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3Ctt. aAşam : 
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Pek Tuhaf 
Bir Mürettip 
Sehvi 

SUkfllun afün olduğunu ilk söy. 
liyen adamın nekadar ltakkı 

varmış! Dııçe bir sUki'ıl fırsatı• 
nr daha. katırdı. 

Vazan: 
llleJln Calllt Yalçm 

Mürettip ) anlı.,larmııı hazan 
O) le garlı, 'c hoş sl'ldllcri olur ki 
bunlar hatualardaıı !:•kmaz, tek· 
l'ar olundukça lşitcnlt•rdc daima 
bir t.eb<-ssüm U) andınr. i te bütün 
hu meıshur müretuı, hChh lf'rini 
kolged{• bırakacak 'c tuhatlık iti · 
ba.ril le hl'pslnl gt·~ee<>k bir nümu
he) o diinkü gazetelerde tesadüf 
etuıp. 

Bu m\irettlp ) anlı~Iığmı ihfü a. 
eden lrkrayı, okuyucularmun mii· 
saadeıtJ)·lo burada aynen tekrar 
edeceğim: 

"Yunan C\f!phesinde hareket e. 
den bütün sllibh Jcu'" etlere men• 
up muharipler: 
Altı ay ürrn ~etin bir sa\astan 

liOnra dıi<mıan sll&hlannı bıraktı. 

Bllha">sa kara kU\ \'Ctl<'ri i~in 'a
him olan kanlı fooakirlıklannı~ı 
zafer tetiiç etmls \C bayraklanm• 
~ yMti blr Mnla. &)dmlatnu tır. 
Vatan h~bir 7.aman bugünkü ka• 
dar sizinle iftlhar etmembıti. Şu 
Mlda itaJ3 an millt•t.i Amavutıuk 
muhaftbelcrlnde ol~ kahraman 
~" litlanıu hatırlıyor 'o onJan hc
J ecanla selimhyor. Vo onlann in
Uluunnu aluı siz.tere d<" ebedi sii'k
... ıanaı .......,._ 

taııte ._ -amı ~ 
du ) azılchir ve ncsrcdlldlil tiP"' 
hesiz olan ba cmrlyfwminln \izeri
•c bir mürettip hatası başka bir 
havadi in mukaddemesini :tcskil e
dtıa ~u satırlan getirip oturtmu!:: 

''Roma, 24 (A. A.) - Mussoli· 
.ı umumi ıtalJ an karargahından 
~ emriyC\'.Dlİ)i ne .rctmi • 
Ur."! 

Alman umumi karargahının ağ
llbdan tabii ,.o mazur görülcbllt•n 
IÖzJerin lt.alyan kararg&lıı umu .. 
'-isinden sadır olmu~ gibi gösterll· 
"esı tesadüfün ve mUrcttip bata
""rn ö~lc bir ~eseridir ki dün)a 
.._ f1I dahi ml7.ah muha.rıirlcrln· 
•- birinin kaleminden kasten 
~ olaydı kendisine ebedi bir 
~temin etmeğo kifi gelirdi. 
-r clihi mizah muharririnin bile 
""8nemiytteğl bu zarif niikte)i 
~hakikaten te.oıadüfc mi borç. 
lıl,.;? YOksa kablUyctll bir Türk 
"'-ia olan mürettip mi 1talyan 
..... rgihı umumisine bn azizliği 
~! Ht>rhalde ister tesadüf ,.e 
... t.a eseri olsun, ister müstehzi 
~rk mürettlblnln kasti bir 
MLL • eti okun, bu fıkra mizah ta
---aae h'-blr zaman nnutolmıya-'-ktrr "S' • 

...._....; tuı.anı~ a.rttmın başka. 
"'V te..dti.t c1aba ~-.r. Gazetede 
~~ fıkraum tlsttinde İtalyanlarm 
ı;-vatıakta Jliçblr şeye mU\-af• 
......_ olamadddan müttefikleri Al
._larm ağzından \'O Bcrllnde bu. 
~ 'bir muhabir tarafından söyle 
.__ olunuyor: 

L._:'Jlerlln, U (A. A.) - ttalyaıı
;: Yanan cephesini hiçbir ıa
._.,. Yumağa MU\ a.lfak olamadd.-

•e l."pir ordusunun yaptığı ri
::- Jalnız Ahnan ileri hareketin
i.......- cloian eevkilJeey nziyctinin 
..._ olduiu ka)dedilmektt•dir." 
....._Bikiitun altm olduğunu ilk söy
....,~ adamm nckadar hakkı ~ar

~~ bir stikfit fırsat.mı daha 

Htiseyfn Oahit ı·ALÇ'IN 

Barlin radyosu 
Dün gece birdenbire 

sustu 
btb,.~; 26 (A. A.) - B. B. C. 
"'- rece birdenbire Berlin radyo 
... ~ suam111tur. Bu !ngillz 
)~l~rinln Almanya.ya bi:r akm 

----.r.ına işa:r.ettir,. 

• 

Atlantikte mütcrnndJJ·r.n dcvriy•} gczert>k ıııglltereJ" kadar Jlemnn Jan Jolu cmnJJ t altma alan .Amerikan donaMı. 
ma"r :ıs;ık dc.'tlb.de bir rncnanuda 

lngiltereye A frika harbi 

Ati na 
Şimali garbisinde 
Şiddetli 

muharebeler 

Tayyare ve Almanlar 
cephane akını T obruğa yeni 

fasılasız hücumlar 
devam ediyor yaptılar 

~ 

Epirden getirilen 
Alman ordusunun da 

iltihakile 

Yapdan muthiş 
hücumlara rağmen 

l ngiliz 
hatları 

garı lamadı 

Almanlar büyük 
zayiat verdiler 

Kahire, 26 ( A.A.) - B.B.C: 
Son gelen haberlere na7.aran 

halen Atinanın şimali ganbisin· 
de şiddetli muharebeler cereyan 
etmek"tedir. Düşmanın müthiş 
taarruzlarına rağmen lngiliz 
hatları yanlmamıştır. 

Gelen haberler mücadelenin 
f ev kala.de şiddetli olduğunu ve 
dü§manın büyük zayiat verdiği· 
n! f?ÖStermektedir. Termopil ge • 
çıtlı muharebesinde İngiliz zayi· 
atmın pek az olduğu öğrenilmiş-
tir. (Dt•\ıunr 4 üncüde) 

Amerikan 
donanması 
Şimdililc Atlantiğin 

yansım devriye 
faaliyeti ile 

1 
Gemi kafi lele· 
r ineeminsaha 
haline getirdi 

Reisicumhurun yakmları 
A z zaman içinde çok 

§eyler olacağını 
söylüyorlar 

\ aşlngtoıı, 26 (A. .) - Va ington 
daki mUşahltlerln fikrine görl', bahri
ye nazın a.lbay Knok.s tarafından ya
pılan beyanatta "Amerikan maUarı. 

nın Atlantikto batırılmasına Amcrl. 
kanm mUSaado cdcmiyeceğinin, söy
lenmiş olması Amerikanın Atlanlikte 
işliyacek \"apur kafılclcrlni Amerikan 
harp gemileri tarafından himaye etU. 
receğinı sarahaten iÖstermcktedlr. 
Albay Knoksun nutku, Ruzvı•Jtinkfler 
ıst.ısns. edfilrııe Amerikan ka.bınesl a-

(DC\ ıunı 4 üncüde) 

Anadoluya gideceklerin 
listesi tamamlandı 

Vilô.get dün bir 
tebliğ neşretti 

1 mayıs g ünü ik i v apur 
b irden kalkacak 

Kendi arzu.lariyle hükfunetin 
gösterdiği kolaylıktan istifade 
ederek 4.nadoluya gjdeoek olan. 
larm listeleri tamamiyle !bitiril
miş ve Karadeniz iskeleleriyle 
fstasyonlarma gidecekler için 
vapurlar hazırlanmıştır. 

Vilayet, dün, bu vapurlarm 
~.gün.ve~ 

da bir t.ebliğ neşretmiştir. lik 
sevkıyat 1 mayısta Tn'han ve 
~ vapurlaıiyle yapılacak mü
teakip günler de sevkıyata de. 
vam olunacaktır. 

Vili.yetin bu husustaki t.ebli 
ğini be§inci ayfam~a J>ulacalt
smrz. 

-0---

T aarruzlar ağır zayiata 
uğradı, esirler almdı 

logiliz ta77areJeri 
Trablusa ağır 

bir hücum 
yaptılar 

Desie önünde şiddetli 
muharebeler oluyor 

Kahire, 26 (A.A.) - Alman • l. 
talyan kuvvetleri Tobrukun dı§ mUda
faa hatlarına kar§I yeni hücumlar yap 
mış ve bütün bu hücumlar ağır zayi. 
at verdirilerek tardedllml§tlr. Bu ta. 
arruz1'.r neticesinde 128 csh:-'8.lmmıt
tır. Taarruzlnra Alman ve İtalyan 

kuvvetleri yan yanya, bir ntabette 
iştirak etml§lerdlr. Tobruğa taamız
lann sıklaşması bu garnizonun Alman 
ve ttalyanlan clddt surette taciz ve 
tehdit <:ttiğlne delildir. 

(Devamı 4 lincüde) 

HAVA HARBi 

Kiel tersane
leri ağır bir 

bombardıma • 
na daha 
uğradı 
-o-

TEZGAHLARDA BUYUK 
YANGINLAR ÇIKTI 

Loodra; 26 (A. A.) - B. B. C. 
Hava. nezareti istihbarat eervisinin 
bildirdiğine göre, 24-25 ni.sa.n ge 
cesi Kiel üzerine yapılan hava ta 
arruzunda denizaltı gem.ileri ile di 
ğer harp gemilerini inşa eden tez 
gihlar 'başlıca hedefi teşkl etmi§ 
tir. 

Bilhassa Germania vo Döç Veme 
tezgıllılarmda büyük infllik ve yan 
gnılar husule getirilmiftir. 

Vilhelmishafen. ilzeıine yapılan 
taamız KJel üzerine yapılan ta.ar 
ruz kadar •iddetli olmamakla be 
ra.ber muvaffNiYe~ _ ~en 
1lliştir., 

Yazı işleri Tel. 23872 Fi~a.tı 5 KURlJŞ 

ırı1at mlrallabesı 
ve iaşe ı,ıerıade 

Esnaf cemiyetler~nden çok 
istifade edileceği ani.aşıldı 

iaşe teşkilatı ve c~miyetıer bu iş 
üzerinde tetkiklere başladılar 
Yeni iaşe teşkilatında, seneler

denberi yerJeşmis ve kökl~ 
csn:ıf cemiyetlerinden de bir çok 
istifadeler temin olunacağı göz 
önünde tutulmuş ve cemiyetle· 

Askerliğini nefer 
olarak yaptıktan 

sonra 
T a haillerini lise ve 

da ha yukan çıkaranlar 
Yedek subay olamak 

üzere çağırıhyor 
.t~mlnönü l abtincı Askf'rlik ~u 

hctı'lnden : 
l - Askerliklerini tam biz.. 

metli olar.ak yaptıktan sonra 
tahsillerini lise ve) a daha yµ· 
!fan dereceye çıkardıklannı res
mi bir vesika ile isbıat ederek 
Y d. Sb. olmağa talip olanlaı .n 
l, 5 /941 tarih inde okUlda bu. 
lundurulmak üzere hemen şube
mize müracaatları ilan olunur. 

AmeTika 
Yua~lav kral ve 

hütcmn~ı tiiıUın&ida 
devam edecek 

\ "afbagtoa: 26 (A. A.) - Ha 
vas Telemondial: Amerikan harici 
ya nazın Kordel Hul matbuat mü 
mcssillerine verdiği beyanatta A 
merika. Birleşik Devletleri bükü 
metinin Yugoslavya kralı ikinci 
Petroyu ve Yugoslav hükumetini 
tanımakta devam edeceğini bildir 
mişttr. 

?'1!1 bu yotda organize edilmES 
ıçın faaliyete geçilmiştir. 

Ba.şlıca. istihlak maddelerimn 
satı~mda son. eli küçük esnaf 
teşkıl etınektedin Bunlar da bı .. 
rer cemiyete ba~!ı v~ iı,za halin. 
de bulunmaktadır. 

Bu itibarla bu esnafın .istenı
len maddeler üzerinde fiyat nm" 
rakabesi, stoklar gibi halk lehi.. 
ne alman her. tedbirin piyasaya 
kolaykla akS<.>ttirilmesinde mii
him rolleri bulwıacaktır. Bilhas
sa gıda maddeleri bu i.~in ba§ur 
da gelmektedir. 

·r:~~t Vekalit iaşe t.eşkilatt 
bu işi ehemmiyetle ele almıştrr. 
Esnaf cemiyetleıile btt hu..<rusta 
temaslar yapılmıs ve cemiyetle. 
rin de tetkikat yapmaları işten
miştir. 

Gıda maddelerine konulacak 
fiyntlarm kontrolünde de cemı 
yetlerin büyük faydaları olacağı 
kanaati vardır . 

Ruzvelt 
diyor ki 

Ra.~~ JNaıünkü safha
._ Mntiaat netıc-e 

len ne'bl sa ola'l'tft 

Yunanistan 
istıklal ve arazı 
bütünıoc;;ıono 

ıstirdat edecek 
(Yazıı;ı 4 üncllde) 

" Kesik kol ve bacaklar cinayeti ., nin esrarı 

Bir türlü çözülemiyor 
Boyabath Kazım ile karısınm 
yalan söyledikleri anlaşıhyor 
Reşit adında bis:isi daha yakalandı 
"Kesik kol ve bacaklar c.inayeU" uUklcrınl gösterememeleri kcndlleri

etra!mdakl adllyc ve polis tahkikatı nln yalan söylediklerl §Ophesint uyan. 
lıcnUz bir neticeye varamamıştır. dırmalctadır. Zabıta bu sabah da bun. 

Dün de gene hA.dise -üe alAkası gö. larm sorgusuna devam ebniş ve maz
rülen Re§it adında blrisl yakalatıml§, ı nunlar yeniden cesedin gövde ,.e kata
mUdüriyete getlrilml§tlr. Bunun ciııa,. ııını Bc.,lkta§ parkı civarında bir 1eJ'· 
yetle ne derecede alM<am bulunduğu ı de g6mdUklerinl söylcmlştel'dir • 
tahkikatın l§kA.I edJlmemesi için söy. Bu sabah buraya gidilml ve g&te. 

ıenmemektedlr. rflen yerler kazılmıştır. Fakat gazete. 
Boyabadlı Klzmı ile kansı Ayıenln mlzl makineye verinceye kadar henttz 

suçlarmt itıra.! etml§ olmalanna rağ. bir §CY bulunamamıştır. 
men cesedin beldyeslni nereye gfön. Tahklk.sta devam olunmaktadır. 

H a d iselerin 
f etsır 

Hırvatistanın 
istedikleri 

llırvatle#ewh ~ı edea 
7eal Pa\r~ laikimeU meğer BiP' 

ft&laım WorWW t.emf- etmekle 
llltlfa ~... Daha bggia 
doPa .. eehdrıllı dMlet de lmpa
J'A&erlü •alyaama bpdnuı; yani 
'YllClll l U)W ~.,... 

• 

na - HeNek'I llh11k ctnwk lsUyor
mo~! 

ihtimal ki birçok l..lrnst'Jcr bu 

bareketl bir latife me\'ZUU gibi tc· 
llkld ederler. Halbuki ~de böy
le değildir. Hrrvatlı.1.an Bosna ~ 
Henıek1 istiyorsa onu mutlaka a· 
IM'.aktır. Zira Hınıatist.anm ısleii 

lmanyaıım isteği demektir. Bat. 
... kilçiik 'Rın'atlstan IK>ftiı ae Bos-
.. Benekten sonra Akdenlze Wr 
mahreo lstlyecek n bu malıret"i 
elinlkte bulacaktır. Ondan 80IU'lt 

'bftyiik Almaayanm ~inde eski A
\'UStal')'a .. Maearistanm eme1W 
Wı&kkuk etiirmlt 1ılr devlet ... 
aaevld alaeütn-! 

• 1fASAN Jroll()AYI 
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Milli Şef l 
ve Mareşal 

BOYUK KORSAN ROMANI 

to Yazu; • •Daca wı.ı 
-

Ömer srenç lazın mehtap vuran deniz parçuı 
ICaClar aevimli ve a~dınlık sözlerinde bırkaç sani
ye durdu; bakı§tılar 1 adeta nıhlan konuatu; çok 

I 

_,.ıer, dillerile belki hiçbir zaman anlatamıya-
caklan hisler üzerinde söyl94tiler. 

- Bana diyorlar 1ıl, ~ sa. , yelerl biliyor! Ben de dinlemek 
blc1 a.~k yoktur; qka burada pek ~terdim! 

u r.ıatlamr ve bUlllar da hakikat- ' Dedi. ctvanl aeslendi: 
te birer hevesten ibarettir. Ev - - Bir kalyon geliyorl 
ıenmek, ertekler için yemek iç_ Vçl1 de ona d6ndWer; Rumeli -
mek lbtiyaeı gibi bir ıeydlr; bu hlsa , ınm arka.ı;;ndan çıkan Uç kat 
da ak.la uyaım geliyor: ~kil pek t lr, bpl&:ara ve bOtUn yelkenlerini 
ur, evtenmeden evvel btrlblrlertnl ı sişirmiş olan bir gemi gördttler. 
hin~ defa g6reblliyarlar, belki Güvertesinde tek tilk insanlar glS

~ lıoaup.mıyorlar; halbutl fnaan tUnUyordu; kıçta ilç feneri vardı, 
lan anlamalt için mutlaka onlarla ban yerlerinde eolgıuı $1ar ya. 
konllfl'llÜ lAzmıchr: .insan kartı - nıyordu ; bir gitara aeai geliyordu. 
llDdü:fnln h11JU11a, dQf8Dcelerinl Civani llAve etti: 
" kıyınetlnl anlamadıkça onu k~ - Bizden, Venediie gidiyor. 
rtı ıı:arnne nuıJ .ever! Ah Venedllı:! •• lılllzlk eehıi. qk 

- Basb1ltb habis defDstnls: şehri ... 
JIJdn sizde de herkes bfrlblrlrıJ ae- İçini ~ektt. 

TeNlı: ~ menJyorf Sevdikten Kalyon, bofamı sularmda f08 • 
80Dra evlenmek namı mllmktlnse ı forlu, ince k~ten bir kordeli.
nlendlkten 90ftra IM!Wtek de ka. yı allrUkUyerek heybetle geçip stt 
lliJcllr. lmıanlardan bepmnln haktd • ti. 
9lla ldaeetmelerlne, yapmalarma Artftr dedi kf: 
.lll1kb Tar mıdır! Aft herkesin u.. - Hoca ömer efendtftfn oreı-
lqamıyac."l.fı b!r ıeydlr; herkesin yaya hcdlyc ettiği kemeri gör • 
anlayıp zeTkbıe nrumyacalı bir dftm; çok güzel!.. Bence yapllan 
kitaptır. fedakarlığı bol bol ödedi. 

1Jdal dA 1U81nuı,lıtnb; Kllkvlesl ömer bunu kabul etmedi: 
c,ok geride Jıcalm~tı; tfmdl ayın 

Jıla'l"TJlaraya iterdi~ altm yaldıdı 

yolun ortasında, cottun ve un bir 
atkm ebecmettfll n~tada, muh
~..cm lıtr mesar tqı gibi yUbelJ
yoıcla,. 

Ömer oraya bckıjonla, OfelJn Ö 
rnerfn ay qığmda tunç panlblı a
lan kemikli, aert ve eevlmU y\ld. 
ntı, timdi mehtapb ıeceJi andıraıa 

~ ~f!erini tetkik ediyordu. 
Bir aralık lktst de k'l~ bl.r iL 

lartı duyarak bqlamu çevlrdi!er; 
Artt!r gelmifti; araJuma ot.urdu; 
ômerc sonlu~ 

- OfeJyaıım hlklJellnl nuıl 
bu!d1m?' 

- GOıreJ, bk.,t.. .. 
-.Fakat~ ı 
- ~;.u acıklı... -

- llocam Edpr Ambrc» bir 
gUn bcına d t?di ki, r.ı::ıklı biten hl
ka ler daha fasla alüa uyandı
nr; ~ ı:aı lı:aybolmuı olan güzel 
ldtaplaı-a beuerlar; iDsaıı hep kay 
bo1an Jı:wmma buret çeker ve 1-
ztililr. 

- O feC-:alcArhk hiçbir saman, 
hlc:blr ıeyle ödenemez. El"tttem • 
den başka "ben de bir hediye taka 
dJm etmek isterdim; fakat acaba 
kabul olunur mu dfye tereddllt 
ettim. 

- Hediye reddedllmes ki Ö • 
mer. Hele St:uden gellrae. Öyle 
değil ml Ofelya? •• 

- Llkbi l>una ne 1U&um var T 
Roca Omer ~tendi o kadu clSmtrt 

" -da-vrandr ti. Tnrkl erfn hediye bu-
susundald e&nertJDı:lerf hakkında 
duyduklarımızı kat kat g~çtl. 

- Olsun, ömertn hedlyeei her 
halde bqka Te Ustthı kıymet ta
pr. 

Genç lm ~u; Oıtıer hr.. 
yecaıılı ve mea'uttu. ÇUnkU .Ukft
tuıı :ikrar oldufuııa ftlphe etml • 
yordu. A rtll'r bu fete o kadar iyi 

bir rol oynarerştı ki delikanlı ona 
kal'l1 beslediği aevgtye bir de 
§Ukran duygusu ilbc ediyordu. 
A)Ttlırken Omere aoruyordu : 

- Çok güzel bir gece yqadrk 

değil mi? 

Muhtemel bir harpte 

Kimsesiz kalan 
çocuklar 

Eairgeme kurumunun 
himayeaine almacak 
Muhtemel bir harpte babaaı, 

lı:ardefi veya kendi.sine bakan her 
hangi bir erkek akrabaaJ askere 
giden timıeslz çoeutlan Çocuk 
F.slrgeme kurumu himaye ede~k 
tir. Bu gibi çoc'illarm barmdınl· 
malan için şimdiden tedbirler a • 
lınmağa bqlanmıftır. 

Portaait yoluyla mühim 
miktarda benzin geliyor 

Romanyada yapllan 
.müzakereler 
Müabet bir tarzda 

inkitaf e!ti 
Portu.it yoluyla memleketi. 

mize mUlıim miktarda petrol ve 
benzin ~tirlleceğl haber alm. 
DlJ!tır. Dk partinin 4, 5 bin ton 
arumda olacağı llÖylenmekte. 
dir. 
Ayrıca Rom:lnyadan da petrol 

\te bE-nzin celbine devam için 
Blikreşte mtlmk~lere memur 
erlilen heyet l:u~nlrde memie. 
ketimizc dönecektir. Müzakeı ... 
lerin mtısbet bir safhada cereyan 
ettiği haber verilmektedir • 

Memleket mudaf a
asile alakadar 
r.1üesseselerin 

teftişi 
~huauatahazırlanan 

nizamname bugün 
aieriyete giriyor .. 

Vlllyet ve beledJyf'lerce doğru
dan doj'nıya i§letilea mileeaeae • 
ler. memleket mlldafaasile alAka
lı iş yerlerinin murakt.be ve tefti· 
şine dair nliamname, VeJı:.lller he
yetface taa:Uk edilmlşttr. 

Nizamname bugünden itibaren 
m2riyet mevkllne girecektir. 

Atina valisi Koçyos 
lzmire geldi, yann 
Ankaraya gitmesi 

muhtemel. 

- Hlki.yemlz yapyacalma biz 
yqıyalmı, daha iyi delil ml?_ 

Kamaradan Letisya Ue kol k~ Ankaradan bildirildiğine g<Sre 

Ofelya bu eöıll beğendi: 

- l§te l&flun ve cesur bfr 
kalbin görfttü ... Ben de böyle dü
ştlntlyonım: iman mabadma var. 
mat fOln her eeyt yapmalıdır ve 
mutl&lra varmalıdır. Zavallı Hero 
1dmblUr ne Udu mustarip yqa. 
dı! 

Omer genç twn mehtap TUran 

deniz parçaaı kadar aevimll 'Ve ay. 
dmlık g6slerlııde birkag eaıılye 

durdu: bUıftılar; ldeta ruhlan 
lııaauttu; çok teyler, dillerilo beL 
Jd bfçblr zaman anJatamıyacaklan 
h isler üzerinde eöyleftll,r. 

Orcr Bebek koyuna g!Sz &ttı: 

- Sizin yalıda artık Jflk yan. 
mıyor! 

- V&ktt geç ... 
Ömer ceketin.in göğsUne elini 

soktu; ııaatlııi çıkardı ve baktı: 
- S1s orada lkeıı bu aaatte 

)1Ulardı! 

- Nereden blllyornnuı ~ 

- Benim penceremden ıGrU -
nllrdU ; balı:&.i'Clım. 

- Yalnız bizim yalıya mı ba -
kardmn:! Bu 11aatıere kadar mı? 

la çıkan Ca.k cenp verdi: Yunan kralı tarafından kendisine 
_ H em de ne güzel!.. bqvektüet muavinliği tekllf edil -

dlği halde a.Uerl bir kabinenin 
Letfsya ku'.arrycrdu, ÔDlllft" 11 • kuruim:ısmr t emin için bu teklifi 

tanmıştı ve Ofelya üvey ağaber- ko bul etmlyen Atlna vali& ve dev 
sine yan ıqaka yarı ciddi c;ıılafı - l let nazın Koçyoa tzmıre gc!rr.I§ ve 
yerdu: Çe§mede Türk topraltl:ırma ç.k -

G lik dl 
mıştır. 

- c~eze e yorsun. sana Koçyosuıı bugünlerde Allkaraya 
sormadık. gitmesi muhtemeldir. 

- Ben de kendi hJeleriml ~Y-
lemedim lri, b&Palarma terctı -
manlık ettim. 

- Dedim ya, geveaelllı: ediyor
sun! 

Vakrt 

Nafia vekili bu aabah 
geldi 

Nafia veklU &"eneral Ali Fuat Cebe. 
aoy, bu sabahki ekımres ile Ankara. 
dan )'lbrlmlze gelınlftlr • 

Vasiyetin ba ima balAaaaı a.,·. 
mpa laarbbıln sona ermekten çok 
uzak oldaiana ve ilk tahmllllerden 
daha uzun !Jtirecell anlatılan hu 
harbin 6nUmtlzdcld aylar ve sene
ler leinde daa bir ook 7enl bah
l"Ullar yarata...p.• c.hten ueje 
lılft pllr. 

Yeni Sabah 

Amm Ue tıuatmllü "HiUer Balkan. 
lard&a ııonra §arka mı, yoluıa garba 
mı gidecek?,. bafbklı ~da, Yu.. 
nani'JUuı hA~lerlnl gOzden geçirdik 
ten ao,nra, Almanların Balkarlardan 
ıoııra yeni nizam kurmak yoludakl 
faali} inin p.rk mmtalrumda IDJd. 
p.t ed~k stbl .-lk1lnurken daba sı.. 

yade prpta lnldp.t edecelfne dair •· 
tA.met•er ıtsu: çarptıfmı, fakat Al. 
manyımm hpuıya •• Portelds Ue met 
gul :>lmasmm Anupa prltmdakt 
meml,keUeriıı llilk1llı ve emniyet için
de bulunmaıan demek olmadılmı. nt. 
tekim bir Tokyo telgrafına g&re Sov. 

Omer ll3 ~"k o za!IWl aon 61e- ,.ueru Uakp.rktaıd orduJanm p. Hll.leyln C&hJt Yalçmm bafmabıle. 
rinde lıir &b " b&§lallpnwı itin'• kerek Bee&r&bJa. 8ovf9t Pôloayua. el de •'Ya eoara ! .. ba.ıhtmı tqunak

fı oldaftutı& !arketmlftl, hafif~ ~ na ve BeJtık meınıetcetıtttne nakJettlk tadır. lılubamr, Almanlarm Yunanı. 
ardı. Cevap Yeremlyardu. Artilr ıer:nı, cfltv•tarattan Yunanlatan" tan harbin~ bltmlf nuarlle bakm&le. 
SlilüııUedl: .-.mr Trakftyı Jşpl eden AlmNI Jnno. rma rağmen harb!n nihayete ennif 

_ Leandr gibi, delil mJ f nt•ert:rtn de AdalaT dellllilnde bir ta. te1Akki oJunomtyacatmı. ancalc ıı:ıeıı 
lll9I MıYlndc»# ebeaulll,.eU balS •• topa aJclAn Batıl ban barn:ına kadar 

Bu llefer Ofelyanın da yanak • dalan el atmakta ol:luklarma dair • ett"nm~lkten sonradtl' ki. ~·ırbln l!O. 

lan bWtln pembelepılştl: haberler buhudUV"\l ,yaw-ak dl,Jor na e~e~ fakat Almanların bu 

- QVlllC ne oak brmıı hJkt.o ' ki; .,.. PM"lak zate~ amra da galebe ava. 

KADllLARIMIZIN SEFERBERLiGi
1
j ~b~~=::. 

P azartesi sünü yapılacak konarede Ankara, ıs (A. A.l - JUyueti 

Vardım sevenler cemiyetinin c~~r ~ı::=!ii~:=e~~ ço-
cuk baft.aaı mllnalebetlyle un ve 

istanbul şubesi açılacak ::ı\:~y~:::nvı~~::nyuı:ı,: 
rlklerden mUtehacsia olan reisi .. 
cumhur lamet lnöotı, teşekkür ve 
kar§ılık tebriklerinin ibmğma A • 
nadolu ajansını tavait etmişlerdir. 

üniversiteli k•zlanmız hastaba
kıcıhk kur s la nna koşuyor 

Vatanın mlldafHeınde ....,. ala. .,. Jı:adm dogent:Jerlle bir toplalltl JllP 
c&k kadmlarmus puart.ell SUDtı Glle. llUflar -.e lmUhaDlarma ratmm ke.n. 
den fiOllr& blr toplantı 7&pacalı .. dllertM nrtıen ntan bbımettnl 7&pa 
"yardml eevenler cemJ79tl,.DJD 1llu. cülatrm blJcllrmtPtrdlr. ODiwnfte 
bulda:tl fUbealnl açacakJ&rdlr. Jmılarr ı:amma bir beyet de puarteal 

B:ıtua halkevlerbıln 8CJ9Y&l :rardım gOııldl toplantıya 1ft1rak edecekUr. 

~belermln mllmeuUlert bu kcınrede BOttbı ba)'lr cemlyeUerl, halkevlerl. 
hazır buıunacaklardU'. Kllm...uı.r halk od:aılan, tbılveralte komiteleri 
kongren1D k&rarlarmJ meneup olduk. ..,..,.._ •YetaJer cenı}7etl.,Dba ı..tan. 
lan halkevlerlDJD idare beJetlerlm bul fDbeablbl açdmumı " taaJlyet 
!.&ah edecek wı kon::re ....ıan daire. tüllDID lsabmı beklemekte " ber 
alnde tAll kararlar verecektir. Blltaa b!aıete buu bir vaz1 c:ıtte lruhınmak 
soayal yardım fUbeleriDID f&altyetf.rt tadır! Y 

kong:">J kararlan Qaertnde teUlf edDeı. I ar. 
cekUr. OıılTeralteli lmlardan bir çoC:ı Jıu. 

D'.p..r taraftan Ont.eralı.de oJnıJan talıalDclJık kuralanaa lfUrak için ım
kız talebeden blrçokhrı aalatanJarllıe UhaDJarmm bltmulDi beklemektedir. 

Bir köylu kürekle 
birini öldurdu 

Sıvasın kayadibi r.ahiye
ainde geçen vaka, hiç 

yüzünden çıkmıı. 
Sfvastan bildlrDdlifne göre, re • 

çenlerde Kayadibi nahiyesine bat 
h Arrçıtiniş köyünde tect bir ~ 
ye t işlenmiştir. 

Bu köyden Ali oğlu Şakir, Yu
!Uf Gültepenlıı tarlumclan araba 
ile geçerken, tarla sahibi Yusuf• 
la aralannda kavga çıkmtŞtır. Bu. 
nun taerine Yusuf, elindeki kU • 
rekle Şakirhı bqma vararak öl
dürmilştilr. Tahkikata baglannut • 
tır. 

Rdıine konulan 
rnantonun baftlla 

gelenler 

ısmarlama 
aslragan manto 

Fatihte dunku 
pasif korunma 

B\itün ekipler faaliyete 
geçirildi, tecrübe 
muvaffnkiyetle 

bapnldı 

OUn de, Fatih kau.smda pa· 
aif kol''Unm& tecrill>esi yap1lmı,
tır. 

Tecru.beye, saat 15 de lşlan. 
llU§, tı5,30 a kadar devam edil.. 
mittir. Tecr()be esr:ı.sında Fatih 
Jlstik fabrikasına ve camie mef .. 
nız bomlJalar dllllnlle. ekipler 
allr'aUe tehlikenin ~nbe geçmiı· 
!erdir. 'llıl1Ar 

içtikten soora 
iki arkadat aarhot 

ettikleri birisini bot bir 
aı-aada ıoymuılar 

Suçlulardan bir tanesi 
yakalandı, diğıri aranıyor 

Rehinden sonra neden Fatl!lte oturn R11bl'" Mehmet a-

d 1 . ? ' dmda ilet ar'tadaf, evvelki gttıı ben. ar ge mış ••• bercc, HU5tafa adında birial ile Fatih 
Beyoğ"unda oturan lstavrina a· ctv:mndakl kahvelerden blr.lainde ta. 

dJIY.ia bir kadm, bir müddet evve1 DlflDlf ve kenata!nl o akptn blr tçld 
Garajcı Niko isminde b;risine as. styatetWı dant •tmlflerdlr. 
tragan mantosunu ıtötürüo rehin lluatafa kabul etmlf ve OçQ birden 
vermiş ve ihtiyaa olan parayı al- Kumupı taraıı&nndakt bir f&l'&PÇt· 
mı~tır. ya giderek pç Y&kte kadar kafaları 

l stavrina, blr müddet sonra al. çekmlflerdit. 
dığı parayı götürüp vermi§, fakat Gece yaıuma de>IN Mehmet De Ru. 
mantoounu alıp sırtın::t pçirdili td Mustaiayı meyhaeeden çıkarmTf 
vaklt garip bir vuiyetle kCllJlla§. I Ya 1·~ blhr kobma girerek Jtendie'. 
mıştır. Dl Ak'.llyık karalroau ctvanndakt bot 

Ismarlama yaptırdığı manto. bir anaya 81lrOkJ3mt1Ierdlr. 
sunun bu sefer vücuduna dar Bun.y;.1. pldtıdert ftktt Rull1 u. 
geldiğini glSren tstavrin:ı, keyfi· Ömer, cepletlndeD tab&Dcaıanm cıJta. 
yetten polisi haberdar et,miftir. rarak llutatayı kıpırdandığı takd•r. 
Yapılan Tahkikat sonunda Nı.. de C&nnu ~ihtar etmlf
konun, astırğn mantonun e- lerdlr. Butldan 10Dra iki arkadq. 
t~eriai, yaka.ım ve kolla~ Kur.atanm cebinden 22 llramm, bir 
kırpıp pal'(1.alan başka t~ilere cep .. um. lflemeU kam lll!ı alM'&k 
sattığı anlaşılmıştır. kaçDUflardJr. 

Aııliye ildrıci ceza mahkeme- Kısa bir taııklkat 90Dunda ömer 
sinde Niko, dün, 2 ay l'!apee ve ya)çalannlqtır. Oiner, dün adliyeye n 
15 lira tamıinat ödemeğe malı· rllmlf \'e aorıuaunu müteakip tevkıt 
kitm edilmiştir. olunmuıtur Dltet1 de aranmaktadır. 

..a.rb ve t-Jııunmtme clavnuımak lçbt 
keaclilttlnl pek ki& ve nAçtr bir mev. 
ldde Na.etme:lde olmaları lklmcbr. 
Vtler ml•kmm U. lılrletlk Amı-rL. 
lca71 k•1rkatmalr fÖ7le dunun lıüAkls 
t.Nallkf!D.. cldılQ'etl Wt \'alıametl llak

kmda ~ &kbll •• 
tarak .aı ıtl ..... eeul teclblMr 
aJmala aeıtaıal w ba da Mlbver dev 

MAREŞillN TEŞEKK.'(}ıu.ERt 

Aakan, 25 (A, A.) - Genel 
kurmay başkanı Jllareoal FeVZl 
Çakmalı: uluaal egemenlik bayramı 
milnı:ı.sebetlyle r.lmı§ oldukl&n teb 
rik telgraflarına ve bu veaile ile 
ordu ve §alımlan hakkında lzha1· 
eclilmi'.j olan i~; temenniler e kar
şı te§ckkUrlc"1ııln lblAi!ma Ana -
dolu ajan.mu tavısit eylemişlerdir. 

Büyük Millet Mecli
sinde dün verilen 

kararlar 
Ankara, 25 (A.A.) - B. M. 

Mecl!ai bugün Şemsettin Günalta· 
ym ba§kinlıgmda toplanarak De
nizli mebuau do~tor KAzım Saman. 
lmın teşrlı ır.asuniyetinin kaldırıl 
cıası talebi hakkında tayini mu 
ameleye mabal görillmedlğine ait 
11ıazbataya ıttıla kesbedilm.iş ve 
Kastamonu mebu.alan CeW Bayar 
(F.Ml Ba~vekil ve elıncli 1ımir me· 
busu Cellıl Bcyar değildir - Ha· 
ber • ve Hacer Diclenin, Ordu me 
bwıu Ahmet İhsan Tokgöz'tin tet
ril muuniyetlerinln kaldırılmas;ı 
hakkmdaki taleplerin devre sonu· 
na bırakılmaama mUtednir mazba
taıan tuvip eyleır.l§til'. 

B. lıl. Mecli.sl bundan sonra jan 
darma eratı hakkındaki Jı:anuıu ek 
kanun li.yihasuıın ikinci mUzaJı:ere. 
ııinl yaparak kabul eylemlf ve pa.. 
artesf gtlnU toplanmak üzere içti. 
mama son vermiştir. 

Dünkü ihracabmız 260 
bin lira 

Dilnkü ihracatın yektinu 260 
bfn liradır. Di'n Almanyaya p . 
rap ve lik6r, Romanyaya. balık . 
zeytin satılmıŞtır. 

tatanbul kırklareli tren 
ıeCerlerinde tadilat 
Devlet demir yollan 9 uncu 

işletme tarif el rinde bazı deği. 
şikliltler yapılm13tır. Buna na. 
7.3ra.D hta.nbuldan Kır!dar~ 
saat 8,5 ve ~ • de, Kırklarelinden 
lstanbula 9,20 ve 21 de lld§er 
katar tahrik edilecektir. 

t slanbul • Köatence 
vapur seferleri 

Romanya seyrlsefain a.centesı 
badema. Köstence ile İstanbul 
arasmda haftada il i vtour sete. 
ri yapılmMına. karar venniftir. 

Romanya va.purlan, her hsfta 
aJı ve cuma ~eri lıtanbu!a 
gelecek ve haftanm iki gUntınde 
de buradan Ronanyaya gideccık
tir. 

ttaıe müıtepnnın 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan iqe mtlf. 
tepn Şefik Soyer dün de tet. 
kikleriııe evam etmiftlr. Jııltl&. 
tepr, dUn, öğleden soma topla. 
nan iaşe komlsyonuna riyuet 
etmit. muhtelif iqe mevadmm 
stok vaziyeti etrafında alAJradar .. 
lardan iz.abat a!mıftır. . ----u----1 

zelerin aııima bir tezyif ıahğl ne ce
vap verea denisle karpJ.afacakları. 
Almanlarca denlsln J9DllmU blT dtlr
man olduğunu, :nereye gttad tmlta.n.z 
lıkls kar§ıla~tılını ve bu balın tecıa. 
k&rlıklarmm sahmeUerlntn, mahnlml. 
yetıerlnlD kaU ltlM oldutmıu ihtar et
tlfi!ll ve dalına "ya sonra?" dedllbd 
anlattıktan 80Dra, Amerika 11ark:1J8 
ve ba!ıriye nazırlarmnı nutkunu tah. 
ıil ederek <ilyor ki: 

1et1ert 11eea1ıma MQ-a btr bata o1c1o. Amca l-~qneyİnpqa \ 
Amerllıa .... l&ıl8e ....... 1la 11:8- 1 b 1 eli 

"'iki mablm devlet aten=• MJte 
bir ...... lmQanaMmelfd .. --· 
lerlnl lıa kadar ~ eareUe ....... 
clebllın<'l ri l':ln BlrletlJt Aıaedlla tin 
letln~ her ht:ımll l99e almlt oıa.. 
aı icap eder. Ga.::lerble keettrdlkt•rt 
memlf!IC'!ttere biç bir 89beb o1ımda 

harp n .. n edPn Almanya ile İtalya 

blrleşık Amerika taralladaa tülp e.. 
~-ıtc......_ ............ 

... ...._ .... Abra.,.~ .._ ya uı e e yece 

....... btl.7M ........... tır. Al- iıtimlak edildi 
-.p ..._ A~ ta.ım ve t.n Boğazın .AııaUolu y~ıı 1ıa10iı 

lllk ederek ilendi .._•'iıDM ~ nan Amca BOHytnpqa l'ftb8mm tMtllll 
la aanat1ak ..._ 1111e lasBtere ile Wd lçtn menatl! umuın!ya karan a. 
llılrqlrte ....._,..._ , ................ , bnınııtır. Yali 7&lmlda latlmWt ..._ 
m·1ı11 • ,.._ .., a1t11 ı• a. -.. cekUr. 
JR ......,. ı•ı + •hrtml ......._ , Belediye lsthn.Wr lflerl macmrıtt!O 
b7edu' .. mDtlllt lılr bn ........ da KadıldSytlDde SöğQUllçepnede 29, Altı 
lıMırhyo...,.. AJımn f8flm ba .._ 

1 
70r&gzmda 27 dUkkt.n ve b!Danm ..., 

mc~ ~il 11' ~r. Oalan ..... ,. Um1lk t,inl tamamlamıgtrr. 
dar llalrll. mDllC!awls " ............... Diler taraftan Bebek • btlnya fo-
dla .._,.. c!a.,........_ •wkedaa te>• 1u tızertndekl K8çeflu yalıaı cıa· yolll!I 

lftıe .. W •• ~ ft 1111t. I ~~mam dolaymfle yıkılmIJtır. tç t • 
+· .... ~~ tılerilmltüt. 
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it$!!~~~ 1Wll'IŞ!- i fTüii ... i!·L ...... Z.i' · 
Haaen Aaalfft U• ___._...... J N .... bol kal · d l · İOAR6 Evir ,....._ ..._. CllMlıli Akd . j ıg u esın e ıeyecanlı bır aşk maceraaı 

-~·~r~f§S- . ~nızde Balkan- Vişi üzerin~e. j I. ~~.;;)~~~~~~ r. s~~aj.:~· J 
l•J.iföi;•·Vıısruw tehlıkelı mıntaka larda Alman tazyıkı J ........... , ......... """' """ H.) .. ~.in .. ehll ••llp onıuJar., .... '..._ = ,_ 1 •ı• j car kn.ı !!iılkununo•wı kuruılnda .. ıada l'una bo)1anna inerken dil§man 

• e..-. t• ~· ::':' ngı iZ amirelliği geniş- • İngİltereye karşı plıtarlan, 'l'una boyundaki Nl~bulu kalesini mubuara et.mi l~rcll. Ydcb.. 

: e .,_ = • ._ • )İyen bu mıntakaya yen 1 vaziyetini tasrih rım Hayesr.ld de o fllroda Blzan 1 mubaaara etını bulunuyordu. Yıldınm 
girecek • .., • k . bil lıaeel'I alınca ordu ile Bluııı.tar. 7u.ııaya donilyor ''e Nlğbolu kalesi 

Basıldığı yer Vakıt matbaaM 

Hadiseler .................. , 
Ve Tarih ................. 

lskenderin 
Hediyesi 

.Parise giren Alman askerleri. 
ilin oradan memleketlerine he. 
diyeler gönderdiklerini okuduk; 
bunıann arasında kadın eşyası 
lrtühim bir miktarı buluyormuş. 
Ondan sonra. Almanlar da.ha bir 
~k yerlere harple veya harpsiz 
girdiler; oralardan da evlerine 
\>e sevdiklerine hediyeler gön
dermislerdir. Yunanistandan a
caba neler gönderecekler: Sanı. 
;oorum ki bunların arasında Ka. 
laınat reyt.ini, Korent uzumu 
!ıliilı.im mevki tutacaktır. Hedi
rıer onlarm gönderildiği kimse
erin arzu ve zevklerine göre 
~ildiği için tahminlerde bulun. 
lllak gayet güçtür; ihtiyaçların 
~vklerden üstün olup olmadığı. 
nı kestirmek de mümkün değil
~; bazan olur, bazan olmaz. 
vyle kimseler vardır ki karnı 
tok olmadığı halde yan yana 
duran pasta ile çiçekten veya f Okudan ikincisini tercih eder. 
er; öyle kimseler de vardır ki 
bunun aksini yaparlar; çiçekle, 
Süsle, hatıralarla alfıkaları yok
tur; yalnız midesile ve midesi 
•çin ya.c;arlar. Gönderilecek kim
~nin arını ve zevkini bilerek o. 
nu tam mi'ınasiylc memnun cdc
C::ek neviden hediyeler seçmek 
llarlak b:r zekfiya bağlıdır; b:t. 
tan bu hediyeler karştmrzdakinin 
a.rz:ı ve zevkine değil, tariz için 
e 6eçilir. lskenderin birhediyesi 

'-'ardır ki bun t çok ~rel bir mi. 
!l.aldir. 

lske:ldcr çok açık kalbli bir 
e:rıçti: d~slarm--. tereddütsüz. 

r'Venir; onlara bağlı kalır: on
t'?!. daima takdir eder, hoş tu. 
~ı. Hatta yalntz dostlarına 
değiı herkese kaı-şı olan itimadı 
'lkleşhurdu: ~blı.ki o devirde 
~Unanlılar arasında itimat hissi 
~ zayıftı; siyaset. ticaret hat. 
t4 iliın sahasında mcsru olmıyan 
~ltabetler almış yürümüştU. ls
(~tlder Yunan kültürü ile bes. 
ltetıQiği halde o zamnnki Yunan 
'takterinden bir zerre bile nL 

~tnıştı. Hele comertliği pek 
~~hurdu; bununla iftihar eder
dı. IIatt.a Asyanın fethi için yola 
~ıkarken bütUn servetini dostla. 
~a dağıttığı sırada dostu Per. 
.. lltas: 

- Peki, sende ne kalacak? 
~e sormuş; şu cev~bı nl-

1
- Ümit!... . 
. •kender bir gün mabede git. 

~;ibadet ederken l:mhurdana 
k..~~ avuç günlük atıyordu; miı.. 
-.cıı doduran ve bir başka dün
e_~. öteki dünya)., hatırlatan 
~"il.Ular arasında. yarın yapa.ca
tı harpleri düşünüyor; zafer te. 
~i ediyordu. O kadar ken. 
ltatıden geçiyor ve günlüğü o 

81 dar çok atıyordu ki mürecibi
h .. ~nidas'm cam sıkıldı; ta. 
""lllnül edemedi: 

i - Bunu şimdi yapma! Böyle 
~ta Y>ulunmak için günlük çı
ltotı bir memleket 7..a.ptet de 

ra yap! 

~~-~zler lskenderin hoşuna 
ı~; lfıkin ona bir şey söy. 

edı:çünkü mazur görüyordu. 
k~l'adan bir müddet geçti. Is. 
~ er .Makedonyadan aynldı; 
rı,._.a.kkale boğazını geçerek A· 
~luya. girdi. Orada arka :ır-
li zaferler kazandı. 

ot, <>:cası Aristoya Anadolunun 
llıU:'Çek ve kelebeklerinden nU. 
l....":''~ler gönderirken mUrebbisi 
~as'ı da unutmadL Ona 
~!'Uftu talanlrk (bir talan 28..1)()() 
<l~ r) günlük gönderdi. Yaz-

"A. l'tıektupta şu satırlar vardı: 
' ?tık ınibutlara karşı haeis 

lttnanrzı tavsiye ederim.,, 

KacliTcan KAFLI 

Gemilere ihtiyat. 
tavsiye ediyor 

Loadn, 25 (A.A.) - Amiral
lik dairesi, Akdenizde aeyrisef ain 
için tehlikeli mmta.kanm genişle
tilmiş olduğıuıu bildirmektedir. 

Seyrisefain için tehlikeli mmta· 
lı::a, §imdi. Libya ve Mmır aahllin
de yeni mmtakalan ve Türkiye, 
YunaııJstan, Arnavutluk, Yugos -
lavya ve İtalya sahilleri açıkla -
nnda bazı muayyen · mıntakalan 
ihtiva etmektedir. 

Londra, 25 (A.A.) - Akdenh· 
de seyrlsefaine tehlikeli mmta -
kanm genLsletilmiş olduğunu bildi
ren amirallik tebliği ile allkadar 
olarak, bunun tf}bliğde bahl.s mev
zuu edilen bliytik mmtakanm mu
azzam bir mayn tarlasma inkılip 
ettiği demek olmadığı kaydedil -
mcktedir. Bu malumat, 11ulh ha .. 
linde bulunan memleketlerin harp 
harekatı tehlikeleri ile kn?'l!ll~
bUeeekleri bu mmtakaya girebile
cek gemileri haberdar etmek için 
enternasYonal hukuk mucibince 
verilmektedir. Daha evvel başka 
bfr haber verilmeden bu mmtaka
ya maynler dökillebilecc'ktir. 

Meksika 
Atlantik ve Pasifik 

sahillerinde 

Yeni üsler kuruyor 
Ncvyork, 26 (A. A.) - Assocl

ated Pressin bildirdiğine göre, 
Meksika hilkfımcti AUant.k isahi
llnde Tampioo ve Obrcgon'da ve 
Pasifik sahilinde de Mazatlan ve 
Minzanilloda deniz üsleri kurmak 
için 14 milyon dolar tahslıı etmlf. 
tir. 

General Gort 
Ceb. · ··uarık vali ve 
kumandanı oldu 

Londra f5 ( A.A.) - Mi.istem. 
lekeler nezaretinin bildirdiği.ne 
göre, lngillercde antrenman mü. 
fettişliğine getirilen General 
Liddell'in yerine, Cebelüttank 
Yaliliği ve başkumandanhğına 
General Gort tayin edilmiştir. 

Hatırlardadır ki General Gort 
harbin bidayetinde. Dünkerk'e 
kadar Fransadaki İngiliz seferi 
kuvvetine kumanda etmişti. 

-12-
Cemli Sermet zengin döşeli bü. 

yük yazı odasında çalışryordu. Bu 
ideal bir çalışma odasrydı. Penc~
releri biraz küçük, duvarları işle· 

meli ve her taraf yağlı boya idi. 
OdAnın dört tara!ı..ktitüphanelerlc 
çevrilınl3,. yere setıl tamamen öl
düren kaim bir hah serilmişti. 

Cemil Sermet geniş yazı masa
sının başında muttasıl yazıyordu. 

Hemen önünde büyük bir Japon 
vazosunun içi kri?.a.ntcmlerle dolu 
idi. Odanın köşelerine zamanm 
büyüklerinin resimleri uılmıştı. 

Mektep hayatma ait muhtellf re
simler kütüphanelerin Üzerlerine 
yerleştirilmişti. He.men her ta -
rafta lter lisandan gazeteler, mec 

mualar göze çarpıyordu. Masala -
rm üz:erleri kitaplarla, gazetelerle 
doluydu. Bu muazzam ve artistı"k 

dekor. tam bir mUnevverin yaşıya 
bileceği yC'rdl. Cemil Sermct bu 
dekor içinde hakiki mevklini bu· 
luyordu. 

Necdet, Cemil Sermedin yanma 
girince garip bir his duydu ve iJk 
defa olarak Şilkranla kC'ndi aı a • 
smdaki, Şükranla, daima hayatı 

dcnl&ler tizerinde geçmiş, hisleri 
biraz kabalaşmış olan kendiflinin 

araamdaki uçurumu dilşUndü. 
Cemil Sermet bir yabancmm gir 

diğinl görünce yerinden kalkmış
fJ. Genç adam evvela muhanirin 
çok kibar tipe malik olduğuun gör 

• ettigı ta dırde Önünde Wİİl\la CD me~bur \'e hllulı tUuharebelerltııJC;ı blrJ cereyan ed&. n 1 zam yor. Yıldırımın galip 1tcldJğl bı.ı kanlı muııar.- csna.sında Nlfbola ka-

Macar naibinin Hitleri 
ziyareti • 

Berlinde bununla 
alakadar 

gösteriliyor 
BerUn, 25 (A. A·) - Yan res.. 

mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
Macar naibi amiral Hortlnin 

Hitlere yaptığr ziyaret Berli.nin 
resmi ve yarı resmi mahfillerinde 
büyük bir alika uyandırmıştır. 

Alman hariciye nezaretinde bu .. 
glin izhar olunan kanaate göre, 
bu ziyaretin Balkanlarda yeni ni
zamla alA.kada-r olması pek milm· 
kilndilr. Mncarlstanm da bu niza. 
ma i§tirak ettiği Almanlar tara • 
fmdan beyan olunmakta.dır. 

Bu ilk ziyaret vesilesile herhal .. 
de bu senenin ilkbahar seferinden 
çrkan ve Macaristanı aJAkadar e -
den meseleler tetkik olunmuştur. 

Bitaraflık kanunmıun 
tahdidatı Bulgaristana 

tatbik edilecek 
Y&.§ington, 25 (A. A.) - Reisi.. 

cumhur Ruzvelt Bulgaristanla Yu 
goslavya ve Yunanistan arasında 
harp mevcut olduğunu ilan et -
miştir. Bu suretle bitar:ıflrk ka• 
nununun ta.hdidatı Bulgaristana 
tatbik olunacaktır. 

•Tokyo, 2:> (A.A.~ - 1sUhbarat 
t>G~un -neşretttıt 'ream1 bir teğ. 
fJMe, Rusya ne J'aponya anurmda ak.. 
[cdOen blt.a.ranık paktınm he:r iki 
tarafça tasdik edilmesi tlzerinc bugün 
mc.rtycte girmiştir. 

• Knblrc, 25 (A.A. ) - Bugün bu. 
rada öğrenildiğine nwrıın. • Llbynd::ı 
bu aym ba§ında eslr edilen general 
Oconnor §imdi merkezi Italyada harp 
esirleri kampında bulunmaktadır. 

• Londra, 25 (A.A.) Kral bugUn Bu 
kin~m sarayında Amerika büyük 
elçisi Vinantx kabul etmi§tır. Bu ka
bulU mUteaklp Amerika bUyUk elçisi 
\"e bayan Vinant öğle ycıneğinl l ral 
ve kraliçe !le bcrnbcr yemişlerdir. 

• Vişl, 25 ( A.A.) - Mareşal Peten 
bugün İsp5nyıının Fransa bUyUk eıçı. 
si De Lckcriknyı ltabul etmT1;1tfr. 

Fransaya bazı lesinde geçen çuk beycanJı ı.ır a)k mace'°'"ın' ele nlan mUbarrlr, bu e.. 
ııcrlnde, f'ran911 kralının karcte~i meıtbur "Korku!lllı. dan,.m koyna.odan 

musaadatta 
kaçıp :sı;-bolıı kaleetir.f' iltica eden dUnyAUm en ı;Uzcl bir kadınını ..ıı.. 

bulunulacak 
Lood.ra, 2:i (A.A.) - Geclkmi§tir. 
lı"'rCUJ81Z hududunda bulunan mUsta. 

kil Fnuıaız a!!Ul.Sl muhabiri bildlr!yar. 
Al:nanlnnn bugünlerde yapmakta 

oldukları tazyik neticesinde Vf§l htı.. 

kQmettnde deği§lkllk yapııması ihU. 
mali vardır. Dikkate §8.yan olan nok. 
ta Berltnln bu i§le hiç aJAkadar değil
ml§ gibi görünerek bu huıruatakl mu. 
cadcl9yi Fransız gazeteleri ile Laval 
taraftarlarına bn'akmqı olmuıdrr. 

Almanlar, La.valin phstyeU etrafında 
Fr:uısacia htılA çok dedikodu yapıı.. 

makta olduğunu ve bu sebeble tekrar 
iş 00.~ma getirilmesi için zamanm he. 
nnz ıni!.salt olmadığmı takdir ediyor. 
!ar. Şimdi Almanlar Fransa hariciye 

i 

nl'ye çıkanyor Bu kadm klmdlr'l Fran!ada.rı nl~·ln kaçmıştırf Türklere 
ned"" lltka etmi:ı ,.,. Tilrkh·ede kimi ııe~ ,.c en sonunda ktmln ban. 

çeriyle yaralanmı:ıtır~ 

Bu esrarengiz aşk macerasını 

ÇOK YAKINDA H A E 
Sütunlarında okuyacalısınrz.! 

.,.. •••••• v ........................................ . 

Düsündüôüm Gibi 
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Matbuat Mensubu 
Bayanları nız~ 

nazırlığma De Brlnonun getL-flmesl Milli müdafaa i~lerlodo laz.lfe 
lebln:':e gayret sarteunektedlrler. La.. y 

tün '.l'ürk kadınları gibi büyük lıir 
tehalükle ko~ğız. Fakat bu ftl" 

zlfeyc teker teker ko~maktansa., 
matbuat bhllğtndc toplanarak a
rammla konu~amızm faydalı ola
cağı kanaatindeyim. Birçoğumuzun 
eli Jmlem tutar, birçoğumuzun da 
dJll söze yatıktır. Böyle günlenle 
kalcmlmlzlc, dllimizle, 'kollanmızla 
biz de bu mcnılchetc bir hizmctto 
bulunabtliı iz. Hepimiz matbna.t 
blrliğindc toplnnar:ık yardım ko
mitesine baŞYUrnhm '<' milşff'I~· 

ken bize \'Crilceek vn.zlfoyi L<ittye
llm.l'tI:ıtbu:ı t menc.utıu blır knı'lmbt· 

rm böyle toplanıo:mırz \e hlrlllıtr 

yardml3 koşuşumnz dllY"r mc;lek b 

dmlanna da belkJ bir nlimune ohı· 
caktır. Ve onlar da aralarında tnp 

lanaca1.dar \'e yard'mı kom~lnt• ' 
toplu bir halde mlırar:ıat ed~· 
lerdlr, 

vale llet'de daha bOyilk vazifeler verD •lnıaia da,·ct cdllen Türk kadm-
mek hıtencceğ!ne §llpl:ıe yoktur. lan memleketimldn her taralmda 

tyt haber alan mahrillcrdc mareşal 1 olduğu gibi lstanbulda da bu dave· 
Pctenln Alman tazyikine mutavaat et. hı tehalükle kabete haşladılar. 

mlyerek hariciye nezaretine meslekten Ba yardım tşlnl organize ,.e he~ 
yetl.pe bir diplomat ı;cllreceği talı- kese 'uifclerinl teni etmek U
mln olunmaktadır. 

Dlğ<'r tamftaı:J Amerikanın Lava.ı 

tkt!dar mevkiinıı getirildiği takdlrd" 
Vl§ldekl elçl.slnl geri çağıracağını 

Fransız hilkQmeUne bildirdiği de ha. 
ber "erllmektcdlr. 

Bugnn cereyıın etmekte olan mnza. 
keffierde Almanlar Fransııya f§:al 
masraflarının yUzde elli nisbeUnde 
tenzili Uc sanayi i5Jerlnde daha 81kı 
bir işbirliği yapılmasını ve Kamerun 
ile Togo hariç olmak Qzere, 1'"'ransn
nın bOtnn mnstcmlckelerl llzerlndckt 
hllkilmranlık haklarını tanımağ"ı ~c: 

LorralıW! bUduduııun..taBhlhlnl .... ıekllf 
etmektedir. 

Buna mulcıtbfl Almanya P'ransadan 
tngtıtere kar ı~mdald vnzlyetlnt B&ra

hntıo tııy n etmesini ve Dö Gol tnrat. 
larlnn De merhametsiz~ , .. c ka.U bir 

milcadrleyc gl~estnl talep ediyor. 
Vlşlnln iyi h:ıber o.lan mahfillerin. 

de dolnfnn bir ı;aylaya göre Fransn; 
ve İspanyol devlet adamlan yakında 

yeni bir mUlikat yapacaklardır. Fa. 
kat bu mUllıkatm nerede ve ne za. 
man ynpılacağı henUz malQm değldlr. 

• Londnı, 25 (A.A.) - Bu akşam 
Londrada öğrenildiğine göre, bu ay 
içinde !jlmdlyc kadar tnglllcre Uzer.n.. 
de ve sahilleri etrafında yilz dilşman 
tayyaresi ofiııUrUlmilştllr. Bu tayyare
lerdrn 75 i geceleyin tahrip edllmJ§Ur. 

zt:ro bir komite toplanılığım, bir

~~ bayanlar da ı, almak Uzcre ba 
komiteye ~imılldcn müracaat et .. 
miş olduğunu büyUk bir memnu· 
niyetle öğrcnlyoru7.. 

Hidfs0 1erin uyanık bulunmamm 
icap ettirdiği bu ~nlerdc, milli 
iııttklül bahsinde pazarlığa girişe

cek tek \"n.lılddtlnln bnlunmadf~ 

na, bahıaamıyacağma iman ettiği.. 

mjz mcmlt'ketlmlzclf' kadrnlamnız 

mllJi mUdafaa hazırhklanna bti

yük bir gayretle k°'8rlarkea ben 
de mll81e.kdaşnn rnr1r matbuatı 

mcn~ubo edip, nir, romancı, hl • 
kayecJ, guctcci, matbaa i:;çisl, 
matbM sahibi, mntbaa memam; 
l<Utııphanccl, ldta~ı, mücclllt ka· 
dmtara, nlha.o;ıl mntbuatla alıika.o;ı 
bnlnnan kn.dmlara hitap etmek iıı
tiyorum: 

Memlekctiml1. bugün, biz kadm
lann da hlzmothm lhtly~ gör
mekte \ 'C mem!CkC'tlmlzln maruz 
kal~ğı h<'rbr.ngl bir tchllkodc 
başanıbllct'eğiml7. nzlfclerl almak 
iizere lc; ba.,rna çağrılmaktayız. 

Biz matbunt mensubu kadınlar 
da b!ı da\·CtC' hl(' silpbesir. ki, hli 

Benim bu ça6'1rı~ıma ce,•ap \CJ'

miye~eı, ' c llnsm Ilirllği binasın. 

da toplanma~ gclmlyeaek tek 
ml\t!luat kn<lını bulunabtleoeğlai 

zanne:miyonım .• 

Suat Deu,1iı 

Ortasarkta .. 
Yugoslav kltaları 
Mihver~ karşı mücadele 

etmek üzere 

AHRETTEN 
~ a sıw belki çok miıhim şeyıer 

söylemek için geldım. Bu sözleri 
gülünç olmadan söyliyebilmcm : .. 
çin benim de kclimelt're sizin gi. 

bi sahip olabilmem 18.zun •• Fakat 
bunu )apabilecck vaziyette değı ~ 

lim. Nihayet ben bir bahriyeliyim, 
senelerini deniz üstünde doldur -
muş, biraz sertleşmlı:;, belki d" 
ke.balaonrş bir insanım. Sizden r:.. 
cam, beni olduğum gibi kabu1 ' -
din, acemice söyliycccğlm sözlere 

göz yumun, ve şekillerP. değıl nı

yetlerc gör<' hUktim \•erin. 

Yugoslav kıta ve 
tayyareleri 

Kahireye geldi 
1 

. . . -
) c ) ~ \..._.) ~----' 

·57· Nakleden: IV1uzaffer Acar 

dü. İnce, birnz sararmr~ solmuş bir 
yU.zü vardr. Büyük gözleri, mun -
tazam ve ciddi hatları insana der
hal korkuyla :;arıııık bir htirmet 
telkin ediyordu, 

Necdet bu adamın çok ıslrrap 

çekmi.:ı olduğunu ilk nazarda gö~ 
müş, fakat ayni adamm çok mü
cadele etmiş ve bilytik bir fırtına

yı atlatmış olduğunu farkedcme -
ıniş(i. Bu fırtına çok §İddctli ol -

mue ve Sermedi hakikaten harap 

etmi§ti. 
Cemil Sermet belki yilz kcrı> 

kendisiyle mücadele etmi~ ve va -
ramadığı saadetin verdiği ümitsiz

lik içinde belki yirmi defa o me~ 
um ölüm oyuncağına C'l atmı • fa. 

kat hC'r defasında da sevdigi bır 
insana verdiği sözU hattrlryarn.k 
menfur tC'şebblisündcn vnzgeçmis 
bir<;ok dt'fafar dn eski hayntma 
dönmeği tasarlamuı. fakat ümitsiz

de olsa, sevgisi buna mani Jomuş.. 
tu. Mukavemet etmesine 11ebep 
mücadelenin henilz bitmcmlı:1 ol -

' duğuna dail" kine yerleşen kann-

atti. 
Necdet biraz mahcup ve heye • 

canlı bir holde Sermede doğru i
lerledi, söyliycccği sözleri dı.işünü
yor ve sıkılıyordu. Nihayet: 

- Beyefendi, dedi. Muhakkak 
ki beni tanıınr) orsunuz. Fakat i!

mimlc beni hatırlamanız lazım. 

Ben N'ecdetim. Yanıkderedcn. 

Doktor Nazımı hatırlıyorsunuz de -
ğil mi? 

Cemil S rınct biraz soğuk ı. 

masına rağmen büytik bir ncza 
ket'" b:ı.hriy<'liye yer göstel'di: 

- Hana şeref veren ziyaretini
zin sebebini hE:'nüz bilmiyorum. 
dedi. Fakat sizi isminizlt' çok iv! 

tanıyorum. Blhassa merbut oldıı -
ğunuz muhterem doktora karşı 

bUyük, çok büyük bir se,·gi vP. hür 

melim \"ar. Yalnızca onunla ala -
kah olmanrz: bile bütün emirlcri
r.izi yepnc getirmem için kafi bir 
sebeptir. Buyrun. siz.i dinliyo -

rum. 
Ne<::dct bir an durakladı, yut • 

kundu ve sonra kar&r vermiş in -
sanlann haliyle N>ze başladı: 

- Sennet bey, dedi. Biz biri· 
birimize karşı hususi bir vaziyet
te 'bulunuyoruz. Ben bugtin 00...... 

Cemil Sennet hor zaman vnl 
süküneti muhafaza ederek baf;ır; 

l.'ğdi. Henüz ne neticeye varaca· 
ğıpı kl'"tire.,..c-dığl bu görtişmede 
muhakkak f)ükranm mevzulı.,hı.ı o

lacağını takJir ediyordu Nece · 
devam etti 

- Şükı.u1 r •ırııp cekivor, Srr
met bey ... 

Dedi. I~ ndısmc o kaaı:..r hiJ.kırr. 

olduğunu zannctmcııin ra men 

Cemil Senn t ku ilk bır fen • 
kopannaktruı kendml menedNrıc 

di. Basr dönüyordu. O zamı.na ka
dar yalnızca kcndino snkladrğl ve 
hiç söylemek istC'mC'diifi bir cüm -

leyi gayriihtiyari n~ındnn kaçrr • 

dı: 

- Asla dedi. ŞUkra.n hula, 
hem de Sok ha.ata de~I mi? Ah. 
esasen ben bunu tahmin ediyor -
dum ... 

fialıire, 25 (A.A.) - Yugoelav 
!.r ' rı ve tayarelerl mihvere kar
Hı ·ıcadrlrıd<.' direr mUttcfik k:.ıv
\ <:tlPre iltihak etmek ilzere orta 
çarka gC'lmişlerdir. Bunlar halk ve 
müttefik lutaat tarafından hara
retle kcr§ılnnmrşlardır. 

ir ingillz filosu 
aha 

Cebelüttar ktan 

!1 denize açıldı 
La Lınca, 25 ( A A.) - Ofı. 
İng;lterenın Arkrovaı ve Ar. 

~ tav) are mılcrıyle R.anown 
rhlm. ~hcffie'd kruvazörü, di. 

w 1.:r bir kruvazör, bir tornido fi. 
'oti'l sı \'e Üt.! d nizaltı CebclüL 
t rıkt-an Akdeniz istıkanıetinde 
hareket etm;~tir. 

Dığer taraftan Cebelüttarrkta 
muayene için bulunmakta oıan 
tsnanyanm Urcıi- ve Mariavic. 
torla vapurları da deniıe açıl. 
mı~lard.ır. San • Sebafstien va. 
punı İngiliz maka.matı ta.rafın. 
d&n~. 
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NeV)'ork TaYDUe cuett.NI aDQ 
JC.nolula Jlullüa autuld&nadu llallı. 
19dere1' clt,nr ld: 

4'MrikN baHıdle acdroa ll••ıa 
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Loadra, 26 <A. A.) - Dally 
Sketch'in bildirdiğine göre, ha;ya. 
ti ehemmJyetl balz 1en1 semt ka· 
fileleri al'IZUll tıa,UteNJe ıo~ 
mektedlr. DffJs yolu ile ta~ 
ve cephane akmı dlllmaıına ıııllt • 
hlf ıa;yretlerine· rapen f.,ııusı 
olarak tng11tereye vanııaktadır. 

GENtLf;RIN Qf1Lıı; BAIJNDE 
8&\'Kt KAlf.Aaı?f 4 000811 

Nevyork, 26 (A· A.) - Gaze
teler, hariciye nazın Hull U'J ~ 
ri)'t ....," tJbey Xııo~ ~md.aıı 
BGylenea DUtuklan 4>G)'tlk biti$ .. 
larda nC6rediyarlar. 

Gazetel0 ri'l ve radyolarrn tef • 
s!rlerinı s&re, lt'JlalJerbJ ... , ... 
halinde eevki m••leue dair Yle 
kında blr ka:-ar verileceğini bu 
ıuıtqlar ptonnektedJ.r . .ı\JPrilıı 
bUkfınıeU Gallup sıı!l811t1Nhıln 
80ll )'•r>tılı ankftt.!n te.tıi altmda 
kalmıştft'. 1leylerta ytlsde yetmltl 
İagtlterealn vuty.U lmttms M• 

uı. ı•ldllt takdirde ~rtb •'· 
1'l1 Js.ntı ııqltlııUıı lelabade buJp. 
nıuıttur. Pi.ter tarattu cuetoı.
rin aahiple?i de hlllı~etin vere " 
celi htr t11Plt1 ka~an mt.l•P.heret 
edeeelderlnl vadeyhımif1MllP. 

D~vnln; FAALlYı:ı1 1000 
MiLE KADAJt U7..ATILDI 

Va§ln~ M (A. 4 .) - Rus • 
velt ıueteelltr to,laatllnula "'P' 
uiı H,.natt.a b!rletık Anterika • 
ıım buıUn Ucıret ıePll k.ıtlelen. 
ne blmaye vermeli dllftlnJae4lıt.
nl ııöylemlftlr. ftunelt bftleler 
ha.kJımdakl ııoldalnaurmr ._.. ., 
deoek tefıdrlerde bulwuaütaa 8 
tıu etmlt fakat bir buçulı ... .. 
d rıbert bltardıtt kol'UJUia .. . 
mur d "vriye gemnerfnlıı 4tJantJk 
sahillerinden 1MO mll meu.fe)-e 
kadar Jıareketlerde bulundufuau 
aiSv lemlttlr. 

Ruwelt 1"" ıueteclııbı 11ı&Hae 
ver 'iti ce<a'>ta devriye h•'!'eket • 
Jeriıı'n ıtentz'erde garp yan kilre· 
amin !"IMafaaın ~a ettlr'tlt nhı-
pPtte uzn.ldara götnrOleeelbd .:ly 
len1if \"e devrircnta hlr kafile ,ı ... 
temt cılm!ldığmı ehemmiyetle kay. 
detmı,ur. 

RUZ\rgY.'t'fN K.ı\R 81 
va,ınırtott. H (4. 4.> - tyt 

ha'l-"r illan Va.şin~ ma'ıfllleriQıo 
de dün •klaa '6ylelıdttiae ,ere 
R11welt ••Amerika hftalltbaMlia • 
dan. lnıtlliz ıteı habı:a" g«Snde~ 
len Jı..., mabent'81ııla hJJNy.a 
hakkmda bir brar .ııa..tır· Bu 
hususta futa ma1ftmat almama • 
ml\~la beraber J\unelUn h•'l' 
matsemeıl ullletlft vapurı.n A •. 
lantfkte Groen1a.nd& veova htanu .. 
ya kad:w belki dı ilk 1.000 ınil me 
ııı'.lfede .Am•l'llıaa hU"Jt setnllPrf • 
ıı'.n Jıfnuwes• ıtltma aJ11tak n~e • 
ttndı oldul!ıı M"ttetll!llJe~tıcHr. 
Ruzve!t bu karan Pe deınolırut • 
lerı ya~ val(llerl tutmü hu • 
BUSUfl~ll Amerikan bOkftJaettnh! a
ımnt tir şekilde nvret l&l'fetınr. 
dl'-1 hakk'!ldıJd tenkitlere eeqp 
vemıektedlr, aelsfftnnflu"'1'1 ya • 
kn-tarı az zaırı"ıı fefnde ook 11ev • 
lere tntfnr eı'"mest lAaımsclcUIS
ni söylemlf!1erdlr. 

Büyük Tiirk Geceai 
BtJf)k TQrk ~ "-ıtln 28.4.JHt 

tarlbJnde Cumarteei aqamı Talulm 
Beled!ye ~ yapdacaktır. 
Salon nat 20 de afduak ve prorra,. 
ma be aaat 21de1*fl~ktır. 

-0--

ld ~ ft ltaaJu ........ llwftUerl 
qQD o:ıldlt11ya ~ tıuıuau
JWl&r. 111 maJtmlt ..,. m.llllllude 

.., .. oluadulwM '°"' &lan'ul pı. 
dl~ ... ,...,ıp. Teb. 

rullı.kl bıWs landlOılu yt "'""' ım. 
dud•.a Mr an arta.ıı loıDll Jnl~ 
.. aUi Mı' ..... dGf'nı•ıa t&&n"U-. 
ou ~ ,.~ mlt.lıladlJU 
demi' MNlreu.1Jadıe ~or1ar 
vt be)'JcUklt _.. .. ...._,,. ... 
ktdlC'ltk ,.., u .. IWnklUt buluzaıq.. 
1111& mar.t olu,mar. 

DSSSIYS ()Jf()l'f P& JLUP 
J.onıır., H (.U.) - R6)'ter ajq. 

1msa Ha,...._ndlld •nulll AfrJl&a 
)N\'ftu.rt .. ,..,. b~ •Wl&t:ıf. 
..... tıUdfnl ... IJ6re, ~ ıınuı.. 
... ~c 200 ttaı:rae "hnU.tttr. Talcrl 
.,.. GtO .\frtaldı dıl ..., ed.llmtıtlr. oı. 
... IOG elllrla de phaek ben oldutlJ ....... u,.,.. 

TKABLUS ŞtDDl2Tl.ll 
BOMBALAN Dl 

... lre, 18 (AA.) - B.B.Cı 

~iz bava kuvvetleri ortı.prk 

k11111ı.ncJanl~ b._al tets111t: 
2'-11 ..... ,_..ı ıa.wa qya k'fV• 

ve~rtne memup l>lr bombardıman 

tayyareleri Trablua tı&orlae ıtddeUl 

tarl'Ua'ar PPııutl&rdP'. .A.DtrepoJar, 
n elem t.a,,.,.ıen JsMcarian ve hD. 
"met.e alt laia&lar tıacrtne tam bil. 
latUer n1tıoıwuauıtur. 
JllffVA il~ TOUVK 

G.AaJlft7,0ınnmAJI AS 
........ ti (A.4.) - -......qı 

~ -takı-dılkt .... .,., k1,l'I 
veu.naua •...U ...,.,._ .._ tnıı. 
ua llllTYeUenu. 4'11& ~ oıouau 
ıtrQıoltl&~. 

Ruzvett diyor ki 
va-.ıto.; • (A. A.> - ltuı 

velt Beyaz Sarayck Jrencllalıtl tılya 
rtW pin 4ıaMik•ld Abefa 
eeml;yetl lllllV tunları IÖflf!DÜI 
ttr: 

.. - JIN'btn bugtlnıdl l'&ftıll-• 
ına llHlftkkat 11etleelert ne otuna 
..... y_.. .alJetiala bıt.Us1'Uni 

....... bUtUalllital ilürUd -4• 
rö •aalf• ~ ..... • ,.... .... ..,......y.,. 
nfltaıt ~111erfklnın dostluğuna ve 
~illa stvenebillr. Bfz, leea 
'9'ils .......... htlrriyetlertni mu 
clltu •d• .ıtıetıerı nailJnllU~ o 
tu bllıtıD ıuddl yardam )'apm&J.& 
karar vermJt btalumı)'Orus." 

Almasa tanareleri 

Mallaya tekrar 
hucum etti 

llaffa; 28 (A. A.) - DUn 81f t'! 
den ,.._.. net"411• !'Mal$ tellllf P-...... &iri ISiledu .,..,. 
4Qalaa ı.,,arelerl ~Y~ Y•k111 
qlvla da bUcQID& ı~eaı1tler 
dlr. l'akat ayni JllDOn Üf8ml kuv 
ftt1I Wıi 4tlfmaa hava ft1cıa Malta 
ya htlcum •t.m.ı.tlr. Tayyareler he 
4efllri taa.W tqeülerl ile aydııı 
!attıktan 10Gra boalh&Jarau atm11 
Jaııdır. frojoktirler ve Tayyare de 
fJ 1-.t&ı71lan Jserıaen faal17ete reç 
~erdir. Bir ~k yerlerde ıthıala 
ra a.C binalar haaara ufraınııttr. 
J'akat ae.,noa •>·lat )'Oktur. !)Of 
l'allıll ba ...,... '* klfit UOUl1I )'&p 
ıqtu. Avodanlus ltarü•te ıcst.l 
11 Jibl dotl bat&ryaWıııau ela dUt 
maııa attı aoınıetır. 

Sovgeller 
'Ve Balkan 

va zigeli 
A1m&BJ8 

Sovjetlerı içli 
pallia ..... ,, 
teplll .... , 

Fon Papenin 
terr. asları 

Loa4n, 16 (4.A.) - Uyter ajan
aaıııı d.plomaUk muhabiri yazıyor: 

İngiltere Kralı 
Biiyil)c hayram 

münaaebetile 

Avusturalyaya bir 
mesaj gönderdi 

Sldney, H (AA.) - ''.Anzak .. lar 
günU adıyla marvt lıO)'tUl Avustralya 
ı..ayramı dUn memleketin ller tarafın
da teis:.~ edllm..l~Ur. Yeııl blr Anzak 
orduı:uııun S.lliaAl&•da lalU'p etme •• te 
olduğu btr sınıda teett t-dtlen bu sene
k bayram çok heyecanlı olm\Jitur 
Sldn~ yapdaD nıerullr.t m~ 
l.aJabalık tıtlrak el.ın1ft1r DUn sabah 
bıırp ölUlcri A.bldeslııln bulunctutu 
ınakbltrde '° btıa kip &Qplaurall A
VUlltnı!va mı.h&Plpleriııe filkran borç. 
lamıı öclemlıılerdlr. 

CeD'Jb! Y•ııl Oa1 vau.ı Lord Vake. 
hurst bu mlllt ba!~am mUnercbclile 
bir nutuk irat etmJttr. Deniz ııtın 
memleketlerden bil'90lr m ... jlar geı.. 
ml§tlr. Bunlar arasında İngiliz kralı
am ır.e1ajı da vardır. 

Yunan harbi 

Alnuusyaıım ynkında garpta yap. 
atak ut.ed!tl b.an:ketlert tayin ve te~ 
bite )'araması muhtemel oıan bir t.a
JslJll rr.U.akereler Partate cereyan et. 
tllt blr ııırada YOD ltlbentrop tarktald 
aya.at ve beıkl de ukert taaı ruz bak.. 
IPJtda AIJQIJ)'&Dm Koskova ve Aıık4-
ra bUy'1k et~ert von ŞulenJ;ıurg ve 
von Papen ıle 1 Ufarelerde bulunmak.. 
tadır. &V'fttler btrllltn!n tutacatı 

roıun Almım pllal&rı tızertnde aon 
derece mtıesslr olae tında fUphe yok. ( ... tanlı 1 ulcle) 
tur. 11u lt!barla Mo.kova."UD takip et.. .ICpir orduaunun tı>~l;ın obnaın 
IMld •n styade muhtemel olan ıııyıat netlONinde Btırbest kalan AL 
llarek.at battım anuyabUmek tç1n Sov. manyanrn Jl)pir dekiordueu da 
yetıertn 10D ıaııı.anıarda yaptıklan Atinanm fimalfnde harp et.ıııek
n-1 bernat 11e bıalı tıa..ret\•tıerl göz te c!1.n Alman krtalannı takviye 
.... ~lrmek l&mıDdlr. etmeğe relnıieılerdir. 

loYIJU•r blJ'UllD1D AJnıae,a ile ak. Kt11dr~, !8 {A.4.J - Son ha· 
dettltl ae1eml tecavtz ,.lıtuıdaı; IO'I. berlere göre lnıtliz • Yunan kı· 
ra yaptıtı ea manidar hareket ıeoen taatr m~lerini muhafaza edi· 
Udacttefrtn<M karfJ!tklı bir J&l'dDD yorlar. İngiliz • Yunan krtalan 
pütı yapıtmaat bwnıaunda Bu1prta. arasında yarma yoktur. İngiliz 
~ flPMlf oldutu tekltrUr. lloö~ aol cenahı, Yunan aat cenabı u~ 
vanm, böyle bir mtıahOdt atedllem.- aıkı bir tema.stadu'. 
dtğl ütkdlrde, Butgartstana bazı !ktı-- LoMro, 16 ( A.A.) - B.B.C: 
.adi a.nıa11nıaltr mulcablllıl~O teJI t11- Atini. ra.cl)'QIU dün. sece harp 
r..nı bir gara.nt• vermelfe ba%T1' bulun- ha.beri vermeırJıtir. 
dugu menuk haber alan ın&htlllerco YL'NAN .ıt"1BALDON 
Deri ıılirülml!§tU. GENÇLtOI!! HtTABI 
Dıı>ıuıar bu 1ld teklife de kaı;.., AU..ı t8 (A. .&.) _ B. B. C. 

ıaaklı blrrr cevap vermlflerdt.r. Buı.. Amiral Sakelamı sençliğe hlta~n 
ıar bUIJQmeUDID martta AlJ'llP kıta. demlftlp ki: 
laruıuı Bıılprl.ltaııa ıtrme.ı bakkııı- - Mağıtlb olm&drk. Son altı ay 
da verdııt kaıu Sovyetıert oıdukca da btıyUk bir lmparatorluiu ezdik. 
lbt~ ve Moakova btıkaaıetl 100 milyonluk bnşka bir lmptı.ratQr 
A.la&Q .. ke1JerJıaila tQJl~dan Ju &l'QllUNU 1'ançerJedi~ iefn 
trauit 1UreWe geçısıulnıl Dına.ade rlcat ettik. Rlcatlnı!ı nıuvakka.tbr. 
•Wlt lçiD Macar hftOIDetlnt de tak.. arbe ~ am edecetız, 
• etmlftır. 

BilJlu yıUteakJp, l'\ııosıı~m ı.,_ INGİJ.İ! GAZmJ;LERlNtN 
Ult..11, arltettııde bu ıııemJekeUe blr MVTALEAL,\Rl 
acltml teı:avOI paktı f&Pdtlllftıl'. Sov. l.entlra, 28 (A. A.) -Taymlıı ga 
yc.ı -, Yugollavyaam ~a.ptılJ barbl zetcsi; "'İmtihan qatl" başlıJt al 
m.,n& .,., barelcet olarak te Uıkl et. tında yazdığı bq nıakalcde diyor 
ıpkt.ed1r1er. Bu menaJeket eıan &ov. ld: 

Jttlerta bOUJD tevec:cUhOtıO muhafaza BOtthı dUnyanm ~ Yunanfstan 
tdl)W, Jılenuubaba aıualledeıdll •"- hldlaelerlne 9"rilm!ş 'bulunuyor .• 
dilldeD ~ mDddet &ıce ~ lmpuatorlufun duyguau korku de 
1'111.cıer arum\;Ja blr ''Qrıılıklı bite. fU, lftilıardır, Eu iftihar, lmpara 
ratllk Ye Conıpn)ıoulo11,. pütı tmıa. torluk kuvvetl~rinin kahnunanlığt, 
laDAlııtrr. '8U pakt Dd memleketten j Muusam ve ku.tah bir İmparator 
blrln!lı bir tecavOz Qrf181Dd& .urtık. I luf.m kuvvetlerine k~ ya.pdan 
.... blıac•lt bir mldltaa bartıt ibU. mu.kavemetbı ve bu mukavemeti 
ıaall doıplf edUmektldlr. eanlandıran ruhun verdiği iftihar 

lllttllt ~ ... ka ...,.tlerla dır. 

Udaeıt.p1adl .., ,Utma UtUıalca Taymts KUeteal, harb i&tthaalltı 
d&ftt tcmcq\ " 1111 ttklUlla Nd40ıd11. JU artırmak tgbı bir nıı.ıı arttınlan 
tu ıS& Uta edlım,u.. llu SUM1-ia gayret Uurinde duruyor ve dJyor 
llfMJ ka;rtl)'IUDia AJzııanJarm go)S JU: 
canım aıktıtı sanaedDmek~edlr. Bu İçindo bulunduğumuz an tek bir 
1ıtıt1t..ıeı .,.,,.u.rua. millftr dnletıa. ruh, telı bir pim lcab ettlrtvor. 
riııJin bofUU gtııa.e de, dalma tı1U. Harp k&bineainde, tdare makanıla 
ı.ldı ttr 11,...t t.MiP -e~UJ'.nl gölttr. rmcla ve endUlltride )liç bir ıevşek 
qektedlr. Bov,.u.tıı bU JOlda devam Uf•, bJg bir muvaffakiyetalzllğe 
etecekiert ve fbAdl AlmaDJ& taratm. 111U.amaha ptermlyecek olan ye 
• a.a bueuatarcs. llthııllG edlltoe1' Dllmeı bir u1m. 
olurlAnla verecekleri cevabı gene mOn Deyli Telerrat ıue.tesi de 3öyle 
lıaalNn BOV79t mentaatıan balaıllm. dlvorı 
dan kararJqtıracakları bedllıldlr. 8'»v Alman propaganda malinc:::l Yu 
,..uer btrl'#fPID vutyeU bakkıpd& naniBtan ve Balkanlar vazlyet:nı 
J'&pdaet&lr en dofru t&hmill budul'. dahıı ıinıdiden latilhrlara bql&mJ! 
A..upa mmtaa.a ba~~ ile "°"• ve yeııi kelime oyunlarma koyul 

yet.1er1• Japoelarta J&Pt.111 tlltanfhk n•uob:-, Almanlarm bu yeni rrop& 
paktı var-. Japon patelertllln tıu r;ııncfaıı Pudur: Muharebe arUk Al 
püt 1aarP8lQda ilk sQnlerde ıOeter- manya lla Blly'Jk Brit&.nya araaın 
dt1rle"1 JıarareU nıubaftuıa etnıelllfJleri da bir harbdir . .Ancak J. lman pro 
dlkk•~• de8V bir noktadır. l!lov)'ette. paran~ ıu ciheti nuutuYOr: 
rfA. ııU~la wrillnuln• deftlll devam 250 ınUy~ A~~&lmm en ataiı ya 
etuaaaafl llalllunda çım ftrclt~ert n11 Hitleruı esın ve ınu&n11dır ve 
tetnln!\t Japon gazetelertndekl alla b .. unlar 1nıillı muzat!eriyeti için 
~lı.t .. tok 1ta!ı etaa•ktecUr. i,_ten dua ediyorlar. 

• • • 
Nizun planlann tetkiki 

Nenrork. il (A.A.) "Herald 

Dllıizlerin konaeri 
DUtlı Vt körler 7 Haziranda Ka

dıköy halkevinde bir konser tertip 
etmitlerdir. Konser progranunın 
huırhklarma betlıftlllqtır. 

Uınwnt Mecliain Nafia encüme
Birlikler umumi katibi nl EvQp. U&küdar ve Beykoıun 

Anlcaracla uzun müddet nawı planJanna ait tetkikatını 
•-alacalc ikınal etmiştir. Birkaç gün,. kada!' 

'l'ı'lbun, Hzetesl, Tunaıılatandakl v • 
zlyet hakkında diyor kl: 

llter ın.tı1z1er tuıtyeı g!ltermen1!1 
~tardı dab& f1111a vasiyete dotmer. 
lercü. Fakat Almaular bu fena vuı. 
yete dtiomU;&erdir. 

K Çaınlıca J)llnmı tetkike bn•hya· 
tlbmblıl ithalltve ihruat bf•. caktl1'. Hazırlanın pllnlar Med!. 

lilderi 1QD1111ll Jrltffti Saliiı Ban. lin bu devrm.nde millakere edilc
pojlu'na .Ankaraya ıttutmı cektlr. 

o 

Bir yankeıici 
tevkif edildi y.-ufbk. 

2&1Uı Anbn.da usunea mUd. 
det kalacak ve Jtendtaf nt bvada 
bona komllıerl Mahmut Pekin 
vekllet edecektir. 

Tewftll o.a ...... ~ ,........., 
pçeulerde bir aJqua Gsel'I llal&ba1dı 
'bir WilQVQcı., llaUt 041lp acllN& M. 
rlllnıD ara ..-. lf'll4t uo Ura "-
1uu cutaıımı ~. 
.... • ,. ı '* '-.. "' Albn Flyab 
-~ ....... ,...... ..... 

1 
Aıtıafl ......... 

.............. 14 .. ,.... -- Jlı4'tfltr. Dan bir altıma fL 

.... ,. •"'9Mla r'ml••• .. ,.a n Ura 10 kurul. külçe aL 
adliy,.,-.:. ıcvıcu eı-.ıuım. • tınlll bir pamı İle 8lf8 Jmrgfta. 

Peynir iıtihaali.b 
çoialblacak 

Db peynir mUeta.'ıallleri mm. 
taka ticaret mtıclilrltıttıncSe bir 
toplantı yapm11tarcbr. Toplantı. 
da 18tf!uıalltın daha fula arttı. 
n'ıum lmklnlm ~-. 
tir. Petniıallw t.wmlltı arttı. 
racaklarmı vaade~. 

Bu guete fUnU Uive ediyor: 
tngtllzlerln lnADea ve harp malze

nıeal ltl-rlle zayiatı bUtilD lngUla 
kunetıerlne nlsbeU• nncak kOrUk bir 
)1111de tqkD eder. Nullor J:gt deDl. 
Eine laınfe'el'dtr. Fakat ıerek tuan 
gerek mılzcmece çok rtıksck uytat 
tıabaınna oraya varabtlmiflerdlr. Hal.. 
bukl lıırtıizJer Yuatnlltana yardun 
etme'cten lnıttna •tmlf olaal&rdl .AJ. 
maıılar •n-• deni.... IUlll tQtnde •• 
Balkan mUnakale 7011an harap olmak 
mzm ve bu :yoll&rm ldarea!Dl ele .. 
larak ill91'ltrdL filmdi ~enli' ut.. 
l&nDm prialndeki blıtllD memleket 

Alman ajan•ına aöre 

Dö Gol 
propagandası 
yaptıkları için 
Vişi hükumeti 

Musıemlike 
nezareii 

erkanından 4 
memuru azletmis 
Vlll, 16 CA-4.) - D.N.B. 
f'ı.nsa mllstelllleke neu.reU, neaa. 

ret erkılıımılu. 4 )'llluıek memuru, p. 
r.urel de Gol lehine propaıaada y&p.. 
lıtıııı:lan dolayı ulebDJfttr. Bwılar • 
dala blrt nezaretiıl 7'1btk mUpven 
Jıeyttl uasındaa olup Gabon Yal~ 

llDvanııu tqnpüta tdL Dtterleri de 
l'raUlll koa&'OCU, Kamenm VO prid 
Fransız Afrikaaı l§lerial tedvir ed!yor. 
l&l'dl. 

Amiral Darlan 
Pariseten 

döndü 
---0---

Almanyamn 53 Franaız 
vapuruna vaziyet 

ettiğini 

Vişi lskzip ediyor 
Vlşl; ı6 ( A. A.) - Amira.1 Dar 

lan, Paris seyahatinden IQCın.nun 
dön ııll4jtlir. Bu eeya.batine beynel 
milel bir ehePlJlliyet atf•tmelt dnğ 
ru değildir. Alınan - Fransız mü 
.Utroleri obrı~. ıra.en Pa 
M Alman sefiri elye'f!D memleke 
tlndedir. 

Vljl; 26 (A. A.) - Almanyanm 
53 Ffanq ~ ~ iJ.l'Wl& vazlvet ttiğı 
bunlardan a.ıı.uı. isim ta.kar&k Şl 
malt Afrika ..evklyatma tahsia etti 
il LekıD> ecWmettedir. Kenclllerine 
1aim ~d&i altı fti>ar 1940 hasira 
nmda Alınan ileri harek<'ti e.:.~asm 
da zapt.edilmiş, diierleri bat:ınlmQ 
tır. 

Turk • Macar' 
ticaret anlaşması 

lfae&rlatanl& busOnUD ihti~· 
larma daha UYl\lll yeni bir tie&• 
ret anlaşınuı udi için bir mucı. 
det evvel Pe•tede cereyan eden 
ve billhıre Anka.raya intikal et· 
miı (l)an tloarl mtlıalıerelerin mb 
bet bir tekilde net.lcelendili Aıaka
radu rel$1 haberlerien öirenU
QlifUr. 

Anlıı.f1ıl&Y1 Macar bilk«imetl u-
muıa Ma.carlltanm Türkiye Ucaret 
ataşesi etki parafe etmiştir. 

Esas mukavele, Pe§lede imza
landı .tan onra taadik edilecek ve 
del"hal merlyete konulacaktır. 

Haber aldıfnıusa g6re ~eni mu
kavele 20 lftilyoıı TUrk llrul kıy
metinde mal mllbadeleılnl derplt 
~~ktedlr, 

Bu anlaşır:ı muclbtpcA Macarfs
tandaıı hel" nevi sınat mamullt, çi
vi. demir aklamı, manlf atura et
yası retlrilecek ve buna m~abU 
Macarlara verUocek iptldal mad
deler meyanında bir miktar pa -
muk, yapağı, tiftik, kil lllr 'bllf 
hayvan deriaile hububat buluna -
cakt r. 

Yeni an'&flll& ile TU!'k - lıla• 
car tJcari mUnuebetlerinde bUyük 
bir lnkifaf beklenın ktedtr. Maca
ristanla bra ve Turıa tarlkile mal 
mllbs.delest imlr!n dahiline girmif 
o!dutundan plyualarmnsm lhtıya
cı olan madı'elerl 1aaa bir müddet 
içinde lılacariltandan ithal etmek 
mUmkUn olacaktır. 

delik dqlktlr ve acı duyan lıallda dolu 
dur. Alırıuılar bu balkla da. \Jlralim&k 
mecbunyeULdedlr. Halbuki 1 ter bq. 
ka tıırlU bltmlf oll& id!. KiallDg bC. 
kOm~tlcrl ortaya çıkmakta gecll<mer
cli. Alınanlar ı:mdl bu KlallDg bllka. 
metıertnlıı yardımı o1DJ&k91ZID bllt:Un 
bu !§!erle utrqmak 111ecburlyet1nde 
bulunuyOT'. l!ltOI' umumi vu!yet mU. 
talea edllirn, lngtlta teaebbUail mucip 
oldufu nıurattan ç k daha illya4e ka 
u.nc; temtıı eylemaı,tır. 

•"Nevyork Taymla., de ffS)1e df:J'M't 
Yunaımtam te1ıcll edecıek • gıta"1 

kel\DHIJI •ı:mtk IQtıı vaktlm!s olma• 
12111 tntel'dlk. J'akat va'ktlmSS yok. 
BIBMUleJJa. Y.manhJan ve J!lcedeG 
Kuta kadar btlUbl kabr&DWl aaker. 
ıer1 katı tıUyat ne tebcil Ql11e11m. 

Amerikada bir anket 

Amerikabların 
yuzde 83 u 

Harp bitmeden evvel 
Amt!rikanın harbe 

girece fri kanaatinde 
NevyerJr 26 (A.A.) - Gallup em. 

UUs~ laıafırıdan yı.pılan &DUUD yer. 
<!.f,t ı:etie lere g c Amerlkaluarm 
yllsde 83 n bu harp bitmeden evvel 
Am .. rlkarım bıutıe glnc!elt GJu1ndeo 
dir. B ı o.ı k et ıo nia:uı ile 20 ııı.saıı 

ar:ıs.:ıdıı yapılnultır. Ounua dlkkate 
ııayan .. ı: ki aynı m. le bakkgıd& 

beş ay evvel yap•lan diğer bir ankette 
reye 1,ttrak edenl ruı ancak yQzde 
59 u bu flkirde bulunmuştu. 

cebelüttarikta 
talimler 

Oebeliittarı7~, f6 ( A.A.) -
Dün askeri kumandanlık kalenin 
müdafaas·yıe a.lA"'adar Wimler 
yapılacağı ve bunlann btrka.4; 
gün devam edeceğin" bildirmir 
tir. Halk bu manevralara ift,i.nr 
ke davet edilmekteclir. 

lrlanda uzerinde 
Bir Alman tayyareıi 
uçtu fakat bomba 

atmadı 
Belfut; %8 (A.. A.) -1ncillt 

ha.va kuvvetleri umum! kararsW 
ile mnumt emniyet nezaret! tara 
ti tarafmdan bu aa.bah erkeud81l 
neşredilen tebliğ: 

Simalt İrlanda üzerinde ucaıı bir 
dllşman ta.Y> arcaine defi bataryala 
rımız tarafından a~ edllnıiltil'· 
Bomba atılmamııtır. 

Franıanın yeni 
Moakova elçisi • 

Moııkova; 26 (A. 4.) - Jl'ran8I' 
nın yeni Moskova elçlsJ Gaston Bet 
geri bu sabah Moüovaya m as& 
lA.t etmlatir. 

Davet 
Galatua.ray spor k1Ubiir1Pt1: 
KlUıbUmUz atletizm ~betiind• 

çalışan arkadqlann 30 Nisan c;aJ'o' 
lamba gi,lnil saat ı 7 de bebem,.., 
hal klilpte bulunma.lan rka ol .. 
nur. 

POLIST~: 

Büyükadada 

Atları azan bir 
araba par.çalandı 
Atlardan baıka kim 

yaralanmadı 
DUn BUvilkadada u kaltı-. 

ka.ılı bir tekilde neticel 
bir kala olmuş. ~ t 
atla.tılmıştrr. Va.ka töyle olm 
tur: 

Süreyya Atalan admda bir 
rabacı 3279 numaralı 
taşıdıfr eJJY&ları 23 nisan r.adiııcııw 
sinde 28 numaralı evin &ı 
boşaltırken, atlar bir 
ürkerek gemi azıya almı a 

Ara.ba.da kimse olmadıfl 
atlar var hızlariyle iakeleye 
ru Jwemap bqlamJJlardJr. 
ölUm arabası halinde 'bqı bot 
l8Jl arahP yJ g6ren herkea 
klll'tarmak nuıbadfyle birer 
ptya ııfmm.ı ve atlar 
ri arabayı ilkele meyda 
saat kuleai etrafındaki naı~~ 
lık1ara ça.rptmnqlardır. 

Araba par alamnıt. atlar 
ralan::nıştır. lruı nca hic; 
zayiat olmamıı t.ahkilr.at& 
lanmıştır. 

BİP. iHTİYAR R'ADIN 
ClG!\TENDt 

Tophanate oturan Şerif 
86 yqmda Selime Savut 
ki kadnı dün Tep<i>qmdaıı 
çerken, Ali Cırrıb!.zm i · 
ki ara.banın aadmeltine 
kalmfı', yere yuvarlanarak 
züncMrı ve muhtelif ..,.,..,,...,. ... 
yaralanmıştır. 

4btlyar kadın tedavi altdllı 
lınnuı. ara1>acr ~ 

BEYGiRDEN DOSTO 
Saıma.tyada 87 numaralı 

da calıean Emin oflu. 
dün ekmek da!rtı1&n ~ 
nerek dolqmağa oılrm.. f 
at bfrden'blre keınd!llni l,,re 
mısb . Burhan muhtelif 
rindcn a;ıt' surette ya 
baYKJD bir halde Oemıb 
JıaatalıaııeeiD kalıllınlı~Je: 



Beterin inand ğı \'e kuvv<"t ola• 
'llll tıuudlit şeylerden biri tali 
deıanea zönırilt ankada. 1nsa.nlar, 
laanttakt ıu' affakıyet ve ya mu.. 
\'af akıyetsizlUderini hcı,si taUe 
atfederler. Ba la ıldan l'.71erdcn 
1)1 hlr net ee alamayınca: 

- Ne yapa!ım, tali yardım ct.
llledJt 

Derler. 
ll'&ıbaki, bu, in anların ,1 danın 

ela tta ka1ma kötii bir miras
ı.., boş bir ı- fta.n 1 :ışka ·bir ~ey 
deilJdlr, D'in) !Mla ta.il ;\oldur, bt'• 
ter izi •, iş hllm('"mzıtr 'ardır. 
'te bütün mu' tfakıyt>t'il:diklerin 

lıeı>ıe · l talls kte de~ ı, bu -
'-'da ar '\131ıdır. 

''!la§ na df'l\I t kuşu }'ondu!" 
d llln bqka bi şekilde 

l<' kusu 'konclu !" d('ntr. 

ki de\'lrlerde, riitbe, nişan a• 

~-lar, p · hm ahy<'sıne 'e sc· 
;--na rall olıuılar ha~ km<lıı da 

tı&ı kol ılırdı. B tali kmıu. 
.._ nm sı d ğil, in zillPt, bin 

i• ~arası rm!ıasma ola:rak 

1 n bir JJeYdl. NI anlar yerA 
baJA, uıa üniformaları 

~I si ah bir cehalet 

nır. 

Tali kuşu da böyledir. O da ça. 

hşaıuıı ba§ma konar. Yoksa, ebedi 
bir sabah keyfi ve daimi bir gev• 
şeklik içinde ömür sllrenlertn, ev
lerde ;>an gelip uyumak istlyenJe
rln başına değil. 

Tail ve de\'let kuşu bir senbol
dür. 

Komik Kel 11.atııan merhumu bu.. 
gilnkli nosil pek bllmez ama, be

nim ne.Um çok iyi hlllr. O, otıld 

de' rhı ha& 1Ultklrlan lelnde 
cidden "aev'f IÜllDa mtiahuır" 

bir nUkte adamıJclı. Wulede bal 
1'"I dbnektell knv ıeohtrdl. 

Bir da kuınPMJUllllD rejisörü 
ıu ftmet Klmll, plyeelerde eanl 
rolUnll yaptNl Todorl. aktörlerden 
Pşekçl Agih ve cJaha birkaç ldlfl 
il bt yu ~il Şehade camllnln 
avlaınuadakl kallvelerden bll'bda 
ağaçlan altında oturuyortannıı. 

Ulr arahk alao dalmda bultlllUl 
bir lntt. Ruu. efendlnla featne 
pi Jemq. 
Eşeql Adh: 
- Batına bir 4evlot ka111 pla

lcdl f 
Doınlş. 

Hasan EfendJ fesini çıkarmış, 

' aıalyetl görilnee: 
- Ka,an, demi• pt.llyeetlk yer 

scçmealndeld ıekbma tattan dol• 
ruau l Böyle bfr ki.fa Köne1dlm, 
be1l de b8fka tUrlll hareket etmer
dlm. 

Konacak.la. iyi konıun ada.ınmn 
bltına devlet! 

Lla>Bt 

Bilmece 

kuş, Avustralyada yaşıyan 

kuşların tUyl~ri sU. için 

valhlar, bır Avustralyalı çocuk olan gardiyanlariyle iki 
aktadır ar. 

Siz, bu gardiyanla iki çocuğu bulabilir misiniz? 

Tramvay 

Alman kıtaları 

Limniyi 
isqal etti 

Piyade ve poliıten 
mürekkep adanın küçük 

garnizonu 

Dört saatten fazla 
mukavemet etli 
Atına, 25 (A.A.) - Alman kı

taları bu sabah saat 5 te, Çanak
kalenin yakmmda bulunan ve sev
killcey3 ehemmiyeti olan Yunan -
lılann Limnl ada8Jl1& çıkmıotır. 
Piyade ve polisten mürekkep ol&ı) 
küçük Yunan ıanılzonu mllatevWe. 
re kal'lı dört saatten fazla hu -
betmiitir. Daha evvelce Semen
drek adaaını ıtgal etmlt olan Al. 
ıııan kuvvAtleri Llmniye taarruz 1 
etm~den evvel bir ultlıııatom ver
mi§Jerdlr. Semendrek adaaı Llmll
nin 30 mil şimali ıarldaindedir, 

Bu mesele h&kkmda nqrolunan 
resmt Yunan de~raayonunda de· 
Diliyor ki: 

Limni vallef Karameneanfa, Se
mendrek'teki Alman valilinbı Ltm
nl adasmm teslimini Llmnl maka 
mauna emrettifini Yuuan hUk6 -
metine bildirmiftir. Alman ult.l 
matomu çal"lamba ıtıntı ıece ya -
rıaı nihayet buluyordu. Almanlar 
Limni adası muslihane teslim edil
mediği takdirde bu adayı cebren 
işgal edecekleri tehdidinde bulun
ıDUflardır. Vali talimat iltedifi 
zaman Yunaniatanm ıerefi icabı 
olarak va.zifeaini yapmak emrini 
almıttır. 

Bu eabah ıaat 5 te tayyarelerin 
~ayeainde Burnlya llmanma ıe
leıı ukerf nakliye remJJerinden u
ker krtalan çrkarmala bqJamq -
tır. Adanm piyade ve polı.ten mU· 
rekkep kUc;Uk garnbonu 1aat 9 dan 
sonraya kadar muka"Vemet etnıJe
tir. Yunan hükftmetlnin enırl mu
cibince bUttın Yunan memurlan 
vutfeleri bqmda bulunuyorlar. 

Yunan dahiliye ve emniyet na
zın Manladalds. Llmnl vallıfne ~ 
ıafıdakf telrrafı göndermlftlr: 

Umntnln zayıf kuvvetlerini ıe
f erber ettiğinize ve tayyarelerin 
himaye ettiği müstevlilere karşı 
muharebe yapığmıza dair gönder -
diğiniz rapor biltUn Yu.namstanı 
derin bir tarıda mUteb~f$ et.ıu!§
Ur. tJd 1mpantoı4$ kutr ,...,. 
eden ıanlı memlekatlmlsln mBU 
menkrbeılne yeni blr lab.lfe il&ve 
ediyor ve Limninin mtldafilerinf 
şereflendriyor, Bu telgrafımın mU 
dafilere ibllğını rica ederim. 

Amerika limanlarındaki 
ecnebi gemiler 

Musadere kanunu 
çıktı 

Bunlar icabında lngil
tereye verilebilecek 
Va§ington, 25 ( A.A.) - Me. 

busan meclisi deniz ticaret encil. 
meni, Birleşik Amerika liman
liı.rmda atıl duran ecnebi va.pur
larını müsadere ve kullamnaılc 
salahiyetini reisicumhura veren 
ka.nun layiha&Inı bugün kabul 
etmiştir. Zannedildi~ine ıröre, bu 
layiha, reisicumhur istediiti tak. 
dirde mezkU.r vapurlan lngjlte. 

"nı büvük bir. hrin tram. reye verebilmesini mümkün kı· 
kes'ni gösteriyor. Yir. lacak surette yazılmıştır. 

yerı var. öyle bir yol Y unaniatanın Sofya 
ki, tramvııy her durak- elçiıi geliyor 

lıd n bir tek kere geçain... Sofya, 26 (A.A..) - Yunantstanm 

durak yerıni siz intihap Sofy'l elçisi Plpinella ile elçilik me. 
an k, dönüşte yola çık- murlar. bugUıı hWIU8l bir trenle Var. 

naya hareket edecekler ve oradan bir 
d rak ) erine gelcceksi. TUrk vapuru Ue tatanbula cidecekler,. 

~ dlr. 

~----~------------------------------~~---------------~--------------------K a1ışık Bir Mahluk 

van d ) or kı: Ben ınegım. l3 n k pcgım Ben kedıyim Bc'n atım. Ben tavşanını 
. H ı k bunların hıc biri, ne ) .:ılnız ınck. ne valnız kôoek. ne valnı~ :kedi. ne 

at. ne valnız t v an, ne de yalnız domuzdur. 

liaydı baka! m " . bu hayvanların nerelerının kedi, nerelerinin inek nerc.leri.nieı köoek 
lavşan, neı d rının at ncrc}ef!n.in dom1,l4 ı;ıJ.<Ju~\,UlU bu~_\UlUZJ.., 

Anadoluya tasınacaklara 

ilayetin tebliği 
ı - Karadents iskele ve ll!tuyonıarma gldec1tk, beyannameye tabi yoıculardan ilk kafileye dahil olanlarm 

hareket günleri ile saatleri ve blrıecekleri nhtnnla inecekleri 1.qkeleler aşağıya yazılmıştır. 
2 - Nakliyata .1 mayıs 1941 perş .. moe gUnU baflanacaktır. 

1 Mayıs saat 18 de Aksu 

1 Mayıs saat 14 'ırhan 

2 " " ı• Ankara 

1 " " 18 Akau 

5 Mayıs Mat 18 Akııu 

. 1.la:· aa.at 14 Tırhan 

~ 

6 .. 18 Ankara 

8 .. .. 18 Aksu 

9 " .. 18 .·ırhan 

11 .. ,. 18 Ankara 

• 
3 - Her aileye kara 7olu içiD kır. 

mızı ve deniz yolu için de mavi bilet. 
ler banrlaDDllf ve birer de vesika 
numlll'lUll "rtlml.§tlr. Veeika numara
lan etu olup btltUn mı.ıamaleler bu 
numara Ue yapılacaktır. Sevke tabi 
ailelerin davetl de pne bu yeaika 
numa'1Ulile yapdacaktır. 

4 -- Her aile elindeki blletlrein t&§! 

dıtı veatka numaraemm dahil olduğu 
kattl.min davet pUnU gerek kayma
ıwrııarın J&Pacafı ta~el'den gerek 
gasef;eaekl Ulnlal'du lfrtıunelt n 
o ıtın r. 1&&tlerde bebemehal Galata 
nhtımmda eıya ve ytyeceklerile bera
ber Nı.zrr lrulunmaJJdJrıar. 

45 ten 444 (dahil) No. ya kadar Zong•JldaS\'a, Fllyos, 
Karabük, tsmetpaşa, Eskipazar. 

" 1121 den U21 (dahil) (No. Y1l. kadar İnoboluya. 

., 

.. 

., 

" .. 
.. 
.. 

1422 den 1821 

446 ten 692 

693 ten 890 

891 ten 1120 
1822 den 1859 

2181 den 2413 

1861 den 2l.60 

2'15 ten 2580 

2581 den 2848 

.. 

.. 
" 
" .. 
.. 
• 

.. 
15 - Her ane beyamıameyt verdltl 

kuayıı. müracaatla biletlerin bemeıı 

alacakUr. 
6 - Her aUe götllreceği eşyanm 

başka eşyalarla karıvmahıa.smı temin 
için ~r:k veya sandığı üzerine bilet. 
ıerlnin taşıdığı vesika numarasını o.. 
kuna klI ve bUyUk rakamlarla yaza. 
caktır. 

7 - Yolcular k&.mllen gUverte yol. 
cuau gibi seyahat ed~eklerdir. Kama.. 
ralan param Ue de oı.a yolcu almmı 
yacakrır. Kamaralar yolcular için 

but&ı.ae olarak kulluıdacak ve remı. 
deki ccktorun raporuıta oazaran Jıaa. 
ta ~ ·ılarla hamUe veya emzik!\ ka. 

No. ;va kadar, lneboluya. 

No . .)& kadar. Zonguldağa, Atkaraoa, 
Kur§Unlu. Somucak, G\lnlüce, ndızm. 
lspara, Çankın. 

No. ya kadar, ZOnguldağa, Çukırı, 
Tüney, Kal clk, trmak. 

No, ya kadar Bartm, Amura. Klıraca 
Şile, Cıoe, Ayancık. 

No. ya kadar. Samsuna, 

No. ya kadar. Sinop, Gerese. 

No. ya kadar. (Samaunaı LA.dik, Hav 
za,. Hacıbayram, Aınaaya. 

No. ya kadar ($aml!U11) F'.avza, Tur
hal, Zile, YıldDeli, Çarpmba. 

dmlar kamaralara. meccanen yerleştt. 
rilecclı:ttr Yolcular seyahat mUddetııı. 
ce ylyet'eklertnl kendll rt beraberle. 
rinde götUrecekieTdlr. Vapunm kan. 
Unlııde mevcut yiyeceklerden p&J'J 

mukabilinde lıtlfade edebilecett gibi 
yaln.z Nr sıcak çorbaya ml1nhasır oı.. 
mak Qzere lmkA.n ntsbetinde !stlyenle
re Qcret1 mukabilinde çorba verilebl... 
Ur. Kamarada yatırılan hastalara ke., 
za paruı mukabD!nde doktol'llft tav. 
siye ~f'CeA'i yemekler yaptll'ılit' 

8 - ZC>llguldaktan ve Saırıaundaıl 

trenle dahile Jidecek l olcular 1otn 
bu llmenlara muvasalatlarr gUntl saa+ 
t8 de t•enler tabr~k ettlrllecektlr 

1 1 1 '' 1' ,.ıl 1 1 ' ,d, 1 ' 
1 -

NEŞE. ZEVK· ve sızı 2 SAAT KAHKAHA

LARLA GULDORECE K NEFiS BiR FlLM 

iK 
•ıCKEV ROONEY 

Yeniden bir çok çocuk l•
bahçeıi yapılacak 

Belediye, Vskildar, Edirnekapı, 
Eyüp ve Sanyerde yeniden çocuk 
bahçeleri yaptırtınafa karar ver- I 
nüttir. 

o 

Çocuk haftasının 
üçüncü günü 

Çocuk haftasının dünkü Uç1lncü 
ıtıntt de Cocuk Esirgeme kurumu 
ıubeleri tarafından Halkevlerinde 
tertip edilen çocuk mUeamereleri, 
Jraragöz ve saireyle kutla.nmqtır. 

--0-

ı stanbul belediye 
bütceai Vekiller 

Heyetinde 
lıtanbul beledlyetinln yeni bUt. 

çeıi, Veklletıenıe tasdik edile'rek 
vekiller heyetine eevkolıınmuttur. 

o 

Y erebatan ıarayı 
imar ediliyor 

Yerebatan aaraymm lmanna alt 
bazırlanan proje, mtıseler mttdtlr
lill'llne verlbn1ttir. 

Bundan bqka Mahmutpqa oet
meılntn de tamir edilerek bulun • 
duğu yerden b1ru geriye alJDm&BJ 
kara:rlaetmım11tır. 

---0--

üUalerdeaberl ı.ALE moalarmdan tııtaabulan dön ~ a1ne.. 
den çılgın kabkabalan aoyclmıuz mn t ... Heyecandan neft"t>lerl keaL 
l.ılen gdıdl:lnll& mU .. BU\Un lstanbuhl yerlndea oynatan 1 pbaae 
M.ıİıtJen hazırlan1111 bu l't>ngla programı ,ayet gö~er kaldıysa: 

BUGüN LALE'ye KOŞSUN 
1 lnct fUm: ı lDcıl film: 

Turkçe HERKüL "-:--CASUSLAR 
K&bkalla rekoruna kıran. •• Nete DıYARINDA 

S.41aklllabllle~ .... tınmaıan koparan ... aeneabı en sa 
se1 filmi • korlnı katan meıllmla MlylQt nan ..... 

.....-r: 1.U • 1 w S.11 ta. 

•111• ..... MBLVfN DOUGLAS •111•" 
Ni&kttı ve ne .. ıııa~&rak (jtisel LOutsı.: PLA'r.l' ile beraber 7araıııtı 

w poUs bftyeal rolllnde oJIUWlıtw 

Asri bir adam 
mmııae, nlbayet kendini atlan atlanna kaptınyor. 

Da .. prtleı filmi 

SARAY SiNEMASIKDA 
Sokakta ölen bir • 

kadın l ----------- ---23 Nisaıı gtınU, KUçUkpuarda 
dolafll'ken birdenbire fenalaşarak • •• • 
yere yıkılan ve Haaek1 hastanesi 

: ~~~~:::c:ı:'=e~ Bugun SUMER sinemasında 
ölmüştür. 

Kadmm htıvlyetlni teeblt mak. 
ıadlyle ceeet morgda te,ıtl'I ed.ll • 
mektedil'. 

--0--

Taraçad~n düterek 
öldü 

Yorgo admda bir genç Tüabn 
civannda bir blnanm Uc;Unctı ka -
tmdan ısok•ia bakalir:en ınavue
ııesini ka~derek yere c!OfmUş, 
ISlmftştiir, 

Adliye taldlıl, eeeedla W&dJm&ıo ............... 

6urillıoemlf bU muvatt&k:,Jt.tle ~olalı 
DOti~LAS FAilCBANK lr. ve RASlL nATHBO~'nun 

laarUnalicle bir tanda ,...,...UıkJan 

Batmayan güneş 1 
enw-tetz, lmnelll w ı.reketb fllmindeı (lll Jııa:rdutlanam Wlllı...11 
Feaablf ~ Jn.rtı möcadeleyl... w vazifeni aşktan claııa 
lmvvetıll .. ,..,.... QllrOnl}L,. Bogh 8Ut 1 de tenıdJAth matine. , 
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YABANCI Dil DERSLERi !Güzel Anadolumuz : ~ 
-- -- -- ------ ----------- --- - -- - -

FRA rsızCA<37> Anadoluga geçmek istigen Is- ı 
:::7A .... u .. -) IOLOllBA tanbullulara JUrdu lr:t.nıtıyoruz ı 

P. Mmmie 

-S1-

1. - Eet-ee l'1111&1e lei, dit 111199 
Ne\11 en sourlant, qae le. dıııımoi
selles porte-nt ce petlt lm&nmeat 

dus leur eonet~ 
- b le faut blen, repondlt Co. 

ıon1.,_ en aoaplraat. tJ y a tut de 
mkhantes geas? 

- Et aarta••·ou \•ralmeet le 
coarage d'en donn<'r an coup 
comıne cela ! 

- Et mlff N e\'11, le stylet ı\ la 
main, falult le gMte de frapper, 
~ oa frapp.> au thatl'f", de 
ı.at en bu-

- · Oal, si cela iıtalt ~. 
dit Colomba de u \'olx doaoe et 
..-..ae, pour me defendre .. 

defendre llMl8 amlA... llalll ee a'est 
PM eomme eela qaıı faat le te
alr: 'VOD poarrles va. hleeaer, 
91 la (llenGmae q11fl "'°"" VOtllf!s 

fNpper ile retlralt. 

ı. .D 1ıe levant aar MD .-ı :' 
'.l'•ez, e'est abrsl, ea nmoat..t 
le aoap. Comme eela U eat mertel, 
dit on. Heuftm'. lt'S gem qal ·•'oat 
pu beısoln de t.ellc umee 1 

P. Mhimle 

-n-

1. Jılil!ı Nevil gillümsiyereJr: 

- Burada, genç luzlann kor -
salarmda bu küçük Aleti taşıma.la
n ldet mi! Kolomba ic;lni çeke
rek: 

- Çok lhmı, dedi. Fena adam
lar o kadar çok ki! 

- Peki, hakikaten bununla 
şöyle bir darbe indirmeğe cesaret 
edebilir mlainb? 'Ml9 Nevit, elinde 
hançer, tiyat.rodakl gibi yukan -
dan a~a wrma jesti alıyordu. 
Kolomba tatlı ve ahenkli sesi ile : 

- Evet, bunun lüzuttılu olması 

kendimi veya doetlarımı korumak 
icin ... F.akat onu böyle tutmamah; 
vurmak istediğiniz adam geri çe. 
kiline hendlnlzi yaralıyabUirslniz. 

ı. Yatağı nzernde doğrularak: 
- Bakın, ıtöyle aşağıdan yuka· 

nya wracak tekilde tutun. Bu 
türlü olursa kurtulut yoktur de
nir. Böyle eillhlara ihtiyacı otım
yanlan ne mutlu ! 

S. Elle MM1plra, ......._ • S. Göğüs geçirdi, bqmı yaatık 

*e sar l'orelller et f- ıes üzerine bıraktı ve göslerini b.paı. 
~ dJ. 

f. O. n'auralt pa volr ae tfte f. Daha gtlsel, daha asil, daha 
..- belle, _.\as aolJle, pa.. ~ lekesiz bir bq görebilmek imkan.. 

nale. aızdı. 

~. Phldlu, poar ..,q,ter • 
Mlael"\·a, n•aaralt ... d6llıf n 
anre modfıle. .... ~ ,. .. 

ılııll4V....ı 

iV 

ı. Phkllas lıllnevra•nm heykeU.. 
al yaratmak için daha bqka bir 
model bulmak U"S1UIUDJı gOllteı

a81d1. 

VI 

&. C'eet poar me eollfOl9fJI' .. 1. Bqlangıçta, menua ortum-
prieepte d'Jloraee qae Je mıe aÜI do gfrifim kendimi Horace'm 
ıuee ":'"1'ct la •edlu .,..ı dbtu,,.na uydurabilmek k:lndlr. 

7. Melatcunt gıae ıe.t dMt, et 
la belle Oö1ombe, ıM le eeleael, et 
sa fille, jc ıWslral ee momeat poar 
ı.trulrc ıuon leele1lr de certabae11 
putlcalaı1teı. qa•u ae dolt ,.. 

lporer, M'U \'eat pcinetrer dann· 
tce dau cette rirldlrıwe Ue
t.olre. 3 

7. Şimdi her1u• -ve gilzel Ko
lomba, albay, km uykuda; okuyu. 
cumu, bu hakiki hlkiyeye daha 
derinden balanak istene bilmesi 
icap ellen bul busualarda haber. 
dar kılmak için bu Anı yakalıyaca

ğ~ 

<H Ua'!'lt: 8'? m~ttr,. "''' MI~ s&nt, yatalmm içinde doinıl
maJr, d ;:iı!i'rulup oturmak; 11 Je\•e:- aur son seant, yatait içinde kalkıp 
ot:ırmak. (!) tn m•dta rew: ~·ukuatm ortasında, mevzuun (mesele
nin) ortaınnıfa. H'1Tacc, A.· poetigue, V. 148· .(3) La vrale Co&omba: 
Lonnd de Bra!li'n;n e.er!. 

ANAL1Z ve TEORi 

1. Ataitdakl eilmlelerde gördll· 
ilnU• tireler yerine an- ,...._ 
ilalz edat (pripcMıltloa) lan ır.o. 

e. Travalller .euJ eet molna in
tfreaant que de travalller -
deux ou - t.ıoia. 

d. Autrefoia je m'eecrlmaia -
falre dee ven; mabıteaant j'etı. 

a. On vft - l'expremion de joie aaye - ~rendre ceux dea au
qui brilla - le viaage de Colom· 
ba qu'elle 6tait trie sall8falte. 

b. Elle fit quelque rieiatance -
ae mettre - table, maJe elle ce. 
da - un reıard de eon frere. 

b.- Mfae Lydia 1e promit de faire 
dea oheenattona - lM viellles 
mcıeul'tl de la Conıe. 

tres. 
e. Leı deax jcnnes filles ae re

tirerent - Jeur cbambre. 
f. Kile Lydla ftalt lent - une 

Anglalae - 1e de.Jıabi1ler. 

R, nreıcr ·yerine aygu edat• 
lan kepnk ikmal edilen J'Ü&ı
ld '4111aielert q~ye (!e\irlnlz ~ 

Nafia Vekaletinden: 
2.5.Hl CUQ.IA sQııli •at 115 te hkarada Nafta .alletl tılD&a tofDde 

oıaısenae mllcler:OCO odUmda tc.pk.DaD ma.aeme e1mltme luıms.yanımda 

( UM) Ura mu!l.Lmmen bedelJ1 3 ıı•t katttphaae ile S adet maaaıun Dpalı 
'C&l"f uwıu. .aıı .... yapdMaktlr. 

D..utme ............ w teamı.tı mall'Ame mtdlrlQOncte görGleblUr. 
:INYalrbt t.aliD&': ( 40I> llla. ( 41JJ ınıru,tur. ı.teldllerbl teklif mektup. 

ıarm. mUT&kkat t-ntut .,. ~~ ,.m ~ Ue lılrWcte a,aı 

g9a aat H e Udu ma11kOr kom.,.,_ makbuz m1')lallWDde ftl'llMl.a il. 
Gmdlr. (1111.ı•> 

A DANA 
Cenubr Anadolumuzun incisi 

olan Adana (Seyhan vilayeti) 
sahilden kırk kilometre içeride. 
clir. Seyhan nehrinin sağ kıyısına 
yayılmıştır ve L.u nehrin teşkil 
ettiği ovanın ortasındadır. Ana. 
dolu - Bağdat demiryolu Uz.erin· 
dedir. Ayrıca 67 kilometrelik bir 
demiryolu ile de Mersine bağlı. 
dır. 

Adanaya Mersin tarikiyle de 
gitmek mümkün ise de, bugün 
için Mersine vapur seferleri ta. 
til edilmiş bulunnıılktadır. Bina· 
enaleyh Adanaya. Haydarpaşa
c;lan trenle gitmek icabeder. 

Haydarpaşadan Adanaya ka. 
dar ikinci mevki tren ücreti si. 
villere 1957, talebelere 894 ku
ruştur. OçUnctı mevki lae sivil
lere 1233, talebelere 586 kuruş. 
tur. 

Ev etY88J devlet demiryolları 
anbarları tarafından Adanaya 
kadar kilosu 4,5 kurup nakle. 
dilbilir. Eğer eşya devlet demir 
yollarının Sirkecideki anbarları
na teslim olunursa o takdirde u. 
fak bir ücret daha vermek ti. 
zımdır. 

.Şeluin manzan.uı ... Eaki bir 
şehir olan Adanada bazı eski ve 
tarihi binalar her nekadar mev. 
cut ise de daha ziyade modern 
binalar ve fabrika bacalan göm 
çarpar. 

Adana. portakal, limon, gibi 
sıcak iklim ağaçlariyle çevriL 
miı bahçelere, uçsuz bac&kmz 
ıPam~ tarlalanna ~ olan 
zengin bir eehfnlii-. 

Adana çok gUnetlik ve sıcak 
olduğu için evlerin mJmarl tar. 
mıda bir bususyet glSR çarpar. 
Evlerin çoğunun damlan düz 
saçaklan genit ve balkoolan çr 

(Bu .alUDda olm)'uealanmıua p. 
ıetemk JIYUlldald llmpoala lılrUlde 

ıönclel'ecelderl 

mvumıllıt TEKLl1"LDI. 1, ARA • 
11A. il) V--. ALDI, MTDI 
11111 ...... ~ .... obm;Ju "
ftw Ollllan ..-~) 

Eolenme telılilleri 

• Ya, 40, bo)' 1'10, kilo TO, lld ya. 
banCI liaD lıUm &DDMIDden bqka 
kimıı.W olauyaD kara kqll. kara gö& 

10. aıhbatll bot 90bbet, dln1De batlı 
cıgaradan · bqka lçklat olmı)'&D ayda 

90 Ura kazancı bulwum •rbeat mea. 
lek l8,lılb1 bir ııanatk&I' tyt bir alleye 
menıup 2<l. l9 :ratlarmda 180.ı'lO bo. 
yund& kara kqlı kara gözlll, aıhhat. 
il, bllteııulp vtıcutlu balık eUhde ev 
ve el lflerlnden anlayan, tem!.z, ilk. 
ten llaeye kadar taballll, bllyllklerlne 
bUrmP.tk&I', modaya dtlfktln olnuyan, 
kız veya dul bir bayanla mektupla 
evlen:nek l.ltemektedlr. Bir m bu11• 
nan t.etcih olunur. <Acaba kısmet 
kim 90) remzine mtıracaat • U 

• Yq 82, bOy 170, kilo 88, flmdiye 
kadar nleDmemlf 4ıO Ura ile beledi. 
yede :nf'IDur, cıgarada.n b&fka lçkial 
bulunmıyan. temla ablAklı ve kiJmeld 
bulunmıyan bir sat 3G yaımdan yuka. 
n olguylll!. bir bayanla evleDmek Llte. 
mektedlr. btlfeDler (Sis ve ·Ben 2) 
remzine yazabWrler .• •s 

• ""r'~ sa, bo>' 1eo, k1Jo as. oldukça 
ıruzea. ttleD1Dlf fakat çocutu bulun. 
mayan hu.aual bir mlleueMde ut 80 

Ura maqla çalqan bir baJ din " :raf 
mevzuubah.9 olmakuma ılfm.ııDca bir 
bayanla evleDJMk Lltemektedlr. ı.u. 
'fenler tBlfane IG) remslDe mllracaat 
edeblhrler .. f9 

l f ue İfçİ arayanlar: 

• 29 yapnda kibar d5rt llaaa bilen 
bir -.,an tıotuı ~Jc1ulaa ,..ıyca 
ve otellerde çallflll&k Lltemektedlr. 

Adanada seyban nehri aseitndeld gUbao_ 

AdaDalllll mnaml görtbllltl-

kmtılıdır. aeriya on, on bet derece UJıerin. 
- iklimi ~ 1'at1G8t: Adana.da de ldO!r.. Dlleıll en .atidf ay111 · 

oyada olluğu için sıcak ınemfo- · v.aaaüsf.110;.tierecedir..- Vtma. lıle.,,.. 
ketleri andıran bir iklim hüküm 
sürer. Yazın hararetin 45 dere. 
ceye çıktığı görlllilr. Kış mevsi. 
mi adeti. bahardır. Pek ender o
larak hararet4tfıra dilşer .. Ek· 

(Paraau) remzine yazılması 

• 23 yqmda llJıenln 11 inci 1mıt .. 
na del·am eden bir genç gtlnUn her 
11aaUnC:e çaUp.bllir. llılUe118eııe veya 
devlet memurlyeUerlDde if aramak. 
tal!Ir. Ticaıt muameleleri de takip e. 
clebDlr. hUyenler Maçka • KAfıtbane 
caddeal Soydan apartmıanmda 8 . 
Tokaya mektupla mllracaat edebilir. 
ler. 

• 18 yqmda blr genç ailesinin ~ 
D nziyeU dolayıaile ortamektepten 
mesun olduktan llODra bayata atılmak 
mec~yetınl duymuıtur. Herhangi 
bir ı:ıfıeueaede herhangi blr iti kabul 
edeblllr. (K.Ş. İ) remzine mllracaat 

• OrtaDm UçUne kadar okumUf, ya. 
an glllıel bir genç herhangi bir mil.. 
eueııede lf aramakta.dır. llUyenlerln 
(8.T.8.) remzine mUracaatıan . 

• 16 Y&flllda bir genç mOeaaeııelerde 
yazı işlerinde çalışmak lltemektedir. 
(Birlik H) remzine mtlracaat. 

• U1Je bire kadar OkuJDUf bir 191lc: 
herbangl blr mlleae8ede ve yuıba. 
n•lerde il aramaktadır. t.u190Jer1D 
(Şadi) ttmzlne mllracaalJan. 

• 20 J8ftDda Uee 10 unCJJ muf 
taıebefll bir genç berhanırt bir yerde 
it araınaktadır. Az bir tıcreUe çalıp. 
bilir. ııı. Kırlangıç) remzine mllra. 
~t.. 

AldıTınız: 

Atatrda rumazlan JU!lr olan o. 
kuyuculannuzm namlanna plea 
mektuplan ldare..a.emkclea llııel'sQD 
•balltan ötleye kadar veya .at 11 
den 1ı011na aldınnalan rlea olunUI'. 

men büttın Adana halkı yaylala
ra çıkar.. Yaylalarda hayat 
şehirden pek farkll&r. YUksek 
olan bu kısımlar tamamen afaç
lıklı ve yemyeeildir. En mqhur 
yayL..r BUriincek Namunm, Göz 
ne ve Fındık pman yaylalarıdır. 

Nü/UBU ~ kamlan: Seyhan 
vilAyetin merkezi olan Adanaya 
bağlı dokuz kaza vardır: 

Ceyhan, Kadirli, Karahiaalı, 
Kozan, Feke, Saimbeyli, Omna. 
niye, Dörtyol, Bahçe. 

Viliyetin umum nüfU8U dört 
yUz bine yakındır. Merkez Ada. 
nanın nüfusu 75 bini geçer. 

En kalabalık ku.a Ceyhandır. 
Bu kazanın nüfusu M bin kü
surdur. Sonra 43 bin küsur nU· 
fusu ile Karaisalı gelir, .bunu da 
35 bin kiisur nüfusu lle 'Koan 
takip eder. Ancak fW\U da kay. 
dedelim ki kazalann nUfuslarm.r. 
köy ve nahiye nUfuelan da da. 
hildir. 

Adananın kazalanndan Cer 
han, Dörtyol, Osmaniye ve Bah· 
çe kazalİ.rı demiryolu üzerinde. 
dir. Bunlar araamda da zirai ve 
iktıaadl hayat balammdan e:ı 
ca.nlı olanı Ceyhandır. Dörtyol 
kazası da i>ortakalcıhğı ve gtı.z.?l 
manzaralaıyla metburdur. 

Sıhhi dqrum: Adanad& kırk 
be şaenelik birnıaziy e malik olan 
tam teşkilatlı bir memleket has 
tahanesi vardır. Seyhan febri. 
nin sol sahiinde ayn ayn pavi
yonlar halinde tesis etmiş olan 
bu hastahaneye her gün yeni ve 
asr tesisat yapılmakta modem 
makineler· getirtilmekte ve mil· 
tahassıs adedi arttırılmaktadır. 
Bundan mida Adanada bir ço. 
cuk doğum ve bakım eyi olduğu 
gibi on senelik bir maziye malik 
olan sıtma mllcadele, trobom 
mücadele ve verem mllcadele 
teşkillb v.ardır. Bunlar kendi 
Ahalannda bUyUk · blr tu1iyet 
göstermekte ve Adnada bir de-

dele etmektedirler. 
Adana kazalanrun hepeinde 

hükQmet doktorlan ve ebeler 
vardır. Bütün knalar merkt.d 
telefonla bağlı bulundıaktadır. 

Kültür: Kültür baJmnmdaıt 

Adana çok ileridir. 
Bu cenup geıhrimizde bir erkek

lisest, bir kız lisesi, bir ziraat 
liaesi, erkek öğrenmen okulu. 
orta okul, muhtelit ticaret oku
hı, kız ensütUstl ve akşam kıS 
sanat mektebi gibi muhtelit ldll"' 
tur mtıeeseseleri vardır: 

Vıllyet dahilinde yüz elliden 
fazla ilk okul vardır. Bunlarr.l 
-yirmi beş tnesi Adananın için· 
dedir. 
Şehiroe 'belediyecilik: Adana 

büyük bir şehirdir. Yirmi altı 
mahallesi, 277 ::okak ve anuı. 
9475 evi 3743 dükkin ve ticaret .. 
hanesi, 309 resmi binası varchf. 

Adana.da 4 hamam, yirmi yedi 
lokanta ve aşçı, 38 fmn, on otel 
27 han, 8 eczahane.. Biri yaz,; 
lık olmak tlzere dört sinema 3' 
bar 77 kahvehane vardır. 
Adananın yollan muntuanJ 

ve ekserisi ağaçlrklıdır. Yollarstı 
kenarlarını süsleyen ağaçların 
cinsi umumiyetle okaliptua, ml· 
m01.a, akasya. bUber ve te&bih· 
tir. Belediyecilik bakımından göl 
den geçirildiği zaman Adananın 
çalışılmış bir şehir olduğu ~ 
çarpar. 

Adana sıcak bir memleket oı.. 
duğu için buz faıbrlkalan halkın 
hakiıkt bir ihtiyacı Olmuştut 
'.Bugiln Ada.nada dört ~ ra·---·---
kuı vardır. Ve buzun mevei.
minde kilosu iki kuruşa satık 
maktadır. Şehir bir gUn bir saa~ 
bile bmsuz bırakılmaktadır· 
Bundan mi.da bir çok soğuk 
ma.hRDleri tesis edilmiştir. 
mah2nlerde bomlması ih 
dahilinde olan gıda maddel 
muhafaza olunur. 

Adana belediyesi 1932 
sinde bir de asri :mer.baha 
cuda getirmiştir. Adana.da b 
sene zarfında 35 bin ki1suru. k 

(İ.Heper 8) (M.136) D.F . 101 (D.5) 
(EmekUl (M.Ç. 35) (Nur) (H. Talih) 

(BilrMn> (S.F. 11) (8. llıl. A.) 
(E.N.Çağ\ lR.F .18) (llıl.22! (TQl&y 89) 
(KUXl.lddet" iM lııe 12) (Bulmuı S8) 
(l'."9) (il. 3'1) (11 8.R.) <B.B. fn)i 

(Para.arz) (Kıamet kim) <N.B.) 
(R.M.C. 5) (R.8. 12) (ŞaDIUDa 8) 
(Kibar) <B.H.S./69). (Pembe,.. arf) 

(Deniz il), 

receye kadar fazlag&illen artma ve mesire ,erlerine ~ 
ve btlb·- trohom ile mika- _ ~. ... 



·~Yeni harbin KIZIL KiTABI ......... 

Uörlamlyea orda 
Bugünün en tehlikeli Casusları ; 

..,,..... ,, .. Yazan:•••••••••••••••••....,. Çeviren: ooouvvoucP 

Casu.s mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

.A.. Mengham 

H. D. 

• 6 • 
~llUıiş bir infilAlda yandan ya.. tal"18.da topraklar üetllnde ya.tar -

l'l}>a )'Ikılnuş olan tersimat dairesi 

ııa"Yonıannı derhal kordon altmn 
an nöbetçileri fı.deta itip kaka-

1'\k binaya yakl~ı ve bombanın 
~ua getird:ği tahribatı dehşet -
t tı. lriıceml§ gözlerle uzun uzadcya 

tkiıt eu· ı. 
, nereltet versin ki bu seferki ln
~~ta. insanca hiç bir kayıp olma-

. ~t infilak hAdisesinin teker. 
;::. bu sefel" de umumi fabtika
~ll Yakın bir sahada olduğu için 
b liln fabrikalarda şayi olmuş, bil· 
h~ gC>cc iaçileri arasında büyük 

!{en bulmuşlar, l!IOrduklan auallere 

hi~ bri cevap alamamıılardı. 
Bu inatçı sı5ka." ada.mı, nihayet, 

yan zorla yUzbqmm huzunına ge
tiri• orlardr. Yüzbaşı Mak0\1 gece 
yarısı Skoda fabrikcılnrı civarmda. 
yakalanan bu köylU kıyafetli es -
rarengiz adamı g&rt\r g~rmez §ey
tanf bir nfer sevfneiylo gUldü. 

Suikast failini ele geçirdiğine' 

katlyyen etlphesi kalmamıştı. 
Mernut1ar, adamın bİIP.klerini ar

kasına kıvmnrşlar ve gayet ihti -
yatlı, teknik usule son derece ria· 
yet ederek, get!nnişterdi. 

YUzba§t Se\inÇle bağırarak ada-~ he.Y<'ca.na sebebiyet verm~ti. 
be ~oaşı Makovi, yamlmaz tecril- mm serbest bırakılmasını om· 
g~e ihtisas melekesile tahribatı retti. 
de en geçirerek bombanın, içeri· Sonra, köylünün hiç bir cevap 
ı:ı.ı~~k~nulmuş değil. kati surette vermeyiflnc son derece sinirlen -
~ atılmış bir bomba oldu. miş olan iriyan memurlara döne -

kanaat getirdi. rek bağ;rdı: 
gu ,ha, yukandan doğru de- - Bir makine bulmadmtz mı! 

Hlll 801umakta olsn memurlar f~ belki uzakça bir mesafeden, 
atı~t dıaandan ve yer hizasmdıın şş.şkm şs.şkm bin'birl~rinin ytlzU • 
~ t~ <>imalıydı. ne baktrlm·. 

tı~b8.§r Makovi buna kanaat ge· Nihayet. bir tanem sormaya ce-
da e derhal Skoda fabrikaların- saret ederek: 
\>aıu Son gecel r zarfında nezaret 
be ~inı üzerlerine almıe olan ve 
bıı llıen vaka mahalline koşmuş 
~c~an emnJyet memurlanna eld
~ enıırı •r vererek fabrika 88-

:>-c ıı, bütUn etrafını kuşattirdı 
t.ııı.~t. Yt hemen bUytlk karelere 
'~ ederek her kareye ild me

- Ne maliinetıi! 
Diye kekeledi. Yüzbaşı tekl'ar 

gürledi: 
- Bir makine bulmAdınız mı? 

diyonım. 

Aynı memur kekeliyerek §tli _ 

km bir halde cevap verdi: 
- Biz makine değil, bu adanır 

tır talı ıst 8 LB ettJ. Bu memurlar bu bulduk? 
etnıe infilik yerinin civannı a· - Size onu aormuyorum? Bu a... 

ıın adon a?"ayacaklardr. Zira. &mm 'UZ6rinde nya ~ 
~af bombayı atan auikaat fe.1- Naya bulltadnlu J~T ~t.tı4fıadar 
\ bu zifiri karanlıkta. Jıenllz huSU8i 5ekllde, ha.va ~ tulum 
~ağa fırsat bulmuş olamryaca· besma benzer bir makine bulmadı. 
'lbı._hUkmetmekteydi. Memurlar, n11. mr? böyle bir 5CY görmediniz 
1e~tdan aldıktan emir veçhile mi? 
·-ı bütün sahayı aramaya baş- Memur ptlan şq1an bümarak: 
:ar. 

~~b6§ıda mUthiş b i r r.· 
'et buhranı içinde tersımat 
llt"'. 11hıe ve onun civarında yeni 

·.>"o 
t1lttt~.ra. mensup her kim varııa. 
' ı tevkif ettirdi ve bizzat 
~ha başladı. 'la <lel\."Ce korkmu., olan biçare 

lttı~· ~!eri başında veya uy
llerıe a korkunç bir gilmbUrtUyle 
~k rtııden sıçramış olduklarmda.n 

'llu.a hıç bir Gey söyliyemediler. 
~ el '-e l'Uzbaştyt Adeta kudurla-

'l'a eı-l'ceıel"e getirm~. 
!il~ llı bu esnadır ki dl!rt emniyet 
hQi'llıt llru gtlruJtü ve patırdı ile ve 
lllQl'd b!r asabiyetle ilstn bqı pej S k5ylü kıyafetinde, zaylf, 
'lıa~ bir adamı ilt1cvap olan 
,, getirdiler. 

~~ \!ı-~ gayet tellıjta ve sinir
~·ra bır 1 'lldeydiler. 

"' edanu karanlıkta, bir 

........ Gö 
rafa do rdün mil? geliyor bu ta-

'~. 
~~~h:rdüzn.. istersen gidip ön· 

' ~a'Yır. Onleme.. sadece ya
~,:t~kuı ve lilfa tut. Fikrirü öğ-
~=&t! Çalış. 

ita l'ıc Ar :-% ı arkadan kalabalığa 
~ .. 1·· celladın yanma soh.-uldu. 
~· ·•a b' lıibit .ucu: göz aşinalığı vardı. 
~ ~Tine yabancı değillerdi, 

, 1;: Ali yava%8 sordu. 
lll. li~ ~ kalabalığa nasıl kan~ -
'atıl dayı? 

\i':Q. ~ ~i? Ben, her zaman siz. 
' . ırnamm ... Bana yabancı 

tnı bakıyorsun? 
. 'ty· 

- Vallabf, yüzbaşım, biz bu a -
damın bir otobüs veya. kamyon 
§Of örü olacağmı tahmin etmedik! 
yanmda bir havatazyrk tu1umban 
olaca.ğmı dll§OnmeiHk! 

YOzbaştnm safdilce eevaba fe • 
na halde hiddetlendiğini gören ıii· 
ğer bir memur abldı : . 

- Yüzb&§ım! Ben ihtiyaten ge_ 
rek herifin üzerini ve gerek bir 
tulumba bulunması ihtimali üzeri. 
ne kendisin) bulduğuous yerl baş
tan aşağı ar&dnn ! Buyurduğunuz 

gibi bir tulu?!"1 'l Görmedim! dedi. 
Yllzbaşı Makovi hayret etmiş 

gibi yilzOnO bu~tunırak, iüem • 
lenin nstnne gayet Urkek btr haL 
de ili§ml~ olan bu garip ve bir 
karga kadar sıska, esmer ylizlil a.. 
damı hmçla tepeden tırnağa kıl • 
dar süzdü. 

(Devamı var) 

sulta:ım emrile adam değil, bir si. 
nek hi e öldünnem. 
Konuşa konuşa R~ Reisin 

yanına geldiler. 

Etraftan celladı görenler fen? 
halde hiddetlenip köpürmeğe baş
lamı~. 

Bu herifin aramızda ne işi var? 
- Vurun keratayı .• 
- Gebertin mel'unu .. 
Diye baf;,rıranlar artıyordu. 

Recep Reis: 
• Durun! diye bağırdı • o, biz 

den oldu artık. Saraya hizmet et.. 
miyecekmiş ... 

Cellat Halil birdenbire koynun
dan baltasmı çik.ararak Recebin 
ilı.erine yilrlidil: ~~ 1 arna, ne de olsa sarayın 

~~1 lrı? Valoe sultanın (Vur!) - Bre nankör! Sen, valde sul· 
1' rtdarnı vunnağa mecbuıeun! tanın iyiliklerine ve emirlerine 
' 0 na ıl olabnrnn? nasıl 1{arşı geliyorsun? Ona, ba3 
ı "ıt· çarnlar çoktan bardak ol· kaJd,anat.l utanmadın mı? 

I >llt' 
iıı k~.1 rnı Ben araydan aH'tka· Diye bağırarak baltasını savur-

ını, Bundan sonra valde du. .Cel~t Halilin balta sawn.şı 

H A B E R - Anam ooatur 

Nakleden: C11nil. Nejad 

Her gUn balık avına çıkmak 

itiyadında olan Mösyö Berje o 
gün bira.z daha açılmıı ve iki 
üç kilometre uzaktaki küçük, 
hali bir adanm sahiJlerine gel· 
ıni..st;i. Yemyeşil ağaçlarla örtülü 
olan bu gayri meskQn adada kuş 
lar cıvtldaşryor, tavşanlar koşu. 
6\IYOrdu. 

Akbaba 

Mösyö Berje sandalını gö!b(? • 
lik bir yere demirledikten sonra 
oltasını denire koyuverdi ve pi· 
posunu du.manlayarak ktç üstü· 
ne eıturdu. 

Elli yaşlannda kadar göıi.inen 
bu adamın kıpkrrmIZt vanaklan, 
hayat dolu bakışları ve ğayetle 
muntuam küçük bir sakalı var. 
dı. Gayet şık giyiniyorou.. Otur 
duğu yerde ~ane viUur av 
kö~leri ve adt>ta küçük bir sa. 
lonu andıran fevkalade §Ik san. 
dalı ile meşhurdu .. Bu sandalın 
çok gUwl bir tentesi, gayetle te 
miz oturakları ve ortasın da mi. 
niclk bir masası vardı. 

Mösyö Berje•nın bUtün mera. 
kı avcılıktı. Aı·kada.şlarmın da. 
vetlerine nasıl ık giderse, balık 
avına çıkarken de aynı şelcilde 

§ık giyinirdi. 
O gUn hava mUtbi8 stcakb .. 

Etrafı derin bir sessizlik kap
lamı~ı. Yalnız kw:ıann cmltısı 
ara sıra bu sükutu bozuyordu. 

Mösyö Berje öğleye kadar hiç 
kimse tarafından nı.llatsız edil
meden avlandr. Ancak öğleyin 
sepetinden yemeğini çıkarırken 

uzaktan bir sandalın adaya doğ. 
ru gelmekte olduğunu gördü. 

}4ösyö Berje içinde bir sıkıntı 
hissetti. Acaba. hangi balıkçı bu 
saatte kendisini rahatsız edecek_ 
ti. Bulunduğu yerden sancilda 
kürek çeken adanun Sll'tından 

başka bir ~y göremiyordu. Fa· 
kat sandalı tanmıt§tl.. Bu sandal 
oturduğu kaaabmm hancı.mıa 
aitti. Mösyö Berje iclnln mkı1dr 
ğmr hissetti. Acaba bu can 8Jkm 
tısı fena ~fr habere mi defaıet 
ediyordu? 

Nihayet sandal yaklaştı Mös. 
yö Berje sandalın içindeki adamı 
gö ünce sarardı, nihayet hancı
nın sandalı gelip hemen kendi 
sandalının yanma demirleyince 
Mösyö Berje'nin yllrl"ındeki son 
kan damlası da çekildi 

Mösyö Berjc kendi kendini 
wrlayor, hafızasını araştınyor: 

- Yarabbi ben bu yüzü daha 
evvel nerede gördüm, nerede 
gördüm? 

Diyekendi kendine soruyordu. 
Canmm sıkıldığı muhakkaktı. 

Buna mukabil yn.bancı adam ga· 
yet sakin görUnüyordu. Bu ada. 
mın üstil başı berbattı. Sakalları 
uzamış, kirden biribirine yapı§" 
mıştı. Sandalm ortasmda ayak. 
ta duruyor, o da Mfü~rö Berje 
gibi öğle yemeğlni hazrrlayordu. 
Mösyö Berje yanıbqmd& duran 
gazete kağıdrndan bir paketin 
yırtığından birkaç siyah kanad 
ile kıvrık bir gaganın çıktığını 

dehşetle gördU ve kendini tuta· 
mıyarak: 

- Bir Akbaba! 
Diye haykırdı- O 7.arnana. ka_ 

da:- ağzını açmıyan yabancı a· 
dam, kulakta, daha çok bir ma_ 
tem havası tesiri bırakan sevinç· 
li bir sesle: 

- Evet, dedi..Bir Akbaba .. 
İsterseniz paylaşalım?. 

Bu teklif üzerine Mösyö Ber. 
je yardmı ara!" gibi etrafma bak· 
tı. Buz gibi ter döküyordu. 
Sonra Sonra gözlerini dikkatle 
"yabancı adamın merine dikti. 
Yabancı adam sarı, kirli dişle. 

rini göstererek vahşi bir kahka· 
ha koyuverdi.. Mösyö BPr~ 

mırıldanıyordu: 

- Hayır mümkün değil.. O. 
nun olınasına im.kin yok .. 

- Neye imkan yok.. · 
Mösyö Berje adet~ sayıklar 

gibi devam etti: 
- Gaspar! .. Gaspar!.. M"tim: 

kUn değil •• 
Ve kaçmak için kUreklere sa. 

nldr. Fakat yabancı adam mani 
olclu ve altındaki Akbabayı 
'l\fösyö Berjeye uzataraX: 

- Nasıl, dedi bu sefer kuşu 
paylaşacak mıyız? 

Gaspar ağaya kalkmış elinde· 
ki akbaba leşini sallayordu. 
Mösyö Berjc bütün vUcudu tit. 
reyerek haykırdı: 

- Gaapar •• Gaapar.. sen bu· 
rada ha!. 

- Evet.. Buradayım. Fakat 
çok §Ukür ki burası o kadar sı. 
cak değil. Hatırlayor musun, o 
çöl ne kadar sıcak ne kadar ku· 
raktı .. Bura.da etrafmıw saran 
şu suyun manzara.sını bile göre. 
mi yorduk.. 

Ga.spar hep o yapmacık se
vinçle lmn~yor. .M5Byö Berje 
korkucta:n titreyordu.: Çtinldl ar~ 
k.acla blrakttft eelleffAJ 1ilr ~ 
ma §eridi g"1i giSza.ntın önünden 
~ b8-lamı§b. 

İrili ufaklı taşlarla lSrlllmftıJ ve 
kur§uni bir sisle kaplanmış ku. 
rak eahra gözünün önünde cmr 
lanıru§tı. 

1ma.n sıcaktan nefes .alamı. 
yor, içecek bir damla ISU bula· 
m.ıyor, dudaklan çatlayordu. 

Bir çok klı:n8e'leri servet ve sa.. 
adete kawşturan, bir çoklarını 
ölüme slirükleyen pırlantalaıilc 

meşhur Kalahari çölünde Gu
pa.rla beraber servet aramı3lardı. 
Geçmişteki vakaln artık büttın 

teferrüatiyle hatırlayan Mösyö 
Berje gözleri korkudan bUyil. 
mUş bir halde: 

- Git! .. diye bağırdI.. Git 
gaspar. Servetinin yansını 1&na 
verectiim .• 

Y n.bancı adam gülmekten ka· 
tılıyord~ eğlendi: 

- Bana mı vereceksin .• Oh .. 
Ne bllyük kardeşlik .. Ben Gas· 
par senin en ya.km arkada.şm. 
karde§in değil miydim!. Hatır_ 

Topkapı Sa(ayına q ıren 
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da m~hurdu. O, bir wruşta insan 
kelle5!ni yere yuvarl:mıasmı çok i. 
yi bilirdi. 

Fakat, damdan ablan kediler 
her zaınan yere dört ayak Ostü 
düııer mi? Bu sefer celUlt Halilin 
baltası .boşa gi mişti.. Halili der -
hal ya.ka!addar. 

A~!erden biri: 
- Her gün koyun boğazlayan 

bir kasabın nasıl can verdiğini 

re}Tetrn k ı;ok hoştur. 

Diyerek, Halilin boynuna sa -
nldı. 

Recep: 

- Bırakın onu. dokunmayın 
canına. 

Diy<: bağırdıysa da. herkees 
OO§nıuştu bir kere. Reisin Wı kim· 
senin kulağına girmiyordu. 

Halılin üzerine iyice çullanmış· 
lardL 

Ceiladın sesi ıx;ıtuıc ~ çıkı. 
yor: 

- Ne yapayım? .. Ben de emir 
kuluyum. .. 

Diyordu. Ç.Ok !Ormedi.. HaJflia 
sesi hiı den kesildi. 

Recebi öldürmeğe gelen meşhur 
cdladm i§ini pek çabuk hitiriftr .. 

Jayor musun ilk pırlantayı bul· 
duğumuz gün sevinçten biribiri_ 
mizin kucağma dUşmüş. haWt 
ağlamıştık .. 

- SU8! •• 
Berje gözlerini açmış, hayatla· 

rının acı panoramasını tekrar 
göriiyordu. 

Evet servete kavusmuşlar, fa.. 
kat yollarını kaybetmişlerdi: Ge· 
oe gündüz yürüyor, dolaşıyor, 
fakat bir türh.i yol bulup çölden 
çıkamıyor hep aynı noktaya 
geliyorlardı. 

Son zamanlarda vaziyetleri 
vahimleşmi:=sti.. Çünkü yiyecek 
bir lokma ekmekleri bile kalma· 
mıştı. Sulan ise daha bir gün 
e"vvel tükenrni§ti. 

Son iki gün zart'ında biraz da. 
ha gn.yret gösterip yürümü.,tcr
dj, daha doğrusu dizleri üzerin· 
de süriinmüşler ''e nihayet biri. 
birlerinin Uzerine ytğlrp kalmış. 
lardı. 

O gün bir kaç saat so~ra anaı· 
zın il.zerlerinde bir gölge belir. 
mlşti. HarekeU!iz yatan bu bita.p 
seyyahlan hakiki bir leş zanne
den bir akbaba Üzerlerinde uç
mağa ba.şlam~tı. 

O zaman yan ölillerin aklın· 
dan ~ılgınca bir fikir geçti.. Yer
den sivri ~ar aldılar ve ~ 
Ur.erlerine geldiği zaman eon 
kuvvctlerile taflan akbabaya 
fırlattılar. 

Muvaffak olmuşlar ve birkaç 
dakika yerde ~ırpmdıkatn sonra 
ölen kU§& doğnı var kuvvetle· 
rirle sürünmeğe başlamışlardı. 

Akbabaya önce Gaspar yetiş. 
miş \?e kWJU eline alm.lltı. 

Möeyö Berje: 
- Gösterme omı.. Çek aöd. 

mün önllnden .. 
Diye bağtrdr. ÇUnJdl g&:lbılbı 

önünde çöldeki sahne ca."llan· 
ınıştı.. O zaman Berje son kuv
vetiyle Gasparm Uzerlne atılmı§ 
ve akbabayı elinden kaparak sL 
cak sıcak yemişti... Bu a'•dan 
bir tek lokınalık bile kUçtlk bir 
hisse alamıyan Gaspa.r o gece bi. 
tap bir h4lde ölümU beklerken 
Berje aldığı taze kuvvetle yerin· 
den kalkmJt ve ölümün kucağı
na bıraktığı arkadaşındaki prr. 
lantalan da alarak kaçmış, yol. 
da tesadUf ettiği bir kervana 
kan§&I'3k hayatım kurtarmll!t ~ 
rengin olmuştll. 
Şimdi: 

- Gösterme onu .. Yalva.rmm 
sakla onu Gaspar .. 

Diye y:ı.!vanyordu.. Ne iste· 
meğe geldiğini biliyorum.. Ser
vetimin yansını, hattA daha f a.z. 
lasınr vereceğim sana .. İstenen 
hepeini de veririm, fakat ya.Jva. 
rınm gösterme bana şu akba· 
bayt!.. 

Gaspar iğrenç, korkunç bh
kahk&ha .koym·~i: 

rt?işleı<li. 
Şimdi ~siler arasında: 

- Y a§3SJJ1 Recep Reis .. 
- Kahrolsun vakte sultan .. 
Diye bağınşanlann sesi yük~· 

liyordu. 
Halilin cesedini sürükliyerek. 

sarayır. cümle kapısına kadar gö· 
tfirdiiier. Ve baltacılara seslendi , 
ler: 

- Alm bu ı~. valde sultana 
götürün! 

Halilin cesedine kimse el uzat. 
madı. Fakat. bu Mc:füıeyi valde 
c:ultana çabuk yetiştirdiler. 

Valdc sultan, i~n büyüdüğünü 
ve elinde biricik imha vasıt3$ı olan 
sadık ce11Sdınm da canına kıydık.. 
lanru ,görllnce. itidalini muhafa • 
ıaya çalı§arak: 

- On1an ~ bir dalrtalmı 
da. Ben 2'tf!Hl1JI mincıe hepsiftıl 
hadılbi Mldi-mesini bf1irim. 

Oedi. Ve Kern ·Mu•t:ıfa l"a~>"~ 
emir verdi: 

f 

- Yok, dedi •• .Eeıı aeodla ~ 
ra istemiyorum. Sen onlan ken. 
dıne sakla.. Ben şimdi senin 
tekrar akbaba yediğini görmek 
istiyorum. Onun içi.n öğle vakti. 
ne yetiştim .. Haydi, al şu akbe. • 
bayı.. .bir kere de şu kuşu. şu 
zengin halin, ilk kryafetın ve 
mükellef sandalm içinde yemeni 
göreyim. Anlayor musun? 

Ve Gaspar kuşu Mösyö Berje· 
nın IUks sandalının içine ata .. 
Berje acı bir çığlık kopararak 
olduğu yere diT.cöktü ve yalvan. 
yordu: 

- Gaspar. yalvanrnn. acı 

bana •. 
Öteki oralı bile 'CleğildL Israr 

etti: 
- Ye diyorum. sana yoksa! •. 
Mösyö Bcrje'nin " aınmı bu 

gibi ter taneleri kaplamıştı, yü· 
zü takallfts etmiş. gözleri l>Oytt
müştU. Ağzı l-"ahşi bir §ekllde 
açıldı. ~ene kemikleri gerildi ve 
dişleri akbabanın morarml'§ eti. 
ne saplandı. 
Aynı dakika yavaş yavaş u· 

ıa.klaşan yeşil sandaldan infr 
itam alan bir hayvanm ~ 
sesleri geliyordu_ 

• • • 
Muhitinde pek zengin, pek a. 

ğrr'başlı tanınan ve herkesin 
hürmetine mazhar olan M~ 
Bcrjeyi ertesi gün di,Ieri bir ak. 
babanın morarmış etlerine geç· 
mle olduğu 1ıalde S&ndalmd& CS
lü buldul&r .. 
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Askerlik itl~ri 

1 - Yedek .ubay llakkma maJflt t. 
ııe ve dalla yUka"'k mektep ..-mlann 
daıı henb utrerUk Mntnl J'RP""'BU tı 

olanlardan yUkaek ebli79tnamelllerte 
ebllyetnamemaler ı ma,. Hl stmti 
aev~tleeeklenUr. 

2 - Bu ,eratU haiz me111mıum ıınk 
muameleleri yapılmak Qzıere flmdl. 
den ~.ıbeye mtırac.at etmeleri. 

3 - t~ba Uln dneUye maınuntna 
l«ı.im t'lduğund&!I mtıracaat etmı,en.. 

ler bllkkmda ukerUk k&nununuıı 8t 
uncu maddesi muctbinoe bak&7& mua. 
meıe.t yapılacağı Ub ohmur • 

- Haydi, çık bakalım .. Şu ba· 
şıboıuk güruhuna dert anlat. 

KARA Jl.fl!STAFA PAŞANIN 
SOZLERI 

Mustafa P~ cesur bir adam • 
dı. Fakat, a ilere ne ooyliyecıelfni 
bilmiyordu. 

- Lukraçyayı istiyorlar .. onu 
teslim edelim .. mesele kalmaı. 

oCai. Kösem Sultan ~anm 
çatarak: 
• - Onun burada olduluna sen 
de mi inanıyorsun? O. memleketi. 
ne gideli çok oldu. 

Dedi ve Mustaf:ı Paşayı IOria 
kapıya çıkarttı. 

Asiler gök gürültOsilne beım • 
yen~ sesler:ı1e hıtA balnşr .. 
yorlardı: 

.. _ Var olsun Recep Reis..• 
.. _Kahrolsun va1de suhan-.. 
Kf·:e.-n Sclt:ın bu tıellesi d1IJ" 

ı1•:~;a. tüy!t<ri iü"perlyor Te ltaie
~ibıder. ~i~·; vnrd.tavordoı. . .. - . 
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Hep Ezeli Dert 
hakemler 
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tınıacaktlr. Paarblı n.•.MJ. v.aurtut s.tma •• ıa te -Balı~ uked 
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Pallf korallm& llbiıl teftkkODeri lçbı yaptırdacak - &det ... 

açık eDll~ lroaaJmuttul'. Kecmuunun tallmbı 'be4ell 418'1 na. 
ve Dk t..mlnatı U9 Ura e kanıft;ur. Ş&rtDame •'bit " nmaJUl&t 
kaleminde g&tlle1ıOlr. 

!bale &UU peqembe ltbdl ... , 1' te claba1 ........ ,... 
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