iki Alman tayya .. 
resi dilf}UrmUc;tilr. Bu filonun, §in'!· 
diye kndnr dUşilrcıti :U dUşmnn 
tayye:rol rinln adedi, 101 e balığ 
olmuştur. 

BugUn İngiltere Uzcıindc pclı 
nz dilJlllan fao.Jiycti \'Wtun. gel • 
mlstir. 

LOndra, 17 (A. A,) - Diln ge
ce avcı tn.yynrekrinµ?.in İngiltere 
ilztrindc ik1 dili;man ayynresi dn-
iha dU5iirdükleri öğrcnilm~ür. Bu 
stıret.Jc dün gc>ce dfüt.i.rülen düş .. 
man tayyarclerWn ndodi beşi bul 
m~tU'r. 

TiCARET VEKALETi 

Stokların miktarını 
sordu 

Netic bu ak m 
Vek" lete b:Idtrilecek 

Ticaret VckD.Jetl birlikler umumi 
UUpllğln gönd rdlği blr cmirdo ih.. 
racat ve ithalAt birllkleriJıln ~rhal 

bugtlnlrtl stok vaziyetini bildirmeleri· 
nl ıs•cmlştır. 

Kat'l mnlfıntnt bu akı;ama ltadar 
biri.klor um mı kltlpllğtne verllocek, 
unıumt kı\tipl!k de elde cdilcn malC
ma 6 Yekf>lctc ar..edecektır. 

De hal lngiltereye 
~eriliyor ,. 

V~ngtcm, 18 (A.A.) - !car 
ve iare kanunu mucibince deı
hai İngiliz hUkfunetine devrediL 
mek üz.cro bahriye komisyonu 
Amerika.dan dört bUyilk vapur 
sa.tın almıştır. Bu vapurların İn
giliz bayrai--ı nltnıd? tesc.:ı ede
ib:Ieook ve mürettebatı da ta.nıa
men lngiliz ola~rr. Bu vap _ 
lar, Bobinden Caster, Ahnarialy
kes, Exemplar ve Nightingale
dir. 

Filipin ordusunun 
- yetişti(lmesi 
Amerika subaylarına 

bıraluldı 

N<wyork, 18 (A. A.) - Nev
york Taymls gazete3illlıı blldlrtr. 
Sine göre, A.mcrlknn ordusu ku • 
mandtınlığı, Iı"'ilipin orduunun lton• 
trolUnU ve idaresini dnrubte et
miştir. Fitıptn nskcrlruinlıı taliml, 
Amer:kan sub~)la.rouı. verllınJ!ltlr. 
~ln harb~yc nezarotinJn lbi!.o 

dirdiğine gl5rc, Filipin ordusu h .. 
len 40.000 k.iş1dcn ınürel:kcı>Ur. 

Yunan cep esinde 
(Ba' tunfı J ne Je) 

şehı'i Yunan hududuna 35 kilo • 
metre ve Ersek r chri ise ı 7 llllc .. 
metre meaMMcdlt. 

ATİNA 'R DYOSUNUN 
VF..Ili>i<U TAl"stı..Aı 

Athın, 18 ( . A.) - B. B. C: 
Radyo dün gece halihazırda vu

kubulruı çarpışmalar luık'kuıda a
şağıdaki tafsilA:t.I vennlştlr: 

Ollmpos dnğlarmdan garpta S.r .. 
via.'ya kadar uznnruı hattı tutan 
İngiliz kuvvet.leıi.nln sağ cenahı 
şiddetli Alınan tnarru:rJnrma td.bi 
olmu.$ttır. lnglliz!r eıddcW bir 
muknv met ""Ös•ercrek dllJm,ann. 
Q?k ağır za;1at verdimı.fnl rdlr. 

Radyo bundan evvel ınntbue.t 
nezerr tinin ~dnld bcyaruttını 
neşretmi,Ur: 

Alman ve mtlttefik kuvVeiler ıı
rasmda. ün bilten gü"'l cephe bo
Y'.ntca çn"rpışnullıır devam eblilşUr. 
Dün muhar"'be en clddt ımt'h a. 
girnıl1'tir. DUşmnn en ağır tneyi -
kini Grevine mmtnkasm:ı. ve Qij,. 
riccnln gnr'bmdn bulunan kırunı.ı 

tekflif etmi~ti... F...n ııtdactll çar • 
ptMn lnr Ahni:ırtl rm nlluı:yct zapw 
tctmcğe mu\l'tı.!fak olduldı:ın ve 
ooplıcnln merkczinda bulwınn bir 
dn.J't zirvesindo vukubulmu;ıtur. 

!tnlya"l cephesinde, bir dü§mru:ı 
tiınmızu tardcdilmi6tir. Di°".'tnıuıa 
çok ağır zayiat verdirilmiştir. İ• 
tnly& lar hlÇb.t..r ufak ilerle} § kay 
dede ~emiş! rdir. 

HARJ<;Ii.A T llAKKINDA SON 
HABERLER 

Atinn, 113 (A. A.) - B. B. C: 
DUn geceynrınmdıuı AOnra, ııı.d

yo, hn.roklı.t hııkknıdn en eon gc. 
Icın §U haberi n~ştlr: 

C':rarbi Makc onynda düşmanın 
nğrr tnzyikmn rağm"n, mllt flk· 
Ier lı'lilnrnu muluıfa.za. et:mlşlet'
dir. DU man çok ağır za}int ver
mfatlr. 

Arnavutlukta., Klrmrn mmt:ıka .. 
smd.ıı düşman hl..l'ru: ilcrlcmcğe 
muvatf olmu11tur. Y 

YUNANULAil AENAVUl'LUK· 
T. • Çl.:Il J:JtYOI ·

Lonclra, 18 <A. A.) - B. B. C: 
Ati.nada v Kn.hlr hil.dil"ildi • 

ğinc göre, vaziyet Arna.vuthıkta 
ciddi lbir safhaya sınnistir. Yunan
lılar bel:ı:ti İtalynn'lıı.rdan r.nplet • 
miJ oldukları ~crılcrd<r çekilme .. 
ğe mecbur knlacaklardır. 

Gerbi Mnkedony cepheslnde 
muharcb lblltiln ddeti~ devam 
etmiş!.ir. Yunanlılar ' ln.gilhlol' 
tam bir elbtrllifi ile he.relvıt ct. -
mekle hatlarinı ınuhaf ~y,n. mu • 
ıvnff&. olmuşlam•r. Almanlar nn:
tat usullerine ~·e lbüyllk ~ayfatt 
göz3nUndo ttttliı".! mm mUth~ 
kuvvetler ve yüzl~ra:i' tn)ryarolcr 
lrnllıı.nnuı.ktndır1ar. Df::n cepheden 

H lk • • ı.Jt b 1 gelen bir müşahit Al'lllı'llnnn ild 
a tıpı ayaKıca ı ar gündo iki fır".n.n z.•;1 eHiklerlni a!Sy 

Bir rnüddettenbcrl h:LZlrltUUX1:ıkta ~en'~. Almaııln.r bru:ı gecltlcri 
olruı ''h3lk Upi ayakkabı" ıar ikmnl ~pte ~ ie1n bieie!'Ce n ar fe • 
caumek U%crcdir. KunduMC•lar 1Qı&p da. ~ckt"ed rl r. 
e4er.se halk tipi ayak1!a.bılatda.n ııene. 178 NUMA AI 1 }.'UNAN 
de tıtr mUyon dl YAP blleoe'klerinl TEBUfGt 
tdd.la etmclıtcdirler. ı l ~ füw 17 ( A.A.) - 17 4 numa. 

Ayal<kabılarill pelr )'l\lIJnda ıiJyasa_ ra1.ı tebliğ: 
ya çıknrıJablleceği,Umıt olwımn.kta • Gar.b. M.."!ireöonyı;.da yulfan A-
dır. _,, liva!kmon ~ hulfıl eden 

• 

üniversitede 

ers er y· rın 
kesmyor 

1 1 

Lise va rta 
mektepl rda 

Uhanlar başlıyor 
'OntvenıUed~ bOtiln dersler yarından 

itibaren kcsllcct-kUr. Hukuk fakW _ 
tcslnde 24 ve 28 nLsand~ iktıs:ı.t fa_ 
kWtesinde 25 ve 28 ııinnda eleme 
lmtlhanlan yapılıı.cakfır. 

Bu hususta dUn gazctod'ere beya. 
natta bulunan Rclctör dem~llr ki: 

•'Bu l!ICDO üniversite kampları tecll 
edilmidUr. Talebe, aEJkerllk dersinden 
om.. ve. na.zar'1 imtihanlarda aıd.ıkla· 
n noUsr vıu:aWerlle smıf geçecekler_ 
d..r. Son smı:t tntebesi tmt1hanlıırda 

Ufl not aldıklan takdirde diploma 
alnc:.!klardır. Her talebenin 20 gun _ 
lUk knmpm toctı cd lcllti k~ydma iş_ 
lenecek." 

LlSE \':E ORTA MEiiTEPLltıtlN 
lMrutAN O l\"LERl 

L1selerde, ilse bltirmo irnUlınnlarma 
21 niaand:ı.. olgunluk lmtlhıınlanna 

da 9 mar.ata ba.§tann.ctı.k vo 1fo :ma_ 
:rı.:ıa kadar lkın&l oıuna.caktrr. 

Orta mekteplerde eleme lmtlhaııla_ 
rma 22 ıµsanda sözlU 1mt.1hanlara da. 
tO nisanda ba§lana.oaktır. 

A.qarıı Kız Oanat, Kız EnaUttneH 
lmtlbımlara ba§lamıştardtr. lJ13U.t uı 
tn okullarmm lmtJhanltln 22 nl&\D • 
d:ı.n 16 ma~ kadar .Urecektit. 

,.illi imtihan 
günlerinde 

(flaş ta.rafı 1 iDclde) 

Türk milletinin heaaıba sığ .. 
maz kahramanlığı, fedakirlığı 
istisna edili.nıe, lbir tarr.i'ı dalına 
rnü.s'bet rca.liteye, tecrübeye, 
~paz e7.eli prensiplere h,tina.t 
etmektedir. .Aruıiiolu kaleei; d's
tanbul Boğazlar mcrkeızi-

Bu mukavemet zincirin.in her 
hnngi il';.r halkası koparılamaz.. 
Anadoludan 'l'ı-dkya.yn, Tra.kya· 
dan Anadoluya muvasalayı hiç 
bir düFinen keseme 

:tsu:irbul, bu zorlu müdafaa 
sistemi içinde bir zaaf unsuru 
ôoğil, daima.- bir klıvvct ve kud. 
ret amili oincaktır." 

Muharrir, makalesini şöyle 
bitiriyor: 

''lmtil1.an gUnlcrlnde halkunız, 
aile siperlerinin içinde yer ala.. 
caktır. Bütün dU~neesi bu si· 
perleri takviye ct:m'k olacaktır. 
Sokaklarda, yollarda, vazife sa
hiplerinden lbaşka kiıns(ı. bulun· 
mrya.caktır. F.rnıısız milli şose. 
lerine dökülen mıursuz. hedefsiz, 
gayesiz, yekOnu milyonlan aşan 
muhacir k..ı.:filcleridir, ki !her 
türlü askeri !bareekt ve manevra. 
imkamnı yo,~ ebni:Ur. 

İşte lbunr.lan dolayıdır ki, ts .. 
tanbulun tahliyesi, d~vlct eHle, 
devlet nezareti altında ve za
ma.rıında yapılmakta.dır. 
Mü~ele başlı-.dığı andan iti· 

baren temiz ve vat:ınperver le• 
tanbul !halkı •iperl~ mevki 
alacaktır. 
Beş asırlılC TU.rlc tarihini ak., 

settlren bu haşmetli • eehirde 
'ko. .. J bir mUcadele rohu !hfil<l.m
dir. 1.stanbul, önUndo ve ardın
daki Türk orciularınn layık ol· 
cluğunu iabat edecektir. 

F,ter 'bir ta~ uğrarsak, 
y&.Zilacak milli destanda l'stan.. 
ibul faslı b:ışlı ıınoınn. blr yer 
a aca.ktır. 

Ana.dolu lınlesine sahip ve h 
:!Jın olan Türk. lstanhulun ve· 
Boğazlar ibölgosinin de sahih.
dir. 

Kat'i mücadele bölgesinde en 
çok kuvvete dayruwı. Tilık eev
kulceyşine sannlmaz it.imadı.ınn 
var .. , ., ı "* 

A1ma.n kuvvetleri Gra6ene mın
Uıikasında harekat ya.p:nıalrta 
ve Xalamabakaya. doğru ilerle. 
miye gayret ediyorlar. 

Göncenin cenup nuntaluumıda 
Kiaff e Ktı.rit.8 lboğnzl dÜ(lnan ta· 
rafnıd3n ~aıl cdilmi8tir. 

Atlna, 1'7 (A. A.) - Röyter: 
Buglln imali Yunan.lstarıdaki 

iuırcltfıt lııı.kkında, IW&mbekanm 
şjn,alindeki mmtaıkada eiddetl,i bir 
muharebe yapılm1lkta olduğunu 
bildlreu !ın.iberdnn b.~lıa h :'be.r a
a rnıx:ı n:m 1§tJJ". ""' 

Yugoslavyadaı 
pay istiyorlar 

Dem, 18 (A. A.) - Of!: 
Yeni Hırvat devletinin huduUn. 

n metelesl, Yupla\")'&nm bozul· 
mnsınm başlangıcmd:ın i, o d .. 
rece glinfui. meselesi malılyeti.nl 
almıştır ki Btı'Un, aliikadar mm
tıı.kalar ahnlisino, askerl harcldi.tuı 
diğer her türlU mesolderden. da
ha evvel geidih'itıl ~e askeri lıat c.· 
Ut devam ettikçe siyasi mesclo .. 
!erin talik otunmaaı icap oY ğl· 
m_ birçok d fa hatmlatmak lUzu • 
munu lıls:;etmiştlr. 

Baalet' Na.c:.bıi!ı't.tf gazetesıcl.n 
Berlin muhabirine "6re, salWyet
tar Bertin :mahfil1oıitı1n boynnnb 
bu merkezdedir. Bu muhcl>ir, llit· 
lerin AJıte PavellQe göndermiş 
olduğu telgril.fm da iba.tkA till'lU 
nnla§Jlmnmruımı t.cbarü.z cttlımek· 
tedir. Bu teJcrafta., ycnı devle&. 
hu<lutlan mESelesi Uz~rindeı Al -
mıınyanm mllll llırv:ı.t hükfimetile 
ım: bestçe ruılqmak azmini lJldir
ınekteydi. Bundan de anlııfılacağ:ı 
veçblle1 hudutltLr m06Clesi mual .. 
18.kta bulunmaktadır. 

Dig-er taraftan :ınetalibat ve id-' .. dia.la.r fjimdiden tezahtlr eıtmege 
baflamıetır. Bun1arm en mUhlm • 
tni Dalınaçyayı Jstihdaf eden me
t:aıı'bat ~ eylemektedir. ltaı .. 
yanm Adriya& dentz!.nin prk sa. 
bili üzerindcld emelleri maınm -
dur. Bunun en son tc;ahUrll. Dal
maçya ltalya.nla.nnm Muaollnlyo 
çekmiş olduğu telgraftır. Bu tel -
gra.fta; Susalt'dan Arnavutluk hu
duduna kadar bUWn Dalmaçya sn.. 
hll!niıı lt.alya tarafmöan ilhaı'kı ta
lep edilmektedir. İtalyan matbu. 
atı bu talep balısinde bcnllz vazı
yet a.Imamıştrr. Fa.kat Neue Züh
cher Zeltungun Romadan. ağren
diği gı'bi, İtalyan ma.tbuatmm bu 
talebe ha.raretli mUzıiheret ooece-
ğiııo fllpbe yoktur. 

Halbuki Adnyau:tn bUUln prlt aa. 
bWlliD İtalya tara.tından ~mesl, dl 
ter tıı.ratt.an, Hırvat.iatADı, Susak ilo 
Zara arnsmda. Hırvat. olarak kayda .. 
OUen •ahll ınmtakuuıda denlzc ,ıı: • 
rnaırtau mene1UyecokUr. 

Bundan bafka, Havat.latan lstik14-
llnlıl il&nmdan'bm bu clovMUn a.raZl 
tmelterlne, yan resmi lıla.oar ••nuda .. 
pel'ti ilrteldt6" gucteai &'(SzllkQr bir 
ısuret~ ın~ 'bu1Uıi1tıtı;tılt. ~ 
go.zete 11 .nıııe.n tarllıll nl!ahaınncıa 
bu h\l.IU.9t& ,..&ne alAblyet.tar mm. 
b!ll ti1fk11 eden X.C.l' Jıuluıltu eeaırt· 
1eeı :muclbl.DOO, Hınatı.ıaıı ıı&mJ al. 
tmda l914 den en'fll Boma Hersek ft 
:Oalzn&t)'a diye anılAll arazl71 de kq. 
~ iCap ettJtlııl tın4lm111Unt. 
.saıwyett.ar ııtacar mabtllleriDlıı bu 
td.ııtri barttUkle nen atmıt omıaıan 
muhtemel de~dlr. BlımoUce talUnln 
odilebillt kt, Bosna n Httsek'bı u.ım_ 
lerl, M&carlAr tarafmdan mlhverlo 
tattı 6Dl&fmo. ll&lln4e, Hn'vatl.stanm 
denl1..e her tllrlll biallred muhtemel o. 
tarak ı etbfılmeslne mukabil bir nm 
te.v!Jı gibi ileri eUrUiır.129ttır. 

Dahn.açya meede81nln mezifaatıe • 
rln ::;'trlttlllftne bu tıtak nantda me. 
ıteıe.nb btlyük mudllllğlnl gö:rt.cnnek· 
tcdlr. Bu ee~n dolayı Berlln, ib•
len 11zenn& ırtyas'l tıDdi,."8ler 6§1\atnak 
istemediği tuıker! ban;:ltAtxn te,ltfl ey_ 
tcdlğl ~s en~en ikurta.nldılct.An 
sonra.dil' kl, bu bwlultA aözQııO .&1. 
lcmek arzu.ınındadtr. 

POUSTE: 

Eksik ekmoklar 
çoğaldı 

t'P'ı. ... 
DUn fehrln muh&elit .. muerlnde 

yapılan kontrollln aoaunda 286 kilo 
eksik ekmek bulunmut, 82 esnaf da. 
dlğc:r suçlardan Ce28.mndınlnı~tır. 

Aynca lrtı.mve.yıar~n atlayan f. 
kl&ıl ne ııeyrllscter nlZ&mtarma mu _ 
hallt harokottt tiU.lunt.n 10 fOfiJr 'ft 

7 otobUs biltt.CWi ~ prpılDUf

lır. 

-. llABANGOZ DVKKANINDA 
YANGIN QmTI 

.Kadılı:IJytlnde, Jllıt~t caddealnde 
80 ıı.um&ri.Jı .Aiıaırtum ma~ l1'k 
kAnm4&, dllıı eriWen t.utk&l ocapdNl 
sıçrayan ~cı:mlarla taıa§lar tutuo· 
mu~tur. 

Heınen yetiıen !tflllft &tefin e1r&.. 
yetini\ meydan ıı e 3en )'&D«IDl eön 
dütmU§tUr. 'Jlilllıtlart& dllkklnm bir 
kısnu y....,. ,. 
Bt1l OQOUX DUVARDAN D •şTC 

Be,urt.qta1 KıJıcıaUde Aari79 cad ., 
de31ndo 65 numarada oturan .Ab<lullıı. 
hm oğlu 7 Y8.§IDda Adil Serter dUn 
bir araanm duvan 11%ertnde o,nartccn 
muvazenc8int kaybederek dQımDr, 

karnmdan yarilanmJfbt. 
Çocuk, 11ıanm bir haJc1e Şlll' ıı:u.aı 
haat~~· 

BE 
Bom 

Rogter 
muhabiri m -
şahedelerini 
anlatıyor 

Londra, 18 ( A.A.) - Röyter 
ajansının :lu<roelavyad "ır ~ r· 
de bulunan mulıa"oirind.n: 

Alman t.:ıyyarelerinin Bdgradı 
bombardımanı faciasına. 11 t 
olanların tahminleri "' gt1r E ı
gra.d 'da, erkek, kadın \C cocux, 
ölenlerin adedi 12 bin 1.ada dır. 
Rotterdam ve Varşovanın tah· 
ribine şahit olanlar, n 1gı ad 
bombardımarunm 'bunlard!\n da 
daha şiddetli olduğunu ı: ) lu: 
yorln.r. :llk akından sonr , E 1· 
gradın merkez bulrarı olan 'J. e· 
raziyede 2CO ölil saydım. •..,... 
rad böyle bir f cliikete h de 
hamlanmış değildi. Y <J".e 
pasif korunma tedbirleri olarak 
lbir>.aç iptidnt sıgın:ık yanılım -
tı. Susuzluk yUzUnden yangınlar 
sönciürülmemcştir. Yiyec k ve 
ma)i malıruk bir mü tl~ onr 
tükeruniştir. !ki sığın· :n d ha 
bidayette bombalar i a. t et· 
miştir. 

Bir kı~lada 300 asker ölmü • 
tür. Harbiye ve dahiliye n za t
lerile başvekilin bürosu ve eli er 
nezaretlerin çoğu lbombardın.a· 
nın ilk günü daha. s bah ı t 
almıştır. Bc~adın büyUk ot 11 
olan "SeıibSki Kı al" ta.mnmılc 
haı:np olmuş ve Alınan. Yunan 
vo Amer~kan elçıliklc .. i y.uu ı · 
tır. tık akma bir kaç yi.ız man 
tayyaresi iştirak ~4niştir. P .kc. 
te.yya:rclcri oombala.rı atmak i. 
çin 200 metreye k"'dar .Jç l ı . 
tardır. Be ~d iha.ll;:ı so:1 

... !.la.ı
da hamin böyle birden.bire ij\.e~
lçrine çökebilmiş olmasını anlı· 
yamıyorlardı. Bu, bir kaili m. 
den b:1.Şka lblr ~ y olmaml' ır. 
Alınanlar, §Chri öğleden rorJa 
ve geceleyin yeniden bombardı. 
man etmişlerdir. Bclgr:ıd Tunn 
manmrasmı almı.-rtır. S!7P a' cı
ları dn Yunan avcıları g ı y ~il· 
mez bir cesaret g .. tc..-ert'. y.J· 
ruz belgrad 'lir.erinde 18 Alman 
tayyaresi düşiinrıü.Rlerdir . 

Çocul;larda, l'.hırlard!ı ;yatlık, flO 

tan yedik, rakı içtik, Srrp r b ze 
m,ümkün olan her ytu"dımı yapl lar. 
Ve mukablllndo p:ı.ro. alm :ı ka.bul 
etmet.1llcr. Kafilemiz 'Os'kUp ydlylc 
Gnıoayn gttm-c te~ btus clmtl} fa 
kat Alman ordu.su yolum• ıı h mi.§ 
Ur. Bunun Uzorlno Saray Bo n yn 
gitUk. Bura.st d& hemen ~men Bclg 
rad glb1 aynı va.hı;. Ue bombardıman 

edltmf~tir. Blrkıu; defa. tevkif edtldık. 
Bizzat kt!nd!m trnmvııydıı bir a.ııltcr 
t::ı.rafından tevkif edildlm. Du a ı<cr 

ben! rllvelvcrle tehdit ediyor ve ııım 
diye Jt:ad:ır yelli lr.J:l 6ldllrdUğünU te 
fahurle e::SylUyordu. Bir AmerllroU 
meslektaşım sırtında da 11Un!rtl o duğu 
baldo yamn ısr.at elleri yukarda kal. 
'IW§tıl". 

A 
Çineyar ı 

art ·ırıyor 
Çunking, 18 (A.A.) - Çiı.in 

.Amerika. Bir1~ devlctlcrmden 
daha. fazla yardım ~ör ccgi guk 
bUyU.k msmnuniyetı muc p ol· 
makta.dır. Bütün Çin gazeteleri 
bunu t.ebarıüz ettirmek.. 'rl . · 

Bu esna.da, merl~ llupeh e
yaleti ile Hruıkov civarl:lda dağ. 
Irk mmtaka.larda s!d tli çar. 
pşnalnr devr.m etmekt ir. 
Dağlırda bulunan Çin kınrvctlc· 
ti, Hav ırmağı Uzo inde ve Pc_ 
ipins _ Hankov demiryohındaki 
Japon mevzilerini ~t t.mcl~-
tcdir. ,, 

Çin ~ .. en sözo~ü der.ıi§ti · 
ki: 

10,000 ·Japon aı:..1.-eri, ~X!-are 
ve to~ yani n;ı ı e c..air..arda 
mevzı ~ oan Çin ru\"\clUJ'i· 
ni yalerin:fon c • rnbfune1c için 
cenuba doğru ilaleIDeğc ~. 
büs etmişlerdir. :Sa Jroon J-olu, 
şiddetli bir mu'ıarcreden nra 
geri P~/Jnnüştür. Japon.. 
lar, dağlarda. n- 'r ... trat.ej'k n v
zii ele geçlı'eb l:rn, ':: m '· <1' ,. 
biT gllndc Uç oin o lt c.t.n • 
lerdir. 
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iz mir notları: 5 
BE BÖYLE iSTERIM SENi .... 

nirl ftı' ı;\in C\'\CI, bir münase. 
t-eue gazetelerde adı g~cn Al
ınan gcncrallcrindon ,.e eski O&

~ıı.nlr P::ı.şalarından rnüte\•clfa fon 
:d~r Goıtz, (l\fü cJlih

0 

millet) adlı 
<abında: "Bir ulus Sı?.\asa '"~ 

fedakirlıklarla muhafaza vazifcsl
le karşı kariıya buluııuyorlar. 

Türk mllleti bu ~aldkatl olanca 
5iimullyle kavramı~, her fert ken.. 
dislno blr nzlfc • aüştüğiintl anla.

mı~. 

lzinirden 
görünüşJer 

~ ~ e· 
ek n.ocburlyctJylo ka11ı'1laş1rsa, 

~ tun millet efnıilına dür:cn blr
kaknn \•azlfclCl' \ardır. O zaman 
b adııı, Cl'kek. ihtiyar, gene \"Uife 

Sanpn kanlı, kanıık, maanımr 
h ve !'!ağa sola yalpalar yaııan fe
f'İ durumunu, on ticra köylertmiz-

. İzmire ait son yazımı bu şirin 
!tehirden bazı göriinüşlere has· 
redeceğim .. Bunlar muhtelif za. 
manlaroa gözüme çarpan man_ 
:zaralar .. Edebirya.t yapacak de. 
ğilim. Yalnız o'bjektif lbir görü~
le size bu manzaraları naklede· 
ceğim .• 

a. •na kosmalıdır denUstı. (\ .,, 
Uzb:ı ı .l\Iehmc Tahir tarafın· 

d 
1 

11 anımıza ~e,,ileıı bu kitap 
Ik d( fa 1801 de Eblluiyıı matba· 
• 'lld b:ı. ılnır fır.) 

J• ki O mnnlı pnsasının bu fikri 
Q~ • 

~a :ıttrğ'ı zamau, uluslar n.rn-

M b lnmly<:'n bir ey debrildJ, 
a ı t lr Jıaldlm,ttl. Almn.n gellf.!• 

r. ıj ı · . 
t.ı ır mutoarlfcyi teknı.rlo.ma.k· 

n 1 bir ey ynpmemı;,tı. 
~ 1 i•ı :ı. .: en, "'1l\ n ,a giren bir uha-

11 b t n r rflerinc düşen a1·n 
\ . 
. ıı 'll2lf<'!rr olma.kin. bcmbor, e..c;-
1 f..&tplerc]c ~ ıılnı;e,, rniikcllef olan
r 'atan 'ıı.zlfelcrlnJ başarmaya. 

l' 

'Ular, ccplı<>lerdc kanlarını dii-
1 '"li. Buglinkü gibi, harp cep. 

ti le, l·arıı sıı.lıalarmdnn yiiz

\ 

l' 'e 'ü l<'rcc kilometre ur.ak
ı ·' 
'l: t ıuu: n mrmlckct sahaları 

·'Umd dcğtlcli. 

!' l;'t'tllnrtn6o ko1ıınlnr, tch• 

il rıl ııt ynşorlıırdr. Y-0g6nc 

8 lcri, ordunun zaferiyle, 

~ '" nb bo&ruşruı e' lfıt'annın, 
lıı~l:ırının, '-nrdcşlrıinin, baba • 

1'1ıırn sıhhat \•c scllimetlcriydi. 
~ ~hı a\ıt~ln.rdn. hastanelere, 

lr taıara, yarahlam hürmet edL. 
• 

1 '<'ık tehirler t-Opıı tutulmazdı. 
'llgU n oylo mi ya?.. BugUoüo 

11> taktiği ne hnsta., ne se.rbest 
~hı ~-
lr· r ı.;ı.nıyor. Bnsıyor fupu. vcrlır-? 0r tıı~ryarelC'rC bombayı, tar; 

Dde ta..cı bırakmıyor. 
lrı ~ki harpler - kim ne dcnıe clc

ı. • hlıahnkluık iti insaniydi, bu 
Pl<lrın aıfo~sında merhamet, au.n. 
nun Ucunda ofkat \'ardı, Ra • 
ıııt:ı topların nrkasmdıı ise 'ah
t \ar 

Son in,gl!iz ,.c mih\ er harbi p.ös • 
rdı ld, ultı lnr, cephe gerflertnl, 

~"n (inha faz.la gayr t \ c 

Vilki a ukatlığa 
başladı 

t\e,'t 
lC''U 0rk, 18 CA. A,) - Son rc-
rt ~Ur sedmine c•ımhuriyetçi 

"n ;.ın n zedJ olarnk iı,ıtlrak c
han <>ı>rfçı Vllkl, Novyorkt.Aki ya. 
lanı nct yeniden nvukntlığıı. 1 tır. 

dokl millet ferdimiz dahi iltiharla
ra layık bir lMbetle takip ,.e bil

hassa muhakeme eimekte, \"e (111'" 

Iar lu&kmda muhk.~cl net!celcr 
iizeriude hUkftmler vennektoolr. 

lUlllctlmizln bu hayretlere, taı,. 

dirlor~ 18.,l,k ,.e göl;sllnı\lz\l gurur• 
la kabartacak uyanıklığı, onun oı.. 

dunı olMıya asker nıhunun hlkl
mlyctlnl gösteren bir tC<'ellhü d<!
ğil miıllr1 .. 

Tilrlder, askeri sahadaki bu an• 
ane\i ıuuru, her dc\·lnle gös~r
mişlcr, hatt.i lmpantorlujun alça. 

Jı~ dC\'İrlcri, Tükiin ,·arlıj:;'1Ddakl 

bn mukaddes ate:ıi söndürememiş, 

millet olara'k, asker millet olarak 
T;;r•t daima büyük bir mtwcudlyet 
olınu,,tur. Hem hazinesinde bir tek 
koruıt, ukcri depo1annda tek im"" 
şunu olmadan-. 

Bug\ln, mlllctlertn milli talim 
\'e terblye81nde memleket mllda• 
fa'lŞı \'e bu sahada lhtJyal', genç, 
kadın, erkek herkeflln bir ,·azlfe 
almuı birinci plbda gelen bir 
knygu haline gelmiştir. Ve her 
yerde bu hakikat, olanca ~d'11ğı7· 
la. ifade edllerek düstur .. ml· 
mıştır. 

Bug\lnktl mllletler aruı ha~•atı, 

bütan mlllctçe bu yola dotnı yU. 
rümemizi gösterdlji içindir ki, yıl
larda:.n ve yıllardanbcri hu sa.hada 
yürüyen Ttirk ulusu, bugün hf'r 
zamandan z.iyad~ o yola, lıcr ı;ıey• 

den önee a.."lter millet olmak yolu· 
na doğru yüri;mektcillr. 

Ccna(l Şehabcddin ne doğru 
süylliyor : "Hak, hiçbir ko,'Vet VP.r-

mez. Kon·ct blliUds hemen dalma 
hak ,·erir!,. 
Ben böyle isterin) seni: hey l"Yl e 

eı:nebt 

Hep ıule, hrp seher dolu btr cep. 
hei eefitl 

Cebelüttarık t oilazmda11 

geçen Fransız gemileri 
, Oel>fJlilttarık, 11 (A.A.) - Üç 
Ji'ransız denizaltısı ile bir Fran
sız destroyerinin, çarşanba ~l
nü garba doğru, pek muhtemel 
olarak Ca.sablanca'ya gitmek il. 
~re CebelUttarık boğazından 
geçtiği göriilmügtür. 

~~~~~~~~~~~~ 
Casusların hOcumu 
e/aketlerin en büyüğüdür 

Vatandaş ! Uyanık ol! 
' ABER,, Birkaç güne kadar 

auu HARBiN EN'TEHLIKELI CASUSLARINI HAKiKi 
VIYETLERILE BiRER BiRER TANITACAK OLAN 

lENi HARBiN 
UKJZll KiTABJ,, 

IVJ NEŞRE BAŞLIYOR 
ütün Türkiye vatandaşları! Bu gizli 
~e muhim vesikaları takio ediniz: 
~ . 

rtlamlyea orda 
f;:)E:K YAKINDA BAŞL IYOR 

İZMIR1N GF.ıCE HALİ 

Gece saat• 23.. Karşıyaka va. 
purundnyım .. Yanımda bir dos_ 
tum anlatıyor .. 

"Biliyor rnu.sun, diyor, !zmirin 
gece hali neye ibem.eyor .. 

Bir taca.. Evet sanki, şehir 
mesut milletin başma konmuş 

bir taçtır." 
Dikkat ediyorum, dostumun 

hakkı var .. lzmirin karşıyaırn .. 
dan veya denizden göriinUşU ha· 
kikaten bir taçtan farksız. Şehir 
bir yandan Alsancaktan, diğer 

taraftan gli?.Cl yalıdan Kadifeka · 
leye doğru yükselerek, sahilin 
kaidesini teşl:il ettiği !bir mUsel. 
Jes şeklinde yükSeliyor. Daha 
doğrusu buna bir şibipıünharif 
demek doğru olur. 

Geceleyin lzmlrin ışıklan 
pırıldaymca bu şiblınUnharif 

bu binlerce pırlanta ile işlenmiş 
bir taç halini alıyor. 

Vapur İzmire yaklaşırken 
dmrtum ilftve etti: 

"İzmir bir taçn benzer, Karşı_ 
yakada da nadide bir kolye 
hali vardır." 

Döndüm, Gcridı> bıraktığın: 

güZE'J .Kar-şryakayc. baktını .. 
Dootwmın yine hakkı vardı .. 
Karştyaka kordonu tek tt•k par. 
lak lAmbalarla ışıklandırılmış, 
uzaktan yalnız bu ışıklar görü· 
nüyor. Sadece iSkele civa.rmda 
hır ışık bolluğu göze çarpıyor. 
Dostum ilfıve etti: 

''Kordonboyundaki tek lam· 
balar gerdanlığın pırlanta i§li 
zinciridir, istersen iskele civa. 
rındaki ışık bolluğuna da ma_ 
dalyon diyebilirsin . ., dooi. 

Gözlerimle dostuma bir kere 
daha hak verdim. 

1ZM1R1N YAGMURU 

lzınirin nıeşhur bir yağmu
ru var .. Bir kere yağmağa baş· 
layınca artık durmasını kolay 
kolay beklememeli. Maamafih 
Giiml şehrin bereketi de bu yağ. 
murdan.. 

İzmirliler şehirlerinin hal:ni 
biliyorlar, yağmur başlar ba~. 
lamaz herl:es şcmsiyesir.c sarı. 

lryor.. .h."vet İzmirlilerin hemen 
hepsi şemsiyeli.. Sabahtan ha· 
vayı yağmursuz bulanlar bile 
yine i htiyatlı çıkıyor ve böyle 
yapmakla doğru hareket ediyor
lar, çünkü öğleden sonra hava 
kapıyor ve yağmur ıbaşlayor. 

!mnirin kırk gUn kırk gece 
devam eden yağmuru ve bu 
yağmur için uydurulan muhtelif 
hiklyleri var: 

tzM:lRDEKİ !KAR 

lzrni:re sık sık kar yağmaz. 
Benim ayağnnın uğurundan mı 

nedir, ben orada bulunduğum 

gü.n.ler öyle bir kar yağdx, öyle 
müthiş bir kış yaptı ki .. 

lzmir altı senedir bö~e kış 
görmemiş.. Ayağımın uğurunu 

seve~! Fakat yağmasına~
men İzm.irde lfar tutmayor, da. 

kat oivaroaki dağlar tam yinni 
gUn bembeyaz kaldı.. Ben bu 
haliyle 1zmiri neye benzettim 

:f zmirden göriinüşler 2 
biliyor musunuz? Dondurma' ku· 
tusunı:ı .. 

lzmir kardan sonra hakikaten 
dond·ı.Irma kutusuna 'bcnzeyor. 
Etrafı buzlarla karla çevrili, 

1 buz gibi rütubctli bir soğuk .. 
Tıpkı dondurma kutusu giLı !.. 

KADİFEKALE VE 

KC'Ç'ÜKYAMANLAR 

1zmirin iki yüksek mesire yeri 
var: Biri lzmirde Ka.difekale, 
diğeri Karşıyakada KUçükya. 
manlar .. 

:Kadif ekaleye çıkan bir va.. 
tanda~ tzmirin bu en yu.ksek 
noktasından şehri ku~bakışı 

seyrediyor. İzmirliler herhalde 
şehirlerinin kuŞbakışı manzara· 
smı pek seviyorlar ki tatil gün
elrinde akınlarla bu gUzcl tepeye 
çıkıyorlar. 

Kar§ıyakanın da aym şekilde 
yüksek lbir mesire yeri var. 
Buraya çıkanlar da bir yandan 
Ba~lıya. ve diğer taraftan 
Çiğril'c kadar uzanan manzara
yı ve büUtn 1.zmiri yukarıdan 

seyrediyorlar. 
lzmirde Yamanlar çok ama, 

Karşıyakada asıl m~hur olan 
bu KUçilkyamanlar ile Yaman_ 
lar suyu. 

Yamanlar suyu muhtelif men· 
ba sularının birlcşmcsilc meyda
na gelmiş nefis bir su .. Izmirde 
yok Karşıyakada var .. Dilmece 
gibi bir §eY değil nli? 

ŞAŞAL 

Fakat lzhıiri de sudan yana 
fakir zannetmeyin. lzmirin de 
meşhur Şaşal suyu var. 

Şaşa! isminin nereden geldi. 
ğini tetkik ctmiyeceğinden yal_ 
nız bu suyu k:en herhangi bir 
kimsenin lezzetine şasacağı ve 
evine 'bir şişe alacağı muha.k· 
kak .. 

BİR TESADÜF 

Günlerden pazar, Karşıyaka. 

dan !zmire geçiyo~m .. Karşını· 
da birinci Kordon bütün gUzel. 
liğile görünüyor.. Günlerden 
pazarolduğu için ~ehir bayrak_ 
larla donanmış .. 

Alsancak tarafına bakıyorum. 
Birinci Kordonda büyiik bir bi· 
nanın üzerinde Yunan bayrağı 
dalgalapıyor. Fakat bu Yunan 
bayrağının bir 1anmda İtalyan 
diğer tarafında da Alman bay. 
rağı var. 

Dostlıın izah etti: 
İzmirdoki ecnebi konsolosluk· 

ları birinci Kordonda bulunuyor. 
Tesadüf bu ya, Yunan konsol06-
luğu da lta1yan ve Alinan kon. 
so1oslukları arasına. dUşmUş .. 

Garip bir tesadüf .. Bu glin'kU 
vaziyete ne kadar uyuyor .. Al· 
man ve İtalya~ bayrakları Yu. 
nan bayrağını aralarında sıkış

tırmağa ~,alışıyorlar .. Fakat Yu
nan bayrağı lzmir körfezinden 
esen riizgfırla dalgalanarak iki 
komşusunun da üstüne çrkıyor .. 

Ne denir garip tesadüf işte! 
MUZAFFER AOAR 

ihtiyat Y oklamaaı 
Bııyotıu Yerli Aakerılk ıube&lndcn: 
aı2-a1S--3H doğuml~lar:m aenellk 

ihtiyat yoklamalan qağtda yazılı 

dört gütı zarfında yapılacaktır. Bu
günlerde nUfus hUviyet cUzdanlan fle 
beraber ~beye müracaat edilmesL 

22.4.941 Salı. 

iha yere değmeden eriyip solu.. 
yor. Ancak güzel 1.zmirin ar 
kası ve yanlan tamamen dağ_ 
larla kaplı .. Kar bu dağlar üze_ 
rine yerl~yor ve kolay kolay 
kallanıyor. 

hmirde .i:ki ~ kv. ya~ fa- 1 
,., 

23.4.9'1 Çarpmba 
21U.9U Per,embe 
25.~.941 Cuma . 

iP' o ır O ©\ rırlt ©l 
kır©l Do 

Londta dünva pırlan
talarını kontrol 

ediyor. Amerika da 
pırlanta kacakçıia
rile mücadele-de 

DUnyaıun bellibaşlı pırlanta 1 pırlanta krallığı yıkılmak tchli _ 
istihsal memleketlerinin ikisi o. kesine maruz kaln. 
lan Belçika Kongosu ile, Porte. 
kiz Angolosu, merkezi Norveç- MÜCEVHERAT 
le bulunan beynelmilel pırlanta· KAÇAKÇILAR! 
lar sendikasına müracat ederek Beynelmilel pırlanta ticareti • 
nrtık azalıktan çıkmış oldukla. nin diğer bir cephe.si de Aıne -
rmı bildirmişlerdir. rikan memurlam ile mtice,ilcrat 

Bundan sonra Belçikıı Kongo. ~ bilhassa pırlanta }taçakçılan 
su ile Portekiz Angolosı istihsal arasındaki müthiş ı•e daimf mu· 
ettikleri pırlantaları Amerika cadele~!r. Bu pırlanta kaçakçı.. 
Birleşik devletlerine satacaklar- lan hakiki bir birlik teşkil et • 
dır mişlerolr. Fakat bunlara. muka • 

Londra bu güne kadar dünya bil Amerik:ıda sırt mücevherat 
nın mücevherat aJınıp satılan kaça.kçılarilc mUcadele etmek 1· 
yegane merkezi vaziyetindeydi. çin kurulmuş bir cemiyet mev .. 
Bir cemiyet, daha doğrusu bir cuttur. Bu cemiyetin kuvvetli 
tek ki i dilnya pırlanta i.stihsa · bir zabıta teşkilatıvardır. Ayn. 
lini ve ticaretini kontrol ediyor. ca Amerikan polil'1irJn mücevher 
Bu meşhur cemiyet Birs cemi • kaçakçılan ile müc<ıdelc m~sası 
yetidir. Bahsettiğimiz adam da memurları da yukarıda bahset. 
taçsız pırlanta kralı Emest o. tiğimi7. h u s u s i hafiyelerle 
pcnhaymerdir. Bu taçsız kral ce- teşrikimesai ederek kaçakçılara 
nubi Amerikalıdır. Memleketin- ka~ı büyük ve daimi bir rnüca • 
de 35 cemiyete riyaaet etmek • dele ıJiÇIDJ!} bulwunaktadırlar. 
tedir. Bu mücadele çok §iddctlidir ve 

Bundan birkaç sene evel Kap. 
da meı=ıhur ünker prrl!ıntası bu • 
}unmuş ve Sir Ernest bu kıy
metli pırlantayı tam on milyona 
satın almıBtı. Kendisine bu kıy 
metli tas:ıı kiminle Londraya 
göndereceği sorulduğu zaman: 

- Verin bakaynn şu taşı .. 
Demiş ve cebinden çrkardığı 

bir kıbrlt kutufl\Jnu ~tmf!, 

kıymetli taşı içine koymll§, ku
tuyu birkaç defa klğıda sanp 
üzerine adresi yazdıktan sonra 
taahhütlü olarak postaya ver • 
mi~it. · 

KOÇüK REKABETLER 

bir çok vakaların husulüne sehc· 
biyet vermesi ba! mımdan da 
§ayanı dikkattir. 

Bir giin bir kadın Yugoslav • 
yadan muhacir o:arak 3 çocuğile 
birlikte Ncvyorka gelmi§tl. Mu. 
hacir kontrol memurları kadını 
muayeneden sonra kaydine: 1Iiç 
bir eekifdc şüphe uyMClırma • 
mıştır." kaydını kryym~lardı. 

Kadının yanında bir de meryeı.ı 
ana heykeli vardı. Bu kUçük 
heykeli A vrupadaki dos1.ıann · 
dan biri Şikagoda birisine yol • 
luyordu. Halbuki tahtadan olan 
bu heykelin içi tamamen oyul • 
muş ve pırlanta ile doldunılmuş-

Sir Emest Openhaymer ilk tu. Şikagoda heykeli alacak ~t 
defa olarak tesiri altında bulu - da beyn~milel pırlanta kaçak · 
nan iki memleketin kontrolünden 
kaçmaJcta olduğunu görmekte · 
dir. Maamafih gerek Belçika 
Kongosu, gerekse Angolo, cenu. 
bi Afrika için ancak birer kUç.ilk 
ehemmiyetsiz rakip olabilirler. 
ÇUnkU şimdiye kadar cenubt Af 
rikadan senede dört milyon beş 
yüz bin kırat pırlanta elde olu· 
nurken, Angolo senede yUz bin 
Belçika Kongosu da 450 bin krat 
'Pirlanta elde etmektedir. Y~ 
bir kırat iki dengram olduğuna 
göre, Angolo sen~e yirmi kilo, 
Belçika Kongosu da 83 kilo pır~ 
lanta elde ediyor dt"lllektir. 

Fakat bu muazzam farka nığ" 
men Angolo ve K.ongonun bir -
likten çıkmaları hem şirket hem 
de Ernest Openhaymer için biı 
tehlike teşkil edebilir. Çünkü 
Birleşik Amerika devletleri Birs 
§irketinin en iyi milşterisidir. 

Dünya pırlanta istihsalltının 

yilzdc kırkını Amerika çeker. 
1939 senesinde Amerika on bir 
nıilyon kırat, yani iki ton ve iki 
Yuz kilo pırlanta satın almıştı. 
Pırlantanın kıymetli bir taş ol. 
duğu gözönünde tutulunca bu 
rakamın azametini çok daha iyi 
takdir edersiniz. Bu yekunun 
160.000 kıratı mtlce\·heratçıhkta 

kullanılmak için ayrılmış, 448 
bin kratı işlenmi~ ve geriye ka -
lan 3659000 kırat pırlanta da sa 
nayide kullanılmıştır. 
Eğer yukarda bahsettiğimiz 

gibi Angolo ve Kongonun misal. 
leri dilnyanın pırlanta isqhsal 
eden diğer memleketleri tarafın. 
dan da takip olunur ve p\rıan • 
talar Londrada.ki merkezden geç 
.meyip doğrudan doğruya Ameri 
kaya satılmağa başlama o za · 
man esasen taçsız, tahtsız olan 

ç.ılarmm en mühim ~siyetle . 
rinden biriydi. ~ca.4. bu iste 
masum olan yalnızca Yugoslav. 
yalı kadındı. Kadınm saflığın -
dan istifade ile böyle lbir kaçak· 
çılık ya.pmağa teşebbüs etmiş. 

lerdi. 
ŞAMPM"Y ADAN 1ST.IF ADE 

Bir defasında da İngilteredcn 
Amerikaya giden büyük bir 
transatlantik de şayanı dikkat 
bir kaçakçılık vakası olmuştur. 
Gemide bulunan yolculardaıı çok 
zengin, çok nEl§eli ve çok ilice. 
nap bir Amerikalı memlekete 
döıunenin verdiği büyük sevinç 
içinde çupınırken, vapurdaki 
bütün yolculara ~panya da, -
ğıtmağa ve bu sevinçli gUnünü 
hep beraber kutlamağa 00,Xa · 
ml§tı. Tam o sn-ada transaUan • 
tiğin yanından Amerikan bap • 
dıralı bir motörün geçtiğini gö
ren hovarda zengin: 

- Niçin 111 motördeki arsbm 
lar da sevincimizden hisse al • 
masmJar .. 

Diye bağırmış ve tuttuğu gi. 
bi Uç şişe şampanyayı motörde
ki gemicilere attırmL5tı. Gemide 
ki bahriyelilerin şayanı hayret 
bir ustalıK a şi~eleri tutroaJarı 

herkesi şaşırtmıştı. Vaziyet son 
ra anlaşıldı. Bu üç gemici pır · 
Janta kaçakçılarına yataklık ya 
pıyorlardı. Hovarda Amerıkalı 

da mUthiş bir k~akçı idi ve suç 
ortağı knmarot ile birlikte ağ • 
zma kadar dolu üç şampanya 

şişesi pırlantayı kaçmnağa mu -
valf ak olmuştu. 

Fakat Amerikan polisi her iki 
halde de vaziyeti derhal kavra· 
mış ve bu kaçak pırlan+alarrn 

piyasaya çıkmalarına mani ol 
muştu. 
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Posta pulları 'Güzel Anado!umuz: 2 
karakterin.izi -A d l --- ~ 

meydana koyar nq O U]ll feçm ek is "i!J37l 
.Mektup zarflannm üzerine ŞÖ/- prşkan kf..ğıtlan da hiçbir zaman ta' n bu Jlu la ra '1 u d ta l z ::,.aı~l~u:.::~~~:;."~.~·~:':: ;;~::;~~;; ~~!:~':';!~.d: . . ; r u . n l l 1] o r u 

::e~ı:;e:~~:::at:;ı!!~r:ıreteder. KORKAKLAR ~ naag ~ re n M A~ 'İl a ~· A~ 
der •. Fakat biz burada p~l.~ kıy- Pulu zarfın bir köşesine yarmı ~ \\::::::lJ ~ ~ 1.6 J ~ O 
metinden Hahsedccck degıhz, pu. olarak yapıştırın~ ve diğer krnmı 
lun kıymetinrlen daha mUhim o' n nı da öte tarafa çevlnnek, yani Okuyuculc.rmııza güzel Ana.
bu pulun zal'fm üzerine ya.pL~tınl- pula ata binmiş gibi bir nziyet dolumuı:ı tanıtırken bugünkü 
mış §ekli itibarile ~izin karakteri. vermok korkaklığa, çekingenliğe ikinci yazımızda Manisadan 
nlzi, düşUnUşlerinizi, hislerinizi delalet eder. • bahsedeceğiz.. 
meydana koyıı.bileceğidir. Bu gibi kimselerin iç hayatları Garbi Anadolumuzun en güzel 

Uzun bir iş mcktub:.: veya aşk fevkalade derindir. Fakat bu ka.. ı vilaye~lerin~en biri de muhak· 
mektubu ynznr) zarfı knpar pulu· raktere malik olanlar da'ma hisle- kak kı Manısadrr. 
nu üzerine ynpı,ştırırsmız. !9tc biç rlni açığa vurmaktan çekinir, ve "Manisa vilayeti 1zmirin 33 
kıymet vermediğiniz bu küçlik ha- bu mUnasebetle aşklannı söyle • kilomeirc şimali şarkisinde<iir. 
reket da.ha mdctup açılmadan için- miyerek lilzumsuz ve büyUk ıztı - Bu gilzel şehrimizin garbi 
kileri ukutmnğn katidir. Unutma • raplnr çekerler .. Eğ~r pulun bliyük Anadolwmn en bereketli ırmağı 
ymJZ ki, en ufak hareketler bile kısmı zarfın arka tarafına dönmüş olan Gediz vadisiyle Sipil dağla. 
birçok kereler hakkınızda esaslı ise bu da fnzla gizli işler yapan rı arasmd.:ı. şark, garp istikamc· 
hükümler ,·cr~esinl mUmkUn kı - kimsenin bu işlere dtişkUnlUğiiı.U tinde mustatil olarak uzanrr. 
lar. El çantasını, b,!..J.onunu, siga. gösterir Manisaya gitmek için iki yol 
rıuımt tu•uıı t.ırzmdan herhangi bir E!\"DİŞELiLER vardır. Biri Hayd:ırpaşı _ Af-
ki.mscnin ~ııhııiyetini anlaıruı.k mUnı- Ruhu endişelerle ezilen kadınla- yon • Manisa, hattıdır ki bu 
:idin ofa.bilir. !qte poata pullarının nn bu hnllerl posta pullarını ya _ hattan Manisaya gidenler yolda 
yapıştmlış tn.r7.r da aynı şekilde pıstrrma ııcklinden derhal belli o· Alaşehir, Salihli ve Turgutlu 
h~k~ı:zda birçok hükUmler ver - lur. Bunlar, tclft.ş ve heyecanla bir (Kasaba) da · da trenden inebi.. 
direbıhr.. '"'Çok kereler pulu bnşaşağı yapıştı- lirler. • 

Pul ya.pıştırma.nm birçok §ekil- nrlar. Buna birçok yakın misal • İkinci bir hat olarak Bandır. 
leri vardır. A§nğıya, yuka.nya, ya.. !er vermek mlimkUndilr.. Fransa ma • Balıkesir - Manisa hattı~rr. 
na, bagıı.~ağı, zarım arkasına, ka- harp ederken cephedeki a.skc. rlero Bu yolu tercih edenler de yolda 
pandığı yere, dilz, iğri vesaire... kanlan ve nişanlıları tarafından Akhisar, Soma ve Kırkağaçta 
Hatta öyle kimseler \ l rdrr ki, mek gönderilen mektnplant kuımıii.7.a-
tubu "·azdıktnn sonra pullama'"'l u.. d 11 trenden inebilirler. • .; .; mm a pu nnn ters yapıştırılmış . Mani.saya gelirken yolda tesa.. 
nutarnk kutuya atarlar. Posta SCT' olduğu görülmU~tür. Eğer pul zar., düf olunan kasn.ba ve köylerin 
virıleıi bn~hyalıberi her memle - fın alt tarnfmn buruşuk ve ters emsalsiz bir manzarası vardır. 
kette kabul olupan usul pulları olarak yapıştmlmtşsa bu endişe ve 

Yurdwnuzun bu k~csi baştan 
zarfın sa~ üst k~esine yapıştır • tel&şm fevkalUde olduğunu göste· 
maktrr. Fa.kat bu na.fil" bir ihtnr- · aşağı bağlık, bahçcliktir. ... rır. . 
dır. Herkes kara.ktermin sevketti.:'" Eğer pul sol tarafmn yan ola- Manisanm ıçi de sayılmaz gü-

ği - 1 zclli.klerlc doludur. 11.Iedeni bir 
şekilde pulu istedigi lc~eyc 1 rak yr.pışbrılmrşs:ı bu endişenin . . . . 

yapıştırmaktadır. ı us ... c;i, manevi old ğuna, eğer sağ ınsan hıç bı.r mahrumıyet çek. 
Burada ya.p:ıcağmıız tetkik hiç tarafa yan ola.ra.k yapıştrnlmışsa meden Manısa ve kasabalarında 

.. 
Manisa.dan bir görtlnilş_ 

Sallhlidf!n bir göriiııUş ... 

şliphnsiz yııtıızca gayri şuurt ha· ! bıt da endişenin maddi olduğun:ı l oturabilir. 

k f · , kt • 'k 1 Eşµıe'dir. M:ınisa belediveclfik bakımm· 
re et ere e.ıt OLac:ı ır. 1:.u psı o o- delalet eder. Haydarpa"'"~"n Manisaya i_ J 

"k lll b' ı rf ·· rı d ı \ ga.ua. dan ileri bir maman an.eder. Jı tah ın el'<'e za uze n c ya_ , ŞIKl,,\R kinci mevki tren ücreti sivillere Ha.va8ı: Manisa gehri milhim 
pJlmış ve daima aynı neticelen Kadınla'!' aşklarını ne kadar 1208 talebelere 522 ku ... •..tur. bir arıza olan Demirci dağlarıyla ,Şehirdf yollar muntuamdır. 

1 
A "9" Cad<leıer, meydanlar boldur. E... 

vermiştir. saklamak isterlerse de posta. pu • üı-üncü mcv~ ise sivillere 798, Baltkesirden ayrılır. Umumiyet-

i . "' lektrik tesisatı mükemmeldir. 
AGIRBAŞl..I KL'ISI<;um lunu zarfm üzerine yapıştırma ~e- talebelere 287 kuruştur. le Mani.sanın iklimi mutedil ise 

Ağrrb~lı metodik vg nızamlara ' klJlerl iJe bu zaflarmı muhakkak Bandırma - Balıkesir hattı de yazları bir hayli sıcak olur. Şohrin me2Jba.hası ve liğım t.oo· 
riayet ct~esini hycn ~imselcr hclli ede:ıer. Posta pullarmm za~: tercih olunduğu takdirde bu hat· En sıcak ay temmuz .ayıdır. killtı vardır. 
posta pullarmı usulüne tevfikan fm Uzenne yan yapıştınlnıası bU 1 tın tren ticreti daha ucuzdur. Temmuz.da ~Ianisada hararet Manisanm suyu çolC gU~ldir. 
za.rlm sağ üst köşe!!.ine yapt~brır yük bir a.sk ihtİrn.Sına işaret eder.. Zr..ti eşyanın bir tonu Manisa. 41 • 42 dcr~ceye ·kadar çıkar. Bu su 1934 te şehre getirilmiş_ 

Put sol tanı.fa dof.ru yatmışsa bu tir. miktarı mai sekizdir. Civaı-
vc pul il<:' zarfın iki kenarı arasın- · ya !:adar 30 liraya naklolunur. Manisa.nm en soğuk günleri k8... 
da muayyen bır aralık bırakırlar. aşklarmm çok ateşli olduğuna <le- Yani bir kilo eşyanın nakli 3 nunlar ile şubat aylarındadır. daki dağ ve yaylalardaki muhte.. 
Bu g:bi kimsel<'r intizampcrver ve lii.let eder .. Bu işıırete ynlnız genç k t lü suların birleşmesiyle meyda-

kızlarm bnrekeUertnde tesadüf o. uruş ur. Yazın sıcaklarına mukabil kışlar 
her işi i) yapm\ k nrzu ve titlzlL Manisa büyük bir vilayetir ve mutedil, fakat fazla rutubetli na gelmiştir. Su şehre demir bo-
:fuıdedirlcr Bunların her '"!erinde Junur. Kıı.dmlarda ise vaziyet böy- bu vı'la"yete bagwlı çok vii'7.t>l ka. rular vasıta.siyle gelir. Şehrin su " · ""' ı w'ldi ı Ik k d 1 k · cı~ geçer. Şinıali Manisada kuı da-

k kt rl to hü l
P • • g- _ e degı r .. o.§ a ın nr e senya tertibatı vardrr. 

aynı ara e n za. r _nnı 0 1 w w • . . zalar vardır. Bunların başlıcala.- ha uzun sürer. ?v1anisanın civa-
ri.irsUnüz. Bu intizn.mpcrverlik o posta pulunu sagıı dognı me:.-ılh 
kadar ileriye gidebilir ki, adeta yııpıştınrlar. Bu 1a nşka delô.let rı da Soma, Kırkağaç, Akhisar rmdaki en yüksek tepe 1512 Sıhhi teŞkilat: Mani.sanın yüz 

ed F k t b k ~ 1 h ı Salihli, Turgutlu, AJ~hir ve metre irtif amdadır. t kl tam + .... kiı· U bi 
b

. hal 
1 1 

F k t er. a a u aş oy e umma ı ya a ı ve ~ a ı r 
ınanz ır a rr ar. a a umu-
miyetle bu gibi klınsclcr, doğru, j bir hal değildir. Sakin dtişünlil - mc111leket hastahaneeile yine yüz 

1 en.,,ı·di le 1 mü.ş bir aşktır. Şunu da kaydedelim ~= ~· ' ~ ;- yataklı bir emrazı akliye ve asa_ na."nus u ve muvaz " ı r r. - _ 
Bu gibi klm.scılerin en büytik me. ki bu. aşk deriden z!y~de akim bük· = · 

1 

• - biye hasahancsi vardır. Bunlar-
. etl . h tU lü landan ef me~ği blr histir, bınaenaleyh u- ı dan ba..~ka Manisada bir' de bir 

2:1Y erı er r ya n - , 
ret etmeleridir. • j zun zaman ~a: :ı.r. • (Bu 5iltunda okuyuculanawcm P. I mevzuubab8 değil, en az orta tahsillJ Musevinin yaptırmış olduğu 

MUKTF.SlT KİMSELER f 1NTİZ.\MSIZT.AR, İHI\JALCILER zetemlz yanındaki kuponla birll~te lGS ten uzun. ve 11.§man olmıyan ha.. kırk yataklı Moris Şinasi has-
göndereceklerl rc1'.et ve kararlarmıı doğrudan doğruya tahanesi mevcuttur 

iJukleslt olanlar pulu mümkün Jntizamsız, itinasız, ihmalci tip - E:VLF ... ,ımı; TEKLtFLERt, ış ARA ! sahip blr bayanla anlQJjUlak istemek. . 
oıduğu kadar zarfın köşesine sı - ler posta pullarını zarfa eğri, ııa.n- l!A, t~ VERME, LIM, SATlll tedir. !stıyml<>rln. iade edllcccğlne • Manisa kazalarında da Qcledi· 
lkı5tınr ve pul ile zarfın kenarları ki hl!lllen dilşilv~reeckmiş gibi ya. gibi tı<'lln ıuiW.lycU hnlz olınıyaq k~ emin olarak. reııimıertıe <R.K. 12) ye reviri~ vardır. Bunlardan 
araıııntla en ufak bir a.rııhk bile pıştınrlar. Du yorgunluğa da de - çU- lfanları paraaıı. neorolıınUL) romzl.ne mUracaatııı.n • 23 &Ş'tğıda bahsedeceğiz. 
bırnJanazlar.. Bunlar bütçelerini Jalet eden bir i.şa.rcttir. Bu gibi kim 1 Kültür saJ&.asında: Manisada 
fevkallde bir şekilde idare etme· seler uzun gc1.intileri, vapurla ya- Evlenme teklifleri I ş arayanlar: bir rrız E~itüsü ve bir ort:ı. 
sini bilen, her fırsattan istifade e. ptlan seyahatleri severler. iti- • Orta boylu, bal~k etinde kıvxrcık 1 • Ene•ce blr ~lrkette •e plyang1, mektep vardır. Lise yoktur. tık 
den kimselerdir, Bu tnbiatte olan_ yatlan kuvvetli değildir. saçıı kara gözlil ev işlerin! bilir, dul gişcıerınde çalı~an tecrUbell t>lr gene: mektepler mUteaddİttir. 
lar birçok defalar eski kullanılmış J<"!ğer posta pulunun alt tarafı fakat c;ocuğu olmıyan, sesi gUzel, An. vazıhar.eıerde ı~ aramaktadır. Arzu 

w 
1 

• t . ti 1 kara radyosunda senelerce okumuı edent '!r Beyoğlu Ağabamaın 8t numa. Geçim §Clf'tlan: Manisa ucuz. 
pullan tazellyerek yeniden kullan ~ga gc mı§SC yapış Jl'anm 15 ra - birçok pl~klarda oarkılan olan 311 ya.. ra blnncı katta tJ.P., Y• muracaat eo luktur. BilhaMa hububatın mcb. 
mnk.yollarmı arar ve birçok kere- hat etmeğe muhtaç olduğuna işa.. ımda nnmualu ve ııcrenı blr aile ka- :Sebll:rler. • · ks 1 

1 
zuliyeti göze çarpar. Hububat-

ler de mrfm üzerine no an pu rettir. Pulun alt tarafının so a gel: dını 35 ten yukarı •ıs yaşma kadar 1 • Usentn 10 uncu amıfma devaın e. 
yapıştınrlar. Bu hareketleri kasdi mcsı ıse yanrntıranm çok zayıf gerefino 1Umat edilir yakı§lklı ve ıa. diyorum Oğleden ıo,ıra ~ ıtaıan 3-4 tan sonra koyun, kuzu, her tür
değildir .. lçlPrini kemiren tabiat • kalpli oldl'"!unu ve bu z8.fmın bııııı Ukbalinı temin etml§ bir bayla tanı.. ıaatımde çalışmak Lııtıyorum g M"nf lü av ve kömee hayvanlarının 
lerin gayri şuuri bir şeltilde mey· n~ bir aşk felfı.keti getirebileceği- şarak evlenmek istemektedir. Cldcll romence t.aballim ·n.raır n romence. bolluğu gıda ihtiyacma mükem-

tckll!lerını ar2:U edenler ('M. Ç. 311) yt c;ok tyt biliyorum. Romence der• b' kild · l 
dana çıkışıdır. Bu gil;i kimselere rle işarettir. remzine bildirmeleri .• :28 veret>lllnm "Jlkalı mU~aııeseıerde ça~ mel ır şe . e cevap venr e •• 
dikkat etmelidir. Çünkü hartket - DtGER İŞARETLER · • Yrı.ş 38, boy 169, kilo 77, yilksek lı§aoııır ve aynı zamanda tercUırian. Manisa bu baknndan da Ana. 
leri doğrudan doğruya hasisliğin Posta pulunu zarfın a.rka tara • tahsllii evlenip ayrılmı11, ı~ne dijş. uı: ta yapabnirlm.,. 1.stıyenler gazete. dolunun en elverişli köşelerinden 
i!!aretidir. fma, kapattığı yere yapı§tırnnlar kUn, k;.ımral, cıa. gözlU, bcye.z tenll sinde <N • 107. zıyaı remzine mek. biridir. 
AI,ICl':NAPl"\R VE Mt.iSRlFL1'~R fantnziye meraklı olan kimseler - ı top çehreli aylılt l(azruıcı 371 lira. bir tup .. mllra.:aat ~deblllrler. Manisada ev kiralan pshah 

Yukarıda bnhscttiğimfZ gibi nok. dir. miktar toplu raraıu buıunan serbest degıW"ldir. 3. 4 odalı bir evi 15 
.. .. . meslekten bir zat gUzcl mütenasip A ı d 

san pul yapıştıranlar umumiyetle Posta pulunu zarfın sol ust ko. vücutlu, kimsesl7., orijinal çehreli renk 1r1n1 Z Jiı'aya kadar kiralamak müm-
hasistirler. lo'akat hiç pul yapıştır- şesinc yapıştınınlar tenkidi, mü · .-- ___ _ kündür. 
mıyıınlar, yani pul yapıştırmayı nakaşayı seven ve modern sıfatını hangi bir yere ynpı:;tınnış olanlar Ap~ıda rumuz.lan yazılı ,,ıan o. Manis:ıda, ~ ve kuru üzüm. 
gayri llıtiyari unutanlar ise fı1ice_ taşıyan kimsc.'lcrdir. ekseriya ma!;'l"Ur bir ka'l'aktero ma kuyucu.armıızın oamlaruu. ı;eıen J~ 

1 ğ l 
mel,tupıflt IJ!ltttıa°;ıı-ıııl7..Jrn bcr~tln p3ıptık. tUtün, zeytin ve zeytin-

naptırlar. timat edin, bu unutkan·. "Posta pulunu zarfın sa a t kö- likt'.rler .. Bu hareketlerinin hata ımbatıt:ın uğleye kııd:ır v \a "'"ut l"2 ya !ı, tercyu~ ve kaymak pek 
lığın sebebi kUçUk pul Ucrctine hiı; ı;esine yapıştıran kadınlar birçok olduğunu asln kabul etrn~:zıer. ll.'n 11nıırn dırn ıl ırı rtra ıurı.ır. boldur. 
ehemmi:·et verilmcm::1iindendlı:. kapr's!erl olanlardır. Ekseriya Şu yukandnl:i ltl'"' ';: iz:ıhat bile (I. Heıoer S><'M. 13~) lAy:e 3J(N.B) 

Bu gibi kimseler b:.:·:alarma genç ve elmank kadınlarda görli • inııanlal'm psiko!Q i1t duruınlannı <!ncto?r 48)lR.F. 18)(?.1. 22HRS.121 

hizmet etmekten ze•..-k duyar, hat- len unrqmlyetle budur. ÇUnkfi bu a~ığa vuran birçok l:llçUk tc!crrU_ Clsma.ıl M.E.C.A.ı CDulmu§ 3~> 
tA. birçok kereler bu karakterleri kadınlar, gUzeI<lil'lcr. Ta.bintln.rı i . 1 atın mevcudiyetini g&!terlyot'. <Emekli> <R. 27) (Nur) (H. Talih) 

tıımdllerlnl bqlratan hesabına fc_ cabr parlak, gösterl~i bıvaletler • Elinfze bir mf"ktup gelince da. • (CHTurguT ~: A.) C(KMigfer 
63

H
1 

(HWya !2n 

' 

• • • • . .,,.,,) • li) ( .F'.Ş. ., ) 
üc!rhk )'apmağa kadar sürillcler. aen, alelacaıp fi3pkalardan zevk a· ha zarfı a~adan bir kere pula (Kadıköy g!lnDn ·cçellkörıı) (Pembe 
A.Ucen&!' Ye ~11 açıklar, ayıu za- lrrlar. dikkat, ve verdiğimiz yukar<laki ı zarf) (K. 12) (H.B. 320) (Kadri tunç) 

rr.<ı:ıda pt.ıllsC"M .kcnarlanndaki ya~ 
1 

Pulu zarfm ~rkıı tarafında hCT- izahat ile bir mukayese ediniz. (K. fi) (N. Z? N.) (F • .csı (Ümit) 

• 

TURGUTLU 

Bir adı da. K3SM olan Tur
gutlu 1040 ~tre irtifalı Çal 
dağlarmm eteklerindedir. 

Bağlık bahçeliktir. Kavun ve 
karpuzu çok meşhurdur. Nüfusll 
21672 ki§idir. 

Afyon • Manisa demiryolu U. 
zerinde bulun.an bu güz.el knS3' 
badn. Belediyenin 8 yataldı bı 

reviri vardır. Ka.s3bada munt3 
zam içme suyu teşkilatı mcvcu 

tur. Kasabanın bir de ıhca.51 

varsa da iptidaidir. Turgutlud• 

koyunlar mezbahada kesilir 
Haf tanın muayyen gününde 
zar kurulur. 

Turgutluda orta okul vardır. 

SALiHLi 

Gediz ovası üzerindedir ve ar 
kasıBozdağlara dayanır. Ba1'S 
rıyla meşhur olduğu gibi bilh 

sa hububat ve bakliyat bakrmııı 

dan, (Bakla. bezelya, fasul 
nohut) fevkalade zengindir. Be-! 
lediyecilikten yana pek ileri dil 

ğildir. 

Su işi henilz hn1Iedilememi< 
tir. Burada belediyenin altı )~ 
taklı bir reviri vardır. 

Salihli m::rotla işleyen pir 
lektrik fabrikası vasıtnsiyle aY 
dınlandırılır. Orta okulu yoktur 

AL AŞLAR 

Bilhassa. bağlarıyla mecl.uf 
dur. Senede 3 milyon kilo r:l 
klrdeksiz üzüm mahsulil alınır 
Bakliyat ve hububat baltmıJ 

dan da fevkalade zengindir 

Nüfusu 8209 kişidir. Ka~a.b 
nın içme suyu fena de~i' 11 

Aynca bir de bakımsız mnde 

suyuıia maliktir. Kasa.banın 
lektriği vardır. Orta o!tulu ye 
tur 

AKIIISAR 

Akhisar 1256 kilol!' .. tre nı 
ra!>baalık bir saha işgal eden 
yük bir kazadır. Bu saha b~ 
başa ovalıktır. Marmara g 
bu kaza dahilindedir. 

Akhisarm ba.slıca zenginl 
leri tütün, üzüm, zeytin ve 
yunculuktur. 

Nüfusu 21279 kişidir. Be1 
yen.ln on yatr.klı bir ha...~nhatl 
vardır. Suyu temiz.dir ve , • ., 

bada su tevzi teş'<;lfıtı va 
Havası gayetle güzeldir. 

Kasabada orta okul vardır. 

l{/RKAÖAÇ 

Kırkağaç kasabası 

fusludur. Kavun. karpuz. 
tütün ve pamuğu le meehıırd 
Fakat KırkaZ<ıcın en m .. ( .. 

tara.cı çamlık mesire yer 
~· Her se.-ıe burada muhtelü cg. 

celer yapılır ve lzmirden 
bu eğlencelere gelenler oıut• 

Krrkağaçta yol!ar munta 
dır. Elektrik vardır. Orta 
tep te •vardır. 

GEÇİM ŞARTLARI 

Yukanda savdı<itmız k~" 
l:ınn he • ;,.,.'le gc~im rnl 

k'11 ·•'1• .. r ·~r rr-~ 1 ez .• 

·::ı - " .. T'T 

• ...... - ... ....... · .. 5. C ·i·n,.n r-
mel bir ev b:ı~ !dra1rm.nk ıt' 

kUndür. Bütün bu karabsl 
açık bir b:>lluk göze çarpar· 
kişilik bir ailenin ayda 35 j 
ile geçimnesi kabildir. -
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Yazan 

NEZiHE MUHiDDiN 
• • •• (Diinkti nutıJııadan de\'un) 

Nihayet sivri kayalann dibin· 
de bir ine ben7.eyen korkunç iha. 
nm önU:ne gelmi.ştim... Bur~ı 

Cadılı baa 1 • 

ı.ı ' .~uyorduk. (;adı da arkanı . 

da.. Ba7.an habis ruh bana öyle 
~ aklaşıyordu ~i . eğer i~imdl· 
güriil gürül yanan gençlik kud· 
reti gittikçe hız vermeee benı 
enscliyeccği muhakkaktı. Fakat 
size garip bir şey söyliyc>yinı 
çocuklar: O müthi§ hal arasın _ 
da. cadmm insan kudreti üst.Un· 
de hır §eyler yapmadığını mesela 
hn.\'adan uçup tepeme çullanma · 
dığmı, onun da benim gibi, yal. 
nız bacaklara kuvvet, koştuğu • 
nu gördükçe kendımc daha. çok 
güvenrneğe başlamıştnn. Nılıa -
yet dik bir tepeye tınnandıktal" 
sonrn aşağı doğrÜ kendimi tııta. 
mıynrak yuvarlandrm. Toparla 
nıp kalkmağa va' ıt kalmadı ar
kamdan yu'\ arlanan cadının bti -
tün nğırlığilc enseme çullandı _ 
ğmı gördüm. Artık korkudan 
çıldırmıştım. Mutlaka cıldırır.ış 
olaca1<tım ki, pervasız bir cesa · 
retle yerimden fırladığım gibi e. 
limden hiç bırakmadığım kar.\ • 
çıyı fisek gibi vızıldatarak cadı. 
mn üstüne hücum ettim. O da 
kefeninin altından kalın bir eo · 
pa çıkarmı"tr. Biribirimizc ve • 
riştiriyorduk . Kamçnnı öyle kah 
ramanca kapıştınyorduın ki, .,bir 
aralık hortlağın yere kapandığı· 
nı görür gibi oldum!. Tekrar k()§ 
mağa başladım. Ii'akat artık dit 
kapaklarım tutmuyor, beynim 
işlemiyordu. Bir kaya parçası 

gibi tekerlenc tekerlene yere ka. 
pandım. 

bekletUlt bana, lttzaeak. Bir taş yığmınnn, §eklini kay. 
Jak ayMJdt. Jab....mn yanma bet.mit bir han.be enkazına ben. 

giderek oııu !korinrtmafp. ~ladı. ziyordu .•. Bu vahşi tat .künbeti. 
- Binbaşı sisi ne ~a nin önünde birkaç saniye dur. 

bir tilrlil karar veremedi. Onunla dum .. Girmeğe ceıısaretim yoktu. 
Jimdi .konqtum. Fas yolu uaun, ve I Fe.kat ~m karanlığına gömü· 
buradan uzak. l:olda bin bir tehli- 1 ten karlı yollar ondan daha az 
kc var. SW yanında götürmek İF· : korkunç değildi... MUtJı~ bir 
temiyor. FMta genemle l!lbin öl • • don başlamıştı. bir kenanı. sinip 

· - Afa.drun yask etti, biliye;. mU.5 olduğunuzu ııöylene... · geceyi geçirmek mutlaka feci 
ı~ \'aıı..ııt e1mae parçası gibi - ~i öldUreccl< mf! bir akıbete razt olmaktı. Deh. 
• kadın; gece n4Jndilz, 6ize A~ik tt 1 ·· ·1 • 1 .,. ..., Jü başmı aalladı: . §e en açı m15 gox..ıcrım e meşum 

t &:lbi, bapnmn ucundan &)TJl· h k t d Pen 
! - Ellerini Jdrletmiyeceğinden anın apısmr .. ~-~ ım. • 

c: - emlıı oltbllirsin.lz • ~lul bi 9 ·. ı cere olarak gordııgum oyuklar. 
11 JQ, neler elSyJUyonıun? dil •. il ö • ·. n k d 

1
r e? da hic bir ışrk görünmüyordu. - Do~ ŞU1l yor. merın r a 8,1j aMnı, ~ 

gruyu söylemekten başka dağ adamlannı... ' Cadılı hanci~ llelki de insan 
t şey yapt.rğmı }'Ok. Onu far. Johansonin )ilzU sap&atı kesil • yoktu! .. hi ve kab:t hir k·iitilk. 

' 0 bna.dan gözetledbn ve sl.ze ten yapılm.ıs kapısına iki üç 
1 duyduğu hislerini adot.iı göz di. M1 .... ık kava merdivenle inme.it d - Dağ .adamlsrma kopek ,,ile ~ ,. J 

• (' <'kudum: Sizi gece gündüz lazımdı. Donmak tehlikesini da· 
\"erilmez. 

e .. i.Lkten batıkı:ı. Joha.nscni Jak acı acı gUlerok cevap v~t"w ha korkunç bularak Cadılı ha· 
~en k&A;mnadt. Şimdi bile i- nın kapı1:1mdaki paslı ve büyük 
e, tabar.ca ~linde herifin ba - di :_ Dostum. köpek bir hayvan· bir tokmağa elimi uzattmı! ... 

J beldiyor. dır ve sadıktır. Halbuki siz_. Kahveci ! bize birer şekerli! .. 
alt ht>r şeyi aıllattôtt.nn sonrn Havdaı babaya bir okkalı .. Bu 

U eiS/le ıbitirdi : BliyOk baba jçlnden gülüyordu. ., 
- k • Johansenin b&Qtt~lln~ ı,. ........ ~. ı. seferki paralar benden .. Merak. 

ıı •.ıaaa.nı olmasaydı Joho.nscn """?'f' 
en Jak, aradan geç~n iki üc güıı h yere geldik! 
o1a:~de ederek çoktan k~- zarfmda, ,TohaniienJe mUml<ün ol • Dinleyiciler omuzlarmı korku. 

._ ~ · duğu kadar n:ı: kontt!flu. Hcrifiu lu bir tecessüsle kaldırarak e• hep er Jnk, siz d e olmasaydı- korkusuyla bnelı.ısa kalmacıını ist'. Haydar babanın etrafına daha 
"'ti İıniz ölmüş bulunacaktık. yordu. • ' srkr bit <: nber oldular: 
t :ı. hı.başı, bu Utifatlan bir kenn w ki. 
_ı ·uır.~.. . v ~ i 11 . ._ ._ lk - Toknrngı, "itükten kapı:·a 

if• -~ 8811 mühim mesele- aı-uuro Y eşıp :Ya.ta.11.lan .aa • , . 

§.
ıeçeUm. Ömerln e.rkadqlan tığı ıün Jak Johanııeni tekrar j '·urdukt.an sonı; k~tlQ.~ "eı;Jım: 

enı ilıtiyorlar, sebebi de Jo korkuttu: Ses eada yok. l\liithış soğukln 
Omerin keçilerini çalnn - Dağ adaoıları btı akfaaı ge- beraber gcoe karant~ı büsbütun 

e.,_ lene beraber oluşudur. Ierek binbqiyla. göttı;e<ıekler ve t ~astı11nt5tr. Can .ııa~lıyle toJ...-ma. 
1 J01ıaııtıenı alm&malılar. mukacldetatuırı.r tayin ed ekl gı daha kuvveth bır defa daha 
t:-- Canım tav~i göslerini yal~ ~~i ~rdurn.. &&.h~de11 lxınn kapıyı 
~· l...........- • bunu ben de blliyo- hava""" '-al~.--.-.... bır hortlak bıle açsa ra.zıydnn ; 
ih• .. "'OUere uzun uzun w.zfyetJ .,_ • uıc&nLA 
lltıı~tthn. 1Aldn gelip onu kaı;rr- - Aman yarabbi! V&tboro beni o sonst\Z yalnızlık beni o kadar 

,..ı --ıııdan koıtruyorum. onlara tes11m edecek kadar katı hv:-kutmuştu! .. Biraz sonra içe· 
· ::- ~n adamlar. ia konUfD1&}ryım yürekli mı? dedi. ride hafif hir gürültü işitince 
"- Jak hiç bozmadan oeva.p verdi: tokmağı büylık bir sevinçle t ek· 

ı;.:= l:>aha lllOIU"8. bin'bapn .• Herf!"' - JOmbillt? Y•pa.r yapar. Bin- mı:. vurdum~ Bu sefer !sa.pmın 
"Qlt~tunnalryJZ, 60tlra.. -bqLbu! ,,_ - • 41 ,_, a.rdnıQa.n vaılişt bir h~yvanm 
li~ biraz ınil kUJ olacak!.. - .F&ks.t ben ona beeı mllbim korkunc hmltı.sına ben7.eyen bir 

Qrtlk ba.ba Jak gevrek gevrek şeyler eöyllyebllfrlnı. see: 
, il: Jak bunu duymıca. 8eVindi, fa • - ~irn9ir o? .. Bu vakit kapıyı 

lContışturmnlt ıçın çareler kat hiç belli etmeden cevap verdi: çalan kimsin sen? 
· Onu fasa götürdüğümüz - Siz onu dağ adamlarmm ka'. - Aç kapryı hancı nğa ! Ben 
bir dU'Var dlöine gölilrillere1c ulanna anlaim!DUZ. Anlatt.ı1dan • yollarda kalmış garip ·bir yolcu. 

vr·ı>111•ft d'-'' ~'· d ~ı ·., nızı dinledikten sonra belki lı:es - yum. Zararlı bir insan değilim. ...._ 1GUt.e°", e.f'. mı . 
..., 'l'abii.. 18.kin bildiklezini iti kin bıçaklannı kullanmaktan '\'az• diye ~1endim. -~~-· _ 
-el'lle belld kurtul , geçefıer. • Aynı kaba ses: .._ Ul" ••• 

~t önieıin a.rltadaşla.rma - Beıti bir hııyvan gibi b~k • - Def ol oradan! diye tekrar 
Elet Gd.iltnektensc ölmeyj tP.rcih lattıraca.k değil ya.! homurdandı. Çek arabanı baka. 

o"l ıtlUhakkn.k .. zaten onlar Ja.k düıjUnceli bir tavnia önüne yun. .. ::~dan tttremeğe bn§lr baktı: Ben herifin inc.-e damarını ya_ 
ol~ teslim edeceğimdi. - Hayvan gibi mi dedinJz? kalam-Aok için: 

t !>atlıyor .. Onu bu yoldan Yok canını, o kadar korlmıay:uui! - Aç hMCı ba:ba, diye tek. 
• edersek blilbUI gibi konuşa- Onlal" insanın ôlmeıshıi "heJdemez .. rarladnn. 
._ 

1J 2'.aıuıecııyorum. lor. Bunu herhalde siz daha iyi Ben Dikiliçmar kasaba.sının 
alt, Johansenin her eyi ı- bilirsiniz. Onla.mı c.anlı erkeklere tapu memuruyum. Soğıllttan cJo. 

e..ı~tınf!fıini btt.erim. lakin onu nasıl işkence ya.ptıiltlarmr g~e .. nuyonım. Sana istediğin kadar 
•<q ~,_ft~ ·~1:_ rlmle gördüm. Ölmek Sônraıld io:... ba:ı. .. · w• 4""aş!armn ~' et " .usıl~ vereoegun. 

~~l bir F.eydlr; Bunu yapa - Susun susun! Allah~a Bu sözlerimin tesiri görüldU. 
...._~ı zannediyorum. susun ve binbaşıyı t.ağırm! 'Kapmm arkasmdan kalın bir sür 

~e denıott istediğinizi anlı · Jaat gayet lakayt: - - günün çekildiğini işittim. Biraz 
ti : 1'1tkat onu yanlız söz ile - Arzunuzu yer:iiıe getJrece _ sonra gıcmiıyaraik açılan kapı -

t eder.! 
- ;z., ~. fakat korkarım" gelmiyeoek. ıım aralrğmdan içeri girdiğin1. 
...._ =elt Aıa. Bbıbasrm ona yapma.k istediğiniz zaman bir elinde kocaman bir 
'*'ı~l'a.k etmeyin binbişım, onu şeyleri unutacak adamlardan değil sopa, öbür eJindeki isli ışPkta 
t Rfın k tir tir titrctecegim; fa diı'. bıyığı: sakalına karışmı5 hara • 

dl Cit.ıncm lfıznn; Madamı ·(Devama var) mi sı.ıratlı bir adamla karşılaş . 

~ 
etep Ona İnci" vaadetmeseycli, ceııttt Halil odadan içeriye git• 

Lrm. Herif beni baştan aşağı sü. 
zerek: 

- Söyle! · dedi • ne istiyor· 
sun bu vakit benden? 

- Senden ne istiyeceğim : 
• diye cevap verdim • varsa e. 
ğer bir çanak sıc.'lk çor.ha, bir 
klirek ateş. bir de yatacak bir 
yatak ... 
Hancı te~~ ters yUzlirne baka

rak: 
istediklerinin ikisinı arama! 

- dedi · yatacak bir yer belki 
bulurwn sana! 

- Burası han değil mi? 
- Han işte görüyorsun! 
- Niçin bir tas çorba, bir kii. 

rek a~ bulunmasın öyleyse?. 
Herif <lik <lik yüzüme bakarak 

susuyordu." Beni iyice gözden 
geçirdikten sonrn: 

- Bana bak! . dedi - çok lafa 
liizum yok benim uykum var. 

Yatacak yer bulduğuna şük · 
ret. 

- Peki buna da razıyım de. 
dim, odamı gösterir misin? 

- Ne odası be? Na:h çık şu 
dama, orada ot minderle kebe • 
!er var .. yat uyu! .. 

- Burada senden başka hiz. 
met edecek kimse yok mu? 

- Sana çok laf etme deme • 
dim mi? Yatacaksa.n çrk yat iş. 
te!. 

Herifin l&net suratına bakma· 
dan gösterdiği iki basamak mcr 
diveni ı;rkarken böyle iki haydu. 
du bile birer kolumla yere vu • 
racağmıa güvenerek önilmdeld 
açık kapıdan içeri girdim. Bu • 
rası geniş ve eski bir odaydı. 

B:r köşede kirli ot minderlerle 
birkaç ıkebe,yığılm..-ştı. Heybem· 
de .yjy.ecek olduğu .hald~ ken . 
dim4_e hiJ( i~ h~yQr1ium. 
Yalnız bir yere uzanmak ra · 

hatça uyumaktan başka hiçbir 
arzum yo!ttu. Caclıh hanm vch. 
m i aklımdan çı'kip gitmişti bile. 
Ot minderlerden birini bir köşe
ye çektim. Kebelerbı en temizini 
s?çerek yatağa uzanırken kapıyı 
sürmelemek hatırıma geldi. Ya. 
vaşça yaklaşarak tahta sürgilyli 
çektim. Fakat sürgüniln tam ni· 
hayctinde kağıtla tıkanmış e1 sı . 

ğa cak kadar büyük bir delik gö. 
rünce yüreğimde gene evhamla1· 
kıpırd~<nnağa başladı. Sürgü -
nün yanında bu kocam:ııı delilt 
hoşa gidecek bir nişane değildi 1 
Fakat ne yapa.bilirdim? Yatağı · 
mı stirükliyerek kapmm arkası -
na yerleştirdim. Hiç olm8.Z88. ka
pı açılırsa derhal uyanmak müm 
kiln olurdu ... 

Böylece arkamı kapıya dayı . 
yarak ot yatağıma coyumuadan 
yalnız çizmelerimi çıkararak u. 
zandmı. Oh hele §ÜkÜr kelx.-y:i de 
çeneme kadar çekince donan da. 
marlarrm çabucak ısm.ınağa baş
Jamıştr. Cadılı han, HorUaıklt 

han! Ne olursa olsun şura.da bu 

aw _j_, 
,,. . .-.......... &a Lukreçya ile gwice 
~ağa gider miydi? 

di .. 
- ,O ne?! 

... ,T o p kapı Sarayına giren . 

t\tıi ek ki, va.lele sultana her~ 
\'~tnusiardı. 
r in . SUitan, Recebin Elmasa 
ı ti? Ci 'Yerdiğini ve nasıl öğren-

Ceıl.4 
t,~ T iÇER/ GiRiNCE 
~~t~ ağa henüz kendine gele
\> :< ı. 

. atağının kenarında otunıyor• 
~· 
'bire kapının açıldığını 
~:"e kapı aralığından bir baş 

-. 'l 
~ 8.byor ınusun ağam? 
.... ?nas biM-b• ürperd" 
"'-a:Pıd ~ uuıı ıre ı. 
lt liaı an ba~ım uzatan adam 
.\e;ı ba l1cii. 
? bu adam da ne ilti,..-

' ~uru>•orum, dedi, kimi arı. 
.... 

Celladın arkasında bir de ya· 
mağı vardı. 

CASUS LUKREÇYA· 
15 

Küçük Yusuf .•• D j rd tiıı ~ ü r-.ıur ,1d devrınde bir V enedil< şl5val esinin knı 

Bu bastıbaatiıft da ne işi vara. 
burada? 

Yaı3n : İSKr;=NDER F. SERTELL
0 

Cellat Halil: -141· 
- Biraz konuşmağa gelflim .• 
dedi. CellMin yüzü gülüyordu. Elmas ağa hal& üzerine kondur. 
Elmas at<t: muyor ve Azrailin kendi başı u• 

_ Ne o ? dedi • i§ ü1Jel'inde mi- cunja dolaştığını t:ıhmin etmiyor 
siniz yoksa..? du. 

- Hayır. Henüz i~ ba§lama• Cellat, Halil, valde sultanın e~· 
dık. ki adamlarındandı. Dördüncü Mu· 

- Kimin canım yakecaksum? rat lrar. seferine çıktıktan sonra, 
Halil kapIYJ Jca~ t Halil, valde sultanın emrile otuza 
Elmas: " yakın adamın boynunu vunnU§tu. 
-Yamaimı da alımpın! Zorlu Elmas ağanın önünde durdu. 

bir adam arrJOl'IUll galiba?! Ve içini çekerek: 
- Yok canım. Pek zorlu delil. _Ne yapalım. Elmas ağa! de-

Koyun gibi derhal boynunu uzata• di, bu da bir vazifedir. Bana yar 
cak bir ~ dım edeceksin! 

• 

- Valde sultan mı emretti? 
- Ev"t. 
- Peki açıkça söyle .. kimi arı· 

yorsun? Derhal yardım edeyim., 
Aradığın adam sarayda mı? • 

Halil başını salladı: 
-Evet.. sarayda. 

· - O halde iş kola)'la.§tJ. 
- Ben de öyle umuyorum.Zan 

nettiğim kadar güç olmasa gerek. 
- Adını SÖyle de, birlikte gide

lim.. bastıralım. 
Cellat Halil manalı bir bakışla 

yamağmı süzdü~ 

soğuk kış gece.C\ini derin bir uy. 
ku ile geçirecektim ya. Kendi 
kendime gülüyordum .. Yarın el· 
bet Allah kerimdir. Hanın için· 
de şUphe uyandırıcı en küçük 
bir hareket bile yoktu. Bir me -
zar kadar sessizdi. Vücudum ı . 
sınınca beni uykunun ılık ve 
tatlı rehaveti sarmağa başla 

mıştı. Gö?Jerimi kapamış içim 
derin derin geçiyordu. 

Birden silkinerek uyandım! 

Sanki kapının arkasına bir f;CY 

sU:finerek geçmiş gibi bir veh • 
me kapıldım .. Kulak kesildim. 
Hir, hiç bir fevkaladeJik yoku. 
Fa~a.t. içim ürkmüştü. Gözl"rİm 
açık. Sağ elimle yegane silahım 
olan kamçıyı sımsıkı tutarak ha 
reketsiz uzanmıştrm. Hancınm 

\'erdiği yağ kandili bir köşede 
'cizırdaya cızırdaya tütüyordu. 
Uykum kaçtığı için sıkılıyor • 
dum. Korkacak ne vardı sanki?. 
Bir tUrlü tekrar gelmiyen uyku. 
nun hasretini unutmağa çabalı · 
yor, ve yarın sabah bu uğursuz 
suratlı herife bir beygir veya 
bir araba buldurmak için epeyce 
?.orluk çekeceğimi düşünüyor • 
dum. Birden gözlerim anadan 
doğma açıldı. Kapıya gene bır 
ı;ey silrilnüyordu ! Bu sefer al -
dannuyordum.. Evet kapıya bir 
şeyler sürünüyordu! Vücudum 
korkudan kashatı kesilmişti. Ba. 
şımı dimdik kaldmiım. Gözleri· 
mi sürmenin yanındaki geniş de. 
lığe dikerek öylece kaldım. 
'Kapının ardındaki hareket de 

vam ediyordu. Gittikçe dıı;arı 

fırlryan gözlerimle deliğin açıl -
dığmı ve yan karanlrkta içeri 
doğnı beyaz bir kefene sarılı iri 
biı: elin sürm~yi çektiğini gör • 
düğüm anda sanki göğ&lime bir 
yıldınm dUşmüş de kalbim ikiye 
bölünmüş gibi oldu. Buna rağ · 
m~ :kısılan çenelerimin arasın • 
da aklıma gelen bir sureyi oku· 
yup deliğe doğru üfledim. Hayır! 
Hiç tesiri olmadı. Sürme açılnus 
tr, cadı §imdi kapıyı itiyordu. 
Sinirlerim öyle gerilmişti ki, bir 
yay gibi yataktan fırlıyarak pen 
cereye doğru koştum ve kırık 

• cama bir tekme attığım giıbi 
kendimi dışarda buldum!. Karla. 
nn içinde bir iki yuvarlandrktan . 
gonra kuvveti tabanlara. verdim. 
AUnhmı seven tutmasın! Ayak· 
larımdaki kalın yün çoraplarla 
yumuşak karlar lizerinde iyi yo! 
alıyordum. Fakat çok geçmedi. 
arkn.nıdanpaf,paf, paf, beni ko. 
Yaladıklannı duydum. 
Şöyle bir başmu döndüriincc 

ne göreyim?! Hortlak beyaz ke 
fenini savura savura dev adtnl • 
larile arkamdan koşmuyor mu? 
Ya Allah diye boğuk bir nara 
atarak kendimi kapıp koyverdim, 
yokuşlara saldmyor, inişlerden 
kendimi kapıp salıvererek hi<: 
nefes almadan koşuyordum, ya· 

çıkanrken, Cellat Halil, harem a
ğasına döndü: 

- Aradıgw adam uzakta değil.. 
karşnnda duruyor. Adı Elmastır. 

Elmas ağanın birdenbire y\ireği 
ağzına gelmişti. 

• - Ne diyorsun, Halil? Beni 
boğmağa mı geldin? Yamağın ha 
zırlanıyor. 

~ Ne yapalım, Elmas ağa? 
biz emir kuluyuz .. Valde ı:;ultan: 

"hemen ~imdi Elma~ın işini bitir!,, 
cieciı. Haydi ya t ye:e. Beni fazla 
uğmşlınnal 

Elmas celladın ayaklarına ka
pandı: 

- Ne yapıyor.mn, Halil? Sen 
çıldırdın mı? Valde sultan her ~ 
ri yapar ama, beni ~Hada teslim 
etmeı. Bu işte bir yanlışlık olsa 
gerek. Allah aşkına beni bırak.. 

Bir kere valde sultana gideyim .. 

Gözlerimi açtığım zama.n ba • 
~ucumda ihtiyar bir kadm ha • 
yali gördüm. Buruşuk ve sevimli 
yüzile gülümsiyerek bana bir ka
se uzattı: 

- lç oğul, iç - dedi · çok BÜ· 
'kür ~-urtuıdun! 

Kaseden bir yudum aldıktan 

sonra f?R.§km şaşkın etrafnna ba· 
kınaı ak sordum: . 

- Neredeyim nine?. Hortlak 
ne oldu? 

Kadm yavaşça bir şeyler oku. 

yup etrafa ilfl.edik'tgn, oo~: .. ı. .... 
- Rabbim. nasıl olmuş da.bil: 

mem, seni o cadının ha§Illetin • 
den esirgemiş. G<!nçliğine ru:ı • 
mı~ bcsbcll!i Yoksa onların eli
ne düşen iflfilı \ olmaz... Buralar· 
da kaç garip yolcunun nice ba • 
bayiğitin kanma girdiler. Orta • 
dan yokediverdiler . 

- Nine - dedim · beni buraya 
nasıl getirdiniz? 

- Oğul, Hak Ta.fila sana yol 
göstermiş.. Sa:baha yakm seni 
baygın bir halde damm kıyıcı -
ğmda buldu oğlum .. Şimdi ne : 
redeyse o da gelir. 
Uzatmıyalım iyi yürekli L'ıti" 

yar kadının oğlu geldi. O da a • 
nası gibi kurtuluşumu hayretle 
ve sevinçle söyledi. Öğleye doğ. 
ru bana bir beygir bulup getir • 
di. Heybemle çizmelerim handa 
kalmrşb. Fakat senelerce emek 
le biriktirdiğim bir~ sarı altın 
Mlimdeki kemerde sımsıkı dizili 
duruyordu. Beygiri bir albna 
satın alarak yola çıktım. Gene 
köylU beni epeyce bir yola kadar 
uğurladı ve eliyle Cadılı hanın 

• (Ultfen !':ayfayı r.e,irtniz) 

yirn. 
Halil, yamağına bağırdı . 

- Haydi, urganı tak boynuna .. 
ne duruyorsun hata? 

Elmasın dizleri tutmuyor, kor
kudan çeneleri biribirine vuruyor· 
du . 

- Amdn Allalıım, ben bu gün· 
!eri görecek miydim? Şimdi padi
şahıınız burada olmalıydı da sadık 
kölesinin bu feci ve korkunç fıkılx 
tini görmeiiydi. 
Elımtc:m gözleri yerinden dışarı 

fırlamı5tı. Cenadm bacaklarını tu· 
tarak: 

- . aka yapıyorsun, değil mi 
H?lil? Beni kork-utmak istiyomın , 

de~il mi"> 
dire ağlamağa \C yalvannağa 

başlamıştı. 

- Halil: 
- Bu işin şakası olur mu? dei:!i· _ 

Meseleyi anlatayım. E~er bir ku· işte, ecel geldi. Sesini çıkarma! 
sur işledimse, kendimi affcttirc- (D<wann ''1u'~ 
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Kılıç, Flöre 
müsabakaları 

t"taabul lkilgeııJ EV.rlm Ajanlığın
dan: 

26 Niı!an Cumartesi gUnU sanı 

dötrte Taksimde Dağcılık KlUbllnde 
lstanbul Kılıç, Flöre ve Epe birinci· 
ilkleri seçmelerine başlanacaktır. Bu 
mllMbal<alara iştirAk edecek kız ve 

rkrl• eskrimcilerin 22 N!.san Salı ak· 
şamına kadar Dağcılık KlUbUnde Es
krim A;ıanlığma müracaat ederek 
isimlerini yazdırmaları bildirilir. 

~ 

Ha.kem namzetlerinin 
imtihanı 

leta.alıul Hakf'nı Kı;>nılteııl ~kım

htmclan: 
Apğıda isimleri yazılı bulunan 

hakem namzeUerinln §ifahi imtuıan. 
lan yapılmak üzere 19.4.9U Cumar
tesi gllnU saat H.30 da Bölge merke· 
zinde bulunmaları tebliğ olunur. 

Rız:ı _ Hayati - Hayri - K~ 

mal - Ruşen. 

t'ltaJ'bul Futbol Ajıuılıfmclan: 
20.4.941 Tarihinde yapılacak 

---<>-
ikinci kiline terfi maçı 
Jı'ent'~ Stadı: 

Saat l4 de Alemdar - Da\-utpaşa 

, 
1 

T. iŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 

l 
r ,..ılDELER : 4 Şubat, 2 Mayıa 

l Ağustos, 3 lkincltqrin 
tnrihlerinde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
ı adut 2000 L.lık = 2000.-Llra 
il • 1000 • ... 3000,- M 

2 • 750 - ı::: ı~.- .. 
' • 500 - ... 2000,- M 

5 • 2~0 • ı::: 2000.-
35 • 100 • ... 8500.-

Hakem: Samih Duran.ııoy. "O 50 .. ıc 4000.- • 

Yan Hakem: Şekip - Muzaffer ı_iıllll••••••••••••ııi Çlzer. 

---<>--
Mektepliler voleybol 

maç lan 
btanllul Erkek MekkplenH Voley

bol Uk heyt-U Bqkaııhiotclan: 
18.4.1941 Cuma gtlnU EmlnönU 
Halkevl salonunda yapılacak 

Voleybol Maçlan: 
SMba Komhıeri: H. \'urat. 
Pertevniyal - Taksim. Saat H.30 

da. Halrem: AhmeL 
Muallim M. - YUceUlkU. Saat 15 

de: Hakem: Ahmet. 

Göz Hekimi 

Dr. MUTat R. Aydın 
Beyoflu ,-armakkapl, lmao 90kalı 
No. S. Tel: UMS Muayene ft ber 

lürlD ııöz ameUya&I fıkara ._. 

oarua-

.................. 
'>r. Kemal Ozaan 

ar yollan haatahk

ian mütehassısı 

300 20 - - 6000.-

BO 
17 N l SAN 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 

100 Florin 
100 Raylşmark 

100 -BcJga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Ç'Aık kronu 
100 Peçeta 
ıoo Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
ıoo İsveç kronu 
100 Ruble 

SA 
1941 

5.2i 
132.20 

30.2025 

0.9975 

12.9375 

3.175 
sı.ıaıo 

30.745 

Esham ve tah\1Jı\t 
Muamele olmamıştır. 

Altın Fiyatı 
Dün altın fiyatlarında 20 ku. 

rus kadar bir Yuksekllk kayde
dilmiştir. Evvelki gürl 27 ,40 lira 

~1otttı IMlklaJ CAddl!et No ""' olan bir altının fiyatı dün 27 lira 

lil•tsu•,...••t••ı•"••mı •tJ•a•ıo•t•H.pa•a•~•·•ı 60 kuruştu. -'r-rt• 1 : Cl2SI' 

ISJrlncJ Slnıf Mittebaestıı 

Doktor 
NUTi Beller 

SLalr \"e Rıılı U.tabldan 
Anı.ara CadclHI Numara: '71 

Muayene saatleri: 16 dan 20 ye 
kadar 

18.4.1941 
8.0S Ajans 
8.18 Hatif 

procram 
'4 13 l"emek 

HtııtA'Jf!I 

12.SS Ka ·•· 
prkı \.'l'l 

türküJPr 
3.-W Kantı1< 

propun 
18.03 Kad o 

<S,·lng) 
• U!lrt..tf 

18.80 Çifte faaıl 

procramı 

19.SO Ajan11 

19.45 Ziraat 
iakvtml 

19.GO Solo 
M"Bler 

20.15 Radyo 
Gazetesi 

20.43 Te11111U 
%1.45 Radyo 

&alon 

orkeetrat1ı 

n.so Ajans 

%%.15 Rad~o 
Mlnn 
orkf'Btr&ln 

23.00 Dan11 
mln.l(tl 

Ankara Jandarma satın alma komisyonundan: 
Çift en bch r met.rc.ı.ine yUz aluııış beş kuruş fiyat tahmin edilen on altı 

bin metre yazlık elbilkl kumaşı 2.ı ni!an 941 gUnU saat 16 da Ankarada ko
mlayonumuzun bulunduğu mah!'.lde kapalı zarf ekslltmeslle aıınacaktır. Ku.. 
mat tek en verlllnıc miktarı (32000) metre clup metre fiyatı (82) kuruş 
(60) aantimdlr. ttk temlııatı bin dokuz yOz seksen Hradır. NUmune komi.ııyo. 
numuzda görülür. Şartname Ankaı"'l. ,.c Jstanbul J, Sa. Al. konılayonlarmdan 
(132) kuruş l>cdelle v~rllir. bt .. l:llıe•i!'.l eksiltme gUnU saat 15 e kadar teklif 
mektuplarını komisyonumuza verme:l\:.rl. (1~39 • 2615) 

-----------~ 

1 
ıstanbu Levazım amir iginden veril~n 

1arıcı asker. ıutaatl ılan.ar, --- - T WWWC:W_.,._....,,... ·"'·-~&&=ol_._.. ___________ _ 
5000 • 6000 ad•t gem demir! p:ızarlıl•la satın aJınacaktır. Tahmin be. 

deli 16.000 Ura teminatı 2400 1 r.ı:lır. lhal,.Ji 2[)/4/941 cuma günU saat 15 
de Ankarada M. M. y, Satın alınl!. komlı!yor.unda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komı.ı.~ona gelmeler!. l22S3 :..1174) 

:Muhtelif nak iyat yaptınhcaktır. Paınrııkla ekAiltme.ıri 21/4/941 pa· 
7..arteıri gUJIU saat 14 de Gcl!bolu..!r. Bolayir a.skeıi ııatm alma komisyonun. 
da yapılacaktır. Tahmin \x>d~li 21. IJOO katı teminat~ 3600 liradır. Taliplerin 
belli \•akitte koml:ıyona gl•lmclcri. (2293 -30::4 ı 

istikametini gösterere!t : 
- Sakm ola ki. bu tarafa run 

batısma doğru y()n alma! diyt:' 

sıkı srkı tPnh;h ettikten sonra 
benden ayrılcl; .. 

- ~O'}: -

EmlAk ve Eytam Bankasından: 

Eeae No. Yf'r1 

'il Kadıköy, Altunl Zade 
KOJUYOlu en eski 60 -
62 - 64, eski 58 -

• 1 • 

t;S - 60 yeni 94 96 5050.-

453 Bllyükada Maden mah. 
Ayanlkola cad. Ada 180, 

DM Ne: a. 

Karakol ve 6 hektar 

Tarla 2570 lııl2 505.-

pı;.rscl 7, pafta 38 49.- Araa 49 K2 4.90 

481 ~:yüb Cezri Kasım Pil§& 
m'lh. Çömlekçi ııokak Arsa Takriben 

56K2 eski, yeni 31 84,_ 

454 Samatya, Koca Mu.ııta. 
füpaşa KlUp Muslahit· 
Un mah. Hekimoğlu A_ 
il Paşa sokağı e11kl 240, 
yeni 266. 100.-

6i5 Beyoğlu KAtip MusWa 
Çelebi mah Baltacı çık. 
mazı cakl 25, yeni 31, 
pafta 22, ada 465, par-
sel 46 291.49 

688 BilyUkada Yalı mah. 
Kumaal &ok. yenl 23, a_ 
da 38, parsel 2, pafta 2 2000.-

835 Fatih, Gureba Hllacyi 
ağa mah. Şekcrcl sok. 
erki 10, yeni 17 pafta 
185, ada 884, parset H 4~.-

839 Aksaray, Yalı mah. Al. 
bcıyacılar sok. eski 6 

8.tO 

Aru &5,50 K2 10.-

At'llll 132,&0 :M2 29.15 

B:Uıçell abf&p 
hanE:nlD 
2/a Hia. 

Bahçeli ahf&p 
hsnenlD 
1/2 H1a. 

383,50 lııl2 200.-

118 K2 45.-

yeni 2, pafta 208, ada 
838, parsel 60 22.- Arsa 11 ın 2.20 

907 Ku7.gUncuk, Hacı Kay. 
rnak Kente§ ııokak ea. 
kl, yeni 38, Tahrir 27 51.- Ara 5.10 

1159 Beyoğlu, Kalyoncukul. 
ıug.u mah. Tevfik .ok, 
eski 20, 'l7 yeni 29,5 taj 

:;, ada 455, parsel ı. 

pafta 19 o.- A'11a 42,50 K2 4,30 

1162 Beyoğlu, Kalyoncukut· 
luğu mah. Ömer Hay_ 

yam cad. ve Feııllyen 

sok eski 15,yenl 17,a. 
tla 454, panıel 8, patla 19 69.-

1176 Bej(oğlu, Şahkulu mah. 
&.ra$ercl çıkmazı eakl 
~eni 21, ada 285, parecl 
43, pafta 37 163.-

1392 l<'ener, Tahtaminare 
J(fltip Mualahattin mah 

t)orbacı çqmesi BOk. 
eski, yeni 5 232.-

1393 ı-•atıh, Fener, Tahtaml. 
nare mah. Çorbacı~-
mesJ sokak eııkt, yeni 7 ıı.-

1569 Kıı.dıköy. Hallan Pa§a 
eski Faikbey yeni Kur. 

bağalıdere ııok. e11. t'i, 
y<'nl 7, en yenl 25, 
parsel l 200.-

1650 Kadıköy, Hasan Pa§a 
mah. eski Falkbey yeni 
. Kurbağalıdere aok. u_ 

1561 

ıd 5 :MUk. ~nl 2ır./l 

parsel 2 

.. 
cııkl fi MUk. yeni 25/2 

pıırııel 3 

1562 •• 

1563 

1564 

<'.iki 5 Kilk. yeni 25/4 
panıel 4 

" 
~'ıki 6 MUk. yeni 25/li 
p .. rseı 5 

Cllkl 5 MUk. yeni 25/6 

244.-

.. 
263.-

" 
%50.-

1i4.-.. 
purııel' 6 118._ 

1565 
e•ki 5 Mili<. yeni 25, 7 
parsel 7 ı l 9.-

1567 
tııkl 5 Mül<. yeni 25/9 
paraııl 9 538.-

ırıG~ Kadıköy, Hasan Paşa 

ınah. eııki Falkbey, ye_ 
rJ Kudbağahdere sok. 
<'Ski 5 MUk. yenl 25/10, 
parılf'I 10 821.-

l56{i 

1570 

H U 

c.nkı 5 MUk. yeni 25/11 
'[Mıı1'8el 11 

e.&k! li M'Uk. yeni 26/12. 
ı• ıM!el 12 

321.-

• 

:m.-

68,50 M2 6.90 

81~ K2 16.30 

Evin 1/2 Hl&. 32 K2 23.20 

Araanm 

1/2 HiMeai 22.50 M2 l.10 

Arsa l66 Jl2 20.-

202,82 M2 24.40 

210,29 K2 25.30 

208 )(2 26.-

Arl'!:ı 122,39 Jıl2 H.70 

98.24 ll2 11,80 

98,R2 )(2 ll.90 

Arsa 538,35 K2 53.80 

287,74 M2 ~2.JO 

211.17 lC2 32.10 

Ar!'a 267,17 M2 3210 

16 N İS A .ı: - 1941 

B&f, Di9, Weale, Grip, Bomatiama ' 
Nenalji, ~ınkhk .e Blltiln Agnlanuızı Oerba1 Keler 
lcabnteh IGDde S kap ahnablllr. TAICLITI..ERINOEN SAKINlNI?. 

ttER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ ...... . . 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
iŞietme Umum idaresi 

Muhammen bcd:ı.li 4'120 lira (40) ku~ olan doktor ı;öml" ı, opera 
ameJlyat gömleği ve önlüğü, dolttor Bonesı, hemşlro ve hademe gomleği, 
jama, 1§ gömle&-i 8.§Ct ceketi w.• ı;öı;-usıug-u, hamam bomos, sılccek, ya. 
örtU.sü, masa ö.ı."tllllll, peçete, havlu ,,.c kısa don gibi muhtelif miktarlarda 
kalemden •l">a.ret malzeme vo c~ (29.4.941) salı günU saat (15) on 
Haydarpaşa.da Gar bması dahilinc!ckı kom!syon ta.rafından kapalı zarf 
ille 11&tm alma.caktır. 

Bu l§C glmiek lstlycıılerln <331) lir (53) kuruşluk muvakkat tem 
kanunun tayi:ı cttiğl vesikaları'!. i..ckllflcrı.ni muhtevi zarflarını aynı 

aaat ( 14) on dörde kadar komisyon reisliğine vcrmelcrt l!lzımdır. 
Bu tşe alt prt.namclor komısycncıan parnsız olarak dağıtılmaktadır. 

(2 20) 

·a·urldJe "aauıarıyetı 

ZiRAA T BANK ASI 
tWnılU§ wıb.ı. 1888.. - :iennayesı. ıuo.uuu.uuo l'urk J..uası. 

~ube ve Aıans adedi: 265. 
Zwal 111 tacari lın nevı banka muameleleri. 

Para lıılrtlrUrenlere ı8JIOO Ura ikramiye veriyor 

.an.at B&DlCUIDdi ımmbU911 "" Olbanm ıaamıı 
80 llrUI tnalUDllDJaJ'a l8Dede 4 defa Cl'kllecek kur'a De qalJdü' 

pJADa cGre tkr&miye dağrtılat"Jllctı:r. 

t llded l,000 llnldı t.~ lira lOO Mled 50 Ura11' 5.900 .... 

~ • 54JO • ı.ooo • ne • 10 • ._.. • 
!50 • ...... • 160 • ıe • SJIOO • • • 

•• • ıeo • t..111 • 

OIKKA T· Beeapıa.tmdakı' paralar blr .ene tclnde 50 t1ra&uı 
JQfmlyeıı.ıen taramıye ~ takdirde % ZG Caz.la.Siyle n.rileot-

~ 

Kc~ı .. · ·~r: 11 Mart. 11 Haziran 11 Ey1Ql. 11 Blrinclldlnun a1.r ....... 

rin•Je yapılır 

................................ 111r1 

ll'i'71 
~ki 5 MUk. yi'nl 25/13. 
parsel 13 26:5.-

1572 

1573 

1574 

.. 
eski 5 MUk. yeni 25/14, 
parsel 14 

eskJ 5 MUk. yeni 2l'it15, 
parsel rn 

eski 5 MUk. yeni 25/16, 

35!1. 

pıı.rsel 16 26!1 . 

159') Bakırköy, Jncırll ı.ımzı. 
sl, Knrtaltcpe mah. es_ 
k! 15 - 16 MOkerrt'r, 
Harita 439 452. 

1604 Beyoğlu, Yaş Husan K 
fendi mah. 11Ar sokak 
eski 33 4a 

1699 Beyoğlu, Pangaltı mah. 
Dolapdereal caddesi es-
ki 84, yeni 72 26. 

2774 Beyoğlu, lnilnu malı. 

Harblyı• çayırı sokak 
c"kl r,. yeni 11, ada 601 

- J J 

parsel 17, pat. 53 301. 
2980 Kadıköy, Osmanağa 

mah. Bahariye caddesi, 
e11ki 3 mükerrer, yenl 3, . 
taj 3, ada 44, parsel 6, 
pttaU 9U 

An;a 221,10 M2 

Ar L 

Aı .• ı ..!3566 M2 

Aı a 2.!3,49 M2 

\ • :ı 4524 M2 

\r ı T,ıkrl.Kn 

4!'i M2 

.Arsıınm Takriben 

._-o 960 Hıs. 57,46 M2 

Ah Rp O\•ın 

ı 16 Hıssc.sı, 1 MI 

Yukarıda. tidrCS ve t.atsilA.tı yazılI gaymcnkuılcrd('Il 1) •umara 
da bulunanlar pazarlık suretiyle UI) numara altında bulunanlar il' 
artırma ve pcşın paıa ile satıl<ıcJ.ktıı·. 

İhaleııl 21/Vlff.ll pcrşemlx: glınll san ontlaclır. 

\'erilen pey mfi<tan mukadder kıymctl geı;Uğl t.akclırd 
hal artınlDııyarak ihcJc kimin uhcesiııo icra cdıllrs 

ikmaJ ettlrUecekUr. 
lSteklllerlD pey akçe81, nutua tezke1"891 ve Uç kıt'a totoğrafla 

bildirilen gtln ~ saate kadar ŞulJe'mlz Em·Ak Serviaine gelmeleri 'l/t' 

hUr kullf•nnnJıuııi mOhUrlerini Noterden twıilk ettlrmel<'n ı zımdlt' 


