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Cennet, Dörtyol' dadır 

Yazan: C:emal Bardakçı 
Bugün 3 üncü Sagf ada 

Gençlik ve Sp81' Bayram Tartta 
Sevinçle ·&atlandı 

Atatürk'ten lnönüne geti rilen bayrak 
Milli Şef'e dün takdim olundu 

Yan yanya 
Uydukları 

Örnek 
~l'!1i.lletler, Türkiyenin 
~,ını yalnız mücadele 
'ıtıından takip 9derek 
ltrcı·hus talilerini yenmiş
~ır. Fakat bu örneği so

letcti' kadar tid<ip edebilse
lıeıtı bugün bambaşka bir 

-

.·f ' 

Ankara, 19 (A.Ai,) - ReWlcümba,. 
rumua, 'bugün ~ ,.e apor hayra. 
mı nıllruuıebetlle 19 Ma)'U' etaclyo
muncla yapi)aa merulme huzurlarlle 
.,eref vemılşlerdlr. 

Belslellnhunanuz, ınektepUlerin 
ve beden terblyeal mü.kellefiertnln 
yaptrklan harekeUerl yalan bir a
IAka Ue sonuna ~ar ta.kip buyur
mu!Jl&rdır. 

Spor ve atletlerde prülen Derle
me, Dc\let Re.lslnılzl çok memnun 
etmı, ,.e bu rnllna.ebetle Harp Oku. 
lu Müdürü Kunn8ı.Y Albay Behzat 
Göker'I ,.e Harp Okula Beden terbi
yesi mualllml Hlltıamettln Gürel'l 
tebrik ,.e taltif eyleml!Jtlr. Kezalik 
beden tflrblyesl mükellefiyetini tat
bik eden Genera.I Cemil Taner! ,.e 
Gazi eoııtltösll beden terblyetıl mü
dürü Nlzarnettln KıJl&IU ,.e onun va
sıtaalle mualllrnlerl tebrik etmJşler
cllr. 

İSTANBUL'DA 
Dün, 19 Mayıe. Atatürk'ün 

memleketin istiklal ve 1arihiru 
kurtarmak için Anadoluya ayak 

,...,.....,.....-.,......,...,.__:_ . baatıiı gün., TürlUyenin her köte-
. sin.de büyük tezahüratla kutlandı. 

Bu mutlu ~ünü kutlamak üze ... 
re lstanbul haikı sabahın çok er
ken eaatlcr.inden batlıyarak Tak. 
sim meydanına ıkın ctmeğc bat
la.rmşlardı. Dün Tabim meydanı 
aiiatMDa ~ ın.Me,em ba
vua .içer.iainde kaynapn binlerce 
Türk :genci ve onlara gururla ba
kan binlerce Türk büyüğünün ıe. 
vincile dolmuştu. 

Saat eekiz buçukta, Galatasa· 
ray lisesinde geçıt resmi kıyafeti. 
ne giren kız talebeler ba§larında 
beden terbiyesi muallimi Meaa· 
det ve Taksim lisesinde toplanıp 
hazırlanan erkek talebeler de Ka
tsataı lisesi beden terbiyesi hoca. 

Yaurdall:i sen~ 'lılrk kw hitabeelnl yapıyor. ~ pnçUk geelt reemlnde 

İ". 

DARL A N 
İngiltere ile 
harp istiyor 

Böyle bir harp her 
gün bekleniyor 

e kavuşmuş olurduk. 

~,.----------' 
Beıılm, erkekleri yü rllyüş halinde göııtenyor (Devamı Sa. 6, SL 1 de) /// Büyük bir intizam tçlnde yürtlyen gf'llÇ lm:lannm 

Fransa, Almanganın 
l ngilteregi mağlup 

etmesine gardım 
edecek 

~ • Ahmet Emin YALMAN 

~•ki İtalyan Hariciye Na

Lıtrı Kont Sforza'yı mem
~e tanıyanlar çoktur. 
c~ke günlerinde burada 1-
~~ fevkalade komlseri diye 
~U§tur. Liberal bir mUl
~~le memleketinden ıll· 
~ "'-ı.an sonra da bize dair 
~. • gazete yazıları yazmış-

Sollum 
İngilizlerde 

Almanlar aksini 
iddia ediyorlar 

Biitüİı iddialara 
~U sayımızda, Atatürk 
~da .muhtelif dillerde ya
~"'q "

0 lan neşriyata dair bir 

~tıa~1• • Bu. yazıda Ko~t rağmen lngilizlerde 
'"Cllııct!ın bır kıtabından ve bır 
.. ~~l' n de bahsediliyordu. olduğunda şüphe yok 
~ an diplomatının fikrince 
~ l'ltün tarihte eşi yoktur. cSollumdaki vaziyet hakkında her S ltıuvaffakıyetli bir asker lki taraf ta başka başka iddialarda 
~~~ halde 1919 da Samsuna bulunmaktadırlar. 
~l dakikada emperyalizm <Almanların iddiasına göre, Sol
~llli tas. fiyeye uüratmıc: ve lurn ve Caput.zo elim ellerinde bulun
~~ te o· ~ maktadır. İngilizler de. Sonumun ve 
~ 1•i olduktan ve büyük Caput.zo'nun geri alındığını söylU
~ elde ettikten 'SC>nra da yorlar. 
~ ~ lnacera aramaktan dai- <Geçen hafta Almanlar Sollumun 
~ Çtnınıştır. ilerisindeki Bug Bug mevkiine kadar 

"'~\lki hadiselerin sevkile gelmişler, Sollunıu ve Caput.zo'yu al
~t:nın diğer memleketle- mışlardı. Sonra yino tngilizlerln c
;'ll •ehb line geçti, Almanlar, tekrar ağır 
~ ,. er mevkiine çıkanla- tanklarla hücum ettiler ve Sollumu 
t\ Ci 

1
• tnilletlerinin dikkatini geri aldılar. İngilizler, Uçüncil defa 

~lllıa~ceralar ve yeni yeni taarruza geçtiler, bu yerleri tekrar 
' emelleri üzerinde top- ~gal ettiler. Bugün Sollum ve ca. 
bt~ Çalışmışlardır. putzo'nun İngfi!Zlerln elinde olduğu-

~etı,ltat ettiniz mi ? Bünyesi na .şttphe yoktur.> 
~~') ~ğlam memleketJerde (Radyo Gazetesi) 

~Yol' auıın mikrobu ya§aya-

~ ~ıı~abancı insanlarla mes- Veni bir kanal 
ıt~l'ıia ta~ıara sahip olmak, o· 
~hır' ~~r cici mama. diye de
' elilt ~k diye karşılanıyor. 
'~eıı a, İspanyol muharebe-

~leıtSonra eline geçen bütün 
~ ... vtleri birer birer azat et 

f)ıt li'·ua~ile istiklal diye çıl
~~·: Pınliler bugün Japon 
Q rııa.e Anıerikanın etekleri
'-t· .. 1klan halde, Amerikalı. 
~~ g~~ gösteriyorlar. İsveç, 
lı 'Qı~ ~viçre gibi dahilt ha
~ıeneli ve sağlam mem 
-......_: &. 6, SL f le * 

Almanyanın Kara· 
denizle irtibatını 

temin edecek 
cruna üzerindeki Çerevodayı Kös

tenceye bağlıyan 38 mil uzunlukta 
bir kanal inŞa edileceği haber veril. 
mektedir. 

Bu yapılacak kanal Almanyanın 
doğt'.udan doğn.ıya Karadenlzle irti
batını temin edecektir.> 

(RadJ.o Gazeteaı) 

Habeş 
işi tamam 

Dük d' Aosta 
teslim oldu 

ita/yanlar imkansız
lık karşısında başka 

çare bulamadılar 
Roma. 19 (A.A.) - İtalyan ordu

ları umumi karargA.hının 348 numa
raJı tebliği: · 
«Şarki Afrikada Amba Alagi gar

nizonu, iter türlU lmkln fevkinde bir 
mukavemet gösterdikten sonra yiye. 
cek, içecekten ve yaralıları tedavi 
etmek imkAnından mahrum kalmq 
olduğundan kendisine muharebeyi 
terketmek em~i verilmiştir. 
<Düşman, askerlerimizin kıymetini 

tebcil maksadile zabitlerin tabanca
lannı bırakmış, garnizonumuzun 
Amba Alagi istfhklmından çıkarken 
bir geçit reami yapmuını ve İngiliz 
mUfrezelerinin kendilerine selAm dur 
malarını karar altına almıştır. 

cDük d'Aoste da kıtasınm Akıbe
tine uğramıştır.> 

Kahire, 19 (A.A.) - Kahlredeki 
müşahitler Amba .Alagideki kltalar 
teslim olduktan sonra Habe91Btan 
harbinin uzun sünniyooeği kanaa
tindedirler. MUcadeleyi idare eden 
DUk d'Aosta. teslim olduktan sonra 
tecrit edilmiş bir vaziyette bulunan 
Gondar ve Cimma garnlzonlarmın 

uzun mUddet mukavemet etmiyecek. 
leri zannolunmaktadır. 

T ealim olan İtalyan kuvvetleri 
yedi bin 

Teslim olan DUk d'Aosta, Trablus
garp harbinde hecin suvar kıtaıara 

kumanda etmiş ve yaralanmıştı. 937 
senesinde, Mareşal Graziyaninin yeri 

(Devamı: Sa. 6, SiL 7 de) ///. 

Amerika Hariciye Nuın H • 

Amerika 
Pusuda 

Esaslı bir şekilde 
hazırlanıyorlar 

Fransız müstemleke
/erini idare için 
hazırlık başlıyor , 

D6Gol 
T araftarlan 

Vişi tarafından 
idama mahkum 

Askeri mahkeme 
Fransada aAır 
Cezalar veriyor 

~. 19 (A.A.) - Vişiden alman 
bir habere göre, General de GauUe 
taraftarlarına çok ağır cezalar ve. 
rilmiftlr. 

Clermont FeıTand askeri mahke
mesinin, üç .kUçUk zabiti idama, 17 
küçllk zabiti de 10 eeneden müebbet 

<GllnUn en mühim hidlsesi, Vi.ıjt 
hUkQmeti ile Almanya arasındakı 19 
birliği meselesidir. 

«Berlin, müzakerelerin henüz bit· 
mediğinl bildiriyor. Bu müzakereler, 
HlUer - Peten mWl\katındanberi de
vam etmekte idi. lş blrlıği o zaman 
kararla,tırılmıştı. 

c:Mar61Jal Petene, Hıtıerin görUşU
nU kabul ettirmek için h'yli zaman 
geçmiftir. Bu zaman içinde, Alman
yanın Fransaya ihUyacı daha ziyade 
artmı,tır. 

<Almanyayı, Fransaya muhtaç e. 
den Amiller şunlardır: 

· «İngill.zler1n mukavemeti, ltaıyan. 
lann Akdenizdekl aczl.-

c:Almanya, İtalyayı taleplerinden 
vugeçlrmlştir. İtalya, artık Fransız 
müstemlekelerlni istemiyor. Buna 
k~ Yugo!Qav topl1lklarından tat
min edllmlftir. 

«İtalya, İngilizler tarafından itcal 
(l>eYamı Sa. 6, SL 2 ele) /// 

Amerika Hariciye 
Nazırı 

Nevyork, 19 (A.A.) - Associated 
Press'in salAhlyettar bir kaynaktan 
öğrendiğine göre, Fransa ile Al· 
manya arasındaki if birllği, Ameri
ka kıtası aleyhine çevrildiği takdir· 
de, Fransız mUstemlekelerlni idare 
etmek üzere muvakkat bir tetklllt 
vUcude getlrllmeal için 21 Amerika 
hüktUnetl şimdiden hazırlanmış bu· 
lunmaktadır. Alman • Fransız if 
birliğinin mahiyeti belirinceye kadar 
bu hususta hiç bir harrkete geçllmi
yecektir. 

kUreğe kadar giden cezalara mah· ============= 

C. Hull 
Sulh prensipleri 

hakkında beyanatta 
bulundu 

Ameika'da harp aleyhtarlan 
Vqington, 19 (A.A.) - Ofi ajansı 

bfidiriyor: 
Harp aleyhinde 30 mayısta topla.

N evyork, 19 (A.A.) f- Hariciye nacak olan kongre :rrıurahhaaları, 
Nazın Hull dUn .Amerikan milletine şayet Rooeevelt, 27 mayısta söyll-

kQm ettiği söylenmektedir. 

lrakta vaziyet 

Basraya lngiliz 
' kıtalan geldi 

hıtaben radyoda bir nutuk söyllye. yeceği nutukta Aınerika harp gemi- Habbaniye, 19 (A.A.) - Reuter a. 
rek .Amerikanın dış siyaseti hakkın- !erinin şimdiden açık denizlerde va- jansmm muhabiri bfidirlyor: 

Hess 
Sözleri plağa 

alındı 

Bayan Hess 
mevkuf deği l da iki mUhim beyanatta bulunmut- pur ka!ilelerine refakat ettiğiııl ve- Tayyare lle İngiliz kıtaatmın mu

lur- ya Dakar, Slngapur, A.sor ve K&llar. vuaıatı Uzerine vaziyet memnuni-
1. - Hull .wı.nderllen harp :malze- ya adalarını ~gal etmek niyetinde yeti mucip bir tanda istihale etmek <Almanlar •. Hess işinden artık balı. 

' e.v oı ... ·lh· -" 11 -•· l kUU b setmemektedırler. İngilizler ise bu-lneslnln lnglltereye varması çarele- ""& .. nu .,.,y yec.,... 0 ursa e &- tedir. Buraya ırilratle takviye kıta-
rini Amerikanın temin edecetlnl te- llnde nümayişler tertip edıleceğini lannm muvasalat etmiş olmuı hiç na çok ~hemmlyet veriyorlar. 
Yit etmiştir. blldirmı,161'dir. şüphesiz çok IYJ tesirler yapacaktır. <H~s ın ağzından ı:ıkan her söz 

2 - Hull, sulh tekrar teessUs e- Harp aleyfıtarı kongre Vheeler, Bagdattald vaziyet karanlıktır. Tel- zaptedılmlş, Kirk ~atrik ve DUk 
derken Amerikan hUktUnellnin dlln. Nye ve Tobey .gibi infiratçı Ayan a- graf muhaberatı ve demlryolu mil- Hamiltonla olan görUşmelerl pllğ& 
yaya rehberlik etmesi llzım geldiği zaları tarafından tertip edilmekte- nakalAtı kesiktir. Fakat Bağdatta; alınmıştır. Hess'e ait kocaman bir 
prensiplerini ilk defa olarak izah et- dir. bulunan lnglllz elçlalle memurlarının dosya hazırlanmıft:ır. 
miştlr. ı Ne~ork'ta ltalyan ve Almanlar sat ve aallm oldulclan maltUndur. clngtll.zlere giSre. Hess'in ifşaatı 

Bu seneki Amerıkan d.ş t.lcaretı- tevkif ediliyor İngiliz tayyareleri, Irak kuvvetleri o kadar çok, o kadar mWıimd1r ki, 
nin bUyUk bir kısmını demokrasilere Nevyork, 19 (A.A.) - Stefani ajan baklyealnl metıOç bırakmak için gay muer, bunu bilse esas pllnlarını de-
gönderilen ve binaenaleyh ayni za. sından: retlerine devam ediyorlar. Hava mey ği9Urmek mecburiyetinde kalır.> 

inanda da Amerikanın müdafaasına Hava karardıktan bir kaç saat danları, kışlalar, nakliyat, benzin de- (Ra4yo Gazetetıl) 
(Denim: s.. ı. a 6 tıe) - <.._.= a. a. a ı da) ** ~= Sa. 1, SL a •> l-l Devam; sa. :s sa e da x >e. 
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Nasıl Geçti 
Fakat hu yalnızlık da öyle kolay 
alışılacak meseleye benzemiyordu. 

1 Yazan : Bebla Tevtlll:. 11.QOKÇU j 
Telif ve tercüme h•kkı tamamilc mahfwxlur 

-34-
8odlkof bunları lllyllytrtk hemen 

~•nt "'"' açtı. içinden Uç bin mark 
• ıl<arth ban verdi. 

ll•n bu parayı göklerd•n dU,mU, 
bir nime~ Mad\ko[u dlL dUnyanın en 
ıu~anlyıtll bir ada.mı &öaile ıörUyor~ 
dum. Orıı.dan çıkarken Sadlko!a bı
raktıAım ••Yler için bir makbuz ol. 
madıtım hatırıma ırldl. Fakat bu 
K11.dar candan, en dar bir zamanımda 
beni ın mUlhl' btı· •ıkıntıdan kurta· 
ran bir adamdan makbuz istemek 
blr kUçUklUk blr k"balık olacaktı. Bu 
nu yapamadan dUkk&ndan çıktım. 

ııuıun ot•l• rellrk•n iki yumurta· 
ya bir ç•yt•k kilo da kiraz ııave et· 
mi\11.Jm. 
İçimde bit' parçacık rahatlık vardı. 

Ah. '" ot•lln paruını ytllUmUn ak!· 
l• v rtp bir kere tuıtuıum odaya ta· 
tırıaam ba,ka bir ••Y lotemeııdlm. 
Ç&lı"'1AYIL ba,rarsam belki talih ba· 
na yardım cde!'dl. 

* Betllnc ırıttıflmden beri I'arl•trkl 
ahruıplata blı· kart bile gönderme. 
mı,tım. Şimdi onlara •ellm ve te· 
.. kk~ml tıöndermellydlm. Otelin 
yaaı odMtJ1& girdim. Nermlnden ba,. 
lıyarak bcpelne ayrı ayrı: yazdım. 

Ve Btrhnde lahndn etttıtmdeıı da.ha 
ful& tıtr m(ldd t k&le.cağımı bildir· 
dım ... Acaba Nermin ,ımdl ne yapı· 
yorctu 1 Benim Paıiıten gldittmden 
mıfımn•n kalmı• nıt idi" Beraber ge· 
:ıslp eııend.lğimiz o doelların acaba 
han(lııl benim bugUnkU vaziyetim! 
tuawur edebilirdi 1 Ya. Nejat Naz· 
mt 1 1ıttkbatde sefir olacak benim 
sa.bık namzedim '? ••• 

alfı trenlerini ararken bu tiyatronun 
gifCSlne kadar gitmiştim . Bu küçük 
macerayı ben. direktöre anlatır an· 
latmaz derhal o da MU~yu Damsara 
tercüme ettl. Tckı·ar UçUmUz bU·den 
gülüştük. 

Direktör: 
- O halde ben hemen bir adam 

göndcl'ip bilet\eri aldırayım, c;Unkl'ı 

sonra yer bulunmaz. l\1Usaade eder• 
seniz elinizdeki mektupla.rı da verin. 
Postaya göndcreytm, dedi. 
Uzattıtım mektupları aldı. Otel 

memurlarının kıymetli bir mü9teri
lerl olan MUayU Damgara hoş görl\n 
mek için benim etrafımda pervane 
gibi d6ndUklerlnl h!Hettım. 

Ylne dUn ak,amki gibi dar ve ka. 
ranlık odamda iıplrtoda hatladığım 

lk1 yumurtayı yerken: 
- Ne garip bir tecelllm var. dl• 

yordum. Dır taraftan yarı ac; yatı· 

yorum. Diler taraftan blrı;:ok insan .. 
!ara gıpta verecek hadiselerle kar· 
fıl&flYorum. 

ıra.kat ne zararı var, naıul olıa iki 
gün tıonra. otelden gideceğim. Mat· 
maı:el Fritaanın kirli odasına yerleş: .. 
tikten &onra beni ne MUMyU Damgar 
ıörecek, ne de böyle maceralar ba· 
tıma celccek ..• 

* Metropol tiyatroda daha yerleri· 
mize gitme<len geni" koridorlarda 
MU!!yU Damgar blrk~ dostu He ae· 
IAmlaftı. Pek kelll Celil görünen bir 
tanesi yanında, iyl giylnn1l1J eflle be .. 
raber bize yakla.ştı. ı.ıuıyU Damgar 
takdim resmini yaptıktan sonra be
nim TUrk olduğumu ve henUz Alman 
ca bllmedlıtıml de onlara söyledi. 

Kelli felll ze.t, derhal fatih ve mu .. 
kemmel bir Fransızca ile benimle ko 
nuşmaya bafladı. Ona. eşi de katıldı. 
Nereden geldiğimi, Berlinl nud but .. 
duğumu ince ince ıordular. Ve ).lUı· 

- Gutentag Gineydlge Frau ! Saf 
kolum yazı masasının üzerine da. 
yanm ... A.deta oldutum yeri bile U· 

nutmuf, gcçmiflere dalmış dU.,UnUr· 
ken birden kulağıma pek sert gelen 
Almanca bu t:gtinünUz hayır olsun 
Hanım Efendi'llo sesi berıl yerimden 
frrlattr. yU Da1ngara: 

A. yine MUsyU Damg•r karşıma - Perde arasında görU,ellm de 
dikilmişti. Y1trabbi! Bef aydır haya- Madnmı bir gUn Pot.8aıam earayına 
tm bana açtığı dram yetişmemiş, ıotUrUp gezcUrellm. Orasını çok b .. 
fin1di Berlinde de bir Jı.'[UsyU Dam- ğeneceklir, dediler. 
gar mı Parlsteki M~yU K nın yerl- Onlardan ayrılıp yerlerimize gelir .. 
ni alacakta? Ben artık insan istemi- ken MUsyU Damgar bu adamın Krop 
yordum. İf istiyordum. tş... İcraat, fabrikası şeflerinden blrlei olduğunu 
yalnız icraat! Boş şeylerden artık yavaşçacık bana anlattı. 
çok usanmıştım... Oyun başlamı,tr. Esastan btr 

- GUnUnUz hayır olsun. Dedim. 9ey anlamamakla beraber mUztktekl 
Birbiri üstüne yazı masasının üzeri .. güzelliğe hayran oldum. Bu gece o
ne yığılmıt mektupları gördü. Hay- tel odasında kendimi tekrar kara dU 
retle gözlerini açarak; •O, hu, hu> di şüncelere bırakmadığıma pek sevin. 
ye gütmeye başladt. Sonra blr şey- dlm. 
Jer söyledi anhyamadım. Her halde Perde arasındn tekrar l\1üsyU Dam 
çok terbiyeli bir adamdı. Benim o garın doatlarlle birleştiğimiz zaman, 
dakika. başka bir dUnyada yaşadığı- Krop'un şefi ertesi günU saat iki bu 
mı anlamııJtı. Ellerlle ı,aret ederek çukta. eşile beraber gelip l\1UsyU 
biraz sonra tekrar geleceğini "öyle· Damgarla beni otel Bauer'den ala
dl ve t.det& ayaklarının ucuna baaar caklarını ve Pot.idama gidileceğini 

&ibl Odadan çıktı. söyledi. Ben bu davetten cidden 
cKqk.e Almanca bilteydlm de şu memnun olmuştum. TeşekkUrle ka

a.damla konu~ıaydım.'> Dedim. BUtUn bul ettim. 
dtinya İskandinavyalıların, dünyanın Ertesi giln PoUıdama giden fevka. 
en medeni ve en terbiyell adamları ilde bir yolun Uıerlnde (Kayzer Pa.
oldukla.rınr; arkadaflık hayatını en vilyon) isminde ağaçlar arasında iki 
fedak&.r karde,ııkten daha U.tün tut katlı bUyük bir lokantanın Ust tara
tuklarıru töyler. HM; olmazıa bllme .. sa.sJnda. dört ktşl dondurma yiyor. 
diğim bir dUnyadan haber alırdım ... duk. Bu (Kayzer Pavilyon) (Vanze) 
Buraya geldllinldenberi blrblrlne ne denilen bUyUk göle bakJyordu. Man· 
k8'd:ır aykırı htfller karşısında kah- zarası gll&eldi. Kropun şefinin eşi 

yordltm. Biraz evvel insanlardan u. bana; 
se.ndığımt 80ylerkcn şimdi yine in· _ GörUyorum, diyordu. Size bu-
aanlar& sokulmak lstlyordum. rası Boğazı hatırlatıyor. Gözlerinizi 

tnıa.nlann yalancılığından uean. Vanıteden alamıyorsunuz. 

mtftım. O nevi tnaanların yüzUnden, tyl görmUşlü. O dakika kalbimde 
memleketimden, ailemden, içinde dog 
duğunı kolay ve zahmetsiz hayatım· 
dan, hatl& bütUn emellerimdcn bile 
uza.k~mıştım. Şimd.1 lanımadJğ"ım 

bır memlekette bir ıuçlu gibi ya!(lar
ken ytne o türlü insanlardan kaçıyor 

memleketimin tahassür kasırgaları 

esiyordu. Derin bir hayranlık içinde 
cevap verdim: 

- Hakktnız var. (Vanz~) Boğaza 
çok: benziyor. Şu dakik& beni mern· 

dum. Fakat bu yalnızlık da öyle ko· leketımde yaşatıyorsunuz. Ne kadar 
. . memnun oldum tMavvur edemezsi-

lay alışılacak bır meıeleye benzemı- . 
rd 

~~ .. yo u. 
M~tuplar elimde, yazı oduından Bofazdan bahsedilirken eöziln A· 

tıkar çıkmaz MüsyU Damgarı kar .. nadolu harbinde geçmemeli kabil 
şımda gördüm. Galiba beni rahaL<nz miydi? Krop'un ~efi ve cşJ geçen 
etmemek için ıofadakl kanepeye o- harp ıc;lndc tstanbula altn1itler, blzt 
turmuş. beklemiı,ti. Beni görür gör· bizden daha. iyi tanıyorlardı. 
mez hemen direktörün odasına gir· (Arkası var) 
di, ikili birden kar~ım& dikiJdiler. 
J.lilsyU Damgar yine on& uzun uzun 
bir şe)·ler anlattı. Direk.tör bana dön 
dü: 

Madam, dedi. :MUsyU Damga· 
rın ıizden bUyUk bir ricası v,ar: Bu 
gece onunla tiyM.troya gitmek arzu 
('der misin~? Kabul edertı€1niz sıze 

minnettar olacak. 
_,, lyi ama, dedim. Konuşamadan 

birlikte gezmek bana pek garip ge
liyor. Hele tiyatrodan bir kelıme bi
le anltyamıyacağım. 

- )ltisyU Damgarın sizi davet et. 
m•k l•tedlğl tiyatro operettir, met· 
r~pollten tiyatrosudur. 

Ben •llmd• olmıyarak gUldUm. 
Ç'tlııkU U~ gUn evvel Parlste kulla• 
rulan tabirle (Metropoliten) diye yer 

Bir hırsız dört buçuk aya 
mahkum oldu 

Evvclkl gece Yemiş lHkclesinde lil 
yanın dükkAnının kepengi açılarak 

lçerde bulunan !<Ağıtlardan bir top 
c;ahnmı!'.I ve hıreız kaçmıştır. Fakat 
roabıtanın ~iddctle taktbl ü:terine hır .. 
sız ynkalanmı~ ve $adettin adında 

bir sabıkalı oldu!l"u meydana çıkmıı· 
tır. 

Sndettin, dUn adliyeye teslim e
dilerek duruşmaeı yapıln11,tır. Mah· 
keme Sadettintn suçunun sabit oldu· 
ğunu görerek sabıka1ıyı 4 buçuk ay 
hap,ee mahkt'lm etmiş ve ı;111Inan kl· 
ğıt topunun e:ıhtblne tadeeinc karar' 
vermi.,tir, 

20 - s - 9'n- -----

l ı 11 ol Yard m Seve~ler Cemiyeti dikis 
v sargı islerini de teskilitlandıracak 

Gelen kim? ... 
ec· 

\\ R apurda bir ltalyaıı "'ı.•· 
W muaıının ıayfalarınJ 

. 1 . . ıııııd" 
rııtırıyor ve reıım erının • f fl'I· 
ki izahatı okuyarak sair tar• 1~~· 
da oturan arkada1ına an 

yordu. d iııd' 
Ben, ııol tarafında otur u kiP 

için göz ucile reıiml~ IJ..,.. 
ediyor, izahatı da dinJıyor01111~ 

Bir t•penln Uıtüne y•Y' bi Cemiyet, babaları askerde bulunan ve bu sebeple anneleri de 
çalışmak mecburiyetind~ kalan çocuklarla da alakadar olacak 

ltalyan .. kerlerini ıöıtereıı ~i; 
resim hakkında 9u izahatı :ııo· 

- Aıkerlerimlz, Ar~ ,:iııd• 
iun aert dajrlarında, tepele ~ 
kahramanca harp ettikten, Jııı! 
havaların, yolıuzlugıın! rabli~ 
ve karın önlerine diktıti Jlll 
enıellere göiüa ıerdikten .~ 
•ilkbahar. ıelip karlar er~. 
bUtUn bu tepelere bi.kiın o ır 
lar ve buralarını dUımandall 
mlzlemlılerdir. 

Cami 1 eri n-1 -;'l.evha teneke 
tamiri 

Maarif vekaleti büyük il . 

camilerin tamiri içın -
yardımda bulunacak 

Maarif V•klll llaHan Ali Yücel, 
'"hrlmlzde bu dtfa yaptığı tetkikler 
arasında müzelerle 11tmdlye kadar ta. .. 
mırı yapılamıyan tarlh1 binaların 

tamiri üzerinde de me9guJ olmıı9tur. 

Sultanahmet camii Ho Ayasorya 
mUzcolnl tetkik eden vekil, bu bU· 
yUk camimizde evkafın yaptırdılt ta
mirat Ue ~lUzeler tdareslnce tamir 
ettirilmekte olan Ayasofyanın tami
ri masraflarına Maarif VeklUetl ta~ 
rafından yardım 

mi,ıır. 

edHecegını vadel. 

Türk m im:ırielnln bir f&he&ırl olan 
8ullanahmet camiin1n tamırı için, 
Vakırtar idaresi 27 bin lira tahsis et
mlı:ıtır. Fakat bu para, yapılmasına 
lüzum görUlen eAaslı tamire kifayet 
etmemı.,ur. AyMofyanın bahçesi ile 
Civarındaki binalar da tanzim edilen 
progTamlar dahllinde ve uıııarına 

b&glı kalmak IJl&rtile tamıı• ettırll

mekle beraber yine tamirleri 18.zım 

gelen bir çok kısımlar bulunn1akta
t1ır. Vekdletın yardımı bu noklanlaı·ı 
da ikmal edecektir. 

Bele diye seyyar tebliğ ve 
tııhsil memurları ic;in bir 

imtihan açıyor 
tıtanbul belediyesi, a.laeatı sey

yar teb11A" ''!! tahetl memurları için 
yeni bir imtihan daha açmaktadır. 
Yarın, bu vazifelere talip olan ll"e 
mezunları, cuma gUnü de orta mek
tep mezunları arasında bir rnUsaba
ka yapılacaktır. Bu imtihanlarda 
muvaffak olan lise mezunları 60 Ura 
Ucı·et Jle veya 20 Ura asit maaşla, 
orta mektep mezunları da. 15 lira aslt 
maaşla. tayin edlleceklerdir. 

Bu imtihanlara otuz yaşından yu
karı olmıyan erkekler dahil olabile_ 
cektir. Belediye, tahsildarlık ve teb
liğ memurluğu gibi afır ve muhte
lif mevsimlerde açıkta \'e mUtemadi 
çallşmağı icap ettiren bu seyyar va
zifelere kadınların1121n tayinini mu· 
vafık bulmamaktadır. Bu noktai na
zarla. mUsabakalara kadın talipler 
kabul oJunmıyacaktır, 

Ünivers;tede spor mecburi 
olacak 

önümüzdeki ders yılından ilib:ıren 
tatbik edilmek Uzere Unlveralte genç 
leri için alAkadarlar tarafından bir 
spor programı hazırlanmaktadır. Bu 
progran1111 tatbiki için yeni bir teş

kilat yapacaktır. Kara, deniz sporla
rını ihtiva eden bu teşkilata muay
yen yaşlardaki kız ve erkek talebe
ler mecburi olarak gireceklerdir. 

Yardımseven ceıniyeti lstanbul idare lıeyeti bir toplantıda 

l.stanbul Yardım Sevenler cemlye .. ve bu 11ebep1e anneleri de çalttmak 
ti, diki!1 ve sargı işlerini de te.JkllAt- ı mecburiyetinde kalan çocuklarla da 
landırmak kararını vermiştir. Bu alA.kadar olacaktır. Bu gibi çocukla· 
işlerde çalışmak arzusunda buluna- rın bakılmalaı·ı için Çocuk ll&trge .. 
cak kadınlarımızın miktarı, tstan. me kurumu ve Kızılay cemiyeti ile 
buldaki ihtiyaçtan fazın. olduğu tak- i'1 birliği yapacaktır. lJu lnesalye alt 
dirde, bir kısnu muvafakatleri ile program haz:ırlanmı,lır. Bu progrorn 
ya kın \.·ih\r<'tlerdeki atölyelerde ça- da, 11thrln fakir ve ltçtlerle me1kQn 
lJştırılacaktır. semtlerinde çocuk baluın evlel'i va 

Cen1iyet, babaları &!'!kerde bulunan kt8fler açılması da vardlr. 

Milli Piyangonun 19 Mayıs 
Weşidesi Ankarada yapıldi 

50 bin liralık birinci ikramiye 747893 
numaralı bilete isab~t etti 

Milli piyangonun tertip ettiği I parçası Istanbul ve bir parçaeı da 
19 Mayıs fevkalade çekilişi dün , Gönende eatıJmı!Jtır. 
Ankarada Sergle\'lnde saat 17 de çe_ 10 bin lira kazanan 212102 numa· 
kllmlı:' ve bu ı;el<llfi kille.balık bir raJı bDetıh })lr par a•t !ıta.nbul ve 
halk kUtlesi takip elmişir: bir parça11 d Ankarada, diğer ikin· 

Bu ı;ekiliı;te kazanan numaraları el on bin liralık lkramlyeyl kazanan 
&fağıya yazıyol'u~: biletin bir pan~aııı Sungurlu ve bir 

50.000 Jira kaLanan nunlata. parçası da lstanbulda. eatılmıftır. 

141893 
ı 0.000 lira kaıanan nwna.raıar 

212102 291262 
5.000 lira kıuanan nwna.ralar 

033764 197016 
081184 271499 

2,000 lira 'kazanan numaralar 
Sonu 0635 ile biten 30 bllet 

ı.ooo lira kazanan numaralar 
Sonu 3103 ile biten 30 bilet 
Sonu 7820 ile biten 30 bllet 

500 Ura kazanan nwnaro.Jar 

Sonu 2100 ile biten 30 bilet 
Sonu 30;;3 !le biten 30 bilet 

100 lira kaz.anan numaralar 
Sonu 051 ile biten 300 bilet 

10 llra kaıaııan nwııaralar 

Sonu 60 ile nihayetlenen 3.000 bilet 

2 llra kazanan nwnaralar 

Sonu (0) ile nihayetlenen 30.000 
btlet ikran1lye kazanmı9lardır. 

50 bin llralk bUyUk lkramiy•yl ka-
zanan 141893 numaralı biletin bir 

::ıooo liralık ikramiyeyi kazanan 
biletlerin dört parçası lıta.nbut, bir 
parçası Edreınlt. ve bir parçası da. 
Ayvalıkta ıatılmıştır. 

Diter ikramiyeler yurdun muhte
lif yerlerinde ealılan biletlere isabet 
etn1ı.,ur. 

Bursa ceza evinde 
cinayet 

bir 

Bursadan aldıg-ımız bir habere gö
re, Bursa ceza evinde bir cinayet İŞ· 
lenmiştir. Mahpuslardan biri öldtirüL 
müı;ı. bir diğeri de ağır surette ya
ralanmıştır. Hü.dise şöyle olmu,tur: 

Muhtelit' suçlardan 30 sene hapse 
mnhkO.m FeriköylU İbrahim ile beş 
mehl~Q.m kumıır oynal·larken arala
rında bir kavga başlnmış, iki tara! 
kumarcılar birden ayaklanarak birl
birlerine saldırmışlardır. Bu esnada, 
kavgacılardan Hilmi, Feriköylü lb
rahimi · bu;aklamış ve bu arada Ha· 
san adındaki mahkQm da ağır suret .. 
te yaralanmıştır. 

HAdiıeyi haber alan gardiyanlar, 
kavgacıları gUçlUkle ayırmış ve mUd 
detumumllJk işe el koyarak tahklka. 
ta başlamıştır. 

Albert JaIDe Caron, İngUlz tabaa"'t ..• 

1 

j ihtiyacı 
Levha teneke yalnız, 
tenekeden kutu ya
pan imalathanelere 

verilecek 
Ticaret VekAletlnden gelen bir •· 

mır Uzerıne rnıntak& tlçaret mUdür. 
lUfll, fıhrlmizdo bulunan ve levha 
tenekelerden blskUvl, konserve vcaa
tre fibl kulular yapan fabrika ve a· 
tölyılerl teabit etmektedir. Bu mU· 
eueaelerln 1031, 1939 yıllarında ıar· 
fettlkleri levha teneke miktarları tet 
kik ve bu yılki lhUyaçları da ayrn:a 
t.eıblt edtıecek ve taayyUn edecek ne .. 
tıcı vekAlete blldlrllcc.ktir. hmlr 
mıntaka tlcarct mUdUrlUAU de kendi 
mıntakaıı dahtılndckl fabrika ve mu. 
ıı!111oıelerı vr teneke ihtiyaçlarını toa_ 
bit etıntktedir. 

Vekı\let bu emri ile teneke tevzi&• 
tmda tutulan uıulU dell,tırmektedlr. 
Şimdiye kadar teneke doğrudan doğ· 
ruy& mamulA.tını teneke kaplara. koy 
mak mecburiyetinde bulunan yoturt. 
çu, peynirci, konstrveci ıibi lmallt
çtlarla tenekeden bir kısım eşya ya.· 
pan kUçUk sanatkl.rlara verllmckte 
JdJ. Bundan eonra teneke munllaıı· 
ran tenekeden kutu ve kap yapan ı. 

malA.thanelerle ıanatk&rlara verile· 
cektır. 

·-
Ayağı kıymış ve düıırek 

kolundan yaralanmı§ 
Dün, gezmek ve denize rirmek U· 

zere Floryaya. gidon, Fatihte, Barı· 

güzel mahalleılnde1 Baran eokafında 

84. numarada oturan Halil oğlu 19 

yaşında Zekeriya Çomaklı denl~e ıtr 

mek Uzcro l{UçUkçekmeceda dere aı 

zında soyunmuştur. Zekeriya tam 

suya. girmek isterken taı:ıların üzerin. 

den inerken ayağı kaymlŞ ve düşe

rek sol kolu altında.n yaralanmıştır. 

Zekeriya tedavl edilmek Uzere Cerrah 

paşa hastahanesine kaldırılmıştır. 
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İHhatı dinleyen arkadaftl ,Al• 
- Kuzum Allah aıkın., lı"i 

manların adı ne zamand~1• 
«ilkbahar» oldu diyince, dİll' iıİ 
tı veren de, ben de ken ,.ıı• 
tutamadık ve kabkabayı 
verdik. 

KÖR ~E.!,. 

Amerikadan limanlarırıı 1:' 
harp sigortuı üc:retle rı 

• indirildi ,ı· 
Amerika' dan 11elen ticari rfl •· 

. • r 
mualarda okuduiumuıa ııor ~ 
merika oiııoıta ıirketleri, ~ ır 
Akdeni• limanlarına. olan h~ı ,.. 
ııortMı ücretleriru indirm•ijet>' 
açık aiııorta poliçeal muım• rııtlf 
yeniden .kurmab karar v• 
lcrdlr. ililııl' 

Süveyt yoliyle Türk, f1,ııJ 
ve Suriye limanlarına y•P1 

0ııç• 
ithalat ve ihracat için açık P 1ıJ· 
uıulü kabul edilmif '</e ha.ıP iıtil· 
ıigortaıı yüzde ona jndirilfl11-0f. 
lıkenderiye'fe kadar ücrel ıJı'' 
de yedi buçuktur. Karad• b'' 
limanlar için (Rus liman1•11 ~ 
riç) harp riski sıgorta yü•d:~· 
iludir 1 Ayni limanlara dül"'" ~· 
rafından zaptedilmck riskln~ b 
§1 da yarım milyon dolarlı• 
hudut dahilinde sıgorta ınu•"' 
ıi başlamıştır. Bu sigortad•c f" 
giliz harp gemileri tarafınd•C 
pılacak müsadereler hariçt~jj 

Sigorta ~ırkctlerinin ver. > 
bu yeni karar üzerine şark•~ 
denizle ihracat ve ithalat rı1U bt · 
lelerjnİn artması Amerikad• IPI' 
lenmektedir. Yeniden altı A ııı 
kan vapur ,irketi Süvey' Y

0

1t 
sarki Akdeniz !imanların• ' F 
iıletmeiie karar vermişlerdj~·,,.ı 
vapurlar, Nevyork' dan k•~· ~ 
Afrikayı dola,mak ıuretil~ ~dr 
kanalına ve oradan ~arkı 
niz limanlarına varacaktır. jk' 

Diier yerlere olan Am•d,r 
harp sigorta ücretleri de ,~ 

1
, 

miştir. Porteluz ve lspany•Y ,ı 
merikan bayraklı vapurlarl•iJ'! 
kiyat için olan ücret yüzde .~ 14v 
yüzde bir buçuia, Aın•l1 0 ı 
ba~ka bayraklı vapurlarl~,j~ 
sevkiyatın Ücreti yüzde 
dörde indirilmittır. p.d 

Akdeniz. Kızıldeniz ve frt' 
k.örftzi hanç olmak üzere A , 
limanlarına olan harp sigor~• t· 
reti yüzde ikiden yilzde blf 

çuia indiril~tir. 

Doğranmı§ bozuk 
pastırmalar )( ıı• Ü•kUdar belediyesi, m• ' 01 

doğranmıf pa..stırmaları mu•; / 
t.irmekte ve bozuk pastırm•I -'' 
rek doğrayan, satan pastır111 
fiddetle cezalandırmaktadır. 

Park tlolel'de oturuyor. 38 ya,ında, eskiden 
tUl'car, takat ı,llndl ticaretten rckllını,. 

- Te,ekkllr ederim. 
~llllettı, oradan doğruca Park llotele gitti 

Caron hakkında otel ka;ncu,•nılıın malwnat 
Jstedl. Şu izahatı aldı: 

YEŞiL GÜL 
rl .• ,;, 

- Size bunu ynpacnğnna 6ÖZ ve ) ;; 
Fakat eminim kl lUzwu kalııuyacııJ" 
nlzl bllmlyorwn. 

- Roda MaJncs. .,.ıl_, 
Rall lbu ı mi ı,ııınc• tıtrodl. Gene ııl I 

.... ı bir tatlı rUzı&r glbl insanın kalbi 
rıyordu. 

- nıı ttr Caron Uç hllfla ev\·eı otel<le bir 
(ld9 tuttu, fıtkat "'adcce l\•J gerr kaldı. Bu 
mnhallede e\·lene<.·._·ğl 1 _.in olcll lkanıet yeri 
<ılaral; gödrr.nek ı'tlyıır:ııu,. 

- T~ekkür ederim bana. ~imdik! adrtıl· 
nl verir 111i!ilniL ': 
Kapıcı deftere baktıktan sonra cevaı> 

verdi: 
- Adres _yerini bo7 bırakmı~, 

Yllmlamı7. 

Ra&on fena. lıaldo kıımı,tıı 

blr ~ey 

- Otel nllldUrllne ~Uyleylnhj, i\lU,terllerin 
be3·anname doldururken adres 'enncl<-rlnin 
mutlaka lılzun olduğunu ıöylemcA't bu.ndw.ı 

&0nra unutmMın. 

Dll'C ~üylencrek oradan uıuklo'tı ,.o ııolls 

ınlldUriüğhnc gitti. 

Xll 

RODA.'II'll GARLI' ARZU!!U 

Rall, Pollı mUdürUe görii.,tilklen 
e\·lne 4UnınU~ ve doktor Balıero~e'l 
bultnu,tu. Doktor blra;ı tcll,ıı idi. 
lr.lı 

• 

ıonr• 

orada 
Dedi 

Yazan: Roy Wikera - 15 - Çeviren: Rezzuı A E. Yalman 

- DöndUfüntlze çok memnun oldum. Ya .. 
run ~aate kadar <'errah gelecek. Hemen a .. 
ıueJl,ta.tı yHpa.catız. Aıntllyattau e,·,eı ba.b· 
ta ı.lzl mutlaka. görn1ck btlyor. Bu ar~UIU• 
nu yerine &ctlrn1f'mlz lfı:ıım ... 

Raif bu haberi alınca. tc:lnde ıarlp bir ht'. 
yec-an Jılssettl. ~lec;'hul ı:-enç kız; ile görü, .. 
ınek fırsatından l!Jtltado etmek, k.Jın oldu· 
ğunu öğrenmek istiyordu. 

l"akat grnc: kızla kar~ıta,ınra garip he· 
l·ttanJnru. kllJllJıyor, kendl..,lno hılklın ola.mı· 
yordu. Bütiln soğuk kanlılığını toph)·&· 
rak: 

- Peki, dedi. Gidip güre.yün • 

Kf'ndl kendine kaı:ar verdi: 

Bu defa artık kendiıOnl kaybctınlyecekti. 
Blr ;yabWJCJ kadın Jçlo bu derece tiıü1ınek 
pek rninQ.J,ı-z(lı. Doktorla. beraber ha..~tanın 

oda8ınlf. dofru giderken hc)et'nnııu belli et
ıneınek için lracle..,Jnl zorluyordu. Kapıya 

'·ardıkları ıa.ınan doktor usulca: 
- Belkl ılılnlc yalnız &6rllfn1ek ister. Ben 

c;cklle ·ım, diyerek yol ,-erdi. 
R&lt odaya gizcli. Kütlık blr melıtcpll aı. 

bl sıkılpo blr hail va.rdı. Genç kıı ba.'ını 
dclikanhya. doğru te\·lrerek tatlı ,.o ahenk· 
li :tc11-llc: 

- Bana ameliyat yapacaklar, ded.1. 
- E\'et, blllyorwıı. ~~a.kat a.ınellyat tcJı .. 

llkell değilmı,. Eğer mllhlm bir ameliyat ol• 
baydı hiç burada yaı>arlar mı)·dı 't 
Kız tatlı bir tobe&!',Umleı 
- Te,e_kkUr ederim, dedi. Korkmuyorwn. 

~ndece an1elly&ttan CV"'Cl "!lz.i görmek ,.o 
hana. yapmı' (Jltluğunuı lylllk için ne kadar 
minnet duyduğumu bÖyle.nek ı~tediın. 

- Rk•a. cdcrlın, böyle konu~ıuayımz. 

Genç kız gözlerini kapattı. Ve uıttu. Ralf 
odadan ,ıka.cakken kız. tekrar !IÖLe bU.!;iltı.· 

dı: 

- Size bir l!ICY :,orınak J~tıyorwn. 
- Nedir~ 

- Eğer an1cllyat e na11ında. öHlrt.eı.n bu 
haberi derhal bütün gazetelere verir mili· 
nlzT 

Rall bu ıarlp anuya pek hayret •ttı. Fa
kat btiJI• bir ,eyin \ ak.I olmıyacatına emin 
oldllliU ltlo: 

Roda lllh·e etti: rl 
- Caına.yka adasından oldutumu .ı-

edlnlz. ~~ 
Bu IOD cll.mle ıtaırr fena tıılnlrlendJ ~ 

Bir &n l~lndo ı:öılerhıln tinllnde C~JI' 
aduı, Bolden, Jlab~ &:enci ,.e pollt tııLJ-;;I 
canl&ndı. Demek ki bUtlm bu ıız,dl•' 
bu sUzel kızın blr rolU vardı. ~ 

Tam o ar&lık oda. kap"" at~dı· it ıtiJI ( 
yiizü de'h.,et '\'e korku llB sarardı. r~ 
llnl tutarak: I 

1 .. ..-d• ' - Girn1e n, if;'Crl glrn1e~ln 111uc; ıı.l" 

ın8l·lnlz rica. ederim. Onu buradan uııJ 
tırııuz, git~ln. rf'ı 

Dişe yalvardı, Delikanlı kmıı ı;ıı) ıkl~fll'j 
na hUkrnetti, tlinkU kapıdaki 1.Jı!,an.J. ' 
)·ordu, o tarafa arkası döıülktü. 
Rodayı te~ktn ı~·ln: ,ef- L 
- Korkmayinız, klınse buraya. ı;ı.·ıcıı t it 
Dodi. Gen~ kız hıi.Hl. yalvarı~·ordu: 
- lleancn ctt -111. Buraya getnıettlrl· 

11
,/ 

- !'eki peki •• Siz UzUlıneylnl•· 1'1!1 
buraya ı.ııneı.ıno mli•aade etm•m· f 1 

Diyerek odadıuı çıktı. DııarW> ı:;1pt) 
Jr.arıı 1r.ar,ıya (eldi. "1) 

<ArPll 

lr 

d' 

"' 
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<Erneklı Kurmay Subayt 

~:~ 
d' ltaJyan baflnmıandam Dik 

Osla'nuı nerede olduğu hala 
llılaıılaınannp. in111iz teslim 
~Uarının Habetiatan'daki bü
'"Q halyan döküntülerine ıamil 
:hıp olrnadıgı da maliım deiil· 
t ır. Arnbalaii'de ltalyanlann 
tıfinı olrnaaile lngılizlerin temin 
~ ·baıhca faydalar ıunlar-

1\) Adiaababa. Asmara yolu 
~~ar; bu yol Mmr'ın Ha· 
ııı-a an ve cenubi Afrika ile 
-· "-..Iasuu temine yanyacak· 

htB) Anabalagi'den sonra di
q l'l'ıevıii ve küçük İtalyan mu· 
fi:~~leri aüra~le kırılaca~! 
d" -t •tan'an emnıyet ve asayıtı 
~lecektir. 
~) Habeıiatan kaynakların· 
lbii...~nlazam surette istifade 
l)'lln olacaktır. 
~ ) . Serbeat kalan lnıiliz kuv
lb.L~ orta tarktaki cephelere 
._.tıdilecektir. 
~Ottt d'Aosta'nm B. Hitler• 
~.___~ devam emri aldljı 
~ ~Jor. Fakat yiyecek, cep· 
,._.. .. ~e malzeme kıtlığı çeken, 
.....:_~ tabliye ve tedavi 
~ İtalyan kıtalarınan 
' devam etmesi Mihverin 
~ettiği kadar bir fayda temin 
"" ecelctir. İtalyan kuvvetleri 

-..ınuıtır. . 
ltekt 
~: ,. 
k.~lİaler Baar&, Rutba ve 
~İye bölıelerine kuY'vetle 
~"':"Her· lnciliz tanareleri 
~~~len Alman tan-relerini 

-nzin ibtiyacı brpiında .,._ 
~l.rct... Zira tanare1er R taafiye edilmİf pek az 
lı.....~ balabilmekteclirler. Hab
~ hölıeünden Baidad'a 
~ Irak kuvvetleri kaçarken 
'-.. "ehrinin bendlerini yılanlf• 
~ "•ıiyi ıu albnda bırakmlf• 
~ lrak'blann Baidad ve 
'-tır· iatikametlerincle Fırat 
\.1:1 ırıaıu.ımdan üıtifade et· 
C'*'i Yariddi. Fakat Buradaki 
~ timaJe ve Erdiin hu· 
~daki kuvvetler Anan - Ha. 
~ ~İluımelı.inde ilerlemefe 
~ zaman bu minia 1aai
~ itine daha çok yarıya· 
t . • - __._..,; 
~ti .. 
~t 
~~hava kavvetJeri Suriye 
'- !tteydanlannı bombardı .. 
ı-. ~it; fakat Suriye .. Filiı .. t' "ci'8lda henüz bir muba· 
~ '-tlamanuttır. lnıiliz de· 
~ ~V\>etJeri de Suriye aahille-

"'· t ~İr faaliyet ıöatennemit· 
'İli.tin' deki İnailiz kuvvet· 
~,,.._ l'le ıebeple harekete ıeç· 
~ ~i belli deiiJdir; lnailte
~~ ,...kta vaziyetini kuvvet

~ zaruretindedir. Bunun 
' ele Suriye'yi itıale teıeb
' '-i lazımdır. Orta tarkta 
~ Akdenizde lnıilterenin 
~harekat pli.na ıimdilik 
~ dll'; fakat Suriye'nin 
~ • >'•pılacak her fedakirlıia 
ti)',t;. «!ıiihim bir meseledir. Su

~~ .. İfcaliyle lnailter~ M~: 
~"'"" Sii.eyı'e yapmak utecbğı 
~ tark ucunu kırmıt ve ~., .... 
~ 1 rarp ~\aıe nubbya-
\ ~l'elini emin ve aailam 
~ tetirmit olacakbr. 

~ttl)o v• ~nf.ıııllir,.ns 
"h~ 
~ 
,~farkta Almanya ile lnıil
N-1. -.. ..... da ıizli harp bütün 
~ ~~v~ ediyw. Irak hü
~.!eiainın Nazi taraftarı 
~~den aonra Mlaır ıe· 
~ "'-1 bqkanınuı firara te. 
~ elıneai Gestapo'nun en• 
' .. lerviıe meşdaa okudu· 
~~~~eriyor. 
• ~cephe, kati netice cep· 
~ ~ layılw. inailtere bu ıiz-
~tde, ıeçen harbe n•t

~'ctat luıvvetli bir rakip karı•· 
~ ta ... •e orta prktaki buaün· 
:'il~~~ da baıkadar. Bu ıe· 
~ tlltellicena aeniıin mü .. 
-~i ~- kabnuı Wi deiiJdir. 

:-rPte de taarraz eaaatll'. 

F UAA 

ihtiyarlar, suç 1 uya elin dert 
görmesin diye dua ediyorlardı 
Kuvvetli, adaleli vücudünün 

üst kısmını a'üşleyen dik ve eğil· 
mez gibi €Örünen ıbJr ba~ı ve gÜ· 
zd hatları çiçek denılen bir has· 
talığın gadrine u~raını, çopur bır 
yüzü vardı. 

Hakimin kıir§ısında konu§ur· 
ken onu görenler ı&uç işlemekten 
çok uzak. bir karıncayı ıbile ez
mekten .korkan bir jDNn okluğu. 
na yemin edeb.iltrlerdi. KuvvetU 
olu,unu hi9bir zaman jstismar 
etmediği an~~ılıyordu. Buna ra~. 
men ...• 

Hakim: 1 
- Bak oğlum ııen fU küçücük 

adamı dövmÜ!lsÜn? 1.. 
Diyfoce ona mülayemetini te

barüz ettirmek için verdiğim ıbü
tün sıfatları bırakıp içimde suçlu. 
ya karşı bir kin belirdi. 

Davacı yerinde oturan ha'kika. 
ten küçücük lbir adamdı. Boynu
nu bitkmü§. acınacak bir hal al
mt!ltı. Onu gören büyük bir zul
m; uğramış zannederdi. 

Suçlu yakıayı anlatmağa baş· 
!adı: 

- Efendim iben ayda ya ibir 
kere. bilemed.in .iki kere Kara· 
gümrüğe gider oradııJd üç •beş ki. 
racıdan 'kiralan .toplar ve evime 
'{önerim. 

Geçen gün yine oraya gitmiş· 
tim. Yalnız .mahalle ihtiyarlarının 
oturd~kları lbir kahve vardır, dö
nüşte ·oraya ıgirdim. Hem heaap· 
)arı yaparım ıbem <le .biraz dinle· 
n:rim. dedim. Boş bir masa eeç· 
tim, -oturdum. Tam hesapları ya_ 
parken kahvenin -havası ıbirden· 
bire değjtti. Son günlerini konu§· 
maktan ba;ka ıhiçbir §ey yapma
makla geçiren ihtiyar)aır sustular. 
Bu ıı;ükıit havasını kahve kapısı· 
nm çarpma11 'boz!i11. ı 

H&k.ian: 
- Sadede ,eel oilum. Edebi

yat yapma. Yakıayı !Anlat. dedi. 
Suçlu: 
- Bunlar nıüd~f aaya taalluk 

eder efendim. Müsaade edin de 
anlatayım. diye cevap verdi. 

mübarek, .c:Je.mez 'mi? 
Kafamı kaldırdım fÖyle bir bak 

tım. Lokma kadar adam. Bir ta
ne vursan yarı1t bo§a gidecek. 
Kafamı eğdim, jşime devam et· 
tim. 

- Ne baktın~ diye aordu. 
- Bana ırnı ıöylüyorıun? diye 

baktım, dedim. 
- Sana bakarsam ne olur ki? 1 
- Göze de yaaak yok ya, iı· 

terıen bakareın, iatemezeen bak
manın. 

- Bana lb•k. berı bakar deği
lim, bakar eenin babandır. 

- Hadi oif um sen ,mahalleye 
git, orada ımaballe çocuklarile 
oyna. 

- Mahalle çocuğu sensin. 
- Yahu git, Allah •§kına .i~ine. 
- Şuna da bakın bele. dağdan 

gelmi§, baidakini kovuyor. Bu
rası benim .mahallem, 

Arammla bu muhavere cere· 
yan ederken sinirlenmemek için 
kendimi zor zaptediyordum. Et
raftakj ihtiyarlar da. bu adama: 

- Yahu Sulu Mehmet !bırak 
onu yabancıdır. Eli~me, diye mü· 
daha.le etmek istiyorlarsa da o 
oralı otmadan: 

- Size ne oluyor be moruklar 
diye çtkı§lyordu. 

Arttk sabrım tükenmeğe ba§· 
lamıştL Yerimde duramıy-ordum:' 

- Sana. bir tane vurursam. 
dedim. 

- Ayf.. ,dedi. yave.§ vur. bir 
tarafımı lkıranıın. 

Delirmemek işten deiildi. Et· 
raftaki ihtiyarlar!n gözlerinden: 

- Hele ~una adamakıllı bir 
dCTs ver ki ıtadı damağınd1& ka1• 

sın, demek istediklerini okuyor· 
dum. Ayağa ıkalktım. 

· -Bana bak, dedi, iburası at 
meydanı değil, boy göstermek 
i&tiyonıan oraya 1ıit. 

Bir taraftan da vurmağa acı
yordum. Yarım porsiyon adam, 
neresine vurursunuz, §Una bakın 
bay hakim?. Yerime oturdum. 

- Senin sibilcri çok prdük, 
dedi. Bir et ~ul <la bor.her selin 
ıizi bir arabaya koplım. 

( , An~_oluda "VAT A-N,, ] 

Cennet, Dörtyol' dadır 
Yeni bir hagat kurmak niyetinde 

iseniz Dörtuoldan şaşmayınız 

Tanua'un senç ve deierli kaymak•ım 8. 

&iki (lsua) ıehrinin biraz ce· 
nubunda, İakenderin Miladdan 
evvel 333 senesinde üçüncü (Da
ra) yı yendiği ovanın kenannda, 
Gavur dağlarının çam ağaçlar!lc 
ıüalü yeşil eteklerine yaslanmıı 
altı bfo nüfuslu çok tirin bir kasa
ba... Her ev bir portakal bahçe· 
ıi .içinde ..• Önünde bereketli. ve
rimli bir ova da var ık.i İskende
run körfezi kıyılarına kadar uza
nıyor. Öyle cennet bir yer ki sı· 
caklar bastı mı, beş on dakika 
yürüyünce kendiniz.i Gavur dağ
larının mis kokulu çamları arasın 
da bulunıunuz. Ve bu çamların 
diplerinden kaynıyan pınarların 
temiz, hafif ve billur gibi berrak, 
buz gibi soğuk sylarile harareti
n.izi giderebilirsiniz. Canınız ba· 
lık mı iatedD İskenderun körfe· 
zinin ÇC§itli ve mobzul balıklarile, 
hususile :nefis mercan~an ve kari. 1 

desledle kendinize mükemme1 bir 
ziyafet çekebiUrainiz. 

Ya~an: Cemal Bardakcı 
Eakl ·Konya Valisi 

hat bir ömür geçirirler. ~ -
Burada da devlet baba He halk 

çok jyi anlatmış, kaynaşmış. 
Genç ve deierli kaymakam Bay 
Şevket Ekcrlc Belediye ve Partı 
reisleri elele vermi~ler, kasabayı 
jmar etmek, güzelleJtirmdc, kaıd 
topraklarını kıymetlendirmek için 
çalışıyorlar. Kasabanın elektrikle 
aydınlatılmasına teşebl:>üs olun
mu~. Kudret ıSUdan alınacak, tesi
sat (28) bin liraya ihale edilmi.-. 
Bir yeni belediye binası bir de 
mezbaha yapılmış. Harita ve i· 
mar planı için de belediyenin 
bu yılki bü~esine tahsisat kon
muştur. 

Ve mineJ.ıaraip ••• 

Sayın okuyucular bu küçük baş 
lığı görünce galiba Turhal taraf
lannda, bir kadına fil doğurtan 
rahmetli ve sevgili eeyyahımız 
Evliya Çeleıbiden bir fıkra nak
ledecesimi sanırlarsa aldanırlar. 
Benim anlatacağım hakiki bir 
vak'adır: 

Dörtyolda (Mecit) adında, o. 
tuz be.-, kırk yaşlarında fakir V'c 

cahil bır köylü varmıf. Bu adam 
yılanlar ve akrepler üzerinde mut 
lak bir hakimiyete sahip ..• Onun 

1 Sl'(4şi iCMAL 1 
Anlaşmanm 
gizli şartlan 

Yazan: M. H. ZAL 

H arpt• aonra AJmanya'nua 
bir adı da (Bü"" Avra· 

pa) olacakmq. Fransız, İta11an, 
lıpanyol donanmalan birleflirİ· 
lerek bu (Büyük Avrupa) mn 
emrine geçeeekmif. Bunım u
mum kumandanlığına da, taJ.ii 
Almanya tarafından, Amiral 
Darlan tayin edilecekmif. •• 

Son Alman • Franaız anlat· 
masının prtlan hiJa gizli tutu
luyor. Fakat bir 1nıiliz ıazete• 
ıinin verdiii maliimata söre, an. 
lqma prtlanndan biri de Ami· 
ra) Darlan'a Franıızlığa ihaneti· 
ne kartı, vaadedilen bu yaldızb 
oyuncakm11. 

Diier ileri aürülen ıartlara 
1relince; ve bunlar doıru iae 
Vichy Fransaıının ne kadar aciz 
duyduğunu ve ne kadar kolar 
gözü hoyanabileceiini ıöateri· 
yor. 

Al&as • Loren hariç olmalı 
iizere bütün Fransa boplblacak· 
mıı. Yalnız sahiller harp müd· 
detioce itıal altında kalacakmıt
Suriye ve Fransanın Afrikadaki 
müstemlekeleri (Büyük A vru. 
pa) nan emrine ıeçecek ve ba· 
tında bir Alman bulunacak bil 
heyet tarafından Avrupa nanu
na idare olunacalmı.., Fra .... 
tazminattan muaf tutulacak n 
bava bombardımanları yÜZİİD· 
den hasal olan zarar lnıiltereyc 
ödetilecekmiı. 

İnailiz ıazetesi aö~or, 
fakat öyle tahmin edilebilir ki 
iki milyon Franaaa esirinin _.. 
best barakılmuı da bu anla,..._ 
ya beibalde dahildir. Franazlar, 
bu esirlerin açbk ve butaWs 
içinde azap çekmelerine iiliil
mekle beraber bir aenedenberi 
ailelerinden uzak kalmaJanaa 
ve çocuk yeti,tirememeleriae ele 
aynca üzüntü duyuyorlardı. Bir 
Franıız'dan ıu aözleri itittim: 
«Biz zaten azhjız. iki milyon 
ıenç erkek, ailelerinden uuk 
kalır ve bir, iki sene hiç çocuk 
yetifmezae bu bal Framas mil
letinin yarı yanya hadım edil· 
meai demektir.> 

Alman. Franaz anlaflDUamn 
manzaraaı tunu ıöateri,.or ki 
F ranaazlar, yan badnnhk halin
den kurtulmak için Alıpanlar 
tarafından toptan hadan edil· 
meti ve hakiki Fraaaız varbjına 
veda etmeii tercih etmitlerdir. 

Bütün gün otuzdan fazla mu· 
hakemeye bak.mı§ olan hakim. 
insaf et ıde dcısa .k~ .eler gibi auç· 
!uya baktı. Mahkeme salonunu 
dolduran ihtiyarlaraa hakime bı
rak da anlatsın der .gibi !bir hal 
aklılar, suçlu devam etti: 

Artık el~ tutar yeri ıkalmamış
tı. Yerimden fırladun. üzerine 
doğru :gidince: 

Dörtyol, bu sene (450) 1'in 
sandık içinde ( 40) milyon por· 
taka!, on milyon limon, on bin 
kilo muz ihraç etmiftir. Bir ıal· 
lwn muz on kilo çekiyor. Her aal. 
kunda yüz elli muz var. Bir aal· 
kım iki liradan bet liraya kadar 
satıhyor. Meyvenin, sebzenin ,her 
türlüıii bol ... Nisanın ilk günlerin 
de ç".lek yedim. Koyunları yıldc1 
.iki defa kuzu)uyor. Ormanların
da y~j hızar durmadan çalışıyor. 
Adanaya. Kayacriye her aene küı 
Jiyetli odun, kömür aönderiliyor. 
Kurumuş portakal ağaçları maaa, 
takunıya olmak ,için Adanaya g~
diyor. 

Tanua'1m çabflran Belecli,.e reiai 

gönderdiğini ve bu tohumların 
dağıtıldığını öğrendim. himayesine sığınanlar bu zehirli ==============

- Gürültüden bcmen biraz 
sonra kalın bir aes duydum. Ba
şımı 'kaldırdun, !U ~üçük adam 
köşedeki ihtiyarlardan !birine: 

- Bana 'bak, ıdedi, kavak da 
uzundur amma gölge vermez. 
Hiddetle kalkan zararla oturur. 

Evvela ben bir -§ey yapmadım. 
Kaıpının önüne çıkardun. Aıkam· 
dan: 

Hani, cennette, insan her ak· 
lına geleni anında, önünde bula· 
cakmış derler. İşte bu hulya, Dört 
yolda bir hakikat olmuş. Tabjat 
her türlü nimetinden, güzellikle· 
rinden buraya bol bol lbah§etmiş. 

- Merhaba lbabahk. i§ler yo
lunda mı, iy.itlk aağhk, öyle ne 
baktın alık, diye ketenhelvacı 
ağzile ntll!b. 

İhtiyar Uthavle çekti. Hiç sea· 
lenmedi. Derken uzatmayalım bay 
hirkim, şu gördüğünüz davacı 
yok mu kahv_e içerainde sataşma. 
cfığı kimseyi bırakmadı, bütün 
ihtiyarlar onun §errinden susu
yorlar, ağızlarını açmıyorludı. 

- lnaan azmanı aen de, git 
dongine çat. diye ıbağırıyordu. 

Cevap vermeclim, o yine: 
- Ne oldu eanki bir elini kal. 

dır da görürsün. Ufak ~ördün de 
Karamuntel ecpeti mi zannettin, 
diye baimnca. bay hakim ne 
yaptığımı :bilmiyorımı. )'alnız 
onun arada -aırada: 

- C.n kurtaran yok mu. adam 
öldürüyorlar. diye ıbaiırdıiıaı 
duyuyordum. 

Cihan harbinden önce Dörtyol 
da ipek kozaaı da yetiftiril.iyor• 
mu.,. Ve haUt bu yüzden aenede 
on beş, yirmi bin alttn lira 'ka· 
zanırmıı. Sonraları türlü sebepler 
le bu karlı iş terkedHmiş. Koza
cılığı yeniden diriltmek makaa· 
dHe Ziraat Vekaletinin bu yıl 
(20-0) kutu ipek böceii tohumu 

Geçen aon baharda, Dörtyol
da. kırk ki~lik bir kooperatif tc§• 
kili kararlaştırıl.dığını ve Ba~elci. 
limizin de bu kooperatife girecek
lerini haibe; aldım. Kooperatif, 
kasaba yakınındaki bin iki yüz 
dekarlık boş bir arazi parçasını 
portakal bahçesi haline getire
cektir. Her aza, vereceği iki yüz 
elli lira muk!Wbilinde. sulanması 
temin edilmiş, aşıla fidanları di
kilmi§. etrafı çevrihni~ otuz de· 
karbk bir portakal babçeıine sa· 
hip • lacaktır. Bu arazinin bitişi· 
ğinde da-ha bir iki bfo dekarlık 
i~lenmemiı: toprak vardır ki hah. 
çc yapmak istiyenlere parasız ve. 
r.ilecektir. Beş on para biriktirebjJ 
mek bahtiyarlıilına ermiş müte· 
kaitler, hiç dü~ünmeden buraya 
gelip yerle~elidirler. Hem para 
kazar.ırlaı. hem de yetiştirecek
leri bahçelerde portakal ve limon 
çiçeklerinin .uha bir infirah ve
ren kokuları içinde mesut ve ra· 

hayvanların şerlerinden, zararla· 
rından maıun ve mahfuz kalı· 
yorlar. Bir parça bal veya tuz a· 
lıp Mecide gönderiyorsunuz ..• O, 
bunlara bir şeyler söylüyor. Ne 
söylediği belH değil. Öyle sanı
yorum ki aöyılediklerinin manası. 
nı kendisi de biLmiyor. Su bal 
veya tuzdan bir parça yedin.iz mi, 
yılanı, akrebi koynunuza alıp ya 
taıbilirein.iz. Çünkü onların zehir
lerine karşı muafiyet kazanmış 
oluyorsunuz. Mecit bu hizmetine 
karşı bir ücret de kabul etmiyor. 

für köy öğretmeni anlattı: 
Mekte2te ders aralarında hazan 
bir çocuk iki tane yedi, dokuz 
boğumlu akrep yakalayarak avu· 
cunun içinde döğüştürür diğer ço 
cuklar da bu döğüşü heyecanla 
ıeyrederlermjş, Belediye rei& de 
bu marifeti gösterebiliyormu~. 
okumu§ baldan, tuzdan yİıyenleri 
akrep, yılan eokmuyor değil, 
sokuyor. Fakat akıttıkları zehir 
vücude giremiyor. cilt üzeri.nde 
kalıyormuş. Dörty~lda görü,tü. 
ğüm yüksek mevki sahibi zatlar 
da 'bu hale çok de.fa şah:t olduk· 
la;ını söylediler. Şaşılacak ıey de 

Ben de tanıdıkları biridir diye 
pek aldtrmadım. Fakat biraz son
ra herif -geldi kafama ekşidi. Tam 
karşıma oturdu. Yazı yazdığımı 
sörünoee: 

- Al eline kalemi, yaz başı
na geleni, diye tutturmaz :mı? 

Ben de .ihtiyarlar gibi yaptım, 
cevap verme..rlim. Biraz geçti, he.. 
rif cevap alamazsa paÜıl'acak gi. 
bi idi. 

- Baban da mı katipti? Be 

Muhakeme bit.mt,ti. Delikanlı 
ufak lbir para cczaaına çarptırıl· 
mıştı. Fakat davacı salondan çı· 
kınca boynu !bükük savuşup gjt
mi~ti. Bu sırada :ihtiyarlardan ~İri 
genç adama yaklaştı: 

- Ellerin derd ogörmeein, de
di. Bıktık, usandık bu Sulu Meh· 
metten. herif l:>izim kahveye gİ· 
rince. köpeaiz köy diye değnek
aiz dolaşıyor. Bize etırı~ini .bı. 

rakımyor. Aman oilu!Jl een bizi 
ıık sık ziyarete gel, dedi. Oeli
kanh .bir §ey eÖY,.)emedi. Yalnız 
Sulu Mahmede esaslı bir ders 
verdiğinden ~emnun olmuş gibi 
gülümsedi. Koridordan ayrılırken 
muhakeme :başında ona karşı 
edindiğim kin zail olmu.-, buna 
mukabil ona ihtiyarların kurtarı
cısı diye bakmağa başlamıştım. 

- Şimdi söyle yavrum. 
Genç kızın omuzlarından bir elektrik ce

reyanı geçU, boğaundan boğuk bir hıçkınk 
çıktı. 

- Ban!l senin kuvvetinden biraz ver ab
la; ~evdiğim adamı sevmemek isUyorum. 
Bunun için ne yapayım? 

FA.zile Hanımın kalbi bir bıçakla yarılmıt 
ı;ıbi sızladı. 

- Ondan emin değil mlıin Kezban? 
- Hayır, onun beni sevmcaino lmkAn 

yoktur. O istese de bu kabil detlldir. Her 
şey bizi ayırıyor. 

Odada derin bır sUkQt oldu. lkial de kalp. 
terinin boğuk atışını duyuyorlardı. D1!781"ı· 

dan yaprakların hışırtısı geliyordu. 
- Senin dUrUst ve namuslu oldul'IJna ili· 

madım vardır Kezban. Senden taf&Uılt isle
mıyorum. Sırnru sakla ve mademki ayrı ya. 
şamağa mahkCUnsunuz. Onu unutmağa ça· 
lı!1· 

- Bu çok gUç bir ~ey ... Korkuyorum ab
la. 

- Neden koı·kuyorsun? 
- !{endi melanctlmln gevşemesinden, 

:.1ağlClp olmaktan, ona kendlslnı sevdlğımi 
gostermeklen ..• 

- Bunu anlarsa sana yaklaşır mı der. 
sin? 

- Buna eminim ... Hayır, bllnılyorum, hiç 
bir şey bılmiyorum. Yalnız onu sevmemek 
istiyorum. Bunun imkanı var mıdır? Soyle· 
yin ba."la. 

- Vardır, 

Mitat P.-rin 

TEFRiKA No. 50 

Yazan: Muazzez T ehıin BERKANO 
Fuile Hanımın scal sert ve bol'Uktu. Ö· 

tekj dünyaclan seliyormuş gibi Kezbanı U· 
şüttü ve ~aşırttı. 

Ağzını açıp blr sual 5onnadan ayni ses 
bu defa mustarip bir abenkle 5özUııe de· 
Yam etti: 

- Ben bir kJZ tanıyordum ki, Hmlm! bir 
arkadaşmın saadeti utnına sevdil'i adam· 
dan ayrıldı • .kendini :!eda etU. Kalbini çlfnc
dl, hislerini öldUrdU, gençken ihUyar oldu. 

- Onu unutablldi mi? 
- Hakiki aşk unutulmaz ... Teeellialnt bul. 

du. 

- Zavallı kim bilir ne kadar ıstırap çel<· 
mlştir. 

FUile Hanım, nefesi kesıliyormuş gibi 
doğruldu. 

- Çok ıatırap çekU, çok göz yaşı dokW 
fakat en sonunda sükOııete erişti 

- Nasıl? Bunun sırrı nedir? Bana da 
sliyler misiniz? 

- lr&d41 kuvveU ve iueU nefı&! 
- Ya. qk bunların üatilndo olursa! 
- O h&14e kendi•ııni mqıuJ ecleeek bir 

meyale bulmalı, onu uzaklaştrrmağa, ken· 
diııiDi awtmap. !ii&lıtmalJ. Metin vo Uim• 

kar bir kız, irade vo gurur kuvvetlle kal
bindeki sevgil'.J yenmeğo çauşu· ve yUzdo 
doksan bunda muvaffak olur. 

- YUzde on? 
- Ezilir, ötUr, fakat mağlOp olmaz, vic-

danının sesinden dışarı çıkmaz, vazifesini 
yapmış olur . 

Kezban doğruldu. Kalbine acalp bir silk-O. 
net gelmişti. Artık ıst:rabını duymuyor, so
ğukkanlılıkla dUşUnebihyordu. Ycrınden 
kalkmak içın bir hareket yaptıktan sonra 
vazgeçtl, tekrar diz .çöktü ve bu defa dur
gun bir sesle konuştu: 

- Sizden bir şey daha soracağım abla, 
buna da eamiml bir cevap vermenizi rica e
derim: Beni çok 5evdiğine kani olduğum 
bir adamla. evleneyim mi? 

- Sen onu seviyor musun? 
- Hayır. 

- O halde? 
- Çok şayanı hürmet bir kimsedir. Beni 

rlıeıut etmek için elinden seleni yapacatı· 
na eminım. 

- Yani sana iyi bir yuva hazırlıyacak, 

Eana hUrmet edecek, seni sevecek, btllUn 
maddi ihtiY-açlarUU temine çal'31acak, 

ğil mi? 

- Evet ... Bunlar mesut olmak için ki.fi 
Amlller defil mi? 

Flzllo Hanım mahzun mahzun gWünue
dl, elini onun bqmda dolqtırdL 

- Bir dakika gözlerini kap& Kezban. O. 
nun 5ana yaklaştığını taaavvur et: lşte ge
liyor, elini tuttu, ytızUntı ytlzUne yaklaştır· 
dı, dudaklarını uzattı, seni öpecek. 

Genç kız sinirli bir harekeUe doğruldu. 
Ellerini yüzüne kapadı, hakikaten bu sah· 
neyi yaşamakta imiş gibi heyecanla: 

- Hayır. hayır! Diye bağırdı" 
Onun bu hıyanı kaJ11ısında FAzlle Hanını 

kararını verdi: 
- O halde bugün lçın onunla e\·lenmene 

lmk4n yoktur yavrum. BUtUn ömrünce bed
baht: olursun. Biraz zaman bekle, kalbinde
ki ateş kUllensln, o zaman muhakemenle 
ve hislerinle onu tetkik eder, karannı verir. 
sin. Senin ıgibi hasaas bir kız için af)<ını 

başka bir erkt'ğln kollan arasına sığınarak 
ıınutmak kabil değildir. Hem 'kendine hem 
de ona yazık etmiş olursun. Haltl belki o
na düşman bile olursun. lnsan mantığı çok 
tuhaftır, Belki de onun seni 6evdJ#ln adam
dan ayırdığını dUşUnerok zavallı günahsız 

kocana kar~ı bir kin beslersin. Sevmediği 

adamla bir dam altında yaşamak bir kadın 
için cehennem azabından beterdir. 

Sustular ... Perdelerin arasından yeni do
ğan günün penbe Jftidarı silzUlmeğe b4Şla
mıştı. Kezban ya,·aş yu·q b~ı kaldırdı, 
FAzile Haıuma baktı. Yastığa gamillen bqı 

,(Adali wrl 

Doktor 

Digor ki 

Doktor ıözile meyvalar 

ERİK 
Baharda U\ alar ıı;ııunaya başla· 

) ınca Uk çiçek açan 'e rabuk mey
' e Hıren nebatlar arw.ınd:ı erik a· 
~ları göze çarpar. Y~il yapraklal' 
arasında birdenbire beliren ufak ye
şil erikler az zamanda bi\yti) erek 
ıuneşln ışıklarlle olgunl~ıp taze -.ıe 

sulu bir mey\ e halinde kenıale erer. 
ler. 

Erlklerln tUrlU tllrltl adlarla anı· 
lan pek çok re,ltlerl n.rdır. Clıud
ne göre ba:ıılan kücük bazdan btl
yük olur. Memleketimizde )etl.,en· 
ler içinde <"an, bardak, üryani, türbe, 
\e mllrdjim erikleri en meşhur oıa.
lıımdır. 

Olgun erlklcrla taUı olmau lrJe
rlndc (yüzde 20) Dlabetlnde ~kul 

ba\I olmalarmdaıı ileri gelir. Erikte 
(A) 'e (C) litamlnle.ri baluuma. 
WllJ itte de (B) \ltamlnl mevcaM;w. 
(Erik de mlibbn bir meyvemi imiş-) 

DiJe ODU ebemmiyetaiz görealeftı 

bu yemişin birçok memlekeUenlc ve 
bllbUlla Amerlkada çok bol olarak 
yeüı:tfğlal ve bu memlck• içla kay· 
metil bir ticaret me1al okluğ- .._ 
hrlatmak li:ınndır. 

HekintUk aoktuıadan erili te&ldk 
edenıek bu meyvenin vücudüa --. 
telif lfnu.lanm kolayl&ftmlıtıaı ve 
bu ı&ayede r.eldrleria vücuıtaa ~ 
rıya atıJmaaıaa yanlan etmekte ol
dutunu ıöril.foruz. Bundan dolaJ'ı 
romatım.ıılann, nlkrlallleria, ..,_ 
mar aertlltl çekenlerle \'e .........._ 

riDdea ..ıuaıa.ı olanların perba.hıriıl
de erik en münaıdp bir IDCQ-Yeclir. 
nazmı kolay, lcu.l'J.I ıüzeldir • ..._ 
aöktlirucü bir t~r g~. 

rue \f) olgun erik &alllaaaula ,. 
nine bo,a gltlea ,.e llıCılfMe ...._ 
bir DlC) \CıQir. 

Bununla berabfır erlfla karma da 
l~c laramaz dt>ğildir. Kura eri1t9 
boşa.f ı nofia olur. Erikten 7apıla1t 

naarmalat .;.e peıoıtlller bul memae. 
kr.tlerde çok reHç bullaat bir baldeo 
dir. (30 - 200) ....-. naUıtanada 

kuru erik nda ''flP sütte kapa&a. 
lıp ~ecek oluna buılakl&ra pmw
!fakhk verir. MiıımiD lnluMz ~ 
imanlara pek iyi t:elir. 
Gıda ve de,;a ınbi teelrlerl oaalıll 

rJji ehemmlyr.t.ı.b; bir Jlle7' e 11111 ... 
WiJd ........... lcıap eder. 

Dr ..... ......, 
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Beşizler sekiz yasına basıyorlar ıC Maziden Canlı Masallar J 
Kıskançlık güzünden.. .• 

( Yazan : ha• ...,il j 
1 Kanadalı beş kız da mes'ut olmak için her l. 

teY var: Şöhret, zenginlik, güzellik, zeka ... 

Burmalı sütun tılsımı 
lsfanbulda niçin yılan ve 

akrep bulunmazdı - Affedersin!~ , Bay ... Vapur kaç. nafile zahmet etmesın. Kabul etmi· I 
ta hareket edecek?... yeceğlm onu ... 

• Öğleyin, Bayan... - Niçin ~tizancığtm? ... 
- Demek, daha Uç saat var. Ne - Böyle lsUyorum-

yıı.pmalı? Şimdiden vapura gırmek - Neden? ... 
mümkün nıU? - Mademki bana hiç söylemeden 1 

- Biletlnız var mı?... kararlaştırmı~ınız... Mademki sen 1 
- F.:vct, işte... bana hiç sormadan mu\•afakat etmiş 

O halde gırebllırslnlz... sin, o halde beni gelip neden göre· 
TeşekkUr ederim, Bay... cek... Siz, ne yapacaksanız Bayan 

navan snzan; ı;1lvertedc. \•apJra ı oieytl ile kararla.ştırınız ... 
yUAlctılen rşyaya nezaret eden kap- - Fakat, SUzan ... Dinle beni ... 
tam selamladı. sonra Bandırma ile - Artık 'Clinleyecck ne kaldı-: Ar· 
btanbul arasında sefer yapım vapu- tık, istediğiniz zaman tatil yapmak
ran 'kamaruına indi. Elindeki göderl ta serbestsiniz. Ben de, istediğim gi
~antayı yatağın üzerine attı. Ayna· bi hareket edecC'ğım. Bugün gldece. 
nm karşısına geçli. Titreyen ellerlle ğım. Beis yok! Bu defa da yalnız se· 
başındaki şapkayı çıkardı, kumral yahat ederim. 
sac;l:ı.rını hafifçe düzeltti. Fakat, ll· Sermet, kansının pek asabi ve hır. 
tnon küfü rcngındekl güzel gözlerin· çın olduğunu bildiği için mUIAylma
de • kendini aynada seyreden bUtUn ne hareket ediyordu. Bayan Seyfiyi 
.g-üzel ve latif kadınların gözlerinde kıskanması kendisini 6e\'mesinden 
'lldu~ı glbı • samimi bir haz \'e ileri gelmiyor muydu? Mütcesslranc 
memnuniyet eseri belirml'dl. Asabi bir tavırla dedi ki: 
'ılr endişe ıle kaşlan ç:ılıldı, naslye· - Ah! Benim güzel Süzancığım· .. 
siııdtt keder eserleri görUlüyordu. Böyle birdenbire hiddetlenme. Git· 

Birdenbire, kamarada hUkUm su- meye karar vermeden en-el bir ke· 
rttn sükQttan korkmuş gibi bütUn recik Bayan Sey!i ile görüş. İhtimal 
'1lcudU tıtredi, hemen güverteye çık ki.. .. 
tı ,.e birinci sınıf yolculara mahsus - HiıUl bana onu mu söy!Uyorsun? 
yerde, hasır bir koltuğa oturdu. Rı'h· lstcmem... Kabul etmiy<'ct'ğlm. Sen 

ı tım 1a bUytik bir lmlabalık, bUyük kendisine söylersin. Annem hasta. 
: bir gUrtlltU vardı. Fakat SUzan, bun Beni bekliyor, gitmeye mecburum. 
'lıırı t;'ÖrUnUyor, işitmiyor gibi dalmış Eğer icap ederse tarafımdan maze· 
s-tızıerı Marmnranın 11nmUtenahi11. ret beyan edersin. Ben bugtln yola 
ğ1nde kaybolmuştu. O şimdi, ne bu çıkacağım ... 
orapın·un ı;Uverteslnde, ne Galatanın - Fakat, sevglUm, sonra hen ne 
rıhtnmnda idi. Yenlşehirdckl zarif yaparım. Böyle beyhude bir hiddet, 
ennde yaşıyor, kocaslle. ilk defa o- yolsuz harekeUe btltUn saadet evi. 
!arak dün \'Ukua gelen hfı.disenin te- mizi yıkmaya gönlUn razı olur mu 7. 
eirl altında inliyordu. - Ya 5yle mi? ... Demek yine ka· 

Ah! Nıçln böyle olmuştu? Neden bahat benim ... Ben yaptığımı bllml· 
bu mesut ömUı·den ı;ıimdl uzak bu. yorum. Siz hiç bir şey yapmadınız? 
ıunuyordu. O zavallı hasta kadını bekletmek, * , gUzel bir kadının hatırı için beni Uz· 

Bir gUn eV\•el, i«ıcası memurı~·e· mek bir şey değil ... Zararı yok. Ben 
Unc giderken, sokak kapısına kadar gideceğim anladınız mı? ... 
kendisine refakat eden karrıına do- SUzan. bUyUk bir hiddetle kocası· 
nereı· demişti 'ki: nın yanından ayrıldı, odasına kllpan-

Süza.n... Sana ı;öylcmeyi unut- dı ve kapıyı sllrmelcdl. 
hım. MUsaade almaktan vazgeçtim. Scrmct ne yapacağını şaşırarak 

Tatıl mUddeUnl yaz nihayetinde ya- bir mtiddet: <JUşUndi1. Sc\•gill kım:sı. 

pacağrm. nı biraz: mazur görmekle beraber 
- Nasıl, yaz nihayetinde mi? An· canı da sıkılmıştı. Niçin böyle bir

nmıln beni 'beklediğini ve hasta ol- denblre parlamıştı? Neden her şeye 
duğunu unutuyor musun?... yanlış mAnA \•eriyordu. Bir mUddet 

- Hayır!... Fakat kendisine tel. bekledi. İhtlmal ki SUzan, buhranı 
ça!la mazeret beyan ederiz. Ne ça- geçerek avdet edecek ve çocukluk 
re, bu aone ~e oldu. dan vazceçecektl. Onunla muUaka 

- Ah, Sermet ... Ne yaptın? ... Biz barışacağını fimit ediyordu. Halbuki 
bunu aramızda kararlaştırma • genç kadın, içeride konsolun gözleri· 
mıf mıydık? Unutuyor musun? Ev· nl çekerek. elinden şunu bunu düşü· 
lenmezden evvel annemle benim ta· rerek bUyUk bir gUrUlttl ıle hazırlanı. 
rafımdan dermeyan edilen birinci yordu. 
r;ıart bu değil miydi? Her sene ilk ba Scrmet; her ihtimale karşı SUza
harda müsaade alarak Bandım1aya nın asabı sUkOn bularak gitmekten 
annemin yanma gftrnlyecek miydik? vazgec;eceğlne hUkmettlğl için çıktı, 

Bıçare kadın her şeye razı oldu. Se· gitti. 
n~c bizi yalnız tıir ay görecek. Şim * di onu bundan mahrum etmek reva
mı? ... 

- Ne yapayım. SUzancığım ... Bu, 
bir mecburiyet Uzenne vflkl oldu. 
Bir fedakArlık ihtiyarına lUzum gör. 
dUm. Hıç şüphesiz sevgili annen bl· 
7.I affeder. 

Peki ... Fakat niçin?... Sebebi 
ne~... Tam gldeceğimız sırada \"8Z· 

geçmek neden icap etti? ... 
- Hakkın var ... Şimdi~•e kadar 

11ana söylemeye cesaret edemedim. 
Fakat ne yapayım?. tşte şimdi sana 
hakiki sebebini anlatayım. İdarl' l<l'ı· 
tıplcrinden Seyfi, bu sene ilk bahar 
tatili mUsaadeslnl kendisine bırak

mamı rica etU. Bilirsin ki ben mUsa· 
ade aldıkça o, benim vazifemi de 
yapaı-. Bu sene. aılece zuhur eden 
Cevkaliıde bir mecburiyet tlzerlne 
ılk baharda izin almak istedi. Bilır
sin ki Seyfi, direktörtln ·yeğenidir. 

Kcndlslle bozuşacak olursam hak. 
lı:ımda pe'k hayırlı olmaz. Hususile 
pek iyi bir adamdır. Bana karşı pek 
samlm1 ve dostane muamele eder. 
Hatırını kırmaya mu\'affak olama· 
dım. Bir de karısı ... 

Ha. •. İşte hakiki sebep şimdi an. 
ıaşıldı. İşin ıçine güzel Bayan Sey
flnln parmağı girince tabii mesele 
dqftşır. Şüphesiz onun hııtırı ıçın 

nrkadaşının teklifınl can ve gönül· 
den kabul ettin ... 

Aman, SUzancığJm! .. Nıçln böy
'e birdenbire hiddetleniyorsun? Dur 
baknlım... Daha katlycn karar ver· 
ınedlm. Arkadaşıma ilk evvel sen. 
den mu aade almak l(ızrm geldiğini 
söyledim. Seyfintn Bayanı da sen· 
den müsaade alınmasını söylemiş ... 

- Onu gördün, değil mi? .. 
Evet, bana teşekkUr için dal· 

reye geldi. 
SUzan, kocasının bu sözUnU işitin· 

ce fena halde kıskanmıf ve hldde· 
tınden titremeye başlamıştı. Serme· 
dl son derece sevdiği ıcın onun en 
küçUk bir Ş!'ylnl bile kıskanıyordu. 

Sermet. karısını teskin için ilrı.ve 

ltl: 
Her halde sen müsaade etmeyin 

ce bir şey yapacak değıllm. Seyfinin 
karısı gelip seni görecek ... 

İstemem... YUzUnU g-6nnek is
temem ... 

1'1 akat, ne yapıyorsun SUzancı. 
gım. . Bayan Sey!i pek nazık hare. 
ket, ediyor. 

Sana oyle geliyor ... Zaten o ne 
upaa şen bctenlrııln. İstemem ... Hiç 

Za.\•allı SUzanl Pek ehemmiyetsiz: 
gibi görtlnen şu lıadlseden o kadar 
muğber olmuş. kırılmıştı ki tekrar 
kocasına karşı zaaf ve aciz göster. 
mt:ye bir turlll gön!U kail olmadı. 

Her halde Sermedi kabahatli adde· 
diyor, işin içinde • evvelden beri kıs
kandığı • güzel Bayan Seyflnla bu
lunmasını hazmedemiyordu. Bu ha. 
yal sever ve asabi kadın, şu vakaya 
IUzumundan ziyade ehemmiyet ver· 
mlş ve işi vehminde bUyUttUkçe bU· 
yUtmUştU. '.Nihayet, her şeJ1 göze al· 
dırarak ilk trenle hareket etti. ŞI· 

mendif'erde. boğazına. bir şey tıkan
mış gibi teneffüs etmiyor ve Anka. 
radan uzaklaştıkça ıstırap ve endi· 
.şesi artıyordu. Hele İstanbula vusu
lilnde bUSbUtUn teessüre dUştU. Her 
şey ona yabancı. çirkin, soğuk ıgell· 
yor: ne yapacağını bilmeyenlere 
mahsus bir tereddütle bir dosta lh· 
tlyaç hissediyordu. Bununla beraber 
yine kocasına karşı mağlfıblyet gös
termemek için vapura vaktinden çok 
evvel girmişti. Ve işt'e şimdi orada 
ağlamaya soh derece mUsteıt, ne ya. 
pacağmı tayinden Aciz, hareketinden 
nadım bir halde dUşUnUyor ve derin 
bir kalp azabı ile merhamete şayan 
bir surette mustarip bulunuyordu. 
Bir dakika geldi ki ağlamaya başla
dı. Kendi kendine: 

- Ah! Ne yaptım Yarabbi! ... Ne 
yaptnn... Affet sevgili Sermedim ... 

Diye mırıldanıyor, ve korkusun
dan titriyor, hareketini gayri kabill 
af telAkkl ederek gözlerinden mUtc
madlyen ya.şiar dokO!Uyordu. 

* Bu esnada omuzuna bir el doku-
nunca titreyerek başını çe\•lrdl. Kar 
şrsmda kocasını görünce yerinden fır 
ladı. Bunu bir hayal sanıyordu. Aca
ba :rUya mı idi? Vapur hareket er-' 
mlş. bir hayli yol almıştı. 

Halbuki karşısında duran kocası 

idi. İşte onu elinden tutuyordu. SU· 
zan, ıı.cız. zayıf \'C ümitsiz bir tavır
la: 

- Affet beni Sermcıt .. Affet be· 
nl! ..... 

Diye diz çökmek lstcdl, kocası 

onu menetti. Genç kadın: 
- Götür beni ... İstemem ... Anne-

mi de istemem ... Kimseyi de iste-
mem... Senden bir dakika a:,Tı ya.. 
.şıyamam. Öldilr beni. .. Fakat bura
da bırakma... Benden ayrılma ... 

Dıyordu. Sermet mUteessfranc: 
- Ben de beraberim! Artık P'erl l 

GUncş yılının başı olan Nenuz 
şarkta baharrn da başlang-ıcı sayılır. 
Birçok dindar bu gUnU takdis ederler 
dl. Eski dinler Nevruzu kutlamak 
için kUlfetll birçok ll\eraslm tesbıt 

ctmlşlerdı. Ne~-ruz sabahı ufuktan 
doğan gUnc;ı arza yeni blr hayatm 
müjdesini getirirdi Toprak altında 

uyuyan ve uyuşan bUtUn rrıahhlklar 
• 01 gün uyanırlar. bUtUn h::ış..ır\!lcr 

l":ınlamrlıır, yeni \•e penbo b•ı- ~ilnc. 

rin ışıkları altınd3 hayattan nasip· 
lerlnl topı'lnnya başlarlar!i . Ncv
!"11zu mukaddes sayrı.a Qdet1 ls!Qml· 
:""ti kabul ettlkteı. sor.ra d~ Türkle· 
rın arasında yaşadı. Nevruz sabahı 

C lncş doğmadan cv·\'el uyanılır, evin 
Jört köşl'.'si olmnur, Uflenlr du\'arla· 
ra akrep duaları asılırdı. ÇUnkU yı

lan, çıyan ve akreplerin o giin yeni 
hayat bulduklarına inanılırdı. Nev. 
ruza bir nevi muhteremlik verme A· 
deli Osmanlı sarayında da bu hane· 
dan yıkılıncaya kadar yaşadı. Her 
sene hekim bıışılar padişahlara has-

Dünyaya me~hur olarak gel· milyon dolara yakın !bir servet hul.iye bile alınmadan beşizler 
mek kime nasip olmuştur, bilir toplanmıştır. Yani beşizlerden her gün yarım ~aat müddet .mc· 
misiniz} Kanadalı br~izlere ... Bir her biri fakir bir ailenin çocuğu raklı insanlara .gösteriliyor. Fakat 
batında be" kardeş olarak ilk olarak dünyaya geldikleri halde ancak kafe6 arkasından ... Çocuk· 
dünyaya gelenler bu çocuklar de. parmaklaı;:ını oynatmadan bizim !ar ziyarctçılcri ıgörmüyorlar ve 
ğildir, fakat sağ do~up !!ekiz ya· paramızla yiız binlerce liralık ıpa. kafes arkasından ~eyredildikleri
§ına kadar h<"P •birden sıhhat ıçin- ra sahibi olmu~lardır. Buna ıbeşi· ni bilmi,yorlar.> 
de yaşıyan jJk bc"izler -bunlardır. n.in de güzel, urif, ho,., zeki ol· Çocuklar bir batında doğmlı· 
Cihanı saran şöhretlednin hik.ıne. I duğunu da ilave ediniz. Bu hcş !arına ve bütün ömürlerini ibera· 
ti ~e budur. kızcağıza talihli denmezse kime ' ber geçirmelerine rağmen arala· 

Kafile halinde doğmak yüzün. denir} rında sahsiyet farkları belirmiştir. 
den şöhret kazanan bu çocuklar. Ana. baba ve karde~lerinin, Emilie be,.izlerin ·en sakacısı· 
28 m8,J.,sta, yani lbir kaç güne ka. beşiz:lerj :ırk sık ziyaret dmelerine dır. Karde"le~ine -daim; az.izlik 
dar yedi yaşını doldurup sekize: nıani yoktur. Fa:kat bera~er o.tu· ! vapar. Ma;ic dimağını pek çok 
basıyorlar. Artık Üzerlerinde do. r~m~zlar. Sıhhat ve terbıyelerınc kullanır, her §eye merak eder, 
ğumlarının hususiyetinden ileri hıç.bır meseleye vkarı~arnazl.ar. ~u , sua1ler ıt0rar. Jvonne çok konuş· 
gelen hiçbir zaf istidadı kalma· me:ıe~ele~de tıaglık bck~ılerını!1 kandır. Çabuk ahbap olur. Erkek 
mııJtır. Araya bir arıza veya kaza salahıyetı lhudutsuzdur. f·akat ış ziyaretçilere daha bu ya--.tan göz 
girmezse kendi yaşlarında her onlara da kalmıyor, butün Amc· süzer. • 
normal çocuk ~ibi uzun bir ömre rika kendini beşızlrdn vasisi sa· 
namzettirler. nıyor. GazetelerJe sık sık şöyle Anetle'nin hayali ~eniştir. Cid-

llk -dünyaya geldikleri zaman hücumlar çıkıyor: «Vakitli vakit. di jşlerden pek hoşlanmaz. Vazi
öyle olmamıştır. Bu be!J ç ocuk siz kızların resimlerini çek-tiriyor. felerini yarıda bırakır. Sebebi 60

• 

analarının, babalarının dinde lar, yabancılara seyrettiriyorlar, rulunca daima hazır bir özrü var. 
kalsaydı aralarından bir kaçı mut- ıı.inemalarını nlıyoflar. Bu şöhret, dır. 
laka heder olurdu. Fakat beşiz yabancılarla bu daimi temaslar Cecilie iyi giyinir, süsten hoş
olarak -doğma Kanadayı, hatta çocuk1arın terbi).esini bozacak. lanır. Şıklığa ve zarnfcte bayılır. 
'bütün şimali Amedkayı ayaklan- normal bir insan sıfatile hayattan Be~ ikız. adeta bir camekan 
dırdı. Bakımları içir: etraftan pa. zevk almalarına mani olacak.> iç.inde yaşıyor. Aksırsalar. ökaür-
ra aktı. Çocukların sıhhatine ve Sağlık ve terbiye bekçilerj he· seler Amerikada gazete sayfala· 
terbiyesine 'bekçilik etmek üzere yeti derhal Amerikanın bütün rına aksediyor. Fakat sağlık ve 
hususi bir heyet kuruldu, bu he· gazetelerinde re:tmi bir tebliğ terbivc bekçileri halka şunu va· 
~et çocukları sıhhi bir binayd neşrediyor: c:F otografc;ının ço. dcdiyorlar: Biraz daha büyüdük· 
yerleştirdi, tam sıhhi icaplara sö. cuklarla her gün bir saat vakit ten ve mektebe gittikten sonra 
re besledi. baktı, büyüttü. Ço· geç.irip resimler aklığı doğrudur. kızların arkasını bırakacaklar, 
cuklara 'hususi bir doktor, husu· Fakat ıbeşizler kendisini bir o.)un bunlar <fa 'her foşan gibi kendi 
si hastabakıcılar, hususi rnüreb- arkadaşı eayıyorlar ve resim nl· hususi hayatlarına sahip olacak. 
biyeler tayin edildi. dırmayı bir oyun addediyorlar. birer birer evlenerek başka ın· 

Beşizlerin resimlerini ve sine• Bu mesele terbiyelerine katiyen sanlar arasında izlerini kaybede· 
malarını satmak mukabilinde lbir dokunmuyor. Halka gelince dü- ceklcr. 

Neden bazı insanlar solaktır? 
Bazı kimseler solakhrlar, sol e lle· ııanyadan ha-:ladığını zanncdf'rlcr. 

rlle ~ görürler. Öll('eleri bunun ah!J· Kurunu\'U!il.adan bugüne kadar lıı
kanhk, sol elle ~a1 ışmayı huy edin. panyoiların bu ~porla m~ul olduk· 
mekten ileri l'Cldiğl l!iıutdmı,tır. Bu la rı \e bütün dün3ada yaJnı:t hpan
mesele Amertka filimi ve Kanada il· yol milletinin hc;yocım 'e ze\ k duy
mi eemlyettnln reisi Dr. \"ilson u:tun dukları, doğrudur. Buna rağmen, bu 
tetkiklerden ısonra solaklığın sade ııporun mucidi Girltlllerdlr. GlrltlUer, 
huy edlnnıekten, ah,kanlıktan lba· daha l\llladı İsadan e\"\·el boğalarla 

ret olmadığını ispat etnılştır. güreş eğlenceleri tertip edf~·orlannış. 

etmlı:tır. Ruscadan Ba.'fkircel e, Rus· 
raılan KorcyB<'aya \e diğer bunlara 
beıı~er llıgatlar haurlanmağa başlan 

mıştır. Bu arada çingene dilinin gra.. 
meri de yapılmı"tır. Bu işte So\·yet 
fillmJerlne miinen·er !:lngeneler de 
yanlnn etmı,tır. Yukarıda ismi ge
çen dil enstltllsUnUn kırk kl!JUlk az.a. 
sı arasında So,-yet Birliğinde ya'}ı· 

yan muhtelif mınetlerln müne\"\'erle. 
rl de bulunmaktadır. 

Harp gemilerinde ve 
kı§la larda tiyatrolar 

Tass ajamımın bildirdiğine giirA, 

ı 
sa tabıpl<"ri llo cerrahlar da enderun 
bllyüklcrin" \'e devlet adamlarına 
takdim ecH\ınck üzere cNe\'ruzlyo 
ııdlı bu· nacun yaparlardı. Bu ma· 
cunlar ıtlnnlı bir surette hazırlanan 
kepi.\ ra konur ,.e kapların tlstUne 
dC' 'Ncvru~u tesid eden cKulak.> adlı 
bir tobrtkname iliştirilerek padişaha 
ve ,·erilmesi !Azım gelenlere sunulur. 
du. Bu nefis macun Ak anbcr, 'misk, 
gülkurusu, tarçın kabuğu, gUI çiçe· 
gı, şekerci çöveni. kırmız böce~. ka
ranfıl, sandal ağaçı, hııvllcan, vanil· 
ya tozu, kalrnle, zencefil, pe:spaı;e, 

hindlstan, kişniş, ;;Ulsuyu, melek otu 
bRdcm yağı, civan perçemi, altln 
haşhaş beyaz şekerden yapılırdı. Nev 
ruz m<'rnslnıl bir Oğuz kolu olan Os· 
man oğuilnrına eski Tllrk dinlerin· 
den geçmişti. 

Bizanslı 1stanbullular yılan, çıyan 
akrep gibi zehirli hayvanlardan çok 
korkarladı. Onlar da bu gibi zararlı 
mahlQklann Nevruzda. uyandıklai't· 
na inanırlardı. tstanbulun yılanları 
ve akrepleri ~ok zehirli idi. Bizans. 
lılar her sene bu zehirli mahlOkl&rm 
yüztlndt'n sayısız: kUrban verirlerdi. 

Hayatlarını 8igortalamak için tı

lısrm yapmaktan b~ka çare bula· 
madılar. Suıtanahmet At meydarun
dakl burmalı yılan sütununu dikti· 
ler. 

Bu sütun dikilir, dikilmez surla· 
rm kucakladığı şehrin içinde tek bir 
yılan vo akrep kalmadr. SivrlsJnek, 
leylek, kara sinek gibi mtlziç mah· 
lQkları şehirden kovan başka tılsım. 
ıar da. vardı. Bu tılsımlar sayeıılnde 
şehir bUyUk bir emniyet ve huzur i· 
çlnde yaşadı. İstanbul Türklere geç· 
tıltten sonra şehin:le pek çok yılan, 

çıyan ve akrep gibi zararlı ha)"·an
lar görtl!Uyordu. 

Bizans dbkUııtUsU Rumlar TUrklc· 
ri şöyle muaheze ediyorlardı: 
.- Burmalı sUtun yıianla.rı, çlyan

ları, akrepleri şehre sokmazdı. Fatih 
sütundaki yılan baı,larından blrlsln1 
kır&ıt;ı için tılısını bozuldu. Artık bu 
şehirden hayır yoktur! Filhakika 
Bizanslıların tereddi yıllarında yazı. 
lan kitaplardan da istifade eden sey
yahınnz Evliya Çelebi ve Şemedanl 
Zade Fındıklılı Slileyman Efendi bu 
tılsım hikayesini kitaplarında anlatı 

yorlar. Evliya Çelebi l.stanbuldakl 
tılsımlardan on yedincisini yazarken 
şöyle söyler: 

cBu tılsım burma dirutir.Bıı direk 
Uç b~ı bir ejderha suretini göste. 
rip başının birisini bir Yeniçeri dl· 
liri kılıç ile bir vuruşta kirm~ır. Ol 
tarihte kısmen tılsımı bozulmuş ol· 
duğundan lstanbula yılan, çlyan ve 
akrep misali hayvanlar istila etmlı;I-

tir.> 

Başka bir menbadan istifade eden 
MUrlyyüttcvarih sahibi de tılsım hi· 
kayeslni anlatırken der ki: 

c!stanbulun harap zamanında bir· 
çok yılanlar peyda olmuftu. SükkA.· 
nına zarar veriyorlardı. At meyda. 
nına birbirine sanlmlf tunçtan bir 

VUson'a göre. dalma ttaf \'eya sol Zengin Yunanlılar Attna \ e bparta. 
ile çalışma., ibey:nln, sat nya l'lol ta- dan hu güreşlere geliyorlarmış. Hat.. 
rafının inkişaf etmeıılnden ileri gel· tA Yunan Tnltolojhlne alt e"erlerde 
mektcdlr. Dalıa bundan SO ~·ıl e\"\el de bojta ıtUre.-:lerinden bahııcdUlr. 
f"ransı:t Allml Dr. Gnuılole bt'lynln 1!01 Giritliler, Atlnahlarla harp edl'r. 
tarafının, \ikudün ıı&t taraflle bil· ken. yakaladıklan e"lr Atlnahlan, 
,·ıunta bağlı hulundufuau tı.-pat et- açlıktan kök~yen, deh,ete gelen bo
mt,tir. \'llson'un fı<bat ettitlne göre. faJara atıyorlamuş.. Roma 'hUkiim-
110laklarda daha dyade bt-ynln 11ağ darı Neron"un hrlstlyanlan anılanla-

yılan tılsımı dikildi. Bu tılsım icat e. 
Kızılorduda merkezi tiyat ronun te- dildlkten soııra tst'anbulda tek bir 

tarafı inkişa f etınrktedlr. ra. k urban ettiği gibi. Buı;iinkü ts-
l.'!i51nde.n bu sene 10 yıl bitmektedir. yılan kalmadı. Tt Kanuni Sultan 

... •• panyada Toreadorlar gitıl o zaman-

ııırd' Süleyman zamanına kadar e , 
yılan yoktu. Makbul 1brahln1 r• 

11
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bir gUn Atmeydanmda cirit o)'llıı 
yordu. Hasmına bir topuz atn'lıf,e 
Topuz kazaen tılsıma rastladı . 

)ıl• 
kırdı. Bundan sonra şehirde dl' 
!ar zuhur etti. ı!Akın sur harıclıı 
kiler gibi çok zehirli deg-merdlf·' d • 

Mütereddi Bizans nesli medeni ~ 
delerine, Tilrk işgalinden sonral<led. 
ktlntU rumlar da Türklere iftira 
yarlar. Ne eski Blzanlılar bU sUt1llct' 
tılsım olarak dlktfler, ne de TOflt 
yılanın başını kırmak suretUe e 
eser düşmanlığı ~·aplılar. 

* Jfi Yılanlı sütun, burma sUtu.n. J)t.s' 
sehpası, yılanlı tılsım, plate ~ 
adını taşıyan bu tunç direk rrl
slltunundan sonra Hellenlstlk ~.::ıııı 
ne ait eski bir eserdir. 2188 '-;.ıı 
bitiren bu Ahide 31 Yunan şeJlrl 
detin! ve Yunan birle.,ık ordul•:d' 
Salamın adası onUnde ve p1at_.!t 
İranlılara karşı kazandıkları tr" 
rln hatıralarını yaşatma.k için ,ıdı' 
lılan:lıın iğtinam edilen tunç! y-1 
d8killnıUş ve UııtOne de 3 aıtın • ,. 
1ı 3 metre kutrunda altın bir ı-:,r 
turtularak Delfldeki Apollon Jll ac' 
dine hediye edilmişti. Büyük &Jtl
tantin zamanında lstanbula I~ 
!erek Atmeydamna dikllmlftlt· uP" 
kapı Sarayı kUtUplıanealnde bul .pt 
ve 'OçUncU Murat adına ~ısn..11ıır 
nername adlı eserde ve Şehint-' .. , 
mcdekl minyatürlerde bu suo;,,. 
tlç ),lan ba.şı da görlllmektedit· _.ti 
nız yılanlardan biri.sinin alt ÇC1"' 

kırılmıştır. ti 
Hfinernamedeki mlnyaUirterd~ 

risinde Fatihin bu sütuna bir plJ 
attığı da temsil edılmutedit· ııtl 
Bizanstan kalan bfitnn eserleri~ 
ile muhafaza. ettiği için bir .,., 
lin baftru kırmak leQçUkluı0Jı11 .,,. 
termezdl. Esasen kitaplar da ~ 
bir Yeniçeriye ve Kanuninin ~ _,A 

İbrahim P&f&ya kırdırmak ~ 
tezatlara dilşmü~lerdir. , 
Yılanlardan birinin alt ~en-' 

zazıslılar zamanmda kmimıfU. ~ 
SUtun bu halile Osnuuılı iJS'•,,,,; 

tor'luğwıun inhitat: ve çöktınlll ~ 
!arına kadar geldi. Ve bu sır; r 
kırılarak A \TUpalılar taratın % 
.fll"lldı. Yalnı& bir bqın i)St ; 

İstanbul Asarıatika mUzeaınde t 
!anmaktadır. SUtunun latan~ 1 
çtrdiği ömUr 1600 yılı qmıfU'· f 
tun 29 burmadan mUte~ekkil "'f' 
klz metre kadar uzunlukta ~ 
abidenin mahiyeti 125 sene e I' 
ne kadar bilinmiyordu. Bugün 
nun yalnız bt>.\I metresi vardıf·:1~ 

t brahlm Hakkı KO::;il 

T ahan helvası nakled•" 
arabaların kontrolU~ 

Şehrimizde tahan helvası ~ 
bazı imalAthaneler tarafından ~ 
ve tc\'Zl 1.şlnde kullanılan ara~ 
\'e bllh:uısa helva konulan iÇ ı 
lannın 1,ltrenllecek ücreccde plf Jf 
tulduğunu hal.er alan EminönO t 

makamlığı, mınta! :ısı dahlli.Jld; 
IU(lan ima!Athaneı. reı rit bu ı' ~ 
kil vasıtalannın derhal gözdell ;.ıt, 
rilmcsinl Te pis tutulduğu. t•1~.d 
aykırı bir ı,.Ekllde bulundut;u S"'~ 
cek araba sahiplerinin cezai•~. 
masını alakadarlara blldirınlf 

Vazüc hususunda pek ha~ 
titiz bulunduğunu bildlğlnıız ..d 

nU kaymakamının bu arada. r
olduklan görUlen yoğurt )<a~ 
açıkta bırakıldıkları için U ~ 
deki k:ıyma'k 'llatıhlan konan y; 
ıa kn1ınlqan yoğurUan da, dl ~ 
nıızarlarmdan uzak tutnıaı11" 
dileriz. 

Ankarada yeni bir i~rn• j 
Haber aldığımıza göre, J.tl 1" 

Kavacık adıyla yeni bir meJ11 
yu çıkarılmıştır. Bu ıru Anl<ar' 
nnda Porsaklar köyililde bul1J11 
tur. Her tUrlil iyi evsafı oıduJIJ .,.ı! 
lenllcn bu içme suyu rağbetle 
lanmıştır. Membaın ımur-sı ,.,1, 
cuk Eslrg"eme Kurumuna veril 

Boga larla gure§me nereden 1 tar Glrıt.t~ de hlrtok gf'ntler boıta-
çıkmı§tır 7 larla J:üreşnıeıle miitrhıuısıs olarak 

yetı~1'1erd ır. 
Çok klm5CJer. çok alır ve kanlı 

11por olan boğalarla gürqmenln b . 

Hemen bütlin ~o,~-et garnizonların. 

da 'e ayni uretlc harp gemilerinde 
tı~atro truplan te,,ekkül etmiştir. 

i\l uayyen gtinlerde orduda. ukerl ma 

blyctte ,.e hatta klıblk eeıerler tem

sU edUmektedlr. 

Yarın Akşam ŞARK Sinemas' 

dönmek mUmkUn değil. MUsaade al
drm. Seni yalnız bırakmak isteme
dim. ÇUnkU senden ayrılmak bence 
mUmkUn değildir. Aramızdaki fark 
Haydarpaşaya senden dört saat son 
ra gelmekten ibaret oldu. Fakat bir 
daha. tekerrilr etmlyecek değil mi? 
Şimdi benden emin misin? .. 

$Uzan, kocasına minncttarane \"e 
ııevdalı nazarlarla bakıyor. Sermct, 
onun nazarlarında ebedı ve samimi 
bir muhabbetin bütiln eserlerini gö
rüyor, 'kendisini yalnız bırakmadığl
na memnun oluyor ve hayatta d:ıl • 
ma. berabeı· bulunmayı dUiUnUyor· 
du. 

Fuad SAMİH 

Rekor kıran şairler 
Japonyada şairlerin adedi, rekor 

t~kll edecek kadar çoğalmıştır. Tok 
yoda, «Kadın , ·e aşk» me,·z.uunda a. 
çılan «en gliz.eJ manz.wne» müsaba
kasına iştirak edenler '19729 manzu. 
me yazıp göndem1ı,ıerdlr. Bu yUz. 
den nıüşkU ''ıu.iyetc düşen ımlisaha
ka lıcyetinf', hu manzunıl'lcrl okwııa 

farı lı;ln tam dört sene lazımmış. 

Çingene dilinin alfabe ve . 
gramerı 

1\11111.ko' ada. So' yetler Birliğinde 

3 a.~ıyan milletlerin 'J azı ,.c lisanları 

enıttltlisü, ımn tienelerdc faallyctlnl 
arttırnnı,tır. ' l uhtclif dialek , .e il· 
sanların yazısını ' c gramerini t~ls 

Ktiltiirel sahada Kızılorduuun yük 

selmesl için böyUk gayret sarfedU· 
melde ,.e orduda teşckkill eden bu 

tiyatro kolektlfierlnden maada, bü· 

tün şehir trupları da. bütün Bllkeri 
kısunlarda aı;ker ve kwna.ndaalara 

muhtelif repertuvarlarda temslUer 
n:nneldcdirler. l''alnız g~en ı;ene 

so,·yet tlyatrolannın kışlalarda. yaz

lık ıuikeri karargihlarında, lıarp ce· 
milerlnde ,.e hudut mıntakalannda 

\'l'rdlklerl t em!>lller 30 bini 1>ernıek· 
tedlr. Seyahatlerinde 80\ yet tlyat
rolan, menılcketln en l!IOn noktalan. 
na kadar gitmektedirler. En çok tcnı 
slller C:ıak ı:arkta 'crllmlştlr. 

Şabaae bir J'l]dJz olu 

ZARAH LEANDER'i 
Rejlııör CARL FRA'ELtCJrla mulıtCl!}ml ve eııt8&lalz ~ 

KraliçeninKalb 
( M A R ·ı E S T U A R T) 

'UFFA S'OPEB FİLMTh"'DE takdimi milnaMlıetlle 

M0STESNA GALA d SAMBBssi 
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Gençlik ve Spor Bayramı 
Sevinçle Kutlandı 
(Bafı 1 incide) / / J 

~Hamdi Saverm idaresinde mey. 
ana gelerek yerlerini aldılar. Bu 

br~da ısporcular ve lıtanbuldaki r:.
1
en. ~erbiycsi miikellefleri de 

' erını almışlardır. 
d ~eydanı temiz kıyafetlerile 

0d duran l•tanbulun hu sençlik 
~r uııunu saat tam 9,5 da Vali 
c Belcdıye reisi Dr. LCitfi Kır· 

l ar anında lstanbul komutanı 
~ 1 

... Avni Akdağ, Parti idare 
'Yc!.J rcisi Reıat Mimaroilu, 
ıaarıf mUdıbij, Beden terbiyesi 

0 
~c~torü ve Beyo~lu kaymakamı 

a ugu halde teftiı ederek ıelim-
trı §lır. 

. Bu e.nada tayyareler meydan 
11~•ıındc uçuyor, her defasında 
k trıçıcr tarafından ıhararetle al· 
lfıınıyordu. 

a Bıından sonra Cümhuriyet abi. 
~ Caıııe bir çok çelenkler ~ondu 
it~ ltıeydanı dolduran binlerce 
ı-ı:r· de on bın1erce halkın işti· 
l:ı 1 c lıttklil marıı '6ylenmirtlr. 
d tı •ırada (Ören meydanındaki 
\ rete tanlı obayrağNTltZ yavaş ya. 
a~ çekilmiştir. 

, Uayrak çekme merasiminden 
, oııra lstanbul vah '\'e belediye 
~tıti. Dr. liıtf.i Kırdar: c:Aziz ve 
~~etern vatandaşlar, genç mek. 
~ er, ıilzel latanbul'un Hygı 
b~tr ha•kıı. .diye ıöze ba§lıyarak 
d ~ut~k eöylemiş ve bu nutukta 
~lftır ki: 
~f lıgifn burada ba~tan lba§a ~e· 
ııl, 'Ve hamaset destanlarile dolu 
,~ TUrk tarfüinin ibilyük günle. 
t.1, en bir.ini kutluluyoruz. 19 
tcS ~ ıerçı bir muharebenin yıl· 
,,~ mil, bn zafer gUnU, .bir !kah· 
it '~ın doiumu v_eya buna ben. 
~ r ~!r hldisenin vukubulduğu 
~un değildir: hepinizin bildi
~ı· gıbi 19 Mayıt sadece latan. 
, 1 dan ayrılan bir eeyıyahın Ana. 
\ u topraklarına ayak bastı~ı 
~r ~İlnclür; fakat bu aeyyahatte· 
ile tı. l rnlnl ve o yolculuğun ne. 
~·J iti.barile Türk milletinin ma
'-rı.:~•?b i üzerine doğan şafak. 
ltr·~ın şahifelerini ebediyet. 
~kadar aydrnlatacak bir ehem. 
~it et 'Ve azamet ifade etmekte· 
?~ Onun içindir ki 19 Mayıs 
\ k lllilletlnin kurtuluş ve 1stilt· 
~r (ıaharebeaine sirmck yolunda 

•ra.r günüdür.> 
~r'"·· D.iinyanıo en 'buhranTı ailn· 
tt11(it Türkiyeye sulh ve saadet 
!tal' crj yaşatan Cümhuriyet .ida. 
~ ş:;.onun başında bulunan Mil. 
~ llniz, kahraman asker ve 
~lU k <!evlet ad&mı lımet lnönü, 
tr il tnilletle beraber, ey genç· 

;:-1.e ıuveniyor! 
b1"1 enç mektepülerl Dimağları 
~lı~ 'tti1yle, bedenleri sıhhat ve 
il ıl tlle, ruhlan yılmaz bir ener· 
~ e ~~lu Türk gençleri. 19 Ma
'~ U •~n hamle, hayat, hareket 
~ 1 İrnrtııt günUnü~ür. Ruhlarında. 
Ilı ı 9•n. azim ve irade meı'aleaL. 
>~ Mayıa' ın büyük ateıinden 
l' llı\tak iatikbale doğru ilerliyen 
ı'ı\I n•a.illleri, dünyanın en buh
rrı,: ~\inlerinde, Türk vatanının 
tıı ~n.ı~.e~ ve jstiklali hakkında 
ıılirı .~k teminat olarak lnönü· 
d, .. ~0aterdiii yeni ıeref yolların-

,,ıı . l ç .. rurneie hazır pulunuyor ar. 
~~huriyetlmi.zin banisi, ebedi 
tır._ Atatürk'i.in mukadd ea ha. 
~ıı11~ Önünde tbim ile eğilirken 
"ııtı bıraktığı emaneti biçbir aar. 
'tl~\ u&ratmadan ilelebet yUk· 
~lltfac karar vermit olan İnönü 
tı... · •rını ıeevgi lle ıelamlıyo· ' 'il,, 

ı. V,ı· 
,. kc ~nin ıık e>k co~kun alkııılar· 
~lıtl~lcn nutkundan sonra kız 
~'cibırn mektebi talebesinden 
"t t c Utray, berrak bir acı 
~ tıllhtan gelen heyecanla genç· 
~il(! ilrtıına sade, güzel bir hitabe 

u. 
~il d 

,_ 'ii n an aonra sporcular namı-
'~ ~lan Seli.mi Akalın ahenk. 
'&rı,j r)ı •esi meydanı çınlattı . Se
~ ı....~•1, uıta bir hatibe mah· 
°"nl~ b.ir konuşuıla .~esin~ 
"~.:ta:k riizcl .ör1er .oyledı 
·~- -."-n 'b1r fantazi, bir zevk 
'ı8fj 'f Tilr'k rençliii ,için vatan 
4~•-...na esaalı bır hazırlık ol-

Q u •rılattı. 
~,j rnc hoparlör teru'batı pek 
'-~ \ırulmuıtu. Sesler hiç ak· 
~lı. C tam bir berraklıkla ak· 
lıtı11~ tçcrı aene meraaimde bu· 

111-111 fena tertabattan rahat11z 
N •r hoınutluk 8ö.ıerdiler. 
~~111ktan sonra binlerce Tü~ 
' 

1Porcu kıyafet ile takım ta
~111\Q "1.crrıleketin büyüklerinin 
~li\ ben ~eçtiler. Bunlardan bü
~ •tırı~r 4tısmı bu geçit resmine iyi 
ı~ı,td nmıııtı. Erkeklerden de, 

~ıtıl, 'n da bUyük 1bir inti. 
~dı. ~cçenler oldu ve çok alkış. 

-ı:.,~ ncak bütün mekteplilerin 
lcldl\ ';dan tecanüs rösterdiğini 
llıbaıı e Cft\iyeceiiz. ly.i huırlan· 
~I t ,.mektepler de vardı. Bu 
~tlan CÇJt resimleri bir elden ha
ltftlt 11

• iptidadan umumi bır 
\'t ınuayeneden gcçee, her 

halde m&ksada daha uyıun olur. R e.isicümhurumuz şeref tribü
Bunu .ııöylemekle ıaarfedilen him- nünde yer aldıktan sonra önlerin· 
mel ve hazırlıiın az olduğunu işa. de şanlı Türk bayrakları ve onu 
ret etmek jste.miyo ruz. Fakat takiben de Parti bayrakları dal
gördük ki bir kısım beden terbi· galandığı ha}de gençliğin geçin 
yoai muallimleri ayni malzeme ile resmi ba~lamıştır. Büyük bir inti. 
daha iyi ve muntazam eserler ya. zam içinde geçen ve takdir ile ta
ratabilmişlcrdir. Büti.ın mekteple- kip olunan bu geçit resminde lise 
ri ayni yüksek sevıyeye uygun ve orta okullar , kız ve erkek ta· 
görmeği gönül ıstiyor. lebelerini Gazi enstitüsü, yüksek 

Meraa.imden sonra mektepliler ı Ziraat enstitüleri, harp okulu tale
meydanı terkederken Atalürk'ün heleri ve onları da beden tcrbi
Samıun'a ayak basarken söylediği 1 yesi mükellefleri, imalatı harbiye 
cOağ ba mı duman alml!ı> mar· ve diğer spor te~ekkiilleri takip 
§ını ıöylemiıler ve orada topla· eylemekte idi. 
nan binlen::e halkı bir kere dahc. Gençler, stadı dolaşarak milli 
CO§turmuı1lardır. Şef in, yanlarında Büyük Millet 

Koca meydanın etrafında inzL Meclisi rei~i ile başvekil, vekiller 
bat tedbirleri, mükemmel bir su- ve parti genel sekreterlerinin bu. 
rette .İ§lemi§ ve binlerce halk bir. lunmakta olduğu şeref tribünü 
birini rahatsız etımeden merasimi önünde yerlerini aldıktan sonra 
seyretmiş, nutukları dinlemişler· bando İ!tiklal marşını çalmış ve 
dir. buna bütün gençlik ve halk kitle. 

ANKARA'DA )eri iştiriık eylemişlerdir. 
Ankara, 19 (A.A.) - 19 l\1a. Manzara çok ulvi idi. Binlerce 

yıs gençlik ve spor bayramı bu- halkın hep bir ağızdan ıöylediği 
rün burada en coskun tezahürnta İstiklal marşı dalga dalga bütün 
vesile vermiştir. l {er la raf. şehrin şehre yayılırken şıadın etrafında 
bütün caddeleri, resmi ve hususi bayraklar yükseliyor ve bütün 
binalar milli renklerle süslenmİ§ kalbler bir defa el.aha en büyük 
ve anayollar üzerine günün ma· şeflerimize Atatürk' e, lnönü'ye 
nasını ifadelendiren vecizeleri ih. teveccüh eylemiş bulunuyordu. 
tiva eyliyen levhalar gerilmiş bu- Merasimin bu safhasını Maarif 
lunuyordu. Vekili Hasan Ali Yücel'fo bay· 

Bütün Ankara halkı, bundan ramı açı§ nutku ile gençlik adına 
22 yıl önce Atatürk'ün. bizzat bir mektepli kızın heyecanlı hita. 
kendiainin yaratacağı milli kur· besi takip eylemi§ ve yine hep 
tuluş :hareketinin başına geçmek b irlikte «Dağ başını duman al· 
üzere Samsun'a çı kı§ının yıl dö- mı~~ mar~ı 5öylenmi~tir. 
nümünü ve y.ine onun Türk vata. * 
nını emanet etmiıı olduğu gen~]j. 
i\n bu güzel .bayramını kutlamak 
için yapılacak olan merasimin 
geçeceği 19 Mayıs stadını, civa· 
rını va yolları doldurmuş bulunu. 
yordu. Geçit merasimine ve be· 
den hareketleri gösterilerine işti. 

Ankara, 19 (A.A.) - Maari! Ve· 
kilı Hasan Ali Yücel, bus-tın 19 Mo.. 
yıs stadyomunda yapılnn törende a
şağıdaki nutku ile gençlik ve spor 
bayramını açmıştır: 

YUcc Mllll Şetimlz, ecvglli yurt· 

il 
taşlar~m. 

rak edecek gençlerle teşekkü e- Tarihimizin en karanlık de\'tlndc ı-
r1n önlerinde muzikalar olduğu şık ve hayat verici blı· sabah olan 
halde yollal'Clan geçi§leri süreku 19 mayısı kutlamak için bugün mcm 
alk)!larla takip ediliyordu. lekctln her yanında böyle toplannuv 

Saat 8 , 30 da başlarında Maa· bulunuyoruz. 
rif müdürü olduğu 'halde bütün 
yüksek okullarla lise ve orta okul. 
!ar içlerind en scçilm~ bir heyet, 
güzel bir baıhar havası içinde baş
lamış olan bu bayram gününde 
bütün Türk ıgençliğinin, bütün 
Türk ulusunun teJs bir kalb bağ
lılığı ile teveccüh etmiş bulundu· 
ğu AtaIUrk'ün ınuvak1ht kabuni 
ziyaret ederek ebedi Şefjn mi· 
nevi huzurunda tazim ile eğilmiı
ler ve kabre bir buket koymuş· 
!ardır. 

Biraz sonra da Milli Şef ismet 
lnönü muvakkat \kabre gelmi§ ve 
burada kendilerine intizar et
mekte bulunan Büyük Millet Mec. 
lisi reisi AıbdülhaUk Renda, Baş· 
vekil Dr. Refik Saydam, Ankara 
vali ve bcledye rci!i Nevzat Tan. 
istiklal marşı dalga, dalga bütün 
zurunda bet dakika eüren bir ta· 
zim vakfesinde bulunmuşlar ve 
birer buket -koymuşlardır. Ata· 
türk'ün manevi huzurundaki bu 
tazim vakfesini müteakıp Millt 
Şef 19 Mayıs stadyomunu 'Şeref· 
lendirmi' v! atadı dold uran on 
binlerce ıha1k tarafrnd an cand an 
tezahüratla karşılenmıştır. 

Darlan 
(Başı 1 incide) // / 

olunan mUstcmlekelerl iade olunur
sa memnun kalacaktır. 

«Fransa, Almanyanın lnglltereyi 
mağlCip etmcalne yardım edecektir. 
Suriye hava meydanlarından Alman· 
ların istifade etmelerine mUsaade et
mekle bu yardım tlllen başlamış de· 
mektır. 

cBu sebeple iki memleket arasın. 
da harp çıkması her gUn beklenmek
tedir. 
Mareşal Peten, Almanya ile iş 

blrııaı yapmakla beraber, İngiltere i
le harbe rlrlfmeyl istemiyor. Amiral 
Daı·lan tııe derhal harbe başlanması 
taraftarıdır. 

Vaziyetin naıul inkişaf edeceği he· 
nUz malQm delildir. Vlfl hUkQmetl, 
gazeteler vasıtaılle tnıııtcre aleyhi· 
ne bir dUtmanlık havaııı yaratmaya 
çalışıyor. Franııa içindekilerin ne Ci· 
kirde oldukları bilinmiyor. Fakat. ha.. 
rlçtekl Fransızlar bu anlaşmayı çir. 
kin buluyorlar. 

De Gaulle taraftarları, Darlan a
leyhinde ağza alınmaz sözler söylU· 
yorlar. Bunlara göre, Darlan chaln> 
dlr. Pcten de bunamıştır. 

Vlşfnln kararı Ameı ikayı tahrik 
ettiği için 1ngill.zler memnun görUnU
yorlar. Amerika bu anlaşmaya kız· 

gındır. B. Rooscvelt ,.e Hariciye Na· 
zırı Kordel Hul, bu kızgınlığa en •· 
çık bir lisanla tercUman olmuşlardır-. 

Sovyetler Birliği 
Berlin Sefiri 
Berlin, 19 (A.A.) - Sovyet· 

ler Birliğinin Berlin büyük elçisi 
B. Vladimir Dekazanof Berlin"e 
dönerek vaıifesine başlamı§llr. 

Vekil bugünUn kudslyctini uzun u
zadıya anlattıktan sonı a. sözlerini 
şöylo bitirmiştir.: 

Sevgili Tilrk çocuktan 
nu hazırlık günlerinden biri olan 

19 Mayıs gençlik ve spor bayramı, 
hepinize kutlu olsun. 

Tam bu esnada maraton kulesinin 
altından. gtlfilerdenberl atıcUerfml& 
tara.tından elden ele ulaştırılmak su
retilc Samsundan An karaya geth ilen 
ba:,Tağı havi mahfazayı getirmekte 
olan Ankaranın en genç atleti stn· 
da giriyordu. Yaşa sa.daları ile kar. 
şılanan bu aUetl ellerinde mıııt renk 
lerimizi ve Parti bayrakları taşıran 
diğer atletler takip ediyordu. «Ala· 
tUrktcn tnönUye~ scmbolUnU taşıyan 
bayrağı getiren genç doğruca 'erce 
tribilnUnc çıkmış ve bayı·ağı Mllll 
Şefe vermiştir. MllU ŞcC, bayrağı 
mııhfazasında.n çıkarmış ve halka gös 
termiştir. Bu hareket ayni heyecanlı 
tczahUrlere vesile oldu. 

Merasimden sonra Milli Şet, stad
yomdan ayrılırken halk gellşlcı inde 
olduğu gibl en içten sevgi tezahUrlc
rinde bulunmuşlnr ve bUtün gUzer
gAhta sUrekll alkışlarla karşılanmış
lardır. 

Irakta vaziyet 
• 

• (~ı ı incide) /-/ 
poları, kıtaat taha~şütıerl bombardı. 
man edtlmektedlr. Bağdada yakın 
bir hava meydanı İngiliz tayyareleri 
tarafından sık aık bombaı-dıman ve 
bir petrol deposuna ta:tn isabet kay
dedilmiştir. Yangın çıkmadığı için 
esasen miktarı çok azalmış olan Irak 
tayyarelerinin clddt surette benzin 
aıkıntısı çektiği anlafılmaktadır. 

Irak tayyarelerinin faaliyeti he
men durmuı:ıtur. 

Basrada vaziyet normal 
Basrada vazıyet normal tıale rel

mlş gibidir. Ticaret tekrar ba.şlacbğı 
gibi Irak zenginleri akşamları oto
mobil tene&zühlerlne tekrar başla.· 
mışlardır. 

Eııasen nefsi şehir dalma aUkQne
tlni muhafaza. etmiştir. Bundan böy. 
le de kargaşalıklar beklenmemekte
dir. İmparatorluk kuvvetleri her ta
rafta vazifelerini fevka!Ade bir mU
kernmeliyetle ifa etmişler \'C cUzl za. 
yiat vermişlerdir. Havadan nakltdl· 
len kuvvetler ~it Alinin kuvvetle
rini hezimete uğratmak ve zırhlı o. 
tomobU, top ve diler malzeme ele 
geçirmek sureUle çok cUretli hare
kat yapmıtlarcilr. 

lnıiliz kadın ve çocuklarUWt 

cesareti 
Irak kıtalan şimdi İngiliz hava 

kuvvetleri kampının top menzilinden 
çok uzağa çekilmişlerdir. 

lsyan zuhur ettiği zaman Habba· 
nlyeye nakledilerek bidayette Raşlt 
Alinin top ateşine maruz kalan İn· 
glliz kadın ve çocuklarının gösterdi· 
ğl cesaret ve metanet bUyllk bir tak
dirle karşılanmaktadır. Bunlar bu 
imtihanı nihai tahliyeye kadar hiç· 
btr zaaf eseri göstermeden geçirmiş. 
Jcrdir. 

Aziz Paşa Baştan başa tahrif Hess'in maksadı 
Kimmiş? 

İstanbul Divanı 
harbinin eski 

bir ôşinası 
«Tayyare ile Kahire" den :Caç· 

mak teşebbüsünde bulunan aabık 
Mısır erkanıhaı'biye reisi Aza 
paııa. Trablusgarp Jıarbinde, En· 
ver Pa§anın maiyetinde bulun· 
muııtur. Balkan muharebe&; çıkın. 
ca Enver Pa§a İstanbula sclmi;ı 
ve :kendisini vekil olanı.k T rab· 
!usta bırak ... ı§tı. Aziz pa;ıa, ordu. 
ya ait erzak ve eşyayı, mühimma. 
lı tamamile satmış ve Mısıra k aç
mıştı. Sonrııdan İstanbula gelmiş, 
askeri divanı harpçe idama mah. 
kum edilmisti. 

Fakat İn~ilizlerin tavassutu ti· 
zerine affolunmu§tu.> 

- Radyo Gazetesi -
[Mc;ırutiyetin itk zamanlarında 

da Osmanlı ordusu hizmetine 
girmİ§ bir süvari yüzbaşısı ıııfatİ· 
le İıtanbulda Auz.in ismi çok du. 
yulmustu. Tek gözlüğü ile kendi. 
ıine her tarafta tesadüf ediliyor, 
Kalem gazetesi eık sık karikatü· 
rünü yapmak veıjJclerini bulu· 
yord u. J 

Yarı yarıya 
uydukları 

örnek 
(~ı ı laclde) * 

lcketlerin yabancı topraklara 
sahip olmak gibi bir fikir besle
meleri hatıra gelemez. Nitekim 
vakUle Norveç, lsveçin bir par
çası iken Norveçliler ayrılmak 

arzusunu gösterince lsveç hU
küm eti, ordusunu harekete ge· 
tirecek yerde şu cevabı verdi: 
4:Hay hay, mademk i öyle isti
yorsunuz, bir tasfiye prot okolU 
imza edelim, olsun, bitsin.> 

Buna karşı İspanyanın haline 
bakalım: Dahili harplerden son
ra ayakta duracak halde değil 
iken, gözü dışardadır. Bütün 
Şimali Afrikaya sahip olmak, 
İtalyanın yerine geçmek, mUs
lUmanların hamtsi rolünU oy
namak hevesindedir. Şiddet e
sası üzerine idare edilen Al
manya ve 1talyada da devamlı 
ve muvazeneli bir dahili inkişa
fın temeli kurulamamış. bütün 
umum i hayata harici füt uhata 
ait hazırlık ve teşebbüsler bakı · 
mından düzen verilmiştir. 

Mütarekeden sonra memleke
timizde de tabii istidat, bu yol
lara gitmekti. Tazesi tazesin e 
yUz binlerce kilometre murab
baı arazi kaybetmiştik. T una 
boyuna kadar daha evvel kay
bettiğimiz yerlerin acısı ıçı

mizden çıkmamıştı, bu yerlerin 
eski halkı doğdukları yerlerin 

Burhan Belgenin 
bir sözü ne 

hale konmuş 
cD. N. B. ajansı ve Berlin 

adyosuna bakılırsa Ma lbuat U
~um müdürlüğü ba§ mÜ§aviri 
13üı.Jhan Belge, geçen cumartesi 
rünü, harp vaz.iyeti_ni gözden ge. 
çirirken lngihererun, orta şarkta 
fena bir vaziyette bulunduğunu 
ve imparatorluğun yıkılmak üze· 
re olduğunu l!Öylemiş. 

Halbuki arkadaşımız, lngilte. 
renin mağlubiyetinden değil, 
Fransa da harbe jıtirak etse bile 
Amerikanın yardımiyle mutlaka 
harbi kazanacağını söylemişti ... > 

- Radyo Gazetesi -
[Türk radyosunun ve Ti.irk 

gazetelerinin neşriyatının Mihver 
membaları tarafından tanınmıya. 
cak tadillerle tekrar edilmesine 
ısık sık tesadüf ediliyordu. Fakat 
radyoda söylenen bir sözün tama
mıyle aksinin işae edilmesine 
ilk defa olarak tesadüf olunuyor.J 

Amerika 

Sulhe hizmet 
olduğu 

bildiriliyor 
Ba..~ı 1. cide X X 

Bcrlln, 19 (A.A.) - Bır hususi mu 
hablr blldıriyor: 
Alınan muhtel!! haberler, gazete 

başmakaleleri \'e bunlardan radyo 
n~rlyatı, Hess'ın seyahatindeki ha. 
klkl maksadın bir sulh akdi olduğu· 
nu sbylcmlyc mUsalt bulunmaktadır. 

Kahırc, 19 (A.A.) - Hess Mdlse· 
ııl hakkında ilk hakıkl Alman aksU
IAmel!, Mısır hududunda esir edilen 
Alman askerlerinin ı!adelerlnden öğ
renilmiştir. Bu eslı'lerl isticvap eden 
İngiliz subayı Hess'in firarı hakkın· 
dakı dllşilncelcr arasında bUyUk bir 
tahalilf bulunduğunu ııöylerniştir. Na. 
zı partisi azası olan askerler bu hu. 
susta ileri .silrtılmüş olan muhtelit 
rcsmt tefsiı'lerl reddetmektedirler. 
Nazi partisine mensup olmıyan esir· 
ler ise Hess'ln tnglltercye sulh tek· 
lifleri gOtUrmuş oldugunu zanneyle· 
mcktedlrlcr. 

Bayan H ess m evkuf değil 
Berlln. 19 (A.A.) - D. N. B. A· 

jansı bildiriyor: 

Hariciye N 
1 Bazı ecnebi gazeteler Baya.n Ru· 

a ZI rı 1 dolr Hess'ln gOya tevkif edildiğini 
yazmıqlardır. Alman siyast mnhfılle. 

(Başı 1 lacldc) - · rinde bu haberin asılsız olduğu knU 
mahsus olnn harp malzemesi teşkil bır lisanla beyan edilmektedir. 
ettiğini 6Öyliyen Hull demiştir ki: 

Lord Gort 
El cezire 

Valisini ziyaret 
etti 

Cebclıtarık, 19 (A.A.) - Ccbellta· 
rıktakl lngillz başlrumandanı gene
ral Lord Gort, bu sabah, Algealraıı 
askeı1 valisi General Munos Oran-

Bu harp malzemesi, göndcrllen 
memleket tarafındıın. tesclllim edile· 
mezse ııeye yarar? Biz pratik bir 
milletiz. Bir işe başladığımız znman 
onu bltiı'irlz. Muvaffakıyetle netice· 
lenecck mukavemetlcrı emniyetimiz 
için esaslı olanlara harp malzeme51 
&"Öndermeği vazife edindik. Bu tc· 
fcbbUsUmllzUn muvaffnkıyctslzllğc 

uğratılmasına mlisaade etmlyeccğ1. 
mızl evvelce de aoylemıştım. Şimdi 
tekrar ediyorum. Fabrıkalnrımızın 

imal ettiği ve miktarı durmadan nr 
tan malzemenin onları bekllycnlcrin 
eline &"CÇmesinl temin etmek çare-
lerini bulacağız. des'I resmen ziyaret etmiştir. 

Mihver devletıcrlnln baı,lıca mak- Lotd Gort'un ziyaretini 28 mayıs· 
sntıuıı dilnyaya hl.kim olabilmek I· ta iade edcccklir. 
çin ev\•cla denizlere hakim olmaktı. ---o--- -
l)tlnyada hakka. karşı gostcrilcn ıs

tlhf nfa bir nıhayet veıınezsek yakın
da etrafımızın mütccavizlerle sarıl· 

dığmı göreceğlmız gibi bUtün blr 
kuvvete karşı bllfıil yalnız başıroı

za harbetmek mccburiycUnde kala· 
cağız.> 

Sulh prensipleri hakkında llk mU· 
hlm beyanatı yapan Hu!, demiştir 
ki: 

ı - Aznmt derecede ileriye götU· 
rUlmUş bır mılliyctperverllğtn tica
rete müfrit tahdidat tahmil ctmcsl-
ne mUsaade etmemelidir. 

2 - Beynelmilel ticaretin inkişaf 
cdeb!lmesl için beynelmilel ticari mu 
nascbetlerde fuk gözetmemek biı· 

kaide olmalıdır. 
3 - Ham maddeler ve ticari tm· 

Ua istisnasız bUtUn milletler tatarın. 
dan temin edilebilmelidir. 

4 - Ttcarl emtia. alış verişine alt 
beynelmilel anıa11malar mUstchllk 
memleketleri ve bu memleketler a
halisini himaye edecek 'ekllde tan· 
zlm edilmelidirler. 

Sobranya reisi 
Mihverin emrile 

istifa etmiş 
Londra., 19 (A.A.) - So!yadan bll

dlrildlgtne göre, Sobranya reisi Lo· 
go!otof'un ıstifasına, Seltlnlk dahil 
olmak Uzere Makedonya. ve bir kı
sım Arnavutluğun Bulgaristana ve
rilmesini istlyen Bulgar .Maksimalist 
lerl sebep olmuştur. 

Logo!otor, Uç gün evvel İtalya ile 
Almanyayı, Bulgarıstanın emellcrint 
Azamı dereecde tatmin etmedikleri ı. 
çln yarı kapalı bir şekilde tenkit et
mişti. Bunun l\zerlne Logofotof, mih· 
verin emrllc lııtlfa~'a mecbur Mil· 
mlştır. 

ispanya 
Kabinesinde 

Degişiklik yapılması 
muhtemel 

görülmektedir 
Madrld, 19 (A.A.) - General Fran 

ko'nun bir cmrlle matbuat ve pro. 
paganda müsteşarı Tovar, matbuat 
umum rnUdUı·U Ereılla ve Alicante 
valısl Rlbilla azledılmışttr. 

Öğrenlldlğlnc göre, hUklimct aza
sı arasında ycnı deflşiklık yapılmasL 

muhtemeldir. Ziraat nazırı Benjume,.. 
Mnllye Nazırlığına tayın edilecek, 
.Madrid Falanj şefi Mignel Primo do 
Riveı·ıı, ziraat nazırlığına getiril~ 

cektir. Eııkl muharipler teşkılatı şen 
Glron, iş nazın olacaktır. 

lslanbul -Edirne 
bisiklet yarışı 

Edirne, 19 (A.A.) - lstanbul - 1 

E<.'lirne bisiklet yarışı koşucularını 

istikbal etmek Uzere bUyUk bir halk 
kütlesi toplamnıştı. Edirne ile Hav
aa arasındaki yol bozuk oldutu için 
koşucular grup grup geldiler. Başta. 
12 kişilik birinci grupu, blrer ve iki
!fer dakika fasıla ile diğer grup veya. 
ınUn!erlt l<oşucular takip ediyordu. 

Yarışın neticesini tayın edecek o
lnn son vlteı ya1'14lnı yarım tekerlek 
farkla Esklşehlrden Nlzamettin ka· 
za.narak bu kısmın gallpliğini aldı. 

Teknik dereceler .şunlardır: 
ı - Nızameltln (Eskışehlr) 9 s. 

22 D. 
2 - Osman (Eııkişehlr) Yarmı te-

kerlek farkla. 
3 - Ali Ersoy (Ankara) 
4 - Halit (İstanbul). 
5 - All (Eskişehir) 

Habeş işi 
tamam 

- (Başı 1 lncitle) /il 
n~ Habeşistan Mral nıl.iplltine tayin 
olunmuştur. 

Amba Alagldc teslim olan İtalyan 
ku\'vetıerl yedi blndır. Buranın SU· 

kutııc Habeşistan ~eferı nihayet bul. 
muş demektir. Gerçi Djlma ve Gon
dar mıntakalarında el!n mukavemet 
ediyorlal"l!a da bunlar, ehemmıyetıl 
.ku\'vetıer değildir. 

c!ngllizlerln, şimdi scrbeet kalan 
kuvvetlerinden bUyük bir kısmını Mı 
eıra, Flllsllnc göndermeleri ihUmaıı 
ku..-vetıı'1!r.:t 

(Radyo Gazete.;i) 

Dalle işgal edildi 
Kahire, 19 (A.A.) - lnalllz Orta 

şark umumi kararglbının teblij'i: 
Habeşistanda, Amba Alagl'dekl İ· 

talyan kuvvetlerine yaralılarını top
lamak için tam bir gün verildikten 
sonra, bu mınlake.daki İtalyan kuv
vetlerinin heyeti mecmuasının tam 
tcsltmıyeti o gün vuku bulmaktadır. 
Esir mlktannın yedi bin kişi olacağı 
tahmin edilmektedir. Muazzam mik. 

hasretini taşıyarak aramızda 5 - Bcynelmllel mali mUesseııe-

ya§ıyordu. Macera' yollarına 

gitseydik halkın büyü k kısmı 
ilk h amlede bunu cazip bula bi
lird i, m acera fırsatı da bizim i
çin h iç ek sik değildi. 

!erin nizamnameleri ,.e mail anlat· 
malar esaslı teşebbUslenı ve bUtUn 
memleketlerde bu teşebbUslerln de· 
vanılı inkişafına. yardım edecek ve 
b!ltiln memleketlere refahlarlle telifi 

Amerika 
pusuda tarda. top ve malzeme de iğtinam. e· 

<Baıfl ı lile14e) •• dllect'kttr. 

Atatürk , t oprak ve ist ila has
talığı istidatlarına serbest mey
dan bırakacak yerde milli mi
sak hudutlarını mukaddes bir 
had diye tanıyarak Tilrk em
peryalizmine ait meyilleri kati 
bir tedavi ve tasfiyeye uğrattr ve 
alakalarımızı dahili inkişaf ü
zerine toplamağa çalı§tı. Bugün 
kil dahili kuvvetimizi, birliğimi. 
zl, zindeliğimizi AtatürkUn ve 
lnönUnUn bu salim ve uzak gö-

klibi! tıcarl usuller vasıtaıı!le tediye 
imkanr verecek tarzda yapılmalıdır
lar. 

Kızılordunun 
lıkbahar manevraları 

Moakova, 19 ( A.A. ) -Kı· 
zıl ordunun Leningrad, Ural, Har. 
kof, Odeaa, Kief, Tafkend ve 
Ba yka l askeri bölaeler indc ilk• 
bahar manevraları ba,lamıfhr. 

rilşlU siyasetine borçluyuz. zaman Amer ika kendi tarafla. 
Geçen gUn B. B itlerin bir rmda olur , İngiltere ve Fransa

nut kunda; Ata t ürkün menh us nın ileri dUşUnceli ıpartilerini de 
t alihe k a r§! açtığı mücadelenin kolayca kazanırlardı. Karınca 
ayni m evkide bulunan diğer gibi çah§mak istidadında bulu
milletlerc örnek olduğundan nan A lman ve İtalyan milletleri, 
bahis vardr. böyle bir sakin iş beraberliği 

Fakat Atatürkü yalnız ilk mil aleminde, silah la ve fütuhat id
cadele safhası için değil, bun· diaaile elde edebileceklerinden 
dan sonraki sulh ve emniyet çok fasla menfut ve nüfuz ka
siyaseti için de örnek alabilse- anırlardı, cidden de sevilirler
lerdi dünyanın manzarası b Us- dl. 
bütün başka bir şekil alırdı. O .Mihver devletleri, Atatürkil 
zam an mihver devletleri, yUz- ve '!'ü rk milletini örnek diye ka· 
lerce, binlerce senedenberi is- bul etmek sayesinde haksızlığa, 
tik lal içinde yaşıyan m eden i mil yolsuzluğa karşı mUcadele aç
letleri (yen i nizam) nikabı al- mak cesaret ve k u vvetini bul
tında zorla esir haline indirmi- muşlard ı r, fakat Atatürkün ör
ye çalıpcak yerde dünya yü- neğini tam manasile anlayıp 
zünde hiçbir zümre ve grupun kavrayamadıkları ve sonuna 
zorla ·diğerinin esiri halinde tu- kadar takip edemedikleri için 
tulmaması iddiasile bayrak açar tarihte bir da.ha ele geçmez fır
lar, militarizmin kökünden sallar kaçırmışlar ve kendi mil· 
kalkmasını ve dünya yUzUnde. letlerini ve bütün dünyayı hiç 
ki tabii servet membalarından manasız yere bugünkü felaket
bUtUn milletlerin serbestçe i!· lere sürüklemişlerdir. 
•Jfadc edebilmesini isterlerdi. O AJamet Emin Y AJ,.MAlll 

sonra Ameı·ikan polisi, gayri kanuni 
bir ,ekllde Amerikada ikamet eden 
bir çok Alman ve İtalyanları tevkif 
ctmı,ur. 

'!':c\'ybrkta pollslıı kahvehane ye 
lokantalara. yapmış olduğu ilk akın· 
lar esnasında yapılmış olan tevkif· 
!erin sayısı yUzlercedir. Mevkufların 
65 i italyandır. Amcrıkanın diğer 
merkezlerinde yapılmış olan tevkif 
miktarı meçhuldür. 

G eneral Clasett Çükina-e s itti 
Manille, 19 (A.A.) - Fillpln ada-

larındaki .Ameı·ika hava kuvvetleri 
başkumandanı general Clagett, dün 
aabah tayyare ile Hongkonı'dan 

Çukinge gitmiştir. 

Bundan sonra müstacel talebi Ü· 

&erine dUk d'Aost.a'un, refakatinde 
Giheral Rczzani ve genel kurmayı
nın bUlUn •ubayları bulunduğu hal· 

de yarın öğle Uzeri teslim olması ta
kan'Ur etmiştir. 

Cenup mıntakalarında kıtalarımız 
~6 mayısta Sclasclamanna'nu1 elli 
kilometre cenubunda mUhim bir de· 
mlryolu iltisak noktaııı olan Dalle'yl 
zaptetmlştlr. l\lu\•a!fakıyetle tele\'. 
vüç eden bu hareket neticesinde. iki· 
si albay ve bir miktarı kurmay su
bayı olmak üzere 800 esir aldık \'e 

iki top ve iki zırhlı otomobil iğtin&J1' 
ettik. 

Radyoda Halk şarklları talimi 

Dün akşam Sıvasın Bicosu 
meşhur oldu 

Dün akşam Ankara radyoıun· 
da Hk halk 1arkısı olarak (Biço) 
söylendi ve halkın bir aiızdan 
tekrar cdebilme•i için itina ile öğ· 
retildi. Defalarlft tekrar edildi. 
Bico mutlaka dillerde dolatacak, 
bu eenenin moda §arkı•• diye sık 
sık kulağımıı:a gelecektir. 

İşte Bico şarkısı: 
Bico ne'rden gcliyon ~ 
Harmanlrktan aşağı. 

Nakarat 
Dalla Bico. dahara Bico ! 
Sen de Bıeo. ben de Bico, heyi 
Biconun ellerinde, 
Çımeydim göllerinde. 

Nakaret . ...........•........•.. •.•.••.•. 

Bir çift güvercin olsam 
Biconun kollaruıda 

Nakarat 

·····••····•·······••··•• •••··•• 
Bico, evvela :bir ismi hastır. 

Sonra kurnaz. zc.ki ve beceriklı 
adam demektir. Sıvasta, elinden 
her iş gelen adamlara c:Bico> 
derlermiş. 

Bu türküyü, 19 3 7 de, Konser· 
\ratuvar muallimlerinden Muzaf. 
fer Süzen Sıveısla öğrenmiş ve 
notaya almıstır. 

Bico, Köroilu gibi muhayyel 
bir adamın ismidir. Köroğlu na· 
mına bır (ok türıktilcr, oyıualaı 
olduğu g bi Bico' nun da tiıİlu· 
!eri. oyu!lları vardır. 
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im kimle evlenmeli? 
Mlisabakas1nda okuyttcularımızın birbirine 

layık bufdukfaı-ı ke.dın ve erkekler 
~"""'·~ ........... \. '~·· ... • •.r 

Bay Samim Altınçark Bay Nejat Baygın 
2 t yru mdıuhr. De\ let fabrikalarından birinde ma· 

kine ıııUlıenclisldir. '.fnlısllinl Alınanyada yn,pmı,tır. 

A)cla iki JilZ lira alr~or. 11\tkat 1 tl.kbali parlaktır. 
Zeki, atılgan, bcccrikll bir ı;ençtlr. Taı:ralla. anne...,ı ' 'e 
lı.ı:başı 'ardır. 

23 :t'llşınıladır. Tah"lllnl Aınerlkada yapnuşhr. İkh· 
b!lt ıloktorudur. Milli Bankalardan birinde lktısat mü. 
şıl\ iridir. lhtı~as kııdro undan üç ~·üı; lira ık ret alır. 
;\füzjkten ıınlar. sos ete lıa)atını t1e\'er. Centilmen ,,.& 
e\ imli bir delikanlıdır. 

• 

11 

Bayan Mesude Dilli Bayan Birsen Gonca 
40 yw ımlnılır. Şl!Jmanca, kıı;a boyludur. i k i defa ev. 

lenm ,. iki kocası da öhn~tür. ;:;imdi bir apartman 

, .e iki dlikkllmnm iradne geçini)or. Bir erkeği meşgul 

edecek lmdıır ıtııtk .amı ' "' güler ~11Düdlir. 

19 yaşındadır. Bebek gibi gü:ıelcllr. Llsenln ıon ınnı
fındadır. HenU:ı a~ılnuunı:;;. l!laf ruhlu, teml:ı ahlAkh, 
hassas bir kız.dır. Piyano çalar. Güzel :reslm yapar. 
MUrebblyeslnclcn nlman<!a öğrenmiştir. 7..e~ln bir ba
b ı, annesi, bir de kUı;ük kardeşi vardır. 

Yukard:ı 29 ve 30 numaralı erkekleri görllyorsunuz. Müsabakaya 

iştirak edenler arasındaki ayrı ayrı birer ekseriyet her ikisine de 27 

numaralı Bnyan Birsen Goncayı uygun ve mUnas!p bulmuştur. Bu çop 

çatnnlık hakiki hayatta olsaydı son ı;özU ~7 numaralı bayan söyler, me

sele kapanırdı. Halbuki müsabaka şartlarına göre, ekseriyetin reyini 

.aynen tekraı- etmekten bnşka bir f}CY yapamıyoruz. Bayan Mesude Dll· 

lıye neden blr ekseriyet otuz erkekten b1rlnl mUnaslp görmedi. Hem de 

bir apartmanı, iki dUkkD.nı, bir erkeği meşgul edecek kadar tatlı dili 

ve etiler şilzll var. Acaba ilk iki kocasının ölQmU mU kendisini mUsa

baka hartcl bıraktırdı?, 

Müsabakada Kazananlar 
hediyelerinizi matbaa

mızdan aldırınız! 
Kim Kimle E \·lemnell ınüsa.ba.

kan1nda kazananların listesini 
U~n etmiştik. Gelip mük6.fatları

nı alanlar var, fakat hilla almı

yanlar da (Ok. Rlea flterlz, mü. 
kf1fatınıı.ı cellp alınız. 

1 

Dün Fener stadında mektep 1i1 er arasında 
spor müsabakalan yapıldl 

Halkevlerinde de 19 Mayıs gençlik ve spor 
bayramı büyük merasimle kutlulandı 

/ DUn öğleden sonrıı. Beyoğlu halke
vindo gençlik ve spor bayramı me
rasimle .kut1anmışür. Merasim, saat 
tam dörtte başlamı.ş ve gençler spor 
kıyafetlerik salonda bir geçit resmi 
yaptıktan sonnı. hep beraber İstik. 
lii.l marşı söylenmiş ve bunu mUtca
kıp halkcvi reisi Ekrem Tur 19 Mn· 
yısı teb:ırUz ettiren bir nutuk söyler 
mlşttı:. 

Bundan sonra gösteriler başlamış 
ve halke\<inin kız azaları çok muvaf
fak olan ritmik danslar yaparak bil
yUlt bir muvaffakıyet kazanmışlar
dır. Kızlardan sonra. erkek azalar da 
kız arkadaşlarından daha aşağı ol. 
madıklarını göstermişlerdir. 

Yapılan spor gösterilerinden sonra 
Beyoğlu lhalkevinin sene içinde ter
tip ettlğ'l 6}>0r mUsabakalannda ka
zanana takımlara kupa, madalya ve 
mUkafntıarı tevzi edilmiştir. 

dında İstanbul kız ve erkek Uselerl 
arasında tertip edfien müsabakalara 
saat 15,SO da başlanmıştır. Müsaba
kalarda. lstanbul Vali ve Belediye 
Reisi Doktor LCltci Kırdar, İstanbul 
Komutanı İshak Avni ve şehrin llerl 
gelenleri 1kı sahanın etriüını doldu· 
ran binicrce talebe velisi hazır bu· 
lunmuşlardır. Tam Uç buçukta me. 
rasimc başlanmış ve lstiklAl marşını 
mUteakıp müsabakalara geçllmiştir. 

Diln yapılan mllsabakalann derece
lerini yazıyoruz: 

100 metre erkekler: 

1 - Cezmi G. S. L. 11 3/ 10 
2 - Sezal H. P. L. 
3 - Kamran H. P. L. 
Kızlar arasında el topu atma : 
ı - MelAhat Kız Muallim Mekte

bi 48 metre, 
2 - Ertan İnönü lisesi 47,5 metre, 
3 - Nevzat Kız Muallim Mektebi 

41,5 metre. 
800 metre e rkekler: 

l - Eşref lst. L. 2,5, 6/10, 

Haydarpaşa ve Pertevniyal lisele. 
rl arasında yapılan maçta ta Hay
darpaşalılar hlklm bir oyundan son
ra 4 _ O galip gelmişlerdir. 

:Mllsa.bakalarda.n sonra bu sene de
rece alanların mükA.fatları t evzi edil. 
miştir. 

Eminönü halkevindeki . 
merasım 

19 Mayıs E;'ençlik ve spor bayramı 
dUn Eminönü tıalkevl salonunda da 
büyük merasimle kutlanmıştır. 

Evvel! tam saat 17 de Parti Villı.

yet idare heyeti reisi Reşat Mimar
oğlu bir kaç sözle merasimi açın~ 
ve bunu mllteakıp EminönU halkevi 
reisi Yavuz Abadan, bugünün k ud· 
slycUnl anlatan uzun blr hıtabcdc bu 
lunduktan sonra bu yıl içinde hnlke
vinin yaptığı muhtelif müsabakalar. 
da <terece alanlara. Reşat Mimaroğlu 

tarafından mUklı.faUn.rı verHmlştlr. 

Sporcu kız ve erkekler tarafından 

:V AT AN 

Anadoluda en güzel manasile 
dürüstlük yaşıyor 

Bir e'mekli memurdan gelen hoş mektup 
H. S. Birtek imzasile Bursa.dan 

şu mektubu atdak: 
ı~.rırbuıun ıtatıliy.esi hakkında 

hükumetçe ıgoSler~n arzuy.a uy
mak ma~adfle dstanbuldan ikalk_ 
tını, ailemle 'beraber ş.imdilik 
Bursa' da yerleştim. Burada •ba
şımdan ho~ lbh lh~ise geçti. An
latmadan duramıyacaiım. 

Bize Devrerrgiç suyu getiren 
bir köylü var. Uludağdan getir
diğ.i bu "uyun tenekesini on kuru
şa veriyor. Bir teneke -su ıbedeli 
olarak on ikuruş verecek yerde 
dikkatsizlikle yarım lira vermişim. 
Bunun katjyen farkında değildim. 
O akşam geç vakit adamcağız te. 
l~la geldi: 

- Beyim, dedi, haram 'kabul 
etmem. On kuruş yarine yarım 
lira ve11miş.s.in. Al paranı, helal 
et. Dikkat etmiyerek almışım. 

Kendisin~ bir kaç kuru,. hedi
ye etmek istedim: 

- Hayır, kabul edemem, de
di, senden bedava para almış gi
bi günah işlemiş olurum. 

Hayretten kendimi alamadım. 
Anaforun ve menfaatin her §ekli
ni mübah sayan maddi bir a lem
den uzakla~mı§ım da uhrevi kıy
metlerin hakim olduğu bir aleme 

Dikkatsizlik yüzünden bir 
tramvay kazası 

Dün sa.at on yedide Yedikule ile 
Eminönü arasında lşliyen vatmaı. 

Niyazının idaresindeki 54 numara •. 
tramvay arabası. lınrahordan geçer 
ken, Yeşlldirektc Kocaman sokağın. 
da Rasihln yazıhanesinde milstah
dem Osman, trnmvayın arka araba· 
sına atlamıştır. Osman bu şekilde a
sılı olarak giderken tramvay hattı
na çok yakın olan bir direğe yaklaş
makta olduklarını görmemiş ve '1ız
la gelen tramvayın olanca süratlle 
kafasını direğe vurmuştur. Osmal). 
kendisini kaybettiğinden ellerini bı. 

rakmış ve tramvaydan yere dUşnUş
tür. 

Bu düşme neticesinde Osman iki 
bacağından ağır surette yaralanmış
tır. Yaralı derhal Cerrahpaşa ha.S
tahancsine kaldmlmış ve tedavishıe 
başlanmıştır. Zabıta dikkatsizlik yU.. 
zUndcn vukun. gelen bu kaza hakkın. 
da tahkikata başlamıştır. 

Dün bir otomobil Devrildi 
Dün, şoför Ahmet Kızılözenin lda· 

resindeki 2462 numaralı otomobil 
Çı:rıığan caddesinden hızla. Bebek is· 
tikametine giderken şoför yolda ta
mirat olduğıınu bilmediğinden dik· 
kat etmemiştir. Bu dikkatsizlik yU. 
zUııden otomobil yolu tamir eden a· 
meleden Mustafa Akçaya çarpmış, 
fakat adamı altına almamak için 
direksiyonu kırdığından hızla gelen 
otomobil devrilmiştir. 

Bir tesadUf ve tallh el!eri olarak o
tomobllln içindekilere bir şey olma-

mış, yalnız arabanın camları kırıl

mıştır. Yaralı Akçay, tedavi altına 

alınmış şoför Ahmet yakalanmıştır. 

--o-

Ağaçtan dü§tÜ ve kolu 
kırıldı 

Diln saat ıs da SUleymaniyede 
Macar sokağında 102 numarada o. 
turan Mustafa oğlu 10 yaşında. HU· 
seyin evlerinin önUndekl beş metre 
yUksekllğinde duvara. çıkarak erik 
toplamak istediği bir sırada muva
zenesln i kaybetmiştir. Bunun Uzer!· 
ne çocuk sol kolu Uzerine dtlştUğUn· 
den kolu kırılmıştır. Yaralı HUseyin 
Şişli Çocuk 'hastahanesine kaldırıla
rak tedavi altına alınmıştır. 

Be§ yaşında bir çocuk 
balkondan düştü 

Şişlide, lı!eyva sokağında 29 nu· 
marada oturan Abdullahm kızı beş 
yaşında Gönill, diln evin birinci ka. 
tındaki balkonda oynarken aşağı 
sarkmış ve muvazenesini kaybede
rek dUşmUştUr. DUşme neticesinde 
Gönül başından yaralandığından Şiş
li Çocuk hastahanesne kaldırılmıştır. 

İstanbul - Edirne bisiklet 
yarı§I 

Çorlu, 19 (A.A.) - İstanbul • E . 

dirne blslldet yarışına işUrak eden 

yükıselmişim ,gibi gcld.i. T asihtc 
okumuştum: )'ine ıBur.ııa"ıda Or
han Gazi zamanın-da ~büyük kar· 
de§i Alieddin vez.fr imi~. O za· 
man vezirler ha!km davalarını 
hal ve faslederler.miş. .Bir kıöylü 
diğer ıbir ;köylüden <biT •tarla satın 
almış. Tarlayı ıçapaiarken ~ir küp 
altın bulmuş. Bu küp ahtnı otatla
nın eski .sahfüme götünuüş. cBen 
senden tvla aldım, bir küp altın 
çlktı, ibu .senindi;'> demiş. Satan 
adam da: «Hayır, ben tarlayı o l· 
duğu g ibi sattım. Senin lhakkın
drr'> diyerek kabul etmemi§. Ni
hayet vezire baş vurarak dava 
açmışlar. O da her ik.i dürüst 
köylüyü yola .getiremeyince: cNe 
yapalım, beytülmale kalsın• de· 
nıiş. Bunun üzerine halik Orhan 

Gaziye baş vurarak: «Beytülmal 

haram mal .kabul etmen dıye 

ve~re dava açmışlar. 
Ben bu su getiren adamcağızın 

da o devrin nesli olduğuna bük-ı 
rnetmekten kendimi a ıamıyaca· 
ğım. Büyük şehir lerde yaşarken 
dünyanın madd ıleştiğmden ~ika
yet ededz, fakat bence dürüstiü
gun. namusun, fedakarlığın ve 
mertliğin en güzel şekıUerj haıa 
A nadoluda yaşıyor. > 

Kaynar su ile haşlandı 
Knsımpaşada Tahtııgazi sokağın· 

da oturan Taıa.t oğlu dört yaşındaki 
Ali annesin1n kaynatmakta olduğu 

.;amaşır kazanından dökülen kaynar 
JU ile haşlanmrştır. Çocuk derhal 
)işli Çocuk hastahanesine kaldırıla

rak tedavi altına alınmıştır. 
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Soldan aftu: 1 ~ Blrblrilc lAUfe 

etmek 2 - Taharri etsek - Bir uz
vumuz 3 - lşve • Nota - Büyük tıış 
4 - Müsabaka 5 - Bir ibadet şek
li 6 - Şikllr • İptida! bir ayakkabı 
7 - Bir ktımaş 8 - Kara parçnsı, 
• Döl 9 - Kurum • imdat isteme 
10 - Kale duvarı • Otlak 11 - Ava· 
re - :N'efcr . 
Yukarıdan Aşağıya: l - Şöhret -

Bir çiçek 2 - B ir nakil vasıtası • 
Bir vapurumuz 3 - B ir hayvan • İs· 
kambil renklerinden; Nota. 4-Blr Is 
kambil kağıdı • Kalın ses 5 - Söz -
Nekes 6 - Bir Ttlrk unvanı 7 -
Sıfat edatı 8 - İplik sarılan şey -
Amca 9 - DUzen - Marangoz fdetl 
10 - Bir meyve • İğreti verme 11 -
Başın sUslerinden - PüskUI. 

DONKV' BULMA<JANIN HALLI 

Soldan ·ağa: l - Futbol - Uçak 
2 - Ara • Asmara 3 - İn • Dram 
4 - Ufaktefek 5 - Lale - Er 6 -
Aramak - Do 7 - Emniyet _ Çit 
8 - Ummak • Mor 9 - 1rae • İkna 
10 - Fak • Hurç • Et 11 - At - Sap 

- dk. • 
Yukarıdan Aşağıya: 1 - Fasulye 

- İfa 2 - Ur • Fa • Murat 3 - Ta· 
salnnmak 4 - Kerime 5 - tt - Aya 
- Ha 6 - LAne • :Mektup 7 - Fiııt 

8 - Umde • Miço 9 - Çark - Çok 
10 - Ara • Edirne 11 - Kamarot -
Ati. 
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I" T. il BANBASl 
Küçilk 1'asarnıf IIe!aplan 

Kadıköydeki spor 
müsabakalara 

DUn KadıköyUndc Fcncrbahçe- sta. 
2 - Cevat, Bölge sanat okulu. 
3 - Ahmet Kabataş lisesi. 
800 metre ' kızlar anısında: 

koşucular buradan geçtikleri vakit, 
müzikli spor hareketleri yapıldıktan aralarında 110 kilometrelik mesafe 
sonl'a merasime nihayet verilmiştir. 

1941 iKRAMiYE PLANI 

Abone Ücreti 
l'ü;rklye daJılltncJe: 

6ayhk 

%7 o lilO 

l - Saibe E. K. L. 11 9/10. 
2 - Süheyla, E. K. L, 

3 - Saadet, Çamlıca. lisesi. 
l'Uksek Atlanın ~rkekler : 

ı ~ Selim İst. 1,65 metre. 
2 - L. GUner İst. 1,60 metre. 
3 - Cevat, G. S. L. 

4 - İhsan Pertcvnlyal. 
200 ıınetre erkekler: 

1 - Cezmi G. S. L . 23 7 /10, 

2 - Sezal H. P. L. 

..3 -~ .H. E. L. 

t'ATAll Guetell 
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Uzerlnde yapılan kısım mUııabnkasın

da, Eskişehir tayyare fibrlkasından 

Salih, bu mesafeyi 4 ııo.a.t 10 dakika· 

da katetmek suretile birinci geçerek 

arkasında bulunan 21 .koşucu ile bir

likte ve süratıe Edirneye doğru yo. 

!una devam etmiştir. 

Çorludan geçerken Ankara, Eski· 

şehir. İstanbul ekipleri noksansızdı. 

lar. Yalnız iştirak eden 29 koşucu a · 

rasında dört tanesi abandone elmiş· 

tir, I 

KEŞİDELER: 4 Şubat. 2 Mayıs, 
ı Ağustos, 3 lkinclteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

l 941 iEromiyereri 
ı adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 > 1000 > =3000.- > 
2 > 71>0 > =1500.- > 
4 > 600 > =2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

35 > 100 > =3500.- > 
80 > 50 > =4000.- > 

300 > 20 > =6000.- > 

~~ [);j~[IT~ 
KOMP~(MELE~~ 

Tercih : Sizi aldatmıyacak e rı doiru hakikat ita-relidir- -'u1ı11! 
ve emek istemeden tavuk suyu ile mamul b ir komprime, rıı 
olduğunuz kaloriyi ve huzuru temin eder • 

BÜYÜK BAKKALİYE MAC AZALARINDA 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadi• 
sini mümkün kı lacak olan yüz tuvaletine bigane 
kalmışlardı r. Kadınlarda dikkat edilmesi pek mühim 
olan nokta: Cildin incelik ve taravetini ebediyen 
muhafazad ı r. 
Seneler, bin bir vazife içinde çalışan ve yorulan 
genç kadınların biaman düşmanıdır l ar. Bedeni ve 
dimaği yorgunlukların neticesi guddeler elastiki· 

yet ini kaybederler ve cildde (Leke ) diye t avsif edi· 
len avarizi {Rüzgar ve güneşin de tesirile) husule 
get iri rler. işte bu gibi halatta ve bu gi bi avarize 
karşı Krem Pertev ; Terkibinin kuvvet ve kudreti 
sayesinde -cildi besler ve harablden kurtarır. 

Yüz blnlette kadmm teerübe ~ttlğl ve aevdlklerlne tavs1~ 
d en h ali kalmadığı Krem P ertev n e glinde yapılacak S - 6 dai't 
kalık blr ma ajın ne p bl harikalar yarattığını pek kısa bir ı'' 
manda siz de muter lf olacaksınız. Krem P ertev'io yarım nsıt~ 
beynelmilel şöhreti ası1ı;rz değildir. Ondan is tifade ediniz. 

Devlet 
Muhammen bedell 14.500 (on dört bin beş yUz) lira. olan'~ 

kompresör ve bir adet hava. vinci 27.5.941 salı güntı saat 15 t.e JC&pJ" 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında. satm alınacaktır. 

Bu ı~ girmek iStiyenlcrin 1087,50 (bin seksen yedi lira elli k~ 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayın ettiği vesikaları ve te 
lerini ayni gün saat 14 e k adar komisyon reisliğine vermeleri ıtız~ 

Şartnameler parasız olarak Ankarado. Malzeme ld:alresindcn. 
darpqada tesellQm w &8Vk 'efliğlrıdcn dağrtılacaktır. (8579) 

•
-·· . .. - - DOK.TOB w tr • Dr. ıs. d• 

TABANTO Çl,BUT 
Clldlye ve ZUhreviye !f&i~ 
msı Beyoğhı 'Yerli Malla? ..,I' 
zan kal'!}• roda P Oflta •_o_..; 
köşesinde M eymenet ap~ 

DABlLl BASTAl.IKI.AB 

(lıılide n Barak) 

M0Tl8Alllll 
Tünel Şahdeğinneni Sok. No. 5 

Tel. 4.9206 

Tel : 4WS 

2 cleıı 6 ya kadar 

i?-70 > )552 

Fbıı• YERi Kıymet! 

2886 Mercan Fuat Paşa caddesinde 
kilin eski erkanı harbiye bina. 

758 
40 

sınm enkazı. 7584.- Llrıı. _.,ııe 
Yukarda adresi ve WsilAlı yazılı enkaz rıçık arttırma usu.-

peşin P!lJ\8. ile satışa. çıkarılacaktır. .tfl' 
İhale 27.5.941 salı günü saat 10 dadır. Müzayede sırasındn 'ıtı!1' 

bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde teminat akçesi derhal nti~ 
mıyarak ihale kimin uhteslne icra edilirse teminat akçesi ona 
ettirilecektir. '# ~ . 

İsteklilerin pey akçesi nilfus tezkeresi ve Uç kıta fotoğrafı~ l ~ 
liktc bildlrilen gUn ve saatte .şubemiz emlllk servisine gel:~~ ~ 


