
Şu mrada J'ra,1ıaa ne büyük bir 
bir hizmet ifa edebiliT ve müta. 
rekenin iımaeiyle olan hatumı 
ne iyi tamire muvaffak olabilir. 
Çllnkü henDs vU.it vardır ve 
....._ haıtJin bugüıiktı ..nıa-
-• alır b8aab11ecelt bir kuv
ftt olmaktan çrJanamıştır. Fran· 
8UUll bapıda 1789 adamlarmm 
eotkun hamlelerine, ilicenap 
ve kahraman hislerine, vatan
,..er nsblanna malik üme
ler bulumaydı Franea kolay ve 
Çlllbllk kui'talur, parlak Ye te
'refti lllevküni tekrar alır ve 
harbin çabllk bitmesini ütmin 
edeJıdi.. 

Yazan; 
•11ı1aC1••t1'alful 

A..anı Dulum n llııeledlye 
• erMwt d9iıf p karar verdlil
lll VlelaJ'dfa plea bir tclpaflu 
iireııwllk. .. lııMeke&ID ..... lte
~e aeelWertlda latlkfbaete 
....... Mr vaııl)ret ...... oldüla
..... o.ret IMlluöiu• ay
.. telpal ine temla edl • 
1W. Eter .. telpaf • - • 
...... ~dea ~ ................ .... 
$! na•e etmekle ~P •t.·111 

....... -....- •,..etler 

... h ..... ÇIHa .. ....,. 

.... -* ........ .., ~ 
• h r •rbl \?ell1 ı.aı111uilal 
- 1dltl • ,..,. ........ 

Ynnanistanda 
lngiliz 

kav'Delleri 

Yeni müdafaa 
hattına 

çekiliyorlar 

Almanlann 

Atina ........ de birhaYa 
111W.reheıi oldu 

Una, ft (AA.) - o(B.B.C.) 
Dün gece nefn!dilen Y'UD&ll ubliğl. 

air: KuvvetJ~rlmlzin yeni mevzilere 
çekilmeli muvatfaklyetle ikmal edU. 
miftir. .Alnıanlar tarafıodan yapılan 
~ taarrus.lara rafmen Makedon
ya eephutnde YUD&D hattı yanlama. 
mqtır. 

'8alTA.NY A. &tn-vnızalNlN 
.FAALtn:TI 

.......... n <AA.> - <B.&V.> 
Yunanlatandakl Brltanya kUVYeUe. 

rt karvglhı tarafmdan cltla akpm 
nefl'!dflen tebllfdlr: Brttanya kuv. 
Tellerinin plAn mucibince yenl mevzi. 
lere çekllmelerl ikmal edlliyor. Al
manlar kmnen yolların fenalılmdan, 
lmmen Brttaaya kuneUerlyle her te. 
muta yedikleri darbelerden dolayı a:ıın 
derece teyakkuzla ilerliyorlar. Brltan 
ya lnrnetlerlnln zayiatı udır. DDm. 

(~Yamı 4 belde) 

Yunan nıilli bankası eski 
müdürlerinden 

Suderos 
Yunan 

Başvekil• oldu 
Amiral Sakelaryu 

hqvekil muaYinliiinde 
kaldı 

Atma, n ( . A.) - B. B. C: 
Yunan kralı, Bqveklleti Yünan 

mUU tıanwı al rmıcrurıerilidan· 
SUd8"19'a tevdi e'tmlttir. Suderos 
bu vazifeyi kabul etmiştir. Kabi
ne oldufu gibi kalmakta, amiral 
Süaleryo da Bafvekll muavirılP''• 
nl muhafua etmektedir. 

Yeni bqvekll, dUn gece Yunan 
h&UH ile ohlueun& 'hiWn' ~ 
d& bit- nutuk &aylemllftir. SU~r.oe 
kendisine tevdi edt~ ~ • 
1eti tereddlt etmecıea kabul ettı
IW .ısytemll, -m Ujnmda lı::.n 
Jalımr akltanlAldıia h81"*1etle bah..._.. w......,,. Jd: 

~$ • , ieeMıı) 

so 

Yine Pa,ise 
gidiyor 

-0---

Franaa ile Almanya 
araamda 

Muallakta bulunan 
meselelerin haUini 
müzakere . edecek 

--0--

Hitlerin mareşal Petene 
yeni mesaj aönderdiii 

tekzip ediliyor 
Vlcla)", 22 (A. A.) - Yarı re • 

mi bir menbadan bildiriliyor: 
Başvekil muavini amiral Daı-

lan, pek yakmda yeniden 1>ariae 
gidecektir. Aminl Darlaıun, -bu si
yareti eenaısında Alman nıakaınll!· 
n ile bilhama enteresan görüş • 
meler yapmaaı pek muhtemeldir. 

1 Fransz nazırlannm son Ziyaretle
rinde.ııberi. eöylendiğin göre, Al
man delegesi Abeç Berline gitı
mif ve halen muallWa bulunan 
Franarz • Alman meıpelelerini iler. 
leimeeinl milmkiln kılacak direk· 
tifler almıştır. 

(Devanu 4 tµ.cikle) 

23 Nisan 
ha gramı 

Yarın millt hakimiyet ba>T&1DI 
ve çocuk haftasmm ilk gUnüdür. 
Bu münasebetle, yurdun her ta. 
rafında olduğu gibi şehrimJsde 
de merasim yapılacaktır. Hazn'· 
lanan pl'()grama nazaran aaat 
onda Cumhuriyet me~ 
da lstildil ma:rşI ile ınerasilne 
bqta:nacak, vali ve belediye ııeiai 
Doktor Uıtfi Kırdar tarllfnıb.n 
bir nutuk eöylenecelrtir. 

Bu milU ba,ram ~e 
remıl dairelerle bankalar :ve 118. 
tQn mali mUeueıeler bqün at. 
leden aonra ve yarın lblitUn gi1n 
kapalı tıuıunacaJdardlr. 

HAVADiSLER 

Bir lngiliz muharriri 
.)'CISl)'Or: 

'' U n 
kaleler;, 

nmaya hazır 
fi ulunuyor 
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ANADOLUYA GiDf CEKLER 
ilk kafilenin biletleri 
kazalara gönderildi 
Maaş nakli muamelelerinin suratla 

yapılması için tedbirler alındı 
btanbuldan kendi anularile 

Anadoluya. gitmek ~rin 
'VeJlll.it oldukları lJeyaMameler 
taenif edilmiftir. Tasnif neitce· 
sinde kimlerin hangi viliyetlere 

Turk kadını 
yazife başında 
Yardan aeoenler 

cemi,,.ıi laônti reiai 

BAYAN INONO 
Harp paketi haZJ~la
ma aervialerinde çalı
pn ekipleri ziyaret 

ve tebrik etti 

A.---. n (A.A.) - • ....._ .. 
\'enler ~u JMlfNttlll 1111' lıQan. 
ıaame ile 'l'Ork 1uKlmJafmJ Jlarp. pı. 

gitmek istedikleri Uılıbit ediftn'tf 
ve cedvelleri hem tren ve Jıem 
de vapur poeta.lanna gôre huır
Jammştır. 

Samsuna kadar olan deQ.i& ,.,_ 
lu üzerindeki memleketlere ğL 
decek olanlann H8tesi ~ 
larına bildirilmif. biletleri.-.ie 
kazalara gönderilmiştir. 

Denizyollan, ne zaman ıı._ 
ket edeceğini bildirince ~ 
kaymakamlıklarca eeyüat ede. 
ceJdere hareketten 24 saat etıftl 
verilecektir. ilk kaf"ıle, dtin de 
yaadığmıız gıl>i Karadeais w 
havalisine gönderilecektk. ŞO• 
d:ye bdar ken~i paraaiyle tr 
tanbulu terkedenleıin de mtlıblm 
bir yekftna bıliğ olduğu anlataf 
maktadır. 

.(Deftml t lhleiWe~ 

--0.-. keU. ,ı:arıı :t"O ~ llaımlam& atnı. 

Kral Pet10 
Yugoslavya dan 

aynlmadan evvel 
bir bayanname 

Hitlerin plinlan •eriyle hasta yatak tabmlan n .,._ 
--~-L!-.;__ • • • mqırlan dildf aUSlyelerlnde h1aMte 
~ nazı arazın Nırmıt •• ır&dllm JIMtaWJacr 1dda. --·-ten .ak-kala . ..... J , •• ,. 4lirwt ~ 

a at 
Tayyarelerimiz 

harbi Almanyaya 
gölUrmektedir 

LHdn, n (AA.) - N'orlqayr 
Poet. gazete8Uitn aakerl muharriri 
yazıyor: 

Hit:erln p1'n1an mucibince, nut 
aruiai ve aabfllerl,harpten uzakta ka 
lacaktJ.Fakat İngWa hava kuvvetleri, 
harbi Aımanyaya götllrmektedlr ve 
§imdiye kadar yapılanlar, bundan aon. 
ra yaprlacaklarm yanmda hiçbir 118Y 
mesabealndedlr. 

Y nl SUrling Ye dlter tayyareleri. 
.mlzin t.azrları bakkmda bul maıama.. 
tımu: mevcuttr. Bunlan BerHn de çok 
yt bilmektedir. J.l'akat çok daha bü. 
ytık kudrette tayyareler, 1btıyatta 

tutubmtktadır. Bod1na1D uçan IUbelerl, 
blZza Nzlm dev tayyarelertmi6 re-

(DM'Uftl 4· ilmıllde) 

............. 
.... le kopn ye M.J)ece mllll mQda.. 
taa ııderinde k ndiler1ne dtl§en vuı. 
feyl ifa arzuauııu göetermlf oıan ekip 
1cr bugün vazlfeler1ne baflaıDJf bu. 
lunuyorJar. Bu ınUD&aıebeUe cemi19tln 
hami relıri Bayan tnöno bQg'1n ISlle. 
den eonra ordu adıblye depolal'ml si. 

yaret ederek buralarda \'UlfeJ9 l>al
lamtf bulunan kadmlanmızm çah§ma. 
ı.nm tetkik eylemif ve yurt mllda. 
fauma g&ıtermlş oJdllkJ&n aJAkad&D 
"dolayı kendilerini telırlk eytemlftlr. 

Görünmiyen 
OROU 

Bugon başladı 
7 ir c· sayfad a 

o kuyunuz 

--<>--
" Milli topraia muzaf. 
l er e>larak dönünceye 

kadar harbe deftal 
edeceğiz.,, 

LolMlra. D (AA.) - (ILILC:J 
Yucoela v kralı ikinci Petro Yacc-. 

lav topraklanndan ayynlırken 1DDle. 
tine hitaben blr beyanname n....-.. 
tir. Bunda denHiyor ki: 

•'lllJ1t toprata musatter alarak di
nUDce,e kadar harbe devam edecelb· 
Falk dllfman kuvvetJerl ~ 
ana vatanı terketmete meebul' lrlll
makla 'beraber müeadeledell ftllle-

m1J8C911ııl. Bayratmmım .... •· 
tardmJltır." 

Bepmmnede au,. mn.ta venleria vataçenerllklerine 
edilmekte n te.llm ~ IGID 
goelavyadan aynldıklan bil 
tedlr. 

Kanada da 
Harp endlstri istihsali 

Umumi harp
teki rekoru 

geçiyor 
o 

Şimdiye kadar 90 bin 

1 

harp otomobili yapıhlı 
Otta\ıa. U ( , .A.) - Kanadaaıa, 

ılılrp ~ndU.trt latlb8alinin bU ._.. 
umumi barp emumdakl ilUUalde 
kaydedlll!D rekoru yUade 10 alsbetaı
de g~ tahtnlD oı~. 

Tayyareci antrenmanı PJ'OSl'Ullllll 
feY~ yardımdan bqka Kanad&. 
8 oı.o. talırt,kam, 19 obUa parçalan 
imal eden fabrika, 8 ob(la dolcluraua 
fabrikası çalıfmaktadır. KanM&da 
.,. tipten top, tilfek " altralJ&E 
lmaJ o:uıımaktadır. :tntıın macldld9li 
tmaıatı. bu aene, umumi harpteki iı. 

maJltm hemen lwmen umumi -yekfnm. 
mana varacaktır 

K•JJada, fbndl79 kadar IO lılD Jlai'li> 
ot.pmObdl ~ .,. ~ .11 .... 
ıatııı.aı, yakında ıttnc1e IOO • gibcak. 
tır . 
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BÜYÜK KORSAN ROMAN/ 

8 Yazan : KADIBCAN KAl'L" 
I!! 

Gece Fitnat hanımla Onıaer efendi epeyce başu,\ 
fa kald•!ar; Ingiliz •efirinin adamlanna ve Ofel
yaya ne gibi hediyeler verilmesi uygun olacağın 
k~nuştular; Riistem ağaya Gülendam kalfaya 
da danıştılar. 

lil Y<li Eyr onu s~ona. alınak is. kızı Gülsümü "~eyi, kendisıne 
tcnıı C'.on ~yr ise bu fırsatı d:ı 1 damat edinmeyi, böylece ildslııi 
knQtrmn.mak fciıı elden geleni yap· de mes'ut görmeyi dilşUnUyordu : 

mmtı; lAkin bir netice çıkmamış- hattA b~ fikrini kansına söylemi~. 

tr... o da pek iyi karşılamıştı. Üç s e . 
Fıtnnt hanım Ömerl hıuıret:ıc lru- ne eonrn dilğilnlerlni yapmak 

cakl.adı; Art.ürü de aldılar. Kayık milmkilndU; o zamana kadar Ömer 
·J&keleden a.ynldı ve oldukça yatış· de genç bir molla için lizmıgelen 
mıo olan deni.ıdf), yedi gürbUz vo tahsili bitirmiş olacalttı: yalnız 

kuvvetli adamm çektiği on dört knfö.sında çengel halini alan bir 
kürekle, birkaç dakikada açıldı: nokta vardı: Ömer nrnpça ve farl. 

- Güle güle,. stden ziyade gtl.vurcnyn hevesli 
- Hoşça kalnı! görünüyordu. Divan efendileri ya-
- Yine buyuran; fakat böyle oma, hattA rcisillküttap kalemi-

değil!.. • ne gitmesi ~ ona devlet kapıla· 
- Sizi de bekle.:lz!... nnı ardma kadar açabilirdi: lakin 
Sahilde alacalı bulacalı bir kal~ ilmlyeden başka mesleklerde kel

balık toplanm11tı: cumbalardan, le vermek ihilMali her zaman i .. 
çin vardı; hayat ucuzdu· korku -pencere ve balkonlardarı birçok 

tdıiuieler seyrediyorlardı. Omcr yordu. 
son cıefa arkaya ba.ktıjı zamıın Rüstem ağayı merakla dinledi ; 
yalnız OfeJyaya, deniz rengine bü· Jngiliz c-Içuıinin kotrası tarafın -
tilnı.ı~ ulan bu güzel denh: km- dan kurtanldığmı, !ıele 18mfni be
.na, onun sıılladığı beyaz mendili ceremediği •enç kızm <ıesaretini 
eörlYordU. öğrenince Bebek koyuna doğru 

Artllr Drake acı act mmldandı: bektt, dll§Undll: 
~Yine sünnet dilğü!ıllnil göre. - Şu İnglliz klfirine padişah 

medlirı: kısmet de[!Urill3! nezdinde şefaat etmiyordum; bun. 
Sağlık olsun, yaıpyan görOr! dan böyle ho..'j tut.ayını! 
Yatı yolda Vllyam Drakeiıln el- Omer, Ofclyar.m feda.karlığını 

Beyoğlu halkevinde 

Pazar günü 
r·.~ illi Şef in resmi 

asılacak 
Gönüllü hemtirelere de 

diploma verilecek 
1.1 rıl!'an 9U pazt!r gtınU saat 115 te 

~ yoğh• halkevlniD Tepeba§ır.iald 

mcr~ez binamıda Milli Şefimiz İsmet 
1nönf.lnUn balkevl.ne hediye buyurdulc
ları rcBim hazırlanan lhUram mevki. 
ini' mP.rasimle talik edilecektir. 
Aynı gUn ve saatte İstanbul komu. 

tanltğmca Gülhane, Haydarptt§a, GQ.. 
mll§Suyu askerl hastane! rindo tcdrl
&atmı lkmiLI .eden gönUUQ hcm§lrelere 
oiploma tevzi edilecektir. Merasimi 
mUtealrlp davetliler §Cttfine bir çay 
\•erilecektir. 

Milli Şefimizin 
resimleri 

Dün merasimle Emin
önü halkevine asıldı 

Milli eŞfimizin Eminönü Halke_ 
vine hediye ettikieri yağlıboya 
resimleri dün Halkevi riyaset o
dasına merasimle asılmıştır. 
Bu münasebetle Halkt..vi reisi 
bir nutuk irat etmiş ve milli Şe.. 
fimize b;r tazim ve şükran tclg. 
rafı çeki miştir. 

Memlekette 

Bir iaşe sıkıntısı 
varit değildir li ayak uzunıuğundiı.1'1 kU Lbri. parlak bir tekilde anlattı; onun 

gatrtlnf cınlan karşıladı. Hep.ı& de bu hizmetini k&rşrltksrz brrakmıık 
Ttlr1ı oları ısclrtz ı;emıc.t mtll cmmeı ıatemedJğinJ söyledJ ve ilAve et • 
ınaııev:ra yapıyorlardı; An:arte ~ tJ: iaşe müıte§an dün 
bıım aelAmfo.;tilar "' ee-ttıDdDm. - . .Bir cihetten de atandım, çalışmalarına devam 
V~~ Uyt1Cta f'bat ıu,. hem br., bea ~ klk;Uk... Bu etti 

Mecliste dün kabul edilen kanunlar 

Memurlar talebe 
olamıgacak 

Halen bu vaziye!te olanlar her sene aınıflannı 
geçmek §artİle tahsillerini tamamlayabilecekler 

Subayler terfi kanununun tadiline ait 14yiha da 
dün kabul edif di 

Ankara, 21 ( A.A.) - Büyük ı larmm da birinci müzakereleri. 
Millet Meclisi bugün Refet Canı. ni yapmıştır. Bu sonuncu ka.. 
tezin başkanh~ toplanarak . nun lfiyihası, Uzerin<le geçen mil. 
devlet demir ro\ları ve lima.nlan zakerelerden sonra aşağıdaki ee
iş!etme umum idaresi tekaUt kildt: tadil edilm~tir: · 
sandığı hakkındaki kanunların 3656 ve 3659 numaralı kanL.'l
bazı maddelerinin dcğiştirilmesL lnra tabi daire ve mUesscselerde 
ne ait kanun layihası ile Türki- maaş ve ncret alanlar fiilen va. 
ye • Irak arasında mUnakit ve. zife gördükleri mUddetçc her. 
teriner mukavelesinin tasdikine, hangi bir truısil mUessesesinde 
ordu subayla.n heyetine mahsus asli talebe olara..1< devam edeme7-
terfi kanununun bırinci maddesi. ler. 
nin tadiline ait kanun 18.yibala. Muhtelif fakültelerde ilmi 
rını mUza.kere ve kabul eylemiş. yarJımcı veya asistan olarak va.. 
tir. zile görenler ve 2624 numaralı 

Meclis, Türkiye • Belçika. Tür. kanun hükmüne tevfiknn orta 
kiye. Bulgaristan. Türkive. Fin öğretim müessest'lerinde yar. 
landiya, Türkiye - Holanda, Tür. dıır.cı öğretmenlik edenler ve 
kiye - lsveç, TürJ.-iye - 1sviçre mlinhasrran h• susr ve yataneı 
ticaret muahedeleri ve tediye ve ekall. "ı et okullarında öğreL 
anlaşmaları meriyet müdootlerl. men olanlar birinci maddenin ŞÜ
nin temdidine. Tilrkive • İsviçre mUlilne girmezler. 
ve Türkiye • Finlandiya ticaret • Devlet daire ve ml!esseselerin. 
ve tedlve anl~.ala;.iyle 25 tem. ce kendi memurlan için ac;ılmış 
muz 1940 tarıhh Türk • Alm8:n olan kurslar ve okullar birinci 
husus! anlaşma.sına mUtedaır maddenin şümulüne dahil değil. 
notalann tasdikine ait kanun iL <lir. 
yıhalannm birinct mllz&kerelerl 1940 • 42 den5 yrtmdı herlıe.n.. 
ni yaparak tasvip eylemiştir. g1 bir yüksek tarurll müe8scsesi. 

Meclisin yine bugünktl top. ne devam etmekte bulunanların. 
ıantısında Aııtalya ve lekende. her sen muntazaman amıflannı 
run elektrik mtıesseselerinin ma. terfi etmek şartiyte tahsillerini 
tıalll beledıyclere devri. vilA.yet kmal etmelerine mensup oldul~. 
idaresi kanununun 6 nCJ madde.. lan vekilliklerce mtlsaade edile
sının tadıli ve rnemurlann talı. bilir. 
sıl mUesscscl~in.de talebe ola. Meclf!!J cuma gDntl toplana. 
nııyacaklarma ait kanun Ulyihıı.. calrtır. 

' 

Yenfikll 
kararname 1 

çıkıyor 
ithal edilecek mallara 

azami satı§ fiyatı 
konacak 

lstanbula un stoku için 
kredi ver;liyor i 

Ankaradan verilen malQmab 
nazaran bugünlerde iki koodi.. 
nasyon heyetJ karan tnti§ar e
decektir. 

Bunlardan birinde Ticaret 
Vekaletine idhfil edeceği mad
deler için fiyat tesbit etmek ve 
bundan f a.zla vya eksiğe satış1 
menetmek salfilıiyeti verilmek.. 
tedir. Bund:uı başka dahili satn 
fiyatiJe harici satış fiyatı ara. 
amda fazla kir olursa bundan 
ayrılacak fonu vekilet tayin e
de<:ektir. 

İkinci kararname ile de İstan
bul şehrinde un stoku yapıla. 
bilmesi için İstanbul beeldiyesi. 
ne bir milyon liraya ya.km kredı 
ta.l".sfs olunmakta.dır. 

Karısını kazma ile 
öldüren adam 

Faciayı asten i~lediği 

va dsU oldusu 
anlaşlldı 

G:!çen pazar gunn Bakırköyüno 
bağlı Osmaniye köyünde karım 

Tenzileyi bqma kazma vura.nı.k 
öldiıren 60 ynşmda BuJgarist.anl 
Ha:wı baba dün adliyeye teslim -
dilmiştir. 

Ceset, muayene neticesiniL. " 
dınm başında ı....ı dnrbt ız: gX rt' 
mil§, bundan Basanın k&.rn;ını b: 
ten öldUrdilğü anlaşılmıştır. Y.ta 
laiıl&§ll<lığuıa ~öre birinci ka.ımal 
yeyince eol elini bru.ımn göttlrmtlş nmu g& "' öğhmu yu ~e>1 daha iyi öğrenmeğc r'>t • kQ gazetem.Lz4 şchr1mt7;e geıcn. 

bemen a karar vel'dim. · 6ğJeye kadar Uca.ret ou::u.m.. 
ınet gôeterdi; on bc;J ytı'Dl1 kulaç - Ben tngfltt elçisinin bu hiz· •la ınc~ı bulunduğunu yaZdıtım12 
r:eriden, dilmen l5U)'Wldan &elme. methıin altında kalmanı, gen de la.,., mllstepn Şefik Soyer dUn Oğ. 

~e başladı. bundan eonra rasgele deuf.zo ı:fN"- lodtm 8CJnnl mmtaka t1C&Tet mOdUı. 

MahlOl elediye 
ağlan 

40 bin çuval 
kahva geliyor 

• &b<:a.sı ikinci kazmayı indirdiği za. 
man elinin yüzllk p:ı.rmağı kop
muvtur. 

lr . t~ne g'elmlş. buradaki ftyat murıı. 
....... "'enç, .,_, ... _ •·"·eı~e b'- memtıı b yere gidecek olunınıı 
.J.tU e ,rtMUUıı ..,. gııauu linbe ve 1.&fe kom!ayon!an 1Çtinıslan.. 

ı fbirl ""nn!Il e llerini 81ktılar ve a).. ıyedl çifteye binersin; Ta.Jıiri rh na riya•t f!t.rnıştir. lc;Unıntardan ııon-
nlclıh 1; brik daha ötede, Küçük- beraber alll'Bm ! Anlaşıldı mı ? rn, Şt'tlk Soyer btT muhnrrtrtw1ze şu 
sudaki v.ınaya doğru 8011 hızla u- - Fakat. enişte yUmıeyi bil. beyauatta bulunmu!Jtur: 
zak1aı:tı. c.ek herkes için lA.zmıddır! "- Memlekette iaşe sıkıntım hlçb1r 

Fitnat hanun knmııtU. Ömeıo: - Akıl istemem, Herkes id n 7.amao mevaubahs değildir. Bu mem. 
_ Artık a...... deniz v ...... k 1 l lazmı değildir. İ§te ben, ayaklan.. lcketın mahsu!U, gerek doğrudan doğ 

<>CW&O .r - ruya, gerek ~killerini dcğigtırerek 

D . rd Ta.hirt lad b . mı dahi bir kere l ile denizde ,.,_ ııar bu k in 
ıyo u. azar t, ıı ce 

1 
. im _ yı ca memıe ette yafıyan • 

da:ri RUst - d k rtul aunış 0 adıgım hcl<ln h om c • sanlan bcs!emi" ve lhUyaçlarmı kar. za em aga a u ama- . . ,, 
dı • .. kt fırtınad _,_, her gUn buradan saraya gldeı· ge,- tııl:ıınıştır. Btnaenaıeyh, blr Blkıntı 

, .aona a an aonnwu sa- l'rlm 1 D '· lm baha be . fakat hili k rlc ı . .. erya 11.aptanı mı o ak mevzuu yoktur. HUkflmet., her yerde 
nz.ıycn, 0 u- dilenı.i ., halkın lbtlyaçlarmı mahalline kadar 

dan büsbütün mynlamıyan bir ha.- n · · .temin edecek tedbirleri almaktadır . ., 
· rd Ak u~ öm Gece Ftt.nat hanmıla Ömer .. 

va. ı:ısıyo u. şam .. ~ er . 
1 

Haher aldıgımIZR göre, iage teşkl _ 
f ·dl b d il kul bo fendı epeyce başb~a kaldı.ar ; llk de 
~ en epsı e ç ac; yun • l . . . IA.tı ıaaııyete geçUktcn fiOnra -
dnki ond5rl bostanemm çektiği on 1 ngıhz sefirin~ ad~arına ve O- fa olArak teker ithaıllmda buluna -
dört kürekli bUyük saray kayığı !elyaya. ne gıbi hediyeler Yerli - caktır. Şurasmı da kaydedelim ki, ı.ı· 

j l ö 0 dil rald 1 ed1rd meal uygun olacağnu konuştular , şe t~kilAtı inhisar mahiyetinde ol _ 
e g r n ; ;)I ız 1 8 0 ve RU t - GUI ,, k lf mıyacalttıı . Memleketin ticari \ e Ik. 

h b. te t altmda t ı em agaya en"am a aya 
eyaz ır n e o uruyor. tıııadi cırgan1z.aayonu yine eskisl gibi 

du; ell eki doksan dokuılult tes- da d ışWar. ça.Jıpcaktır. 
bllıl durmadan çekiyordu, hamla • Ertesi glln Rfistern ağa 1stan • ~ 
eılar. :ke thüda dört haremağıı.sı bula indl; çarşJdan ve kuyumcu -

' lard baz ı ıd d- dU Küçük deniz motörlü askeledc sıra olmtı§lardı. Hoca a~ an 1 !feY er a 1 ve on • 
yalı softan genis cüppesfnln etek Bu:ılann anuınıda Ofelya için işle- nakliyat vasıtaları 
lerinl topltyarn.k elini Rilstem e- meli ve tokası yakutlu bir altm birliği kuruluyor 

.. .... 

Bu yüzden çıkan 
muhakemeye dün 

devam edildi 
Belediye kooperatif mUdurü ile 

Vatnn gazetesi nrasmdakl davaya 
dün de asliye sekizinci ce za mah
kemesinde devam edilmiştir. 

Dünkü celsede, evvelce, Ankara 
belediyesinden istenen ve halen 
gönderilınlş bulunan rapor okun -
muştur. Bunda, kooperı;.t.if ya.ğla
nnm ilze rinde "sağ yağ" yazıl -
dığı halde yapılan tnblildc mahlfit 
clduklannın anlaşılması Uzerlne i· 
ade olunduğu yazılıyordu. 

Bundan sonra dinlenen yağcı 
Petro ve Yuva.kim de belediye 
)nğlarmm mablüt olduğunu anln
tn- şekllae ifade vermıı;lerdir. 

Muhakeme, 5 Mayısa bırakılmış 
lıı'. 

Asım baba için 
iane taplanıyor ğaya uzattı: kayıktruı çıktı. Ken- kemer vardı; sefirle kansına gll· !stanbulda bir küçUk deniz mo. 

<'!isini el pençe dlvnn durarak se mil§ zarflı bir ıurup talmnı, kız törlU nakliyat birliği kırruhnakta- Tıılfiat tiyatromuzun en esl-:1 
lfi.mlıyanlara bir ilci kısacık baş ve oğullarma altm işlemeli birer j dır. Bu birliğe 150 hamule tonun- mümessillerinden emektar aktör 
· tl ı k lık rd' B' 1 divit Civanfye de tUtUn içtiğiw i"in j dan &fatı motör!U deniz ve nakli Asnn baba. son zamanlarda sefalı> 
ışare Ye arşı ve ı. ıraz • ' ' ~ · · dil ·· tU (Y i Ad ) ~- kehribardan ve a.ltm işlemeli bir vasıta.lan sahiplen iştırak edecek- t C' şmmı . en am ınec. 
leıleylnce b8§llll sola doö' u belli terdir. Birliğin nizamnomesi hazır· muam, Asım barba için bir iane lie-
bel~ eğdi, bir ıı.dmı geriden <-- çubuk verilecekti. lanmıgtır. Tasdikten sonra umumi 

1 
tcsi açmıştır. İane müddeti ilç aY'" 

nu takip eden Rüstem ağaya sor.. Deniz kızı l heyet toplantısı yapılarak heyeti J dır. tane mukabilinde vilaye tten 
du: , (Det'amt u.rr) ldare eeçllecektir. muaaddak makbuz verilecektir. 

- Ne var ne yo«? .. 
- İyilik, efendimiz! 

Yeni Sabah - ... 
- Yalnız •• 
- Ne va.r? 
- ömer bir luıza aUatlı: 

Hüseyin Cabit Yalçın. ' 'Yugoıılav 
ya,'tmaar., ba§lıkJı makaleııinde. Yu
goslavy&da Alman gaUblyet!.nl garip 
bir yağmanın takip ctt.1ğlnl kaydc_ 

Bu zeki çocuğu hoca da çok 11e- derek \•aziyeti şöyle anlatıyor.: 
ver<li. Artr'k k()('.1!man bir adam c-. "Bulgarlar Olırtye kadar manan 
k .n ve hoca çıkan oğlu Abdullah topraklan alıyorlıırm11o Bir mtıstakU 

clcndlden başka erkek evlA.dı y~ Hırvatltran ~mdtden t.etekkW etmlt 
tu. Çocuk hUvlyet.i kalmıyan bu bulunuyor, Muhtar bir Bocma • ner-

sektftı babmolunuyor. Ham Ka.radal' 
genç hoca r.aten evJ~lş, a.yn bile tekrar canlanacala benziyor. 
yıı n-ordu. Kalbinde ona aft olup Ba mtıııuebetle blllulMa Balpria.. 

da boşalan yeri ömere vermfşU; taadald velvelell aevb'ıçler g6ze ~rp.. 
bundan roı;;ka Ömer o kadar ter. maktadır. Balprlar Obrl tebrinde 
biyeTI, zckl, çalışkan, dUrUst bir bllmeal ne samanlar bir Bulpr 1"1111a. 

çocuktu kl Abdullahm ~ma geJ.. lıi Ddlftln ya,anıııt oldutana ketfet. 
tiler. Ohrtyt bir ecdat mll'UI ılbl t4'• 

diğl zamıın ondan çok dcl'a Jvi bir IAldd edettk bu kadar llfılle bir ıı..ret 
adam blaeafına f(lphe etmiyordu. ten aonra tekrar anavatana kavu tu. 
Ona. şimdi on yaşında olan k.llçUk J tamı görmektM dolayı v,nllkler yap. 

maja kalktılar. Bolpr lftlhaemm 
bununla tatmin ecllhmJ olaeajmı un.. 
ne&meytz. Kendilerine blltüa Garbi 
Trakyaıım da Uıııan edUeoeği eöylenı.. 
yor. Şhndlkl halde SelAnlktea bahis 
yoktur. Tabiidir ki Bulgarlar Pirot ta
raflarmd.ıı da ıenlfllyeceklerlnl tımlt 

ediyorlar. Bu mretle N6yyl mualacde. 
nameli Ue kaybetttklert &opraklan 1a.. 
mamen ede etmlt olduklan gibi ma.. 
kul mrett.e ıımtt w da.a edemlyecek
lert yeni topraklara da sahip olacak• 
lanna inanıyorlar. Bu umulmadık ke. 
:r.ancm \-erdltf keyif w n~n herhalde 
l\uJgarlfıtBadtt bıLU klJn8elerin ~-

\'urmıış olacaktır. Buna kolafımım 

o.k800erı bazı Ml9lerdea anlıyoror.. Fn
kat 'iım!lllk bu kadarının kaydlle lktl. 
ra ctmelı:teytz. Bu tUrlll 9e8lertn oeva. 
bmı ba'ka tUrlU \•ermek icap edecct'
ni bUlyonız. 

bt.e bugün Yngo la\'J'B topraklan 
böyle bir yatmaya maruz gözttktlyor. 
Bu m.ımzara kartııımda ne dÖfÖD~ 
blllrT Fikrimizce telif ve eadfte et
rneğe hlp matuıl yoktur. ~ Ya. 
goslavyanın mlrMmı bugtınden '(>AY• 
lll5I11oı('a kalkmnlc dddl) etten maı.. · 
:rum bir harekettir., 

HUseyin Cahil Y~ bu 'talurimln 

Ayrıca 43 bin çuval da 
Brezilyadan yola 

çıkanldı 

Portsaitte bulunan 40 bin çu
val kahvenin naviser muamelesi 
tomamlanmı!jtır. Bu kahveler ya
kında yüklenip memleketimize gön 
derllecektır. 40 bin çuvalın 30 bini 
Bre zilya Kahve şirketine, 10 bin 
çuvalı da Kahve ve Ç.ıy 1Uıalat 
birliğine aittir. Aynca, 43 bin çu
val kahve de Brezilyadan yola çı· 
kanlın.ak üzercdJr. 

Et fiyatı 5 kuruş 
indirildi 

Fiyat murakabe komisyonu, dUn 
teltrar toplanmııtır. DUnkU top
lantıda et narhı kiloda 5 kunl5 in
d!rllmi§tlr. Yeni narha nazaran 70 

1 

kuruş ol n karamanın kilosu 65, 
75 kuruş olan kıvırcık ve dağltcm 
.kilosu 70 kuruş olmaktadır. 

Narh tasdık edilir ejılmez me. 
riyet mevkiine P:lrecektir. 

--0--

Diinkü ihracatımız 
Dünkiı. ihracatın yekiınu 430 

bin liradır. Alma.nyaya tütiln. 
deri, MISJra tUtUn, Romanyaya 
zeytin ve nohut satılmıştır. 

filli ve amelt bir kıymet ifade etmeai 
tçin hnrbJn kati neticesinde.n sonra sulh 
rn.uıası bll§lilda yapılmI§ olmaBJ iktiza 
'edeceğini tebarUz ettirdikten sonra. 
bunun bazı B1yaa1 makaatı&rla yapıl. 
bUf olduğunu, bu mak.ladm da Alnuuı 
i§gnllndeıı memnun olmıyan Bulgar 
cfkArma kar§! bir "yem boru.su, ma. 
kammda kazanılan topraklan göster. 
mek ve iUrazıarı suıturruak ok.uğuna 
l§arct ediyor. Muharrir, Almanlarm 
bu tıare.kctlnln kendileri için çok fena 
bir mleal teıkil ettlğlnL çl.lnkü ya. 
rm mağlQp olup da ırulh maaam ba§ı
na oturduklan zaman ke.ndllerlnlD 
Yugoelavyada tatbik etUklerl preDııi. 
pla ayamm Almanya hakkında tat. 
bfk edilmek iatenlldiıtDi gOrdUklert 
takdlrdcı ağız aÇıp ltlraz etmek hakkJ. 
tıı hutamıyacaklarmı .kaydederek ma
kalesini bitlrtyor. 

llk yakalandığı za:maıı Ha.s..'UI 
ba.ba, kansmı sığmak kazarken ka 
ıara başına vurarak CUdilrdilğUnO 
söylemiş, dUn mUd .. eiumumUlkt!' 
hiçbir §ey soylemek istememiş. 
Yalnız gözlerini bir yere dikere:K 
baka kalmıştır. 

ı:.ıtilin bir ay evvel me1ekSt 
akllyesini kaybettiği a.nlaıılmış, 
ttbbı adlice müşahede altına alın
mıştır. 

Hnsan babanın ı 7 ' e 10 yaşla
ı:rnda iki çocuğu vardır. 

Adalarda pasif korun
ma tecrübesi yapıldı 

DUn de Adalar kazasmda pasif 
korunma tecrübeleri ya.pılmıştrr. 
Tecrübelere saat 10 da başlantııl§. 
alirm bir saat sUruıUqfür. Tecrll
be esnasında Adanın bUtilr. yo.n • 
gm söndürme ve enkaz kaldırnuı 
ekipleri faaliyette bulunmuştlll'. 

--0---

Liselerde İmtihanlar 
ba§ladı 

Liselerde ve Ukolrullıırda !ıntlhan 

lara dUnJen itibaren bql&r.mtill.Yt 
İlkokullarda lmUbanlar mayıaın ucu. 
ııe kadar ikmal edilecektir. Aym 18 
ve 14 Undc de ikmal JmUhanlAn ya_ 
pılacaktır. 

---o-
Alman ve İngilizlere 

tiftik sabyoruz 
21,ö milyon lirtı.lrk '.rilrk - Al· 

man ticaret ruıla,ınnasmm tatbika.
tında tiftik ıcracatı için 200 bin 
liralık kontenj:ın verilmişti. Bu 
miKtardaki tiftJderin teslimi Için, 
dUn, Almanların bir mukavele im· 
zalannuştı:r. 

İngilizler de 20 bin balya tiftik 
istemektedirler. Evvelce yapılan 
bir anla.oma mucibince İngilizlere 
40 lıln b lya tiftik verilecektir. Bu 
partinin son tealımatı bl~ek liz.e-
redlr. • · · w 

-<>--
Türkiye haklanda bir 

propaganda filmi 
çekilecek 

Bir İngiliz film operat.örO. 
§ehrimize gelmiştir. Burada TOr 
kiye hakkında bir propagan<!a 
filmi çevirmektedir. Aynı opera.. 
tör, Libyadaki harp harekatını 
da sesi i iflme çelçmi§t.ir. 
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Yeni Yunan 
Başvekili 

(Baö tarafı l .ncide) 
"~faje.st.a kralm, bugUn b nn 

reisll~nl tevdl ctti!i hUkUınct, 
tereddüt etmeden memleket i lr
rnıin idare.!inl UstUn~ almıştır. 

Milli birl ği tcm~il c"' n hUl:f·. 
met, ılk dURUnccslnl harbin şeref
li ölülerine tevcih etmlsilr. Onlar 
kıınlariyle geri knlnnlann şeref 

ve hUniyetinJ tf'min 'ltmişltr ve 
vatanm ~er finl korumuşhr, mUr
tıı' bel n ailler iı;ln ptırlak bir m'
sal olr.m lardır. 

Vntanlnrmm, kiliselerinin. aile
lerinin ı:ıılimlerln eline ge'!mesi
nl istcmivc-n ~ir olmağı kabul e•
meyen milletler onların b·ı hatt
ketini takdir Pts ler el"id"r. ln • 
t>n 1lrk iJc 1i irin ölmek ı·h i bir 
ı:rckc.ttir. Elenler, böyle bır gay

r ti:ı ön lileri ve Y.uı-btın' n oJmnk 
rcrC'finl ııı. dc>fa olarnk ihrez et .. 
miyorlar. Asırhrdıınberl baro~rk
ra knr31 katı n~11•ları fed:.k/\.rlık -
lnr onlı.ra 'bir ııs~!ct verıniı:ıtir. 

Yunnn kruılnrlvlo sulanan Ar • 
navutluk, Makedonya ve Trak}a 
oağlarındıı hfirrlyc• mihraplr:n ve 
ordub.rnntzın en yilkeek gencrn:ı 

olan p"k mukaddes MorvC'min ma 
b tlerl ytlkt'11>Jocek'lr. H0rıı mme
ri içln yantır;ımız dunyı ırıtit0 P.kln 
milletin 1':ı>.hramıı"l mur .. rinlrrtnı 
sc'amlıyor ve onlara bUtün Ele • 
rizmin mlnnet vo ükronmı arz~. 
diyonıı. 

Yunan milletinin mukaddı>ratı 
daima mUşterel~ mahiyette ve 
içtimai te.s~ııUde mUstcnid ve 
bugUn bundan da fazla olmak 
üzere dost, hatt:A düşman millet. 
lcrin hürriy('ti için mücadele 
hlssile açılan hararetli mücade· 
le:ien sonra taaniin elmifl1.ir. 
D:.işnıanlnrnmzm eefleri, şid· 
detli ve lıer tUrlU ilhhf ve insani 
kanunlara rlay t.aizllği milletle. 
ı-in m-zu~an Ustünd0 tutm~1ar
dır. Bütnn millet ordu i!e mütte
hiden Yur.anistanı, Balkanlan 
ve Avrupayı mütecaviılerden 
kurtarmak için sonuna kadar 
mücadele edecektır. Yunanistruı 
harbi istememiştir. 'l'o.hrik ne. 
tloesinde harbe girmek mecburi. 
ye!.:.ıde kalmıştır. 

Yunanistan aynı zamanda on· 
larca senelerdcn'bcri kuvvetin 
lıakkı ve hissi jle kendilerine 
tahmil edilen boyunduruğun al
tında inleyen esir kardeşlerimizi 
J..."Urtarmak için de çarpışıyor. 

Mücadelenin mU~!atmdan ve 
haklı davanın kazanılacağından 
bahseden Tsuderos, şöyle demi!}. 
tir: 

"Yunanistan dosthıklarma ve 
"ti15.flan a dalma sadık kala_ 
eaktır. İnsan taketinin fevkinde 
fedakarlıkla insanlığa şimdiye 
kadar yapılan büyük hizmetle
rin en bUyUğUnU yapan büyük 
ve asıl İngiliz miletine karşı dn 
medyunu şükranız. Eskiden ol
duğu gibi şimdi de lngilizler 
hakkı müdafaa etmek için mem. 
leketimize gelmişlerdir. lngilte. 
re ile Yuna.nistanm arkasında 
sönmez hürriyet meşalcsile her 
asil mlicadeyele mütemadiyen 
ışık ve kuvvet veren Birleşik .A
merikan d\·letinin bUyUk in&:ıni 
l>rensiplerinden ilham al&rak hür 
rlyetlerınin ve refalılannın geri 
kafalı zalimler tarafından ihlfil 
edılmesi tehlikesine karşı mUtc. 
sıı.nid bir ccpıhe kuracaklardır. 

Böyle mUttc!lkle.rin yardımı ve 
bUhass:ı ruhlarıı:nızdnki kuvvetle ada. 
Jetin [.Ulebc çalacnğından emin ola
blllrlz. ÇUnkü adaletsizlik ancak dlln
yada ynel bir manevi kuvvetin doğ. 
mı:umı;ı yardım edecek ve bu kuvvet 
ı.UçUk ve bHyUk mlllcUcrln mU?avat 
vo sulh içinde tl.!lrlnrca yn~amalarmt 
temin edecektir. 

Yunanlılnr cesur olunm. Cesareti 
kınbn ve mUcadeleyi yanda bırakan 
mllletlı:rln ıstırabını dU;UnUnUz. 

Yunanıstanda blç ktmse cc.sarctt 
elden baslmuyacaktır. BISyle b\r ha. 
reketi sağ olan ve ölen kalıra'TI l'l:ırı 

mız affc.ıtmlyec klerdlr ... 
Bt.ntlan sonra mtlll bilrllktcn ve 

ml'mlc .. et dahit;ndc ııtıkfıneıtten bah
,.,.det1 Tsudcrns, sözlerine fCSylc dl'. 

Topıuk mu- Bulgar 
Trablusgarba 

Benzin götüren 
hir İtalyan vapuru 

batırıldı 

daf 4aszndı1 as1<eı leı i 
Hintli ku ·va lerde Garbi rda. vdony7.-

Londra, 21 (L\,~.) - Ba rl~e 
ncuıretiniıı bu saba!\ nC§retlı~i 
tebliğ: 

bulunuyi)r mn işgaline 
başladd r Llbyadaki dll§mnn ordusuna ya

pılmıı.kta <>''ln naldiyat.n yeni za· 
ra lnr verdirilmi!Jt'r. Trablu:ı;arba 
gitmekte olan bir dü .. ınıuı pct.'"01 
gemisi Setrarch dcnizeltı tarafın
dan batınlmışt1r. 

l..ondnı, 21 (A. A.) - Libyadı-. 
ki mihver kuvvetlerine benzin 
nnkleden petrol gemlsinl batıran 
tetracl: denizaltısı Triton sınıfın • 
dan en son lngilız deniznlt:J:ırın -
dan biridir. Tetnırch geçen hazi
randa Norv ç'in cenup sahilleri r. 
ı-rk'armd:ı tamanılylc m:ılz:e.mf' ve 
yiyP'!ekle d:ılu sekiz bin tonilntr. 
luk blr dUsman vapuru bntıratt.k 
tem:ıyU.r. etmişti. Tetrarch 1.090 
tonilütodur ve 10 torpil kovaniyle 
m:.lcC'hhı-zdlı. 

Uçan kaleler 
(Bas tarofı 1 ınclde) 

fakıı.. ud tııv11hnm~r. azır oulun. 
m ;"-ıd.r. Dört :noUklU tdt 11 Ltıhlı t>u 
yen• tan arclcrimlz. ıı. k • .z kilometre 
trt!1ı:ı çık mi\ ctn 'r ıı tte 280 kU.,_ 
metro? stırattıe yoı k .. tetmelttcdlr. 
Boeı:ı lf'r l!!tı. a tte ~50 kilometre 
\•as:l? ile ' bin kl'om t~ uçabllmek. 
tcdir. Ut• tayyareler tı;ı.n, Berllnl ziya .. 
ret, ~ı~cc.), bir gcz.ıntldlr. Fakat buı: .. 
t:ırm t~ıdığı bomoalar, bıı.kikt bir 
yer ınuıntısı tevlit edecel<llr. 

Almn:ıl>!lr hava hllcumlarmden ma... 
8un değlldlrler. Almanyaya kal'§t ha- ' 
ldkt h:ı.va muhareb~l henüz daha bllf 
ıamamı~tır. nu. aOraUe neUccler ala. 
bilecektir. Alm:ı.nya kf!n<ll tayyare lh
Uyatlannı gen!.ş b!r mikyasta harca
maktadır. Halbuki biz. Amerika bir. 
ıe•!k C:c\1cUerlndekl lhUyatıarımıza 

~ • k 
anc:ık )"eni yeni d:lkunmağa ba;ıladı . 
Amerika blrleflk devletlerindeki iatllı 
sal, 1942 de Alman ~tuısallni geniş 
genlı geçccckUr. Havalaru blklm o. 
la cağız. 

Habe~ista.ndcl<i harekat 
yavahş)'Or 

Londın, !l (A.A.J - Rö,}t ajansı 

b !dl ,yor: 
lngUiz ara barekell .. rinln ehemmf.. 

yeU auıuımamaı·.b beraber, Llbya 
\"o.zly~rın!n fazlı:ı lngU.z. tayyarl'h!rlııln 
kullaru•me kta olmasıaayeslndc l)ilc:
ugı !ntı:nı vardrr. Fllh:ıklkıı §:ırki 

Afrlitadakt d şman mu:.tucmctl be
• en ne:ner. UU'l~lle ktrtlmı~ oldu. 
ğundıuı t-ir çok 1ng.ıız t ,>ya,.eslnin 
ornJ::.n Llbyn hareket s h!lsıruı geti
r ılrrert kullanıma.sı mUml;Un olmu;ı

tur. Aimruılar ~yı! dU.,cn b va kuv. 
vetlerımizin kartuında tomk •ller lray 
dede'.>llmışlerdl Falı.at ~md! orta§ark 
1ngUiı: bava kuvvetleri Alldaoı Loı3g. 
aıore ~ark! A!rlkadar. tayyareler a;r,_ 
np ı..n:ıya c ·phesin get.Nbıld!g-tn~n 

vazıy t değlşmtııtir. to tuz ve ~\'USt

raıyn. tayyare kuvv t'erı Alman vt 
ltalyan n..wa kuvveUerınc öyl ı:nU "'
!lr U\UJuabc'~ bu"ınma:";'a in ıam L 
lsrdır kı m hvr.ı.n knra l~V\· tlcrl 
mUda1anya ç kflnı ı. mecbur~ et.inde 
kalm~ur. 

llanaıı di er blr bAdi.&e de AJman
ıann plke bombardıman tayyarelerıuı 
kullanmoktaıı vazgeçml§e bcn~nıeıe
rid!r. hıgifü: avcıları prkl Alrlka(!an 
takvly alır aımaz, bu plk tııyyaı 

\erinden bir çoğu dli11llrülmUııtUr. Al. 
mantarın Libyadukl u~tlerl.oe 

bir nOıa.yet verildikten sonra 1 .glllz 
hııvn kuvveUcrınln Balkaularıı. ttı.kvlye 

göndermeE. mUmkUn olacaktır. Al
manlar bunu bll.lyorlar ve ort.qark
taki tı.nllyetlerlnl mUmkün o~Juğu 

kadar uzatmaga Qallfacaklardır. F:ı

kat ~rld Afrikııuan lnglliz tayyare. 
teri seı best. kaldıkça A.lmnnıann Orta 
f&rktuki taallyeU ... rinl uz.atma lınk!D
lan o mabette azalacaktır. 

Balk:ınlar b&rbi hususun® da aynı 
muhakeme ytlrUaUlmcktedir. Eber 
B&lkanıara lönderUm k IW!re Afr:lka 

Anadoluya. dan kllf~ mlkt&rda tayyare ay.rabtl1r. 
ııe, AJ:nan hava kuvvetleri kara Jı.;u,. • d ki veUerlle l§birllJti yapmnkta daha ziya.. gl ece er de mtl§kWAta uğnyncaktır. Filhakika. 
Alman kıtaıarı ancak bavalardn adet 

(.Bq tarafı 1 .nclde) çe Uatiln '6Jduklan içindir kJ UcrUyc. 

Buraya ia e komiserle:-~ 
gönderilecekmiş 

Soıya il (A.i\.J - Stefaııl aj103• 
bl.ldlnyor: 

Bulgın lnta.ınrı, Alman kU\"\"Cllerl 
tnraCından tahlis edilen bt.zt u.1'~r 
toprnklıı.rmm tşgnll har ket'-:" t lf · 
ıamtıı bulunm ktadır. Fllh:ıklka Bul 
ı:;ıır aekcrlcrl Ege d'nlzıne do~ru ileri 
yl•rUyt şc ~:ı,1~~ olup öntımUzdckt 
gUn'cır zsrfmd:ı. İsk~ç , G!lre 1·1 e, 
ı<:avam, Dcd:e~.ç. ~rcz. Drnma ve 
DIMotokR:,'I lşgnl edcc!!klcrdtr. 

?J11Uye nezaıc•ı, ca'·lden Yunan 
arazlııl olup ştmdl ann'liatana teltrnr 
b~.anncak olan mmta' alo.eda bir 
dıramrılnln 60 }C.\'ll. "'antlm, cl!kldcn 
Yu·r· ,;v ııra;o.Lst olup tlır,.ı U>.ılga • 

r!ııtaıı:ı. b:ığ1anan yt"rlcrde bir din nn . 
bfr ,('\"'l ve GO sruıUm m·ılrnblllnde 

tcd:ı :l.1 ec!ece~l l:aklnr.d'.l ko rarıar it_ 

Ut. ız (\mlşl'r. 
Gor.~a. 21 (.\.,\.) - O.N 13. ej nsı 

t:ldlı'l~ or: 
D~Ulye nazın Cabrovakl ••vest. 

nlk ıın Vcstn!talte" gnzcteslne b :, • 
r.atta l..ulı.:nal'!lk Mnkedonya<'!:ı ·eni 
1,..~ı c:lllcn nımtakalarda ınmııacak 
olan Bulgar ldnreslndcn i.) hııctml§ ve 
hUk~rneUn burabra gön:lereceğl r.ıc. 

m ırl n bUyW.~ blr lt.lnn lle aoçeceı.ını 
sl:SyıemJşllr. Naz.., yeni indns edilen 
mtıll prop~.gımda ırubeslnln fdarcslııl 
b!zzat aerubtc edec .. ğln! de beyan et· 

mL!!Ur· 
Tlcnrct nazırı Zagorof yeni togal e. 

dilen nımtakalara ial3 koırı!s11•lcrl 
... Hnd rcoc(:lnt stiylcml~Ur. Bu koxnl. 
scrler m~kO.r mmtakalardakl ahali • 
ntn taııeE'.nl Bulırarlatanda ca.rt prcn. 
sıphr ve nızaml:ır d:ıhlltnde tcmln ile 
mUkellc! bulunu,. k ardır. 

Mali• c nazırı Bojilot ll'l t-~ka • 
n n ıı:ı"' mevzubahs mmtnııntarda ge • 
rc;ı:ıı tedbirleri alacağını bildirmiştir. 

Nafi.'\ nazın Vfl8ilo! )'eni 1 gaı ed'
len topraklara. huru!l1 nmele eklplerl 
g6nderllcccğlnl ve bunıarın evvelA yı. 
kılan J\öprt..tcrlc tahrlp edllml~ olan 
d ıntryoll:ınnı ve kuM. v llsrmt tamir 
etmelde mükellef olacaklarını beyan 
elml§llr. 

(lla'4 tanüı l •ncldc) 

Diğer taraftan defterdarlık, bilml.§lerdir. Hatta. Aımanlarm böyle 
!stanbuldan ihtiyarlariyle Ana_ adetçe UstilnlOklcrlne rağmen tııgtuz 
doluya giden mUtckaitlerle _dul tayyare.elleri bir tek knyıp vcrmcksf.. 
ve yetimlerin manşlannın .~d;· zın tıir çok Alm&.:l ta: 1arcalnt dll§Ur
ookleri yerlerden v rflmesı lÇın mnşıer ve diğer blr çoğunu d3 nğu' 
şimdiye kadar vcrilmi~ beyan· haaara uğrııtmıı;ılıırdır. öyle kl tu son 
nameler üzerinden maiUmat iki gUn lc;lnôe Jngillz tayyattcll r1 tlgal altında. buluno.n ı;ı~taka 
toplamağa başlamıştır. Maama. on uuı Alman ve İtalyan nv ve bomba matbuatı Lavalin çekilme uu la • 
f"h · diye kadar mal müdür. tayyaresi dQ:ünntışıar ve diğer bir kip eden haftıılarda, ıs kununu
l~l:;~e !binlerce mUtekait, dul çoğunu da atır hasara u~tmışlar: evvel değişikllklerin?1, bazı nok· 
ve yetim maa.5lnrım muhtelif \"İ· kendileri tııe hiç bir tayyare k!l.l'bet- ta1~rm ;ha.lledil.me,k üıer bulun : 
la yet ve kazalardan almak Uzere memt,ıerdlr. dugu bır z.ıımandı.ı yapılmış old\ .-
maau nldrklan mal mildUrlUkleri • * • - - ğunu sö):omıa ~e bu matbu ta gö 

~ · ı rd" , .,il e h'1Uedilmc!t U:ı: re olan bu nok• 
ne müracaat etmış e ır. ıu ra. lC:11hire 21 (A.A.) - İyi haber alıı.n r l tı B mnscleler art 

t ed 1 · ccanen nakli T ta arı saymış . u " • caa en enn. mc mnhrlllerde s6ylendlğlnc gHnı orru- d Peri :mzetclerinc göre ez 
için be;-nnn~c alanlarn na~. ku mUdafaa eden 1ngllla kuvveUeri :~m~~ i : 1 °nltmch bulunan ' ve 
ran az olduguna bakılarak bır ııra .. ınd:ı zırhlı, Hindli kuvvetleri de ' , şg 1 k lan iki rouıt.aka &

kısım mUtekaitlerle dul ve ye· t>ı 'unmcktndır. Hind krtalan Mlbaes:ı ~ayrı;ı\jı:ı~nascbetlerin muhtcmrl 
ti!"1lerin maar. nakli mua~clesi· 1 ı;arp ı.ölQnde. C<>bel Aktarın gnrbm. 1 ~n.1: :nı.-nası lşgııl ma5rana • 
nin uzun olmasından cekınerek dnk! h:ı eklltb tema.>1lz etmıot1r. 0 

al a~ltılmc.s; bir miktar r:ift· 
nakil yapmadıkları anLn.~ılmalc. nutnn Llbyadıı bulunan ınlhver lruv. , ::irlerln scr~t bırakıi:ması vo 
tajiır. Son zamanlarda maa,.«Uarı. vel•erinln vıırJyet•, hakkında yeni bir, s ire bulunmaktaydı Bu me> .. cle -
nı almak üzere not~rlerde. ken· haber almr.ıamqtır. ı:r son haftalor zarlındn bir ta• 
dilerine bura.da \"e1~1l tayın et- nu aradıa, Hnbe lstandn lmnanıtor- rafa bırakılmı tı. F'ilhakika Almnn 
til.leri görülmektedır. Jule J.:ııvvetı~rf. hemen hem .. n, Dcsst- ya bütün dıkkatini Avrur.nnın 

Bu defa k~lliy~tll miktarda ;>c cJvcrma \·amu;ı bulunuyorlar. Bu- ba~a. bölgelerine hasrcde.· gibi 
nakil yapılacagı içın. Anadolu. ram Halle;.ı!Jltnn& ttntyonıann elinde ı;özükmckte bulunuyol'dU. 
nun herhanci - "r verıoo maaşla. kalan son rnOstabkem mcvldlcrdcn lı'. Bnlknulardaki son askeri ha.re • 
rmı naklettirm k isteyenler he· r'.dlr. •etler enternaflyonnl vaziyetin ye-
men orad~n vaktinde önU~Uzde- Hıı.betlstsndakl hı:> .. ckl\tm bllmecb•·- nl bir snfh. sının nlh::ı.yctleıunr.k 
ki haziran, tenımuz ve aihıst06 rlye biraz yavq1Ayac:ığı zı:.nneıl imek Uzere bulunll\11SJ keyfiyeti, Fron • 
ma~!annı alacaklardır. Ernl!ik tedlr. ÇUnkO, bu nımlt"kadakl mulıt"- sız • Alman me eıeıc·rinln yakında 
Bakasından maa.§ alanlar da ha~ ut lta:yan kuvvetırrin!n tcr.ılz.lcnmc:.. ,.enidcn tetkike ve.ıcdilebilecc{:;'i 
vale ile mahalli ziraat bankaları sl znrurl gürtllmcktcJlr. zannını vermektedir. 
şubelerinden mae.şlarmı kolayca • * lf. llareşa.l Petene Pittnelerdc yap 
ala.bileceklerdir. Bu hususta zi. R?ıu-ı, 21 (A.A.) _ Jtaly:ın ordu- tığı son scynhatt r"fakat etml' 
raat bankaslyle tam mutabakat lan l:a!'llrglhmın 319 numaralı tf'hlı. olan amiral Darlıın, il:tidaT mev -
hasıl olmU§lur. ği: kline geld~ıind~nberl, tam it.ima • 

şım"ıı Atrlkada Barlda cıvannda d!!lt haiz olduğu memleket ~fka-
H it 1 e r p a p en 1 e rilşmanm bir karaya çıkma le cbbü rı umumiyest tarnfından takdir C• 

Ö 
• • t · · .Uratıe tardcclilm1ştlr Karaya Ç1kma dilmek fırsatını bulmuştur. 

Q t U Ş U ta muvaffak olı:.n bUtUn kıtalar esir • * ~ 
sern. ıı (,\.A.) - Gazel dCS Lo. 1 edlloıi~tlr. J\c.rllıı 2% (A.A.) - Alml\n hariciye 

zan'nı Berlin mubablrlnm blldl?'dlgtne Almıı.n "e İtAlyan tayyareleri Tob- nezar\!U. Hllle'"'..n mıı.r~e.ı Petcne bir 
vam ctmışUr: glSnı, H!Uer, Balkan,ardakl umumJ nık ı bombıı.rdrman edcr"'k llmnn te11ı. mes:ıj ı;Hndennlf olduğu hnlıkındıı. ya-

''Memlcltet, milli bünyemizde karargAhmda cuı:nartut geceal Al. ııatmı ve demirli bul•ınan gemileri hancı matbuatta ~ıkan haberleri kati 
dllşmanlnrım17.m beslemek istedik - manyanm TürkJye bUyUk eıcısı Fon hasara uğratmıotır. 6Urette yalanlnmı.§tır. HarlcJye neu .. 
lcri muzir mi!a-oplarn karşı mu • Papenl kabul ctmlşUr. Diğer Alman tayyareleri Solhını reU tib:ıcUsU, Berlin lle Vlfi nnı.smda 
hafaza etmek için Uizım gelen her körlu.Jnde lngillz gemilerine isabet. muallakta bulıw1U1 mcsı..lelcrtn otta.. 
~<'Yi yapacağız. Herkes, hattA n ve zararsız knhr. Düşmanın okş:ı.- ~r kaydetm!§lerdlr. Bir nnkllye se- hen nmiral Darlan ile btlytlk elçi A. 

--'- n l r bi nıL!J batırılmıatır. beç a usmda mlluıkere edDdlğinm "Ol: kıymet verdlğinıi% Jtimselcre mnlanndan ._..mmız. ~n :ı. - "Ç"' .. yf t ld ~--
.. Sollumda. ıt'f lt\yynrelerlml~ d!Srl herkNıçe m.'\lf\m blr ke iye o u.,-
kruı;ı sıkı bir adalet zlhnlyctilc te- rer "Yuda busesi" dlr. İn""ll.z tayyarul dOşOnnıı.ıerdlr. Tı:.y nu HAve ebnlftlr. 
reddüt etmeden ve korkmadan Suderos, netice olarak, kralm yııre dıfl hltnryalıınmız tarafından 
yürl.yecci;;riz. bir mesajını hatalatnııştır. Bu me bir Blenhelm ~ıştıruımuıttır. 

Yuyo lav l(r~ ı 
Ba9ve~1: : 

b rlikto 
~ udüse gitii 

fay:;•are yolda hi.ku,ma 
u.;radığından bir t:aZ"l" 

öldü 
l{uı!ll<J 21 (A.ı\.) - O!l: 
Yu oslav l r~ı I' •,.o J. iı' lan. 

lskeud~r!le yolu ile Kudns clvarınd 
!..!dal lm~tlr. ~J\"ekU Cl ra. 
S!mo~':" B:> • e.kfl m 1nl Yua., ~ ' 
tıaricl;re nazın Mlciç ve saro.y ııaz.r. 

lt.rY ı f&ka.t etınc'!;.tc<!Jl'. 

I~rııl ve nazırlıın ~ıynn tcıyya r .. 
Aktıe:ıL- Ur:erlnd g~,.rken d matı 

t.:ıyyn~lerinln bUQ\lmunıı ~!§ \ 

ııaz.r! rdnn b!.rl (llınl!ptUr. 

Ma.;ı.:k Hırvntlata:ıda kalmı~tır. 

Yunanisian a 
(I!n5 tnrafı 1 nclde) 

do.rlık vnifcsını gören A vustraıya ve 
~ ni z ı ndnlılar da ~ nı ta ~ 

mcc 1 r c'nl};ılcr ' lın nlara ÇQk 
blıyUl< :ıyi t \.,.r 'l'lni:;l rdlr. 

ı:al ırc, f!1 ( A. A.) - Orta. 
Şark İngiliz kuvvetleri umumi 
ka..-arr,Uhının tebliği: 

Y•manislanda: İmparatorluk 
lrnvvetieri s.>l cenclılarmda harp 
eden Yunan ordusunun hareke. 
tivlc uygun olal'ak yeni mUrlafa
a nıcvzilerinc şimdi } altlaşmış 
bulunuyorlar. Bu çekilmeyi 111et· 
reden Avustralyalı ve Yeni Ze. 
lantlalı kıtalı::.nn dU~mnm tehir 
hare:.eti narla't bir surette ya
pılmı" ve· dü§lnana ağ:r zayi"t 
verdirilmiştir. 

Hl. VA MUlIAREBES 
Ka7ı.ire, !1 ( A.A.) - Orta 

Şark İngiliz hava kuvvetleri 
umumi kara.rgfi..lıırun tebliği: 

Dün Yunanistand:ı a,gari 16 
d~an tayyaresi düaUrülınUıt· 
Tür. Bu, Almanyamn taarruza 
başlamasındanberi bir gUnco 
düşUıi.ilen en yUksek tayyare 
yekunudur. 

Bir keşif uçu~undan dönen 
lna'iliz hava kuvveti rl, bir Dor 
ni;r • 17 tayyaresini alevler i· 
çindc dilşürmU~lerdir. 

Atina üzerinde, çok büyUk bir 
l: man tayyare tcşekkU.lU ile av
cılarmuz arasında büyük blr 
hava m • besi olmuş ve bu 
muharet 14 dü.cman ta.yYa· 
resi tahrip edilmişt"r. Bunlardan 
yedisi Junker • 88 tipinde pike 
borr.blroı.ı<ıan tayyar i, beşi 
:Messcrschmitt • 110 tipi tayynı·e 
v(' ikisi tipi tesbit oh•nnmnmlfj 
dll.."1Il~"' tayyare~i idi. Bir Mcs
~er-~ım "tt - 109 üı) J aresi de 
ho.va dafi bataryaları taraf ndan 
dü11UrUlmU~tUr. Pek -:ok diğer 
Almnn tayyaresi ciddi h sara 
uğratılmış ve pek muhtemel o!a. 
rak bu tayyareler U .erine döne. 
m"miştir. 

Tayyare!erimizdcn yedisi dön· 
memU)tir. Jı"'a.kat pilotlardıı.n ü· 
çiinün kurtulduğu öğrcn;lm' tir. 
lngiliz hava kuvvetlerinin bazı 
tayyare meydanlnruıda p<>...k az 
ha'3ar vukua ~lmi~t1r. 

Berlln %1 (A.A.) - Retını! tt·~llj: 

Yunaniltaııda Alınan kıt&lan Ycnt
§ehlrln ilerl31nde dU~manı ta!;ip ede. 
rck cenuba dojtru tıcrllyorlar. Sair 
Almıın ku\-vetleri Pl.nı1osun ilerisinde 
gurba d('ğr\l tevcccllb etmişler VA Me
ı•ova eh rmda 11500 metre irU!aında 
~ulunun bir «c;;ldt fogal etrnl§lerdlr. 

Volıl11 limanında bulunan yedi bin 
tonilı\to'uk bir dll§man ,·apuru tahrip 
edUır.11;tır. Halkıs civanndıı. iki bU,)'Uk 
dUşm~ vapuruna da bUytlk çapta 
bom~n:ıır iımbet etmlgtlr. 
Almsıı v.vcı ta~·areıerl kendileri 

zayta~ vcrmekai:ıln dilşınanm tıeı bom 
bardn::ın -.;c bir a\·cı tayyarcslnl dil. 
§llrmu.,ıtrdlr. 

Akı.lPnizde k "lle anısmdn•llerllycn 
bll;1llt bir dU§lll&n vapuruna bUyük 
~ptn bomb~ar ı~a.bet etm~Ur. 

Alman ve İtalyan tayyareleri Hal. 
taıb La Valetta llnmnına muvattakt .. 
yelle l1flcuın etrn~lerdlr. 

Kanadada 
(B~tsrarı t adde) 

TayyaN roeydanlan vUcuda geUril· 
mesı ve antrenma:n, avcı ve bombarru .. 
mazı t.o.yya.releri iınalltı için ı'mdiye 
kRdar S,5 milyon İngiliz lirruu sar!e. 

Yunanlı Yatanda§lar, sa?f!ılmaz l!lajda, Allahm ve Meryemln yara·- '?l'l n'san gecl'.s! d\l .. mıın S!renr.ikte lerimlZc yak'nşııuı.ğa ttııcbblls eden dnmı,tır. 

bir cesareUc mfere inJllIIllZ, her mmı htedikten sonra, her Yunor- 1: .. zı m.abai .,r~ hava nkmlıın yapm11-
tlrll dcU tehlik fclaket ö- l .. el parlak ve vbt bir mU-1 tır. tns:ınca zayiat ve h!lsar yoktur. 

ma e ve mm g\1% ı Şarkt Atrfkada Tigral mmtakasında 
nthfe stlkftnet.lnlr.t muhafaza edi- cadele ile mukaddes vatan top • l dll§tD&D kollan topçular aıızm flddet

ni%, ist1ca1 tle tıoyun efdiğinıiz 1 raklarmın müdafaa edildiği saha- ıı ate,i altında kanpk blr halde kaç.. 
takdirde bbıl 1-eknycn felAltetler }'I dil§üııme.sl icnp ettiğini söyle• mışlardr. 

ka.~ISmda bu darbeler pek kUçUk miştir. Gaııa • Sidamo mmtaka&mda mevzl 

dll§mn:ı ı:.ta'nrı ts.rafımı::dan yapıl"'n J>enlz tnpatmda. ueUmle ber clna. 
mui<ab11 ı.aarruzlarla tardedllmlştlr. ten ınep, korvetler, deatr<J}'erler, 

D'.lJDlan birçok ~~ylata uğramıgtır. mayo tarayıeı gcmUert lnfuında da 
'fyyanı datt btttatyalanmızm at~ tevkallde ıaaUyet göaterllmekudlr. 

lle yanılaıınn bir İngiliz tayyaresi Bundan bafka bOytlk mil.tarda pey. 
haUanmıza inmek ınecburlyetinde kal l nir Ya diler Sld&l maddeler lııı;nte-
ml§ ve mUrettebatı esir edllauıtlr. reye ihrag olunmaktadır. 

n 
var 

' Q 

:·ctıy.Jrl., ... 1 ( A.A.) - Nev 
yo k Times gazeteşinin C rne 
ı.-:• '•a.biri Sı ~! •a.nda b.r y<.01·d
t ..ı:uı.rır t.ir er 'rm~ttan a1dığı 
haberl -e iotirı..aden Yltg-oslavyn. 
d halfi devam eden mu avem~t 
• ~kkındıı ~ tnf.:;ilut ~ rmckte. 
dir. 

Muhabir t 1 rafında ezcü.mle 
~Ö\ .. demekte:lir: 
Bnriı dCj.'lla 1ık Jıc·.,.el· tl .. ri. 

nin divnm harplerde muhak one 
e<!il cc~i h<'k}: 'a Almanlar ve 
1t lvan r fara.fır-el ya, • ı 
tclulitl re rJ.ğmcn Yu._S?osl v <:C
tccileri Alman clevrl:>~ erine a.. 

zayiat ·ardinniye devam e. 
diyo1 l r. üs ·l blln r!mali garbi. 
indeki rnn:tka.da s kiz bln ki i 
kn~ar tahmın e-dilen bir ~up 
mUrad leye d vnm edebılmck -
mc!iyle ve Yunanlılsırla btrlcş. 
ruek Ul! "e k ndil rinc ccruba 
cloğru bir yol açmıya çalıemak
tadır. 

n;ğer c"phe1 rde de mul-nv • 
met h'>ıCk tlcnnin tanzimi için 
sUratle <-nlıeılmaktadır. :::,rrp çe. 
te'eri rnÜstevl~eri gocirmek is.. 
ted:kleri yerler\! maynl~r ycı l ı:ı. 
tirmekte ve Almanları bu mmto. 
kalam d .... ~u S\' ketmcnin yo. 
tunu bulmıı..ktndırlar. Bu uretle 
Almanlar ölü ve varalı oln ak U
ırere birçok zayiat vcrmekteair. 
ler. 

Son gi.ınlc>rc1e cereyan eden 
muharebelere ait bazı mal:-roat 
imdi elimize gelmiq bulunuvor. 

Bu habc~le':'dcn anlt ,ıldığına gö. 
re, Almanlar mütarekeden ev. 
ve!ki beş gUn zarfında yalnız 
Kacanik bo~azında 223 ta~ 
kaybetınişl\ !'dir. Bunl~rm. 182 S! 
tamamen tahrin edılmış tl ı 
ha!ara uğretılr11uıtır. Almanlar 
burada 9.500 ölU ve bir misli 
fazla yaralı vermi: )erdir. Aynı 
mınta kada yapılw hava hnl'Bktl: 
tında üc- gUn zarfında Y dekı 
ml\dıtfaa va rtaları tl'..ra.fmdan 
18 • Stuka tayy resi dllşllrillmlis... 
tUr. 
Diğer taraftan, elde edilen h~

berlcre göre Alına. hır 5~ bın 
ne 7ri0 bin arasmdrı tahmm ~
dilen buradaki kuvvetlennı. 
mUtarekeden sonra azaltmak 
§!>yle dursun, kendi kıta.tarını 
Macar ve Bulgar a kerleriyle 
tebdil c~edikleri :yerlerde. 
:veni kıtalar getlım k suretiyle 
~rttınnak meoburlyctindc bile 
l nlmışlard•r. B·tlgar 'e Mnca~ 
] u .ıvetlcri (!n kendil rine tevdı ,, i . 
edilen "asayişi muhafaza n -
de bUyilk güçlüklcrlo kar§llag .. 
maktadır. 

POLiSTE: 

Ahcı dükkanında bir 
- yaralama 

Da1atta Vodlne cnddt.slnt!e 1amalllıl 
ahçı dUltkA.mnrıa çall§a.D Şevket ue 
Mebmc", bir me.sclet'en dolayı kavg&1 
ya tutuıı:ılU{lardJr. Kavga kız::.nc• 
Mchmııt, ekmc.lt bıçağım ~apmı:. Şe'"" 
keti tiıııJ kı:ıl~~mdan yaralıunı,tır. 

Yarelı, C rralıpa,a hıuıtancslne k 1-
d•nımıı, suçlu yakala..nını§tır. 

KALU SEKTESİNDEN SOKAKT4' 
öLDU 

Bey:mtta n:aıenderruuıe mahatıe
lindc Gel. tanlı ıoknltnda oturan 6:S 
:rıışlu.r.nda llusta!a Rc~l adında b'1-
rııı, Vezneciler cad<.'I ırlntkn gcçerke1' 
dllşerck ölmU,tUr. Rerozlnln ae1<te1 
kalbttıı öldllgtl anln~mııtır. 

YANGIN 

Ttlntl meydanm®'Yorırtye a!t ıno
bllya m~azaemm balk nunda yangııı 
cıkmı~. ittaJye tarıı!mdan bllyümcdeJI 
s8ndUrU1nıOştllr. Ma :azanm ılgor~ 
Cllduğu ıı.nlaplmı;,t:ır, 

\l<SJ ~'Er.LEŞTIRIBDN 

KurtuluJ1.a oturan Yorgi. evındclU 
bUteyıe aaksılar )'erlcgtlrlr~ıı af"' 
Cm n altındaki aandalye kaym.ıı. Jc " 
dl.il yere dU,erek saf elinden ynralaJl 
mqtır. Yaralı, ŞıaU çocuk luuıuı.:ııelı,. 
ne kaldırıltnı§tır. 
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COLOMR KOIO~n~ 

P. :l!b imer. P. Mfrimee 

-8:'i- - 3;; -

1. Coıomba jcta un l'OHt> d'reil 1. Kolomba ağabc.1yslof' yah'ı:-

suppliant iı Mil fri"rc rnn bir b.'l.kışla b:ıktı. 

2. Mfss Nc\İI D\Rit oııi parlc>r 
ılt·s lmıır0\i .. atriccs1 corses et mn• .. 

ndt d·cm i<' d'cn rntendrc onP. 

3. us .. i elle s'<'mprcıo..-.a de pri· 

f'r Coloıııba de lui donncr un 

frhantillon df' ,.on t:ılcnt. 

4.. Orso sintı·qH> ... :ı alor-;, fort 
contrarie <I<' s'efr·c ... ı bfı>n rnppt>lt~ 

les di.,position... ııoctlqucs dC' .,:ı 

.. oeur. 

;,. il eut beau jurcr que ricn 
n'etaıt plmı plat qu•un.. bellata 

COl'Se, protcstı•r QUC' recifrr ıh•, 

\er5 corsc apre.-; ccux do Dant<". 

c'etait trnhlr son ııayoı, il ne fit 
qu'irriter le caprfcc <lt• mi<1., XcYil, 

()t, sc \1t obll~e a la fln de dire a ... a 
scıear: 

- f;h hiı•n 1 improvise qu,.lquc 

choıı;c, mal ... quı• rc>la "olt rnurt. 

6. Co'omba pollf;sa un ... oupir,11 

regarda attcnth rment pendant 

1mc rnlnutc le tapls de ta tablc, 
ını.is lcs poutrC' .. du plafond; enfin, 
mcttant la main <1nr ~ y«"ux. 
ronınıc ccs ni .. eau'.\ qul !'IC ra~· 

"urent <'t croient n'etrf' polnt \-U.., 

qunnd il ne \Ofrnt point f!ux

ıııcmes, c·h:ıııtu, ou plutôt declama 
ıl'une yoix mal as11urf.t• la sere•. 

na ta qu•on 'a lire•: 

LA .IEUXE FiLLE ET J,A 
P.\.l.O'.\IBE3 

··Danı; la Yl\llc«", blcn loin de~ 

rierC' INi ınorıtst:ncs, - le solcil 
n'y 'it•nt qu'ıınc hc>tıre tou" les 

jours; - il y ıı duo., in nıllec unc 

mabon sombrc, - f't J'herbc ) 

croit sur le seııil. - Portc•s, f~ 

netl'l'S ı;onf toujours (crmeCS. -

Xııllc• fumec• ne s'frhapıı«" du toit. 

- Mab lı midi, lorsqur 'ient le 
.ı.oldl, - unc• fcnCtrt• 'oune a· 
Jo~, - ot l'orphı>linı• s'a'lo!Üed, fi

lant İl son rouet: - t·ll~ lilc et 
C'hante ı•n tr,n alllant - un chanl 

de tristcsse: - nınls nul antrt• 

(•hant O{' reponcl nıı ... h•n. - Un 

jour, un jour ıl<' ıırintt1nıı .. , -

unc palombe "'<" JM>Sa sur un arbre 
\'Obin, - C't eııtcmlit lr. c•hant rtc 
Ja jcun(• fille. - .Jcnnı fil!f', dit. 

('Jle, tu ne Jılcurcs pa"i scule, -

un cnıcl cıı<'n lt•r m'a. ra\i ma 

compagn<'. - Palonıbr, .mOt1trc

mol l'i-ıırln•r ra\ i~t·ur; - füt·il 

au..<ısf h:ıut qııc> IPS nu~ı·s, - jc 
l'aura1 bf Pnt,)t ab:ıttu f'D tnre. 
- Mai .. moi, rııu\ rf' fille•, cıui nw 
rendra mon ı n•rı·. - mon frerc• 

malntenant l'n lolntaln pa~·"? -
;ıcunc fillf•, ıli"' nıoi oıi t•st ton 
frett, - C'f ıııM aill'" nu• portr· 
ront ııre.ı dt• ini . ., 

2. llis Nevli lrtJcalen mfıni ve 

.,iirl"'r söyliycn Korslkalı kızlar

dan btı.hsndildiğini du:rmuştu, bun. 
lardan bitini dinlemek arzmıu ile 
kıvramyordu. 

3. Kolombaya şöhretinden bir 

önıı~k Vl'rmesini• riC'n etmek hr>vC'· 
sine dUı;tü. 

-t. Orso bunun Uznrlnc kız kar
deşinin 13airlik istidadını ısrarla 

hatırlattığına pek\ pişman olaıak 

iı::e mlldahale Nti. 

.>. Beyhude yore bir korsika 

mersi~·ı>sfndcn daha yavan biç bir 
ı;ey olamıyncaf;;"Tnn yemin etti, 

korsika beyitlerinin Dantc'ninki. 
ler!ndcn sonra okunmasını prote.~ 
to ed('rck bunun m('"mlckctine ihn· 

net olacağını söyledi, Bütün bun
lar ancak mis :\°('\'İl'in arzuımnu 

kamçtlamnğn yaradı vr> sonundn 
kız kardeşine 

- Pek ala! bir eey söyle, fa. 
kat ktsıı ol"un. dPmeğe mecbur 
kaldı, 

6. Kolomba içini çekti, bir an 
için mas:ınm örtüsüne, sonra ta
vanın tnhtalnrma daldı; nihayet. 
kendileri görcmeylnco hiç göriil· 

medikleıine inanan ve emin olan 
ku!llar gibi elini gözleri Uzcrine 

koyarak aşağıdaki "serenatn" .rı 

ı:ekingen bir sesle okudu daha 
doğrusu tf'rtip etti: 

GF,::\°(' KIZf,,\ Gtl\'ımcıx 

"Dağların pek çok gerisinde 
bir vadi; glinefi her gün ancak bir 

saat burasını görüyor: vadide hıı· 

zin bir ev, eı;iğinl otlar bUrU. 
müs. ~- Knprl:ır, pcnceı elı>r hep 

kapalı. - dammda hiç duman 
tütmüyor. Fakat öğleyin giineş 

.;eliı•cc, - bir pencere açılır, ,.c 
yetim bir kız çıknğını çe,·irefck 
oturur: - ipliğini bUkr!r ve <;R'"

Pıriten türkll söyler - Bu yakan 

bir türküdür, fakat hiçbir türkii 

bunıı ccvab \'ermez. - Bir gün, 
bir bahar giinü, yandaki ağa. 
ca bir güvercin kondu, - ve genç 
kızın tüı·küsünü duydu. - gene: 
kı,;, dedi, sen ynlnız: ağlama - za
lim bir atmııcn da benim esimi 

kaptı, - Güvercinim onu kapan 
atmacayı göster b:ınn; bulutlar

dan daha ytikscktc de bulunsa, 

- hen onu dı)rhal yere indirccf'· 

ğim. ~ F'akat ben 1.ovalh bir k·
zım, kardeşimi, şimdi u1~ı.k lıir dl· 

yarda bulunan knrd('Fİmi b:ınn kim 
gntirecok? Genç kız. knrdı>siıı 

söyle nr.>rcde, knnntlorım br>ni o· 
nun yanma .;ötürecek ... 

( ı ) lmpro ,i~tıt~~ı. tnce. !rl:rn!~n r-iır söyli~ en ('r'k('k ve~, 
C:m. <'?) Pou" •• "r df'ı:ı soupiıs u'ni çekmcio;, (S) rn'omb..-· ynban ?..· 
verclnı. 

----<>-- ----
A N A L t Z ve 'f E O R t 

.\nalh: \ C' f<'ori il .. \-'ağulakl sualkrl frnn..,m·u· 

J. Sorgu 7.arfı olarak "qunnd" \·a çl" lrinlz: 

l.:elinırsiilin lh:ırl'ılr.l,i ut1if""'iııi 1 a. N!' \'akit yPm!'k yl'<li? 

,}i~r· kıı\ ~nıak iı;in 11-:n~ıd:ı!;i not·· b. Ne zamnn sı'yahalC' çıkacak· 
tul:ıra dı:,ı."lt C'f1 .. ıİ7'.' ı:ınız? 

a. Qıınnd "'" - · ms une visite "· Arkada<=lnrınız ne zaman gr. 
a votrc nmi., le,,rk? 

Doctnrı•::u ıı" vakit zh nrl't edr. d. Orsi mlıı lJydla'yo. nr "akil 
C'ksiniz! 

b. Qııand re>mo"'lt' - _;o sur l<> 
poı t., 

teMdilf ot ti? 
<', Vali ıı lb:n ı ne vnkit ıiyal"et 

E'ttı ., 
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Anadoluya geçmek 'f3fiyen ls
tanbullula·-;·a 1urdu· f.1nıtı7oruz 

. 

Şü~üN OSPA~TA 
Güzel Anadolurnuzu tanıtan ya 

zılarımızın altıncısında bugün 
lspartadan bahsedeceğiz. 

Isparta cenubi garbi Anadolu 
şehirlerimızden blridır. Deniz.. 
den ve deniz tesirinden uzaktır. 
Fakat Ispartada bir yayla ikli
mi de hüküm sürmez. Yani ... s
parta garbi Anadolu ile Orta 
Anadolu arasına atılın~ bir 
köprü vaziyetindedir. 

Cenubunda Antalya, cenubu 
garbinde Burdur. garbinde De
nizli. şimalinde Afyon, şarkında 
Konya vilayetleri vardır. 

lspartaya şimendiferle gidi. 
lir. Haydarpıı..şadan lspartay-.ı 

kadar uzanan hat tercih olunur 
yalnız Afyonda bir aktarma ya. 
pılır. Bu hat yinni iki saat sü· 
rer. Tren ücreti, ikinci mevki 
sivillere 1305, ta!Pre 775 ku
ru.~tur. Üçüncü mevki sivillere 
3:30, tale~Jere isc425 kuruştur. 

Devlet demiryollnn anbarları 

vasıtasıyla İspartaya bir ton 
eşya otuz sekiz liraya naklolu. 
nur: Yani kilosu 3,8 kuruştur. 
Anbarlabir kilo eşyayı 4,5 ku
ruşa nakletrnektedirler. 

iklim ve umumi manzarası: 
İsparta Torosların yamacındadır 
!340 rakunhdır. &imal rüz~r1arı
na karşı açık değildir. 1spartada 
bahar mevsimleri kısadır. Kışla-
n oldukça uzundur. Fakat kış. 
!.arının sağlam havasına muka. 
bil yazları fazla sıcak olmaz. 
lspartada yazın vasatt hararet 
25"· 28 deteceöir. Kışları vasati 
httt':lret e .--s derecedir. Sıfırın 

altına indiği de sık sık görülür. 
lstanbula nazaran İ.spartanın 
kışları serttir. 

lsparta baştan ba§a yeşillik_ 

tir. ~.Taçlan boldur. Bilhassa 
gül bahçelerinin güzelliğine do. 
yum olmaz. Evleri daima bahçe 
içindedir. 

Niifus: 1spartanm nüfusu 13 
bin kişi kadardır. 

J{ozalorı: tspartanın kazaları 

arasında karilerimi1..e Eğirdir 
ile Uluborlu kazalarını tavsiye 
ederiz. 
Sılılıi durum: 94.0 rakımlı olan 
lspartanın sağlam havası var 
dır. Sıtma gibi sari hastalıklar 

görülmez. lspartada 50 yatakıı 
bir memleket hastahane.. i ve bu 
hastahanenin biri dahiliyeci, di-

( t;u .. otıııııl ı olıtt~ ltl'Ul:ırın11~.m ~ıı. 

;.cti"ıııiı ~ :ınıııılakl ''"''""'" hlrlıktı• 
gön ıh• rı•ı·ı•Jı ini 

ı•,\ l E:'.\:lll ~ n;ı\l.U ı.t.ıu. lı;; \iL~ 

;u.\, ı~ 'LW\lı.ı;, u.a:\J, , ~ l'll\I 
:;ihl 111'.ın ııı:ıhi~<"li 11111~ ohnı;)ıııı ku. 
t>lt •• ıı .. ııı.ırı p.ıı nıın ııf' rolıınıı:r..) 

Evfonmc teklif /eri 

• \ OlJ 25, orta boylu nıUtcnnslp '1\. 
cutıu. bannt nıe!,tcpkrındc okumuş 

e\' ıca1nıının bllmcsl lı\zmgelen şevi('. 
ı I bil.,n, n il bir mlt:'yc ın nsup ve u. 
fak lı:r g(•lıri olan genç bir kız ) ült
&ek w ısıllı :ır-35 yıı§ları arnsında C\ 

geçındırı·hllC'Cl'k kazançlı, temiz ruh
tu bir tııyla evlenmek ıstcmcl.tcdlr. 

rruı.\y S9 J TC'll!Zinc mUracnat - 3i 

• 3i yu.~ıııda b:ılık ctln:l , lmmrnl 
ortıı lo0ylu isteyince memuriyet nııı. 
t-ılec('1< ev cııynsı bulunan bir dul ba. 

yan, '~~ı~·ı" nıUtenn.slp ev g çtııd.re. 

cek l.nzunçlı asli nıhlu bir bayıa ev. 
len mel< istemektedir. ı Mııknddl"r ne 
ise 12 1 remzine milrııcnn t • 3 

1 partadun 

ğeri hariciyeCi olmak üzere iki 
mtitahassıs doktoru vardır. Ay • 
rıca bir de askeri hastahanesi 
mevcuttur. Bu hastahanede her 
bransm rnütahassıslan vardn·. 

Kiilttır: tspartada bir orta 
me~tep vardır. Bt• mektep muh. 
talittir tfü okullar miitcnddıttir. 
isp1rtcı.da bir ak';am kız san •m 
mckte';i vardır. lsparta halkının 

(Parasızı remzine yn.zııması 

• Makinesi bulunnn tt'rzi bir .şçi • 
ranm tl,tndrr. lstiycn'cr Mı.:re.'l.n yo'. ı. 
u Uı \':ı.ldchanda ikinci kemer, l!<ıı. 

ci katın ıs numarada terzi Necmettın 
'furkUlllyc mUrncıınt edcblllrıer. 

• Allahtnn bn.şkn bnkıı.cak kinıscsı 

bulunmrynn her iki akciğ rlnden ha11. 

ta bul~narı 24-~3 yıış'nrında bir genç 
l(Cll ~tııinc ~ aı dım cd"celc VC' hayatını 

ı-r.zıı.ndrracnk bir hnyrr s:ı.hlbl nrnmnk 
tadır. I .. tlyenler ıM. Y. 12) remzine 
mUrac., rıt cdcbllrler. 

Aldırınız: 

\şaj':'ıda rumıızl.ırı yazılı olan ~ 

ı.uyı.ıl·ulnrıuı:.ı.:ırı ııaınl.ırum ızı•len 

llll'ktupl:ırı 1J1rı:lınnrmizllı•ıı ııı•rı;Uıı 

"ab:ıhtaıı oğlf'ye l<:ıd:ır \'Cyn .. :ınt 17 
den ,,oııra nldırm:ıl.:ırı rlm ol ınıır. 

üç görünü!t'. •• 

çoğu münevverdir. 
llall:: 1sparta halkı Türklerin 

misafirpe:r:erlik ann nnlerini mu 
hafa.za etmişlerdir. Münevver 
t"'narta halkı blitün ınkılapları 
benimsemiş ve bu inıkılaplara 

çok çabuk alışmıştır. 
Asayiş: Yalnız fjunu kaydefo· 

yim ki 1sparta<la senekrdenberi 
bir tek zabıta vukuatı olmamı,.. 
tır. 

~Uıit ve uelcdiycc:ilit.: Şehir 

ve belediyecilik bakımından tet. 
kik ederken lspartadan hayran· 
!ıkla bahsetmek lazımdır. Aneuk 1 
halılarının ~öhretile tanınan bu 
şehrimiz otuz sene cv\'el bir fc. 
l~kctc nğramrş ve ondan sonra 
t emen bn..c:tan b~ yenh .• cn ınşa 
olunmu~tur. Isparta bclcdıye.-,i 
çalışkan belediye reisleri Hilmi 
Ç:ıkmakçı ve H. :\tustafa Ata. 

' b,1k'ın gayretiyle ;ehri bır ma
mure haline sokmağa mu\'affak 
ol,uuştur. 

lsp:.ı.rtada her evde elektrik 
tesisatı \'ardır. 

çim şı._·tları hakkında bana şun. 
Iarı söyledi: 

•·()ç çocuğum. karım ve betı 

be~ kişilik bir aileyız.. Ayda 35 
lira ile geçiniyoruz. lspa.rtad 
evler çok ucuzdur. Dört beş odıt· 
lı bir evi on iki liraya kiralamal< 
mümkündür. Geçim ucuzluğun 
göstermek için si?.e bir kaç ra· 
ı,am vereyim: !spartada ekme 
12 kuruştur. koyun etinin kilo 
su 45, sığıreti 25, tereyağı dok• 
san kuruştur. Yumurtanın ta. 
nesi 30 para veya kırk paradır 
Kışın An.talyadan her türlü se 
ze gelir. Gerek yazın gerek~ 
kışın her türlü sebze çok uctıf' 

dur. 

.ilfcsirG yerleri: lspartada gt• 
zinti bedavadır. Güzel subaşları 1 
lspartaya nihayet on dakı: 
mesafede emsalsiz manzarala.fll 
sahip mesire yerleri vardır. J3ı 
mesire yerlerininen rn:)ıurlaf'I 
djl Bezirgan pınarı, Ayazın· 

~idre, l\lilos ve Min.asın'dır. ~ 

lSPARTANIN KAZALARI 

Karilerim.İze lspartanın 
kazasını tavsiye edeceğiz. Buflt 
}ardan biri Eğirdir, diğeri ı;rı 
Uluborludur. 

it 

EC!RDİR 

Afyon • Isparta hattının mUıt 
in 

tcha noktasında ve göl kenarın, 
da bulunan Eğirdir<le b;r !svi r. 
re manzarası vardır. Yolları stl 
yu mükemmeldir. Elektri!;: tcsı 
satı vardır. Ucuzluktur. 

ULUBORLU 

Dı:miryolu gecmıyen 

lcmırt":"I n ~imalindcdir. Met 
!teze ~ose ile bağlıdır. Daği 
mıntakadadır. Kışları ~ok u 
v<: serttir. Bu güzel kaaıtl 
elektrik yoktur. fakat suyu ' 
havası çok giiZAldir. 

1\1. AC..A 

"03 Ajans 
R. lC< Hnflf 

prO!!rnm 
8 45 Yemek lis 

tcsl 
12.33 TUrl{Ç" 

pllıkl11r 

~2 l'iO Ajall"I 

13.05 TUrkc;:" 
pltıkl.ı r 

lS,20 Karışık 
program 

l .03 <;nzban l 
18.30 Çit tc;lniıı 

:ıatl 

JS.45 Krr v <;o. 

ban ha\•a. 

lnn 

Hl 00 Cenc;kr 
mandolt11 

takımı 

10.30 Ajnnıı 
Hl.45 Zırrnt t 

\'imi 

19.50 ı:-,olo 

20.1'.l R'ld~? 
?. t Fi 

20 ._, & 1oıı 

kcstrası 

2ı.::o Konuı1Jll 

21 45 Fasıl ıı ) 
tı 

22.80 Ajans 
22.45 Dans 

zlğl 

lçilecc . ı:;uyu buz gibi. teı te. 
miz. srhhi mcnba suyudur. Her 
evde sıhhi su vardır. Bilhassa 
ana c:ı.ddadaki evlerin ic tesi. • 
snt 1an da vardır. lspartanın çar· 
§LC:ı büyük ve muntazamdır. Her 
gün et ve yaz k~ş her gUn her 
türlü sebze bulmak' mümkündür. 

o 
21 NİSAN 

1 Sterlin 
ıoo .Polar 
l O(J İsviçre frc. 
100 

100 
100 

Drahmi 
P<.çl'tıı 

nın11r 

Hl41 

fsparta meyvası çok bol olan 
bıı· mt."ll'c1cettir. Her türlil mey_ 
vn boldur. • 

10-') ~en 

100 tsvcc;: kı-onı. 

Güvc>rteye nf' vakit çıktı? 
e. Quand le bateau dE',·ait-11 

parUr? 

f. Orso Kolombayi nP. 

t?orilü" 
''akit I ş ve işçi arayanlar: 

(İ. Hep~ ı '1) (M 13u) ıAylje 3) 

(Em~kı.1) (Su ) ı r:ur) ıH. Tnl!h) 
m:..:ç.ik Pa7.:ır) ıS.F. 11) <S.!U, A.) 
ıtncın r 48)<RF. 18)(M 22HZ.E .20) 
<B. K E. K . C.) <Bulmuş 88) 
(F.4.:i) (U.13) (27 SR.) (H.B. 49) 

(İlktahar) (Yeşil kltğıtJ {Tallh 808) 
(H. F . Ş. 52) (H..S. 12) (Emel 25) 
1 ı R.K '!.2) (Z.Z.l (İsmail :M.E.C.A) 
lKnd1·ı Tun<') rcmlzıcrlne gelen mel<_ 
tuplnr adreslerln<ı gondcrildl. J 

Geçim şartlan: lspart.ada ha. · 
yat uc:..z mu pahalı mı iye so· 

Ergnnt <"'. 51krnmly il 1933 
Sı\'BS • Erzurum IIJ. 
Srvıuı - :Erzurum VII. 

Gemi ae vak.it 
}f'{'ükti .. 

haı ek et cd('b:. 
~. ~fi!; f,,·d'n J{r;ıloml)~yı nNede 

ve ne \•akit görmüştU ! 
• :?9 ynşmdtı kibar dört li":ın bil n 

blı tıa;> ıın boğazı toklu:Una paıı"1yon 
n ote!lcrde çnlı§mak ıstemcktcdlr. 

rup soruştururken iki gün evvel 
lspartadan gelen bir dostum 
karşmıa çıktı ve lspa.rtanm g~ 

Altın fiyatı 
Dün bir altının fiyatı 

lira idi. Cumartesi günü 
vat 28 lira 20 kuruş idi. 
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'~Yeni harbin KIZIL KiTABI ~-....... , A::, 

8 01' 
Bugünün en tehlikeri Casusları 

'1111 Yazan: - .,.. ro..,viren · , ,. c ,.-.,..."" ........ , ••••• ~~ . ,,,... ... ... 
iıııl !\Sus mektebi profesörlerinden H. D. 

:tsVeçli 
.A. . Mengham 

• 1 • 

f Yol mühendisi Gleb Gavrilo. 

f 

viç: "Gniluşki" istasyonwıda 
tr('J]den indi. Arazi tahdidi için 
çağmldığı çiftliğe araba ile gL 
dilecek daha otuz kırk kilomet· 

( relik bir yol vardı. tEğer araba· 
,. cı sarhO§ ve atlar kötü değilse 

gidilecek yol otuz kilometre bile 
tutmaz, fakat arabacı iç.miş ve 
atlar yorgun5a. mesafe elli 
kılometreyi bulur.) 

Mühendis istasyon jandarma. 
sına müracaat etti: 

Fazla kaçırdı 
- Benim adım mı? Klim. 
- E. Klim sizin buraları nasıl 

Tehilikeli değil mi? Fenalık yap 
mıyorlar mı? 

- Zararsız Allah koruyor,. 
Hem kim fenilık yapacak? 

Klim başını çevireek, mühen
ctisc baktı, gözlerini kırpıştırdı 
ve atım kamçıladı. 

Mühendis: 

Rusçadan çeviren: 
Serı·rt- lAln~l 

niaz... Bu~ iP ayakları o~duğun· 

. . dar kendisi de memnun değil a_ 
ma ne ~apsm? 

- Yalan söylüyorsun. azizim! 
Uydurduğun belli! Ancak bu 
kadar hızlı gitmcgi tavsiye et· 
me. Atın dizginlerini çek baka. 
yım .. işitiyor musun? Dizginleri 
çek diyorum! . 

- Neden? 
- Çiinkü ... Çünkü ıstasyondan 

~ 
m. Paraşütlü casus?arm amp!yor.u 
:''Gökler vampiri, , 

- Lutfen söyler misiniz, pos_ 
ta. arabası nt>rede durur? 

- Ne? Posta arabası mı? Bu· 
rada yüz kilonıetrn etrafta yol 
gösterecek bir köpeğe bile tesa· 
düf edemezsiniz, değil ki posta 
arab:ısı ... Siz nereye gideceksi. 
niz? 

MühenJis: 
- Fena insanların bulunmama 

sı cok iyi. I•'akat ben her ehtimalc 
karşr, yanıma tiç tane tabanca 
aldun. diye uydurdu .. Anlıyor · 
sun ya, tabanca ile pek Mka ol
maz. Tabanca olduktan sonern 
on haydudun hakkmdan gelmek 

- Evet birader .. Diye sözüne 
devam etti. Ben biç şakaya gel
mem. Benimle uğra~ak tellli
keildir. Haydut kol ve bacakla
rını kaybettikten mfı.dn mah
keme huzurunda da cevap v~r
mek mecburiyetinde kalır.. Ben 
bütün hakim ,.e polisleri tanıyo
rum, Hepsi alıb:.ıhnndır. Ben hü
kfunete lüzümlu bir memurum. 
İşte şu dakikada benim nereye 
gittiğimden amirlerim haberdar-

üç arkada-;;ım da.ha benim arkam 
dan hareket edecekler. Onlann 
b~ yetişmelri lazım ... Bu or. 
manda bana yti.şeceklerini söyle· 
mişlerdi:.. Hep birlikte gitmek 
dahaneşelı olur ... Hem onlar çol;: 
kuvvetli, cesur yiğitler. . . Her 
birinde birer tane tabanca var .. 
Neden böyle ikide bir ba.şm.ı çe. 
viriyor ve, sanki iğnelere otuı-

i8· Casııss 
mümkün .. 

. uz harp olmaz. Bu söz, bu. centilmen veya yolunuz üzı:>rine 
ıal' hı,~~ kadar hiç bir zaman doğru birdennire nıhunuzu titre t ecek bir 
ın ~tır v · renbo şimşek gibi düş0n clilhPr ,.e 

- Devkino'ya, general Hoho· 
tov'un çiftliğir.c. 

Hava !birdenbire karardı. Ara
ba birdenbire gıcırdadı. zangn· 
dadı, sallandı ve sanki istemiye dır .. Birisinin bana fenalık et

memesine dikkat ediyorlar. Şu 
yol Ü2'.erindeki bütün çahlıkların 
arkasında birer polis ve komiser 
gizlenmiştir ... 

muş gibi, kıpırdı yorsun? Ha? 
Ben, azizim, şöyle... Azizim ... 
Bana bakmakta mana yok ... Me 
r::ık uyandıracak h:ç bir şeyim 
yok... Ha, belki tabancalan me· 
rnk ediyorsun ... Buyur, eğer ar. 
zu ediyorsan, onları çıkarıp sana 
göstereyim ... Buyur ... 

ra: lı akıa, harpleri daiına büyük ca mils'<>sn-ı. bır kadın .L .. linde sörü. 
ıe ~lar Yaratmıştır. Nitekim geçen nebilir. 
·le itıs an harbinfa ortnyn. çrklll'dığı ca· Bunlar bin bir hüviyet altında, 
>k·bt:~rtn :nacera ve ınenkibeleri, bütU.ı Avrupa f}ehirle1inde, bu har. 
tıı- tıı asrı harpten ~ok bahis mcv- bin bir nevi maskeli hortlakları gi· 

ıır ~ 0hn~Jardır. Fakat casusluk bi, masum v<> ı;a.flet içindeki insan· 
e &iiıı lnundan yeni Avrupa harbi, lara ölümler ve fcliı..kctler sar.arak 
!tsCbil'/'IUılll '1içbir anı ve hiçbir har- dolaşıp durmaktadırlar. 
uı t~.e ~lYas kabul etmiyecek bir OnJan teşhis edelıiJmek içni ha. 

l~~ göstermiştir. yatlarını ve şahsiyetl~rini mutlaka 
ge-~ b~ Avrupa harbindeki ~c;us. gayet yn.l·mdan bilmek. yakından 
ırı ~lcı1ı. lı:zat Avrupa için bir felaket tanımak lıizrmdır. Aksi takdirde 

·· " hakiki hUviyelleri Mla teşhis olu· ı. nu ... ·· 
ı,rııt has <>Uflkü Avrupayı yenen cnsus namaz. 
:13ı ~ 1dtr'• hUkmlinü vermiş olan 
la( lı>tt :raı Sotzingen, bu harbin bir 
n• hı ı;:vret uyandıran neticelerini 

latı izah eden en bü:,.-pük haki. 
erden birini' •· 1 · ti' l soy cnuş r. 

1 :-ı :lll .. Avrupa harbi, milletler i· 

1~ olüm ve dirim mahiyeti ta.
İl' tııı ık dan, casus çarpışması in· 
.. 

1610 bütün r:eytanet, melanet 
Uı•• Cilret d h . "-
ji'i)Jıl e asını keneli ıuerindo 

b.14. arnış casusluk bu yüzden bari. 
it ~e kudretler ve muvaffakıyet

~arat.rnıştır. 

.. ~~r~ .. u harbi~ :ınçok milletler 
un ir olüm ve dirim harbi olma. Ve 
·~~ gerek son derece ileri siJô.h· 
vi~·lıt bu harpte ortaya çıkması, btı
stl it! bu 8il8.lı kudretlerine üstun e. 
csı ~ ~ratıcı ve mUthi§ bir insan 

~. 1 faaliyetine Jilzum göstermiş· 

Oıııtn . . 
~ Cas lçın yeni Avrupa harbin-
~ llsluğuıı tekniği hemen ta. 

t ~t ~~le değiştiği gıöi gizli servlııi 
ı_e«~11e:-ııc kuş:ıta.n tehlikelerin bü· 
;11 dl'all ~il <ie misli görillıncmiş şs.m· 
zll Ca8tısla:r yaratmJŞtır. 
zD liugu 
, er gfj zı., lnuhakkaktır ki, devlet-

•11ııu rtllıuu ordulardan evvel gö. 
l'en A Ordularla çarpI§ryor. 

• litı 

fa g()
0
?'dtüar ve onlara liderlik o· 

llt.~eıe l'lin:ı:nez ölüm şampiyonlan, 
il~ .. , l'fnc erişmek içni insan mu· 

'4f:!.ııı~, ' ~th "ı.ııt va.ral:ılJeceği her ~ 
1 ~ ktıliannıakta, imklnsızlığa 
İl ~tı bir derecede her tehlikeyi e.. 

~ ltı~ Ctlret ve kudret göstermi· 
l3 l1l' o tın '.lktadırlar. 

"' L Ugull 
ıı.ıı ~ istisnasız bütün milletle-
~ ~e tısa ~ı son derece aman
~~llnık bulunduklan, hemen 
rt~ her yerinde caausu en 

ıı bıe e; :~Uınle kovaladığı halde, 
( lltahihtı UY!ik darbeyi casuslatm 

l'~ eıeti bugilnkil casusun ne 
r:ı ilt Olduğu, zekası, şeytanet, 
~ h~aret ve cilrette ne ka.. 

) ~d 1~de olmam icahettiği 
~ ~~ bır fikir verebilir. Nite
~ Avnıpa harbi, casuslu· 

rı" :e~~ İaj, 3Ulkast, bozgunculuk, 
,/ tlııı il ~ol) ve istihbarat gibi 

ı ~\11 ve kollannda milletler 
ve~ servislerine eohret ver
~ henüz hakiki hüviyetleri 

ltıtıı~otı.~ıv nıUthis casusluk 
ıO ' arı Yaratml!j ve yarat-
:~ ~ . 
·o ~ •. !:iiıı E:ö •· ıın 
h.~~ ru emiş bir harp ve 
.=.."'ıı ;r1tn fe!Akeuerı içinde kay· 

ı 4• ttuıı \ı'rupantn devletler söndü· 
~ b~ E!Ucrj birıöirinc ""eçircn 
l ~nı b ' " ela feı. e:ı:nleketin sanaylinl bir 
ld._ <I!() tı ~ 
& "'<lll "ll E;1'atab!len, orduları ar 

0 ~<lill'ır-Utan, sayısız zeka ve haynt 
·lat't \>ar Son dt'rece tehlkeli ca.. 
~ ki bir gün en yüksek 

ı>t,,rı.., u . 
'4ıi:>'~t e nızi en nrızik bir 

ve s:ıfiyetle sıkan bir 

Bugünun tehlikeli casuslarına kar

sı çalışan kontr - esplyonaj teşki .. 
mt.ılann yeni Avrupa harbind" tes. 
bit edebildiği yeni casusları, ma:ılc 
sef, gayet mütcncvvidirlcr. Bunla· 
rm kimi canavnrlan andıracak ka
üa.r kanlı ve korkunç, kl~i Jıarlku · 
IAde cüretklir, kimi son derccu ma 
hir ve kurnaz, kimi de fevkaliido 
l'lehhar insanlardır. Ve her biri giz· 
li servislerin ayn ayrı ne ilerinde 
btlyilk vazifeler görmektedirler. 

Biz bunların arasında, ancak, 
yeni harpte milletler arası bir 
r:ôhr~t yyandu:rn V(t hayat Y;C ohiL 
viyetlcrl t~blt o 1$~J?elli 
ba§lı eampiyonlarmm hayat ve şah
siyetlerini tebarü.z ettirmiye .çalJ. 
şacağrz, Bu suretle yeni harbin bu 
en tehlikeli casuslarının hayatları 

ve bu harpteki faaliyetleri ya.· 
kından takip cdilorek, aynı zaman. 
da bugünku casusların çalışış tarz· 
lan, yeni teknik ve son harplerde 
casusluğun oynadrkları fevkalade 
mühiın rol hakkında da bir fikir -e
clinilmiş olacaktır. 

Hiç şilphc yoktur ki bu harbin 
yarattığı en orijinal ve misli hiç 
bir harpte gör!llınemiş olan caaus· 
luk nevilerindcn biri para.şlitlli ca
su.slardır. 

Bunlar, bu harbin en tehlikeli 
CMuslukla.rından birini te!!kil et
mektedirler. 

Zira. bu casuslar için, her eeyden 
evvel, ecnebi memleketlerin hudut
larını geçmek gibi en çetin ve na 
z.ik olan bir mania ortadan kalkmış 
bulunuyor. 

Bu casuslar, en lazım olan anın. 
do., gece bile gayet yüksekten u. 
çan tayyarelerle arzu ettikleri mem 
Ieketin t.opraklarma girebilmekte 
ve en ?8!5IZ yerine para.1ll.tıe ine. 
rek, ani ve tamamiyle habersiz bir 
§e.kilde, hedeflerine icabeden dar· 
beyi vura.bilmektedirler. 
Avnıpa harbi haşladığı zaman 

bir memleket içine paraşütle casus 
indiğinden hemen hiç, kimse haber. 
dar değildi. 

( Devam.ı var) 

Casus 

Lukreçya 
Bagln derceıf eme

dik karllerlmlzdon 

özl r dileriz. 

Jandarma €Snedi: 
- Öyleyse istasyonun arka. 

sına gidiniz, orada, handn. bazan 
mujikler bulunur, yolcuları ta. 
şırla~ 

:\fühcndis içini çekti ve istas
yonun arka tarafına gitti. Orada 
uzun ara.c;tırmadan, müzakere 
ve tereddütlerden sonra mağ

mum bakışlı, çiçek bozuğu bir 
müjikle ania5tı. Mujiğin sırtında 
yırtık çuha bir kaftan, ayakla. 
rmda da hasır çarıklar vardı. 

1\Iilhendis arabaya binerken 
yüzünü buruşturdu: 

- Ne biçim araban var! N<?. 
resi arkası anlamak güç. 

- Bunda anl~rlmryacak ne 
vaı·? Atın kuyruğunun bulundu· 
ğu yer ön, za.tıilinizin oturduğu 
yer de arka ... 

rek sola saptı. 
Mühendis: 
•· Bu herif beni nereye götürü 

yor? diye düşür.dil. Dosdoğru 
giderken birdenbire sola saptı. 
lssrz bir yere çeker ve ... Böyle 
vak' al ar olmuyor mu?!." 
Arabacıya hitaben: 
- Bana bak buraları tehlike

sizdir dedin değil mi? Ne yazık .. 
Ben haydutlarla uğraşmaktan 

zevk duyarım .. Göriinüş itibar.i
k zayıf hastalıklı gibiyim ama 
hakikntta öküz kadar kuvetıi. 
yim.. Bir gün tiz.erime üç hay
lut birden hucüm etmişti.. Ne 

tahmin edersin? Bunlardan biri 
sine öyle bir vuruş vurdum ki 
anlıyor musun? Oracıkta can 
verdi, di.ğ-er ikisinf bana tecavüz 
ettikleri için Sibiryaya küreğe 
ıgöndediler. Bu kuvvetin nasıl 

Hayvancağız genç olmakla vo nereden geldiğini bilmiyorum. 
beraber çok zayrftı, ön ayakları Mesela sen.in gı:ôi koca bir baba 
iki yana açılmıştı. kulaklan da yiğiti bir elimle yakaladım mı 
yara içindeydi. suyunu çikarıyorum. 

MUheindis birdenbire bağırdı: 
- Dur ... Dur! Nereye gidi. 

yoruz, ha? Beni nıereye götilrü. 
yon;un? 

- Görmüyor musunuz? Or 
man işte. 

Mühendis: 
- Hakikaten orman... diye 

düşündü. Bense korktum! La· 
kin heleca.mmı meydana vurma· 
malıyım .. O benim korkt~u 
anladı. Neden böyle sık sık ba. 
şmı çevirerek bana bakıyor? 

Galiba, bir ~yler tasarlıyor ... 
Biraz evvel yavaş yavaş, adım 

adım gidiyordu, gimdi ise ıbak 
nasıl uçuruyor! 

- Bana baı:: . Klcm. atı nic:in 
böyle sürüyorsun? 

- Ben onu siirmüyorum. 
Kendiliğinden koşuyor. HIZinı 

aldı mı hiç bir ~ey onu di.lrdura. 
Arabacı yenndc· l kalkarak ip. j 

ten kamçısıyla hayvanı kamçı. • 
ladığı zaman o yalnız b~ıru iki 
tarafa salladı, arabacı küf reeip 
ıbir daha kam~dadığı 7.Ril1aJ1 a · 
rn.ba gıcırdadı ve sıtmaya tutul
ınuş gibi titredi. Üçüncü kam~L 
dan sonra araba sallandı, dör. 
düncüden sonra da yerinden kı· 
mıldadı. 

Ev ve saade t 
Qaglara bir kaç 
kadın nasilıatı 

Mühendis, dehşetli bir sarsın· 
t.I hissederek ve Rus arabacıla.. 
nn yavaş kaplumbağa yürüyü· 
~nü iruıanın içini alttist eden 
sarsıntı ile birlO!Jl;irmek san'a.
tma şaşarak: 

- Yolda hep böyle mi gide. 
ceğiz? dedi. 

Mujik arab-ıcı teselli etti: 
- Gideceğim.iz yere kadar gi. 

deriz! Kısrak genç, sür'atli. Bir 
hızını alsın, ondan sonra dur
duramazsın ... De - eh, mel'un! 

- Araba istasyondan çıktığı 
zaman akşam oluyordu. Müben. 
elisin sağında karanlrk, donmu.5, 
ucu bucağı görilnmiyen hir ova 
ummp gidiyordu ... 

Bu ovadan gidersen her halde 
cehennemin dibini boylarsın. O. 
nun kaybolup gittiği ve gökle 
birleştiği ufukta soğuk sonba • 
har grupu sönUyordu.... Yolun 
sol tarafında, alaca karanlıktan, 
geçen seneden kalma saman yı
ğmlan mı, yoba köylü evleri 
mi okiuğu pek anlaşılrnryan, a.. 
Ieiacaip tepecikler yükseliyordu. 
Milhendis ön tarafta neler bu. 
lunduğunu göremiyordu, çünkü 
arabacmm geniş sırtı bu cihet· 
ten bütiln görUş sahasını kaplr
yordu. Her taraf sessizdi. Soğuk 
ve ayaz vardı. 

Mühendis kapı.ıtunun yaka. 
sıyla kulaklarmı ört.meğe çalı· 

şarak: "Lakin bu taraflar ne 
kadar msı:z! diye düşündü. Ne 
bir ev, ne bir bahçe! Maazallah 
haydutla.r insanın yolunu kesip 
soysalar top at hiç kimse duy
maz ... Hem bu arabacıya da pek 
güvenilemez... Şu kocaman ~ır. 
tJna bak! Böyle bir tabiat ço· 
cuğu parmağıyla dokunursa in. 
sanm ruhu kendi1iğinden çrlu. 
verir! Suratı da. vahşt, şüpheli.,. 

Milhendis sordu: 
Hey, a7.J.zim! Senin adm 

ne? 

Klasik bir söz vardır. Aaile 
saadetini k~ın yaratır. derler. 
İnanınrz bana bu~ bir lakmiı· 
dır. Aile saadetini yalnız kadm· 
larm yaratma.cıına imkan yok. 
tur. Bu müşterek bir hüsnünL 
yet, se"~,i Ye sabrın mah::mlü· 
dür. 

Yıkılan bir yuvanın geçimsiz 
bir evin suçunu kadın kadar er 
ke!t de taşrr. 

Mesut bir yuva kurabilmek 
ve içinde gönül rahatiyle ya~. 
yabilmek için kadın ve erkeğe 
düşen bir çok vazifeler vardır. 

Size burada bunlardan bir 
kacını sunma\; istiyoruz. 

Hayat güzel bir tema~ır. 
Bunun seyrine iki ki!)İ olarak 
çıktığınız zaman arkadaşmııı:r 

galeride bırakmayınız. 
Bazr i.izüntüleriniz mi var? 
Amanhemen bun1arı zevccnize 

anlatınız. O sizin kederlerinizi 
payla.5ffiağr sizi sebebini bilme. 
diği bir endişe içinde görmeğe 

bin kere tercih eder. 
Sabahlan karm.udan evvel mi 

giyinirsiniz Lavaboyu trn.c;; kıllı\· 
rı içinde pis brrakmayınız. 
Karınızı sevdiğinizi biliyorum. 

Fakat ona 8..~ık olmağı unutma· 
ymız. 

Kannız yanmı7.da iken sokak_ 
ta hP.r r.ı.stgeldiğiniz kadına 

bakmak hele arkalarından tek. 
rar, tekrar dönüp bakmak ol· 
maz. Evinizin tadını kaçınrsı· 
nız. (Bakmak istiyorsanız onlara 
yan gözle veyahut bir dükkan 
camekanından bakınız.) 

Bal ayı seyahati yaptmm>a 
eğer bu seyahat hakikaten (fe __ 
na bir tesadüf neticesi olarak) 
kötü şartlar içinde de geçmiş 

ols.9 karınızın yanında bun1ı 
tekrarlayıp durmayınız. Boş ye. 
re onu hem de tamiri imkan::;ıi 
bir ~ckilde krrmrş olursunuz. 

Kflrımzı gli7.e1 gördüğüni\z bir 

gün ona bunu (şefkatle fakat 
hiç de hayret etmediğinizi anla· 
tan bir lişanla) söyleyiniz. O 
bundan dolayı size milteşekkir 
kalaeaktır. 

Anneniz hiç kusursuz bir ka· 
dmuır. Fakat eşinizin yanında 

mütemadıyen bundan bahset. 
mek öyle tatsrzdır ki. 
Karınıza bir ürüncü şahsın 

yanında, ona yalnızken sByleme. 
diğiniz bir şeyi söylemeyiniz. 
Eğer bu bir komplimans:.+ sa· 

mimi görünmez. 
Onu tekdir ediyorsamz bir ne

zaketsizliktir. 
Bir sır ise. yeri değildir. 
Saçma bir sözse ne· lüzumu 

var! 
Eğer esiniz :si7-e •·ı::u Süheyla 

pek iki yüzlü. pek entrikacı bir 
kadın" derse Süheyliinın size 
kar.,ı fazh miiltefit olduğunu 

Senin "Ahmet beyler" diye sö. 
7,e ba~larsa artık bu aile ila. 
dostluk )'i+pmaktan vazge~mek 
rahatınız için hayırlı ol:ı.caktır. 

Çünkü o günden sonra onlarla 
her görüştüğünüzde muhakkak 
evinizde bir· kavga çıkacaktır. 

Dikkat! ... Karınızın daha ev. 
vel dinlediği hikayeleri onun ya· 
nmda U>krarlayıp durmayınız. 

Kadınlar için saat meflıiımu 
yoktur. Onlar si7.e "şimdi" der. 

!erse beş dakika beklemekı rn_ 
zımdır. 

"Be~ daldka)a kadar-"' dc>rler. ! 
se bu yirmi iki dakika sürer. 

"Birazdan'' demek "bu aksam, 
vakit epcycccikten sonra" de· 
mektir. 

"Vaktim olunca" derse yandı· 
mz Bundan istediğinizi artık 
hiç canınız istemediği bir za_ 
manda yapacağı manası çıkar. 
· "Asla" den;e bu da "fikrimi 
değift,inliğim zam.an" manasına 
gelir. 

( Affe do.~·tı•) 

Milhendis. ceplerini kan.stm
yor.muş gibi yaptı ve o zaman, 
bütün korkalığına rağmen hiç 
beklemediği· bi.rsey oldu. Klim, 
birdenbire, arabadnn aşağı yu· 
varlandr ve, emekliyerek, orma. 
nın sık ağaçlıklı tarafına doğru 

koşmağa başladı. Aynı zaman. 
aa avazı çrktığr kadar bağırıyor 
du: 

- imdat! İmdat! Al, ka.hro· 
lası herif, atımı da al, ara.baru 
da, yalnız canrma kıyma! !mdat! 
Koşarak uzaklaşan ayak se.s. 

!eri, kırılan dal budağın çıtırt1111 
duyuldu. ve her §ey sustu ... 
Böyle bir netice beklemiyen mü. 
hndis, ilk_ olarak atı durdurdu, 
sonra araba.da rahatça yerleşti 

ye düşümneğe ~ladı. 

Kaçtı... Korktu, ahmak... Pe· 
ki, Bimdi ne yapmalı? Kendı 
ker.dime yola devam edemem. 
çünkü yolu bilmi}'orum, liem' d(!'"' 
onun atını ça.ldığmu zanederlcr 
Ne yapmalı? Klim Klim! 

Aksi seda: 
- Klim! .. diye cevap verdi. 
Mühendis biltün geceyi ka · 

ranlık ormanda, ayazda geçir. 
mek ve b:\itiin ~ kurtlann u. 
lumasm.ı, aksi seda ile zayıf a
tın kişneyişini_. dinlemek mecbu
riyetinde kalacağını düşününce, 
sırtından aşağtğ.l. doğru soğuk 
bir rende geçiriliyormuş gibi, 
ürperdi. 

O tekrar bağrrmağa ~!adı: · 
- KJim! Yavrum! Neredesin. 

Klimciğim! 

~fühendis iki saat kadar ba. 
ğırdı. ve ancak sesi kısıldıktan 
ve geceyi ormanda geçirmek · 
fikriine alıştıktan sonra hafif 
bir rüzgar ona inleyişc benrer , 
bir .:;es getirdi. 

- Klim ! Sen misin, yavrum? 
Gel gidelim! 

- Öl... dürilrsün ! 
- &n şaka ettim, yavnun! 

• Allah beni kahretsin ki şaka 
~ttim! Bende taba:lca ne gezer: 
Korkumdan yalan söyledim: 
Donuyorum 

Klim, hakiki bir haydudun at 
ve araba ile birlikte çoh.1.an sırra 
kadem basmış olması icaıbetti. 

ğini kavramış olacak ki daveti 
.kabul etti ve ormandan çıktı. 

Tereddüt ederek yokus1ma yak· 
la.<jtı. 

- Korkacak ne •ardı, budala? 
&en ... Ben şaka söyledim, sen de 
korktun ... Bin arabaya! 

Klim arabaya binerken: 
- İlahi. efendi, diye homur. 

dandı. Bilmiş olsaydım yi.ız rub. ı 

leye bile götürmezdim. Az daha 
korkudan ölecektim ... 

Klim atr kamçıladı. Araba 
sarsıldı. Klim bir daha kamçı

ladı. Dördüncü kamçılayı§tan 

sonra -ıraba hareket etti. Mü. 
hendis kulaklarını yakasıyla ört· 
tü ve dilşünceye daldı. A:rtik 
yol ve Klim ona tehlikeli görün. 
milyortlu. 
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Spor davamız Yarın Fenerbahçe - Şişli, Galatasaray ·------tra-ş bı-c;akl-arm-ı iste- yin-iz. • 

Beyoğluspor karşılaşıyor 
lki seri halinde çıkan yazımı 

hulasa edecek olursak. d~mek 

uıtediğim şu olur: 

Bizde, her önüne gelen spor 
davası diye bir şey söyliyor, her 
hangi bir mrluk bir takım fikir 
müna'<aşalarma sebep oluyor; ve 
sonunda spor davası diye bir 
dava ortaya çıkıyor. Bana göre 
böyle bir dava olamaz, idari a. 
ciz bunu söyletiyor. Buna da se
bep beden terbiyesini anlama · 
mak ve yalnız spor diye bir he-

• def intihap etmektir. İdarecile. 
rimizdeki hata işte bu noktada
dır; Beden terbiyesınin ta ken· 
disini unutmak ve sporu gaye 
edinmek! Bugünkü maarif, spor 
işlerinde iki sınıf doğurmuş· 

tur. 
A - Tahsildeki gençler, 
B - Tahsilde olırnıyan genç. 

ler. 
İkinci ISIDif merısuplan beden 

terbiyesi mükelefiyeti ile çok 
idealist bir tarzda yoluna gir -
nıiştir. Birinci sınıf ise · ki bu 
temeldir - bizi ali.kadar ediyor, 
üzerinde durulması ve işlenmesi 
en lüzumlu olan kütle budur. 

Çok satlıt ve kısa bir tanda 
nazmı vaziyetinde olan iki §ehri. 
mizf tetkik ettiğimiz halde bile, 
mekteplerimime beden terbiyesi 
namına hiçbir şey olmadığı ne -
ticesine vardık. işte bana göre 
spor davaınızm halli yani, bu 
manasız terkibin ortadan kalk · 
ma&1 içi.G yegftne çare genç nesle 
''Beden terbiyesini" anlatmak~ 
onun metodlan ile nesli hazırla. 
mak lblmdır. Bu nasıl olur? 

Maarif her şeyden evvel ''be • 
den terbiyesini'' fizik, riyaziye, 
coğrafya, taıbiiye gibi, hocanın 
ve telebenin mes'ul olduğu bir 
dE:ra halinde okutulmasını pren
sip -olarak ka:bul etmeldir. Bu · 
nun için Uç kademe vardır: 

A - nk tahsil çocuklan için, 
B - Orta ve lise gençleri için, 
C - Üniversiteliler için. 
Birinci kademede C}OCUk beden 

terbiyesi prensiplerini ve metod
lannı hazmedebilecek ve onu is. 
tiktaldeki sosyal hayat için doğ 
ru yol olarak kabul edecek tarz 
da bazırle.nmabdır. Buna "Ha -
zırlama devresi" diyebiliriz. lk.in· 
ci devrede gence heden terbiyesi 
artık doğrudr.ıı doğruya ders ola 
rak - adeta ahlak dersi gibi • ve
rilmel: ve lise hayatında bu hu· 
susta kullanılabilecek bir hale 
getirilmeli. Lisede, ge~lerin 
beden terbiyesi hakkında tam 
bir kültür sahibi insanlÜ alınası 
li.zıındır. Artık, bu insanlardan 
beden terbiyesini ve istenilen her· 
hangi bir spor şubesinin her sa
hasında tam randmanlı bir isti • 
fade ve netice beklemek ne abes
tir, ne de hayaldir. Lisenin ol -
gun gençlerinden memieket mah 
sulü hatta lisede de alınabilir ve 
muayyen bir hayat devresince 
devam ettirilebilir. 

"Güzel bir hulya veya tasav
vur" diye gülebilirsiniz. Fakat 
hiç de öyle değil. Hatta bugünkü 
imkan şartları altında bile müm 
kün olabilen bir keyfiyettir. İzah 
edeyim: 

A - Bu hazırlama devresinde 
çocuk en çok cimnastik ve oyun 
ile iştigal etmeli. Hafif sportif 
oyW:ı ve müsabakalarla onu B 
devresindeki prensi~ ve metotle 
ra alııtırmalı. Yarı sportmenli. 
ğe ajuore bir tanda adeta zorla 
intibak ettirmeli. 

Bil blrlnci ka~ meyi ta+b!kte 
maariflmıs hiçbir zorluk çekmi 
yecektlr eanınm. Yalnız işin en 

mühım ve canalacak noktası şu 
olur ki, bunu temin edecek olan 
öğretmenin cidden işinde samimi 
ve idealist olmasıdır. Bunu ef -
kan umumiye murakabe edebi . 
lir. Şu suretle senenin muhtelif 
ve muayyen günlerinde bu Hk . 
mektep çocuklarına çok hafü ve 
eğlenceli müsabakalar tertip e · 
dip aılelerini bu eğleıı.celere da
vet etmekle ki bu suretle çocukla 
rın beden terbiyesi mefhumları. 
na intibak edip etmedikleri ve 
bu hususta öğretmenin mesaisi 
kontrol edilmiş olur ve aynı za· 
manda samimi bir hava kurul -
muş olur. işte beden terbiyesi . 
nin sosyal neticelerinden biri!. 

B - a) Orta okuldaki talebe: 
İlkmektep çağında sportif ha

reketlerin de dalına beden ter · 
biyesi mefhumlannı gözönUnde 
tutarak adeta tazyik edilmiş 

- as~erl disiplin gibi • çocuk, 
orta mektepte ders mahiyetinde 
beden terbiyesile temasa gele -
rek ;, zamana kadar adapte et · 
miş olduğu fonnlan idrak etme. 
ğe pek hafiften başlar. Şuuru, 
mantığı çalışır. Bu gelişme onun 
da omı oyun zevkinden ayırma • 
ğa ve spor zevkini aşılaınağa 
başlamalı - bu beden terbiyesi 
prensiplerine erişebilmek ıçın 

geçilecek en müşkül yoldur · çün 
kü sporda en muvafık neticeyi 
almak için, oyun ile sporu pren. 
sip bakımından tefrik edebilmek 
tir. Uç sene orta tahsil müdde -
tince tJi1ı&Çı Wen ~ il
mi olarak öğ:ıı:necek ilkmektep· 
ten aldığı terbiye vasıtasile spor 
ideolojisine orta mektepte inti. 
ba.k yolmıa girecek • bu huswııta 
ameli çalışmaların ne yolda ol -
ması lizmıgeldiğini yazarak mev 
zuu dağıtmak istemiyorum - yal
mz neticede §u anlaşılmalıdır ki 
ilk .mektepten orta mektebe ge · 
len çocuk oyun zevkinden inhi . 
raf ettirilip spor mantalitelerine 
intibaka sevkedilıneli. 

23 Nisan bayramı tatilinden isti
fade edilerek, Fenerbahçe, Gala
tasaray, Beyoğluspor. Şişli - Gü
neş klüpleri arasında bir futbol 
turnuvası tertip edilmiştir. 

Bu büyük turnuvanm yarınki 
karş11aşmalar1 şu şPkilde tesbit e
dilmiştr: 

Fenerbahçe B - Galata.saray 
B takmıları saat 13. 

ilkbahar ı 
atletizm 1 

mDsa· 
bekaları 

Beden TP.rblyesı t.tanbul Bölgesi 
Atıettzm AJanlıtmdan: 

27/4/1941 pazar günü saat 10 dan 
itibaren ilkbahar atletizm mUsabaka. 
larma başlanacaktır. MUsabakaların 

nevil •ıi aşağıda yazılıdır: 

Bayanlar: 100 metre uzun atlama. 
gWle 'ltma, katagor! 1 100 metre; ka. 
tagori 2 400 metre, ıııoo metre. 5000 
metre. 

ııo x 400 manialı: 

Gül•~. disk. cirit, çekiç. yUk11ek, u. 
zun, Uç adım, sırık. 

Kata!?orl 3 200, 400, 800, 110 manL 
alı. Disk, cirit, sırık, tıç adım. 

Katagori 4 50, 110 manialı. diJ!k. 
yüks*, uzun. 

BUtUn seri koşuları eeçmeleri sa· 
bahleyln yapılır. önceden BeşlktB.§ta 
yapılal'alt p~mla bildirtlen Ukba. 
Ür ınll.atwAk&lan 8 Qnctl "' 4tlRcD 

katagori l inci ka• A'Ori He 1birlıkte 
bıı bıUi.a Fenerbahçe stadında ya,...·'a. 
caktır. 

Fenerbahçe - Galata.saray te
kaütleri saat 14,30. 

Fenerbahçe A - Şişli - Güne§ 
A saat 15,30. 

Galatasaray A - Beyoğlu.spor 
A saat 17. 

Yannki maçlarm galipleri ara
sında bilihıre yapılacak maçm ga
libi 23 Nisan kupasını kazanml§ o
lacaktır. 

lsfanbul 
al gaıışlar1. 
Gün geçtikçe tstanbul<lıl rağbet 

artan at yarışları bu seneye kadar 
altr hafta olarak yapılıyordu. 

Haber aldığımıza göre yüksek 
yarış ve ıslah encümeni bu sene 
İstanbul at yarışlarmm 1 O hafta 
yapılmaama karar vermiş ve key· 
fiyet alikadarlara bildirilmiştir. 
Bu vaziyete göre bu seneki yarış. 
lar temmuzun ilk haftası başlıya
caktJr, 

-<>---:-

Hilal ıpor klübünün 
kongresi 

Hllil spor klöbü genel sekreter
liğinden: 

Klübümüz nizamnamesinin 27 ci 
maddesi mucibince alelade umumi 
heyet ıçtimaı 4 Mayıs 194 ı pazar 
günü saat 10 da klüp binasında 
yapılacaktır. 

Kayıtlı azanın tayin edilen gün 
ve saatte teşrifleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - İdare heyetfnıa mesai ve 

mali raporları, 
2 - Hesap müfettişlerinin ra· 

porlan, 
3 - İdare heyetinin gecen dev-

re muamelltmdan dolayı ibrası, 
f - tcw-e l\•:vetı aeç1m1. 
5 - BUtçenin tasdiki, 
6 - Beden Terbiyesı kanunu 

hükümlerine tevfikan klüp ismin· 
de tadilat. 

Yeni !V epiyat : 
, ______ _ 

TAKSiM f·\ Tababeti Ruhiye 
Proıesör .Mubar Oııman Uzman 

GAZiNOSUNDAN L 
Çalgın müeseeselerin kapanma sa-1 
atleri tahdit edildiğinden bugünden 

<Akıl haslatıklB-) eserini, yeniden 
gözden geçirmif ve yeni bahialer llA. 
ve ederek Uc;:Unctı defa, Univenılte ta- j 
rafınd.ı.n bastmlmI§tır. Yalnız doktor 
lan değil, okuyup yazanların, ediple. 
rin bUyük bir rağbetini kazanacağın
dan emin olduğumuz bu kitabın ilk 

Bu suretle ideal için ilk adım tabılannı temin etml§ bulunanlar bile, 

atılmış ve ·8l'tık inkişaf safha - bu UçUncU baskıamı eJde etmekten , 

iUbaren pavlyonumuz da diğer aa.. 
lonlanmız gibi saat 20 den saat 24 e 1 
kadar sayın mUşterller'.rnlze açık 

buJundurlılacaktır. Dana, mllzlk ve 
varyete, ôğle yemekleri için kışlık sına girilmiş olur. kendilerini alamıyacaklardır. Bır ilim 
ve yazlık bahçelerimiz işlemektedir. 1 B - Lisede talebe: kltabınm böyle blr UçüncU baskıya 

1'- :-M .... f! • eden mazbu olması, profesör Mazhar Os. 
.1o9te lise ~9G'- temın reon t zmanı blhakkm tebrike rlpl'-er, 

yerdir. Yani inkişaf devresidir Okuyuculamnıza tavaiye ederiz. 
bunu böyle kabul etmek bugün 
kü spor işlerinde yapılan hatayı 
ilmt cepheden görebilmek de • 
mektir ki, bunu idrak ettikten 
sonra iddia ettiğim gibi "Spor 
davası" unutulur ve gayeye yak· 
}aşmış oluruz. İnkişaf devresi • 
nin ameli çahşınasmı anlatmak 
yine mevzu dışma çıkmak olur. 
Onun için yalnız beden terbiyesi 
tasnifine ve safhalanna göre in
kiş&f devresinin hangi safbal8l'
dan ibaret olması ıam geldiğini 
söyliyeceğim. 

İnkişaf devresi ki esası ihtiva 
etmeli. 

1) Beden terbiyesi kültürünün 
lisede orta mekteplerden daha 
geniş, daha ilmt olarak ''okutul· 
ması''. 

2) Oyun ile sporu birleştirip 

"terkip edip" ilmt cimnastiği tat 
bik etmek. 

İlmi cimnastik ifadesi bizi 
münakaşası elzem ola.n ve tatbi
ki lizııngelen "yurtta" bir keyfi
yettir. Fakat netice itibarile a · 
meli çalışmak safhasına giroiği 
için şimdilik bundan sarlmazar 
ediyorum. Oyun ile sporu terkip 
etmek keyfiyeti, memleketimizin 
sporatif daha doğrusu beden ter 
biyesi bakımından neticeye ve 
~yeye varal'llmek için son atı . 
lan adrmdır. hamledir. Artık ke· 
mal devresine girme ve spor· da. 

va.mızın sijinme a.milidir. 
C- Üniversite gençleri: 
Artık elimir.de yetitmiş-ve oı· 

gun gençler vardır. Bir ml\hen • 
dis bu bahsin velhasıl kültürlü 
bir insan gibi yaptığı bu işte şu
urlu ve ilmi esaslara dayanan bir 
kütle vardır. Bundan üniversite 
oyun vesporu tertip ve cimnasti I 
ği !atbik etmek. Fakat bu defa 
ancak hedef (spor) olmajt Uzere 
çalışmalı ve teşkilat kurmalı. 

Artık sporun ve rekorun za.. 
yi oluşundan korkmak abestir. 
Çünkü sporun da ve rekor ga · 
yesinde olan g~nçler ~urludur 

Ye bir asker giıbi ideaf uğrunda 
18.zmı~elen prens1pler'e yetişmiş 
tir. Bu askerin harbetmesinden 
korkulur mu artık! Türk askeri. 
nin harp neticesinden şüphe e • 
den "gafil var nıı? Asli.! Ni9in? 
Çünkü askeri beden terbiyesi 
meflıumlarile yetişmiflerdir. Be 
niıme bugüne kadar bahsettiğim 

Duktor A. Emanuel:dj 
81rkecidekt muayenebaneatnfn 
lstimllki dolayı.aUe ayni sıra1a 
Merkez Lokantası üzerine nak 

!etmiştir. 
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Nuri Beller 

Siıılr ve Rab Baetalıklan 
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Kııayene ea&Uerl: ıe dan 20 ye 
kadar 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

Ueyotlo Parmaklmp1, iman eokalı 
No. t. Tel: '1811 llaayene ve ber 

t8rl8 ık amell)'atı fdrara lclD 

beden terbiy*'si sivil beden ter - '•••••••••~ 
biyesi idi. Ve sistemin nasıl ol · 
ması IA.ımıgddiği hakmda fikir. Or. K.emôl Ozaan 
lerimi söyledim. Askeri olarak a : . 'rar yollan haıtahk-
sırlardanber isbat ettiğimiz bir 
kuweti sivil olarak niçin edemi lan mütehauuı 
yelim! F.ıdemediğimiJıin sebebi ...,,.... ....., v.Mlıll .., .. 

bana göre spor davamız mesele- i 1 _,... Pa "VI oaıo tNWayaı 1 
sdir ki. artL't ha.Jtalr'k telJ]ıiı e · . ~""' - --e.: unıı 
dilmil}tir." Bana göre! _ 

lstanbul Beled.lye•I 
ııanıarı 

İtf'ilye Hali,: mota1ünUn n>akınc aksamının tamiri 2490 numaralı 
nun 46 mcı mJJcies-.. • ln B fıknı.fı.nn göre pazarltkıa yaptmlacaktır. 
bedeli 698 'ira lıO kuruş ve teminatı 104 lira 78 kuruştur. Keşif ve oar 
zabıt ve muamelat Cl~idilrlüğll kaleminde görWebllir. İhale 24.4.941 perşe 
günü saat !4 te damı! tncüme~dı; yapılacaktır. Taliplerin teminat mak. 
veya mekr.\ıpiıı::ı ve 941 ;:ı.-ılına alt ticaret oda'lı vesikalariJe ihale günü m 
yen saatte iairoi encümende bu·L•n.r.aları. (3088) 

Devlet Dem1ryoltan ve Limanları 
ifletme Umum idaresi ilanlara 
Muhammen bed ... lı (2000) lir olan 100.)() adet 25X300 m/m eb' 

iki ta~anı demır testcrl' lA.ma.ıı {9.5.941) cuma günü saat (11\ anl 
Haydarpacıada gar bıııası dahlllnd ki komisyon tarafından açık e 

usulile s.ıtm Lma.ccıktıı 
Bu işe girmek istiyenlerin ı 1:10) liralık muvakkat teminat ve k 

tayin ettfğı ve<ıcikle blrllkte eksiltme günü saatine kadar komtsyona m 
caatıarr lı\Zmı~r 

Bu işe e.ıt (lartnam ler komisyondan pa .. asız olaı-a.k 

••• 
Mu~mmen bedt li 4420 lır.l. ( 40) kuruş olan doktor gömleli, ope 

ameliyat gömleği ve bnlilğU, dC'l.tor Bonesi, hemşire ve bademe 
pijama, iş gömleği, asçı caketi ve göfilslllğil, hamam bomos, ailecek, 
örtUaU, masa. örtüsü, pe<_;ete, havlu ,.e kısa don gibi muhtelif miktarla 
kalemden ibaret malzeme ve 0şy:ı ( 29.4.941 J salı günü saat (15) on 
Haydarpa.şa<l.ı gar bınas• dahilind ki komisyon tarafından kapalı zarf 
le satın alm=>cukttr. 

Bu ışe glr:nek iı.tıycnlerin ı:~.H) !ıra (53) kuruşluk muvakkat 
kanunun tayın •ttiğı verikalar•n t kllfl rini muhtevi zarflarmı aynı gUı:ı 
at (14) on du de ka"'o.r kamiAyon r lsliğı.ne 'ermeleri IAzımdır. 

Bu işe cıi~ şartııamelet komi y ndan parasız olarak dağıtılmakta 
(2820) 

r-t;tanbuı Levazım amır iğinden verilen 
l.... harıci askeri kıtaatı ılAmara 

Be!rerl u tı;ın 6000 a et h yvan çulu satm alınacakbr. 
lıı 1<~ !B.1M?"'flıtıarte g1lni!"'Sattf 11 de Diyarbakırda'RIPW,..ml 

ma ko-nı.syonunda yapılJ\caktır. TutarI 40.000 tir& kaU temillab 6000 
NUmune ve şartnamesi J>:omfsy,,nda görülür Talipleriıt bellı vakitte ko 
na g lmeleri. {2299 • 3143) 

1'W'ldfe 1ıam.aarıyat1 

ZıRAAT Bı'\NKASI 
~urwu~ ta:-ıhı 1888. - :)erma_, ... ı ıuo.ouu,uuo l'iırk 

Şube ve Ajans adedı: 265. 
Zırai tlf tıc:ari '•11 rıttıı banka muamelellri. 

Pw.ra ımtktlnmleft tll.800 llJ'a Uıramlye ftl'IJOI'. 

•raat Bıuık-..mdl ıı:umtıarab "°' Ot~ taaarrut be""• .. '·-clıt • 
5C l1r&sı WJwwıJara eenecıe • :2eta ,.,.ldleceJs Kur'a De.,..._ 

pt&Da rGre i.kruntye dağJt.ılac" ·ta". 

e Mled 1."8 llnldı UOG ıtn 100 aded IG .......... 
t • l5IO • 1.000 • UO • IO • ... 
• • ~ • lJlll • 188 • '?9 • ... 
.. • ıo:ı • 6.00I • 

OIKK.A T: Beaapl&rmdalef paralar bir ... içinde l50 ..... 
ıDfmlyeDJen Ju&aııye cıttııgı takdirdi 1lı ı& tazlaalJ'le 

Kt!~i''"'~r: ll Mart, 11 Bazlran 11 E~IQI, 
rinde yapıl:rr. 

VAKiT matbaas 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yenide 
açmıştır 

Kitap, mecmua, sazete hasar. 
Tabiler namına dizii iRleri .tir. 


