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rakyada Salar Alçalmıya Baıladı 
dirnede Su Baskınına Uğrayan 
Yerlerdeki Halk Kurtuldu 

Yıkılan ve 
Buldu. 

ln Nutuktaki! 
Manalar 

A harbin tabii gayesi em
etti r. Almanya günün bi
de sulh ihtiyacı duyarsa 

lny.ada sarsıknaz bir em
yet kurulmasına ait ha
ki pranti ler göstermesi 

lazım ıetecektir. 

\n: Ahmet Emin YALMAN 

} yle derler ki iyi bir politi· 1 

kacı olmanın sırrı, hafıza· 

ınahrum olmakmıı. Bu aaye
oir politika adamı dün söyle

Hasara Uğrayan Binalar 1000 i 
Zayiat Çok Az. Nüfusça 

(talyan Mevzileri 
sunou Hücumiyle 

Zaptedildi 
erine hiç bağlı kalmaz, bu-
ij ha1 ve mevki, ne .öyleme· y u n an Taarruzu 

faydalı ıösteriyorsa onu aer• 
e aöylermif. Edimenin bundan evvel aindıtı au 'bulonmclan bir ıörüniif Bütün Cephelerde 

[ 8. Hitlerin nutukları maziye 
~ olan bu azadeliğe en güzel Alınan malumat son yağan hasar yapmııtır. 1 beri fasılasız yağan yağmurlar· . Devam Ediyor 
~ ıniu.ldir. Her nutuk, en son yağmurların yurdun bazı mınta• Dün gece geç vakit bu husus· dan Meriç ve Ergene yükıelmiı· 
~C:Ut vaziyetin serbest bir ifa· kalarında maddi zararlar yaptı· ta malumatına müracaat ettiği- tir. Beş metreyi geçen bu yüksel- Atina, 11 (A.A.) _ Yunan 
~ir. Amma dün ve evvelki iını göstermektedir. Yağmurla- miz birinci umumi müfettiı Ce· me bugün (dün) öğleden beri orduları b&§kumandanlığı l O ilk· 
' söylenen aözlere uymuyor· rm taıırdığı nehir ve çaylar, bil- neral Kazım Dirilt, bize fU ma· alçalmıya baılam11 ve 60 . 70 kanun akıamı atağı<iaki 45 nu-
~ 8. Hitler buna hiç aldırmaz. hassa Trakyada ve daha ziyade IUınatı vermiflerdir. santim kadar azallnlftır. Şehrin maralı tebliji nqretmiftir: 

L':" -~fetiin iyi hatipler s!bi her .E.d.irn-e.te ... h•rillile_.y•ak•ın ... k .. ö1111yl.•.rinlİlllİld•e_..'.-.-...B.iliıt•" •clıııiiiıiiıı"•sıiiıı· .. bi .. · •ik•i•l'Uiiıı-•n•d•en··-.-...--.<De_v_amı_:•Sa.-•z •• StL_,.ı •de•>lııİ•İİİİt T aamaz b.,eketlerimiz bütüa 
;ıra aöy eciklerine evvela: kendi- cepilmd• -~ ..... 

~ ~~~::~~ b::a~:· bafkalarını Maskeleme Tedbı·rıer·ın·ın Kalkma ::r7~r·sı?n~m~:!:il:~a:ı:~= 'Pi' 1'uvvetli bir hatibin bu nevi· • tik. Düşman ağır zayiata uğra-

~ ~ ::~kent:• ~~~:~!~ ;~:;~~-00 milimetrelik 3 top ele 

~ ~ır:e:~~~n":;:r~;·h.~~;: sını Halk lk·ı Sebep~e lyı· Karşıladı ~=. ~M ~na ~er. Hele hariçte dinliyenler ajaneı bildiriyor: 
· deki teair mutlaka menfi· Umumi emniyet nezareti ta• 

35 Çünkü totaliter rejimlerin rafından nqredilen bir tebliğde 

3 
6 
12 
17 

22 

21 

23 
33 

13 
151 
51 
52 
6-1 
2 

. 53 
54 
s 

•Uıde yaııyan insanlar, söz· kaydedildiğine göre, düflllan 
ıttırat ve sadak.at aramak 8. . . . M.ll" K A. M.. k I tih tayyareleri ıo ilk.kanun ıünü 

en eaki hutalıkla maluldür· InnCISI, . 1 1 Orunmaya it UŞtere m anın Korfuyu ve Mora'nm prbinde 

1 iki bir k.uabarı bombardıman et· 

~arbin arifesinde Amerika 
fıurreiai B. Roosevelt, B. 
~r ve B. Muuoliniye makul 
teltlifte bulundu: cAmerika· 
la i§tirakile bir toplantı ya· 
•· Şikayetlerinizi tetkik ede· 
Bunlara çare arıyalım. Kre
.nd; ben de keseye davran• 

yi Geçmesi, • ncisi Hükômetin mitlerdir. ınaanca zayiat ve ha-
sar yoktur. 

Her Tedbirini Hakiki ihtiyaçla Tahdit Etmesi ••• AMERİKA 
1941 de 

Harbe Girecek 

Radyo v~ Anadolu Ajansı Vasıtasiyle Neş- I 
riyat Resmi Tebliğ Sayıhr mı, Sayılmaz mı? 

hazırım ... > Maskeleme tedbirlerinin kıs·' ıama kadar ayrıca Villyete ve 
lisbet ve glçülü bir takım men kalkması, kısmen tadili mÜ· ı Emniyet müdürlüğüne tebliğ gel
lerine, harp ve tiddet hari· nasebetile dün latanbul idareci· memiftir. Diğer taraftan ortada 
~ vasıtalarla varmak iatiyen leri bu meselenin münakatasile evvelki aktamki radyo neıriya-
ııemleket böyle bir müzake· menul olmuılardır. tile beraber dünkü gazetelerde 1 
~ldifini reddedemezdi. yur- Şim<liye kadar alııılan usule cBeıvekaletin tebliii> ,eklinde 
liır meauli)retini üzerine ala- dire. bir kararnamenin tatbike çıkan Anadolu Ajanaınm bülteni 
tı. Fak.at Nazi Almanya hiç geçmesi için vilayetlere reamen vardır. ldari makamlar, netice· 
idüt etmeden bunu reddetti. tebliği lazımdır. Halbuki 11ıklan I de, bu neıriyatı doğrudan doi· 
il varlığının temeli; bütün maskeleme meaeleeinde dün ak- (Devaml: Sa. 1• SiL 1 de)* Jf 
•ayı yıldırmak ve eair haline ======================== ınek gayeaine dayanıyordu. j 
~rin bu münaıebetle aöyle~i- I 11 
ıutuk parlaktı. Roosevel!ın 

1 
sözünü ele alıyor, cbenım ı inci Tasarruf ve 

Yerli Malı Haftası 
•bım ... > diyerek zehirli, ia· ı 

lı nükteler saçıyordu. İman 
· i Naziler bunu bayılarak.. 
ıre.rak dinlediler, 

rp çıktıktan aonra Hitlerin 
et ifade eden, Churchilin Ka
Ya kaçtıktan sonraki halini 

··nüne koyan, İqilterede taı 
iiatüne bırakmıyacağını IÖy· 

"- nutuklarını defalarla dinle· 

Son eöylediii nutuk, bütün eaki 
larla açık bir tezat halinde-

• Yine tehdit ek.sik deiil, yine 1 
riz vaadleri var ... Fakat nut. I 
bütün manası, müdafaa yo· 
dır. Gitıide beliren yeni 
vaziyetleri tam bir sükut ile 

"rtnekle beraber araya pek 
bince ifadeler de karıımııtır. 

Bugün, Başvekilimizin Mühim 
Bir Nutku ile Açılacak 

Vekiller 
Heyetinin 
Bir Kararı 

Bugünkü Vaziyet 
Fevkalade Zaman 

Addediliyor 
Ankara, 11 (Telefonla) - ,As. 

kert cısa kanmada dkrolam 
fevkalAcle zamaa tAblrladea ku
tedllen mhenm tayini llUMllAID

da bir htlkttm balanmadılı cıllleC;le 
bu va&lyeUa bir karara~ 
aım M1lll MDdafU Vekl.letl t.lep 
e&mlt*fr. Bu talep Vekiller Heye
U toplantıamcla tetkik eclllm1' ve 
bqtlDldl vul)"eUa llMlddU ka • 
nanda yuıh fevkal&de umana 

tekabül etUttne karar Vwlbnlt-
tlr. 

Japonya Hariciye 
Nazırının Nutku 

Amerlllada 
BIJIGUI U,adlrdı 

Nevyork, 11 1A.A.) - Tay· 
yareciler kulübünde bir nutuk 
aöyliyen yüzbqı Eddie Ricken· 
backer, cesur İngilizler, Totaliter 
memleketlerin muazzam taarruz
lanna 1941 yazına kadar muka· 
vemet edebileceklerdir, demif YO 

ilave etmittir: 
cSamimi kanaatime söre de 

o zaman Birlqik Amerika T ota• 
liter memleketlere harp Uln ede· 
cektir.> 

V atinston. 11 (A.A.) - D. 
N. 8 : Japonya hariciye nazın 
(Devamı tMa. Z, 8L 1 de).;_ 

Kızıl Llle 
Üçüncü Ahmedin kızı "FATMA SULTAN .. ın a§kını 

LALE DEVRi 

yanın teslim olmıyacaiın· 
• ltendiainin phsi hayat ve 

_.,. __ etini hiç düıünmediğinden 
· ler ,,-ardır. 

ni yaratan zevk diifldinlerine karp büyük halk ihtililini yapan 

HIZIR 
m etaiz kabramanhklarmı puartelİ Pnünd• itı,_._ tefrika• 
ya bqhyacajumz M. Sami luit'in suetemiz İçin lauarladJiı )._ 8. Hitler diyor ki: cBen insan· 

~ çalıımalarını askeri maksat· 
!.:":" değil, imar ve inkifaf emel· 
~e h.aaretmelerine taraftarım.> 
~ ~e Hitlerin eaki sanat~r I 
~ böyle bir meyil de ekaik. 
~: ... !. an. s de) .. 

KlllL LALI 

İNGİLİZLER 
Sidi-Barraniyi 

Zaptettiler 
Allllaa lllrlır 
80001 Geçti 

ITALYANIN 
Vaziyeti 

Cok Karışık 
' 

Almanya, ita/ya 
için Büyük Bir 

Tehlikedir 
Londra, 11 (A.A..) - ltaıyaıım ~ 

kulce19 vasiyeti pek kanfıktır, İki 
cephede birden harp etmekten çeki· 
nen Hitlertn. bu nazariyesinin &Ulne 
olarak mihver ortagı ayni pmanda 

Mlds NPh+ blftlen oaıplflll.&k ınec· 
burlyeUnde buhuunakt&d.ır. Bu, en
dife verici bir yakandur. Kmir. Ar· 
navuUuk, Kenya, 12 ada ve Sudan, 
tutulmBSJ llzımgelen ilk be, müda· 
faa hatlarıdır. Fakat bunlara gtttlk· 
çe flddeUenen hava harbini Akde -
nizde İngiliz donanmuına kartı ya
pılan mücadeleyi ve Almanyaya kar· 

'1 memleketin mUdafaumı da lllve 
etmek lAamıdır. 

Çtblldl .ünaaya. ttaıya lçla böyllk 

ftalpnm Afrika orc1aJan hatim- lılr tebllkecllr. Baaa ltaıya da ...ıa-
d U-w-1 ,._-! __ ! DUi} ve bitaraf bir meablldaa verllea 

man ana ....... çpu ~ bir ll8ıbere söre. Bl"ellllel' hudadan-
Kahire, 11 (A.A.) - lngiliz da tahkimat yapauya beflamı,W. 

umumi karargihının bu Uf8Ill 8oa ,......larda AJmu p&Mıeierlll
lletredilen tebliği: de çlba Wslrler. ~orta-

Sidi-Burani, bqin öileden 119 aı,ı bealedlll Jdyetler llaldml· 
IOlll'll aluun•fbr. Aralarmda iiçü da ~ töpbe bualanaıaaktadı. 
pa...t olmak iiure biyiik mil· Ba ortU, ndllTere faydalı olmaktall 
tarda esir aldlk. Motörlü kaYftt· zlJ'ade zararlı obmya ....,.,..,.m. 
1.-imizin ileri .......... timdi, Bir Almaa ....... llMosUo'•• 
prbe doiru harekatta bulun· laUfaemdan eoara Almaa ontuaaınm 
maktadsr. ltalJUI ontma berinde nllfmml• 

Çok biyiik miktarda munzam artmaaı lbtlmall balaaclafmm o..u 
esir ve malzeme elde edilmip. etmJttlr. 

Kahire, 11 (A.A.) - Yakın Vatanını seven bir General olan ve 
Şark İngiliz umumi karargahının Almanyanm ltaıyaya yardım etmesi 
resmi tebliii: flkrlnl reddeden Badogllonun tarzı 

Garp çölündeki harekat mem• hareketinin derin sebeplerini tahmin 

(Devamı: Sa. !, SiL S te)··· (Denim: Sa. !, 8IL 5 tıe)* 

~ ...... ~ ... ---
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Ey yurt! 
la, renksiz 
yurdum! 
&enin kuca 
duk; senin 
dık... Yalçı 

çöllerin sa 
Cihana ün 
zım varliğ 

bıze bağlı .• 
var olmak, 
saadeti. se 
Türk ruhu, 
rinde, yeşil 

gunluğunu 

narında his 
Ben. şim 

yurdumdan 
YUz kere. 
herkes duy 

kUn varlığı 

Bir zam 
sanlar, taş! 

vuklarıoda 

da refah v 
vaş asırlar 

TUrke yallı: 

ruhu, fikri 

ter, bir güı 
lık hissettil 
yüdü, öyle 
lJ sardı. 

varmak içl 
zımdı. Tür 
gelmişlerdi 

daraldı. TQ 

O zam 
bu tizüntud 
ler aramıy 
gidern1ek 
bayram ya. 

Yeşil çar. 
ruldu; deli 
dı. İhtiyari 

Kmmızlar i 
manlar dua 
kırk gece, 
Yurdun Uz 

kalkmadı. 

lar gibi a.ç 
Itri yaşlı, h 

Ey benin 
göster; sen 
nı seven yu 
adetine ul 
zim! Kahri 

den korkm 
mek? Yıln 

Türk demı 

ba1'ka mef 
mını csirg 
muzu kaph 
geliyor. Y 

ler, nefesi 
kenarındak 

sularda. 
kanlılar 

ter. DUny 
Yurdumda 
bürüdü; hJ 
sik değil~ 

miz gelişiy 
larımız do 
Jıçlannuz 

lan yeleli 
ter mesut 
Sana kar 
yUk Tanrı 
duyabilme 

KAkan 
zirini yan 
düşüne dü 
ı1azlık bir 
çadırlar, 

yeşil çamı 

deva aram 
sakaltnı k 
bulamıyor(: 

Bu sıra 
nUndeki ç 
dl. Yüzün 
reye çevir 
kuş ötmi 
öttü ki: 1' 

di~ çma 

leşUler ... 
bir dilşUnc 
bırakır 

larını bu 
uçtu gitti 

Ozan v 
kuş bu k 

ramaz, y 

ruhunun 

Ozlln 
Sanatın 
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T rakyada Sular ~ 
Alçalmıya Başladı yehirve Memleket Haberleri 

bilhassa Yıldın:·!: l ~~:;::~! gü::~~~:ri 1f~sıla~~·~:r.~ağ~~ M ek f e p 1 erde 11 inci Tasarruf ve Bir Katil 15 Sene 
mıntakalarını basan sular 1500 yağmurlardan Meriç ve Tuncal Tu"rkce Gramer Hapse 
den fazla evi istila etmiştir. nehirleri beıer buçuk metre yük-, y ı • M ı H f t 

. Su istilasına uğraya~ yerlerde- selmiıtir. Bu defa Edirne için ha- ' er 1 a ı a ası M hkA Ed'ld' 
kı halkın kurtarılma•ı ıçın alınan kiki bir afet halini alan tuğyan Tedrı·satı Baş'adı a um ı ı 
tedbirlerle bütün halk sığındıkla- Karaağaç ve Bosna köyü ile ıeh-ı • 
rı yüksek yerlerden ve ağaçları ri_n irtibatını tam amile keımış, Ortamektep ve ııselerde tUrkçe 
üzerinden kurtarılmışlardır. Fe- bırçok zarar ve hasar atı mucıp ı gramer tedrisatına ba~lanmışttr. 
y~zanın bir itfet halinde olmaıı- f olmu,tur. Tllrk dıUnin dünya dılleri ara~ındakl 
na rağmen nüfu~a ZC!-yİat hemen Tuğyan Yunanistanda da ayni mevkıı ve aynı zamanda dılımız sen
hemcn yok gibidir. Ölen blr, tki şiddetle tesirini yapmıştır. teks, fonetık ve morfolo)t bakımın· 
vatandaı da yaşlı insanlardır ve: Elektrik fabrikasını da sular dan tetkik edllmektedır. Lıse dd
soguga mukavemet edemem~- istili. eylemiştir. Köprüler sular- kuzuncu. onuncu, on bırincı sınıflar
lerdir. Hayvan zayiatı da ıimdi· dan görünmemekte, Yıldırım ve şimdiye kadar gramer dersı görme
ye kadar teı1bit edilen rakkamla- Kirişhane tamamen göl halinde- diklerinden ısttsnat olarak iki sene
ra göre 15 kadardır. dır. Evler ıuların tesırıle yavaı tik bir IT&mer tedrisatı görecekler-

Fak.at suların hücumuna uğra· yavaı çökmekte devam ediyor. dir. 
yan evlerden yıkılanlar maalesef Ağaçlar üzerine ıığınan halkın 
fazladır. Bunların sayısının 500 Ü tahliyesi tombaz. ıal ve kayık
geçtiği anlaıılmaktadır. Az çok !arla yapılmaktadır. Tahliye ame
haıar gören binalarla beraber )iyesi ile idare imirleri yakından 
1000 i bulmaktadır. alakadar olmakta, zabıta, jan-

Otomobil ve 
Kamyonlara 

Lastik Tevziatı 

Bugün, Başvekilim izin Mühim 
Bir Nutku İle Açılacak 

Milli an'anelerimiz arasında tıer 1 Day radyoda konferanslar verecek· 
yıl 12 BırincikAnunda başhyarak terdir tstanbulumuzda da Oniversl· 
bir hafta müddetle devam eden eko· te lktısat fakültesinde, yUksek ti.ca
nomi bayramımız bu sene de bugün ret mektebınde hafta günleri kutl&· 
muhlerrm Bnşvekllimiz Dr Refik nacağı gibı blltUn Halkevlerinde, li· 

Saydamın Halkevinde saat on beşte selerde orta ve ilk mekteplerde kon· 
irat buyuracakları nutuk il~ açıla- feranslar ve mUsamereler verllecek
cak ve başlıyacaktır. MUteakiben tir. Şehrin muhtelif mahallerine ku
haftanın her gecesinde Kurum baş- rumun vecizelerini havi bez levhalar 
kanı ve Balıkesir mebusu General astırııacak ve şehirli, işçi, çiftçiye 
KA.tım Özalp, MUnakaia.t Vekili Cev- hitaben ulueaı ekonomi ve arttırma 
det Kerim tncedayı, Maarif Vekili kurumunca yaptırılmış olan plAkart 
Hasan Alt YUceJ, Gümrük ve lnhisar 
lar Vekili Raif Karadeniz, Ziraat Ve
kili ~luhlis Erkmen, Ticaret Vekili 
MUmtaz Ökmen, CUmhuriyet Halk 
Partisi İdare heyeti a.zasından Sırrı 

lar bUtUn mUeeseselere, mekteplere; 
gazinolara, sinemalara, tiyatrolara 
fabrikalara nakil vasıtalarına talik 
olunmak Uzere tevzi kılınmıştır 

Mayısın on beşinci gUnU gece Ka
sırnpaş:ada GU!hane sokağında 13 nu· 
maralı seyyar satıcı Cevdetin evinde 
mtithiş bir facia olmu~tu. Cevdet ka-
rısını yorgancı KQzımla bir arada 
görUnce kamasını çekmiş ve yedi ye
rine !aplıyarak cansız yere sermif· 
tir. Abdullahla, CelAJ de bu ifte ken· 
dislne yardım etmişler. 

Reis BUrhanettin hazırladığı ka · 
rarı kendisi okudu. Bu karara göre 
facia şöyle olmuştur: Cevdet karısı 

Hayriye ile anl~arak rakibi Kazımı 
öldUrmiye karar vermiş ve tertibat 
almııftır. Cevdet o gün kahvehanede 
Yalovaya gideceğini işae etmiş ve 
biristnden de iki Ura borç almıştır. 

Hayriye de KAzıma giderek: 
Cevdet bu gece yok. Seni bek· 

terim Demiştir 

KA.zım gece yarısı bahçeye atla· 
mış, yatal< odasının penceresi önüne 

Sular elektrik fabrikasını da darına. asker kuvvetleri ile bele
basmıı olduğundan ıehir ıııksız diye hummalı faaliyet göıtermek
ve kuvvei muharrikeıiz kalmıı- tedir. Miktarı henüz tesbit edil
tır. Bunun için bütün fenni ted- memekle beraber nüfus ve hay
birler alınacaktır. Fakat ıuların van zayiatı vardır. Açıkta kalan 
çekilmesi beklenmektedir. halk yerleıtirilmekte, iaıeleri te-

Valinin riyaaetindeki içtimai min olunmaktadır. Tuğyanın bu 
muavenet komitesi, asker,_ ıivil ıiddeti önünde ehemmiyetli ted
bütün memurlar, en büyüğünden bir alınması iç.in Meriç, lpsala ve 
en küçüğüne kadar durmadan Enez nahiyesine viliyetçe icabe
dinlenmeden felaketzedeleri kur- den emirler verilmiştir. Şu daki
tarmak, barındırmak, giydirmek kada sular mütemadiyen yüksel

Otomobil lA.stik acentaları dUn sa
bah İstanbul mıntaka ticaret mü • 
dllrlütünde bir toplantı yapmı.,ıar

dır. Bu toplantıya ticaret müdürlütü 
müpv!rlerlnden Hayrettin Şükrü ri
yaset etmiftlr. Toplantıda otomobll 
ve kamyon lA!tlklerlnin tevzii mese-
1e8i göru,uımu~tUr. Bu IA.stlklerin a
rasında evvelce İngiltereden gelip te 
satı,a çıkarılmamıf IAı.tlklerlf' yeni
den gelecek IA.~tikler vardır 

( ) 

de bir iskemle koyarak içqiye gir-
So kak l ard '3. Köpekler Çogv aldı mlftlr. ı,te bundan sonra Cevdet ka-

pıları kırarak nA.musuna tecavüz e-

'---------------------.. ·-----~ ıllllyormuf gibi içeriye glrmı,, ev-

ve doyurmak için en büyük bir mektedir. 
gayretle çalıımışlardır ve çalıı- Muğlada da de.reler lafh 
maktadırlar. Buna halk da büyük Muğla, 1 1 (A.A.) - Dört 
bir feragatle i~tirak etmektedir. beş gündür devam eden sürekli 
Köylerle kesilen irtibat tesis edil- ve şiddetli yağmurlar dün gece- Alınan karara gtire b:ııdan oöyle 

1 bUtUn acentaltır vilayetlere ellerln-
miştir. Bosna köyüne hücum eden denberi fırtına halini a mııtır. 

ı dd ·ı d de bulunan kan1yon lflstiklerinin yüz 
sular ıedleri yıkamamıı, ya nız Fırtına bütün şi etı e evam 

C 1 d de yetmf~ini ve otomobil 1A8tlklerl-
küçük bir gedik açmııtır. eç ediyor. Muğ anın için en geçen 

h d nin de yüzde 30 unu gönderecekler -
vakit civar mıntakalarda da za- Sabunhane ve Debağ o.ne ere-

1 b dir. Bu taksime 5cbep olarak vlll· 
yiat olmadığını öğrendik. Bura· leri taşını~ ve sokakları su ar as

yetıerdf' daha çok kamyon bulunma· 
)ara da yardımcı ekipleri gönde· mı~tır. 

sıdır. Ta.,ralarda tevziatı vilAyet a-
rilmiıtir. Maraıta soğuklardan 2 kiti öldü 

centaları yapaca.ktır. Bazı 19...<Jtlk fir 
Umumi müfett;•Jik mıntıka- Maraş, 1 1 ( A.A.) - Köyler-

"'"31" malarmın acentası olmadığ"ından, 
sında bilhassa Mericin geçtig"i de çalı...+ıktan sonra tehre dön· •• I bunlar da derhal bir acenta tesis ede· , 
İnoz ve lpsa1a ile Ergene kenar· mekte iken Ahırdağının ncebel ceklerdlr 
larında da alçak mıntak.alar 8U· mevkiinde fırtınaya tutulmuş Bu gibi IA.stiklere sahip o1anla.r hiç 
)arın istili.sına ug"' ramıasa da mü· olan üç kalaycıdan ikisi donarak " bir surette acenta ihdaB etmiyerek 
him değildir. Buradalarda da za· ölmüş ve biri kurtarılarak mem• ıa.stikleri ellerinde bulunduramıya.cak """" ....... _,_,., ,,.=,..· ..... 
Yiat ve hasar yoktur.> lele.et haıtahaneıine yatırılmıttır. 

AMERİKA Son Nutuktaki 
Harbe Girecek Manalar 

ve derhal satı.fa çıkaracaklardır. 
Acentaıar tevziatı her otomobll 

sahibinin karnesine işaret ederek ve
rccefinden bundan böyle tevziat i· 
9inde hiçbir karışıklığa meydan ve-

Belediye son günlerde sokakta gezen ı1ablpslz kedl ve köpekleri öldUrt
mlye ba...,ıamı,tır. Bu suretle sokak köpeklerinin aıalnıasr k'ap ederken 
tofaldığını hayretle görUyoruz. Bilhassa mMktlenme tedbirlerinden 90n .. 
ra geceltırl bu ha.yvanlar halk için tehllkell olmuşlar ve rut gele saldır· 
mıya ba.,ıanuı,la.rdu. Yukardakl realm Ankara caddesinde ıUrü halinde 

(Ba.,ı 1 incide)•= 
Matsuoka'nın gazetecilere yaptı· 
ğı beyanat V aşingtonda heyecan 
uyandırmıştır. 

B. Matsuoka'nın beyanatı hak
kında neıriyatta bulunan Vaşing

ton gazeteleri, bu beyanatın açık .. 
ça üçlü paktı iltizam ettiğini ve 

Japonyanın Uzak Şark meselele

ri ve bir dünya harbi hususunda· 
ki siyasetini tasrih eylemiı oldu

ğunu yazıyorlar. 

Timeı Herald gazetesine göre, 

Matıuokanın bu beyanatından 
sonra, Amerika deniz mahfilleri
nin mütalaası §Udur ki, Amerika 
donanması, şarki Aıyada veya 
Antille adalarında veyahut da 
Singapurda katiyen bir üsse ih· 
tiyacı vardır. 

Hariciye nezaretinde ise Mat· 
suoka'nın beyanatı o kadar mü· 
him telakki ediliyor ki, bu husus· 
ta esaslı bir hüküm verilmeden 
evvel bu beyanat tetkik edilmek 
isteniliyor. 

rilmiyecektir. gezen köpeklerden birkaçını .röstermektedlr 

değildir. Fakat =•~yı::)~ İ N G İ L 1 Z L E R 
senesinden ıonraki ıi18hlanma 

siyaseti bunu birazıcık tekzip eder Sı'dı' -Barranı''yı' 
gibi görünüyor, 

B. Hitler: <Ben harp isteme- z t tt'I 
dim> diyor. Bu ıözü: cBöyle ap e 1 er 
harp istemedim. Böyle yol arka
daıı düıünmedim, Yıldırım har• (Ba..'ı ı incide)··· 
bi ve ani zafer bekledim• diye nuniyeti mucip bir tekilde devam 
tercüme etmek caizdir. etmektedir. Alınan esirlerin ade

Nutukta milletler araoındaki di 6000 den fazladır. Henüs ta• 
müsavatsızlıklardan tiki.yet var- dat edilemiyen birçok harp mal
dır. Eğer Almanya daha iptida- zemesi elimize geçnıiftir. 
dan böyle bir müsavatın tampi· Sudan hudutlarında keşif müf. 
yonu diye ortaya atılmıt olıaydı, rezelerimizin faal hareki.tı devam 
işler çok değişirdi. Fakat batka etmektedir. , 
milletler için ancak Almanyanın Hür Fransı:ılar Mı.sır barek&hna 

EBEDi 
SULH 
PAKTI 

K o n t C s ak y'ni 
Belgrat Seyahatinde 

Hazırlanacak 
Budapeşte, 11 (A.A.) - Havas: 

DUn akşam Belgrada hareket etmif 
olan Kont Csaky'nin seyahati iki 

gün devam edecektir. 
Macar slyul malıtlllerl. Macar -

esiri ııfatile müıavat iıteyip dur- İJlİrak ediyor 
Londra, 1 1 (A.A.) _ Lon- Yugoslav münasebetlerinin sıkıla' -

duktan 8onra böyle 9ikiyetlerde masından pek ziyade memnun bulun· 
bulunmak, hiçbir hakkaniyet draya gelen haberlere ııöre, Ce-

b k maktadır. Bu mah!Uler, Ma.carista-
duyguıunu harekete getiremez. neral de Gaul'ün ser cst uv· 

k k nın ikinci büyUk komfUIU olan Sov~ 
Dl'yor kı". ~Asırlarea evvel Al- vetleri Mısır hare Atına. iştira • 1 yet Ru~yanın da bu hususta memnu 

, etmiJlerdir. Orada ngiliz ve 
manya otuz sene muharebesinin Fransız askerleri milletlerin kur· niyet izhar etml, olmaarnı bilhassa 
b 1 - k' d 1 1 tebartiz ottırlyorıar. iki memleketin ozgun uııunu çe ıyor u. ta ya tuluşunu teminden ibaret olan 

dostane hissiyatına tercUman olacak 
dahili karışıklıklar yüzünden za- müşterek gaye uğrunda gene yan- bir dostluk protokolünUn bu ziyaret 
yıf düımüıtü. Tam bu sırada dün. yana mücadele etmektedirler, esnasında imza ecllleceğl bu mahfil-
yayı taksim ettiler. Bizim hakkı· Dona'1ma da harekita ltrde umumiyetle zannedtlmektedtr. 
mız yenildi.> Bu son harpten müzaheret ediyor Bel&Tad, 11 (>..A.) - Slyaa! m&h-

36 Saattenberi 
LONORAYA 
Akın Yapılmadı 

Londra, 11 (A.A.) - Londra mm· 
ta.kasma 38 ıaattenberl hiçbir hava 
akını yapılmamıfbr. lngilterenin 
sair bölgelerinde de pek az faaliyet 
kaydedilmiştir. Sahiller üzerinde ya
pılmı' olan nadir akınlar ise mUnfe 
rtden uçan tayyareler tarafından ya
pılınr,tır. 

Hava müdafaa bataryaları bugtln 
en az 3000 metreden uçmakta olan 
iki Mesıerohmid tayyaresi görmüt 
ler ve bunlara açtıkları baraj ateşi 

o kadar şiddetli olmuştur ki, bu tay 
yareler hemen geri dönmU~!erdir. 

Eaaela ..biline bombalar atıldı 
Londra, 11 (A.A.) - Dahili em-

qjyet nezaret.ının tebliği: 

Sonraaan gelen raporlara na.ıara.n 
~Un öıtleden sonra Eesooc sahilinde 
bir movkle '1e bombalar •Wmıotır. 
Birçok evler yıkılmlf ve baZı in· 
sanlar ölmüştür. 

evvel Rooseveltin toplanmasını Kahire, 1 I (A.A.) - Bura- flllerde tahmin edildiğine gijre Ma. 
teklif ettiği hakiki sulh konfe- da neşredilen bahri tebliğde de- car Hariciye Nazın Kont Coaky'nirı ı• T A L y A N 1 N 
ransında bu yolda iddiaların ye· rıiliyor ki: ikameti esnasında BulgarJstanla ak .. 
ri olabilirdi. cKendi rızamla imza Harp gemilerimiz, aıkert ha- tedllmiş olan cEbedt sulh• paktın2' 
ettiğim muahedelere riayet ede- rekata müzaheret etmek üzere müşabih bir pakt tesbtt edilecektir. Vazı·yetı· 
rİm• dedikten sonra Lokarnoyu, Ma1'tila ve Sidi Barrapiyi muvaf- Baıı kim•elerln talımlrı ıttlfin, 
Çekoılovakya Almanlarını kur- fakıyetle bombardımap etmi~tir. göre, Macaristan a.fır endüstrisini ı, 

(Ba,ı 1 lnelde)Jf. * tarmak huıusundaki haklı sayı- Geç kal•n bir tekıip !etmek için oip&rifler almak arzu- c o k K a r 1 s 1 k 
ruya tebliğ diye telakki etmiye labilecek emellerini gerçekleştir- Belgrad, 11 (AA.) - Yu• •unda bulun<lutu cihetle, müzakere- 1 

Maskeleme 
Tedbirlerinin 
Kalkması 

karar vermişlerdir. Bu itibarla dikten sonra Münih anlaşmasını goslavyada ve yabancı rnemle• terin ll<tlsadl bir c•royon aım .. ı mun (Ba§ı ı incide)* 
dün akıam sokak ıııkları yakıl- yırtan. Çekoılovakyayı boğan ve ketlerde yayılan yanlıt haberleri tomeldir. eder gibiyiz. İtalyan milletinin milll 
mıştır. her taTafta yumruk yol ile hak sali.hiyettar mahfillerin müıaade- ı . Belgratt& bulunan ecnebt rnU..a· hislerine hitap etrrıek suretlle 'bir 

H ı k k l k 1 arıyan bir Nazi Almanyasının bu sile tekzip etmiye mezun kıhnan bitler, Macarlatanın aynı zaman da prestij elde etmiş olan Musollnl, 11• 
a ' mas e eme karar !arının yoldaki şikayetleri harici ilem Avala. ajanıı, ltalyan .. Yunan bır iktısadt ve alyast J.Jtiklll izhar et 

tadilini iki itibarla iyi arşı amıı- 1 u"'zer"ınde tes"ırs'ı• kalmıy• mah- d b y 1 d "'' il dece bir İtalyan Kislin1f'l rolü oyna-.. v - muhaeamatın an eri ve ugoı· m-4< arzusunda ol u ... :1 ylenmiıııttr. 
tır. Birincisi mü9terek korunmıya kUmdur. lavya hududu yakınında cereyan . - mak tehlikeıfin• maruzdur. 
taalluk eden müıterek imtihanın Bu son harbin tabii gayesi, etmiş olan hadiselerle mülorafik ltlllyanlarırı Zayıatı 779 1915 te ltaıya düfmanı olan Alman 
bütün vatandaşlar tarafından iyi dünya yüzünde emniyetin her olmak üzer~. 30 Arnavut aske- Q .. y I 1 . yaya karşı harp ıE:tıtıJ,ttlr. Bu(Un 
geçirildiğinin ve disiplin ve it be- nevi ve şeklini lıer vakit için kur- rile diğer İtalyan askerlerinin Yu. IU 1,917 ara I mtS başka bir şekilde olmakla beraber 
raberliiinin 'Yerinde olduğunun maktır. Günün birinde Almanya goslavya topraklarına geçmiı ol- (A A ) ! 1 ' tehlll<• ayrııdır. Bu harbin !taly• için 
anlaşılmı• olmasıdır. I sulh yolunu ar.amak .. ihtiyae.ını du- dukları haberinin asılsız olduğu- Roma, I I · · - ta yan hakiki bir letlkJAI harbi oldutu eöy-

' h - nu beyan eder. umumi kat'"argihının verdiği res· lenebiJfr. Badol'llO, memlekottn b" İk · · d h"'k(I t" h ihti yarsa bu emnıyel ıçın akıkı ga- • 
ncısı e. u me ın er • ı t"l .. t '- t'I . Harek't s•hasında Yugoılav· mt mal O.mata g-öre, ikinciteşrin 1 vaziyette oldutunı.ı. anlam19tır. Bu 

vat tedbirini dalma hakikt ı"htiyaç .. ran 1 er goı erme~ ~ure 1 e ışe i:l ... 1940 f d k. .. · 
. b l . d kt yaya hı"çbı"r harp malzemeıı"nı'n .. z .. ar ın a ı umumı zayıat ındl•• reı;endc Anıaldo ta.rafından 
la tahdit ettig" inin ve bu ihti-ı aş aması ıeap e ec• ır. 966 1 2 366 1 1 040 y ALM nakledilmemiş olduğunu da be- Q U, yau 1 ve 1 neşredilen bir maJ<alede kendini l'ÖS· 
yaç fasılaya uğrayınca derhal Ahmet Etnin AN kayıptır. Bunlard•n 779 ölü, t•rmektedlr. ltalyan •auteclıl, bu 
h ık · · h · · d"" ·· d"'"ü ·· yan etmiye mezunuz. I • k y • a ın ıstıra atını uşun ili! nun 191 7 yara ı ve 7 J 1 ayıp u- makaleoinde biri Alm&nyanın. dlterl 
bir defa daha sabit olmaaıdır. gÜç bulunan piller bollanmıştır. Bir Alman gemisi kendi nan - ltalyan cephesine aittir. 42 ttalyanın nüfuzu altında olmak ııze-

Maskeleome lazım olduğu Sokakl•ra 2000 lamba konuldu kişi aldıkları yaralar neticesi öl- re iki tUrlU yeni nizam l<uruıacatına 
müddetçe herkes buna seve ı~ve I,ıklan söndürme ve maske- kendini batırdı mÜflÜr. telmih etmiştir, ltalyan millet! yeni 
katlanır ve hayatını ona uydurur, ' leme kararnamesinin kaldJrılma· Şimali Afrika cephesinde 1O7 İtalyan nizamının kelimelerle detn. 
fakat buna lüzum kalmaması, sından sonra elektrik umum rnü- Tampico, 11 (A.A.) - lngi- ölü ve 1 O kJyıp vardır. I tııly•t ile kurulacafına •imdiden ı-
halkın istirahati ve umumi haya- dürlüiil dünden itibaren lamba- !iz Dagonion harp gemisi tara- Şarki Afrikada aldıkları yara nanmıf oldufu için harl>e karfı bU
tın tam verimle işliyebilmesi ba- !ar ilavesine baılamış ve dün fından yake.lan .. n bir Alman nak. ven ecellerile ölen 26 ki~i, 70 yük bir hoyeean ve temayül göıter-
kımından elbette halk tarafın- 2000 lamba konmuştur. !iye ııemiai, mürettebatı tarafın- yaralı ve 7 kayıp kaydedilmiştir. m4moktedlr. 
dan ferah ve memnuniyetle kar- Bütün llmbaların dört gün zar- dan batırılmıttır. Alman müret- Donanma 89 ölü, 182 yaralı Şimdiye kadar Y•Pılan Italyın ha. 
şılanmış ve şehir üç hafta evvel- fında tamamlanacağı tahmin tebatı kurtarılarak esir alınmıştır. ve 1 30 kaıvıp kaydetmiıtir. re}<etlert, İtalyayı Jittikçe ve kaçını· 
ki haline dönmüştür. edilmektedir. Maamafih bu li.m~ Dagonian, Alman ııemisinin bat· Ha'....;_ı_ " ··etleri de 50 ölü, lamıyacak bir surette Almarı boyun. 

Cep lflmbalarına olan ihliyaç haların bir lutmı yine maskeli masına mini olmak istemişse de j 92 yaralı ve , 62 kayıp kaydet- durufıı altına l'öturnı•kt.,. b .. ka 
birdenbizo ,keşilmij ve ortada olacaktır. muvaffak olamamıstır, mittir. bir ı,. y•rtmaııııttır, 

velce hazırlanan 1Ja.hltler de kendlal 
ni takip etml11lerdir KAzımı kendi 
yatağında görünce de öldürmü,tür. 

Mahkeme kendisini evvelA. idama 
mahk1lm etti. Fakat ı,to tahrik gör-
dUtu için cezasını on be, 8eneye in· 
dlrdi. Relı idam hUkmUnU okurken 
Cevdetin mahkemede bulunan kansı 
ile iki çocuğu hüngür hüngür ağlI

yorla.rdı. On bef sene onlar için bir 
teselll oldu. 

Örfi İdare Komu-
tanının Matbuata 

Teşekkürleri 
örtı idare komutanı Korgeneral 

Alt Rıza Artunkal, dUn öğleden sonra 
Basın Btrliğ"i mıntaka reisi Hakkı 

Tarık Us'a ziyaretini iade etmiş ve 
matbuatın halkımızı tenvir yolunda· 
ki neşriyatından dolayı ayrı ayrı te
fekküre imkAn bulamadığından ken· 
disinin tavassutunu rica etmiştir. 

Muallimler, Sayfiyelerini 
Pansiyon Haline 
Gatiremiyecekler 

>.nkara, 11 (Telefonla) - Yaban
cı okullardan bazılarının öğretmen

lerinin tatil aylarında ikamet et · 
tikleri sayfiyeleri kendi talebeleri 
veya diğer okul talebeleri için pan· 
siyan haline getirdikleri ve bu pan
ılyonda talebeye para mukabUlnde 
ders verdikleri anlaşılını~tır. Sayfi
yeyi mektebin bir temadisi haline 
getiren bu türlU hareketler yabancı 
okullar talimatnamesine aykırı düş
tüğünden bu okulların yatilI talebe
leri müateana olmak üzere diğer ta
lebelerin tatil aylarında sayfiyelere 
pansiyoner olarak kabul edilmeleri 
ve öğ'retmenlerh'ı. bu talebelere ders 
vMmeleri M&arit VekA.letlnce mene
dilmiştir. 

ilave Tramvay 
Seferleri 

Malzeme bulunmaması dolay~ile 

tramvay idaresinin seterler! tahdit 
mecburiyetinde kald.ıtı ve tarifede 
de ttdUlt yapılarak 23,25 ten sonra 
tramvay bulunmıyacafmr yumıftık. 

1ıtanbul beledtyeıl gece geç vaki· 
te kadar caı11mak ınecbuıiyetınd• 0-

ııuııar tçin IUl,vt ,.ferler yapılması 

ltlıı.ı.rnunu tramvay idaresine bildir· 
mif ve tetkikata baJllanmıştır. 

Sahte Seyrüsefer 
Müsaadesi 

iluııdan bir müddet evvel bir kam
yon• ı;aJışrna mtıtaadest t~in İstan
bul belediyesi makine fUbesine mil· 
racaatta bulunulmuş fakat yapılan 

muayerıeıi netlcesindt müsaade veril· 
meml~tr. Belediye makine şubesi mü 
dUıil Nt.zmı blllihara bu otomobilin 
çalıştığını görUnce tahkikat başla

mıf ve bu ıuretıe bir eahteklrlık 

meydan• ı;ıkmıftır. 

Yapılan tahkik .. t netlc•inde ıey
rU•e!f!rden matbu bir mUsaade kAğ"ı
dı çalındıtı ve makine şube11i mü -
ı!llrlüftınün imzası takllt edlldlfl an 
J .. ılınıf ve ıahteklrlar derhal adll
Y•Y• t•~llm edllmı,ıerdlr. 

Makine fUlı••I müdür!UfU, bu l'i• 
bl ••tıte mtisaa.de kl.ğıt1arı buluna
bileceği ihtımallle lstanbuldakl bU
tiln otobüs ve kamyonların battan 
mua.yenesine karar venniftir. 

Aılrerl Mablıeme 
AdU BAldmllll 

!4tan~ulda kurulaca!< olari ukerl 
mahkemenin adli lıAkimlltıno Bay 
Halit tayin edilmiştir. Bay Halit !s
tanbula l'elmlftlr. 

.1..t. ... "~ - 940 

Macar-Yugoslav 
Görüşmeleri 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
M acar hariciye nazırı Kont 

Csaky, dün de haber ver. 

diğimız gıbı, Yugoslavya h'ik~: 
metı ile temaslarda bulunma'" 
üzere Belgrada gitti. Bu ziyare• 
tin, bir taraftan Belgrad hük~· 
metinin daveti üzerine yapıldıgı 
haber verilirken, diğer taraftan 
Macaristanın. kom,usu Yugo~" 
lavya ile bir anlaşma yapmaiC 
ihtiyacını, bilhassa, diğer koıııd· 
fUSu Romanya ile son günler t 
arasının gerginleşmesi üzerine 
duyduğu ili.ve ediliyor. . 

Belgrad görüşmelerinde bıl· 
hassa, Macaristan ile YugoslııV"" 
ya arasında iyi komşuluk 'fl_t 
cebedi sulh> misakı akti içııı 
çalıfılacağı tahmin edilmekıd: 
dir. clyi komşuluk ve ebe_~ 
ı1ulh:t misakı vardır ve büyıJ 
bir şuur üzerine kurulmuş bi 
misak. son hadiselerin muhteh 
tesirleri altında Bulgaristand~.0 
Yugoslavyaya karşı bazı rn~· 
tecaviz fikirlerin ortaya çıktıiı 
görüldüğü halde, iki memleket 
arasında dostluk lüzumunu h3 " 

tırlatmış, Bulgaristan, bu ıni!e-" 
kın ruhunu hissederek, tckt31 

hakikate dönmüş ve Yugosla~· 
ya aleyhinde sarfolunan söıl"1' 
Bulgar millet meclisinde takbıb 
edilmiştir. 

Bu itibarla, Yugoslavya a• 
Macaristan arasında da bir ebe" 
di sulh misakı yapmak fikrini•• 
hakikati gören bir düıünce f. 
şuura istınat ettiği muhakkB. 
tır. Belgrad görüımelerinde b! 
anlaşmıya varıldığı ve iki hiik"' 
met arasında böyle bir anla§Jll1 

imzalandığı takdirde, şüpheoıJ 
ki Balkanlardaki sulh ha"5-
daha müsait bir zemin üzerind• 
inkişaf imkanını bulacaktır. 

Diğer taraftan, Yugosla..,.. 
ile Macaristan arasındaki b~ 
müzakerelerin, Sovyetler Birl!' 
ğinin tasvip ve belki de t~~ 
kinden kuvvet aldığı İ§!aret e~r 
liyor k~ bu da, harp a.te§i•f, 
şarka doğru daha fazla yal" 
masını hiçbir surette ietemi~cı 
Sovyetler Birliğinin siyasi sah~; 
da faal bir amil olmıya ve ,uı 
lehinde tesiri olacak teıebbiir. 
lere girişmiye karar vermif ~; 
duğunu gösteren yeni bir de 
dir. 

Düğünde Cinayet 
Kartal, (Vatan) - Gebze k.ı'' 

•ınm Aydınlı köyünde SaduU~ 
evinde dUğUn ıurasında bir cirı•Y' 
olmuştur. 

ı•· Düğüne davetıı olan Kartalın 1 
kacık köyünde ikamet eden ıdst' 
husualyo tahıılldarlarmdan (53) y•f 
larında Tevfik'ln 18 yaşlarrndald ~ 
:ı:ı Zafere, Aydınlı köyünde berbet , 
yaşlanndakl Ali tecaVUzde bulun 
mu,tur. Kızın babaaı bu hareıcet..: · 
doğru olmadığrnı Allyo söylemiş, ~ 
hoflukla hiddete gelen Ali, Tev!IK 
yakasından tutarak ustura ile ~ 
mıya teşebbüs etmiş ve Tevfi~~ 
tabancasını çıkararak korkutJll 
kutlle havaya iki el bo~altmıştır· of 

Bunu gören ve gözleri kızmış ol•C 
Ali tekrar vurmak üzere TevfiJC 1 
Uzerlne atılmı' ve Tevflk'ln eıınd,ı<r 
ta.banca ıtte9 alarak çıkan ıcurf\1 
mütecavizi cansız olarak yere st: 
mi11tır. Bunlan ayırmak Uzere aral' 
giren ve maktulun dayısı olan r~ 
hat ta aynı kurşunla agırca yarsı• 
m111tır. 

ProfesllrlUge Terfi 
Edecek Doçentler 

Üniversite dekanlar meclisi, P~ 
feaörlüll;e terfi edecek doçentler ~ 
ktndaki tetkikatına devam etnıc1'ıe: 
dir. Bu tetkikat neticesi olaral< }lt,. 

nüz blr doçent profesörlüğe terfi,ot' 
dilmiş değildir. Terfi hakkındald il' 
kararı Maarif VekA.leti verecel<t 
Dlğer taraftan, üniversite heyeti. (~ 
kUltelerce profesörlüğe terfii fst• w:ı 
nen bir kısım doçentler nakktJldll tf 
teklifi reddetmiştir. Profesörlüğe 1 

t' 

fi edemtyen muvaffakryeteiı: dı>Çi11i) 
ıer dnümüıdekl ders yılı bıı.ııın<IA ,rı 
nlversite haricinde bl,fl<a vaı:ıtel P 
nakledlloceklerdir. Bundon b•f 

rf• bir takım proteısörler de ordinP ~ı 

prof<sörlüıle terCi edcc~derdlr. ~ 
demli ordinaryüs profesörlerdeıı 'tı• 
sının maaşr da yUz elli lirayıı. ı;ıJ<lf 
lacaktrr. 

lstaubalun Yeııl 
Vali Muawlııl 

!{•ti 
Ankara, 11 (Tele!onla) -- ,. 

valUigine tayin edilen HUdal JC&! ,.~ 
tabanın yerine İstanbul Vali ~t.14" 
vlnllğlne mülkiye mUfettişleruıD,ı· 
Ra.ş1t Denizta.şın tayini ta.karı·ilr 

mJııtir. 
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Tar;hin En Büyük Aşk Roman IJliııi.iııl--...a 

Yazan: NİLLA BUK 

liusrevin Gözleri Açılıyor, Bütün 
Hindistanın Sevgilisi Oluyor 

- 82 

Kulağımıza 

Gelenler 

Yanlış Raporlar Yüzün· 
dan Neler Olmuş 

Yunan • ltalyan harbi, yanlıı 
casus haberleri ve bir sefaretin 
yanlıı raporlara yü~ünden bir ı 
memleketin baıına ne aksilikler 
gelebileceğine bir misaldir. Ar· 
navutlukta tutulan İtalyan eıirle· 
rının hepsi ıu noktayı teyit edi· 

Bir Manisa Köyünde Garip 
Bir Cami Gördüm 

Bayrakları ve 
Vecizeleri Vardı 

Duvarlarında Türk 
ATATÜRK'ün 

yorlarmış: 
--Cünün birinde Hindistanda bir Halk bağırıyordu: _ Bize dediler ki Yunanlılar 
içıber dola§ta: Husrevin gözleri I - Bizim ruhumuzu anlıyan hiç mukabele etmiyecekler, biz 

Bunu Yapt1ran Mehmet Ağanın Halk Terbiyesi Hakkında 
Yaman Fikirleri Var. Bana Bunları Anlattı lrruş... odur. Bize baba gibi bakacaktır. de dövütmek için değil, her tara· 

de Cökten nar yağsa halk üzerin· Evliya gibi yaşıyacaktar. Bize ba~ fı istila için harekete ge~tik. [Bu sa11dan b.thyarak yazı ı ı köylüler birbirini yiyecek, • be_l~i 
hu kadar tesir yapmazdı. ı olmalı.·. Öyle anlaşılıyor ki Jtalyanııı ailemize kantan Nusret Köy- Yazan : köy daiılacaktır. Bunları bırbıra· 

a_ <;ok meraklı tafsilat vardı: Hurrem, Husrevin arkasına Atinadaki ıeflri memleketine men, birçok mecmualarda çı· O 1 ne bailıyan yalnız müslümanlık 
t !1'1dan geçen felaketlere karşı gözcüler koymuştu. Bütün bu ha- gönderdiği raporda demi§ ki: kan vukuflu yazalarile, kıymetli NUSRET K YMEN 1 ve Türklük duygularıdır. Bunla· 
dıı~p sabrı gösterdikten sonra berleri duyuyor, fakat teessür cHariçten gelen ilk tazyikte re· kitaplarile tanınmııtar. Kenditi ra, seliniz size den vereceğiz, 
,aYa oturmuş. Yanında beyaz göstermiyordu. Yalnız Husrevle jim devrilecektir. Burada cüm· ~mer~da köy soıyoloji~i t.a~· _ Mehmet Ağa, dedim, bu dense, g_el~eıler. :aka.t cur:: 
~Ppe)j genç bir rahibe varmış. Cihangirin konuşmasına ait taf· huriyet taraftarlarilc komünistle- sıl ebnl§ ve memleketımızın kadar parayı bu camiye ıarfede· namazı dıyınce hep" gelıyor 
~ •enedir onun fısıldadığı dua· silatı alınca kabına sığamadı, rin ihtilal tetkilatı ortalığa hakim· her tarafında, ~ilhaııa köyler- 1 ceğine bir mektep yap1aydı, da· birbirine dar.gın~ olanlar ?azan 

tekrar etmekten başka hiçbir kalbi taş kesildi. dir. Halk muharebenin şiddetle de esasla tetkikler yapmıthr. ha iyi olmaz mıydı) ayni safta el baglıyorlar. Dın hu· 
~ksat için ağzını açmamıf, kcn· Husrev, Nuricihanı görünce şu aleyhindedir. halyan ordusugu Bize aık sık tn4'mleket davalan B b. 

1 
~üu içınde kavKalarını, kötü dü-

"111 İçin, felaket gören başka in· sözleri söylemişti: aülerek, opnıyarak kabul edecek- hakkında yazılar yazacaktır.] Of . ır se_s_ e: , şüncclerıni unutuyorlar. Duvar· 
~lar için bir düziye dualar et- - Çok tükür nihayet sizi gör- tir.> Bundan altı yedi sene evvel - Kım bılır) dedıler. !arda en büyük Türkün güzel 
-,, tesbih çekmi§... Nihayet düm. Allah gözümü, bu güzelli· Bu raporda gösterilen fikirler bir tetkik seyahatim esnasında Mehmet Aja, köyde değildi, sözlerinden Türklük, insanlık, 
~iin birinde gözleri açılını~ ği görebilmem için açtı. bütün kıtalara kadar her tarafa I Manisanın Muradiye köyüne uğ· ıehirde imiş. medeniyet dersi alıyorlar. Ay-yıl. 
-:~in nuruna yeniden kavuı- - Sana bakacağıma annene yayılmıı ve İtalyan askerlerine, ramıştım. Bu köyde Türkiyenin Çözemediğim bu mesele hu· dız onlara Türklüklerini hatırlatı. 

ı... söz vermiştim. karşılarında eilence nevinden bir ı en dlkkate değer camisini ve dün. zurumu gidermiıti. Mani&ada yor; hoca vaazlarında Türklük· 
,.,Bütün Hindistan ayaklandı. - Siz benim annemi nereden it olduğu fikri verilmiştir. Herıey yanın en dikkate değer halk ter-

1 
Mehmet Ağayı buldum, Mehmet ten. Türklüğün büyüklüğünden, 

~llerine kavuşan ıehzadeyi tanıyorsunuz) Siz daha babam·' bu kadar kolay gösterildikten biyesi müe11eseeini gördüm. I Ağa ufak tefek, zayıf, (!IÖrmüı Hükumetten, birbirine yardım· 
~'nıelc için binlerce insan yolla- la evlenmeden evvel ölmüıtü, sonra, müsaadesiz bir mevsimde ı Köy eski bir Rum köyü idi. geçirmiı bir adamdı. Ben.im toy dan, iyi ııeçinmtiden bahsediyor. 
L. döküldü. Herkes buna Alla· _ Senelerce evvel onunla ta· bir dağ harbi baş~ayınca, !t~lya~ Nüfus . müba~ele~inde Rumi.ar 

1 
s~_all.~rimi, parlak f~kirl~rimi ıö· Hocadan işittikleri güzel türkçe, 

~bir mucizesi gözüyle bakıyor· nt§mı~ım. o zaman dünya bana 1 askeri baskına ugramış gıbı hır Yunanıslana gıtmış ve Yunan ıs·, zumu kesmeden serın hır sabırla dil bilgilerini kuvvetlendiriyor, 
"il. zindan kesilmiıti. Ölmek istiyor· ı his duyarak taıalamııtar. Yani ı tanın _ve Arna.vutlu.~un muhte~~f dinled.i. S~nra .o söyledi ve h:n telaffuzlarını düzeltiyor. Bu bir· 
d. - Husrevi isteriz, Cihangir· dum. Bana yeniden can verdi. İtalyanlar, adeta bilmiyerek Yu· yerlerınde~. ge~e~ T u~.kler .?~. kc;>· mebhut dınledım. Mehmet Aga leıtiren Türklük Ve müslümanlık 

~"il sonra Husrev bizim Şahımız Kusura bakma, ona olan borcu· 11 h b lı•mı•lar ve ye yerleıtırılmııtı. Koy buyuktü. j o kadar açık, o kadar sade ve kı· çat111 altında en az haftada bir 
nan 1 arın esa ına ça " '' E k"d f hl ld ~ b 1 · ·"ı cı · k. b · ·· 1 d f 1 ,_ .. ı··ı ahsı' 11lı1.. mu sana geç ödedim. . . b k s ı en re a ı o ugu ozu • aa soy enı ı enım onun soz e· e a top anan ıı.oy u er, 1 

N H N . 'h ki kendı askerlerı arasında as ın· makta olan kaldırımlı sokakla-1 rini bütün güzelliai ile tekrar ede- duy~ulardan temizleyici bu ter· 
>ardi:aları ağızdan ağıza. dolaşı· k usrev, urıcı anın aya arı· . !ara ma.hsuı ruhi amilleri bizzat tından, sıvası dökülmekte olan · bilmeme imkan yok. Ben sadece biye havasını; birbirlerini daha 
C na apa~mıştı: .. . . . . huırlamıılardır. büyük evlerinden aörünüyordu. onun sözlerinin bana açtığı pen- ziyade severek, daha sağlam 
~ ihangirle Nuricihan yazı Keı- -. ~unyaların guneıı 81~~ınız: 1 Halbuki Yunaniatanda bütün Manisa ovasının bütün dünya· cereden gördüklerimi, onun ıÖZ• Türkler, daha ıuurlu vatandaı· 

de geçirdikten sonra Matura demııtı. Allah bana bu gozlerı . it I 1 h b ald ya töhret ıalmıı çekirdeksiz üzü· lerinin mealim sıze tekrar edece· lar olarak terkediyorlar. Bu bir ~a la l · l d" M · . . .. b"I . . d. 1 vazıyet ayan arın a er ı· k.. . . ~ · lk k b .d. '-h n rına ge mıı er 1
• ucıze sızı gore ı mem ıçın ver ı. ~ . ld k mü bu oye servet ııetırıyormuş, 1 gım. cami değil, bir ha me te ı ır.> 

~erini orada duydular. O ıı- Bundan sonra Hurreme gelen gından tamamıle başka 0 u tan Y erleıtirilen muhacirler tütüncü _ Bildiğimiz manada mektep lamel lnönünün bir sözünü ha. 
~a Cihangirin yanında Hüseyin haberler, aıık ve haris genci çıl· maada hele hudut halkı ve hudut olGuklarından iizlimden anlamı- küçük çocuklar içindir. Bu köy- tırlıyorum: c Türkiyenin her kö· 
~ drup adında bir §eyh bulunu· dırtacak gibi idi. Nuricihanl;' I taki askerler, İtalyan kıt~larının: Y.?rl~rmış;_ ha!.t~. birço~ baiları de yerleşmiş olan muhacirler tür- yünde bir Başvekil vardır.:& 
tı ~u ki Şah ona büyük bir say· Husrev ormanlarda beraber gezı· cSellniğe gideceğin dıye her aoküp yerıne tutun ekmııler. Mu· )ü yerlerden, türlü kültür hamu• Köylerde yalnız çocukların 
~ 11ğlamıştı. Her sözünün kera· yorl rmıf. Beraber çiçek toplu- gün tekrar ettikleri alaylara ve ~acirlerin geç_irmeai .. zaruri olan leleri ile gelmiş yaşlı başlı insan- değil. her gün değişen dünya ve 
•· olduiuna inanıyor, her de· yor, bunları beraberce kokluyor· k d ki le l d d ya ı ıntıbak devre11nde koy harap ol· ı lardır Bazıları türkçe dahi bil· memleket oartlarına süratli ve 
tıni d H ev hak w d o u u an ıar ı an uya u , .. A d · b ,_ b.l ı · ltıı yapıyor ur usr · !armış. Husrev babasının aagın a . . . . .. .. .. .. . .. ı mıya yuz tutmuıtu. ra an ge- memcktedir, Müılüm•nlık tclak- şuurlu bir inti a~ yapa ı me erı 

il) daki haberi alınca hiçbir şey oturuyormuş. Onun kadehinden ıçın ıçın kopurmuş ve olesıye do· çen altı yedi senede bu intıbakın kileri bile eşit değildir ve hepsi için, büyüklerin de yetiştirilme• 
~rneden sual makamında Hü- içiyormuf. Cezbeye tutulmuş bir vüşmiye hazırlanmış bulunuyor· muvaffakıyetle baıarılmıf oldu· yeni bir muhite, yeni bir memle· sini temin edecek bir terbiye sis· 
~h· fUGacdevruapbuı nve;~~.üne baktı. ş~ir .~ibi hep aüzel -~~~e.~ ıözler lardı. 1 ğıınu .. ü.~it ederi~. İlk imkaw~da 1 ket intıbak sarsıntıları içinde .si· temi üzerinde ehemmiyetle dur· 

soyluyonnuı. Her sozunu kera· bu koyu tekrar zıyaret edecegım. nirli bir haldedirler. Aralarında manın zamanı değil midir~ [•] 
~":"' Derhal buraya getirtiniz, met gibi herkea dinliyormu,... Beni bu köyü tekrar ziyarete kavgalar eksik değildir. Köy, 
~i Öpsün, Hurremi bu mesut aile toplan· büyük bir merakla çekmekte olan maşeri bir kül haline gelememiş, 
~ \lsrevin zindanından Matu· tısına çağırmayı unutmuılardı. BDglD NI Yeme'• hadile ve müe1acseyi •iıe anla- , birbirine düşman mahalleler ol· 

[*) Bu ktsy, bu cami ve Mehmet 
Ağ& hakkında yeni malQmatı olanla· 
rın bana yazmalal'ını rica ederim. ' lcadar olan yol uzundu, fa· Uzaktan uzağa kendini hasetten • tayım: muştur. Eğer vaziyet böyle kalır· 

~l l;int halkı bütün bu yola çi· yiyordu. •••••e-'WI 'I Büyük köyün haraplaşmakta sa çocuklar büyüyünceye kadar N.K. 

it er aaçmıftı. Husrev bir düzi- .,... ~ ... l olan bin kadar binası arasında ============================= 
~._.detten ağlıyordu. Hindia-

k kı · k d 1 Geçenlerde doktorlar arasında cNe yepyeni Dır "bina gözüme çarph. 
ı.... - bütün er e erı, a ın arı, . Bu bina yalnız yeniliği itibarile Doktor'=" Diyor ki : 
'~k.ları onunla beraber 1ıöz ya· 1'çl! yemell ?> dıye yapılan ankete bakı· d ğ·ı . . . ki ... b 

d· k Her maklııe, her tezpb arka-- e ı , mımarısı ve ren en ıtı a· 
Lıô üyorlardı. tırsa doktorlar, haıtalıksız vUcutia· ı rile de dikkati çekiyordu. Bina· Vücut Denilen Makine ~ h b" · ıwıda ~alıtan lktısat cepbeelnln 

.,, \lsrev er ırıne ayn ayrı ra her şey yemeyi tavsiye ediyorlar. nın tahta kısımları cazip bir •e· 
"'lp d" d l\lehmet!)lğldlr. ,, 

e ıyor u: ULUSAL EKO:SOMİ Hele vUeudUn ihtiyacı olan uot, al· kilde kırmızı • beyaz boyanmı,tı. 
' :--... Dünyada her§ey ne aüzel d ı 
ı~, ve bümfn ve vitaminin behemehal alın· Cihıı.nnüma tarzın a yapı mı~ üs-11'~-•ı rni) 'Gökler güzel, aüneş · d.. k" k .. l .. hl b' k ı b" Bir Balom Davuı ~el, topraklar güzel, gülümse· ABTTmMA KUBUMU ma..•ıını söylüyorlar. Gazeteden bana tıi ort O§e u " ı ır u e ı-
tıı l'iizl ' · h ıeyden aıüzel şu vazifeyi verdiler: Okuyucuları nayı süslüyordu. Binanın ne ol· - ı - •u hale ıttre tenefllls edilerek ha-
~ ... ı;;ı::;;;=ı::er=ın==ı.ı==er======··=·==========:;::::ı:=:::;::ıç::g:: du_ğunu .merakla ııordum: c~a· \.'llcıut --"'n-t .. •- d"·..,.;;. 1•1~ I "• ..... kadar Mf ve tenıJz olursa. ya-

- 11 her glln: cNe pişireyim?> diye dil· d dl A l 1 V kt \ ,._, .._ ..... - 6 - .,.- .... 
mı:t e ı er. n attı ar: a ı e , 1 1 1 1 k da ··• . temi l ıntadeld oluıijop ne kadar bol o-l E H l B T 1 Y A T R O T E M S 1 L L ı: B l şUnmekten kurtarmak için hem mil· h · · k'" ·· \d ğ · l mes ç n, gu a a r, - \;e z D "" 
ırıstıyan oyu o u u ıç n ca- havaya da ihtiyaç ~-ardır. Bede11ck laraa - aJuılterlerdekl kan temi&· TEPEBAŞINDA !ST!KLAL CADDESİNDE tenevvi, hern mu~addi bil' ltııte tertip misi yokmuf, muhacirlerden hali ka- leııllle8i ve vücudl1n gıdalanma mU· 

'> R A M K 1 8 M 1 K o M ıı:; D t K I S M ı etmok... k . . d l M h Ağ dola.,an ve \'Ül'Udihnllztl beeUyea 
Bu AKŞAM va tı yerın e o an e met " nımıı.ın, hu be5leme SU'&Srnda, vll • vazenesl de o kadar yerinde ve yo-

Bu AKŞ .. 'M Bugün öğle ve akşam için birkaç b · · tırmı" 
n u camıyı yap ,... cııtta hu&ule ıelen türlü ttlrlU uzvi lunda cereyan etml!} olur. ' Saat 20,30 da mevıimllk yemek tavsiye ediyQrum D · "b " b.. ··1c 

l7 L u ~ M A z 11 ş AK Saat 20,30 da ış manzarası ıtı a r .c uyu u.hlrlerl dı .... rı.Ya atması için, be • Nefes \'erme hareketlerlle <'lğerler· ... içinden ıevkinize UYtl'\ oluna 1H1Çer• ı d b · ..-
b .. ,.. Barrl PA!!!A HAZRETLERİ bir değiJik ik arze en u camı· dende mua'--yen kapılar ,.e süzgeçler den çlkan ba\·anıa karbon gu.larUe \.. ~azan: ... ..... e - siniz: ki · d" C · " 
~ nin içine mera a gır ım. amı· me\'<'Ut oldull-nnu MJirıdniz.. Böbrek· çok klrleıunlş olduğunu diişünttreek 

Halkmusıa gö~tercUfl eımalıılz rağbet üzerine 

MAHON LESKO 
Blrk~ JÜn daha cösterllcçektır. 

11Aveten: Yeni FOX JURNAL 

BU AKŞAM .. ------~ s A R Ay SiNEMASI 
~lltUn dUnyanın alkışladığı ve takdir nazarlarlle seyrett!Jl 3 yıldız 

CLARK GABLE -JOAN GRAVFORD ve Mr. MOTp 
tarafından yaratılan 

Mahkômlar Gemisi 
BUyilk Aşk ve 1htJras filmi bll§lıYQr. 

A•ık, meşum kadın ve pusu kuran dU.,man ... 

Casus Aşıklar 
(Fransızca) 

lftıtQEHT ~IARSJlı\l.J, • GF.RT3UDE MİÇHALE - ' LtoSEI. ATVtL 

l A L E Sinemasında 
~'dUIU fın1ca.1Ade rtfbet Uzerlne 

bir hatıa daha gösterUmlye d«wam edeceJdlr. 
~\'eten fUnUn en mühim ~isesi. Türkçe en son harp IUBN/\.LI 

Suattler irin numaralı yerleri en·elden aldınQız. 

Mercimek çorba11 ı k ı> -
nin içne girince hayret Ve a a am ler, bu kapıl:ırın en mühimleri ol • haVaAI kullanılnuf, kapalı yerlerla 

İskal'& köftesi B · · · d büsbütün arttı. u camının ıçi e makla beraber derlıtin ve AkclA'er- ınhhate 11e deret'ede m•lr tellrler 
Liuıonlu ve bol 11eytinll patateıı gördüğüm camilerden birine terin ,·a:ılfetıl de onlardan dalla az e- yapaeatını kolayt!a anlamış olurU&. 

ıaıatıuıı, benzemiyordu. En evvel göze hemnılyetll değildirler. Bö>·ıe kapalı ve ha,·uız yerlerde ya-
Jrlrında m•karnı, ı ı k d h çarpan tavan, yo yo ırmızı ~ Normal bir insanda, dakikada. 011 şıyan insanlar, kapalı odalar a ava-
Zeytinyağh taze fasulye b d"" k.. · ı 

beyaza oyanmıt ve ort · oşesı- altı ııeıa kadar tekerrür ~P. tonef· agr; k.aını,. çl~kler sfbl ııaranp so • 
Kuru erik kompostosu. ~ ki. d 1 

no Tiirk bayraıı fe ın ~ ay yı • til!I hareketleri esnasında, harlç~n mıya mahk(imdurJar. 
Bunlardan makarnaya tart! ede • D J d · 

dıı çakılmııtı. uvar ar a ısc Akdğcrlere dolan hava, en ince nok· Cünkll baVMıılık, lnaanların kan • ..ım: Makarnaya haşlayınız, kevgir- d l · ..... 
1 

alta 
.n arapça in yazı arı yerme, mer· tolara kadar niifuz eder ve ufacık yu,·arlak<'ıklarmı llarap ....... p az n 
de iyice sllzünüz. Tepsiyi yatııyarak · h. kı. d "I u 

mer levhalar üzc;rıne a "'~ ı • l<an daınarlarlle, ayni 7.amanAa, (lr&• vtı vU('11dli kanınahfa d~Uren en m .. içine koyunuz. İki çorba kaşığı unu A k' 1 
miş, boyanmış tatür ün söz e· y a gelmiş bulunan klrli kaa klitleııl· lllm hlr lmlldlr. 

biraz yağla pembeleştirerek iki fin· b h l b f dal 
can su ne boza haline gellnciye ka· ri vardı. Artan ir ayret e u le kar~ılqır. Buralarda hlkemi bir VUoodll11 beııleamealnde en ay ı 

yazıları okudum. Hepsi büyük Mdlae olan (Hulftl = 0.mfNI) yardı· 
dar pişiriniz. Yüz elli gram rende- Ata"nın Türklüğe, milli birlik ve mile ha\anın (Oksijen) i kaoa ve 
lenmiş k~er peynirini içine kanş- I 
tırarak makarnanın UstUne dökU11Uz 
ve fınna koyunuz. üzeri kızarınca 
sofraya veriniz. 

B. S. 

tesanüde, maarife, bi giye taal· kanın karbon a-azları 1ı.a-.·a)"& IOÇ41r· 
luk eden güzel vecizeleri idi. ler. Bu "ııretle temizlenen kan, \ii· 

Bu caminin aklıma getirdiğı <'Udilmüzli beslenJe)< için, tekrıır 
blr fikirle ve gördüğüm §eylerin kalbe dönerken karbon ga7.lan Ue 
vudiii ıaıalam• içinde köyün kirlenen hu-a da, ııefes , -erme hare
m•ktebi olıJp olmadığını sordum. ketlerllı-, akciğerlerden dı,arıyA ıtıl· 

- Yok, dediler: mıt olur. 

RESöMLE 

bir gıda. (ilan kanın adılı 16e aade 
hetlealn tag"&ddlslne halel vermekle 
kalma&. Mikroplara ka11ı , -ücut mtı· 
ka,·e..etlnln azalmasını da intaç e
der. &ansızhkların bütün haatabk· 
ıara semin ,.e istidat baı:.ırlaMunu, 
baalt btr aaret1tt. AP<'al< b11 11ıreU. 
lıab etmdt mlbnldla 0J01. 

Dr. :SURt EBGE!ııı"E 

ADOLF HiTLER'in Hayatı 

50 1911 de ffitler, Göbelsin ~gda ~t 
Ue olan izdlvacand8 ~i sıfatUe b~µıulu. 

Gp~, Greıor Şt""8fırf.p tesiri altında 1924 te 
~ul J>artJll~ (Jrml,tl. 19:?6 4-o M>nra ,-azıt~ 

ıl verUa 1'oJPUnlıtlerl l~P.ıta N~Ulfl ya»
ıMJıtı. 

51 Hltler, otomobllle \"akit ,-aklı Alma.· 
yayı dol~ıynr, her tarafU. nutuı.r 

ft(iylüyorclu. KAtlbl Rudolf ile!' (ortada duru· 
yor) ~ma bftral>.!rlnde bu11.1nurdu. &nrv. o· 
tomoblll bırakarak mU"Adele seyahatlerini 
hep t.yyare ile yapmı~ a ba.,lamıştır. 

5 2 1980 ela l>uı ~ hlUJ.CU:aet.lerl, 
Hltlerln la~un. t-'1~ ~or· 

ma glymeslA! ve Gamalı haç i~tlnl ta-
'nrwııRJ memıtmlttl Bun.- üuri11e üal
formanın caketlnl ııtmışlar cömlekle cea
mlflerdir. 

G(İNIDIEN 
GllNIE 

Balila Gençliği 
Yazan: OÇ YILDIZ 

la> İn dokuz yüz otuz kaçta 
le olduğunu derhal bulup 
çıkaramadım. Fakat Hitlerin 
yeri göğü birbirine katan bir 
gürültü ve ihtişam ile dahi dos
tu Mussoliniyi ltalyada ilk ziya· 
rete gittiği tarihte idi. Moskova 
radyosunun meşhur franaızca 
ııpikeri karşılama töreninde 
Führerin önünde geçit resmi 
yapan F aşiat gençliğini §Öyle 
tuv:ir ediyordu: cMusaolininin 
çiçek halindeki meşhur gençli
ği, serde yapma ışık ve sıcak
lıkla yetİ§mİş nebatlara benzi
yordu. Benizlerinin solgunluğu
nu bir kat daha belirten siyah 
gömlelı:lerile dizi dizi Führerin 
önünden geçtiler. Çıkarttıkları 
sesl~ iyi akortluydu. Fakat Al
manların Kazayağı tabir ettikleri 
meşhur adımlar onlann uzun, CI• 

Jız bacaklara için icat edilmemit
ti. Kalçalarına iki~er aopa takmış 
gibi diz kapaklarını bükmeden 
dimdik yunamıye çalışırken 
adeta oynak yerlerinin çıtırda· 
yıp sızladığı hissediliyor ve kot• 
kunç olmak istiyen bu yürüyüı 
aadece gülünç ve pyanı merha
met oluyordu.> 

Aradan üç yahut dört ıene 
geçti. Kelimeleri unutmuı. ka· 
;rııtırmıı. hatta hayalimden ufak 
tefek ilive ve tahrifler yapmıı 
oıabilirim. Fakat tasvir aşağı 
yukarı bu idi. Me~hur spikerin 
bir parça nezl-li, fakat buna 
mukabil açık ve ..cak ıeainin 
bu tasviri yaparken aldığı alay 
Ve merhamet ahengi hail bu• 
günkü gibi kulağımdadır. 

Duçenin parlak gençliği, yap. 
ma ııık ve ııcaklıkla yetifmiş 
meşhur ıer çiçeklerinden bir 
çoğu buaün Amavutluktadır. 
Yapılan he•ba göre talim, ge· 
çit resmi ve manevralarda oldu
ğu gibi öteki ordunun, üvey 
evlatlar .ordusunun aiında, 
önünde yürüyeceklerdi. Aldılc· 
ları nutuklu ve tarkılı terbiye· 
nin feyzi ve hızile asıl büyük 
iıi onlar göreceklerdi. Öteki 
ordu, üvey evlatlar ordusu ıeh· 
zade lalaları, derebeyi seyisle
ri gibi bir takım süfli yardım 
işlerile mükellef olacaktı. Mek· 
tep?erdeki bambinolara göste· 
riJP. Marenostrum ve seki 
biıyük: Roma haritalannı hayal
den hakikate çıkarmak vazife· 
sini ancak ve andık onlar başa
racaktı. Fakat ne yazık ki evde· 
ki hesap Yunan pazarına uy
mamıştır. 

En açık bir hakikattir ki nere· 
de bir ordu varsa orada mutla· 
ka haysiyet ve izzeti nefis de 
vardır ve büyük kumanda gibi 
ordu da aala §irket kabul etmi
yen bir varlıktır. Ordunun en 
değersiz ve mendeburu bile 
gayrimesul bir baııbozuk kala· 
balığının, ne nam altında olur· 
sa olsun, yanında ve önünde 
türlü yaygaralarla kar: adımı at· 
masını hazmedemez. Hele düı· 
man karıısında ilk bozgun da 
onlardan başlamış olursa. Ar
navutluktaki bozgundan, ftalya
da parti ile ordu arasında va· 
him bir ihtilaf çıktığı hakkında· 
ki rivayetlerin başka sebebi ol· 
masa yalnız bu kafidir . 

Bı:ılila gençliğinin, Fiihrer kar
şısındaki kaz~yağı yifrüyüılerl· 
ni bir büyük artist hiinerile •n
lat~tn Moskova spikeri o ayak
ların şimdi Arnavut dağların· 
dan Adriyatik kıyılarına doğru 
iniıini kimbilir ne lezr:etle tafo 
vir edecekti. Fakat ne yazık ld 
bunu, hiç olmazsa dah~ bir za· 
man, dinlemek zevkinden ınah· 
rurp kalaı:aiız. 

Askerlik işleri 

Hastabakıcılık Kursları 
Fattb .&tıkarltk §ubeRIUlen: 

- 15/ 2 cikftnun/ 941 de &!,ltlacak 
hemııre tıaatp.bakacılık kurıılan için 
kayıt ve kabul mlldd~i ı clklnun 
940 sonuna kadar uzatılmıştır. 

2 - ~ llrı 6() yt0J11n lçinde tmlu· 
nan münevver bayanlardan talip o
lanların her gUn öğleden sonra şu -
btye iki fotuğrlJt tahsil Ve§ikaları 

ve nUf'\13 ı::U~anlanyle birlikte vu· 
beye mUrııcaaYMı ilfın olqnur, 

Aboae OCNU 
Türkiye dabiUnde: 

§Dl L 

~ lvifk ·~~ Milel 

14.oo 7fıO ~ ~ lclU'Uf 
!!trlt~: 

8e1Mı1Jk e aylak S aJI* 
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Bagblril Program 
8 Program. 8,03 Hafif müzik (Pi.) 

8,15 Ajans haberleri 8,80 Hafif mil· 
zik devamı (Pi.). 8,45 Ev kadını • 
konuşma. 

12.30 Program, 12.33 Seçilmiş ~r 
kılar, 12,50 Ajans habf>.rleri, 13,05 
Yeni şarkılar, 13,25 Karı.~ık prog • 
ram (Pi.) 

18 Program. 18.03 Radyo caz or
kestra.~ı. 18,40 Karışık Türk müziği 
programı, 19,15 Seçilmiş tangolar 
(PL), 19,30 Ajans haberleri, 19,45 
tncesaz faslı 20,15 Radyo gazetesi, 
20,45 Film musi~i (Pi.), 21 Müzik 
Dinleyici istekleri. 21,30 Konuşma, 

21.45 Radyo ork~trası. 22,30 Ajans 
haberleri, 22,45 Cazbant (Pi.), 23,25 

Kapanış. 

BULMACA 

Soldan Sağa: 1 - Riizgarm şimale 
dönmesi, 2 - Aptal • Familya 3 -
Hain • Str 4 - Nefer • Uslu olmı· 
yan 5 - Hangi taraftan - Akılsız 

bir hayvan 6 - De.hl - Nida • Tersi 
nAmustur. 1 - Eski bir Türk ~v
leU • Bir şehir 8 - Kraliçe - Sev
gili • Renk 9 - Uydurma • Gece
leri gökt:e göritnttr 10 - Radyonun 
kulağı - Şair 11 - Kişm yağar -
Nida. 

Yukarıdan ~: 1 - Taklak -
CUz'l 2 - Adet - Ciğoerier 3 - Bir 
mevsim - ihtira 4 - Saymak • Kal· 
bur 5 - Mısır QBrŞısmda saWır • 
Valide 6 - Zİ)'nreb;:l kadın • Sonuna 
(A) llbe edinoe fky.na) olur. 7 -
Demllcrin slğm<hğı yer - Sonuna 
(R) illi.ve edince zar olur 8 - Bır 

emir • Bir meyva 9 - tlzUntU • Ke
man çalanlar kıntanır ::M> - Tekdir 
et • N <'fi cdaU 11 - Oğlan değil • 
Beş hlssimlzden biri. 

ntlNh.-U BULMA~ HALLİ 

Soldan a: 1 - Y'Rramaz - Rey 

2 - Aramak - Dene S - Mum • 

Tezad 4 - Ab • "'fcli 5 - Kof - t>air· 
Ac 6 - Badogllo 7 - Sağlam - öç 

8 - Ab • İran - Ede 9 - Do - Mum
Ezel 10 - Arma • Kime 11 - Nan

İkl - Ler . 

Yukarıdan Aşağıya: 1 - Yanak • 

Şadan 2 - Ar • Bob - Bora 3 - RAm 
Fas - M N 4 - Amud - Daima 5 -

Marn - Doğru 6 - Ak - Çağlamak 

7 - 11An 8 - Devrim - Ek 9 - Re

ze - Ezll 10 ..- Enaıtı. - Ödeme 11 -

Y edicUccler . 

T&KVlll 
12 BIR11'CJ1KANUN 1940 

PERŞEMBE 
l'IL: 1940 • A \': 12 - Gtl:S-: U7 

RUMi: 1356 - 2 lnci~ln: 29 

HİCRİ: 13ö9 - ZİLKADE : 12 
V AK1T V A..tiATl EZA...;.°'\il 

GÜNEŞ: 8.16 2,35 

ÖÔLE : 13,08 7,27 

lKlNDİ: 15.28 9.47 
AKŞAM: 17,41 12,00 
YATSI: 19,20 1,39 
İMSAK: 6,29 12,48 

-

.. , •• ,..ı: G EN ER AL E L E C T R 1 C M A O AZA S ı HYoCı.u. tsTıtU.A\. caooE.51 N• 2a '€'-: 4 3a41 
Birlqik Amerikanın mamulatıdır. Birlqik Amerikanm mamulibda. 
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YAYLA. Hep Y YLA' 
Bir bakkal diütkA.nındasmız. İçeriye bir mUşteri girdi ve şöyle 

bir talepte bulundu: 
- Baııa bir paket makarna venıenhe.-
Derhal hUkmedebllirsinlz ki, kar41U1ısda g&ü bağlı hareket eden, 

ağzının tadını bllmiyen nevi.den bi.r insan vardır. 
Bilerek ve dUşUnerek hareket eden, ağzının tadını lMJen aclam 

ne mi yapar? 

Jierhalde gözü bağlı hareket etmez sadece ~r ki: 
- Ta.yla makarnası ~terim! 

(YAYLA) Memleketin en büyük makarna fabrikasıdır. Anadolu 
yayl:ısının meşhur sert buğdaylarmm lrmiğlni alır, maka.rnasmı 

onunla yııpar. Sergilerde mUkAfatlar :ıtaza.rıma8ınm, her tare.tta 
aranmasının ve sevilmesinin h~ti budur. 

GözU bağh hareket eden ne<lfden bir lNıan ölmad1fmızı keı:ıdl 
kendiniz lsbat ediniz. 

Bakkalınızdan makarna alırken (YAYLA!) diye aarar ediniz. 
ANKARA MAKARNA FABRİKALARI 

ŞEMSİ DEMİRKAN ve ORTAGI 

, ~ Türle ,ekerciliiini icad eden. bütün dünyaya 
Türk fekerciliğini tanıtan ve Avrupa. Amerika anıulwal 

serailerde daima birinci olan 

Ali MUHiDDiN 

HAC 1 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 
ve Mısırda Kahirededir. Başka yerde fUbesi yoktur. 

Yüksek Öğretmen Okuluna 
Talebe Alınacakhr. 

'. eniden 

Yüksek öğretmen okulunun matematik, !iztk, kimya, Fransızca 

şubelerine imtihanla yeniden erkek talebe alınacaktır. 
Namzet kaydı Cumartesi hariç her gün saat 10-12 ile 14-17 ara

sında yapılacak ve 24/12/940 akşamına kadar devam edecektir. İmti
hana 2:>/12/940 tarihinde ba.\llanacaktır. (11670) 

~ En iyi Sil' ll9dlye 
1341 MODELLERİ 

ARLON 
SAA TLARIDIR. 

Satlam, dakik ve dUnyanın en iyi saatlan 
on.tutu gibi fiyatları daha ucuzdur. 

AKLO~ saatlarını görmeden başka saat 
ahnaymız. 

Satış Deposu: Z. SAA TMAN. İstanbul Sul· 
tanhamam Ca.mcıba.\lı han 1 inci kat 

Satış yeri: Baari T\lmer. Yeni Valde Han 

Devlet Demiryollan İlinları_j 
Memur Alınacak 

ı - Devlet Dcmiryolları 1.stasyon sınıfında istihdam edilmek Uzere 
müsabaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi ve 
askerliklerini yapmış lise ve yüksek mektep mezunlarından işletme ve 
hareket memuru stajlyeri alınacaktır. 

2 - Müsabakada kazanan orta mektep mezunlarına 60, lise mezun
larına 74 yüksek mektep mezunlarına 100 lira ücret verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı yüksek mektep mezunları için ~.12.94.0 
çarşamba, lise mezunları için 27.12.940 cuma, orta mektep mezunları 
için 28.12.IMO cumartesi gUnleri saat 14 de Haydarpaşa, Sirkeci, Anka· 
ra, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon. İzmir ve Erzurum işlet· 
me merkezlerinde ve Sıvas, Eskişehir cer atölyelerinde yapılacaktır. Mü
racaatlar bu işletme ve atölye mUdürlUkleri ve istasyon şefliklerince 
kabul olunur. 

4 - Müsabakaya. i9tlrak şeraiti şunlardır: 
A - Türk olmak, 
B - Ecnebi bir kiml!le ile evli olmamak, 
C - 18 Ya.\lını bitirmiş ve otuzu geçmemiş olmak <30 yaş dahil>, 
D - Orta mektep mezunları için askerliğ1ni yapmamı' olnnlann 

askerli#ini yapma.sına en az bir sene zaman kalmış ve lise, yüksek me
zunları için de askerliklerini yapmış olmak, 

5 - MUsabakada muvaffak olanların bllAha.ra idare doktorları ta
ratmdan yapılacak muayenede sıhhl durumları demiryol işlerinde vazi!e 
görmlye elverişli bulunmak, 

6 - MUracaııt iatldalarına bağlanacak ve.sikalar şunlardır: 
NU!wı cUzdanı, diploma veya tasdikname, askerlik vesikası, polis· 

ten tasdikli iyi huy kft.ğıdı, çiçek a.şı kAğıdı, evli olanların evlenme cUz· 
danı, 6 adet vesikalık fotoğraf, 

7 - Daha fazla malOmat almak istlyenlerin işletme mUdUrlUkle
rine veya istasyon şefliklerine bizzat mUracaat etmelidirler. 

8 - İstldahı.r yUks~k mektep mezunları için 23.12.940 lise mezunları 
için 24.12.940 ve orta mektep mezunları için 26.12.940 gUnleri saat 12 ye 
kadar kabul olunur. (8361) (11531) 

* Muhammen bedeli (14080) Ura olan 22000 Kg. külçe kurşun 

(25.12.1940) Çarşamba. günU saat (15,30) on beş buçukta Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1056) liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tekllfierlni muhte~1 zarflarını ayni gUn saat 
(14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lft.znndır. 

Bu işe ııit tart.nameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(11619) 

06BfJNCŞTE UFAK, AÇILINCA BfJY ~ K 
Sa:ımı bayanlarırmzdan gördl.lğtlmUz teveccUh ve rağbete karşı 

şükran borcumuzu ödemek için bu defa Amerlkadan getirttiğimiz 
en bUyUk makineler sayesinde FE)lllli sıkı,tıncı silindirlerle ga
yet kullanışlı, u!ak, mikropsuz bir şeklide yeni ambalajlarla piye
saya çıkardığımızı saygılarımızla arzeyleriz. 

Bursa Dokumacı.ık ve Trikotaj 
TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

"iPE iŞ,, 
MECLİSİ IDARESINDEN: 

ŞlrketirnlZin hissedarlar heyeti umurniyesi 30 Kanunuevvel 1940 
tarihine tesadut eden Pazartesi günU saat 11 de lstanbulda Yeni posta· 
ne caddesinde 4 7 numaradaki Şirket Merkezinde fevkalAde ola.ra.k ır,;tJJ1111 
edeceğinden mezkQr gün ve saatte Şlrketimlz hissedarlarııun içtiJllS 
mahallinde hazır bulunmal&n rica olunur. 

MIZ&IEEBAT B1JZNAMESI: 
1 - Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi cYÜ'?\'İŞ> lJl 

bilcümle mevcudat, dUyunat, hukuk ve vecatbi ile Şirketirnl.Ze znJ!l 
Tilrıı ve ilhakı hakkındaki karar Uzerlne Ankara Mensucat Fabrikası 

Anonim Şirketi cYÜNİŞ> Meclisi İdareslle, Meclisi İdaremiz araŞlll. 
da aktolunan mukavele,ne.menln kabul ve tasdikine, 

2 - Ankara Mensucat Fabrikası Tlirk Anonim Şirketi cYüNtŞ> 111 

ilhakı ltabul edildiğine nazaran sermayesini teşkil eden 600.000 (.ı\l· 
tı yUz bin) TUrk lirasının Şirketimiz sermayesine nıı.veslne ve bU sıı~ 
retle tezyit edilen 600 000 (Altı yUz bin) liralık sermayeye rnuJtab 
beheri Yirmi Türk Lirası itibart kıymetinde hAmlline muharrer 30.00o 
adet hisse senedi ihracına ve bu hisse senetlerinin, beher Utl 
adet Ankara Mensucat Fabrikası TUrk Anonim Şirketi cY1lNlŞ> ıııs· 
se senedine mukabil 1/1/1941 tarihinden itibaren bir adet Bursa po· 
kumacılık ve Trikotaj TUrk Anonim Şirketi clPEKlŞ> hisse senedi 
verilmek suretlle mübadelesine tahsisine, 

3 - İşbu llhnk ve iltihak keyfiyetinin l/l/19tl tarihinden iUbS' 
ren muteberiyetlne karar verilmesi. 

'""' 
1 2000 - 2000.-

s ıoeo - 8000.-

ı '1tG - 1600.-

' ~ - ~000.-

8 268 - 2000.-

15 1oe = aşco._ 

80 liO - 400f,.... 

seo 20 - ~.-

Türkiye lı Beplse - para yabrmlılda yalmz JMll'll Y. 
riktinnit olmu, &Jm zamanda talihiniıli ele demmııif 

oJunum.. 

1 
Satılık Nadide Kıratlık Pırlanta 

Bayanları bir çok rahim hastalıklarından koruyan ve UzUntülU lıJ· 

terden kurtaran en birinci Adet bezleridir. 
&.._ Her Ticarethanede FE)llL ve bağı bulunur. 
-. 111 

&~: 4 ~ 2 ~ Kambarab Ye bmbarc Dr 
1 AğaatQ&, 8 lkiDclıe,rtn ıa- Mplarmda ea az elll Uraısı bd-

rllıleriııde yapdlr ı.....aar JmrQa dabJl edDiıW 

12/12/940 bugünkü perıembe aünü saat 14 le Sandal Bedesteninde çok nadide ve çot.. 
kıymetli KIRK küsur kıratlık kusursuz ve tertemiz tek laf bir pırlanta satılacaktır. Bu fırsab 

kaçırmayınız. 

Sa.tı.lbi ve Neşriyat ı.t:üdUrtl: AJam.eı Ea.ln Y~ 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

ı::Mr..115~~~:~i·:;~?''- ı baktım. Ucundaki mürekkep he· ı nım zannedecekler.. hatta ben sesile: J mek lazım. Nasıl ve kim tarafın• 

' 
if' 

N w h - Lt-e yapacagıını enuz ~. # 
-~· ~:. nüz kurumamııtı. Cesedin yana· ı öldürdüm diyecekler.. 1 - Beni iyi dinleyiniz, dedi. dan öldürüldüğünü bilmiyorum. 

\e.~ • \ ğına parmağımla dokundum. He- Kızı teskin etmek .lazımdı. Far· Başıma gelen şey çok ciddi, çok Fakat burada bulurlarsa ben yap. 
:.:;;;;;.:,;.;,;::;~;i;i~~~~~iiiöiiii~~~mi;;i;;;.iiii;;~~~~' nüz soğumamıştı. Herhalde cina· kında olmadan elımi omuzuna ağır neticeler verebilir. Bu tım, ben öldürdüm diyecekler. 
• .trY yet pek az zaman evvel y4p1l- dayamıştım. En tatlı sesimle ıor· adam... (Elile cesedi ııöstcniyor· Kaldırmalı .• götürmeli. 

memİ§~. Fakat kızı tesell.ı j!le' 
böyle söylemem lazımdı. Sı~ıııı1' 
ri gev§CmİJ, artık fazla ~ 'te1' 
mülü kalmamıştı. Olduğu 
yığıldı. Yavaş bir sesle: • ti ; ı I mııtı. dum: du). Bu adam üvey babamdır. - Hakkınız var, buradan bat· 

Zabıta ve Aşk Romanı Genç kız minderin üzerinde - Neden öyle zannetsinler) Herkes benim öldürdüğümü zan- ka yere götürmeliyiz. o ~man 
,)turmuş, bana bakıyordu. Ya· Kız, ayni sinirli tavırla cevap nedecek. Çünkü birbirimizden iate8eler bile sizi itham edemez· 
rıaldarı kıpkırmızı idi. Gözlerin· verdi: nefret ederdik. Herşey benim ler. Bakınız, istediğinizi nasıl an· 

Yazan: Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 1 ~~ o ~ak~a!a kadar .. ~~rme~i-1 _ Amma da güç anlı~or~- al.eyh~e ... fakat ben. öldürme· ladım. 
4 _ gım hır mana vardı. Yuzune dik· nuzl Hem öyle bana müşfık hır dun. Şı~dı .~apacak hır tek şey Sa.şile tasdik etti. Tekrar söze 

katle bakarak sordum: dadı tavrile bakmayınız. Fazla var benım ıc;ın. onu da ancak başladığı zaman d~lerinin birbi-
Elile yazı pıasaıını ve cesedı ı bakıyordu. Bu adam kim} izahat vererek vakit kaybedecek siz bana yardım ederseniz yapa- rine çarpma.ama mani olmak için 

gösteriyordu. itaat ederek oraya Usulca kolunun birini kaldırıp - Üvey babam. annemın halim yok. Söylediklerime inan· ..> •• ırım Bana yardım edecek mi· dudaklarını sımsıkı kapalı tutu· 
yakla,tım. Dokunmadan her ta· ellerine baktım. Eller temiz, mun- i.lcinci kocası.. manız lazım .•• Vaktimiz varken "niz1 Buna mecbur değilsiniz. yordu: 
rafını tetkik ediyordum, Nasıl tazam ve iyi bakılmıştı. A.damı~ Yine dikkatle gözlerinin içine işe başlıyalım. Yahut da ışırnc isterseniz, edeniniz. - Evet. anladınız. Fakat ııim· 
öldürüldüğünü anlamak güç İş üstü başı da temizdi. Elbıselerı- 1 

bakarak sualime devam ettim: yaramıya.caksanız buradan gidi- - Mecburum. Bütün bu hadi- di beni dinleyiniz. Size her iste· 
değildı. Ensesinde. tam yakalığın nin kumaşı en İyi cinsten ve pa- - Birşey bilmiyor musunuz~ nız. selere şahit olduğum İçin mec• 

1 

diğinizi veririm. Açsuuz, ipizai· 
başlangıcında bir delik görülü- halı şeylerdi. Masanın üzerinde Bunu kim öldürdü~ Kusura bakmamasını rica et· burum. Fakat olmasaydım da yi-1 niz. Gidecek yeriniz yok. Para da 
yordu. Kan hemen hemen hiç. bir mektup kağıdı duruyordu., Başını sallıyarak cevap verdi: tim. Halimde öyle bir üzüntü ne size yardım ederdim, dedim. 1 veririm, çok para veririnı. Bir 
akmamıştı. Fakat yar.anın etrafı i Köşesinde şu adres yazılı id~: . . -Bilmiyorum. Bilmediğim vardı ki herhalde niyetimin iyili- Gözl~~imin içine bakarak de- müddet iş buluncıyaw kadar bckli-
kanlı idi. Etrafta bu cınayetc va· 1 48 Royalty Gardens. Kensıgton ıçın korkuyorum ya.... ğine inandı ve benden af diledi: vam ettı. 1 yecek kadar para. Eğer bana yar. 
sıta olan sılahı aradım. Birşey S. W. - Neden~ - Affedersiniz, fazla sinirli - Eğer bunu kabul ediyorsa· dım ederseniz, söylediklerimi ya· 
göremedim. Yere diz çökerek Yine masanın üzerinde gÜ· Birdenbire ayağa kalkarak, sı· idim. Sizi tersledim. nız yapacak bir tek şey var: Mü- parsanız .. fakat nasıl yapmak la· 
yuzune baktım. Elli, altmış yaş- müş kapaklı büyük bir hokka gÖ· nirli bir tavırla ayaklarını yere Yanıma biraz daha yaklaştı, nakaşa edip başka çareler aramı- zım~ Nereye koymalı, nasıl gÖ· 
j rında bır adamdı. Yüzü buru- zümc ilişti. Bir de sanki e?inden vurdu: elimi tuttu. Parmakları o kadar ya vaktimiz yok. Ben düşündüm, türmeli~ 
şuktu. Gözleri açık mavi idi. düşmüş gibi duran bir yazı kale-ı - Anlamıyor musunuz~ Ben sıcaktı ki bu hararet elimi de, içi- karar verdim. Bir tek şey yapa· ı - Siz bunlarla meşgul olma· 
Bomboş nazarlarile sanki bana ı mi vardı. Eğilip dikkatle kaleme birşey bilmiyorum, fakat biliyo- mi de yaktı. Kız, ayni ahenkli ı biliriz. Bu cesedi buradan götür· ymız. Ben yaparım, dedim. 

- Teşekkür ederim, di:YC 
rıldandı. c1 

- Size yalnız bir sual &o~' ( 
ğırn. Hizmetçiler hemen gcrı 
lirler mi:;> c,efl: 

Saat on bire varmıştı. . 1ı11' 
kız. gözleri kapalı, ancak i~•!e 
diğim bir sesle cevap vcrdı: ef 

- Hayır.. pazartesinden 
vel gelmiyecekler. 

iV e" 
- Hayır.. pazart.esidcn bllıf 

hatıramızdan hiç silinmez• 13c# 
lan da tamamüe unutulur. hO• 
ilk içtiğim sigara ile ilk sat ,,ti 
luğumun hatırasını· halli ~lfl'l"ı 
madım. lık gördüğüm 0 d' 
adam ile ilk tanıdığım kad~tıl~ 
hala hatırımdadır. Fakat _. ı 

cet"' 
hatıraları bu otuz mayıs S ..,ı) 

(Ar~ 


