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Rnadoluva gidecek ilk kafile 
3let aAşam: 
'5- ~ _...._.... 

Elen 
Milleti 

Bugün uğradığı darbeyi va. 
zifesini beserlyct fevkinde 
bir azını ve cesaretle j'a eL 
mL- olan Elen milleti, şüphe
siz ki büyük bir sükiın ve 
vakar ile karşılayacak ve 
mucadelesile her ?.aman if_ 
tihar edebilecektir, 

Y:azan: 
8aseyln Cahlt 'Yalçın 

,. 

. ' 

Biletler llagla 
tevzi ediliyor 

Vapurun bütün kamaraları 
lohosa ve hastalara 

tahsis edılecek 
ilk vapurun 1 Mayısta 
hareketi kararlaştınldı 

Vla,et beyanname ekipleri dllıı 

bayram olduğundan çabpa.DıJ§Jar ve 
bR al>cthtan itibaren tekrar faaliyete 
başla "W§l&rdır. Bugtın 110Z1 listeler ha. 

arlanacak " buiıJarm bir ııllshaal 

kaymaluı.rolıklara., bir nUab.a.aı de-.; ı t 
deniz ve demıryoııan JDildllrlilklcr . 
gönclcrll~cekui. 
lşin buridan aonraki aafbasmuı h Ki. 

vasıt&Jı.rmm hazrrl•mnas ,.. yolcut~ 
r& tebligat ppılması MfkD. ·~ 
d~ . • 

l~Jen milleti altr aydan beri harbe
dil or. Kinıc kar<:oı! On milyon asker 
ı:ıkarnbilcc<'ğini söyliyen 45 mil
l oıılu'k Jtaıs·aya kaNı '\'C son ~. 
lerde do yüz m1lyonluk Almanya. 
l'a karttı. A nupa. \"O Afrikayı 
hildllderl ,.e istedikleri gibi sevk 
\ e idare etmek dan.-.ito ortaya. 

--Al /J! fJ) /Jct/Oli 

Sovyetler 
UZAKŞARl<'TAN 

ÇEKMEYE 
BASLADI KLARI .. 

orduların t 
Basarabya 
ile Sovyet 
Polonyasına 
sevk ediyor 

DJğer taraftan devlet denizy~ 
ldaresı ıa.zungeıen hazırlıklan ikma! 
etmi§ ve nakliyata 1 mayıstan ttıtıa. 

ren ba.§lanmaaı kararlqtınJml§!z 
ı mayısta nakledilecek olan vatan~ 
lnr, vll~yetln deı:ıizyollarma g~ 
eliği ilk llstedekUerdir. Bunlar, Zan. 
gul~ ve Sa.ırunma kadar olan ~ 
lere gıdecek veya buralardan tren YQ. 
ıu ile Anadolu içerterine lıai't?ket ~ .. 

ı:ıkan 'e yüz elli milyondan fazla 
rıürusu olan bu iki büyük de,·let 
karsNmda }~len milleti bütün dün. 
l a~'l lıa:1 ran bırakan bir mnvaffa.. 
kı~ et 'c scc-aatlc çarpıstı. içinde 
l aşadığınıız, sahltll olduğumuz bu 
\akıanm aznnı<•tlni \C manasını 
1 ihinler bircll'nhlre lii3 tJ.il«': ka.\'r&... 
lıunı~or. ~ynı zamanda bıı ~ ...... 
tıısmanın .\iman \C italyan ıscfle
ti iciıı Meta mah<'1ıhlyetlc dU,ü· 
llülnıesi Jizm1,çok küçük bir hare. 
ket olduğunu da unntmamak foap 
eder. Fakat italyanm iciz kaldığı 
'e bütün ı>re-;tijini kaybettiği nok_ 
tada Almanya. imdada. k~mağa 
rııecbur oldu. 

Ya-istailda 11Rıtıt.emet flfMap ~ De Ain.a tMl'nıg ~ - nıa'mtltılttaft pıldllrlem wd ut ..ta 
lın'akluak m<"r~"'t:lnoo kıi.t;tıklan tınaııGea Yuma kôvvetıertnin bnlun(hal;lan me,;kUeri götıtorir ~ - ., . . . 

Yunan· Başkumandanhgı 

EPiR 
}~len milleti be-.eri;\ et tarihinde 

l'n iftihar •dilett.k MCYkiJerdCn ordusunun 
birini 1 g:ı.l ediyor. AHupanm ilk 
l\a~-ııaı,'l odur. Buı:ün Elen milletL 1 t ı • 
ııı enııt!'.t iı;in u~r:\!.30 rejimler};. .. nası es ım 
1~n mlllt•I inin d1inyaya. ~etirdiği 
trıedeniyd t.ı•lckkür , . .,, ahliı.k kıy. oldug""" unu 
tlıı•tıerlnin' d<ı dii)manıdırla.r. E len 
ltıilleti bu~ün rntanmı müdafaa e_ d 
df'rken ecdadmm dün:\'&ya. he. bı· ı iriyor 
diyo ettii.ti ebedi prcrı-,dplcri de 
l<1trtarmağa çahsıyor. ---0--

l<'akat in nnıar ne kadar kahra- · Teslim anına kadar 
illan ol..;alar, dP .. tan dtwrintn bari. ltalyanlar yunan 
katar , aratan sa.hsiyetlerini tekrar 
h-.at~ıak lrn ,; .. umİa ne kadar mu. topraklarına henüz 
' 11 ffakı~ot ~ö-.te~eler her ~el"'in girememişlerdi 
~lr haddi , ardır. Altı rnilyoluk bir 
ıısan klitle<ıi zamımımızm teknik ~ Atina, 24 (~A.) - Yunan ;.,aş 

Tobruk 
müdafileri 

YUNANiSTANDA 
ingilfzıerin 

y,eni 
Bir çıkış hareketin- · mevz~ıerine 
de 15 O O esir aldılar Büyük b ır Alman 

· -o--

.ltalyanlar esir düşen 
kendi askerlerini 

bombaladılar 
Kahire, 24 < .A·) - lngilıuer 

Halen Sollum ve Tobruk mmta.ka. 
larmda mahalli taarruz hareket _ 
terinde ilk teşebbüsü . ele· almış, 
bulunmaktadır. . 

taarruzu bekleniyor r 
Londra, 24 (A.A.) - Röyter a

jansınm İngiliz kuvvetleri nEl'7Ain _ 
deki hUSUBi muhabiri Yunanistan. 
da. bir yerden bildiriyo'r: 

toklaoım, 24 (A.A.J - Röyter: 
,Demokraten gazeteeinin Berlbı mu. 
habirl diyor ki: 

(Del·amı 4: üncüde) 

erk olanlardır. ' 

Dcnleyollan nakliyat için '"Tırhan.. 
".Aııka:ta" Ye ''Aksu,. vapur.larmı taba 
siB etmlş bttlunma.ktadır. Yolcular sa. 
dece güverte ve ambarlarda seynb&t 
edecek, k&mara.ıar mUnb&sıron Jobu. 
sa kadmJara Ye hastalara tahsis otu.. 
nacaktır. Kamaların hiçbirisi ücretle 
,ı.-eya lıCl'haııgi, 'ti3.§ka bir scbeble kim. 
"SC)'8 ~caktır. 

'ômliZ:yblları fdareat bU sa.hah, tesblt 
ettiği bu esaslan örfl idare komutan.. 
lığına ve vllAeyte bildirmiştir. 
Kaymakamlıklar, ilk listeye dahil 

vatanda.şıarm biletlerini bugtin dağıt. 
mıığa ba.şlıyacaklardır. ı mayısta. yu.. 
karda isimleri yazılı vapurlardan bir 
tanesi. hareket edecektir. 

'asıtaıarının en mükemn1eli ile kumandanhğmm dün akşam neş -
lrııisellah ,üz <'ili milyonluk bir . rettiği 181 numaralı· tebliğ: 

Pazartesiyi salıya bağlayan ge
ce yapılan Tobruk hücumu çok şa.. 
yanı memnuniyet olmuş ve İngiliz. 
lerin müdafaada. faaliyetsiz kalma. 
drklarmm bürha.nmı vermiştir. Öğ 
renildiğine göre, düşman, bu uruç 
hareketinden sonra Tokrulı:a geti
rilmekte olan 400 kişiden mürek -
kep bir esir grupunu, bizzat kendi 
askerlerini bombardıman etmiştir: 

Yunanistandaki. İngiliz ordusu 
yeni mevzilerine çekildikten sonra. 
da krtalarmıız .Alman ileri kollan· 
nı şiddetle hırıpalamak v hususunda 
büyük bir azim.ve.cesaret göster_ 
mekte devam ediyorlar. Alman kuv 
vctıerinin çok genicı mikyasta J·e. 
ni bir· hücuma. geçmeleri her an 
bekleniyor_ Bizim askerlcrimiTjn 
kuvvei ı maneviyesi fevkaladedir. 
Alman tayyareleri asker fahşida. 
trmrzı sabahtan akşama kadar bom 
bardıman ediyorlar. Alınanların 
eline esir düştükten sonra kaç _ 
mağa muvaffak olan iki İngiliz as
keri düşmanın nakliye kollarmr 
himaye ,etmek zahmetine katlanma 
dığmı söylemişlerdir. Almanlar her 
nevi malzeme ile toplan ve tank
lan yollar üzerinde karmakarışık 
bir yığın halinde bırakmakta beis 
görmemektedirler. Bu yığınlar bit 

Akım \'B punı Galam nbtmunda. 

kütıe ku~ısında iliniha:ve muvaf." Yugoslav cephesinin-beklenme. 
lakıyl'fü• ·~rın.,ama?:. • filk inhilali. Alman kuvvetlerinin 

.lst<> hundan dola.)ı<hr ki, Elen (Devamı 4 üncüde) 
l'rıılleti ağır bir darbeye maruz 
~aldı. Bundan dolayı hissetmiş o
. ıt.<-ağı ıu•ıyı anlıı.nz ve ona biz ele 
''tlı:ak ed<'ri7. 1-;ıen milleti e miniz 
~· hn de, Ier mfü•adclesindc gös. 
l'tdiği ruh büyüklü~öoü daima 
~Uhafaza edecektir; onun uğradı. 
l,.'l bu felirket J..-u\ ,.ci manc\i'.l·el!>inf 
hiç kınnı,·ac-ak bilakis kendbi için 
tı· " ' artıruıacıe yeni bir cn<'rjinin kay-
tlağrnı \ uc~de getirecektir. 

\'unan hükfunett Girit adasma 
~l'kllmek gibi bir ihtiyat tedbiri 
ltihay ediyor. Harp <'CJ>hesi Ati -
~~~a pek ya.klaı;tıji;ı bir smida h ü. 
b~l'll•·tin daha sükün i-:inde <;:ahşa._ 
•lce<•i;'i bir ycrd ç~dlmE>si a.m da 

111sa. tabii idi: Ebedi Yunan vatanı 
~lllıakkak ki, kn.ti ve nihai gale -

11 
Ye kadar mücadell.'ye deYam e. 

f'cektir. Bul'iin uğradrğı darbeyi 
'a7.İfesini beserh·et f<',·ldnrle bir 
~hn ve cesaretle ifa. etmiş olan 
~~"n milleti, ~üphesh: ki büyük bir 
llkfın \e vakar ilP ka~dayacak ye 
~11C&del~Uc her zaman iftihar e. 
%Ucc~ktir. 

t1 ~o an da"-ikalarda kalhimizin 
(1 Gst.lantınzla hirUkte ~arptrğmı '\'e 
~lllarnı elemi bizim l~in de bir u,_ 
ra, ~kll ~ttibrinl temin ederiz. 

Alman 
tayyareleri 

Yunan limanlarına 
hücum ettiler 

----0--

Bir Türk silebi de • 
bombalandı 

Atina, 24 (A.A.) _Yunan umum1 
emmyet nezareti tarelmda.n dün ak. 
şam DE>§redllen tebliğ: 

Birçok Alman tayyareleri biriblri 
ardından dalgalar halinde gelerek Pi. 
re, Sa~nıin, Atik ve .Mcgara mıntaka 
tarma hücum etmişlerdir. 

Atılan bombalar deniz vasıtalarma 
\'e blizı te'sisata oldukça zarar wrmi~ 
!erdir. İnsanca. zayiat azdır. Blr Al
man tayyaresi Ege denizinde bir ada. 
ya dU~ll§ 11ç. kl.Jiden mürek kep mO. 
rettemtı esir &lmmışttr. Koreııt mm. 
takasmıı da bombalar atıımı.- d& 
ba&M' " :J&yia.t olmamıştır. 

Jt0SJ<~YİN CAIDT l'f\.L(,)(N I .~ 4 iW.iKlıe), 

Bu salt gecesi hunıeu, yapılan bir 
çok huruçlann en sonuncusudur. 
Bu huroçlar esnasında, ekserisi 1- · 
taıyan olına.k üzere 1500 esir alm. 
mıştır. 

(Devamı 4 ünciide) 

üniversitede 
imtihanlara 

bu sabah başlandı 
Bu sabahtan itibaren Üniversi

t.ede eleme imtihanlarına· başlan. 
mışt.ır. Hukuk ve ikwat fakültesi 
elemelerine yarın ve pa7.artesi gU 
nü devam olunacaktır. 

Elemeler mayısm ilk haftasmda 
talebeye blldirilecek, müteakı"ben 
sözlü imtihanlara başlanacaktır. 
Tıp fakültesi yurtlan ile Kadirg& 

talebe yurdu 15 mayısta kapana. 
cak. ve yurtta buhman taJıebe l 
m~Ueri~ ~.. .ı 

(Devamı 4 üneöde) 

35000 tonluk 
İngiliz dritnotu 

do~anmaya 
iltihak etti 

Lorıdra, 2.J (A.A.) - B.B.C.: 
Beşinci Jorj smıfmdan 35.000 ton. 
luk Prince -0f Vale dritııotu İngiliz 
donanmasına iltihak etmiştir. 

Kol bacak kesip 
parka bırakanlar 

Zan altına alman iki erkek ve bir kadının istİc· 
vabma devam ediliyor 

Bu esrarh facianın bugün 
aydınlanması muhtemel 

(Yama 4' iiaciide) 

·-------------. 
Türk kadını 

vatan 
müdafaasında 

: 
! 
! . 
~ 

! . 
i 

t 
1 1 i istanbuldaki faaliyeti ı 

1 
tanzim İç~ teşekkül ! 

eden komite f 

1

1Bu sabah da çalışmalarnal 
devam etti 1 

1 Halke:;:;;:;-e müra-I 
! caatları karşılamak ! 
f üzere bürolar Is 

i kuruluyor . . 
Vatan müdafaasında. vazife a.. 

Iacak olan müşfik kadınlarımızın 
faaliyetini tesbit ve tanzim için 
teşkil olunan üç kişilik komite 
dün ve bu sa.balı da ~JŞrn3lan. 
na. devam etmişti?'. 

~- .. fı1Mıiiı1e1 



BVYVK KORSAN ROMANI 

8 Yazan : ••DIBC:All llan.I 

Küçük Omerin sevinci sefirin eevincinclen daha aa 
mimi ve temizdi; o da Ofelyayı daha sık göre
ceğini dütünüyordu. Bu hal bir taraftan ona tat
? t bir heyecan Yerirken bir taraftan da ürlCJtü
·;ordu. 

-a-
HEllO VE LEAllfD8-

Havalar yeniden dttzelfnce O. 
telya kotnuım provasında ııizgi

ra karlı kanatlanmağa hasır, ko. 
caman blr martı gibi ~rUnmefe 
başladı; u d sık ıık benr 
berlerint ıy rl&rdJ. Omeri p • 

ğırmıılardı; o, entetesinln yasağı. 
nı aöyllyerek öztlr dlll)'ordu. J'a .. 
kat her fınıatta atma blnlyol', 
Dra.ke'lerin vilWarma sldiYor, 
Artllrll buluyor ve cıınuııla konu. 
&urken aözlln Ofel;,aya pgm4'8i • 
ni, bu mevzu Uzerlnde durmayı 

heyecanla istiyordu. 
Bir gun ona tıorclu: 
- Jll lılakoley Jdmdlrt 
- Ofelyanm amcumm oltu • 

dar. 
- Niçin ona alçak herif, c1iJor. 

da! 
- Makoley alleai üç kardettl 

Ofelya en Jdlçtlğilnüıı km, JII en 
bllynitlnün oiludur. Ortancuı 

mngtn bir lorddu; varis bıralr:ma -
ela. Ofelyayı gak &eTdlll " .JDden 
11efret ettiği için &lmeden nvel 
malbrmm hepelnl ba lma 1nralr. 

•llJ. fakat bu vaaiyetllli bayatı • 
Dlll .. 80l1 daklkalarmda pçua 
s6ylediği halde YUtyetmm..a 1ok 
edllmlt; faydur ohnactı, Oteı,a u 
CÜ ~ alabDeeelıtlr. .JB .. 
aa razı def:Ddlr, bepslne IÜlp oı. 

mM lllteınlf ! Bir ıt.Qete ~ 
tam dadmmı elde e4eNk •a _. 
hJrletmeğe ça)J9n•; - de'dhh 
ölrenilm1f ve dadı idam olunnı111. 
JI, Karnovfl Jı:tJDtlulanda - nu. 
udu bir adamdır. Ofel)'Ullll u • 

ntll onu mubafaa edebllmü 1 • 
~ Briltole •aom.. onda Coa 
l:yr ile t&1Ularü wlelllnJtl 

- Ya!.. O bdm 8llDelıl mldirf 
- Evet-
- Cak onma is brcltll 4e1D 

demek! 

- Dejlldlr. 
- Ya ArbellT .. 
- o da... ........ 
- aeoen -• JR lhb!er bu. 

raya I* mektap JmD11. Ofelp 
üe wl818ek .......,.., • tekit 
kabul ol•. ? ... ~.....,. f. 
aerlndeld llUlarmda ............ 

111, "rUC8CID- -- knJdaa 
bu h ....... alalılleeslllll .... ...... 

- Ne cevap verclDerT 

- Cevap vermediler. ' 
- Jll D&8ll bir adamdlr? 
- Ben ı&rmedbn; ~ 

- Pire ild ku1ag boJmada. koca-
... katalı, ıunda .antlı bir he-
dfmil; gGren 'korkarmııl; daym 

lral blrbıcl Cat'ID ... Beyiıll lmlt. 
ejer bByle OlmuaYIDJI, Cclll Eyi' 

toktu Loadnııda daha .,. bir ... 
.ıfeye, hiç oıma.. 1l'rama, yahut 
Bollandaya tayin edllebillftldt. Bu 
Nda makta tvtnbnam ba ybde. ...... 

- Ona ıı:,r ıı,z.-. • s nan 
Wll mi! 
. - lstanbaJdan Pkf.yetl )'ok, JA.. 

- .il beoenml1or. CeaJtr kor
Mnl&rmm Jqillıl pmlleıiııe aal
clnmamalan için ferman alamadı; 
•OslOımanlarm İııglllzlere olan bir 
QOk bOrtlan meMIMIDl hallede
mecil. Poloayalı emteri 1ert.t 'bl· 
raldJruDadı. Buııdan eneıtı lleftr 
Pol P!ndar ba )'belen geri ~ 
nlmJt! 

- BunJan Deredea bfll)"Ql'llUll? 
- Babam lltyltlyorda. l:nelkl 

......_ Olm8s Melmlet p._. onu 

CftlıllmS lımlmut: Çelebi AH Pa
.. batla Jal'ID cllyerek bbul blle 
etmemJt! 

Omer fnslUs MftıiBba muvdak 
absrnzr Jsıli)e;ılv. Batti: 

- Ealttem OM yardJa et.le! •• 
Diyordu. 
Con Eyr'ın tercümanı Aleksia 

bir cuma günü konağa geldi: he
diyelerden dolayı tetelddir etti; 
bir aralık selimlrkta bafbq& kal
dılar; D" kon111tuklan anlaşılmadı; 

ilkin ertesi cuma Hoca Ömer efen· 
di RUatem ağa ile birlikte Göksuya 
doğru bir at ıezhıtisi yaptı; ak

falll Artür oradıt İngiliz sefiri ile 
ke11d1 bPJ>umm hocaya rastladık
laruu, at üstünde ve büyiilı: bı · çı
tıa!'Dl aıtmdıt on daktka kadar ko
nqtuklannı, sonra ilı:J tarafın da 
üai iatikameUer1e gezintilerine 
devam ettiklerini eôyledi. ömer 
bu haberi iyi kartıladı. Fakat ODU 

ud sevindiren haber başka idi: 
Con Eyr ve allPsi o ~ r. 0 nin yazını 
O&lada ıeçtrmek iıltiyormq; hat
ta timdi Dimetokada sürgün bu
lunan Mkt laulıuker Mehmet e
fendlııln kötkünU gezmJe. Faıkat 'lu 
t6şk denhıden ve Drakelerden u
akmıt. Vilyam Dralte onlara za
ten pek genit olan 'kendl villiamm 
bir kı8Dll1U vermek teklifinde bu· 
lunmuş; seJir bu teklifi ideta se
ftiçle karplaıılq; c;lnktl bir TUrk 
Jrıonaimda. Tlrk ve llllm Adetle
rine göre ya.pılmış bir binada is

tediği konfonı bulanuyacalı llP
ıa.ı.cıt. Llkin se.ruin am1 maba
dmm Boca Omer efendiye yakm 
olmak, onunla ~rlpnek ve 111tına
•bete bulmamak okluiaıP. fQphe 
edlleme.U; _.._pek~ gör-
mek lizundı. 

Kilçü ömerin .sevinci sefirin 
eevlnclnden daha samimi ve tc
mb:dl; o da oreıya•yı dalta sı:'k g~ 
recettnı dil1Dnllyordu. Bu hnl bir 
taraftan ona tatlı bir heyecan ve-
rirken bir t.ar.ı.ftruı da UrkUtüyor
du. Hoca ömer Efendinin teeek
ktlr hediye.a vermeal onu tatmin 
etmemftti; kend18l de bir teY sen.. 
dermek iatemJftj; ilkin ne verme
Uydl w bunu nuıl yapmalıydı! A· 
.ı. renç Jm bana naml kartılar
dr: eaJtteet ve halalı ne derdi! 
T8f1U sGre tedbtrll ve alır bir ka
nkter abJbl olclufa Jt;ID fhndDIJı: 

.. bnn~: 
- Vedam Jd 1akma •elbW

lar: - .. '6rllmü ....... °" 
laeald:lr. Artar 111 " um1111lu bir 
ooaaktar, - .... ba _ .... 
aba halJWe e1Qlllt ftllffllllnl ,.. 
pahmr! 

(Devamı Vtl1") 

Yeni Sabala 
BB1ıeJ1a Oıldt Yalçm, •'Alman aya. 

• faal119U. lıqlıldı mableuwde Tay. 
m1e gaaetealnln ajaum.nakleWft bası 
haberlerini hab.la mevzuu yapmakta. 
dır. HU.Jia cablt Talçm Tayml8ta 
fU sırada .AlmaDyamn hpuya, 8oY-
71tıer HrJJti n Tllrld19Jw lral'lt .aya. 
ııl fa&!l:ret ve tuytJdD1 arttırdığını 

yudıtnu, Tar~ bir ademi teca. 
Ytls Jnlala tekJUI lçlD ~ ,.. 
pddltma dair haber w mOtaı..lan 

dkrederek dlJW ld: 
"'Alamıyanm Ankara ........ ... 

pen at'lllAplarmm Vlyanac1a ........ ... 

tınlwk Y ..... vya ı-7 .......... da 
....... baım.c.tma dair plıen tdınf. 
larllelıllllllıa ............... 
tıeldlft aJ'Mlllcla Mr ml'anW lııala. 

~ \"O VOD PapNbl SWo rdell 
1ıa ı.pta llOD •"nwuan ..,... dltO. 
dlelıımr. ~ .......... --
...... ademi teıc:avtls mleüı yapdae&. 
....... ~~Ay. 
m ......._ ııwlılııııllf 'lllıtler ~ 

yolarmdan da tıeknır 7 JW• .&-. 
fdıyor kt mAlecıe aıalAm heanlııal ...... 
blf.lerinclla cıkanlaa adi ~ 
blrt ........... .... 

RMml ftltr ................ ..... 
mlealu .......... .. .....,. laMlar 
9'tk6ta ................... _.. 
............ delwU ............... . 
Zatım llenöz Alnmllara lııuutk de\
............... .., .... lılr ...... 
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Bu sabah baılayan 

• 
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mezunu gavru.ga kabul. etti 

'!~:e «~!:.:1:~k 23 nisan yurdun her tarafında 

Yeni et 
narhı 

Kasaptan 
memnun 
etmedi 

Baft ~ bava gedikllal yet!f. 
tJrmek a.r. teaia edUen İDönQ kam. 
pmm hdromDu 12l50 klfiye çıkarma. 
tı hraltaftn'mJltı. 

Baft Julftmıu llOtun :vllAyet ve Jı:a. 
u.ıara gllllderdlll blr tamtmıe, orta. 
mektep mestmlannm bava gecllkllal 
olma'< üzere tefrik edilmelerini .tate.. 

miftlr. 
Son bir hatta tçlnde, yalım fllırl

mlade bq ytıs genç uçak bOroWD& 
müracsat ederek luıyıtıarmm yapıl. 
mamn tetemlflerdlr. 

heyecanll merasimle kutlandı 
Şehrimizde dört çocuk balıçesi açaldı. Vali Harbiye 
bahçesinde çocukf.ara gUzel bir hitabıde bulun•u 

,..# o ' 
Toptancı ar 
Yüksek fiyatla et •a
tıyor ve b:.ınu örtmek 

için ehik fatura 
veriyorlarm11 

F!yv.t murakabe koadqaemnm ,._ 
Hikı.miyeti Millive \'t: t;ocuk onun da yimı fakat mQbrem ve nı vazeltllf et ııarh.ı bu abahtan w.. 

bavramları dün yurJwı hc.r la- zaruri lhtlyaçlanyle karpJatıyo.. bareD mert o1JDa1a bq!ıunlftlr. Ye. 
rafında en içten tezahi:rat ile nız. Apartman hayatı abı1eri ha- Dl narh De kıvırcık w dnlbclll ftJa.. 
kutlanmIŞbr. Bu Una betle vadan J;ih1eg ft ziyadan çiçek tı '10, kanmanın 61, lalnlftur. Kum 
Ankarada :; pf n ç .. uk h-Uta. ve çimenden malınım blrakıyor. ve aıta ü.ı aaır et nevi.Jf'ri .için ulWıl 
sının a~ılış törenine Çocuk Esir- Bu mahrumiyetten kurtul.m&k gilıl narh konulmaıxuıtır. 
geme K "UD'lU ve mini mini yav. içindir ki, geh1r dahilinde mtlm. Yaınız perakendeci kUaplar bu.,._ 
rular tarafından Ebedi Şef Ata- klln oldufu kadar ~ 90CUk alyt.tten memnun oımamıılardJr, Bun.. 
Uirkiln muvakkat kabrine ce- bahçesi aom.ak, ballıca emelimiz ıarnı ıd<:hlarma ı6re toptancdar ıra. 

Şirketi Hayriye lenkler konulmasıyle ~laJl..'lllf oımuttur. Billıuaa bu ~ lize up.ıara ea.n koyunu fiyat muraka. 
ve bunu lia. OrtA ve meelek o.. yalnıa bu saydıklarmıı getirmek- be kom!.lycmunun rnabm1 idare etzm. 

Ew nizamnamuintle kulları talebeleri mUıneselllerife le Jr.almıyor, ıtı.ı boğaan em. yecek bir fiyatla satmaktadırlar. Meı. 
ilk okulla.nn 191 sı:ııf talebeleri· !~~ ~, h&=~: eel.A, evv e karamanm perakode 

tatlillit yapılacak nhı U11.111 mey6nmda yapm11 ol- •--- fiyat 10 kuru§ken toptaDcd.arrn 60 

Ştrlr.etllıa~ be,.U umumlyeai :r~ tezahürat ta.kip eyle_ p~er .t&btitln ft latan- ::::k7e:.yapmakta oldnkl-ı lddi& 

cumartut ,unu 8&blJıı fevkalA.de b1r Buradaki merasimde ı.tikW bulumuzwı miaffıiz ,g(1zellikle. Toptancı!arm ba ytıaek tıyaUı-. 
topl&Qtı J&paca1Ltr. Şlrket.ın bu fevka. marpnm söylenmesini ve zafer riyle bera.ber ~ bulundu- tıflarmı örtmek için mezbahada para 
ilde be,eU mn~l P09D ay )':ı- aıııtma çeleiıJderin konnlrlııumr fumuz ~ TDrk mllletlnhı ta. almak usulünü kaldırd!klan, paranm 
pıl8C&ktl. J'akat ba ıa..t toplanblar takip eden Ç-OC'uk Esii'geme Ku- rihe yelli Jmrunlar qen yübek cUkkt.nlarda tıoplandJll w tatunuarm 
ıçtn bur fonn.lllteler INlwıdutımdan rumu. Maarif vekaleti ve ilk o- arJm ve iradesinin, oeJıamet ve alman paraya nazaran dt1f11k 1ıtr mtır. 
ve kaap temini ... oldulund&D !eti- kul talebelerinden bir gençius ve kabramanlıiın cereyan ettiil bir tarda tanzim olundlJIU da Dert .nrm. 
ma tehir o111Dmuıtu. erkek talebe tarafından ~tın Aha olmaaı itibariyle aynea bır mektedlr. Bu tUbarla J9Dl nartım pe. 
ve nJap wm!nl es-~ otctutunclan içt!. büyük mlnumr ifadelendiren hususfJıeti vardır. 0nUm11Jıde u- rakendecl kasapları. daha fazla zarara 
mama flrket eaa nıamnamealnin 1 birer nutuk söyleıımiftir. Ulus zanan vadi, '>i•nam sincirlerle eokacatı anlatılmak ı.tenmektedlr. 
9 18, 17, 28" ~o uncu maddelerinin ....... y..:r----..:r-- 2 .. ...a.. •-i~e kapadığı Halice Fatihin korlrunç nuı-r taraftan toptancı ıcuapıar. 
tadili tlzerlnde idare mecltat taraf n.. K~=n';; ya~arı~dd;ju harp gemilerini karadan yUrii. da~;;~ çok kabahaUert ko:vuncu deld. 
dan teklifte baJunuJacaktır. Çok eakl halde ayrılan gençler, ldlçtlk ve t.erelr getirdiği 81hadır. Burada. len atlı1l aahiplerino yUkletmeldedlr
olan firket nıaamname91Dln bu mad. büyük A:nafartalar caddelerini çilerlerinlsi doudutacak teiniz ter. 
deleri IMdeD1 lraDUD T8 ticaret kanu. takip ederek ÇocukaarayJ GJıtin. hava kadar gl\ğüsJerinizi fİfİre• 1-----------
DU btılı:tlm1el1De uymamaJı:tadJr. Bu den geçmişler ve Samanpuann- cek bir tarihte akmaktadır. Bu. 
maddeler busQDOD ...-nuatma uya. da dalıbruşlarchr. Öğleden llOllJ'& rada ta.biat, uhhat wı maddiye
cak te1lt1de t8dl1 o!auaktır. ilkokullar talebeleri araamdın tinizi ecdadm ilarikalarla dolu 

eeçilen 250 kişllik bir mtlmeuil büyük menkA>elıri manev11atı. 
heyet Milli Şef lmıet ™5ntıye nızr tenmiye- edeeektir. 

Milli 
Piyango 
}3 nisan keşideSI 

dun yapıldı 

( : ~UÇU~ H~~KLER : ] sevgi ve saygılarım idıar için ~~~ !:ı.:ri~ 
~~~~gi~ •. ,~~:_1'1Humıtad~d•era111tı._nıllle _.OJ .... ııa:, bir 

~ ~ 
Jilğilndek1 m~Uere alınacak me. ld v h ı..:ı- j!" in sır ~er-.kr; 
mUl'Ja'r lçtn açılan mtıaabaka lmtilıa. 0 ugu a ue ya armıuı a Shıiz. 
ıu yann aball yapılacaJrtır. ı bul ede~ ~llt Şef, her birme ay.~ . "----f>----

• Devlet llmanl•n Jflelmcm WDUID n ayn ıltifatta bulunmuşlardır. D~L-J.---c1an m• ti•kam 
müdtlrlqtlne mla•n ue memur a. ÇOCUK BAHQELERtNlN ua.ua ...... -- -
Imac&ILtır. tmtillana uprt ortame• KOŞATRESM1 almak için VllU piyangonun 28 Nlan fn

kal&de çe'kllf§t dUn Anbrada ~ 
stevlnde sat 17 de h1ahatık bir 
halk kütlesi önllnde }apılmJttır. 

tep tııezuıılan kabul olunacaktır. Bu Diğer taraftan dün bir mild. 1 k • "" 
mUsabaka tmUllam puartaı gOnü ya. dettenberi İfifl' edilmekte olan 1 ÇOCU 01 1 
pılacaktJr. ~hrimisln muhtelif aemtlıerinde- 9 ._. 

• Altw tlyatlan dtln de yUkaelmif, ki dart çocuk bahçesi meraslnr bog,... an katı•ı 
btr Refadl'9 aitim 17.80 Uraya ve le açılmlfbr. Btınlar Nişantaşı, 
kWçe aıtmm gramı da 310 kul'Uflaıı Harbiye, Tepei>aşı. Aksaray Yakalandı dli 

Çe'kllqin bUtfln lafahatı Ankara 
radyoeu vasıta.sile neei'edllmfltlr. 
Bu çekflltte llmımlye lregem9 ım
maralar §UD]ardır: aatıımqtır. bahçe!erldir. Açılma törenlerinde ve a yeye 

• Kurahbe koır yonu 8QtOn kDQ. Vali, örfi 1dare komutanı, leh. Yerildi 
suna 8 kuruş sam yapmayı kararl&f- rimbde bulunan ba:il mebuslar 
brmJf ve u,a,.tı 'beledt7efe bildir- hazır bulunmutlardir. Harbiye 
rnlfUr. Bmıdu blJle lılr Jlllo .at 211 bahçesinde Vali, Ni~ntaş\ bah
kuruşa atılacak. fakat yagı aımm11 çcsinde Öğrttmen Cemil. ~ 
.koJUll, tneıc ,,.. manda aütlerbdD atı. başı be.hçeeinde Ekrem Tur bi.. 
p yasak edDeeektlr. rer nuttik eöylemiıtlerdir. Tepe-

Gedladeıı blJdiri1dli1De cön Bat1ı 
Kızdkolblk kOyGndea • ,...... Ha. 
cer vıı bet Y&flDda Veli ÖZdller, köy .. 
den bir Jtlemetrc kadar meeafede bir 
Irmak içinde öla olarak bulunmutlu. 
dır. 

50.000 liralık büyük ikraml19 
Ankarada a:ıtılan 139233 numara
lı tam bir bilete iaa.bet etmı.tlr. 

20.000 linldr ikramiyeyi 1701 "n5 
numaralı bilet kazanm11ır. Bu bl· 
Jetin bir parçam Fethiye diğer par
çası Aydmdadır. 

• DDD titfedell -.ra :ll:ndn&ıtı halk başında çocuklar valiye bir bu. Yapdaa tabldkat MUOlldnde. ptık 
larm bolularak euya atS:dJll teablt o. 
ıunaıuı ve aym köyden ~ admda 
blrtır.Jlin, 1ıal:ıalarmd&ll mt:lhlil aı
mak kaatiyle eocukl&n 6ldQrdtlltl an. 
lllfılmqtır. Göd kanlı btn yakalan
~~ ,........,, gekmell bere 1M1UJe1e 

m aatonlarmda. llalJcnlert nepiyat ket vermi§lerdir. 10.000 liralık ikramiyelerden bi
ri 20-21M numaralı bilete IMbet et
miltir. Diğer 10.000 llralık ikra
miyeyi 233671 .ııumaralı bilet b. 
S&DD111tır. Bu biletler Ankara, An
talya, Adana ve Tamuıta aatılınut
tır. 

eeıırta aQl.bllllbr. Berslde kuıu1ufun- V ALINlN YAVRULARA BiR 
dallbeıt baUlnlel'bdD IMllNtttli .. r- HJT ABF.81 
ler tafblr ~. BtDdeD fazla 1 Vali Harbiye bahçesinde OC'"· 
kitap, rla1ıl w ..., , .... 'bulnnmaJrta. cuklara hitap ederek eacllmle 
tadır. Serst. lılr Jaafta qık hlaeak.. de.mittir ki : 

tır. ·•- Medeni p.rtlar değiftikçe, teeUm edilmlfUr. 
Ap.ğıda yazdı 6 Dumar& betin' 

bin lira ikramiye Jraanm11tır. 

............................. ..,.,__ 
a. telmtlılne de _...,_ bılllllll 

......... ... ~ laap ...,... 

Bert ._ ftlldJe Be AJamtıa uma 
da Zılr ..................... akdi 
~ ....... .......,..., .... dedi. 
k ... _..,.. ki ........ Zılr lllJ'Bdl 
................. lrlıetlr. 

Bl;Jle lılr ded• •• + wlıa bir 
llalıı:lbt fflldlal alDıuı kalıll mldlrf 
Reela Tlirk ye Alman mallflllerlnla 

bu mnfl le • dllflDdWdeıtd bltta. 
M ....._.... lllıilml ki lll9 T»liyit" 
..... tuaftala .. ,..._ .......... bile. 

Ba tMdlrde J'tMb'cılu'da ve p&et6. 
....... tolalU ...... aDmk YM17etl 
1"-k lçla acıanlııa ....... 1ialeD

larmdan ibaret olmak icap edt'r. Biz 
llmdlld llllJde meıelel:tn reeml ım. 

• 

1 

~ tallldd ..... ile ........ 
ollm)..u -. lngllldertn "aokak. 
.... edam., talllrt lif' ifade ettikleri 

rU!I. alelAde, ~ bir balk k'*-1 
1sti -., .,. .... M eett bdllı9 1ıa.. 
lunıadlla teadk 'WI tablll etmek ..... .... 
..... ftrldJe ile ...... ,.. .... m. 

da reeml ve normal münaaebetler ca. 
rldlr. Tlcıart mftlrndelder lmkAn daL 

~ ~ ..,.... -- leteale. 

27797, 118B2, 172999 218090. 
da ................ weııweal .,. 276081, 289720. 
mekttr. Falıat 1ıa tıemmatm bMfka. Bu biletler Ankara, Kem ıa, ı.. 
ıea kalblere bir ltmlnaa ıellı:ba etmıe1ı1 tanbul. Antakya, tn&ıu, Konya, 
için k6fıUa." ~ .......,. sl.fade Tekirdağ, A)'V&l*. LUleburgu, 
icraat • ..._.. tllll w •'ı t"v o.. 1 Erzurum ve Bayraımota atıbmfo 

rlmld wırınelrtea tcıls balnMn, w. lar .k k~dlleltnl SÖ'ltemuıled tüa tır. 

a la\I& elkl alparlf 9'Ut1m1s ft ~ - Dllullp ....... "'8 .... mldlrf lldter bin Ura Daamfye lrennap 

~ dlılı' .........._ ... Teellm Ytı itiraf ........ ..,,..il' ld Dumanlar: 
mlnat atc1rtm11a lolı:omotltJed MJe yol. aoa ..-... 1QM1 lıUllll ._.. w Son dört rakamı (OlliO) ile Jli. 
1171a1rıa)'llll Alnmn19 ne dılll• ful Mr aclld .._.._ .............. ......._ hayet bulan 30 numara ldter 1ıba 
ltcıarl mönwbo,Un nuıl lnldf8f ede.. m tanw ...... Jale etmlft;lr. 1111 piı1 lira, 
111Jeoe11n1 •fllltlıwJls. Berlaalcle, IG welkalu ullls lıllla tl •t rtlr. Y•· Binlr lira kuanan aumaralM 
daklbch firldıe 118 Alw71' reeml alı ................ ilan ller fQDlardır: 
baJUin.tan bir taJam IQUlllaedelere ve tarafta mdetıe '* ....._ w .......,_ Son dört rakamı (8811) Jle Jd. 
mukavelelere lllUDMedal deetlak ata- me u~. Bmı• -'elllaıM w bayet balan 30 numara biner Ura, 
Daeebetlerble tUI w ıta:retl*' lkt meeullerlnl ar&IDIJllkm. Yabus mey. Beter 't'ÜZ lira k911"18 numarr 

lDNlllelu~mr. Ba prtllll' IOlncle baba. dMdelrt ....__., ,as ' le etlnl:1 el. lar s!~rt ...:~--· (-) il -:.a.-
P911 d.wltMler illa .. 1ılrtlılılellne W- lmk ~,.............. ...... .... 11 uu ~-- ~ ~ -
cıavtls etmemek ea iptidai 111r vuııe.: etmek IQln dlıeDaa .. ...... .._.. yet bulan 30 numara beter y8s 
dlr. 'rll'ldJ• ... AlmalQ'a ........... tecıavts ml•ldan ............. ,... Ura. 
1ıa......, ._.. .. rDıbleııl;rle .... lmk ~ 1aı11apı1y lrll*n penıw Son dört rakamı (9186) Ue Jll.. 
dele etmedu yaeadık!sn gibi bundu bOe delllll1eaek __, ıur· . .,,.. bayet balan 30 numara beter >il 
10Dra da lılttalll )'&f&yahUlrlel'. nr. Abmn)UUD tılsdea te&svtbe ..._ Ura. 
klJe ne Allmn,. lılrlMrterlle tup e. mü korlmlu 1*tlll' ki........,...._ Yüzer~ banan nmanJu 

~im laarlıln patlamur.,... m ....,_ ........ "'1 >•• --ı ~·rakamı (925) De nlllqe& 
bir adNnl ~ m'rlrmm meftUt ............. ilk __... ........ illa 419 bulan 300 numara yber Ura, 
olmamamndan dolayı vulnia seleaelr Allmy• ~ h ,_.. Mr Onar lfra knzana.n aamaralaa' 
dellJdlr. Blnwlaleyla, ademi tıeaadz llılllllll ~ -...O ile llltb'at te.L lunlardır: 
m1aa1r1 ne mıa1at.emiı1 ..,.. ...... llıbe ..._..._ .,.....,._,..,, "' t.We Son ilti rakamı (76) ile nihaye& 
reoD* ~ lbt.alla 8'11Mı1:re' t...a.n. 111r _...le eMa -..-1ıe. l:ulu 3.000 numara onar Ura, 
nrehllecek ••••.._. 'rtadM ~ rt P19 ~' 1',.... .a-n ,,,..., İt'IOr lfra ku.anan n11Dlal'alar 
ID&lr lıa müwlr dalla l)'I tıPımln ede.. rln devam eterelflıe ta.ııı.t 1ae h ttf• şunlardır: 
}»lllr. · ,.... llO .... ,mlna ıiJıllere devam Son bir rakamı (I~) il O 8VPt 

Adimi ~""* nıtııa1mnil üdl' iııt.- • &GNtt.* f'lll ~ tallı:bı-... • bulan 30 000 numar il< er lira ik 
~ __,.... it~ ...._ ........ ~..,. .... ,.. nmbe lrevDm•Jardlr. 

• 
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Mısır çarşıs1. .. 
.MISırçarşısı da son iki üç sene 

1Çinde belediyenin meşgul olduğu 
llıevzulardan !biridir. Bu biıı.a. 
Yenicaminin garbı ccnubisinde 
eanıJ ve avlunun iki dıhnı çevi -
rerek, marangoz gönyesi şeklin. 
d~ yapılmıştır. Türk mimarisi -
l\in ".Kapalıçarşı'' nevinden gü
.tel ve sağlam bir eseridir. Orta. 
S:ında üstü kubbelerle örtülü bir 
geçit bulunan iki taraflı yüzden 
fa.zıa dükkanı vardır. Bunların 
bir kısmmtla, bilhassa. iki kapı. 
fillttn ağzında baharat dükkanla
:rı mevcuttur. Çarşı nasıl eski 
'l'ürı- mimarisinin bir nümunesi 
ıse bu dükkanlar da eski Türk 
l'czacılığının etleri döküle dökü. 
le iskelete cömnüş olan birer ör. 
1\eğidir. 

fcat ve kcşiflerjn bu derece 
boı ve çok olmadığı eski devirler 
de hekimlik ve eczncıhğın vası • 
taları doğrudan doğruya tabiat. 
~n almıyordu. Otların, h~yvan-
1~n. çiçeklerin insan sıhhatini 
~orumak hususundaki hizmetle
.tı çok büyüktü. Eczacılık ve he. 
kitnıik adeta bir nebatat ve hay
Vaııat ilminden ibaretti. 
Mısırçar§ısınm bulunduğu yer 

~e Bizanslılar zamanında üstü f rtülü çarşılar vardı; fakat bun. 
ar simdiki gibi muntazam ve 
llıilkemmel bir mimari ilmine uy 
gu.n olarak, sağlam yapılınamış.
tı; buralarda Veneddikli, O!ne
~i tüccarlar mallarmr satar -
ardı. 
Avcı Sultan M.ehmcdin annesi 

l-Iatice Sultan evvelce Safiye 
Suı% :tarafından ba.şlattınlan 
faJvı.t muhtelif sebeplerle elli se. 
ne ·.adar yarım kalmış olan Ye
nicamiı yaptırırken bu camiin 
lnasraflarım karRılamak üzere 
birtakım gelir kaynakları da 
~"aptırnuştrr Mısırtçarşısı işte 
~~nların birincisi ve en büyüğü-

Ur. 
~ Vaktile burada Hindistanm, 

Ctnen, Mısır ve Cavarun her 
~it baharatı, Anadolunun her 
~ lU şif alı '~ kokulu ot ve çi • 
1r kleri satılıyordu. Bunların baş 
~~!arı sunlardı: Yılan gömleği, 
it llluınbağa kabuğu, sedfler, 

1 litutulmuş küçük dniz hayvan. 
arı, her çeşt kuru vtlar. yap -
~lal', çiçekler, tohuml~r. ağaç 
"<lbukJan ve z:ı.mkları. 

Viyana 
konuşmalarında 

Yugoalavyanın parça • 
lanmaaı üzerine ortaya 

çıkan 

Arazi meseleleri 
görUşUldU 

t>erlln, %S (A.A.ı - Yan re8m1 bir 
menbadan bildiriliyor: 

lt:aıya hariciye nazın Kont Claııo.. 
nun Hltlere yaptığı ziyaret ve Viya· 
nada Von Ribcntropla oıan konll§ma
lan BcrllDin siyasi mahfillerinde anla. 
gılır bır ala.ka tıe kareılanmıgtır. 

Alman hıırJclyc nezaretinde bir ke
re daha ehemmiyetle 'kaydedlllr kl, 
iki hariciye nazın arasındaki muza. 
kereler Yugosıavyanm be.zimetı ve 
Hırvat devleUnln kunılmuı UÜıinc 
ortaya .çıkan arazi meselelerinde 'kati 
bir neticeye varmağı i.Btihdaf etml§tir. 
Bu müzakereler daha ziyade lptldat 
bir mahiyette olmugtur. lkl harlClye 
nazırı "vvelA mildavclelefldtrda bulun. 
mugla'l'dır. 

Bu hususta Berlin'in ıslyui mahfil
leri, Balkanların dünyada buduUarı 

çizllmeBi en gUç mmtakalardan biri 
olduğunu kaydediyorlar. Eski Yugoe· 
lavya kom§Ulannm mU§terek hudutta 
kurulacak yeni nizam b&kkmda kerı. 
dllcrlne mahsus te!Akklleri olması pek 
tabUdlr. Bcrllnln siyasi mahfilleri Al· 
mıınya ile İtalyanın bUtün meaeıeıert 
objektif olarak tetkik edecekleri mU. 
taıeasmdadır. 'Mezkür mmtakada mub 
temel huduUar hakkında hiçbir §CY 
billnın\yor. Ancak Alman hariciye 
nezaretinde, i§gal mmtakatan olarak 
~bit edilen buduUann heyeti umu
miye lUbariyle müstakbel cenubu şar
ki huduttarma tekablll edecekse de 
kaU l:ıu<'utlarm tayinine dokunmaya
cağı it•l'n. J unm&ktadır. 

lngiliz Krah bombalanan 
yerleri geziyor 

Londn., 28 (A·A.) - İngiliz 
Kral ve Kraliçesi Londranm eon 
hava hiicumlarmda harap olan prk 
mahallelerini buS'Qn Kiyaret e~ 
ler ve halk tarafmdan heyecanlı 
tezahUratla lı'.afiılanm~ardn'. 

Kral, evi bombalarla iki defa ha.. 
rabeye dönen ihtiyar bir Jı:admla 
görüşmUş ve kralın bir ıruallne Bı
tiyar kadm §U cevabı vernll§tir: 
"- Ne o}ur.sa olsun burada. ka

lacağım!" 

lzveatiyanın yeni 
müdürü 

i\toskova, 2S ( A.A.) - YUk.aek 
Sovyoet meclist riyuetl divanı Rovina.. 
kiyi bvestlya gazetesinin müdürlllğll.. 
ne tayin etm~tir. 

lzvestiya gazetesi Troçkl le?ri.ndeld 
faaliyeti dolayısfle Radekln 1937 de 
10 oonı:ı hapse mabkQm edilmesinden. 
beri bir tahrir heyeti tarafından lda. 
re edilmekte idi. 
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üüsunauQun ı Gıbı 
m:ımıııı ... ı• 

ve aoınıarınıız ...... ~~~~~®~ ist' ıaı müdafaası 
Basraya 

lngiliz kıtaları çıkaralması 
munasebetile 

Irak propa
ğanda bürosu 
tebliğ neşrettı 
- Bağdat, 2S (A.A.) - Irnk pro. 
paganda bilrosu dUn öğleden sonra 
aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

İngiliz hükfimcti, İngiliz • Irak 
muahedesi hUkilmlerine tevfikan 
evvelce bazı İngiliz kuvvetlerinin 
geçmesine Iraktan müsaade iste. 
mcsi Uz.erine bu kıtaatın harekatı. 
nı kolaylaştırmak üzere her iki 
ta.raf 21 haziran ı 940 da lıizımge
len tedbirlen almı§lardı. Bu mua. 
hede hükümlerine ve alman terli. 
bata uygun olarak Iraktan geçmek 
üze:re, İngiliz kıtaatı, 17 ve 18 ni. 
sanda Bas.raya muvasalat etmiş -
lerdir. Bu mUnn:ıebetlc bazt ya -
bancı radyolar tarafından ytirütü. 
len mUtaliı.alarm esassız olduğunu 
ilave etmeği faydıüı addederiz. 

HUk6.met Ira.km hukuklarına ve 
milli hAkiınlyetinc riayet edilmesi 
husususnda müteyakkızdır. Ve hiç 
bir şekilde bunlara tecavüz edil • 
mesine müsa.a.de et.m.iyccektir. 

IRAK GAZl.'TELERİN1X 
N&5RlYATJ 

Bağdat, 2S (A.A.) - Bağdatta 
çıkan ara.pça gazetelerin çoğu Ii-ak 
bükümetinin bütün beynelmilel ta
a.bhUtlerlni ifa ve bilhassa İngiliz -
Irak mua!ıedesi icaplarına riayet 
edeceğine bugün bir defa daha L 
§&ret etmi~lcrdir. 

Elirak gazetesi, yeni ba.'}vekilin 
son inkişa.fla.rm münhasıran dahi. 
li mahiyette oldu.klan hakkındaki 
beyanatmı hatırlatmış ve Irakın 

Amıral Darlan 
Parıse gijtti 
Fransız sanayiinin 
Almanya lehine 

takviyesine mukabil 

Ahnanlar bazı 
tavizler e 

bulunacaklarmış ! 
\'151, :ııs (A.A.) - Başvekil mua. 

İı.tlla Iun.ı nıc:ı'uoı bir .;ıs gibi 
An·up:ıom cenubu ı:arkisinc doğru 
yunrlnnılı. Yolu Uzcrke m gelen 
yüz binlcrrc masum ~ocubro, gü. 
nahsız ihtiyan, katletti. !Ullyon lar. 
en ~en~ kadmı dul nı perl~n bı
raktı. Öttlinc ıııs~efon Iıer mı:.mo
re~·ı bir lıa.rabc~·e, her "'C'hrl hlr 
zmdann, her mlllcU bir esir "ürii. 
iinC', her ferdi kendinden ynı;n. 

nı:ıl• ha.kln esirgenen hcdbaht bir 
köleye ~m inli. 

I\emli bo.} unda dC\'lcrl on giindc 
d<ı\ iren, bir burnk ı:;ündc iki üç 
milletin istiklalini ~asbcden ,.e 
k:ıhhıır sa\·lctlnc dn;;.lar dayanmı
yıın hu yakıc•ı kun·et :;;imdi altı 

milyona yakın nüfusa olan bir 
\"ini amiral Darlan bu sabah Pıırlsc memleketin cwlitlnrı l•nnru.ında 
harek,.t etmiştir. ıhır:ıklanınğa, slir:ıtlnl k«:-sml'ğe ve 

Zürih, 28 (A.A.) - 1ııvıçrc Telğraf yıprnnm:ı~"a h:ıslndı. 
e.jansınm Vlşl muhnbirl amiral Darla l'\e t<!..mlk kudret, ne muhnriıı 
nm Pnrls scyabntl hakkında n~~da- "arı,.ı, ne de tet'lıizat b:ılnmmclnn 
ki m!H&lcaları yUrUtmcktecllı · Jıiri'>lrile mukayese edllemiye<'ck 

lyl hnbcr nlnn mahfiller yakmdıı. bu iki crcluclan birinin diğerlnc 
mühim inkl§llfiar bekliyorlnr. Vi§I knr,1 bu kafa tutn~unrlald hikmet 
mahfiUcrl Fransız sanııyilnin Alman. \'(' l·u umulmaz lmhrnnıanhli ı;;ün
ya lehine takviyesine mukabil Almnr.. h<'!->lı ki, 0 millet c:ocnldnrınm ı;u. 
ıann bazı tavizlerde bulunma~a hazır urlu olnrnk f.,tiltl" IJ('rlne h!\l';lı bu. 
olduıtiannı znnnedlyorlıır. Almanlnrm hmıışlanndnn <fomıınl<fruhr. En 
kıtaat geçirmek ve bazı limnnıan iş- t<'tin muhıırchclere ~öl:rüs \"Cr<'n 
gaf et.mel< glbi askeri mnhlyette tnıeı - lm minimini orclu b"l':d c;.ok kml
lcrde lulunmıyacııklan znnnedllmek· ı' retli bir ımııman kar~ı .. mrla daha 
tcdJr. Maamatih Vl§l kabı.nesinde ta- eeldlec<>k \'e bel ki d~ ezllceelrlfr. 
dlllıl ~apmak suretiyle daha sıkı bir Fakat hu ordu, c;ok lnın·etll orco
Almıı:ı • Fransız l§blrllğinln kotaylaı;ı- Jann n~"llı dü~man kar,ısmda uğ. 

tmla<'.a!'tl hakkında gayialar dotaııma'k rndıkları ma~lübl~·ct ,.c hezimete 
tadır. Hnriclye nezaretinin Debrl.no. uf.rrnmıya<'.aktır. 
na veya Bonneyc, dahiliye neznn:tinin Tiirl< nıtJlctl, "inlhii her şeyden 
de J..avnlln ıınbst dostu Cnthaıa tevdi Ü tiin bir nimet tcliilı:l.1 eder. Dün. 
edileceği ve Çathalanm eiındi bUtün ya servetinin yenldrn payli"-ılma
faallyeti Fı·~nsız • Alınan münasebet- sı için patlak ,·ermlıı olan bo hnr. 
lerine t.asrettlği söylenmektedir. he iştlrn'ktcn 5lmdi~·e ){adar c;ehln. 

mlc; o!m:ısı, onun bö~·le bir harbe, 

işgal altındal'i 
Fransaya 

50000 mülteci dönüyor 

Mlrn.ld kendi milli menfaatleri ha. 
kTmmcl:ın zararh göriiı;ünden Heri 
gelmistlr. 

:Fal<nt. yarm milli lstlkliıli tchli. 
kcye oknc:ık borhnnl!I bir hlldlse 
kıu-sısınd:ı. milli i tildül tlryaldsl o
lıın rnilletimlzfn harbin blltün fi.'. 

İngiltere ile mevcut ittifak mua - .:\lc.sko\ıt., %3 (A.A.) - ViU{dcn bu. 
hedesl mucibince harp za.ına.nmda raya g.~derllcn bir telgrafa gllre, vı. 
İngiliz kuvvetlerinin geçmesine vo 1ı hükf\mett ne Alınan makamları a. 
Irak demiryolları ile nehir yolla • rasmdn yapılnn bir anl&§ma mucibine 
rmdan ve limanlarmdan, tayyare 1 ce işgal altında bulunmıyan Fransa. 
meydanlarmdan vesair vasrtala.rm dan, l~{;'tıl altında bulunan Francaya 
dan istifa.de etmesine lrakm mec. 150.000 muıtecı avdet cdccckUr. lşgat 

Amerikan ordusu 
Başkumandanı diyor ki: 

Yeni büyük 
ordumuzun 
maneviyatı 
yüksekf r 

bur bulunduğunu ilave etml.şlir. aıtınd:l buıunmıyan Fransııdnkl mm. 
Buna mukabil Irak hücuma ma- lccllcrln yckfuıu ı.400.000 kadardır. 

ruz .kald?ğt takdJrdo tngutc:r<' bU -
tün vasrtalara. mllracaat ederek 
Iraka yardım edecektir. Irak hU • 
kümeli İngiliz kuvvetlerinin Irak 
topraklanndan geçmesine mUsan. 
de etmekle ancak muahedenin ta
yin ettiği vazifesini ifa ve dı§ si
yasetindeki samimiyeti ve Irak mil 
Jetinin şeref ve vekarmı isbat eL 
mi§tir. 

Yunanistan Bulgaris • 
tanla münaaebabnı 

kesti 
Sofya, 23 (A.A.) - Yunanlstanm 

Salya elçlai bugün Bulgar barlctycsı. 
ne verdlft bir nota ile Yunanlstanm 
Butgıı.ristanla diplomatik mllnaeebet.. 
lerinl kestiğini bltdlrmi§tir. 

Papen 
Almanyada 

Berlinde Türk - Alman. 
münaaebatı hakkında 

yeni mütalea 
bildirilmiyor 

Berlin, 23 (A.A.) - Berlin si
yasi mahfillerinden bildirildiğine 
göre Almanyanm Ankara büyUk 
elçisi Fon Papen elfuı Alınanvada 
bulunmaktadır. Alman - Türk 
mUnasebetlcri hakkında buradaki 
Alman mabfilerlnde yeni bir mU· 
talea ileri silrtilmemcktcdir. 

\"a::\ngtoıı, 2S (A.A.ı - Milli mu. 
d:ıfııa tcrUba.lmm llerleyi§inl tetkike 
mem:.ır parlAmento komisyonu buzu. 
runda beyanatta bulunan Amerikan 
ordusu kumandanı general Marııhnl 

Amerlkada muazzam bir ordu teşkil 

edilmekte olduğunu blldlrml§ ve de. 
mlgUr kl: 

Harbiye nezareti ordunun ııUnıUe 

kuvvctJendlrllmesl hususunda maruz 
kalma:ı btltUn mUşkUllerl yc.nml§Ur 
Hale:ı mevcut tegkilAt slııteminden son 
derece memnunum. Ordunun manevl
yatı yUkse'ktlr. 

liihct \c dclı~ctlnI istihkar edece. 
brinıleıı hltblr ktm.se liphe cdt'-
mez. 

İcabında ne kadar kuvvoW <>· 
lursa olsun istllayıı, ayru kın"\ etl<' 
gö~ils \"ernıeğc ve onu sınırların. 
da kmnağa azmetmi olan mcm • 
lcl<etlmlzln her tarafında böyle hir 
tehlikeye karsı koymnk için liizun 
ı:;clen tedbirler hUyiik hlr tlt.hlik 
\'6 itina ile almdığa ı.ır:ılarda Türk 
kadmlarmm bu umumi faaliyetten 
uzalı: lmlmnlann:ı lmkiin \"nr hll)'

dı! Tüt'd k!ı.dmlan bo faaliycf.c 
1 tlrak için bir ısa.ret bckliyorl&r
<lı. tı;te bunun içindir ki, Yardm1 
Severler Cemlrctinin beyanname. 
si böyle bir faaliyete ba~lamak 
umanmm ~cldli!ine bir isarct ol. 
muş 'c but ün lwlmlığı umnmi bir 
efcrbcrııı;e hazır bulmu5tur. 

Cünkü buı;iin müdafaa ı me' -
:rnb:dı olıın l5fildali btJ milletin 
kadm. erkek bUt~in ı:ocuklan mil • 
terek olarak kurmn httlanuyor. 
lar. Umumi harbin müthiş sene _ 
!erinin ilstunc gelmltı ve insan e
nerji ,.e tahn.mm\il kudretinin if
lasa en müs:ı.it o'du!!tı lılr clc,irde 
ım.,•amı~ olan isfi".dal sa\"ac;ınd:ı, 

Türk kadını en ufak bir yrl!!mhk, 
bir bezginlik göst.ermeml~. Türk 
anaları bu da\1l 11~nda cvliitla. 
rmt ,·erir:lu~n onla.rm kanlanna 
gözya.,ı değil, cepheye &ırtta taşı_ 
<tıklan cephanelerin ağtrlrğt nltm
da e .. llen '\ilcutlarmın terini ~ 
ml"lardn--

Türk kadmı kocasmm, babftsmm, 
oğlunun canı bahasına aldığı bu 
l!ltiklflll :\'enlden müdııfan etmek 
icap ettiği ~ o, kendisine dlitfe. 
<'ek \.-azlfeyl en hUytik fera~t ,.e 
kahnunanlığı lca.n ettiren bir fe. 
dakiirhkla yapaC!\ktır. 

Ve bu, yalnız sözden ibaret de
ğildir. Bo ağır ,'AZifeyf icap edin. 
re yenhlen bııcıaracafuna lstiklfıl 
rmva.oımm unutulmaz ,SUnlcri §8hlt. 
tir, 

Suat Den•iş 

Milli Şefin 
foto - rafları 

Halkevlerinde mera
simle yerlerine 

konuluyor 
Anlara, !3 (A.A.J - Milli Şet la

mel 1nönünün parU ve halkevlertn 
lmzahrlyıe hediye etmiş olduk.lan fa_ 

toğııtflan parti merkez:leriyle halkev. 
ıerınde ~eref mevldlerlDe konulmam 
mera.simleri yer yer devam etmekte
dir. Bugün nldığımız telgratlar Yoz. 
gat, Antalya, Adapaznn, Göynükte 
ıınmlml ve içten saygı tczal:ıllratı anı. 
eındn Mlltl Şefin foloğraflarmm parti 
merkezıeriyle halkevlcrlDe konulmuş 

olduğunu blldlrmektedlr. 

bUkkinların cepheleri çok 
~l U oym 'llar ve nakışarla iş . l .1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'1~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~ 
iet\nıiŞti; bunlar, ahşap olduğu 
Çtıı zamarila c.zkimiş. yerlerine 

Bardiyoya 
çıkarılan 

İngiliz mü1rezesi 
neler yap ı ? ~~~lerı yapılmamıştır. Ecza ve 

;~rat cam veya topraktan ya. 
l>lı.nırş olan güzel ve zarif kava. 
~Zlar içinde satılm:lı. Eski dev. 
tntl el tezµhlarmda dokunan en 
ita kenunel kumaşların 'boyaları 
lUn buralarda hazırlanırdı. Bil _ 
\· bu eşyanın çoğu Mısırdan 
ri.~ Mısn- yoliyle geldiği için .. 
~ır mallarının satıldığı yer" 
<b acına olarak Mısırçarşısı a-
: a~tı. Gitgide heki.ıalik ve 
e!.l>.~rk şarktan ~ba intikal 
~; Viyanadan Bağdada, Kaf 
il), n Cezaire kadar bütün Os. 
lll anıı İınpa.ratoruğunun ve civar 
but!'lnleketlerin ecza deposu olan 
trı- C'.ıtrşı da sönmeğe başlamrş -
bu' Baharatçıların yerlerini mo
Jı Ye, yatak, yorgnn gibi ev eş. 
ıı:SZ sat.anlar almış; gedik yolu 
Iar ~a.hıslar eline geçen dükkan -
ltaJ bakımsız kalmrn: bugünkü 
l\:~~clmiştir. Bir Rus muh:ı • 
'I:<' ınde hükfunetin tazminat 
t1i:1'1ek için bu dükkanları sa.t -
~ hakkındaki rivayet uydur -
~~tr; buranın bir medrese ola. 
tıiıı' l'apıldığı ve bir defa talebe
ltotı,JSVam üzerine çarsı haline 
~I u~ da aynı mahiyette bir 

il Ildır 
ıtı . ' 

~~ÇarŞısı bir sark güzelinin 

Şükran böyle söylerken §U §e

kilde de dilşilnüyordu: 

''Belki bu rztıraptan bir gün ö
leceğim, fakat onu sen bilmiyecek
sin ve iste ancak o zaman her sey 
temize Çtkırw,i olacak .. ,, 

Necdet de şu haleti ruhiye için· 
de bulunu~·ordu: 

Daha bir dakika evvel Şükranın 
j·ilzUne kaI'§ı: "Sen beni aldatry~ 
sun.. Cemil Sermedi scviyonıun .. ,. 
diye bağırmağı aklından geçirirken 
kaI'§ıl~tığı manzara, Şllkranm 

znnfı ona garip bir zevk venni§ti. 

Şimdi sert hareketinden dolayı 

milteesirdi de .. 

Mazinin silinnıeğc yii%tutm~ 

babnıla.n arasında yalnız bir tane
si gözUnUn önünde eanlanmJ§U .• 
Annesi ölüm döşeğinde yatıyordu. 

Bu yatağı tclmır görür gibi oldu .. 
Oh zavallı anneciğiniri rengi ne ka
dar sararmıı:ı, nasıl solmuştu .. Hu 
tanın başucunda küçUk bir kız sı
cak gözya.slan döküyordu.. 5ilk • 
randı bu.. Karyolanın ba§ ucunda 
gözleri korku ile açılın~. yüzü tz.

tırapla sarannLS gözleri fırlamış bir 
halde sessiz sessiz ağlıyordu .• Nec
det annesinin bh- i,aretl üzerine 
Şükranın yanma gelmis genç kı· 
zm ellerin! avuçlan içine almış ve 
o zaman öteki dünyadan gelir gibi 

6ruı da, saka~nda, çenesinde 
'lln .~ ''Cen" gibidir. tstanbu
~~Uztinden onu kazımnmalı, 
\i~etikti.n olduğu kadar kendi hU. 
d r altında muhafaza etmeli. 

uzakta sönük bir ses, n.nesinin se· 

-~si Nepdcte_§u emri ve~U: Kadircan KAFLI 
.... ~ .. ....,,~ ... ..----···-

Fakat biliyor musun ben bugünler • 
zarfında bir çok §eyler ke§fettim .. 
Mesela bunların en milhlmlerln -
den biri beni sevmediğini öğren -

dim Şilkran: 

Londra, 28 (A.A.) - Salih.iyot. 
li mahfiller bugün 5u beyanatta 
bulunmuştur: 

• 55. Nakleden: Muzaffer Acar - Oh Necdet!. 
- Evet.. Evet .. Neden saklıya· 

Şimdi Bardiaya yapılan İngiliz 
lhraı; hnrcketi hakkında doğru 
malfımat vermek imkAnı vardır. 
19-20 nisan gecesi hususi tahrip 
malzemesiyle birlikte bir İngiliz 
cUzütmnı şehir clvnrma çıkanhnış
tır. Bu kıtanm vazifesi mObhn bir 
köprü ile ihtiyat malzeme De dolu 
bir depoyu ve sahil muhafıızamın 
mahsus topla.n azami deı-ecede talı 
r p etmekti. Köprü berhava edn_ 
miştir. Düşman için çok kıymetli 
b.ir ganimet teşkil edecek olan de.. 
po ateşe verilmiştir. Mevcut dört 
sahil batarvası da ise yarn.maz bir 
hale getirihnlştlr. 

••-Bu yavrunun saadetini sa. 

na itimat ediyorum.. Artık onun 
mesulil sensin.. Bu son sözlerimi 
his kulağından ~ık.artma .. ,, 

- Evet anne sana söz veriyo
rum .• 

Necdet ölUm dÖ§eğindeki annesi 
ae söz vermişti. O zaman ŞUkra· 
nm saadeti ~k basit bir işti .. Nec
det pek az ŞUkranm yanından ay
nhyor ve saadetlerini payla§ıyor· 
!ardı. Fa.b.t hayat ço'k uzun çok 
ça.pnupk değil midir? • 

İşte her !iCY birdenbrie yıkılı -
veriyordu.. Fakat Nccdetin sözü 
vardı •. Şükra.ru mesut edecekti. Bu 
zayıf kızın saadetini temin etmek 
vazife ve mesuliyeti omuzlanndn. 
idi. Annesi vasiyet etmiş, o da söz 
vermişti. 

Şimdi Şükran, sadetini temino 
mecbur <>ldub'll Şükran yanında ses 
siz oturuyordu. Nazatlan ~amlı 

idi. Nihayet: 
- Artık d&wck mi Necdet?. 
Dedi. O kadar bitkindi ki.. Çift.. 

liğe avdetten bahsediyor fakat 
kendinde yerinden kalkacak kuv

~ti bulamıyordu. Bi~enbire bU· 

yük bir merhametle sarsılan ve yi- lrm Şükran.. Biliıkis anlaşalım. 

ne eski günlerin, ŞUkrann "I<ü- Beni senin kalbinde her zaman 
çük l{ardcşim,, dediği eski günle- için beraber oyun oynadığın, kil -
rln himayckar sevgisini duyan Nec- ~üklük arkadaşın, kardeşin Nec -
"det geldi. Genç kızın yanma otur- det olarak kalmışun, fakat nişan· 
du ve lideta bir ağabey sefknti Jm olarak kalbinde asla yer ala-
iJe: mamışım .. 

- Şükran, beni affedeceksin Şükran susuyordu. Necdet d<'-
değil mi? diye rica etti .. Snna kar- vam etti: 
61 çok haksız, çok kaba hareket - Ben bunu çok iyi anladım 

ettim.. Fakat artık bunlar geçti.. Şükran .. dedi. Hem yalnız bunu an· 
Sana vaadcdiyonım .. Sen de bana Jamakla da kalmadım.. AnJadığtr.1 
itimat et.. daha başka şeyler de var. Gözle. 

Necdet genç kızın ellerini avuç- rinde ne büyU.k bir ıztıra.bın okun

lan içine nlmı~. i~i mUsarnahakflr duğunu biliyor musun? Oh Şükrnn 
günlerin naz:ırl:ırilcı Şilkranı sey- ben görüyorum bunla.rı ve anlıyo· 
rcdiyordu, rum ki .:en bir başkıumu seviyor-

Genç kız bitkindi: sun.. 
- Oh Allahım .• NC'cde~ sana ne Nccdetin birdennıre söylediği bu 

diyebilirim kJ? Yalvarırun üzme sözJPr üzerinP. !Silkran ho~uk bir 
beni.. feryat kopardı .. Bilttin vücudu tit· 

.Diye inledi. V c çok n.sa:bi olduğu 
içın ağlamağa başladı. Necdet te. 
min ediyordu: 

rlyordu, gö1Jerini Necdetin yüzUnc 
kaldırmağa eC'saret <'demedi, yii· 
zUnü cllerile kapadı .. 

İtalyanlar bu vnzifeyc memure
dilen müfrezeyi kamflen esir et • 
tiklerini ilan ctnıislel"dir. Bu iddL 
-ılnn yalandır. Müfrezenin büyijk 
!<'• mı gemiye binC"r<'k üssüne dön. 
rncğc muvaffak olmuştur. Bu mili 
rezeden nncak 60 kişi kaçmağn 
muvaffak olamamıştır. Düşmar 
bunlan esir ettiğini iddia etmek • 

1 

teriir. 

Davet 
t lnidar As. Şut>N;lnchı: 
0Rkedar Hnmzatııkrh 

'kııptanpa,.c;n &Okllk beş BayllJ haftedn 

- Şükran yemin edenın ki bu 
anda yal.ruz senin saadetini düşü
nüyorum .. Gllnlerdenberi seni tet· 
kik ediyorum .. Evet biliyorum ŞUk 
ran, sen de bunun faı'kmdasm .• 

Necdet hala sallanıut gC'n~ :ınzm lk.'.lmt't adrf'sl g6stel"f'n 610 emekli 
'1.lZl>a;U Mehmet CemU lam bayatı 

bei:baht ba.5mı omuzundan ayır- ı Nezlbeııtrı vari3' bayan AJlyenlıı adrc. 
mryarak büvük bir şefkatle sözü- \ einde bulunamadtğmdan balen nercd 
ne devam etti: tso ılk V&BJta ile şubeye mllracaat <' 

( Deumnt 'lutr) mesl • 
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ra Pncda en blyft .talet ldn
cle can vertl. 

resiz kalan Kubellg pet ~ 
ptoaunu da mezada çıbrdı . ..._ 
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COLO:\IBA 

P. Merimec 
-36-

ı. - \ioila un<' paJombe bien 
elevec ! s.'ecria Or-.o en .-mbrassant 

sa .sceur avcc une ~nıotion ]ın 

contra.-,tait aYcc le ton dt• pla.i 

..;anteric qu'il affl'ctait. 

- Yotrc chanson est cha.nnanl~. 
dit miss J,yilia. Jc 'cux quc ,-ouı. 

ıno l'ecrhiez dans ınoıı albwn. 
Jc la tra.dulrai en aıı~lais et je la 
ferai mcttre en muslquc. 

2. Lo bra\e coloncl, qui n'avait 
pas rompris un mot, joignit ses 

<'onıpliments it ccax de r-.a fille. 

;{. Puh il ajouta: 
- Cette palombe dont ,·ous 

par1ez, mademob<'llc, c'cst cet oi
t-mu que nous a\"ons mange ~u. 
jourd'hui a la crapaudine '! 

4. l'IIiss Nevil apporta son album 
<'t. ne fut pa~ peu surprise de "oir 
l'imı•rodsatrice ecrire ı.;a, clıanson 

en menaı;-eant le pnpier d'unc fa

çon <olnguliere. 

5. Au. lieu d'etrc en \edett.e,1 

I~ vcnı se suivaicnt sur la. mem~ 
llgne, tant quo la lar~eur de la. 
fcuille le pcrmettait, en sorte 

qu'ils ne convenaient plos a la 
definltion eonnue de., compo
sitions poetiqoe-.: "De pctites 
li~es, d'ine~alc longueur, a.vec 
une mgrgo de chaque côte.,, 

(l. il y ıı va.it bit•n encore qne 1 • 
QUCS obsen·~fions S fafrcZ snr 
l'ortoı;raphc un peu caprlcieuse 

de madcmoiscll.- C<ılomba, qul, 
plus <l'une foi-., fit soorlre miss 
Xe,·n, tanclis quc la vanıte frate,.. 
ıwllc d'Orso Ctait au supı)lice. . 

7, ·L'keuro; de dormlr et.ant ar. 
rhec, le<. dem: .icuncs filles oıe 

retirerent dans lcur chıunbre. 

li. La, tandis que mis!-! Lydia dfo
tachnit colli<'r, boucl<'s, bra<'elets, 

<'He ob-.crYa 8a eompagno qul rc

lirait de sa. robe quelquc chose de 
lon~ commc un buse, mai!4 dc 
fomlP bien difft•rpnf-<' pourtant. 

9. C-0lomba mit cclıı a\"PC soin 
d pwsque fnrth·cmcnt soos son 
nl<'u:aro M1m<1e suı· une tablo; 
puis elle s'a~cnouilla <'f fit tlevo

tcment sa priere. 

1 O. Deux minut.t·-. apres, Pile e• 
tıllt dans -.on lit. 

KOLOlUBA 

P. Merimte 
-36-

1. Orso yalandan gösterdiği c ·
ka tavrrna uymıyruı bir heyecanla 
krz kardeşini kucakhyara.k: 

- İşte pek terbiyeli bir yaban 

güvercini, diye haykırdı. 
Mis Lydia: 
- Şarkınız pek hoş, dedi. Onu 

albomuma yazmanızı istiyorum, 
ingilizceye çevierrek besteletece· 

ğim, 

2. Bi'l' kelimesini bile anlamamış 
olan merd albay kızınınkilerioc 

kendi sitayişlerini dP eklemekte 
gecikmedi. 

3. Sonra ilave etti: 
- Bayan sizin bahsettiğiniz bu 

yaban güvercini bugün şu "cra
paudino"1 denilen yemekte yedi. 

ğimiz ku" mu? 

-t. Mis Nevi! albomunu getirdi 
ve şarkı tertib eden kızın, şarkısını 
kağıdı tuhaf bir şekilde tasarruf 
ederek yazdığını görmek!f! hayret 
etti. 

5. Herbiri mısra teşkil edecek 
yerde, beyitler kağıdın genişliği 

müsait olduğu kadar ve şiir terti. 
bmdc malllm "her iki tarafı yazı

sız, müsavi uzunlukta olmıyan 

küçük satırlar" tarifine uynuya
cak ~ekilde ayni bir satır üzertnc 

sıralanıp gidiyordu. 

6. Keza bayan Kolomba'nın bir 
az tuhaf olan imlası hakkında ya
pılacak bazı itirazlar da vardı ki 
bunlar Orso'nun ağabeylik gururu
nu hırpalarken mis Nevil'in tebe~

sümünü mucip oluyordu. 

7. Uyku saati geJmi:ı olduğun
dan iki ge-nç kız odalarına ı;ekilili

ler. 

8. Orada. mis Lydin gerdanlık, 

saç tarakla.mu. bileziklerini çıka
rırken, robundan bir korsa demiri 
gibi, fakat bununla beraber şek

li pek farkh uzun bir şı>y çıka
l'an arkada.c;m1 da gözünden kaçır

madı. 

9. Kolam.ha bunu ihtimamla ve 
hatta gizli bir şekilde bir masa 
üzerinde duran mczzaro'su altına 

koydu; sonra diz çökerek huı;u i

~iııde dua etti. . 

1 o. iki dakika sonra yatağına 

j('İt1lliş bulunuyordu. 

Qas~öyde bir gezinti 
istanbuluri bir köşesinde, genç ve fa'al 

bir nahiye müdürü nasıl çahşıyor ve 
parasız ne işler görüyor t 

Dün, Haliçte Halıcıoğlunda o. 
turan ve birdenbire hastalanan 
bir dostumu ziyarete gitmiştim. 
Yıllar var ki, o tarafa yolum 
düşmemişti. Halıcıoğlunu ve 
Hasköyü bir hayli değişmiş bil
.passa çamurlu yolları kaldırım
la döşenmiş ve caddeleri batak
lıktan kurtarılmış bir halde gör. 
dü.m. 

Ziyaretine gittiğim öğretmen 
dostum: 

- Aman tızizim, dedi, buraya 
ka.dar gelmişken, sana köylimüz 
den biraz malumat vereyim. AI. 
lalı valimizden razı olsun. Bura
ya genç, faal bir nahiye müdü
rü gönderdi. Bay Ferit hukuk 
mezunudur. Nahiyemize geleli 
on bir ay oldu. Hemen hemen 
on parasız. birçok işler başardı. 
Bilhassa Has.köydeki polis kara. 
kolu ne harap, ne berbat bir bi_ 
na idi. Her halde tavsiye ederim 
bu binayı git gör. Nahiye mü -
dürü bu sekiz on odalı modern 
karakol binasmı devlete ancak 
yüı seksen teş liraya malletıniş-

·~ 

Yazan : lskender F. Sertelli 
tir. Yakında resmiküşadı yapıla. 
ca.k. Karakola çıkan yol da tamir 
edilmiştir. Eskiden bataklıktı. 

Hele şu caddelerın temizliğine, 

bir bakın. Bir kaç yerde umumi 
helalar yapıldı. lskele başında 
küçük bir park .. ve Hasköy ka. 
nali?,asyonu tamamlandı. Şu kı
sa zaman zarfında yapılan işle
rin hangi birini sayayım? 
Arkadaşımın sözlerini dinler _ 

ken aklım durmuştu. On bir ay. 
da bukadar faaliyet gösteren ve 
halka kendini bu derece sevdiren 
bu genç ve faal nahiye müdürü. 
nü bir kere ziyaret etmeden dön
mek istemedim. 

Hasta arkadaşımdan ayrıldık. 
tan sonra nahiye müdürüyetine 
gittim. Çok mütevazı bir genç. 
Masasının başında qalrşıyordu. 

Kendimi tanıttım: 
- Şu yüz ~kscn beş liraya 

vücude getirdiğiniz Hasköy ka • 
rakolunu görmeme müsaade e -
der misiniz? dedim. 

Bay Ferit hayretle yüzüme 
baktı: 

- Evet. Çünkü bu para ile bir 
küçük kulübe bile yapılamaz. 

- O halde size öğle tatilinde 
bu binayı gösterebilirim. 

Öğle tatilinde karakola çıktık. 
Hasköy tepesinde mükemmel bir 
sanatoryom.. Denize ve güneşe 
karşı.. bol hava ve ziya içinde 
mükemmel bir bina. Kapısında 

bir de halk için yapılmış gürel 
bir çeşmesi var. 

Hakikatle karşılaşınca, azim 
ve iradenin neler yapa;bileceğine 
inandım. Karakoldan sonra mu-

. allim arkadaşrmm bana verdiği ~ 
malfunatı birer birer tahkik ve 
tesbit ederek, bütün bu faaliye. 
ti ve faydalı başarıları gözümle 
gördüm. 

- Tebrik ederim, Bay Ferit! 
dedim. Siz nahiyenizi ihya etmiş 
ve diğer nahiyelere de güzel bir 
mesai örneği vermiş oluyorsu _ 

nuz. 
- Vazifemiz çalı.şmaktır. Bü

tün bu enerjiyi kıymetli valimiz
den alıyoruz. 

Mukabelesile çok ince bir ne_ 
zaket ve tevazu gösteren Bay 
Ferit cidden memleketimizin if_ 
tihar edebileceği genç idarcileri. 
mizdendir. 

Jla!lköyde ~ok az parıı ile \'ücuda gelen yecıi ve modem polis karakol blnaM 

Hasköy, Halıcıoğlu kalabalık 

bir muhittir. Bu gibi imar faali
yetlerine muhtaçtı. Bilhassa bu 
münasebetle Hasköye giden yol. 
dan bahsetmek isterim: Karnen_ 
to yokuşu (Ok meydanı) - Hü
riyetiebediye tçpesi • Şişhane 

yolu mezbahaya tamam on iki 
kilometredir. Me7bahadan etler 
bu uzun yoldan gt;lirilınektedir. 
Et götü.ren kamyonların gidiş, 
geliş mesafeleri 24 kilometre tu_ 
tuyor. Halbuki sahilden çok kısa 
bir yol vardır: Hasköy - Şişhane 
yolu. Bu yol ancak dört kilomet
redir. Fal<at, bu kısa yol gayet 
bozuk olduğu için, nakil vasıta. 

!arı uzun yoldan gidip gelmekte_ 
dir. Yaptığım tahkikata göre, 
bu mmtakada mezbahadan baş
ka ayrıca 24 fabrika vardır. Be
lediye müesseseleri benzininin 
normal fiyatı zamanında nakil 

(Bu !<Utunda okuyucuJarımızın ga. 
zetemiı ~·anındaki kuponla birlikte 
göndt•rl'Ct'kleri 

E\'LE?'li.\JE TEliLllfLEld, iŞ ARA • 
MA, ı, VERIUE, ALJM, SA TDI 

gibi Uc-ari mııhiyctı haiz olmı.yan kü
çiM llftnları parasr:ı neşroh.ınu:r:.) 

Evlenme teklifleri 

• Yaş 28, boy 170, kilo 75. mat 

lstiyenlcr vasıflarını adreslerini, iste. 
dikleri aylık asgari Ucretl mUmkUnse 
vesikalık birer resimlerilli(Z.Z.) rem
zine ı:;öndermcli ve bildirmelidirler. 

• 25 yaşında, askerliğini yapmış 

eski ve yeni yazılan: serl okuyup ya. 
zan bi!' genç, bUro ve müesseselerde 
çalışmak tstemektedlr. !stiyenlcrln 
(L. Sakoğlu ı remzine milracaatıarı. 

• 28 yaşında kibar bir bayan iş a. 

vasıtaları için senede 50 • 60 bin 
liralık benzin sarfed.iyonnuş. DL 
ğcr müesseselerin senelik benzin 
sarfiyatı 150 bin lirayı buluyor-

24 N t S A N - 1941 

" 
Uıı.sl(öy nahiye müclürik Perit. Avni 

Halicin iktısadi vaziyeti kurta -
rılmış, hem de bu nakil paraları 

harice gitmemiş ve büyük hir ta~ 
sarruf tem.in edilmiş olacaktır. 

Saym Valimiz Dr. T..Cıtfi Kır • 
darın bu kısa yol meselesi üze. 
rinde duracaklarından emin ol • 
duğum içindir ki, Hasköy hal -
kının samimi dileklerine ve his -
siyatma tercüman olmak iste _ 
dirn. • 

Hasköyün vaktile otuz yedi 
bin nüfusu varmış. Bugün on ikı • 
bin nüfusu olan Hasköy nahiye· 
si, sekenesinin üçte ikisini vesai
tin fıkadanı ve uzunluğu dolayı. • oı 
sile kaybetmiştir. Vapurların dı:ı huı 
pek seyrek işlediğini, ücretin f ıı 
pahalı olduğunu ilave etmek la. ~te 
zrmdır. ~ 

Hasköyde bugün 2500 ev, 200 ~ıı 
dükkan. yedi cami ve bir nım. ~ 
iki musevi, iki ermeni rnekte~ı b 
ile 10 sinagon ve üç tane ilkoku- ~ 
lumuz vardır. Bunlar arasınds aı 
Beyoğlu ilkokulu ahşap ve çol< ~ 
köhne bir binadır. ~aı 

Maarif idaremizin bu binayt l r, 

gelecek yıllar içinde yenilemesi- F,~ 
ni o civar halkı rica etmektnir. r 

Yine o civardaki ermeni ey. e 
tamhanesi de yetim kızları oku. tıııı 

tup yetiştirmektedir. Bu binanın et 
muazzam bahçesi göze çarpmak 1ft 
tadır. u a, 

Sütlücede Darüssüade Ağası • 
nın yaptırdığı Mahmut Ağa ca.
mii mimar Sinanmkıymetli eser ~e 
lerinden biridir. Evkaf idaresi .. iı 

nin bu kıymetli abideye de şöyl<' ~ 
bir göz atmasını dilerim. Kwl~ hı. 
içindeki Kumbarahane camii ba· thtı 
kımsrzdır. Bu cami. Cçüncü Se· h 
limin anası Mihrişah Sultan ta • Ct! 
rafından yapılmıştır. Vakrfiye· e 
sinde tamiri için iradı da varmış i.ı. 

1 t. Tres curit•uı.t• d(~ son natu.. 

rel t't l<'ntc eonunc· unc Anglaise 
iı se Mshahiller. miss J,~·dla. s'ap

ım>eha de la table, et, fcignıuıt de 
cherchcr unc eplne;le, o;oule,·a le 

mczzaro et apn1:ut un ">tylct :w

scı !on~, rorienscmcnt mont; en 
n:ıcre ct en arı:;c•nt; 1<' travail en 
{•tali rcmarquabl<', t-t c'etait nne 
anne aucicnoc et d~ grand 11.rix 

pour un amateuı·. 

11. Tabiati iklızam prk meraklı renkli yeşil gözlil, kumral saçlı dul 

. ' ramaktadır. TUrkçeden başka fran
sızca. rumca ve lngillzce bilir. Doktor, 
dişçi y::..nmde. çaıışabillr. Ders de ve. 
rebiliı.•. KiiçUk bir ücrete razıdtr. Is. 
tlyenlerln (Klbıır) remz!.ne müracA.at 
lan. 

muş. Demek bir senelik nakli -
yatta yalnız iki yüz bin liralık 

benzin sarfediliyor .. O da nor . 
mal vaziyette. Halbuki benzin 

Bademlik caddesi Hasköyüıt ·'""ll.lı 

eski bir meyva yeri imiş. KöY ~l'~ 
tenhalaşınca mesirelere rağbet~ 
azalmış. Maa.mafih nah.iye mü , e 
dürü Bay F.eridin bu mesire :mil 
hallerini şenlendirmek ve halle!! : 
gezinti ve hava alma yerlerifll ~ 
ihya etmek için birr.ok tasavvııl' t ti 

ve tcşcbbUsleri olduğunu öğreıı- ~ 
dim. tstanbulun bir köf$esindt 

( 1) en vedette: ayrı satırlar 
halinde; mett're en vedette. bir 
kclimr veyA. satırı göze batacak 
surette yazmak. 

(2) faire des obseıvatiomı: it'. 
raz <?tmek, ihtarda bulunmak: or
servations a fairc. ~apılacak iti
razlar (\·eyn ihtnrlar). 

ANA L i Z 
T. (fommcnt ~orı.ru ı.arfı hakltm• 

d:~ a<::oa~Hlaki noldnlara clfülcat Nli• 

niı: 

a. Comment nvcz-vous fait? 
::.•fasıl (ne) yaptınız? 

b. Commcnt OrSo le>s l'eçut-il? 
Orso onları nasıl kabul etti? 
c. C0mmenl Colomba montsit .. 

C'lle a cheval? 
Kolomba ata nasıl biniyordu? 
ıl. Comment ! vous dormez? 
.Nasıl, uyuyor musunu:ı:? 
c. Comment vıı votre sante? 

Sıhhatiniz na~nl 7 nasılsınız'! 
r. C.Omment! cst-il done vrai? 

olan ve soyunmak hususunda bir 

ingiliz kadını gibi ağır davranan 
mis Lydia masaya yaklaştı ve bir 

iğne arıyormuş gibi yaparak mez
zaro'yu kaldırdı ve oldukça uzun. 
mahirane bir surette sedef ve gü
mil!?lC işlenmiş bir hançer gördü; 
irıi fevk:ıl.ıidr· idi ,.e bu hançer cııki. 

mcı a.klısı için pek değerli bir A
0

• 

liı.htı. 

(1) Crapaudine: güvercinle ya .. 
pılat,ı. bir yemektir ki kurbaı':r. 
manzarasında olduğu icin bu adı 
::ılmı~lır. 

ve TEORt 
.Na~ıl, demek doğru mu? 

11. Aı;ağıclaki cömlc'leri frarısız · 

caya ('C'irinlz: 
n.. Kolomba nasıl bir şarkl söy. 

ledi '! 
b. Orso bunun üzerine ne yaı;

tı? 

e, Mis Lydia Kolombanın mezza,. 

rosu altında ne buldu? 
d. Bu n~srl bir silahtı? 
e. Orso mis Lydia'ya ne söyle• 

di? 
f . M's L,·dia hançeri görmek i

çin ne yaptı? 

bir bay01n, esmer, uzun boylu, siyo.h 
gözlü, zayıf, uzunca. çehreli 28. ':15 yaş. 
larmda. talısilli aylığı 100 liradan a. 
şağl olınıyrm ciddi bir gençle evlenmek 
ı~temeltledlr. Anlaştığı takdirde Alla. 
dolud:ı otunnayı tercih eder, aynı ev. 
safı haiz koyu kumral da. ole.bilir. İsti. 
;ı.--enler ı Deniz 41) remzine mUracA.at 
ede bili;. ı 11) 

• "{11.1< 23. boy 168, kilo 70, esmer 
Jtnı'1l ıu .. ş!ı l<a.ra gözlU, bir fabrikada 
dokumacı ustası, ayda :ıet 78 lira 
kazann.rı , iÇki ve cıgara kullanmıyan, 
annesinden baı;ıka kimsesi olmıyan ve 
bir evi bulunım bir genç; l!!.'Z2 yaşla
rı :~r·ısır.da., en az 150 boylu, mazisi 
temiz, ev işlerinden anlar blr bıı.yan
ıa evlenmek istemektedir. Mektup ve 
resimle~Jle ıHa.T. 76) remzine mUrıı. 
ce.at _ 42) 

AÇIK KONUŞMA : (ACii.ha kim) 
remı;!n" mektup geçen pazar günü 
mahfuz adrese gönderilmişti. 

İş ve işçi arayanlar : 

• Bir devlet müessesesinde muhaae. 
be memuru, güzel ve okunaklı yazılı 
bir ::.at pazar gUnleri harlç hergllD sa. 
rı·, 17 den cumartesi gUnleri 13 ten 21 
c kadar yazı ve hesap i.şlerlle meşgul 
olmak için bir mllesse.ııe aramaktadır. 
Mute<lil bir ücretle çaıışablllr. (Muha
sebe 42/ remzine mnraca.a.t. 

• Annesi ölmUş, 4 yaşmda bir ço
cuğa hakabllecek. terbiyesile alAka.. 
dar olacak, ona ilk malOmatı vere. 
cek, çocuk yetlştlrmestni, bilen temiz 
ve kimsealz biı: bayana ilıUyaç vardır. 

• 29 ya.şmdo. kib-ar dört lisan bilm 
bl.r bayan boğazı toklul!'una pansiyon 
ve otellerde çalişmak istemektedir 
{Parasız) remzlne yazılması 

• Makinesi bulunan terzi bir işçi 'o. 
ranmaktadır. lstıyenler Mercan yoku. 
şu da Valdehandıı. ikinci kemer, ikin. 
ci katta 18 numarada. terzi Necmettin 
TUrkUlUye mUracaat edebilirler. 

" Allahtan başka. bak:ıcak kimsesı 
bulunmryan her iki akciğerinden has.. 
ta bulu.nan 24.25 yaşlarında bir genç 
l{endislne yardım edecek ve bayatını 
kazandıracak bir hayır sahihi aramak 
tadır. tsUyenler c M. Y. 12J remzine 
müracaat edebilirler. 

Aldırınız.: 

Aşağıda runıuı.ları :n\7.ılı olan o-
ltuyucu.!arunıuıı rıamlarına ı.;-clı>n 

mektupları. ldal't'banı•mizden tıergün 

sabahtan ögle-yc kadar veya san.t 17 
llcn ııonr:\ uldırmalıırı riea olunur. 

(!. Herer 8) (M. 1361 (D.F. lOiı 

(Emekli) fYıldız 2) (Nur) (H. Tallb) 

(H.H.S./69) ($.F.11) (S.M.A.) 
(E.N.Çağ)R.F. 18) (M. 22) (Tülay 39) 
(Mukadder ne lse) (Bulmuş 38) 
(F.48) (M. 27) (27 S.R.) (H.B. 40)• 

(İlkl)abar) (Kısmet ltim) (Talih 808) 
(R.M.C. 5) rn.s. 12) fM.Ç. 35) 
(ParasJz) (P.S.M.) (N.B.) 
( (R.K. 12) (Z.Z.) rcmizlerine gelen 
mektuplar adreslerine gönderildi.)] 

pahalılaşınca bu rakam kimbilir 
ne kadar kabarmıştır. · 

Eğer bu krsa yol tamir edile _ 
cek ve nakil vasrtaları buradan 
işlemeğe başlıyacak olursa, hem 

, çok değerli ve işgüzar arl;;ada.Ş · 
larile elele vererek durmadaı1· 

dinlenmeden çalışan nahiye rn.iJ, 
dürü Bay Feride daha büyfılı 
başarılar dilerim. 

harıci asker• kıtaatı ılanıarı 1 
' stanbu ı Levazım amirliğinden veril:Jn 

, __ _ 
~ e::ı 

Beher kl!r.&u 45 kl•ruştan 6:.'.000 kilo s1g:r eti pazarlıkla satın aıma.cıı.l'' IStı 
• 1 

tır. Tutarı 27.000 lira ilk teminatı 1021:: l!racttr. İhalesi 6.5.941 Aalı gUnU ssıı ; 
ıo da LWe"IJuıı;.ızda r;.slteı1 satıno.!mn komisyonunda yapılacaktır. Talipıcritl ~ 
belli vakitte !.::.>misycı:a gelmeleri. ( 2297 • 3072) 'l'li 

~~ 
*~* ~ 

Ben~ri '<01) kuru~t>ı:~ 5000 adet hayvan çulu satın alınacaktır. Pazarlıl'-
la eksilbnt:.3i 25.i 941 pıizartesi g.lııC. saat 11 dl• Diyarbakırda. asken satıIJıl' f~ 
ma ko-nhıyo11unJ.ıı y;~pılııcaktır. Tutarı •10.000 lira katı teminatı 6000 1ırsd1f 
Ntimu.ne ve 9artnamesl komisy•mda gtirtilliı Taliplerin belli vakitte koruısYı.1" 
na gelmeleri. (2299 • 3143) 

5000 _ \Jl)llC ad.3t gem demıri pa7.arltl;la satın aıınacaktrr. Tahmin t' 
deli 16.000 hm. teminatı 2400 L radır. lhalP.:ıi 25/ 4 / 941 cuma gUnU sB.llt J 
de Ankarada M. M. V. Satın alma komlsyor.unda yapılacaktır. Tııllplefltl f 
belll vakitte komifıyona gelmeler! . l2283-2974) ttra 

~ı 
* :,; * ~;t~ 

500 çift atlı nakhya ı...raba. kc.şumu pa.za .. lıkla. satın almacaktır. 250 ~ıJ~ q1 
ten :ışa,;-ı olmrunalc Uure ayn ayrı taliplere de ihale edileblllr.Hepsinin uı}ll'1 ~ 
fiyatı 37,500 lira katı tC'mlnatı 5GW lıradır. İhalesi 6.5.941 sah gUnU ı:;::ı.at ~ ita: 
le An.karada M.A-I.\•. Patmalma komisyon m,ıa yapılacaktır. Taliplerin bt' li~ 
vakitte komlsyonl\ geımelerL 0305. 3199), 
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~Yeni harbin KIZIL KiTABI " ...... , 

lrla•l1ea arda 
Bugunun en tehlikeli CaSusları 

H. DA 

• 3. 
berine eıüJıdıarblye Nihayet, nöbetti~ be71Dlm 

bindi. Gayet şiddeW e • hangi vasıtayla patladsklan da an 
l'erUc:U. Birçok adamlar tev Jqılamıyordu. 

olıuıdu. Nöbetçiler ve muhafa- Filhakika bu hUSU8tti. bOttln mtı. 
rdoaıan arttmldı. teh•vnlarm muayqeleıi kat'i 

ratmen, llç a.tıam sonra, bir netice vermemif, bu lSIWn §ek· 
fa.bri.kalaruun aakerl bükü• linin ne bqlarma ağır bir chıimle ::frndau verilen gizli bir sipa vunıJma, ne aillhla, ne de nöbet

- • lile meogul bullllUJlÜta ea çileri yUkaek bir yere kaldırıp tld 
e lon derece gizli tutulmakta dctle yere atmak suretiyle ika e

ı.. .... ~nra, birdenbire korkunç dllemiyeceji bOytlk bir hayretle 
-~ VUkubuldu. lnflllk neti anl&§dınıltı. 

e, atölyede geceleyin ça}JI- Bununla beraber, pek ~ hay. 
ta 0Iaıı yedi mlltehaaaıa işçi, ret uyandJraıı bu beyin patlatma 

hrıaIAa idare eden Çek hldieeelni aydmlatma.k huauaun -
11disi ve bir kurmay teknik da sarfedllen gayretler netfceatn. 

:n dertıaı ölmüşlerdi. de, nihayet, mUhim bir Uıldtaf kay 
caıt o vakit, yeni ve gizli si- dedilebildi: 

takip "den caaw;Iann niha- Nöbet.çllerin, hwnud tekilde ya. 
iltıaı&tın yerini kPşf e muvaf· pılmış ve pek mUthit bir taz}ik 

::ıaltlan ve eon darbeyi mUt• kuvvetini ha.hı blf hava tuylk tu-
lekllde vrdukları nnla.şıl- lumbası ile uzak bir mMafeden 

01
11Yordu. bu ıeldlde öldllrUleblleceld~ri ka • 

, gerek mühendis, ge- bul olundu. Halbuki mUtehaaıus 
11lanıa.r ve gerek imal edil • telmiaiyenlerin vardıkları bu neti

tlaıı g1zll sipariş bir anda ee karfısmda heıilea daha bUyüık 
._ obnq bulunuyorlardı. bir hayret ve dehtete dtlftllleı-. 
hidiae üzerinedir ld hem Zira bu dhazla suikaat Uk de-
'11lh fabrlkalan idaresi, fe ftitiliyordu. Tekniayenlerln bu 

de Porac genel kwmaylığJ tef)ıisleri ,Uphe ve tereddütleri 
bir deh§ete dllştll. mucıp olduğu lçbı mahrem ıtfre-

ll edilen yeni ve gizli sipa- Jerle kenel erklnıhal'blfe ve Prag 
dlier lmıınlan üzerindeki çaıoo enntyct nezarcıtlnln elnayet teı1t • 

mesele anla§ılmcaya nik ofisi araamda bllyWt mUpaka
• dllı'dunıhnası emri verildi. şatar cereyan etti. 

' tı.ı son derece mahir ve cU- Böyle mUthlf bir tuYik kuvve-
oaau.1arm bu kıamlan da tini haiz blr hava tuylk tulmnbe· 

°V'l edeceklerinden kat'! .u- smm lnt cinayetler ikaı için kuJ. 
elldişeye dil§ülmU§ttl. ıanıldığı htç Jşitilmit dejildl. · 

t llaı Uaerine Prag ukeri em- Faka+ nuari C)larak, h&dl8e 
leıkillt:ı erk8.nı:harbi"eder '"J • .,......,.~" ""' .w~ 

J töylece ~ .. ~uUvordlJ: 
dehoeta emirler berine "!~ 

\ıt ve ezl.cl bir takibe geçti. Cani, pce ~ 1:ıOlıl -
tevkif edilenlerin yek6- tifade seeaisce n6betçilet'e ~ 
ki§iyi pçtiği halde, sui- §lYOr, ve birdenbire mflthiş tas .. 
eeıvmı aydmlatacak tek yikll hava tuytk tutuınıbMııu iş. 

tide edilemedi. leterek, 1nt wrette, mak meea • 
ııv:w~.... feden, Mıunlann beyinlerini pa~ 

göl"" 

latıyordu. 

Bu ıeldlde, slWı eesi duyulma
dan ve suikast fail( ortada görUn
meden, yı1dırmı llllratlyle, clna • 
yet yapılabiliyordu. 

N eteldm, ayni hususi şekilde i
mal edilmll bava tazyik tulumba
tliyle büyücek çata bir infilAk ve
ya yangın bombut, ytne IGrln • 
meden ve uzak meeafeden her • 
hangi bir hedefe lni olarak atııa.. 

bilirdi. 
Skoda atölyelerine atılan lnft • 

llk bombasmm da ayni cihazla u.. 

zftktarı atrlm~ ola.bileceğine Jmv • 
vetle ihtimal verildi. Fabt, bO • 
tlln Çekoslovak 'gizli emniyet ~ 
ldlatı doeyalarmda, şimdiye ka • 
d<tr bu şekilde bir suikast cihazı 
kullanan bir C&Ml8 tanınmıyordu. 

Recep rels yüksek konuşan ve 
sesini herkese duyurmasım. deniz
cileri ayaklandırmasmı bilen tec
rübe!ı ve ateşli bir reisti. Tersane
de onu sevmiyen, donanmada o
nun sesine ko;mayan kimse yoktu. 
Bütün reisler hep birden balnştı-
lnr: 

Ne yapalım. Recep reis? Val 
de sultanın yaptıfl cinayetlei he
pimiz trörüyor ve duyuyoruz. Et• 
raf m :ı cellAtlan doldurmuş ve Top 
kanı sarayını mezbahaya ~rmiş 
n;;türı burılan biliyoruz.. ve bile 
bile susuyoruz. 

Recep reis bir mavnanın ilstüne 
çıkarnk: 

- Mademki biliyorsunuz. neden 
susuvorsunuz.? dedi. Valde sul
tan benim kanım :ııorla elimden al 
dı ve saravTn z;rl'fanlarma attırdı. 
Kendısı c:araym has~nde ei
lf>llip <iunırken. drşarda bir sigara 
içeni. a~ rakı kokanı atlllde ftl'i
yor. Bu işkencelere ne zamana ka
Gar ta4a1nmül edeaP,? 

intika111 
Nakleden: Vahit orgun 

TUo - l.iıı pebcere!ÜD anaır 
deki divanm üstüne oturmuştu. 
HLmıetçiniıı getlııligı kımm yu.. 
dum yudımı içerken mazlaini dU
ıtınUyordu. 

Daha pek küçtıkken, çok :zen
gin bir babam vardı. 

Sonra, onun birdenbire w es.. 
rarengis biı tekilde öldtlğünü 
hatırlıyordu. Babasmm lSttımU.. 
nü, ııervetlerini bllttln biltUn Bilip 
atlpUren bir ya.ılgın tak.ip t:t
mişti. 

Bu vaziyet kar§ısıtla, babaaın. 
dan çok bUyt1k iyilikler görmllf 
ol:uı bir ltriyat taciri '1'hao - LL 
ni yanına almıııtı. 

Thao • Lin, böylece, kendisini 
yanma alan tllccara yardmı ede
rek bUyümUş, gilçlü kuvvetlı bir 
delikanlı olm111tu. 

Fakat Thao - Linin bütün ar. 
zuau mazideki esrarengiz hidi. 
aeleri aydınlatmak idi. 
Babası nasıl ölmüştü? Ba.bası

nın mülklerinden ba§ka. bitip 
tlikenmez derecede parası da 
vardı. Onlar ne olmUIJlu ?. 

• * • 

ve ~ sadık ~ arkadaşı idim. 
Onların bu iyi kalpliliklerine bü
yük bir kıymet vererek kalbim. 
de büyük bir kini doğurmağa. 

muvaffak oldum. 
- Naaıll? .• Demek, aen baba· 

ma kll.l'ŞI kin beeliyordun öyle . ., 
mı ... 

- Hayır, bili.kis onu pek çok 
seviyordum. 

- Şu halde? 
- Kinim onu öldilrene karşı-

dır. • 
- Demek 'babam katledil. 

mi§tir. Peki, katil kim? 
- Ven - Kum. 
- Ven - kum mu! .. 
- Bu cana var, baban ve tik. 

carla bUyllk bir if görmek için 
ortak olmuştU. Soiıra, aervetle· 
rini ele geçinnek için babanı 
?Rhirle; hamini de kama ile öl
dürdil. İste ~in\di, babanın nak. 
di servetinin ne olduğunu anla
dın mı? 

- Ah! diye Thao • Lin ba
ğrnna.ktan kendisini alama.mrır 
tı. Demek bütün bunlan sen bi. 
liyorsun öyle mi? .• 

Bir akşam. Thao. Lin evden Ven. Kumun da nerede oldu. 
sokağa çıkarken, hamisinin .iilk- ğunu biliyor muaun '! •. 
kim önünde büyük bir kalaba. - Biliyorum. Fakat, soğuk· 
Irk gördil. kanlılığmJ mWıafaza etmelisin. 

Ölümden, cinayetten bahMdf- Ven • Kum bir tilki kadar kur. 
yordu Thao - Lin, mentk i~indf' naz ve hilekirdır. Onu yenmek 
dükkana koştu. öyle pek kolay bir şey değildir. 

Zavallı tUccar meçhul bir şa- - Ne istersen vereceğim ... 
hJB tarafmdan ve sivr.i bir .kama Ven. Kumun neNde old~ 
ile öldilıillmllştü. bana aöyle! 

Thao - Lin, dineklerile kendi. - Bir şey iat.emiyonmı ... Bu 
sine yol açarak; hamisinin cese.. iyiliğimi nasrl mllklfatlandıra. 
dine yak18'ftl&k istedi. ll'akat, ~ı bir giln kalbin sana sijy-

Nakleden: Vahit Orgun 
Tenha bir mMtlya oturop 
lronufm4ğcı b~lad'llar .•. 

Ven - Kum. kırmızı krizantem 
çetesinin idare ettiği korsanlar 
katlarından bir tanesinin §efi. 
dir ... Elınde çok büyük kudret 
var ... 1,te bu sebeptendir ki a. 
damları tarafından öldürUlme
mek için çok dikkatli da'\Tanma. 
lı} ız. 

- Bu işi sen bana bırak, 

Kwang. Bir çakal kadar yırtıcı 
bir maymun kadar becerikli o. 
lacağım. Öyle bir şekilde tebdi
li kıyafet edeceğim ki kitn3e be. 
ni taruyarnıyacak ve ben de bu 
suretle Ven • Kumun yanma 
kadar gideceğim. 

- Sana ben de refakat edece· 
ğim. 

- Ne ?.aman gidiyoruz? .. 
- Yarın akşam, ay ufukta 

belirince: seni Fa - Ka Pago. 
dasırun civarındaki çeşmenın 

yanında beklfyeceğim. 

Ertesi akşam, kararlaştıkları 

saat ve yerde ı.uluştular. Kwang 
bir eerseri gibi giyinmi'j yüzUml 
de tanmmryacak bir şekilde 
makyaj ctmişt~. Thao • Lin çok 
zengin bir Japon elbisesi giy· 

::~~•a•e~s.~~~,~= 
hafifçe laılafma bil' şeyler fi. 
mldandı: 
.._ Eğer, hayatın kıymetli iae~ 

bir adım bile ileri gitme. Beni , 
ta.kip et, istediklerini öğrenecek.. 
sin.,, 

Başnıı çevirdi. Muhat.ahı, 

tunç yUzIU, kıvılcım gözlü bir a. 
damdı. Kısa bir tevakkuftan 
eonra, gayri ihtiyari bu meçhul 
adamı takip etti. 

KU11ıun yerini eöyle • .servetimin 
yarmmı sana bağışlayacağım. 

- Hayır, ben bir şey istemi. 
yonım. Benim yegane arzum ba. 
barlJın intikamını almaktır. İn
tikam saati de yaklqmaktadlr. 
Ven - Kum etimden kaçamıya. 

caktır. 

- Yalvarırım sana... Ven -
K\1mun bulunduğu yeri &övle. 

- Peki, mademki bu kadar ıa. 
rar ediyorsun ... Ven - Kum şim
di Fa. Ka Pa.godasmda (m~
dinde) yaşıyor. 

Meçhul adam, Thao - Ltni hA.. 
dise yerinden oldukça uzak bir 
işçi meyhanesine götürdü. Ve 
tenha bir köşedeki masaya otur 
duktan sonra Thao • Lini daha 
fula merakta bırakmamak için 
hemen anlatmağa başladı: 

Üç sene evvel. .Fa· l{a P~ 
! dasmın laması ölünce rahipler , 

- Sen beni tanunazsm. Fa
kat ben, gerek babanı ve gerek 
seni çok iyi tanırım. Ve babanın 
esrarlı ölümü ile muazzam ser;· 
. ~tiRiıı yok OlUfW1Un SD'rlnı ÇÖZ.. 

mek iatediğini de çok iyi biıtyo· 
rum. Ben her ... eeyi biliyorum. 
Ben bir hizmetçiden ziyade hem 
babanın hem de tüccarm en iyi 

meclisi i.zalanna para vererek 
Ven. Kum kendisini Li.ma ola· 
rak seçtirdi. 
Şimdi, Fa • Ka Pagodasını bir 

nevi sığınak olarak kullanıyor. 
Yanında da esir ogtbi kullandığı 
Ta • Sing i91nirlde çok gUzel bir 
kız var. 

lşte ben bütün bu bildiklerimi 
bu kızın yardımiyle öğrenebil. 

dim. 

Topkapı Sarayına gıren 

CASUS LUKREÇY A 
Dordıinci.i Murad devrinde bir V1::nııd'I< ş5v.il ,,·,inın kııt 

Yuı.ın_~ İSKEl'-JDER F. SERTELL 
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Recep reisin yüksek sesini du

yan leventler, kürekçiler, yclkencı• 
ler, demirci1°r birer birer iş'crini 
bırakrp Rec·+ıin etrafında toplan-
mı~1ftrd1. B •nlardan biri: 

- Haydi. mavnalara. pazar ka 
yıklanna binip karşıya geçelim ve 
saraya gidelim.. valde sultandan 
bu manasu yasaklara, bu $ODSUZ 

işkenoelere niha~ vel'TMrini iMi
yelim. 

Recep reis, Lukreçyanın taş o
dalar:l:ı. mahpus bulunduğunu bil
diği için, başına topladıiı denizci 
ve ktlrekçf güruhuyla ıstediğ:ni 

yaptr::-acağından 'e Lukreçyayı 

zindandan kurtaraca~an emin 
bulunuyordu. 

Cibaliye yanaşan mavnalardan 
ve kayıklardan çıkan büyük bir 
kalaba!ık: 

-1çki ve tütün yasağını kaldır
mak istiyoruz. Alhhmı ve memle
ketini -seven peşimize katılsın. 

diy'! balJrdı. Bütün denizciler 
ba teklife iftirak ederek • başta 
Receo re;s olm~k üzere mavna1a· 
ra. kayıklara atladılar ve Cibali diye bağırarak Zeyrek yokuşun 
kıyısına doğru açıldılar. dan çıkıyordu. 

Denizciler. Recep relc;in teşvik'i
le ba5 kaldırmıştı. 

Yollardan kurtulup kaçan atlı 

asesler. a ilerden önce Slraya k~ 
tul ar ,.e valcie ultana: 

-Recep rei i yan etmi~·· pe ;. 
ne yüzlerce denizciyi takarak, git• 
tikçe artan \"e biiyiiyen bir kala
balıkla saraya doğru geliyorlar. 

diye haber verdiler. 

Valde sultan bunu duyunca kan 
beyni"'P sıçradı: 

- Vay pıç kurusu vay! Onu 
kendi elimizle büyüttük .. yeti~tir
dik ... şimdi bizim üzerimize geii· 
yor ha?! 

diye batırarak baltacılara emir 
verd!.'S3ray kapılan çevrildi ve 
baltac.dar cümle kapı mı sardıalr. 

Valde sultan bu arada cellat 
Halile de • gizlice - şu emri veri• 
yordu: 
•- Ka'::ıt-atıla karışarak. Rece

bin kafa"ını koparıp bana getire-

' 
mişti. Belinde, icabında büytlk 
bir maharetle kullanabileceği bir 
yatağan asılı i<U. 

A.sırdide pagodanın önüne 
gelince, bir müddet duiakladı. 
Jar. Yarı atalık pencerelerden 
etrafa solgun bir uıık sü.zWilyor
du. Her tarafta esrarengiz bir 
sessizlik hüküm sürüyordu. 

Kwang ile Thao - Lin yarı 

aralık duran kapıdan içeri eUzUl. 
düler. Bir müddet ilerledikten 
sonra, küçük bir parmaklıkla 

penceresi olan demir bir kapı 

ile k&r§ılaştılar. 
İçeriden bazı ses!er işitiliyor. 

du. Kwang, kapıya iki sert dar
be indirdi .. Parmaklıklı pence
reni sürgilsünün açıldığı işitil. 
di. Sonra. bir ses kim olduJdannr 
sordu. 

Kwang insana emniyet telkin 
eden bir sesle cevap verdi: 

- Şangaydan geliyor ve bir 
de mesaj getiriyoruz. .. 

- Kimin tarafından? 
- Kırmw Krimntemden ! 
Kapı bUyUk grCirt.ılarla açıl. 

dı ve Kwang ile Thao. Lin i~ 
girdiler. Sonra kapı yeniden ka
pandı ve sUrgüleri yerine ta. 
kıldı. 

Thao • Lin iıe Kwang. çok 
zengin döşenm1ş bir salona gö· 
tUrUldiller. 

Adamlan tarafından ''San de
nizin kaplanı" diye anılan Ven • 
Kum çok kıymetli bir tahtta 
kurulmuştu. • 

Çin adet ve örfüne göre mi. 
safirlere çay ikram edildi. Çay
lar, henüz bitmemişti ki, Ven .. 
Kum, birdenbire konuşmağa 

başladı: 

- Demek kırmızı krizantemın 
bir mesajını getiriyorsunuz öyle 
mi? Şu halde yine seyahate mi 
çıkacağım? 

Kwang: 
- Evet! diye cevap verdi. 
- Kim çağınyor? 
~Büyük şef! .. Zengin tücca. 

ra kar§ı indirdiğin darbede mu
vaffak olduğunu biliyor ... 

Söylenmemesi icabeden 
bul 19yleri ifp etmeja .M.rar., 
venni§ti ... Artık bir şey 8Öyliye· 
miyecek! .. 

- Thao • Linin ba.baaı gibi; 
- {Lfttfen •yfayı ~rbdl) 

Brinci darbeyı atıa.tan V • • 
H1ım iki~nden kendisini 

kurtaramadı ı e ... 

ceksin! .. 
Bu, cellat Halil için kolay bir iş 

değildi. O, Recebin kafa~ını kolay 
ko\iy koparamıyacağım biliyor
du. 

l"z'lktan ak:;eden boğuk sesler 
~imdi Topkapı sarayının ~iiksek 

duvar!armda çınlıyordu. 

Kilerciba ı K~mil be). cellat 
ı Ialilin mühim bir iş görecelini 
anlaoıı~tı .. yavaşça yanına sokula
rak: 

-I~imi arıyorsun. Halil? 
Cell~t omuzlarını kaldrnb; 
-H·ç himsevi aramıyorum.. 
-Dısanya mı çıkacaksın? 

Fırsat bulursam .. 
-Asfler çok kalabalık. Seni de 

harcar) ar .. 
Ben kola~ kolay harcarunam. 

- Valde sultanı gördOn mü? 
- Şimdi onun yanından ıell. 

yonn. 
( m-tıam1 1ıar) 



a 

24.4.1941 

... AJ!im 
ua·...,.. 

..... w ......... 
Jt.JI ·- ""' - .. 'l'u.. Tlto'm. 

il.le~ 
U..llam ...... 
JUi ....... 

11.&tB ... lu .... ...,... 

J&l• ·-·UM Ajua 
1MI Zlraa& 

Talmml 
11.M ince .. 

laeyetl 
H.ıa llad7o ...... 
M..U '911 

Beeltan 
ıue D1111ey1c1 

l.tıelElert 

SLMllcmutma 
IL.U Bedyo 

oıtseıdrMI 

AM Ajua 
11.CI OUll9ad 

·~---~ 
- . 
·~·· 

23 Nisan kupası maçları 
Fener Şişlige 4-1,_.Galatasa
rag Begoğluspora 2-1 galip 

23 Nil&D Bayramı mUnuebeUyıe Oyunun llOD dakikalan •JDI dur· maçlarmm tellrf1e otacak-
Fenerbılhçe, Galata.saray, Şlfll, Bey· gunlukta geçerek, maç i-1 l'ener- Galatal&l'Q' laQcum Jıattı olduk 
oğlu.spor talumlan arumda tertip babçe lebiae neUcelendi. atmqtr. Pera -- 8allaa ....._.._ ca 
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Otel yapllmaya elverişli 
kirahk bina eli,. :ıc~ ili.ve etti: 

- Evet,.. Onun gibi. Buda ü. 
.-ine and içerim ki gencin ikı· 
tıetl de bu olacaktır! 

- Genç nerede biliyormusun? 
- Nerede oluna ol8Un, kmnı. 

a · kriaiıtemin ve benim gaza· 
lııand•n kurtulamıyacakt. 

- Bundan mıinim... Zaten 
:lqnmr.ı krizantem kile i4te bu 
tıeıbepten.dlr ki ana hayrandır. 

Beraberinde, 11ıao - Linin aon 
........ da götflreoebin. 

- Va.iyetnameeini mi? diye 
haykmnaktaJi kendisini alamı.. 
yp Vm • Kum hayretle eorma· 
ia deftm etti: 

- Peki bilyük tef onu ne ya
p9cak? Maktule ait ne var ne 
yolma hepeiııin bana ait olacağı
nı kararlqtmnamıe mıydık? 

Şu halde vasiyetname bende 
kalmalıdır. Thao • Lini de ber
taraf eder etmez bankalardaki 
o mnavam servet bana ait ola
caktır. 

- Peki, aen aımediyor mu
awı ki Ttıao • Lin sana kal'IJ 
Koymıyacak! .. diye aöylcyerek 
'lbao • Lin ayağa kalktL 

Ven • Kum fqkm f&lkm bak· 
mağa bqla.dı. Sert bir tonla 
möyleiıen bu ll&l1er onu afallat. 

ı w '*lap yere Jdtlannıtı. 
·-Yea.wJ{um diye Thao • 
Lin .. bllyük bir qukanhbkJa 
IÖllDe devam etti: 

- Şimdiye kadar yaptJğm gi
bi benimle o)'IWllap kalkıpna.. 
Yıllardanberidir ki babamın ö. 
JıUmlbıtin mrnnı ketfetmeğe uğ
rqıyordum._ Şimdi artık öğ. 

ıend1m. 

- Neyi?.. diye Ven - Kum 
vahşi bir hayvan gibi homurda. 
narak ayağa kalkarken bir elile 
de belindeki hançerinin 'kabt.ası· 
m sıkı adaya tutu,ordu-

- Artık her teYi biliyorum. 
Şimdi. babemm lntikammı al. 
mak saati çaldJ. Bana iyi bak 
Ven- Kum! .. 'nıao. Lin benim!. 
Hahi bOtlln o muazzam eerveti 
ele geçirebilmek için öldtlrmek 
iatediifn llOll fert. Fakat bu ae· 
fer Jr.omnu yanbş kullandm! 

nUn birinci mUaabakaJa Fenerbahçe 
Şi§ll arumda idi. Hakem Sami Açık• Günün ikinci maçı Gaıatuan7 De al&mQWlar. 
öneyl..n idaresinde yapılan mO...baka· Pera aruında cereyan etti. Takım., KaleDfn • akıpk aalaımda prQıe 
ya takımlar fU kadrolarla çılmılflardı: Jar sahada fU 19kllde mralandıl.v: seıea toplan BIDYSiD l8abebdz ,otıer 

ıe ana çıkarmul. blrOok p1 DmWe. 

Fmerlıüoe: <lUıı&t - Lıelllp, 7.eJ'• 
MI - Omer, :rı.t, AJ1 BDa - Flk• 
ret, Nllcl, Naim, A)'dal, noet. 
~= Bodorl - ...... Rurl - .... 

çlk, Ketml, Clraylr - llarotJ'oa. S.. 
reo Sc:-lıar, Fetıd. ZaTell. 

Oyurıa, gtlne§l arkaama alan Şlfll

nln hUcumlyle bqlandı. 
Fenerin bulu kurmuma meydan 

lmaknuyan Ştıll hatıan ayni zaman. 
da mubaaımlarm• htıcumıar "9. ba· 

Oyuna Galatasaray bqladı. BUbU. 
nan - •-. ll:Dftr, Barlııuell - .._ 
&ala. Arif, ~ BDlait, M. AIL 

Pera: K~ - VIAetudl, 'J'aMf -
lstelyo, Çlmçovlç. Nlbal - TalM, 11'1. 
Up. AJIUllO, ~ ilerim. 

Oyuna aGlataııaray bafla4ı. BDhu. 
aa maldan il. Allıı1n gUzel ortalarDe 
yapılan Galataaaray hllcumlan Pen. 
ıııar içbı tehlikeler yaratı,or. 

Pera mlldatauı canla bqla ÇU,... 
rak bu tehlikeleri berfAnl et.mele 
uğrqıyOI'. 

rinl iSldilril)rol'. 

21 unca daldbd& bir korner kaa. 
nan ( 1) Gelatıuua)' Jrale lO)erfDe a. 
dar aoladmUI cılaa Adnum JrafMme 
daa beraberlik ıoıaaa handı. 

Bir dakika ..,.. P9ra k&Jellnde 
btr puayır ~ <>7aDCU1ar 
yerlerde- tcıaıı toprak- Galataaaray 
mubadmlerl bunu d& sol ;yapundl. 
lar. Herbalde ıeftdım beklerin lelme. 
8l JJ.ma.J 

Oyma 1ıaflMl!Çtak1 llOrat ft ca-ı. 
UllD1 tamunen ka7betmlf TUlyette .. 
Artık Jtaaftm uate YUnl§Jllalaı' d& 

ı.,ıadr. 

AJlkan cıaddefllnln en- muteber yerinde f.wkalide =•:ret.il 
vadar ve aydmbk bir blDJL ldrahktır. 

Vakit guetetıl ldare""'"'8lne mlwt. 

Harp Okuluna havacı subay yetittirilmek üze 
aivil liaeden mezun olanların kayıt ve.kabul 
prtlan. 

1 - Ull8 olcunluk lmtlhamm Termi§ bulunmak. 
2 - Aldlklan mmmlyet dlpJomaJarmıJaki kanaat notu tyf 'Veya eok 

balunmak. 
1 - Olgunluk diploma tarlt:lnden bir aeneden fazla müddet pçmmı

bulunmak. 
4 - Salttk durumu pilotluk hizmetine milaait olmak. 
5 - T8§1an en yukan 21 olmak. 

zırlıyor. J'akat Fener mUdafaa batlao 
n bu alrmlan mll§kWAtmz kuiyor. 

110...vt g~n ilk 10 dakikadan llOD• 

ra Fener oyunu rakip nmf aahaya in· 
tikal etUrdl. 

Gatatuaray Pera nmf •buma 
yerlepılf bir oyun tutturdu. OJ'UDa 
ht.klm devam ediyorlar, fakat gol çr. 
karacak •merell btr oyun benUs ~ 
ztlkmtlyor. 

G&latuaraJ her tkl ~da tama. NO'I': 

Fenerin ilk ctddl gol fmıatmı Flk. 
retin Naciye ceçtrdllt ne& bir ara 
pumı Naclnln ia.betmz bir vurutla 
avuta atmulyle kaçırdl. 

13 bnc11 dakikada geriden gelen bir 
ortayı uzaklqtıramıyall Şifll mOdatl· 
lerinln kafa ıutu Naimin öntıne dür 
tU. Yerden ve 801 zaviye ıut Fenere 
llk goltı kazandırıyor. 

Wener bukıyı arttırdı. Yan aha 
içinde epeyce yerl8fllÜI manzara ~ 
ııedlyorlar. Flkretin 110ldan eerl ve 
tehllkeli lnlflerl inana gayri lhtlyarl 
bundan rnelkl maçlarda niçin 801 a
çık oynamam11 oımuı auallnl 90ru· 
yor. 

19 U11CU daJdk .... Nolılana-fÜlll 1ılr 
hDcumla Fener kalesine kadar gMtır. 

dU,U • "'81lt bit f1lt'le Cihadftt eli· 
De g&ıderme8l Şifllyl bir goklell mü· 
ram etU. 

25 met dakik&daıı acıma Şifll blrU 
açılarak hllcuıD tqebbü.ıerl yapmala 
kalktı lae de bu hUcuml&rm mllnferlt 
olUfU eemere veremiyor. , , 

aa 11nc11 dakikada atac;ıtm ortam. 
na eodç ,.etlfemedL Fakat hemen ar
kamldall topu kapan 110l&Çlk z.ven 
U.k.,,. berabP.rllk g~10ntı kuandlrdl. 

40 1DC1 ilaklkada kQçtlk FlkreUn Cok 

lllkı rrtkikltlnl Şifll kaleclal bacak1a· 
n arumda bloke edeblldL 

Hemen 2 dakika 80Dl'& da küçük 
nkretin kale dibb:e kadar .Urdllkten 
aoma İ•r17e verdlll eok ,oseı ara peı. 
mu A.ydm JWC1eD wı g1lMI bir ıtıue 
gole tahYil ederek talmnmı plebe ~ 

st,e~ aoktu. 
De\fnllln llOll daklkalan blrt Ktıçtık 

Plkrr.t. dl~ de Naim tantmdaD çe· 
k!1eD ook ..ıu totıer direklere vurma. 
~ Jl'eDeı1ıabCe d9YNJl ' solle bl· 
tırecektl. 

. 

Pera nmf aahumdaki Gatatuaray 
ht.klmlyeU ya'Rf ya'Rf Bllfnerek J9ıo 
rlne ~rt ve mQte\faZln bir oyun kaim 
oluy\>I'. Umumiyet lUbUile Galata. 
aaray lelılne iDklfal etmek t8lldadms 
gösteren oyun. ller Ud tarafDl •rl 
hUcumlan araınnda sevkli eere,an. e.. 
diyor. • 

Pera hllcumlan ~tr. Hattf. Ga. 
ıat.uaray mUdafaumm ikl liatuı, Pe 
raya goDtık tınatıar ham'ladıyaa da 
iatifjlde edemediler. 

3& inci dakikada, beklertniB tubnm 
diye bırakbll topa çıkan Saim .,.,, 
kayal'llk arka u.ıu yere dQftU. 'Oae. 
rlndm geçen topa yell§en Per_alılar o. 

~~"~-· a,a~ ... -·11 b ..... 
ti Gal&tuar.u :ıııl1dafu1t.Jıv. JıUcuı. 
lan kumekte !DtlfJdll&t cek.Qor. l>Mr
re, PeraJılar pM JaQcuml&nlla dnula 
ederken blttl. 

0

1KINCI D~ı 

GatatuaraJ baiJadl. 
Gene llOldall bOculDlatina deftm e. 

-:tlyorıar. Galataaray mubaclm'leri ft 
hafJan, rakip llmf eaham tçtae her 
yerden kaleyi yoklamafa befl•drlar. 
ŞUUerin ekeerl8l dqanda. .. 

G&Jatuara)'lll kale diplerine kadar 
aokuJup dOIDmlendlklerl hücumlarda 
bir gol kokun 8UIDek hayli mo,ıcw. 
Takım umumtyeUe eok yoqrun bir 
mamara anıedl)'Or. Ber!lalde tamir 

men Ulmal edf10!'· 
al bld dakik~ gene bir korner 

den selen topa Dlnr çn1rdl. Kale o. 
atlae sicim tapa Jllltlfea Arif Jlllrdea 
w a'riye bir ftltle Gelatuu'aJm 
pliblJet plbtl J8pb. 

I>et1euJa .. daldkalan Galata.ara 

JUl neUcelıls hGaumlan arumda ~ 
U Ye maQ 1la DIUC. Be 80D& erdi. 

Fener· Galatuaray 

aa.nnı Ge1•tınnı • l'tMdılbGt 
.. ta\ma•ut ....... 1ıli' ~ 
1'&(11111JflU' " ~ ....... lralmıl-
lullr. 

GS. • F enerbalıçe 
tekaütleri 

BfWura ilan muaye.ne heyeti tarafından yapılacak muayenede 
-4muml&n pDotıuk mmfma mtıaal11 görtllmlyenler ~rleree harp okul 
diler llDlflarma verilmek pbl llçbl..-- mect>Urlyet.e tabi bıf.ulmaıdar, 
...ııe.ttlrler. KeadllerlDiD anuiarma g0re muameleye tabi bıtulurlar. 

Okul tedrlatm 1ft m&JU 1941 de baflıyacatmdan talip olaıılarm, 
dukJan aakedtk tubalertne mOnr.caat edeceklerdir. Askerllk pbelerl, 
racaklan lllllbS muayaıede mtıabet netice alaDl&ı' evrakları ile harp 
~.(2822). 

V AKIT matbaası 
K itae kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, pzete ltasar. 
Tabiler namına dizii İ•leri alır. 

..... lllWdMlll' -

Doktor 
Nuri Beller 

Cöz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydı 
Beyojla ................. 
No. 1., '1'91: ü4'U Mu,_ ftl 

tarl8 ık ameliyata fdmra ......... 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 19 I 4 / 1941 vaziyeti 
AKTiF. 
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• • • • 

~ .,,.e "96,1~ 

6.000.000, - Sen!! •• O baş belhı aen 
~? diye Ven • Kum haykırdı 
ve çılgm bir deli gibi, hançeri 
haveda. Thao • Linin üzerine 
abldı. 

Fener bqladı. 

Feoerlller Naciyi bu devre ~ 
alllllfl.&I'. Çıkan Aydmm yerinde de 
Haltt var. Bekte Zeynelin yerinde 

Cemal oyDUJOI'. 

• • • at0.141,81 311.749 .. ftN•lll n D ·-· 
Da'qb.. ... ftl'ala Mkd!J9 

Soğukkanlılığını hiç kaybet· 
meden Ven • Kmnun her hareke. 
tini taklp eden Thao _ Lin de 
belin.den geldiği yatağanı ile 
müabele etmişti. 

Birinci darbeyi atlatan Ven • 
Kum ildnclsinden kendisini kur. 
t&i'8madı ye yere yıkıldı. 

San· JldvertHler blrlnci devredeki 
gtbl yille rakip mmf aha lÇlnde )'eı
leflllil vulyette-

Daklkalar geçtikçe, Fenerin y&v&f 
yavq yonıımata bq1amUIDdaD latı
fade «Sen Şltllliler oyunu mtltevuln 
btr vutyte 80ktular. 

Şimdi a'lunla• karplıklı ve mille. 

muin oJQOr. 
R1l7.Cln da lehlerine alan Şlflllller 

bllcwrılarlDI daha kolaylıkla yapablıo 

1l~r1ar. 
21 mc! dakikada kornerden gelen 

llaflGtıeld ........... . 
A.ltm: aaa Kllcısram 11.Ttı,us 

Alıma talnlJI lratıll ....... .. ......., . . . . . . . 
DllV dDwbıllr ft lıorllll KUrllıc 
~ ...... . 

......~·--·· o.rwıte ..... 99IÜJ .....,. 

karp1Jll • • • • 
Kaawnıa 1 • 1 maıldıl .... wa. 
.. ...... &antmdllll ftld 
tıldl1&t. • . • • • • • 

....... Ol ••• 
Tlcarl SeMdıtıt ~ • • • • • ............. , ...... 

J" MID.'7IO,tı IT.IOl.TTl,13 

\ 

2T•.Oll8.IH,• 

lranDDUD 8 • 1 IDOI madllelerlne 
leTflbD ...... taraflDdla ftkl 
~· ...... . 
Denbtle ... ...-.la .......,. 
llaldJell • • • 
Karllbll ..... ,,. .... OlıUü 
ll&wtm ................. . 
ReellkGDt _ ... 11111 .... tada. 

..-. ....... . 
BulneJ'8 J'&Pılan aıtm karpbklJ 
...... mablılll 8802 No.11 kaDUD 
......... 11&..e.atılda'9lletr ............... 

m;1&0 

ısıuıs.ııı. 

lT.000.000,-

200.000.000.-

&2.000.000,-

1515.343.068,80 
1.283.182,08 

Tbao • Lla, Kwang tarafın. 
cı.n elleri ve ayaklan bağlanan 
Veıı .. Kumun g6p6ne ayağını 
baabl'ırken; Ven • Kumuıı tali. 
al& e9ireai Ta • Si.ng de kurtan
C11U11 yanına, mfmmağa kotU
)wdU. 

topu hiç te tıebllke yok iken 18 içinde 
Şlfllll bir oyuııcu eliyle ıuı.erek Fene
re blr penaltı kanııdlrdL 

Derubte ..... nralD ..... 
.. { ,.... karpbll ..... ft 

tab.u&t ttltıul _..u. . .......................... u.m.ıaa.ıo 

......... "".......,. 

..... aftM -DMI teYcll ohr ............ 
Ven • Kmn kinle ve göderile 

yiyeeekmla gibi Thao - LiDe aon 
bir defa baktıktan eonra. hafifçe 
titredi ft 80ll nef•inİ verdi. 

Ertesi glln bllytlk bir Çin yel· 
kenUli akin denizde eekerek 
TblD • Llnl. Kwang'ı ve Ta • 
llg'i yeni ve mesut bir hayat.ı 

clalı1l l6tlrllyordu. 
'F ABIT ORGUN 

1:ntm tutu renen a DDctl goıu te
min ediyor. 

2t mcı daldJmdıa aatdall mtıaait bir 
put yakalayan KOçtlk l'Ucret. phlıl 
bir b~ öntıne gelenleri kırdıkı..D 

eonra taJnmma ' üncO ıoıu de kuu
dlrdL 

Oyun gltUk99 durpDl&far&k tatmz 
bir lf'kle sır4111 aıralarda. ayalma 
kramp pren Fikret .ua11 wk•ttL 

'1JlUUer. Jl'ener kalem önünde ioDOlr 
flnatlar yaratan lir vasiyetten de üı. 

tifad edemedL 
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