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llANr:sı,, serisinden Şahin Rela Ro-

'~U~1lk !orması hediye edtlectkUr. _J 

'1kokuı sayfası 
(6ncı 8(11JfamıZ<la) 

ÇARŞAMBA 2S .NiSAN ı~u 

Bugün 
6 

Sayfa 

ÇôRÇIL 
Avam Kamarasında 

muhtelif suallere cevap 
verdi · 

--o--

Bas vekil 
Kendimizden batkaları
nı da dütünmek m~

buriyetindeyiz dedi 
l..ondra 22 (A.A.) - lngilis 

Başvekili' Çörçil, bugün Avam k~
Qlarasmda i!Ki partisinden Lis Şmı
tin bir sualine ceva.ben beyanat· 
ta bulunmuş ve demiştir ki: .. 

Bugün, paskalyadan evvel SO) • 

lediğimden ve yahut o zaman.dan: 
beri gazetelerde çıkandan ııeı:ı, 
müfrit surette yapılabilecP.k hiçbır 
beyanatım yoktur. kt 

Bir çok harekat devam etme 
0 

dir ve kendiınizdC'n gayri bBŞ~a
lannı düşünmek mevkiindeyiz. ~un 
di bir milzakcrc yapılın~ tıus
viı> etnıi'vorum ve ümit cıcli)Orum 

J • "d re -
ki avam kamarası, barb1Il 1 8 iı· 
sine memur bulunanlara kal'ff• b 

(Devamı Sa. .& sil. 3 de) 

nanistan glbl son neferlno kadar 
lsttklili için m&eadele et;nıek ka
rannda olan ~ik mllletlf"re doi· 
ru tel lnnf'!kle harp ~ayeJertal şa 
1ınnıs \e Avrupa kıtaıoıma gcııtlrfl· 
mek b>tenllen "e•l aızaınra bllikk 
sonu "'elmez bİr karp!'l&hktan lba· 
ret oMnjunn blltüo dhan& göster-

Atina üzerinde 

Hava 
mwharebeleri 

-o
İngiliz tayyareleri 

22 Alman tayya-
resi düşürdü 

lngiliz 
kuvvetleri 
T esalya ovası ile 

T ermopil geçitlerini 
tutuyorlar 

Almanlar 
Y anyaya geldiklerini 

söylüyorlar 
~ 

Yunaniatanda dütman 
ajanlarını önlemek için 

Oivanharpler 
kuruldu 

: Atmanya 
ITürk_iye, Rusya ve 

ispanyaya 
Karşı bir diplomasi 

taarruzuna mı geçti? 
--0-

'f'l)U;s Ullı'OR Ki: 

Tnrkiyeye karşı 
Çe~İrmekte oldukları 
manevraları daha zİ· 
yade tek~if etmeleri 

ihtimali vardır . 
. J.,o~ıdrcr, ~~ ( A.A.) _ Time 

sın clıplomat·k muhabın şu mu. 
taleal~n ileri sürmektedir: 

Alman· hariciye nezareti bır 
taraftan }sp~y.aya diğer t.ara'f_ 
tan da Türkıye ılc Rusyaya·kar 
şı. bi.r diplomasi taarruzuna geç: 
nu~ır. İspanyol kabin~ı rsoıı 
gün!~ müteaddjt defa toplan. 
mıştır. Alman propagarntacıl:ın 
lspanyarun üc:lü ;pakta girmek 

Devamı Sa . .4 sil 6 an> 

Vatandaşhk
tan iskat 

·~~ 22 (\'akıt) _._ Yaban
cı bir de\•lette ııazif~ alan ve ~ 
pıla.n tnbligata rağmen lı\Yin olu 
nan ml;idd~~ ~mda QU vazife)i 
tcrkctmcdıKi anl~ılan Necati Ak
çan'ın Türk. vatand1UJlığıpdan çıka· 
l'!lrnasın'll karar verilmiştir. _ ....... __ 

Londro, fg (A.A.) - Dün A. 
tina mıntakası üzerinde cereyan 
eden hava muharebeleri hak. 
kında şimdi alınan daha geniş 
malUınattan anlaşıldığına göre, 
en aşağı 22 düşman tayyart!8i 
düşürülmüştür. Bunlardan yir. 
misi lngıliz avt.ı tayyareleri, iki-

cisımız: !nünü, ·minimini bir yavrıoru 0ı·-11ww'-
(YaZ'l8ı 4 üncüde) ~ · "";l' :1-· ~ • • • 

Nakil vasıtalarına ıı Büyük inönümüzden 
ucretli çalışma ~ TOrk çocuklarına! .. (Dcvamı Sa • .. sü. ! de) 

mecburiyeti kondu 2 ·A~i:~!~~~ı~u~~:'ls~:~:;:!ı:u!!a:!şelı ve en feyizllsi 
di.r. Hlç bir bayram günü sizin bu haftanız ,kadar va.tan için Umltıer dol; 

Viyanada Kont Ankara, 22 (\'akit) - Toprak 
mahsulleri ofisi tarafından Edirne 

Cianoyu kabul etti ı:ıehri ile bu şehre mücavir knsa-
Viy~na, 22 ( A.A.) - D. N. B. balara sevkedilecek olan buğday 

ajansı bildiriyor: ~ nun naklillerini temin için mil-
B. Bitler 20 nisanda, yanında. lı Konuıma kanununa istinaden 

Almanya hariciye nazın B. Von bugday ve un nUline salih 
RibbentFop bulundu_ğu hal?~· bilumum nakil va.sıtala.t:t i ın Uc
Viyanaya kısa bir zıya~ ıçın ~tli çalışma meebur~yeti kont.l· 
gelmiş olan İtalyan hancıye ~ mu tur. Bu çalışmaya mecbur tu
zırı Kont Cianoyu kabul etmı~ tulı\n nakil vasıtalarının mutat be-

ti
. retleri F...dlrne ·.;ııfüiği t:ırafmdan 
~ -Von Ribbentrop ile ya.ptıgl tayin oltına..:aktır. Bu husustald 

müzakereleri bitiren Kont Cia.no l ltoordi1ıasyon kararı vekiller l,c
bugün öğleden sonra 1talyaya yetinin ~ tlıBViJiae anolı.wn~-
lıa.reket etnıiftiı- tQr. 

d ğlldlr. 

BlÇ blrinlz Cumhuriyetten ba§ka devli' bilmiyorsunuz ve bilmiyecek· 
siniz. Sizi nP~ede ve şc•arette ölçüsUz görmek bizler gibi kötU aal• 

tanat de~ ırlerlnl :r-a.~amıa oıar:ıar için uçsuz bucakaız ilham menbaıdır. 

S 1Z1N hiç tlrlhlz vatanın her sahada zaferinden ve ustUnlUğtlndea 
~ başka '>lr vllZlyet tanımıyorllUllUZ. z hiç bir muv&tfaklyetıılztilt 
• gormemc!{ ltln ycti.,tyorsun'.JZ. Engin ve pUrllzaUz nıhlarmızm milyon· 
! larc:\ ka:ıaflan sevgili Türk ırat.anmm tlatundf! gör\llmUş zırhlı blr ~kt~ 

1 anat' :- nızi.Jl .zırhı ınkıl!p toeuklarınm karakterindeki sağlıkla ! Al~ 
lamlıkla terbiye cdllmlştlr. 

D OCRU soTJU, temiz yUrekll, Ta tan tçln kahraman ve fedakt.r 
İlıilD ve bilgili olmağa ea'"IJlDıZ. Ancak bu 11.hllkla vatan ~: 

nc:ı tc~ f'~:nek Ulkll6U De Vf' bırblrinlzi eeverek Türk admı 
tJt.l'!it~ln'z. lllMBT .r. 
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1 Radyo 6azetesı 1 
alil.ver devle ıeri ve 
Bal .an vaziyeti 

Mihver devletlerinin Balkan 
vaziyeti ile meıJgul oldukları ge. 
len ta.berlerden anlaşılıy )r. HiL 
'.erle Musolini'nin mlıakatından 
bahsediliyordu Bu hater leey. 
yiıt ctmcdı. Kont Cıano ile Rib. 
bentrop'un \ iyana.da bulunduk. 
ınn ve Balkan vaziyetiyle meş. 
ul oldukları tahmin olunmakta. 

dır Muhtelif devletler tarafın.. 
l .m ilen ~ilrü1en istekleri telif 
·~mek mllmkün ola.mıyacaktır. 
ı 'ynn'::.r Dalmaçya sahillerini 
ısti;•or, ltnlya bundan başka Hır. 
vat devleti tizerirıde himaye hak
kt istemektedir. İtalyanın Kara_ 
d~hJ da ıst~dı~i bugün Londra. 
radyosunda bildirilıni~tir. 

ltnlya Balkanlıı.rdn, zaferi Al
man silfilılarına medyun oldu. 
ğundan Adriyatik i~ini istediği 
gibi hallodeıniycccktir. Bulga.. 
ristan da Makedonya ile garbi 
Tcakyayı i~gal etmektedir: Bul. 
garların bur.unla iktifa. ı:trniye
cekleri söyleniyor. Kral Boris 
Hit'erle gö"ii.~U.~, fakat iş hal. 
ledilll"ooıi§tir. Kral yeniden AI. 
manyay'" · • • ir. Diğer ta. 
raftan '!arlaria Ro
manyalı.a •• .,tQ ...,.tedir. Roına.'l.. 
ya Transilvanyayı geri istemek. 
tedir. Romanya ile Macaristan 
arasmda.ki münasebetler ziyaeb .. 
siyle gerginleşmiştir.. Hatta Ro
m<!nyalılarır.. Macar hududunda 
ta.hşidat yaptıkları bildiriliyor. 
.Ancak Alınan nüfuzu müessir 
olduğundan bu iki milletin silah. 
lı bir ılıtllafa varamıyacaklan 
muhakkaktır. 

.uıgcr taraftan Kudüs'e gelen 
Yugoslav kralı Petro bir beyaD
name ne§retmifi, sonuna kadar 
harbe devcın1 edeceği;:i bildir. 
miştir Kralın Kudüsten nereye 
gideccffei bildirilm~mektedir. 

YUNAN CEPHESiNDE 
Alman askerlerinin Yunan 

ccphes!ndc tazyiki artıyor. MUL 
tefik e.skerler geri çekiliyor, Yu.. 
nanistanda vaziyetin vahim ol. 
duğu gizlemnemeh""tedir. İngiliz. 
lcrin bununhı. beraber üç kazanç
l:ırı olmuştur: 

Evv 1 fı., !ngiliz radyosuna. gö. 
re, tngılterc Balka.n'lara kuvvet 
yollamakla Balkan devleterine 
karm giri§tiği teahhüdll yerine 
getırmiştir. 

lkinci kazanç Amanlara asker 
ve teçhızat itibariyle ağır uyia.t 
verdirmiştir. 

'O'çüncü kazanç, İngiltere vakit 
ımzanmıştır. 

Bu arada Habeşistandaki bar. 
bi bitirmiş, askerlerini Llbyaya 
nakletmiştir. 

İşte İngilizlere göre Balkan 
muharebesindeki başlıca kazanç. 
lar bunlardır. Balkan hadisele. 
rindal sonra ne olacak? Ameri. 
kada radyolarına göre Almanya 
lspanyayı tazyike başlamıştır. 
Afrikaya geçit istiyccektir. ls.. 
panya hariciye nazın mihverci. 
ler'e daha sı~ı işbirliği yapımya 
taraftar görlirunektedir. 
Diğer taraftan Hltlerln Yare.. 

italya 
Karadağa göz koydu 
Londra, f2 ( A.A.) - Röyter: 
Roma radyosunda yapılan be. 

yan.ata bakılırsa İtalya Karadağ 
toprı:ı.klnrına. da. göz dikmiştir. 
Bu beyanatta raradağın B. Mu. 
ııoıiniye Q:lir mesaj yolhyarak !Ka.. 
radıığm fa.sist imparatorluğun
daki tarihi ve meşru mevkiini 
almayı talep ettiği bilcliril.mİŞ
tir. 

Sovyet Rusyada zelzele 
1\loskıwa. 22 (A.A.) - Stcfani: 
Orta Asyanm IU Sovyet cumhu· 

riyotl arazisinde, geçen pazar gü
nU 11iddetl' zelzeleler olmu.stur. 
Zelzele, b!Ihnss:ı. merkez Ustü 
Farm mıntnkasınd:ı Stalinabad'ın 

ıiı:nali garbisindc bulunmaktadır. 
Bu kasabada. bir kaç bina yık.ıl

m~tır. 

Yeni Çin hariciye nazın 
Lizbon, SS ( A.A.) - Çin ha. 

riciye mızırlıgma tayin edilen 
Çin'in eski Londra büyü.it elçisi 
B. Quo Taişi, dün tayyare ile 
Lizbona. hareket etmiştir. 

Ameri:ta tarikiyle Çine git. 
mekte olan veni hariciye nazırı. 
nın Vaşingtonda B. Ruzvelt ile 
görüşeceği tahmin edilmektedir. 
Li.Zbondaki ikameti esnasında 
B. Taişi'nin Londra büyük elçi. 
liğine tayin edileceği zannedilen 
Çinin Vlşideki bUvlik cl<;isi B. 
Wallington Koo ile de görü.se
<'.'Cktir, 

şal Pctene bir mesaj gönderdiği 
tekzip edilmektedir. 

Ancak Pariste Abeç ile Amiral 
Darlan arasında ihtilaflı mese. 
lelerin görüşülmekte olduğu bil. 
diriliyor. Demek ki, Garbt Av. 
rupa l eniden faaliyet sahnesi ol. 
maktadır. 
INGIL'l'ERE iLE DOMiNYON. 

LA'R ARASINDA 
Bu vaziyet karşısında lngilte. 

re ile do:ninyonlar ve Amerika 
arasında iktisaui anlaşmalar al;. 
tedilmektedir. Makenzi King, 
Ruzveltl~ görUşmüştür. Yakın. 
da Ruzveltde Kana.dayı ziyaret 
edcccl::tir. 

Kana.da ile Birleşik Amerika 
arasında yeni yapılan anl<ı.;.~a 
lngilterede lıUyUk memnuniyet 
uyandırmıştır. Harp gayretleri 
bu suretle ziyadeleşecekti::-. 

Kanada İngilterenin harp 
gayretinde geçen hnrptekinden 
ziyade rol oynamaktadır. Hava 
teknisyenleri ve pilotlar yetiş. 
iirmektedir. Kanctda dilnvada en 
büyük memleketlerden bindir. 
Buna rağmen nüfusu 13 milyon. 
dur. Fakat toprağı ve madenleri 
çok zengindir. Harice yatırılan 
Britanya sermayesinin yüzde on 
beşi Kanadadadır. İcabında ln. 
gilizlerin Kanadaya <".ekilip bu. 
ra.da harbe devam edebileceği 
söylenmişti. Bu vaki olabilir. 
Kanadanın Amcrikadan temin 
ettiği harp levazımı bu yolla 111-
giltereye nakledilmektedir. 

HARP V AZIYETI 
Yur.anistandaki harekata ge.. 

lince. Alman resmi tebliği Laris. 
sıı.nm c.~ııbunda Dolos kasabası 
ile Lamya şehrinin Alman kıta. 
ları tarafından işgal edildiğini 
bildinrıişse de bu haber heniiz 
teyit edilmemiştir. lngiliz res
mi tebliği ise çeki1menin munta. 
zaman dc•·a.m ett ~ini, yen: m"'v. 
zilere girilmekte o' ;;unu bil. 
dirmektedir. Yeni mevziin ne. 
:relerden geçtiği maliımumuz 
olmamakla beraber iki şekilde 
olabilir. Bir, Termopil geçidi ile 
Korent arasında. dar mevzie çe. 
kilmişlcrdir. Yahut Arta körfezi 
arasındaki dağlık mevzileri intL 
hap etmişlerdir. 

LIBYADA 
Ltbyaya gelince, sonum ve 

Tobruktaki ngiliz kuvvetleri, 
mütemadiyen talniye alma.kUı 
ve sık sık mukabil taarruzJar 
yaparak birçok İtalyan ve Al. 
man esirlet'i nlmaktadırlar. Hat. 
ti bir habere göre kaçan 1000 
kadar ltal~·an askerinin üzerine 
Almanlar ate şaçmL~lardır. Bun. 
lardan 850 si Avustralyalı kıta. 
atın müdahalesiyle kurtulmuş, 
esir edilmiştir. 

LIMNI VE SEMENDIRE 
ADALARI iŞGAL EDiLDi 
Son gelen bir haıbero göre Ça. 

nakkele boğazının 160 kilometre 
uzağında ve Türk kara suları ya. 
kınında Limni ve Semendire a. 
dalan Alımutlar tarafından işgal 
edilmiştir. Fakat henUz tamam
layıcı maltlmat gelmemiştir. 

-19-

DP.marlanmdaki kan, aldığı ha
raretle deverana baeladı. DU11ün
mP.k \'O hissetmek lstldaUarmı ye
niden buluyordum. 'Mantonun için· 
de, Mefkiıremln ellerini minnet
tarane srkıyordum. Ve Mefküra 
hafif ürpermelerle bu §Ukranıı. 
mukabele ediyor; başını tedricen 
eğerek omuzuma dUşUrUyol'du. 

Biriblrimlzi duymak için ne göz.
ll'rimize, ne dlllerlmize muhtaç
tık ... Her an, biraz daha eokulu
yorduk. Bizi artık kim ayırabilir· 
ıii ? .. 

Ben nefes alacak ıkadar hafif 
bir sesle: 

- Mefkure, Mefkfıtt, Mefkftre. 
Diye seslendim. Meflı:fire, man

aonun içinde artık ısınan ellerimi 
daha kuvvetle sıktı. O zaman iki
miz de, şiir ve aşkın ilfilıc. tara
fından verilm1ş bir emre tabi ola· 
rak bir anda yUzlerimizi çevirdik; 
dudaklan'l"JZ, biribiı"he kavuştu. 
KUçük bir hareket, bu şedit ate§i 
tutuşturacakt:ı. Hafif teneffüsleri· 
miz ytizümüzU okşuyordu. Fakat, 
yine: bir nnda, vicdanın gUr sa.da
sını dlnllyerck b~larımızı çevir
dik... Dudakbrnnız bUkUldil; ve 
sinelerimiz medit bir şahikııi ta.
hnssUrle kabardı ... itiraf edilm.iyeıı 
lbu mUkadde.s 9.§k, en kUçUk tP· 
fc.rrUatına kad:ır bnkJr ve mele· 
kflne kaldı. 

Poyraz darbe>leri göklerin bü. 
tün bulutlarını sıyırmı ; temizle
mil)ti. Şimdi orada, tek iblr yıldız, 

kameri nndrrn.n bir kuvvetle ııaı
hyordu. Gırizanm sesi duyuldu: 

- Sabah oluyor!. .. 
Bu ses, ciUnyava ait olan bu ih· 

tar, bt?.1 derin istiğnıkımızdan çı· 
kardı. Sanki mlif<>kkfr(lmlzde serin 
bir ıiızgilr c mi ,ti, E\-velı\ :Mef. 
küre kalktı; buğasmı yinıP' ho}'llll· 

1 ~.,!!!iM b!_rE'a~nctll2a f iba~ia!.:.. 

23 Nisan: 21 inci çocuk yılımız 
,.. -Çu_c ....... uk--ninni~~ 

Ve Jlallan çocuk:~ 
Yurdun ve evin ne~ ~ 

hayatı daha çok sev ciaJı' ~ 
evine ve yurduna ~ ~ 
bağlıyan bir varlıktlt· 11113 bit iti' 
glsi TUrkUn seınbol ıttııı lı'l 
!etidir. Onwı için hıı e ~ 
dan kopuı ninniler ıı • 

Küçük Asyada <-.anlı, kudretli 
bir kaynaşma ..• Vatan yo·unda. 
dünya ile döğüşmeyi göze alan bir 
millet ... En önde ebcdlyetin tapu
sunu eJ'nde tutan bUyilk Ata· 
türk ve etrafında hakraman arka.
daşlan ... 
Dllşman eUngilsUnUn ~ruyla İs· 

tanbulda dağılan Millet Mec!isi, 
Tlirk ul~unun bağrında yeniden 
doğuyor .. T .. rih: 23 Nisan 1920. 

Efsanevi blr dekor içinde kendi
sini gösteren büyilk feragatin ba.~ 
döndüriicU heyecanmıı. gön!UmUzü 
kaptırarak kafalarımızı çalıştırdı· 
ğımız zaman yeni bir tarihin na
sıl bir ihtl~am ile doğduğu, gözle
rimizin bnünde bütün keriı:in çiz· 
;ileriyle cruılnnır: Bir ayağı en· 
\'aş alıınlrırmda, öteki nyağı mec
lis yapısında duran ihtilal ve in· 
kılap ndamltu'l; omuzlarında sillh, 
yürekler.,1de alevli bir iman, le ve 
dış cephelerde nöbet deği.cıtirerek 
tarihi vo.z!felerinl yapmağa koşu. 
yor ... "Ordu~ar! nk hodefin'z Ak~ 
denizdir!., diyen ve son hedefi ya
şanacak zaferlerde belirecek olrı.n 
bilyUk irade. işte böylece kendini 
gösterdi. 

* * * 
Biz, bu kutsal batıranın mirası· 

nı kime verebiliriz? .. Türk mllleU
ni ebedileştirmek için doğan, bU· 
yüyen ve mütemadiyen doğup bU
yi.ı ·ecek olan çocuklarımızdan baş
ka ona kim sahip olabilir?.. işte 
ulusal egemenlik bayramı, böyle 
bir sebeple, çocuklanmızm ve on
larla birlikte bütiln milletimizin 
bayramı oldu. 
· 23 Nisan 1920 tarihl, hiç şllphe 

parasını çarptıran 
Bir kadının cantasın 

kapmakla zararını telafi 
edecekti. .. Fakat 

Tank ndmaa birisi, üzerindeki 60 ıı. 

rayı ç:Uaırmış, arkadaglanna 8lllanır 
ken, onlar kendiı!ine: 

" - Yahu! çok düşilnme, sen de 
çaruıya. gtt, bir kadmm çantasını k p, 
kaç!,. Q!ye takılDU§lO.rdır. 
Tarık bunu ciddi sanml§ ve dUn Çar· 

ı:ıya giderek blr <1Uğmcclnln önUnde 
alışv.'~ e-'en b ( kadmm çantasını 
knpmı~, Jrn.çmağn baçlamışlır. 

Fakat lmdmm feryadı üzerine Tn· 
nkm arkasma dll§cntcr, kaçmasnıa 

Cırsat '\"ermeden yakalamışlar ve cUr
mnmeşhtıt mahk mesin<' teslim etmJD· 
lerdir. 

Tarık, tıçüncU ulh ceza mahkeme· 
"'nde yapılan dunı§masmda suçunu 
aynen bu ı;eklldc anlatml§ tsc de 4. e.y 
hapis ccı:asmo. çıı.rptlm\iı;ır. 

Çocuğun en f aila sevdiği şey, 
mınesi, temiz hava 110 t.cmiz gt. 
daılır. 

* * * 
Çocuk aynadır. Na.ıınl baktrr. 

san öyle gi>Btcrir. iyi bak, iyi 
göritTw ':'1. 

ma sardı; koluma girdi. Otelin ö
nüne kaüar getirdi ve beni soyar-
ken kula.ğmıa: ' 

- Yann, erkenden güneşin do· 
ğuııunu seyre gelir misiniz? .. diye 
sordu ... 

İnfiali, beni cinnetlerln, öhim
lerin yaruna gctınni§; nUva.zi.si, ha· 
yabn ortn.sma atmı tT. MefkQrenin 
elinde balmumu gibi idim. O gece 
uyudum mu? Beliti .... 

-5-
Gün doğmadan kalktım; bir in· 

san gibi yrkandon ve ,giyindim. 
Onlarla 1 ulufjllCağım tepr •e çık. 

tmı. Daha gelmemişlerdi Ve poy
raz, bütün soğuklnrmı dökmll§: 
şimdi kuvvetten dU~mU5Ui. Orta
lık yan karnnlıktı. 

Yclkenkaya istikametlerinde, 
ufuk pembe bir tozla yrkanıyor· 
du ... Paltomu, fesiml bir çam da
lma a.stnn; tepenin aşağısına doğ· 
ru yürüyerek isimsiz otlardan, mı
nimini ve hayret verici bir in tiza
ını haiz çiçeklerden. yeşilin her 
derecesine mensup yapraklardan 
bir demet yapmağa başladım. Hem 
çalışıyor; hem de onlann gelecek
leri y<>lu göz önünde tutuyordum ... 

Şark, meçhul tir menbadnn 
kaymyan nur ve ziya ile gittikçe 
açılıyordu. Ağaçlarda zayıf tc· 
rcıı.ıUınlcrle bir 'km: ku!l ötüyor
du. Görü mez bJr el, denizin sa.· 
kin yüzUnden siyah bir öMUyU sü-

.................... -......... ·······-· : : 
i Her 23 Nisan sabahı, ı 
1 T:rkün atası, her aile 

içinde çocuklarımıza 
hediyeler verm i, o
kul diplomalarında ço .. 
cuk yılı aynca yazıl
malıdır. 

-···-.. -·-······ ............... -........ .. 
YAZA•: 

irfan Emin Kösamihaloğlu 

yok kı yalnız bizim i<.ın el"~·'· -
zincire vurulmak istenen milletle· 
re kurtuluş yolunu göstermek iti
bariyle- dUnva için d<> biı· dönUm 
noktası sayılır, insaım doğumu, 
herke3le beraber kullandı~ımız 
tarihe bir bqlangıç olmuşsa bu 
kutsal gün de AtaturkUn bUtUn 
bir istikbali kucaklıyan bağrında 

Ba§}<asınm nür.ıa 
kağıı:lmı taşıyormuş! 

lama ı ad.ınd:ı birisi, geçenlerde Ak· 
aararJalU bir dilkltlnda.n ltapmaı ki· 
lldlnl kırmak. suretiyle para ve elbise 
çalmı:. kaÇJtrkcn yakatBDmıştır. 

bmıı.Uln tızcrinde bır tane de ba§· 
kasına ait nUfus ltl>ğıdı bulunmuş, 

yapılan tahkikat neUceıılnde kendisi• 
rı!n ı..yoı zamanda asker kaçağı da ol· 
rtuğll nlaşılarak a!Jllye altmcı ceza 
aıah~cmıesinc vcrflmtıUr. 

Mobilya mağazaımda 
yangın 

Tllneı meydanmda Yorgfye ait mo· 
bUya mağazasınm balkonunda dllD 
blr yangm çıkmq, fakat bUyümeslne 
meydruı verilmeden s5ndllı1UmUştUr. 

.M:ı~zanm sigortalı olduğu aııla§ıl· 

DU§, tııhklkatn bıı.§lıı.nmcybr. 

Bir garson yaralandı 
'Balatta Vqdlııa cadıJeaf!\de İslnallln 

n§çı dUl,k&.nında çalıoan Şevket ile 

.Mehmet acimdıı. iki gaı;;son dUn bir 
meseleden dolayı kavgaya tutugmu§· 
!ardır. Kavga csnnamdıı. Mehmet, ek· 
mek l'lçağını ko.pmış, Şevketi sağ kal 
çnsıncl:ın yaralamJ§tır. 

Yatalı Ccrrnbpqa hMtabaneslne 
kaldmlmI§, suçlu ya.kalanmqıtn'. 

Arsalara çöp dökenler 
cezalandırılacak 

Şehrin muhtelif semtlerinde ve 
mahalle aralarında bulunan arsa
lara son zamanlarda göp döl:Uldü· 
ğii göriilmektedir. Bu vaziyet ct
rafmdaki evlerin sıhhi durumunR 
tesir etmektedir. Bu gibi yer\ere 
çöp o.tılmıyacak, dökenler ce:utla.n
dınlacaklardrr. 

" . 
Y8zan: HAYDA' ALPAGUT . 
rıı.tıe topluyordu. Kainat:n üzerin.
den siyah bir gece kalkıyordu. Ka
ranlık dağların zirvesine ateşin 
bir güne5 doğdu. Aynı dakikada 
yolun köı;ıeslnden McfkO.renin sol· 
gun ve masum siması tulfı etti. 
Koştum; buketi ,Yere attmı: vo 

· ellerimi çırparak: 
- İki güneş birden doğdu! diye 

bağırdım. Tn.biatin gUne§i kendini 
korusun!, 

McfkO.re elini uzattı: 
- Bonjur Fikret! 
Sonra uzaktan görmüş olduğu 

buketi aradı: 
~ Hani çiçeklerim? 
O ta.bil demeti buldum; onıı. ver· 

dim. Ve tiı. tepede bir bilyUk ka· 
yanın Usttine ywıyıına oturduk. 
Glrlzan, mahsus bir heyecan için
de idi. Dolnıııyor; liiçek ve yap
rak topluyor; o da bir demet yap· 
mağa çalışıyordu. Mt'fküre gUlc
rek: 

- Çal~. çalış... dedi. Halbukı 
Takdir Bey kim bilir kaçıncı uy
kudadır ! 

Kız. hayran gözlerini açtı; bu 
mı.zarlarda delin bir ıztırap vardı: 

- Am:ın siz de ... Ak3ıundanbe. 
ri bunu da nrredcn çıkar-imız? .. 

- Canım, i5ıtO kıı.ç gUndür onu 
dü§ünü)onmn; inkar edebilir mı. 
sin? 

Sonra. b:ı.na döndU: 
- Snn de nC' zalimstn! Yalnız 

kendi hesabına. hareket <ıdiyor-

dünyaya ilk adımını atan bahtiyar 
Tilrk çocukları için de ayrı blr ta· 
rfhln Uk gUnU sayılmalıdır. Ata
tUı·k ki artık Türk ul11Su için milli 
bir sembol olmu:tur; g'!lecek ne
siller onun maddeten sıynlan ef
sanevi çebreslnJe TUrk inkılabının 
büyUk tıllı:UeUnU dalma görecekler
dir. Bu milli Ata, Türk çvctıklan 
için noel ba.ba maaalmı kat~ ve 
mutlak surette klikilrden sökUp 
atmalıdır. Bundan sonra her sene 
23 Nisan .a.' ahı, 'fürkUn Atası her 
aile ıç·nde çocuklarımıza armağan
lar vermeli ve onlara yeni heye
canlar a§ılamahdır; bundan sonra 
28 Nisan 1920 gUnU, çocuk tarihi
ne başlangıç olmalı ve o günden 
itibaren yıllann sa~ı devam et
mell<ilr. 

Bu tarlh, biri bhine bağlı olan 
gündelik işlerimizde kullanılamasa 
bile okullarm içinde ve diploma
lar li9tunda dalına en gerefli yeri 
işgal edebilir. 

Tilrk Çocuğu! Kendi ISı hayra • 
mınm 21 inci yılmdaam; gündelik 
tarih yanmda kencll tarihini de 
kullanmayı unutma; Y&6adığın 
bayram 23 Nlaan 21 bayramıdır. 

Eroin kaçakçlları 
yakalandı 

Beyazıtta, Sekbanba§ı mahallesinde, 
camı aokak 10 numarada oturan Ya· 
kup adında blrlai dtlD eroin satarken 
yakalanmı§, 111k11tınıml§ ve bwlları 
Alemdarda, Mahmutpe.p yokuıunda, 
ŞehlUer aoıtağl 6 numarad& oturan 
Mustafadan aldığını ııröylemiJUr. 

Bunun Uzerlne Jıluatata yakalamnI§ 
llzerlnde 4 graJn esrar ve bir mtktar 
da eroin buıunmuotur. Mustafa da, 
bunları Yenlkapıda, HisardJblnde ~ 

turan Remzi Şaşuıazdan aldığuu !U· 
raf etml§, Remzi Şa§JD&Z da yakala· 
narak evinde yapılan &ra§tmn&da ya· 
nm kilodan fazla eroin bulunmll§tur. 

Bundan bafka, Galata.da oturan 
Necal1 yapışkan, SQleymanlyedc otu 
ran Mehmet, KUçUkpuarda oturan 
tırmıUI, Jr'!evlid. Yenl~ehlrdc oturan 
'Vangel, Vahit, Balatta oturan A'&lz, 

Takıjlrııd'C~ ,.,tJqı.,, ~~'8.tf, Küctıkpa· 
zarda oturan Mehmet esrar ve Cl'01n 

satarken ctırmtıme§hut b.allııde yaka

hi.iıml§lardır. 

Bunıardan Mehmedin üzerinde tam 
77 paket eroin bulunmll§, auçlularm 
bepsl de mtıddelumum.Ill e teallm o
hmmu§lardır. 

Büyük Türk gecesi 
Hazırlıklamnızm b1tmecllğlnden do

layı geçen hafta tehir edilen Bily1lk 
Türk Gecesi bu hafta, !6.4.1941 tari• 
hinde Cumartesi ak§amı Taksim Be· 
ledlya gazinosunda yapılacaktır. 

Tllrk KWtür Blrllfl 

sun. 
O zaman dalmıı söylemek isto· 

diğim mevzua temas edildiğini gö
rerek sevindim: 

- Biz do TakdirlP. daima Giri· 
zandan bahsediyonız. 

- Yoksa, göl'il§tilğilınUzU bili
yor mu? 

- Hayır, katiyen. 
Vl' Girizanın kuvvetaiz itirazla

rına, buhranlarma rağmen, T:ı.k
dirle onu görilftUrmeğe karar ver-
dik. Hemen oğun, öğleden evvel 
her şey olup bitecekti, Ve Mefkü· 
re, tulüdan dönerken Glr:izanın 
elinden demeti kaptt: 

- Hanımefendi tarafından Tak· 
dir Beye! 

Diyerek bana verdi. Girizan kıp• 
kinlUZI olmuş; 

- Dartlırnn, Fikret Bey ... di. 
ye tehdit ediyordu. Ben : 

- Sonra ça.buk barışırız... de
dim; gülüştük. Ve avdet ettik .. 

Takdiri it!na ile Ura§ olurken 
buldum. Tabii demeti, onun, önün· 
de bulunduğu lavabonun Uzerindo 
bir şeyin içerisine bıraktım: 

- Bon.iur Takdir. 
- Bonjur Fikret ... 

- Büyük tuvalet yapmakta· 
ııın; ne o? Bir randevu mu var1 ... 

Takdir, lıaşmı kaldınp çenesinin 
altında, usturayı dolaştmrken dur
du; sabun içindeki vilzünU bann 
döndürdtl. D.ırgm da~: 

- Bizim randevular gizli, ka. 
ranlik değil, kl... dedl. Öğle ye. 
meğini Elizabette yiyeceğim; işte 
bu! Fakat bazı beyler var ki mu· 
habbetlerini sevgililerinin ipek e 
tekleri altında. gizlemek gibi elim 
bir mecburiyetle bulunuyorlat'! 

- Yani? .. Bir §eyler demek 
la ti yorsun, .. 

( Deuaaı oo.r) 

lerdir. flfl 
oırıum o~wıı al oil 
o :ağmda

0 

kal oi~ ~ 
Baba.o kalan (afC') 

lşte gUçe sal oi~ 
Uyu yavruın ;ı.... .M 
Bayü ya,ı:ruın ,etfP:. 

Bu ninnJ sedc çocuk~ ti 
değıJ çocuğa verile~~ 
ehem..,;etJ de biltllD tb'tl'.~' 
landınyor. B:ıba, 1b et e'Jr 
Evi iü:na.Ua ona eJ%18Il 
tiyor. t 
Oğlum oğlwıı vat1Y0

,,. 

Kolunu bir bt9 atıYclf1' 
Ana bir iş ,..,. anı 
.İkidC bir bakı)'Of· 
Ya\TUm .koştu aı.
Seduç verdJ aJaDa 

Dandini danatnl ~ 
Mevlim rs.ter ~~, 
Anası o/ unu oo
Benzinl sarartuU~ 1~ ~ 
Ana sıvgisinl, çoc~e>-t• :J 

sunu, yc:meğini dılşil11 urde " 
a.nasmı r,özUnUzUn ~ıı 
dır mtyOl· mu'! ~ 

K17'lD rcyusua eve~ 
Büylb•llia yıl\'asotı oıa 
Af:mm ba~mda dıı:- ~ 
Eşinin yanında dll 11 ; ;.! 
Kızın 8ebebi vUcud ,i.11' 

saadeti.-U aşılama se~ 1' ,t 
eu ne kadar kuvve~ btf 
Ve bir çocuk için an~~ 
rnete seve sev.o ıtatdşr ~ 
§U halk ninnisi ka btııııır 
hangi eser canlandıı"S1.,.Jl Bebek beni deli eY edl 

Her kapıya. Jml eyi ~J 
Ninni bebek, nJnJ1i {it~~ 
Çocuğu ağlatmak b•;..ıı 

na, §ehit kocasILDl er: J 
.sında §Öyle ninni sar~.,. ~ 
Uyu yavrum )ine ~ ~ 
Şehit baban geJnıf<ı ':, ~ 
Yarasmdıuı kızıl kaJl -.,, ~ 
Dur bağlayım seni 1' f!'. 
Sen ağlama, ben ·~ 

Ve ı:ocuk bu top tJ. 
çlsidlr: d";. 
Uyu )'B'\-:rom -gaz1eıfdle »" ~ 
Sön büyürsen dtışıtıJJI ti 

Şehit ha.ban yttrcğtncl~ ~ 
Çabuk uyu, ça.bllk bil;_;;.'-"~ 
Sen ağlııma, ben al)lo'"tetflfl 

Çocuğun ahlak ~ ~ 
de nelerle ka.lma.!l ıııııı' ,1 
bunu da b!Uyor: cıeJl1 'f" .J 
Uyu yavrum uğur 1 ,.; Şehit ha.banın söılerfıl ~ 
O sl>ıJcrdo sen do aur I 
O yollan sen bol nbl~~ 

Halk ninnilerinde ~e ıı·~ 
yısız mi!ıal!eri vardır bl),,-'~ 
cuk sevgisini, çocuk te~ıı~~ 
lntır. Bu ninnler, bl:ı:e t'~ 
teriyor: Türk çocuk " (}DrJ 
§eyden Ustun tuturor· c~~ 
tekrar edelim fr-ı::.1ndıı t11!1l';. 
fcdn ediyoı. Fakn.t btt 19• 
si. ne yazık, ki çocu~~~jtıl 
gibi inkişaf mı, t<'~b!~ tfı#!~ 
etmiyordu. BüyildUğU. ,, İ 
ğlna geldiği vakit, 0 ;t.r'. 
hnylaz bir varlık \'C ~ J' 
oluyordu O v:ıkit "çtıC 
sokağa at,, deniyordU·rııetl• P",J 

Cumhuriyet hültil rııd' ÇF'~ 
sevgisini yalnız bu ııı~n1''' 
cemiyet ölçl.iqünda 11 •11~ 
ğun sıhhati, terbiyesi ~~-o' 
lle tek&.mUl edemiyor. ~~ 
dir ki, çocuk baynıtnı.lı,ı 11",J 
rm değil birlm de btıY'.:I ,.~,1 

:rı1~'!JI'' 

Küçük bir bıt,ıl 
yakalandı ~ 

tJJUÇ -~ .A 
16 ~a§ınCJa .Ahmet ı1I 19"".ı 

çocuk, Galatada .Muharre ti' 

kah ... cclnl' yanmda çslW ~J 
eının paltosu ile ceketJlli /./ 
paZdrında ı:atıı.rken yaıcal 6' ~ 1 

Yn:;uııın tahk1kııt sonun -J.' .J. 
a)'nl gtin, SUtlüccde otu~ f".J 
dınd3 hir ltadmm evıııe tcırl' 
r.am:nı kırarak girınck 11 'fil,/ 
mesl &•nunda bir ~y çal:ıtıııc' 
btı nnlaşılmış, asııye 
mahkowcslno vcruınışUt• 

~ 
Milli Piyarıl° ılJ 

Mılll Piyangonun 23 ?Jl: f'l'.J 
ıı;ln tcrlıp ettiği tevkııl'- "' 
bugUn Anknra sc~ıcvtndC I 
Ur JSI'~ 

Çclt•ıı e u.nt li de~ ;si'.,/. 
.uıt .... ayoı.u Scrgfe'\indc11rt~I 
"lll'ln blllUn s f\batril1 

11 rJ" 
lir. Çckllı nt 17 Si' d 
;Jı>c<>Jt•lr ,,.f' 

rı!J1' 
Bu çekili tf' 33.4SO ti 

bin 'ı'"ahk 1ıtnrmıyc ~,.zı(J(IO 
En t;UyUk ikramiye l50 



Şehir Haberleri. 

Kilosu 19,5 kuruşa 
~ 8bi -· mal olan sütleri 

.._ ...._-..:.:: Mandıra sahipleri sabcılara 12 kuruşa 
nasll varebUiyorlar ? 

olmadlğma göre, demek ki zarar 
clefil, kir etmektedirler. Kilosu 
19,5 kunıP malolan bir kilo sütün 
barice 25 kurup verilmeai lizmı
gelmektedir. Bu vaziyet Ticaret 
VNlletine' bUdirilmiftir. Yapıla
cak muamele vekilet tarafından 
tayin edilecektir. 

Son glDlerde mulltelif aemilcr 
de ablan llltlerin mOldm bir Jm
mmın hileli ve çok ea katllm• bir 
halde eatıkbğı Ticaret VftAletbıe 
yapılan ftklyetlerden an••JmM.· 
tadır. 

'l'ic&Tet Veklleti ıikAyetleri dik-
kate alarak tetkikler yaptırm11tır. 
MUfettlflerln verdikleri raporlara 
göre, halis Biltiin kiloeu on doku 
kurut )'hm paraya mal olmakta
dır. Mandıralarda .ntUn kiloA 12 
kurup l.etanbula tevzi edUmek ü
zere 811tçlllere verilmektedir· 19 
1nmae yiımi paraya nıa1olan bir ki
lo aütUn harice 12 Juınış& veril
mesi milfetişler tarafmdan hayret· 
le ka.rşılam:ııştır. Buna göre her 
n-andıranm gilnde 7 lirt\ arar et
mesi 1Azmı gelmektedir. 

Mandlractlardan hiç bir fiklyet 

SVT TOPLAMA YEBLERl KON· 
TROL EDİLECEK 

Her aene- bahar mevsiminde muh 
telif semtlerde siltten zehirlenme 
vakalarma tesadüf edilmektedir. 
Belediye bunun önüne geçmek ü
zere b8%t edbirler almıştır. Süt 
teni ve toplanma mahalleri sıkı 
surette kontrolden geçirilecektir. 
snıer tahlil edilecek ve bank gö
rillenlerin satı§ma mani olunacak
tır. Bu hususta kaymakamlıklara 
direktifler verilmiştir. 

Anadoluya ilk kafile olarak 
12000 kişi gidecek 

Kendi ı.telderile AUdohıY& gi
decek vatand8'larm verdikleri be· 
yaıınamelerlıı tetkikine devam 
edilmektedir. Dlln öğleden aonra 
tatil olma.,,. rağmen bu ifle mer 
gul olan komisyon geç vakte ka· 
dar çalıpuştır. Karadenize gide
cek ilk kafileye ait biletler kay
makamı•ıara tevzi edilmlJJtlr. Pa
zarcığa gideceklere bir, a)'DI za • 
manda Sammından trenle Anadolu-

Vali plijlan gözden 
geçirdi 

nun diğer bölgelerine ~ere 
iki bilet verilmlştir. 

İlk gidecek kafile sayaıı 12 bhı 
kadar tahmin ediJmektedir. 

J{aradenizden maada diğer böl
gelere gideceklerin beyannamele
ri bu akşam bazırJanacakbr. Tren
le gidecek olanların biletleri de
nizle na.k!l muamelesi bittikten 
IODra dağılacaktır. 

Bavul fiyatlannda 
ihtikir 

Anadoluya gidenlerin s<>ğalması 
Florya plljlan bir maymtan iti- üzerine bavul çantası fiyatları da 

barcn ~acaktır. Yeni kaıbfnelt;rin son günlerde artmıştır. Bu gibi eş· 

=r:.~~~11!:1; ~a~. ~"" :~::n~ 
reisi LOtfl Kırdar, Floryaya gide- cak )Uzde 25 ıüabetinde bir Jcirla 
re1t plljla.rm vasiyetini yakmdan satııması icap etmektedir. Vazi-
tetkik etmiştir. ı yet ali.kadarlar tarafmdaD tetıdk 

-o-- edilmeğe başlanmıştır. Fazla fi

Adalar için itfaiye 
motörü yapbnlacak 
Adalar ve civ'ar'IDm itfaiye tel'" 

kilit?JU takviye etmek maJmadile 
bir itfaiye motörllnlln yapdına8ın& 
karar verunu.ti lılot6r için lbnn 
olan makhae hazJrlanJmltlr· Bunun 
maliyeti 10 bin lirayı buıacaiı tah
min edilmektedir. Mot6'r 150 met
re yüksekliğe su frşktrtabilecek 
kudrettedir. 

yatla ntanlar ibtiklr yapmJI ad
dedilerek haklarmda takibat yapı· 
ıacaktır. 

Eeleme imtihanlan 
ba§ladı 

:sntnn orta tedrieat müeesese
ıeri dllnden itlbareD eleme imtl
hanlarma baŞlamJ!llanhr. Dlln ilk 
tmtihan ıllrkçeden yapılmştır. E
leme ımtihaııJan 28 nisana kadar 
tamamlanacaktır. 

Çorum valisi 
Çorum valiliğiDe tayin olunan 

e8ld emniyet mildtırümilz Bay lıılu
zaff er .Aka1m bu sabahki trenle ve 
Ankara yoluyla yeni memuriyeti 
lbaşma hareket etmektedir. 

lııtanbulda vazife gördüğü sıra
larda kıymetli ve muvaffakıyetli 
bir idare rUlmU olarak Bay Mu
a.tfer Akalmm bıraktığı iyi intiba
lan ıehrimizden aynlırken de tak
dirle hatırlıyor ve kendisine yeni 
vazifesinde dahi muvaffakıyetler 
dileyonız. 

Yardım Sevenler 
Cemiyeti namına 

Şehrimizde de bir heyet I 
faaliyete geçti 

Ba~'an Mevhibe lnHDUnlln himaye· 
einde buJunan yardım sevenler cemi• 
yetlnl!l bir beyanname nevettiğlnl 
dllnkll sayımızda yazmxııtık. 

B&y.ırl lnönUnUn bu dlrektlflerl 
Uıı:crlne, Bayan Kırdar, Bayan Mimar 
oğlu vo Bayan Hasan İlgazdan roU· 
rekkep bir koumyon şehrimizde faa· 
llyete geçmiştir. 

Bu komite Partiye ve halkevlne 
dll§e~ topıantııan tertip edecek, Tllrk 
kadmmı bu vazifeye davet edecektir. 

General Kazım 
Orbay'ın 

Valideleri medfenine 
tevdi edildi 

Vefatını dün teessürle bildir
diğimiz General Kizmı Orbay'ın 
valijieleri Bayan Fıtnat, diln 
saat on albda Valikonağı cadde. 
sindeki evinden kaldırılarak na. 
mazı Teşvikiye camiinde kıl~ 
diktan sonra Feriköyündeki aile 
makberesine defnedilmiştir. 

Merasimde Vali, Örfi idare 
Komutanı, Harp Akademisi Ko. 
mutanı, lstanbul Komutanı, ta.. 
tanbul )ı{mtaka Komutanı, la. 
trnbul Merkez Komutanı, birçok 
emekli generaller ve su'be.ylar 
bulunmuştur. 
. .Merhumenin_ !88iyeti olduğu 
ıçm çelenk getırilmemiştir. 

TESEKKüR . 
Kıyaıetl1 vaUdenilz sv-ıı :nt. 

nat ()rbayın aramndaD ebediyen 
aynlması dolaymiyle bizzat ce. 
nazeye gelmek ve yazı ile tazi
yette bulunmak suretile göster. 
dikleri IOtuf ve neaketten do. 
layı sayın vali, muvazzaf ve e
mekli general ve subaylarla ak
raba ve dostlanmıza sonsuz 
şUkranlsırmıIZI an.ederiz. 

Kerimesi AkrabaM 
Naciye Orbay YO§(ıT Oyal 

Bu hafta onla"" hafta.M, on. 
lan aUşünmd hepimi3in borcu. 
cıur. 

-60- Earar ve maceralarla dola zabıta romaıu 

Bebek 
. 

Söz aramn"a, aına. ben tıu L 
3İD altında bir f~ianPl gizli ol. 
~u hiatediyorum. Fakat be.
na ne, herkesin sun kendine··· 
lMerlene beni }ıemen kapı dJla. 
nya ata.bilirler. Onun için ben 
de Gabrielin haline fula dikkat 
temeden ve hereeyi inceden ince 
ye düştlıımeden i§ilne koyuldum. 

~:::::::=:;;:;:::! Kıistln bana bir şeyler anlat. 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

KristiJlin de bu ilet.ten, ben.im 
gibi hiç bir teY anlamadığı açık
ça görülüyordu. Nihayet filetl 
tekrar kutuya koydu ve dükkin
dan bahçeye çıkarak. Jak Koten. 
tin ve ihtiyar Norberin biran bi. 
le ayrılmadıklan ilk kattaki dai. 
reye doğnı gitti .. UJ>oraıuvarm 
kapısını ~dı ... 

tığı zaman onu aptal aptal din· 
liyorum. Fakat onu aptal aptal 
dinlerken hakikaten apt.3ll3fD11-
yonmı. bilikis o baDı& m~val o. 
kurken ben de: .. Ah gUJıelnn. se
nin için hiç ,.tllat değil .. Kafan.; 
da bin türlü da}aVere dön0yor ! diye düşünüyoruaı. . ihtiyar Norber. kapıya c:ıktı. 

Evet, siz bana şu posta ile ge- Saçları dimdikti, gözleri san. 
len kutu meselesini sorm~· ki yerlerinden fırlamıştı. Ben ih
QUZ.. Anlat.ayını. )ıfatmalfl ~l'!s. tiyar Norberi hiç bir mman bu 

tin dUkki.nda ~· de!D~ halde ~rmemiştim. değil mi? Evet, po&tacı geldiği - Ne var, ne isti)'Ol'SWl yine? 
zaman Kristin ~- KilçOk diye bağırdı. BiliJOl'9llll ki senin 
paketi aldı ve büyük bit merak· buraya girmeni jstemİyorus.. 
la açtı. Ben yeaıek odaSJJ1da ol. Fasla sinirlisin·· Bari bizi raıhat 
duğum" için yan aralık ka.P~ · bırak. 
cmkkAnda ·olup bitenlerin hep&ı- Norber çok hiddetli görtinil. 
Dl mQkemmelen seyrediy()l'dulll· )'ordu. Diğeri deVBDl etti: 
Kristlııin telilı heyecaıuD! çcJk . . güzel ~ ama. kutu· - Dinle bal>a. beni ~e, dedi; 
yu w kutuda ne ~ Ba zavallı bdJndan bir yem 
~ nıektuP daha aldJm.. • 
ÇUıti arkaBI bana ~· - Bırak kızım p deliyi .. Uğ. 

J'akat g611eriyle ll8nlÖ kUtuYa ntacak 'bBlka ilin ıni yok! .. 

::::::::==::::::=1 ~= d8l.a iyi ~ Fakat KriBtJn tsrar ediyordu: 
lçln ollCM, ~ 6alD8 - Yalmz mektUP delil W. .. 
gitti, tutunma jçlnıhlrhd flıa!· Bir de entereaan emanet var .. İf. dı. eline aldı w haft.1& ~ te onu Jaka g&termek iıstiyo. 
... o -8 g&c11m- ~ı-i ~ .,. .. ,_ - ki ben Jalan neft~.....,... ..-•t P1U3-.- Ul-tlDlleri cılan bir iJe(tl.. ,...ı :i d:,::.:-11·- edilme-

~;;:a:e:tl ben -- _,.,,.. a.dlla g6. .,. ... , .. ' -J'lılıa ııa. ......... Mir-

Çeviren: M. ACAR 

kizin delili göndermiş olduğunu 
ona. söyleyin.. O da merak ede. 
cek ve görmek isiyecek .. 

Fa.kat ihtiyar Nortıerin sabrı 
kalmamıştı, kızmm bu son söz. 
lerine fazla ehemmiyet bile ver. 
medi ve içeriye girerek kapıyı 
Kristinin yüzüne kapadı. 

Ben biltiln bu ~nlerden kati 
olarak hiç bir şey anlamamakla 
ber&ber her halde bu evde çok 
mühim şeylerin cereyan etmek.. 
te olduğunu hiaeediyorduın. 

Ba.baSJnm sert harekeU kar. 
şısmda çaresiz kalan Matmuel 
Krlstin elinde kutusu olduğu 
halde kendini bahçedeki sandal. 
yalardan birinin üz.erine bıraktı. 

Fakat beş dakika geçmeden 
Ja.k Kotentin de yanma geldi. 
Ve derhal sordu: 

- Ne var Kristin.. Yeni bir 
fJ8Y mi var? 

- Bak- Markiz ne gönderdi. 
Ve Kristin elinde tuttuğu ldL 

çQk kutuyu Jaka mattı. 

Yine arkalan bana dörriHd:tL 
Her ilrisi de dilşecekmbJ gibi me. 
rakla kutuya bakıyorlardı. BeD 
hiç bir şey görmüyordum. 

Doktor lleti eline aldı, Qekti. 
uzattı, sonra tekrar btra:ktJ. Şu. 
rumı. burumI kanşbrdJ w: 

- Garip.. decll. Çok prtt, ... 
- Peki, nedir bu J*f- Ben 

hlg bir 18J anJamadllll.. 

S - V AKIT %S NİSAN iM~ 

Çocuk ba:.r.ramı 
Ti" . v i.rkıye ~v:ı_ninde .. çocuk bayı umı" nm ver a ı . k.ışta __ b~r ~antl'zı g:bi görenler olabilir. Faknt bu nl ışı~_. -~lk 'ba. 

anakutıenın .. anln;yışını dejiştircmez. Fildrlcr. ıJ:ir ış go~: asıl 
~arı:»a. yu~_~hr. Yeniyi, gü.zcli, fayd<ılıyı, cemiye~ ~agıdan )aşıyan ıstegı. çok kere ileri adam'ar g·· . l ·ı . ruhunda zeıler B .. ·· . ' orur er, ı erı ad"'mlar sonradır \fo7~!n ve sezış •.. kalı_ı:ı~ı:arak kanun haline gi.rd~~ 

·r·· k yı?; ~ · onun_ guzellıgıru anlayıp sevinir. 
tir. 0~~n kük~lrUkç~~Tı~~y~:ı-a!aft..~<lı_ ve,rm_ek. çocuğu idrak. 
çü. kafalarda doamadan bu idraAk kan e0~rıen, tartacak bir öl.. 

P k esk
. .. " .' A e avuşu,amazJı. 

e ı Türk teşkilat'na a··z·· ı· . kavuFLUIJll k · · · . 0 um you.. Onlar, her şeyı kemale 
miyeti l!e: ç;~ n eng;:' bır. ku~re~ ve kabiliyet s:ı.hi'bidirler. Ce 
tırmL,İardı. ~~~t vs~y; m;ıı~:ın ıınreneceJı bir tstünlüğe ul~ 
m;ıu talih' ·· ··kı 1- u '! arın kararması, r<.> ahın azalması yıkınu ba;~on~ ~şme~ı, aılede de tesirlerini göstermiş ve iÇ 
eski """ekler ıs ı u )'tizden çocuk b:\!,Jn, aki e~ki in•n•~lar 

....... yav:.>.ş yavaş gevsecf y ·~ · ~ • siyle tevekkül ı ı · . "' ı. avru, glı/"ıde tesadüf dadı. 
ler 1\cndı" kend~l asının elıne bırakıldı. Kendi kendi!erine büyüdü 

· ı enne yol aldılar. -

lıhyal~r ve iqti_mai teşkilatın eksikliği ~n~ç::Sd~~· ~ale~ çoga1A ,,~ -
En fenası, memekette refah aDI 

ınP. getırıyordu. ' · ır ı.e a"Ket 
Rir kızıi, bır kızamık b" k 1 k lanm kücUk toprak k b' 1 ır. uşra azı, asabalarm mezarlık. • . an ur arıyle doldun1yor Çocuk kınml 

en fec~ bı~ memleket ~ailesi halini alıyordu. · an 
<;evri~~~i~,.1!r _bud .. b~sıt teh~ik~lerin, ilim ve fen kalka.nivle geriye 

-~~-nı uşunmemıcıtı. (Ha1:1t:ı.lık) ın z lzel "b· b" belası. t~nn gibi bir gök ielaketi olduruna inanıhrd~ gı 
1 

ır yer 
i:stü~g;~:, ?.am!aşka bir ruh ve kafa ile calıı:ııyoru~ Bu toprak 

.. , u.tı~m r sarayları yok; fa.kat yer yer roculc sar~yl yukse.ıyor. ~ır y~rcla (Dispanser) ?er, (K.res) ter, (Sütdamla) lan \Bak.uneylerı), gıttıkçe c.oğahrken, bir yandan da (Çocuk arı <;elerı) n.ın en f:r:ıhlı, en temiz taraflarda yer aldığını göıii ::ıı-Yanı maddı zarıretlerle bera'ber zevk ihtiy~lan da ~ z. •zaı:ı tutulnmY.?'· E~ekler arasında ..evkin pav alması ih~lerı rın oyurulduguna bır müjdedir. Ne mutlu bu!nlniin ~kları11:t' 
HAKKI SOHA GEZGiN 

1 GONDEN GONE 1 

Camdan iskarpin 
H 

AYRET etmemek lbmıgelir. naaırlı ayaklar mı? .. Kıyafetın •'dq., 

Devrimiz, acaiplikler dev.ridlr. tarafına ehemmiyet verip de, ''iç,, 

Fennin, ron derece ilerlediği bir de· ini ihmal eden bir sınıf halkın gty-
virdtr. O aebeple, "Cam iskarpin- me"'"· kaUyyen cesaret edeml~ltf 
ler,, m icat olunduğuna da hayret llir Çt'fit ayakkabı varsa, l§te bu, 
etmemek l~dır. "cam ayakkabı,, lardır. 

EveL Almanyada böyle btr ,,ey Onun lç\n temen'.'li etmeli ki. yeni 

icat edilm'ş ... Siz, "'zaruret dolayı• çıkan cam ayc'tkabıtar, •'buzlu 
siyle,, deyiniz. B\%. "yenilik., ibtiya· cam,, dan yapılm!§ olsun •.• 

cma yoralım. Hak\kat olan b\r şey 
varsa. "Tahtn., ''e •'derl.. ayakk&
bdardaa ~ '* d!t •tcauıclin.. •• 
yaldm'bdarm ıcat ohmdUIUdUr· 

Hele bu sahada, ibUralar çoğalıp 
da. "camdan elbiseler.. yapıldığı 
takdlrd9. 7iDll "bualu oam.. daıa JJ&
pıl'll'M. gözlertmıs, da!UI -.&rJJ cıDr 

Bd cam ayakkabıJIU'ID ne gtbl bir 
tay.ıa.tı olacaktır! Fa~umdan nz· 
geçelim; bir zaran aok\lnacak mıdır. 

Her halde pencere canımdan veya 
turfU kavanozundan yapılmadıkl&n 
~. llendllerlne mabsUS bir b&IDU· 
ru, dayanıklı tertibi vardır. Fakat 
ya şe!faf camdan yapılıyorsa? .. lfte 
o zaınan bot• gitmlyecek birtakım 
netlc:ıler hasıl olacaktır. 

Zlı-a bug11nkU ayakkabılar, erkek 
veya kadm aynkJannda bir çok k'.ı· 
ısurlan Grttıyor: YD'tık, yamalı ço

raplar mı ~ralnl.Z T.. Parmaklan 
yamn yumnı ve bunJ4 bunı~ kirli, 

Diye Kristin sordu. 
- Anlamazsın tabii yavrum •• 

Buna bb l.isamiıda Trokar der. 
ler .. 

- Bu Trokar dediğin nedir? 
Jak derhal cevap vermedi e.. 

lindeki ileti muayene edi;·or 
~Unüyordu. Nihayet birden ~ 
bıre: 

- Zavallı kadın, dedi. Ah za... 
vallı kadın. Me~r hakikaten rok 
betbaht İJ'!1İş.. Biz onu o kac' ... r 
~man deh zarınetmi~ik. Meğer 
nç de deli değilmiş. Havır Kris. 
tin, Markiz katiyen deli değil 
ve iddialarmda çok hakkı var 

Ve Hiı.ve etti: · 
- Ah haydut herif! 

_Kristin sapsan kesilmişti •• 
Yennden kalktı: 

- Fakat anlat Jak, ne oluyor? 
Bu Trokar dediğin nedir! 

Ve Jale Kotentin tıb fileminde 
ismi Trokar olan bu Aletin nasıl 
~pıldığmı ve ne işe yaradığını 
nip.nlmma şu ~de anlattı: 

- Trokar İCii boş bir iğnedi Troka.rlı pistole ise. tabanca Ae:: 
Jinde ve cerrahide kullanılan bir 
Alettir .. HP.lcikaten kiiçUk bir ta. 
ban_eaY:1 benzer ve tabancanın 
vazifes1.ni görür. Biz bu ta.banca. 
dan ~~ıf~e ile teşhis kovmak 
iated1ğimız adamın vUcuduna 
ortasına delik bir iğne sokar ve 
kan almz. Bazı defalar bu iğne. 
lt:~ vaartasiyle herhangi bir ma
~ı kana zerkettiğimiz de vaki. 
dir. 

Krlatin nip.nlısmm izahatmı 
dinledikten sonra: 

,,,_-;-Evet. anladım.. Anladım .. 
oeal. 

Jak dı8vam etti: 
(~ tHn') 

ll&Dll11IL 

Yırmı yıl evveıkı Vıkııl 
ZI Ns..a 1811 

Yeni vergiler ihdas 
ediliyor 

Dlltçe açığmm mUmldln mertebe 
kapatıtmuı için Maliye Nezareti lıll'
lakım yeni vergiler ib;:aa etmek lçba 
iatlhzaratta bulunmaktadır. BQ ftrgt. 
ler !Çin Avrupa kava.nlnl mallyubd • 
tetkik etmek ve memleket!Dd&tD Ya

ziyet ve lcabatı maılyealne 1l1CUD 00 
lanlan alınmaktadır. 

23.4.1941 
8.01 Ajana 
8.18 eanı .,......... 
UI Yemek 

u.wtıl 

t.ıs Kantık 
prkılar 

J.!.GO A}uls 
11.05 Kliy 

torklllnt 
1UO Salon 

orkeıııra. 

18.0S (~n~) 
programı 

l8IO Kon~ 
ıuı Qoeok 

s.aı. 

lt.10 AJaM 
18.ü 7.lnıat 

Takvimi 
11.60 Sollat olmo ,__ 
.ıo.u Radyo 

pze~ 

JO.H FalllJ ~ 
JL10 Koa~ 
Jl.!5 TUrqe 

ilim 
earkılan 

.n.H Rlyaeettcma 
"'"' ..... 

n.ao Ajana 

Çareoamb •1Perşem 
23 İcıon l 24 İHD 
R. .Evveı: 2 1 Be.evwel: 11 
tlıl",.,,. lf'~ • Ka"11D: 168 

~ aJUüu 'ıt»ll tı 1!.ZaOJ 

Ol\netlD 
t.09 d"'" _., ıo.ıs .... 11.10 

Oıtte 11.ll 5.11 lS.11 5.U 
lklncli n.oı 9.06 11.01 .... 
Aqam 19.07 1ı.oo lt.S8 11.80 

Yat.. 11.M Ut tı.18 ı.o 

IJDMk UI a.n t.11 ... 



• 

1-VAKIT 2S :NtS~~ 1941 

Milli Şefin imzalı 
fatoğrafları 

Vilayet, Parti ve Hal kevlerinde merasimle 
yerlerine konuyor 

Ankara, 22 (A.A.) - Aldığmıız 
telı,nflar Mlll! Şef İsmet lnönli
nUn J.mzalan ile parti vilayet kazn 
idare hoyetierlyle halkevlerine 
hodlye etmiş olduklnn fotoğrafla -
rm merasimle yerlerine konulma
larına başlandığını bildirmektedir. 

Bu veslle ile, Burdur, Kayseri ve 
İzmJrde ynpılnııl'\ olan törenlerde 
başta sivil ve askeri erkan olduğu 
halde her smtf halk i'ti~ eyle
nıişler ve Milli Şefe knl'§I sevgi ve 
s:ıygılarmı bir defa da.ha teyit et
mişlerdir. 

ikt~sat Vekilet·ne 
İtbal ve lbraç eşyaları Gzerinde ye i 

kontrol hakları verildi 
Ankara, 2% (\'AKIT) - Milli Ko

runms kanununun 29 uncu maddesille 
.iSt.lnaden Ticaret Veklll"tlno lUzum 
g!lrcceği !thul w ihraç maddelorl için 
fiyat tesblt etmek ve bu aureUc: tea
bit olunan Iiyattaıı fazlaya ithal ve· 
ya nokaanma ihraç yapılmasını men• 
eyleme ea.Wıly tı verilmiştir. 

Ticaret VekAleU hllld~metçe akto· 
Jwıa.:ı mukaveleler veya lttihıız edilen 
tedb\':ler dolayısiyle blr malm d.ıbUl 
sat~ r.yatı ile harici saU, fiyatı am
mıda fazla kA.r hasıl olduğu takdirde 
mıııı korunma kanununun 27 inci 
maOdoalne lsUna~en bu fazla kArdan 
Türkiye Cumhı:rlyeU Ziraat Banka· 
nm~a bir fon test.B ve ihracat bed3lle-
J1ncSe bu fona tefrik edllecek miktar
ları tayin edcbllecektlr. 

ZirM.t Bankam fon hesaplarmm 
mtktı.ı.r ve vaziyet1nl her ayın ilk bal
tası zarL.nda Ticaret VcldUctl.ne ve 
Ba§w~ • rt koordlııı:ısyon borsas:ııa 

blld.lrecektlr. 

Bu fTO'CUe tahassül edecek fondan, 
Mllll Korunma Kanununun hUkümle· 
rl dalreel.nde yapılacak sa.rftyat Ve
killer HcycU karariyle tayin ve icra 
olunacl\lı:tır. 

Pamuk ve yapak için a.sgaı1 ihraç 
fiyatı, fon mlkdan ve dahili fiyat tes· 
bltl, Ticaret: ve tktuat VeklUetıcri ta
rafmd:u: mU,..tereken y:ıpılacaktır. 

Salr eanayll lptıcblyc maddclcrln· 
den lıcuıgUeri l•a· .kmd:ı. bu ·madde hll• 

1':Urnleıinln tatbik cdllece~"ini yine ay
nı Veldl.JcUer tayin edecektir. 

istanbuldaki un s!o
ku hakkındaki karar 

Ankara, 22 (\Talat) - lstroıbul 
şehri ihtlyacmıı mahsus olmak ve 
zaman uman tecdit edilerek aynı 
sevıyede tutuhnak ~ere un stok
lan tesisi işi İstanbul belediyesi· 
ne tevdi edilmşitir. Bu maksatla 
milU korunma kanunu mucibince 
btlkihnet eline verilmiş olan serma
yeden lstanbnl belediyesi emrine 
bir mılyon Jlraya kadar bir kredi 

Trablusgarp 
tngilterenin Akdeniz 

filosu tarafından 

40 dakika topa 
tutuldu 

Londro f! (A.A.) - İngiliz 
• w 

bahriye nezareti ~md~ ~ öğ. 
leden sonra neşredılen te'blıg: 

Diin sabah şefakla iberal>er 
Trabl usgarbın den.iz.den bombar
dımanına ait şimdi daha muf as. 
sal malumP.t alınmıştır. Donan. 
ma tarafından yapılan bombar
dmıana İngiliz hava kuvveteri 
ve donanmaya mensup tayyare.. 
ler de istırak etmiştir. Akdeniz 
filosumin ağır harp gemileri sa. 
mışlardır. 375 milimetrelik o. 
büslerle daha ufak çapta obils.. 
Ierin Ilınan ve liınan tesisatı u. 
zerine yapdmlnınsı 40 dakika 
sUrmU.~. Deniz ve hava bom. 
bardımanmın hedefi tozu duma. 
na boğması dolayısiyle elde edi
len neticenin tayini güç olmuş.. 
sa da 6 nakliye veya iuşe gemi. 
siyle bir torpido muhrih;ne isa. 
betler vaki olduğu görülnıUştür. 
!Karada petrol deposu etrafında 
bir infillk vukubulmuş ve b\4yük 
lbir yangın çıkmıştll'. Deır.'r ~ 
lu garı yak1lmıştll'. İspanyol rrlı. 
tımı ile deniz umumi karar:gahı. 
na elektrik s:ıntralma ve askeri 
bu'. depoya da isabetler va:ki ol
duğu görülmüştür. DWJman sa. 
hil bataryalarrnm az çok muko.. 
vemetlyle karşılasılmışeıa. da bu 
mukavemet müessir olamamIŞ
tır. 

Amerikahlar 
Ordada hizmete 

110,ayor 
-0--

2,5 milyon içinde yalnız 
10 kiti davete gelmedi 

VO§ington. !~ (A.A.) - Bir 
milddet evvel hUkfunet tarafın. 
dan alman bir karara isti.na.den 
a8keri tallın ve t.erbiye görmek 
üzere kendilerini tescil ettirme. 
leri illn edilen 2.600.000 kişiden 
Y-nlnız 10 ld.si davete icabet et
ınemit:tir. 

As!•e•rl mahfiller bu hali, A
merika!'1larrn orduda hizmet için 
c;o1

• har -aretli bir arzu ~ledik. 
Jenne ~mi addetmekt:edirler. 

bhsis olunmuştur. 
İşbu kredi dolayı:.:ile tediycm 

icap eden faiz ve bilmfunum mas
ra.fln.r İstanbul be1cdiyesi ta.rafın
dan ödenecek ve hUkftme~e un 
stokunun idameslne lilzum kalme
dığma karar verilince bu kredi ke
silecek ve ımmanın icaplarına göre 
tayin edilecek mUddet znrfmda 
borç Jtfa oluna~aktır. 

Vugoslavyanın 
taksimi 

Dev etleri birbirine 
katb 

Zürih, t2 (A.A.) - Röyter: 
Yugoslav topraklarının üçlü 

pakt devletleri r.ım.smda t:a.ksımi 
meselesi ibu memleketler arasm.. 
da ihtilaflar dogunnuştur. Bu 
husustaki ha:btirler yine bu mem. 
leketlerden çıkıuaktaclır. 

Basler Neclırichten gaz.etesL 
nin Budapeşteden aldığı ibir ha. 
bere göre Kont Ciano Dalmaç. 
yarun 1talyaya. verilmesini temin 
ma.ksadiyle \ e fübbentrop'la gö
rüşmek ti.zere Viyanaya gitmiş. 
tir. 

Ku..ltla devlet Bırvatista.nın da 
Bosnayı istiyeceği zannolunmak 
tadır. Bulga.risµn ise Makedon
ya mıntakasmı ilhak etmek ni. 
yetindedir. 
Başlıca ihtilaf RomaJl\Y(l ile 

Macaristan arasında zuhur et. 
miştir. Her iki memleket de Yu
goslavyanm Banat mmtakasL>ıı 
istemektedir. 

Journn.l do Geneve gazetesinin 
Budapeşt.e mUhabiri, Maea.r ga. 
zetelerinin Romanyaya karşı 
gittikçe artan infialini kaydet. 
mektedir. 

Bu infial bilhassa Romanya. 
nın, Trnnsilva.nyanın büyük bir 
kısmını Macaristana veren Vi. 
yana anlaşmasının tadilini talep 
etmesinden doğmaktadır. 

Atina üzerinde hava 
muharebesi 

(B(JlJ tarafı 1 incide) 
si de dafi topları ta.rafından im. 
ha edilmiştir. 

Alman hava kuvvetleri tayya.. 
re meydanlarına, limanlara ve 
lngHız _Yunan kıatatına karşı 
şiddetli hücwnlar yapnuya te
şebbüs et:xı.iştir. Adetçe dü.~a.n. 
da.n az olmakla beraber Huni. 
cano avcı tayyarelerinden mü. 
rekkep hava filolarumz Alınan 
teşebbüslerinin hepsini pilskürt
m~erdir. Pike yapan birçok 
Alman bombardıman tayyarele
ri askeri hedeflere hücum etmi. 
ye hazırlamnrşken ibu vaziyet 
karşısında mm~ kada bulunan 
köylerin sivil halkını mitralyöz 
ateşine tubnayı tercih etmişler. 
dir. Hurri<!3Ile pilotlarmdan bir. 
çoğu adam başına iki~ tayyare 

Yugonl vyanın 
Moskova ve Soyfa 

elçileri 

Şehrimize geliyor 
Moskova, 22 ( A.A.) - Yu...,o00. 

lavyanm Buda.peşte elçisiyle el
c,ıilik memurları dün Lemberg'e 
muvasalat etmişlerdir. Yugos. 
lavya.nm Moskovadaki elçisi B. 
Gavriloviç'in bildirdiğine göre, 
elc,ıi ve maiyeti Odesa yolu ile 
!stanbula gidooeklerdir. Halen 
Odesada bulunnn Yugt>Plavyanın 
Sofyadaki elçisi de J'.staııbula 
hareket etmek Uzc.rodir. 

Cör il 
(Bas tarafı 1 incide) 

kere daha mUs:ınuılıakAr davrana
cak ve bir çok güç ve cndi']ell za.
ma.nlarda meclisin bnrl.z vamfla.rm
dan birini teşkil etmiş olan silkfuı 
ve soğukknnlılrk hasletlerini dün
yaya gösterecektir. 

• Avam kamarasına vereceğim ye 
P,ftno ha.her, cm.iral Cunningha.m 
kumandasındaki tltdeniz muhare
be filosunun dUn §afak vnkti Trab
lusgarp limanını 42 dakika bom -
b:ı.rdıman ederek cı.ynı zamanda 
b("!ll limana hem limandaki gemi
lere, genişliği bu dakikada tam.a
mile malCım olmıvan çok ağır h~ 
saı laı ka eylediğidir. 

Yunanfstnndati kuvvetlerimizin 
ve muadil harekelleri haldunda 
t:ım ve yahut ııwtflınat nlmakta 
en bilyiik güçlüklerle karşıI~ .;trlr. 
Bu harekat çok muıı. ·ı mahiyette 
idi ve fevkal.8.de bir maharetle ya
pılmnı bulun.maktadır. Fa.kat bizzat 
hükfımet harekette bulunan kn· 
mando.nl~an günü gilnilne tam 
malflınat o.lmamıştır, Fakat bu, hiç 
bir s'..U'Ctle hareY.Atm seyrini işk!l 
etmem.istir. lstikb:ı.lde, mııhallin • 
deki m;ruantlere halel gelmemek 
şartile, k&bll olduğu takdirde da.ha 
tam raporlar almamızı isledim. 

Hariciye nazrrmm seyahati bak· 
kında ~ a aleni veyahut gizli bir ccl• 
ııedo bcynnatta b:.ılunmasma gelince 
buglln içln bundan sartmazar olun· 
masau tın stye edeceğim. ÇUnkü hü
kQmetlıı davıumım avam kamaraama 
blldlrUmesl 1..ın ıuzumıu huımsatm 
s6ylenUm-.ğe hıızır olduğunu zsnnet· 
mlyonmı. 

Muhafazaklr mobuslardan Lord 
vıntertorı, gtzll v yahut atcnl blr cet• 

scde, Edenin ''İrnktnld vaziyetten ts· 
paııya ile mOnar..ıebetlcre ka.dar nokta· 
ıara şsmll hulunıı.n., eon eeyahattnln 
rıetlcclerl lu\kkmda mOmktln olduğu 

kadar çabuk bir beyaruıtta bulunma· 
m ıı.rzu!!UDu iz.har ctmlştır. 

Çörçll. §U cevabı verml~t1r: 
- DIŞ ırtyns ... t Czaind~ b!r beyn":l.at 

ba11ka. b!r me:; ledlr, foknt Ed'\%!1n ı;on 
sc>~baU hakkında bir beyanat. fil~· 
rlmce, halen ne avam kamarası için 
ne de umumt meni.lal için iyi olıruya· 

cakb:r. 

Bugün yap.f acak -merasi"m 
Muhtelıf semtte dört çocuk 

bahçesi açılacak 

Eminönü HalkeuirıM giydirilen fakir QOCUklardan bir grup ••• 

BugUn 23 Nisan Ulusal Eğemeııllk ( tarafından 120, Taksim kolu taratın· 
bayramı ve Çxuk Haftamun llk gU- ~aıı tıo çocuğa. elbt.ae tevzi edilecek, 
nUdllı-. Bu mUnasobetlo vlllyet tara· gtlndllz Kakıılm llBlonl:ı.rmda blr ço-
1'mde.u bfr kullama programı hazu-. cuk 'tl.lloeu verilecektir. 
.ınnmıııtır. Ş!§l!. nahiye kolu da Pangaltı lllne-

Butun kazalarda. törene aae.t 10 da masmdı!. aaat 14 de kadar çocuklara 
başlanacaktır. Vilayet n n:ımo. Beya· 1..-ukta, karagöz veu.l.r eflenceler ter
zıt m(':vdanmda yaptl:ı.cak törene ~- tip ebniı;tlr. 
hlr b':uıdosunun çaıaca!tJ 1stıklll mar- ıı:vnr KA7.A~lNDA 
ııtylc bAslcı.nacal tır. Daha ıronnı Vali, Sabalıleyln yapılacak kutlamn me· 
ı Ot-fi Kırdar bayramı açacak. Halit tasimlnden sonra 900 çocuğa kır eğ• 
Yı.şaroı:tlu blr sllylev verecektir. tencesl tertip ed.llecektlr. 

İSTANBm. TARAFINDA KADIKÖY KA~.AsnIDA 
EmlnfuıU kolu tara!O'"'dan saat 14 Fener stadında yapılacak U5renl 

dı" Fra."lsız tlyııtrosunda bir mu.samc- müteakip akullann bahçelerinde eğ· 
re verflocck, talebe eğlcncoler tertip lence!er tertip edilecek, çocukıara E· 

reııköy slncıruısmda, Kwltoprak halk eyliyeccktir. 
KUçükpazar Çocuk Eıdrgemc kunı· partisi blnaamda eAlenceU oyunlar 

mu taralmd:ın giydirilecek çocuklar verilecoktlr. 
nahiye buı!utıarı içinde bir yOrUyü§ KARTAL KAZASINJl~ 

Sab;:ı.h sıuıt 9. da yapılacıı.k resmt 
yapa~klardır. 
Ale:nd~r lrnlu, CWlınne parkında bir meraslnıle batta açılacaktır. Ayrı· 

nkş&.mn kadar devıun etmek 11zere ca ll'iO çocuğun iftlrAldyle ktr eğl~ 
kukla, karag6z gibi eğlenceler tertip celeri tertip edllecekUr. 

BAKIRKÖY KAZASINDA edecek Ur. 
Yine ıcumkapı Cinci meydanmda 

muhtelif cğ1cnccler yapılacak, çocuk-
1.anı §eker dağıtılacaktır. 

EmhönU kaza l:olu tarafmdıı.n te· 
ııis edHen Al,.md:ır çocuk yuvası ne, 
Çat"§t'l:apı çocuk dlspaMerlt'!lntn aeıl
ma tıSt'f"tllcri de bugün yapııacakltr. 

Çocult kQtUphı:ınul.nln açılma yıl· 

dlSnUmü mllnaoobet1y1e kUtOphanede 
bir çay zfy::ı!etl verflccektir. 

FAtl?ı halkcvl tarl\.f'ından Evfn bo.h· 
ceslnde anat 14 de blr kutlama töre· 
n\ yapılacak, <törene, F.l\I bandosunun 
çalacağı :tsUklAJ ma~ylc ~!anacak· 

trr. 
Billhıra çocu'k oyunlan, çocuk 

danslan oynaııe.cıılt, baıkcvi taratm· 
de.n rn:anun ndamı) adlı plyea temell 
edile~<' ·tir. 
Bımd:m bqka yine aaat 16,30 d3., 

17 ı:lA, .,.c 21 <1" Evde m ılılellf eğıen
-;:el~r y pıl ~ktır. 

BEl:'00LU KAZASINfö\ 
Beyoğlu Çocuk Ellrgeme kurumu 

Yunan Cephesinde 

Halke,•lnde ve Bakırk!Jy be% fabrl· 
kasmds çocukbr için blr çok eğlen
celer tertip edllmlştlr. 

BU Un muhtellt aemtlerdekt alne
mnlar bugtln çocukl.nr için mecoent 
m:ı.tıneler tertip etml§lerdlr. 

DÖRT ÇOClUK BAHÇESi 
AÇILIYOB 

NlşantD.§ı, Harbiye, Tepeba"I, .Ak• 
Baray semtlerinde inşa edil(m çocuk 
bahçelerinin açılma töreni bugtin ya· 
pııa.caktır. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumundan: 

Ankara, !! ( A.A.) - ''TUr. 
kiye Çocuk Esirgeme Kurumu 
umumi merkezi yurt yavruları
na milli ve öz bayramlarını kut. 
lar, kendilerine şanlı ve yüce 
Türk milletine l&yık büyUk ülkü. 
lü, faziletli ve şerefli bir hayat 
temenni eder. n 

BerUn, ft (A.A.) - Reem1 Tebli#: 
Alman hava kuvveUeri dlln Yunan 

Çllrtflğ Ltbyadaki harekM hakkın- Kahire, 2% (A..A..) - Bu aıkşa.m. k:ır& auJan üı:ertnde ceveıln ederek 
da Sahih malOmat llıtlycn bir suale Knhlre askeri mahfillerinde ve- Yunan topraklarından kaçmakta o
cevaben dcrnl§tlr l l: 

- Lihyııclıı olo.nlar haltkmda çok 
sahi!ı surette malOmatlar bul ndul;11· 
muz dt1ştıncos!ndey1m. 

Mubtellt harp sah!lelerinl.n nls':ıl e
hemm!yetı lıakkmd~ soruıan bir suale 
başveidlln &özU kesllmi§ ve Çörçtt şu 
cevabı ~rmişUr: 

- Britanya kuvveUer1n1n yapmak· 
ta o1d ıt-1 tehlikeli vazl!clerln başka 

ba§ka muhtelit aksamı ara.ımıda mu
kayeseler yapmağa bqlıya.cafımm 
zanl"etmivorum. "Alkışlar.,, 

Libya haltlcmda her hangi bir be'· 
yanıı+-m bugün zatnAnI olduğu ve ha• 
kikatta daha bir müddet zamanı ola· 

rilon malflınata göre, t,;lddetli ka- lan İngiliz heyeti 9"Jerlyeslnl naklet· 
m ve hava muhal'ebelerl, Yuna- meğe nıahsus dllşman vapurlanna hu· 
nlstandJ. billUn cephe boyunca de- 8U8l blr muvattaklyetıe hUcum etmiş· 
vam etmektodir. İnE,'lliz cephesinin ıcrdl ... Evvelce de hUıtı.:ıatan haber 
herh~ bir lV>kta.qma herhangi verildl~l veçhlle muharebe tayyarelc
bir husus! tazyiı: icra edilmekte rimlı: cem'an 31.000 tonUG.toluk ve in· 
değildir. A~r, İngiliz bölge- sanla doıu 6 dllşmıuı nakliye vapuru 
sinin biitiln noJı:to.Iarı Uzeri:ıde mil babrmI§lardır. Dtıer bazı vapurlar 
savi bir tazyik ~anıe tmcktedir. da o derece ballara uğratıımı:rtır ki, 

Mtittefiltlerin tina ile seçilmiş bunlarn da. zayi olmu;ı nazariyle ba.lo
mevziler üzerine çokilmelerl neti- 1 bill 
cosinde, hat p~ milhill1 miktarda a yU:-anı.tanı:ta Alman kJUılan Pin· 

kısa.'ı-ı.ıştır. Yeni ha.ttm ~ 'ltlF.! va- 1 do:ı d&g' .silsDealnl garp istikametinde 
ziyeti ifşa edilmemektedir. Hara. - geçmeğe devam etmı,ler ve Yanyaya 
retli çarpışmalar arasında rı:apılaıı ı ve bu suretle de Y1man İtalyan cep 
geri çekilmenin gUçlllkl 0 rnğ- hesln1e harp eden ve ric"t etmekte 
men imparatorluk krtalan, Yunan kı: tı ıi in lM 

' • • ık bir t h olan dU§m&n ıvve e n r,eçece1p -~ • ....d cağı dUşllnceslnde değilim. kuvvetlen Jle s t emas mu a.- lardn' yeıs--.. 
MUteoktben i§ÇI po.rtlst mebuıılarm- faza etmifilerrur. İngiliz ve Yunan ~r:~oı~ '~;' ~uen' b!r QOk ma· kaybetUm.btl~ 

dan Rhinvcll de, F'..denln. bittabi !jlzli • lntalan arnsındrıJj rnll.na.sebet fev- 0 a n ba 1 eskislnlıı ~ 
b" celsed mebUIUXI fikrince halk kalAde fjidir. nialara. rağmen Yenl§ehlrdcn cıenu ederim. ,,.,- f'~ 
a;amnda ~ut endllcyt izale edec~k Libyada, keşif kollan faaliyeti, doğru flerllyen Alman kıtalan dO~- Maraf, -:,... 
mahiyette vaziyet hakltmda beyanat· bilhassa Mısir hu~udund.'l. Caıpuz- man mukavemetini kırdıktan aonra yilndeıll 
ta bulu:unam Uzerinde ısrar etml§tir. zo ve Sollum mmtakaları civarında 1 Yenifehrin cenubu prldBinde klln 

devam etmektedir. So 24 saat zar Lamya fClırlnl zapt •• Volos ıımanı· 
~~u. cevr.te deml§tir ki: fmda Tobnığa dlltma.n tara.fmdan nı lfgal etmlflerdlr. 
- Halkın en~e gell.nce böyle hiç bir bUcum yapılmamıştır, Fa- Atma, !2 (A.A.) - Ofi Ajansı bil-

bir eucli§t'nln bulur:dl!lt\mU gön!ledlğl• kat keş'.f kollan durmadan faali- diriyor: 
mı bildirmek mecburiyetindeyim. (Al· yette bulunmuştur. F.stla gazetesi yazıyor: Abduıııab ı 
kı§ıar). İ§ler iyi gitmedıği zaman, KahL.-e. 22 (A.A.) _Öğrenildi- Yeni hUktUnet enerjik han'ketıerle man ve tr ~ 
halle, bizi biz yapDU§ olan ve tar1hl· ğine göre Yunaııistanda impara- Jşe be~laDU§ ve bu meyanda hemen lerine aç ~nde: ,ı.d"~ 
mizde şfmdlye kadar lmvvettmlzi leş- torluk ku~cth:ıinin Te.ıı~lya ova- faaliyete geçen divanı harpler tqldl mubakem ~tf.t "' 

tsmau ahtren fi ·A kil etml§ buluna.n bUtUn lııtlkrar ve sına çıkan mmtakayı tııtmakta ol- etmlşUr. Bu, gercılc cephe ge.rl3lnln ve 'Yı-1 r ... 
so~kkanlılık hruıletlerinl cöster!r. duklan Laınya.nm cenubunda eid _ gerek ordunun manevtyatmr boznıağa rhıden oğ~uğU re' 

1 
Bunu mUteaklp, Avam Kamaram, detli m ba.rebeler olmaktadır. Lam çalıfan dngman aja.nlannm ftı.Allyetle· medln ot ub.ut~ 

başka suı.llere geçmJııUr. yımm conulnı §arkishıde meşhur rinl önleınefe matur bir tedbirdir. Ç&- dM hukuk~ t11• ~ 
t.ermopil geçidi bullunmakta.dır. tın tir mücadele yapltfuıt ve btltUn nunun 141 uzerilSe ~ 

di.işürmü.'}lerdir. Hat~ lbunlar. 
dan biri üç düşman tayyaresi dü. 
ŞÜTmÜştUr. 

* * * 
Korfu, f!! (A.A.) - Düşman 

hava filolan dün Korlu ada ve 
~hnne hüeum etmişlerdir. HU.. 
cumlar biitUn gün devam etmiş.. 
tir. Düşman tayyareleri pike 
yaparak evlere bmnhı.lar atmış. 
lar ve mitralyöz ateşi açnuş!nr. 
dır. Bazı basar V1l'klDılm\l'188.da 
::valmz iki ÖJİ yvalanm1'1tll'. 

Leonidrı.s ve yanmdııJd 300 İspar- fedaklrlıklara katlandtfııu bilen Yu· rilen karar ıaytıl 
talı, milattan 480 sena evvel Ser- nan mmett bilerek veya bllmiyerek 

1 

pıldı~ l::ald~~A 
has'm ordul"rmı 'burada durdur - dll§m&n ajanlığı yapan ve bu suretle mem~ olclU yaPıl~, 
mağa çal.ışm.ıl1ardr. umttml itimadı aaraan klmaelertn, kim yaplar:Dd& satı 1-' ~ 

Ne\'york. 22 (A.A.) - Nevyork olursa olsun, cezalandınlmalarnn ta• rek 6.~.Ml erınuc:lııl ,,J 
Hcrald Tribün diyor ki: lep etmek bakkmı elbette haizdir. kılmıştır.~ ~IJlr 

Yunanistanda bulunan üç tngt- gıyap ~ rundatd fl.., 
lir. tilmeni, Alman cnorjislnin muh- B ""l H lk s· me kor!CiO ..... 
telif sruıalıı.ra tablıııi Alman harp eyog u a ınemoaı oldtJ!Undan n-: ._. 

' D-..n.. ıı • ...n 1 ı.nde ltıı..:S,. menalıiinin cereyan eden mücade- .uu ..... matine de, ıeae o de: bet r;.. ç ~-•. 
leye ta'b.Bizl ve Alınan hıı.rp maki- 1 - All Balwım MlrW ('Rrll9e) dlrde gıyap k :ır•"°' 
nesinin gerlleme.ıılni lııtaç ctrneel ' - Mr. Jlıloto ·~uııer ldllbltnde" muhakemeye 01eıı 
bakmımdan munzbam b!r aı!kcri S - Ralkll MDd ''8llll Sl'Jiltonl,, j tebliğ yeri.ne geç 
gayret "8.rleCmilıt;tr. 4 - İdman Bayrum (Ttlrlı:çıe), rrur, 

. -
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Ntt"llin 

ı....._ ltitü b-'1• kenar bir ma. 
~" u: sakakta, iki ~~bir bina. En 

\.. ~Orj Jf lk. ~İr de çatısı 
~~ ~ .E!6i ikinci katta 
~ d~ bır taş merdiven. 
:~ ır....:... Ylıkarr çıktık. Bu 
'~IYa iki küçük da. 
~ ~ kendi dai.. 
~~ b: cebinden çıkar. 
~ !?'anahtarla ac;tı 
-~ d gıb~ sessizce içeri 
• ~· .$o a. gUrUJtU etmeme. 
~ g nra usul bir sesle: 
l'Qa. u.yı:;e çalışır. Bu sa. 

dadır. Uyan<iır. 

~ ~ Sezalori kulağı 
~ y .. 1;;._~pınm açıl. 
~ ~u~~cılarm gir. 
~dl: ·Yatak odasın. s: \'ar Orada? 
~ap 'Verdi: 

\>tr ~r. Bir de mi. 
~~~~Yan. 
.:-:"1'. b' YCltak odasına 
!İca etti ır dakika bekle. 

ftf:_bıu~1 ,. ...... araa Uğurn oda, muL 
~1~ bir yerdi. l\ıler. 

Peııı»...._~ bakan bir tek 
aıış;t:sı 'Vardı. Gözüm 

~~_tor~ bu odada, bU. 
-~ha ~ eski bir dolap, S . l!-Ph ufak bir 
~rkltçınde bir akşam 

o.ı~bir yar. duran, kUveti 
ai""llln b er 1 ı sluk gür. 
~ordu~~ ~:cu'ı m tf ak 
hav~ ıçın o tarafta 

~. vea~~ ocağı, bir 
~~ ~ncere, sahan, 

gibı Yemek edeva. 
~~Bunlar, gelişi 
) ~ \l~~mışlardı. 

~~~ ~ Sezalori, 
\~ U§u.y:~nda çok yav~ 
Sttııer ~dı. Biraz son. 

'l'Jt:ıs le yanıma -gel. 

l 
loluı. llldan da, sn1m. 
~laıin kirli bir pijama. 
~da ~<SrUncn orta 
~ b' . bir kadın gö. 
~ ~ biribirimiz.e ta. 

t.._~o..aSang,., Karım Ma. 
~k·'· ' 

~·1 ~lati 1§ erle seıtleşmış 
>te eıı:;.e kararmış eli. 
· ilq 1 sıktı. Masanın I 

~~hasır iskemleden 
~l'le be 1 .işaret etti. Ken 

dı. lli nıın karşımda a. 
b.a~ki r eli.ni kalçasına 
~b,~ ~lıyle esneyen 
a,;:.eı -ıurcıu. Sezar sanki 
~~ d~~e. söylememiş 
~1 ımı kısaca an-

1t,l'İııe k tld~ ~vap belde. 
,s l'~etıdisı ılave etti: 

-·<1t1ız "ok d -il · h ,, • eg mı 

trnen 
dli..ı~i ce"ap vermedi. 
ıı ~~ kayrılmamdan 
· "O?ltıt r Yer almışa ben 

lt~ u~a!u düşUnce1erden 
ıt.. .. ~ arak· 

~~n'> . 
el. i .. liaaa, doğru ... 

erlnıız hiç yo'G.. 
'~ 1t 
~~ haberin üze. 

a IU:ı.da 'tesiri hafiflet. 
S btr . bizim için en 
~lesini ilıtiyac olan ye. 

bir k a~tı: 
dt hu er~ karnımızı do

. ~. So işı Yeniden dü.-;U. 
~~ nra karısına dö. 

~~~~l~i annemin e. 
Üll'iz, diye ilave 

1 ~ 
·' ~lori . 
~~lıılda.dı cansız bır: 

~.."Jel.eti • · Kocasııun 
h~ ol nı - her ne mev. 
~ıaın:n - itimatsız. 

~fra altşrnıştı. 
birJti1 kıtrarken Sezar 

~~ç 'Yumurta çıkar. 
e ~a\'ava ya~ koy. 

~ ~lll'tal Urta.ları kırdı. 
~ haİtta ar Pişerken, çu. 
'aı teg 

8 
akşamdan kal. 

ıı~~ ila\' 11a~sma biraz 
~'ıa,1 e ettı. Pe~ ıir ve 
iı'~ '-tl ~-1 . •a ku · ~ n.m kesti. 

~Ulcetrı tusu açt.. Bu ne. 
:~ıan~el bir kavusma 
~s 
~ ın lbaRma geç. 

~ 
Çocn_,.IU..,.\ RL 

• ~ ~ftıt't btı 
""l'ı\ ı .,, t "'1 sevluç gUlı· 
"''~ ~ntıe en fey zli61dlr. Hiç 

...... gı .. ı 
·• tı-tn - n bu haftanız 

llrnıtıerlt\ dolu de· 

~ c. İSMET 1NONU 

tik. Se7.ar, kansına P"ariste yap.. 
tığı işlerden bahsetti. }{adın, bu 
hiktlyeleri, gözlerinde itimatsız. 
hk ifade eden bir daJgml!kla 8()... 

nuna kadar. hiç .kesmeden dinle. 
ai. Sonra, kocasına. k~ulardan 
ve kaynanasından maUlına.t ver. 
di. Sezar ile annesinin araları 
pek ivi olmadığı anlaşılıyordu. 
Karısının sözlerini alaycı .nUkte. 
lerle kesiyordu. Fakat ka.dmm 
basit ve sa.mimi bir ruhu var. 
Kocasmm kaynanası hakkında 
reva görcıuğü bu istt~1~ra i~ 
tirak etmiyor, tam bır bıtaraf. 
lrkla onları anJatryor. 

Yemekten sonra Sezar birkaç 
sa'lt uyumak istediğini söyledi. 
Karısı öteben almak için ~reı
ya çıkacaktı: bana: 

- İsterseniz siz de şu kana. 
peye uzanınız, diye tekl~ e~~·. 

Yata.k odalarında, iki kışılık 
geniş tahta bir karyola ve bu. 
nun ayak u<'unda eski, yaylan 
kanbur18.§IllIŞ bir kanııpe var. 
Fazla ısrar beklemed<>n ben de 
kanapeye uzandım. 

Hacr Kuskus, ~rın nasıl 
horladığmı işitse belki bir daha 
horlamamıya. yemin ederdi.: Ma
a.mafih onun bana ka.rşr goster. 
diği bu

1

istifadesiz misafirperver
lik honıltuSl'lna katlanmam içın 
kafi hir se'bepti. Bu sese kulak. 
Iamnı alıştırarak uyumıya gay. 
ret ettim. 

Kim'bilir bir da.ha ne za~an 
bö)ile bir kab~ .d~k .. bulabıle. 
cekt;m. Bu egrı bUgru kanapc 
benim günlerdenberi iC'inde yata. 
bildiğim ilk yu.muşnk yatn~tı. 
Akşam gacetecisinin sesıle u. 

yandım. Güneş alçalmış, peroe. 
siz pencereden girerek konsolun 
aynasından odanın he: tarafına 
küçük huzmeciklcr halındc dağı-
lıyordu. 

Sezar hfila uykUda. Mutfakta. 
ki tabal, çanak gUrtiltUsUnd~n 
Madam Sezalorlnin ~ar.;ıdan don 
mUş olduğunu anladım. 

Ayağa kalktım. Mutfağa geç. 
tim. Me.damr ıJd «itnlUk . ~af1• 
ğmı yıkrYordU. Ayak sesımı du. 

nen döndü; samimt bir ses~e: 
yu _ İyi uyudunuz mu? dıye 
sordu. (Devamı 'Var) 

ri-VAXIT %3 

Altmış bin- amelenin ~ ('n 
ölümüne sebep olan ~-Qrt 
Panama kanalı Beden-terbiyesi Q9neı 

Amerika, Panama kanalını ge
nişletmek için mühim miktard;ı 
ta;hsisat ayrrdr. [Kanalın ibaz1 
yerleri dn.ha genişletilecek ve 
buraSI bugilnkünden d2ha fazla 
clve~i bir bal<' gt>tirileccktir. 

Panama kanalı, bir vakitler 
bütıin dünyayı alfil<adar edf'n bir 
ıne&!le olmuı, ortaya bir "Pana· 
ma reY.aleti'' ~ıknuştır. 

:Bu y~ızda bu kanalın QOk 
meraklı tarihçesini, kısaca vere. 

ceğiz: 
Panama kanalı, mal\1m olduğu 

üzeıv> şimali ve cenubi Amerika. 
nm birleştiği noktadır. Burada. 
ki e.razi genişliği 50 kilo.metro 
enI:!iğindedir. 

1854 de bu genişlik iizerinc 
bir şimendifer tesisatı ya.pmak 
düşilnillmüştü. Hatta teşebbüs 
edilmişti. .:'akat nakliyatta kar
şılaşılan müşkülat korkutmuştu. 
Her kilometrelik tren in,c;ası lbin
ledoe insanın hayatına. mal olu
yordu. Çünkü burası tahammill 
edilmez bi rharareUe kavnılu· 
yo:-du. Uste vahşi hayvanlar~n 
insanları bütün vasıtalarına rag. 
men aciz 'bırakıyordu. 

57 kilometre hat sona erdiği 
vakit 65 bin Çinli amelenin bu 
topraklara gömillmUş olduğu ı:ın. 
laşılmıştJ. 

'l.'ren yolunun faydası şüphe. 
siZdi. Ancak istF-nen neticeyi 
vermiyordu. 

1876 yılında. Pariste "~1d d~ 
nizi birleştirme kanalı şırketı 
adı ile bir şirket !kuruldu. 1880 
de Süveyş kanalını almış olan 
Ferdinand de Leseps Panama 

direktörü Elazığda 
Genel direktör Elazığ gençlerinin çalış
maları etrafında beyanatta bulundu 
Elazığ, (Hususi) - İki gUn. 

denberi Elizığda gençlik klüp 
ve gurupları saha ve tesisleri 
teftişte bulunan dördüncü umu. 
mi müfettiş Korgeneral Abdul. 
lah Alpdoğan, Beden TCl1"oiyesi 
Genel DirektörU Cemil Taner 
Eliiztğ valisi Asnn Türeli spo; 
işlerini idare edenlerle umumi 

kanalını tetı·ilt etmek ürere A- faaliyet ve beden terbiyesi mü. 
merikaya gitti. kellefiyet tatbikatı iyi bir şekil. 

:F'cr<llnand. kanalr açmanın çdk de tatbiki için çareler bulunma. 
muazwm ibir iş olduğunu, için· sı için yaptığı konuşmalardan 
den çıkmanın adeta imkansız ol. sonra görüştüğüm beden terbi-
duğunu göıiiyordu. yesi genel direktörü General Ce 

Amerikalılar on sene daha mil Taner aşağıdaki beyanatb 
dUşUndUler ve sonunda kendile. bulundu: , 
ri bu işe teşebbüs etm:ye karar "Elfı.zığ merkez genelik klübü 
verdiler. İşe başlamadan önoe Baskil kausı ve HarpÜt nahiye. 
buralara doktorlar gönderip has si genç gruplarını teftiş ettim. 
talrklan temizlediler ve 1~mumi B:ö}genin klüp ve grupları tcş. 
harp başlangıcında 15 agustos 1 kılı hususundaki muvaffakryeti 
1914 de kanal sona erdi. diğer gördüğüm bazı viHi.yet mer 

* * • kezlerive kazalarına nazaran do.. 
Kanal, bugün, Amerika için fi. ha üstün ve şaya.nr takdir gÖ"

deta bir can daman olmuştur. dilm. 
Bir iki sene evvel yapılan tecrü· Beden tctbiyesı mükellcl'leri
bede 120 harn gemisi 48 santtP nin kanunun emrettiği vazıfeyc 
bir taraftan öbür tarafa g('Çll1iş- devam hususundaki gayretlerini 
ti. Bunun manası şudur: Eshar de nisbct itibariyle bazı bölgele. 
kanalı olmasaydı, An erıka At. re naz.aran ileri buldum. 
'as Okyanusu için ayrı, ı ... ııyü:k Elfizığ gençleri Halkeviniıı 
Okyanus için ayrı bir donanma mm tnzam tertip ettiği g-CPC'lik 
bulundurmak mecburiyetinde toplantılarına ~tira.k ederek c. 
kalacaktı. vin ta..'l.Zim ettiği program!nr da. 

"Panama rezaleti", Ferdinaı.d hilintle gen:;lik f&.ali) ~ine katıl. 
de L...'>Seps'in teşe'bbüsUndcn sen. malC'rı da rnl'mnuniycte §1Y&n • 
ra kurulan 'bir Fra.nsrz şirketi dır. 
tarafından vulrua getirilmişti. Esasen gençlik klüplerimizin 
Panama şirketi, milyonlarca li· toplantı y.-ri hnU.evi ıoalonlnn. 
ralık '.hisse senedi çıkarmış ve cır. Gençlerimiz gerek' vücutç~. 
bu senetleri milyonlarca satmış- ve gerek nıhÇJ yiikselme şemı. 
tı. Fakat bir gün toplanan para. tini halkeYleıinin kucaklarında 
!arın deve olduğu görülmür-ı ve bulurlar. 
hic bir iş başarılamamıştı. lşte Eliı.zığdn beden terbiyesi ve 
o vakit Fransız Reisicumhuru spor bakmırndan gençleri fnali. 
Jules Grevy istifa ctm4' ve reza. yette bulunduracak ve yükselte-
letin dedikodusu durmadan de· 
vam etmişti. 

Yin .Ar.ırikanın teşcbbüsU ile 
açılan ve Amerikanın malı olan 

bu kanalın ısliih ve genişletilme
si, hiç şüphesiz Amerika siyase. 
ti için çok mühimdir. 

cek bütıün maddi sart\ar mevcut. 
tur. 
Sahası tamam olmamakla be. 

raber bugUn için istifade edilebi. 
lecek bir haldedir. Esasen bu sa. 
hn parti tarn.fmdan genel direk. 
törlüğe devredilmıştir. ~it 
munmelesı de pek yakında .. _,il 
edilecektir. Muamele tamam o. 
lunca evvelden başlanmış olan 
bas~t insaatm l}()lge tahsilsatiy. 
le ikmaline teşebbüs edilecektir. 

Bu sahadan başka evvelce 
parti tarafından yapılmış genç. 
liğin istifndesı içın genel direk. 
törlüğe devrcdılece-k olan ve 
Türkiycde emsali bulurunrya.n 
ibir kn.pah Jimnastik salonu var. 
dır. Bu salon halen buğday an. 
barı olarak kullanılmaktadır ki 
buranın da asıl kendisinden bek. 
lenilen işe göre kullanılması hu. 
susuna teşebbüs edilecektir. 

Bundan başka müteaddit jim. 
nastik tesisleri bulunan bir ço. 
cuk parkı mevcuttur. Bu cocuk 
parkının içerisinde hava tüfek. 
l~ri ile atışa mahsus bir de po. 
lıgon vardır. Bütün bunlardan 
hakkiyle istif adc cc ildiği tak. 
diroc Elazığ gençleri cevval faal 
atik, çevik olarak yetişmel~rine 
ve yetiştirilmcleriııe hic bir mn. 
nı voktur 

r\1_ane~i. ~nkıındnn:. gençlerin 
tcıbıycsı ıçm halke·vınin mUte
addit salonları, b:.ı gençleri tel. 
kinleriyle, öğütleriyle }ilkselte. 
cek e\•in müteaddit 1'olları var. 
dır. Gençlik klübU halkevi kol-
ariyle temas ederek ktup g~
leri için husu3i bir progrn'll tah. 
tında husm.i dersl~r ve çalışın~. 
tar \•e toplantılcr i;ertip edilecek 
olurs:ı ~cnçlerimizin moral ba
Jumdan yiik lmcsi kolaylıkla 
temin cdilobilcc.:ktn·. 

Beşer dakikalık hikayeler Doktor Popenin karısı 
Yazan: Kenan Hulusi 

Eliiztğda evvelce me"ut olru1 
Borat spor klUbü de geı ,1:1~ lılü. 
büne iltihak ederek Elazığ genç. 
teri lbir çatı ve idare altında ta. 
mamen birleşmiR ve her bakını. 
dan dn1ıa kuvvetli 'bir tef;ekkül 
meydana gelmiştir. 

Burada dileğim; Elrtzlğ genç.. 
l"rıni yanlarında çalıştıran Ela. 
zıi; büyüklerinin bu gençleri mem 
lekete faydalı olan 'beden terbL 
yesi hususundaki \'azifelerine 
munta.zammı devam etmelerini 
koln.yla.5tırmaları ve devamsm
lık göstt>r.mckte israr eCienler bu. 
lunur a. bunları dükkanla.rmdan. 
ve vazifelerinden kovmalandır. 

Bir Alınan Yahudlııi olan d~~
tor Popen'in Biiyükadada işlettiği 
pansiyon bir Q<>k ndktalardıın eğ
lenceli bir pansiyondur. . 

Bir defa, Popen'in kızlan sizi 
hiç bir vakıt yalnız bırakmailar. 
Uç bısikletten biri dalına flerbeSt
tir. Küçük bir kotra denizde ha· 
zır durur. Gere gUndilz: 

- Guten aıbcnt! 
- Gud morg en! . .. 
Dedifüni"' her zam!n, ıster ku· 

çilk ist:r büyilk kızı olsun, en a:.ı 
b. ban i in denize davet eder
ır yo ç · ki güzel de 

lcr· ve itiraf cdıniZ . 
bir 'mehtap varan bu gezintiler hıç 
fena olmaz. "ğ' 'bi 

Doktor Popcıı, so):lcdı ım gıu 
bir Alman Yahudisi ıdi. ~34 • ıı;,lı 
baceret ınrnlarrnda gclınuıtl, t 
sayfiyede oturmayı Rehh uc 0 uı
m!'lya tercih ediyordu. Yazın pn~ 

• k ·or kJ"tn da n 
sıyondan azan!) • " . d 

:i • ·ordu ltı bu n 
manca dersler yem . idi Çünkil 
kızları adnı eglencelı · k dersi alnın 
Popen'den almanca 1 Büyükadad:ı bir moda halinC' g<' • 
:ınlc:li üstelik biltUn eıi<c>k talC· 

., · d:ı bir kon-
b ler doktonın kızlnr'lll b . 1• ...... unsuru ıt· verzssyon içın ı>n az.,,. 
luyorlardı. 

. b' rk"'k iki kız, 
Popenın o.ılesi ıı ' · 

bir de kndmdan ıbnrctti ama, kn· 
'in karısı 

dm vani doktor Popcn ak • " ı n mcr ncı de i<li? Bu.na ka ırs Kız 
odilccck bir §E'Y değildi bu .. yi : biri mıı 
lardan biri virml altı. k. · ı d be ar· 
ki yaşındaydı; ve iklE c . dol 
dı Yan bir pansiyon mcvslminı -

. 'd'l r Bunun duracak imdlU' taze 1 1 e · 
1 . i di,ı;C'r u-

öt~lnde Ponen al csın n b bir 
· h de zuvlarmı aramak bey u 

zahmetti. 

Hıkayemin asıl mevzuu ~ d; 
ğilkt 1 'Popen'in Juzlarmda nıı:ın u 
kadar dul'<'Juğuınu merak _edenle~ 
ohı.1:,'lir! f'akat başka bir hikU~
anlatacağan gibi. sabah • ye. ört· 
çulda başlıya.n ve gece yınnı d • 
te b!ten bir gUn için, onl.ardan da. 
ha başka bir meşguliyetim yokt1:k 
ve doktorun krzları, beni uy~ 
tutan daha ba§ka bir mevzu . a, 
te!·zemin ölümU ınevzuunaa C:ı~yi 
birer teselli idi. Zaten btı m 

MdiSeSini müteakip pnnsiyonu ba
na tavsiye ettikleri vakit, iki kız
da da kendimi unutacak ayn ayrı 
birer büvıyct ~ulncağmu söyle• 
mişlerdi. . 

Biltün bunlar bertaraf! Bi.sikleL 
turu, deniz, hamakta konuşmalar. 
uyku, hepsi iyi .. Fakat doktor Po· 
pcn'in kansı ? • 

Biraz evvel pansiyonun üd kat 
olduğunu sö> lemi~tim. B_en birin 
ci k<ıtta, dahn dognısu bırincl kıı.
tın büyük salonuna açılan odalar
dan birinde y-ıt.Tvordum . .Aynı Sa
lonıı bakan Uç ka.pr daha vardı. 
Bunlarda'l biri Popenln çalrşma o
dnsıy ı. Kapı d~ aç~ dururdu. 
Zaten içeride bır kişilik portatif 
bir karyola, bir etaj~r ve mu~tatil 
bir masadan başka ıbır şey yoktu, 
Diğer od:ıJnrdıı.n biri iki kızına nit· 
ti Bu odaları da arasıra ve yan 
n~ılc duran kapıl.n.mıdnn bilirdim. 
ÜcUncU odaya gelince, bu kapı hiç 
bır zaman açılmıyordu. Yahut açı· 
hyordu. Feknt ne zaman? Belll de. 
ğlldi Ben de onu katıyen merak 
P.un~nılştim. Çünkü teyzemin ölU
mü ne unutulacak bir yeisim ve 
etrafımda Popen'in kızlan vardı. 
Bütün bunların arasmdı:ı ise teces
siı.süm hareket etmiyordu. Da.ha 
sonra salonda nadiren oturuyor
duk. Ancak Popen'in büyfik k~ 
piyano için orada kaldığı zaman· 
la.r Bu bilhassa gece on bir su.. 
la~da ~kua. geliyordu. OçUmilz 
de yoruluyorduk; üçUmilz de kol 
kola, en iyisi, ortalarında ben •. mer 
<livenleri rUzg!ra tutulmuş çır.ekli 
bir b..-ıhar dalı gibi sallana .sallana 
yukan çıkıyor; ve Popen'i ya oda.. 
sında bir kitapla başbaşa; yahut 
tc. a.sta, açtlır kapanır bir iakem· 
lcdP. buluyorduk. Doktor .. Popcn 
orada ne yapardı? Bar.a. gore sn.
at yediden sonra işsiz kalan bir a· 
damın yaptığını... Fakat, Po~, 
yok21a kansını mt dUşiinUyordu • 

BütUn bu sıralarda eece müzik· 
ıerl, doktorun evinde beni en faz. 
la eğlendiren numaralardan birl 
idi. Çünkü, bilha81!~ bilytik km mU: 
ıcemmnJ bir piyanlııtti; vo yinnı 
iki yaşında olan kUçUğU mUzik 

parollerine iştirak ediyord•ı. Hat 
tiı, \'akit vak:t piyanoya ben gelı
yordum. İkisi de yüzlerinin bütun 
mimikleri ve blltUn uzviyetlcri ile 
yanı baımnda dunıyorlnrdı. Fakat 
bir gece ne yaptnn? Tuhaf !i<'Y! 
Halbuki bir tangod&.n t>ar,kn hiç 
bir şey çalmadım ve hJı; bir PCY 

"öylemedim. 
Srın.t yine on blrtlen fazla değil-

di. Doktor .ı'open yine oda.sın.daydı. 
Knpraı yine açıktı. :Oc;Umüz de yi
ne bir bahar dalı gıöi ııallnnıyor
duk. Hı... va ılıkb; ve ikisini dEt kol· 
larnnd;ı derime yapışık hissedi· 
yordum. !çeri girer girmez: 

- Azizim, dediler, bu akşam 
piyano sırası sizde ... 

Zaten bwıu söylemeseler bllo 
Jıer iklsıne de kelimelerin Ustün· 
de kalan bir mana ile, ancak bir 
milz'ğin üade edebileceği bir ma
na ile söylemE"k istediğim şeyler 

\'tırdl: 
- lyi, dedim, ben de cmirl<: ri· 

nize hazırını. Hemen piyanoya 
geçtim; kulaklarımda Zarn L<' 
nnı:lr'm sesi ve gözlerimde cins bir 
Prlcek, iştiyakı ile şunu söylemo
ğe bll6ladırn: 

Teşekkür ederim dostum, bugij· 
nllmüz ~k güzeldi 

Sana daha. binlerce şey söyle
mek istiyorum 

l<"a:ıla. ''akit geçlrmedcn yine gel 
RcY.d bugün hor hareketimi an

layamazsın 

ıra.kat gelecek defa. her geyl öğ· 
rencceksln. 

Yüzüniı, onun mimiklerini, gözle. 
rlndeki p:ırlnldıgı ve herscyi!. Hal
buki doktor Popcn'lıı p::uısiyonunn 
ynlnrz tPyzcmi, bc>ni en çok seven 
teyzemi unutmnk için gelmiştim. 
PopC>n'in kızları. deniz. bisiklet tu· 
ru bu uğurda bir va'i?tadan başka 
bir ıwv değildi. TPsadUfün, yahut 
kaderin bir vasıtası.. Yu şimdi 'l. 
Kendi k ~ndime bunu duşünüyor. 
ve doktonııı karısında tcyzerolo 
biriblrine gıITl11" bir benzerlik hü
viyetini nasıl ayıracağımı i>ılmi 
yordum. BUyilk kız. hı>yecanımda 

bunu anlamı olar k .i: 

- Oh, dr.di; affc>d{'rsiniz. Hns
tn ! Bırnz hnsta olduğu için gö- 1 

zükmı>z ... 
Hnstı:ı .. J<'nknt Popcn'lıı ııansiyo. 

nundn, nsnbmu boz9Jl bu ):ıiıdise -
den sonra da.ha ne kadar knlnbilir
dim? H!<' ! Belki, ilk aydmlıf;rn, ve 
hemen ertesi sabaha kıı.dnr .. Ni 
tekim, belki de böylCI olacaktı. 
yalnız, .saba.hleyin değil, ertesi gü· 
nU sant on birde uyandım. Büyük 
fltllonda mutat sükunetten b:ışka 
bir şey yoktu; V<' üçüncü kapı a
çıktı: 

- Matmazel Lizc, dedim, df'
mek ki do.ha buradasınız? 

- Ah, dedı, ı;ormaym. Ann m, 
ıinnem öldü. 

- Ne vakit, dl'dim; 
- Dlln gece, siz.!.n arltaru1.dnn, 

hemen içeri girdiği zaman ... 

Lize Lottc ile başka hic bir şey 
konuşmadık. O hafta övl" geçti. 
On gün sonra da havalar bozdu. 
Matmazel Lize beni iskeleye kn· 
dar getirdi; gözlPrimin i~ine ba
karak: 

- Gelecek sene tekrar bekliyc
ceğiz, dedi; orövvar. 

- Lebe Wohl Lize Lotte! 

Bununla beraber, şarkıyı bitir
dim ibltirmcdim ki, d(>ktor Pope
nin kızlarmı, daha doğrusu g5zle. 
rinl aramak için yan döndUğilın bir 
sıra, Uçüncil ve ilk gUndenberi ka
palı duran kapı açılmıştı. San be· 
nizli bır kadın, kapıda, bir puttan 
daha sa.kin duruyordu; ve ne ga· 
rip, teyzem, teyzemden şu kadar ı----------·---" 
fal'kı yoktu. Popen'in büytlk lmı: ı' 

- Anem! dedi; annemts! 
Hafifçe eğildim. Kadın, hafifçe, 

sinirli bir kug kanndmm açılıp ka· E 
panmam kadar ha.f"ıfçe gUidtl. Ya· İ 
but gillmedi. İçeri girdi. • 

Bütün gece teyzem.l düşündüm. 

Yarın, bu sütunda 

Hatice Teyze 

Köylcroeki gençlik gruplarm. 
daki köylü gençlc>ri de çalışma 
husus~ncla hevesli gördüm. He. 
nüz yeni ba.cılar:ıış olan bu faali. 
vct aynı ,:ekılde ve aynı sıcak. 
Mrta devn.m ettirilecek olursa., 
gençlerimiz memlekete çok fay. 
dnil lbircr unsur olnl'aklardır. 

Bu faaliyetin her tarafta de. 
\ amı hususunda umumi müfet
tiş General A'bdullahm yüksek 
muzaharctlcrı ve vali Asrm 'r.iL 
ıeli ve bu arada Asbaşkanlık 
yiiktinU listUnc nlmı~ olan mut.ad 
arkaur larıın11.a ve diğer ajan 
al'ka<ia.şlnra teşekkliti.i bomç 
bilirim. 

Gençlik klübil faaliyetine dai. 
ma mü1.aharet (ttiğini işittiğim 
çok kıymetli halkevi b:ı.şkam ilo 
halkevi kollarım d•arc eden ar. 
kadru?larn. arzı teşekkür ed,.ri:rı. 
Elfıztğ geı çliğine tuttuğu ·ıol. 
da başarılar dilerim. ----o----

• Sokak Koşusu 
Usl.4itdar IJalkcvindetı: 

23 Nisan gecesi saat 21 de e. 
vimiz önUnde başlamak Uzere :> 
bin metrelik meşaleli bir sokak 
kosusu yapılacaktır. Koşu her 
atlete açıktır. Birden beşinciye 
kadar derece alanlara mükafat 
veri.ecektir. 

--- -0._ __ _ 

Galata Gençlik klübü 
kongresi 

1 - 29.4.1941 Sair günü saat 
20 de Galata Arapcami, Buğulu 
sokaktaki klüp binamızda umu. 

l mi bir toplantı yapılacağından 
tekmil 5znmızm gelmelerini rica 
ederiz. 

2 - Dederı teıt>iyes1 talimat. 
names:nin mc.ddei mahsusuna 
göre idare heyeti ~ilecektiT. 
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/ 
OKULLAR 

Çocl.!7: sevHir, 1•ol.' r, f 1:at 
öpillmcz. 

* * * 
B ir millcföı ferdi s C''1rt•, 90. 

rukların sağ/ıriı ı1l' C1 .. liir. 

* * * 
('oru1e bir rihandır. 

:r 

ı Egemenlik bayramı 
1 

Sevgili yavrl!lar .. Bugün yirmi 

1 

ile nısan ulusal cğcmeıılik bayra. 
mı ve sizin bayramınızdır. Hepi-

! 
niz derslerde bugünün önemini 
öğretmenlerinizden diıılemiş, ki. 
taplarınızdan okumuşsunuzdur. 

23 nisan, Türkiye Cumhuriye. 
tinın Jmrulduğu, kendi idaresini. 
kendi eline aldığı günün yıldö. 
nümü:iür. 

Atatürk ve Milll Şef ismet ln. 
önü, Türk devletini yeniden ya. 
ratarak ve yaparak bütün dün
yaya bugün tanınmışlardır. 

Büyük Türk devriminin en gü • 
.zel örneği hepiniz pek ala bilir. 
siniz ki, Cumhuriyettir. 

Cumhuriyet 1923 de ilan edil. 
nıiş. ha.!dl<att.e 1920 de 23 nisan. 
d:ı kurulmuctur. Bu bayram dn 
d.irer ba) ramlarmuz gibi, Ebedi 
Şef ve Milli Şefin C<"..,erlerinden. 
dir. 

B::ı.vrama nasıl ulaşıldığını 
her Türk çocuğu anlamı tır. Bu 
k ·m tli b~yram, ııc illerden ne. 
sıllcre. a"ırlardan n.sırlnra arma. 
ğan edilecektir. Bu armnı{anı 
siz Tiirk çocl'kları yapacaksı
nız! Size güvenle b"k' •onız. 

öGRETllfEN 

Biz Türı: -.ocuklarıYJ:..:. bugün bayramımız Yar; 
Yinni üc t'ıııaıı gibi kimizde bir hız var, 
Bamnı1.da 1 ... t. cfogH, parlıyan bir yıldız var, 
Ö<'l5ta lnönü"müz vaı biz Türk çocuklarıyız. 

Bugün ~ine milyonlar bir kisiyi anacak; 
K-ılblınizc!e Atatürk sevgisi yaşıyacak, 
Eugün bütün bir dünya bizleri kı&kanacak . 
Bar.ta tnönü'miiz var, biz Tilrk c:ocuklarıyız. 

J'!laı yirmi üç nısan milli hakimiyetin; 
.f<J!ırıc gcrti lı!.gün benliği bu milletın, 
Özü kommızdadır bizdeki bu kudretin, 
Basta ln<:'ııü'mü .... v.ır, biz Türk çocuklarıyız. 

Çocuklar için 
Vatan çocu1,7arm, Ç0!1tk ıı.;ııta-

1mıdır. 

* * * 
Sağlam uluswı, çocukları sağ. 

lam olur. Türk 1tlıamnım çocıc1•
ları 9ibi! .. 

* * * 1 
l'irmi iiç ni.smı çocuk 1uıftası. 

11111 başlangu .. 'l olduğunu wıut
m.a! 

* * * 
Eıtyii1tiln kiiçiiklcri, varının 

bilyii lderi<lir. 

MVlllTTIN ERTAN 

Çocukları koruyan 
bir müessese 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu 

( 

En güzel rğlenetlcr onlar iciıı ha:.ırlamr 

Ba.ş; .Dif,ıNede, Grip, Bıo~ 
Nena;lji. K.ınkbt. nı Bütün Ağnlarmızı . ~~ 

bbhıOıı rt9d• 1 .... aıı.Daııtıır. TAKLm.tRIND&l'f sA~z 
Htlt t vumt PUU.U ICUTULARl,,,lSRARLA _. ISTf 

- ' ııı. _,.... ..~ 

Gayri Menkul Satış il~~~,,., 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlügıl 

No sl)l 
Vasil Sai;"ll" S :\':ı oğlunun saı;ugmdı:ı. 27571 hesap · dcsiD ll 

dan aldığı (800) Jiraya kıırsı birin~ı clcrcced" ipotek edip ' 3 ııııuıı°' 
vermediğinden halJ{mdn. ynpılan takip Uzcrino 3202 NoJı 1' J3eyoı 
maddesinin matufu 4 ncı madde in' göre satılması ıcatıcdell efı rJ 
riköy Kısım ı (Sinem) :Gllezlkçi sokağında eski 40 MU. ycııl dd tıe 
evin "kayd-.cıı 176 :..Jrn mikdaraı1a.,. tamamı bir buçulc u.Y nıu __ ..ırt. //' 

kU-
t1rm aya konmuştur. Satış tapu ı;lı:il kaydına ı;örc yapılnl11 ~ 
ya girmek ıstlycn '~87 ı Ura pey alcçcai verecektir. Milli l).'lll1'ı-giJtrıe 
rinln teminat mcl{tubü <J:> Jca.bl!l olunur. Birikmiş bUtUn \'C tJOrÇlll!' 
resimleri ve vakıf ıca.ıcsı ve ttı.vlz l'fclell ve telliliyo rUsUIJlU el' 
Arttırmsı şartı:.ı.mcsi 24.4.0U tarillındcn itib3ren tct.ltik•ctın sıcll 
Sandık Hukul: lcıl ... rl seı'\·isindo nçılc bulundurulacaktır. 1'8Pu t(llf· //' 
ııalr lllzamlu mnlCıına.t ta şartnamedc ve takip dosyasındl:l '11 rriıı1 ti 
ya girmiş ota"lar, banlnn tetkik ederek sa~ığn çıkarıllUl fij il ıs.• 
kında her ııcY! öğrenmiş nd ve tclo.kki olunur. Birinci nrt.tı~ _,ı 
rihinc mUsadif Pnzartcsl gUnU Ceğnloğlundn kA.in Sandığıını t 
12 ye lredar yapılacaktır. Muml,knt ihnle yapılabilmesi ıçtn 1 
bedelin tcrcıt.an :ılrnmnsı icabcd~ ı;nyrlmcnl..-ul milkclleflYe~ 
cağını tamamen ı;cçml!J olması şarttır. Aksi takdirde son 

0 
eS'ı 

hUdU baki kalmak 9:ırtiyle 1.7.941 tıırlhlnc mUsadit Salı gnn 
ve aynı s:ıııttc son nrturması yapılncnktır. Bu nrttırınad3 r;BJ, t 
çok arttıranm Ustlindo bını.kılncllkbr. Hakl:ı"'l tapu sicıııeri)~ 
nıiıkadarlnr ve irtifak hakkı ımblpl rinln bu l:nklnrnu \'C b telli 
mnsarifc dnir lddiat:ırmı illl.n l:drlnlnden itibaren yinnl gtit' rcı.IC 
mUsbitclcrlyle bcraher dairemiz" ~IMirmcl.'ri l!zrmdır. J3U stı r f> 
bllclirmemi~ c!anlarln haklan tapu s!clllcriyl!:l sabit 01mıy11ııl3 1' 
nln paylaşnıesmdan ho.rlc knlırl'l:-. Daha fazla mnli'lmat atınıı el>' 
40/1947 dosya No.fiiylo Sandığımız hukuk i~leri scn·ıaine ı:ı:ıUr3 
lüzumu ill\n olunur. 

* :ı: ~: .. 

DiKKAT ;;s 
te1' ~ ' Emniyet SnnJır,ı: E-;:ır.clıkhn alır an gnydmenlı:ulll ıpo 

0 
Jll t 

tlycnlere muhammi:ıl rimizin ltoyınu~ oıd•J6\J kıymetin </ 4 retJ 
memek Ozcro ihale bedelinin yarısuw. lmdar borç vcrnıck sU 

göstermektedir. ,, 

lstanbul Dördüncü icra Memurla~! 
Muhittin ogıu .Mchmedin Aptullııb kızı Milnlrcd n nld'~,,'.;;ııiıJ~ 

lmblllndc blr'..:>cı ducccd!' !pot-el;. lrao olunan BakrrköyUnd öd ~/, 
sokağında 72 ~eni nuınnralı bir bap hanenin ynruıı bOrcuıı dllo 
dol:ıyı s:ı.tıımasıım k.ırc..r vcrilmi~ ve :rcminU ehlivukuf tnr~ te 
cısgo) llm lUyin t tnınıtr cdll'lllf olan nıc7.k(n• ııwıcnı.n c 1<t 
aşağıda. yaz.tıdır. G, yıımcnkul ı.tıglrdir. Kapıdan fçeri girUd1

11
tJ 

nıcnto antre bır oda a."ltrede rloıap zemini .~ımcnto routfa1'· ıı:ı 
dolap, kömUr•ük, hl la ·ve lllr miktar bahçcsı vardır. ı-ı o* 

Birinci ı.at: .Mcrdlvcıı baş:nd. dolap, yilk :\'C karşJlı\dl 1 

rinde çatı arası vardır. Biı:.a lt.'\glr ve elektrik vardır. tJ' 
.ıft ııı 

Umuın! ır:sa:ı~ı · 74,5 metro murabbaı olup bundnn ., 
bina ve 31,5 metre murabbaı b:ıtçc:.llr. 

Takdir cdiJcn :..ıymc.t: Trun!lınına (133Cı) Uradır. ~ 

1 - lş'!>u E;ayı·uncnkullln c.• ttırnıa şartAlmcsl 26.4.911 til '" o 
nu•·· ren 37/1166 No. ll<ı Jııtanbul U.ırdUııcU lcrc:l Dairesinlil 1 ~ 

sında herkesin görobılmcsi için açıktır. İllı.nda yazılı oı.nnıar ~ 
mat almak ıstiycnler, işbu §art'l.,meyc ve =:7/1166 dosya nu 
muriyetimlze murıı..:aat dm{:ıidir. 7 

2 - Artmn:ıya iştırAk için ~"llknıda yazılı kıymetın y0zd~. 1)< 
pey veya milli bır honknnın teminat mektub:.ı tevdi cdıırcckt1 t.ifııl' 

3 - lpotek sahıbi nlacaklıuula diğer nıtl.kndarıarın Vi' ır 111,• 
hlplcrinin gayrinıcııkul tlZC'dndckl lu.klarını hususiyle raız ,c .,.;r1-'P 
olan id.i!nlarmı işhu Jl:ln larıhlndcn ltlbarcn yırml gUn içinde 1111ıdt' 
telcrlyle blrtıhte memurıyetiınl.zc bllolrmclcri icap eder • .A~ıl~~o 
tapu sl.cilll ile saoıl olnıadıkç-ı. s:ıtış bedcilnın pay111ıııl 
~~ ~ 

4 _ Gl><itcrilcn gOndc aı·tı ·nıayn lştlrAk edenler artırıP'1 e 
okumuş vo ıuzumlu waınmat :umı., ve builları tamamen 1<ııbU 
itibar olunurlar. l JI JP 

5 - Ga~Tımcnlml lC.5.041 tarilıindc Cur..:ı. günü ı;ant 1;,ııııJI~ 
dnr tstanoul \JörılllııcU lcra nı mur.uğunda Uç defa bağırıl ıı.ı>'1° 
çok artınınıı Uıale crt1llr. Ancnl: arurnın bedeli muhamıncı:ı ifd 
75 ini bulmaz veya s:..lı§ istlycnin alacağına rllçhanı oıaıı d ,..
bulunup ta bedel butılnr.n bu gn~r: menkul ıı temin edil~ ~ııl_.ta" 
mecmuundan Lazlay:ı çıkmazaa en çok artıranın taabbUdO yş?'JJ 
üzere nrbnna 15 ı;un daha. tc:ndlt C;ôilcrek 26.5.941 ıari}ıllld~ııır' 
n ti sant 15 den 16 ya kr.dar ls...nnbul Dördüncü tem :MrnlU ; 
arttırma bedel! sat.~ !sliycnln n:ncnğına rf.lı;lınnı olan diğer 111 çııı··_,a 
gayri menk..ıl ile tcm!n edilmiş nıacakları mecmuundan fazlll):~ IJI"' 
tlyfo en çok arttırana ihale cdl'lr. BbyJc bir bedel elde cdJICJll 
pılmaz ve satı, talclıi <IU~er. "'r!J"~ 

6 - GayrımC11kui kendisin" 1hale olunan kimse derhal vela deli e 
IC't içincio p:ırııyı vcr.:nt'ZSC ihale ı.arnn fesholunarnk kend~ rıJ' 
yüksek tc:dlftc buluran kimse urzctmlş olduğu bedelle aJ.nlll ıP"~ 
ona, razı olmaz v~ya. bu!unmnz .. r:ı hı:men on beş gün ınUddetlC ~ 
kanlıp <>n çok artırana ll:ale cd•hr. lki ihale arnsındaki fııri' 11ol'ııı' 
kin yüzde 5 den hesap 01unacak fatz ve diğer zararlar ıı:>-rıctt S!J) 
kalmaksızın :n~:nııriyctiınizcc nlıcıdan tahı;ll olunur. (!ıfiıddC l ftfli 

7 - Alıcı artırnı:ı bedeli har.cinde olarak yalnız 1'8Pu ıt> 
31rml scnc•ik \'J.kıf taviz bedclınl ve •lıalc ka .. -ır pull:ırmı ,.crrıı~ıııdt11 

MUtcraklf!l v-.r,,nc::, tcnvimt \'C tnnzlfnt ve tcllliliYC re ıııı ' 
vclllt bcl..-cliyo ıilsun u ve mUtcraklm vnkıt ıcaresl alıcıya ıııt 0 

_...ca 
ma bcdl'lindcn t<>nzıl olunur. pötdl"'.:.ıt 

lşbıı g,ı;yr..:ııenkul yukanla göst<>ı ll<>n tar!.hte ve 1sta.ııb111ı:ııesl ~.111 
mcmurlu~u o.!ıı..•ıındu iştıu' llt'tn ve gostcrilc:ı artırnın ı;ıı.rın:1 ~S~ 
satılacağı ilan olunur. jP 

c1aııl' 
-------• Acele satılık aran•Y0t_.:ıı 

Dr. /( emal Ozsan 13c-yoğlu, KnraıM· ;'llf)if ~" 
işlek yerlerinde s..,tıll !.'! ~ 

tt 'rar yolları hastahk- ranmaktadır. sııtntak "'j -

bangir, Anahtar sakil t. 
İan mütehassısı Jerıın Ergtıne ınurac~ 

tıeyothı lııttkUU ~ N o, ~ı 

6ııru Pa~ Oaıo Obaoyar 1 
~P"rtr - -ft ı.: nıll.'I . 


