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Sovyet - Japon 
Anlaşmas!nı 
Be lin nasıl 
Tefsir ediyor 

Japonya Amen1rnn kudretinin 
ve buna. inzmuını cdC'cCk tngi .. 
1iz donanmasının ne demek ol
duğunu pek fı.lfı. bilir. Bu gü. 
ne kad:ır !_!Öyle böyle Çinde bir 
ıstfül harbi yapabildi. Fnknt 
denizlerde bir mağlübiyct Ja. 
ponyanm ÇinlilC'r tnrnfmdnn de
nize dökülmesi neticesini verir 
ki böyle çüte bir darbeden son
ra Japonyanm belini doğrulta
bi!mesi çok zordur. 

1 Mütt:efik 
kuvvetler 
dayanıyor 

Tedricen daha kısa bir 
m üdafaa hattına doğru 

çekilmekl e beraber 

Yunan ve İngiliz . 
kıtal arı 

Bütün tazyiki 
önlediler 

ALMANL,AR 
Yazan: Yalnız Olimpos geçidine 

19 l\1SA~ - J 941 

o />aram/fi'~ 

IJPr.YlS'111 t 
o p4,.~ 

CUMARTESi 

TAS 
Fi) dı 5 KURUŞ 

EN SON 
DAKiK A 

. Arnavutluktaki 
Yunan kıtaları 

geri ai ındı 

Yunan - lngiliz cephesi 
B ütüntazy kıe .. 

re rağmen 

Varılamadı 

eyln CahitYalçm ı o flrka ile hücum ettiler 8 11 s.'lbahki haberlere göre Ymıa.ni t.ruıı1c\ müttefik kun·otıerln bıılundııkları hattı, harekat sahnsmı gö t•!rir harita 

Atiııa, 19 ( A.A.) - Yunan ba .. 
sın ne?.aretinin sözcüsü, cenubi 
Yugoslavyadan büyilk Alman 
kuvvetlerinin Makedonyaya gir .. 
rnesi üzerine AmavutluktalQ 
Yunan kıtalarınm yeni mevzile. 
re alındığım ve ltalyanlann bu 
ricale rnfıni olamadıklarını sö,.. 
lcıni§tir. 

Jaııon:uı haril'İl t' nazın :\1111:.uo .. 
kanuı l\loskO\ nıla uzuıwn bl r ik~ 
llll.'tten sonra inızalndığı ~O\;l et -
Jaııon mi akı her nıenıll'kettn tür
lu tiirlü tf'fo;ir edildi. m:r. bu muh
teıır 1 <'fsirler nrnsındı~ lıilhns .. n 
\lınun\ anın mütale.nsınıı. nwrnk e
llil ord~k. Alına.nlar, iidetlcrl 'eç
htıe, hlr Jıususi muhalılro ntfcde· 
l'ek bu b:ıptaki fildrl<•rlni iliın et· 
tiler. 

\iman noktnin zanna gör<', 
O\ l et - Jnpon misnkı nınhut üç

ler rulsn"nınm bir mutt•mmhnkUr. 
Hunu lnıznl:ımalda O\") etler üı=lcr 
nli nknıcla. 'nzife alntı"lnrclır. Fn· 
l t ~O\)Ct - .Jnııon nıbakmm en 
nıı.ıbtın hizm<'tl A:ıneıik nm İngi'
lc•r<'l c ynrdımını gü!:ll• .. tirmek oın. 
•;ıkmı". 

llu nıiıtale:uııı ı.n nıt~li hakil ati' 
lrH iluk C'inıe-tindt·n· Lİ~ ade Alman
l<ıı-tn emrllC'rini ' • ııur3 nlanııı if
'a t•fmf'-;i111lcdir. Alıııaıılar So\'
' <'• • .lııpon mi akınıı hiç ııkıl er. 
ını,, <•et•k gn3 t'l<'r atfediyorfar 'c 
011ılnn l aııa.mıyncnf;ı hizmrtleri 
'ı ·ı n,orlar. l\lc eEi bu misakın .\· 
llJl•r•.r rd t 1 
1 •-<arı la ınıını nl' sure t' zor-
' tıruhll<'ct·~nc ııkıl enlimıek 
biı ıll'f,rildir. Çünkü misak ükit 

ıtta.nardan birine bir t~c.ın liJ; \'ti· 

."'a ~clıJlği t.nl·dirdc ıllğf•r ôl:;ith•
;~u. lıltnnıf kalacağını t<.'mi ııclen i
~ 11 ~t memektedir. Bu 'lnnlılıiitle 
rııf'rfknıım inı.,riltert•yt• yardımı u

~j~'nda ne nıiiııııscbct ııwH·ut ola
it? duı)()n:n\ ile Amrrlkıı nı-.ı~ 

' 0 da bir ha~ı zuhür ederse lhı .... 
k' llnırı hit:ırnf ka1ııcni~ını bu rnlsuk 

ıı.t•· • 
t , 1 surette', 'ka) ıtsız 'e rhız 
~ırıın etmemi.,tir. Amerika Jn
l'a 0.ra~ ıı taarruz eder de ikisi n· 
t tndı\ bir harp çıkat"'ia unr~ık bu 
lJıı. tıllrı.h• So,·yc>tler Rlrlll,rf clurıon• 

ll'Jı. dostan • bir bihın\flık gosten·· 
~ ktir. 

lıı. llulbuJd meril<amn 1ngiıtcreyc 
;•rrnınd:ın dolayı .Jaı><Hl:\ a ile 

h11t1lıı.rında silühh hlr ibtiliıf tn. 
h diis ederse bunda taarruz 'ı• 
da? nanı ancak Jaııonyn tarafın· 
dıı 'llkuhulabllir. ingilt<'rl'y<• y:ır 
bıı. n l.'t~<'k Amcrilm3 ı Japonyaya 
l rı'l 11..,nma. sc,·kcdemcı~ Japoıı
lrın rr ki bu ~ ardmıı güı;lcstirnı~ 
caı.t \nwrikayn nldınnağa knlkn· 
,., ır. Rinacruı1e'iı Son·et - Jıı-.. on ~ • 
1IQ illi :ıkmdnn bir Amerika • .Jıı-
d ~ harbinde Japonya için bir fay 
a 1~t'kleınek Jlek gal'.İp olur. 

%, ~l"ıı nıulıal olıınık, J aponlar 
,

0 
l~tlcrin bitaraflıi,"lnı linyıt 11 

ata rt 17. sorett-0 kmlıı etmi · o!
tlka r htıe bu emniyet onlan Aıne. 
Alll'ıYa. hnrp nçnıai;;'ll sc\kedcmL'7~ 
llııştntar Myle bir limiılc kaıuı
•nıı..;,11:.Sa lınyn:ı snkuhına Ub"l'llmab"U 
ı.ud •<unıdurl:ır. Japon ·n Aım, rll<:ın 
t· 'k 7untn \'c buna in:r.mıam cde
tııeı. ngtu~ donanma mm ne de· 
gı.ın oldubrunu pek Ulıi hilir. Ru 
fstıı? kndar soyle bövlc Çimle bir 
lıh:.lc harbt yapabildi. 'Fakat dt
tı111 ~o. bir nıağlüblyct Japon;\"&• 
1 llıınÇınuıer ta.rnfınd:ın denize tfü• 
ı:lrt • ~I netlce.,ini 'erir ki böylo 
11111 bel~ darbcıl~n onnı. Jaııoııla~ 
c:ltır Jluıt do!;"TU1tabf1m~I çok ,;or · 
gtıı• aP<>ntar böylo bir tchlikc)i 
dtr, 0:1anı'Yllcak kadar fhtiyat1ı
daıd il un lı:tn Almnnl nn bu sahn
'tlat& nıltl('ri tnh:ıldruk etmcrul'ğc 

fınıd tır d iyonız. 
.lliı.selia Oahlt l' LÇIN 

1 ngiliz tayyareleri 

Bütün gün muha
rebeye iştirak etti 
Atl ııu, 19 (.\ . A.> - Yunan 

orduları bıu;kumandanhğının dün 
akşam ncıırettiği 176 numaralı 
tebliğ: 

Makedon::, nda, dü-•manm gerek 
Grcvana mmtuknsmda gPrE'k Ali • 
nkmon'wı orta vadisinde ve Ollm· 
pos mıntakıuımd:ı bıldirilen bütiln 
taz~ikl ônl nm~ 

Arnavutluk cephesinde, Arna -
vulluk topnı.klnımdaki hnrEl'kPtlP • 
rimiz sUkunetle yapılmıştır. 

\L JAN 'J'AYl'A tmı .. ımı 
ı .. \ n- \ \'1 no~mAımıM~\N 

:til'Ti 
Atiııa, Jf) (A. A.) - Umumi 

cmniy<'t nezaretinin tebliği: 
Alman tnyyarelerl Lamia'yı 

bombardnnan etmişlerdir. Sivil 
halk a'rasmdn nz ölü ve evlerde 
hasar vardır. Knlkis ve Girld mm• 

(Devamı 4 üncfük) 

Sovyetler 
Çine yardıma 
devam edecek 

--0---

Çin gazetelerinin 
mütaleasına göre 

Japonya son 
pakta rağmen 
Pasifikte faaliyete 

geçemiyecek · 
( YaZL ... ı 4 ilnciitlc) 

Alman ve ltalyan 
membalarına göre 

Yugoslav 
ordusu 

teslim oldu 

Teslim mazbatası 
dün· Belgradda 
imzalanmış 

Yugoslavvanın 

Amerikan limanlarında 
bulunan 

120 bin tonluk 
• • gem ısı 

ingiltereye 
verildi 

]..t(mdra, 19 ( A.A.) - B.B.C: 
Stcfnni ajansına göre Yugos.. 

lav ordularının teslimi mazbata. 
smı Yugoslav ordusu namına 
general Madrnviç ile general 
Jankoviç dün Belgradda irn:za· 
lamı~lardır. 

( J>ı•rnnıı 1 iinciıılı') 

M asla kta 

Bir otobüs ile 
motosiklet çarpıştı 

ı (l
0

a7JS1 -1 ündiıle> 

CASUSLAR! 
ASKELER AŞAGI! 

" HABER,, pek yakında yeni harbin en tehlikeli 
casuslarının maskelerini indiriyor; 

,, Yeni harbin 
KIZIL KiT ABI'' nı 

NEŞRE BAŞLJYORUZ 

VATANDAŞ? 
Tehlikeli casusları tanı 

YUNAN MıLLETıNIN 
BUYUK KAVBI 

Başvekil 
Korizisin 
vefatını 

müteakip 
Yeni kabinenin teşkili 

ıçın . 

Kral müzake-
relere başladı 
ATİ NADA 

Emniyet tedbirleri 
ahndı 

Atitw, l9 ( A. A.) - General 
Hristos A vrakos Atina merkez 
komutanlığına ta}"in edilmiştiı· . 
General neşrettiği beyannamede 
halkı hususi vazifelerilc meşgul 
olmağa, soğukkanlılığını ve ve. 
karlarını muhafaza etmeğe da· 
vet etmiştir. Umumi içtimalaı 
ve halkın sokaklarda grup halin
de toplanması memnudur. Hilii.· 
fında hareket edenler divanı har. 
be verilereklerdir. 

( De\ amı ,ı ünd ide) 

Hitler 
Alman mille tine 

Bir beyanname 
neşretti 

"Onümüzde çok çetin 
bir harp senesi vardır,, 

diyor 
<Y &mi 4 iindlile) 

Amerikadan İngiliz 
adalarına kadar 
Bir destro
yer zinciri 
Çekilmesi 
düşünülüyor 
~ 

Böylece gemiler kafile 
beklemeden emniyetle 

yolaçıkabilecek 
Ncvyork, 19 ( A. A.) - .. Tev_ 

yora denizci mahfillerinden ·v~ 
rilcn bir habere göre, bazi Ame
rika ek~rleri, bugünkü kafile 
sitemini terketinek, yerine bü. 
tün Atlantik deniz yolu boyuncr 
destroyerlerden bir saf teşkil 
eylemek lehinde bulu,nmaktadır. 

1 Heyeti umuıniyesi itibarile. bu 
eksperlerin planı, l.<ıbrador'dan 
İngiliz ad larm.'l kndar 'iki bin 
millik yol boyunca elli kadar 
d siroyer, 'kendi aralarında o 
tarzda vazife taksim edecekler· 
dir ki kırk tancşi daima nöbette 
kalacak, bu oonada geri kalan 
on destroyer de ya mahrukat ve 
komanya almak üzere limanda 
ve yahut karakol rnevkiinc yol· 
da bulunacaktır. Her destroyer. 
elli mil kadar uzunlukta bir de_ 
niz yolu mmtakasmda karakol 
~k ve bu mmtakayı her güıı 
on defa dolaşabilecektir'. 

Bu plim ileri sürenler, bu su· 
retle lngiliz ticaret gernilerinil' 
yalnız layıkı veçhilc hima,yc e. 
dilrnekle kalmıyacağmı, fnkat 
ticaret gemilerinin bir kafile 
ı e,.c:ıekkülünti beklemeksizin der 
hal hareket etmelerini mümkün 
kılacağım da söylomektedirlcr. 

Atina, 19 (A.A.) - RB.C: 
Arnavutluk cephesinde Yunan 

askerlerinin hare.katı tabirile 
müttefikin cephesinin en garp 
kısmında bulunan askerlerin ge .. 
ıi çekilmesi mevzuu bahsolduğu 
kaydedilmektedir. DUnkü Yunan 
resmi tebliği böyle gerilemenin 
lüzumunu kaydetmişti. 

(D('\'a.nıı 4 im <"üde) 

· Afrika cephesinde 

A·lman ve İtalyanlar 
Müdafaaya 

geçtiler 
---o-

Tobruk önünde 

2 bin ölO 
• ve esır 

verdiler 
Habeşistan da 

Bir Italyan generali ağtt 
yaralı olarak esir almdı: 

--0--

Desye düşn1ek 
üzere 

IAlldro. rn <A .) - n.ao: 
Bu !!CCC §!malt A!rllm hare,kAb 

'lnkkında hiçbir yeni haber alınma;,, 

mı§tır. Son gelen haberler .Almanya.o 
nın l~ı,..ı: sekiz s:uıtt~berl müdafaa 
vaziycUndc bulunduğunu blldlrmekte 

• (J)c,anu f üncüde) 

istanbul boşaldf \tan sonra 

AHŞAP MAHALLELER HOKO
METÇE iSTiMLA · EOiLECEK 

Bu hususta bir kanun 
projesı hazırlanıyor 

Ankaradı:uı bll~irild!ğine göre. ·ıs. 
tanbtıl ve .Trakyadnn Anadoıuya &it. 
mck i.;ın verilen beyannamelerin tn.s. 
nillne dovnm olunmaktadır. Hanp 
mmtakalara. daha kesit ntifusun gide, 
ceğl tt>.:ıblt cdllccek ve ona göre vesn. 
i t tem1D olunacaktır. Aynı r.amanda 
&idileeek mmtakalarm la§e kudıeUerl 
de naun ltlbara almacakb:r. 

btar.bul §ehrinden bazı ailelerin A. 
nadolu,a pekıecUJmeJcrt ke)'fi.1eti bir 

emniyet tedbiri olmakla beraber aynı 
zamanda Belediyeyi do altı.kadar e. 
den b'd' !§Ur. HUkClmet lataiıbuldaki 
nüfus kesafetini kabil olduğu kndnr 
az&lt.bktan scmra ahşnp mahallerden 
mUhlnı bir kısmnu tsUmlAk edebUecıek 
Ur. 
Hamlıımnakta ·olan bu iatimlU:' 

projesini müteakip hükflmet Mecliaa 
bir kar.un teklif ederek yapılacak ye. 
nı latimWlle.r içlıı talıalMt taUyecek. 
ta 
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Düşündüöüm Gıbr 
•ıı:ıu:m a 

OSKODAR HALKEVi EDEBiYAT 
Ll~--ı,-e. .. ~ :...q4 r . 

-~ -- ' . 

MOSABAKASI Mu .. ''AS~BETı.LE 1 Bu sabahki deniz k~zası 
. 

11 
.. . .1 Büyükada . Anadolu yakasında 

kiraları yükseltenler 
Beş kaza hududu dahilinde belediye 

sıkı bir kontrola başladı 

t} kUdarllalkC\I bir müsabaka 
11~1s, muayyen bb' mC\'ZUU elo al· 
mı, \e bu nıC\'ZU ctrafmda en gü
~ yazı yazanı ra hc<llyc ,·crc
cekmi!J. 

bırlcşerek haldkatc.ıı gem~ bir ede açıklarında hır 
bl.)at nıli!;abakası açıp her sene 
\'eya bcs senede bir 'eri len hU -

yük bJr Cflobl~~at~ mükiifa.tı ihdas moto··r battı 
et <'ll'r 'e bu mü"ı<afat sadece ııma-

l'ıu.ı ynzma!h t~i'.< eder ma. 
hlycttc- olan bu ne'i mllsab:ılmln. 
nn fayda nlığmı iddia edecek de· 
f;flh, bll!kl dıin~mım Jıer tanfm
da olduğu gibi cdf'Jılyat ' 'C umo
ınJv tJ gflzel fl:lnatla.r için blSyle 
~il· mnhlyctin le mUsalmkalar 
'\'C n:llkafııtınr lhıla" ccll!r.!C'<dn~ 
tamftn.1'171 l 'e yine biliriz ld, Tlir. 
ldyedQ böylo bir tCS\ik ve mlikiı . 
tattan "n zly:ıd<.' malınım olan c· 
deblyat n od<.>bh f':ılnmnızılır. 

Ar:ıUla tılr bıı nmi edebi mUki
/atlann Uıı'las edileceğini l,Stiyor
sak ela slmdiyc kadar yalnn ır.a. 

man, ır.ıunruı EmlnönU, :ıs mtm 7:'\. 

m11n İ fanhol, ır.arnan zaman bil· 
m C':'l hangi cmt halkc\'fnin bir 
mU-sabakn. S';hğlnı \'O böyle bir mi.i. 
sabü'1<:\)"I ye 1• •• ,, l.endl bnl<lin lanıım 
liis'att derce inde mnı.n.fatlan
c:lmnnğa cabalıMlığnu görüyoruz. 

HalbnW bu mlisab:ı.kalar semt, 
cmt Halliellcrinin tertip ct1iklc. 

rl kU k ve dolnyısllc de mahdut 
bir zUmroyi alikadar eder mahi • 
yette olmasa ,;o hUtün Jlalke\'lcrl 

tr.rlerl değil, h:ı.ttA edipleri de a.. 
ffiknlsnılınıcsk bir t•hemmlyd, 01. 

ıı. acaba mcm eket kültür \ 'C ede· 
'bl~,ah için cbJıs faydalı olmaz mı 
diye dil ünmckten kondimh:i aln.
nuyonız. 

Bger höylc bir mükMatın ibda. 
ı Jlalkcderinln mahalli raaUyctJc. 

rlnln esası olmak icap eden kendi 
semtler! tclııdckl lstldatlan tnld. 
af ettinnek gayesine uygun gel· 

nilyorsa yine Hnlkevlcri '-endi 
s~ntı rinde tcrt.lıı edecekleri bu 
ne\i müs.'l.bakalarla amntf.rler ara-
mda. bir eleme yapabilir 'c bun

larm blrlndlerlnln 1 Umklle yapı_ 
lncalt bU~1\k bir mU iRbakada birin. 
ci gelecek olanların cscrlerllc de 
Türk edebi~ at.~ bir kıymet İ&\'C 
cdilml, olabilir. 

Yohııa bu mahdut fııaliyetlf>r sa· 
dece bir anın.tör <'ğlencf' i knbllin
dcn olan st•ylerdlr, Hnlbold • Hal
ke\·Jcrinln \"a:dfelcri har.dan çıka,. 
rok lstfdatlann yalnrr. keşfine de. 
ğil, ontann lnkl,afma hizmet et
mek olmalıclır. 

Sual Dert'İf 

BOYOK KORSAN ROMAN/ 

3 Yazan : KADmCAN KAl'LI 
Mustafa ancak bir iki dakika 1 kotrayı hayal meyal sMXll. Deniz· 

EOıırn kC'ndistnl topn.rlıya.bllmlş; f km Y<'klu. Onu da g~mıek arıru
cepkeninl çılmnp atabilmfıU. Ar 11unu duydu; artık kendiBinl sil · 
tür ısekiz on kulaç ötede ÇU'!ll.lllP rUkllyen ve dibo Çelten kuvveUc· 
duruyordu; orayn auldı: çocuğu re dayanamadı, sanki kollan vP 
bir elinden tuttu; yanma ııokttlına· b:ıcakları mafsallarından kop. 
dan getP. çeke kayığa yetişti; bir bUtlin v\lcudu titredi, llrperdi ve 

knt dakika uğra§t.rlı:tan sonra eli- tnttı. 

reğt ı:ıkııtçt'.Silldtuı çtkardı; tekne~i Blrl<aç saniye suren hareketsiz. 
çevirdi. Ağzına kadnr su dolu ol · lik ona yeniden kuvvet verdi; to· 
mnkln beraber kcnnrms tutunacak parlandı; kırk elll kulaç ötede ye· 
olan bir i:;i kışlyi boğulmaktruı niden IŞtğn, rllzglra., dllnyaya çık· 
kurtarabilirdi; Artnr oraya ya tı: ltıkin bu hal de ancak bir iki 
pı§tı: I saniye sllrdll; gene kendisini kay· 

- Sen ömen bul... Benim i- betti. 
~n mernk etme! 

Dedi. Soguk suların, k'" Uklü 
dalgalarm arasında. Bebek koyu· 
na doğru eUrUklenlp gttmeğe baş· 
ladı. Geriye bakbğı zaman kot
ranın gen donmüş olduğunu ka· 
zanm olduğµ V"N> yaklnştlğmı, 

batta 01 anda "eni 
etekli rob... . ..:ı.a ••• ak denize at· 
ladığını gördC; arkad&6mm kı:r

tı.:bc~'Ulst gilvenerck kalbine ve 
bileklerine kuvvet geldi. Ayrı", 
sa.hilden de lıç dört kayık deniz 
açıl~ordu. Bunların aı ıusmda Ta · 
hlr de vardı. 

Ömer hiç olmazsa kaftanını çı • 
kal'&bllscydi kollnn ve bacaklnn 
dalın Mrbest olurdu; uim<li sır
tında bir knntnr +nş vnrmış gibi 
ll.b'ırlık buluyordu; dalgalar onu 
tokatlıyor; sular titretiyor, adeta 
denlzln dlLindC'n uzanan gizli ve 
uğursuz eller, aşağı çekiyordu .• 
Mustafa onu görmüştU, lılkln e· 
peyce uzakta bulunuyordu ve Ome 
re yaklMmak için dalgnlal'B, r üz· 
gira karşı yüzmC'k ıazun gcli)'or
du. 

Ö"ler şimdiden epeyce su yut · 
muştn; denizin ilstUnde iri taneli 
bir sts tab:ıkası gibi kllmelenmeğc 
bnşlnyn:ı su zerrell'rl arasında 

yeşil sahil , kon ğn, boğum gli • 
zel sırthı.rmıı baktı; oraları son 
ae!n mı görüyor.:lu? O san ı;açlı 

d .. niz.kııı ne oldu? Kazanın sebe
bini iyi anlıyordu; bugUn onu da 
mı EC>n defa görmUş olacaktı? Fa· 

kat hayır, Y&fMlak istiyordu ve 
bunun iç.in Çlt'p:nıyordu. 

Kollannm ve bacaklannm bü· 

1 

Gözlerini açtığı zaman Ofelyanın 
mnvi gözleri ve sarı saçlariyle 
i:n11jılnştı; onun yUtU, en mesut 

bir ışıkla glilümsıUyordu. B[l§Ucun· 
da. Civani Brnndini vardı; hlla o
nun kolla.mu yavaş yavaş yana a· 
çıp kapıyordu. B:ı!jlilı sağa çevirin 
ce Artür Drake ile Cak Eyr ve 
Arbella Eyri do gördU; bi'r iakele· 
ye yana§tnJilardı. 13urruıı bir koy
du; iki tara!tnı çiçekli bayırlar 

ccvirmişti; uzakta Rumullhisarmın 
bir kısmı, '1aha uzakta ve denizin 
öte yak11~ın·1a A .~eıoluhiaı\n g5· 
ı-UnUyordu. nulund•ılı.inrt yer epey· 
cc sakin ise de bir iki yUz kulaç 
ötede deniz koı E.ur.ıç donecck ka -

da'r d&lgahvdı: her tarafta beyaz 
köpUkler d'Jrmadnn ~nUp kaban· 

yordu. 

Ömerin sağ ve l!eğlam kwtuldu· 
ğ'unu gören Mustaf...nm sevlncme 

&on yoktu. 

Ömer, Civaoi Brnndini)e ı;ilk
ran do!u gözlerle 1'aku: 

- Beni ısı:: kurtardınız, değil 

m1? Sağ olunuz! 
Civanı bundnn Lir !}ey anlama· 

dı. Ne demP.k iW c'!lğini Ofelya 
ona :>arım \'llhı.ll:ık snlı:.ttı. Son • 
ra Ömero: 

- lnglllzc~ ıtomıl)un, bilir! 
Dedl. O t; lm rn rl\'nni ceHıp 

vcrdı: 

- Sw Ofelycl kı;rtnrdı; o ol
masaydı uiz vnktinc'le yetişcm~· 

dik: sW denlzdt·n afamazdık. 

Ömer son dPfa kotraya baktığı 
zaman kızı görmcı !ğini hatırladı; 

anla§ılan o 6.ll"dıla, kcnd.Wne yar· 
dım etmek li"';.:rt (ı>nlze atlamı§ 

tUn kuvveU kesilmesine, vilcudunu bulunuyordu, 

8Bfr* ~eterin J'M Yflr kura- - Demeit ki hBy.ıtımt size borç 
)'n.1'8k ~alı ~kmcslue rağmen. luyum; b•ın•ı Jrareılıksız bırakmak 
yaşamalE lctn uğrnşıyordu. Savnı • ı istem.em! 
lan ve ~ sularnı öteainde (Devamı 10") 

Tayfa kurtarıldı fakat 
hamule ... ulara karıştı 
Bu sabah saat 5,5 sırnıannda BU. 

yQkada açıklannda }:ıfr deniz k&za.sı 

olmu~ı. Utl motör çarpı.arak blrlal l t 
mı:ştır. 

Batan motör, Kıırn.mUnıelll Rwı Dil 
ıcrtn l<t tonluk Şahini Babı1 adında 

mottl:'\ldilr. MoU>r, Yalovadnn yilklll 
olnrtık latanbuıa gcllrk<-'n, Hclbcllıı. 

dadan hareket eden Mehmet Bayrak. 
tann lnal moUSrü birdenbire yan ta.. 
ratmda görUlmUftllr. 
Rıza Dlllcr moUSrUnU knçırmağa 

muv tfı.k olamadan lnnl Uzerine btn. 
dirmlo ve parçalanan moUSr hemen 
batmqtır. ln:ıl mot.5ründekller kaza. 
da:ı ronra mürettebatı tamnmlle kur. 
tarmıılar ve hamwcden de 
mmı almışlardır. 

Kam bal kmdıı. tahkikata 
~tır. 

bir kıs. 

Şehir Meclisinin dünkü 
toplan bamda 

Proslun mukaveles~ 
Uç sene daha 

uzatlldı 

Beykoz Üsküdar, Kadı:kl>y, 1 Bu suretle ev sahipleri geçen se-
Ke.rtal v~ Adalar kaymakamlıkla,.. neye nazaran fiatlan yUkscltmc>k 
rı dahilinde kira bedellerinin çok yolunu tutmu§lardır. 
yUkselmi, olduğunu na.zan dikkate Geçen eeneve nazarim ev sa
alan "ilAyet bu kaymakıımlıklara hiplerinin ki~ bedelini yükseltip 
bir taminı yaparak klra bedelleri- yükseltmediğini kontrol için başlı
nin hiçbir \'eçh!Jc geçen senek! ki. ca tedbir olarak geçen s~neki 
nı. bedellerinden fazla olamıyaca • kontratların yenl klrncıla.r tara • 
ğına işaret etntl§ ve bu hususun fından tetkiki mllnaslp sörlilınok -
sıkı bir tıekilde tnkiblnl bildi~ tedlr. Fakat kirala.rm yr.kaeltil -
ti. mesinden ev anyanlann da mU -

Bu beş knza hududu dahilinde him bir hissesi olduğu ve rekabet 
bu hususta harcl:cte geçilml§tlr. doğurarak kiralan yUkseJtU::lerl 
Fakat Dk tetkikler mntk sahiple- de gözden kaçmamaktadır. 
rlnin bu hususla tUrlU k ırnazlı:'k. 
lanı başvurduklnrmı gl5stermlştlr. 
Bllhassa•bu sene Anadolu yaka • 
smm başlıca modn.smı mobilyeli 
ev kiralamak teşkil etmektedir. 

Men1ur1arın talebe 
o1amıyacaklarına 

dair kanun 
--o-

Kanunun tebeddülü sı
rasında talebe olan 

Bu sen° İç Ercnköy, Dudulln, 
Merdh'cnkl5y, Tuzla gibi banliyö -
den uzakça yerlerde de kiralar 
yüksektir. 

Gümrük memurlarına 
rütvet teklif eden 

Bir kereste taciri 
hapis cezasına 

çarplldı 
ı.tanbul ,eblr mecllai dl1n, Faruki 1 memurlar ancak her se

treılnin baokanlJlmd& toplanarak ruz. ne sınıf geçme!;. şartile 
namedek.l maddeleri mtızakıro eb:ılt§- h ·ıı . d 

Memı!Tlara rU~et tekllt eden Ar. 
Un admdı. bir kereste taciri gUmrUk 
mubsfıı.za memurlarmdan FUat ve Nu 
retUne rll§vet teklif wçundan adil.ye
ye "verilml§tı. 

ur. ta aı erıne evam 
Ruznamede tehlrcUlk mUtehıuısm edeceklerdir. 

mimar Pro.aın tatatı&t plAnl&rmı ha
zırlamak Uzere mukavelenamea1nln 3 
sene daha temdidi tekllfi de vardL 

MUzakereler eanaamda vall wı bele. 
<ffre re~ &ktortiftf ı<mla.r bd liu. 
susta icap eden l7.ahatı vennı,tır. 'N~ 
~ıcede tf'kllt kabul edllmııur. 

Memurıann tahsil moeaııeaeJertnde 

talebe olamıyacaklıı.rmA dalr bUttla.. 

nan ımnun 10.ylhıısı alG.kadaT enen. 
me.nıenı gcçmt~ttı-. 

Muh!clU fakOltelerde Dtn1 y~dmı. 

o veya ıuıt.slAD ol&r&k vaztte gören. 
lerıc 2624 sayılı kanun hllkmüııe tev. 
nkan ortA öğreUm mlleasest>lertndc 

Başmuallimle' 
oplandı 

• yaraımcı öğTetmenlllı cdcııJer ve mtln 
hası.ran hu.:ru~ ve yabnncı ekalliyet 
mckt.t.:p•ertnde ötretmcn olanlar bu 
kaycını s-nmulUnc gircmlyeccklerdlr. 
Maamııtlh. 10.yfhaıım kanunlaouğı ta. 
rlhte hı:rhangl bir yüksek taıı.u mU. 
eııse!es!ne de\-am etmekda bulunanlar, 
lıcr sen sınıf g~mek prUlc, t.aıımı.. 

ıertnı bltircblleccklerdir. 

Muallimlerin tatilde bir 
yere ayrılmamalanna 

karar verildi 
llkmcktep b<ı§mualllmlerl dUn blr 

tıopl:uıtı yapmqlardır. ?ılualllm!erin 

Etlbb:ı odasmdakl ktmy~vl konfernns
lnra deıvnm otmolerl ve mekteplerin 
tatil edlımıı olmasına rağmen ruuaı. 
llmlcrln bir yere ayrılmamaları ka. 
rar altına almmııtır. 

Tacirlerin 
.-Darülaı:ezeye 

yardımları 
Dün öğleden sonra ticaret ve 

sanayi odasında yanılan bir top
lantıda., aehrimizdeki ticaret 
mensuplarının DarUlaccreye ya
pn.ca.klan yardım şekli Uzerinde 
görüşmeler ooreyan etmiştir. 

Tacirler, Darülficezcye teber
ruda bulunmayı kabul etmieler
dir. 

Altın 28,20 lira 
DUn, b ir altının fiyatı 28.20 

lira idi. Evvelki gün bu rakam 
27 lira 40 Jmruştu. 

Vakıt 
... 

Bıq,-tınkU ba§makaley! Sadri Ertem 
yazmıştır. Muharrir, "milli slyas ı 
ve muahedclerln ruhu., b&§lıklı maka
lciılnde bazı dcvleUcrln zamllll znmnn 
kcndUerlnl muahcdelerin vandl ile o. 
yalad:klanm, tnkat TUrkJyc cumhu. 
rlycUnin muahedeleri bir kAğıt parça
Bt saymadığını, çOnkil bizim her mua
hcdemlz.ln kı>-11 kuvvet ve irademizle 
yazdıktan sonra sözlerin! §Öyle bitir!. 
yor: 
· "Türkiye eumborlyetlnln sailam 
blr iç pollt7o<aya istinat eden \'e o
n tamalıyuı de\'amlı \'e prensipli 
bir harici lyasetc sah!p o1maım1ır 
kJ OnQ haya.J arkaauıa. yahut ar
zusu hliiifına faaHyetıere st•,•kc
d mcml tir. Dahili slynsetJc.ıi bari· 
ci poUtika~ a tabi olan devletlerde 
"paktomanl" blltün §ldtlcti ile hii· 
kUm sftrebntr. Ve sonunda nılld 
menfatlerc aykm neticelerin mey
claııa çdonuma da mani olamaz. 

Fakat harlcı slyuettnl dablli si· 
ftleffr !DWt ~- ...... 

Küçük sinemaları 

Sıkı kontrol 
lazım 

Dün gece de 
birlaneisinin 

f i!mleri tutuş u 
Ortııköydo, yeni vapur lskCJeai cad

dcsinGeki Emek sincmasmm makine 
dalresJ.ı;e, dUn gece film göatUillrkcn 
bird~nbire yııngm çıkml§, fakat ntceın 
Blrayctine meydan verilmeden aöı.1U.. 
rlllmllştur. 

Yapılan tahldkat ao:ıunda, &tefin. 
gfüıterllen filmin kıZifması ncucostnde 
parladığı anla§ılmıatır. 

ZııJ;ıt.a da. vaknda herhangi bir kim. 
senin kısuru olup olmadığın rtahkik 
etmel<tedir. 

terde muahedeler, bUtUn diploma. 
Uk münasebetler tele hlr noktada 
tcklislif eder: 

htthlal \ 'C toıırak bUtlinllit-ti! 
Uiltlin m .. nJıodel~rlmtzln rubu 

"Türk mlletinln lstiklii.Jlnt ve top· 
rak hlitilnlüğünU kommak,, dfuıtu
rile hulasa edilebilir. 

M1lli siyaset late budm." 

Yeni Sabah 
Hll.ieyln Cahil Yaıçm, bugllnkü m.a.. 

kalu•ndc, Alm:ı.nlann ordul4rmm et. 
ratmd.'\ •'menkJbc,.. yaratmap 'büytık 
ehemmiyet vcrdlkl~rfnl bu IUnalarmm 
muhıırebe tarzlarında da kendlefnl 
gllster Jfğinf, dU,manlarma hUcum e
derken sanki yerinden dUnya ef?<An. 
umuınlyeı<lne hUcum cdlyorlannıo glbl 
bir göaterf§lert olduğunu anlatarak 
JÖYle diyor~ 

Arti11, dün, asliye seklzlncı ceza 
mahkemesinde ı sy 22 gt1n hapse, 23 
Ura para ceuuıma mahkQm Cıdllml§Ur. 

11 

Sahte pasaport ve aahte 
İngiliz lirası ile 

Memleketimize 
gelen ecnebiler 

--0--

Dün ağır cezada 
muhakemelerine 

başlandı 
Bir mUddet evvel şehrimizde, 

aahte İngiliz liraları bulWU!'luş ve 
yapılan tahklksı.t so. ~da sahte 
p'lSnportla memleketimize gelen 
Alfred Hayim, Arnolos Gutenta.g, 
Yuliyus Verncr, Yayob Vays, Yo
zef Vayıer, Anton Rap, Ms.rtcn 
Sandens, Rudolf Bodncr, adında 8 
erkek ile 'Plfride Bcrgcr ve An
tonya Bodner adında iki kııdm 
yakalanmış, Uzerlerindc de sahte 
lngiUz liraları bulunmu3tu. 

Bir kısmı Çek, blr kısmı Alma.n 
ve bir l:ısmı dn Polonyalı olan 
maznunlardan altısı tevkif olun· 
muş, <liğerlerl de gayrimevkuf bı
rakılarak hepsi de ikinci ağır cezn 
mahkemesine verilıni3tir. 
Yapılan tahkikat sonunda ıbun

lnnn altı tanesinin ıahte pasaport.. 
in memleketimize gelerek, Mlliı.· 
noda Kohen adında birisinin bas
tırdığı 88.hte İngiliz llralarmı sUr· 
dliklPri anl8.§ılmııtır. 

Maznunla.rm muhakemesine dün 
de devam edilmiş, bazı husus'ann 
tahkiki için baeka bir g-Uno hıra -
kılmıştır. 

"Atmanbir kendi kuvvet.ıert &traım.. 
114 temin Ptl'llt'k '!Uıdlklcti 0 menld. 
be,,yl m çok kara ordularına lstlnnt 
etmek ııuretlle &e518 cdebllmftlercllr. 
Fllh&ldka, ıtoıdlye kadar Alman ordu 
lan ınumtlakl1'flttelı llW\"afll\klyetc. 
ytlrilmÜf)lercllr. Fakat azacık dikkat 
~bu maftlfaklyct&e Alm~ zırh 
b lr.ollarınm v_, taaldannm blunotlerl 
kadar Alman p ro :ı.pııclaamm da bir 

bt.etrı balundofu she ~· Hatta 
dmlleMUr ki aüert gibi prilnflll ra
rerleri11 kAttml AlmMa diplo!DIUJlsl, 

Ahm9 propapadur """ Alman ~ 
" aJaa)an tanllDclaa ~. 
Alman ordusa &4tta bazıra koıımat
tur. A1man enlosu lııer tantta lcarJı.. 
uula temenertnt kart; ;reenlf otırWc 
b!r blııaya teıııııclllf e&mı,Uı-. 

1"'akM kttçOcft Tl1D&llltıtan tlmdlyn 
lıadaı-~Aı- .............. 

ingiHzler 
Yeniden dört milyon 
liralık mübayatta 

bulunacak 

1ngili1Jer. memleketimizden 
yeniden do~ t milyon liralık 
rr.al satın al .... c"' 'ardır. İngi!izle
rı n Sc'!tm nlacagı mevnd arruım
da kuru yemişler, yağlı tohum. 
lar, yenı rekolteden tütün ve su 
sam da vardır. Dört m"lyon lira
lık e.c;ya, miinhasıran Izmirdcn 
satın ahn.:ıcaktır. Bu ma!umtla 
lns;iliz kvorperasvon şirketinin 
Tiirkİy" miırn~ili Krep, h:mıre 
gitm:şt;r. Yakmd:ı tar2feyn ara. 
sında mütabakat hasıl olacağı 
söylenmektedir. 

. Almanlar 
Memleketimizden 

yağlı tohum ve hububat 
alıyor 

21,5 mliyon liralık Türk - Al
mnn ticaret muahedesinin bir 
milyon 200 bin liralık kontenja
nı dahilinde Almanyaya verile
cek olan yağlı tchum ve hu?u
bata ait lısan<ılar alakadarlara 
bildirilmiştir. Almanlar bu me
vaddm fiyatlarını yüks"k bul
duklarından kon\Jşmalar cereyan 
ediyordu. Son günlerde fiyatlar
dı:> da bır anlaşmaya varılmıstır. 
~fallar, tevziat listesi dahilind<' 
A!m:ınla.ra teslime başlarumFtır. 

Giımrük muhafaza 
komutanı geliyor 

GUmrUk muhafaza genel ko. 
mutanı bugUl"Jerde şehrimize ge· 
lcee.'<tir. Şimdiki halde komutan 
cenuptaki muhafaza tC'Akilfltmı 
teftiş etmektedir. 

Yapağı fiy tları 

Sümerbank, yapağı milbayaa 
tında cari olacnk fiyatları te bit 
etmiş ve mıntakalara göre a•,r. 
nııı;tır. Bu fıyatlar, alakdarlarn 
d:ı bildirilmiştır . 

-o---

Sınıf geçme notları 
ta ebeye tebliğ edildi 
MuaDımler m cllslnde l\ararlaoun. 

lan talebenin mrut geçme notlan me t
t.eplcrdo talebeye t.ebll~ cd 1 !?11.ı!tir 
Lise 'bitirme fmtihanlan d.-ı gelec • 
hafta ba§lıyacaktır 

Amerika 
Çine irsa]nta başiam:ık 

uz ere 
\'a~ingtoıı, 18 (A. A.) - Ruz· 

velt, bugün gnzctecllerla yaptığı 

görUşmcde. Amerikan efkıin umu 
miycsinin harp vaziyetinin had 
ma.hi} eliı •• lAyıkıyle mUdrlk bulun 
madığı fakat {;itti' .. e duba !ıızln 
anlaır.a}a başladığı kanaatini izhar 
ctm!ştir. 

Ruzveltten, Balkan vaziyetinin 
Amerika Birleşik dl'vl,,tlcri için 
tehlikeyi fazlalaştırdığı mtitııl a -
smda olup olmadığı sorul.nu. tur. 
Ruzvclt, b:ı .sualin ne sorulması ne 
de bu sunk cevap verilmosi icıır 
et.mcdi&'i düşüncesinde bulunduğu 
nu söylemiştir. 

Sorulan başka SJllerdcn, bUki'·· 
metin Çine munyyen irsıılAtla bı·
lunulmn.sma mllsaa.de ttiği öğre· 
nllmlştir. Faknt rei8, bu .ir6n1Atr. 
5imdidcn başlayıp başlcmndığmı 
bilmcmAktedir. 

lerl kal"lfuıınıla ;)irmi3 e kllreı bir kın" • 
'-et lir muluırebe ve muka\emet edJ.. 
lebll~~·ğinl güstcrdL Alman ı.ıcfler'.nlll 
Alm :uı ordusu l"trnfınd:ı, yaratmak l!
tı dlkl"rl hurnfo '\'C mcnktl>e31 l'unaıı 

cfzunıarı kahraııınn &UngWcrl3Jc par
~ıladılar., 

Tan 
Zekeriya Ser•--1, Muıır ve &Utan 

harbinin fc yUzUnden bahaetmektedlt· 
Muhan1r neticede ounıan yazmakta. 
dır: 

"IBdl~ertn bogtlne knd&r olan 
eeyrlnc bakarak \'tll"llOğnıu~ blHcOıo 
fUdnr: A1mnnya, Akdenh wı Afrlk-.. 

da tı.Jyanm t>aearamadıtı iti ta.muo
lamak için buralara gelm ,Ur. Aım.
kuvVP.tlert Mmr harbine ba'Iaımıtar
dır. Hf'denert 1 kenderlye wı Sıtveyş
tlr. Yunıııılstanda da Mata'baa bomu.o 
- n.rmak, l'uııan sa1ın ve clalarrn
clakl tlslcrden istifade etmek ve "'1 
•urctle prki A tdool:ı:de lııgWz donu•• 
mastna yap.rutllr lmk1ııı bı.rakwaınJlk .... 
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Harp arabalar1. .. 
b D<i;;ma.n cephosinde bir gedik 
Ulup da giren tanklar müthiş 

Çevirme hareketleri, istila harbi 
fııpıyorl:ır. Libyada İngilizlerin 
la!) n.nla.rdan yüz sek.sen bin 

~.ır a' alan, bir iki a.y içinde 
Cca kIUıl:m c'" geçirweleri mo:ern harp a rnbalan sayesinde. 
ır. Alm<:.nların dn kısa zamanda 

:Et.!} an n.rın u.razi kayıplannı te_ 
a.fı ctm 'eri hingazi ve Demeyi 
ta))~<'tm 'eri aynı vasıtalarla ol
~11.!Jwur. Motörlü kıtalar askerin 
.__r yr ın ku'"'·etini lboş yere 
d~ca ~ının öniiııe geçnıekte-
ır: bu fırlralara mem:up asker_ 
r art .. k ~ırtlarmdn. otuz kilo 

~~c ta.ıyaral~ tozlu, çamurlu, 
~'1.~lı!{ ve batnklr'c yo!lnrd~ gün_ 

re ... yi rümc<Te mc~bur kalmı-
~0rlar; bu itib .. rla asıl <;.-arp:eyna
~a b~tiin zudc'ilderilc iştirak e-
•Yo~ ar: ~e"cn. büyük harpt~ Al

llıanhrı hataya. sLiriikieycıı cep· 
~ nı '': u'iUlü anca!c mo•ör ,.e 
tıl'nlı ar ;.>alar r:ıyasindedir ki 
bı.ı h~rrtc muvaffakıyetle tatbik 
~ ' :ıılıyor. 

1 lia:rp aro.b:mlrı ~~ e;:Jd tarih· 
~ ' n''leri kullantlmıı bir silfılı-
~; b · r <-ek icathr gfoi onun da 
": o'- • du..,ünülüp yapıldığı 

ingiHere hokometi 
ilan ediyor : 

,Eğer Kahire 
ve Atina 

Bombalanırsa 
Roma 

Harp sonuna kadar 

Muntazan 
bombardıman 

edif acek 
Londra, 18 (A.A.) - İngiliz 

Başvekat0ti bu akeam aşağıdaki 
deklarasyonu neşretmiştir: 

Almanlarm Atina ve Kahire;>i 
bombardımnn tehdikleri karşısmda 
BUyUk Britnnya hükfııncti şu cihe
tin iyice anl:ışılınasmı ister ki, bu 
iki §ehirden birine \'eya diğerine 
taarruz edildiği takdirde Romanın 
muttarit bir tarzd:ı bombardrma-
nma teveetül edilecektir. Ve bu 
bombardıman, bir kere de başladı 
ru, harbin sonunn kadar devam e
decektir. PapalığTn bombardıman 
edilmemesi için azami itina göste
rilecektir. Bu bnptn icap eden en 
k:ıti emirler verilmiştir. Fakat tn
giliz hilkümetinin öğrendiğine göre 
İngiliz akını takdirinde bir İtalyan 
hava filosu ltalyanları:ı ele geçirdi
ği lngiliz bomba.larmı papalığın ü
zerine atmak için Romada hazır 
bulunmakta-:Jır. Binaenaleyh bu 
kurnazlığı daha evvelden ilan et.. 
mek gerektir. 

Dün gece İngiliz havn kuvvetleri 
tarafından Bcrlin üzerine yapılan 
bombardımanın evvelki gece Lon
draya yapılan bombardmıana blr 
kal'§ılık olarak tasvir etmek hata
lıdır. Berlinin bombardnnanı milc
rim iki memleltetin askeri veya 
sınni kabiliyetini azaltacak hedef
lerin bomb~rdımanı hakkında Bil· 
y•!k Britnnya: bl\küm~tinf verdiği 

!J A B E R .;._ Abam ~ 

lngiltere 

Yugoslavya ile 
ticareti menetti 

--o-
Abluka kanunu Y ugoa

lavyaya ela tatbik 
olunacak 

Lollc!ra, 11 (A.A.) - JUSyter: 
Bu ak§&m, 1ngtllz ticaret ve eko

nomlk harp nezareUert. Yugoslavya· 
nm du~ işgali altında bulunan bir 
aru1 telflkkt edllmeai tcap ettiğlnl 
n d~nıanla ticaret ve abluka kaııu· 
nunilD Yugoslavyaya tatbik olunaca
Qmı bfldir:ml~ttr. BlnneUce, Yugoslav 
arazisinde bulunan her hangi bir kim• 
ee ile l"I'! yahut bu klnuıe hesabına, tt· 
cart. mal! '"" yahut· her hangi diğer 
mtlna.sebeUerdc bulunmak. cezai mtl· 
eyyedelerl fcabettlren bir suçtur. Bun.o 
da• başka bugUnkU cuma gtlnllnden 
itibaren, Yugoslavya harp kaçağı b&
Jammdruı da d~an mevrldl telAkld 
olun:ıcak ve Yugosıav mahreçli olan 
ve yahut Yugoslavlara alt bulunan 
bütUn mallar, mllaadere edDecektır. 

Visi 
~ 

hükOn1eti 

Nevyorktaki 
Alman 

konsolosluğu 
önünde 

Amerikah 
komünitslerin .. . .. 

numayışı 
Nev,"O'l'k. 18 (A.A.) - Atuatoe 930 

danberl ilk defa olarak Amerikan ko. 
mUnl.ııtıeri Amerlkada bulunan Alman 
konııoloeluklan önllnde hllA Alman. 
yada mahpwı tutulan komünı..t feıfi 

Thacıımann'm aertıe.t bırakılması 11'
hlnde LUınayfşler yapmJ§lardır. 

Nevyorktakt Alman konaoloeluğu ö.. 
nllnde yapılan ve kalabalık bir halkın 
l§tirak ettiği mitingde bbWk hatipler 
na.z1 vah§etınl ve zuımünn takbih et. 
ml!'lerdir. Hatipler Almanya 1.ımılnl 

Wllftuz ettlkçe halk bu .aaG J'\lh&lar
la ka t'Jllamqtlr • 

Almanlar Milletler cemiyetinden 
çekildi Şanghayda Japon para~ 

nem, ıs (A. A.> .-- ToufoU9e §Ütçülerine hocalık 
radycieunun bildirdiğine göre, ami- ediyor 
ral Da:rlan V.işi hil:kfunetinin mil - ' 
letler c~miyctinden çekilmeğe kr- Şanghay, 18 CA.A..) - Şeııgtyen 

rar vermiş olduğundan cemiyet 1 Pso ~:ın gazete.sinin ~·azdığına göNı 
genel sekreterini haberdar etJn~- ekszrlyeU gestapoya men.sup btr çok 
tir. Alm!m genel aiyasetıe utra§mak ııae.. 

Arap ve 
Yahuda!er 

İngiltere lehinde 
nümayifler yapıyor 

re Şangbaya gelmektedir, Japonların 
geçenlerde Şangbaym pmal lumnlan 
11zerinde yaptıktan P&ra§iltçn talimle. 
ıi b-.ı Almanlann nezareU altında vu. 
kubulmuştur. 

lyt maJQmat alan ecnebi mahtllJer. 
üe beyan o!unduğuna göre bu panı.. 
§Utçtl Japon kttalım Çir.e deıtn belkl 
cenup denlzlerinln bqkı& bir mmtaka
ımtft tahtri.s edlleceklerdir. 

~ h:ırp meydanlarında gürül. 
!,~ü ~"r ı:;arlrtır; fa.1<at onların 
t ;,ı~ ıi veya bw·d~n yirmi o. 

1 Ilı c cvv.,.11·i '""\ilde olmadrk
ta~ı t.,b;idir. H~rp nrabnları iki 
rb :crl .• i \ e :ı ı::tı; iki, Ü~ veya 
"1.lrt at t .ro.fından rekilirdi; ü
~ıi e r~ ,n~<cr bulunurdu; 
01risi -vı.· J.r ı~ırı iJ re ederken 
tl.ı • .. ı · i i' i tara!'a o!c ya<!tlı
rıt-ıa. Jr; b.' larm:n yan tıraf. 
a!"I'na uzanan k~ '-· n ve bijyük 

talimat üzerine ha.va kuvvetleri- Londra. 18 (A.A.) - Mllstakil 
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1 ~ :r .~ _.,,, ... ~ . ı t •:' :<'.!ilan ~'"-
nı ı.;:ıy... u:re öı. .,,,,,.. 

h-' ~ :l r..,ne C-\'\"cl Anadoluya 

mizin ittihaz ettiği siyasete dahli- Fransız ajan.smm Kudüsü:!n al<lı
dir. Bu siyasete harbin sonuna ka-

1 

ğı bir ıhabere göre, cuma gUnU Bi
dar devr.rn edilecektir. İngiliz a- r.Lsseba'da İngiltere lehinde yapı
d:ılarma yeni taarruzlar vuku bul- lan bir nümayi~e 10 bin Al"ap işti· 
sun bulmasın mezkur ciy:ı.setc da· rak etmiştir. Yüzlerce Arap gönW
ima artacağam ümit ettiğimiz bir lüsü ne bir Yeni Zclanda kıta."Jı 
şiddetle devam olunacnkt.rr. sokaklarda geçit resmi yapmıştır . 

l~nilra, 18 (A.A.) - Başveka- Kıtalar bu mmtakadaki İngiliz ma- 1 

let tarafından bu akşam neşredl - halli ~raf tarafından karşılan -
len tebliğ baklanda Röyter ajansı mı,tır. 

ingilterenin cenup 
sahillerine hücum 

L•mdra, 18 (A.A.) _ 1ng1Uz haTa 
ve dahılt emniyet nezarellerinin tebll. 
ği: 1~ırn olan Eti'ler harp araba

}! nı bol bol kullanmr::lardır. 
r ~u bir :M.ı-rr yazısından öğ
rı';1 >"ol"1LZ: "HükUmdar yapayal
ar-t11; y::nında hiç Hnwc yo!ttu; 
<k '.!srndan ıre!~n.!er;'l gözl~rin. 
hun uz::'daşmca 2500 ara.banın 
ku Ctununa uğradr. Her t:ı.rafı 
\':\ fi:ı.tıldı; her m a bi!dn üç kLji 

diyor ki: Yahudi gönUUülcri de ''Yahudi 
Tebliğde mevzuubahl.'\ İngiliz a- askerleri günl.l, nü tesit ederek 

dalan tiı.birl yalnız BirlC§ik kral- Telaviv, Kudlliı 've Hayfa sokıılıt -
I~ adalarına inhisar etme;>ip bC- Ja.rmda geçit resmi yapmışlar<ltr. 
yuk Britnnyanın hUkUmran olduğu Memle-ketin her tarafmdan Yahu
~oya. hi_mayesi altında bulundurdu· I diler İngiltere lehinde te7..alıilrat-

Dtlşman tayyareleri gece, ~nup ,._ 
biti Şt>.hlrlerinden blrine oldukça fid. 
deUı b:.r taamı.z yapml§l&rdır. Taar. 
ruz ~~nln büyül< bir Jaanunda d~ 
\'8.m ctmil}tlr. İil.SIU1C& zayiat ve ha.. 
~r çok değildir. Bilha.Blla şimal ve tf
maU §ark1 lngılt.cre Uzerinde de dll§. 
ma.n faaliyeti kaydedilml§tlr. 

,~,. 
gu biltUn adalara eıımlldir. ta bulunmu~la.rdxr " . 

}J 
' ll~e..CJ o ?.aman :,fübud A-

~1'ı r .,ınyor; l: r:di s"ivnrile- Halbuki §imdi unutuldu.,öunu gö
Re ltı. onu unuttuklarmı, imöacla rünce kıı.Jbi burkulmuştu •• Bu u· 
gokırn ıldcrini wylüyor: sesi nutulmanın ileriye gideceğini ve 
da ere yükseliyor: Aman im· 
tı~ k<1"myor! O zaman ne yap· artık bir gün Cemil Sormodin kal· 
rıu • ~. H.arııses anlatıyor: ''Bu. binden, zihninden tamamen ç:ıka
dıı: ~rine Ee!incimden bağrr_ cağını ve nihayet. Sermedin mesut 
r.r,1~ sa ·:ım~ do~ oltlar .. att1!11; ı olacağını dtr.ününce içindo :isya· 
d::>.. a. dogru duşman uzcrıne nn benzer ııısle>r Jta.bardı Ev t 
2.5 :ı-u atıldım, etrafnnı saran . · e · 
~ Vo <lrcbayı pn.r<'~ parça ettim! bır gUn gelecek .küçllk YtUJrkdere 
()~etime kimse dayanamadı; çiftliği, bfö.'ilk romancı Yesari 
t.l.lt tnanoı ödü koptu; korku tü- GUndllz için n.rı<"l\k ehemmiyetsi% 
l!a,s ~lkutıanm titretti; oklaruıı bir hatmı. olarak Jı:alaca.k ve ha
l'a:»~ ntac1ı;k1arıru şa.5ll'dılar; yatta çok f;'lbel çok çekicl kadm-
d.zl nrı ı;erecek kuvvet bulama· · 

ar! Onları bir timsah gibi larla karşılaşacak olan Cemil Ser 
htvaı-ıadım; yere serdim!'' med, Yn.nrkdarede ecvdlğini zan
()t:Yayı fethe çıkarak .Ba:bilde nettiği kllçUk t.a.srnh km tamn
Pıtr 1.~ YPŞmda ölen zeki, oe- men unutacak ve kimbilir, belki 
l~~l 1sıronderin ordusu da de güzel, yüksek seviyeli bir kr 
t>ışt1 llin harp arabalarıyla çar. zı sevecek onunla evlenecekti. 

ılcQ.2SÖo sene evvel .Asfır hüküm. Şükran mektubu teyzesine ver
lıı~h Sa!nıannsar Suriye üzerine di, ağlamak, :ıztırapla, hattA km -
~~Ur korkunç ve kanlı harp- lm.nçJrkln s:ırnıla sarsıla ağlamak 
~el' birini açmıştı, o zaman Fi- i~in odn.smn çıkt.r • 
ltıa.ırıı!er, Yahudiler, Şam ve Ha· Bu memnü aşkı kalbinden 
ll\t 0:; aralarında birler?tiler; gıkarıp atmak, Necdete tama.men 
~" . Uda 60,000 piyade, 32,000 
~sıtiti ve 100 deveden taşka bağlanmak isin M kadar müea· 
:)>~l harp ru"ab:ısı bulunduğu dele <>ttiğine Allah ~ahitti ! Fa
t,-~~o:. Müttefikler bu harbi kat Nocdetin da.ha geldiği ilk 
t~ll. tiler; la.kin dücmıan da :r.a_ gUndenberi fikren mukayese ya.p
~·ullıeyvaıanru toplayamadı. mağa. bn.şlrun!§, kendini bundan 
ltaJ....i ~ilkümdarı Ahab bu mu· 
l~"Oede 'bir okla yaralandı; b1r tUrlil menedememiştl. Evet, 
~buna rağmen harp arabası daha ilk gün, Necdet ın·det sevin· 
tij-:-~e aksama kadar döğüş- ci içinde Şllkrnnı yanaklanndan 
~et öldü. tjapur şupur öpUnce, derhal Ser-

'<!eil:~~ da anl~ılryor ki yeni medJn mahcup, çekingen, beye-
i~ bir çok şeyler çoktan tl'--'-
~ lllar tarnfmdan öii:şünillmüş; canlı, ....,.... aynlı§ puaesinl dü· 
~ ':alrit teMmül etmiştir. §ilnmilş, muhanirin duds.klan al -
~ ınaan o icattan ziyade bu nına değdiği zaman çok daha 

\1 dE>reccsine fJa.ŞJYOr! basfka Mr heyecanla aa.nıakiığmf 
. K U ~ 

ı.Api,.~!J91N'I 
• 50 • Nakleden: Muzaffer Acar 

Necdet, neşeli. §akacı, sıhhatli 

ve halolcaten iyi, Umlı bir ço
euktu. Fakat hareketleri biraz 
fazla hesapsız, sesi daima yilk 

sekti. Gemide dalına bağırarak 

konuşmağa alı§tığı için aynı alış· 

kanlık içinde gidiyor, da.ima ba
ğırarak kumanda eder gibi konu· 
şuyordu. Halbuki Cemil Serme
din sesi &henkli, tatlı ve içten ge

Hyor gibiydi. Konu3\1rlccn kelime· 
ler ahenkli bir hava içinde çal

kalanıyordu. 

Şükranın talebi üzerine N codct 
seyahatinde gördUklerinin hep&ni 
anlat:rJwtT. Necdet boş çocuk de
ğildi, ince bir ıgörüşU vardı. Fa· 

rekct ederek fikri hayatını da 
onunla yapla..,cmıağa razı olınugtu. 

Bir gün Şükran Necdet ile yal
nız kalınca, çok sevdiği genç ş:ı· 

irlcrden birinin insanı dllşilndliren 
şiirlerinden birini okumağa başla· 
dJ. Bu şairi seviyorclu, ~nkl.l !Ji· 
birli sözleıi, güzel buluşla.n, in • 
aıınm zihninde bir istifham km· 
ran mısralan vardı. O gün Gün -
dilzün Şükran bu liirlerl okur· 
ken: , 

- Oh, §11 parçayı Sermed de 
tıpkı benim gibi anlar ... 

Diye diıfünmlif ve sonra böyle 
memnu bir fikre .saptığından ken
disini bizzat cezalandmnak için 

kat ... Evet, bu işin sonunda da de ayni şiirin ayni knmunı Necde

hir fakat ile kar{!ılaşıhyordu. Çün· te okum&.ğa karar verml§ti 
kü Şükran aynı memleketleri Ser Şllkra.n Mr kelimenin üttrln • 
medin çok daha başka bir gözle de duran ve ~ündllren bir eda 
göreeeğini, başka 6cl<ildc anla.ta • ile bMryordu. Şlh- bitip Ştikran 

cağını biliyordu. Belki Sermedin austuğu zaman Necdet: 
hatıraları daha dar bir çerçeve i· - Çoll ince bir kalemden çık
çinde kalacak, fa.kat Sermed mu - nuş... dedi. 
hakkak ki bu çerçevenin içinde Biraz bozı.ilan Şükran sordu: 
en ince noktalan görecc.k, en haıı - Yoksa beğenmedin mi Necdet? 
88.8 ma.nzaralan ibir kenara ayı- - Oh, beğendim... beğendim. 

:racaJt ve bütün gördüklerini, iı;li, Güzel uey, fakat ne ,.ıan ııöyli · 
ince ve h&Maa, bir ıı.anıa anla· yeyim ben H&m.idi hanlara terelh 
taealrtr. ~erim. 

Bütün bunlara rağmen Ştknut, Şükran da HAmidln ba~ 

....ı ~ hilmtl ~ha- ~ ~ thııtad - ~ 

Hatıraları yazan : Affı Dede ı11rabam ıer 
Mürfidinin teri, müride gül ve §ebboy gibi kokar 
• Yü.z yıl evvel Er.zincanda bir Nakşibendiye §ey
hinin nÜIU%U - H aatalanan şeyhe müşir paşanın 
emrile "filai ıml,, cJıunma.sı - Erzincan miialii
manlan ve lrri.tiyanları araaında bir vak'a 
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Şeyh Mehmet Fcimıl efendi, 1 betle hamamda ymadım. Erteai 

1285 aeneainde biı'u :teyifablen • gt1nll cuma jdi._ Ber.ber istediler. 
dl Dördilncll ordu mtlşiri Dervia kendilerine mahsua olan beri>eri 

Paşamıı emirleriyle sabah akfam getirdim, traş oldular, cuma na

çifte çifte tabipler tabib ıniralayt m.asma gideceklerini söylediler •. 
Haaip Bey ile beraber gelirler, MUŞr PIUJ8lUD kf!Ddiıüne mah-

husurlarm& girerler, mu,&vere, .. bir beyaz esteri vardı. Onu 
müşavere, hi~ bir oeY arıla.mazlal'- g&ıdermişler. Ahali camii kebire 
dı. Ancak Milıir Paşadan korkula· 1 dolma-ı. Kendisinl giydirdim. KUr 
rmdan teısldni hararet gibi 10rbet kün üzerine beyaz Van a.bumdan 
ve ha.f"ıfçe sular tertip ederlerdi.. aakoeunu giydirdim. Sakonun baş· 

Şeyh Efendim zaten yemek ye- lıfmı çekti. Nöbe~ ta.bip ile 
me7.dl Erkek MJÇ181 kendisine atma bindirdik. 
mahsus hafif taamlar pltfrird.i. Bb atmm peşi sıra yaya yü'rfi

Miilir Paşanın emriyle, gece .e yer* camii kebire gittik. Müşir 
gUndUz bir tab1b nabel(l olarak Paşa, tımcra ve zabitan ve ahali 

konakta otunnakta Jdi. Beıı, pcc camilferifte idi, Kur'an dinliyor
,. giindUz octaeı1n bpm &ülnde 1a:rdı. Göden de kapıda fdi. Beni 
oturup ç&ğm:hJrç& giderdim. Yata • görilnce hemen ayağa kaDrtı1ar, 

ğmm yanmda diz ~ yelpaze Şeyh Efendi, camiin ka.pmı önWı· 
ile siııekleri defederdim. YUzUne 1 de oturdular. Nr.mudan 80ıl'lra. 

p.yet ince bir beyaz ttlibend ör· ı herkes ca:nlişerifin diğer .k&pıla
terdim. Gün Bftn çam9f.IP çıka- :nadan oluk oluk dJl!B.M çrktıla.r. 

nrlaroı. Terleri kendilerine f.ena Şey!ıin oturduğu kapıdan, tedi· 
kok&rdı. I.A.kin ben, çdra.rdı:klan / ben ç.ıkmadılar. 
g&nleklerini &lıp diğer odada y1l- MU§ir Paşa, bulunduğu mahal· 

• 1 
zümft gös(lmll üzerine kapayı(l sa· , den aheste aheste şöyle camiin 
atle:rce me.stoluT kalırdan. Nasıl bir kenarından gelip haziru.nun 
koku tarif edemem; no ıül, ne 

1 

arkasında namazın bitmesini bek
şebıboy, .ne ıtır, ne anber, elhasıl lediler. Sonra ca.rnlin bUyük kapr 
ona benzer bu Alemde koku ~- smdan be:raber çıktılar. 
tur. Şeyh estere, Müşir Paşa da, 

Cennet kokusudur. Bir gOn 1 kendi hayvanına bindi. Önlerinde 
Jııfüpr Pqa, lılüttil Efendi ile süvt.rl çavuşlan, arkalamıda ya· 
ErzinCJ1nm filemalarm1 saraya oe.I- verler bir cemaati kUb:-a ile yola 
bedip 'Fehmi Efendinin keyüaü:· dü.züldUier. Ahali Şeyh Efendinin 
Uği cihetiyle "Şi!a.l ~erlf., okun· Usongisine ve ayaklarma rfu;linü 

maamı emir buyurmuşlaı-. Kendi - göztlnü sürerlerdi. 
einden izin almıp hoca elendiler Milflr Pqa tahammm edwne
konağa. geldi. Güz ıneft1m1 idi. yip mendil elinde ağfo.ı lnrdı. Er· 
Dervi6 Pa..,a Şey'h D'endim.ize tesl günü konaktan balı!;eye nak· 
iki adet ~ göndermfııJlerdi. letilk. Beni yarımdan :ıyırnıa&. 

KUridl giydirdim. Kendi odaam· lar, haremde kendisine mah:ms o· 

dan ~ifai şerif okunan odaya giJ"- lan odadıı kaldık. Fehmi Efendi 

diler. Şöyle bir ltenAra oturarak karyolada yatardı_ Ben de karyo
~al gerif dinlediler. lanm yanma bir dÖ§ek koyup ya -

Kıraatten aonra hal ve hatır tardım. Bir müddet sonra FP.hmi 

sorup odalarma döndülP.r. Bu ho- Efendimiz tamamen iyilottiler. 

ca efendilere lrf~r PllŞJl tara· ı Bana izin verdiler. 
!mdan gönderiml tablalarla ye· 1285 senesinde nefsi En:incan -
mekler çıkarıldı. B1r kaç giln Mn- da lsl~m ile Hıristiyan biribirle -

ra yıkanmak istediler. Evimden ı rine bir fenalık kutedecek gibi 
mükemmel hama.m takımı getirip biT havadis çrktl. Bunun meni i
kendWa.l kemali qk ve muhab· çin Hacı Se.dtk Efendi hoca caınil 

kebtrde ahalli müslimeY1 toplayıp 
bunlara vaaz ve nasihat eder. Hı· 

lerin en büyük ıanatkAr eairi der· riltlyanlar bu toplantıdaıı !evkali
di, fakat Wyle samimi bir hava de muzt.&rip olurlar. O saman 
içinde haawus, ineo bh- ŞÜT oku- 1!".ın:inean ıgutaaarnfı olan Ali Pa
nurkel\ Necdetin birdenbire ilk pya lidip söylerler. O mt M 
mektep çocuğu gibi meŞıur bir iti tahkik ve teeeasüs etmedec 
1sn.i ortaya atmut garibine gi~ doğruca lllltlr Pata Har:reUerlnc 

m1fti. Birdenbire böyle ~çıp· arzeder. 
lak bir lsimden baheedilıneai ŞU:k.. lılf.ıoh- Paşa da boca Sıddık E 
randa tatlı bir kema.n kon&erini fa.ıdiyl getirterek b&ftan apğı 
ha.zan bir davul aeei t.eaıi yapmJt- 1 kadar tekdir .eder, hem de hap -
tr. Şükraıım hayretini mucip olan 

1 
•iııe emir venr. Hocayı hapeeder

Needetin Himidi eewneai değil, ' ler. Bundan dolayı ahali arMJn• 

bu ltOçük kalp şairi ile H.&mldiD da dedikodu uzar. 

kıyas olunmaaı idi • Şeyh Fehmi Efendi~ haber 
Necdet muhteoem mmralan., &ider. O da hemen hayvanma bi· 

mutantan kelimeleri, lllmane bir 1 nip lııl~ir Paşaya gelmekte ikaı 
l:rtifaa i,a.ret eden ağdalı terkip- pqa da Sıddık Efendi hocayı ha.
leri seviyordu. pjllten Ç!kanr. Fehmi Efendi ftrr. 

Fakat bilmiyordu ki ın.nı MI:"" kalAde ~iddet ve hiddetle ımpr 

eaıı bu dil§üıı.Werek yuılaıı yuı • Pqanm yanma. girip: "Size liyık 
lar, 'bll.iMrek yapılan. aanat delil, mıdır Hoca Sıddık Efendiyi ta
insanm içinden kopan, IMlllDlml ke- dir ve hapsetmek?!,, MOıPr P ... 
limeler, cümlelerdir. ln.9an içlnde tekdir ettiğini saklar. 
bir kalp smm oldufu zaman hr Fehmi Efendi oradan mutu&r -
tup H.Amidi mi okur? Haytr, HA- stf Ali Paşaya gider. Battan a· 
midin büyük bir kıymeti var e.- i pğı lcadar boyar. Bir müddet 
ma, Şükranın kalbindeki yara, sonra MU§ir Derviş Paşa dördüıı
mcrlıemini Him.ldin atıriannda cU ordu Juımandanlığmdan aynbp 

bulamaz. yerine Fosfar Mustafa P~ ta-
Şl.lkrnn Needett.e aradığı ert:eii yin olundu. Kış ortasmda da, ll• 

bulamarmştı. YUbek se&le adeta tala. Paşanm uhdemne Ube oia
baiınrcuma eöyledlği sevgi aöt'" rak Erzurum valiliği verildi, 6-
leri blle Şükranda hk; bir tesir c!ilncll ordu merkezinin de Enı:in" 

yaratmıyordu. DiitJüırilyordu, eğer candan Erznruma nakli 1ban ifil· 
Sermed nlpnlm ollla.ydı ona ne di. 
kadar tatlı eözler aöylm-, ~ten. ge· 1286 yılı kinuntJ8anMlnln on i

klncl pazartesi gUııl.l Erzhlcandan 
h&reket ettik. Oraların kışı ma· 
lflmdu't. Biihassa kışın da ci9al'flf 

len hir heyeeanla, yumup](, cıkp.. 
)'ICI aestyle onun için 11eler icat 
etmec 6'* mabayyileııli neler ya. .... - <IMt• ..... ;s•Wıı) 

: 
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Zağrep 

radyosu 

or·r Ü 

ça ışa 1 

u ar 
ırvat arı 

Derhal kişlaya çağırdı 
--<>--

man 

Yunan milletinin 
büyük kaybı 

(Ba:;ı tarafı 1 ncfdo) 
Atina, 19 (A. A.) - Kral 

Jorj, Basvcldlin fü~ten vefatı
nı müteakip, derhal birçok şah. 
siyetleri saraya davet etmiştir. 
Yeni Yunan kabinesinin sfuatle 
teşkili bekleniyor. 
BAŞVEK1L1N TERCUMEl 

HALl 
Atina, 18 ( A.A.) - Atina 

u or ' rndyoou, P.aşveka Korizis'in. üç 
aydan az bir mUddet vazifede 
kıdd?ktan eonra bugUn fiicoeten 
vefat ettiğini bildirmi§ ve bu su. 
retle Uç a:· içinde iki başvekilin, 
blllün kuvvetlerini memleketle· 
rinin hizmetine tahsis ettikten 

Zağr<:b, ıe CA.A.) - D.~.n. 1 

Zaf;reb n.dyoııu, hIT'Vat nrdusu u.. 
mumt kara.rgD.Iunm, mot.örlU kıtalar. 1 
d:ı. bizmet etmiş olan ve yahut mot.ör. 
ıu vaeıtv.ıarı kull:ı.nmneını b len 21 
yqınd:ır. 25 yı:ışma lmdnr blltün scnı;. 
ıerı derhal ZagTcb kl§~~ma mUre.c:ı.:ı.- 1 
tc davet eden b•• teb'iğinı ne§reylr- ı 
ml§t1.r. 

Umumi ko.rargOJım dl~er blr tebl!. 
ğt Ue de, jandarma kıtalarında staj 1 
yapm~ oıanıar, bilhassa Hırvat hissi· J 
yatıar.ı dolayısile fena muunıelc;re j 
mar.ız lto.lmt;, bulunanlar, en ya.km . 
jand.ıı.rm:ı. kareko1unn mUracaate d • 
vet edllmektedir. 

Bu tebliğler, yahudUer h&rlç diğer 
bUWlı dlnl<>re sallk olıınle.ro hitap et-
mektedir. 1 

De.rUn, 19 (A. .) - Aımnn haMc'. 1 
yesi, yakında zağrebdo bir Alman e'. 
çlllğtnhi ktışadı ıcın lAzımgelen hımr

lıklarm ynpılmakta olduğunu te~ lt 
etmı,ttr. Za~ebc gidecek olan elı;l, 

henüz tayin edilme.., i§lir. 

Maslakta 

Bh· o obüsle 
ınotosik et çarpıştı 
Kaza sonunda motosik

letteki iki ki:ti ağır 
ya nlandı 

Talcı:ım • Yenimahalle aro.smda, 
lşılyen şoför Allnln idaresindeki 8072 
numaraıı otobus, dtın. Mnslak yolunda 
blr motosikletle t'arpf!jmg;tır. 

'.Moto::ildette Atunct ve HOseytıı a. 
d!!lda iki ld§l bulunuyordu. 

Motosiklet, mUsademe sonunda. 
hendt'"'c yu\'Qrlanar!lk parı;a'anmL,, 

Ahme• b.1Cllldruı ve vUcudur.un muh.. 
telif yer'l!rinde.n ağır surette, HUseyln 
da muhtelit' yerlerinden r.lnbeten ha
ru :y'a.rRlanmışlardır. 

sonra öldUğünU ilf•ve etmiştir. 
Hhtırlardadır ki Korizis, Ge

neral Met.aksasın vefatı ürerine 
29 kanunusanide haşvekiliiği de. 
ruhte etmişti. 

Atina radyosum.: S)İk"'ri, 
pek yakında veni '!lüktlnıetin 
teşkilinin bildirileceğini de söy
lemiştir. 

188.-') de P.oros adasında do~an 
Korizis, Atina üniversitesinde 
hu!~uk tahsilini yaptıktan sonra, 
l903 de Yun:ı..n mUli ban!·asınn 
intisap ebıiş ve burada parlak 
v2zifeler görmüştür. 1928 de u
mum nıüdiir mu~ vini ve 1939 da 
umum müdür c'•nı..rtur. Korizis, 
ziraat irin çok ıaydalı krediler 
ı_:ıic;tcmini kur:ml'r.tur. General 
Me>tn.ksns. iktidar" mevkHnc ~el. 
diği 7.:lnrnn. Korizise sthhive na
zrr1•2'ınr tevdi etmhıtl. K.orizis, 
biU!hire 1933 di'n 1936 ya kadar 
mı.ı.liyc nazn·lığı, bı;rdan sonra 
1939 a kadar i:ıtimai muavenet 
n zrrlığı yapmıştı-. tçtimai mıı~
venet nazırlığı esna..qmda. Yuna. 
nfstanda ilk defa olarak sosyal 
yükselme t.eşekkUlleri ~ist mi 
kurmuştur. Korizis, harpte ölen 
erlerin ailelerine ve evleri hava 
hUcumları neticesinde harap o
lan Jdmselere yardtm irin büyilk 
meblal!lar teberru etmiştir. 

Korizis, hnr!>e devnm azmini 
bir dakik1 değiştinnenıiştir. \,ak 
bilviik bir idare adamı olan Ko
rlzis, aynı zamanda çok yü.kı;ek 
bir hatipti. 6 nisanda Alm:ınva, 
hUcuma başladıktan sonra Yu. 
nanistana harp ilin ettiöi z:ınıa. 
Korizis, Alman elçisine ~~u asü 
ve mağrur cevabı vermişti : 

"Yunanistan, bütün hücumla
ra mukavernPt E-0:-cektir." 

Bir İngiliz gazetesinin 
verdiği habere göre 

lngiliz Harbiye Nazırmm 
beyanah 

Birçok kiiçük clevletleri 
daha ezebilir 

Harbi mutlaka lngi!tere 
kazanacaktır 

a 
(Bas tnrafı 1 .n.clde) 

takalarına da hc»nbalıır atrlmıştrr. 
Ölü yoktur. Hasar pek chommi • 
yetsizdir. 
nIÜTTJ<;FfK liUVVETLER DAHA 
KISA BtR CEPHEYE GEJ.ll:OR 

Ifalılrc, 18 (A.A) - Resmi teb
liğ: 

Yunnnistnna, hor gOn yeniden 
takvıye edılen Alınan kuvvetleri
nin gittikçe artan taz '1t.i karşı -
sında ~imal cephesinde bulunan 
Yunıın 'c imparatorluk kuvvetlC'rl 

Londra, 18 ( A.A.) - Harbiye daha kısa bir mfidafaa hattı üzeri
Na.zırr YüZ'başı Ma.rgesson. cc- ne tedricen çeki.lmokt<.:!dir. Alman 
nubt Amerikalılara hitaben rad- la'nn bu havalid~ki ilerleyişleri şirn 
yoda söylediği bir nutukta AJ. diye kFıdıır kendilerine pahalıya 
manyanın lıa..-.ıbi kazanmasının mal olmuştur. 
büyilk bır hayalden ibaret oldu- AT~ A ~L\TilUAT NEZARlttt· 
ğunu beyan etmi& ve şöyle de- NtN YLTJ>tGt MAL"OMAT 
miştir: Atinn, 18 (A •• ) - Atina rad-

Grai Spee zırhlısının delik de. yosu, matbuat nezaretinin hare
şilt olmuş toknosini göre er Al- kat hakkında aşağıdAki bUltenini 
maryanın denize galip gelmesi- neıır,,tmiştir: 
ne imkan olmadığını biliyorlar. Muharebe, §lmalt Yunnnistanda 
Kezalik .İngiliz bava kuvvetleri. cephenlr. heyeti umumiyesinde bU
nin geçen sonbaharda Alman ha- yük Etlddetle devam etll'!ekteilir. 
va kuvvet eri ile nasıl toy ölı.ii§- Sarandopc.>ron g.:çidini mlıdafna 
tüğünü görenler Almanların har. eden lngiliı: kuvvetleri, kuvvetli 
bi artık havalarda da kazana- Alman plyndc ve tank hücumlarını 
mryacağnu anlamış buIW1uyor- tarde~lşlerjir. Burad'.lki muhnr.-. 
lar. Fakat Alnuuıya harbi acaba be bıllıMsn §'ddctli ve knnlıd!r. 
karada kazanabilecek ruıdir?. Almanlar. Oli'llpos dağının ce
Hayır, AlmdDlar, buna da mu. nuhıındaki diğer geçidi müdafnıı 
vaffak olamıvu-a!dardır. Filha- eden A vustralyalılaro karı;ı on fır
kıka fevkaüıde m;ncmm€'1 b;r kn ileri sU~Uşlord;r. Fnltat bütün 
surette tevhiz edilmiı:; olan mu- lıtirumh.rı muvııffakıyctsizllğe uğ
au,am Alman ordusu belki kU. rauııştır. 
çü~ bazı rnill~tle: i daha eze.bile- Daha garpta, kuvvetli mo+örlü 
cektir. Fakat bu ordu sonunda kıtalar. muambakenın ı=imafüıde 
İngiltere ile Jtaraıla.şınak mecbu- Yunn.n hntb:-ına lıilcLm etmekte
riyc:üııdedir. lnurtfüzler bu h:ı.ı bi :lir. F"1mt bu hareket de önlen -
kaybetmiyece~lerir.c mni bul.:ı. mi-,tir. 
nuvorlar. Evet, İn· iliz ordusu- AHııa, ın (A. A.) - Atına ra<l
nu.iı gerek ins:ın, gerek modem yosu tnrafuıdan neşredilen Yu -
silahlar baknnmdan Alman or- nan matbu:ı.t nezareti bültcıtl in 
dusuna üstUn olduğunu isbat e. mabarli: 
deceğiz. İngilterede tek kisi yo.lt- D'ieman, tazyikini saatten saate 
tlır ki .Almanyanın İngiltel'cyi fazlaln.,c;tmnnktatlır. Fnlcat müttc
istil.a ederek,.,,<>'alip gelebıleceğin- fıitler .u~ttmın mUdafilerinin cesn
dcn korlu•un .. " reti ve mubaripliği o derecede -- --b------- yüksektir lci, düşman, bu ruıa ka-

H itler bir evan 1nı- dar, lıedefine varmnt';a muvaffak 
J ol:unı:unıştır. Bu suretle muhnre • nle eşr t i ~ld~;~ir sureUe neticelenmiş de. 

B rllrı, 19 (A.A.) _ D.N.B. bildiri- llnpa.ratorluk kuvvetlerinin so -
lunda ve müttefikler hııttmın yor: 

Hi!.lcr, Alman J lhaç cemiyetine merkezinde ıtulunan Kalcmbalta • 
ikinci yardım senesi mUna!"'beliic Al. nm §İmfuinde, ıbliyllk Alınan mo -
man milletine hitaben bir beyanname törlU kuvvetleıi, Yunan müda.f~

larıru delmek için bütün gayret.le
ne§rct:mşUr. Bu bcynn.ııru:nedc bllhas rini snrfctrucktodir. Dilsmanm kr-

Yarall!!u' hemen haetruıeye kaldırıl 
mış. Sarıyer mllddclumumillğt tahl{I. 
kata b;ı laml§tır. Şoför yakalanmı§

trr. 

sa ~ııJllyor kt· yrplnn fevka.lfıcle a~ır olmuştur ve 
"ônllmllz:'lc çok çetin bir hnrp se:ıe- hücwn dalgası önlenıni tir. Maa • 

ııl varllu. AllI'!Ul miltetiıı!n, hUrrlyeti ma.fih b"' vaziyetin ciddi telakki 
ve iBUklAli için yaptığı bu en bUyUk telakki edilmemesi Jfı.znngcl<l.iği 

an Si Z savaşta. bu sene tarihi bir ehemmlye. manasını tazammun etmcı:. 
ti haiz o:acaktır. Tarih! knrıırl:ır ver!. 
1 ktl ,.,. k t 1""-r .. e yeniden ır- ı Diğer kuvvetli bir dllşma.n bü -

val:ti ki, kuş uçmruı:, kervan göç· 
mez de:dfkleri. Memurların hiç bi
ri haremi erini benı.ber alamayıp 

Erzl.ııcandn bıraktılar. O zamnn 
ordu mel'lisl reisi ferik Ali Saip 
Paşa idi. Baıı.ıı muhabbeti vardı. 

Mccllsln ve kalemlerin taknn ta· 
kmı yola çıkanlmıı.sma karar ve
rildi. Birinci kafile olarak, yol 
açmak üzere, beni nillnasip gör
mu.ı,til. 

Yani nüfus kalemi ile jurnalcı 
kalemi evvel hnreket edecekti. 
RUfeknmız olan efendilerin elimle 

ece r . .., a a ev ... ._ ı. 1 ed f. · Ol' d ~ a 1 Uh:ır C'dece!<tlr. Onlar bu kahrcım!Ullık cwnununub 1 C' ~~· d un~JOS :gı • 
devresinde gelecek Almaıı ncı>IUerln'>t nm cen·~· gnr 

1 
ın e oatrn~. 1°P~A l m an ÜSieri ya.,nmaeını temin için hayntıarmı tc.. j ro.nti~etBı ın zoıtaaı::kmd m ~h 1 ebe.-

mış r, u mm a •1 mı: nr e. ha 1 i ne g eti r ı l ı yor da ediyorlar... 1 bihıtuıSa şlddctH ve ku.nlı olnı•·ş 

H b• 1 " B • ve bUlUn şiddetiyle halt dcvrun 

Atlantl.lı harb· ar ın <atı saıu1esı ctmclüe .bulunmuştu.r. Bu bölge -
t" t ', 1ngilız kuvvetlen, Aıına.n piyı:-

Buralardan idare 
ve müdafaa edilecek 

Londm, 18 (A.A.) - Nlyuz Kronlkl 
gnzeto:ıslııJn Llzbon muhabiri, y"a:ı:dığı 
uzun bir mnkalcde, Fruıtak1 vaziyet 
hakkında fazla nikbinlik göateren ln. 
gtllz cfkdrı umumiyesinJ lkaz ederek 
Almanların Frruuıız Fasında ldnrey! 
~llerlnP aımak Uzere olduğunu bildir. 

L O r d H a l ı faksa desinin t.nnklarm mllznhcretlyle 
yaptıh'l milte!ıddit hücumlan geı. 
püs1dirtm ilştilr. göre 

Atlanti tir 
Bu mnıtnkad.a en şiddetli hü -

cumlar, Ollmpos dağının c~nubur
da Avustralyalılar tarafından mtı. 

vıı,ıngton, l o (A.A.) - İngiliz bU. d.ıfaa P.dileıl geçide yaı.ııl~ıştır. 
yilk elı:i11l Lord Halltnl::s, şimal! A.fri. Bıı hücumlar t.amı;miylc ndıc~si~ 
ka.clalu saker1 vaziyet hakkında Ame. I k~lın~tır. l A~anlar, o:ı fırka ~ı;n 
rikn::ı harici e ncızırı Hu:. ile g6rtl§- 8 rmuş 0 mo..ua.rma ragmen m cıa-

Y far"\rı yarn.mamı..slardn'. Alman 
tUkten sonra gazetecilere yaptığı ıx. b 

1 
d lıv __ , ı · · ··1 .. 

M rnmnn ıın gr u:ıJre'r ennı o u • )anatta, şimaU Afrika vaziyetini bu. ' t k'-d 
, da me a ma .... ır. 

si ihvanı tarikattı. RUfekamwian mektedir. Bu muhabire g6rc, Almıı.n. 

birisl de Fehmi Efendinin buzu· 
runda şifnişerlf ve Muhammedi· 
ye kitabı okuyan bizim Dervi§ 
lsma.il Efendi idi. 
~ mahud evradı manevim 

Aziz efendinin yerine nlıp 

onun maaşı verilmisti. Fehmi E· 
fendimize nasıl veda edip a)rıl· 

dığnmzı ve hayvanlara bindiğimi
zi bi mlyonım. GözUrııliz<len akan 
yaşlar karlan eriterek Şeyhler 

knriycslııe geldik. Kariye ahallBl 
bize ziyadesiyle ~ilrmet ve ria~ et 
etWcr. Ertesi gUnU Ceblce boğa· 
Zillda.n geçecektik. Maazallah bu -
rası ehlinin mnlümudur, yaz gUnU 
zorca geçilir. 

lar Fıu.~a yalnız nııkcr1 'hlr kontrol 
yapmakla ikU!a etmiyorlar aynı ze
mnn 1a bu memleketin AtlanUk sahH
ıcrtnde hücum il.ileri tesiJı ve tanzim 
ediyorlar. Bu Usler İngiliz gemUerine 
ve Atıc.ntiktekl Amerikan Osleriııe 

karşı kullanılııcnkttr. 

Diğer tnra!tan Franmz Atrikası ile 
Fransa arasındaki seyrl3efer de AJ. 
mn.ılarm emri üzerine ve lspanya ile 
mut.atık ltalnınrnk Vlşl bükOmeU tn.. 
raCmdnı: yeniden vasi mlkyl!.l!ta tan. 
zlm edilmektedir. Aynı muhabirin jd

dlnınn~ nazaran general Veygand Al
man koııtrolllnO bile bile görmemez. 
llğe gelmekte ve Alman Uslerinln 
mevcudiyetini inkQ.r etmektedir. 

Esasen Bızerte, Cczair, Oran, J{e. 
nltre ve Cassablancada muhtellt mu. 

g11n Balkan.ar muharebesinden ha Daha garpta, Knlambalcanuı şi • 
mUhinı teıt\kld ettiğini söytcml§Ur. malinde, bil) i:.k Alman ınotorlU 

Lo:d Hallfaks Balkanlarda vazlye. ı kuvvetleri Yunan rattma hücum • 
tın t·;vkaltıde ciddi olduğunu fakat lar yapmaktadır. Fakat Yunanlılar 
tlınali A1'rlkada t ... ngilWerln mihver i. sağlam dunnaktadır ve dalga ör-
lerl Iır.rcketlnl "lsUkrnrlnş•ırdığı, le.nmiştir, 

mlltaıe~ıımda buıunmu§tur. Bu suretle, dilşmnnm esns h""-
Amcrlkanm §U veya. bu eckilde der~ defini teşkil eden Tesnlya ovası -

hal şln:ıllll Afrikıı. vıu::yetıne yardmı na inmek için yanna yapreak te -
edip c' m lCC ~ l!U&llno l.cırd HAlı.. şebbüeU, ~ok bUyUk kuvv~tler irn~. 
fnka ,u cevo.bt vermiştir: !anma.sına rağmen, şL-ndiye kn • 
Blrlt~k Amerika, kIZil denizi Amt-. dar aklın kalmrştrr. Bununla be. 

lika se;>Tisefalnlne açmak sureUie 1 raber vaziyet ciddi olarak tavsif 
ynrdım etmiş bulunmakta.dır. edilmektedir. Almanlar, Yugoslav-

Lord Hallfaka §UDU 110.Vc etmJştır: yadan durmııd~ takviye kıWan 
Mihverin Balkanlarda "e atman Ai- göndermektedir. , 

rikadıı.kl muvaffakJyetlerlne rab'lllım İngiliz hnvtı kuvvetleri, ;i' ıii • 
ho:bln kati sahnesi Atıantlktir. )'ÜŞ halindeki dU§"mnn kollarını 

<lıığıtr.ra.k, dü:;ma.n tanklr .. '"lllı, ~c 
·e naltllyo lm.myonlarmı tnhrip e ta.rekc komlsyonlıı.n teşkil edildikten yakmiannds kAI~ Anfa ve Aindtap 

sonra Almanlar do.h:ı ilkkAnundıın ı. ııayııycıer'.ndcld bUtUn oteller Alme.n. 
Erkenden hnyvanlaro. binip yo- 'tib:lren bu komlsyonltı.NUkJ lt&iy!Ul umn errırme tahsis cGılm~tır. Alınan 

ln l"i'Yan oldult. Ynlnız gözleıimlz murahhaslarının yerine !tendi ada.:nln.- iar buralarda tl.niforma ile dola.§ına
meydandadır. Geri kalan tarafla· nnı ikame etmlşJP.rdlr. Şu~t bidaye. makta olmakla beraber lilllllil.l ve on. 
rmıız kat kat sarılmış, örtUlmliş· tındv l.se ıslvll kontrol yerini tama.. tUn tayyare meydanlarını kontrolleri 
tUr. Yolda giderken güneş tnmn- mlyle a.ekeı1 kontrole bır:ı.kmıDtrr. 8 aıtmd!I. bulundurmnktadırlnt-. 

derek, hava üslerine hasar yap:-
rak, yollan bombardmıan ederek 
ve münnkallıtr boz:ıra.k, cephe hat 
lıınnm gerisindeki Alınan mevzi • 
lerine kll.r§ı dunna.dan 6iddetli hU
cuml r ~·apmnlttndrr. 

şu'lxıt tarihinle C&!ablruıcadakl kont. l{,.zallk Rabat, Safi, Agadlr ve Ma.. 
miyle sıcak venneğe hı>.şladı, Bl • rol komleyonu 200 Alman subaymdan rakeclıe'e oo kontrol mUfrezeleri gön.. 
rer birer djjvenleri, boynumda· terek'lctip ediyordu. Bundan ba§k& dl. derllnılaUr. Son gUnlerde C8sablr.nca 
ki sargıyı çrknrm.,ğa başlndJn. ğer birçol: Alman subay ve e.rlert de civarmCW.ltl villa.Iıırm sablplerl evleri. 
Arkadaşlar da çikardılar. ".AD'an Messerşmlt aveı tayyarelerinin tıimıı- ııı Almanların ikametine tahslse dn
eiendrn bu ne haldir?. Yaz günü yest:ıde uçan Dornier nakliye tayya. vct olur.mtıflarcm. 

b6)'1 im& 1 di k relerinden mtlreJr.kep blr t1lo ile 08. Dljter taT&fta.D Casablan<:a Jngfltıe.. 

all Efendi de a..~ ve muhab • ~dJ Camblanca bava meydanını tı. taa edilmek bahanesiyle hemen he. 
betli) Naa rlf okuynrak boğazı J gal etmekte oıup r,ıebtr llzerinda dıe men örl1 bir idare altına konulmuş 

lNGiLfZ TAYYAREI,ERINtN 
YARDOll 

Atlrul, ıs <A .A.) - Yunnnis -
tnndnki İn;rlll.z kuvveleri umumi 
knrarg§Jurun teblibi: 

Yunanistandalti İngiliz kuvvet. 
lerl umumi tebliği: 

Afrika c p esinde 
(Ba.s tarafı 1 ncldc) 

idL Tobnık önllnde df4;manm aı.u ve 
a:;r olarak verdigt ayiııtm iki bin 
kl§l olduğu tahmin edilmektedir. 

Rm~'"rt nm.r..ıa 
Jütlılro, 18 (A.A.) - Resm it4?bllğ 

Libyadn, Tobruk ve Sollum ci· 
varındaki kl'şif müfrezelerirntı ye
niden faaliyet göstermişlerdir. 
Dü5man insanca. ve z:ırhlı arab:ıca 
n.för za};at vermiş ve imparutor
luk krtaıarnım pervasız ve azimli 
!'!lVD.§ kabileyctini gtlğU!'! göğUse 
yapılan çarpı~malal'da öğrenmiş -
tir. Yeniıten beş dil!iIDan subay• ile 
72 askf'r ecir aldık. 

Habeşistnnda, yollarm dinıımit
le atlımruıma ~c tabii manial~r:ı 
rağmen H9Tlıycn krtaltırımız şimdi 
Desstyc.nin y~l"!Di kilometre cenu
bunda ~ıu:ımanla teması tesis et 
mişlerdlr. Dessiye· ~arkt .Afrika -
da kal::ın di\şmnn mUstahkcın ıncv 
kil..:rindcn biridir. 
Aaisababanın cenup ve cenubu 

earkisinde ve şimalinde Neghelli 
ve Ynvello istikametlerinde kıta · 
larır.nzın llcri hareketi muvaffıı -
kıyctle devam etmektedir. Yeni
den bir çok esir nltnmıştır. Bunlar 
arasında general Grazlotl de var. 
drr. Gcı eral Gr=..o:iotl yaralı oldu· 
ğunda:ı A di.sa.sabıı.b:ıdıı hastaneye 
nak'rdilmlşti'r. 

HAVA HU\'VEI,Jı;Ut~'tN 
FAALlYETJ 

rt:ılılre, 18 (.\..A.) - I..dbyadn dUn 
bUtUn gün ve bUtUn gece lııglllz ve 
Avuı:trıı.lyn hava klıvvetıerl bomb:ılar 
e.tmak ve mitralyöz ate§i açmak su. 
ret!te dUfmırrı durmndan iz'aç ctml~ 
terdir. DU§mırn nakll vr.sıtaları, kıta 

teC'emmUleri, tnyyııre meydanll\rı ve 
muht~ll! depolar ?ıütlln g!ln bir çok 
defa 'Lombnrdıman edilmişlerdir. Dü". 
man~ çok büyUk zarıırıar verdirllmlı;
tır. 

D.?mede tayyare meydanma atıı'l.D 

bombni ... r yerde bulunan tayyarelerin 
nrnııına dU§mlltlerdir. Yangınlar çık .. 
mı§tır. ı:;oo metre lrtl!ada u~an pilot. 
lar ~!dc!etu 1n!i1Aklar vukubuldugunu 
görmCa•crdlr. 

Yugoslav ordusu 
tes!im odu 

(Ra$ tarafı 1 ncldc) 
ALMAN TEBLlG! 

Berlin, 18 (A.A.) - Resmt 
tebliğ: 

HıL:::u~t bir haberle bildirildiği 
gi:bi şimdiye kadar silahtan tec. 
rid cdilınemiş olan bütUn Sırp 
kuvvetleri 17 nisan a~mı si. 
lahlamn teslim etmişlerdir. Bu 
suretle Yugoolavyadaki muhare
beler 1 S niBan öğleyin bitmişı..ir. 
Alman kuvvetlerinin eline düşen 
harp esiri n.dediyle harp malZC'. 
m~inin miktarı ha.kında hatta 
tu~mi.ni rnkamlnr bildirmek 
şlmdiye kadar mürıkün oıaraa. 
n •• ştır. 

Sırp topra.l{larmm son lusnn· 
larınm işgail bi tmck ti7.e:'edir. 
SOVYii"f.I' GAZETELER1N1.~ 

MUTALEALARI 
ı.ondra, 18 (A.ı\.) - Deyli Tel· 

graf gazetesinin Moskova muhabi
ri yavyor: 

Sovyet g·ızcteleri dilnl:ü yazıla· 
rmda Yugoalavyanm istilfi.ya ve 
harnblve ulh'arnası llzerine Al
man!a~m başlıca yiyecek ve ipti -
dal madde membalarını l·aybetm!ı; 
olri•ıklarmı ileri sümıcktedirl r. 

Sovyet gazeteleri, Yugoolavyayn 
hüct:m eden Macarist nm lınttı ha
reketini tenkit etmekte dev::.m e
divorlar. 

0

A;nı gazeteler mihver~ ait va
purların müsaderesi üzerine Bcr
lın ve Vaşington hUI:Cı.ınetlerl ara
sında çıkan ihtilAftruı da bahset
mektedirler. Mezkür gazetelere 
göre bu ihtiliütıı Amerikalılar ağır 
basmaktadır. 

1·uooSLA v GE.wtLERt 
tNGlLTEREYE \."ERİi.Dl 

Va bıgton, 19 (A.I\.) - B.B.C: 
Yugl)Slnv elçisi Fotiç, Yugoslav 

kratmuı, hllkQr..1etln ve milletin mUE
tevli;,:e knrşt harbe de,·am edece' lcrl.. 
ni ısöylcınlt;tlr. Elçi garp nımf küresi 
llmanl<ırında bulunan 120 bin ton hac
mindeki Yugos!Av gem11erlnln lngil .. 
tereye tcrkcdileceğinl de bildlml{ıtlr. 

wtı <.lurıruıdan bombardımıı.xı edil • 
ın1§tir . .Avcı tayyarelerimiz, ;it{:~. 
lenle bulllllmuşlı.ırdır. Tayyarele. 
ri:uizin hepı:ıl Uslcrine dönmüştilr. 

ALMAN TEBLtGt 
Ilerliıı. 18 (A. A.) - Resmi 

tebliğ: 
Şlıuli Yuna.nistanda. aracl ~ 

lüklorinc, fena ha.va !!artlarma ve 
yolların kpıı.tıllnış bu.lu[)Dlasına 
rağmen ça.rpIŞIM]'Q.r vukubulınuş • 
tur. 17 binden faZ!a. oElEi.r a.immış, 
25 i o.ğrr olmak Uzere mllleaddit 
top iğtinam 'e mitrnljlözle mu • 
cchlıez 12 !n~liz otomobUI tah • 

1sm e 
0 

•• ,. yere ' 1 sablancaya gelm~ttr. Bu r:fyaretıer 1 reye ve sen~ral dö Gole karşı müda.. 

gcçirı T can ovasına dUı;ıtük. nJı: &ık uçm&ldadniar. lıulu::mıaktndu:. 

Avcı ve bombardnnan tayyare • 
lerimlz, kara. kuvvetlerimize mil .. 
znlıeret için bütün gün. faaliyette 
bulunmu ı1nrdı:r Dil.5ZXU1n r.:ı.üna..~- rip edilrnicıti r. 

( a.ş t:ıro.fı 1 nclde) 
CEPHE YARILMAMIŞTIR 
Ecnı 19 ( A. A.) - Atinadan 

Isviçre' aJan:-,ma bildiriliyor. A
tinaa. ge~en son haberlere göre 
Almanlar, Yunan • Ingiliz cep. 
hcf..İnı yarnıağa muvaffak olıı
ma'!lı:-1 ard,r. Bunu."lln bera:~r, 
At:,1:ıtl:ı. , r..zi:; ~tin fevkaHide 
cidd. oldu~'ll gızlennıemektedir. 
Dlyevm cereyan etmltete ol~ 
fcvka!V de cetin muharebelerlll 
tafsilatı almmamrştır. 

Berlin, 10 (A.A.) - Yan rcsmı bir 
membadan bil lllyor: 
Yabancı •rı.ıhfiller, .Alma.nyanııı 

M:oskova bUyUk elçisi kont Voocter 
Şulenburgun hıılcn Eerıiode bulunmı:

sı bahsinde mıı•r. at lstemişlcrdlt· 

Alman huriciye nezn.rcU, bUyük elçi.. 
nln .tıa\en B rl!ııde olduğunu teyit ct
ml§tlr. Alman hUkCımct merl.czl siy~ 
s1 mat. ffikri Moskova bUyUk clçls~

nin nezc.rcte izahat vermesinin nı"h
tem .l olduğu !lkrlndealr. 

• 
mıra ı 

Deniz üslerini teftiş etti 
Berlln, IV (.~.A.) - D.N.B. bildiri

yor: 
Amiral Raeder, son gtinlerdc, ışpl 

aıtın'!:ıkl nrnzlde deniz üslerini zıyr.
ret ctmıatır. Amiral P..eedcr, ayıu zıı.. 

ıruuıcta. Atlantik muharebesine işti

rak ctmi9 olıın cUzUtnı:..1lıın da tefU~ 
eylemiş ve bunlarm tam hazırlık v.ul
yctı:n~nl mUB.§hede ctmlt§lr. 

Romanya ~ 
Tedhiş hareke leri 
hazırı uyormuş 

Başvekil bir beyanname 
neşretti 

IJükrC§, 19 ( A.A.) - Başve' 
kalet tarafından neşredilen bit 
tcbliğue d61iliyor ki: 

Millet ve devlet düşmanlarJtll 
bir takı.rıı tethiş hareketleri h~ 
zırlamakta olduklarını haber ıw 
lan hükumet tütün teth;şçil~ 
ve onlnrm gizlenen şeflerine n.-ı' 
bcr verir ki, içtimai mev!dlcfl 
her ne oluma olsun derhal idaJJI 
olunacal;lardır. Millet, çalışmtı1' 
ve iyileı:ımek için asayış ve sn· 
kılnct istiyor. Millet :nıeıı:fuat. 
krinin kendi geçici ihtirasll'.U111-
da.n iistün o.duğt:..:ı.u nnlu.ı"lll)-atı' 
lar imha cdilcoektir. 

Bu huı:.usta lıUkfunet. devlet 
menfaatlerini veya mevcudiyeti' 
ni tehlikeye koyaca:·c bir takııı1 
cinayetleri idamla cezalo.n.dd 
kanunun hükümlerini hatırıaut• 

Sovyetler·n ç·ne 
• ardnnı 
Çuul4ing, 10 (A.A.) - SOY)"Ctı<f 

bırJlğl hUlttlmeti, ÇiDe Sovyet ~; 
mmın Gcvrun edeceği hakkında \.'~ 
Moskova bUytik elçisi Şao Litzi vtı6~ 
tasile teminnt vermlıstir. BUyük elÇ 
nin Molotot'la yapt:ğx görU~me lıakı.'11' 
da tnm rapor, dlln akgam Çl.ı:ı. hUJ<C' 

metln!n eline \•asıl olmu1;!tur. ,Jı 

Roytcrln Çunklng &lAlıl) ct.t.c.r ııı ııO' 
fillerinden 6ğrendlğlne göre, Çin 

1 
yUk ciçlslne, SovyeUer blrllğlnln çuı 
kafl'ı oınn slya.eeUnin Sovyct • Je.~ 
b!l.nrJ.,:'1lk pnlttm".::ın müteessir ol~ 
dtğı ve So.-yet htikfuneUnln Çine > tlY 
dıma dcvıı.m edeceği teminatı ,-c 

mı~. ti' 
Çinin ~o:ıkova bUyük elç1stntıı 

1 
poru, Çunl<llll:'de hUk1)mct llılerıerlP 
ol.."Ullillu~tur. 

Takıın.."Pao Çin gazetesi, :J~ 
yanm, Sovyet • Japon paktmm 
ne rağmen, cenubl Pasl!ikt.a !~~ 
tc ~mlyeceğl ve Çinde de bW'r 

tanrruzn knlkıruyac:ı.ğ:ı fikrln~ 

JL\ l'IP BLOKNOT - 18 ~ (41 

me. gUnU fçlnde ingllizce notlar >;:: 
birkaç ı:ay!ıı.dın ibıı.rct b!r ~.o....Af 
Bıılı~apı civarında dl1§11rlllın~:11 
Sa.bt~l.:ldcn ba§l{a kimsenin falnC 1;~ 
mtyn.cak olan bu noUan bul:ı.nIIl 
ber gazctc'Jl idare ~:'lesine ı;ö:ı1cı'11l 
lnsa.nlYct ııamm rica cdlllr. 
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an 
.,. - 1 

• alan 
Znma.n 7J\Jllan gazetelerimizde 

köycillük makalelerine, köyliiniin 
knllJllllın5ı hal&mda öğtltter ve· 
ren yazılanı rastbrız. Bunlıın ya
zanlar, lıöy kallunm. ı. ıira.nt ha· 

reketlcri ,su derdi, köyiünün btih
saı lmdrctni arttırmak meselesi 
ctrnfındn ortayn tirtakım fikirler 
ntnrlarkcn bir rl;.1 nakaantı gibi 
Amcrllmrun ~ip ettiği l•öy siya-

temlerini tatblk:ı dt'~I, bu giin~ 

kadnr yapılan hanlloler gibi bU -

Bayra n~n f" kala de olması için 
güzel bir prograın hazırlandı 

) ük hamlelere ihti. ~ varilır. nu
mm için c1e, köyliiloıimWn istnı

sal verimini lmrurnak, u;lah clmc:k 
kMidlr. nu i-:ıler h:ışıwılıp, ho.yırlı 

,-e faydalı nctfocJcr alındıktan 5011 

23 Nisan Çocuk Haftası programr
nı tesbit etmek Uzer dlln vUO.yette 
Vali roua\·inl Ahmet Kınıt;ın ba~kan· 
Uğınd.ı bir komısyon toplnnmıctır. 

Komisyon, B:ıyrnmın mufa . .,al bir 
pro:;rnmını h:ızırlamı trr. 

etlodcn bahsediyorlar. Orada tat
bik edilen köy knnunlarmd:ın, zlrn
at 'c istihsal t1isteınlcrlndcn illıam 
al;ı.rr.,k fikirlerini ıniidzfa.nyıı lml

kıo;ıyorl:ı.r. Amerilm<la, köyliinlin 
rc-f· hı, foproğm \'erimli bir hale 
geJm~f IC'i•ı, şu usuller latbik c.dil-

ra yurdumuzda Amcr\mn fonnli!

leıinl tntblk cdcbHldz. O znmıın 

bu uı.-ııllerdcıı l~tlfci!c crntcl< ı,a- ' 
bil ol:ıblllr. Ilugün, hunlıırdaıı foy-

Progrnmm mctnlnl aynen veriyoruz: 

lSTANllUL :ım;nKrn•J: 
~3 nisan perşembe gUr.U saat 14 te 

Bcyoğlunda Fro.nsız tiyatrosunda bll. 
yiılt bır mUtıamc:-e t"rtlp etm! tir. Bu 
mUs:ım re gUnU çocu'•l rn pa ta. san
do\•lç, reker dıığıtılacaktır. 

ektcdir, bizde de lıö~·lc yapılması 
ı· undır, <llyorlar. 

l•'il-drkrin, hn·ı>lyclcrin, f'İ .t!'m
lt'rin h'ÜZC'lllğinl, clıl"mmiyctini in 

l "•r c~lenlcrclen def"füz. Fıılmt, 
buııla:-ı lıi:J'fm ltliylcrimlzde tat b: •• 

<'t~cı. imlllını:.ızclır. Çünkü Yesatt 
Yo!>tur. "\lnhm, ne dunıyoruz'!,, 

<1iycnlcr olabilir. mnı a~ac:ık? kö~-
1 • mı·': •• Ond:ı p:ırn n"'N'de! l\f' • 
fs"'l"rl br.mbocıtur. llil"iiru:t mi nl-
ın :' O, bUt~eslnfn rfı.pC'!ine göre, 

~i"nc.t run' im~lcrl, pullulıln.r, fıl<'t· 

l"r s!lhn:ı ıp kiiyUlyc d:ıT-ıtı~·or, 

ht'r ı::Un, h<'r fır<.;:ıtt:ı köy lı;1c>rl~ le 

al ' 1 r olrıyor. 1s!ih alini nr1tn·· 

nı 't 'c mnlmı yüksC'h fiatıarla 

" ttırmak l 1n icıı.p c>ıkn ~ nril•m da 
b•ılunuyor, bir lmlinıe ile, kö,ylc-

riınJzin çehresini dc~'1şt1nneı'"C çc.
lı ı~or. Daha fazlnsmı bc1'lcmck, 
rı"hay<'t bir büt{'c mcselcdcUr, bu 
l rı nvırdı~·ı ııaradan fazla.'imı sar. 

r c<!"m ~. zira ba kn şeyler de cn-
ıl '1 rdım bekliyor. 

: i.ib:ırlıı. bazı muharrtrlf'ri -
rnlı.in <lcdiklcıi gibt, lıliki'ımet yar
<lımlyfo, hiikfımct pıı.rasllc, l<liJl<'

:rlıni ·i AmcrikB köyleri halJne ge. 

tlrıneğc, Amerikanın kfiylü kal
kınması formUllt'rlnt tatbY.< ct.nc· 

;;-.. fnfürtn ~ oktt!r. 

Şu hnldc, l<Ö) r.üliik sın·a:ırnıla 
llluznrrer olmıık için, Ameri!m hı• 

• dıılanıwnı;ımıza hiLlm innncrmız 

~-oktur. Hem, sıhhi ,;artı ı fon 
m:ılırwn 1 ha~.rat, inln1ülmnızm fc
yizJcrlndcn dahıı çnbuk i Ufııdc c 
<len mcmhııh:.rm<1un ölçUll"ıniye::ck 
l.:n<lar iptld!I.! oln.n l<U~lcrdc, Amc
riım.nm ı.öy kıumnlcrı, ziraat u
'ıullerl n:-sıl tatbll• cdilebmr. 

nı:rfmlzce, Am~rlJ>a usullerinin. 

hilmcnı nelerin tutb:.tmc'!n.n C\ vcl 

~ aııılncak ~ey ~unhuclır: 

ı - Küylii~·ii, miista.h!ılllcrimi

:.d, de\ lt:tln irş:ıll<flr c'i altın<ln 

tcc;klluf lunclnmıık •.• 

2 - l'iirk köyl"icıünli lmnnat
lifır, mütc,·cl<kll olmaktan lmrtar 

mal<. 

1nlulfıbmıız, önlhntizdc nll•ayet

siz bir yUks<'lme !Hemi açmı5tır. 

lllz, bu yi1'.ı: e:.lcre, her gün <lalın 
~·ükscklere crl .. mcl< ıçuı c.ıı.nla 

b~la çalı~ıyor\17., Köylllmüzc nş -

lam:ıl< lstcdif;lmlz ruh dn, bunı!nn 

başlla bir nıh o!nr.ıı:7.. Ve ni'ı:ıyet, 
bu, Türlt lnl<•lfııu;ılr.rmn.l b:ıJn ge
len \'a1:lfclcrindl'n biridir. 

CE'nıı.p ~clınh<'ıhllnin <:u siizUııU 

da.ima hnhrlıynhm: "ı-;ı.ıp hiı:mt>k 

mc:1f1glli be~erfyenln en nceibldir: 

Toprnl< ne yalan öylcr, ne yalan 
dinleri,. 

Hem knptnnda, hem tayfada 
keramet: 

Olmasaydı, bulur muyduk 
selamet? 

LAEDRi 

sineınasınd a 
BUtUn tı.tanb:ıl h:ıllmu <'M:p ve feflhlr ı>d~n 

r o' 
l\IELWİN J>OllGLAS ili\ hı'raber ~'Dmttıtı 

Dahi rejisör ERNS'l LUBl'l'SCJH'ln &aheıserl 

en Kadı 

AD.\Lı\ R ((A7u~ J(OLU: 
23 nı an sabahı BUyültnda cumhuri

yet meyd:ı9ında yapılacak töreııden 

sonra çocuklara şekerler değıtılııcak, 
ak nın l!!lnt 17 de BUyUkada iskele 
gnzınc• unda bir müsamere tertip olu. 
nnca'<trr. 

HEY8}1,UADA NAIIJYE l(OLU: 
:!3nlDan gunU cumhuriyet meydanın 

da yııpılac:ık Ulrcnden sonra, Ul< oku'. 
da, hlr tnkbc mli!mmcresl tertip olu. 
nn,.al< ve çocuklar ıırabalnrla gczdlrlle 
c ittir. 

r. \(\(Rl(Öl' KAZA noı.u: 

23 nisan müno.scl.>ctilc kendi mmtn. 
kası dnhillndekl çocııl<iara halkcvi, 
yahut Bakırköy bez fabrlkne1 salonla. 
rmdıı q~l nccll bir mUsıımcre vcreccı •• 
tir. 

BEVOGI.U liA7,A liOLU: 
2::ı n:s:ın münasebet lr, 60 kız, 60 

erkeı< olmak üzere 120 çocuk b:ıştnn 
aş::ıJ!ı g1ydlrllccek, gündüz Malcslm sa
lonunda bir çccuk balosu veriJccek, 
çocuklara hokkabaz, kukla, karagöz 
gös rtlcccktlr. Ayrıca aynı gllnUn 
gcceııl ı:ene Malcsim salonlarında mU
es'>e.3<ı programımı ilrı.veten DUmbUllU 
lsm:ıil tarafından bır gece eğlencesi 

tertip oiunacaktır. 

ŞİŞLİ NAtnYE liOLU: 
23 z lsan günü P:ıngaltıda Tan .sl,nt'. 

maSlnda Rabnh 11aat 10 dnn b:ıı,ılıynrnk 
ı 1 e kadar ı;:ocuklanı bir müsamere 
verilecektir. MUsamercdc karagöz, 
boklmbaz, kukın vardır. Şişli nahiye. 
si aym zamanda gürbUZ çocuk mUsa. 
baknsı hazırlamıştır. MUsabalcada ks
zananl::-ra hedıyelor vcrllccelctır. 

TAK~tM NAHİYE IiOLU: 
23 nisan kendi mcrkezlerlnde 50 ço. 

cuğu baııtan aşağı ~ydlrclccklerdiİ'. 

1 El'.U1'0Nt~ KAZJ\ IU>LU: 

23 nisan gUnll, sabah saat 10 da 
nahiye mUmessMeri ve beraberinde 
getirecekleri çocuklar, Divnnyolu ço.. 

cuk l:Utllpbaneslnde toplanacaklardır. 
Dııhn sonra kUtUphane mUdnvimlerlle 
birlikte GUıhanc pnrlcmn ':"lclllccck ve 
Ataturlt heykeline bir çelenk konacak 

- tır. (Jğledcn sonra, saat 15 te Çarşıını~ 
pı çocuk d!spanserlnln ve Alemdar 

- çocuk yuvasının kUşaUnrı ynpılacalt 

ve ·ııaat 16 dn da Divanyoln çocuk itti_ 

tUpbanı:'slnln altıncı yılı kutlanacak.. 
tır. 

ALEi\IDAU NAHtl"E KOI.U: 

23 ni•nn gflnii aktta.ma kadnr çocul< 
tara nokkubuz. kukla gösterilecek ve 
monolot.l::ır söyleneccl:tır. Ayrıca 20 
kız e 20 erkek çocuf:'u da g!ydlrllc
cektir. 

Memlckctimlzde ilk dc!a olıırnl< TOıtl\{'E ye 'J'EliNllH•LOlt (lnbli rcııl<Ji) \"l' son 5 en nln en 
r··· .. unm Hl -ıı 

AMUı oO 

BBl" \ZIT NAllllı'E KOl,U: 
23 nisan gUnU çocuklara şeker ve 

kuru yemiş Clağrtılncak, a)'Tıca 60 ço. 
cuk ta glydlrllecektlr. 

E:\ll!lıÖNO NAJitl"E ROLU: 

2i n!ran pazar gUnU, GUlhnne par
kında c;ocuklar için eğlenceli bir mli.. 
sıım:ı-c tertip olunacaktır. A)Tıca 20 
kız :!J Erkek çocuğuna eiblse ve kun. 
dura da(;ıtıl:ıcaktır. 

IH'lUKAl'I NAHJl"E liOLU: 
23 nısan gUnU Cinci mey&nında 

muhlel!l eğlenceler ve oyunlar tertip 
o:uuacrık, çocuklara şekerler doğıtııa
cak, o.rrıca 60 çocuk giydlrilecekhr. 
l\OÇt'HPAZAR .1'"Alll'.n!: KOLU: 

23 nl.-JııJa giydirilecek çocuklarla na 
biye lıudutları içinde bir yUrUyti8 ya
pılacnh ve akşam da gençler birliğin_ 
de b!r ınlisamcre verilecektir. 

(r,1·t'1• KAZA liOJ,U: 
23 rı!snn sabahı, yapılacak resm\ 

mcrMinıdcn sonnı 900 çocuğa kır eğ. 
ıcncosı tertip olunacaktır. Saka ha. 
vuzunJa oyunlar tertip olunacnk, çeo.. 
culcıura fındık UzUm dağıtılacak, ayrı.. 
ca, 900 çocuğa peynirli pide tevzi o. 
lunacnktır. 

KAOiliÖ\" liAZA J{OLU: 
23 ıııııan gUnü Fener stadında bir 

toplantı ve tören yapılacak ve çocuk. 
tarın bı.yramları kutlanacaktır. Hava 
mUsaıt oimııdığı takdirde bu mernstm 
mekteplerde yapılacaktır. Hafta için
de bazı kaza ııı..ınckteplerl salonların. 
da ve Kızıltoprak ~alk partisinde ço. 
cuklıl:- için kora.göz ve kukıa oynatı_ 
ıacn•ttır. Erenköy ve kıztltoprnk na. 

' hlyeleri de ııynı şekilde hareket ede-
celtlet'dlr. Bundnn başka Er~nköy 

nahiye kolu tarafından 50 çocuğa el. 
bise dnS'ıtılacalctır. 

l{ARTAL UAZA IlOLU: 
23 vaan günU aabah saat 9 da ya. 

pılacaK xesmt bir mcras1mle hnfta a. 
çılacak. ve hıı!ta içinde, 150 çocuk 
tcln Yakacıkta bUyük bir kır eğlen
cesi tertip olunacak çocuklara yemek 
verllce;ektlr. 

(İstanbul ve Beyoğlu ~emtıer!ndekl 
bUtlin sinemalar bazı seanslarını ço. 
cuk esirgeme kurumuna taba!a etnıl.§.. 
lcrdlr. Kurum gubcleri kendi mmtaka. 
lnrı dnh!llndcltl mektep çocuklarmm 
intizamlı b~ surette ve bir program 
dahilinde sinemalardan tstlfadelerinl 
temin edeceklerdir. 

Türk Gecesinin tehiri 
Tilrk H.ultür nlrllğlndtn: 
Hl.4.19U tnrlhlne mUsadlt Cumar

tesi .:Icşnm1 Taksim belediye gaz.ino
sunda yopılacnk olan BllyUk Tilrk Ge

ceııi g!SrWcn !Uzum Uzcrlne rıtmd!l!k 
tehir edildiği ve ikinci toplnntrnm ta· 
rlh! ayrıca Utm edileceği davetiye hA• 
mlllcr!nln ma!Omu olmak Uzere lll\D 
olunur. 

Oğretmenler Yardım 
cemiyetinin kongresi 
Öğretmenlere yardrm rı?miyeti 

y11lık kongre0 1ni burün saat 14 de 
Eminönü halkevi ıınlomında yapa
caktır. 

Şubeye Davet 
Emln!inu Askerlik Şubesinden: 

ı .. ıse \-C daha yUksek okul mezunu 
muamelesi tekemmUI etml§ olan kL';a 
hlzmeUi askcrl ehliyetnamesi olmı

yanıarl1:1 yüksek askeri ehllyctnam~i 

RAl\IA JE 
u 

j) 
SÖZLU ( • 1mlkf\lor 

olnnl;ı.r 28 Nisan 941 tarihinde Yedek 
Sub'ly okuluna sevk edileceklerinden 
şlmdı•len şubeye gelerek kayıtlarını 

yıı.ptırmaları, gclmlyenler hakkmda 
. , I knnunt takibat yap.ıacağı illn olunur. 

( 2 DEVRE 16) 
(l<ISIM BiRDEN) 

ama, m~Jıır.t~fı~!ll!il!~~~ 

i M sineınasına koşunuz 

k 
gCırUlm mi.: m-Hırr.: ·yctl~ dcvnm edl~·or \Jr t l dl' tenzııntıı matine 

Yeni Neşriyat : 

İslam - Türk 
Ansiklopedisi 

12 inci sayısı lntl.pr etmiştir. Bu 
nUshadn lslO.m dini tarlhlnde alle: 
Pr!. Htıllm Snib, Kur'ana göre alio ve 
IJugtlnkU aileyi tehdit eden tehlikeler: 
Ömer Rıza Doğrul. TUrk1erde aile: 
Ankat"S Dil kurumundan Şakir OlkU· 

<l\ t<ışır, I<anunu Medeniye göre aile: 
Temyiz mabkemesl reisleri Ali Him
met, F'unt HulOsl, Fabrettln, Haz
reti Aliye hususi surette tebliğ edil· 
mi§ lılr hükUm olmadığı hakkında 

Hazrett Alinin beyanatı: Diyanet Rl· 
yaııetl tlzaınndnn l'rof<:aör Klmll Mi• 

Çocuk ruhivatt 
E . . - -

Çocuklarda mitomani 
-2-

Bu tipten bir kız arkadaşları· 
ru durmadan öğretmenlerine şi

kayet ediyor, onlara aslı astarı 
olmıyan şeyler anlatıyor, yeni 
yeni masallar uyduruyor, baba. 
sının kendisine servet bıraktığı
nı, tam ve milkernmel bir sıh
hate malik olnn ve yaşayan ha· 
tasının öldüğünü, birinci sınıf 

zenginler gibi gömüldilğtinü 

söylUyor. 
Bu uydurma ve mitomaııi ba· 

zan zararlı bir şekil alabilir. 
Mesela bu gibi çocuklar başka. 
larına iftira etmekten çekinmez
ler. 
Yukarıda zikrettiğiniz çocuk 

bir gün arkada.slanndan birinin 
b:ıbasırun dolandırıcılıktan mah
kfım olduğunu söylüyor. Haki
katta ise bu adam para husu· 
sunda sıkıntı içinde olmakla be
raber bütün şerefini muhafaza 
ediyordu. 

Ç.ok güzel ola.n bu kız başka· 
!arının hosuna gitmek için elin· 
den geleni yapıyor, arkadaşları
nın üzerinde hoş tesir yapmak 
için uğraşıyordu. Övmelere ve 
azarlara çok hassastı. Yolda biri 
dönüp arkasına baksa bunun 
kendisine ait olduğunu zanrıedi. 
yordu; sınıfta öğretmenler gU· 
lilmsiycrek söz söylemeeeler 
kendisine kızdıklarını zanncdi· 
yordu. Bu çocuk için en zanırl 

ol:ın ~ey herkesi yalruz kendi.sile 
mt>ŞgUl etmekti. Yaratılışta kıs
kanç olan bu çocuk çok zeki ol. 
masına rağmen tenbelliği yüzün
den iyi bir netice alamryordu. 
Yapılan muayenede çocuğun ka· 
ra ciğerinde bozukluk olduğu 
görUlmüştür. 

Uygun tıbbi ve ruhi tedaviler
le birlikte terbiyevi çarelere Je 
başvurulmak suretile çocuk bir 
dereceye kadar iyileştirilmi(1tlr. 

Çocuk başka bir mektebe nak.. 
!edilmiştir. Orada yav&.!J }'1lV&I 

çalışrmya ~lryor. masal ur 
durmaktan vazgeçiyor. 

* * :Jt. 

Tereddi etmiş çocuklarda ek· 
seriya mitomnniye rastlanılır. 

Bunlar başkalarına iftiralar ur 
durmaktan çekinmezler. Bir ÇO

cukta fena itiyatlara (on.anişme 
- istimna) tesadüf olunduğun
dan doktora götürülüyor. 
Sorgu esnasında çocuk bulundu
ğu mektepte herkesin aynı şe-

yi yaptığını söylüyor. 
Diğer bir çocukta annesine sı. 

mfını geçtiğini söylüyor ve ona 
kitaplar aldırıyor. Halbuki biraz 
sonra bunun doğru olmadığı, ço· 
cuğun eski sınıfında olduğu. 

yani sınıfta kaldığı anlaşılıyor. 

f~na bir kadın olduğunu, ahlak_ 
sız bir adamla evlendiğini sör 
lüyor. 

İftiracı mitomani daha ileriye 
gidebilir. Netekim bu çocuk ev· 
de kendisir:e yiyecek verilmedi_ 
ğini söyliyerek gelip geçenlerin 
merhaınctlcrini çekmiye çalışı

yor ve para i~tiyol'du. Hatta 
bazılarının bu ma '·satla elbisele
rini parçaladıkları görülmüştür. 

Mioomani nadiren yalnız bulu· 
nur. Ekseriya başka hastalık

larla beraberdir, daha doğrusu 

bunlarm bir üadesidir, bir çok 
hallerde tereddi ve isteri ile iş
birliği yapar. Bu:-ıdan mads. 
mitomanide birçok ruhi muva. 
zenesizliklcr de olduğu gibi te
essürf hayatın da rolü vardır. 
MadUnlük hissi ile rekabeti 
bunlar arasında zikredebiliriz. 

Bidayette ~k doğru ve sam.i
mi olan bir çocuk durmadan ya
lan llÖylUyor, mektepte vazife
lerini ya.pmamağa ba lıyor. 

Fena not almca saklıyor. ?tlt· 
hayet bir zaman geliyor k; lir 
euk her ~yi değiştiriyor. Buna 
da sebep babasıdır. Zira bu a
dam asabidir; oğlunu sebepli sc
be~lz azarlıyor. 

• * ~ 
Şimdiye kadar gördiiğiimüz 

misaller bize mitomaninin bir 
çok sebepleri olduğunu göster
mişlerdir. Cinsiyet, karaciğer 

de mevcut bozukluk, madiinlUk 
ve rekabet duygusu, şiddet, te
reddi, zayıf idrak, ilah... Onun 
için' bir çocuk ~ sö:Ycleme
difi mman bunun sebeplerini a
raştırmak ve icabeden tedbirlere 
başvurmak zozundayız. Bunları 

kısaca görelim: 
1 - Mitoma.nl ile yalanı biri. 

birinden ayırmalıdır. Ve ka.fr 
yen §lddete müracaat etmeme
lidir. Zira bu ynlnTZ aksi netice 
verir. 
il - Çocuğa, anlattığı ~yleri 

dikkatle tekrar ettirmeli, ha.ki. 
kata uygun olanlarla olmıyanla" 
n biribiı·inden ayırtmahdır. 

m - Mümkün olduğu kadar 
her def asında hatalarını göst:er
meli, doğru ile ynnlrşı tefrik e
dinceye kadar kendisine inanıt. 
mıya.cağını zmmen anlatmalıdır. 
ıv - Söylediklerini tahlil et. 

meli, doğru olmtyanlan tahlil 
ettirmeli. 

V - tcabederse aile muhitiI1"' 
den umklaştmnalt, mektebini 
deği!}tirmelidir. 

VI - Tıbbi tedaviyi ihmal 
etmemeli. 

Bu tedbirler alınacağı yerde 
çocuk azarlanrr, onu doğru söy
letmek maksadile bir cehit sar-

* * lf. fedilmezse, haksız olarak zan 
Mitomaniye tutulmuş çocuk· ı altına alınır ve cezalan<lınlırsa 

lardan bazıları daha ileriye gide· 1 çocuk artık itimat etmiyee<?k, 
rck ebeveyinlerinin fena niyeL kendisini sakltyacak, ceza ve ha_ 
!erinden şikayet ederler. Kızlar karetten kurtulmak için dah:ı bo 
babalarının kendilerine karşı kö- cerikli bir yalncı olacak, bu su. 
tü durumda bulunduklarını, ü· retle fena :ın!aşılmış bir terbiye 
sat etmek istediklerini söylerler. kUçUk hulyacıyı hakiki bir ya· 

Tereddi P.tmig kızlardan biri lancı, kurnaz ve hilekar bir '-ar. 
aybaşı oluyor. Fakat bundan hk yapacaktır. 
annesini haberdar etmiyor. Kom HALiS ôZGtl 
şu kadınlardan biri kızm elbise. 
lerinde kan lekelerini goruyor 
ve bunun f:ebebini soruyor kız 
da bunun Ur.erine annesinin çok 
ayyaş bir kadın olduğunu içtiği 
zamanlarda kendisini vücudun· 
dan kan çıkıncaya. kadar dövdU· 
ğünü söylüyor ve bu defa da ay. 
nr halin tekerrür ettiğini illve 
ediyor. 

Yedi yaşında diğer bir çocuk 
ta bir kabahat yapıyor ve anne
sinden azar işitiyor. Bunun Uze
rine çocuk annesinin üstüne atı. 
lıyor, onu tahkir ediyor, yum
rukluyor, tekmeliyor. Bundan da 
hıncını alamıyor, eokağa fırlı· 

HABER 
t.f er •• gun 

sahife 
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1. lVa.r mir oun zwar bewusı;t, 
cbss wobl gar p;eistlklu~ Herren 

l'ich mit solcher Kunst befılsset 
\\ic denn der ~·orig Pnst.or in :u.'
deJby~ dn.rln gar sond("rbar ı::"C'

b<ıhkkt -.onte gcwcsen scin; .ıuclı 

das solches, wenngleirh kein end· 
gluttı; Prı<-ttım mit dem Seelcnf<'in~ 
de, so doclı eln freveJi~ Spiel um 

ScC'l' m1d S<'ligkeit sei, so bei dc'r 
m<'n<ıchlichc11 ~~chwachheit gar 
Ieirht in das ewige Verderbcn 
führen könne: sahc atx>r g1eicber 
weı..,c, da,ı.;s d.i<'se Leute denı Uor
baort'n s<-in<'n Reichtam neideten, 
ibnı auch ııuJsii.tzig1 waren wegen 
selner Hoffart unı1 sclıon von ~ci
nes Vatel'S wcgeu nicht verga.
f>Co konnten, dass selblger gegcu 
.ıer Gemeinde wmen Si<'h e-in~n 

F..ınpor,;;tubl in ll<'r Kk<'lwn ıJm:ı:·b• 

~eset:r.f't. 

Z • •.• Sclırit alı<o, \lİt• ich dem 
llofbauren cla.r,, ,.<'rsprochen, nm 

andern Na.chmittages nacb der 
PredJ;.'t über die Bi~<'hofshölıe den 

Fnssc1i~ :r.u elem Bof hmab. 

8. Da iclı herzutrat, la~ da.-. 
~ros..<;.e Gebiiu ~a.r ı;tftle unter sei · 
nen altcn Eicbbanınen; bctlte 
auch ketn Hund vom Flur heıans; 
r.ur drolwn in de-n Wipfcle e,,.hu• 
Tı~n <He ElstenögeJ ein G.-•·:raf'lt

zt>, a.lf) ob -:le hler ılie Wacht a.m 
· Hl\lls.e lıii.tten. 

4. İndenı vema hm lt'h einoo 
Trltt liOD drJnnen, und d:ıA ıı.ltc 

Baurenweib, ı;ıo in der N-acl>t r.e
naten '\"on der Hoohzett abgerufeo 
hatte, öffnetc dJo Ha.1Rtiir; dabei 

hattc sic <>inen langen W~Jl<-n

struınpf in If&ndcn, an w<'ldwm 

f''e ıı;ogfeich wfedt>r ı.u !<! rlcken 
fortt"uhr. 

5. "İst ijr d<'S Pri~t,('r" Sohn ': 0 

frng "if'; und n.ls ieh das bejııh<' 
1e, tat si~ ein Zimmer aof 
ı:-.a.gt-e: 1'Geh Er nur hmeln; 
r,teht nuch · etne Faulbtı.nh ;ı 

wilJ den Rau.ren rufeıı." 

UIH1 
ela 

ich 

REN ATE 
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Garbi Anadolumuzun gi.l.zel ş-e 

~ . . . birleri arasında lznür birinci gc. 
L Hatta kıhsere mensup kımse- j lt'rse T'\-n · ı· ıl -'·k k ·k· · 

• , .v<:.· ınz ı m t 121{ a ı ıncı. 

'erin bile bu türlü bir san'at· d" 
ır. 

meşgul olduklarını 5üph"siz bil'-
Deni.ıli vilayeti cenubi gaı bi 

yordum, m<'se!a sııhrk Medeibr 
. .. Ana.dolu.da 28 - 30 ş..'l.rki tul ve 

papazı bu husu-sta kcndıne has hl'- 37 "S d . 
1 1 . . . 

1 
--...ı crccc ı;ınrn arz arı ar:ı _ 

n('rler gösteriyordu: kez'.!. bılı\'O!• d d · sın a ır. 
ılum ki bu türlü şeyler "Ruh'' un 

Şimalden Manisa, Kütahya v~ 
Jüşmam ile kat'i bir anlm;ma ol-
masa bile ruh \'C uhre,·i saad~t i- Afyon ile, cenuptan Burdur·. Is.. 
qin dine uyİnayan bir oyundur, parta V<C şarktan !\hığla ile garr,ı. 
insanların zaRflı:ırı dolavısivlc dr~ tan da Aydın ile komşudur. Ib 
pek koiavcn ehl"di d"li'l~tC' ~UriH·- güzel vilayetimizin mecmu mesa 
lC1yebilirler: foknt ayni sureti<:.> • hası 9975 kilometre nıurab'.;~ı· 
görüyordum ki bu adaml:ır c;iWi:k dır. 
sahibin- zl'nginliği yüzünden ha• Denizliye gitmek için iki yut 
set besliyor. onun Jtihir ve azıı.me. vardrr. Biri kara yolu, diğeri de
tiı::.e k::ı~r hınrlanırnrlar ,-e evvel- niz yolu. 
ce baba~ının. kiHs~ meclisinin ar· Haydarp:ışadan kalkan tren 
zusu hilifma kilt<ıed<' t>ir makam il Afyon üzerinden Denizliye gider. 
i~galinc mm•rı.ffak oldu~unu um·. Bir dı:! !zmi:r tarikile Denizliy~ 
tamryorlarlı. gitmek r:ıi.imkündür. 

Haydarpaşadan trenle İzmire 
gitmek istiyenler büyUk bir za_ 

2 .... Çiftlik sahihine sö:ı: veımiıı . m:tn kazanmış oim~zlar. 
ol•Juğum gibi. öğle sonundaki \"R· j Haydarpaşadan Denizliye ka. 
ı:>:dan ı:.:onra. plekoposlar tep~si u.

1 
dar tren ücreti ikinci mevki 14,5 

zerinden c;iftliğe giden patıkny:ı lira, üçüncii mevki ise 920 ku. 
indim. ruştur. Talebeler yarı ücretle S\:!. 

S. Ben oraya yaklaf;rtkPn büyük 

bina koca.mış meşelerinin nltıJıda 

derin bir sessizliğe ,gömülii bulu

nuyordu; avludan hiçbir köpek 
havlaması: aksetmiyor, yalnız, yu-
karzd::ı., ağaçların tepelerinde snk. 
sağanlar güya burada c•;i bekı:- 1 
yoıl::ı.rmış gibi yaygarayı yükselt:. 

yorlardr. 

yahat ederler. 
Devlet demiryoll:m idaresi :~. 

yanın t'>nunu 34,5 liraya nakle~
mektedir. Yıır'.i II~:rdarpaşada.n 

Denizliye kadar bir kilo eşy.mın 
nakli 3,5 kuruştur. 

Bazı İstanıbul anbarla.rı bur.ı

<lalti an.bardan Denizliye kadar 
4,5 k11ruşa eşya ta.~aktadırlar. 

İzmir yolunu tercih edenler 

4o, Bu srrada içeriden gelen bir haftadı\ iki. gün (pazar ve per. 
ayak sesi duydum \'e düğün goce

f:i nenate'yi ç::ı~mağa g<'lmiş o-

şembe günleri) kalkan vapurlar. 
dan istifade edebilirler. 

lan ihtiyar kö)·lü kadın evin kap·- . İzmire kadar vapur ikinci mcv 
smr açt.ı; elinde uzun bir yün r;c- 1 ki kamara 10,50, göğerte 305 
rap tutuyordu ki bunu derhal öt. kuru~tur. Denizyolları vapurbrı 

meğe devam etti. eşyayı kilo ile değil, par<;a ola. 
rak kabul etmektedir. İzmirdc-~ 

3. "Siz papa7.m oğlıı mıı~ıınu;ı: ~ .. 

. Denizli.ye giden trenlt'r !1er gi.in 
ı İzmirin Als..'1.ncak ist.asycmundan 

diye S-Ordu ve müspet cevap n~ı
mekliğ]m üzerine bir odanın kapı-
smı açarak dedi ki: "Buraya gir"- 1 

niz; işte ~u kolluğu olurallill'isiıı iz; 1 

bert çi.ftlk sahibine haber vc1·ecc-
ğim.,. 

hare.ket eder. 

iL DIENöZlLü a 
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Denızlinitn umu m.i giJr'ün üşii 

yOT§l C!J,d'fest 

HA. V ASI: Denizli '/J,denizin 
cennetidir. İklimi Akdeniz ikli. 
midir. Yazları sıcak ve kışlan 
mute:iil olur. Kışın azami .so~uJ:-
1 uk na!ı:ıs 6 derece, yazın aza.mı 
hararet gölgede 39 derecodir. 
Fakat Denizlide ne her zaman 
bu kadar soğuk, ne de bu kadar 
sıcak olur. 

600 metre irtifaa kadar rkli.r..ı 

böyh..dir. 600 metrodcn daha 
yükseı.kte ol:.ın kazalarda ıkliı..1 
sertleşiı·. 

UANZARAST~ Denizlinin d.>. 

yum olmaz bir maxızarasI var. 

dil". Memleltet!n her. lar:ıft suh~:. 
ve ~ümrüt" gibidir. Vila7et mer. 
kezinde muntamnı yollar kena. 
rmda anık i.'3mi verilen sular a. 
kar. Her ta.rofı yeşillik, ağaçlık. 
tır.· E\'ler ağa~lar, bahçeler aı-.ı. 
smda<lır. ff....avn.da..'1 ve uza.kta..ı 

pek az ev görül Ur. Her taraf fe. 
şiUiktir. 

Deınizlinin her evinde muhak
kalt bir su vardır. 

<lesi şekilli havuzlar içinden fı~
kırır. 

Denizli<le elektrik, muntaza:?::i 
asri bir mezbaha vardır. 

Bıhh; durum: Denizli cari has. 
taldı:: mıntakası değildir. Srtma 
bile yoktur. Merkezde 106 yo.t..ı. • .11 

bir memleket hastaıbanesi mev. 
cuttur. Bu hastahanede altı mu. 
lehas.sıs doktor ve ayrıca bir<}ot:. 
tabipler .bulunmaktadır. 

Kültür saha.srnda: Denizlide 
garbi Anado!wrnn en kalabalrk 
iiselerinden biri vardır. Bu li~ 
1933 senesinde kurulmu~tıır. Ta 
l~be mevcudu bugün krz Ye er_ 
hek olmr.k üzere bin be.<:i yüzJ. 
geçmektedir. 

Uerkez Denizlide, kaza ve köy 
lerde ceman 224 ilk okul vardır. 
Bun.Ia.rm 95 tanesi modern i:n.şn. 
attır. 

Geçim şartları: Den1zli miin~v 
ver bir halk l:ül:lesi ile doludur 
~Jelıir kalabalıkçadır ve Jı."llkı ga.. 
yetle iyi kalbli, misafirperver in. 
E;anlardır. Şehir kal;ı:balıık oldu. 
ğu için edcr pek ucuz de:'fildir. 
Evlerden maada hayat ucuzdur. 
Çünkü Denizli çolc bolluk bir 
memlekettir. Bilhnssa gıda mad_ 
deleri ucuz ve boldur. 

Iklimi mutedıl olduğu için her 
~ey yetişir. Bilhassa hUıbubat 

bakımından Çok zengindir. 

Hususiyetleri: Denizli sanki 
Bursanm ismini kıskanmış gibi 
tamamen yeşillikler içine gömill. 
miiş güzel bir şe:hirdir. Üstelik 
yine Bursa gibi batta Burs~.dan 
daha fazla ıhcalan vardır. Mc_ 
sil'e yerleri meşhurdur. 

KAZALARI 

Denizlinin kazalannda.n umu. 

mi olarak ba;hsetmek doğru olur. 
Yukarıda isimlerini saydığı. 

mız kazalardan Denizliye en ya. 
kın olaru 169 rakımiı Sarayküv 
kasaıb3.Sldır. 

(1) auf!iitzig = aufslssiız: zıd. muhalif, <'l"ii~mı:ın: ,i->m~nd0m 

.11ufsassig sein, birine kar!}ı kin beslemok, hınçlanma'.i.; jemımdcc 

:ı.ufs1lı>,.i . m'lchen, birlne köpiırme.k, k1'7.mak. (2) :ıuf dic FaulL:ın:C 

koromcn; tı,mbellcr ı:1ırasııın g-f lmck, snıı.sm<iıı. bulunmak. 

( LJ.u oıiitunda ukuyucularımı,..ın ~ 

ll'h-mir. ~.anıııd:lld ımrt0nlu blrlikt.e 

;,ünJ!."l'C'l'.tj! ... h-.r1 

'~\ L,.;l\'.\Hı; l'l~HJ.1FLER1. t:;ı '\iL\ 

:\1 \, l!:;i \ Eltllt;. ALil\1. S \Tl"1 

gibi tıı'f>rı rnJJıi;-ı•etJ haiz ohnı~nn lclJ.. 
ı;;I\.- iJ.:uiıu ı parat>ıı1 nc,rotunaz.ı 

iş ve işçi aTayanlar: 

* ~.~ ~,~mda yüksek tahsil görmüş 
tüı:-k.;e \'C' fransıZcayı lyi blı.:m al· 
manca, lng11lzce ve rumca konuşan 
bir bayan· 9rofe.sör. doktor, dl.ş<;i Yı!! 

bun:ı. bfnzer herhangi bir yerde ça 

Sarayköy tren yolu üzerinde 
ve Den;zliden s-adece yirmi dört 
kilometre mesafede bulunmak. 
tadır. 

Buldan ve Davas kasa.baları 

eDnizliye yakınlıkları ve büyü!~ 
olmaları sebebile tercih olunacak 
kasabadır. 

AN AL i Z ve TEORİ 

llaUf 'f!' akkuza.tlf aJan edatlar 
(Vor\;ö1·ter) i vcrmcğe devam c'd~-

~oruz: 

a. noben, yanında, yanma: lhr 
Onkel wohnt ne.ben una (d:ıt.). 

amcanız yanrmı;ı:da oturııyor: set-
1,e dich neben dcinen Bruder 
(akk.), ağabeyinin yanma (yanın

da) otur. 

b. über, üstünde, üzerine: i.iber 
aeinem Haupt (dat.) hlng ein 
Schwert, b:ı..şınm üzerinde bir kılı~ 
asıh idi; ülıer der Saclıe ( dat.) 
schwebt Dunkel, karanlıklar ( or~ 
ra.r) bu mesele üzerinde dalgala· 
nıyor (mesele karanlrklara blirü -
lü) ; das Pferd spra.ng über den 
Graben (akk.) at hendek üzel'in-
den atladı; wir 
Feinde (akk.), 

siegten über dit.! 
düşmana galebe 

çaldık (düşman üzerine galebe ihr 
raz ettik). 

c. unter, aıtmda, altına, ara.sır-

cia: der S.:hPrrıcl f.tı>ht tınter dem 
Ti~clıe ( dat.), piyano iskcr·ıl <:>sl 

masa altınd::ıdrr; un ter dlrscn 
Umstanden (dat.), bu şerait altın

da: verstecke dich untcr den Tisch 
l akk.), masn ::ı.ltma saldım; er 
verteilte tlos G<>ld ımter die Aı .. 

mi!n (akk.) parayı fakirlf'r ara -
smda dağıttr. 

d. vor, önünde, önüne, evvel: 
die ~fotter stand vor der Tür 
( dat.) anne kapı önünde duruyor
du; vor seiner Ankunft (dı:ıt.), 

gelmesinden (muv:ı.s::ı.latmc.lan) r.•:. 
vel; stelle dic Dlumen vor das 
Fenster (akk.). çiçekle ti pencere 

öniine koy. 

<'. zwischen, arasrnda: icb ma· 

ehe keineıı Untcnchied zwischen 
ihm (d~t.) und dir (d~t.), onur.. 
la so,nin arandn hiçbir fark gözet
medim: setze dich r.,ı;·ischcn flm 
(.?..kk.) und mich (a.kk.), onunla 

bP.nim a.ramd:ı (aramrada) olur. 

Evfonme teklifleri 
ıışmtı'.< !Et.emektedir. İsteyenlerin ~ Dav2.s Denizliye 49 kilometre 

İne-safededir. Fctlmt dağlık bir 
arazi üzerindedir. Rakmu 950 
dir. 

( P<?l<} rerr.Jzlne milracaatıun 

., iı...,.1'etce bir ~lrkette ıre plj·a.ııg._ 
• 1 

gı:oeıermcte çoltıtıın tecrUhell bır genç 
1 

\"aii:Th:ır.eıerae l:ı .aramakl:ıdır. An:u 
• 'lrı~ 26, kilo 78, esmer el\\ gözlll, • 

20 li•·a .na3.; lı devlet mamuru lıir gene: 1 
;, _'!:.! ya!jları a:·asında temiz bir aile I 
mzlylu ~vıcnmek ist~ı:ııektctlir. Tahsili ı 

.11< ·.•c ~·a muadili olm?l•tlır. Zenginlik 1 

~dcta·~r 13eyo~lu Ağahamam 64 numa. 1 .. ':1"~ . ·. >::.....;.~,_, •. ,,:: .. •. , ,, ,:;.... .... , 
ra blrıncı iuı.tta (J.P.) .ye milracaar e. 1 ~·;:~~~~~~~~~., :il' , '··~ .... . 

Buldan Denizliye 46 ldlometrc 

Jeb~!.rter. ı. · .. ')j; · . . ı:.....,~ ·~-M ' ·. . .. .o: .. ,.,." • mesa.f ccledir. 609 rakamlr<lrr. Bu 
rada elli yataldı bir belediye dis
panseri tamamlanmaktadır. u:ıhls nıeYzuu de~ildir. lstiycnlerln • Llscn\n ıo uncu sınıfına devıuu e

C:H.D. \Jl remz·ne ml\ı·acnatınrı - 29 diyorıırn Oğlcden soııra bOl) kalan M 
* Yaş 34, t;oy ını, kilo 78, yükeı.k !al'.llmoe Çl\lışmalır iatlyorum. 9 !lene 

tflhsil,l, içl...ısi buluruaıy.:ı.n ve devlet ı ru.nt:D!;;e tabsiiim \·a.raır ve romence. 
ınemunı. mııaşı tutarı 100 lil'a•l:ı;ı b~. ş yı çok 1)1 bll!yoroııı. P.omence ders 
k..ı. blr:ıtmi, par:ı ~ı bu1unan a!>il 1.;lr ıı~ 1 ~·ı:ı·e:J:llrım. ' l,\kalı nılle.escscle:cıe ça. 

il d 1.ı . ı~ ~o d bo vı I lrşal)iHt ve aynı znman<la tercllman.. e en ır genç .- yaşın :ı yuJ a 
m'..iten.:sip gilZcl, balık et!nde ı:nı ıo;ıe. ' lil r.ıı. yııpabWrln.ı .. , lstiyenler ~az.ete. 
rincien mıl::ı.r. ın:>:Ztsl temLo:. :ışil bir e. sinde c N • 107. Ziya ı remzıne metc. 
:ıe ınziyl~ evlenmek istcmcktet.lir. tuı) n·Urecaat edebll~ııer. 

(H.'l': 44) remzine mUro.caa.t - 17 

• Mali vaziyeti ~·erinde. orta boylu, Afdırr.nı%: 
.mmral bir scrhc<ıt meslek snhibi, 1 
c:ızip. ~l:'n ı<arışın, sUZglln !ı-1\z!ti, bn- i AşajtıJ:ı rıımu:t.lan yanlı olan o
lık etinde en az orta tahsilli tercihan 
klmsc'>i buıunmıynn (:aklrllk 7.enınn
ilk nıcvzuubahs deıtH) mütonastp vU.. 

kuyt.1c<iliır1D'lıun ~n•farına ;<>lı'n 

melctuplllrı fdarebmterui211rn her.ı;ün 

ımbııMun ö&'leye ka<l:n \o·eya ııaa.1 l'7 
cutlu ı.lr ba.ynnla ta.nı,..mak istemekte. · ılrn -.oııro aldırmaları r!ca olunur. 
dir. lstiyeuleı:- (K T) remzille mUtaca.. 
,: t <'debııtrler. 

(1. Hevcı:- 8) (M. 136) (Ayşe 3) (N.B.) 
(tnciner 48) (R.1''.18) (M.2Z) (D.F.1.07) 
(İsmail M.ID.C.A.) (BulmU§ 38) 

.\.ÇIK KONUŞMA: {Emekli) (Suat) (Nur) (H. Te.lih) 

<t.B.R.) (A.G.L. ) remi:-:ıcrin(!: Il~n- (R.M.C. ffl (Mi~.ır 63) (Hülya 57) 
lann:zın intişar etm"'l rıl i·t'\•orH:ınız CR.O. Akduman) (F.48) (H.F.Ş. 152) 
sarih pdrcsıcrinizlc birlikte telcrar ya. (Kadıköy gönUl) (Çellköra) (Pembe 
zıp gönderi.niZ. • zarf) (K. 12) (N. 22 N.) (Kadri tunç) 

1ncilipınar mesire yeri 

KAZALARI: Denizlinin kaza.. 
lan .Acıpayam, Buldan, 0."ü, Çiv 
ril, Sarayk5y ve Davascır. 
~chrin umurni h.tr,li: 16962 nü.. 

fusluola~ merkez Deniz'1id~ yol. 
lar muntazam.dır. Belediyecilik 
b<Lumnıdan ne lazm1-'3ll. ".. ı• ı,ehir. 

de yapılınışt:r. Her tarafta te. 
mizlik göre ça.rp::ı.r. Çarşıları, 

diikkanlarile medeni bir ins:ım 

Diğer kazalardan Çivril de çok 
'güzeldir. Tren yolu vardır. Çal 
kasabası ela ayrı güzelliklere ma 
ilktir. 

Kaznları:ı hepsi .Denizliye nıun 
tazam ~o....c:ıelcrle bağllrlır. 

Kazaların sıhhi durumu fena 
değildir. Su her kazada var<lır. 

Kazalarda. birer hükUm.et dokto
ru mevcuttur. 

her saha.da t::ınnamen tatmin ede Duldan vo Sarayköyde ayrıc:ı 
bilir. Pazarları muntazamdır. bir de belediye doktoru vardır. 

Denizlide su tevzi tertib.::ı.tı Davasta Uç kabile, Acıibayanı ve 
yoktur. fa.kat her evin kendi su. Saraykt.yde ikişer kaıbile, Çal ve 

1 yu V<trdrr. K&:{'baı:lıırında suy:.ı Çivrilde de birer kabile vardır;; 
hcıl ç.~1eler göze c;arpar. Fakat ' Son söz olarak şunu ~öyliye'Cİ· 
Deniz.li halkına kendi e-vlerincte!{i liriz ki Denizli kazaları hatta 
sular kA.fi gelir de a.rtarbile. Ev. köylerilc ba.']h ta§ma hir dü.ıya. 
!erdeki bu ~uların hemen hepBi cenneti:.lir. 
Artezyen .• Bu sular süslü, hen.· lı1 . • 4.. 
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hareketıı zabıta romanı 
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JaJt ayrıldı, Varboroya giderek 
"aztyeu anlattı: 

- Binbaşmı, işler yolunda. Sa 
atı gelfnec kernta her ı;cyi itiraf 
edceck. Ömerle konuşayım da se
Celeyın arked~lariyle kapı önUıı. 
de eilrültU yapsınlar. Johansenin 
~u artar. 

O gece dI§arda t hditl~rle karı. 
Vık llli.ıthiş bir gUrUltü koptu. Pa· 
~ olurken, Jak elinde bf'r fener
e !llahpusun höcreslnc gitti. 

- Duyuyor musunuz? Geldiler 
$izi abnağa geldiler. Şimdi siıı:ı 
biıı.b~r"a götüreceğim, sonra ... 

- Sonra ne olacak? 
- Orasını Allah bilir, drşardaki 

nıuta.aı;sıp yerJIJer bedevi soygun -
"lllatlıı. ışbirllği yapılmasından hoş 
l~la.r •.. 

- Fakat.. 
. - Falı:atı yok; onla.nn gPlip E; 

li alnıaıannı mı istiyonmnıız '? 
'-'arboro ve Kornelyanm karsı -
~ geUrllen İsveçli kendlsini -diz 

1 
tsttı Yere atu ve yalvarmağa bas-
Qdı. 

l - Ne olur, beni bu adamlara 
~ etmeyiniz! 
ntnbafµ kaşlarnu çattı: 

di - Bunn yapamryacağrmı zannc 
Yorunı. 

hb-- Fakat bay Varboro, ne olur, 
kere tecrllbe ediniz, onlara pa 

ra \'aadedinlz; Fasta kMi m.lklal'da 
l>ara.ın var. 

- Fidyei necat mı vennek iı>
tiyorsunuz? 

- ~ t •• 

- 'Para? 
d - Gettoda, Moses Kor.kor adm
~ Ya.bud de. 
- Onu tanınnı, faizci değil mi? 

~ - Evet; ;parayı vermesi için 

1 
(ltıdletne derhal bir kfı.ğıd yazabi

.. trn; parayı derhal buraya gön
"ertiniz. 

Vr.J"oora b~ı iğdi: 
~il - Bu aizf şe:refli bir ölümden 
llı ?taramaz; Frurt.a. l.ul'§una dizil _ 

e:ı:ıız muhtemel. 

~ Rurııundan korktuğum yok, 
\1 tıltl kadmlnr •.. İrkilerek sustu. 

l'ap arbora ağır ağır konu§al'S.k ce. 
\>erdi: y;; ~ğer bUtUn yaptıklarınızı, lır 

'harcketlnln lçyüzllnil anlatır-
8e 6Iüın cezasından kurtularak 
~ 8.dasma 8UrUlebillrsiniz. 
~ el'tan adası! Birçok kimseler 
tuıı!'e~ YlizU cehenneminden kur -

a.i'a muvaffak olınuRlaıdır ... 
~ l3inba;ıı Vnrbora, ~eğer ben 
~ l:ötUrceeğinizf vaad ederse _ 

acıyı liıe herveyi anlatırım; 'yalan 
la eıı:ııYeceğimi bllirslnlz. Çünkü 

de Çok ıseyler blllr8ln.lz! 
f\~ kabul, sizi yerlilere tesllm 
~ Yeceğime söz veriycrum. Yal 

c6t.~~en hiçbir !ley gizlemiye • 

- Size yemin ederim. 
te - l>e!:f bql.ıyalım; J ak not def· 

l'illıı verr 

~lntak. 1mm s'lrdll. Kerim is-

Slk l<t.-{ik Yusuf belinden bir ip 
1::8.rdı. 

l:'aıı lınas Yerinden kalkmak isteai: 
le Uza baiJnrsan, canın yanar. He

titel~ı§u boynunu da urganı ge-
~ . 

~llrnasın kara suratı gittikçe be
asıyordu 

~u . . 
tG. en korkudan yanına düsmüş· 

l'u;:- Sa~a bfitün incilerimi vere
t~! ~aı.ıı bana kıyma .. ~eni bı· 
Görece a~a o? dakika mühlet ver. 
~ ksın kı, kendimi affettirece-

liaıu .,~ d. . ...,z mlerniyordu. 

ben~ Enıır aldım.. gecikirsem. 
deıc:ı· ba§ımı vuracakl:ır .. 

ka l'a l Yusuftın uzattığı ipi hal· 
_ ~ıp arabın boynuna geçirdi. 

bir di!~~Ydi. sÖyle şimdi.. ba~a 
tırn ı:.ın var mı? 

lltıştı asın kurkudan ödü patla• 
1tıı bi Bo~ nuna yağlı urgan geçiri• 

r ii(}aının aftan başka ne di· 

Yazan: OTWELL BlNNS 

yaniyle alAkadar yüzlerce i5im ve 
hAdiseler sa.yıldı. Son auaUn ce • 
\'ahı verlld'ği zaman Johansen de
rin bir nefes aldı: 

- Hepsi bukad-ır dedi. 
- Hayır, hepbi bukadar değil. 
Varboranm sesi srtti. 
Johansen alnmı kırıştırdı, biraz 

~ü~UndU, sonra başını salladı: 
- Başka hiçbir şC'y hatırlıya _ 

mryorum. 
BinbMr acı acı ~ldU: 
- Fakat ben hatırlıyorum. Ba. 

yan Kornelyaya Uç nokta hakkııı· 

clıı. maliımat.. vere<'oksiniz ... 
Aleks Stofanson, diğer lıımi Si

mon Ma.ksveli neden öldUrctUğUnli
zU anlntacaksıntı.. 

Johansen bir hayret nidası attı: 
- Bunuda. mr biliyorsunuz? 
- Hayır bilmiyorum, fakat tah 

min ii'"orum: Stefrınson boğazın
dan ya.rotam ıştı ... 

Sesini birdenbire serllcş1irdl: 
- Cevap verin; kıımanrzı siz 

attınız, d<>ğil mi'? 
- Evet hon attım, fakat Stefe.. 

ııa atmamıştnn ! Altm yumurta yu 
murUayan kazı ancak (3n&)'iler ke. 

ser, Stefanııon benim için yoluna · 
cak bir kazdı ! 

• - Yal O halde kan"ayı kime at-
tınız? 

Jobonson cevap vermedi: 
Varbora gtildU: 
- Kama benimdi, bunu tok i;i 

biliyordum, !r.acen.nm anla.tınız 

ki ınadam da öğreMln. ., 
Johonaon itiraf etme'ktcn başka 

çare göremiyordu. 
- Stefaneonla lejyonda tanış -

nuşt.Ik; üç arkadaştık ve hep be
raber çalrşıyo duk. hıtiWcilere aL 
ldhlan Mtan Stefanııondu ve pa. • 
rayı aramızda yapllşryorduk. Ste· 
fanson harbin sonunda Amerlkıı.ya 
gitti. llüthııı bir vurgun vurduğu • 
muz zaman bUlUn paralan a.ldı ve 
bize metelik bile vermedi. 

Kaye onu öldUrocefcu, vaceç
ti. Bundan be~ ay evvel, Tanjerdo 
piyano naldiyıltile meguldUm .. 

Varbora sözUnU kesti: 
- Makinelitüfe.k... Devanı odi-

- Eliıne tesadüfen bir gazete 
g1>çti; milyoner Slmon Maksvelden 
buhsolunuyordu. Meşhur bil' sine • 
ına artiatlyle evleneceğini bildiri. 
yordu. Rflsmi görilnce deriıal ta· 
m<lrm. 

Kaye ile dorinl lngiltereye ha
reket ettik; bakknnız c:-lan parayı 
alacaktık, ak.si takdirde şantaj ya.. 
pacaktık. 

- Kısa kes! 
- İngilt.eredc Hanriyet ilımtn. 

de tanıdık bir hlımetçf bize otUJ'.. 
duldan yer hakkında malfUnat 
verdi. Londraya geldik ve bir sa· 
balı erkenden Stefanııonun ika -
mctgA.bma gittik. Kendisine karb
mm gönderdik. GUvorcln kulesin. 
de randevu verdik. 

( Deoomt var) 

leği olabilirdi? 
Elmas artık konuşamıyordu. 
lp gerilmeden kendinden geç

miş, muhakemesini kaybetmişti. 
lpin bir ucundan cellat, diğer u

cundan da yamağı çekrne~e baş
ladı. 

Halil, yamağına: 
- Ben sana söylemedim mi, 

lıu herifin işini bitirmek kolaydır 
diye? Halbuki ~una tela.., ediyor 
dun. "Elma yaygarayı basarsa. 
ortalığı ayağa kaldınr, usta!, di· 
yordun. Gördün mn bak.. sesını 

bile çıkarmadan dilini sarkıttı .. 

Bu ~ırada Elmas boğulmuştu. 

Gözleri müebbeden kapanmış, 

vücudu bir :yığın et ve kemiK ha
linde yere devrilivermişti. 

'Elmas ağayı biraz sonra bir ki-
lim şardılar .. ve Saraybumuna doğ 
, ..ı götürdüler. 

ldam edilenlerin cesetlerini • a
yağını. taş ve demir bağlayıp • 
buradan denüe atarlardı. 

R A B E R - Akşam postası 

Tom amcanzn 
yemekleri 

Yolu tamir eden amele kafi. 
lesi az evvel işi paydos etmişti. 
Gece bekçisi ihtiyar Tom da 
tesviye makinesilc diğer aletleri 
muhafaza etmek için orada yal· 
nız ba§ma kalmıştı. 

Daha gUneş batmamrştı ki. 
ana caddeden yavaş yavaş yak· 
la.şan bir radyolu polis otomo'b.ili 
gördü. 

Hemen elindeki kırmızı bay. 
rağı saJlryarak yolun ortasma 
dikildi. Otomobil, .yavaşladı ve 
dUrdu. 
Tom amca, otomobildeki iki po· 
tisi de tanımıyordu buna rağmen 
teklifi tekellüfü bir tarafa bı. 
raktı:. 

- Hey, 90CUkiar! Bana bir 
iyilik eder misiniz? Sabahleyin 
acele ile evden çıkarken içine 
yemeğimi koyduğum küçük se
peti unuttum ... 

otomobildeki radyo vasıta.

siyle verilen bir emir Tom am. 
canm sözUnU yanda kesti: 
"- Dikkat! •• Dikkat! •• Otom~ 

billi polialer! .. Hemen işbaşına! .• 
Karoseri.si tama.mile toz lçinde 
kalmış yeşil renkli Hispono ti
pinde bir otomobili durdurunuz! 
Otomobili kullanan adam, Port. 
bridgede Bronson mağazasının 
ka.sadanru öldürüp kasadaki pa
ralan almıştır... Dikkat ediniz, 
sili.hh ve çok tehlikelidir! .. " 

Radyo ile verilen emir biter 
bitmez polislerden biri Tom am· 
caya: 

- 'nmı senin eepet.ini düştine. 
cek halaeyiz §imdi; diye alay et .. 
tikten sonra iki polüıı de sÜratle 
otomobile bindiler ve motörü 
işletmeğe uğraştılar. 

• * 4 

Bu sırada. o civarda, kasabc., 
yolunda bir ~i tarnfmdan kul
lanılan, karoserisi tozlu yeşil 

renkte Hispano tipindeki bir o. 
tomobH son sür'atle gidiyordu. 

Bu otomobi)de de bir radyo a· 
bcı abiresi bulunduğundan mm· 
taka polis amirliği taraf mdan 
verilen emri işitmişti. 

Sararmış ~ehrosile karma. ka. 
rışık saçlarile otomdoilin direk
siyununu idare eden bu adb 
kısa bir teroodUtten sonra, oto. 
mobilin süı ·atini azalttı. 

fki yanı ağaçlı olan asfalt yol 
düpedüz batıya doğru \17.allıyor
du. Çok uzaklardn yolun orta. 
sında dnran bir otomobille yo
hın bir kenarına çakılmış olan 
bir sırığa asılı kırmızı bir fener 
gözU.kUyordu. 

Otomobildeki adam, polisler 
tarafından kurulmuş bir barikat 
veyahut bir benzin istasyonudur 
diye düşündü. 

Hangisi olursa olsun kendisi 

için vaziyet tehlikeli idi. Çünkü 
radyo ile "Karoserisi tozlu ye.cıil 
renkte Hispano tipinde bir oto. 
mobilde tek başına seyahat edi· 
yor ... " diye ilan edilmişti. 

Vaziyet sarihti ya kendisifü 
arknda.şlrk edecek birisini bul· 
malıydı veyahut da gittit;.; is. 
tikameti değiştirmeliydi. 

Birdenbire fren basıp ootmo· 
bili durdurdu. A7. ilerisinde gi· 
den bir kadınla liç çocuk gözün" 
iliı:.mişti. 

Bu tesadüf milkemmel işi ne 
yanynbilirdi. Hemen şapkasını 
çıkarıp kadını selamladı ve: 

- Çok uzağa mı gidiyorsu. 
nuz? •. dedi. 

- Hemen hemen öyle bir şey . 
- Ben o istikamete gidiyorum 

eğer arzu ederseniz sizi oto
mobilimle götüreyim. 

- Çok naziksiniz. Benim için 
pek o kadar um sayılma?..Sa da 
çocuklar daha. şimdiden yonıl· 

muşlardı ... 
Adam, hemen ot.omobilin ka. 

pısmı açtı. Kadınla en küçük ço
cuk yanına diğer iki kız çocuğu 
da arkaya oturdular. 

Adam, memnun ve müsterih 
motörü işletti w yeniden yola 
koyuldular. 

Tehlikeli mmtakaya yakin§· 
tıkça kalbi kopacakmış gibi a. 
tıyordu. Sükfuıctiııd muhafaza 
etmek için yanındaki kadın? 

döndü havanm güzelliğinden, 

böyle güzel Y\")llarda otomobille 
seyahat etmenin verdiği zevkten 
bahsetti. 

Kadın hiç sesini çıkarmıyoı

du. Ba.kış1anndan şimşcker <;.a· 
karak onu tetkik ediyordu. 

Katil hemen yaptığı hatayı 

anladı. Tabancasını kanapenin 
UstUnde bıraktığı giri radyoyu 
da açrk bırakmak gafletinde bu. 
lunmuştu. 

Hemen elini radyonun anahta
rına uzattı ve ancak: ''Dikkat! .. 
Dikkat! .. Tekrar ediyoruz .. His· 
pano tipinde yeşil renkli bir o. 
toındbil ...... batıya doğnı gidi· 
yor ... " dendikten sonra anahtnı'.I 
kapayabildi 
Kırmızı fenerin asılı olduğu 

ve yolun ort.ru:ımda otomobilin 
durduğu yere sür'atle yaldaşı· 
yorlardı. 

Bu tehlikeli mıntnkayı son bir 
defa daha tetkik ettikten sonra 
yanmdaki kadına döndil ve sert 
bir sesle emretti : 

- Eğer canını seversen ne 
emredersem onu yapacaksın. 

Şimdi fenerin görlindilğü yf!r. 
den geçereciz. Orada yavaşlıya· 
cağız. Belki bazı sualler sormak 
üzere bizi durdururlar. 

Topkaf>i Saravına .·. gıren . •' 

CASUS LUKREÇYA 
Oordüncü Murad devrinde bir Venedılc · öval esinin ,J<ııı 

~Yazan:.İ5KENDER F. SERT'ELL· 

-!47-
Elmas ağayı da böyle yaptılar. 

Akıntıya atıp döndüler. 

ELMASACABOGULDUKTAN 

SONRA. .. 

Ce'.lat Halil, Valdc ultana tam 
habenni verdi: 

- Elmasın işini bitirdim .• Ve 
cesedini Saraybumundan denize 
attım. 

O..-.& •• Valde Sultandan bir ke.. 
se bah~i~ aldı. 

Ertesi gün c;arayda herkes gizli 
gizli biribirine soruyordu: 

- Haberin var mı? Elma~ A
ğa: idam edilmiş .. 

- Yok canım .. 13un;.. inanıl • 
maz. O. Valde Sultanın sadık kö
lesidir. 

- Hakikat yahu! Lukreçynyı 
kaçırtnıak istemiş.. Valdc Sultan 

da haber almış .. Elması cellat Ha. 
lile t~lim etmi:. ... 

Elmas Ağanın idamı bir müd -
det e.'!ö.rengiz bir hadise gibi sak· 
landı. lşin içyüzünü hiç kımse a11-

hyamaınıştı. 

Lukreçyanrn o günlerde, kt1arcı 

Orayı geçinceye kadar bir 
tek kelime bile söylemiyeceksi· 
ııiz. Gecer geçmez. Kılınıza bile 
dokunmadan sizi otomobilden 
indiririm. 

Çocuklara söyle seslerini çı.. 
karmadan rahat rahat otursun
lar! .. 

Otomobil gayet yavaş gidiyor
du. 'Kırmızı fenerin bulunduğu 

yere de bir kaç metre kalmıştı. 

Kırmızı fenerin bulunduğu 

yerde, Tom amca ile otomobilin 
"llotorunu çalıştınnağa uğraşan 

az evvelki iki polis 'nHiı. 
İhtiyar ge<:e bekçisi keskin 

gözlerile, yaklaşan otomobili 
~ rketmi.şti. 

- Radyo ile ilan edilen His. 
ı-ano tipinde yeşil renkli bir o· 
tomobil ama içinde bir kU;i ye
rine çocuklu bir aile yar. diye 
nunldandı. 
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atıldı ve ıkı elile adamın şapka. 
sının iki tarafından tutarak, 
gözlerine kadar geçirdi. 

Herif o kadar ani baskına uğ
ramıştı ki elini bile kıpm:Iatama
mLqtı. 

Bu ~nada kadınla, çocuklar 
bağırışınağa baslamışlardı. 

Tom amca da bir yandan a. 
zıh şerirle uğraşırken diğer t:a • 
raftnn kadınla çocuklarına sözle 
rıni tekrar ediyordu: 

- Bunu etvkif ediniz! Ça'Juk 
clunuz! Aradığımız adam i~' • 
budur! 

Rnt•J, tabancasını eline geçir
mişti; fakat ihtiyar bekçi vak. 
tinde davranaı-ak bileklerine ya
pıştı. 

Bu esnada iki polis de ka+ilin 
üzerine atıldılar ve onu hareket-
siz bir hale getirmeğe muve:f. 
fak oldular. 

Katilin ellerine kelepçeyi tak· • 
tıktan sonra, polisler gülerek 
Tom amcayı tebrik etmeğe ~-

Az evyel Tom amca ile al{ı.Y. 
eden polis otomobilden inerken~ 
Tom amcanın sözlerini tasdik 
etti: • ladılar: 

- Evet! Otomobil tarife uy. 
gun değil. Dur b:ı.kalnn ... 

Otomobil gruba yaklaşınca yol 
kapalı olduğundan durmak mec
buriyetinde kaldı. 

Polislerden biri hemen otomo· 
bilin basamağına · atlıyarak a. 
damdan ehliyctnamcsini sordu. 
Kağıtları gördükten sonra sahi
bi ne iade ederken, yanındaki ka
dının kendisine korku ile baktı. 
ğını ve yUzüniin sapsarı olduğu
nu farketti ve onu teskin etmek 
için: 

- Bayan, merak edecek bir 
şey yok. Evraklannızı tetkik et· 
tik. Her şey tamam. Artık gi. 
debilirsiniz; dedikten sonra oto
mobilin basamağından indi. 

Polisin arkasında o zamana 
kadar sessiz sec...siz duran Tem 
amca, otomobilin yanma yak· 
la.su ve sakin bir sesle: 

- Affedersiniz, sizden bir şey 
rica edebilir miyim? dediktt'n 
sonra birdenbire adnmm tizcrine 

w 

başı h .. ılm.il Beye gönderdiği mek
tup da tesirsiz kalmıştı. Gerçi Kıl 
mil Bey, Lukrcçyaya bir yardı;m 
yapına~'! düşünmüşse de, Elmasın 
uğradıh'l akıbete uğramamak için 
hiçi>ir ~y yapamamıştı. 

Kamil Bey bir akşam odasın -
da ott•rurken, Lukreçya-nın nöbet
çic:;ı ~eldi. 

K~mil Bey onu görünce tanıdı : 
~ Ne haber var, Bolulu? diye 

sordu. 
~öbetçınin gözlri dönmüştü. 

Kli..-rıil Beye yaklaştı: 
- Sen sarayda batın sayılan 

bir adamsın, beyim! Benim artık 
tahall".mülüm kalmadı. Lu· reçya 
nın kapmnda beklıyenuyeteğim. 

Beni cehenneme göndersinlr. Zc • 
banilerin başında nöbet beklemir" 
razıyırr.. Fakat bu zavallı kadının 
oda;;; önünde duramam. Onun i. 
niltis!ne ve feryadına çan dayan
maz. 

Kamil Bey birdenbire şaı.aiadı: 

- Bravo!.. Bu katili senin 
sayende yalqılayabildik. Fakat 
nasıl oldu da aradığımız adamm 
bu olduğunu anladınız? .. 

Tom amca, otomobilden inipte 
yanına gelen çocukların başım, 
gülerek okşarken: 

- Torunlarımı ve annelerini 
de mi tanmııyacaktım - dedik. 
ten sonra vaziyeti izah etti -
Otomobilin tipi ve rengi tama
mile verilen malfunata uygundu. 
Yalnız içinde bir kişi yf'rinc 
birkaç kişi vardı. Haydut, siz 
evraklarını tetkik ederken ya· 
nındakileri karını ve çocuklarım 
diye atkdim etmişti. GözümU on· 
lara çeVirince yalan söylediğini 
anladım. Çilnkü, karnn ve ~
çocuklarnn dedikleri; 'sa:bahleyin 
evde unuttuğum yiyecek sepeti. 
ni getirmek ne?.akctinde bulunan 
g-elinim ile torunlarımdı ... 

VAHlT ORGUN 

- Aman oğul , §U kapıyı iyiet 
kapa aa konuşalım seninle! 

Bolulu nöbetçi kapıyı kapadı. 
Kamil Bey telaşta sordu: 
- Çok mu hasta? 
- Bu gece sabaha kadar in • 

ledi. Ağladı. "Murat.. nerdesin? 
Dizinde emniyetle uyuduf,run göz
denin fikibetini gönnek istemez 
misin!" diye b~ihrdı. 

Hakkı var. Padişah onu bu 
hnlcie görse, sarayı a!ttbt ederdi. 
Za\:ıllı Lukreçyal Ne çilekeş bir 
kadınrr.ış. 

- Onu bu zındandan kurtar -
mak kabil değil mi? 

- Hayır. Kabil değil. Bunu an 
cak Valde Sultan yapabilir. Hal -
buki onu tac: odalara attıran ken· 
·Uc:idıı . 

Bolu'u yavaşça fısıldadı: 

- Onu ben kaçırsam. •• Ne der
c::in? 

Kt\mil Bey ürperdi: 
(Devamı WJ'J 
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Millt takımın eski kıymetlerinden 

Mersinli Ahmet de1 

Tekirdağlıga 

megdan okugor 
Tekirdağlı bu güreşten kaçınmaua, dalavereli 

kaTıılaşmalardan uzak ve heyecanlı bir müsaba

ka se)'Tetmemiz mümkün olacaktır 

·-

-Alamet Menlllde -ıı.maa ,.,tıp bir gilretçiyle beraber 

Tekiroağlı Hüselinin bütün gii. 
reşçilere meydan okumaaı üzerine 
bi~ok güreşçilerin kendisiyle gü
re§lllek iatedikleri malümdur. Bu 
arada birkaç gl1n evvel biz de Ko. 
ca .Mehm.edin meydan okuyuşunu 
neşretmlştik. Bugün eski milli ta
kıınm kıymetli elemanlarmdan 
Mersinli Ahmedin de Tekirdağlı i- 1 

le güreşmek iated.iğini öğreniyo

ruz. Mılll takımdayken, 1936 o
limpiyatlarında kendi sıkletinde 1 
(79 kilo) dUnya 3 UncUIUğUnü ka. 
zanan llersinli Ahmet malfmıd\ır 

ki geçen sene profesyonelliğini i.o 
lan Ptmişti. 

Uzun zamanlardanberi para d0oo 
tabı kqkarikolarmdan iba'ret olan 
serbest güreşlerde hazırlıklı, pJin. 
lı kartrla.tJ111alarm ne del'flCeye ka• 
dar hakiki kıymetler m eydana 
koyduğu malümdur. 

Memnli Ahmedin Tekirdağlı 

Hüseytnle bir k&r!fılaşma istemesi 
bJze muhakkak ki daalvereden u. 
zak bir müsabaka zembıi hazır • 
l.aıaktadır. 

Uzun zamandanberi Mersinde 
bulunan AhmPt orada muntaza
man idmanlanna devam etmiş va. 
ziyettedir. Kendisi de tamamile 
formunda olduğunu ve Tekirdağlı 

rm Şeref stadının ~ok heyecanlı 

güreşlere sahne olacağı muhak
kaktır. 

Haydi bakalon. hodri meydan! .. 

Birinci Suuf MUtebauıa 

Doktor 
NUTi Beller 

Sllılr ve Rub Hıutabklan 
Ankara Caddetıl :Numara: "ll 

Mııayenc aatıeri: 16 dan 20 ye 
kadar 

Göz Hekimi 

Ih. MUTat R . Aydın 
Beyottu Parmakkapı. tınan eokal& • 
No. t. Tel: ' IMS !Huayene ve ber 

l8rlO saz ameUyatı fdauoa t(ılD 
puun. 

................. 
Dr. l<.emal Ouan 

l . 'rar yollan hastalık

İan mütehaaaıaı 
ile muhakkak ka!'§rlaşmak istedi- tteıette laUldAI ~il& .,.. 

ğbıi ~ylemcktedir. 1 8ana ... ....... o.ıe ...... ,... 1 
Diğer taraftan Tekirdağlı da bu ' pMtr- ~ ·l.ı cım 

kartılapnayı kabl·' ettiğinden ya. •-•••••••••••• 

•••••Jada .. ıa~- olu vataadat1ara 
Harldye vekAletlnden tebll~ eclllmlftlr: 

Romanyadıı abln:ıl nqredHe.ıı bir kararname mucibince, ecnebilerin 
mUll tkUaat Nezarebı.ıden ftrUmlş bir mQu.ade olmadıkça Romanyadaki 
emJ&k. buk'.ık · e mer.atline .ılt taarruf muamelelerinde bulunamayacak. 
ıan; b671e bir n·üaaade i.ltuuıal cdilmekalzln yapılacak tasarruf muameıeıen 
ile normal muameleleri ve be.nkalaıda mevda kıymeUere mlltealllk taaarruf 
muamelelertııJn hukukan batıl addedtlecefl; Romanyada ikamet etmemek!ô 
beraber orada bu sfbl emllk, b•ıkuk ve menalle malik bulunan ecnebilerin 
ı., Romanya arazlaiude tedavüle çıkartllml§ bulunan bUQmum tahvillerle 
nema muharrer olmayan kıymetli aenetlerl hAmU oldukları takUrde bun. 
1ar balrkmda Nialn 19U nlhayeUnekadar, Romanya ae!areU llc konaolm· 
lukJarma bir bf'yanname vermekle mUkell<>t olduklan; ayni mllkellelefl • 
19Uertn bu glbl eabam, tahvil&t ve aeneUerl mevduat olarak kablıl etmif 
lııuJunan buıb1era de pmll '··ı:fulu Ankaradakt Romanya 8dareU tara 
-.cıa bl1dlrl1mSftır. 

X.Jft7et •~ar Ttlrk Ta• ... .nclaşlarmiD ittUama vazoluııur. 

HABER-A.qam~ 

C.H.P. Eınmtl .o halkevl ı;osyal .}ardım kolu menfaatine t.t.anbulwı 
en kıymctll ı:anr.tkArlannın lştlrakile 

BOvDk KOme Sazı 
Bu mötumıert'ye: Knu.ıetıl bo:-&h·kar SA LAHADDiN PINAR, 

kf'm.ıni Ncıcstl Tokya~, cümbüıı Dra mıllı Ha-.ı, k .-manl Nulıar ' e 
mr,m1ekı.-timlzln manıf d'f'Pr ııanatkArları bu fe..iallAde geceye t :ti. 

rak edtt.clck!rt Kibi, llf'\1mll "'"' kra1içNI bayan 

amiyet YUCESES 
Gardendekl seanr.ını blUntikten a.on ra mÜIWMne~ lftlrak eclecıektlr. 

8o1olar ••. Sürprlr.lt>r ... Duhnllye Mll'lııNttlr'. 40099 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

Kiralık Soğuk Hava Depoları 
ı - İda:em11.in Ferlköy 1.ılr ı fiıl:rikasında mevcut iki adet soğuk hava 

deposu kiraya verilecektir. , 
2 - Ta1'11ılat almak ıstıycnlcrin Knbat~t& le\·azım ve mübayaat şubeal 

mUdUriyetlne .~ıilrdcaatıan llAn olunur (8()87) 

11&,, Dlf, •e.ıe, Grip, Bomaffwma 
Nenalji. Lnkllk te •ıaa Atnlmam O.bal S-

....._ ..... ı • r sn. TAUhl.alNOlll IAPllNlz. 
MU •llK.tPULLU._anutAll ISIARLA 111'11'11111 

Nafia Vekaletinden: 
2.5.941 cunıa günü ııaat 15 te Ankarada Nafıa vekAleU 1:ıinuı 

malzeme müdü!":Uttl odumda toplanan malzeme ek.sOtmo koml8y~ 
(5366) lira mu!wnmt?D bedelli 3 adet kUtllphane ile 3 adet m919nm Jraiıiis· 
zarf usullle eblltmcal yapılacaktır. · 

Ekslltmo tartnamest ve teferrUatı maızeme mUdUrlqtinde ~ 
Muvakkat temına•. (402) Ura l45) kuru§lur. !steklllerm tekllt me~ 

lannı muvakkat teminat ve §&ıtnamcalnde yazılı vetıalk Ue blrUJrte apı 

gUn saat 14 e l•r.dar ml"zkflr kt;mlayona makbuz mukablllnde vermeleri JA. 
zımdır. t2133~99~) 

ilin Tashihi 
Gazetemizin 18 nl.san 941 tarihli nUBh:ıaır.da in"tifar eden emlAk ve e7. 

tam banluuım:n gayrimenkul satııı hakkmdakl DAnm 11563 esu numaraam. 
dakl ananm kıymeti 147 olacak iken 174' olarak ne§t'edlldlll görWmllfttlr. 
Keyfiyet taahlh olurur. 

---------~--...,..,.....----~,.,,.,..,.~~------.-------ı.~~""'"-----ıı~ Acele satılık köık 

\ 

-

I T . tŞ BANKASI ' 

Küçük taaarrul 
' hesapları 1941 

ikramiye plônı 
~~.flD.mUIR : " fUbat. 2 11-.,ıa 

l Ağustos, 3 lklnclteşrln 
tarihlerinde yapılır. 

• 941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.lık == 2000.-Ltra 
a • 1000 .. - 8000.- • 
2 • 760 • - 1600.- • 
4 • :soo .. - 2000.- • 
~ 21SO • - 2000.- . 

3~ • 100 .. - 3:SOO.- " 1 ~o 50 .. = 4000.- .. 
300 .. 20 .. 11:16000.- . . 

\ 

tDARUİNİ IİLll İ5 IAIKASlllDA 
İ~fo!'IYELI. !:!.ESA~ ~er.Af!. 

Harp Okuluna havacı aubay yetittirilmek üzere 
sivil liseden mezun olanlann kayıt ve kabul 
şartlan ,.....,...,.. 

1 Uae olsualtık imtlbaUllU ftrmlt bulunmak. 
Z Aldıkları nıezunlyet dtplomalannıJakt kanaat notu fyf veya çok 1yl 

bulunmak. 
3 - Olgunluk diploma tarlt.inden lılr tıeneden Cazla müddet seçmemlı 

bulunmak. 
4 - Sııflık dununu plloUuk hıı.metınc mUaalt olmak. 
5 - Yqlan en yukan 21 olmak 

NOT: 
BillUııra hava D\uaycne bcıyetl tara.fmd.ao yapıı\cu muayenede afbk 

durumlan pilotluk aın:lına mUsv.lt görlllml:venler lNrlenıe harp okulunun 
diğer aınıfiarma verilmek gibi lılçbl mec'JW'iyete tabi tutulmular. Tam 
eerbeııttlrler. lCer.dfıerinln arzu,nrına göre :nı.ameleye tabi tutulurlar. 

Okul tedrlat.aı 1~ mayıa 1941 de ba§lıyacagından taltp olanlarm, bulnu. 
dukları aakerUk şub~erlne mllrJ.Caat edeceklerdir. Aakerllk ıubelerl, yaptı. 
racaklan ıııbhl muay.mede mlliJbct netice alanlar evrakları ile harp okuluna 
eevkodlleceklerdtr. (2&22) 

Kartal Yakacıkta nezareti !evkalA 
de dört tarafı açık ve duvarla mah. 
dut bahçeli 9 oda Uç aalon w lk1 mut. 
fak Jle 3 daireli her daireıli ltlrfıya 

verilecek gibi blr kök acele ablıldlı". 
Talip olanların sezmek ve k~k 

için pazar günleri öğteden ııoma için
deki a;abJplerlne müracaat etmeleri. 

Adrea: Yakacıkta 236 nuıııarall :rıı.. 
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Tarldr• ti• .. ••rett ' ıstanbul Belediyesi 
ZiRAA T BANKASI 

~urul~ tanhı. 1888. - :iennayesı: 100.UUO,UUO l 'url\ 
Sobe ve Ajans adedi: 265. 

Zarat "' ııcart 'rn .uvı banko •uamıı.ltn. 
Para blrlkUrenlere tK.l&OO Un lknadJe •qor. 
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2Qfm1yeoıen .&ramiye ;üıtıt: caıunrde 1ft illi CUIUlyle W'ertlec»llrtır 

Ketf"·'~r: 11 Mart, 11 RazlraD 11 EJ11ll, 11 Birlnclklmm tarlbJe. 
rinde yapdrr. 

T 

ııanıarı 
Bt::l>'!klc Run.clıhıa.ırı caddeelnd~· ıe.ıs.20 numaralı evlerin yol ~ 

metinde kal&n kıaımlannm b .. ı·m v tahasa U edecek enkazın aatl§I tem 
den ac:ık 11.rtt.ım ayıu konulmuştur. Tahmin bedeli 707 lira 15 k\ll'Uf ve 
teminatı 53 '.l!'a 3 kuruştur.Şartn11m<' zabıt ve muamelat qaUdtlrltıtG 
mlnde görlllebıl:r. fha~ 29.4.941 satı gOnU <JAat 14 te daimi encümende 
lacaktır. Taliplenn Uk teminat ınaKouz veya mektuplarlle ihale gOnll -~=
y•n eaatte daimi en<'limendc bulı.nnınlan. <8086) 

• • • 
Paaif korunma ~lerınde Ko.lanıJınak :ızuc aımacak maa teterrua 

adet yaııcm t~lumbıı.a: 2490 nuınar .. tı kanunun 46 mcı qıaddeliııln L 
!lln& tevfikan '>uarhğa konulİnustur. Mecmuunun tahmin bedell 1287' 
60 kurut ve t •nınatı 1931 lira B kuruştur. Şartname zabıt ve muu~srtı 

mUdUrlllit' Uk.w·mlndc görilleb•tir ihale 21.4.941 pazartesi gUnll aaat 1' 
daimi encüm">d,. J.81 ı.a<'aktır. Talıp'enn t<>mlnat makbuz veya mektup._:\) 
\'P 941 yılma :ı t Ucant odası ,;cslkalariıe .bale gUnU muayyen aaatte 
enctımende bulunmalar. (2987) 

l~anbuı Levazım Amir iğinden verilen 
L narıci asker• kıtaall llanıarı 

Beher kl!oau 45 kı•ruıtan 6C.OOO kilo aııt:r etı pazarlıkla aatın 
br. Tutarı 27 000 lira ilk teminat• :.!JU liradır. İhalesi 6.5 941 aalı cUntl 
10 da LWe'>ura;azda r.akerf aatın:ı•mr. komlayonunda yapılacaktır. Talip 
belli vakitte ı,~JDUıJC"r:a gelmelf'ri. (2297 . 3072> 

• * • 
Beher kll09U 3 kur111tan 1000 LOD buğday D&klettirilec:ekUr. PeaeriıJIJ& 

atıtmeal 22.4.941 aa1ı günll aaat 14.30 da Erzurumda ukerl atnıaıma k 
yonunda yapllacaktır. Tahmin tutarı 30.000 lira kaU temiııatı 4600 
Şart.ıwn..ı kom.layoada görlll'lr. Taliplerin belli vakitte koJIÜ910D& 
leri. (22ll~ . 30701 

*** 
Beller ki1oh 2' kura,tan 210.00l' kllo bu1pr mtıteahhlt nam .,. 

na açık ek.allbne De u.tm almacaktır. lhaıe.ı 22.4.941 alı ;tıntl .. 
~mda aakerl aalınalma k<>muıyonunda yapllacktır. ilk tem 
liradır. Taliplertn bel~ vakitte komuıyona gelme~r!. (2263 . 2824) 

*** 
t l ,000 ~ ..ar etme ~en &t pab&1ı görOldOl'tlnclen lllil.lımrll*I& 

.Utmui 30 '1141 çar,em1- gllnll .. at 11 ae Bumunda aakm •bit 
komlayonunık yapılacaktır. Tahmir bedeli 31,380 Ura Uk teminatı ı 
ra 2IS kuruflor. T&llplerln belli vakitte kom ııyona plmeleri. (2271 


