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~a4'"!'_: 
Irak ta 
ingiliz 
Ordusu 

Aaya için bir köprü b&§ı h.iz.. 
metini gören ve Asya istilAsma 
mini müthiş bir kale halinde 
bofaaia.rda dikilen Türkiye ile 
Hindlatan anuımda en krsa ve 
en emin muvasala yolu İra.ktır. 
itli bakmıdan da lrakm sUkQn 
lilade kalmuı v~ müşterek in
llalyet ve medeniyet tarafın· 
da mwki alması icap eder. 

Yazan: 
..wı•CallltYalçıa 

. 
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On be, gün içinde 

Mihvır hava 
kuvvetleri 
283 tayyare 
kaybettiler 

Londnı, ıı (AA.) - Röyt.er ajaii. 
smm öğrendiğine göre, mihver devıet
lerinın tayyare zayiatı lkl haftadır kl 
biriblri ardından yt1zQ geçmektedir. 
Geçen hafta mihver 113 tayyare kay. 
betmiııtlr. Bunlardan 28 l Almandır 
ve İngiltere üzerinde tahrip edilm.1'
Ur. DlAer 87 si de İtalyan ve Alman 
tayyarelerid!r ve ortqarkta tahrip 
olunmuııtur. Geçen 15 gün içinde ınlh. 
ver devleUerl bombe. ve av tayyaresi 
oıarak cemıuı 283 tayyare kaybetmlf. 
lerdir. 

lngillZ hava kuvvetlerinin ne kadar 
mileaıslr hareket etUğinln diğer bir de. 
illi de lngUterentn mUdafaaamda hiç 
bir tngtliz tayprealnln kaybedilme. ' 

(Devamı .f ttaelde) 

Dikkati 
Veni harbin 
Kızıl Kıtabı 

sıze 

Bu harbin en tehlikeli 
casuslarım birer birer 

tanıtacaktır 

Görünmiyen 
ORDU 

Yaıın 

''HABER,, de 
BAŞLIYOR 

Lamya-Arta 
11odifaa hmtı -

WU....t.ad& ıa.111& ve Yuaan 
kll• ıeaer1 pwew dlbndar Pl'Pll
maladle )'aYllf )'&Vllf ~ldMIJ'. 

Yuaalatanda 7e111 ve ~tin blr 
nMWalaa llattmm lııu çekilme l!IODun.. 
da Limya •Arta araamcta karolMıa 
t• ~. Bu lla& y 
nJııtanda en 4ar blr mödafaa battım 
dil'. M~elll 1%0.lSO kUometre olan 
bwada llllrp dallar yüiııeliDektedlr. 

Limya ,lrtlfaı %-IOO metreyi lıın. 

lıuı dal'lar, seçltlerle mDnım gayri 
mllmktm görtllebllen bir yerdir. Bu. 
rada L&rlMa ve Pireye inen demir. 
yolunun mllnakalo battıclır. Ba de. 
mlryolu uzun tuneller. yarmalar, 
uma kUprillflrle LAmyadan t'ftlupta 
Llftdyaya kadar ~k &nzalı bir "'B• 
zlyettedlr • 

YugoslavyadaKi 
Wtciya 

memurlarımız 
Ailelerile birlikte 

sıhhattedir 

Ankara, %1 (A. A.) - Haıicıye 
vek8.leti tarafından yapılan bir is
tilıiına cevaben, Belgrad büyllk cl
cimlzle bütün büyük elçilik erk~
nmm ve ÜskUp başkonsolosu ile 
keza biltün konsolosluk memurla. 
rınm, aileleriyle birlikte, sıhha•te 
oldukları Almanya hllküm<?ti tara
fından bildirilmiştir, 

iaşe Müsteşarı geldi 
• Ticaret vek4lcU lll§C mllstetan Şe. 
fık Soyer, Ankaradan §Cbrlmlze gel
miştir. 

MOste"ar, bugün öğleden evvel Uca-

LAinya • Arta cepbetılnln bir hu.. 
mıdyetl ele darhfmda... blliıJtlfadt.> 

tkınaamanm •f ve llOI CW!naltlıtrmm 
dalma don&nma hima~lnc1f' buluna 
blleeetldlr. Bu llat Yunan mDdafa.. 
ıımnn lııel kemlfl meeabetıtnc1ecttr. 

l 
ret ve sanayi oda.ama gelerek mubtelJf 

'-----------• !§ter tlzcrlnde mc§gul olmuııtur. 

Tütün işinden çıkarılan 500 
kadm amele cıçıkt a kaldı 

Bunlar, kıbti oldukları için 1 O senedir çahştıkları 
mUessesede kendilerine iş verilmediğini söylUyor 

ve alAkadarlarm tavassutunu bekliyorlar 

Ba ..... 1mtlıe•rnr:e milw\ edela *- ameleel kadmlardaa blr pup 
(Y .... , belde) 

Yczı işlerı Tel 2'1 72 Fi.}<..tı 5 KURUŞ 

1 Anadoluya gidecekler 

Muhtelif istikametlere 
dört kafıle teşkil edıyor . 

ilk kafile T rabzona kadar olan 
deniz yolu üzerinde terıip ediliyor 

l.stanbulu terkeunck istJyenle - 1 
rin verdikle'rl bt>yannamekrin I r 
tasnüine dün de devam edilmi.<; -
tir. Tasnife bugUn de sabahtan i -
tibaren başlanmış. 30 kişilik bir 
ekip öğleye kadar tasnif işine de
vam etmiştir. 

Neticenin pE'k )'akınch alınma -
sına çah§ılmaktadır. 
Diğer taraftan alakadarlar gide

ceklerin nakil işleri üzerındekl 
(De,umı 4 iın<'iide) 

Şiddetli hücumlara 
rağmen 

Yunanis
tanda j 

cephe ya-
1 

rılamıyor 

Arnavutlukta 

ltalyanların iki 
taarruzu 

püskürtüldü 
--o-

Alman tayyareleri. Yu
nan tehirlerine baskın

ları artbrdılar 

Atiua, 21 (Radyo, bu s&bah sa. 
at sekizde) - Diln gece ne§redi
len Yunan tebliği: Arnavutlukta 
dilşman hava kuvvetleri bilyük 
bir faaliyette bulunmuşlardır. DU" 
man, iki noktada taarruza teşeb
büs etmişse de ağır Y.a~iatla plis
lı:UrtUlmUş ve esas mıwzilerinden 
daha geri ntılmıştrr. Bir miktar 
esir alınmı§tır. 

Makedonya ve Tesalya c(lpbele
rinde hava kuvvrtlerinin son de

(Dcunu 4 üncüde) 

Yunanistan üzerinde 

ingiliz ve 
Alman 

tayyareleri 
arasında 

Siddetli 
bir muha
rebe oldu 

10 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

Londra, 81 ( A.A.) - H 
nezareti istihbarat dairesine C. 
ta Şarktan gelen bir habere gö· 
re, İngiliz avcı tayyareleri cuma 
gilnil Yunanistanda bilyUk bir 
faaliyet göetermişlerdir. 

(Deumı .J Unr.Ude) 

Amiral 
Sakelaı l/U 

Yeni Yunan 
kabines nı 

kurdu 
---o

Kabine azaları dün 
yemin ettiler 

l.oııdrn, 20 (A \.) - At~a radyo. 
su yeni Yunan k bıne in bızzı:ı.t kral 
Jorjun riyaset edeceğ nl bu akpm 
blld.irm\§tır. 

Yunım donanması g n !kurmay baş 
kanı amiral Salı.claryu ba.§vekll mu. 
(l\'lnllı;l'lne ve bahriye nazırlı ma ta. 
) in cdllml§tir. 

Kabinenin dığer azası §UDlardır: 
Harbiye nazın: general Panagakoır,. 

Hava nazın: general Nlkolaı MU. 
naknl t naurı: general Korza Ha
rlcıyi' maliye ııc mnıt iktisat nazın 
Çuıieros, dahılıye ve umumi nınlyet 

nazın: Maniadak!.'!, Sıhhiye" matbu 
at nazırı: :Nıkoul'dla, 

Kabine azası sa t li, te yemin 
etmiş ve bunu mut aklp ilk içtima 

aktedllml tir. 

Amiral 
Darlan 

22 belediye 
mecıısini 

dağ~tt ı 

Bunlar hükO
mete muhalıf 

vaziyet 
almışlar 

Vlıtl. !l (AA.) - Amiral Darlan 
dahiliye nazın srfatile 22 bt'l~IY" 
meclla!.nl feshetmiştir. Bunlardan bir 
kısmı vazifelerini IAylklle ifa edeme
miş, diğerleri ise devlet ve hilktlmete 
muhalif bir \azlyct almı§ttr Bu ba~ 
ta yenı bir karıı.r alınıncaya kadar 
l§lere b kmak l1zere husust komlt.eJ 
tcekil olunmuştur. 
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ı_;osondüöülT' Gibi 
tı:D!l!!llLS& ıı-•mJ:aı ı ıım•n ıı ı 

Darülacezede yapılacak 
bir tasfiye münasebetile 

Ym-mI gezctelcrdo §Oyle bir~ 
ber okuduk: Darül!cezenln kadro. 
su 800 ki~iye ~öre lmt,, son m
manlarıta. D~.il~c::ln mevcudu 
1100 U bulmu~. Bu liııdar kişiyi 
barın lınnaktan aciz knlan nıUes • 
ese şimdi kim csidcr nmsmda 

bir tnsfiyo 3·apscak \'O içlerinde 
hal ,.. ,·aJdtlcri ni pctcn daha uy. 
gan t>lanlan kapı t'lışan edecek· .... ,. 

Da ili ezeye dilşccP.k bir ,.a.z1-
yctc geldikten \'C bir müddet do 
&rada yıışnd/.ct.ıı.n sonrn bir vatan
da~m ,-azıyctln~n diızelcbllmesi ve 
~h·ettn • m.rdımmdnn mUstnğnl 
kalabilecek bir hııJı1e yc.ılılcn ce
miyetin içine ılöneMlmcsl için mu
ha1drok kendisine bir piyango lsa 
bet efm?ş olması liiz:ım;.'{clir. 

Yolt!!s bu mUC!4"csc keneli knd· 
rosunu bUt~cslne göre tasfiye et
meğe kalkı~hğı zeman ka;:ı dı:.;an 
etıneğe mecbur k:ıllle1lW Jdrn clc
rl intihapta ha1tlkaten bUyUk bir 
~rluk çek0 cektir. 

Bunu l>yll~ erek Mcak 800 ü
elz ve kimsesiz \"atan<l~r h:ırm· 
dmnnk Hzere aç:lmıs olan bfr mu. 
cuescyt neden bin yUz ld~lyl ~ 
nndmnıyor diye tenkit etmek ni
~·ctfnde d~ğfliz. 

Bir mUe · eseden madıli imkln.. 
lan de.re~fnde bir faaliyet ve 
fayda bnklcnllebllir. 

Vakıfi hııglinkU umumi duru • 
mun yanıttıj;'l "'ll;l rifo1 li nJl\·aı i
tinde \'atande.ş!ar her husu ta kn
naatr.nar davrrnmak mecburiyetin • 
dedirler. \'e azı çok k15I a~mda 
payla ıııak icap etmcktc.dir. Bu 
~ltU alı\'8.I 'e ~cratun doğurdu• 
ğu sıkuıtıler yüzUnılen kendilerine 
bakmaktan i'ıeiz kalmı5 bulunanla. 
rm ellıct1e ki sayısı artmıstır. \'e 
Oariiliicezc miie sescsl do imkan· 
lannı daha fazla za\'nllı arasında 

payl~makla bugüne kadar e<>k İli 
ve çok yerinde \ 'e fam kcnıllsin
den beklenllen bir ,'UZlfeyl başar
mı<:lır. Bugüne kıular mUcssc.c;e -
nin tek bao;ma kattıındığr bu fooa• 
kiu lısı t-lmdi bc!ecli)'Cnln de ı>ay. 
lnşnıası icap etmez mi! 

Bugiinkii crait içimle lüks aııl, 

dcılllcbllec<.'lı: her türlü masraftan 
lı:tina.p ederek bu ne' i içtimai 
yardmılımı. y"ni tahı-1 at ayırması 
,.e bu meyıuıda da Dnrüll'ıcezcye 

hu üç )ilz blç:ıre)i kapı dısıırı et· 
mcmel' lmkiinmı ,·ermesini İstan • 
bql belediye inin ıllnıycUnden 
ooldcıncktcyiz. 

Suat Dert'İş 

B01"0K KORSAN ROMANI 

5 Yazan : KADIBCAN KArLI 

- Fakat Ceym18 Makoley'in 
d{Wkleri ve eatosu unutulur mu? 

- Benim onlarda da g!5zllm 
Yok-. Bu memleket o kadar güzel 
ki. .. Öyl 
da yaşarr: 
ne olsa yapanın! 

Ömer demindenberi konuauıan -
lard&n 1'1r ı>ey anlamamıştı; hay .. 
retle dlnlcm~ti.. Jil Mntoley de -
clJklerl aJam acaba kimdi? Nel'ede 
bulum:yordu? Ofelya'yı ne zaman 

tannınştI? Niçin evlenmek isti • 
yordu? Sonra, Ceymlıı Makoley ne

ci oluyordu? Çiltll~leu ve şatosu 

nerede idi? Yoksa Ofelyayı bu ıı... 

damn zengin olduğu lcin mi veı
nıek istiyorfardı? 

Genç kızın son sözlerini duyun
ca hepsini unuttu ve Adeta yüzüne 
ıç.k vurdu. Zirıı o!lun latanbulu 
sevmesi, lstanbuldaklle.ri de ıev -
me~l demekti; kendisi do onların 
arasında bulunuyordu. Onun sev • 
gislnJ, yüzde, binde, milyonda bir 

kadar u bil' pay da dllpe kendisl 
i!:ln nimet saymamak mllmkiln de. 
f;1ldi. 

• J -

Cak dedi ki: 
- ~'akat zanncdenem babam 

burada fazla kalamıyacak ! Belki 
bu yaz, fakat gelecek sene her. 
iıa.ldc 1nglltcreyc dönecek; haşmet· 
lC.t İngiltere kralmm Slr Tomas 
Rue'yi babamın yerine göndermek 
btediği Londrada söylcnmişl 

ArtUr söze kaMJJtı: 
- Siz giderseniz. Ofı:ılya bizde 

l:Rlabilir. H~etın kral blrinci 
Çarle.s tahtında kaldıkça bizim tn. 
gUteTeye dönmenize liı'" :lal yok.. 

tur. 
- Knıl, yani cıPfirin buraya gel· 

mesirıclen evvel ölebilir! 

- Bu BO'L..t bir onha söy!emc; 
b3han duyarsa kendi wetbuuna 
karşı saygısızltk ettiğin için seni 
tekdir eder. 

- Babamın kalbinin içini okuya. 
bilsen böyle söylemewm? 

- O da do~ ..• Ne de olsa dip. 1 
lomııttır; ma.skell olmıya mecbur 

gevezelik ediyorsun ki §Urubu so. 
ğuttun! Cak bizden çok bilyUktür; 
Londradan da yeni gelGi; bizden 
çok bilir. Bu mevzu üzerinde onun· 
la başa is.kılmaz. On dört ~mda
kl yeni padişahtan saray hayatın
dan, cariyelerden, başları tavana 
değen, görUnUete korkunç. fakat 

hakikatte kedi kadar munl.cı olan 
kömür suratlı harem ağalanndan 

bahsedelim! Bunu da Om er bizJe:ı 

çok blllr eni§tesbıden duyduklan
nı anlatsın: Yeni padişah nasıl bir 
delikanlıdır? Kaç karısı vardır? 

Cariyeleri k8A,i tanedir? Nereee, 
nasıl yatar! Naml yaear? 

Ömer genç kıza baktı; hpfl"çe 

kızardı: 

- Eni~tem evde bizimle konu~ 
maz hl... Bizde Adet değildir. Bir 
aoy sorarsa gayet kısa cevap veri. 
riz: bir §OY sormazsa gUnlerce ara_ 
mızda tek kelime geçmez! 

Cak bir §eyler öğrenmek lçbı te
peden tırnağa. kadar dikkat ke
silnıl;.ıti.. 

O smda yine dıııarıdan ayak ıes· 
leli ve telAşlı konu§lllalar duyul
duA kap!da RUstem ağa görUndU: 

- Ömer, halan geldi; çabuk se
ni istiyor! 

Körpe delikanlı yerinden fırlo.dı. 
Öfclya: 

- Bir dakika durunuz, elblsele· 
rlnizi getireyim! 

Dedi. Biraz sonra hizmetçi kadın 
geldi; ellerinde sarı atlns bir boh. 
ça taşıyordu; kenardaki ma88ya 
koydu ve çıktı. Genç kızla iki ar. 
knda§I ve Rllstcm ağa da odayı 

terkelmi§ler, kapıyı ks.pamı~lardı. 

ömeı çabucak giyindi. Salonda on
larla karş1•~tı. Elini göğEUnc 

bastırornk, bac; eğerek, sefüle ka. 
MSJnl, n:;uıı·., 'l"T VC k•z•arf";., t'IOC' 

ra Ofelya), "l".imladı, t ·5ddtüı el
ti. Genç kıza: 

- Yaşadıkça sizi unutmıyaca. 
L"M; çünkü &.•yenizde yanvorum; 
bunu en'~teme söyli .. cc ğim ! 

Dedi va yUrUyUp gitti. 

Hadise Boğazın iki sahilnlde he· 
men duyulmur;, d!lğlln evinde hok-

dıu, -"'bam bunu yapamaz! kabazlan, çengiler!, caııbazları sey. 
- Babıı.m da gemJclllkt-<ı"l anla. re dalmış olan Fıtnat hanmun ku· 

mazı lağma Hfder gitme.-., hemen yerin. 
Ömer başını sol omuzuna doğra don fırlamıştı; çok sevdiği karde. 

eğmiş, elini çenesine dayamış; şbıin kcndlslnc bıraktı~ı tok emv: 
hayrnn hayran bakıyor ve dinliyor. neti bir gün isterse ona tekr:ır ve 
du. Ofelya onların eözlerinl kf'3U: sağlam olarak geri vemıiyc yemin 

- Rica ederim, mi.safirin hoşla· ctmL~tl; bundan başka Omerl ger. 
nacağı ve anltyacağı şeylerden ko- çekten çok seviyordu. 

nuşunuz! ~ aeJJ. de o kadar ı (Devamı var) 
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~Hil.6·elt~~ 
. ·, .. •' . ' --·-~ '*. 

! Posta e telgraı 
Eğlence yerlerinin 1 

aç~k kalma saatleri 
DUn geceden itibaren lstanbuldn 

bar vo benzeri eğlence yerlerinin 
saat 24 de kadar açık kalmaları -
na mUsnade edilmiştir. 

.Toprak Mahsulleri Ofisi 
teşkilatı . takviye ed~liyor 

memur arı 
Maaşlaıa 

·birer miktaı 
zam 

Bu tedbir üzerine, al~k.ıd:ır •eı -
ler dün gece tam saat 24 te kn-
panmqılardır. · 

Ankarada i!1tisas kurcları Rçılarak ekis~sr 
ve muhasip )'etiştirilecek 

r~·~vezzilerin de 
: nıaaşlara artacak 

Şimdiye kndar bu gibi yClrler, en 
Ç<•k saat iki buçuğa kadar açık 
bulunduruluyol"lı.u. Sc.tahçı kahve. 
leri ve işkembeci dilltkil.nları gibi 
yerlerin nç!k kalma zamanı da ay
rıca tahdit edilmiştir. 

Mısırçarşısındaki baha
ratçılara yer aranıyor 
BeledJ~e. M13ırça~ıemdald baharat. 

çılan nereye naldedo:-bllccc:ğlnl nra ... 
tlrm'l.Madır. Bunların toplu bir rald" 
§Chrln iyi bir yerinde bulunması ın•ı

na!"!;ı {" rUtmcl:tedir. B:ı l:abil o!mr. 
dığı •.ııkd\rı'!e gene Mısırçarşıaındıı ke. 
lacakl'l'"Öır. 

Arpa hırsızı katin1 
Sokağa düşen arpalar iz 

hizmetini gördü ve 
yakalandı 

Haı.lbe adında birisi, KQçtıkpazard:ı 
Duygu sokağında blr ardiyenin kepen. 
gl araeına ellni sokarak' av11ç avuç 
arpa çalmı~. bunıan iki tenekeye dol· 
durarak evine s!5tormll3tur. HMlbc, 
yold:ı giderken nrpalardan bir kısmı 
yola <lökUJmO§, iz bırakmı~tır. :Mahal
le beltçfsl bu izleri takip ederek evt 
bulmu§ ve Hasibeyi arpa dolu tene
kelerle yakalamı§hr. Kadm, bu rpa., 
lan yolda dökUlmll§ bir hıoldc buldu· 
ğunu, tenekelere doldurarak yann sn
blbtM l&.dc edceeğinl s8ylemtot:fr. 

DUn. Has!bcııln mubnkcmeslne bl• 
rincl ı:ulh cezada baktlmJ§, bir ay hap. 
sine ve derhal tevkifine karar veril· 
ml§tlr. Arpnlc.r sahibine iade edile
cektir. 

Bütün dünyada 

Bu sene zeytinyağı 
istihsali 

az olacak 
--o

Türkiye rekoltesinin 
280 bin kental olacağı 

tahmin ediliyor 
Beynclmncı Zıraat. EnııtitQsUnden 

alman malQrnata nazaran bu harbin 
ılk zcyUyağı istllısalAtmı teşkil ede,. 
ock olaıı 1940-lOU kampanya6Ulln 

Toprak mahsulleıi ofisi, ofi • 
sin genişleyen işleri dolayısı!: 
ofıs kadrosunu takviye zarureti
ııi duymuştur. Fakat miltahas-
sıs memurları bulmak kabil ol. 
madığmdan bilhassa eksper ve 
muhusip yetf.ı;tirmek üzere An· 
karada kurslar açılmasına karar 
verilmiştir. 

Toprak mahsulleri ofisinin 
mübavaat merkezlerinde gall§'tı. 
rılacak olan bu muh~be ''e 
eksperler icin açılacak ihtiscı. 
kursları ihtıyac~ g-öre 2 • 3 haf
i.a dev m edecekC-. 

Permanant 
makinelerinin 

• 
n1uayensıne 

başlanıyor 
Berberler cemiyeti 
belediyeye bugün 

listeyi verecek. 
Berterler cemlyeU, kadm berberle.. 

ri ve gllzelllk mUc:ıseaelerlnde bulu .. 
nan &ğır permanant mılkinelerlnln 
belediye dalrelerlne getirilerek mua
ycnesı.ııın nıU.§kWAt.mı gözönllno ko.. 
yarak t unlann maha.lllnde senelik 
muayenelcrinJn yapılmaamı belediye
den tE.mennl ctml§ ve bu temenııı ye. 
rinde görülerek kabUl edilınlıtL 

Berberler cemiyeti, penr.anant ma.. 
ldnele..""inln bulundu0 yerlerin blr lls
tesüıl o~ gUn zartmda tesblt edip be. 
ıcdlyeye lrmek için hemen bUtUn 
mak\nest ole.o berberlerden aarih acı.. 

rcs ve maklpe adedinl aormu.,tur. Cc. 
mlyet tugUn belediyeye bu listeyi 
verecektir. Yarm da belediyeden blr. 

mWıendis, bir belediye bektml ve bir 
de berberler cemlyetintn mllmeaflln., 
den ınUrekkep blr heyet maklneJert 
muayene ve tecrübe edip kul~abUe. 
cek oıanıan mUhUrlı~ccktr • 

Bu sene zarfında da gene bazı k&. 
dml&rm ı;açlannın yandığını na.za.n 
itibara alan belediye bu i§e ehemml. 
,tet vermektedir. 

---o

Kabala§ araba vapuru 
iskelesi 

7,5 milyon kııntnlden biraz fazla. ola- Şlrkct1bayriye açılınası ikmal olu. 
cc.~ ncsnplanmıştır. Hal' ukl blr scno nan Kabala§ araba. vapur iakeJeslnJ 
evvel'd dünya zoyUnya.ğı rekolte yenldaı yaptırma.ktadır. Bundan aoo. 
ıo,ı ı:ıllyon kental ıdi. Buna mukabil ra Sirkeci araba vapur iskelesi yap.. 
eldeki stoklar gayet mahduttur. Fa.. 1 tınıacnklı'". 
kat tu atoklar bulunduklan memleket -------------
ter tbt!yacmı k&J'§Uıyacaklnn iç\n Blr aene evvel §.9:>.4000 kental ldL 
dünya plyaaııma arzoluna.cak zıeyt.I.n,. Aayada ~tlli.sal miktarı 4i9.000 ken.. 
yağt :)oktur. tali bulacaktır. HaJbukJ bir aene ev. 

Bu E.cnc dUnya zeytin yağı rekolte.. vel 418.000 kentaldi. Zeytinllklerln!n 
Binln u olmaama sebeb olarak bir kısmıllzam.ı Asyada buluna.n Türkiye, 
çok memlekeUerdekJ harp vaziyeti ve AsyadııkJ vaziyetin ba~lıca Amllldir. 
memlekeUml.z de dahil olme.k üzere FJlhııkiks mcmlchcUmlzln bu seneki 
hava şaruarınm f~a gitmeB.1 göst.c- rekoltuılnin geçen seneden az farklı o
nlmeldedlr. Filhakika Hltt'-1941 de"· la.rak 250.000 kentali g~.eceği t.a.b.. 
resinde lspanyn., Portekiz, Yunıuıis-

1 
min <'dllmektcdir. Yalnız Surtye, LUb. 

te.n, Tunus ve ltaıyada bnvaıar yazın nan vo Fillstlndc bu sene rekoltenin 1 
kurak ve Juşm fazia soğuk olmuştur. Cazla olı..ctıhJ g6rUlmektedlr. Bu ııcno 

1940.1941 zeytinyağı rekoltcsinln Atrikada zeytinyağı rekoltesinin 
Avrur-ıı. memleketlerinde 6,190.000 IS62.000 vo Amerlknda 16.000 tonu 
kental ole.cağı tahmin edllmektedlr. bulac3ğ1 tahmin edilmektedir. 

Yeni Sabah 
Hılsoyin Cahil Yalcın, Yugoslav. 

yanm uğrndıbı ielakeUu sebeblerini 
araşt:!makladır. 

Mui.larrlr, Yugo.slav ba§vekUJ ve 
başk".ımandaıu general Slmovlçin .A.. 
tinada yaptığı beyanatın ~Ulu Bnı.. 
kanla.ım hıırablsine sebeb otan en b'. 
rincl Amili tc,,rlb etml§ olduğunu !tay. 
dc.:erek Yugosla\'yanm neden yalnız 
kalm.ı§ ve kendlnl daha pahalıya sata.. 
mamı., olduğunu ar&§Urarak ezcUmlo 
diyor ki: 

mlnlere istinat ettirmek bakBa; olur. 
Oevabr gene generalin aör.lerinde aar
malıyıı. General Slınovlo bahsin ba 
clbctlnl 110 suretle aydmlatıyor n dl. 
;yor ki: 

".MUttPflkJertmfzle lıerbııngf bir as. 
kert teşki!At yapılmnrm,ıı. Sonuna 
kad:u bltaraflık ıılyı:uıetlne bcfb kal. 
mak arzusu Ue bu lşblrllğl hakkında 
be.r ıtırlU mUzakcreJerdeo .t.evakJd et. 
tik." 

Eksperlik kursuna ziraat mek. 
~~"i mezunlanyla <!n az orta 
ır.e!~tep mezunu olup zahire ve 
c.ububat işlerinde ihtisasları bu· 
lunanlar, muhasipler kursuna 
da muhasebe işlerinde çalı .mş 
ol< nfar veya orta mektep me. 
zuninrı kabul oh:nacaJ<tır. Kur.:ı
larm sonunda bir imtihan yapı· 
J::ıc-ık ve imttıı::ında .,.,uvaffak o. 
1 :ıinr yüz liraya , kndar teadd 
hnunu mucibince alar:J...cek1eri 
iic"Ctlerle tayin olun?<':> ki ardır. 
BunJaı"dan mırvaffak o'a.nuyan· 
!ara harcırah ve y<!vmıy~leri ve. 
r;• ... 'cUr. 

Posta ve telgraf memurlarının 
vazifo!eri bilhnasa fevkalilde 7'.a· 
mı::nlarda fazla mesaiye ihlh a,.. 
gösterdiği ve ötedenb"ri bu tcş!t.
Httıı <'alL"anla!·m bu fazl::ı VP fc>v
kal d • mc~afyi Jrı.rşıhk'!!IZ olarnl 
fok t \·ine cnnlrı baıda vaptrkta-rı 
nnlUmdur. 

föıber vc:'rildiğine göre Humıkr
lfı.t Vekili Cevclet Kerim Jn<' .:ı -
yı, post'l ve telgraf nemu"'iarmM 
bu fazla mesailerine miımktln o1 

duğu kac'.ır m<ıddi bir m•ı': ? l~f' 
bulunmak imkanım temin e:tmi§ -
tir. Fn ... ıa mC'sai knr~ılıklnn yeru 
bıit~e Mceli::t0n c;tltbktan s?nrn 
kabul C'dilen c: cınslar d:ı · indP 
vcrilıı.e•"e bru la.nac ktır. l JSta 

ı içki sofras~nın sonu 
Bir kadın ve bir erkek 
üç gün hapse mahkum 

oldu 
Evvelki gece. Unkapanı civarında 

Ahmet oğlu ::t.lehmedln evine scl•iz on 
kadar kadınlı erkekli mlsatır gelmiş, 
ev sah!bl bunlıuıı. sotrn hazırlamıştır. 

Sofrada yemek yenml§ ve lçltl iı:ll

ml§, ı::üJ~p oynnı;;ılmağa başlnrun~ 
trr. Eğlence Alemi ve gtlı1UtUıs1l gece 
geç vakte kadar devam ettiğinden ny. 
ni evde oturan Abdlllvahld oğlu Ali 
ne kanat Emine, işe mndahn:~ ctı:ıf§, 

u yüzden ev hr.lkı bı. bırlerine gir· 
ml§Ur. GUrllltll pa.tntJ blltUn mahal
leyi kapladığından vakaya zabıta el· 
J~oymuş ve suçlulardan Ahmet kızı 
A~. Elatlb oğlu Mehmet, Abdülvahid 
oğlu Aıl, Fuat kızı Eml.ııeyt adliyeye 
vermt§tlr. 
Kavgacıların muhakemelerine dlln 

nBbetçl cOrtı.ıUmll§hut mahkemeaı olan 
a.aUye OçUncfJ cezada balulmı§trr. 

Neuc,de tamerden suçlan aablt 
olan Balib -oğlu :Mehmedln. üç glln 
hapse, AY§enln de Qç gün hapslnc ve 
bir lira ağır para cezuına mahkQmJ. 
yetine karar verll~r. 

Bir kadın 

Kazma ile başı 
pathyarak öldü 

-0--

Hadisenin kaza olup 
olmadığı tahkik ediliyor 

Dtin Bakırk5yUnde feci bir 
kaza olmuş, bir kadın başına 
bıen bir kazma ile kafatası 
J>'l:Uamak suretiyle ölmUştUr. 
Baknıköy kazasının Osmaniye 

köyünde oturan Bulgaryah 60 
yaşında Hasan adın<la birisi, 
bir taraftan bahçedeki topr~ 
ka?.arken, diğer taraftan da 
karISI 40 Y3§lannda Tenzile 
taşları temizlemekte idi. 

:Ka.drn, Uaşlan temizlerken 
kocasının salla .... ığı kazma bir
denbıre kafasına inmiş, ve ka
fot.a.sını parçal~yarak karısınm 
öltlmüne sebebiyet vermiştir. 

Adli tahkikata. mU<lde;umu. 
mi muavinlerinden Suat el koy
muştur. 

ı;ebctlcr be51iyeeeklerlıle lhUmal ver. 
mJe olrnnlnruıdun ibarettir. O de.rece 
ki ln1ri117lerJc ve Yuuanlılıırla mu,te
rtık bir müdafaa tertlbbtı ,·üc11da gt'l

Unnek lçla lllllblr mOı.11ltere7e ctrış. 
mlJ ecıck derettde muhteriz davrannucı 
lard.r. Bu ıteralt dalnmnde, harp pat. 
lar ratlamaL Yıınaııldarm 

0

1acUl7Jcrin 
kendUertne imdat yeU11tlrebllıne1erlne 

namı intizar edeblllrlerdl.t" 

Cumhuriyet 
Yunus Nadi "Yeni Yunan hQld). 

metl" bqlıklı makalealnde Yunants. 
tana )'apılan taam.ızlardan bahsede. 
rek P.zctlmle diyor ki: 

1 
s~yy, r m murları da tıC'fC' Iı:n dr. 
\'am e.~ıği mliddctçe bir fnrk alP
cakl:ırdır. 

B dan b:ı."kn v:ı .. iff'leri r. ti1-r 
ge11l.,l.) en posta ve telgraf T" -

VC',..zilerlnir bil1'assa mna.'j baRlan
gıçlnnnC:r.ki azlık da Mtinakalfı. 
VeUlimizin naz~rı dikkıı.tı,.ı çek -
mi~ ve \'Eni yıl hllt'""€ire bu bn. .. -
lnngıç miktannt."l nrltın'mnsı ı"· 
tnhsisat konmuştur. BöylecE' ilk 
maa,ta f"rk olacağT gibi, wUvnz--·
lcrin hizmetleri nispetinde. dalı" 
fazla maaRa istihkak kazanmak 
imkfüılan da 1-ııbul l'dilmiştır. 

o--

Yeni çocuk 
bahçe eri 
Çarşamba günü 

n:aeıesimle açılacal{ 

Belediye, bu sene §ehrin muh· 
telif yerlerinde yapılmış olaP 
çocuk bahçeıerinin 23nisan ,.,.,_ 
cuk ba~ '1mma kad.;.r yet1şt;rn
mesi için büyük bir faaliyet s .... 
fetmektedir. Vali ve beledi., e re. 
isi Lutfi H:ırdar dün bu yon.i 
çocuk bahçelerini son defa göz
den geçirmiştir. 

Bu Deneki yeni çocuk bahç.!. 
leri Tepebaşı. Harbiye, Şışhan\. 
ve Aksaraydadır. Belediye ev· 
ve1ce birer duhuliyeli bahçe olan 
ve belediyeye oldukça mühim 
bir gelir de temin eden Tepeba· 
§I ve Şi§hane bahçt!elrini §ehir 
çocuklr.rmın sağlığı için mini 
minilere tahsis etmiştir. Nışan .. 
taşmda Vali kon<ı.ğı kan;ısındaki 
bahçe do:durulan:.k ve A1.r~ay· 
daki Sütçüboslını da istimlak 
edilerek büyük birer çor.tık bah· 
çesf haline getirilmiştir. 
Diğer taraftan vfülyet tahsisa

tından bu t<..til devresinde de 
müsait mektep bahçelerinin ço
cuk bahçeleri açılm~ı ve bııraya 
çocukların zevk alacağı e ience 
\ asıtalan kurulması da tetkik 
ol unma.ktadır. 
Şimdiye kadar mevcut olup 

kış dolayısiyle kapalı bulunan 
~ta Gülhane parkı <,.X:uk bah
çesi olmak üzere diğer cocuk 
bahçeleri de öbUr günden itiba.. 
den acıtacaktır. 

yonlulc kU~lik bir memlekete ytlz em 
milyonluk lkl n k de,·ıetln t.aıırnızu 
\'O ta nuı ruıın haksız olarak. 

KU:;;ilc Yunants•an kcndhlne göre 
hJçblr nlsbet ' e kıyaa kabul etnılyen 
bu talk kU\'\'et!e.re kaqı 9&\~'Ja 
mıuuın o bl.iyük de\JetJnrJ gölgede 
bırakan eş_lz bir az.uııet nuuızaraaı 
ıanetll*ktcdlr. 6"nern• l'npng~ 

kn:ım111an ordıılıın ltaJ)nn bllyUk ~ 
lctinlu taarruz ku\'Tatlerlnl yenmlt 
onları Amnvutluk dağl:u'mda tfrl\'1lb.t 

yarak l'I! wr dunımlam ~e ~ ll<i ba
\-nlann mtısaade ve:n:ıccıı tik tırat. 
lanla denlm dökmek ehllkealne 40ollr 
mE!.,ttı.,. 

Muharrlr, Korlztsin y0kUnt1tı ağır• 
lığı bcrhan;rl bir izaha iııUyaç g:6ster• 
nıiyccek kadar mcydal" la olduğuı.u 

kayd~ttlkten sonra ezcümle diyor ki: 

'•General Slmovfç harp başladr!h 
mmaa mtlttellkJertabı çaroabuic yar
dımma kopcak bir halde lıulunama. 
dddanndan maj'IQblyetlıı ııebeblerln.. 
den birJ olarak bahsediyor. Bu nokta 
üzerinde ehenımiyetU eurette clurmak 
llzımdır. GenııraJ Slmovlıçln &<!aba 
mQttenklertnden seri ve ıollcsslr bir 
lmdst IM'kJemefe lmkkı var mıydı f 
Bu ;yardnm temin etmek için bar,ptea 
ev\'eıld lo1111 devre c:>ııasmda ne ,)ap. 
mı:ıb'l Bu~ ~'abmı indi tah. 

Vatanperver Yugoslav hllkameU. 
nln lstlfnde edrbUoocfl kr,ııa bir ırama. 
ru ne bUyQk bir gaflet içinde~ 
ğlnl hQ fıkra hlz.e led bir aarettıe lzall 
ecllyor. Anlaşılıyor- ld onJan e&lıt.e bir 
llmli oahvetml17tlr. Bu tımlt t.e istik. 
IAUeıinl, ştrPI ve lmyslyetıerınl feda 

etmeksWn A.lmaı:ıya De dostane mUna 
"0Unyanm hayret ve llıl"E'tle tema.. 

il& ettttl manzara pc!ur: Beıt altı mıı.. 

"Korlzl11I lstllilli.t edecek ola mlW 
ınlldafa:a hllktllnctJ \ıızlyetln mubala-
1•7.Wlmı temin ,,.~lfestlt:' iş lla:ima ge
lecektır. Tııbü blitUn Yunıın mlllr>Unln 
ınll.zaltcrctlni etrafında toplayarak •• ,. 
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Hadiseler .................. 
Ve Tarih ................. , 

Talisiz Polonya ... 
Bir gazetede imzasız bir yazı 
~; bu yazıda deniliyormuş 
~: .. Yugoelavlar ne ~k ne de 
~lonyalrdırlar. Onlar döğilşme
sını bilirler." 

Bir Polonyalı bu yazıyı oku. 
:uş ve müteesir olmuş. Başka 
ır gazete de bir AÇik mektup 

lleşredeyor. Bu mektupta kısaca 
IJUnlar yazılıyor: Kıifi derecede 
tnotörleşmiş olmayan, hatta R" 

ferlJerliğiıü bitiremeyen otuz 
l>otonya fırkası, on biri .motörUl 
obnak üzere yetmiş Alman frr. 
lcaama ve iki bin tayyareye kar
~ harbetmiştir. Sayı itebariyle 
Uçte bir, siltl.h itibariyle ~te. 
~tA onda bir demektir. Şimdi 
.. ,~lterede Polonyalı bin tayya
l'ecı harbe devam ediyormuş; 
Uç harp gomesi Ingiltere harbin. 
de kaybedilmiş; elli bin kişilik 
:tnotörlü Polonya ordusu Fna.nsa 
harbinde mevcudunun yüZJde 
lnrk be•.foi kaybedinceye kadar 
döğüşmüş. V a.rşova müdafaası 
~rcfli olmuştur. Almanların bile 
l>otonya ordusunun ~iden gelen 
her fedakarlığı yaptığını inkar 
etmediklerini hatırlayonız. 

Polonyalıların h~lannr Po. 
lonyalılara vennelidir: Bu mil
let kısa f~kat oldukça muhteşem 
2a.manlll.?' ya.'.}a.JlUŞtır; talisizdir 
ye bu talisizlik her şeyden evvel 

laıiki. büyük ve genç millet olan 
. avlarla Cermenlerin orta ye. 

~ı~de bulunmalanndan doğar; 
ı'ki lilindir ortasında onlardan 
~ on defa küçük bir varlık ... 
~ya bile ona yardımcı de
~ldir; şarktan garpten geleeek 
Jati a sellerine karşı açık bir o. 
"adır: buna rnğmen tarihin de
!arnnıcoı., hele büylik Frcdrik 
Cermenlerin, Büyük Petro da 
~lavların uyaruıdanru temin et. 
tikten sonra hep tazyık altında 
~nıışlar: istiklfillerini bir çok 
:-oqaJar kay.'betnıişler; kazaimrş. 
~· gene kaybetmeşlerdir. Po. 
otıyanm taksimleri Rusy.ı., Prus 
h ve Avusturya arasında ol.muş 
tlll'; fakat büyük kısmı her za
~an Ru.s idaresinde kalmıştır. 
. lonyanm istiklali için çıkan 
1~tilillerde Rus Çarlığına karşı 
~illluşt;ur. Bpnlarm en me.,Iıur. 

l'lndan biri 1830 isyanıdır: 
t> 1820 de Rus Çan Aleksandr 
t 0hnyaya adeta. istikli.1 vennJş. 

1. Ayan ve mebusan meclisleri, 
. usi kanuni~, vergi hakkı, 
0 ~. ordusu vardı; kendi kar 
deşi Kostantini de Kral Naibi 
l'aı>nııştı; bu hürriyet ancak beş 
eene sUrdU: f ~at meclisler an. 
~!t iki sene toplanabildi. 1825 
"" tahta çıkan Nikola bunu ta. 
~adı. Polonya gencliği, talebe 
e zabitler, Rus hikimiyetini 
~~. milli kNilığı yeniden 
-"'1Jla.1[ istiyorlardı; yahut 
~urlyet ilfuı edeceklerdi. Ha· 
:~~da çıkan Paris ihtil~i ve 
~çıka isyam Polonyadakı hür. 
11Yet fikirlerini canlandırdı. Bu 
~ Çar Nikolanm Franea 
~ah onuncu Şarl'e yardım için 
arp açacağı, Polonya ordusu. 

nu da öne Şreceği öğreneldi. 
~83() senesi teşrinisaninin yirmi 

1 °kuzuncıa gece lbaşlarken, Po
~Y& harbiyelileri ve diğer t&le
~~Çar Naibi K0&tantini sara. 
j~an kaldırın.ağa karar verdi. 
~; fakat Kostan.tin Robdöşam-

' B.,. BE R =-'Amm 'DOll&.M •• 3 

Almanların bu 
ismi verdikleri 

Denizaltı 
kumandanı 
ingilizlere 
esir düştü 

---0--

Meşhur bir denizalh 
kumandanı da gemiıile 

birlikte battı 

L<mdra, ıo ( A.A.) - Röyter: 
Bugün ir'at ettiği bir nutuk -

ta bahriye nazın Aleksander, 
(u. 100) Atman deni%3ltmı ku
manda meşhur Sebepken.in öl. 
dUğilnU ve denizaltmmm da, 
(u 99) zun yanma gittiğini söy 
!emiştir. 

(U 99) zun kaptanı Kretch· 
ner de meşhur bir denJzlatı kur 
du olup şimdi İngilizlerin elin
de esir olarak bulunmaktadır. 

Harp sahnesine yalan 
bir yerde vagonda 

kutladı 

Cel'lin, %0 (AA.) - D.N.B . .AJ&iı. 
ama Ievkal!de bir tebliğle bildirildiği• 
ne g5re H!Uer 62 inci yıl dönllmllnU 
Balkan harp aalmeaine civar bir yer
de bulunan .Alınan umumi karargOJuı:ı. 
da teait edecektir. Hitler yıl dlSnumıı. 
nlln arifesini balen umumi karargAh 
ftZifeaini görmekte olan h~ bir 
lokantaıı vagonda., kurmayını te§kfl 
eden zevatla geçlrm~tlr. Tanı gece 
yansı Alman ordulan bnşkumnndnnr 
K~al Kcltel kısa bir nutuk aöyll. 
yerelı: deml§Ur ki: 

(;rçen aene bily(lk mu\-attaklyetler 
ııe.nesl olmu:;ıtur. So:ı ıc; gün lçtndc 
Alman ordulo.n, yllksek kumandanla· 
rmm aogrudan doğruya emri altında 
olaral<, İngiltere hesabına çalıpıı ye.. 
nt bir haamı ezmişlerdir. Bu ordular 
ıtmdl kac:makb olan lnglllZlert A\•, 
rupa kıtaaından kovmak Uzr~dlrJer 

lılare,.-al nutkunu b!Urlrken Alman 
ordusunun Hltlert gOstereceğl yeN!e 
muzafferane takip edeceğini resmen 

Aleksander bu iki kltmanda- temin etml§Ur. 
mn Bitler ta.rafından (ınet.e .Uare~ıııın nutkundan sonra 'filtle1 
yaprağı) ni§anİyle taltif roilmi' kadclıtnl kaldırmış ve zafer ıerellne 
olduğunu eöylemiştir. MezkQr ı ıc:mı~tir . 
nişan denimltı korsanlarma tev Saa: blr buçukta eon aslm1 rapor
cih edilen en yüksek nişan o'up ıarı '1tnlcdfittcn sonra Httıer mtaat1r 
şimdiye kadar yalnrz Uç deni~ ıeria1en izin alarak ~eltUmlştır. 
altı kunıandanma verilmiş bu -
lunmaktadır. 

Aleksander sözlerine §Öyle de 
vam etml§t.ir: 

Taknöen 2,5 milyon ton hac
minde dü§Dlan gemisi yakalan
mış, batmlmrı, veyahut kendi 
kendilerini batmnağa mecbur 
edilmi§tir. 

Atlantik muharebesinin mu. 
vaffakıyetli ve muvaffakıyetsiz 
taraf1an vardır. Fakat size te
min edebilirh'r'l ki, ne Almaıi 
dem...ıtıtan N ~ uau.n ~
fell Alman tayyareleri bu mu
harebede Jstedikleri gibi hare. 
ket edemiyorlar. 

Donanma.mızm sahil servisle
ri ile işbirliği arttığı nisbette 
dilşmana verdirdiğimiz zayiat, 
da artmaktadır. Muhariplerimi
zin adedi yükseldikçe düşman 
Dyiatmm da.ha ziyade vtlksele
ceğine §tiphe yoktur. Bu hal, 
Atlantik muharebesi kazanılm. 

cava kadar devam ooeee1{tir. 
Şimdi ln~lterenin elinde e

sir bulunan l{retchnhin Al
many~a (Atlantik kurdu) ~;.
lcabiyle anıldığını ve bUyülc r:r 
hayranlıkla sevildiğini söyle. 
dikten sonra Aleksander sözü 
denizaltılarla yap:lan mücadele
ye naklcderzk şöyle demiştir: 

Geçen gün neşrettiğimiz biil -
tende Alman denizaltı ml:rette
batından yüzlercesini l"Sir et. 
miş olduğwnuzu bildirdik. F.Q.· 
kat bu esirlerin adedinden daha 
fazla düşman denizaltı müret
tebatı da bugUn denizlerin di· 
binde bulunuyor. Sizi temin e -
debilirim ki muharip k-umandan· 
lamnız tarafmd~n bahriye ne
zaretine gönderilen raporlar ha· 
kikatin dunundadır. 

Ale?tSander Amcrıka tarafın -
dan İngiltereye verilen 10 sa· 
bil muhafaza gemisinden sita· 
yişle b;.hsetmiı;tir. 

İngiliz hasta
hanelerinde 

çalışmak üzere 

Kızılhaça 
gönüllü 

yazılmalarını 
istedi 

Nevyork, 20 (A.A.) - Ruv
velt. Haydparktaki villAsmdan 
genç Amerikan doktorlarına hi
tap ederek: Dost !ngilterenin as· 
keri ve s'vil hastanelerinde çalış. 
mak üzere gönüllü yazılmalarmı 
istemiş ve bu suretle İngiliz kıztl
haçmpı İngiliz hMt.anelerlnde cid 
cü bir <lol::tor eksildiği görüldü;;.ü 
ve Amerikadnn gönderilecek bin 
kadar doktora ibtiy~ olduğu hak 
kmdaki müracaatma cevap ver • 
mi~tir. 

Ruz\•elt hitabesinde 
demiştir ki: 

euUmle 

'Amerikan kıt.ılhaı;ınm reisi sı
fntile bu talebi samimiyetle tas -
dik ediyorum. Genç Amerikan 

doktorlan bu gaddarane harpte 
gerek sivil ge'rek askerlerin ya -
r:ılannı tedavi surctllc İngiltere -
ye btiyük yardnnlarda bulunabilir
ler. Gönlillüler İngiliz Jnzılhac;m:ı 
yazılnc:lltl:ır ve kı.,. l'"aclar hnkltm· 
daki Cenevre mukavel~iyle hi -
maye cc:ileceklerdir. 

Es~\i Irak naibi 
E111ir Abduliah 

Erdünda 
Beyrut, !O ( A.A.) - D.N.D: 
Kudüste:ı verilen bir h:ıbere 

göre eski Irak Naibi Emir Ab· 
dullah amcasını ziyaret etmek 
üzere .Drdün'ün hül:funet meı
kezine gidecektir. Eski Irak b~. 
vekili ve hariciye nazırı Nuri 
Sa;t ve bir çok Iraklı siyui 
~ahsiyetler halen Ammand:ıdır. 
lar ve Erdün Emi ri tarafından 
misafir edihni§lcrdir. 

Hatıraları yazan: Aşçı oue 1-.raaim ~., 
Tespih falıyla yolculuk -Fırtına - Mekkareciler 

ve köylüler - Bir don tehlikesi - Kış ortasında 
balıar - Fosfor fil ustaf a pa.,şa ve nıuhasebeci 

Ahmet bey 
23 

Tercan o\"88ma dtlştllğUmUzun J Hemen köylliler gelip : "Biz aL 
ertesi gilnü, yine böyle bahar m('v .zi bırakmayız .. Ancak bize zorla 
simi gibi• yüzilınUz gözUmilz açık gitti~e dair bir senet vorirae
Mamahatuna geldik. Erzlncandnn nlz o vakit karışmayız,, dediler. 
pazar günü sfiratle giden adam da Yanundaki kalem efendileri de 
ancak böyle Uç gtlnde Mıur4halu- blr §CY demiyorlardı ama gönWle
na gelebilir. Değil lti bu kış için. ri fevkalii.de muztarlpti. Her ne 
de, hemen oradan nasıl geldiğim!- halse bunları dinlemeyip ha)'V&llla 
zi tafsllen telgrafla reis p~aya rı getirttik. 

yaz.i!.m. Paga te!grafı alır almaz Mekklireciler : "Biz gidemeyiz., 
' cllmle kalem rUesa \-e memurin dedilerse de bunlara da ehemmi. 

ve kil.tiplerini toplay1p okumuş. yet vcrm·yerek climlemiz hayvan
"Koca ruznam~eci derviştir. Eren lnra bi.njp köyden hareket ettik. 
terim başkadır. Gördilnliz mU na- Aı:.cıı.k, yol olmadığından, köylWer 
ml gitmişler,. diye pek çok sevin. 1 iki adam klavuz önümüze dUşlll'dü 
miş. Bunlara "hemen tedarikinize Oradan ayrıldık ama ne aynldık. 

bakm, bir iki güne kadar tnltmı Kar hayvanların karnı ile beraber 
tahmı sizleri de çıkanıcajım., de-

1 
dir. Hayvan bir ayağını çıkarır, 

mlş. diğerini basar. Bu hal ile iki daki-
Mıımahtunden sonra bir bllyilk kalık mesafeyi on dakikada alryo. 

dağ var, ertesi glin onu dn aşar- ruz. Meğer ki köy!Uler ılmdi yol

sak Yeniköye gel"p Errurum ova.. dan geri dönerler diye beklerler
sınıı. dU~tilccekUr. Elhamdilillah mJ,ş. Köyden bir saatte bir çeyrek 
;:ızel güzel geldik. Lakin dağdan tik aynldık. 'üzerimiz karla doldu, 
Yeniköyc inmemize ynrmı saat Karşımıza iki baba yolcu çıktı, 
kalarak dağ baı:ında, nk§am tistU Bunlar adamlıktan çıkmJ§lar, .zan. 
bir az tipi oynadı. O aralık hemen nedenıin ki kardan yapılmı§ adam
lıayvnnlan sürmcğe başladı!c. Oğ- dır. Yolu sorduk. Dediler ki: "Siz 
lum Hil•ameddln efendinin hayva- deli mi oldunuz .. !lcrlde yol yok
nmm üz!!ngisl kopup bir az onun_ 1 tur. Ca.nmızı telef etmek isterse. 
la meşğul oldum. Tipi' de ziyade- niz buyunm!,.. !şte bu eöz beni bir 
leşmeğc .başladı. CUmlemlz bir az az muztuip etti "Fala baktım, 
korktuk. Hamdolsun dağın eteği- gidin diye işaret olundu!,, diye 
ni bulup aşağı dcı;1ru indik. Yol &lemi hayrette taldmi. Hilda hak
bulundu. Ko'!"lrumt•z kalmadı. Ak. : kı için asla hJliüım yoktur, bir az 
Şam ezanı ile beraber köye girdik. sonra rü.zglr durup tipi kalmayıp 
Hanrlanmış olan eve indik. O giln bulutların her biri bir tarafa gidip 
bir az üşlidük. Sabaha bir saat ka- ı güneş ~ıkmaz mı '!. Bir anda o kış 
Jarak kalktık. İhvandan birisi dı- bahara tebeddül etti. Ellerimizden 
§n.n çrkmak isledi is,... de, odanm 1 eldivenleri, boynumw:dan aarğıla
kapı.sı karla örtU!mUq, fevkaliı.de ı n çıkarıp kemali huzur ve mubah 
tipi esiyor, hemen içeriye gelip 

1 
betle yola revan olduk. Erzunmıa 

ıı.h\·ali söyledi. Yani "burada kapa ' Uç dört saat yerde Ilıcaya geldik. 
mp lıaldık,, dedi. Baktmı .kJ il fe.. Saat on oldu. GönllJ arzu etti ld 
nadır. Ortalrk ağardı. Etraftan orada kalmaYJP hemen Erzunıma 
komşula't' geldi. Mekkarccller gel- silrellm. Durmayıp yola revan ol. 
diler. Bugün hareket edemeyiz 1 duk. Akşam üzeri Erzunım ovum 
dediler. Tesbih ile fal baktım. da ziyade soğuk oldu. Haberimiz 
Şeyh Fehmi efendimiz de böyle yok, biçare Htisameddln Çelebi 
t~bihle fal bakardı. Bize hareket ba.~ladı ağlamağa, meğer ayağı çiz 

olunmağa :ü:ıaret oldu. Mekktl.recl- mede Qftlmilş. Hemen yol llzerin
lcre "hayvanl:ırı hazırlayın, gidece de olan köye indik. Ocak yaktır

ğim!,, dedim. dık. Biçarenin bir ayağmm bq par 
m:ığı donmll§ gibi idi. Acele tedavi 
ettik. Ertesi gU:ın, cumartesi, er. 

§Üllilyoruz. Bilmem neden bu lld tenden Erzuruma girdik. Doğruca 
kilçllk nrkada'lm bfrlikto saadete anbar memuru Ahmet Sezal efen

dinin evine misafir oldum. Maltua 
ya, Rumamçecl anbar memunma 
misafir olur. 

Bu sözleri eöylemeğe mecbur ol
mak. Ştlkram harap ediyordu. 
ÇünkU bu şekilde NecdeU hem 
fikren, hem de eözlerlyle aldat • 
mış, ona jbanet etmiş oluyordu. 
Fakat ona bu kadar mUaamah•kir 
bir BeVgi gösteren bu gence ııaaıl 
olur da: "Ben sizi sevmiyonmı, 
sizin olmak cesaretini kendimde 
ıu.sediyorum •.. ., diyebilirdi. 

• 52. Nakleden: Muzaffer Acar 

gidecekleri dü~nülmilş ve sonra 
mecbU?"Cn dört sene b!riblrelrinden 
ayrılmışlar, yahut ayınlınL~lar ••• 
Sanki zaman aynlık her hastalığİ 
tedavi edfyormuu gibi .. 

Hemen mUflr pqaya gittim. 

Ah, kimden medet wnac8''1llı 

bllememeıJı: fikr.tni, kalbini harap e
den bu mUt.bJş endi§eyl ne kandı. 
sini anlamryacak vaziyette olan 
Gllzide teyzeye, ne de Necdetbı 
yakmJ olan ,doktor N&mna aça -
mams.k Şükranı harap ediyor, öl
dllrilyordu. .• 

Doktor neden Ştlkranm herkes
ten saklamak için uamJ gayret 

doktorun yanma dönmü~, yazıhane
aine girm.i§ti, Necdet endişeli gö

rtlnUyordu. Doktora bunu k:ısaca 

töyle :izah etti: 
- 3tikranm başı müthis ağrr 

yor, dedi .. Yemekte bir r;ey yeme.. 
di, sonra da derhal yatak oda.ama 
tıktı, doğrusu krzcağızt bugünler
de keyifsiz görüyorum. 

Doktor hiç cevap vermiyor, göz
lerini yerdeki halmm işlemeleri 

üzerinden ayırmıyordu. Necdet, 
devam etti: . 

sarfettiği sınnı hilaedemlyor, an- - Garip 1m doğrusu bu ŞUk-
lryamıyordu. r&n •• Buan lSyle oluyor ki günler-

Şllkran aldanıyorda. Dokt.or NA- ce, nasıl söyllycyim, size, gUnleı
mn Şilkranm 8DTIDI pek gllsel bJ.. • ee kendimi ondan uzak hisscdiyo. 
liyordu. ŞllkTant saran ıstırabı. tıım. Daha doğrusu beni hiç ya.nı
harap edici rııh mllcadelelerlnl, na yaklaştırmıyor, yahut ben onun 
hepabıi, hepsini blllyor, ~rllyor, yanma yaklaşacak kuvveti, cesare 
fakat ktlçtlk doetunu bu mUcade • ti kendimde bulamıyorum. 
lenin hangi eafhalmda durdur • Bunun llzerine doktor kuvvetli 
ma.lc li.zırn olduğunu tayin edemi. nazarlarını Necdetln yllzU.ııe kal

yordu. 
Neodet bir gUn ~ yemeğini 

Y anıkdere çiftliğinde yedilrten 
eonra mutad 11&&tlnden çok evvel 

dırdı ve: 
- Açrk konuşalım seninle Nec

det, d~, söyle b:ına Şilkran. ha
kikaten seviyor musun? 

Artık heyet gelip meclla tamam 
mize mUnasip görmUgler; daha Necdet bir ıeyler eöylcmlye ha· oluncaya kadar, fakir ve ihnn 
o zamandanberl ben de onu hayatı. nrlanıyordu ama, doktor eözllnll efendiler, Enurumda uzun usun 
mm arkadaşı olarak kafamda ır.aı. kesti: • gezjp dolaştık. Kış geceleri topıa,.. 
bimde büyUttüm. Şimdiye kadar - Zavallı çocuk ..• dedi. Fnkııt nıp kitap okurduk. Bizim mahut 
ondan uzak olduğum her gUn onu ne Şukran seni, ne de sen Şilkra,. evlathğmnz Aziz efendi ile babası 
ailemin semboUl olal"&k görOyor m seviyorsun. Hayır Necdet, aen Hamid ağa geldiler; safa geldiniz 
durrı. Beni sık ınk htı~Tete dUşllr. onu sevmiyorsun ve a~kma sebep diye ... LiklrJ bu sefer ytız bulama 
meeine rağmen bu kıza kargı bil- aradığın zaman da onu sevmediğini dılar. Aziz efendi 0 tarihte Mlllkl. 
yUk bir halT&nlik besllyonım, Şilk· itiraf edfyonıun .. Şükran senin na- ye evrak odasına deıvam ediyordu. 
ran çok iyi ve çok dllrOat bir kız.. zarında dürüst bir erkeğe lAyık bir Biz'm arkamızdan paşa dökUntUaU 
lüç bir kadmm namuslu bir erke. kadmdan fazla bir ıey değil.. Ha· gibi efendiler zühur ettiler. Llkin 
ğe Şükranın verecefinden daha yxr, sen dünyada kalbini verebile. fevkallde zahmet ve mevaklrat; 
fazla gurur vereceğini tabnıiıı ede- ceğin yeglce kadm ola.:ı Şükranı çelmılgler. 

mem. ŞUkran namuslu bir erkeğin tanmııyomın.. Evet, itiraf ederim Bn ilkbahara kadar Ahmet efen 
••tarım" diye göğstlnll gere gere ki Şllkrandan bahlederken çok dil- dinin evinde misafir oldum. Efe. 
cemiyet içine çıkarablleceğt bir ~ ıünceli, muhakemeli sözler sarfet- dile?' başka bqka odalar kiraladı
dm .. Bu J::.ıdm tasana gurur ve saa.- tın.. Fakat unutma ki insan sev. lar. Şeyh tsmall efendi ile bu ae.. 
det verebilir .. İşte ben de bu gurur diği zaman bi."U da deli olur! E, fer bir başka tUrlfi muhabbet olun 
ve saadetten istifade etmek lstlyo- peki s<:yle bakalım, o da seni sevi- du. Yani evvelkJ gibi muhabbet 
rum •. Buna aşk denmez mi? Ben yor mu? meydanında qm1ık gibi geyler ol 
bunun a~k olduğuna inanıyorum. Necdet kollan, kanatlan km1 · madı. Dalma :ı.a:eme gelirler, gü-

- Halbuki ben.se, senin aldaD- mış gıöi cesaretsiz küçük bir hare. ZP.1 güzel tonuşurdul. HUlefadan 
dığma inanıyorum .. diye doktor, ket yaptı ve ~k alçak bir sesle: Osman efendi, Sani efendi, lıılusta 
Necdetln sözUnll kesti. Hayır yav- - Hayır... fa baba efendi De de csklı:ıl gibi 

rum. bu aşk değildir. Ah böyle se· Dedi ve ilave etti: glzel gllzel muhabbetler oluııu.rdu. 
ninkiltt gibi yaı:ıılacak izdivaçlar - Öyle zannediyorum ld Şllk- Bııharda bir ev kiraladım. Erzin-

~I!- kaçma.ğa muvaffak oldu; 
a ısyan işareti Uzerine millet 

4~aklandı; iyi talim görmtl3 
t OOo asker, eeki tilfenkler ve 
lt1!°Panlarla se18Jılanan 40,000 
oyıu toplandı; bir.kaç yerde =========== 

~'1\'affakıyet kazandrlar. Çar 

- E\'et, seviyonım o:ıu, ama ... 
- Ammam felan yo!r .• ''Seviyo. 

ne bilyük çılgmlık... Ehemmiyeti ranm içirJ yakan bir derdi var.. can kapmmda meşhur Çawt oiuL 
takdir edilmeden a.5k yeminlen i- Doktor, söylemezden evvel biran ıarmm hanesini tuttum. Karım De 
çinde verilen bu sözler, yakm ma- tereddllt etti: küçUk oğlu Salihl Erzincandan ge
zide önünUzo rıkacnk olan haklld - Evet çocuğum, dedi. ~yle tırttlm. 1287 yYJıım ramazan ayı 
aşkın tahammül edilmez hı~ zannedlyonım ki.. geldi. Aşk ve muha~bet deryuı 

larma bir hazırlıktan başka ne kl.. Genç adam gözlerini doktonın da dalgal:ınmağa başladı. Derglhm. 
Hıçkrnk .. Evet htçkınk!.. Ne çıl- gözlerine kaldırdı: ramazanlyesl gC5zilmUn &ıtıne rellp 

ginlık bu yarabbim .... itte sev1'7en - Ah f'U Sermet bey defU mit 11A biçare qçı dede!. Şimdi lı.nt 

°!11a.nn üzerine 120,000 kişilik 
~!'ordu, korkunç kazak ırilVL-i 
, &Ylannı .sUrdü. Polonya <lll 
,:,. kan ve ateş içinde bldı; Var. 
lı muhasara edildi "Ve iki gUn 
}i~ sonra. §ehre girdiler. 
\ıı.iık?la meleketi imparatorluğa 
~ etti.. v~ bir Jm1e. 

yaptırdı ve .. ilk 1mnı1danma iL 
zerine ~hri havaya uÇ111'8ca
ğmı!'' dedi .Bu.na rağmen 1862 
de hWôlmet US0,000 qiyi tev
kif etmiftl. N•ota diyordu ki: 

Polonya ve Katkuya. R~ya. 
yr kerni'ren iki kaneerdir. 

Kadircan KAFU 

rum" demek h~ şeyi ifade eder, 
artı1I. bu kelimenin kuvvetini azal
tacak veya yllkseltecek bir kelime 
DA.vesine lllzuın ve sebep' yoktur. 

- Peki öyle ise, ben de kısaca 
söyliye)im, seviyorum ~Ukranı ..• 

Da? çoçwquiupıuzda bj.zi biı~ 
fki kUçUk arkadaş .. Biz bunlan Drl dec:q.. Buna eminim .. Evet o... lttlrak ile naıuJ bopnuaun,.,, t1ıe 
~ .Y~ ve evlendinıle~ d~. ~ (Devamı var) - IAtfn aaYl"'ll ~ -
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Yunan harbi 
(Baştıı.ra!ı 1 nclJt>) 

r~ce şiddetli faaliy~tine ra~'lllen 
düşınau plan daires'ııde değ'ııti- -
rilPn hatlarımızı lliçbir noU:tada 
yarmağa muvaffak o!tı.r.ıamışL::-. 

Yunanistanda 
hava harbi 

Yunan Kr&h 
milletine hitabe · e 

bulundu 
Vatarn sonu. na 1 

kadar mGda
f aa etmeliy~z 1 

P/lat uoka 
digo ki: 

~ - -------·-----·~---- ____ ı 
1 lı;1-.ıı:.>11lw1 tı••bırıtl~u onca ( Ô:Jl!ı il.) tarilılni.lf' clıll NaJİp o::.ııları, ~la- i 
l car knw blkunuııU'uıı ku ı:Jnda-mdı:; l'urıa bo;ı-lıı.rmn lıır.rkeıı. ıilı};ı:an ~ 

Atinrı, 21 (A. A.) - B. B. C: 

(3aftal'afı 1 nclı!e) 

Hurri~c tayyare rinden mü. 
rckke? bir filomuz :\11e,s.3ersch· 
mitt 109 t· yyarelarin<len müte
şekkil ıb.Uyük bir hava kuvveti. 
nin himayesinde nçan on tane 
Yuniiers 87 tayyaredne tesadüf 
etmişlerdir. !ngiliz cıvcıl:m atlet
çe dörde karşı lıir nisbetinde 
zaY'..f bulunmalarına ra.ğmtn ce. 
reyan ed~ıl muharo~yi kaz:.m
mrşiardtr. Filomuz kurşun izl~ri· 
ni t~ıyarak fakat tam m'3v. 
cudu ile üssüne dbndüğü ;.aman 
ger.~ bir pilot şunları söylemi::
tir: 

ov~l t~er e 
ps tı iZ 

1 

pj'}hırları, l'wıu tJ.ıyumlaJ;:, 1'.iı~ouhı kalcsuıı mıllıaıı.-ıra ~tı.ul1'1~ di. l'ılcl - ı 
,.Wl •Wıy!!1.1J ılc o !ilrud llı;,:ınsı mulın .ı.,ı Ptmlı bul ııııı.) ordu. Yılwrıın 

bu lı.ııonl nlwca nrduuilc Biz.uı tan run <ıya uonüj ur ve ~i:;.bolu ı<alcı;i 

önı mle Uırihuı wı mr>şhur ve ı.:ıalı um .ıı. belerindm biri Ct'1"sa.n Pdi- ~ 
~ or. l'ıldırı.-nın galıp ı; lıiiği h..ı kaulı munart:be eım~smd'.l Nlğoolu ı.n- t 

lj leısindcı ')eçea ~'Ol, lıcyuın!ı lı\ı:' ıı.~t nurc.r~uıı. ele alan ınuruı..·ıir, bu ~- ~ 

~ serinde, ı·ı:uısa ıu-aluıııı kerdl' i meslı r "liorkusuz Jan,.nı lrnjntındaıı t 
~ Iuı:ıp ~ii;l i>lıl kal 'r l' · tica cd ·n dtlnl a.ı:m en ı;ılzcl bir lt:i\~mmı satı. f 

Dün akı;<ını dı:,hili emniyet nP
:mrcti t&.r:ümclıı.n ıw reeli.len tel. j 
liğ: 

Alınan boret::ı.r<lnn.>n tayyr.rek. 
ri mlitf'al.ip dalgalr::- halimle Pı -
reye, Ele!ııise ve Mezara.ya hü • 
cum et.mi:le?·dir. BC'mbalar haaa -
rata ve sivil halk arasmda tele -
fa ta t"ebebiJ et venniştir. 

.i\flna, U "(A.A.) - B.ll.O: 

I·liç he1denmedik bir 
ş~!ci .. !e :-taya çıktı 

Tof-7)-0, B., ( A. A.) - D.N.B. 
a ~nsı b ldiıı} r: 
Maneı 1:'d ·n Domei njansma 

b"'d'ı!lcii!:L.c "~e~ ~ pon Jıru ci. 
ye ~~ r ı M.;..tşuolca So"w:yet -
• l"on pal·tı me_ql inin hic 
c~··ı1cnmea bir şekilde ortaya 
ç Uığım ::-'yemiştir. 1 

nP~-C çıl.nrı~or B~ lmdr.ı kimdir? l!'r!ll'..sa<'Jln n·~tn knı:ıyı•tır? Türklere 
n3den Jltica ctmı" '<' l'Urldvı·tl, itimi 5E!\'IDl!) n• en sonunda kimin hıın.. • 

çeriyle ynrala.:ımı~tır t' 

Bu ~srcU"engiz a~k mace;·astnı 

j Ç ~~ı.!~~!aP~;Jc.~aksmız~! E R 

Beş Alman tayyaresi düşürül -
miıı:.tür. Dü;ımau hava ku\ vetkri, 
Atmacıan pe:.. uzal. olmıyan dah::, 
bazı y._ •eri de bombardnna.n et -
r.ıi.§tir. B-ızı köyler bom' alanmrş 
ve mıtnı.J ·ö~ at ine t utulnwııtuı·. 
Sh·il halk nr:ısmda tPlcfat vardır. ı 
177 :'ll"U1\l.\RALI YUNAN TEBJ.101 
Atin<>, :~o (l\.t\,) - ı Un a~am ne,:o. 
cediJ.m l ı 'i nuı aral telollğ: 

F3Nlal mmta1rn.sm:ı. gc1dığL 
nıiz zaman bunı..d". bamb<11·drman 
tnyyarelrine refakat eden bir 
çok Alm,rn avcı ta:yyarooi gör
aük Bu bomh~~dtman ta~-yare· 
le!'i ~s!,eri bir kafile ii'7eritıe pil:e 
hiicumn y.'.lpı:ı·ordu. Bir di.i:!nnn 
b:omh"1·dı:m "'::'l t::ıy~·arcsi pil·e 
yantığı sırada ar~:nsına gelmiş 
bul'::ın11y~rdum. İlk ya~·hm :ılı'·. 
şim <iiıqrnan üı.yyarc:;ini. alevler 
!ı,1;1.cfo brr.;1;:u. tkhıri ·,ıyL"m ~te
ı:üni a•:tı~ım zam[l!l clti"'!uan t~y. 
:varcsi derhal yer d, P.-ru ''tı
var1anm:ı. il:ı b:ı:·'adı ve bir tep~
nin . u!r.cına 91rpaı·~k pa;·ç~. 
fandr. 

Yunan kıalı Jorj willetine hltnörn 
radyo'bı irat ettiği bir bit.ailede c'i<!• 
mi§tir ki: 

- ··~i büyll:ı: 1m13a.ratorlu\{ tara. 
fındaıı icbar edild ğim1z c aaıe dcvııın 
için ~,it.in en;ır~in!. atrfetıniş olan 
Ale~ıı.nS(r Kori3is II " qt~n(lan r::ı 
v~ ba.,un gc~!rltğ ınlz vahim arı ır. 

da. ka~ine:nh\ riyaııetlni blu.at derubw 
etmeğe lt:ı,rtı.r vercmn. '.Mr.h rebc,>~ de 1 

Ma 11o"•a hu husustaı!d b<:ya
natın11. Pöyl:c de 1i"tir: 

vıı.m. ııutclile mu •. a.du~s haklarunı~ 

M skO\ ad n geç ,..k n gördü. 
ğüm ha ... tli hüs"lük ıulden 
dolayı Sta in il 1\1olotof'a te-

, ••••• ••:ııi~~~-.. ~~· ~~- Arnavutluktaki luVı.atımız milcade. 
le!erin"' intizam Jçlnu" devam ediyor
lar. Almanlara karşı Maltedonyıı.da.

ki hnrekO.t netice intl:!, Arn·tvuUuktıl 
bulun.m ınteltırmıız dtiıµnan tarafın. 

dan ız aç edllmeksrzln muva.fskiyetır 
bır rical m~nc\•ra:ıı yapnu~lardır. 

Dil.'}mıın, kıta!arrrr ız~ harekAtnrn ma 
nı olrnn~a tcşebbtıs ettikçe kuvvetle. 
rimlz cıöıımtışler •e dilşmana zayint 
\'erdi:"'rek p'l!:ktlr~~U~lerdlr. B•ı hı;ıri'
kı\t c.<m ısındn. bllhas::;a. ı·t Blııyrmız 

"ekkürle imi lı'ldirdiğim sır~~ 
knru~·a'ılllriz. b.öyl" h' . p~ .. a1~ mevzuu ba.. 

Anadoluya 
gidecskfa,~ 

(Bn.51arafı l nclde) 

ha'Zll'lık1arı da ikmal etmekted1r -
ler. Nettce alınır alınmaz. rot'\. -
yen sll"a numErrala"ı c;ö:1ö~"nc a. " 
1marak birinci .kafi' e ; ·n "~ i · 
nakliye trm.in edil ccktir. r ' '\ 
vns:tı:.ı;ı 1'e,.zırhndrktan şonra bi - 1 

rinci kafilen"n biletleri kaymak r 1 
Irklara ve rilec< k ve k~~rflyet, sw• 1 
numarnları bsrilı ç.dilmek ımr tl1 • 
ıs guzetel~rle fü:.n edilecektir. G 
zetelerde kendi bcyanname!'lir,.,. 
numarasını gören vatunu~. m" • 
sup oldu~ ka~akamJrğa m:irr...cn 
at ederek bllc+fai alnc'll: ve k~ •· " 
leye iltihak edecelrtil'. 1lliha" e'
rnlycnler. haklarınt kaybedec ~k r 

lcrdil'. 
Biri!lcl kafile !stanhaldan Trab 

zona kadar olan dt-J!i?. ~olu ve 
• Tıab .. on - Anl·e.ra havalisfnde de -

miryolu millhnkatma gidecek o -
~lardan mllr kkentir, İkinci k -
file, Trabzondan Hopaya kadar 
gidec'\klerdeu mürekkrp olacak • 
trr, Ücllneli k ıf'ilcı, Mtı rmarc.; hava• 
lisf, dlirrliincU kafile do iç "t ve 
demiryollnrı mlillla'katı yolcuların • 
dan ihııret oI:ıcnktır. 

İlk olarak b<>yanname vererı.l • 
rin nakil i"leri bu suretle il·m-ıı 
edlldikten soni"ü, hüki'tmet IüznTYI 
görllrse, yeniden istiyenlere m0c~ 

canen nakil hakkı ve'l"eeektir. F -
knt henllz bu hususta bir R:aı 1' 

verilm·~ dc;ığildir. 

Diğer taraftan davlet denizyo1
• 

ları ve d 0 miryollan idarell"ri izr ·• 
hama ve bu yUzden ııukua gelec k 
intizam"rz.hldara meydıın verm~ -
m"k için icap eden bütUn tedb'.- ' 
leri alım. ~ır. 

Vatar.dll6lımı. hangi vapur v 
trenfe ne günü, saat kaçta h"rr
kot etm"lcri Ut?.Jmgckceği 24 ' -
at önce habt'!r verilt!cektir. Zanı"n 
ve vnpurlarda biletlertlcki numa. 
ralara göre muayyen yerler ay • 
nlıruş olacn 'ından dııha evvel v<' .. 
lenin başkalarının yenru a' ~ 
ua mevzuhahs değildir. 

Makenzi King 
Ruzveltle görilştü 

Raydp!ırk 23 C A..A.) - H:-6 
ba§v klll Makenzl Kını;,, bugUn R 
velt lle g6ril§mtlştUr. 

)fUJiıkatm m<'v uu hakio;ıd.ı 
şey ı.f§a ed'lmem~ Ur. Beyaz ~a 

mah!ı!lerl bu milzal.ercl~rde mnll re _ 
r;clelerln gal"JşllldU!';'llntl zan.,etmektc
dlrler. 

ATrAN nrsTü 
Kısıklıda oturan Ziver!n oğ

lu 15 yaslarmıfa M;•'ı't-ffer Ars
lankan, dün bir ata binerek :::rnh 
çiikcamlıc~rla j:!'ezinmcıfo ba0 1a· 
mı.,, bir aralık at azaral~ binjcL 
sini yere atmıştır. 

Muzaffer Arslankan ?""'ubiclif 
yerlerinden yaralanm·~trr. 

kendi kendimin hatırım sorardım. 
Muhasehecı Ahmet bey, tr.••ha

sebc işlerinden blhaberdl. "Aman 
evlat .. Sen beni bil:rsin ... !şte bak 
uydur! . ., diyerek f:ıkiri Eri sürer 
rlf. Müşir Mııstafa paşa hadidülıni 

zaç adam, muhasebeci efendin'n 
bir ~ey bilmccllğini anl::ıdı. Artrt 
bUtUn gün ç.:ığrm.ı ru7.namç;eci efen 
eliyi! .. dly~ kısa günde on kere ya 
nma girerbı!. Bazen yanında mıı~ 
hasebecl efendiye rastlardım. Mu
hasebeci efendi nriişir paşanın ö
nUnde kilim Uzerinde diz cöküp 
oturnuş... Paşa, beni yanında.ki 

mnda1yaya al!r. Ne kadar ıneşre_ 

blınhı hllAfmadrr. Fakn,t 

çı~arılan 
işçileri 

B ... :oaba.h m bnammı, bv~ k'~!
! ı tir k:bti kadın amele grurıu 

~ 'raI , 5.,.0 ark daı larmm da Ba
li yo'unQı:ı beJı:\ uiklerini SÖ\ lt:-

ikten onra ..ı ~ • fl ""ini anlat-

"- Dız on senc.:rnberi Galı,.,a- tPm'!.yiiz ctmis ve sa•11: kl<J:rı ordu 
dal l F 1 ~ nk tiituıı deposun fa gtinH.ı "ınriurte 2 s•rcd:lımı. U•·. 

, ~makt.ı:-·ız. Bu glinleı·de yeni M:• kt;oonyarl(lki haıekıl.t.a ge iP-ce, 

· mPve"mi dolayı:ıi. le df'poya MÜ- Alm11nl11rı 1 bu mıntRl{ada. bir ileri 
ı· .::a~t ottiğ.ir.ıiz zıınıaıı bizi, "çin- hareketi hildirilm,.'kledır. 

qeneyiz" diye İŞ<:! altnadılar. Bizim lNG1Ll7 KAR.~RGAHININ TEBLtr.l 
·ıı ,enf' olmamız bir kllsnr mudur? Atına, 20 (l\.A.) - 'JunanlstandA.• 

Biz nrunusumıızla çalııoıp eknıeğJ - kl İn.,.ıll.z kuvvetleri umumi lt'lrarg!I., 
mhi kazanmak istiyoruz. rumn 'ebli~i: 

~o ra ço"ınnuzun k'X:ıiJ.rı as - tmpcra• rlu1': kuV'.etleri bUtU::ı cerı-
itcrdedir. B~" i' vı::rme~erse bu hede carpxşmaktnrhrlar. Dilfmnn zırh.. 
vaziyet k rıo:;rsında ııe yapalun ! lr aıaylnr ve plynC\ 31 tarafından ye. 
Ac 1,alıp dllencilil mi cdcceı,f..z?.. p 19.Il ı;ıi'.idetıi taarruzl r geri püskür· 

Bizim ye ·,,ıize d rıonun sapkr··. ttilıntl."rtlr. DUşm'.lndan bir çok e.ir j 
boya'ı kndmlarr terci]ı etmesi d"ğ. almmı~trr. 
ru mudur? Alakadar makaml--nn DUşman uı.ytatı bllyUktUr. Alman 
çahştrrrlmnmıza. tavassut etmesi esirle .. ars.sında bllhasııa Avııs:.urya· 
İ<'in vaziyetunizi yazmanızr r;.ca C• ltlllrL"I maneviyatı çolt bozuktur. Bun,, 

Ayn1 pilet i~fr1C"i b'r Alm"n 
bonıbardr u.:..ın t<1yyaı~irıe de 
hlicum etm;ş ve Pdnci yayl!ında 
bıı ta~1;ıra lıenıen yere yuvar
lanmr§tır. T.ııyvare di~erek ıno. 
töründen d"·:rıan çıktı~r. gö:rül
ın~iştilr. Bir gün uırfmqa on 
Almau tayyaresi tahrıp edilmiş 
ve bir ço.klarr da ciddi surette 
ha<ı:ı.ra uğrı:ıtılını.ştır. 
~ ~--~--~~---

İzmir liman tesisatı 
Limanlar u.~um mUdiirltlğü 

hmi:r llrr.an tesisatının modern 
b:r ~:i sokulması için ıbir pro· 
je hazırla.·'lu~tır. Bu pr0je MU
rıaka!e Vekaletine gönderllecak_ 
tir. 

diyoruz.,, tar ı:ay) iir{ !erimiz tara'lından yı pııan t H 
1 

t 
1 

b .,. • ır. n11ar ve za:. a o marnış r. 
Dı5cr t"'xaftan bu hususta malu- şidrletli taarr1111larm düşmanın manc. BI 1, 

1 
ta. M 

i d . ~l • · . . 1 r La yan '1'are grupu ore sa~ 
rrat tc ıg nıiz lt el m<'nk tiıtun vjyatmı ımr.stııtını svylrnı!ştırdır. hlllerin '? balıkç; kayıkla ıru bqrobar. 
cıirketi de her sene 1500 nmole YUrü~11ş hal ndc bııJunan düşman d man etml~ı:e dı:ı hiç bir netice elde 
ilf'l ça.lı~ırken bu S0 U(' ancak. 300 Jqtal$\"l tay;\tarelerlml;r.lu taarruzu 'kar d i t' 

kü~ur amelPlik in bulunduğunu, hu şısmrl;ı. ne yapacaklnrm~ şaşırınnkta· e .;..~;;'..{z1r8AVA. KUVVJi7?1ERI 
mfkt:ırdan fa.zl:ı ola'1 r mr>Jrve l i:-· cıırlnr. . KARARGAHL~IN TEBIJGt 
~ınırc iş buhımımc.ılığrnı bildir - Dlijman cephemlzın hiç bir nokta• Atilla, 20 <A.A,) _ Yunanl:ııt.ancliJ,· 

iş ve bu ameleye nıünJ asıran sına glTem,..rnilJ ve ccnahlarrmızı ı:e.. 1 ki 1ngili2 hava kuvvetleri kararp.hr· 
i oldukları için iş vı>lilmNliği vırememiştir. nın bug1ln1".ü tebliği. 

id 'i:ı">ınm doğru olnrn.dı~mı r..et ... Yunanlılar sol cenahımızda kahra. 1 DUn h t 
1 6 · ı ı d ı t•ı ave.nın eııa o mn~tna rıı6men 

oı: fil ça ı~ruı ar arasın :::ı cı·~ ı er mancı lııu-p etmektedirlel'. Onlar bu !ngU1z bomb~-drman tayyareleri bll.. 
cJo b11!1 ınd11 •fonu il~Vf" <,>tlı1ifjtir. An kısımda h!lrekat:a hAkimdlrler. 
ıu ıldıi?ına göre fjirkct bu ... sene tu.;ı Fin dü~man kuV\ tıcrino ve mu. 
er ae eki aınC'lecfon claha az l'UNA •RADYOSUNUN na; alatm CIU!r.iı·n noktal.'.ınna taarru· 

PJıiktnrda amele almaK 11.aruretin - NEŞr.lVATI ri am etmi!!le:dlr. 
d 'nlmca bir soçme yıı.p:nl<i ve Loı drn, 23 (A.A.) - Yunan xr.atbu- , Pilotlar bomLaların meıtörlU lrrtala• 
ll"Ikta kn1anlo:rr kıpti.er t~kil c·t- &.t nezııretL-ıln At.ina radyosu tarafın .. 1 nn arııunda ınflllk ettiğini görır:üş. : 
mi •ir. dan neı;ııedilen bu ııkgamki bWtenlndc, 'erdir. ı 

Bunun! ı bera.bcr sirkrtin bu F:• oozı noktalarında d,.ği~i~lik ya.pılrıır§ ~1~.:r ~!~etten av trıyyı:.~el~riml.z 

Kral, mill:tln y~ni h!l\fl'llete itiamt . 
hrs ole! . Sqr<8.ıat m üçfü pa.ırta 

cdece:ti Urııh.U ... -ıl izh:ı.r cı~ııf _ tlr. y~ni bir hayat ne.ı:üas:ı ver i ı.: c 
LonJ.ra. 20 (A.A.) - Yı.uuuı kralı ~am bir mma.ff:-J:ıyetl tetev· 

Majes'? Jorj, ilpan milletine Atln::ı .. 
radyo::ıu ile ', pt.· • ı bir h tnpta. czcUn.. .!_UÇ etti=-·-----------
le §Jyıe :Iemişt'r: Gallup enstitüsünün 

'·]rfiitlehit ve a:,·mıc- knlaraı· m m ya,n "" ı. • 1 .. 

leket•n namus ve i·Ukl~l JTIUC ı.Jc!e .. !. --~ ?' an .e : 
ne de..-am edi~z. Vatanı sonuna ka- ı A m e 1 i k a l ı la r 
dar m!l\lnfaa etrneliyi7~,. 

italyan!ar Avru.~ar a <erl 
·R ku ~~et~sr omanın 

bombalanmasını göl]derıu~ ~ e 
göze aldılar >;!~.~.~!.'.~·) değ~~L .. 

Roma, 20 (A.A.) - Stcfruıl titUsUnı.ln POn anketi İngiltcre)e yar. 
ajansı bildiriyor: dım ic;in Ameriluuı a.Jkerl gör.d rilfp 

İtalyan gaıetelerl Çörçllin Ro- hbndcrilmemı>l':i Qak':tm<!a A rikaJr. 
manm b.)::nbardıman edi!P.ceği hak- Ia.nn ne- dUşlind'ığünU ötruımek tcın 
kında.ki tehdidini ncşretmektedir- yapuınr{'lır. 
ler. 1talytı bu tehdi" k:u-&JSlllda tn.· ~oruıa~ birmct eual şudur: 
mamiyle lakayt knlmıştn· Sivil 1.ıı 
halkın oom bardıma,nı hususunda 

glllall!Tt: yara etmek ü:wre or. 
dumıızun o r k ;amm.ı A vruo vıı 

ihtisas kazanmış olan 1r giliz tay- gtrpılerme rniyiz? 
yarec.ilerinin barbar ı~uUeri 1tal- Gelen r.evıtp!arıa yıı7.do 7'ı u rn n. 
yanlarm kafi derecede malünıu- 11 si mtı.sl>e'. yüzue dördil de nü .ırı~ 
dur. Jnftil\. 

Ciornale Dltalya ga.ıet.etı\ 11un· 
ları y~yor: 

Çörçil mihvr>ri, Atillayı bom
bar ... ıman etmekten men'r calı ı~ 
yor, Askeri zaruretler icap ettirir
se Atilla borrlıardun,ın ~oavktir. 

Çör<;il tarilıi h8.7ineleri ihtiva 
eden bir şehrin homba:«lımanı :rno 
suliyctinl İt al yarıların üzerine } ti.k 
liy rek Vati!tanı bombalamnk ·.,.in 
tak lı:azamnağa ça!şyor. 

Ne olursa olsun itaıvanforla 
Alm..~ar askeri lıalmndan fav
d~b :ı.ddt;ttikleri ;ün Atin:ı~r bom
bardmıan. edecek'!er 'e Çörçilin 
tebdiUerine ehemmiyet vermiye
ceklerdir. 

İl:incl sual şutiur: 
Amerika, !ngi''zl re y ,rdım olmak 

içltı hava kuvvetlcrintizın bir kıı;mmr 
kendı pilotlarımızın ldarest nltında 
A vrupaya gönc.e~eli midir? 

Gelen cevapların yUzde 69 u mE"nfl, 
yfu:de 24 U mlis t. yUzda y jj 1 de 
mfU;tc.r.ıkiftir. 

O'çUnr.ti sual t;udur: 
Harp ı;ı: mil rimizdcn blr kısmını A

merikan mOrc-tt bati:yıe tnglltcreye 
yardım için Avrup yn ı;;önd rmeli mi-
yız.1 

Ct?lcn ecvap'arm yüzdf' 67 'il mr.nf'i 
y~uc 27 sı mu .. b~t, yüzde a.ltıa1 da 
miiııtcr'tlfUr. meleyi de çal;ştırabilm"k imk··· •

1 

0ıınasına r'~ğmcıı mütlefık müdafaa mütern,ıdt.>en keşır harcketıe. ln:le bu. 
lartuı bulması, on senelik emekl(· hattının hiç 1<arsılmnmt§ nıdutu blldi.. lunmo.ı"ıar ve dli~ana •·k 81k taar· 
rinin mtikftfııtı olar:ağı gLbi n!Rka- rilnıclctecllr.. ruz -etmişlerd!r'. 283 111i~1uer POlt'iTE: 
d·ır m'l.1t mlıırm bur lnrın aırıçleye ı Blllırnde Almanların bUtUn ·Yunan Tayyntclerimlzdcn ikisi llsleri.nc il tJ _.=-___ _ 
ihli>ncı o'nn haqk•ı d po V" mUM:-1 \'e İr.~ihz cepMleri bo~'\UlCa bU)iik dönmemı.,ıerrlir. t . rl·· .. . ı,ı·· I' (uurın· ~·;amtyece" 
rıeseler y rleşt~rilm<'I rinı> tay:ır. l bir !'idrletle hlicuma devam ettikleri ~SKl!..'R! ~(>zen DİYO~ K.!!.. ayyaresı uuşuru ~u • uuıı.ı ~ UsilU .K " 
~do. temonnıye ~rıynndır. f.ılult ı>Umtıe ve kati bır ııetice al. . \. ~ ZO .:4 . .\.) --: Aakerı sozcu· ı k d 

K k rrıar.. i.Jn yapılan bu gayretlerin elw- 1 ntin aun a~:ı.m vcrdıği malflmata (Ba.'1ta.rafı 1 nri.Je) a ar içen 
amptan açan mete uğrıı<"ı~r tebaıUz ettirilmektedir. göre, YuLnnltlar yeni rnlidaf.ıa hatla• ı· miş olmasıdlr. Alma-ıln ise ıtı u gc- 'i 
Almanlar 1 rınds hıt>Jnmu~a benziyorlar. ı:;~~cu, celeyi.11 olmak Uzere 23 tny~~tt knr- b• d 

Schreilı"'r. Oııtarfo, 21 !' A.A.) oı.t~ıPOS nAôI TAHLİYE cephenin muhte.tr knnmlarındakl ve. ootmlşlerdir. Bunlardan 13 Q geca !r a am 
-- Ontario esir kunı)mcl~n Ira. Jt~DtI.Dt ziyeti ~u suretle hUtMfı etmiştit: 1 alı.mlı:ımclı. !nglllz avcıları tarafından • 
can 28 ıt'.Jm~!l esirin-len 10 u Kahire, :zo (A.A.) -- Röyter: ~ Arnavııtıukta, tam bir intizam dUştirillml.işt!ir. Evinden içeri g rer 
dün ak(>am Kamırla &Uvari nolisi Burarla iyi h~ber alan mahfiller- içinde ceı·eyan eden çekilme hareket. • Londr11, 20 ( A.A.) - İngiliz girmez dü§ÜP öldü 
tarafından yakalanmıştır. Esir- de söylencli~ine göro Yunanlı:taıı - leri üzerine ı~Uşman Er'l'iri mmtaka- hava. nezareti istihta.rat bürosu 
!f' den biri poliae lrnr§I koymağa duki miittcfik cephesinin sağ cc- s:n<lahi Yunan hatınrna yııklaşmalc bildiriyor: 
te n"ob'i"',' "'ttl·g-in·,rın a~ır sure• mı.h.nda bulunan olimpol! da?{! İn- teşebhlli!Unde t!11lunnıuşs<1. da Yunırn ,_ 

" ., ' u_ ·~ '- h id t mgiliz hav~ kuvvetlerine te v:ıral:;ı,nnıtf.lt:r. gilizler tar:ıfınc:l~n tn.hliye edilmil)- topçu.ınnun ve .nvan toplarının ıı -
-tir. Bu harı,ıkot İngiliz kuvvetleri· d~tıı ve iJıabelli ateet ka.tşrsınd!\ bu 1 m~nsup gece avcı tayy~relerinfa 

- Sünı~bank merkez nin d::ıha kı•·ıı, bir hnt Ü?.ı::~ine ı:o- j' t ~Phh\!9 d1ırd14nılmuştur. Ayni mır.. pilotları iki aydan ~z bır mUd. 
te~kilah takviye k lmeci münııs"betiyle yr.pıln:uş- takad!! k 'aaııımızı ız•ııc; etmclfe ıJ!t- <let içinde İngiltere üzerinde (!6 

- tır, M<:vzuu b::>hi" r.,...k;ı111 o h"rek"- raşan Mr İtalyan mllfre7c~ı rcnıl are- dü~an Layyaresi dlisiir7.1li 1er-
ediliyo:r ti rı·an mucilıincf' ve t""y:ı::olrrıe ı ye b:-şiarend:ın cla~:tıımıştır. dir. s ... ı mil t::ır hir bı.ç .Alman 

SUmcrbıırılur. merltez teşkil!itmda zırhlr otomob:lleı in lmvvetli tir Aoos'un şim ılll•d Yunun top~.,su hava fıIO&Una te1rnbül ~tme'·te-
"'Örilli•n Iilıum Uz rinı:ı bnzx d"ğicilr. ffthlİj eti n.1tmda dcvnm etıııekte· Er;;eka ve Androlilwn ietlkametindıı dir. Mart -rı içinde 21 dü.~man 
ili l"r ~:npı!mı;ı ve bazı yeni ıhtlsas l dir. ilerliyC11 bir motörlU !1.ı:ılyan kulunu tayyıresi di.i..ışüriılmiiştür. Bu ay 
ın<>vıiil"n ıh~as edilmiştır. Öğrc:ıdiğ!. ~alhınlı-rdal~i vaziyet l;• rada d.,J.,tm~tır. Ersc1ta n1mtalqı.smd" içiüde_ İ.i'~ yalr.ız gl'cc ~v~ları_ 
n.Ize göre bnnknnm muhtelif !'lervı -- , hii._la ci<icli _ tel~~·ki <'d!ln ktcrlir .. An froJkon'ıın cenubu ga: bl. 'r.de b' • {I m~.z 4 :J ~1nçman ta.~ re..sı ~~~şli; 
!erinde l:>irl ihtis~s mevkii <'lnn I"' Diı_şman, u~cl''P rni:tbfcı Z"! hta 1 ıuna::ı rnevzll"nmıze yaklnıım!lğa te. mru;le;? •. G~ el~ ettıglmtz 
klmya'!crm~ '1:1.sl ı~tı "S mevltil o•nr. ragmer rnuharelJrı .ne ;<.!anına cıohbUıı eden rı l?'er bir Jlll~'nan teşel<. , .mm·a.Halrryetlen goaieren bu 
oöt t m l!lne mlih nd191'~ bir eld • rik ldi.11"' hnlhtle kıt.alnı so\ kine ~e- · ktilii aıfo vıvi t verd!rilerel\ plls:tilr- rakamlara deniz iaerinde imha 
mur.en' isllğl, ikı mı\tC'lı.-ıssıs işletme var.1 adi~·ol'. ı tülır.üstU~. Bir mll;r'.ıır esir al 11'?1 şt~r. edilen bir ç:ok dü.:mınn tayY'resi 
mutı:ısihl !ıe hlr mUtelı:ı.saıs Uc.-.ret J,A:"ıiYA SI<;JUU 1 IvTiıttefiklt ·in bac:lıra :ım:ıı ccphr• dahil değildir. İngili~cr ta1 a-
ı.ocfl aıınac, ktrr. UO~rH \LANDI 1 :ıindP Manastırdan "'elcrek ga"bl 11.ı~. fın<lan yapıhn gece rJ~mJ:ıardı· 
. Bu m!itch"~ ., ' r•ıı mnyrsın ilk hıı.f- Atlrın, W (l\.,\.J - Umum1 emn'- · kedonya~·a ~!ren Alman motörlU ko1• m:ınlarrna ka~ı Alman ha.va 
tıısmn ım lar tayinleri y:ıpılacııktır. yet neınretlnln tebliği: 1 tarı dün ıı~rleyememlı;ılt"'rdir. Bundan lmvvztlerir.ıİn yaptığı mücadele. 

TA~<Si~i1 
~ 

GAZıNOKUNDA ı_. 
Çalgılı mlle.Sse'<clcrln kapanma s~. ı 
atıerl t:nb.dıt c<llldı({tn, bugUndeıı iti. 
haren paviyonumuz dıı diğer salor. 
]arımız gibi 20 d n saııt 21 c kadar 
~ayın mili' erllerimize aı;ık bulun.. 
tlurulacaktrr. DRns, mQz1k ve varyr. 
t~. öıtıc yemekleri için krıhk ve 
yazlrk bahçelerimiz i§lemcktedlr. 

Almar. tnyyo.rclcrt dtin birbiri ar- ı b~ltıı GrebeM ve J.Uyakmon vadıııi gece a.vcılarmnzın nıuvaffaln~ 
dından oalgalar h.!llirıde geıerı:?k Lam• ve Olimpos da~ sllslleııi mrıı akalann- yetler_i_!e_ ijlçt;!ı:-cek.?Iu:...a co~rafi 
y.-y;; lı<•mbardıman etmişlerdir. Bazı dıı bulun ln cltişman ko1l~rt evvr>lisi mcvkıının daJı.~ mt.ıS!l!t c!ın.:\Sma 
evler h:-~'ır,'1. t•ğramıştır. gün is~'ll ettikleri me' lı.ilerde durdu· ra?,men Almıınların muvaffakı. 

DU~man b.yyar,,.Jerluden mürek., ru!Mu~lP.rdrr. y<>~sizliği dc .. h:ıl göze ç:ı.rpar. 
kep ;ıP,er tir filo Halkls'i bombard1- Yunan şchMe'!'lnln b.?mbtirdımanı Filhak~ka, Bezi.ine gidip ~ len 
man e~rek insanca zay!Ata 11ebeb!yet devam etmel<tt•lır. bombaıdıman tayyarelerimiz iki 
verrnı .. tı.r. Az hasar vu!ma gelmi~tir. j Alman hava kuvvetten YcntPe}Jir. bin kilo::netredcıı. fazla t·.,. mes~· 
Agri• vatani ltöyü cıvıırında bir Al· den sonra dün L:ımyayı b-Omb~rd:man feyi di~an i.opr:ı.dda!"I i.izeri • e 
mnn tcı;:yaresı ciUşrtilmU~tür. Atm11.n 1 etMiş:erdi . ı·· un•:\ 12 dlişman tay- katetmek medmriyetiııde ol<h :t
tayyareıerı Agrln:ıon•ı da bom't>::ırdı· yarest i tir!l.k etm~t!r. Hu!'ust evler larmdan rkısa menzilli avcı tay
ma.n rtn ,ler ,,~ mltralytsz ateşine tut .'.:ıe r.ı.ra 11.'.!Tamrştrr. Sivaıer arasınc:a yarelerinin mütemadi lıiicım 'a. 
muşll\rdrr. Sı\rit lmJlr arasmd11 ıtz zıı.. ölü ve ;ara!ı vardır. ?I'Hl nuuı.ı:ıdur!ar. Halbuki Al
yiat olmuştur. Vukua gelen hıı.•ar da Alr:ıan tayyareleri Me~Qva, Halkls rqcaı bo~nbt.rdmı~ t"'yysreleri 
azdır. Bir Alman ta:;-yares! Sak1ı ada- ve Elefu-o Hı:ıryonu <h bor"lbaTdrman hedeflerine varmak ü;in topra!{-

.eı..~ ~ ~ )_._...,._ ... 1--- ı...l-- -.,.l_ kn--- _._,,._._.._ı..._._ı.__ -~!"~- • , -• ...,,..r., 1 ~1 

AyVansarayda. Düğmeci Ibrahim 
~okağmd,a otur;:ın Ali oğlu Meh· 
met Dokumacr adında birisi, 
d.Un al~s.m ti.zeri Beycğluna çı. 
k:ırak muhtelif meyhanelerde 
içmi~. sonra kendisin.i 'lemiye
cck derecede sarhoş !bir halde e. 
vin" dönmii.ştür. 

Mehm-..l: Do:tu.'llaCI evden içeri 
girer girme~ y"re yılalmı.cı. ~
rısı ve çocu! arı yE}tişti"i zaman 
kentlisinin ölmüş oltlu.ğıınu deh.. 
şetle faıl~emıişle dir. 

V aka zabı_aya ~:Per verilmi~. 
Mehmet Dokum"cının C€Sedi 
morga kaldm'nu~tı:r. Mehmet 
Do!rnmacmm iı;'tğİ' rakman mı, 
yokS.'.1. başka herhami 1: r se
bepten dolayı mI ö!dUğü araştı • 
rılm;ı.ktadır. ~ 

OTOMOBİL ALTINDA 
KALDI 

J3ey-.ğlunda Kızılcık sokağın· 
d, oturan 11 ~mda Emine, 
dün •roz1·oparan yokuşundan ge
~rken 1554 nunwralı Hasan 
yılmRZin idare{li.nQeki otomobi.. 
lin altmda 'kalmış, -.yak!armdan 
yara.lanmı§tır. 

Şoför yakalanmış, Emi~ te
davi altma alınmıştır. 

yorlar. Düşman tayyareleri gece 
avcdru-rmızm l 'icumuna, ~ aZ 
bir zaman irinde •e kısa 'bir me .. 



a 

r Feneri 2 - 1 mağliip etti 
akibi Al ayı 3-1 gendi 

PROl'l S'f ONEL Gıl 

Tekirdağh Hüseyin ve lun0t 
Rakipleı ini tuşla yendiler , 

Mülayimle Kara 
Arsındaki mcsaba a bera erı ttll 
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rn.ırspo a JarKla ealip: 5-2 

il inci d \TC: 

1kinci devrede Demirsnor1nlar 
takımı hında eksilen oyuncul:ırm 
eneıjiler:i ile t!'l!fi etmek ist -
mlıılerdir. Fakat cn.nla bnf)ltı. ovnn· 
molnnna r ğm n s:ıy1 k d n mu
vaffak olamamJilar, bunn mukcl.ıil 
İfıtanhulsporlulnr 11 cl dakika a 
Demis ro knlecislnfn hatalı bir 
c;ıkıAmdan isillde P.derek 3 cU gol
lerini yapmıı;lardır. Bu snyı De
mirspora daha bUyilk b!r hız ver
miştir. Nitekim 2 dakika sonra 
lehlerine kaznndıklnn ponalt1dnn 
2 ci snyılartnı yapmrnlardır. Ancak, 
tam kadro ile ve şuurla oyn:ıyan 
İstnnbulırnorlulnr 28 inci dnlriltad"\ 
dördilncil, SQn uaklkn içinde de 5 
inci gollerin! ~'tlpmnktn güçlük sek 
memiı:ılerdll". Mnq 6-2 İstanbul • 
sporun galibiyeti de netfoelenmiı}· 
tir. 

n.J K. GI~NÇU~R ntRLtG1: S-2 

tklnci lrnrın'n<1ma J3eq"ktaşln -
Gen,,lnr Blrli/li arasında yap1lmı.'i 
ve b~ikta.k 3- 2 gn4p gelmlııtir. 

B•ı kan:ıılaşmn dn Ft>ri bir tl:'m
po ilt> h:ııılamıııtır. Hrr iki takım 
d'l rakihinhı mürlafnıısmı yarma~a 
u - rastığı bir sırada :Aeşlktıışm 
m"MOZ muhı:ıcfrrıj 9 \ IH"J rl11kikarla 
nhsi gıı -roti ilP GC'n(flerin knl!.'

s"nc> inmi5 ve hiç bel leııilmedik 
bir nnda B<'şikta<1m ilk sayısını 
kqyd •mef'P mu\'nffn:k olmuştur. 
B ı ı goldPn sonra Gr.nç1er daha se
ri ve f!tkl qvnamağa hqşlamışlar ve 
dört dakika son,.a ııoldan yantıl<la
rı bir nkmda sol açık {ııstafndan 

derin hir pas 11l~n mcırkez muha
cim Alinin ava~ı ile beraberlik 
s~yısmı temin etnıişlercJir. Oyun 
devrP.nin orta ına kndın· miitevazin 
şı-ltlini muhafazrı ctmlq \'O bu ara
da Bc~lktnş muhnclmlPrinin mü
temadiyen ofsayde cm melC'ri, 
Genelerin ise is:ıbetsız t;Utler çel~-

Alemdar Davutpaşayı 
4-1 mağlup etti 

meleri yilzünden akınlar neticesiz 
kaJm~trr. Faknt 35 inci dakikada 
vaziyet Beqikta§ın lehine olarak 
inkişaf etmeğe başlamıştır. Beşlk
ta!llıyar yavaş yavaR. kendi oyun
larını tatbik etmeğe ve bunun ne
ticesinde r kiplerini sıkrc-tırmeğa 
koyulmuı;lardır. İşte bu sıkışık va
ziyette Be llı:taı'1ılar hakAmin leh
lerine v rdiPi bir fr!kikten liak
ltınm çolr ku\"vetl iblr vuruşu ile 
2 ci ssytl~rmı yııpmıı,lardır. Gene· 
ler bu gole iltl dakfüa sonra sağ
dan yıı.ntıkhrı nni bir ini •le mer
ke.,. muhacim Alinin stltı bir şütU 
ile m ıha.bele f'tml~lerdir. Devre 
son dııld'·nya kadar devam C'don 
ı!Ikı b"r o~·und n tonra 2-2 bera
berlikle bitm~tir. 

fl<fnd dC\l"C: 

İkinci hnftaym hrr iki t:ı.kımm 
dn galibiyet sarısınr temin etmQk 
enf"rjlcıf ile h"şlıımı tır. Bu hıif
t&ymdıı gerek Bc.<-lktn!llılar. ge
rekse Gençler son daldknlara ka.
dar devam ettirml o'duklan sü
rekli akmlnrla bir çq_k fırsatlar 
kac;ırmıııll\rdır. Galibiyet savısı için 
ba§byan mUcndelc son on beş da
kika icindo Beşiktaşın lehine in
kiqaf etmiştir. B~iktaşltlıır ll~ki
miyeti ellerine nlmııılar ve Gen~
leri soln teksif ettiklC'ıi hücumlar
la sıkıştır:mnf,n koyulmuı;lnılardır. 
Bunıı mukabil Gençlerin muvaffa: 
kıyet vadeden mUtenddit akınları 
cağ açığın nksıı.ması yUzünden se
meresiz kalını§tn-. Tnzyllilerini git
tikçe artıran Bcaiktıu.;hlıır. niha
yet 43 Uncli dakikada sol acık Şe
refin glizel bir kafa vuru~u ile gn.
lihiyet sayısını vapnmılardır. 

Maç 3-2 Beşiktn~m galibiyeti 
ile sona <>rmi~tir. 

AI,TllNOROU • l~J;~ım: 2-1 

İzmir, 20 (A.A.) - Bugün ya-
l pılan milli küme ma<'larında Altm

ordu fenı>ı-bahç:9yi 2-1, Gıılatasa
ray da Alto~, 3- 1 mağlup ct
miqJcırdiı·, 

İlk maç Fenerbahc;c He Altmor· 
du arasında yapılmıstır. Maç Fe
nerin mahsus hfı.kiraiyeU ile ba§la
mrşs< dıı ynptıklan hücumlarda 
atılan şiltler netice vermem 0 !'ltir. 

Yirminci dakikada Altınoı du 
Namığm sol nçıktnn ortaladığı to
pu Muammerin sıkı bir ~üte tahvil 
etmesi neticesi ilk go!U çıkarmış 
ve bu şekilde 1- O bltmiştir. 

İkinci devrede oyun aynı tarzı 
muhafaza etmiştir. 20 el dakikada 
N:ı.Un Fencrbııhçcnin bC'rabP.rlik 
sayısını çrkarmıştır. Fakat ı O dn· 

lkinci küme müsabakaların· I kika üstün bir oyun çıkaran Altm-
dn.n Alemdar • D t k ordulular Sait vasrtas:ıc ikinci go-

avu P~ ar- lü de çıkararak maçı 2-1 galip 
ı;ıılaşması dün Ji,eııerb.ınc;:e sta. bitirmişlerdir. 
dm<ia cereyan etmiştir. 

Neticede Alemdar geçen haf-

G. S. ~Al.TA\': 3-.l 

!kinci maçı Galata.saray - Al
tay ta.kıml.ırı ynpmL!iUr. İlk daki
kalıırdan itibaren çok sıkı oyna -
yıın Gnlntıı.saraylılar, 14 Uncu da· 
kiknda Eşfakrn, 18 inci dakikada 
BUlcnclin ve 26 cı dakikada S~liı
hattlnin ayağı 1le üç gol cılterT"'09· 
!ardır. Del<Te bu §Ckildc bi 
tir. 

İkinci devrede Gıı.lata.snay daha 
ziyac!e bir mildııfııa o~"Unu oyna -
mıştır. 3! fincfi da.kiknda fiahsi bir 
gayretle Ömer Altayın yegane go-
1Unil yapmıştır. .),fnç bu sııretltı 
3-1 Galatasayın lchjnc hitmle • 
tir. 

ŞiŞLi 
PERA 

Be~·oı;ıu muh!tlnln en kuvvetli kUlp
lerlndf:n olan Şl~i - Pera arasmcJ:ıki 

l'nskalya kupası maçı dUn şeref sta 
d:nda yapılmış ve Şişlinin 2- 1 gnU. 
blyeti l!e netleelenmi~tlr. 

nu musabakad:ın ewel oynl l<IUp
lcrln ll takımlnn da kal"fllnşmıolar 

\"c l)uııı: da Şişlililer 1- 0 ka~nmı •• 
lardır. 

l~alkevieri 

ATIŞ 

müsaba' .alarl 

Serbest ı;ürnt;lcrdc 'l'eki.rdayh 

DU11 Şeref stadında ynpılıın gUrcf
lerlo profesyonel serbest gUreş mev
simi acılmışlır. Stadın yUzme hııvuzu 
ı,ısmında yapılan bu mUsabaknlaro. 
mutadın h!l!'ıfında davet ve ııan olu,, 
nan bUtUn pehlivanlar f§tirAk etm • 
lerdlr. 

Üç bini' yakın b!r seyirci kalnbaJığı 
bnUn:fo yapılan mUsab.'lknlann birisi 
mUstesna hemen h~psi heyecanlı, 

zevkli olmuş ve bilhassa Mersinli Alı· 
met _ Molla Mehmet karşılaşması mu. 
temadt alkışlar arasında geçml11tlr. 

Ne~lccler gunlardır: 

Meralnli Ali, Çııtaıcr.lı Recebi 4 <tıı• 

kik(ld.:ı tuşla galip. Kumkapılı 

Ceıtıt Nivszi Knrakayaya !'! dakikada 
tı.ışıa r.-a llp. 

I>ln.nrlı l!!•tı:ıll • l'oınnk Ahqınt: 
GUre~ çok sUratll ba§Jadı. İsmail 

mUtemtıdlyen atak yapıyordu. ÜÇUncU 
dakikada gU1:et bir kafa kaptı ise de 
rnklbl bu tehlikeli vaziyetten ancak 
mlnde~ kenarına kaçmakla kurtula. 
bildi. Nihayet H Uncu dakikada yine 
bir kafa kol kapan !small haıımqııD 
"ırtım yere getirerek tu~la galip geldi. 

M~hnıet Ali • f';Ule.) mao: 

Mehmet Ali sekiz dalcfüada 
1;'1'1.llp. 

Ponınk 11.ısan • Salih: 
~alih 15 dakikada pes ettL 

ftom :\llynlı Kn~tm - Yarım

IUnyu Silll'~m:ın: 

tuşla 

fa kol kopan ?.t141lsalı l\asmının mr
tını yı:rt! getirerek tuşla galip gt'ldL 

,:\füıfl~im • Kara Ali: 

Bu ınllsabaka da ·cnlşmeye kadar 
deva:n cdecclttl. İli< dakikalarda fktııi 
de aynktn blrblrlerlpl ~\vQrl r. 
kat oyun tatbik eden yok. Mllsa ita 
çok ıığır ve zeYksiz geçiyordu 15 dn. 
kUmdı:ır dtirt devre mUtemıııllycµ, iUş· 
me ve MDldymıin l•açtı.k gUre,,lyl" 
geçti. Bir saat sonunda bakem hey t 

":ıu zevksiz mll<>:ıbakayı taW e<\eN 
Qı;,ra bere llln et ti. 

:'.\lcrıılnll Atunet l\loıtıı l\JCh111 t: 

Sıra gUnUn cm mfihlm mu 
rın& gclml"tl. Tckirda !ı HU 
Mersinli Ahmet. İzmirli Koca llc . 

met, Molla Mehmet hepsi birden ~.a 

hayll çıktılar. Ahmet T kir® ıı 1111 

gUre~mek istlyo.r, fakat Koc'l Me"ımct 
Hllseyinln meydan okuyuşunu daha 
evvel kabul ettiğinden Hllseytnle gt1. 
re~mek kendi hakkı olduğunu iddia 
ediyor. Nihayet bir nnlaşmııya vsnl· 
dl; Mr•,.,Pnll 23 Nisanda ToklrdııC-l; ile 
g\lre§mck gartlyle Moıta }JchıneUc 

gUrcş,l lmbul etti. 
Ahmet gllrcşe çok ntıık b!lştadı. 

Hasmının bir an evvel sırtını yere ge. 
tlrme~e çalı~ıyordu. Fakat Molla 
lılehm,,t de ı,;ok çeyik vo telmık bir 
g\ireec;l. Çok güzel oyunlar tatbG< edl· 
yorln:-. Mehmet birkaç dc.!a çoıt tetı., 

Jikell vsziyetlerden kurtuldu itte <\c. 
MUsabakn başlı1yınca gtl!"C§çller nihavrt 16 lncl d:ıklkad:ı Ahmet çift 

lılrblrlerinl denemeye başladılar. Bu kle tle sırtını yere getirdi!'!'~ hasmına 
Halkevlcrı arasında tertip edilen 1 mUsabakn yenlş!netye kadar devam tuşla :;allp gelerek çok nıkışlandı. 

aertıe.it atış mUsabal<aları dUn ljieref edecekti. İkisi de iyi çalışıyorlar, gtı. 
Bladın'ia. şehrimizdeki bUtUn baıkev· zel •nyur.lar tatbik ediyorlardı. Biraz 1 Tcklrol.ığlı Hüse)ln - tzmlrll 
!erini~ ı~tlrfıkiyle yapılmıştır. .ııonra Süleyman daha hAklm güreş- ' Kocn lrhmf'f: 

Ço:t heyec."\nlı geçen mUs:ıbakıı ne~ mcğe haşladı ve 20 inci dakilmd:ı Ke. Rıı mı.iFab:ıkn ds yenlşlnceye !tadar 
tlecsiııöe Kadıköy halkcvı 209 BllyT ile sım pes etmek mecburiyetinde kal& ı clev"m edecekti. İlk dakikalarda a. 
blrlııcı, Bakırköy halkevl ıoı sayı ile rak mr,gl(ıp oldu ya'Ktıı gUrcaıyorlar, Tekirdağlı daim 
!kine:, Bcş[ktnş halkevl Hl6 sayı ile yakt gflr<' tyorlımJı. Tekirdağlı d~ 
tıçUncil olmuş• ::lır. MU3abakalarda l\lnıılsah Halil. Gimenıı Hamdi: 
ka:ı:ıın:ı.nlarn muhtelif hediyeler veril 
mlştlr. 

Tabanca atış 
müsabakaları 

Anlm,...ı., 20 (A.A.) - 6 nisan· 
1 da atış poligonunda baı;lamış olan 

tabanca müsabııkası bugtin neti
celenmiştir Müsabakaya 50 den 
fazla amatrr i~tirak etmiş vl' Dr. 
Küzım köylli, 55 puvanla birinci. 

Na!m Uludağ 3!) puvanla üçün-
cü olmuştur. , 

Bu gUreı:: çok sUrnm başladı. İkisi 
de atik gUretılyor ve gti7,e\ oyunlar 
tatbik edlyorlıırdı. Dakikalar llt>rle
dlkçe Ha11I ağır b:ısmağn ve rakibini 
tehllkc-lı vaziyetler•• sokmıığa başlndı 
Nihayet S inci dakikada gUzel b!r ltn-

ma a al< yapıyor. U~hmet de mul abclc 
'll(;tlerdı>n kurtularııl~ dakikalarca al_ 
kışlan:yoı dn. Faknt genç ve tecrUbeslz 
:.ı hrı t tıaş pehl!van 'karşısında an· 
cak ;,7 d::ıldkn !layunablldl ve 17 fncl 
dıı.1rlkn a J llseyln hıı.smmm sırtın· 

yere gl'tlrdl 

numlcrem doktorlann. ecza depolannın v ı :ı:ıı n lerln naznn d 1 lrntine: 
Dr. RŞ<:H \Rf' WE1SS"ln ol!tUn dUnyacuı. tanınmış genç ' e dinç hllY'"tı
nntın busy~ ve horrnonıarındım mUatahıar ve ZAFİYET, DlMAC '\: OP
GUNLU(H; ADEM! 1KT1DAP 1cin ku'lanılan 

.. 

VIR/LiNET 
ta yenildiği ra.kibi karşısında 

güzel bir oyun çıkararak bı.ı de. 
fa 4 • 1 gibi açık farklı bir gali· 
bıyet kazanmıştır. 

Milli Küme Puvan Cedveli 
ve karlın l"llUıtalıkıı.r: tedavtsınde kullaı:ı :.nn 

Alemdar önümü7.deki hafta 
Şişli ile karşılaşacaktır. Şişliye 

bir beraberlik ve ·ahut galc~ 

birinci kümeye terfi hakkma u
lruıtıraraktır. Alemdar da ave
rajını <)olduracak bir galebe ka. 
zann.bilırse bu hakkı kendi l~hi· 
ne ccvirebilecek vaziyetWdir. 

Bu müs:;.bakanın çok çetin ve 

ve heyecanlı olacağı şüphesizdir. 

Takım 

Bc~lktaf 
l•tanbulspor 
Galatasaray 
Altrnordu 
D. ~por 
Fener 
Harbiye 
Altay 
M. Spor 
Gonçler 

M. G. 
6 • 

4 6 
4 

5 
6 
4 
4 

5 
4 
6 

3 
2 
2 
2 
2 
2 

B. l\f. 
2 
l 1 

1 
1 2 

4 
l 1 

1 

::ı 

2 2 
r. 

A. \". 

l2 7 
16 9 

4 4 

9 13 
4 10 
5 4 

6 4 
5 7 
5 7 

10 18 

P. 

16 
15 
10 

10 

10 

9 
9 
!\ 

6 
6 

FERTILl/\IE 
tcıbletıerl pıyasanıı1.a gclmi!Jtlr. 

T oprari: Mahsulleri Ofisi İstanbul Subesinde~ · 
Et/adı de6irmenlcrir. hususly,•t'erine uygun olmak farUlo kaput bezir.. 

den mlkset çuvn:ı alı:nacıığ"ındar. t:l ıp olaııl'lrın açık pazarlığı yapılmak U. 
zere 21.4 !IH prızarte.::ıl ı;linU sa'lt 11 de lim.:lo hıuundakl ofıs binasın; mUr.,. 
cn.ntln.rı. {3~") 

--
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mmuAm.ıs:ı11ga 
ALMl\NCA l33) 

R l<~ "S .\ T ~ • 
Storın 

-33 -

1. Und "ar daı. cin breit nnd 
lıoch, aber ~lclchwohl <lü-.lcrc. .... 

{tema<'h; d<·nn zu ~· ord unıl o ... 
ten, übc ra.JI \ or d('n ı-·mstcrn, 

hin~ da.., G<•7we ig hc•rab. ~o da""l 

nıan au... den k•t.r.tcre·n nur kawn 
nooh '-'1 den ı~ıu-.;; hinunter-.<'?11ln· 

nn moehtr. 

2. Unter de n Stlihlcn war wohl 

aueb cin Kanapcc ; soııst abu an 
den \TCİs~ctiincfıtcnl Wiinde n cin 
pa.ar ı;ro!)~e. Tr.ı.~ldstcn und -.on., 
tıg Baurı·ııgf'r-:!t ;: doch pnınk<'h' 

aut einer Srhatullen cine T.-e
kannc mit <'incm halbcn Duh~n<l 

R E :ı,· ,\ T ıı;. 

Storm 

-33-

1. Bu dar ve ~-Uksek. fakat ay
ni zamanda l oı; bir oda idi; çünkü. 

" im a l ve doğu tarafında, pcnccrf\. 
le r önTınde ağaç dallal'I b~tan ba.
sa öyle bir ta rzda yayı!mLc-.tı iti 
aşağıda akan ırmağı ancak pek 

~üçlliklc görmek k:ıbll oluyordu. 

'?. 1skemleler arasında bir kn

nape de vardı; bundan ba~ka ba

dnna cdilmi.ıı beyaz d uvar?nr Ytl• 

nında birkaç bily tik csya sandığı 

ile eski dc"iTlcr~ a it rilstai bir 
mobilya stral;ınmf!it ı : slis o!nrnk 
kiiçük bir sandrk üzerin e yarını 

Tu.sen. dt>~glcich<'n leh IM-1 Bao- düzüne fincanı ile beraber bir 
ftD bl.,lant; nur nod1 auf dl•n nos
t..ea ~lan;ehhöfc•n gcsehen hatf P. 

3. Daneben abeT erhlicktc ich . 

mıd deachtc mir r.olch~ wobl etil 
seltaam Zicrat, eln unfönnlkh ımd 

scheu!'!Slkh Gra.unblld,3 fa'°it cin'°" 

F1lsses hoch nml, nie mir ... c-hl~, 

aus rotcm Ton ~<'hild<'t. 

4. Da lrh <.olf'h Undinı: noelı mit 
wide rwllllgcr Nenbe,ı:ier f)(-hıt('h· 

tlJıtc, tr::ı.t der Baner in die Stu

ben. 

5. "Ja, ja, Ht>r Studloı;r•, -.pl'lM'h 

er und r ckhtc mir dle Han.d, 
"hesehaut's Enrh nnrt Wlrd hl 
der Wctt rn allerlel Dlng gcbet~t ! 
Der Rofo .hle r, da'> tst eln Belden, 
~öb:c,• den hat meln Vat<>rbnıder, 

so eln Steuermann ~Pweıu•n. mit 

nber s~ l:ebraeht.,. 

G. İdt r.ııhe non crst, m~l('h cin 
J!; J"O"'s~cwaehscner Mnnn ~ war, 

der solchM re<lc tf". 

i. Scin ,\nUU z "ar Pt\\as hlc•irh; 
:ı.br?' rr tnı -r .,c inen l{opf mit <l<'m 

~tmnı-1 ,,.n Rnrt uml d"1n dm~~ 

le n, kuı-1:ge<;<>horen<'n H:rnpthaar 

~ar horh nur "ein<'n SC'lnıltcrn. 

çaydanlık konmuştu ki benzerini 

bugüne kadat' a ncak büyük 

"MaMCh" çiftliklerinde gömıU~ 

tüm. 

~. 1''akat bunım yanında g-özUme, 

hPmen hemr>n bir ayak bii~ilklti

ğündP v f" har.a kınnrzı kilctr>n ya
r.!Imtı, gibi görüne n biçimsiı ve 
korimnc .kaba bi,r hoykel iliı:ıti ve 
Üt''!T'imd e p e k a ca ip bir ~üs tesiri

ni bmı.ktı. 

t. Nefretle karıeık bir merakla 

bu garibe~i t e tkik ettiğim ı;ırada 

ci!tlik sahihi odaya girdi. 

5. Bana e lini uzattı ve dedi k1: 
"Eve t, evet , bay mektepli, i.cw 

tcdiğiniz gibi t emaşa ediniz ; in • 
san bu dünyada her şey önünde 

ibadet edebilir! Buradalri ~u kı~ 
mı?.T ~y mü~riltl c>rC'! alt b i r puttur 
ki bunu hanrı babamrr., bir gemi 

dümenci.cıi olan biraderi denizler 

fttm'f bir ~·crd.en getirdi." 

6. Bu anda ilk df"fa olarnk bur 

Iarr söyleyen adamın iri boyunu 

gördüm. 

i . Yü7.il biM\7 Fol-;rımdu. faknt 
kara !'akalh h:ıc::ı ,.c omu:ı:lnrı iic::. 

tilndP kr!'I-"\ kesilmi~ ko,-ıı !!açları 

iie ağır bir tavır t.-ışryordu. 

(1) wcls!ltiinchl"n. l>'"'ror. hec~&na vu rmak. kir~le badana l"tmı>k: 
weisstüncher , çama..,ırcı. lmclanacı ; weis~gl"ttin<'ht~n. kircrle badanr:-
1anmıı:ı olan. (2 ) ll:ı.urengeri:t: tiisüti (kırlr.ra has. k öye has) mobil
Yll. (3) Graucnbiltl: k'>rlc~ıı ~ v kı.b& rel'!im Yr.rn heyke>I. ( il Pf'iılPn
götze : mil>ıriklere tlit put: H(lldenbPkehnmı.;: müşriklerin ih ticln.cıı. 
putperE'stlerin bit' mezhı>J! ~.ttl uliı. 

ANALtZ ve TEORi 

1. Kı•nıHh•rinden "'n ı ra ri ttı-ı ...,_.t. ~CYİriniz: 
ha.rrıtarirt(•rl e J.irfoscn a . dcin e Jnck~ i'3t ganz aııc:: rJcr 

(Vo"'·öı-ter) la r rJan b.ıt~lıcatarmı ~fo•k. 

n~ıığıyıı alı;\·oru~: b . :nı -. H as geg0 n dil" Tyrnn-

a n dem i<:in am nrn. 
bci dem icin hPim 

in dem tı:in im 

''l'>n d<>rn İ <'İn vn-m 

zu ~"m içL'l zum 
ın djs ır;n acs 

auf dııs için aufs 
durc?'ı das için •:hrrı.~ 

für das icin rurı:ı 

<'. F.in ı •;-,~t awı tle>inom ~lund" 

s~• ı ll"~ ~C'n~l~cn. 

d . "f ı•:ar auo;;ser ıı;rh Y(lr 7,orn. 

" · au!IM'r ~rr.C'm H~ttse ~esitzt 

r.- nl'.X''ı ('İn<> ~~i"rl'i. 

r. irlı snE>i se bei c-inl' I"' I~rcur-

" · "'" fiih"<'t'' :ı.., ı11°i rl<>r Ifand. 

in da!I için in,. h . h<'i 1'?'0 i lf"r ,, h,.~i""· 

um <las için u~~ i . rli<' R<>iS" nnrh rnri". 
zı.ı der ic;hı zııt j , nıı.rh dl"m ~h;c z0i~te Pr nur 

il . . \~ıığıılal•i l'iimlı• 'ı· t )birlf'· Bc .. rhC'i l.,nııcit. 

D~vlet Demiryolla rı ve Limanlan ! 
işletme Umum idaresi ilanlar~ 

Mun.ımr.ıc • hcd .ıı 4-420 ıi:.1 ı A0 l "u rJş C\laıı doktor göıııltğl. opera tor 
, !llE'lıynt gömlc~ \ '°1! önıuıı-u, Jo!<tor IJonec:i l:Pınııırc ve hademe go!T...l<'~l. pı. 
.J~Uı::t. ~ t:öml ği a.şcı cekttl w ı.ı..ı;1.ıs!Uğii. na mam b<.>rnos, sllC'ccl:. yntnk 
c.:-'.i~li, ı:ı~~ :;~tilsU pcc;:cte ıııvı•ı ı e ktssı dor. gibi mubtelil miktarlarda J7 
k:ılı:ı:...1ck:-. ·• ~:'!ı maizeıne ve r~yıı •23 4.911) .salı gUnU saat Cl5 l on bcşt" 

H:ı~d!'l.r: a~::C:.-. C:ır ı:ı.- ~::. Jr.~ıııiı !e!cı knm:oı:vm: ~arııfmdan k:ıpRlr zarf usu. 

Bı: i~" gc-e cl< iııay~!erin c.~31 ı Ilı (5~1 kı.:ru~1uk nıU\·akkıı.t teminat 
ı.~ tt.:"- ~!.~i!: v~~1~:1.!a-ııı tc'.ı'.ifıerinf rnuhtov! zarfümnı :\ynı guıı 

·~t; n n c.n ~:$· ı.: -...5Ar ko:ııisyo:ı rei3'i;,i.., \'Qr:ır~le.d :11..":::ndır. 

~J ~..., &it ..,a..uac·:er k?:.(lo!.·.~·;:nt.:aı: t:~..:.: a ol~: d~~ı~uma.ktadı r. 

( 2.'4:>'•) 

'A' A B E n: - llşam postası '21 N t S A. N - 1941 

'Güzel Anadolumuz : s 

Anado(uya geçln~k ·i.slifJen 
lanbullular .. ·a 1ardu lanılı1oruz 

" 

M UGtbA 
Garbi .Anadolur.un en giiz0 l 

~ehirlerinden biri c.ie ~Iuğia.dır. 

Garbi Anadulumuı civ,;ırında 

bulunan 1ftığlanın şiına.Iind ... 
Aydın, şim~li şarkında Denizli 
şarkında Burdur ve Antalya 
vilayetler i vaı'Clır. Garbini den ... 
te.5kil eder. 

Demiryolu gitmiyen bu güz ... 
şehrimizin me8a1ıası 127()() ı-;:ilo. 

metrt.'murabbaı, nüfwm ise J 7F 
bin kişidir. 

Muğla denize ya.km olmasırı~. 
ra&'lTlen yüksek bir arazi üzerin· 
droir ve denizle muvasalası ko· 
tay değildir. Garbi Anadohınun 

sahilinde olduğu halde Muğlay~ 
deniz yoluyla gitmek tav~i ye o. 
lumnaz. Aydın yolunu tercih et· 
mek en iyi ı;.ekildir. 

Filhakika Muğlanın kazaları 

olan Bodrum ve F ethiye liman· 
ları vası~iyle Muğla vilayet in.e 
gi tmek mlimkün ise Denizljyc 
kadar gidan demiryolu tercih o. 
lunmalıdrr. 

M~ğla vilü..yet i sahilleri dün· 
yanın en girintili çıkmtrlt ve en 
sarp sahilleridir. 

İzmir gibi E ge Ü7.erlne açıla:ı. 
limanlardan içer iye girmek :ır.;ı..zi 

bakımından mümkün ise de 
Muğla sah illerini ve içeriler ini 
kaplayan dağlar böyle bir hare
kete irn.kkAn vermiyccek şekil. 

dedir. 
Muğlanın kazaları şun.ls.rdrr : 

Bodrum. Fethiye, Köyceğiz, 

Marmaris ve Milas .. 

MERKEZ MUGLA 

!\lilis ja.ndarma mcktebL 

u ıığlad:ı.n blr görünüş 

Aynca dört modem ilk mektep. 

te 974 talebe okumaktadır. 

Hall;: Muğlada halk fevkal~de 
misa!irperverdir. bu güzel şeb· 

rimizin halkında Türk ruhu ta. 
maınen yaşar. 

olan Bodrum, Fethiye ve Mar
maris bir kenara bırakılınca ~ 

limiz.de yalnız Milas kalıyor. 

MiLAS 

.Mi.13..<J kazasının mesahaisathL 
yesi 1950 kilometre murabbaı 

ev nüfusu da. 8033 kişidir. Mila. 
sa iskelesi olan Killi ilk yoluyla 
da kolayca gitmek mümkündür. 

Milas şimdiye k~ar bu hava. 
lide hafriyat yapılmadığı için 
sinesinde bir çok eski eserler 
taşryan bir kazadır. 

Mila.sta kış olmaz, yazlan da 
pek sıcak def;rildir ancak bazı 
zamanl~rda, ağustos ve temmuz 
aylarında hararetin 35 dereceye 
kadar ~rktığı görülür. Milfı.s is. 
kelesi olan Küllük limanıruı 26 
kilometre mesafededir. Ve bu 
iskeleye bir muntazam !]OSe ile' 
bağlıdır. 

Muğla merkez kazası ile Mil~ 
a.rası 6·i kilometredir ve bu ilt• 
ka1.a bir şose ile bağlıdır. 

Sıhhi bakımdan tetkik ettiği
miz zam:ı.n Milasın maatteessüf 
sıtmalrk olduğunu görürüz. Çün· 
kü l\Iilas civarında bataklıklar 

vardır ve bunlar henüz kurııtu. 
lamamıştı r. 

Merkez MfütstQ. bir orta mcl<. 
tep vardır. Bu orta ruektep 
mubtelittir ve altmış yed;s~ kız 
olmak üzer~ 26J talebesi varoır. 

tık mektepler iki tanedir. 

Milas belediyesi kazaya elekt
rik tesisatı yapmış ve içilm~ ;e 
elverişli bir su temin etmi~tir. 

.. 

' 
r 

J. 

Mer kez Muğla 2700 h a.neli ve 
10,983 nüfusludur. Kaza ma· 
murdur ve deniz seviyesinden 
660 - 710 irtifamdadı:r. 

dildir . Yazlan fazln l'!ıcak olma· 
dığı gii>i .h.,~ıan da soğuk fazla 
değildir. Hutubet derecesi a.2ld.tr. 
Havası sağlamdır. Kışın en f az
la soğuk günlerde sulıunct 2 ile 
beş derece arasındadır. Yazm en 
~ccak günlerinde hararet 28 _ 33 
arasında oynar . 

Geçim şartları : Muğla ucuz. 
luktur. Evler ucuzdur. Geçim 
çok kolaydır. Dört odalı bir e
vin on iki liraya kiralanması bi
le mtimkündür. 

Milasm iktısadi vaz•yeHni ~l. 

:\tuğla küçUk fakat fevkalad~ 
mamur ve m edeni bir vilayet 
merkezidir. 

i klimi: Muğlanm ikl imi mute. 

(Uu ı.ütuııdıı 11ku,5ut·ul:uımı:r.m ıı; ıl-

.tl't.•miz yunınd:,kl kuponla blr lil. tt-
~.;nd~rı'<'l' li le rl 

F.\' l.1-:,:\ :'\U: ·r.:Kl.tt"Lf:ıu . lŞ .\.UA 
\lı\ , l~ \ El{ME , ALDI, S AT l:\l 

:,:lhi tı<'arı 01atıly«'t.J hnh. olmrynn kiı
çu .• ııaıı : .ı n pıınL .. ız ne,ro lunuz.) 

Evlenme teklifleri 

.i.\1uğlayı Aydına bağlayan yol 
muntazamdır. 

· leültür: l\foğlada 449 talebeli 
bir muhtelit orta mektep vardır. 

ıııedilmesi-t istiyorsanız ıınrlh a.drcs 
lerinlzi dt' lltıvc ederek va yeniden yo
zarak gönderiniz. 

(Arkadaş) remzine: Bizde kalmtş 
mektubunuz yoktur. 

l ş ve işçi arayanlar: 

• l.Jıı<yi lyt bir derece ile bitirmiş 

iki seıı güzel sıınntıar akademisinin 
• Yaş ::o, boy 1139. 12 senedir latan yUksek mimari ~ubcslnc devam elll"lş, 

huld!l toıımmış bir şlrltette çalışnn ııııınlllmtik yapmı ş bı.r genç bir bU. 
l:ııuı.ncı bir aileyi nıGrc!foh gcçlndlrr. roda, bir şirkette b!r rntmar veya mU.. 
bilecek bir genç, 20-'35 yaş nrasındıı hcndis ~ anınja çalışmak tstemcktedlr 
kı1.: vcytl dul bir bayanla evlenmek le. lstlycnlerm ıMım _ Att) remzine mü. 
tcnıcr..t<.Jıı·. Milliyet mevzuubahA d - , rn t''lat:ıı.rı. 

t':'!lı.llr. 1sllycnler gösteı·ccl'lücri adrese 1 • !..ise mezunu, mllkcmmcl franı;ız.. 
uıdc e 'itmek Uzert! btı er fotoğraflıırı... I b'I ki 1 1 •· • ... ca ı en es ve yen yazı an çon .• 
nı da göndct('b!llrler. ı HHS/ 6:'.>) rcm.

1 

1 
bl u ll 

yı o ıın r genç tere ıneye. sana 
:rJne miirnc:ıat - 34 

O 1 il 
~ ..... 

1 
.. ınütealllk veya. tnhsllılc mütcnıısip 

• Hoy l.b ' o 5~ .,.,•yaz ına.v goz. ,. ' herhnng: bir iş ar::ıma!ttndır. tst!yen.. 
ıu. kuır.rnl, ne~e·ı hiç evlenmemiş, j 1 S 0 S ·~•-~ u d b' er ( . . .ı renu..uç m raeant c c ... 
Ytı~"J3la\ nda lılr ablaıı:nd:ın t:>:.şka 

1 " ıMe~ 
'tim-ı• · ı l1J!uıımıynn ortı:ı.mcJ.tcp m". 
7!1'111 bir l' n ., temizli~! seven, ev lşin 
d~n ıı PIO)::ı.n 1 ıı.~5 ~nş ara~ında. oo- Aldırınız : 
yu;la m..lt nusııı IJır Uptc, şişmtm o!
mı:ıyn uuı veya kızla ~nzaml iki çocu 
gıı cıı bulunabilir) \ıır bayanla evlcn
nıclt !~temektecllr. İstıyen,<'rln 1 HHC. 
Ar'. "ÖY) r rn7lnc mUrnc:ıntlarr. - 3:i 

• ~-n~ 22, boy liq, kilo 72. esmer. 
knra g-fü:IU bir mliem:;c.,ede muh:ı s::. 

Aşagıd.ı rurmızl:ırı yanlı 

lmyucularıınıı'.ln nıı.mtıınn:ı 

mı-:.t.uplJn i.:l:ırch:111f'mi7,de:ı bı•rı;lin 

s:.ıb:ıhtı.ı n ojı'lt•yc lmd:ır \'l'~ u aııt 17 
ılcıı .. oıırn nldırm:ıl:ırı r lf'.a olıınıır. 

b<ci. ny ·ı: k:ızam· ı ~j l!r a. içlti"ı, hu. , d. Hep.r '> ) CM. ı:;v) (Ay, e ::ı lZ.Z.) 
mıı.rı hılucmıyırn ıı!ncrıınyı. d'Ulııt, ı (1ncln"r 48) lR.l•'.18) ı M. 22) ı Pnrnsız) 
romım ol;umııstnı r k SC\'Cn bir genç (İsmaıl M.E.C.A. l (Bulmuş 3~) 
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17- HI Jnnndrı 165- lfii boyumlıı., esm•r l ı.F<;meklll ı$uatı <Nur) ıH. 'l'nlliı) 
ve!·a sorışın. f'V iç•erinıl,.n anlar, mıı. 1 (F.48) (K.12) c 2i S.R. l J~ac.lri T unç) 
zls i tı-ınl7., evine bRğlı, bir bayanla (0. 43) Cn.K. 12) (Talih g08) 
evlc"lmck lst emcl<t<-rlir. (Şcnher) rem. (KUçllk Pauır' CS.Y.'. 11 ) ( S.M, A.) 
zlne mUrnca:ı.t . • 36 (l>:lbar}(R.S. 12) (1. R. :i ) (Emel !!5) 
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.\('U\ KO:\'(T~ll \ : 
(M.S.T.) {A.L.32l 

(C. :t U) remlzlerlne: 

[ lR.IC. 12) (Acııba ldm ? ) (Kadıköy: 

Gön'll) (GUl!:in) (H.T. 44) remlzlerine 
ı 1.S. 2i) ve gelen mektuplar adreslerine gön dr .. 
tı~nlarınrz.ın rildL] 

göz.den geçirdiğimiz .ı.aman -u. ha 
mumiyetle ziraat ve koyun, k~-

4 niüuslu bir aile aytl~ 50 lira 
ile geçinebilir. 

Belediyecilik bakımından göz. 
den geçirince de Muğla vilayeti. 
ni uygun buluruz. Çünkü Muğla 
da elekt rik ve su tertibatı var· 
dır. Bilhassa ılıcaları ve §ifalı 
çamur banyolarıyla Muğla ı.. .-

kikaten istirahat olunacak bir 
yerdir. 

Bozüyükteki 35 derece hara. 
retli kükürtlU ılıca bir şifa kay. 
nağıdır. 

MUCLANIN KAZALARI 
Muğlanın sahilindeki k.?.? .. aları 

çi beslemekle geçindiklerini bU.. 
yük miktard~ beyaz peynır ima.1 
ettiklerini görürüz. Ziraat Mi
lasta t-irinci planda gelir. Esas 
itibariyle hububat ve bakliyat e· 
kilir. Tütüncülük te ileri gitmiş. 
tir. Ka.zanm her tarafında zen· 
gin zeytin bahçeleri vardır. Se
nede iki Uç milyon kilo zeytin 
alınır. Tabii bu mün~ebe-tle 

zeytin yağı ve sabun imal eden 
fabrik:tl~r mevcuttur. 

Geçim şartları: M.ilfıs ucuzluk. 
tur. Ev kiralan düşüktür. 4 
ni.ifmılu bir aile nihayet 45 _ 50 
lira ile geçinebilir. 

1 
lstanbui Levazım amirıiğinden verilen ı 

t1arıci askerı kıtaail ı lan ları ____ __, 

r;oo ton buğ°(J.ny oguttllrlll~0kt1r Kapııı zarıın cltslltmcsi 2814/DU pıı
r.artesl gılnü .aaat 15 cıc; l'~rzlncaııaa askeri eatın alma komisyonunda yapı, 
l!lcaktır. Taliplerin !mnuni vc9ık.ıl&r' ıu tclcllf nl"lrtuplannı ihale saatinden 
bir sunt ı •V\'C~ homis~onıt verm<'lerı tahmin bcdt>li 16,000 lira ilk teminatı 
1200 liradtr. Ş1ırtnamem komisyonda görUlllr. (2267 ı (2853) 

... * " 
5000 _ ::;-OOt, ad.?t gem clemır. puarııı:ıa satm nunacaktır. Tahmin bC. 

deli 16.000 lira ~eminı..tı 2400 Lr,1dır. lhal'l ... 1 ~:>/·i/941 cuma gUnU Baat 16 
·de Ankarnda M. M. \. f:::ı.tın alnın komls or.unda yaprıncaktır. Tnl!pleritı 
beli! v:\.kltt" kom!ı.yonıı gelmek r.. ı 2283- :.974) 

.. * • 
Hep!ltn~ tahmın ccil .. r, fıya:ı .;tJ.475 liu o:ıın JOOO takını tablb ustuncu 

1:?.:->.9il pfl.zartca: gllnU ı;aat ll de Ankar.ıd:ı. lJ.M.V. satınıılma kom~'°" 

nunc.la l:.:ıpali zarfla ::l,siltmcrc .... nrnU§tur. tsttl<lilcrın 3710 Ura 63 kuruşlu\: 
!Ik temlnaUarilc te?t!if mc!ttupı..ırın. ihale saatinden bir saat evvel komisyon!' 
\"ermeler ı. Lı"tl' n• şartnamesı '.'50 kuruşa komisyondan alınır. (2181) (2380) 

Oev1et Oenizyolları 
umum müdürlüğü 
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R A 'B E R. - Abam D01tam 

Mimar Dimitriy OlipovJıc 
VaksiD, biru 8'ftl hala' bulun- . 
duğu ispiritiml& Mlnemm tw 
t.8şlri altmda ~ ~ 
deki evine dömmW11. Soyunur. 

Y-: vrwa.ı. BINlılll ken ve yalnızlık yatapna (ma· 

- Deli bir Amerlbh pce ıun dam Valalin Froyta'ya gitmJş. 
dtbı gelip medam Konıel)rayı IO • ti) yataıbn bOtUn g&dtlklerini 
nıyol'. Hidf 111 o bdar allttl ki, ve lllttilderini üninda geçir. 
buraya ayak baenel!IDJ menettik. meje balladı. J111ıa)jlra iıipiri. 

V&Ji>oro kahkahalarla gQldtl: timıa 8ean8I olmam' -...ıı 
- -- KanMl)'Um bahm4a ya1mz Jakq bmlıllerle geglr 

ğullu " ;v.anaa eYleıüllelr t1aere mieletdi. Bfr km. hiç bir aebep 
oldutmaa e&ylenlnia. Sbd bir da- yokken imlDlm'lll tıkrini olnr 
ha ıüataıs etmbeeeiln4ea emin yaoağmı 8&,JJıedl. Dedten balıia 
olabillndnls. ruhunds.n Jl&Jallta. ba)'lllttan 

J•ar stıimfıle ttirü d. döi diri mau"& pımtllenlere 
- Ona ba haberi derlıal t&ı • intikal etti. El'endlleNlll birili 

dereceliz, lMdn memaun :ıra:aea • tatmam l4;inde cl6nen mu,e dair 
ğmı amıet;mbOl'UID. bir lıikiye cılmdu. Vakaln de bir 

Sonn J•ueae dandtl: tabak ıstemie ve kalanı, ruh. 
- Bunu ne yapacaiız ! larla ne eekilde konutmat icap 
- ŞtmMJOr hapM atın, seJeceık ettifini gtietennifti. Bu arada 

emir tızerlne hareket edendnls! amcuı Kılavdiy Miroocmç'ln 
Jobaneen .ongtllil neferler tan- Nlıunu pğ1rmıf ft fikren llOI'. 

fmdan uza.klqtmhlhn v ... ıo - muttu: 
ya döneli: .. tapuBUDU brmma --

- Bana karii olu wfftnW V- mm& ~ftımek .....,, geldi 
nutmaym... mi?" 

Dedi. Amcaaı buna: 
- lCYet, UD•~, Şey • • .,,.,,,.,,... yapdm - 1-:J 

tanlar ad•lllDda obıı'acMam! iyidir." ... _ 
Jerar Varbcnnwa uıatma e • Vabla ,...._ a1taa p.-

t:Udl ye yaftf bb' leılle: .-: . 
- Aldıtnıa maltmat mlldm - Bu dtlnyaıla bir gak eara. 

ml ! l'8dgiz ft .. korlmng ..,,... olu. 
- Evet, 9ok m91ı1m. yor ... dlJe dülllndll.. Korkunç 
- Kaamafth hartD. &anne p. olan llUler delll w meçhul 

çemiyecejls. Kerbn tMlbn olnıe> eeyter-.• 
1a bUttln Cea.tr ellmbden gtdeb'• Saat pceam birini çaldı. V* 
Ur. Hududa bir alay Mker P • Bin aMk' tarafa d&Mlll w ft 

derdik. 1laNbte leıQIHlelt IOm yorpmn altındın tanirla 6-
mm pim•"' ~- vuı-- 1 nilncllt yanan Jruı4ilm ımYilntt.. 
set erünılıarblye "'9llll bu l'lmrl rak llllma baktı. Atee Mlla& 
diba glnderdl. 

Jef Varboro haftf bir 111* «)al. yor~ haftf Jlltı ile ~ 
dı. Komelyaya dllılttırelr! - .... -. ,.... ..... -. 
mem lbım. 

Kornelya blnbqı Vamou'yu u-

--~: --....... 
BUlllan "" .... J&ılerl ........ 
Anda - .... q ..-. 1DDld 

Stazadlt bayaa 11:1114 lalfml ol • 

m11fba. IDıllftrllle llttill ubdaf1 
Kornelya cma bir telsnl a&tte • 
rtyorda. 

- Beal tebrik et llııPd. DJha • 
T8t se111w ...... C.•'nla .. 
para 'lıilıecıelr, .... - ..... 
da olacü. 

Yut jıuutelıl... O ... ..ı de 
muh•kkak bekleıtlll. 

Güzel, ıUnetll bir ~. 
KornelJaDm oturdufu ef'la illa.. 
de bir tabi darclu. Takllllm, bir 

Jrolu -.ı lcbMle - 11o)'l9, ba • 
kir reaJdl 1ıll' lllılt W. QllllWe 
lejlyolı doa&' ..... 1laJmMn - • 
bit -~ ..... dlSr .. 
der at.ıvarü t*b. 

Za1ılt la~ ve merdi • 
ftnle..ı. aoaiı1a inen 'Slaldl g6r 
medl; bplda lı:encllllnl bü11y8D 
Konaelp ile kucaldqtı. Ta1ml .. 
dea biri daha ~ Bu Btl1'k S.. 
lıa Jaktı ·ye ha"tında Y&lıtm iki 
defa s&mtlt olduju bayan llnJd 

tasvıri ve ameau Jalavdly llbv 
~'ia Jr&eyolaıqn tam ..... 
•ında. .dwftrda uıh dura bil.. 
yUk pul tıdllral aydmlatJJwdu. 

Bird.eltire Vakain'in ziJmln. 

-~·~· .. , ........ ..... 
1*'a ..... "" ..... gllnwlr 
•f .. .,.., 1la ........ ,. 

JlqlJlt batll Midin. hlm 
kafalmn mahsulUdllr. l'abt. 
buna ~ Vabln J01P111 
bqma çekti .. götlerini .... 

Laqf Clldu clllM1 tallll1I. 
- Oba1'ha Jmumefendl, ~ 

dea çn1d* w ..... seW.. 
dedi. 

BaJD Lalfcft ...,.... '* 
ddd!lef8Nll: 

- BaJll', bu.- - daimi bir 
cenet ~- (,1111, 1eJIJo -
na, boruaDı, qJqı unutmıya • 
ealrtır. BQlllan mldaMrlrak rllya. 

--~. 
- Tememd ederim 1d tatlı p. 

Ollerinl nJıataız • edecek lrlııdlır 
tM riya psrmes. 

Jalr ~mlanm eUkti .. ille • 
rek: 

- Bunu dlmet iıltemedlm. U 
kin ne ele olaa, bir uker lıDe ra
hat ve husunı ancak bir kMmm 
kollan arumda bulabDir! 

SON 

kı trapadı. G&ıleriniıı önünde ta. 
butunda dönen ölüntın, kayna
naemm, bir kaza netic.)l!li ölen 
arkaclapıın ve &mhde boğulan 
bJr Jmm hayalleri. canlanıyordu. 
Vabln korkunç f"ıkirleri kovma· 
ja çalıib, fakat ·o lııunlan kafa. 
mldan çıkarmağa çalıştıkça ha. 
yaletleri teJr4WDJDij] ediyor ve fi

Jdrl• daha Jlorlmnçl~u. 
Debtetll lrorku b6ttln benlitinl 
8Udı. 

- Bu artık hiç bir ,eye ben
mniY,Or... Kllçtlk bir çocuk gibi 
korkuyonun... Budala! 

Duvarm arkUIDda aat: .. Çrt. 
Çrt. .. Çıt.-" diye ifliyordu. Bek. 
çi köy kiliseeinin önündeki ~ 
çaldı. Çanın sesi ağır, kasveten. 
gis, imanın nıhunu emen bir 
MBti... Vabfn'in eneeeinde w 
mtmda buz gibi 80f'* karmca· 
lar dolar'ala ""'1arh· a..u
eanda birisi durm111 ve altr a. 
in' nefee ahyorınuıf gibi geleli, 
mmki amcam ~ ÇlbıJş 
ve yeğenine dofnı efilmiltl ... 
Vakain deb§et içinde kaldı. Kor. 
kudan di§lıerini ıllktı 'Ve neferini 
keet:l. Niha,et açık peneerederı 
igeri,e maym bBceli glripte o
nun ımr,oıa.mm etrafında V1B' 

lama'8 bqlaymca buna t.ahun 
maı edemedi ve bGtGıı kunetlJe 
silin ipini çekti. 

Bir d•Jrika 80nr& bplJUD ar
bsmdaıı mtlrelJblyenln ..ı lfi· 
tlldi: 

- Demeb1y ~ - iılti. 
yor?. 

Vabinç eevincli: 
- Ah, siz misinia, Rozalya 

Karlovna? Niçin m rahataız 

olduaml! Gavrila eglebillrdi. .• 

- Gavrila siz kenıdlai §ehirde 

~oıaa..- ....... 
,.. gitti-. .... ldlme JOk. .. 
Ne llltQonammT 

- Ben, e6ylemet istiyordWQ 
ki... leY-· Gİl'9enİ9e canmı, arlnl 
maynm! Buram karanlık ... 

Odama girdi ve emir bekli· 
,.. llir ~ duniu: 

- Oturuma.. Şunu aöylemek 
lltl)'Ol'dum... Vakain yan g6zle 
amaumm portreeine bakarak 
ft ruhuımn J&Vlll yavaş sükü
net 1ınl"'8'& blf1edığmı hiBee.. 
dıenık;' 'Oadln Dl 80l'Ulll ?'' diye 
cllllndL Ben .._ pnu sormak 
.i8tl)oonlum... Yana ~ gide· 
cek 1Jllb- e. ... Otunama. 
canım! 

- Kahp miara tljJdı? Peki! 
Va Volleın Lie Nooh ! 

- leh vm... Ben hiçte vu 
clefillm, fakat... Otunanna, ca
nım ben 1ılr ..,,_. düşuntirllm ... 
~ Erkek odeemila bir kız o· 

tmmak yaqmH, Ben görilyorau 
nu ki an., Deiaetriy Oetpıç, p. 
bjl ... AJayji... Ben anlıyor ... 
Kalıp Iİpra Jdlıt için insan 
kaldmlmu.. Ben anlıyor ... 

-- -----~----·----
le bi1am. 

- Nerede otunoonun? 
- YediJaılede.. 
-Beai~e. 

m1nm1a? 
- Dedim ya .. evfml kimle bft6 

mez. Onıda rahat yapı-.ı ! 

••••• bir kandil yanıyordu. Btriblrleri 
Di ancak hayalet halinde a&ebi!l
yor' ardı. 

Bo!ulu nöbetçi aevinçle: 
- Seni deli gibi ~ 

Lukreçya! dedi. r 
Etrafına balandı. 

Ve kendi kendine mmldandı: 
- Padiphtu arta kalan ba .. 

fts IDeJ'a aibaJet bana DUlp ol
du. 

Uıaktaa bir aJllk illi daıclu
lar. 

diyerek kapıyı örttü. 
Ayü illi Jakl11tı. 
Bolulunun sesi yGkseldi: 1 • 

- Kimi anyonun bura18rda. 
HalD dayı? 

Bolulu c:ınap al•ma<\I 
Lulmıçya odlda te14' \>e heye-

can iÇlnde ttirlJOCdu. 
s.111 daymm kim aldulunu el

bette tanm•nml 
c.e1llt HaHL. 
o. ba IUlte tal odalarda timi 

anyoıdu? Buraya niçin gelmifti? 
Bo\ulu nGbetçl bunu aallDWk isti,... 
Halil tall*ta d1ll'du. 

Rozalya Karlovna döndü ve 
odadan çıktı. Bu konueına a VJr 
sin'in sintrlerini y&Ufbrdı. Ve 
o, korkaklıfmdan uta.nan.k, 
yorgam çekti. Ve göderini ka· 
padı. 

On da lrika kadar .Qndiaini 
oldukça iyi himetti. taaı aonta 
aynı saçma ~erin tesiri· 
ne kapıldı... Hmlla tilldlıdl1, el 
yordamıyla kibriti buldu w 
g6zlerini a.çnııyarat. mumu yak. 
tı. Fakıtt J§rkta yardim etmedi. 
Vaksin'in korkusunun teeirl al. 
tmda kalan muhayyilesine k& 
e§den l>iriBf bekHyonnut ve 
amcasının gtiaerini lmpmıyor
m111 gibi geliyordu. 

Vabin kararmı venti: 
- Gene çatıraymı 111 kalu'o. 

lası bdmı... Huta oldutmno 
eöylmim... Damla ietertm. 
Vıbln zilin Jpini ~ Qwap 

veren olmadı. O t.eh&r .sili çal.. 
dı, ve aanJri oıuı ailine Cev.p o
larak ,Jrili8e kulesinden çan llllıl 
itlti(di. o, korkudan Utri)'Wflk. 
yatak odumdan koridora fırlL. 
dl ve haç çıkararak, k~ 
tm4an dclayı badi kendini .. 
zarlıyank. yalın ayak ve don 
g&nlekle mtırebbi)Wlin oclı•ma 
koftu. 

1'apıyı vurdu ve tltııeyen bir 
..ıe: . 

- Roealya Karlovna ! diye 
baP'dL Roalya Krloma! Si&. .. 
UJU1W musunuz? Ben... Şey ... 
ll'Mtaymı.. Damla! 

Gene cevap 'Nten olıpadı. Et
rafta öltl bir • e ;ııw h1ldlm 
llllrllıordu. .. 

- SiM rica ediyorum... ADh.. 
yor muswıus? Rica ediıwlal 

Hem .bu. .. ~ m'"•n 
• • .,,., BM9a ıa .'llnıse n 
..... bir iman.... Ne .b4R ... 
11&1-m•11reı anm. 8min J811Dndl 
bir bdm. .. 

- Ben aiJı:in mwtım mMım 
eöyliyeoek. .. Namuslu Jma rahat 
blralmuyor ... Beın BalQll Ansii

lerde )'Blldığı saman Bum be
nim odada kibrit için geldi ve 
ben hemen anladı .• Beın hemm 
ne biçim kibrit o1duiu anladı w 
Baronee 116yled.t_. Ben mm.ıu 
kıs. •. 

- Of, 8İlılD nammmımdan 
bana ne, canmı ! Ban hutayn... 
Ve d&mJa iatfyoram: ~ 
musunuz? Bastayıın! 

- Stztn madmn namUllu, iyi 
lradm. w llis onu enmek lblm. 
Evet! Onun ualet var! Ben Mite. 
ınes onun cllllmm olnn! 

- Sis budma bir 1radmaınn, 
i-.e o laldar! ~ m-.nasl 
Budala! 

Vabln, elleri gC5ğalıtde, irap. 
ya dayandı w korkmnm p.,... 
Bini beklemefe bqladı. Kandl:. 
lln pmldacbğt ve ameumm 

T 

Rmıçadan çovireıa: 

8~ lJlmel 

baktıfı odaama dönmeje ceaa. 
reti Wi gelmiyordu, don gqn_ 
lekle ~ kaeyolamm 
önünde durmakta hooa. gi~ 
bir vaziyet değildi. Fakat ne 
yapeın ! Saat i:fdyi ~. W 
buki korku ne geçiyor. ne de 
o.alıyordu. Koridor .karanhktı. 

Ve her köşede bir karaltı du· 
ruyordu. Val"Bin yüsilnil kapıya 

çevirdi, fakat o anda anki bi. 
riai arkasından göinlefinln eW. 
ğini çekti ve omuzuna dolnın
du._ 

- Bay Allah kahret.in. .. Ro
r.alya Karlovna ! 

Se8 yok. Va.bin tereddlltle 
kapıyı açtı ve odayı göalm p. 
çirdi. J'aziletkh Alman milnb. 
biye kaygusuz uylnmuna dal· 
mlflr. Kllçllk bir idare llmJMı 
orun fipıan, pOr sıhhat ~ 
dunun ki.bank teklini a,dmlatı.. 
yordu. Vlbiıı odaya ıfrdi ve 
kapıya yakm bir ~ daran 
hain-~ tl8tüne otaıda. 
Uyuyan. fakat canlı bir mahJt. 
kun ~ ona IWrOnet 
vwlJQldu. 

- Vanm uyusun. di}'e dlfla· 
dil.. Şafak atıncaya kadar bara. 
da otunır .... çlkawı- Sim. 
di lllifak .......... . 
Şafqm atmamm intiann, 

Vlkein anıdJim lıııtlnde tıa.11· 
dtl. eUni ..... m altına ıao,du. 
Ve dtllUnce,e claldı. 

- Uldn, sinir denilen l8Y de 
ne fena eeymit! KUteklmfl. 
kafalı bir iman oldutum halde .. 
Gel de anlat! Ayıp ctotn-... 

Biraz 80lft. ltoDlya Karlov
na"mn muntazam nefes ablm• 
cllnll,.,S. tamamen lllllktnet 
baldu ... 

Sabah ..,at altJda madam VU. 
sin Treyta'dan dllndDta w 
la>ceamı yatak odeamda bak. 
m&yıaca arabacnnn Jl8l'MIDI 
veımek ,içiıı ~4'1fü: 
I* Wtmu• sıw.oillatP ~ .,,. 
nm ocluma girince tu mamua 
ile karpblftı: Karyolada. ..-. 
tan yayılalf. Roralya Kar1ovaa 
U)'UJOl'da, oadlll bir metn b. 
dar ötede, hwr aandıiuı o.tin· 
de bir kedi gibi Hl•- lroaa· 
aı. bahtiyar imanlarm "'kwi.. 
a clalm• bal'IQUl-da. O ,alm 
ayaktı w a-;nc1e don ~ 
.. ballra hiç blr 18.Y )'Oktu. Ka. 
l'l8llllll ne dediğini ve u:JIDL'l 
lmcenm yUzUnQn ne kadar alık· 
lqtıfıı batkalan tasavvur et. 
llinler. Bula gelince bana ifade 
..... ltmctlmde laınet bala. 
Jllllılbtlmdan lllWumı lllnkıJo
nnn. 

lllrlllcl ...., .... 9 '!' 

. Doktor 
Nuri Beli.,. 

Siılb'we ............... 
Dilara c.tdee2 N "t 11 

lılua,_e aatıert: 141 dU W> ~ 
lredar 

~n ic;lnde eanlı g&ılerle 

ı 
-TatlDOn var mı? ımlMftti ile lllelbmdu. BoluNwı 
- Var ama.. burada ıçilmeı. hapn1 da bir w~ yere dOf(lr-
- Şeytulardan ım korku~ m0ft8. 

sun? Ha' il bu iti o .kadar çabuk w 
- Yerin kulağı vardır derler. kolay }aptı ki.. 

Koruum.. - Valde sultanı aldatmala 
- ~·ley~ sen içme. Bana ver. kalkışanın cezası budur. 
Bolulu 1Doynundao tütün taba· diye sbylenirken, odada ayakta 

kasını uıattJ: durap Lukreçya bile <hlarda ol• 
. - Al bakalım.. bitenleri anlayamadı. 
Ceatt Halil tabakayı eline.. Kaİ>ıYI araHıdı: 

br ~ .,.,........ ..-.N6betÇI Dilhdesia? 
- - Eyvah. .. §U aksilfle diye seslendi. 

bak. TOtnnıer yere d6kfıldtl. - CeilAt Halil. eliDdeki bala.., 
Baiiı!,"8deki fenerden ..... ~ sçıyla kapının kanadını itti. kapa 

pk altında Bolulu yere ililmil \11 ardmll bdar 9Ç!kh. 
mrmer taş OstOne dmdDen ttltO• Halil: 
lerina toplamala batl"""lltL - mbetçiyi mi iiOl'QjOIW? .. 

CeiJlt 11am. ba --. me;a di. tn o J9de ,...,._ 
aıpkeninin mtllida '**'ılı bil- Ltüıeçya beyaz meımer 0.-.. 
tasım \98idL. w bir lwmlede Bo- deki kıı mm lebleri w diba .,. 
tulu n6betçinln bo)UUDa indirdi. ra giNdeliQClen aJnllml alan ... 

N8betçl ......... ,... ,. sik - PGme .......... , ... 
ftl'lan4 .. 

O!l!At Ham. bile 1IÇlll1Jltaki 
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Ruzveltin gelini 
Katerin Hepbörnü 
Nasıl meşhur etti 
Kadın yıldızlardan güzel Kale- memnun olmu gibi gorilndüler. 

r:in Hepböm bir müddet istirahat. Ailesinin muvafakati olduktan 
tan sonra tekrar sinema hayatına sonra artık Katerin Hepböm kö. 
döndü. FC başlarında kendisini beyaz per-

Kalerin Hepbörn beyaz perd~ deye atacak nıesut tesadüfün zü

den uzakta geçirdiği gUnler zarfın hur etmesini bekledi. 
da hemen ekseriya yün işleri yap- Fakat nihayet bir gUn bir fırsat 
makla vakit geçirmi~tir. eline geçti.Katcrin Hcpbörnün ika 

Tekrar sahneye dönmesi sine. mtc t'lm kte olduğu küçük sehl'e 
ma Alemi için muhakkak bir kazanç seyyar bir tiyatro kumpanyası gel 
ola:n Katerin Hepböm iyi bir aile- mi§li. Kııterina bu kumpanyanın 

nin kızıdır. Annesi ve baba.-;ı ta- . temsiller vermekte olduj;;"U tiyat-
rafından fevkalade sevildiği için 
bir az şnnank<'a bUyümUştür. 

Katerin Hepbörn sinemaya in. 
tli9ap edinceye kadar çok kuvvet. 
li bir tahsil yapmL5tır. llk, orta ve 
lise tahsilini doğduğu memlekette 
yapan Katertn Hepböm bilnhart' 
Bremhavcr kolejinde tahsiline de 
vam etmiş ve bu mektepte okudu
ğu stra1arda Sudlov Şmit ile tanış 
t:I. lki mektep arakada§I büyük bir 
aşkla blrbirilerini sevdiler. Fakat 
bu aşk genç kızın tahsiline devam 
etmesine mani olmadı. 

Katerin Hepbörn uzun seneler 
çahft.ı. Nihayet felse.tc, ruhl)at ve 
Alır.ancadan imtihan vererek lL 

sa.na aldı. 
Fakat böyle üç sertifka ile m k 

t.epten çıkan genç kız biç de bu 
kiğrt parçalarından istüade ctme
ği dfi§Unmüyordu. Hayata atrhr 
atılmaz senelerce mektep sıraln

rmda, mektep yatakhanelerinin 
l~ havası içinde hep ayni hayalle 

~·aşaml!fb : 

roya sık sık devam cdC'r, kulislel"
de dolaşır, sanatkarlarla konuşur 
du. 

Az zaman zarfında hepsi ile 
liaferiıı 

ahbap olmuştu. Nihayet bu mü. gelini de> hazrr bulunu~oıfardı . 

neı.;·ver kıza kUçtik bir rol veıml:'k- KatC'ııtı Hepbönı çok muvafl c1k 
te hiç bir mahzur görmediler. Ar- olmus ve bilhassa Ruıwcltin gc-li_ 
tık Xatl'ıin Hepbörn salın<' hayatı n1nin nazarı dikkatini celbPt.nıiı;ti. 
na atılmıştır. Bu SC'yyar tuluat Bunun Uzerine kadın hN· gezdiği ,, 
kumpaıı~ asile evvt'la kasaba kasa- yerde, her mecliste Kalcı in Hep-
ba, köy köy ,dolaşır VP nihayet bir börn'd('n llayrnnlıkla bahsPlm<'gc 
gün ) olları N cvyorka düscr. ~ladı. 

İşte Katerin H('pbom'ün ) ıldm Bu meclislerin birind zamanm 
parlaması için bu küçük kumpanya meşhur rejisörlerind<>n Jorj Ku
ilc Nev)orka gelmesi 19.zmımııı. kor da ı,-aroı. Ruzv<'ltin gelinı ta. 

O zamanlar Nevyorkun en par_ :rafmdan mcdholunan bu artisti 
lak rövlilerinden birl olan Brod- merak nlU. Esasen kendisi de bir 
vay için genç bir aktiris aranmak- kaç film hazırlamak uzere Holıvu
ta idi. Katc>rin müteşebbis bir krz tıı gidiyorou. H('nıen ('rlesi gun 
olduğu için cesaret göstererek genç Katerin Hepbörn'U buldu. 
müracaat etti ve teklifi kabul edil Bir anlaımıa ~a.ptı ve alıp Holivutn 
di. Bunun iizmine provalara baş. götürdil. 

ladılar. Kat<>rin Hüpbö:r'nun ılk çevirclıgi 
Pnwalar Kalcrin Hepbörn için film "Bil boşanmak istiyor,. dur. 

pek uğul'lu olmamışt1. Çünkü hiç Bu filmde de muvaffak olan ar_ 
de uysal bir krz olmıyan Katerin tist az zaman zarfında hüyük bir 
Hepbörn daha ilk gününden reji- şöhret kazandı. 

söril ile kavğa etmeğe: "Bu rol İ!ilc Ruz,·eltin g"linlııin ,ardımı 

Heııhörn._ 

ilf> )Üks('lcn ve ~ ıldızlar arasına 

karrşan Katerin Hepbörn kc>ndisi
ni muvaffakıyete götüren ilk adı.. 

mı böylo almıştır. 

21.4.1941 
lt08 Ajan"' 
s.ıs Hanr 

parçalar 
8.45 1 onu ma 

12.33 B<'rabcr 
~rkdar 

1%.GO Ajans 
18.0G Tok 

earkılar 

18.20 Kanşık 
progntnı 

18.03 Oal: 
orkt'Stl'B8ı 

18.40 lnce saz 
19.lll Ra\'alyen 

pa~.alar 

19.SO AJaııııı 
19.45 Ziraat 

tak\iml 
19.50 Kıını.ık 

türkWcr 
:?U. IG Hndyo 

xazetesı 

%0.43 Yayb •zlar 
kua~ti 

ıı.oo Dlnle)lcl 
lııtt>klerl 

21.30 Konu11ma 
21.<I." Radyo 

Orkt'Jll)traııı 

%%.JO "'~· 
%:.45 <Juband 1 

B&f,· Dif, Kezle, Grip, Bomatmma 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kaer 
icabında runde 3 kaşe alınabilir. T AKI.iTLERiNDEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA tsTEYtNtz. 

TııhmU. tahliye- ve f brik son i ı rind <'alı mak uzert-

iSCI ALINACAKTIR 
1 Tahmı1 ve tahliye ışıerlnd.! 13-1~ kuru , 2 Fabrikasyon ışlerlııde 

~ U!'l 1~ kurus Bl'l.t Ucrctl v1.:rilccı:-kUr. 
Ttı.llplcrin: NUfu'J k9.ğıdı, hllsı.Ubnl ilmühaberi ve 4 ad t fotoğrafı ile 
Paşab:ıhçe.'\e İnhis .. r'nr içki f hrlknsı müdilrlilğUno müracaat etmeleri. 

Bomaoyada emlAkl olan vatanda,ıarı 
Harh-i)e \"tıkalctindt•n Wbllg t·<tllııu,.tır: 

Romanyadıı ahlrer. ne rcd L:::: bır ka:-nn:ı.ı.ın mucibıne . ecnebil 
mllll iktisat Nczaretu.ı<'lcn vcr!.lmlş bir müsaade olmadıkça Romanya 
cmlflk, huk'.ık c mcrafilıı .ı.lt tlU!arnıf muam lelerlnde bulunamaya 
ıan; böyle bir n Usaado istihsal cdıhnckslzin yapılacak tasarruf muameı 
ile normal mue.melclcrl vo bankal:ı.rda mevda kıymetlere mUtealllk nuo:ınT• .. 
muamelelerinin hukukan baW nddedilcc ğl: nomanyad ikamet etmem 
beraber orada bu gibi c.mlıtk, h•Jkuk \C ın nafle malllc bulunan ccnebll 
ise. Romanya IU'azlsinde tedavUıe ç:kartılrruş bulunan bilOmum tabvllle 
nama muhan-er olmayan kıymetlı senetleri hfımll olduktan taktirde 
Jar hakkında !'Jısan lUH nlhayctlnelmdar, Romanya sefareti ile ko 
luklanna bir bf'yannııme vermek! mUkell~ olduklan; &}'.Dl mW&eıle;eıi 
yellerin bu gıbı cııhrun, tahvllfl~ \•e senetleri mevduat olaTak kabul e 
bulunan bıınka!ara d .. şamil c .. ju u Ankaroaakt Romanya sefareU 
fmdan blldirllmlşttr. 

.KeyfJy.,! aiA.kııüar Türk "&~daşlarm ::ı ittılama vazolunur. 

Kiraıık kat ve odalar 
Ankara <.;addesının en muteber yerındt tevkaıade nazaN'dt 

·aı·adar vt aydınlık bir kat kıralıkur. Aynı bınada aynca tira.Jlr 
odalar da vardır. 

ı Vakıf (;ıızı>t"c:' TnnrE"hnnP<:;,..,. mfi~<'ant Mektepten çıkıp serbest kaldığı 
zaman çalışacak büyük, meşhur 
bir yıldız olacaktı. Katerin ID:>p. 
böni Sartı Bemardan örnek a.lınJ§

tı. Ne yapacaksa yapacak muhak
kak ona benziy~cckti. 

böyle oynanmaz. $('n mi bana öğ- ----------------------------------------------·-----------• 

Ka.terin Hepbörn hayallcrinı ta. 
hakkuk ettirmek. hayatta muvaf. 

fak olmak istiyorou. Fakat onun 
muvaffakıyete el'Uımek düşilncesi 

difer kızların düşünllşl rinc hiç 
benze,miyocdu. Hemen bütün kız

lar muvaffakıyetin çolt kolay ola. 
cağını zannederler. Halbuki Kate
rin Hepböm muvaffakıyetin çok 
mil§kül olacağını, bir çok mücade
lelere giriHtnek lazmı geleceğini 

billyorotr. 
Katerin Hepbörn art.iSt olmak 

kararını bir gün annosile babasına 
bildirdi. Ebeveyn bu çocukça ka. 
rara hiç de memnun olmadı. Çün
kü bu sanatın neye varacağını bi
liyorlardı. Fakat Ka.terin Heı)börn 
adeta isyan etti. Arzusunun mu. 
hakkak >erine getirilmesini isti
yordu. Çaresiz kalan ebPveyn kız
lannm bu kararını hcış görUyor. 
muı gıöl yapt.ılar. Buna mecburdu 
1aT. Çilnkü vaktile Katerin Hep. 
höm'e !azla yüz vermiş vo ipin 
llCUnU elden ka("lrmışlaroı. Kızlıu-
1lDl tabialinl bilen ebeveyn çaresiz 

retecekahı? .... dlyA çekişmeğe bq 
lammtı. Küçük aktrisin bu haline 
kızan rejisör Katerin Hepl.ıöm'ü 

kapı d*n Ptmekte hir an olsun 
tereddüt etmcmiı1li. 

Fakat Allah bir kapıyı kaparsa 
başka bir kapı açar. Katel"in Hep. 
börn de Brodvnydım kovulur ko
vulmaz derhal ba.~ka bir seyyar 
kumpanyada kendine iş bulmuştu. 

Tam dört sene yeniden köy köy. 
kasaba kasaba dolaştılar. Fakat 
bu seyyar tiyatroculuk genç kızda 
Umitsizlikten başka hiç bir sey 
doğurmamıştı. Nihayet tiyatrodan 
ayrıldı vo kolej ha) atmdanberi se 
vişmekte olduğu Sudlov Şmil ile 
evlendi. 

Evlilik hayalı iki ay gayetle 
tatlı geçli. Fakat sonra çe-kilm<'z 
oldu. Çünkü Katerin Hepböm ye
niden tiyatro hastalığına yakalan_ 
mışlı. Fakat evliydi, hastalığın 

nüks etmiş olduğunu kocasına aç
tı, kocası kansmm arzusunu ycri
no getirmesinde bir mahzur gör. 
meyince 'Katerin H<>pböm N('v
yorlcta bir tiyatroda iş aldı. Bu 
tiyatroda yerdiği temsillerin birin
de Reisicumhur Ruzveltin oğlu ve 

------------·· 
V A K 1 T matbaası 

Kitap kısmıııı 
tanzim edip 

1Jeniden 
açm1.ştıı 

Kitap, mecmua, gıızete basar. 
Tabiler namına clizii ialeri alır. 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
Beyottu Parmakkapı, iman eoka~ 
No. ı. Tel: '1M3 Muayene n '"" 

U\rlll röz ameliyatı flkarw 1(111 

..... lift. 

23Nisan1941 bayramına mah
sus levkalticle piyango planı 

Jkramlye Jkram.i,) ~ j krıuııl.) t • 

Adedi Mlktan Tut.arı 

Ura Ura 
1 00.000 .'W).IKNI 

] 20.000 20.000 
ı ıo.ooo :w.ooo 
6 5.000 S0.000 

30 2.000 60.000 
30 1.000 S0.000 

60 500 S0.000 
300 100 S0.000 

~.ooo 10 S0.000 
so.ooo 2 60.000 

33.430 ı·ckiin 360.000. 

Tam bilet 2 lira, yaTım bilet 
1 lira 


