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LaAşam.: ..... ,,., ~ '-' ... _ 
iki lngiliz 
Gencinin Türk 
Gençliğini 
Tebrikı 

İngiliz g eneralinin, İngiliz ruw. ' 
rınm bir ;gUn evvelki sözleri bu 
gUnün lisanıdır. Fakat bu 1ngi. 
liz 9ocuklan bize yannın, istik
balin sesini işittiriyodardı ve 
kalple'rimize ferahlık doldunı

~orlardı. 

' Yazan; 
Blseyln Cahlt Yalçın 1 

Türklerin milli hikimiyct bal
rammı Londra.dan bir general \e 
bir nazil' teb::ik ettiler; ingillz 
rnillctlnln hakkmuzda beslediği 

dostluk 'c sempati hi-.lerinl blldir
tllle.r. Bir hayat \ 'C memat müca- \ 
delesi it.inde son derece met'f."lll o
ları dost ' 'C müttcfiklerimi:tJn oor 
ı~ bir dakikada bizlerl düşünm<•lc
ri TüJ1( cfl<in umumiyeslnl derin 
urette mü~ekklr \e minnettar 

hırakırustır. Buna UaYete~ dün 
l.oodranm 15.15 de yaptığı neşri· 
Yatta, iki Jnglllz gencinin tebrikle
rini de dinledik. Jsimlerlnl zapt.a 
rnu,"affak olamadığımız bu gen!:"" 
ler Uk \'c orta t.abslllerinl Jır 
tanbulda IDgh School'dc yapmış
lardır. Şimdi btrf 19 y~mcladır '\'C 

1-yyarecl olmuştur. Diğeri 17 ya.-
ındadrr ve Binninghamda tahsiU.. 

ne de' am etmektedir. 
istanbulda. uzun müddet yaş1-

lan 'e tiirkç~i az çok öğrenc11. 
bu gençler Klmdl u7.ak adalann
ılan Tbrklyooeki arkadaşlarına ve 
biittin Tüı1c gençliğine milli hiki
ınlyet "e çocuk mynmı mUnuıo-

Amerika Hahiciye 
Nazwının nutkuıdu : 

bettyle en l'amhni, en kani~ • • ıt 
hissJyatlannı ifa.do cıdiyorlar. Rad-
Yoft onlamı sözlerini dinlerken ınaı ere 
~ bir sC\inç duydum. İn- -d f 
~Uz generalinin, İngiliz na7.r • mu a a a Si 
l'lnm bir gün en etki s&lc -

1 
11 bugünün Usanulır. Fakat bu ı~ 1 A . •• 
!rtliz ~lan bl7.e yannın, istik- • 
bann sesini lşlttiriyorlardı \'C kalp. merıkan mu 
ltnnizo ferahlık dolduruyorlardı. d f b 1 

Bugün iki memleket arasında a aasının e 
eldlcn dostluk, muhabbet '~ te- • ""' • • 
-.ut tohamlannm, ya.mı saıtlam kem 1gın1 
-ler ,·ereccğioln garantisi bu 

~~ =::ı~~~~~~:.:u~ teşkil etmektir 
'-a gitmlyccckür. Türk - Jngıliz 
Costlağıı n t.esanüdö de\'am ede· 
Clfıt, inkişaf edecek, AlTUpa sulhü 
"a medeniyetin St'Jimct 'o tc· 
"-kıdsi ~in bir garanti vücuda gc
liret'ıektlr. 

Bu harp beklendiğinden 
çok uzun sürecektir 

(Yazısı 4 üncüde) 

... a.-...ı.. ... ..... ... 
3·00.i 83hll mııdafaa toplarından biri 

Amerikan 
m illi m O
dafaası .. . 

ıçın 
Çok mühim 

bir plan 
hazırlanıyor 

Yeni plln bir buçuk milyar 
dolarlık masraf derpiş 

ediyor 
Ne\>')ork, 2p (/) • . A.) - .Asso. 

siated prcs'in Vaşington muhabiri 
yazıyor: 

SalAhiyctli kaynaklardan öğre
nildiğine göre ımilli müdafaa ic;lcri 
için yeni fabrikalar ku'rlllması '\' e 
mevcutların da genişletilmesi için 
çok mühim yeni bir plaıı hazır -
lanmıştır. Bu plan bir buçuk mil
yar dolarlık bir masraf derpiş et· 
mektedir. 

Bugünkü istihsalatı hem<'ll he -
men iki misline çıkaracak olan 
me2kflr plin ayni zamanda İngil • 
tere hesabına cephane ve uztın 
mesafe bombardıman tayyareleri 
imalatını esaslı bir tarzda arttır -
mağı, iki milyon kişilik muharip 
bir Amerikan ordusunun d!ı başlı
ca teçhizatının tcdarikinı istihdaf 
eylemektedir. 

Altın ve mücevher 
piyasasında vaziyet 

Türkiye Uc Jngiltcftı tarihin cc
~. ~de hazan yaklaşarak, 
ıı.7.an 01.ıdda,,arak nihayet bi· 
!1tıirterini buldular, anladılar 
~ blrlc~Ucr. Bu geç oldu 
'~ zor oldu. Fakat istiyoruz 
lıı sağlam olsun \'e dC\a.mh 
01aun. Çünkü Türk - inglliz a.n· 
~mda ,.c birleşmesinde ahli
lctla reddedeceği b~blr gaye yok-

~P·a!':n!°:!:::~ )::: !~~~::ru!'! lüzumsuz telaşa kapılanlar büyük 
.._daki mlinasebctlerde hak, ada-

!::nı'~ç~ü=n!~=~P~~!n ~ zarara uğradıklarını bilmelidir 
~u~ru:ıı:=• ~~r1:~1;a;:~ , f'"Ji'i~';ü~·~~h;rat taciri harpten ~~~~~,,~~,,b~~Ü~~J 

tanımasına baghdır. Radyoda • ı k ". • ) .. • 

1 

~lernı io;ltttğimiz gc~ler Jngillz u vazıyette a tın ve mucevherat pıyasasında 
~n umumiyesl nezdinde Türk 1 görülen gayritabii temevvüçlerin 

\"asının , o Türk dostluğunun bir be ) • • ] 
~piyonu olabilirler \"O İstanbul- se p ermı an atıyor 
d .... ~ kad la d ihi 1 .. b .. '"'"'"'""" ı1111 ııııı1111 • u ı 11 1111 11uı11111111u111111111 ~ ar aş n a ayn s c.. u • ~ _ 
l:4a n~şir \'O müdafaa ederlPr. • Bugünün, halkı yakından a]a· 
"'-t~bali _ellerinde nıtan .~~çler kadar eden meselelerinden biri 

-\ Musolini 
dediki: 

-- -

A ~ . h . meral\" ... ti rıye 
Nazırwo H.lkuadan : 

Atlantik 
Denizinde 
Gemılerimizin 
batı rılmasına 

müsaade 
edemeyiz ~ 

Mütecaviz milletlerin 
galip gelemiyeceğ im 
evvelce söylemiştik 

Va§-itıgton 25 ( A.A.) - B.B.C: 
Amerika bahriye nazırı albay 

Noks dUn gece gazete sahipleri. 
ne hitaben radyoda bir nutul: 
söylemiş, ezcümle demiştir ki : 

- Bitlere gıda maddelerik 
harp malzemesinin vasıl olması· 
na müsaade edemeyiz. Bunlar 
varırsa harbi .:a.zanır, varm8,.Z..c:;a 
kaybeder. 
Eşya nakleden gemilerimizin 

Atlntikte batırılmasına müsaade 
edemeyiz. Biz mütecaviz milleL 
lcrin galip gclemiyeceğini evvel
ce ilan ettik.,, 

Almanya ---ispanyayı tazyika 

Yunanista 
belini nın 

kııacağımı·zı 
söyle miştim 

Bu vait beş ay 
• sonra yerıne 

getirildi 
Yunan ordusu 
önümüzde diz 

çökerek 
mücadele 
harıci kaldı 

---<>
Berlinde ise şöyle 

deniyor: 
Yunan ordusunun teslimi 
Alman ileri hareketinin 
sevkulceyşi vaziyetinden 

ileri gelmiştir 
.Roruıı. 25 (Radyo sabah 8,SO) -

Musolinl bir nutuk söyliyerek dem}f· 
Ur ki: 

Musolint 

••ı İtalyan m111etlue Yunanistanm 
belini kıracağnnızı söyle~tim. aı 

vaad be§ ay sonra yerine getirildt. 
Şimdi Yunan ordusu önllmllzde diz 
çöktü ve mOcadele harlcl kaldı. Ya. 
nan ordll5U artık harbcdemiyccclı: lir 
hale gclmi§Ur. Bu zafer ba~ 
fazla me3gul olacak değiliz. ~ 

fa.kıyetıcri göklere Çıkarmak Mcttmız 
değildir. 

Yugoslav ve Yunanlstanm mağld i'I 
biyetl bl%1 nlhat zafere göUlrecck mer 
luı.l elerdir." 

BERLINDE llıı"E DENİYOR.!" 
Berlln, U (A.A.) - Blr bumıd nnr 

habir blldlriyor: 
Eplr ordusunun teslim ohl§UDU ~ 

(De\'amı 4 üncüde) 

Cenazesi yarın Ankaraya 
götürülüp orada gömülecek 

H a d iselerin -Tetsin --
Yunan 
adalarının 
vaziyeti 

Bilccllt m C>busu Salih Bozok, bu sa. 
bah :saat be§ buçukta, Suadlyede va 
pur iskelesi clvnrmdaki evinde vefat 
etml~tir. Mebusumuz son günıcrde 

anjin d~ puatrln hasta!~ tutul· 
muşt•L Yapılan bütOn lhtimamlı te
daviler bo§a gitmlş ve bu sabah Alla.. 
hm rahmetine kaVU§I?lU§tur. 

Sall:ı Bozokun ccnazcsı yann saat 
2,25 trcnllet .Ankaraya götOrQlecek ve 
orada cenaze merasimi yapıldıktan 

sonra gömülecektir. 

Sall!ı Zozok 1881 de SelAntkte doğ_ 
mU§tu. Harbiyeden çıkmış, ordu ve 
jandarma hizme tinde bulunuyordu 
A tn tOrk milli rnOcadt'Jeyc b8.§layınca 
Sel!n!ktc komşu Ye arkndqı olan 
Salih cına baş yaver olmuş ve. bu hiz.. 
mctl lP23 de Yozgat = Bozoktan BU_ 

• (Dmıunı 4 Uncüdr) 

rak Adalar denizinde , .c dolaJ'ISl
ıc sarld Akdenizde 'ele ta~")-areler 

\"a.Srtaslyle hiklm bir nzlyet al
mağa mu\affalic olacal< mıdır! 

~ R11n. böyle hissiyat Uc buyUrlcr- de aJtın ve kıymetli taşlar pi· 
lstikbalo emniyetle ~k~li':'z· yasasında görülen harekettir. ' 

Hüse~in Cahit l Al..ç l:'lıl Altın fiyatları ş~ırtıcı bir şekil 

başladı Yazan: Hasan K umçayı 

ı·uruuı hükumetinin Mısır:ı dt'"' 

ğil, Girit adasına gitmesi ı:()<;t<'.r.1-

:ror ki Jn~ll.zlcr bu ada ı&Lcrine 
çıkıı.rdıklan ku,-.. etleri oradan 
~ekmek fikrinde değillerdir. Bu 
takdirde l'unanist.anın tahHye f!" 

dilmesi 'Yunan adalannm da birer 
birer Alman i til&sma bırakılması 
demek olnuyacağı mantıki bir DP..

ticc olur. 

Yunanistan da 
Harekat 
hakkında 

A 

resmı 

almıştır. Gah süra•tıe düşmekte 
gih düşüşünden daha fazla bir 
sür'atle yükselmektedir. A vnıpa 
harbinin zuhurundan evvel ~k 

• yükselmiş olan elmas fiyatları 
ise biraz düşmekle beraber es
kisine nu.aran yine yUksektir. 

Sandalbedesteninde bazan çok 
miktarda kıymetli zinet eşyası· 
nm satıldığı gcrae çarpmaktadır. 
Jc'akat zaman zaman talep arzı 
da geçmektedir. Altın fiyatlarını 
tanzim eden de şüphesiz arzı 
talep kaidesidir. haber yok 

(Yazı&1 4 ~) . 1 Jli~1'eımt t,a,ciri Haatm ~ 
Halkımızı yakından al3kadar 

~Devamı 4 ilacticle) 

Cebelüttarık'a kartı 
karadan hücum edilmek 

isteniyor 
Lb.lıon, 25 (A.A.) - Röytcr: 
BaLı müşahitlerin .Madrit kaynakla 

rmdan aldıkları malQmata göre, Al. 
man <ilplomaslsl tspanynya ka~ı si· 
yasetindc mUIAycmct yolundan ayn · 
ıarTuı: mutad tehdit safhasına geç _ 
mlııtir. Almanlar, İspanyol hUkQme • 
tlul tı..zyik ederek l.8tedlklerl kararı 

aldırmağa uğraşıyorlar. ÇUnkO Al _ 
mantar, CcbelOttank'a doğru hulCıl 

ederkl'll lspanyanm mDsamaJıaıımı te. 
(Devamı 4 tbactlde) 

1ng lllzlerle Yunanblarm Bal-

kanlarda tuttuklan mü5tcrek ceı ... 
henin ısarsılması ' o 'Yunan hükü
metinin Atinadan Glridc ta.,anması 
Akdeniz \ &zlyctini tekrar günün 
mcscl&.oi haline getirdi. Halü'ı<a

tcn l'unan ordusu adalara çekilir 

\'O l'unanio;tana lb~ edilmiş olan 
l ngiW. ku\'\·ctıerl tekrar Mısır 

Hiç şUpho yok ki Almanlar l u· 
nanlstaru işgal cttikt~n sonra bu

radan l"onan adalarma da ayak 
atmak b'terler. Fakat bu Oc~cb· 

büste mu\'affak olmalan kolay 
değildir. Bunun delili de Akdonl
zin ortasında. küçücük bir adadan 
ibaret olan :Halta üzcrlno §bndl -
ye kadar gerek tt.alya.nlarm Ye gc-

ccpheelne SC\ kedllirse kıt'a ib.e· rck Almanlann ha.\'adan ve dcnlz
rlndc hildm bir ,-azıyet alan A:.. den yüzlerce defa taarruz yaptıı. 
manya bununla iktifa edecek mı. lan halde Şgale ~kl11. bu.....,. 
dlr! Yoku kıt'a üzerinılf'.n l"unan 
ad&lan üzerine hlfflr birer atlıyao-

mış olmalandrr. 
HA.SAN KUMÇAYl 



BÜYÜK KORSAN ROMANI 

9 Yazan : KADIBCAN KAfLI 

Omerle Ofelya kotranın provaıuna yüzmtii uza
myorlar; ay ışıklannın minimini dalgacıklarla 
rlöktüğii yaldız yağmurunu, seyrediyorlardı. 
G~nç kız ona Şekspirdenparçalar okuyor; Türk 
~dehiyatından şiirler istiyordu. Omer ona "Leyla 

ile Mecnun" "'u anlatıyordu 

Eyr halasının Drakelere gelel"ek 

1 
yerleştiği gün Boğazın ve mevsi
min en glizel günlerinden. biri idi; 
deniz, nuı.mıavi ve tertemiz bir 
gök altında, parlak bir gfuıeı:ıin bol 
1!3ıklarmr aksettiriyor: baharla ya. 
zm bnluştuğu atlastan bir .zifaf 
yatağı gibi ılık ve hafif bir rüzgar
la. ü:rperiyordu. 

Hoca Ömer efendi, ömeri ders
ten baska z.ama.n1arda lngiliz kom
ı?".ı!armt ziyaret etmek, onlarla bir
likte :;ezintiler yapmak, eğlence
lerine katrlmn.k, hatt! denize çık
mak brunısunda gitikçe daha ser
best bırakıyordu. 

Bazı mehtaplı gccelct Boğazd-:..'l. 
aşağı i~yorla.r; ya,1ı ve konaklann 
kafa.sil p€ncereleri, yüksek du
varlı bahçeleri ardmdan gelen şar
ktla", çengi seslerini dinliyorlardı; 
Civımi ile Cek'dan ba..'}'ka hepsi bu 
harem eğlencelerinde bulunm~

lardı; oniara anlatıyorlardı. Fakat 

b1t konu§malar çok zaman bep bir
likte aıılıuyordu; Let.mya. omuzla

mıı: kısaıra.k: 

- Hava epeyce sP.rin ... Adeta. 
fü'lüd\bn! 

Diye>r; Cak onu kotrsnm dara.-
ık s8.lonuna götürüyor; uzun za

:1ıan dönmüyorlardı; ArfU:f ise Ci· 

vani'.,ğev.,,.konı~~)l~yelerl dinl~
meyi tercih ediyordu. . O zaman 
Ömel'le -Ofelya kotranm provasına 
vilzü.stü uzanıyorlar; ay r.şıklan -
nm minimini dalgacıklara dö'düğü 
yaldız y:ı.ğmunmu, perdelerlı:ıin ar
dında kim bilir neler geçmekte ö

lan yalıla.J, lı:ona:ktarı. pek az pen
cerelerin aydınlık Glduğu koca şeh 
ri; kubbe v~ minarelerin trfka yas
lanaıı heybetli karaltılannı, hep
sinden esrarlı bir hayat süren ve 
Boğa;a karşı kocaman bir su aygr. 
rt gibi S€SSiz uzanan Topkapı sa
rayın: ı !';eyrediyorlardı, genç kız 
ona isUimltk, camiler, aa.raym iç 
yüzU hakkında bir çok ~eyler soru
yoı·; .o sıra.da. !n;pJ.terede henüz 
meşhur ola.n Şekspirden parçalar 
()kuyor; Türk edebiyatından §lir
ler istiyordu. Ömer ona. "LeylA ile 
Mecnun,, u anlatıyordu. Ofelya 
dikkatle dinliyordu ve diyordu ki: 

- Bu bir Arap hikayesidir;· çöl· 
de geçiyor . . Bura.da ya.şanmrş bir 
ID&Cera. yok mudur? 

.-. ? ••• ' 

Kızkulesini gösterdi ve 250l'du: . .. 
- Acaba bunu niçin yapml§lar? 

lfiliyor musunuz'! 

- Söylediklerine göre bir pe.. 
pas eski Bizans krallarmdan biri- , 
ne demiş ki senin kızm bJr yılan 
tarafından :zehirlenerek ölecektir; 
im onun talihidir ve başka till'lü 
olam:ı.z. Kral pek sevdiği biricik kı
zmı yılandan konımsk için burayı 
yaptırmış ve onu bura.ya getirmiş! 
Fakat bir gün blr yılan yemiş dolu 

bir sepet i~inde buraya. kadar so
kulmuş; krzı soknıuş ve 6Idlirmilş ; 
gftya bu 1m şimdi Ayasofyanm i~ 
kapılarmdan birinin ili!tllnde, bir 
ııarıdık içinde bulunuyorm~! 

- 'Acaba doğru mu! 

- 2:annetmiyorum; bu tıir ma-
saldır. 

- Halbuki biz buraya Kız.kulesi 
değil, Leandr kulesi deriz. 

- Bunun da b!r hikayesi var! 
- Nasıl! 

Hero ısmincle bir genç kız arasm. 
da geçınistir. Ba?.Iları ise macera

nın b ı.'ada geç:•; ~ini yazarlar; Kız
kulesine L•~andr kulesi denildiği _ 
ne göre biisbiltün asıl;;ız olmadığı 

anlaşılıyor! 

Ömer rnaceray-: öğrenmek için 

sabrrsızlamyordu '. 

,.- Peki, nasıl olmuş? 
- Leandr karşt sabildı> otunL 

yormuş; bu kıyıda.ki Afrodit ma -
bedi rahibelerinden Heroya 8..<;rk 
r:ılmu~; kız da onu ı;ı~vmi-ş; lakin 
Afrodit rahibele:irıe aşk yasak • 
mrş. Aşk yaı:.ak dinlo:r mi? DelL 
kanlı karanlık gecelerde yüzerek 
boğazı geç<>rml~; Hero onun a _ 
kmtrya kapılıJı Ja :siirilklenmı:-mo
si ve yolunu i;vi ta} in etm{;ll:;i için 
1şrk tutarmıf). Leandr o ı~ığa bRka
rak dcniı.i yarar; her zorluğu ye_ 

nermiş ; karstya geçermiş ; orada j 
karanlıkta bulufurl:.ır, sevişirler -
mij· Delikanlı fırtınalı gecelerde 
bile bunu yapannış; fakat bir ge
ce Leandr tam denizin en korku. 
lu yerinde dalgalarla bc~ışurkcn 

;şzk sönmU;:ı; yolunu kestireme_ 
miş; hedefini kaybetmiş; kulenin 
bulunduğu yerde, sert akıntılara. 

mağlCıp olarak boğulmuş! Kule o
nun hatırası oıarak dikilmiş? 

- Vah va.h ... ı,ık niçin sönmüş? 

- Bunun için birkaç sebep gös 
teriyorlar. Bazılarına: gôre o gece 
esen sert rnzgar söndtirmüştür. Ba 
nlarma göre mabedin baş rahibe

si i§in farkına varın~; fforoyu suç 
Ustünde yakalam:ş, meşaleyl dı=ni. 
ze &tmıştır. Bazıları lnmı delikan. 
lryı arbk sevrncmeğe başladığını, 

meşale yakm::ıyt unuttuğunu söy
lüyorlar. Ya başka bir sebep da

ha var ki hepsinden daha şairane. 
dir. 

? .. 

- Horo .aşkuı ancak kavuşun.. 
caya kadar hararetle devam etti
ğini, vuslattan sonra mutlaka so
ğuyacağını sanmıştır; aşkm ölü _ 

mUnü görmektense .sevgilisini 
feda etmiş; elindeki me.c;aleyi bL 
le bile söndürmüştür. 

- Yazık! Fena yapmrş. 

- Fakat onun bu düşünce.si doğ 
ru değil midir? 

- Asla ı.. lnsa.n gerÇekten se -
verse hiçbir zaman o sevgi ölmez; 
gerçekten sevmiyenler iı;in diye -
ccğim yoktur; o da biltiin heves_ 
ler gibi gelip geçicidir! 

(Devamı 1Jar) 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahıt Ya!çm, "Yunanısta· 

nm vaziyeti" başlıklı makalesinde al· 
tı aydanbeıl dünyayı hayran bıraka. 
cak 1'ir azim va metanetle çok kala.. 
balık dUşmanlara karp hürriyet ve 
l.~tıkl!ltini ınUdaJaa. lçin Ç&rpl§SD Yu_ 
nanistanın nihayet bir yorgunluk ese_ 
rl göstcruiğinl, bu cidalin bütün ı;an 
ve §e!'efıni Yıına.n aııkerlerinln kazan. 
mış o1duklarmr kaydederek ezcümle 
diyor ki: 

"At.inanın düşmesine intizar edile -
bilir. Bunun gerek Yunanlılar, gerek 
dlinyil.dakl bütün dostları için pek acı 
bir JıadiMe teııkll etmesi tabUdlr. Bn
Deriyete nıruıevi kıymetlerin. en öl. 
mezlcrini bahşeden Atinıı:ı:ım bütttn bu 
tdcall!'ri lnkiir ed"n. bir mezhebin l~l
IASI 'l.ltmdıı. lall.D:ı88I her müt.efekkir, 
mUneV\.-eı ve kültürlü. insan.m nıhım_ 
da bir yara aı;acıılctır. 

Biz liardl';;i Yunll.lllılarm bu ruıı.tc _ 

mini çol> daha ;\·aJundan ve \'e eandAn 
hiso;;rd•·e~~. F'ııl•at tm ff'laketle ııo 

il1mBdrrrııT. ıs11rNrlmr~ ola<'8ktil' n~ ü. 
midimiz, ne de Elen mllletlm'! l.-:.~ı 

- Bi.rçoklarma görC! maceranın 
asıl geçtiği yer Helle.spon yani sL 
zin bileceğiniz, Çanakkale boğa7.1-
drr. Orada Avrupa yakasmda Abi
dos ismlndc blr kasaba vardır: o 

. du~·dnjhıııfüı; lıiirmet ve hayranlığı -

mız. Ô;yl<' bir hurp içinde buJuıuıyoruz 
kasabadan Leandr ismindC' bir df'. ı.ı bunda ricalln, ar:ı.7.i J,;u~·h<>tmf'nln 
Hkarılı ile Asya sahilinde oturan 1 iıııtnfı ttlfm(la. h:almanm hic; bir <•hf'm• 
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İngiliz terbiye 
profesörü 

Halkevinde üç 
konferans verecek 

Londra üniversitesi terbiye pro
t esörü terbiye en.efüüsü mümes
sili profesör H. R. H&.lllley şehri
mizı> gelmiştir. tatanbulda bulu
nan İngilizce öğretmenlerine ve 
İngiliz lisı\m ile meşgul olanlara 
mahsus olmak üzere EminönU halk 
evinde üç konferans verecektir. 
Konferanslar; 26 nisanda İngilizce 
licı·m 28 ıiisanda ingili7..ce okuma 
ve yJtzma, 29 rusan ingilizce grıı.
nı.er mevınılarmJadıt'. 

Macarlarla ticaret 
anlaşn;tası 

Aııkaradan gelen bazı haberlere 
naza.-.ın Türk _ Macar ticaret anlaş
ması müzakereleri müsbet bir şeltilde 
nelicelenmiştir. 

Yeni anlaşmanm 20 mılyon liralılt 

mal mübadeleslnl derpiş ettıg-1 bil_ 
dirilmektedir. 

• Ergani bakır madeni şirketi he
yeti umumiyeai önümüzdeki c;arşam_ 
ba gü;:ıü Ankarada Etiban.kta toplana 
caktır. Erg-ani bakır ınatleİıinln llk 
ehemmiyetli ~ seneatnin sonuna te. 
sadlif eden bu içtimaa ehemmiyet ve-
rilmektedir. • 

• SiimC'rbank İstanbul ~•besinde 
mayısın beşinde bıı.nkanın muhtelif 
servislerinde münhal bulunan ınemu
riyeller için bir müsabaka lmtihanı 

yapılacaktır. İmtihana Yüksek Tiea. 
ret mektebi, Ticaret lisesi mezunltt:-ı 

kabul olunacaktır. 

• Şe!ırimizde bulunan iaşe müste_· 
§arI Şefik Soycr, dUn öğleden sonra 
Ticaret Odamıda toJ,llana.:ı iaşe ko -
müıyonuna. riyaset etmiştir. Bu toplan 
tıda, muhtelif eşyanın st.ok vaziyeti_ 
nln görüşüldüğü tahmin edilmektedir. 

• İstanbul toprak mahsulleri ofisi_ 
nin de.ğ:lrmencl.lerıe yaptığı bir buçuk 

aylık mukavele müddeti bitmiştir. I 
Ofi.?, bu mukaveleyi, iki ay daha tem. 
dit etmi§tir. 

• Galatadıllki eski yolcu salonu, ye_ 
Diden tamır ve tanzlm edilerek dahlll 
hatlarla yolcular lçln yen.t blr salon 
haline getirtlmi§tf. Eski yolcu salo· 
nunuıı 1 m&yrsta açılmasına. karar 
verilmiştir. 

miyeti yoktur. Harp bir heyeti mec. 
tmıa t"şldl Pıdlyor. Bu umumi levha. 
tını kam.ııltk ve feli\ketıı taranan oı. 
mak 7AJ'Urlıtlr. Ml>~eıe nllısyet.e er_ 
medikçe hütiin ınııvatfaluyetsizlOder 

\'e ma.ğlfıblyetlcr muvakkat bir ma_ 

hlyııti Jıalz~llr. A.811 barp büyüle do • 
mokra.siler yani Anglo·SakMnlRı· ile 
(',ermerıl1>r a.rasmda cereyan ed1yor. 
Bu harp ne Yugoslııvyacla netkelene.. 
bilir, nl" Ynnanlstanda. Şimdiye kadar 
bir dUziine kadar memleket Cermen 
l~tila-.ı altında kaldı. Fakat harp blt. 
medl. Gf'ne de böyle olaeaktrr." 

Tan 
M. Zekeriya Sertel, "Yunanistan 

Dl'rtnnı Kapanırken" başlıklı maka • 
lesinde Yunanlstanm bUyilk kaYg-asr
nın so:ı g1Jnlcrini yaşadığını kaydıı · 
tlcrek ezcümle diyor ki : 

"llı.ı.tbin büUin safhaları. küçticiik 

Yunun ınlllPtlııin l<ı•rıdiı.ine vt>rllen 
milda.faa \'a:t.ifeıılni ne bü~·tık frda -
lillrlıklar \'C n1' öl<:ll!ıüz kııbramıınlık.. 

Jnrla ba!'lnrdr~'l'IH anla-tımya kAfltilr. 

1 : .......................... -........... _, 
l Tür!< kad!nı ı 
·ı· vazife 

Demirsiz inşaat · başında 
Yüksek Mühendisler Birliği bu hususta i J~:~rıEo~E ~~:!N 1 

bir esas tesbiline çalışıyor MORACAAT ETTi 1 

§3a~r:F:!nt:1:= mu;_ ~-::: ~=~ :."ooı:ıJ:n;: Yard;;;venler ı 
selelerden biri halini • almıştır. it Kuran demir tasarrufu ve de· 1 
Bu vaziyet bilhassa yüksek mü- mirsiz betonarme mevzuu üze- • ı· • b• 
hendisler birliğini yakından meş- rinde noktainazarmı bir konfe. cemıye nun ır 
gül etmektedir. Birlik Ankara rans şeklinde bildirmiştir. Bun-
merkezi ve İstanbul şubesi bu <lan sonra aynı mevzu üzerinde şubesi açılacak 
hususta tetkikler yapma!:tudrr. gööri.ı.şg~renmelde1_rgımı_.Y~~,:ınugşto··~.· ..,.;;,,.C!Ak f; 1 

Bir kaç gün evvel yUksek mü. LAJ ,...... 3 .............. _ 1 
hendis mektebi salonund:-ı büyük müheytdis mektebj ve yüksek nıü Reisicumhurumuz !mıet İnönü. 
bir toplantı yapılmıştır. Yiiksek hendisler birliği bugünün icapla. nün sayın refikaları Mevhibe l· 
mühendis mektebi müdür ve rı içinde büyük bir ehemmiyt-ti nönü'nün fahri ve ham1 b~kanr 
muallimleri. ı:ehıiınizdeki yilksek bulunan bu mevzu üzerinde bulunduğn Yar<lmı Sevenler Ce -
müehndisler ve yüksc·J;: mühen· işlcmeğe devam edecekler ve mi.yeti'nin, muşfik Türk kadınla -
dis mektebi inşaat ~ube.si talebe· ı müsterek bir esas tesblt decek- nnı ordıınun geri hizmetlerinde 

lerdir. seferberliğe ıiavtıt P,ttiğini yaz .. 
mrştık. 

Elektrik ücretleri 
.Kilovat b·r 
kuruş zam 

haberi doğru 
değıl 

Bu zammın ancak on 
para olması muhtemel 

üniversitede 
askerlik imtihanları 

Muhtelif fakültelere 
göre günler tesbit edildi 

Ü'niversit~ talebesinin askerlik 
imtiha.nlarmm günleri tesbit olun· 
muş, talebenin bugünden itibaren 
her gün sa.at 14 ten 16.30 a kadar 
üniversite talim taburuna müra .. 
caat ederek imtihana tabi tutul • 
mas:rna. karar verilmiştir. 

An.karada ve yıırfüm her tara• 
frnda olduğu gibi şehrimizde do 
bu davete icabet eden kadınlan -
mızın adedi gittikçe ço~alma.kta • 
dır. Şehrimizde bayan Krrdarm 
reisliğinde bir de komite ee<;il -
rnişti. Komite fi.zasmdan Ha.sene 
Ilgaz dün vali v~ belediye reısı 
Doktor L+fıfi Kırdan ziyaret e ... 
derek Yardnn Sevenl~r CerrıJyeti
nin Jüzumlu göreceği hizmetlerde 
çalışmak üzer"' ,:omiteye müraca
at eden 100 bayaıım isimlerini 
vermiştir. Komite, pazartesi günü 
toplanaca.klrr. 

Ayrıca cemiyetin, şehrimizde 

Birinci yıl a.skerlik tedrisabna 
Maden kömürüne yapılan zam üze_ tabi olanlardan hukuk fakültesine 

rine, şehrim!z:icki elelttrik kilovat devam edenlerin imtihanları 28, 29 
Ucretlel'ınin artırılması hakkında blr ve 30 Nisanda, edebiyat ve trb 
proje hazırlanmak.tadır. Fakat proje fakültesine devam edenlerin im -
henüz ikınal olunmamiştır. tilıanları 2 Mayısta, iktisat fakül .. 

Bu sabah bir gazetenin yazdığı gi- tesi talebesi 3 mayısta, fen fakü! .. 
bi ı:ııovat başına lttrk para um eı:li.. tesi talebesi 5 Mayıstan 10 Mayı• 
leceği doğru değildir. Bu yolda he • sa kadar, yüksek ticaret mektebi 
nüz bir karar V(,riımeml§ lmakla be- talebesi 15 ve 16 mayısta, güzel 
raber bu miktarda zam yapılmıyaca_ • sanatlar talebesi 17 mayısta, yük 

ğı. ı;rıı,ı,~ak~a.ktır. A,ncak""1.o,;pM8f:'~Jıt .sek mUhendis talebesi de 19 ma - · 
lil.ve :muhtemeldir. Projenl.ıi liaziliı.D. - yısta imtihan edileee-klerdir. 

bir de şubeı;j açılacaktır. Bu şube
ııin bir an evvel aç:hp fa'lliyete 
ge1;:nr ~~ için havan Lfıtfi KJTdar, 
Bavan Reşat :r.Iinıaroğlu, Bayan 
Sıdrka Demirtaş. bayan Basene 
Ilgaz ve bayan Nilüfer Tevfiktf'n 
ınürakkep bir şube miicssis heye
ti seçilrrıi~tir. 

Askerlik imtihanına 
girmeden 

ması dört beş güne ka<J.~ btt]iiıe~eıç Diğer .~tAn !i!ıjyersite ve, e-

Liselerinden 
ayrılan talebe 
Bulundukrarı mahalde 

bu imtıhana kabul 
edılecekler 

belediycye sevkoluna.caktır, leme imtiıhanlarmm · birincisi de 

Vali muavinleri arasui-
da nakil ve tayinler 

Anluı,ra 25 'Telefonla) - Malat
ya v&.li muavini Cavit Kınav Es. 
ki~ehir vali muavinliflinc, Diyar. 
ba~ vali muavini Orhan Sami 
Adana idare heyeti azalığına, 
Diyarhakıt' va1i muavinli~ kad. 
rosunun Kcaeli vi15.yetine verile
rek, &yhan idare heyeti azası 
İsmail Vehbi Kocaeli vali mua
vinliğine. Bayındır kaymakamı 
l ehmi Ülkü,aı;ık bulunan Mani. 
sa idare heyeti azalığına. Erzin.. 
can vali muavini Hami Arıkan 
kadrosu ile birlikte Antalya vali 
muavinliğine naklen ve yeniden 
tayin olunmuşlardır. 

Çocuk haftas1nın 
üçüncü günü 

Yirmi üç nisan çocuk haftası_ 
nm dUn ikinci günüydU. Bu mü
nasebetle dün Çocuk Esirgeme 
Kollan tarafından minimini yav~ 
rulara eğlenceler tertip dilmiş. 
tir. Bu arada Fransız tiyatro
sunda da küçük çocuklar bir 
müsamere vermişlerdir. 

Ywıan orumm ve Yunan nıiDe~ dUŞ
manla~ blle takdirini kaıanruı ba 
emsa.lsiz kalımmanlığı De dı>ğil ya.buz 
buglln, :yarın için de tarihe büyük bir 
kahramanlık nlimunMl vennlşterdlr.'' 

Cumhuriyet 
Yun".ls Nadi, •'Akdeniz Mücadelesi" 

başlıklı makalesinde Akdeniz sabasm_ 
da ce.-~yan eden harp vaziyetini ve 
garbi Akdcnizdo son mihver siya.al 
faaliyetlerini bahis mevzuu ya.pmak_ 
tadrr. 

Yunanistan harbinden sonra mihve_ 
rin TJ!bya taarruzunu an•atan Yunus 
Nadi, Fransa lle tıı;ntere arasındaki 
lhtll!l.fa işnret ederek e:o:ctlmle dl.yor 
ki : 

"Al<llmılt: me>ı>elc-ıııinln bl\tiln şldd..,.. 

tile alevlendiği ~ ııımıda tnglll:r. -
Frıuı!!JZ lhtUtıfmrn hfl' tf'S'liye tanma. 
bağlıınrn:ıın için ltati :ıdıml:ır atılaca~ 
ğmı umml rtmek y<"rslz olmasa ge -
rı>ktir. !'rnnsa ile tngilterentn an·a~. 
manuılıınnı leap eden sebeplerden biri 
de Fr~nıııu. mıı.ğU\bly.,,t1nde11brrl bn ı_ 

dün yapılınr.:;tır. Diğer elemelere 
bugün ve pazartesi günü devam 
olunacaktır. 

Makara ihtikan yapan 
beş kişi tevkif edildi 
Salamon Kohen adında bir ma. 

kara fabrikatörU ile Davut Naz. 
mi, lsak, • e Mişon adında Uç 
tüccar ve Albcrt adında hir sey. 
yar satrcr dün asliye ikinci ceza 
mahkemesi tarafından, müselsel 
bir şekilde makara üzerinde ih. 
tikftr yapmak suçundan tevkif 
olunmuşlardır. 

Tahkikat sonunda anlaşılrlığr. 
na göre. bunlar 100 makara. üze. 
rinde 220 kuru~ ihtikar yapmış. 
lardır. 

Mahkeme, maznunları sorgu. 
ya çektikten sonra. bam hususla
rın tahkiki için başka bir güne 
brrakmrştır. 

Pasif korunma, denemesi 
Bugiln saat 14 de Fatlh k.azaam_ 

da bir pasif hava korunması ve para
şütçülere karşım \dafaa denemesi ya_ 

pılacı\ktrr. 

Ankara, 24 (A.A.) - Maarif 
Vek.lliğinden tebliğ edilmiştir: 

1 - Regmi ve hususi liselerin 
birinci ve İkiD"i sınıf taleb"'lerin
den askerlik oersin.in sözlü imti· 
hanlarına girmeden kendi okull~ 
rmdan ayrılıp b'l.Şka şehirlere git
miş bulunan talebe, halen bulun
dukları mmtnkalardaki liselerde 
bu dersin sözlü im.Uhanlanna alı
nacaklardır. 

Bu imtihanlara girmeıt istlyen 
talebelerden hiç bir vesilrn ara.n
mıyacaktrr. Yalnız talebelerin ka· 
za.ndrklıırı notlar fotoğraflı bir 
kağıda yazılarak mensup oldukları 
okullara gönderilecP.k ve Vekil].i.. 
ğe de malumat vel'ilecektir. 

2 - Durumları bu şekilde olan 
talebelerin imtihana ginnek üzere 
bulunduktan yere en yakın Use 
müdUrliik1erine hemen milracaat 
etmeler nazmıdır. 

Pancara 10 para 
zam yapılıyor 

ki meml,·lı::etln mütekabllPn yekdiğer. 
lert ne:ıcllnde aefirlerl buhmmayıpdır. 

Dün müttefik ola.D bu iki ıı7.emleket ' ~radan bildirildiğine göre 
bu yliulen kendi nra.Janııda. doğru.dan şeker pancarı istihsalfıtmr arttır
doğruya göcil!fmeı:;-e lmkt\u bulamıyor- ma.k. ve pancar müstahsilini yeılı
lar, lmdl9Clu rıııhnr ettlkçe onla.r için den teşvik etmek için ba7.I ka.rar-ı 
ve esasen lhtUMm kend.isl için müt.e- lar almml'•tır Bn kararlara naza-

ı .,, . 
vassı:ttar marlfetlle 'teatt olwıan fi • ı ran pancarın kilosuna 10 para 
kirler bir taratta.n çabuk ytlrUmUyor, zam yapılm!§tır. Ayni zamanda e
dlğer taraftmı her zaman ba.kUd ma.. kim için köylüye avan.s verilmesi 
hl)-et.lerlle anlaşılamıyor. de kararla§trrılmıştrr. 

Eğe-r Amerika Framı:ı ile lnglıtere. 

Aske .. lik işleri 

336 doğumlular ve 
bunlarla muamele 

görenler çaffınlıyor 

nln anısını bula.blllrso Dıtimal ki f'lçl 
noksanı da izale edllmek suretlle va_ 
:ıiyetln nornısl blr tekle konma.aı 

mlkmkUn olur. Her halde İngiliz -
FranıHz lhtlJAfmm halli l!)ln akla en 
mlUAylm gelen 8Ul'Ct, Fraosaya ithal 

olu.nacak e§yanın Fra.n!lada lmllanıla· ı 
rak hasım mem.leketleıe gttmlyeceğl· 
nln Amerika tarafm.dan temin olun - Kııddtöy Yerli Askt-rllk Şubeıılmıen: 
ınası vo bu maksatla bu eşynn.m Fran Şubemize mensup 336 ve bu doğuat• 
Mı.da tevzi, lstıııl&k ve L<ıtımal. olun -- lularla muaı..ıelo gören yUksrk ehliyet 
duğunun Amerlkaca tayin olunacak name1ilerlc ehliyctnameslzlcr yede!C 
müp.Jıftlerle kontrol edllmesldlr. subay okuluna sevkedilcceklerindeJ\ 

Gör01Uyor ki, prk Jamımda aske. en geç 28 niann !Hl gUnUne kadar fil .. 
ri hareketlere sahne olan Akdenlzln beye nıtiracaatlarr, bu iltınm davrtıye 
umumi heyeti bltttın al~lta.ılarlal' tı:ln yerine ka!r:ı olı:luğu, icabet etmlyt'rı. 
ı,:-Unlln en ha.rnretll mt>Se1o '"" ~ga~ ı ler !'ıakkmda kanuni muamele yapılıı-
leııılnl t<PAkl1 etm('.kfodlr... oa.ğı ilil.n olunur. 
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r,, esi'<. k~l ve ~acaklinailiz do· 
c_ ayetı talıkıkatı nanması 
Suçu itiraf edan maznunların göster- Tr a b r us-

..... c 1 5 

1 Aımanyanın 
Boğaz/a,ın 

kontrolünü 
istediği 

df!deri yer;erde ceset bulunamadı garp 
ta~ta lınnalllye sokağındaki 12 nu • 
ınc.. atı evine dın et etml~. hoı.; be§ et. 
tikle:i sırada bird,.nbirc bıçağmı çe· 
tip Mahmudun gtıS'Süuc S"plamış ve 
l>ld1..1rıullf Ur. Bundan sonra cesedl 
nasıl ortadan yokedeoeklerinl dllşUnen 
kıın koca, Mabmudun b8.§mı. kolları· 
ot ve ~acakhr.nı ke.sml§ler. llk defa 
gövde ne t>.:ıoı ayn ayrı yerlere göm. 
mllfle.:- ve bacaklıırla kcllan da g6m. 
mlye götUrUrlccn 1şUtlklerl bir ayak 

ca.klarJa bazı lşueUcr g6rmllş ve ı;e!<lnden O ·kllp o:ılan Şenlll<d de P"l',. 
bun' rm '1 m~erUerlnt! 'l M'llı1'1Ud!1 kma atını§ ve kaçmışlardır. BUtUp 
ait '>. ğ :rn ıylcınltJUr. Bunun Uze.. bu l§ler :M.&hmudun 1;, .. ilrUlull&rü gece 
rln ~nhmut n ~ u , bulıu n ym ypıln:~tır. 

ca, cc ı;>dtn ora ait olduğt• anlK&ııla · K!nm l:mnln lttrf ettikten aonr 
r k tnhkıknta g1rlşllml!) ve neticede gövde {le b~m nerede gömUIU olduğu 
KA.zur ve knnııı Ayııe tle çok eıln sonılmufı o da yine Şenllkdede parla 
fıkı ır.Un ebcU meydana ,ıı:arak civaruıda bir yere g6mdUğUnU söyle. 
kan kcıca y kalanm~lardır. mlştlr. 

Klzım ttirafTJıda, Mahl!'udu kan - 1 Bunun Uzerlne clUn Kt\znn I;eştkta· 
sınm d yardıml!e 6!dUrdUğünll eöy. ~a gödırUlmU:ı, ve gtlsterdlğ! ayn ayrı 
Jcm17tlr. M znunurı lddl:ısımı göre, do~uz yer kıızılmış IS" de Mahmudun 
makb.ıl ıı hm AYC ye A ık olmuş ne vtl<:u(lunu, oe de başını bulmak 
ve ra'fg' ldiıti yerde kadına musallat mUmktlıı ı.ı amamı~tır. Hlalııenln ls • 
olmağa ba~lamıştır. B.ınu haber Rlan m tltyc ııoltağındakl 12 numaralı evde 
KAzı:n. bir ak~-ım Mahmudu Bı>şlk,. c rcy<ı.ı:ı etmediği de anlllşıtmaktadrr. 

Mücavher piyasa
sındaki veziyet 

(~ tarafı 1 ncide) 
eden bu vaziyet hakkında dün 
bir muharririıriz tctkkiler ynp. 
mrş ve tanınmış mücevherat ta.. 
ciri Hasan be.şer ile görüş;relc 
izahat nhruştır. Hasan Be,,~ .. şu 
~yanı dikkat malümat: vermek
tedir: 

Çilnldl K&zımm bahsettlgl ev Boya • 
baUı lı!ehmede aittir. Klumla karısı 
hMlBAnln bir aç gün evvel bir scce 
M'.ehmede mlaafirllğe gltırılıler ve ge,. 
ceyl llrada geçlrml§lerdlr. 

Maznuna uıl tkametgAhmın netede 
olduk'J sorulduğu zaman 12 numara
lı evd\3 obrduğunda ısrar etmektedir. 
Fakat asıl ev aahtbt Mehmet kendi 
iddiasını lıbat ettlğiııden KAzımm ya 
lan ıı6yledlğt a.nl&fılmal<tadır • 

Tahkikata devam olunuyor. 

Salih Bozok öldU 
<Bat tarafı 1 nclde) 

)'fllt m~ll"e aza oluncaya kadar de

vıun ,•tmllJtl. 
Samı Bozok, G:bedl Şefin lıılal&p 

hayatında ondan ayrılmu .ım&J&rdan 
biriydi. Hayatınm btrÇok e&tbalarım 
da yatıp nefretti. AtatllrkUn ebe<!lyr 
te intikalinde kendine lrıyacıı.lı: dere. 
celerd~ gösterdiği bağlılık heyecanı 

ha tırı:ırdadn. 

limanına 

530 1on 
obüs attı 

haberleri 

Berlinde yarı 
esmt bir kaynak

lan tekzip ediliyor 
lngiliz bahriye 

tayyareleri 
Asker ta ıyan dört 
tayyareyi düşürdü 

Londra, 134 ( A.A.) _ lııgil.z Borun, H (A.A.) - Yan res-
mi bir ksyno.lttan T>llc1Jrili;·or: 

bahriye nezaretinin tebliği: Alnuuıynum Ç:ı.nakkale ve Ka· 
Pa.uırte~i günü 0 ::if'alda bera- rıı.denlz boğazlarının kontrol nU 

ber Tra.bluaun denizden bombar-
dımanının neticesi hakkındaki istediği hakkm<laki haberler bu

gü:ı Alman hariciye nezarethıdc 
rapor 6İmdi gelıniştiT' • düŞ11'n.nm bir şa§rrtma manevrası 

Bu rapor, bombardnnanrn ev. suretJnde tavsif edllınietil'. 
\•elce zannedildiğinden de fazla Bir suale cevaben Alman bari· 
muvaffakıyetli olduğunu gCstPr. cfye nezaretinde denllmiftir ki: 
mektcdir. Havuzda bl lunan üç Bu ha.berltır, Almanyanm Ja.. 
r.akliye veya iaşe gemisine isabet panyıı üzerindo t.az}oft ya.p'1ğı ne
ler ohnuş ve bu gemilerde ciddi viden haberlere dahildir. Bu gibi 
yangmlar çıkmıştır. Bunlardan tıül>erler çıkanlmalda. Yunan.18tan 
birinin batlıit gori.ilmüştür. Dör daki elim hft.diselerdcn naurı dilt
dUncü bir vapur mühimmat yük. kati başka taraflara çekmek ve 
lüye benziyorou. Çünkü bu va. aynı zamanda yeni aahalıı,rda yeni 
pura 375 milimetrelik bir o- ka:rI§rldıklar ihdas ~ek lıltenl
büs isabet edince infilak eyle.. yor. 
ml5tir. İspanyol rıbtımmın ya. -----------
nmda demirli bulunan bir iaşe 
gemisine de aynı çapta bir kaç 
obüs isabet etmi§ ve derhal bat· 
mıştır. Llw.an haricinde Kara. 
manh mendireği açığında dur:ın 
bir iaşe gemisine isabet olmuş 
ve gemide ciddi yangın ~kmrş
tır. Limanda bulunan en B.3!1fı 
üç vapurdan da dwnan bulutları 
yükseldiği göri.ilmUş fakat bu. 
nur. hasar neticesi mi yoksa 
sun'l bir duman perdesi mi o1 
duğu teebit edilP.mem.iştir. Va. 
purlara daha h:ışka ha.'!3rla.r da 
yapılmr.J olduğuna. muha;kka.k 
nazariyle ba.kı1ma.kl adır. 

Limaıı t.eslım.t:J da ağrr Muı
lara uğı-o.tılmıştır. 375 milimet. 
relik obüs sa.Jvolannm İBp&nyol 
rlhtımına düşerek depolarda ve 

Dessie 
'stihkAmlarmı 
müdafaa eden 

İtalyan kuvvetleri 
heziınete u~ratlldı 
Lmıdra, 25 (A. ı\.) - Myter 

ajıuuıınm Oesale yolu ~erinde bir 
mahalde bulwıaıı hwms! muhabirl 
bllduiyor: 

"- Bugün elmas ve pırlanta. 
fiyatları biraz düşmüştür. Fa
kat bu dü§üklilk kısmı ve biraz 
da gayritabiidir. Elmas ve pır. 
lantn fiyatları harpten evvelkine 
nazaran derece derece yüksel. 
misti. R' hassa seki7.er yüzlü ol
mıısınuı.n dolavı Vit • Vit deni. 
len t 1ar, tek taşların fiyatları 
yüzde döı t yüze kadar yUkael. 
ınişti. D' ·er elmaslarda da en 
a.ş:ığı yüzde yüz bir yükBcliB 
var'lı. Jiarp, dünyanın en iyi 
tt.şlannın i!jlendiği Hollanda ve 
Belcikadaki clmrus fabnkalarmr 
altüst etti. Bunlarm işçileri da
ğıldı. D ha bir <)Ok sebeplerle 
har· ten bu taslar gelmez oldu 
ve fiyatlar dalıa fazla. yU.kseldi 
H'l.rbin Balkanlara intikalinden 
sonra i e vaziyet değişti. Bazı 
Bazı kimseler ellerindeki nıalı 
c kartına!:, bazıları değiştirmek 
arzusuna dil!:ıtUler ve yüksel. 
mckte olan fiyatlar dUşmeğe 
b. şladı. ŞJmdi.ki halde fiyatlar dü 
şilk olmakla beraber yine harp. 
ten evvelkıne nazaran yUkse1d.ir. 
Sukut, ancak yükselişin dörtte 
b'r risbeti kadar olmu§tur. 

Kendisine rahmet dUer, aUeırtne Ye btlrola.rcın mua.ZFAm duman .U· 

Ha.bf'.şistan harelrltJ eenunıda 
cereyan Aı:len en şiddcW rnuha • 
reOO<len sonra cenubi Alrfka kuv. 
v~terl Addisa.beda.nm 22S lkilQ • 
metre kadar PnaU ~e 
Dessio önfindold dağlarda puluna.o 
i.<1tib.kimlan mUdft!aa oden ltaı • 
ya.n kuvvetlerini bodınote ulrat • 
1D.1Şlardrr nnt d' Aoet.e'm kuvve~ 
Ieıinin bilytlk bir kısmJ burada 
son mukaveınetlerin.l yap:n.akta ı.. 
diler. 

Büyük Meclise tazl)etler sunarız;. tunlan yükfıelttilderı görülınilş.. 
tUr. Bunu t.alcjbeden on dakika 
içinde orta çapta ()büslerin mU
temadiyen tspanyot rrhtmuna. 
i.sabet ettiği te.-.bit olunmucstur. 
Bu nhun Trablwnm başlıca t.ah.. 
liye rdıtımııdu. BUyUk çapta o
bl.is sıa.lV"llannm karadan lapan. 
yol nhtrmına giden dv yola 
düştüğ.i görUlmUftür. Valinin 

Ana dolaya 
gidecekler 

1 mayıstan 
evvel vapur 

tahsisi istendi 

Cenubf A!rHca Jruvvetlcrl bin-pk 
Mir alnı•şllU' ve ıfüşmana ağır za
yiat vent.ırmişl(!rdir. 

daireaine ve deniz karargilıma • 
mUU?addit ~tler. olm~Jtur. Semen d 1 re ve 
Karamanlı mendireğine mUtead-

:fı;~~olamı düştüğü görü' L im n inin 
IKa.rada ukert hedefler ciddi '. 

~'!~~=~~,;!:: ışgali teeyyut etmedi 

Sovyet paktı 
_Japon askeri 
mahfıllerınde 

Pek az memniyet 
uyandırdı 

Japon kumandaları 
Mastuokaya 

Huduttaki askerleri 
katiyen geri çelaniye

ceklerini bildirdiler 
Şupay, %6 (A. A.) - JılUat.a. 

l:il Fransız ajansı bildiriyor: 
SovYet ya.rdmu Çino devam et

tiğini.len. Japon aakerl maıımıe • 
rin<io Sovyot p Japonn pa.kb pek 
u memnuniyet uyaııdnmJıitn'. JJı.. 
kerlerin bu pakta lu.r§ı aldlkl::n 
vaziyetten lıta.taUokannı ha.berdar 
edildiği ısüylonmektedlr. 

Kvantung ordusunun kumandan• 
ıa.n evvelki gün Daaende Matau
oka ile gönlıJı:lü.gler ve Mançuko • 
daki Ja.pon kuvvetlerlıün ııüktan
nı asla aaltanııyacaklarmı k&t't. 
yelle beyan etm:Şlerdir. 
Diğer tara.ftaıl Şang'hayda1d Ja 

pon askeri m:ı.lıfilleri do ~ e. 
dDdiğiue göre: 

1 - Pakt Çin meeeloatni hal • 
letmemektcdir. 

2 - Pakt Rusyaya J a.pönya ü
zerinde bir tazyllt yapmak 1mJd.,. 
nmr vermektedir. 

3 - Pa.lct bir hlledh' ve bu hile. 
nJn kurbant da. Japonyadır. Zir:ı 
bitaraf kalacağını taahhüt etmesi
ne rağmen. R~ya Çine Japonl·a· 
ya karşı mUcadelEıSine devam et
mektodir. 

Musoiini dedi ki : 
(n.,tarafı 1 adde) 

talyanlar Almanlard&a 12 aaat ene! 
habeı' Hrmi§lerdlr. Buınmıa beraber 
ltaıyanla.nn Ywwa eephea!Jd hlçblr 
zaman yarmala muvaffak oıamadJlt· 
lan .e Eptr orduuDuıı J&Ptıtr 11.c&· 
tın J'alnız Alman Der! b&J"elretlerfll • 
den doğan &eYkulceyot ftstyctm lcabl 
oldut'.ı kay4'ı41Jmekt.edlr. Ayut mQ.d_ 
det tçınde Alman nen barekett İtal .. 

yan Dm 'Q.reketmcterı on bir defa ıte
r1 olmu,tur. 

Resmen bildirildiğine g&-e, 
Almanyada ve ltalyada bulunan 
yabancı gazetecHcr B. MnsoliııJ 
ve B. Hitler hakkında malfunat 
vermiyecekleri gibi Alman ve t 
talY3J1 hariciye nazırlan ve bun. 
!arın yabancı devlet adanılan: e 
ya.packlan müllkatle.r hakkında 
da malfunat ifşa ~ek suçu il• 
zan altma almua1da.rdrr. 

HMU80LIN1NtN &MRIDVldet 
Roma. '4 (A.A.) - KUIOUDI, umu. 

mı İtalyan kararplınıdan ap.tıd&Jd 
emri yevm!yt neıırfltuü&ıtir: 
Ywıan cepbeltnde hareket eden bl). 

ttın al&hlı kuvvetlere ıneuup m\llı&· 
Bir f kir vere.bilmek için şu 

misalleri zikredeyim: Harpten 
evvel 7 - 8 lira çdr>.n bir elmz.s 
şimdi 17 • 18 liradır. 22 liralık 
taı:;lar ise 60 - 65 liradır. Evvelce 
krati 55 - 60 lira. olan Vit _ Vit 
!erin kırati ı;ıimdi 250 - 300 lira. 
dır. Oç yUz liraya satılan tek 
ta~ı~ 950 - 1000 ltradır. 

Bilf:tlerde kati hareket 
tarihinin teıbii:inden 
aonra sahiplerine 

verilecek 
nan e.sas petrol tesUJntında. bil· 
yük bir yangın çıkm'IŞ ve bir 
infilak olmuştur. Civardaki bir 
gok binalar ateo almııtır. Kara.. 
manlI m-0ndireğinin yakmmda 
bulunan a'tkerlcre veya hükQme· 
ti:: ait bUtün bir b:na. blo' u talı. 
rip edilm~ir. F.eas şiaıendi:fer 
iata.lyonuna. ve civarına 375 .mi· 
li.metreli:!f müteaildjt ob::.S salvo. 
ıarmm öi.~iiğü ve müihim yan
gınlar çıkardığı görülmUştıir. 
375 millmettelik obUB salvo!an 
elektrik santralına. i1ıabet eW .. 
ği vakit şiddetli §era:reler fış
kırtmrştır. !qe deposuna. da 

İki gece evvel TUrk karaeularr rfpler; 
yalanmda Semen.dire ile Limni ... Altı ay sllren çeUn bir nva,tan 
da.smm Alm !lla.r tarafmdan ifgnl sonra dl\fman ıılllhlannı bıraktL BU· 
edildiği Jıakkmda blr haber alır- hassa kara JruvveUer1 lçtn vablnı olıın 
dıimı. ancak bunun teeyyüt ctmr- 1 kanlı ted,kArlıklarmm zafer tetvtç 
mit oldufunu 9Öyl~t1k. Son ba• etmı11 ve bayraktarmm ymıl bir pnla 
berler bu tş.,al hldisesiniıı teey- aydmhtn111br. Vatan hlg blr umu 
yUt etmemekte olduğunu bildir .. bug11nk1l ır..._. mtnıe lfttbar eı.m.. 
mektGd"r. mlfU. ~u anda ttalyu mllleU. Ama-

Zümrüt ve yakuta gelince: 
Esasen bu taşlar d~anda.n gel. 
medi w i gibi içeride de gayet az
dır. Ellerinde bulunanlar satmak 
istememekte fakat yükeek aile
ler dııima aramaktadır. Eskiden 
bu taalar memleketiıuızde çoktu. 
~"'akat ekE.eri3i maalesef memle. 
ekt drı,ma çıkını. tır. 

Son ?.am.S:ılarda kıymetli taş
ların ve bunlarla iş1enmiş zlnet 
(>.şyasmm f \ tlarındaki dllı;ill:· 
lilk sadece halkın lUzumsuz te
IA.şmdan doğmaktadır. Halb ki 
te!lş etmemek şartiyle irz ne 
kadar (j()k olursa olsun piyasa 
bunu kaldırn.C'ak ve ~1~ ederek 
vaz'vettcdır. Yalnız halkın buna 
dikkııt etmesi ı: znndır. Bunıı 
halknnıza. ısrnrla tavf!iye etn ek 
ve ettik' ri zararı gözönUnc koy
mak l!lzmıdır. 

Altm fiyatlannda da aynı ha_ 
li görilyoru •. Bir takım halk pa· 
raml'ı altına y tıny r. Bir ta. 
knnt da elindeki tek tük altın 
zinet eşyasını satmak istiyor. 
Ortada anlac;ılam·van bir muva
zene 1zhk var. Bazan bir taraf 
bazan dlğnr ta.raf ağır basıyor 
ve f"\atlarımı2: tabii şekilde oy. 
nav"•· Bunun zaran yine halka 
olmaktad1:r. Halbuki altın zfnet 
eşyası 11atanlarm -piyuaya biraz 
dikkat etmeleri bu kad!lr geniş 
farklı oyn&)'l§ln önUne geçebl· 
lir.,, 

lstaribulu kendi istelderile 
terkedeceklerin verdikleri lbc.. 
r..nnameler tasnif edilmiş ve 
her kazadaki yolcuların vapur 
ve tren bil ... tıerl kaymakamlıkla.. 
ra verilmiştir. llk kafile Karade
niz havaliaine gönderildifi için 
deni?.yol.lan idanıısinden t.ahais 
edildiği bildirilen vapurların ha
reket gUn ve saati sorulmuştur. 

- x.410 pzetceüıde:n - vutlulı: mı;harebelerinde tilcn kah~· 

Denizyolları, mevcut tarifeyi 
bczmamak şartiyle nakil işine 
1 mayt<11 pe~ gUn.il bqlana· 
bileceğını bildirmi#tir. Deniz ve 
kara yollariyla gi<leceklerin na.. 
kil isi a.~mi 20 mayışa kadar 
bitirilecektir. Maa.ma:fih alaka. 
dnr makamlar, ilk kafi'enin ha
reket tarihini kat't PUrette 1 
mayıs olarak kabul etmemişler
dir. Ali.kadaı lar, denieyolları 
idaresinden daha evvel hareke. 
tin mümkün olup olmadığını 
s:>rmuşl~ dır. Bu hususta husu
si vapur sahiplerile de icabmda 
ter"lasa g çl'~ektir Bundan do- 1 
l"'Vt biletlerin halka tevziine dUn 
balılamnamıştır. Kat'i hareket 
t.2.r1hi tesbit edildikten soura 
biletler 24 saat evvel sahiplerine 
verilecektir. 

isabetler olmuş ve yangınlar (&., tardı ı adde) 
çıkmıştır. Evvelki tebliğde de mtn etmete Ç&lLJmlfl•rdır. l"ak&t bu 
bildirilmış olduğu üzere toz ve ma.kutıa yapılan tefebbllalerden ılm. 
duman bulutlan bir çok salvola. diye kadar elde edilen ,,.uceıer Hit• 
rm nerelere isJ.bet etti~ini gör- teri tabnln etmem~tlr. Bu ıııebepledlr 
meğe imkin vermemiştir. Bc:n. ki, aon on beıı t;tın ıs;tnde Almanyanın 
bardnna.n esnasında takriben 530 tspanya üzerinde yaptığı tazytk a.rt· 

Almanya ispanyayı 
tazyika başladı 

ton obU. atılmlfbr. mıştır. 
Geımilerimbıe, yaklaşrrken ve- BUvtt1' eıct Von Papenln kardeşi 

ya üsleıine dönerken ne dÜfJJla.n son giir.lerde Lizbonu zlyareU esna • 
tayya 1eri ne de düşmanın sahil aıııda. c~be1Uttank'a kartı yapılan bU. 
bataryaları hıçbir hasar yapa. cumuu dRha ziyade bekletılcmlyece .. 
m1.Il11ş ve insanca da hiçbir az- t;'inl ve bu hUcumun k ı rdsn yapıl • 
yiatımız olmamıştır. DU.,mamn ması ııızmıgeldlğlııl bir doatuna aByle. 
hi,.lıir h~""' gemisine etsadUf e. 1 u '> ~ı· , m-;; r. 
dilmem iştir. 

Trabluea yaldqırken Fulmar 
tipindeki bahriye tayyarelerimiz 
"Junker 52" tipinde Aıtnan as-

uğrat!larak denize ;,nmeğe mec. 
bur edilmiştir .. 

i k h 1 t 1 kerleri taşıyan beş tayyareyi 
ra ta ~a 11 ~r . pe ro yakalamışlar ve bunlardan dör. 

hıııelerını dünü alevler içinde dü.,.~ilij-

Ertesi gUn, "Ju."'lker 88" tipin
de üç Alman pike bombardnnan 
"tayyaresi gemilerlmi?.e taarruz 
teşebbüsünde bulurunuştur. Bu 
taanwm Fulmra tayyarelerimiz 
önlemiı. "Junlc<'r $8" lerden biri 
dilşürülmtiş, ikinci.Jhle de atet 
verilmi.§ ve hemen hemen m11· 
hakka!. olarek tahrirı edilmiş ve 
UçUncUsii d~ hMara uğratılmışsa 
da k&çml§Lır. 

satamıyacakla r ' lerdir. "Cant" tipinde ~ir u~? 
mesafe boınba tır..ryaresı de du. 

Beyıııt, 26 (,\. A.) - D. N. B: giınilmüştur. 
1rak parJAmontosu, lraklılar::ı a· Pazartesi r,ünU, bombordıman· 

it petrol hi::sel~rlnin lıUkCmetten dan sonra "Cant'' tipinde c1iğer 
mUsaade almmaksızm, satılma.smr bir dil~an tayyaresi da.şllrlU .. 
yasak eden bir kanwı kabul et.. mUB ve ''Domier 24" tipinde bir 

'QllgUr. Alman ta.yyaı'e81 ağır lıaaara 

maıı evı~tıarmı hatırtıyor ve onlan 
heyecanla eellmlıyor. Ve onlarm tnU· 
kamını alan ıılzlenı de ebedt §Ukran. 
larmı sunuyor. YqaPID kral. 

ingilterede 
35000 tonluk Uç zırhh 

daha yapıhyor 
J..ondra, 25 (A. A.) - His • 

mete giren Preu of Vale zırhlmı 
en 8C1l1 sistem C.Orc ~ zırhlısı: em·
fmdandır. Ayni emıft.:ı.n diğer üç 
zır?ılmm da. iııpar bu eetıe bite • 
cektir. Bu Uç zırhlı da Dük of 
York Yelllcoo ve BeattJdlr. 

Prens of Va.le zrriılıaı CA>re G 
gibi on tane çok kuvvetli leni tlP" 
te 35 santimlik ve 16 ta.ne dP. da· 
ha kUçUk çapta. toplnrla mUcehhez 
dJr. Bu toplar ırelm kule içinde .. 
dir. 

Lokantada tabakla 
yaraladı 

FaUhte oturan .Ahmet adında blrl. 
ısı. dlln Ga.ıatada bir lokantaya yemek 
yeınete gltınııı, burada lb.ıı:uı adında 
bi.rlltl~ ı:a,·gaya tutU§muştur. Ka.vp 
ena.tnıda lbaaa öııUAdekl 7emelc ta.. 
JMatmı kıı rıtıtı &1b1 AJıuı~tn bqma 
atmı11, keııdilJnl ;yualamıatır. 

Yaralı tedavi altına almıı:u~, thaaıı 
yal<&.aIUPııur. 

Vunanistanda 
Hare!<at hak
kında resmi 
haber yok 

Alman 
tayyareıerl 

iki has'ane 
gemisiyle bir 

vapuru batırdılar 
Londra, 25 (A,. A.) - B. B. C: 
Askeri harekit hakkında YUll&" 

nist.andaıı re:mıi hiçbir ba.ber alm.o 
m.a.m~trr. Yalnız Atin& radyosu 
spikeri yeni müttefikin mtl afaa 
hattının onünde {;a.rpJimalar old~ 
ğunu, bir düpıan hti.c1ımunua 
pUakllrtUldU~U ve topçu fe.allye
ti olduğunu eöylemieUr. 

Atına, !5 (A. A.) - B. B. C; 
Yunan em.niyet nezaretlntll 

remnl tebliğine göre Alman tay" 
yare gruplan, f]Un Plre, EletaW, 
Ejina, Meragayı ve daha ba.zt yer
leri bombardmıara e~lcrdir. 

Kndin ve ~uklarla dolu oıaa 
Ellaa vepurıı Alman tayya.relerl 
tarehnd&n bombalanarak batmıt " 
tır. ln.sanca epeyce telefat nr " 
dır· 

Alman tayyareleri Polltoe ~ 
.Andros Yunan hutane gemller:bll 
bo::nbalıyara.k hatumlllal'dır. Bu )' 
ki va.punın hastane gem.isine kalo 
bedllc:Uği alAkada.r mu.hariplerf 
blld1rilmft oldufu gibi tızerlndl 
Kızılhaç i~aretlerini bariz blr au ' 
rette taşıyorlardı. 

ALMANl..ABIN TAKDbd 
\'1§1, Z6 (4. A.) - Epir Ya

nan ordu.suyla aktedilen m6' 
tıırekenin caJiPle mağlQp arfJ' 
suıda ~ıı.ptlaıı mUtarelı~eriıı en ti 
retlillll olduğu btıyan edllmektedifı 
Alman yiibck kuınandulığı mi' 
mealli ıeneral Jodl, Alman or' 
dwnuıun humı Yunan ord\lllWll · 
:sarwı bellediği takdiıi kaydotmit , 

1 

tir. 
l'UNANISTANDA1'1 8tVIL 

1NGtl.JZLEB 
'8ke1Mleriye, 26 (A. A.) - Y\Jı' 

ıwliatanı tahliye eden •Ml 
lizler Sel!nikten !Kenderly 
muvualat i!tınişlerdir. A.rUıra yıl 
pılen bava bücumla.rmda.n maaAl"I 
gemiler &iinJerce .O.ren ıey&U' 
eeıwımda iz'aç edllmemJotir. Al 
man l8tllWn.m arifeainde Yu ........... 
tandaki İngiliz konsoloelulr 
kamlan lnıiliz :ve diler mut 
memleketler tebaasına lıulr bu 
lunuıalanıu tebliğ otmıolerdl. J.. 
nt ıece erkekler kadmlar ve 90 
cuklar eo~alarmı bıra.ltarak 
farla hareket etmJşler'dir. Wo'bl' 
panik olmamıştır. Sey&bat eena 
llDlda .nete hllkUm .Urmtlttilr. 
tecllerdeu biri P~yter aja.u 
muhablrlne deml(ıtlr ki: 

"Yunan hilkQmetinln yardımı 
yeslnde kara yolu fte Pireye b 
da.r aeyahat edeıtıfldik. Blzt bfl 
yan gemiler Pireden himaye al 
tında 1*enderiyeye gelmJtterdlt· 

lnuilterenin müdafaası 
Vafington S6 (A.A.)- B.s.0 
Amerika hariciye nuın Kot1 

del Hul dUn gece mUhim bir ıı' 
tuk söylemiştir. • -~ 

Hul mihver devletlerine DJt" 

çok şiddetli bir u.n kull,----· 
trr. Ha.tip, 'f)Uhver devle 
dünyaya tahakkUm etmek p 
lan ha.kJmıda hiçbir ~·.Mı.· ~-
yoktur., demift,ir. , -~ 

Hul İDglltere miidaf~ 
Amerika m.Udafa.umm melP"'~ 
ni te:)kil ettiiini ve tnCiJ'taJ 
ya.pılaca.k yardnnm m~ 
yetini tebarüz ettirdikten ~ 
bütün A.merUa.lılara hitap ;JI. 
rek, Amerikanm münuip :..'f 
kilde aiWıJanması itini ~"' 
mak için bütün gayretlerin ti' 
lAzmı geldiğini söy1emiftiı'. 

Hul, rçici ıwıhiyett.e olaD ~ 
na haberler kari~ kara -~ 
bedbinliğe kapılanları ~~ 
miıtir. Nazrr, mihver dev~ 
nin Ma.nşı geçemedikleri 
Atlantiği de geçemiy~KJP.:<-. 
hakkındaki iddialan re<2~i9P"' 
demiştir ki: 

- Bu tamame'll JUlllf bil' 
.uır . .Alma.Dlarm Hanp _ .......... 

lerlnlD sebebi İDgWZler!D bu 
k1 kontrolll ellerinde bulun~ 
dır. Alm&Dlarm Obllr ahile ..-_~ 
rine t,3.nl ol.nn su deJlldlr. 40 JDPr: 
~ısın samım:a 'H 111uhlefllll :; 
midir kJ.. bu a.zlm ıu,tUs a.da1' .J 
bir JıUrriyet v• adalet Jlllul ~ 
getlrm1ft1r. Hull, bar'bln çok usd r/I 
rebllecelt kalıu.Unl ı=a.r etuılf. ~.J 
rlyet ve adaletin katı Ateri k__..-
~ iUmM ,u.1111ı1 aıö1ıe1AJ1Ut• 



li A BE R - Aksam po9tasl 

Çocuk ruhiyatı 
- -- -- --- ---- ------- -

i ~~~'l{!_~~~~~Şikiigetçi f.z~~:!~!:r 
~ 8abne san tkan AMiD tuliiat S&Datki.rlan da, birer gece

frla bir yardım sütunu ~ına- lerlnln huıı.tını Asmı Büaya he
: ... Jaaoa arlaM1atkn hare~ diye etmek-. 
._ S-.U. Bir mevz• yn.k~ Ba nok,_ Userlnde, •119 ftll. 

8e\1nd içinde, lh lyar h lk sa- ınizln nazarı dikkatini eelbeder
~dan çalakalcm bo.tı edip ken, Maarif Vekaletine de dtlfen 
---~. Yaıılaııl&r miislM'* ma· bU vazlfedea babsedeceilm: 
~ lılr teY değil, hepsi de bl. Aun ....._elli, altmq Jillık ti· 

'-te.1._ Jatre ha,.,_m Wlen •e lçhlde 
.\._ Baba, yalnız bugün • •ğil, yaşıyan yegine adamdır. Onan ::.-:_be§ yd ~Bde, her fınatta, bildlldertal lııllee lılr ......,_ 

lılt blrtalmn lft!Yier yazdan kalınuıut*ır ..... irin, -- ti. 
MllaıiJ et olmattar. Buu o- 3 atro Jaatrnlumı llO& ~ ... 

.._ lalıülaıda karameli .tip na- zmuhr ... ......._ Up&N ..,._ 
~ oduudıjr, buut lieftl ve hfmbla ....... ......,.,.. ... W· 
~~ bir vaziyette bulundujQ, rial t.efldl eiHdlllr, tldl,... wt. 
les larkJ nalıarab PJJI teı.rar edl· kir, .. ,. ....,.. .. ,..,ru 

elıaaıttir. evvel blUllul t.lıl* . etmek -. 
llep.a ıüzel.•. Güzel ama ona ao dır, Aaa ..._,. ......,._ teeoo 
~ prdmı IUım'l.. Maksat biti ........ .... .... ,........ 
lld• tla dikkat nazarını ~kmek bııalu.,.. .. da emek._ -atM
~oba oaa belcdi~enln muh· n me;,rete el ne .._ ~ 

tertlbinde-n para almak J"aGaktır. 

.._, Oeçmeaeif mlldarda bir maaş .. mllel8Je, U,.... .,... De 
~lllUIJU mı lstl,)00ruz? DarU. ulnıful delerll ......._ Beftk 
~~e mi yatırmalı, .) dksa Şe- Aluaetle lellml t..eaa a•b .. nr 
1'lt 'l'IY&tron bir jübile mı yap- nı oekelllll. 
-.aır.. Bir mUıdlılre yubm ki raJıJp ~ 
~ Asnn baba h:ı .kında I& aflar! 
~ ~1 o olmalıdır. Sehlr LlsDal 

Oyunlar 

1'4YYARECt OYUNU 

bu oyun iki kişi arasında oy. 
~. Ark ık kaya zar atılır. 
;::,,._tayyareci r.ann gösterdiği 
---..e ilerler. Me.e!A. zar Uç 
~ni.-e n~ nokta athyarak 
~ye gelir. Her ikisi de böy
.,... ~i "°" istasyonlara 
~ ilerlerler (I) iki oyuncu 
il.ı- r_akkamlı yeT"de birleeirse. 
""'WQOl plen oyuncu 3 nokta daha 
'tll!naJc hakkmı kazanır. Bura-
~ lllUu.deaıe yeridir. en> 50 ve 

numaralar. paraşüt .kullarula
~ yerlerdir. Kim bunlardan bi. 

Evde ka.rdqlarmı anne veba- ı ketlerini gi>7.etlemiye başlarlar. 
balarına, mektep arkadaşiannı §i.klyetçilerin U?.erinde rna-
ötretmenıerine durmadan şika.. dUnlük ru.ı de mÜN9lrdir • 
,et eden ve köçllklerin dilinde Bu sibiJer keOOUıerinden tir 
"müzevir" adr~la ~eşhu; olan bu tün gösdülderi kimseleri gözden 
çocuklar kendilerile uğraşanlar düşürmek isterler. 
tarafmdan çok iyi tanmnuflar. Bazılan da.ha ileriye giderek 
dır. arkadaşlannı 117durduklan kaba 

Bunlar arasında ya.pdan tet- hatlarla itham ederler. iftiracı 
kik ve araştmna.larda bu husus- olan bu çocuklara daha ziyade 
ta kız çocuklarm daha büyük bir m.itoman ve tereddi etmi .. 1 ..... a.. 
eberiyet tetkil ettikleri ır&'W- rumda rastlanılır. ~ 
mOıtt;tlr. Bu gibiler ıb&bçede, te. Bu gibi çocıjclar karşısında 
nelfUll MDMmda bir çıocııupn almaeak en mühim tedbirler 
yaptıfı en kOçOık bir ket.bati §Wtlardır: 
hemen 6irettoenlere ulqtm:rJar; I - Bunlar heroeyden ziyade 
aımfta oocuklar tarafından yapı- §efkat ve muhabbete muhtaç 
lan ve aöylemıemeal iatenen zavalhlardir. Onun irin asla ""d-
f9Yleri gizlice if ... ederier. dete müracaa.t etın~elidir. ~ 

Çocuk.lan bu duruma .urUJdi- il - İzzeti nefislerini rencide 
ycın Amiller mttteaddittlJ'. Fakat etmeden ştklyetin fena bir şey 
en milıtnılerl fllplıe8is ki 90CU- oldufunu kendilerine anlatma
fun bimıat karakteri, tniyeain. lrdır. 
de g&rterilen ihmal ve muhitin nı - Çocmdar araamda ına. 
teeiridir. dllnliltc hiasini yaratacak hare. 

Bunlar umumiyetle mutldir- ketlerdelı çekinmelidirler. 
Jer; kendilerine wrilen tlllirleri rv - tcabmda çocuğu aile:tin
yerine ıetirtrler her tekle IÜ'«'" den ~lqtırmalı, mektebini 
lıer. Himayeye ihtiyaçları futa.. Oeği§tinnelidir. 
dJr. Küçük kmlarm erkek çocuk- BA.L/8 OZGO 
larclan daha çok fiklyetçl ol
m.alarmm eebebi burada Jrola.yca 
ı&illttyor. Bunl&r annelerine 
c1aba gok itaatklrdırlar; lleltm.. 
tilik, otoriteye kUll muMlelet 
ihtiyaçlan bu gocuklarda düa. 
geç temhtır eder. 

Şikiyetçl GOGUk kendiaine 
aöylenmi oldıJtu cS>i yapar, hiç 
bir aman apetuııeuH• veya an.. 
DMiyle mflnak•ya ~. 
itlru etmek lıltmMs, k&il kö
rQJle itaat eder. Omm için bunla
rm ya.ptıklan da.ima ma.kuldllr 
ve fll}'dalıdır. Birço)clan arka. 
daelannm bu telakkisinin dışm., 
da görerek kızarlar, onları ita· 
atais ve hürme~ikle itham 

Dessiye 
mıntakasında 
İtalyan askerleri 

Yollarda 
tahribat yapa
rak kaçıyor 
Dük D'aoah'a Yerilen 

meaajm metni 
Nalrobl K (AA.) - BugUn 

aetroıunan tebllf: ....:.._konmıya mecbur olunıa 2 
~ ~ oeJdlml:re mecburdur. 
~ Oyunculardan biri, 63 ve 
- 4umaralarla göa rilen yerlt>. 
!it~ r.orunda kal rsa deni-

.•:;;~"~rl1 4'd111Mı lW '•• n' •• a&llllA 
'ft fedakAr mOdaılleridirler. 

Ka'ısvs• Dlı9l9 ••t t • 
da clftl;ı+ ....... .....,. .... 

dtttıntit demektir. Öbür oyun· 
~~ Uç mr atıp ilerlemek 
~ kaanır. 

bıı~ 78 ve 81 de yıldınm çarp 
~ l&yılll'lar. Yıldmma maruz 
~oyuna befj nokta. geriden 
~· (V) 86 ve 91 numaralı 
~alarda konanlar benzini 
~ sayılır. Oyunu kaybeder. 
"4 O)uncudan hangisi, daha ev. 
~~ki, kendi yolu UıstUn. f 
-.._ 'l:ıl.ywc tayyare ietuyonuna ~--:-:-~ 

, o oyunu azanll' .. 

........___~---~--~~===~~~~ 

in hisarla r umum 
_m od orı Oğ ü nden: 
~ Soiuk Hava Depolan 
~ - ldaıenı'zln :J'ertköy bira tat-rlQaıld& mncut Od adet _,..'k ._" 

1 
lctraya wrllecekUr. 

~. "."- TafallAt almak iıUyealerla Kabataşta levazım ve mWıa)'&&t tubul 
~ Dıtlracaatl•rı 1lAıl e>lunur (808'7) 

latanbu Levazım amır iginden veril~n 
narıcı asker kıtaatı ılAnıan ----

- OOo k!lo eıp etine verl'en t'1at pahalJ gGrUldUltlnden puaıtık1a eJL 
~ IO/i/941 çarşamba &11nl1 ııaat 11 ele Samsunda askeri atm alma 
--~ ,.W-.aktu. Tahmlr bedeU 81,ltlO Ura Uk t.ntutı 1101 JL 

--.u,r. Taliplaruı beW Vakitte kom:qou •.ı.elft'L (2271 - 2867) 

-. ~ * S '- butday blütUlrtıl c kt r Kapa ı sartıa eklilbneıd 28/"'9ü pa. 
"1ntl saat 18 a~ Erzin anda ukerl atm alma Jı:omfayonund& Japı_ 
~ ;> erin kanuni v ll k.~ arlı tekllt mektuplarını lhale .. tladm 

.Ilı.... ~e komis ona v rmL>ler tahmlD bedıell 11.000 lira ilk temlMb 
~ ~ komllyonda cDrWOr. <znT> (28U) 
~ ... 

-er tahmin edlJeD ttrat uo kunt ol9a 8'.008 metre por. 
...... .... zar ilci& atm a.uıacaktır tbaı.t •ı~ puarta.l 

Fakat .bu durum ~ ler 
hinde değildir. Zira şiklyetçl 

zihnen hemen daima bir gerilik 
gösterir, biraz aptaldır. Hocala. 
rma karoı göeterdifi körü körll. 
ne itaat aadakattan ziyade kud· 
retsizliğin bir tezahürüdür. E
vet, gocuk fikiyette yalnız öf. 
retmentne bağlı olduğunu iat 
etmek ga)19inl istihdaf etma 
aym zamanda onun hO§tDla git. 
mefİt yaptığı hareketin mUkl· 
fatmJ aörmeii arzular. 
. Sikiyıetçi çocut eklıeriya v 
martılmJf, flOlat olur. Zihnen 
geridir. Bazılarmcla nadir ol. 
makla beraber adalet hJssi mev. 
cut olabilir. Bunlar aıuında en 
tmlikeli8i IÜIJh"f'imki eadimin 
teairile hareket edenllrdir. Bil 
gılriler yalım ;tiqıkalarmm duya. 
caklan mtırabl g&mek ft ba 
suretle kendilertnl tatmin etmek, 

.r.evk dU)'llUlk için lik!yet eder. 
ter. Bu makatla daima teyak
kuz halindedirler. Arbdqiarr
nm en Jdlçtlk kababatlanm b.. 
Çll'DWJar. Hele kendilerinin p. 
tirdikleri fiüyete dayanarak at
retmenJerin "mücrimleri" cea· 
landırma.lan bunlarm çok hogu. 
na gider. G&4ertnde eevfD9 pa. 
nltılan g6rQ.nUr. Dudaldarmda 
wsanm11 bir arzunun tatminin· 
den m~t teYtanl bil' gir 
ınm.me belirir, iyi bir it ,.. 
mış kimselerinkine benzeyen bir 
neşe ile uzaklaşırlar ve yem 
kabahatlı bulmak için blltün 
-dikkatile etra.fmdaldleri ha.re. 

lamJltu'. Soa haberlere sGre. dili 
mau ricat etmekte ve Adeti oldu
tu tlzere rlcatlnt geıdf tahribat ile 
korvmflktadır. 

NecheW mıntakumda vasiyet 
cletilaıemiştlr. 

Daha garpte, krtlarmuz Merllle 
kabileleriııha merkesl olan llajl'yi 
f&ıcal etmitlerdtr. Bu kablleler ln
talanmnn lyl karplam11tır. 

Bttttın mmtakal&Pda Habet .,._ 
tanperver kuvvetleri dDflllUUll 
geri unaurlamıı hJrpalamak ve 
mUnakale follannı keamek auret.S
le tevkalide hareketlerde bulu
nuvorlar, 
Lon~ 24 ( A. A.) - ŞarM 

Afrikadald vaziyet haıkkmda, Dllk 
d'Aoeta'nm seneni Cmudnatuıma 
bir milmeasil g&ıdermeainln ne r · 
bl eeraıt içinde vuku& pldiii bu 
lb anlafılmlftır. 15 Nilazıda, nıU.. 
meeısu, seneral CamıJnpam'ı g&r
met tçfn Tartuıııa ıe1Jnlt ve ı.m 
bir tel!bııJyet 11Rrlnde •rv eden 
bir JDeeaj alnuttlr. l'l Nllan4a 
mtımemmn yeniden plerek ebem 
mJyett dolaymlyJe RCllla,. p4e
rtlecellndesı prtlarm tabrlren 
blldirilmealnf latemltt!r· ttaı18.1l 
mftnswtıtaı, ltGm&ya Cfindertlmelt 
tlsere 111 m-.j verilnültlr: 

!maıal7et premılplert mellfaatl. 
ne o1u'ü " ttaıyularm Jaal• 
~ kinde balUDduklan 
tehlikeli ukerl ....ayet dolaY11ile, 
orta IUit bıllkamanclHlriı t.ara • 
fmdaıı qaiıdaJd mmajı ,Orıder • 
mefe eaWüyettar bulwıuyormıı: 
şanı ttaıyaa Afrtkumdakl !· 

talyan 1ataJan llWılarmı teatbn 
etmecUJi takdirde, İlıgllls utert 
kumandanlrfr emrinde bulunan 
kuvvetler tarafmdaıı pradl;ye ır.
dar i§gal e4llmlf bulunan ma1ıaJ.. 
ler harlclnde, ttaıyan vatandqla • 
rmı himaye Sçln ve bUlllua yardım 
için hl~blr mes'ullyet kabul otuna. 
maz. Ellerindeki blltUn kuVYetle!'
le, İtalya.ıı ordusuna en bUytık 

o 

lstanbulun ahlak zabıtası tarihinden bir yıprak: 
- re - -- - ------

Onaltıncı asırda maha le 
arasındaki fahışeler ve is
tanbulun 7abıtaca müsecel 

nezenınıer ... 
Hazinei evraktaki divanı hilma .. 

yun defterleri, nerde ve nasıl ht! 
zedildiği hakkında hiç bir maluma. 
tmı olmıyan Babı Meıihat kuyudatı 

ile İstanbul mehakiml ıeriyeei ai
cilleri, tarihimizi binbh- Jr~en 

aydınlatan birer vesikalar kaynağı, 
kıymet biçilmez birer hazinedir. 

Bugiln, dJvanı hilmayun defter. 
lerlnden, meseli. on altmcı aaırda 
İataııbulda ahlak zabıtası çalışma.. 
lanna dair bir kaç veellra gözden 
geçirelim : 

Mahalle aralanndald fahişelerle 
Mlleadele 

1'Mahalle namusu,, bl.Jıde el'an 
hUktım .süren bft- kıymettir. Mahal 
telerde uyguııınız kadmlar barma.. 
madrfl gibi, beklrlara da :mahalle .. 
lerde oda ve ev vertlmec. Beklr 
tayf ası bekar hanlarında ve odala.. 
rmda yatıp kalkarlardı. Mahalle 
namwıundan, bqta mahalle imam 
lan gelmek Uzere mahall~ halla 
mesuldu. Fakat, blltUn dikkat ve 
kontrole rağmen, uygunauz kadın. 
1ar maJıa!le &l'alarma yine aoku. 
!urlar, gizliden gizllye m~'ıalJP 
çocuklarını baştan çıkanrlardı. Dl_ 
vaııı hilmayuna §ikAyetler yağıııa.. 
1• 'bqlar, mahallelerin tanizlen • 
meaı için lstaııbui kadısına fiddet. 
ll eınirleı- verilirdj: 

"İaanbul kadısına htlkllJn ki: 
Mahallelerde otunw. fahl§eler tef. 
tig olun.sun, her mahallenin ima
mı, nmi olan mahıUlelerde caıni 

Jınanılan ve hatipleri ve :uıUezzi.D. 
leri de teftit olwaup lifü.&U ol .. 
mıyanlann vazifelerine nihafet 
ver:Uain. Her mahallenin imamı, 

mUeainl "' m&h&lle heUu cuni 
n nıe.ıltlerde toplaıup prek ı ... 
.... ftr!illu• .... ~-
.... •• .,.. &ili a. *••o • IMr 1dll 
.....-. 80r1IP me,.daaa Qlbrlnalar, 
Kaballılerindeki f&bioelerl ııü1a.. 
YIP ele vermlyea imam, mtı..ı.a 

Ye mahalle halkmm l>zUrleri mak
bul değildir; fahişelere ve r.kl 
fecur ehline ne hakaret ve ceza 
oluna bir aynı da imam ve 111Uu. 
ziıı ve mahalle halkma yapılacak. 
tır. Zuhqr edeıı fahJfeler lıap.e -
diWa. Her biri bu yeril ınidlr, ak
nabalan ..,. mıdır mufaMal d.ıter 
edlleln. Jmallyeblilllklerl tebeyylln 
ve atılmam kap eden mwn •e mil. 
eabılerilı de defteri yapıllul. 'P.'ıı 

h...ı& akıa klmM)'i bJma)'• et. 
mele kallana f Kahalle aralarmda 

tiddetle harbe devam etmek lngi
lls askeri kumandanlarmm vui -
feıddir ve muharebe devam ettik. 
çe bu hedefi mO•UUeftlrecek hiç. 
bir teye mllaaade olunmıyacaktır. 

Bir veya ild gün eonra, Dilk 
d'Aoetanlll eeftbr relmlıttlr. Bu 
cevapta, çarpr:pıaktan vugeçm~ 
diii blldlrllmekte ve 1dgillzlerin i§ 
gali &ltmdaki mmta.kalarda 'beyu 
na meneup abaliniıı mea'u1Jyetl -
Din tngwzlere raci butundufu te
barb ettlrPmekteydi. 

RaHdan gelen haberlere psre 
dük, bUtlln beyaz halkın m•'ull • 
ptlnba elimize ıeotiiinl llSylenüi • 
tır. Herhalde bu Jfaberleriıı he • 
defini, eğer beyaz ltalyan halkı
na bir ııey olurea tngttblere leke 
etırmek teşkil edl7ordu. 

Shaae aldakoa lumbr mnba.
larduı alman haberlere aöre Jllr.
ma mmtakaamda İtalyan yerli Ju. 
talan evleri yakmakta ve talan 
yapmaktadır. Bununla atlkadar o
larak. lngWzlePln bu mmtaka el.o 
ftrm4& latalan balnmnedıfı ti -
barUı ettirllm.ttedir, 

bulunan b ynamaalar da tutı.J.sun, 
r' ile lazım gelen ş kilde tedlp 

edilsın. Uslanmıyanlar bnn bildL 
rilsin. 4 S lfer 975 (1567). 

Uygun uz kadır.larla bile bllc 
lzdh~ edenlerle mücadele: 

Mnhaıle aralarındaki uygunsuz 
kadınlarla Milen şiddetli mUca.. 
dele neticesınde birçok fahJoe 
meydana çıkarılıp hapııedlldl. F,.
ka t btanbul kadıSJ y ni ve mtı.ş. 

kül bir vaziyet karşısmda kaldı. 

Yakalanı:m fe,bj,şelerin krnklarr, 
kadı efendive miiracaat ederek bu 

kadmlarla 1Er'ıuı nikAh akdedip 
evlenec ki rini bildird l r. latan. 
bul kadw bwıu diva.nı h~yuna 
arsetti. Divanı hlima)'UD, unu da 
köklincien halletti : 

''İltanbul kada.ına hllkUuı ki; 
ttfU,tt tutulup lı:ıP10huıan fahJfe
leri bazı ıc.maeı r niklLlı ile alıu&k 
istemişler. Fahişeleri bile bile nL 
klb ile alınak iateyera IWNtleı-e 
teabih edeNln ki, 1liklh etUktea 
llOIU'& lataAbulda durantular, al.. 
ddılan fahleel ri a rp bqka bir ye. 
re lidePIAr. Tenblhe rafrrıtn :ı.. 
tanbulda kalaplar, ııiklhlı hlı.lfe .. 
lerile beraber lıaps dil ektir. 5 
Recep 97u. 

ırtl :OOEL NAZF..NlNJ.Qr 
U)·ıunsus kadınlara karp sf riıi

Ien mllcad le yalını latanbul sur
lan l~e mllnhuır Jıalmıyot'du. 

Eyüb ve Galata «fbl, mUs akil ka.. 
dılık olan yer1 rdl' de f eler 
takip olunmaktaydı. :letan 1 kadı
ama g "nı!erilen yutrardAkl h kilm
lerden id yıl kadar evvel 1 ki, A .. 
rap Fati, Narin, Nclı.s Atlıases 

llbıbı Ue nuıruf Kamer ve Balatlı 
Ayni bet fahiş~, Galat d rezaleL 

lerlle nua ealmt l&rdı: 
Galata l(a4Jsı a h m k · 

Galata dJfmda Sult n Cıh n lr a

nıii mahallesi halkı eriat m~liaL 
De aeUp mahall mizde J\rap FaU, 
ve Narin, ve Nef ve Athll!'le 
demekle maruf Kamer, ve Balatlı 
Ayni nam avretler yaramazlık ile 

metbu1durlaı' diye filu\yet ettik -
lerinl bildinnitıle. .\rap Faüye 
adam gönderilip dav t ohımn'Uf. 
Saklanmış, gPlmemlş; dJferlerl pl 
JD1oler. Ceınaatl ıııUsltının ytlzleri
ne k&r1u )'araınulardır demigler. 
Mahalle halkmQıa MUderTt. Mf'V' .. 
llnl Mublddin, kltip Jılebıııet ve 
nyu ve Sinan Halllt ftUlr ma.., 
lllmanlar şaUdet etutle. (Yeniçeri 
aweti olan Atlıasee Kanlerln) 
ahvalini t fti için evvelce de 1 • 
mam ve mllezzin ve cemaat evi • 
ntn &nüne vardrklarmda "imamL 
nıza ve kadmıza ve şerıatınıza ll· 
net" cllye Wretınlf, bundan evvel 
de Kalafatçı mahallesinde bir na. 
mehl'em Ue buılnnı. Maballelt e. 
vt f ... t ve şenaat naaballldlr, a. 
tdıp ma!tallemı.deıı gidenlıln diye 
rica edJyorlarmt1. Jillnredlyol'\UD .. 
Bu avretlerin evlorlri IOr a Attır, 
kendilerini tehlrden ıUrUp Cfkar .. 
Kntreden yeniçeri anotbıi de ko
cam ıelinceye kadar zmdand 
hapset. 2 RebiUlahar 9 1 

AIDIE'f BCU~ND 

OR 
1 Bterlla 

100 Dolar 
100 ı..it" no. 
100 Drabml 
100 P~ta 
100 Dinar 
100 tneç Kroau 
ıeat tknmt7eU 
Erpnt 

H4 
uuo 
ıo 29 
0.9975 

129375 
81.1 5 

80.745 --1'.-
lla 1 de Ank~oa ır L \. utm aıuıa llo~ ya.pdaaütır. 

7 !% Hra kur tur. IDYsafl ,, ,.rtllaıllm 2" lmruf& ko-
&bıur. Talip erin be11l ••kitte k~ Pllllllld. (llOl.1197} 

BUGON MATINELERDN iTiBAREN T AKSiM SINEMASINDA 

*** - l!" M&ır ~ti a lft&eakbJ". Tallplerla Qa ....... a..._ .Ali ldfJ' 
"taaa M:••ıı ısyoııuoa ıeJmeJerL (3313 - 8228) 

.... *** O'ft ktlır1e al •t.: acaktır. Pazarlıkl• •Uiltmetıl Z8/~1 
t 14 de H mı' :de ıasker1 satın alma komlayollmıd& 
rir 'tıe ak!tte kouı18yooa reJmeJerL (1111 - IJIO) 

§~Asi Kazak 1~~~E 
Ytb Mnleııee ..._. lttbüdle w ... ini._ 

Göz Hekimi 

Dr. Mıırat R. A)'tlm 
lleJotla Parmıldmpl. ... .ak 
ile.. 1, Teh .ı• 

• 

... 
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ALMANCA t35) 
SENATE BENATE 

Btorm 

Anadoluya geçmek istiyen l s 
tanbullulara 3urdu tanıtıt]oru 

-36-

1. Uad dabel strieh1 ille mit df"ftl 
Flager Uber lhre Stlnt. 

-·-
ı. Bu arada paımağmı alnr üze

rinde dolqtm,.>rdu. Glti:zen Antanva 
2. Dun trat sie zu dem Baacna, 

der sehon den helhm Weln in elle 

Gllser gou, ud wle im Sehene 
mit lhrer Jdelnen Faast Dmı dro
bead, sprach sle: "Vater, Vater, 
waa hat Eri mit Selner Martke 
wleder an1tetttellt?3" 

3. Der aber uhe ille anwlneh 
an and ~: "leu gut sela, 
Renate; du aite Tropf, es kiant' 
mlch noela n Dlng ad Beelat re
den! Kommet, Berr Stadloel," 
fllPe er bel, ''ad probet' elamal ı 
WelBe alcht, ob bn Puto......._, 
bewrer n haben lal,. 

.ı. Tat also Beseheld' ad eatpc. 
aete, t. Putonlaame .el der 
Wela pr se~; üer cı.. la de111 
dmlpfea• Keller pr dM mer""'" 
..._ lldltıM!, dell ilahe mela De· 
bel' Vater arge Not. 

5. La lacllte der llMa nd 
ptff elrll la dle tdlbera Kaipfe 
tMllaes Wıumea: ••ı..-et 4ea b8oo 
tor av mit dem Dollıearea re
dell; • soll bald einea Keller ftr 
.. mer bekCMDlllen_,, 

6. tela .... e ..ı Beut.ea, dle 
am Peutf"r 88M and u elaeaı 

N a1e11tlelalehl 1 atlelaelte. 

2. Sonra, henüz berrak ıarabı 

b.ırdaklara bopltmakta olan çift. 
lik sahiblnin 3nUne doğru gitti ve 
onu ktlçUk yumruğu ile tehdit e
dlyormq glıbl pka ederek: "Ba
ba, baba, dedi, Marlke'nizle aranı> 
da gM!e ne gihilltllaO koptu ? .. 

S. Fakat o hiddetle baktı ve: 
''Sözü keeellm Renate; bu budala 
!:.-dm, beni mahkeme h~uı11Jla 
bile çıkarabilir,, dedi ve lllve et. 
ti: 11Gellnfz bay mektepli, şunun 
bir tadına bakma! Papaz konağm. 
da daha lyialnin bulunup toulun
madıfmı bllmlyonım.,, 

4. Ona tanlye verdim ve papu 
konaimda prabm pek nadiren 
bulundufunu, fakat Jdlerin ldlflO 
havamıda da 1:lraıım çabukça ek
şidJllnl, bunun da aevslll babacı. 
jJlmn alır bir ınkmtmı oldufunu 

~. 

5. Bunun tiaerine adam gUldU 
.,e yeleltnln gUmtış dOfmeleri ile 
ovnryarü: "Hele bir papa çift
lik aahlbl ile konQllllala gelabı; 

derhal blra.91 ~ ·bir mahzen bu-
labilecek ... Dedi . 

Antalya şehrimiz cenubi Allat 
doluda Akdeniz sahilinde Antal. 
ya köıfezinin mUntehasILda fev. ' 
kallde güzel bir yerdir. 
Etrafı sebze bosWılan ve bil. 

hassa portakal, mandarine ve 
limon lahçelerile çevrili olan gtl. 
zel Antalyanm mesahası 19479 
kilometre murabbaı, nüfusu l8E' 
205 binden fazladır. 

iklimi sıcak Akdeniz ıklimidir. 
Yazlan çok sıcak geçer, kışları 

pek kısadır. Hatta bunlara kış 

demek bile doğru olmaz. 
Al tıılya yazla kışın anlapnı§ 

olduğu bir yerdir. Burada palmi. 
ye ile' çam ağacı, muz ile meşe 
yan yana bUyUr . 

Antalyanm öni1nde mavi bir 
deniz uzanırken, arkasmda da 
Uzerleri karla ve çamlarla 9"WJü 
yllksek dağlar yUkselir. 

Antalyaya denJz yoluyla git. . 
mek en doğnı yolu tercih etmek 
demektir. Faat bugün için An. 
talyaya vapur işlememektedir. 

Bu takdirde terem edileeek ,ol 
ikidir. Ya Aydın hattı berindeki 
Baladız fstaayoınındao Antalya.. 
ya geçmek veya Burdura kadar 
trenle gelip o'radan Antalyaya 
inmek icap eder. 

--

' mütehaams doktorlardan 
on Uç doktor, dört dit dok 
ve Uç eczahane buluıuııı&K:ı;aauı 

Antalyada Uç muntazam 
lokanta, yirmi aeçı w on ~ 

. vardır. 

7Alginlilderi: Antalya t 

7ıeDginliklerle dolu bir memJ 
tir. Senet kaynaklan l1lDl 
Hubma~ meyvalarvenrmımti 

istiıbealitı Antalya hayvan c · 
tinden çok zengin oJduiundan 
ucwdur. 

Antalya.da 216000 koyun, 
bin keçi, 2500 dana. 2400 d 
20000 at, :WOOO merkep, 1000 

' dar da manda vardır. 
Aııtalyada kesim ha 

&aYJBI her gt1n yükıleldiği 
tam bir rakam veımek m 
nlamu 

.Antalyanm ekonomik ha 
mn mWıim umuriarmdan 
olan hububat eehrin ihtly 
yettiğinden maada genİf 

yuta da ihracat yapılır. Son 
tatiatlklerin verdiii 
ıWlbetlere g&e Antalyada 
yılda ~3 bin ton buğday, 23 
ton arpa ve dipr hububat, 
bin ton bakla ve iki bin ton f 
ye yetişmektedir. 

Antalya viliyeti ve 
., senevi 3500 ton un iatihlAk 

ı. Pencerede otunnut kllçtllt bir 
na.k11 rehberi Uzerlne e~ o • 
lan Reaate'yi &Wen geçiriyor. 
dum. 

Bılıhi dunımaı: Antalyada biri 
memleket haatalıanesi, dijeri de 
mevki haetabaneal olmak ban 
iki tane tam tefekkUllil hutaiıa.. 

. Güzel Antalyadu Od girla ..... mektediıier. Bu heeaplara 
Antalyamn jatituplj uı

0 

ııı.ıuı~• 
1. Dullte immer, ...... 

mal wleder dle pııııea -ıea 

a11f mlch wcndcn: aber 81e Mllaa. 
te Hr aaf Dtre Arbelt, and lela. 
d• jusfıblleılaen Beneaa •· 
lmadlg, warde la .mir fMt ...U
n~ dw ille auere •kmtlıellaft 
aleo verloapee moelde. 

T. DUma iri .Wertnl bir defa ne vardır. BUnlardan maada An. .bestahğnı mut.ab8811JB doktorları 
&ıha bealla u..tme CJe*9bilece. talya kazalarmm hepeinde idi. .bul~ 
ğfni 'dtlfUnOyordum. Fakat o yal· çUk dispanserler, hnıtnmet tabip. ıraıtar: Antalyada muhtelit 
mz iline daliDJt danryor ve ben leri ve meler meveuttür. bir lise vardır. Mevcudu1500 den 
bakir blplerla b8rilnclllftl bilgi- Antalya memleket haatıha! fadadır. Antalya ve kasa.bala. 
8isllk içinde onun tan,.,.,amm bu nesile mevki hutalıanesinde her nndald ilk okulların miktan 21 
ınıretıe lnk&r edebilmesine derin-
den derine içlenmlf bulunuyor. 
dam. 

(1) strelehen, teveoctJı etuek, bir tarafa doiru dönmek: du eh 
Feld und W.ald atreichen, kll'lar ve ormanlar aııuımda kopıak, kır
lards, ormanlarda dolqm:ık; \."Dl, .. atrelcben, bir teye ulqma.k l •ln 
gayret aarfetmek (C"&balı;rıak). (2) Er: a. erkek (ekseriya haya 
vanJıar hakknwfe); der Er t"lld Sie. ertrek ve dlll; b. O (zamir). 
(S) wiederanatellec: yeırld .. n Jnmnak, \ula. etmek, birlnl tekrar fa
aliyete geçirmek. (.0 proben - probleren, denemek, çepbdne ~ 
mak, (ti) Beeclıeid: a. k:ın", emir, bla aut wetteren Beaoheid, yeni 
emre kadar: b. cevah, m!.ldafaa, reel: aut al1ell Beecheid wiuen, her 
şeyi reddetmek, daima iltel\ t'eJrllmelinl blmek: e. ma16mat, bilgi: 
kn elgenen Vaterland ntclı• S.~elt wt.en, memleketini hJç bU. 
memek. memleketine yabancı otmak; d. ee.tıeld tan. tanlye ver. 
met. (6) dumpf: s: sağır ... : b. 'kamı. havur Jdlf kobn. ('7) Namen
hıclı- Nakış rehber:, nalaıJ t,lyenler için huırlanmll olan alfabe. 

ANALiZ Ye TEO.Rt 

L Geçea dente verllea ...._ 

- ellnlelerla tlrqe ............. : 
a. Allahtan 80Dl'a en çok takw 

dı. ettltlm aenahı. 
b. Yllbek sesle haykırdı, 
e- Beyaz aa.kallı bir adam. 
41. Bir telime ile. 

e. Mektubu para ile btrUkte 
g&aderdlm. 

f. Yeğenim ailesi gibi. 

g. Onun kartmma yerletti. 
h. alınan emirler mudbinee. 
L Her kaideye zıt olarak. 
J- Pek meşhur bir adam. 
k. BUtO.n servetini taybeW. 
l Akşama doğru geldi. 
m. Seni dUşilnUyorum. 
n. Arkadaşıma yudmı, 
n. Al&iıdald rimleJert w.-. 

ye oevlrlals: 

a. eeiD Vater lat: noch am Le
ben. 

•. er ilt mir an bandert ırnm
lren ecbuldlg. 

el der Garten !at tlber drel8alg 
Meter Jang. 

d. unter dleeen Leuten war ein 
Spanler, 

e. leh llhle pım unter meine 
Freunde. 

f, 1mter den StlUılen war wohl 
aucb ebı Kaaapee. 

s. wlr aetsten tlber den nuaa. 
.. er hat Bm Klndee Statt an

gencımmen. 

1. erbumet eueh meiner, um 
dee Blmmela wlllen. 

J. unpachtet sebaer Bitten (n 
ya aelner :mu. 11111'9Miıtet). 

k. trots aller HlnıdemlıMe (yey& 

trota ailen lllDdenalllan). 

TalmıiL tahliye ve fabrllc..,_ t~ ~k....,. 

iSCI ALINACAK.TI 
1 - 1'allmal ve tabU)'e ~ JWI Jmrut, 2 - ........,_ lflerlDcle 

' il& u lllmlt •"l.l UCNtl ~-
TaUpledD: Natm Jlllıdı, btt&bal °'d!ll'WI W 6 adi& •t .. .,. .. 
....... ~. tnb!artar lçld tatıram. mGdlrtqlıııle .an.at ebMlerl. 

(Bu Mltuada oku,..,....,...__ p. 
ze&eaalz yaaıadakl lmpGal. lıılrlllrte 
cla*reeeklerl 

&VLE!lllll: rsKUn.al. lf ASA • 
11A. lŞ VZBllll, ALIM. SATDI 
piti &ic'aı1 malllJeU bala olmQu ka. 
01ü UAnlan ................... ) 

Eolenme telılilleri 

• Ya,, 3', boy lTO, kOo SiS, kara 
kaf1ı, karagkUl yerinde gam.mı, 

etıenmeslnl 8"er, u •1'1DQ'911. ktl,. 
çQk bir lf ablb1: tlpl ~ubaha ol. 
mıya-ı 2C.'° yaplda IJI abWdı Un. 
dı.tne lf1Dde )'&fdım edebilecek bUu 
paruı bulunan bir b&yanla evı.nmek 
ı.temektedlr. htlyenıertn (As aerma. 
)'eli> ı•mzlne mOracaatlan. • " 

• Yq 28, tlcaretbane abllıİ aldulr. 
ça mulctedlr tçJmt. kuman cılm8pD 

azı ve sevki •Yen; •nıtktr pUrl 
bulunan veya memur olan bir -.,... 
la evlenmek lltemektedlr. ı.u,.mı.rtn 
(K.N. •> remstne mOracaatıan. 411 

• Yq 21, boy 170, kilo M. .aıaJı 
l&Çb ve g&dtl, umer, orta talldll ı.. 
kat iki yabancı dil blllr, barpten ...,.. 
iki eeoe Loadrada orta A.vrupada bu. 
lunmut tlcant ve nakU7&t ~ at
rapn btr maıa- l&ldlıl 1ılr at aarll 
yapılı. u.aun boJ'lu, kumral, ev lllerlDıa 
den u.ıar. aaır bq1ı, teDds 1caralr.teltl 
20 yqnıAan 1Ukan o1mVU bir an. 
lml,Jle evlenmek s.temektecllr. ~ 
ıer <S.1.A.. Pmar> NIDlllDe J• rw ... 
ler •• -

lı oe ifçi arayanlar: 

• Bir devlet mOHHHlinde muıuı.e. 
be memura. sQ..ı ve olınmakll JUlb 
bir sat puar gQDJerl barlç bel'l,ID -. 
ıı•~ 11 den cumartMI canıeıt ıa ta s.t 
e kadar JUi h b..ap lflerDe IDeflUI 
olmak ICID bir mo-~. 
Mutedil bir tlcretle oalJpblllr. (Jlulla-
lebe '2) remstne mtıracaat. 

• A.lıDlll -- • ,........ lllr -
ata !wh1ı1Jeoell,. --•••• .... 
dar o1llcalr. - ilk ...... .., .... 
eek, eocuk )'9tlft,lrme9bd. lıll• teDds 

• w ltn rm lılr ..,_ lldlP.I Rl!llr. 

ı.tlyenler vuıtıarmı adrealerinl, !.ite. 
dikleri aylık uprl Qcretl mOmktıme 
ftllkabk b1rv ...amıertnl(Z.Z.) rem. 
SIDe g&ıdermell ve bUdlrmelldlrler. 

• U ,..uada. ukeruaınt J&PIDJf 
eül ve yeni JU11an aerl okuyup )'S

un bir g'eDÇ. bl1ro ve mQeaeaelerde 
caJıpnak lltemektedlr. httyenlerln 
(L. Bakottu> remzine mOracaatıan. 

• 28 JalQlda kibar bir bayan lf a. 
ramaktadır. TOrkçedeD bqka fran. 

- rumca " blgWzce bilir. Doktor, 
dllÇl 7amnda çabpblllr. Den de ve. 
'ftlılUr. ~ bir tlcrete ruıdır. ı.. 
tl,.ı.rtn UOb&r) remslne mtıracaat 
lan. 

• 29 J&llDda ldbar' dört ıtaan bUen 
bir ba7U bolaa toklatuna pualJOD 
,,. otellerde çalıpnak latemektedlr 
<Paruls) remzine yasılmuı 

• 213 J&llDda u.enın 11 1nct mufı. 
na de\'Ull eden bir genç gQnQn ber 
..tmc:e calll&blllr. KQe__, veya 
dnlet memurl)'etıerlnde Jt aramak
tadır. Ticari muameleleri de takip e. 
deblUr. ı.t1)'9nıer Maçka • JUlıthane 
caddea1 SoJdan apartmıanmda s. 
Tabya mektupla mOracaat edetımr. .... 

• 18 JallDda bir PDQ aD..aıdn illa. 

• ftlflıetl clolaJ1811e ortamektepten 
mama olduktan 1C1Dra bayata atılmak 
mecburtJetlnl du)'mQfbır. Herbaql 
lill' m'ıa111ıte berbaql bir lfl kabul 
edelılllr. <Q. t) remmae mtlracaat. 

Aldırma: 

....,.., ·n,_.. ..... ..................... 
_..,_. ldaaelllulembr. ...... 
........ ....,. ....... ftya --' 1'I 
... ..,. ~ .... oluar. 

(t. Heper 1) (il. 111) (D.Jr. 101) 
<llı:nekll) (11.Q. U) (Nur) (H. Tallh) 

(Blrtaa) (8.1'. 11) (8. il. .A.) 
(m.lf.Çag) (R.r. 18) (il. 22) (TIU&y 81) 
(Jlüadder ne ile 12) (BulJnut 18) 

(rAS) (il. iT) (21 8.R.) <H.B. 40)1 
(Param) (Kmault ktm) (N.B.) 

(IUl.C. 1) (B.8. 11) ( .. Dili". 1) 
(Jaiıu') 

[ (R.K. 12) (Z.Z.) remlalerlne ple 
........ ~ pıaderDdl.)J 

dlr. Tahail çatmda bulunan ço. · 
"f,dd'lnll ...,....aaszo ..... Banla
nn 11780 tanesi erkek 17810 
tanesi de kızdır. 
Şehir w Bel«liye: Antalya 

§ehri cenubi ADldolummda Ak. 
deniae ilitmJI bir inci vaai)etin.. 
dedir. Şehir, mahl:ara itibarile 
olduğu gibi fehircllik •mm 
dan da inaaru memnun eden gl1. 
zel bir manzara anıedıer. Yolları 
muntazam, suyu fenni aurette 
temizlenmiştir. 

Şehirde her evde elektrik tai..' 
aatı vardır. lıfetlutham, aeble 
hali muntazamchr. 

Antalya eehrini wnmak için 
karilerimize birkaç enten!San ra. 
kam da verelim: 

Antalyada 13 kamyon, 20 tane 
binek otonıobill, 3'0 bisiklet, 
294 yUk arabam vardır. 

Antalyada bef hNDam vardlr 
ve Lunlarm heplinde aeaede va. 
sati olarak 182 bbı kili ysk&mr. 

Antalyada '3 beriler, 39 mani. 
faturacı, 25 terzi, 10 fotojrafçı, 
18 avukat, 5 tane tın teekllltlı 
bl1ylk otel ve 15 han. M kahve. 
4 tane aile gazinoRı vardır. 

Antalyada 15 kuap vardır. Bu 
ucuzluk tehrimi9ıle .,.. etinin 
kilosu 40, keçi 25, dlna eti l9e 20 
kuruftur. 

Antalyada H furun vardır. 

Bunlar vuatt olarak gUnde -.. 
itiz bin kilo ekmek atmaktadır. 
lar. 

Antalyada otuz ...a vaıdJr 
Bunlar da art bUc1e bulunurlar. 

Antalyada ıklim ucak olduğu 
için her ay, her .meyi bulmak 
mllmldlndür. 

Antalyada 

dm gak faladır. 
ADtal7& ctvmmı.Wd-•-111 

çok l'JeDgin olduğu için bu 
§e1ırimime odun ve kara k 
fiyatlan dOlilktOr. 

Antalya ileri bir eanayi 
leketidir de •• Bugtın merkes 
talyada 11 un falırilaua, 2 
faıbrikası, bir komıerve, bir 
ms vebir tahinyail falrikaal 
lıpıaktadır. 

Bunlardan maada yirmi 
merkellde olmak bere bllttln 
llyet dahilinde 336 
mevcuttur. 

Antalyada ipeki>öceği de 
sadan aonra yurtde. ikinci 
ileri bir gayret telkil eder. 
Yukarıya ÇlkanhğJmız 

lardan Antalyamn ne kadar 
luk, ne deftce ucuzluk bir 
leket olduiu aç*ça ani 
tadır. 

Antal;yanm meyvalan da 
bir gUsellik ve mıglntik 
eder. 

Antalya ~ cinnnm, 
limon, manclarim. WıQ8leri 
yanın en gu.el mmıma'&lm_, 
idi eder. 
BAYA'rı.Antalyada 

tanbutdan hiç farkarwtn-. 
lar latantıuldaJrinden fada 
Jikle modayı takip eclelier. 

x.lm ve erbJderin 
ahil pzlnnlan puar 
geç vakitlere kadar dolar 
boplır •• 

Bir tek cUmle ile .... 
bilin Jd, Antalya.ya giden 
dallar tatanbuhı hiç 
bu gbel ,...ı W'ıerl• 
bilirler. 



~Yeni harbin KIZIL KiTABI " ....... 

8irlamı1ea ord 
Bugünün en tehlikeli Casusları 

~,-r-..,.._ __ Yazan: , 000000000000000,,.....Çeviren:~._.._...,~ 

B. D,. 

••• 
"-. mtı askeri kordonlarm - FıW.tı makatı yok, Bay J'b-

· böyle blr cihazla birl.lk. 
bertıangı bir inaanm atölyele • 
bıaıunduğu sahalara yakta§llla.

blıe maddeten im.kin yoktu. 
için Prag askeri emniyet 

P.l"'•-Mı 

tının en göme ve mahir 

ntiı ~~~~~':n u":ı-!~n:S: ~ 
-' .. ~tntmur edilmi.s olan yüzba. 
"'QC] Ma.kovi son derece milf-
"lıiYette kalını§tI. 

l'lı.b"1, nihayet geceli gündU. 
hl't'etıer IW'federek hiçbir iz 

edemeyince, bizzat genel 
l' nıüste§lll'Inm huzuruna çı. 
lifahen 80.D raporunu verdi 

- 1'Ubterem &mirim! •• Yapı -
btıttın takibat hiçbir .kat1 ne

"ennemifstlr!.. dedi. Fakat 
6alı8i kanatimf arzetmek iste

; tıöbetçl!erimizin ölilmlcri mu-,,,.._._......,. 
surette hususi bir hava 
cilıaziyle vukubulduğuna 

' '1ıikastin faillerini hariçte 
in UIPlllla L 

b beyhudedir! .. Esasen böy 
ilan 1 bir hava cihazı kulla -

ımur1111,.. da casusluğun teknik a -

lılarr tarafından yapıldığına 
f e bırakmaz! •. Bunlar da aake
ablikalarmıızda çalışan ecnebi 

f!ılllll"'IUal Yenler tarafından yapılabı· 

~ lce de birçok defalar ar .. 
n:ı gibi, bilhassa mütehu • 

ba1ıneıerde ecnebi kullanıJm ... 
elzemdir! Bilh&!Bl beyaz 
! .. Bunların hem caırualuk 

bıııt ri. h'em de bu nevi cihaz]~ 
üc! oilccelrleri qlkinhr!.. 

için fabr!Ka atölyelerinden 
ecnebi mllteh$SIDRlar çıta • 

ça bu gibi vatalarm linU-
ııe:niyecefini kat't surette 
rlın! .• 

---·-·- mnste~ bir 

:... '·· Pek ili, yflzbaşı! •• 
~uğunuz beyaz Ruslar -

b..,;_""'l Yakaladmız mı? .. 

......_~ kekeledi: 
:m-.. yoo !.. Böyle bir şey 

....... ~!. 
OJıaıde? Sanmnı, sizin vui· 

~biz. doktor gibi sadece teş
~ ~ defil! .. Biz de herkes-

i., ~er ıeyden filpbe edebili· •t. lddn vulfenlz, zanne
llıaQ :-U- bulmaktır!., Buldu-' ... 

..... ~ 
t. .. 

..... :rr:-_ -· ya.. 
~ -'Qlliıı canını yakacaksın ge-

~ ~--~ bulundu: 
~~ reisi kolluyorunı. 
,~dandı. 

1' ~bey, çok sevdi~i bu ada
C'_ .. da ecel dola~tığını anla· 
~ldın yanından ayrılır 

ldcunlanndan birini ça-

' arasma karışabilir mi· 

!' ~ ~11 beyim! Tehlikeli 

~~- liderim. 
'ı. .... bey yavaşça fısıldadı: 

• ~ ~sin yanına sokula"Olla CellAt Halilden ka. 
' ~ ~Yllyeceksin ! 

lt~ \adar mı? 
et. Bu kadar Bunu vapa
~bi öl~ brtar-

ba§t! "'Bu gdlfle. yani •tıtııınımı 
nazariyesini kabul edecek olUl"llak 

Skoda fabritslanm kapamak ve 
Çekoslovak devletinhı haamt gbU 

sipari§lerhı.i Almanyaya Jm2arla -
mak lbmı gelir!" ~yle değil mi? 

- Ukln __ 

- ~ makini yok, bay yilz-
bqı!... Demek hepbnizln dalrele
rimisde, evlerlmlııde oturup dunır 
ken hava. tuhunb8larile bey:inleri.. 

mlıı patlJYabilir ! sız de :nazariye
nir.de hlll devam edebilir, blltiln 
Çekoalovakya,dmı bUttın ecnebileri 
çıkarmamız talebinde ısrar edip 
durabilirsinl:ı! •• Sizin iddianısa gö· 
re adeta inunm Skoda fakrikala· 
nnaki m 'te' 38Sıslarm bizzat Çe-
koslovaklan öldürmek için akla 
gelmedik cihazlar ieadiyle me§gU] 
olduklarına hillmıedeceğj geliyor! .. 

Yüzo ı M&ko\i fena halde bo
zulmU§, n<> söyl~eceğini aa~Jrmlf
b. 

MUsteşar asabiyetle bir hayli 
yUzUnU gözUnU oynatt.1\ttan sonra 

ka:rı;ımımda r;aşalamı~ bir hnlde c'h:
ran biçare yftzbagıyc. soğuk bir 
sesle~ 

- Yllm.!11 "3kori! dedi. Neden 
daha kEstirme bir iddiada bulun· 
muyorsunuz. anlamıyorum!. 

Yüzba§ı kekeledi: 

- Ne •. gibi! 

- ~ııikM!Jn Cf:.Jwtınv_~y,ş ~
hilhıden. defil. Berlia"Vey& 1'v.fçre
den sıkılmış bir bava tufuntbaaDe 
pıl~ vasıl olduğunum ne

den iddia etmiyo~uz?.. 

Zavallı yüzbaşı Makori mftate.. 
şarm bu ılddetli JaWısa.sı karpmı
da Jupkırmızt kesilerek dudaklan· 
nı mtnnaktnn b&Jka bir cevap bu
lamam~. 

Milsteıarm hayli 2ehirll sözleri
le şiddetli ıekdirlerinc maruz kal· 
dıktan sonra yüzbaşı önüne geleni 
tevkif etmc.'lt azın.ile genelkurmay. 
Irk dairesinden kıpkırmm şaş -
kın, hiddetli bir ha.ide çıktı, 

İşle yüzba.c;ı Makovi'nin genel· 
kurmay mUsteşarlyle bu şiddetli 
muhaverede bulunduldan gUniln 
akşamı, Skoda fabrikalarmm ter
slınat dairesinde, gece yansından 
iki saat sonra yine bir lnfillt o
lunca biçare yUzbqı ldeta delil'@ 
döndü. 

Otomobile atladığı gibi doğru in· 
filik mahalline gitti. Çek weri 
emniyet yilz'i?8§t8ı hayatında 1 'ç 
hissetmeditJ kadar mllthiş bir hld 
det V<' asabiyet içindeydi. 

(Devama 1XJr) 

mı~ oiursun! 
- Yazık be. Recep Reis ölecek 

bir adam değildir. 
KAmil beyin adamı yayaşça ka• 

pıdan çıktı .. saraydan uzaklaştı. 

Aitler: 
- r~tP., içimire bir hafiye gif'i. 

yor. 
diyerek. derhal üzerine çullandı 

lar. 
Palalarını çektiler. 
Recep reis yetişti: 
- Nereye gidiyorsun? 
- Sana geliyordum.. KAmil 

bey gônderdi beni. 
-Ne istiyorsun? 

- Olllt Halil valde wltandan 
emir almış. Seni fidQrecekmi' 
KAmil bey: 'Rece reise k<>1 haber 
ver .. cellAttan kedint korusun." 
dedi. 

Recep reis, Klmi1 beyin böyle 
tehlikeli bir zamanda kendisini 
cm,nnebfl~linl tahmin etmlym
diı. Zaten işçiler palalarım usa~ 

Reeat Refik Tarist. Klflblbı tay. 
81,y&lle ~ kenaımdald otele Ja -
dl Genç piri, YeeD ~ lberiae 
mrmah b.Keti çapkmnri 801 ta. 
rafına yWlmıf ve çenellln.e ince 
bir kaytanla hağl•nm11; a1tm an. 
sı eaç1ı beyaz. pembe 'ft tombul 
yanaklı. firuze :mav.isi g6alerl ııp1 1 

llı1 tebeaiml Jcinde minimini bir 
otel komJıd ~ od•-n• 

'' L ı· amar ın,, • 
ın 

~ Bu putak ytld0. \ertemiz 
ve çocuk amıankhir IMrrimli bir 
terbiye ile lalQpıa,tınlmJt ..,... 
oğJ.aıım, sDlcrtn kimleri çağmn&
ğa malJm olduğuma bebek telif. 
fl!zundan yeni çlk:mıı tatb fiveelle 
anlattıktan eoma elini lwıketbıe 

gtitilrdU otelba yeni miallrtDf ae. 
llmlayıp dıpn cıktı. 

aşkı gibi 
Yazan: Nezihe Muhittin 

Ytldndeld puiak renkleri 'ft 

beyaz dlllertnba arumclakl daimi 
tebeasümll ne aydmbk bir daim 
gibi odaya f erallhk .eren 8"hbli 
~ kombdn arkasından bir iki 

·saniye baktıktan sonra kucak ku -
cak temiz ve beyaz sabun klSptik _ 
lerl gibi tül ve dantellerle ~rtüL 
mftg geıı)f btr pencerenin lSntme 

giderek perdeyi çe~: 
Şimdi göZlerinln önüne yayılan 

tabiat tablosunda da, demin odayı 
aydınlatan çocuğun renkleri vardı. 
(Göl) firuze gibi mavi ve şetf~ 
güneş ışıklı ve ebedi karlı tepele
rin menşurundan geçerek dünya _ 
nm en güzel :renklerini göllln ber

rak mavi harelerinde JŞJldabyor

du ... Sükun ve saadet Ulkesi. ma. 
vi, pembe ve beyaz renkler altnı 
tellerle biribirine örülmüş .• 1nsa _ 
nm ruhuna her nefeste nikbin lir 

hayatın mll.sokkin :iksirini damla 
damla akıtıyor .. tam bir şairln is
Uralırı t kÖ§esi. 

Reşat Refik. dağ ve kar 1POJ"
lan yaparak dağdapır ıehlrlertn 

sinirleri"e yüklediği toksinleri p 

geni§ gtiltln dıölqe çökerterelt, ha. 
fif ve mesut blacağı gilnU. aevtn~ 
le dU§tinUrken, onun huaaa ve 
mUşfllt nıhu bu fikre tahammUl 
edemedi: Haytr! Bu §effat gölün 
dibi bir bataklik olamazdı! Buka -
dıı.r temiz ve şeffaf olmul igbl bu 
mavi sular mutlaka blllOr bir teJı.. 
nenin iı;inde ~ldlıp clarulyorcha ! 
Eter her yorgun w yllkHl gelen 
ruhunun çamurunu bu gtlsel göle 
alrrtsa, o, şimdi koyu ve tğrnnç btr 
bataklık olurdu. 

Reşat Refik ince duygularma 
da1gm bir tebesaUmle gUlümsiye _ 
rek hafifç.a sağ tar:ı!a doğru dön
dU ve aynı zamanda centilmen bir 
scl&ınla tam bitişik odanm tara _ 
çasmda bey9.% bir yün :ılkıya san_ 
lnMk bir pıbyanua gUnefilenen 
kadmr selamladı. 

.,.... eellmlacb: 

- Bir emrin.iz var mı efendim'? 
- T~kktir ederim. Hepsi mü-

kemmel. 
- A1c§am yemeğini nerede yL 

yeceltsiniz? 
- Tabii salonda, Jıerkesle be • 

raber. 
- Oh, çok güzel.. Ayrroa ersu 

ettiğiniz bir yemek fakn? 
- Hayır, hayır. O kadar ınUs

knipesent değilim. Fakat? 
- Bir şey mi söy:.yccelttiniz 

efendim? 

- Evet, bir ney eoracaJrtmı sL 
ze ! Ko~lanm kimler aca.b& '? 

- Sol tarafmmdw odada~
Iı bir çift var: Amerikalı :milyoner
ler •• 

- Sağ tarafımdalrl? 

- O da MJSIJ'lı bir zenginin {'Şİ.· 
KUı• yapyYOr ••• 

Genç adamın bUytlk bir dikkatle 
dinlediğini gören kadm: 

- Merak ebneyinlz sakm ! Teh 
liltell bir h.IU!ta değil _ diye ilave 

ettikten sonra genç adamı !!elam. 
Jıyara.k odadan ~rktt. 

Demek Kleo Patra.nm ha.fidesi?! 
Beyaz yUn şala 1!18nlm:ış zarif bat

h, h&rekebslz vücudu tevekkeli o 
kadar esrarlı değil ... Sanki asil bir 
mumya! .• 

••• Reısat Retllt akşam salona L 
ntnco bir ga:rson ona yerini gös _ 
terdi. Genç şair su çfçekler!le l!ils. 
lenmiş k~ sofrasına otururken 
sert bir bakışla ctl'afmt yokladt: 
Biraz Derde, sırtında beyaz ipek 
bir akşam tuvaletilc siyah r.'1.çll 
uçu~ be~~ll'i:admı glSr<lll. 'o an 
kUçUlt sofrasında ya,payahmdı. Se. 
llmlafltlar. Bu sr.Jcr ~,-Jerlnin 

rengini keşfetmişti. Derinden ba
kan iri ve hulyalı bir çift lfıelvert 
gaz ... Genç kadm sofrasma konuL 
muş güzel bir mavi çiçeği hafifçe 
kokladıktan sonra tuvaletinin göğ. 
sUne iliı;til'di· Rerat Refik kendini 
topladı. Galiba geno çok fazla bak 
mT§b. Gözlerini başka tarafa <;t" • 
virdi: Yakm bir masada zengin _ 
!iğin verdiği ta.ışkın bir mübalfı.ğn 
ile sUslcnmlş altmıs beşlik tombul 
ca bir kadınla kadld kadar inco u. 
zun hlr erltek yemeklerini yiyerek 
konuıruyorlardı. Rcut Refik lc.-in
den: 

- Galiba benim Amerikalı miL 

solgu, yüzünde belli beliniz ibi,Jj 
tebessiıın gölgesi uçtuğu zaman 
hissetti. 

Yemekten sonra mükemmel bir 
orkestr.ı tatlı bir vals havası caL 
mağa b~lanuştı. Çiftler yavaş ya. 
vaş ortada dönüyorlardı. Reşat 

Refik'in gözleri tekrar siyah sac
ların çerçcveled'ği solgun yüze 
çevrildi; bu sefer iki genç knrsı _ 
lıkh gülümsediler. Kibar bir psn.c;_ 
yon huı:ıusiycUni taşıyan bir otelde 
bir ru;lnalık için bu kfıfiydi. Genç 
şaır yerinden kalkarak siyah saç
u kndmm önlinde eğjldi: 

V..ıls: Şopenin alil.münit valsi ... 
Hassas ruhların en ince sinirleri _ 
ne krıdar sarılan h~yecan havMJ ... 
Genç şair kollarının arasına bük. 
lilm bilkllim dolan beyaz ve ılık i
peklerin 1çinde onun narln kıvrak 
vücudunu hissederek bir daldka.. 
nm içine sığnn engin bir hayal ve 
saadet .fı.leminin U8.Jıi ihtiraSlannı 

yaşıyordu. 

- Daha hızlı, daha hızlı ... 
Uçu:>orlardı ... Birden onun ytt _ 

zil daha soldu.. Vücudu daha ha
fifleşti. Siyah ipek saclanndan U

çan rtır kadar rakik bir ııesle. 
- Beni buradan gôUlrllnUz! 

_ diye fısıldadı. 

Reşat RPfik, gt"nc kadını belin
den kavnyarak biti3tk salona g5 _ 
türlü; geniş bir kanapeye yaslan
dırdr. İnce ve buzlaşmııı ps.rm'akla.. 
nnı avucuna ala.l'ak §83km pkm 
fakat derin bir şefkaUe onun git
tikçe solan yüzüne bakıyordu. Ne. 
şe ve zevkle dolan salon halkı bu. 

nun rfJ.ll:ıllaa Cıe~!füifter. Mal O
na kartı ihtimam tenblhleriie ınıi. 
kulu olan garsonlardan biri içeri 
11eıi bir göz attıktan biraz sonra 
yanında göz!Uklü orta yaşlı blr a. 
damla htzh hrzlı içeri girdiler. 

Derhal kapıyı kapadılar. Doktor 
onun nnbızlannı yokladı, şakakla
rına bir şeyl<'r sUrdO .•• Biraz son. 
ra koyu lacivC'rt gözlf'r mahzun. 
faknt m<'sut bir tl'bt ssümle dok. 
tora bakı) ordu: 

l 

-.. ıs doktor' .. En se\di-

O\M~tm .. 

ını salladı: 

<,;ok bU) Uk bır lhtl~ atsızlık 

I..P,rlfı Hanım' .. Çok ,. · l{ Biraz 
daha '.lhırlı olab'li~ tı İki ııy .. 
Uzun bir intizar dPgil ki ... 

Genç kadın sim~yah saçlı, u -
çuk benizliydi. Bu parlak, ııen ve 
ı;;effaf <llyarın ortasmda bu solgun 
kadm, :ışıkların ara.."lDa asılmı!: 

meW ve esran temsil eden bir 
tabloya benziyordu. O kad:ır hare. 

yoner komflnlar!.. ::)onra doktorun ırözlf'ri genç n _ 
Dedi, Acl'mi bir eevvah gibi göz denıı, Uze .. i:ıdc> c' ·r · . 

•'!i" ve h:ıval gibivdi... Ierinl bir tarafa mıhJıımıımnk için R :ıt Rf'f k s• clıı ve> n .. hn.p 
tnce gözkapaklarile ran örtUl _ 

mUıı gözlerinin renğini keJfetınek 
tçin galiba fazla bakmıştı? ı. Uta
narak derhal odasına döndü. Oda. 
da. dl'minki <'ocuk kadar aydmhk 
yüzlü bir oda hizmetçisi etrafa çe. 
ki düzen vermekle mcaguldU. Mi
safiri yanıbaşmda görünce gUrbfiz 
bUnyrısinln bUtUn nevesllı• gUIUm. 

3.vare! beknııtarmı bUtün Mlond:ı )akl~tı: 

dol!ctt.Jrmaita ba.,ladı: - AffC'd<'"<;•ııiz doktoı, dedi. 
Boyalı veya tabii hep eltm ,!?lhi Eilmi)·ordum l-o\ 1 bir ihtiyata lü 

rarlıyan kadm ve l'rkE:'k ba~ları... zum olduğunu bi·ml ordum. Sonra 
Rembryaz omuzlar.. rıarlnk gece k ndıııl t'1n, .. , f' '"Ur, i.,tanbu' -
tuvaletleri. . Sonra kuvvetli bir ı. ~nn gPI ıim dı\: ı 'ıh e Ptti. 
şık tufanı ... Kamaşan gözlt"rinin Doktoı: 

gPne slmsinıh snçlarm koyıı mu- - O hald<" s;z<' izrılıat verme-
amma.'iında din1Pndiğini. 'tadının !iyim, dl:. 0 giıliims"di. 

_. · Topkapı Sar·avı_na giren 
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mışla~ı. Recep reisi dinlemediler. dediy::,e de arabı yuhalaria kar· 
Adamca~ızm fi2erine hücum etti- şıladılar ve: 
ler ve vücu<lunu biranda delik de- - Haydi, defol şuradan. Git, 
fik ettiler. valde sultana haber ver: Ya Luk-

Ondan sonra cümle kapısına reçya bize teslim edilecek, yahut 
doğru yürüdüler. taş ocl:ılara girip onu elimizle kur-

Recep reis: taracağu. 

Lukreçyayı serbest bırakınız.. diye bağrışmağa başladılar. 
Yoksa i~riye gireceğiz. Karamustafa paşa bu sırada 

diye bağırı)ordu. asilerin arkasından yetişip gelıni~ 
Harem &Planndan biri kapıya ti. Asiler pşayı görünce yol açtılar: 

çıktı: - Derdimiai siı anlarsmu! R• 
- Lukr~ çoktan memleketi- cep reisin nikf-" 11 karısını sarayda 

ne gitmiştir. Burada böyle bir ta.. hapsetmişler .. onu istiyoruz. Luk· 
dm yok. reçyayı biae teslim etsinler •. başka 

bir dik rım z yok. <:ekılıp gıd~cc

t?;ız. 

Ka•a Mu~taıa Paşn · 
llel~ durun bakalım. dedi 

oeıı LII kere ıçeı ıye gırcyım .. ı~ı 

nnlafıp ıze CC\3P \Cririm. 
A :,cı b:ı;{ırı .t ııar: 
- An a~ılacak bıı ı-;. yok. He 

cep Rci"in h"n'tnı alma~a geldik. 
Onur. ta5 odalarda h:ıp'ieiild;ğinı 

biliyoruz. Ei!er oir kılına dokuna· 
cak olurlnr"a. ·-.at:"rt\"I ''akacanrz. 
•. pin:zi mah\ed0ce~iz. 

K:ın• Muc;taf~ı Pa~a a ılerı ya. 
t··tr.nağa muvaffak olamıyordu. 
Yol \erdiler .. cümle kapısı açı dı. 
Paşa saraya girdi. 

Asilcrde"l biri hu arada kapı -
dan ç!kan cellat Hatilin ytlan gibi 
süıfi1 erek, kalaba hlta · ka nştıhrını 
görmiiştü. 

Kl'-1 KiMi OLDÜRECEK?! 

Ç.O!ak Ali, Recep Rei in ec;ki 

' 
Hiç tehlikeli olmamakla bera • 

ber Leyli hanım iki ay kadar ia
tirahate muhtaç bir hastadır. Bir 
hem§erisinin burada buJomma • 
m milkemmel hlr şey. Gtineeli, t.e
.:niz havaJr yerlerde geslıatller. 

Kendisine pek 8.liı. te.f'akat edebi
lirsiniz. Bilhassa tenha yerleri 
intihap ediiıiz. 

- Bilyük bir memnuniyetle 
doktor! 

Leylanm licivert gözleri de bu 

• karan sıcak bir tebeesilmle bhul 

etti . 
Biraz sonra genç kadının :kola

na girerek odasmın ka.pısma k& • 
dar gotüren genç §8.ir giili ve 
mahzun bir sevinçle yat.ağma a -
r.andığı zaman narin siyah aaçlı b 
cimı <ın yakın bir insan kadar ta. 
myordu: kocası Mısırlı bir zengin. 
kendisi İstanbullu. Adı Leyla ... 
Oh, ne güzel :isiın ! Leyli, Leyli. •• 
Siyah ipek saçı rı kadar güe1. 
Der.in lllcivert göslerindc aı..

ve esrarlı bir i'llem var. fikat •e 

yazık. 

Bir ay olmadan doktor, Rept 
Rcfiğin ellerini bUyiUt bir JniDaet. 
le sıktı: 

- Bir mucize bu! •. Leyti tur. 
tuldu ! Üç kilo kazandı. Şen •e 
mes'ut, diyordu. 

Hakikaten Leylimn eolgun ren
gi pembelepıiş. dilleri Te pıe. 

rl bu mJsUm renk w siya ikJimj.. 

nn pu'lak renkleriyle cıUtlananı

u. 
Her gU.n beraber g~orlardı: 

Başbap ve kol kola. BUWJı eD6. 
ıeleri unutmuşlardı. Hayat yaJms 
onlar içindi ankl Çamlddardıuı 
gl>lUn basan bir ayna kadar tef• 
faf sularma, hazan yorrmı ve yu
muşak dalgalanna bakıyorlar. E • 
bedi kArlı tepelere tmnanu, 
q>oTCulann 1ert kabkahalanm din
liyorlardı· Leyll veCt ile dolu 1ılr 
83.adetle sevgfllsinln ıölsUne ka • 
panıyor, usun qk dakikalan toln
de onun kalbini dinliyordu. Genç 
ealr sporlan .e tasavvur ettiği 
iatlrahatl hep unutmuttu. Yaln11 

Leyllyı eevf.yıordu. ., , , , 
Leyll.: 

- Reşat. diyordu. Benim ru · 
humtm dileğini kabul et!? •. O, çok 
lyl, çOk müşfik bir insandır. On .. 
maddeten, etimizle, damarlarams. 
la hıyanet etmiyelim ! diye ,al • 
"a'rdıktan aonra sevgUitdnin kolla
rı arasına giriyor, dudaklan dertrı 
bir arzuyla titreye titreye blrti
rine yaklaşıyor, fakat t~maa et • 
meden dakikalarca beşerin en 

kudretli ihtlraama mukavemet e • 
derek nıhlan \ilksek bir lleme 11-

çuyordu: 
Genç şair acı çektiği kadar. u

rln ve müstesna sevgilildnln mu • 
kaddcs ve romantik arzusuna 111-
maktan duyduğu derin ve ll!hl -
adeti<' i.kU!a ediyordu. Bu af)t ri

}.-:ı:Ctı onun ruhunu büsbUUln tn-

Ilır "k!!tun yemeğinde Leyli 

Rcı; t RcfiğC' : 

- O ynrııı geliyor! • dedi -
Yemeklerini yediler. sessiz bi • 

rcr havai gibi biribirlnin kolunda 
r,-ıun uzak bir kıvısma doğru yü

rildüler. Mahzun yüz!U bir meh -
tnp durgun sularda yüzüyordu. Kı 

- <J~iıtfen sa~·rayı ~irtab) 

adamıyoı .. koşarak reisin yanına 
~kuldu: 

- A)ağını denk at, reic:im! 
- ~e ,·ar? 

l cllat ı lali! sana ~ru ~H· 
\"Or. 

- ,'\c dcdın .. Cellat Halil sa
raydJr. çıkabılmiş mı? 

- E\ct. Kara Mustafa Pata 
-ara' ::ı. gırerken. o da çıktı ve kL 
laba•ığ~ kan~u. Onun çıkışını pek 
begc-.1medim. 

Ço!ak !\li <>trafına bakınıyordu. 

A .. ıler mütemadiyen: 
- hterüz ... Lukraçyayı ilteriil. 
Diye ba~rışıyorlardı. 

Recep Reis biraz sonra lralaba • 
lık a:1Nnda. cellAt Hlitin bapm 
gfirdü .. ve yava~a arkasına cl6n • 
dü: 

- Çolak. nerdesm? 
- Buradayım.. 
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Ankara - Yüksek 
Ziraat Enstitülerinden 

·bir röportaj 
Ankaraya gitmek fırsatını bu_ 1 i""'"""""""""'"-""'""""'"'11 lşte, vazih bir misal : 

· d b 0 l 0 
• , Ya:ı:aıı: z· . k . tit•· . l1ayv"" lanlara şunu tavsıyP e C' ı ırım: ı ırnı ımya cns usu ..... 

!~~~ek Ziraat Enstitülerini gör_ } !~.~~~.~ .. ~~~f..~.~J ~:;~:~~n~u:~~~:ı~~::~:t~ütt:;. 
Ziraat, Veteriner ve Orman kik ediyor. Dünyanın her tarafında 

(akültesini sinesinde toplıyan bu nin sarlları n C' olmalıdır ? · hay,·nn yemi olarak lanınnn ve biz. 
muazzam müessese, KeçiörPne gL B.r de sulu ziraatı C'le nlnlım de de o !}ekildc kullanılan madde. 
den yolun Ustilndeki bü~·ük bir sa Ayni davalar ... Ve, SU) un rasyonel lerin vaziyet ve mahiyeti nedir ?. 
hayı tamam< n kaplıyor. Burayı, is 
terseniz beraber gezelim : 

Nebatat ve nebatat yetiştirme 

ve islahı enstitüleri - Bir salona 
gfreceğiz. Burada, Türkiye nebaL 
tarının koleksiyonu var. Etrafa 
göz gezdlrincc, nnhyoruz ki Türki_ 
yede çiçek n('vileri güze l ve müte 
nevvidir. Fakıı.t, memleketimizde 
zehirli nebat da çoktur. 

Enstitüler, Türkiy<'nin büyük 
dertlerinden birile uğraşıyor: Ku. 
raklık. 

Kunı ziraatte toprak nasıl JijlE'n. 
meli ?. Ekim zamanı nedir? Topra 
ğuı verlmclliği nasıl muhafaza olu. 
nur ?. Kurağa kar,;ı, mahsul nasıl 
konınur? Susuz tarlalarda ha:Fan 
yemi meselesi nt>dir? Münavebe_ 

l'ükıwk ziraat ('n~titult•ri 

yılar rüyn gibi müphemdi. Uzak • 
tan, göliln sularında hafü hafü 
BIJliroayan kürekler bir sandalı 

belki içindeki sP,\•dalılarlıı bera • 
bcr meçhul kıyılsm götürü)·ordu ... 
Konuşamıyorl!lrdı. Gölün suları 

nPredl'n geldiği belirs"z bir rüz
garla şişmeğe bn<;lnmıştı. Yavnş 

yavaş kabaran dalgalar beyaz 
dantelidan köpüklC'rinl Leyliinın 

minimini ayaklarına serpiyordu. 
Ürker gibi oldu, her zaman ):nptı
ğı gibi muattar siyah saçlı güzel 
başmı aevgili şairinin göğsüne kıı
padı. Genç adam onu gı..:ne koll '"'
ı·ınm arasm:ı almıştı. Leyla bac;ı.. 

m kaldırdı, dudaklar derin ve son 
suz bir istekle b'ribiı;ne yaklao;tı
lar. Artık a&km mukaddes zPm • 
zemini içeceklerdi. Fakat yerle -
rin ve göklerin şimdiye kadnr iş1t 

mediği bir ruh sC>si inledi; sihirli 
kıyılar daha vuzuhlaştr. Dalgalar 
ııuatu, onu dinlC'di: 

- Ey zaman acele etme! Ka
natlarını indir! Ey mf's'ut saatler 
durunuz! Hayatımızın bu en gü -
j>.el. bu en m!"e'ut l'ı.nı uzasın. Bu 
fani zevki ebedileşt ı hm... Gü • 
zeı göl! Se88iz ka) alarm. karan • 
hk ormanlann da bu misli olmı -
yar ebedi gecenin hatırasını sak
la! O Bf"nln tıUkünunda, fırtınala -
rındı., leVimU i!!ıı.hillerindP, esen 
ı lı?'.IArlarmda, lıiitüıı kı) ılarının 

kullanılması neye bağlıdır? Sıcak Mesela; al'pa, yulaf, ot. 
mmtuknlnrda, bu, yapılarnıı.zsa orta Başka memleketlerde yem ola_ 
)·a ne gibi m:ıhzurfar çıkar? Güb. mk ise yaramıyan. fakat mcmlc. 
re, münavebe', sulama rnetodları timizde bu vazifeyi gören muhtelif Yüksek zinat cnstltülc.rl müzesinden köylü t•l sanatları 
n(' olmalıdır ': . madqelerin hüviyetleri ne olabi. , 

l\'pbatlarrn islahını unutmıyahm: lir? Mesela, geven, ızgın vo diken_ Jı bir aşı bulmuııtur. Ayni zamanda da uslu uslu duruyor ! Tavus ku. -
Kul'ağn, kış.'l. mukavim hububat ler. bir hayvanı iki dakikada. öldüren larından hoşlandınız galiba? Lakin, 

hangileridir? Kc1.a, ayni kalitedeki Bir de, bunun nksi: Yabancı eli.. dalak salğınını yok edecl'k ola.n Puhulara, Akbabalara, Kurdlara 
hayvan ye mleri neledir?. Bunlıı. yarlarda yom kıymetini alan, lakin (Tilrk Ünivc~cl antraks) aşısını ne buyrulur ?. Ya, zavallı kurb:ı.. 
rın islahı çareleri varmıdır ?. Türkiyedc 0 tarzda k•Jllanılrnnsı da keşfetmiştir. Bu kıymetli eseri, ğalar, yeşil gözlü kurbağalar ile 

Bütün bu cl:ıvalar ilzPrindc çalı. nd<'t olmıyan nesnelerin vaziyetleri evvela çirkin bir ho.set havası kar_ balıkları, kirmızı gözlü balıklan 
ı<mı nebat.at yPthıtirme vt> islahı nedir, aceba ?. Mesela, ebegümeci şılamış, sözüm ona alim gecinen_ hiç duüşünilyormusunuz? 
f'nstitüsU, tecrübe tarlıılnn açmış. tohumu ve Suda.notu. !er : Jstcrscniz, biltiln bu hayvanlan 
TC'tlri.s.'.ı.t, Türkiye şartlarına uygun Dr. Habil 1sfrndiyar Esat _ Ka. " - Taklit !.,. kendi kendilerine bırakalım da gL 
olarak )ııpılmakta. Talebe, bu top. dnstl'r"in direktifi ile başarılan bu Hükmünü vermişlerdir. Lakin, delim : 
raklar için, bilh:ı.ss:ı orta Anadolu armılırmalnr, üç tarzda yapılır : hem beynelmilel serum ünyonu di_ Rahatları bozulmasın !. 
stepleri icin li!.zım olnn bilgiyi edin ı _ Mc?.kür gıdaların kimyevi rektörü profesör Gcrln, hem de Zootekni Enstitüsü - Hele bo_ 
mekte. tf'rkiplerini tayin, Ziraat Vekili .Muhlis Erkmcn, mov 

J<~nstitülcr nasıl çalışıyor ?. 11 _Muhtelif hayvanlar tarnfın zuubahs keı;fin yüks~k ilmi kıymc. 

r<.'lrtörü Sür<·yya. GC'nr.a 

dan, ne dereceye kn<lar hazrnolu. tini takdirde gecikmcnıi.~lerdir. 

nabileceklerini tesbit, Bravo !.. 
111 _Hayvanlara, bu yemlerin Bugün, Türle Ünivcwscl Antraks 

• nasıl tesir r•ttiğini tetkik. aşısı İngiliz ve Fransızlar ta'tafm_ 
Zirai kimya enstitüsündeki at_ dan salın alman bir ihraç metaı_ 

ıar, üç gruba ayrılmıştır. Bir grup c1ır. Her sene, milyonlarea hayvan, 
ihtiyatta. İki grup da tecrübe tall. profesör doktor Süreyya Tahsin 
tası : Mesela, biri mısır koçanı yL Aygünün keşfile ölümden kurtul. 

.ror, biri keçiboynuzu, biri hruıhafi maktadır. 
\ küsbesi, biri de nyciçeği tohumu Müessesenin esaslı :işlerinden bL 

1 

veya hurda üzüm ile incir ! rl de rüam ile meşğul olmaktır. 
Umumi kimya enstitü.sil - Yük Bu, afetlerin afetidir. Hele :ın.sana 

1 sek Ziraat Enstitüleri fakültelerine geçti mi, geçmi.5 ola ! Şimdiye ka.. 
' ait muhtelü enstitillerin şimdiye C'.ar, ancak üç kişi kurtulmuş! Ama 
1 kadar olan c,nlışmalarma. kısa. bir birinin kollan, birinin bacak.lan, 

ba.kılJ atfedersek, bu ıuba hakkında birinin de kol ba.caldMıDm lC'nf 
• tıU maliımatı alırız : 

Y. z. E. talebesinin, kendi ihti. 
sas sahalarında muvaffak olabil. 
meleri için, esaslı kimya maliima. 
tma ihtiyaçtan vardır. Ziraat ordu 
muz, kimya temeli Uzeıine kurul_ 
malı ve bilhassa bu ordunun her 
uz\-u, kimya düşünme kabiliyetini 
inkişaf etlinncldiir, 

lşt.e, umumi kimya enstitüsünün 
omuzlarma yüklendiği vazüe. Fa. 
kat, bu kadar mı, demeyiniz? 
:Müessese, kimya ihtisası vo araş. 

1 tırmaları yaparak tabii ilimler saha 
sında yetişenle>l'in toplandığı bir 
) uvadır. Burada., koyunlarımızın 

kuyruk yağları, nebati boyalar, 
çam rcçinelori, tiltünlerimiz ve 
selliloz bakımmdan çeşitli ağaçların 
terkipleri etUd edilmi§tir. 

Fizyoloji Enstitüsü - Bir ilim 
çatısı ki burada insanlar ve hay. 

bezleri kes!lmi" !. 
Rüam, evvelce, hnyvan sürüle_ 

rinin yarısını götürüyormuş! Bu_ 
gün, bu korkunç miktar, yüzde bire 
inmiştir ! Temenni edelim ki hiç, 

kalmasın. 

Nebat tagaddiycsi Enstitüsü -
Tarlanın suyunu ele alalun: İşlen_ 
memiş ise, ağustosta bir damlası 

bile yoktur. Bil' anız da. bu miktar 
pek azdır. Ya toprak ta.bakala.n 
arasındaki rutubet miktarlarını de. 
ğişmeleri ? o da başka. Ayni za.. 
manda nadası ve suyun yekdiğeri.. 
le olan münasebetleri. 

Bunların yanmda bir do gübre 
ilmi var! Evet, gUbre ve ilim. 
Bu iki mefhum, nasıl oluyor da 
yanyana geliyor, demeyiniz! Mües 
sesenin doçenti izahat vcnneğe, 

bir başlama, o zaman ağzınız açık 
kalıverir !. 

ğa.la.n bir gözden geçirelim : Yan. 
!arma pek yaklaşılamıyor amn ..• 
Ne ise, burunlanna halka. takıL 

mrş!. Yoksa, felakf\t! Bu kabada. 
yılar, y~landtkço. da inadınrL huy_ 
suzlaşryorla.r !. 

Tecrübe ahınnda, bilhassa yerli 
kara ineklere ehemmiyet veriliyor. 
Bunlar, iki tip : Süt veren, eti le1-

zetli olan. 
Yerli kara ırk, Asil ! Neden mi. 

eski bir maziye sahip. Kadim me. 
deniyetlcr d<'\Tinden kalma. 

Zootekni enstitüsünde, mühim 
araştırmalar yaıulıyor : Türkiye. 
nin muhtelif mmtakalarmda yeti. 
şen tiftiklerin inceliği, alastikiyeti, 
mi.ıltavemetl ,.e diğer vastfian hak 

kında ..• 
Bizim tiftiklerimiz, A vustural) o. 

Ye Amcrikadaki tiftiklerden, bilhns 
sa incelik bakımından, daha }iik_ 
sek bir kalitede. 

Enstitüde ele alman diğcl" mev_ 
zular arasında §unlar da var : Ya. 
pağılar, sütteki yağ miktarları, 

Zootekninin muhtelif sahalarına 

ait klisik eserlerin telifi vesaire ..• 
Ziraat aletleri ve makineleri 

1enstitüsü - Memleketimize en zi 
yade uygun olan zirai vasıtalar 

hangileridir ?. Müessese, bu sualiu 
cevabını vermek için çahşıyo-r. 

Türkiycde evvelce petrol trak_ 

vanlar birle5iyor. Neden ?. Çünkü, 
aksi sadalnnnda yaıı:ısın ! Sanki İ· 

her ikisinin fizyolojisi mukayese 
1d so\dalının ko.lbi konuı;uyordu ... 

edilmekte. !şte, tuhaf bir hakikat. 
Ertesi gUnü Leyliının Mısırlı 

. Fizyolojik bakımdan, insana <'n ya_ 
kocnsı uzun kırmızı fesıyle salor- k h k~ kt" , H tta b" 1 . .. .. m ayvan, ope ır .. a ıyo o 
da göründtl. Daha ertPsı gunu .. f "b . . .. b f d 

1 
Jı tı :ırıle, nevı eşer. arc ve o. 

sab:ıh trenlC'riııin biriyle sevgili muzlarla bir saftadır!. 
L<>ylfıyı -uzaklara "T<'rite" sahille'- 1 Mamafih, üzülmeyelim!. Farına. 
rine götürdü. Zavnllı şairin glizel koloji enstitüsünde yine aynlıyo. 

Vf' ulvi ruhu Pbedi yalnızlıklnrn ruz. Zira. orada yalnız hayvanların 
gömülüp kaldı. ilaçlan yapılıyor; zakkum, delice. 

Hayvanat Enstitüsü - Burada 
neler yolı:. Meseli; çekirgeler ..• 
İşte, Saga: Yani, ağzı makaslı olan : r 
cins. Bunu, ensesinden yakalamak 
lazımdır !. İşte, Kalimenus: Tubı. 
!unca, hem pis bir mayi fışkırtır, 

hem de sığırcık kusu gibi öter !.. 
lştc, Kapnodis: Ankara.daki fidan.. 
Iarm baş belası! Kabuklan çok 
serttir, iğneyi bile ça'rpttır! Ağus. 

otu gibi zehirli nebatlar tetkik 
Tam bir SC'ne dilnvanın <'n has- d't• 
1 nl. 1 t 1 1° 1 b" "b" . e ı ıyor. ret l a.,... rne t up ar y c ın ırıne 

1 
yazdılar. :Fakat bir sene sonra . ~ı~zzrhha ve Mikrobiyoloji ens_ 
Reşat H.Pfik ondan hnb<'r alama - lıtusu - Hayvanlardan insanlara 
dı. Nihayet ona, bir gün güzel gcçC'n salğın hastalıklar nelerdir? 
Leyl:ınm öldUğunü söylediler. Hayvanlardan elde edilen gıdalar, 

Genç şairin saçları beyaz tel • nasıl muayene ve kontrol edilmeli. 
dir. Mesela, et rnüstnhzarlan, süt, IC'rlc dolmu!ltu. Hnı::sns ve dPrin 

gözlC'rinde LPyliınm hayali vardı. yumurta, bal ve pastırma. 
Bir zamanlar, gazetelerde, pas. 

En gtizC'l, en temiz bir aşkın 
. .. .. hrma düşmanlığı yer bulmuştu ! •. 

hatrrasrnı snklıvnn mavı golu üç H 1 d · ı .. m"k . . ayvan ar an ınsan ara g.,çen ı 

Sf'nc sonra gıttikçe dC'nnkşC'n ne·. 1 b 1 tli d add"°ı· . . . . rop arı u ezze gı a m .,., 
ları ıçındo zıyarct ettı. k k b" b rak hm ı . . .. .. • o usunu ır yana ı a .• 

Bır mehtnı> gccC'sı onu, golun 

1 

1 
d" , 

d 
. • . . aşı ayor, ıye .. 

kıvıbrın n ılt'hi fjrıırın mısraları • F k t b "dd" 1 d b · .. • a a , u ı ıa pa avra an aş. 
nı mırıldanarak gorcnlcr, Lümar- k b. d -·ı · M - ._. k a ır şey egı mııı. egerAı e. 
tinin ruhu zannettilC'r. .1 h hh ti · d l 

sı c-n ayvanın sr a yenn e o. 
IIı<'kıran rüz.ı;ür! lnliyen sazlar! sun ve imal safhalan mikroplar ile 
tnce ıtırlarla dolu muattar ha\"aD· yani pis yerlerle kardeşlik etmesin. 

da Davayı, böylece halleden zat, 
Oiittin l~ltllen, görülen ve kokla• proft"sôr doktor Süreyya Tahsin 

nıtn ~yler 

1 
Aygündür. Bu isim Uzerinde, e. 

Rrp ayni ~yi Mi;\ le!llinlrr: hemmiyetle durmalıyız. ÇiinkU, Us.. 
- ~t'' i .. tııı·nll !.. tad, sığıı· \'Plıalarnıa kan?ı dayanık_ 

tos aynıda uçuşan bu hayvanlardan 
bağ ve bahçeleri kurtarmak için, 
f"ıdan köklerine kUkUrU\l kireç bu.. 
J:mıacı sür.melidir. 

Ve işte, "Peygamber devesi,, 
ismini taşıyan çekirge, bu, dostu. 
muzdur: Muzır böcekleri yutar ve 
onlara mevcudiyetini hiç hiseettir. 
mez! Çünkü, yeşil, yemyeşil renk. 
lidir, yapraklann arasına saklanır!. 

Hayvanlann kendilerine mahsus 
doğum şartlan vardır : Soğukta 

az ve SCC$, sıcakta çok ve ça.buk 
tekessür ederler !. Bu srm, bize 
faş eyliyen vasıta nedir, biliyor 
musunuz? Böcek vilidethancsi ! 
Diğer bir salona geçelim, ama 

kapı eşiğinde, eakm korkmayınız! 
Gördüğünüz yılanlar, canlı değildir 

İşte, adi engrek, işte kaya. engreki 
ve işte 'kum engreki Bu, müthiş.. 
tir: Bir soktu mu, geçmiş ola ! 
lnanmıyan varsa, deneein ! 

Ya şu tilki kardeşi ~vmezmisL 
niz .?~ Va§ıı.k efendi, ya.nında nasıl 

törleri kullarulına1rla idi. 
petrol pahalı ! Bu mahzur 
den, yedi sene c>vveJ, dizel 
törleri tercih edildi. Fakat, m 
ketimizin mnhsulleri ile m 
madd~ yapmak ve bunlar ile 
vn.srtalan kullanmak mumkiln 
ğil midir, aceba. ? • 

Mcselıi., ispirtoyu motorlarda 
knmaz mıyız ?. Bu da. tC'tkik 
nuyor. İmkan şartlan unlar 

I - 1spitoyu ucuzlatmak, 
Jl - İstihsalini fazlalaş 

Dava yenidir. Diğer mcmle 
lerdc, keza, pratiğe giımi.cı de 
dir. Bir tecrübe ya.pılmr ! 1 
ile traktör yürütmek, bnzr h 
cihıızlıı:rdan istlrade edilmiş; blS 
ce, alınacak neticenin mlısbet 
cai;'l anla.sılınış. 

Talebe, atöly 'lerde. 
Kafanın, kol ile beraber rolı~ 
Ziraatçi, makine sökmesini, t 
smı, tarn:r etmesini bilmelı ! 

Sütçülük Enstitüsiı - Mü 
en faal tabilC'ri bile kıskan 

esaslr neşriyat yapıyor. Yıi:'lll 
kitap icümlcri sayabiliriz. M 
SüU;Ulük· ~ Sayın Ziraat V 
Muhlis Erloncn ile birlikt -
mesela: Ecnebi mcmlf'kC'!tl 
süt Jlropagandasr ve yino m 
Türkiye tulum, l\Uhalic ve 
peynirlerinin karakteri. 

Müessese de su mevzular 
cdilmic; : Silivri )oğurdu, 

sütçülüğü, kaşnr pC'yniri; k 
koyunların, Anadolu mandal 
boz ırkm, kıl keçilerinin, orta 
dolu kara sığırlarının ve tü~ 
çilerinin süt verimlerile süt! 
terkibi. 

Burada yapılan tereyağlar 
karada knpLsıltyor ! Fakat, 


