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Ecnebi j 

rnuhabirlerin Tasarruf bonoları 
Yanlış tefsirleri 
Caıetelerimizde çıkan her 
~alının hükumetin ilhamı 
Ülerine yazıldığını sanan 
;ıcnebi muhabirleri aldanır
ar ve karilerini aldatırlar. 

\'llları: Ahmet Emin YALMAN 

6 nüme gelen her ecnebi 
ki muhabir soruyor: «Tür· 
d.Ye,_ esaslı siyasetini dcğiştir-
81 ~ı? Hüseyin Cahit Yalçın-ın 
lülltiye işine icabında karışmak 
si Z~ınundan bahseden makale-
nı nasıı tefsir etmeli?> 

1~endi kanaatime göre kendi
)rj ~e. §U cevabı verdim: c:Tür
~e nın muayyen prensiplere 
de Yanan siyaseti bu prensipler
~ ayrılmaz, fakat Türkiye'de 
teı ı~a~ her yazıyı hükumetin 
lak~~ı üzerine yazılmış diye te
\> ı etmek büyUk bir hatadır. 
b:z~~arımızda şahsi kanaatin 
h Yük bir payı vardır. Hiç şüp
ç~ ~ok ki milli siyasetin esas 
z;.. 

2flerinde hepimiz beraberiz . 
..,: at bu beraberlik ısmarlama 
s Y~A~ zoraki bir şey değildir. 
ro.7~ kanaatlere dayanır. Sa
~ kanaatlerin ise dar kalıp
~U UYtnası mümkün değildir. 
\t §terek olan son gayeye falan 
h eya filan yoldan gidilmese dat: faydalı olacağını dUşünmek-
8e Ve yazmakta vatandaşlar 
~besttirler. Bu serbestiliğin de 
1>l naatlerimizin açık ve samimi 
~ ltıasında büyilk payı vardır. 
~~n veya filan cihetten bir 
llı ZUru dokunsa bile esasa ait 
tu.enfaat ve faydaları bu mah
aı.ı tun zararını herhalde fazla-

e karşılar.> 
l1a ~enılcketimizdeki fikir cere
llı lllaıının harice yanlış akset
~ ~ınesi ve yanlış telakkilere 
~ ~nırunası için ecnebi mu· 
ha bırlerin bn:r.ı esaslı noktalar 
fa kkında ~ıyömlaplması çok 
t~dalıdır. Bizde sansür yok
hak Dünyanın esasları davaları 
l(ı kında hüki!metin, bizim ma
tıı ~atımızdan ilaha geniş olan 
~: Utnatın:lan \:e irşadından 
l\tı~ade etmek için vakit vakit 
tıı ara•ya gitmeği ve hükumet 
ttı e:kezne teması muhafaza et
la egi vazife biliriz. Fakat yazı
u:~ızı her vakit kendi mesu
u:~ltniz altında, kendi kanaa
l'Q' ~ze göre yazarız. Bazan biri
E..e lıın veya diğerimizin bir his
ll.ıt "~!a sabit bir fikre kapıla
tııU o~~üyü şaşumamız .a:uma. 
taıı ın~undUr. Fakat bu gıbı ha
hat~rüşleri veya değişik içti
htık hükumete mal eden ve 
da bÜtnetimizin siyaseti hakkın
beb· Undan manalar çıkaran ec
l:ıırı1 ?nuhabirleri mutlaka alda-

ar. 

l'i~akit vakit Avrupa gazete1e
tl'~ e . §Öyle fikirler görüldü: 
tıı Utkıye falan ve filan yeri em-

ihtiyaridir 
Bunun ~ılifına düşünceler 

yersiz ve minasızdır 
Ankara (Bqmubarririmiz

den) - HükWrıetin ihracına 
Büyük Millet Meclisinden sa
Ialıiyet aldığı kısa vadeli Ta
sarruf bonolan muamelesinde 
tasarruf kelimesinin geçmesi 
baa:ı1annda yanlıı zehaplar ba
sıl etmiıtir ve bankalardaki 
tasarruf mevduatının herhanıi 
bir kıammm sahiplerinin arzu 
ve ihtiyanna bırakılmaksızın 
Tasarruf bonosuna çevrilece· 

Almanya 
Bir muhabire gore 

halk inkisar 
içindedir 

Hastalık artmış, 
gıdalar çok fena, 
maneviyat düşük 

Harp uzadıkça 
hoşnutsuzluk 
artmaktadır 

Nevyork, 22 (A.A.) - Nevyork 
Post gazetesinin ve Overscan News 
o.Ja.nsmın muhabiri B. Hcnry Vnu· 
ghan, Alm nyayı 'baftan bqa aU. 
eden bir anket yapmıştır. 

B. Henry Vaughan ezcümle diyor 1 
ki: -Almanlarla yaptığ"ım bir çok şah. 
st temaslar neticesinde vardığım ka· 
naate göre halkın bUyük bir kısmı, 
resmen söylenenler ve propaganda 
tara!rndan teyit edilenler hi!Afına 

B. Hitler ve kendisini çevirenler hak. 
kında derin bir inkisara uğramıştır. j 
Gestapo'nun faaliyeti, parti teşkilA.· 

tının cebir ve tazyiki neticesinde 
muharebe saflarında vahdet görW· 
rnesine rağmen Nazi rejiminin ba
şındanberi B. Hitlcr ve etrafının bu 

(De,·amı Sa. 5, SU. 1 de) ( ] 

Tasoz, Smendirek 
Bu ada ·ar Bulgar 
kıta/arı tarafından 

işgal edildi 
Sofya, 22 (A.A.) - Bulgar 

kıtalarının bu 11on günlerde Ege 
denizinde Semendirek ve Taşoz 
adalannı i~al ettikleri resmen 
bildirilmektedir. 

1 

ğine ihtimal Yerenler lektük ı 
olsun bulunmuıtur. 

Türk maliyesi daima emni-
yet esası üzerine iJ görmÜf, re· 
jime daima tasarrufu leJ'Vİk 
edeedc yollar tutmuıtur. Bu 
slı'asetin manasını kavrayan 
her vatandaf bu yolda bir dü
ıüncenin yeri olamayacağına 
derhal hükmetmiıtir. 

Bu mesele hakkında Mali
yemizde salahiyet sahibi bir 

B. Eden 

Parlamentoda 
bir suale 

cevaben dedi ki: 

"Vişi hükümeti 
eğer harekatımızı 

işkal ederse 
Askeri planlanmızı 

bütün Fransaya 
teşmil ed 3Ceğiz,, 

B. Eden 

Londra.. 22 (A.A.) - B. Eden 
Avam kamarasında sorulan bir sua. 
le cevaben ezcUmle demiştir ki: 
Eğer Vichy hükftmeti düşmanla 

ilAn edilen işbirliğini tatbik ederek 
harbi sevk ve idaremize zarar ve
recek veyahut düşmanın harp•gay
retıne yardım edecek bir harekete 
kalkar veya böyle bir harekete mü
saade ederse, düPjmana nerede bu-

(Devamı: Sa. 5, Stl. ' t.e * 

zatın fikrini sorduk. Dedi ki: 
«- Pek mahdut miktarda 

vatandaılara bile böyle bir dü
şünce girebilmiı olmasına hay
ret ediyorum. Kanun Meclis
ten geçmiıtir. Bugünlerde 
neırediJecektir. O zaman gÖ· 
rülecektir ki; Tasarruf bono
larına ittirak ihtiyari olduktan 
bafka kanun hazırlanırken bu 
yolda anla§ID&mazhklar uyan· 

(Devamı Sa. 6, 81. 4 &e) X 

Fransa 
Paristeki ecnebi 

diplomafar Vişiye 
göndariliyor 

Çünkü Fransanın 
merkezi artık 
Paris değildir 

Von Brauchitsch ve 
Alman maliye nazırı 

Parise gittiler 
Berlin, 22 (A.A.) - Yan res

mi kaynaktan bildiriliyor: 
Alman Hariciye Nezarltinde 

ogrenı dığinc gore, Pariate bulu· 
nan bütün ecnebi diplomatlar 
Vic}cy'ye gİ1ımeğe davet edilmiş
lerdir. Alman merıkezinin siyasi 
mahfillerinde bu davetin sebebi 
olarak Fransız hü1dimeti merkezi. 
nin artık P-aris değil, Vichy" nin 
olduğu ileri sürü~mektcdir. 

Marepl Brauchitsch Pariate 
Par.is, 22 (A.A.) - Ofi: Al. 

man orduları başkumandanı Ma
re~I von Brauchitsch dün sabah 
tayyare ile Bourget'ye gelmİ§· 
tir. Mareşal tayyare meydanında 
F ransadaki işgal kuvvetleri ku
mandanı General von Stupnagel 
tarafından selamlanmıştu. Von 
Brauchitsch yanında General 
Stulpnagel olduğu halde, kendi
aine selam reemi jfası için gitmiıı 
olan ihtiram kıtaııını teftiş ettik
ten sonra Parise gitmi~tir. 
Alman Maliye Nazın Pariate 

Paris, 22 (A.A.) - Almanya 
Maliye Nazıı:ı. Kont Schwerin von 
Kroaigk, Alman makamlarile gö. 
rüşmelerde bulunduğu Brüksel 
den, bugün, Parue gelmiştir. 

Yet sahası diye ilan ettiği hal
~ CDevamı Sa. 5, sn. a de) /X/ 

~~================================ 
Ankarada Halk sinemasında yangın 

Sinema ile Ulus refikimizin kagıtları 
yandı, insanca zayiat yoktur 

Ankara.. 22 (Telefonla) -
Bu ak~ Ta. handaki eski isrnile 
Halk, yeni .ismile Klüp sinema· 
sında saat 6,5 matinesi devam 
ederk~ bir yangın çıkmıştır. Q. 
pera.tör her nekadar çalışan sine. 
ma 1maıkinesini durdurarak tutu· 
şan bobinleri aşağı atmı~a da 
yangının önün·Ü almak :kabil ol• 
mamıştır. Aşağı atılan bobinler 
binanın altındaki Uluş gazetesine 
ait ambara düşmüş ve kağıtların 
tutu~asına sebep olmuştur. 

Birdenbire yangın büyümüpe 
de vaka mahalline tam vaktinde 
yetişen zabıta ve itfaiye kuvvet· 
!erinin ye.rdımile yangı!Un daha 
fazla büyümesine rrıani olunmuş. 
tur. Bilhassa zabıtanm derhal ve 
büyük bir itidal içinde vaziyete 
hakim ol:nası büyük bir heyecana 
dü!f!llÜŞ olan seyirciler arasında 
insanca. zayiata mani olmuştur. 
Yangın- neticesinde Ulus' a ait am
barla sinema ıbinası tamamen 

:y:anmı~tır. 

Kiloluk ekmek 
Üç şehirde 950 grama indiriliyor 

ihtiyaca göre ekmek almak serbes 
Ankara, 22 (A.A.) - Tica

ret Vekaletinden tebliğ edilmiş· 
tir: 

gramdan c950> graana indiril
miştir. 

Bu şehirlerde ekmek fiyat)arı 
yeni tutı}"a göre mahalli beledi· 
yelerce yeniden tesbit ve tenz:ı 
cdiJ.ecek tir. 

...._ Arniral Darlan kim baba? 
~ ...._flngiltereye darılan, Almanyaya do2'rulan. Amerikayı darıl· 

, ran1ayı daraltan adam oilum. 

Gıda maddeleri istihlakinde 
halkımız tarafından gösterilen is. 
raftan kaçmma suur ve temayü
lüne istısadi ölçüde bir jmkan te. 
min etmek maksadile şimdilik 
Ankara, İstanbul ve fzmir şehir
lerinde bir ekmeğin tarttsı bin 

Bu tedbirle vatandaşların, jh
tiyaçları nisbetinde ekmek satın 
almaları hakkı tahdit cdilmiıı de. 
ğildir. 

• c 

' ,, .~ 

~ ~ .-:., 
• 

Bir Alman tayyaresi paratütçüle ri bınlkıyor. Y ukanda kötede: l' ere inen Alman paraıGtçüler 
derhal mevzi alıyorlar. Apğı kötede: Paratiitçülerin kütle halinde atlaYJtı 

Fas 
Almanlar buramn 
idaresini ellerine 

almışlar 

Hür Fransızlar 
cenubi Suriyede 
harekata başladı 

Bir Fransız alayı 
hür Fransızlara 

iltihak etti 
Bugünkü Londra radyosu, Al. 

manlar tarafından Fransız Fasını 
e'e ~eçirmek için yapılan bıı te
§cbbiıstcn bahsetm,fa•tir. 

Ilfr müddettenberi, turist sıfa_ 
tile Fasa gelen Almanlar lıuranın 
idar,.sıni ele almışlardır. Eğer bu 
haber doğru ise Almanlar, gaıbt 
Afrika)"a ayak basmı~lar demek· 
tir. Bunun Vişi hükumetinin m.ı· 
vafakati olmadan yapılmasına 
imkan yoktur. 

Almanların Fasa yerleşmeleri
le Cebelitarık ve Dakar tehlike 
altına düşecektir. Amerikalılar, 
Dakarın mihverin eline geçmesj
ne müsaade etm.iyeceklerini söy_ 
!emişlerdi. 

Almanların, Faşa yerleşmeleri. 
ne, Dakar kapısını açmalarına 
karııı Birlefik Amerikanın ne ya
pacağı merakla sorulmaktadır. 

Fa.ata, Almanların bir darbe 
ile icJareyi ele geçirdikleri haberi 
gelirken Fiüstinde bulunan hür 
Fransız kuvvetlerinin cenubi Su
riye bölgesinde harekata ~la
dıkları bildiriliyor, 

Suriyeıde, Fransızların ida.re
(Devamı Sa. 5, Stt 2 de) -/-

f B. Çörçil 

Girit işi 
hakkında 

izahat verdi 

Garip ve şiddetli 
bir muharebe: 

lng:lizferde hava, 
Almanlarda tank ve 
top müzahareti yok! 

B. Çörçil 

Londra, 22 (A.A.) - Bugün 
Avam kamarası celsesinin niha· 
yetinde B, Çörçil Gir.it muhare· 
beaj hakkında yine cpek muvak
kat> mahiyette olmak üzere şu 
izahatı vermiştir: 

«- Ciritte şiddetli dövüş de
vam ed\yor. Vaziyete İngilizler 
hakim bulunmakla beraber Al

(Devarnı: Sa. 4, ısü. 5 t.e) -

Yeni bütçede masraflar kısllıyor 
Bu sene müddetleri dolmuş olsa dahi 

hiçbir memur ter/ i etmiyecek 

ı--G-i r-it-
Alman askeri 
getiren gemi 

kafilesi batırıldı 

lngiliz harp 
gemilerine tam 
isabetler olmuş 

Müttefikler vaziyete 
temamile hakim 

oldular 
Günün en mühim ve heyecan• 

lı hadisesi. Almanların Ciridi l§· 

.gal için yap4k!A_n te ebbüstür. 
Berlin vs: Roma !bu hususta aü. 

kıitu muhafaza cdıyor. Yalnız 
Stefani ajansının Sofya muhabi· 
ri. All:nan başkumandanının ha· 
rekat hakkında ketum davrandı
ğını, netice alınmadıkça tebligat_ 
ta bulunmak adeti olmadığını 
söylüyor. 

İng!lizlerin Girit adasına tak
viye kuvvetleri gönderdikleri ve 
donanmanın da hareki.ta iıtirak 
~deceği bildirilmektedir. 

1 Simdiye kadar Stefaninin ver-
diği haberden b~a hiç !bir ha
be.r tıelmcmi tir. 

(Dtwamı: Sa. 5, sn. a te) ı-ı 

Von Ribbentrop 
Avrupada sulh 

yolıgle halledilmez 
mesele Yok diyor 

Berlln, 22 (A.A.) - D. N. B. bil· 
diriyor: 

Almanya ile ltalya arasındakJ it. 
tifakm ikinci yıl dönümü mUnasebe· 
tiyle, Almanya hariciye nazın Von 
Ribbcntrop, yabancı gazeteler mil· 
messlllerine şu beyanatta bulunmUf
tur: 

c.1kl hllktlmet, ihUsnUniyeUe aulh 
Ankara. 22 (Telefonla) - nafta. bütçe ile birlikte müzakere yolu ile halledllemlyecck hiçbir AV· 

Hükii.met 1 ha.ziran 1941 tarihin- edilecektir. (De,·amı: Sa. 6, Sü. '%de) /// 
den itibaren meriı_ete ıgirecek o- ========================= 
lan Vekaletlerin yeni bütçe fa-
sıllarında herhangi bir değişık.li
ğin yapılmaması ve yeni masraf· 
lara yol açacak. sarfiyabn orta· 
dan kaldırılması iç.in .bazı tedbir_ 
ler almak tasaıvyurundadır. Bu 
meyanda muvazenei umum.iye 
kanununa bir madde ilaveşj ka
rarlaştırılmıştır. Yakında encü
menlerde ımüzakeresine başlana. 
rak Meclis wnwni ıheyetine aev
kedilecek olan bu ma~deye na
zaran yeni bütçeyi ~ıyanet maksa. 
dile 1 <241 mali >?h içinde müd
detleri dolmuı dahi olsa fı.iç bir 
!!lemur ter~i ettirilmiyecektir. 

* Ankua, 22 (Telefonla) -
Ceza kanununun !?_azı maddeleri
nin tadili layihası yarın (bugün) 
Büyük Millet Meclisinde müza
kere edilecektir. 

* An'kara, 22 (Telefonla) 
Hudut ve Sahiller 941 büttcsi 
Büyük Millet Meclisi ruznamcsi
ne alınmıştır. Bütçenin varidat ve 
masrafı 460 lbin liradır. Yarida
lın arttırılması layihası, gelecek 

GONON S ESi 

Hayalden 
• 

korkmak! 

Yazan: 
REŞAT NURİ 

fusatı hmnen yakaladı: 
- Gördün mü şu sineınamn tıt

Uklerlnl !" Şunu rocuklara yauk 
edemediler gitti... • lnemayı &aldlt 
yüzUndea memleket bir ııüfu.ıi kay
bediyor. Çocuklarmınm ab1i.kJ bo-
2uluyor. 

Memleketin bir nüfus kaybetme
si da\ıuun tabii , .e zaruri olan de
magoji cephesi. 

- Dof rudur, dedim, sinemalar 
Bir kaç gUn eV\·el gazetelerde devam ederse günün blrlnde baş

cWli.nç bir mahkeme ha,•adltil o- ka bir ZC\'7.t'.k ba.şlta bir cana.varın 
Jcunmoştu: ı::ilnemada Fra.nkştayn taklldlnl yapar ve tesadli!en kar\11-
fltmlal seyretmiş genç bir ~ocuk sına çıkacak başka bir kadma ço· 
mukawadao bir karnaval maskesi • cuğunu dü~rtUr. Onun t~Jn bu 
yaparak kafuına geçiriyor, aysk- gon\•lere lnem"-Vı yasak ederek 
larrna tahtalar bağlıyarak boyunu ınemlekct nüfl&Sunu ~niyet altına 
uzatıyor , ·e böylece kendlnl kor- almalı ... Gençlerin ahlıUa meeeıesı
kunç bir gulyabani şekline ııok· ne gelince her '"ocuk, pek fazla ah· 
toktan sonra doğru koroşw unun malk yaratdnıaımjsn. oyunu, şakao'I 
kapı ıruı. Maksat tabii şakadır. Fa. azl7Jlfl se,·er. Unuttunuz mu bl& de 
kat koını:u teyze gece karaıı.lıiuıda zamanımızda kestane fişekleri ve 
ibu can:..arı görilnce düşüp bayılr· ziftten mamul y:ılancı akrep ve )'1. 

yor, -:ocuğunu dUşllrüyor , .e netice- )anlarla az ihtiyar vo kadın mı kor. 
de mahalle takan takla'\'at mahke· 1ruıuntuk? Bô)IC l}ocuks;a zen.ek· 
mf'ye dökfiliiyor. Ağlı' batlı bir d05t (LUtfen sayfayı çe.irini&) 
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Nasıl Geçti :Romanya- Türkiye Anlaşması1 
lnanıı::~ş:i~ ~~;;r~~~m~ada petrol ihtiyacımızı karşılayacak 

Bico 

Ş u radyoda öğrenın~~e 
baıladığımız «Bico» tüt• 

küsü hiç de fena değil. Çabu~~ 

f_Y_a_zaı_ı _= __ B_e_b_la_T_eva __ k_BAf __ o_a_çu_ 
Telif ve tercüme hakkı tamamilc mahfuzdur 

-37-
- Rica ederim, Matmazel, evvel! 

şu kadına söyleyin dışan çıksın da 
ondan sonra meseleyi lQt!en bana an 
latın, dedim. 

Fritza çıktıktan sonra Annl: 
Madam, dedı. Siz bu kadına bir 

denbire çalışmak lstcdlğlnlzl söyle· 
dlğtnıze hata ettiniz. O slzl zengin 
bir kiracı dlye pek sevinmişti. Şim· 
dl paranrz olmadığını anlayınca size 
4ler tUrlU eziyeti edecek. Bir aylık 

oda kirasını şimdi derhal peşin isti
yor. Veremezse çıksın, gitsin diyor. 

Halbuki ötedenberl babamla ben 
odalarımızın kirasını ayın sonunda 
veriyoruz. Siz Almanları bilmezsiniz. 
Evveli sizin bu memlekette para ka. 
zanacağınızı kısl<anıyor, sonra da 
kaybetmek tehlikesi olmasın dıye 

tıs.rayı da peşin istiyor. 
Oyıe ama cebimde ancak sek

'acft mark var. Halbuki ben bu kadı
fta geçen glln verdiğim peyden ma
da daha ıki yUz dil mark vermell
yım. Bunu nerede bulacağım? Aca
tıa bir ha.fla beklemesini rica etsem 
razı olmaz mı ? 

- Siz kadını tanımıyorsunuz. E
ğer şu dakikada ev 'kirasını verecek 
paranız olmadığını anlarsa sizi o an. 
da sokağa atar. 

Eyvah! Her ~eyi dUşUnmUştlim a
ma. felaketin bu nevini hatırıma ge
tirmemiştim. Şimdi ne yapacaktım? 
Annl de mUtecS!liı· olmuştu. Yavaşça 

odadan çıktı. Ben, beynim boşalmış 

1 

gibi idim, hareketsiz ve 4aşkm oldu· 
gum yerde duruyordum. Tekrar Sa
dikofa gidip para istiyemezdim. Gc· 
çen gün en son b~d olarak Uç bin 
mark verdi~lnl söylemişti. Kime mli
racaat edebilirdim ? Hiç kimsem yok 
tu ... 
Kapı yavaşça açıldı. Annl tekrar 

'odaya. g irdi. Bana. yaklaştı , sesine 
butUn tatlılığını vcrmiyc çalışarak : 

- Madamiçka, dedı (Rusçada kil. 
çUk madam mlnasına. gelir) Sizi dUn 
aktamdanbeı1 tanıaım, fakat içim· 

1 de size karşı itimat ve Jıevgi uyandı. 
Bu sıkıntılardan kurtulacağınızı blll-

1 
yonım. Kendi yiyecek paramdan sl-
7.e Uç yUz mark gcUrdim. Bunu alın 
derhal kadına kendi paranız gibi ve-

1 
rln. Sonra kazandığınız zaman ba
na iade edersiniz. Eğer iade edemez
seniz ikimiz de aç kalırız. ÇUnkU be· 
nim de başka param yok. 

Bu yardım öyle ınanılmaz ant bir 
şeydi ki, hislerimin butUn iradesini 
kaybettım. Kollarımı Anninln boy
nuna doladım. hıçkıra hıçkıra ağla· 
dım. Rusyadan kaçmış ve felaketle
rin bir çok ne\1ni görmUş bu kUçUk 
Rus kızına karşı duyduğ\İm minneti 
bUtUn ömrilmdc başka hiç kimseye 
karşı duymadım. 

Aynalı dolabı açtım. Parlste pek 
se\•erek aldığım bir el çantasını çı
kardım. Anninin koluna taktım. 

- Sevgili Anni, dedim. Bugün be
l nl kurtarmak için halkedilmlş bir me 
lek oldunuz. Şu çanta size Parisln bir 
hatırası olsun. 

Sllse ve haya ta susamış olan za
' allı talisiz Anni, çantanın sevincin· 
den ne diyeceğini şaşırmıştı. O ara
lık kapı tekrar vuruldu. Annl bana: 

- Madamlçka, bu kadına karşı 
sakın teessUr ve heyecan gösterme
yin, dedi. 

Frltza kaşlan çatık, odadan Jçe-
rı girdi : 

1 Ben elimde tuttuğum üç yllz mar· 
ı kı Frltzaya uzattım ve An niye dön
• dllm: 

- Annl, dedim, söyler misiniz ? 
Bu paranın Uzerlnden elli markı in
de etsin. Hem de şimdi dikiş mııki· 

ilkler yapanlara ahlıikıuz denek 
ahlaklıyı bilmem hangi fenerle 
arıyacağız 'l 

Do8twn münasip t·e,·aplarla tezi
ni müdafaa , ·e beni Uzam ettikten 
Jıionra: 

- Bu frankştayn'ı e;lnema.da sey
reden oğlum geeelerce U) kuı;u ara· 
11ında. zıp :ı.ıp zıpladı. A:ı. kal m 
•lnlr hastalığına tutuluyordu, dedi. 

- Çocuk kaç ) aşında? 
- On dort. Bu ene orta<lan 11 e. 

)e ge('tl. 
_ Ala, ı;elÇ(:ek )az da kampta 

ukerl talhnlere ba.flıyacak. Demek 
Frankştayn'ı perdede gördüğU Jçln 
gece yataiJnda zıpladı, Doktora 
g&terdlnlz mi 'f ViicudUnü ,.e ıılnlr
lerinl ku'·'etle.ndlmıek için bir şey 
)'B.pıyor musunuz'! 

- Ç()(•uk hasta değil ki. :'\laşallah 
benden ku\'\'etll. 

- Mükemmel, buna memnun ol
dum. Demek bu on dört yaşındaki 
çoouk Frankştayn'ln müteharrik 
l't*lmlerlnden korktu. Fakat azi· 
zlm öyle bir zamancla) ız ki Frankş· 
tayn'la sahlcllerl, elli aıtmı'ı• !Jiı"· 

nesini buraya getlrsın. 
Annl sözlerimi ı-~rıtzaya s5yledl. 

1''akat o dikiş makinesini bu odaya 
getirmlye razı olmadı: 

- Burası benim en iyi odam, bu 
hanımı ben zengin blrşey :1:annettlm 
de ·verdim. Burada dlklf diktirmem. 
Bir kaç gün beklesin, yanındaki kU· 
çUk oda boşalacak. Oraya geçer. Dl· 
kişi ancak orada dlkeb!llr. 

Ben her .şeye razı idim. HatlA 
mutfakta. oturmıya bile .. Tek ortada 
ümitsiz ve perişan kalmıyayım! 
Boşalacak kllçUk odayı beklemek 

yUzUnden beş gUn dnhe. boş oturmı
ya katlandım. SRdikot cParisten ge· 
len bir hanım dikiş işleri alıyor> dl. 
ye gazeteye bir 119.n vermişti. Ben, 
Berllnde olduğumu hiç ldmsenln bil· 
memesi için işçlllk hayatımda. ismi· 
mi değiştirmek istedim. Aklıma 

cSadl> adı geldi. <Belki diyordum, 
bliytlk şairin adı b::mn da biraz talih 
getirir.> 

Gazetedeki 11Anı okuyanlnr cMa
dam Sadi> ismine yirmiclen fazla 
mektup göndermişlerdi. Bu mektup
ların .çoğu gayet ucuz hazır esvapçı 
fabrikalarında.~ geliyordu. lH!.ndak! 
Paris kelimesi kendilerine cazip ıgö
rUnmUştU. Faknt teklif ettikleri pa
ra o kadar azdı ki, bıı para ile blltlin 
zamanlarımda gllndc iki yumurta ye 
mek rejimine mahkum knlacaktım. 
Oda kirasını bile veremlyecektlm. 
Mektuplardan moda Uç kişi de eve 
gelmişti. Birincisl,elblse yaptırmak. 
tan ziyade bir Parisli ile tanışmak 
hevesine kapılmış. sabık Opera mu
gannlyelerlnden Madam Rener is
minde şişman bir kadındı. Parlsll ve 
Fransız olmadığımı söylediğim halde 
yine beni ertesi sabah Annl ile bera
ber evine davet etti. İkincisi yaşlı, 
.şışman bir adamdı. Eşile beraber, 
kendi evlerinde hazır esvap dlktlkle· 
ı·inl ve Moabit'tekl dUkkAnlarında 

sattıklarını anlattı. Ben de onların 
evine her gUn gideceH:, elbiseler di
kecektim, orada öğle yeme!tl yiye
cektim. Her elbise için bana elli 
mark verecekti. Eh, bu yoksuzluk 
arasında o da bir şeydi. Ama bıı işe 
on beş, yirmi günden sonra başlana. 
caktı. Karısının ve kız kardeşinin 
yaz tatillerinden avdetin! bekliyor
du. 

Ben, gazete ilanının hemen hemen 
boşuna çıktığını görUnce yelse ka
pıln:ak Uzere idim. ŞUkür ki, bunlar. 
dan sonra Madam Arno adında genç 
ve güzel endamlı bir kadın geldi. 
Daha bent tanımadan kumaş pake
tini de elinde getirmişti. 

Zavallı Annl, tcrcUmanlık ve sstı. 
cılıkta kusur etmemek için blltUn 
kabiliyetini ve zek9.sını sarfcdiyordu. 
İkimiz beraber benim bUtUn elbise· 
Jeriml 'Madam Arno'ya gösterdik. 

Genç kadın elbise1'crl çok beğendi. 
Fakat bir tllrlU benim TUrk olduğu. 
ma inanmıyordu. 

Annl'ye: 
- Mutlaka Fransızdır. Fakat Al· 

manlaı·Ja Fransızların arasındaki 

dUşmanlığı bildiği için kendini TUrk 
diye tanıtmak istiyor, dıyordu. 

Nihayet elbiselerim arasından bir 
model seçti ve tıpkısının yapılması 

için getirdiği kumaş paketin! açtı. 

Bir de ne göreyim? Eskl bir basma 
entarinin yıkanmış ve sökUlmllş par
çaları... cAllahım, dedim, bu kadar 
zahmetle Bcrllne gelişim bu yırtık 

basmalar için mı olacaktı ?~ Fakat 
beğenmeyip reddedecek halde miy
dim~ Hattfı toz bezi diktlrse idi 
yine l<abul edecektim. 

(Arkası var) 

den tepelerinde paraı;Utlerl, bt•llc.. 
rinde bomba n tüfeklMUe gökten 
döküJUyorlar. Bunlar sizin çocuktan 
ancak bir kaç yaş farklı !;O<'Ukl11r· 
dır. Sizin re imden korkarak ıılnir· 
teri bozulan çocuk onlan g6rül'8e 
ne )&pacak! Bahuııus ki onlan 
kar':'rlamak ,.e onlara :Liyaretlerlnl 
iade etmcJc 'azlfeıdle mükellef 
0Janla1 arasında elbette t.lzinkl de 
Yardır. Büyük askerler «!;'OOUk on 
iki yaşından ltlbaren IJAh sesi duy. 
nıağa alışmazsa on töektz, ylmıl ya
şında kendl!ilnl bekliyen ''azlfeye 
hazır olanıaz• diyorlar. İliiYe ede
llın ki hayalden, ölüden, hayatın 

hin bir ı;eşlt feci ye kanlı manza. 
ra mın sadece seyrinden ürkerek 
yetişecek çocuk yalnız \'azlfeye de· 
ğll, hayata da hazır olamaz. 

Rlr kaç dejenere Yeyalmt ı.;aılet·c 

fena büyütiihnllş !;OCUk, uykusunda 
5ttrıyacak diye cesur , .e reali t ye
tl!Jtlmıeğe mecbur bulunduğumuz 

blr nesil hayatın ha!}ln manzarala... 
rından kaçırmayı dllşl\nmek t'lddi 
def ildir, 

RF.ŞAT NURi 

Müsbet bir neticeye varan Bükreşteki heyetimiz memleketimize 

döndü, mübadeleye yakında başlanıyor 

Tren tarifeleri 
değişiyor 
Haydarpaşa,Ankara, 

Erzurum için yeni 
bir hat ihdas ediliyor 

Haziranın :birinci gününden iti
baren Devlet Demiryollarında 
yeni sefer tarifeleri tatbik edile· 
cektir. Bu münasebetle posta ve 
banliyö hareket saatlerinde bazı 
değişiklikler olacaktır. Haydar. 
paşa - Ankara • Erzurum arasın· 
da hergün Jtlemek üzere yenj b ir 
j)iwe katarı konmaktadır. Hay· 
darpa:!adan hergün kalkmakta o. 
lan Anadolu trenlerinin hareket 
saatleri şu suretle tanzim edilmİ!J· 
tir : 

Toros ekspresi saat 10,25 te, 
Adana • Diyarbakır treni 12 de, 

Ankara • Samsun treni 1 5 te, A· 
dapazarı treni on yedi yirmi beş. 
te, Anadolu ekspresi 19 da ve 
yeni ihdas edilectls ola~ Haydar
paşa _ Ankara _ Erzurum treni de 
20.2 5 te Haydarpaşadan hare· 

ket edeceklerdir, 

Hayvanları koruma cemiye

tinin 1940 yılı faaliyeti 

Hayvanları Koruma cemiyeti, 
1940 8enesine ait faaliyc'ti hak· 
kında bir rapör n~rcmnift.it. Bu 
rapora göre, cc:!.-niyet hastanesi 
bir sene zarfında 9 34 hayvanı 
meccanen rnuayen~ etmiş, bun· 
lardan altmışına ameliyat yapıl
mıştır. Bundan başka himayesin
de bulundurduğu ~ayvanlardan 
meraklılara 68 köpek, bir de -ke · 
di vermiştir. Kendi vesaitile top· 
!attırdığı veya sahipleri tarafın· 
dan cemiyete terkolunan hay· 
vanlardan 5293 kedi ile 1847 
köoek, 12 beygir, bir merkep ve 
bir de katırı insani bir şekilde 
uyutmak auretile imha etmiştir. 

Hayvanlarına fena muamele 
yapanlardan 6 7 ki"i hakkında 
za~ıt tutturmuş. 781 hayvanın 
yükleri azalttırılmış ve kuŞbazlar. 
dan 90 kafeJI, 1 94 ökse, 1 9 1 kuş. 
la hayvan sahiplerinden 150 gem 
ve kantaııma musadere olunmuş· 
tur. 

Romanya hükumetıle Türkiye 1 mektedir. Bu j~le alakadar ola·\-
arasında yapılan bir anlaşmaya rak bir müddetlenberi Bükreııte Af 1 
g?.r~, Huınenl:r. Petro.l Ofisimizin bulunan heyetimiz. teşebbüsleri- yon a 1 m 
butun Jsteklerını te:nm edecek· • b retle net.İcclenmesi üze· 
l d . n 1 f .1 nın u su 
er ır. nU an aşmaya ait ta Sl at . j k • · d"' ·· J 

h .. d "I . I ki rıne meme etımıze onmuş er. 1 enuz neşre ı memış o ma a . .. l t 
ber~be.r mübadele si.st:mi~~n m~n dır. Mubadeleye yakında ba~ a. şar arı 
faatımıze uygun oldugu soylenıl· nacaktır. 

Ticaret Vekaleti ayak k a b i 
fiyatlarına konan 'kar 

nisbetlerini muvafık görmedi 
Ankaradan alınan bir habere 

göre, İstanbul Fiyat Mürakahe 
komisyonu tarafından bir mi.,id· 
det evvel ayakkabı satışlarına 
konulmuş olan kar nisbet ve 
miktarları T,icaret V ckaletince 
muvafık görülmeın'.ş ve teklıf 
reddedilm.i§tir. 

Mürakabe komisyonu, hı.; kar 
nisbetlerini ayakkabıları üç kıs
ma ayırmak suretile ynn:, mali
Y"ti sekiz liraya kadar olanlard 
yüzde yirmi beş, on ikiye kadar 

olanlara yüzde kırk ve on ik.i li
radan fazlaya mal olanlara d" 
yüzde elli nisbetinde birer kar 
tesbit edilmişti ki, bu vaziyette 
on beş lira maliyeti olan bir a · 
yakkabı için 41ahcıya yedi buçuk 
lira kar brrakılmış oluyordu. 

Ticaret Vekaleti, bu kar mik· 

tar;nı fazla ve tesbit şeklini de a. 
yakkabıları pahalılığa doğru gö· 
türecek derecede sakat görmüş 

ve teklifi geri çevlrm~tir. 

Pazartesi gününden itibaren 
kazalarda sığınak yapı1acak 

ve sığınak yapılması hU!ıUSUJ1da 

derhal hnreketc geçilmesini bildir

Mübayaa şartları 
köylere kadar 
tam.'m edildi 

Toprak mahsulleri OH i, hü
kumetimizin kararile, yalnız bir 
defaya ,mahsus olmak üzere mu· 
bayaa edilecek olan ve evvelce 
alınmıyarak iade edilmiş bulunan 
veya rağbet edilmediği için sıı
hipleri elinde kalan karıııık ve 
yuğurulmuş afyonların ne gibi 
şartlarla mubayaa edileceğini bü
tün memlekete tamim etmiştir. 

Mubayaa şartları vilayet ve 
kaymakamlıklar vasıtasile köyle_ 
re k.ıdar tamim etUr.ilmiştir. Ay
rıca Ziraat Bankası Umum Mü
dürlüğünün emiile Ziraat Banka. 
sının bütün §Ube ve ajanları da 
bu hususta müstahsilleri tenvire 
memur edilmiştir. 

Haz.iranın onuna kadar devam 
edecek olan bu mubayaattan son
ra, bu gibi karı~ık afyonlar dev· 
let hesabına satın alınmıyacaktır. 

- - <>---
Herhangi bir ha\'a tehlikesine kar. 

şı bUttin binalarla, mUsait arsalarda 
siperler ve sığınaklar kazılması için 
mühim kararlar alınmıştı. 

miştir. 

Önilmlizdek! pazartesi günUnden Almanlar süt tozu alacaklar 
İstanbul v!Ulyetl dtin kaymakam· 

\ık\ara gönderdiği bir tamimle siper 

Emanete hıyanet 
eden faizci 

Bundan bir rnUddet evvel Vezneci· 
lerde Acemoğlu sokağında oturan 
Fatma adında bir kadın, bir miktar 
para tedarik <'tmek içın, 4 güm.Uş 
lmpayı, bir metre ipekli kumaşı ve 
bir sırmalı seccadeyi ayni sokakta 
oturan DaYud adında bir faizciye gö
turmliş ve mukabilinde 7 lira borç 
almıştır. 

Faizin vadesi geldiği zaman Fat
me. Davuda. mUracaatle parayı ver. 
mek istediğini ve kendisine eşyala· 
nnı geri ' 'el meslni söylemiş ise de 
Davud: 

- Ben onları sattım. demiştir. 
Bunun llzerine emanete hlyanel 

eden bu falzciyi l\tliddciumumlllğc 

vermiş Ye faizci Davudun muhake
mesi diln asliye birinci ceza mahke· 
mesinde nihayet bulmuştur. 

Mahkeme Davudun suçunu sabit 
gördtiğlinden suçluyu bir ay nııpse 

itibaren kazalarua siper ,.e ı>ığınak 
inşasına başlanacaktır. 

Belediye talimat 
larına muhalefetler 

Dün belediye zabıtası 24 es· 
naf hakkında muhtelif beled.iye 
suçlarından zabıt varakası tan
zim etm.İ§ ve 22 ~oför ve otobüs 
biletçisi hakkmda da seyrüsefer 
kanunlarına aykırı hareket ettik
lerinden haklarında ceza veril
mesini talep etmiştir. * Kadıköyde Moda caddesin
de içkili lokanta sahibi Panayol 
terkos suyunu Kayı§dağı suyu di
ye sattığından hakkında zabıt va. 
rakası tanzim edilerek kanuni la. 
kibat yapılmağa ba~lanmıştır. 

Otomobil kazaları 

Bir Alman firmasının memle
ketimizden süt tozu almak ıçın 

ali.kadarlarla temasta bulunmak. 
tadır. Öğrendiğimize göre iki ta· 

raf ara.!Jllda cereyan eden müza· 

kereler neticelenmiş ve Bunıada
ki süt tozu fabrikamıza 'hazırlık 

emri verilmiştir. Bursa fabrikası 

mua~en /bir zamanda yüz ton 
süt tozu yapacaktır. Alman ffr. 
masının alacağı ıbu mala karşılık 

olarak edv~e ve ecza vereceği 
söylenilmektedir. 

Eroin satıcıları 
Son Uç gün içerisinde kaçak~ılık 

bUrosu memurları !Jehrin muhtelif 
yerlerinde 15 eroin satıcısını cUrmU 
meşhut halinde yakalamışlardır. Za
bıta beyaz zehir kaçakçılarını b~in. 
el ihtisas mahkemesine te\'dl etmiş 
ve muhnkemeleı-lne başlanmı~tır. 

Taksim - Yenimahalle oto-

Bakırköyünde açılacak 
mektepler 

ve 2,j lirn ağır para cezasına çnrp
yen i tırmıştır. 

Şoför Mehmedin idaresindeki 
164 7 numaralı taksi Tozkoparan. 
dan geçerken Bcyoğlunda Yazıcı 
sokakta oturan Dudu Koheye 
çarpmıştır. Dudu Kohe muhtelif 
yerlerinden yaralandığından te· 
davj altına alınmış, suçlu şoför 
:yakalanmıştır. 

büsleri on ikiye kadar 

işliyecek 

Vali mun~·lnl Ahmet Kınık ve Ma· 
arif mUdlirU Te,·fik Kut dUn Bakır
köyline giderek yen! açılacak mek. 
teplerle bu mekteplerin ihtiyaçları 

hakkında tetkiklerde bulunmuşlar
dır. Bu mektepler açıldıktan sonra 
Bakırköy halkının bu ihtiyacı tama
men karşılanmış olncaktır. 

az 

Üsküdar ve Edirnekapıda 
iki halk hamamı açılıyor 
İstanbul belediyesi Kasımpaşada 

açılan halk hamamlanndan sonra 
Üsl<Udar Ye Edirnekapıda da iki halk 
hamamı açılmasına karar vermı~tır. 
Verilen kararın tatbikine derhal ge
çilecek ve bu hamamlar açılacaktır. 

* Köprüden geçmekte olan 
şoför Necdetin idaresindeki 30 
numaralı kamyon, Fatihte Sinan
ağacamii sokağında 3 numarada 
oturan Ahmedin kızı 9 yaşında 
Kıymet~ çarparak muhtelif yer
lerinden yaralamı!jtır. Kıymet te. 
davi altına alınmış, suçlu şoför 
yakalanmıştır. 

:ız __ --

İstanbul belediyesi \'erdiği çok ye
rinde bir kararla Taksim - Yenima
halle arasındaki otobllsler dUn al<. 
şamdan itibaren saat 12 ye kadar 
işlemeğe ba,,lamıştır. Rumeli yaka· 
sında oturan Boğaziçi halkına karşı 
otobUslerin geç vakito kadar işletil
mek suretile gösterilen bu kolaylık 
sevinç uyandırmıştır. 

. us•· da yayılıverdi. Ben bıle rn .•• 
kideki muannit kabiliyetai~Jill· 
me rağmen aklıma estikçe bll 
türküyü gevelemekten zevk d:. 
yuyorum. Vakıa benim be 
ile Radyonun yaydığı beste a~ 
&ında gece ile gündüz kadar , 
aykırılık var ama, güfte tıpatlP 

Bico nerden geliY._on 
Harmanlıktan afai'ı 
Dalla bico, dahara bico 
Sen de bico, ben de bico be)' 

Biconun ellerinde 
Çimeydim göllerinde 
Dalla bico, dahara bico 
Sen de bico, ben de bico be)' 

Bir çift güvercin olsam 
Biconun kolların."a 
Dalla bico, dahara bico 
Sen de bico, ben de bico be)' 

Hop bico, hop]a bico 
Fistanı to_pla bico 
Dalla bico, dahara bico 
Sen de bic_o, ben de bico be1 

Fakat herkes benim gibi d; 
ğil. Besteye sadık kalıyorlar .• 
güfteyi diledikleri gibi dciiftırı. 
yorlar: 

Mahallemizde beş altı aP.,.. 
tımanın arkaları karıı karfl~ 
geliyor ve her birinin de ~~ 
ufak bahtesi var. Yanırnı ı;. 
apartımanda yakıııklı bir de 
Kanlı oturuyor. Onun apart~ 
nının kartısında d- güzel, be J" 
gibi genç bir kız var. GenÇ • 
birbirlerine kayıtsız değil •• ~.!: 
nalığı sadece komıuluk hUI""."' 
olmaktan bir hayli ileri g~~ 
müıler. Dün akıam üstü, ~ 
tım ki deJikanlı balkon~ 
ıezlonga uzanımı, bekli1~~ 
Biraz sonra güzel kız bah~ 
çaktı. Delikanlı hayrete d ~ 
bir muıiki bilgiıile ve güzel 
sesle türküyü tutturdu: 

Cici nerden geliyon 
Beyoglundan yukan 
Aman cici, ıekerim cici 
Kara sevda çekerim cici he)' 

Cicimin ellerine 
Göiaüniin güllerine 
Aman cici, meleğim cici 
Sen emret ben öleyim cici b'1 

Kaldırım ta~ı olsam 
Cicimin ydllarında 
Aman cici, bebeğim cici 
Dudağını Öpeyim cici hey 

Hop fici, hopla cici 
Gel beni yokla cici 
Aman cici, güzelim cici 
Bu yaz plajda yüzelim cici b'1 

Radyomuz «bir halk tür1'~ 
öiTreniyorum» programınd•t.:: 
diden muvaffak olmuı .arı-
lir. 

KÖR KADI 
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:!3 MAYIS 911 
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ıtU.MI: 1857 - MAYi~: !: 
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Bohlen ile bir ııara l';l olmwttur. Belki <le 

ala.ca~ı \ardır. Ak ini nasıl l!ıbat edebilir· 
ı;fıılz 'l 

- Eılerim. YEŞiL GDL 
IUne etti: 

- ırakat hu iidl bir tnbanl'a kurşuııoıı' 
benzemlJor. Olduk!.:a kiıçUk olmakla berai"' 
kızı ölıhireblllrdl. 

- Tablf .. Eğer ba .. ka nıuhlm bir aza111ıı' 
teM&düf etml" olsayd1° muhakkak ki öidilrU'• 
dil. Alla.lıtan· ki saclece ha.cağının yukarı W 
rafına isabet etmiş. Bir nfüldet sonr• llK' 
iz , .e e!ICr bile kalmadan genç kız lylleşec~: 
tir. Bu <'inayetin kızı öldlirmck iı:lıı y11P 
madrğını :ıannediyorum. 

- Ne ile! 
- Bir gUl Jle ... 
Ralf şaşa kaldı. Sfntya'nııı kcnıl! hislerini 

anladığını blll)·ordu. }'akat kendinin bile 
tahlil edemedl~l hi !eri acaba ne dertte· 
ye kadar anJı~·orclu ~ 

- GW dedim de şaı:tıııız huna lnaıunadı· 
nız. J<'akat )anılıyor unuz. Yeni e'l'lştıklerl 

zaman blrlblrlerlne J1llnıı; ı.u·ak memleket. 
]erde biten garlıı hlr glil \·rrlrlcrmlş. Bolden, 
bana karşı sadece maddi bir aılam gibi hare. 
ket ittiği halde Roda ile se,·tşlrken hayali 
se,·er, şair ruhlu bir adam glbl har<'ket e
derml<j. Hatta solan gilllerl de ayru·u. bir 
kutu içinde saklarmış. Bana bunları göster
di. Çtinkfi aramızda kıskanı;lık gibl hlr ~y 
hatıra gelemezdi. Blı ade<'c iki arkada':'hk. 
Bir defa da beni hir bahçe~ e götiirdii 'e bu
rada bana acaııı bir giil gösterdi. Hatt{i e\'
leneı·eğlnılz glin, yakaııma böyle hir glll tak
mak iı;ln benden mliııaade i"tedi. 
Tanı o aralık kaııı açıldı , .e içeriye anıe. 

liyah ;\·apan Doktor .James girdi. 
Raif, her şeyi unutarak lıeyec·anla ııordu : 

- Ameliyat iyi oldu mu, doktor'! 
Sesi tttrlyordu. 
- :'\IUkemmel.. Zaten milhlın de değildi. 

l"egiine tehlike kun,unun ahnmıya meydan 
olmadan ) er değt,t1m1eıslydl. Buna da mey
dan nnnedlk. Hasta birazdan uyanacıı.k, 

' Yazan: Roy W.ik.era -18- Çevire.n: Rezzan A E. Y a!maıa 

on be~ gün ııonra da tamamlle lylleşe<'ek· 

tir. 
Slntya için artık orada kalmanın mfuuısı 

kalmamıştı. \"eda etti ,.e ayrıldı. Odadan !:I· 
karken, Raif, kızın yüıiine baktı. Sapsarı 

olmuştu, bayılac."ak gibi idi. l<'akat metaneti· 
ııl muhafaza ediyor 'e heyecanını belli et· 
mek l!!temlyordu. ::Slhayet çıkıp gitti. Dok• 
tor da gitti. Brerly, yalnız kalınca dUşün. 

clii: 
- :sıntya hiç ':'Üphe yok ki, bana yalıın 

1>öyledl, fakat niçin? l\locbur olduğu için o
la<'ak. Ac·aba nedt'n böyle yalan söylemi~ c 
me<·hur kalmı':'h? 

Raif, uşağı '\'a.lter'ln hazırlamı' olduğu 

ba\ulu alarak otele gitti. Orada uzun uzun 
dlişlln<'t'Ye daldr. 

:\luaınma~· ı hlr tilrlii lıalledeını~·ordu. NI· 
lıa.yet halletmekten de ,-u.ıgeı;tı. lli!ılerinl tah 
llle başladı. Kısmet Roda'yı yolu üzerine ~·
karm1Ştı. G~nç kız himayeye muhtaçtı. O· 
nu mutlaka koruyM"ak ve yardan edecekti. 
Kıza ka..,ı hlınaye arzusundan , .e a<'r· 

maktan ba.,ka ne hissediyordu? 
!:iu netkeye 'ıırdı: Akıllı bir adam, taııı. 

madıfr 'c hakkında garip ~yJe.r dul·duiu 
hlr genç kızı naıııı himaye edebilir? Bu 
ıııilnıkün olamaz. Kıza ancak acıyordu. :Fa.· 
kat her ne pahasına olum. oldun Slntya'nın 
bnatlı ı;özlerlnln doğru olup olmadığını an
la.nıaga çalışacak, mutla.ka. anlıyacaktı. 

xv 
TERZİ )IA YlST 

Doktor .Jıuııeıı ameliyatı bitirdikten &>nra, 
Rofla işi ile arhk meııtgul olmaktan kurtul· 
muş olmadı. Yapılacak nıfü}kill ıe iç ı.ıkıcı 
bir l~ d&Jla kalıyordu. 

Otomobile binerek polis miidürlUf'tUae git
ti. Polis ınüdlirü meı,ıhur doktoru büyiik bir 
nezaketle kabul etti: 

- Davetim iizerlne bu kadar çabuk gel· 
mlş olduğunuz için ı;lze çok te.~kkilrler ede· 
rinı, dedi. 

Doktor James ~antasınr aı;arak fçlndeıı 

kllçlik bir kutu rıkardı. Kutuda kUçtlk bir 
mermi vardı. 

Polis müdürüne uzattı ve: 
- İşte, dedi. Yarada.o çıkardığım kurşun .• 
- TeşekkUr ederim. Bakayım. 
Kun:unu dikkatle mua)ene ettikten onra 

- Bence de bu böyletllr. 
- E,·et. hakkınız var. Nişan alanın ~ 

hlr bir nlşanM olduğunu 'c kızı öldilrfl" ıı· 
maksadlle değil de ıutcco yaralamak 111• • 
adile ''Urmuş olduğunu bbat etmek ııı1lll" 

kllndür, 1,ı - Fakat ı.llıi.h atanın ııek marifetli b 
olduğu muhakkak ıleğil mi? 

- Evet .• Eğer kurşun bir santimetre ":; 
ha aşatıya l!iabct etmiş ol!!~ ılı kız yUrill1"rd

1 
lmkAnımlan ebedi ı;urettc mahrum kal1 1'' 
çltaklt bütün ı.inlrlcrJn merkezi tam o 110
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tadan geçer. Fakat hunu. rağmen ) ine de uıı· 
ıııezdl. Cinayeti ) aı>an her halde bUtiln b 

ları hesaplamış olacak. 
Polis mUılllrli bu ı;özlerl dikkatle ,11ıılt" 

dikten sonra dedi ki: t o. 
- Demek ki suçlu iyi anatomi bU~. 

Vücudlin hangi azasına vurmak lA.zınl . -ıet 
dlğlnl hesaplamış. Bana bir lfCY daha !Ö) 

1111 
misiniz? Bu kurşun uzaktan mı, yakmd11JI rl 
gell~·or': Jlangl btlkamctten gelerek ıçe 
girmiş'!" ( A.rkul • .,. J 
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Harp Vaziyeti !Adliye Koridorlarında: c: : A n~doluda "VATAN,, ] 1 SiYASi IC .ılAL 1 
1sı1 k YAZAN: 

ibsan BORAN 
lı~Enıekli Kurmay Subay) 

~a Jngiliz taarruzu: 

11/5/941 tarihli Iraka dair 
~ıitnı askeri yazımda ıu ıa· 

ar vardır: 
~~İnıilizler bundan sonra (Rul 
daf rrın ~gali ııe Habbaniye mü: 

aa11) petrol borulan tevzı 
~~zi olan Hadita'yı jaale 
~cqk}annı tahmin ediyo· 
~· Bu mevki Fırat kenarında 
.,, Mıuuı bölgesinde yürünecek 
i'ıtıiihinı istikamet üzerinde· 
ır.ıı 

~ngiljzlerin ayni fikirle hare· 
li Ceçtiklerini zannediyorum. 
.ı;ohaniye bölgesinde takviye 
~ İ~iz kuvvetleri, çekilen 
ı.._,- kuvvetlerini Fırat kenarına ;;-r. takip ettiler. Irak. k1;1v-
d . ~ Habbaniyenin ıımalme 
~ ve Fırat nehrinin §İmal 
ı..._ 1lirıde bulunan Felluce kasa· 
~ nıijdafaa etmek istediler. • 
r ~1ıler kasabanın prkına pa· 
:t_t lrıtaları indirdiler ve üç ta• 
.... "«tl muhasara ederek az za
~da kasabayı iJKale muvaf • 

oldular. 
~elluce Bağdada demiryolile 
d dır. Ayni zamanda Bağ· 
it at • •. Rutba çöl otomobil yolu
~ Utttindedir. r.ölden geçen 
~biricik oto yolu Rutba'da 
l\ e ayrılır birisi Şama diğeri 
'tıdiiıe "d' Cl er. 

lııa~ İtibarla Fcllucc'nin itıali 
tı ıler için çok mÜ3Aİt bir var/tt. hazırlnnuıtır. Fırat nehri
~ flltıal sahilinde iy} bir ~öp: 
lı.ı ~ elde ebnİ.§ICl'dtr. Şımdı 

ıra tneraklı bir sual geliyor: 

~Uuce'yi iıgal eden İngil~z 
~ etleri hangi iatikamelle yu· 
lıtytcekter? Bu hususta mütalaa 
~ tnın.a her nedense askeri 
lf~lrrirler lüzum görmediler. 

' 0 \lki ben lüzumlu buluyo~ 
~ Fikirleri..-ni anlayınca oku• 
~ı~. 1-run bana bak verecekler, 
~u-darlann gôsterdikleri ih· 

anlayacaklardır. 
~tnce Felluce'den sonra İn· 
"~ leı- için üç mühim istikamet 

dır: 
~!ağd t istikameti. 60 ki· 

~) Fellucc. petrol tevzi mer• 
liadita. 150 kilometre. 

~) Petrol kuyulan ınıntakuı 
lciik. 250 kilometre. 

& ~ÖıiilÜyor ki en yakın hedef 
b~~attır. Bağdat ıehri )rakın 
~~et merkezidir; aııkeri ve 
ha~' hedeftir. Hadita petr~l 
d;ırnıtıdan mühim bir mevkı
İıliF lngilizler Irak petrolundan 
~ '~e edemiyorlar. Fakat bu 
l'\ıl •. ~•den Suriyeye ayrılan bo· 
~ Mli petrol $evkedildiği 
~tl} lkkaktır. İnillizler burayı 
~,1_ ederlerse Suriye petro!dan 
~~kalacaktır. Bu va'Zl)'et, 
~ede yerle§mck iıteyen Al· 
~l\·a kuvveUeri ve Fraıuız 
I~ on kıtaları için elbette çok 
~· . ~· İ112ilh:ler Fırat !İmal 
l'th~' takiben Hadita'ya yürü
rtt~ r ve paraıüt kıtal&~. indi-

() .~urasmı iJgal edebalırler. 
~ JIUtcij hedef petrol manta· 
'ıı-. Burada borulann baı· 
~ll h~ noktası olan Kerkük ca· 
~~ 11' hedeftir. Fakat Baidadı 
tııtlt den evvel bu hedefe yürü
~. 

8
Çok kuvvete ihtiyaç göste· 

~lat-adaki kuvvetler ıiınale 
l~h ~ek Bağdada yaklatmak 
it birhÜsünde bulunaalardı böy• 
llt hareket varit olabilirdi. 
~rı~ lngilizler Fe1luce'den 
ı..·~ .Bağdata ve garba Hadi
tt ~lerlemeli, Bağdat • Fellu· 
~~ adita • Suriye hududunda 
~· ern~ı hattını tamamile ele 
~~lıdir. Böyle bir muvaffa
~ • .~rakın ikiye ayrılmuı, 
~ h\ikumetinin değif111esi ve 
~:1

1 

enin pctroldan mahrum 
'4ll\e • 
.\ ısı demektir. 

~~İtı l:l~a Basradaki kuvvetler 
tQjlltttrnale yürümiiyorl~r? t~
~~/ lrıe3afcnin uıaklıgını du
~~ler ve zaman kaybede· 
~ 1ni anlamıılardır. lıin doğ· 
~tU11 da budur. Habbaniye A 

le;i Ce rrııntakuındaki kuvvet· 
>tl'·~Ye etmek ve bu takvi· 
%1 

de nakliye tayyarelerile le• 
~ tbnek elbette bu vaziyette 
'dijd~oirudur. Bağdat işgal 
~ ~ten aonra Basra ile Bai· 
~~asındaki bölıenin işgali 
"\~ •. kolay olacaktır. ihtimal 
"k~~Ukıiınctinin deiitmeıile 
~hı~-~&rekata lüzum da kal· 
ttj~"h'tır. Bu ıebeple, İngiliz· 
~~ areJcat planında aiya~i 

ij11~tnin yer tutması tabiidir. 
"'~, ilıa İngilizlerin Bağdada 
~tliıı ~•dita'ya bir ileri hare· 
~er~ tntizar etmeliyiz. Gaye 
~e~ "e siyasi hedef olan hü· 
~i lrıerkezini İfgal ve Suri· 
,~lttroldan mahrum etmek. 
1ttı ~t "• Hadita ifıal edildik-

tır" Yiirünecek hedef pf't-

Kavun değil ki 
• 

Koklayasın! ••• 
Yaşlı kadın : " Evlatlarımızı 

bunlar azd ı rıyor ,, diyordu 
Biri .genç, ibiri yaşlıca .iki adam 

kendilerini mahkemeye ~etiren 
bekçinin jki tarafmda yer almış· 
lar, ikide ıbirde di.,lerini gıcırda
tarak rakip kartallar ıgtbi birbir· 
!erine bakıyorlardı. 

Genç adamın kadit vücudu 
terzinin himmetilc biçime girmiş. 
ti. Başında, önü ile arkası arasm
da ibir vadi ile dağın zirvesj ka· 
dar fark olan -bi; şapka vardı. 
Heybetlice burnunun altındaki 
renksiz bıyıkları ince yüzünü büs. 
bütün uzatıyordu. 

Yaşlı adam da g~nç rakibin· 
den aşağı kalmryacak kadar iti· 
na ile giyinmişti. Üstelik onda 
ekseri .genç .kızlann güzel dedik· 
!eri bir yüz ı.~ !!akak~annı örten 
b~yaz saçları vardı. ikisi de ei· 
nir)j idiler. Yalnız .ikisinin de 
gözleri aradasırada. 'kendilerin· 
den beş ahı adım uza'kta duran 
genç ve güzel kadına takılıyor 
ve dalıyorlardı. 

Aq,liycde ;herkesi konu~turmak 
bir bayii mü,kül olduğundan ın· 
san ekseriya kimden en doğru 
malumatı alacağını şaı:ırır. işte 
bu yüzden ben de biraz tereddüt 
ettim. Nihayet ıbu işlç- alakadar 
olduğunu: 

- Sabahtanberi bir türlü :bit· 
medi, artık eabrım tükendi. Bek· 
çi cf~ndi oğlum daha bekliye· 
cek miyiz, demesinden anladı
ğım ihtiyar hir kadına ımüracaatı 
en münasip !buldum. 

- Ne olacak oğlum. dedı. 
Şimdiki ısençlerin aklı fikri h· 
dın peşine .dürmek. 

Aklıma. biraz evvel iki ada· 
mın hayran 1-tayrnn baktıkları 
genç kadına takılıp mahkeır.eye 
rlü~tüklerı seldiyse de:, o :.ır:,d:.i 
mahkeme 5a)onuna gireıı erkek· 
!erin davacı ve suı;lu ycrlerinı 
aldıklarını görünce yıne bir §ey 
anlayamadım. Hakjm genç ada· 
ma: 

- Bak sen bu adama taarruz 
ctmi.,ain, tokat atmıpın. hakaret 
e~~"ISin?. Ne derain? dedi. 

Suçlu yerinde oturan omuzları 
sarkık caketli genç adam ayağ~ 
kalkarak: 

- Vakayı anlatayım efendim, 
dedi v~ devam etti: 

- Bana !,ak hani bu kadın ae. 
nin akra'bandı? dedim. 

- Bas ulan !buradan kaldırım 
züppe&i, dedi. 

- Ben ikaldmm züppesi filan 
değilim, :kadını rahat bırak, de· 
dim. 

- Babanın kızı mı !be? diye 
l!ÖyJendi. 

- Değil ama enu ben takip 
ediyordum. Ne diye palavra at· 
tın ımoruk ısen de diyince ne ce
vap verdi biHyo musunuz? 

- Senin 1;i'bi zibidilerin bir ce_ 
bimden on tanesini. diğer ce
bimd'en on tanesini çıkartırım, 
dedi. 

Ben de hıddctlendim: 
- Kadını rahat bırak. sonra 

karı~am. dedim. 
- Ne olurmuş/ diye cevap 

verdi. 
O beni tartakladı, ben onu 

.tartakladım. Kadın <la durmu~ 
hangimizin 'baskın çıkacağını me. 
rakla 1Se}•rediyordu. Etraftaki kah 
velerden hıtlJ.; dışarı fırlamı~tı. 
Halimize gülüşüyorl~rdı. Ok ya
yından fırlamıştı artık, altta ıkal
mamak için adamı itti.11. O da 
beni iw, kavga böyle bn~lııdı. 

Genç kadın her .Lkisi de davacı 
ve eu;lu olan adam_lar kararı 
bekler_ken yanlarma gittj ve çap
kın bir şive ile: 

- Vre ben kavga edileıe'k 
kadınım.... Ne zaman isteyezek 
korta yapmak ıbana eöyleyezek. 
yok kavga etmek, dedi. 

Her iki adam mal bulmırş 
Miğribi .gibi onun uğru11da do
vüştüklcrine pi..,man olmu~ ·gibi 
içerlediler. Yal'lı adam dişlerinin 
arasından mırıldandı: 

- Hay allah kahretsin, ben 
de bfr şey zannetmiştim. 

Genç: 
- Yay canına, kalıbına kıya

fetine ıkanarak .iYi ayakkabıdır 
diye bu işi ettik. dedi. 

Sonra şahit olarak .getirilen 
yatlı kadın: 

A MUK OVASINDA 

Bir Aşiret kızıyle 
neler konuştum 

Kırı1<hrm'den Reyhsn[ye'ye slder
ken Amuk ovasında Samanlı köyU. 
ne uğradık. Duvarları kamıştan ö
rtilmUş, damları şaz ve çamurla ör
tUlmUş evler daha doğrusu kulübeler 
arasında dolaşırken kar~J!llZa on 
dokuz, yirmi yaşlarında bir hanrm 
k12; çıktı. BUyUk şehirlerimizdeki 

hemşirelerinden faı·ksrz giyim ve 
kryafctte. Bize yaklaşıııca sordu: 

- Birisıni mı arıyorsunuz efen· 
dim·: 

- Hayır, köyU şöylece bir gör
mek istedU( te ... 

- Buyunın bizde bir ayran için. 
Zatım susuzluktan yanıyorduk. Bu 

IQtufktlr teklifi memnunlycUe kabul 
ettik. Bu krzcağu;ı ı;-orünce beni me
rak sarmıştı. Bu kadar gtlzel ve te· 
mlz giyinmiş bir bayanın bu kamış 
ve çamur yığınları arasında işi ne 
idi? Kendi kendime (her halde An. 
takyıılr veya tskenderunludur. Bura· 
ya bir hısımırıı veya tanıdığıııı ziya 
rete gelmiş olacak) dedim. Bir kulU 
beden çıkarıp golgeliğe koyduğu 

portatif ceviz sandalyalara oturun· 
ca. hu merakımı gidermek iııtedim. 

- Burada misafir misiniz? dedim. 
- Yarı yerli, yan misafir sayılı· 

rız. Bu çiftlik bizimdir. Ara ınra ge
lir, ekim işlerini gözden geçiririz. 
Babam (HUseyin Gaı·bioğlu) dur. 
Ben de {Hatice Garbioflu). 

- Çifilğl kendiniz mi işletirsiniz? 
- Hayır efendim, ortakçtlanmız 

vardır. Amuk ovasında Adet böyle. 
dlr. Toprak, tohum bizden. Çift, 
hayvan ve tı.leUeri. çalışmak ortak· 
çıdan. MahsulU de yan yarıya Ulc· 
şirlz. 

- Bu suı, pek faydah olmasa ge
rek. Ortakı:Ilar, kendi malları olma
dığı için toprağı iyi işlemezler. Alım 
da az olur. 

Yazan : Cemal Bardakcı 

Bayan Hatice Garbioğlu 
' 

Eı;lr kalmaz Türktür Hatay 
l'eşllll'ndl bütün dıtğlar 
GUl atılır eıular çağlar 
KorJcw;undan diişman ağlar 
l!:ıı.lr kaim~ Türktür llatııy 
l·araıı bir nrı;Ian gördllııı 
Tasan nedir diye bordwıı 
Kurtulacak ırüzel yurdwıı 
Esir kıılma.z. Türktür Hatay 

- Çok @zel. sizin gıbi kalpleri 
yurt Ye :mlllct scv,gisilc dolup taşan 
kızlar yetiştiren bir mıllct e'iir kala.
maz. Nıtekim kalmadı. Şimdi muhak 
kak çok zengin, çok verimli olan hu 
topraklardan hakkile faydalnnmak, 
sizin için mukadder olan refah ve sa.. 
adete t..r an evvel kavuşmak çare
lerine başvurmak lhmı. 

- E\•ct Amuk ova.sı bilmez. tU· 
kenmes bir aerv t ka.;ı;nağıdır. Fakat 
utun yıllardanberl yaptığı 1§, Ulrerin· 
de ya.şayanların karınlarını doyur
tnalc değil, onları yemel~ten ibaret 
kalmıştır. 

yalnız bızim aşiretin ot belŞttt nt.fu· 
6 u ''armış. Bin yedi yUz atlı çıka.nr- ı 
mış. Dugtın hepimizi toplasanız Uç 
dört ytız klr;i ya varız yıı. yoğuz. 

Bayan Hatlcenln bu sözleri Uzcri· 
ne dudaklarım ihUyarsız, lıltinlcrin 

şu darbı meselini mınldandı. 
Ubi :.olltuılhıeııı tnclant. ııa.cem 

appellıınt 

- Bunun tUrkçesi nedır? 
- Bir yeri çöle, yangın yerine don 

dürenler de orada sulh ve sUkQn te. 
sis ettik, nizam, dUzcn kurduk der
ler. 

- İşte bu gUzC'!lm yaylalarda da 
böyle yapmışlar. O zamanın halk şa· 
ırlcri bu vaka hakkında türkiıler yaz 
;nışlar. dedem bunları hem söyler, 
bem ağlardı. 

- Bu tUrkUlcrden hatırınızda olan 
var mı? 

- Onların bazılarını, her kelimesi 
cıvı ile kafama çakılmış gibi hiç unut 
muyorum. Bakınız ne yanık şeyler : 
)"iııo tuttu Gln'Ur dağı boranı 
Hıınçer \'Urup a<'.&rladın yararm 
Sana derim ~h .. tık Pao:a öreni 
h•indckl bunca bel ter nice oldu 
Çınar ııana arka 'erip oturanı 
Pöhretlk De t>nlarını getiren 
Yok ıılların l~lerlnl tıltlren 
Ss.mur kllrkliı kocabe~ ler nice oldu'! 

* Feneri de deli gönül feneri 
Atları da dolanıyor kenan 
Sana derim Kl\ı;l\k Ali öreni . . 
Sana lnlp binen beyler nice oldu • 

* Altın &aç. bağh fosler ımnıah, 
Lfilıurl ışaı geymı, gümü' dilI;rıucll 
Gözleri kudretten tılyah ttlirnıell, 
Mor bilekli hatunların nice oldu': 

* Deni' Pa<ta yaktı yıktı Ulcri 
Soldu biltUn yurdunıuı;un gilllerl 
Karalar geydik te attık alları 
Altunwnuz geçmez akı:a tunç oldu, 

* ~fla.), atla.)'I Dad.Um eöyler, 
\'efaıı!rz d~ayı 'fU ıasaıı neyler, 
Bir ~'lğltl bir kötijye kul eyler 
Şlnıden bOnra yaş~ı güç otur. 

Boğazıma. bir şeyler tıka.ndL Hıçkı
nklanmı 'Zor zaptcttim. Bayan Ha.ti

Yazan: Sa - ip 

A !kıt memnunlarm, ıslık 
memmm olmayanların 

hiılerini ifade yoludur. Fakat 
aJkıı da, ıslık da, esnemek eibi 
saridir. 

Bir tiyatro piyesini seyreder· 
ken, bir nutku dinlerken hO§U· 
muza giden yerlere, sözlere te
sadüf ederiz. Takdirimizi izhar 
etmek hususunda aalgmızdır. 
Fakat daha uyanık bir veya bir 
kaç kiıi ellerini §&kırdatmağa 
baıladılar mı, bu alkıtlama der. 
hal bütün salondakilere sirayet 
eder. 

Sinemada operatörün dalsın
lığı yüzünden beyaz perdedeki 
reıim1er bulanıverır, bir çok 
kimseler buna kızarlar, fakat 
timdi düzelir diyerek beklerler. 
Ancak, içlerinden bırı daha si· 
nirli ve daha atık davranarak 
ıslığı koyuverdi mı, hemen bü· 
tün salondan ıslıklar yükselive
rir. 

Bir ajans telgrafı bize dikka. 
tc değer bır hndıse nakletmek· 
tcdir: Amiral Darlan 24 niaan
da §İmali Franııada Beaunaia 
§Chrine gitmiı. Halk Amiralm 
yemek yedigı lokantanın önüne 
toplanmrJ. Amiral tcraçaya çık. 
tığı zaman bu halka beylik bir 
kaç kelime ile hitap etmek ha· 
tasında bulunmu,t ve tıpkı yuka. 
rıdıı tahlil ettiğimiz ilbi: 

«Bu sırada kalababğın arka 
sıralarından birdenbire, bir 
bomba patlar gibi, sert ve acı . 
bir ıslık sesi iıitilniiş, bunu diğer 
bir çok ıslıklar takip etmiştir.» 

Fransızlar, bir aenedenberi 
memleketlerinde olup bitenler
den fÜphesiz memnun değildir
ler. J:akat memnuniyctsizljkleri. 
ni izhar etmekte ve:ta kime kar. 
§1 izhar etmek lir9'1 geldiğinde . 
mütereddittirler. Halbuki §İmdi 
diğerlerinden daha sinirli ve 
daha atik davranan bir tek a· 
damın ıslığı ilk defa olarak bu 
tereddütü yenmittir: 

Memnuniyetsizlik son anlat· 
mada mühim rol oynayan Ami. · 
ral Dadan'a ve dolayı&ile bu 
anla§tllaya karıı izhar edilmif· 
tir. 

Bir adamın dudaklarından 
fırlayan ve derhal etraftaJa1er. 
de makeı bulan ıahğın yarm 
bütün Franaaya airayet etrnİye
ceğini kimse temin edemez. 

Alkıı da, ıslık da esnemek 
gibi ıaridir. 

Sa-ip 
- Dün ak§tım Beyoğlundd 

giderken biraz sonra !}ahit olacak 
olan kadını gördüm. Evyelce bir 
yerde tanı~mı~ olduğumuzu zan
ncdere,k arkasından !gittjm. Ka
d'ın yüz vermezse erkek ne eder 
ki? Böylece bir müddet gittikten 
sonra ~eyoğlunun yan sokakla· 
rından. birine .girdi. Ben de arka
smd'an. Derken. hu eırada- arkam. 
dan bu adam ıgelcü, bana: 

- Ah.. Ah, dedi. Evlatları

mızı hep ıböyleleri ha~tan çıkar· 
tıyorlar. Erkeklik yulan 0..adının 

elindedir. Gel denen gelir, ~it 

derSt:n gider, dc.di ve bir elini 

bükük ~eline koyarak kavgacı· 

!ara doğru ilerledi. 

- Hakkınız var. Fa~at ~lmdiki 

halde bizim için bıı.şka tilrlU hare
kete lmkfı.n yok. Bu geniş tpprakla
rın sUrUJmeısi, ekilmesi traktörler ve 
daha bılşka çeş!Ut ziraat lletlerl te. 
darlkine ve çokça paraya bağh. 

Frans,zlar bizde hal bırakmadı ki ... 
Bir çok defalar çlfUikleri yağma et
tırdiler. A'tlarımtzı, krı;raklarımızı, 

müsadere ettiler. Lehlerine yazılmış 
bil· mazbatayı yırttığını bahane ede· 
rek Dedem Sarı Ahmet Ağayı tevkif 
ettiler. İki sene Halep ve Beyrut ha· 
pif'haneıcrinde süri.lndtirdtilrr. Niha· 
yet Ankaranın teşebblislerl netice
sinde hapisten çıkardılar. Fakat bu
rada kalmasma müsaade etmediler. 
Suriye sınırları dışına attılar ve bu 
lki sene içinde de biZden on bin al. 
tın aldılar. Bu Yüzden perişan bir du. 
ruma dUştUk. Esasen Fransrzlarm 
fıkrl bizi canımızdan bezdirmek, tur. 
lU şekillerle boğazımıza kadar borç
landırarak elimizden topraklarım;zı 

almak, Ermenilere vermekti. Allaha 
şükUr bu maksatlarına eremediler. 
Ana vatana kavuştuk ta o korkung 
A.kıbetlerden kurtuldulc. O kara11lık, 

esaret yıllarında çok ıstırap çektll<:. 
Çok cefa gördUk. Ama yeese. !Utu· 
ra düşmedik. Rahmetli Atamızın bir 
s-Un olup ta bizi kurtaracağına. ina
nıyorduk. Bu imanla yaşıyorduk. Ba
şınızı ağrıtmazsam size o elemli 
günlerde söylenmift, bir ~flrimi oku
yaynn. 

Bu son sözlerinin bizde hayret u. 
yandırdı!nnı gören Bayan Hatice 11~
ve etti: 

- Bu topraklıırda'ki hazineleri ele 
&eçlrmek iki şartın gerçekleşmesine 

bağlıdır: 

ceye teşekkU r ve veda ederek o tomo- l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- - Bu kızın ıpeşini bırak, be
nim akrabamdır. Ayıp <!eğil ımi~ 
deyinıce evvela ulaf!dım: 

Bir dakika eonra peşlerinden 
baktım. 1Genç kadın önd'en gidi
yor, ıbe§ altı ad•m arkasından da 
bu e.daın takip ediyordu. Eğer 
akraıbası olsaydı elbette yanına 
giderdi, ıdiye düşündüm. Bu i~te 
bir gaflık var, fliyip pe~lerjne 
düştüm. 

- Hadi evlatlar. dedi. Ciğeri 
beş para etmez kadınlar için dö· 
vü~meyin. Böylelerine ıparayı ve. 
ren düdüğü ~!ar. Hağ.i barışın, 

dedi. 
İki adam mahkeJ11e cıalonunun 

kapısından çıbrken genç kadı

nın önünde biraz duraladılar. 

Kadın onlarla beraber bir kaç 
adım athktan ~onra: 

- Vre hanginiz gelezekııiniz';I 

dedi. 
İki adam fazla konuşmadalar. 

Koca bir günlerini onun uğrunda 
kaybetmekten ve yüzlerindeki 
berelerden mütevellit bir kinle 
ona baktılar. Birisi öbürüne: 

- Kavun değil kj koklayasın, 

dedi. 

bile atladım. Biz hareket ederken o
nun da kUçük mendilini gözlerine gö. 
tUrdUğünü gordUm. Muhakkak ki, o 
da benim gibi, mavi çuha. şalvarlı, 
sırma çepkenli, ayaklarına kırmızılı 
ı;izmcler geçirmiş, başlarına oyalı ye 
menıler dolamış şahbaz aşiret deli· 
kanlılarının köpUk iç,ıde kalmış kU· 
heylAn atlar UStUndc naralar atarak 
cirit oynadiklannı görltr gıbl olu
l'Ordu. 

Ruhsatsız İn§aat yapan 
mühendisler çalı§maktan 

menedildiler 

Yolda giderken b.ir de n<: gÖ· 
reyim adam kızı kolundan çeki
yor, kız gitmiyor, ıhafif hafif ağız 
kavgası yapıyorlar. Öhürü: - Memnun oluruz. 

Bataklıkları kurutmak, (Karasul, 
ve Afrln nehirlerinden alınacak su
larla ovayı sulamak. bunlar yapılma
dıkça buralarda oturmak ve çalış

mak kabll değildir. Biz (Sarıcanlı) 

aşiretindeniz. RahmeUi dedem anla
tırdı: Bizim aşiretler (Bahadırlı), 

(Torun) ve (Çoşlu) aşiretleri şu gôr 
dUğilnUz Amanos ve Glvur dağları
nın serin havalı, soğuk sulu zümrüt 
yaylalarında yaşarlarmış. Seksen yıl 
önce hUkQmet bu aŞireUeri dağlar. 
dan indirip bu ovada. yerleştlrmlyc 

karar vermiş. Bu bataklıklar içinde 
oturmanın diri diri mezara &ırmek 
demek olacağını çok iyi bilen aşiret. 
l<ır bu kararı kabul etmemişler. üzer 
lerine Derviş Paşa adlı bir adamın 
kumandasında asker gönderilmiş, 

dağlardaki obalanmız, şenliklerimiz, 

Urünlerimiz topa tutulmuş, yakılmış, 
kana boyanmış. Yapılan dövüşlerde 

qlreUerden erkek kadın pek çok 
kimse telef olmuş. Ele geçenleri ge
tlrtp buraya oturtmuşlar. Onları da 
slvrJslnekler yemiş, sıtma mahvetmiş 

Belediye tarafından yaptmlan 
teftiıılerde, bir çok yerlerde ıuh
satsı~ inşaat yaptırıldığ! ve bazı 
mimarların da yapı haıçlarma 
kömür tozu kan,~tırdıklan görül 
müştür. Suçları ıtesbit edilen mi
mar Antuan Haronyan, Seyfi A· 
§oroğlu. Pana.yoıt Yorgiyadisle 
kalfalardan Hüseyin Kamil birer 
ıene müddetle çalışmaktan mene
dilmişlerdir. 

Hemen adamın ıbizi mantara 
bastırdığını anladım. Hızla yan
larına -gittim. Herife: 

- Eşelersen kokusu çıkar, di· 
ye cevap vereli. ' 

Mtat PERiN 

- Yurdmnozda l>aykoı, ötu 
Çektiğimiz :r:ulOm yeter. 
Güneş doğar gece biter 

Bu münak~a esnal'lında Kezban bıraz u.. 
zakta durmuş, gözlerini Ali Beyden ayırma
mıştı. Onun alnmda tl'r damlaları parladığı 
nı ve bayılmamak için bUyUk bir gayret 
sarfettığinl görüyordu. Bu ~ımarık kızın ar· 
zusu yeline gelmeli ve hasta adamcağız ra· 
hat etmeli idi. Biı·dcnblrc lmrarım verdi. 
Sakin bir sesle: 

- Yenge siz gidiniz, amcamla ben kala
cağım, dedi. 

Herkes hayreUc ona baktı. Ali Bey %esik 
blr seSie itiraz etti. 

- Hayır çocuğum, \>U balo için sen de çok 
scvmmiştın, sakın bu fedakarlığı yapma! 

- Fedakt'lrlık değil amca, ciddi ~öylUyo
rum, ı;itmczsem daha memnun olacağım. Bu 
gece esasen canım hiç gitmek iırtemlyordu. 

Vivet bu beklenllmlyen fırsatı elden ka
çırmak istemedi. Bu gece her zamandan 
güzel olan Kezbanın bnloda bulunmaması ı. 
şlne geliyordu. 

- Kezban da gelecek Çocuk Esirgeme 
Kurumunun balosuna. gider. Mademki canı 
istemiyormuş zoı·laına baha, seni yalnız bı· 

rakmadığı için annemin de içl rahat eder. 
GUzide Hanım itiraz etti: 
- Kezbana yazık değıl mi? İlk defa ba· 

loya. gideceği için seviniyordu. 
Kezban ha.fifçe sinirli bir sesle yengesine 

ce\·a.p verdi: 
- Rica ederim yenge, ben bunu lstlyerek 

yapıyorum. Baloya gitmediğim için üzUle• 
• • i "lı· ronıı· ınnvum 'l 

EDEBİ ROMAN 

O srrad& Nigı\r Hanımın ~esi duyuldu: 
- Krrk yıld& bir evde kalıp a.meal'lına bak. 

mak fevkalAdc bir fedakA.rlık sayılmaz ca
nım. Siz de bu meseleyi anıma da mUhlmse
diniz! 
GUıide Hanım çar naçar razı oldu. 
Onlar münakaşa ederlerken Ferit Ali Be. 

ye yaklaşmıştı. 
- Müli&ade ederseniz göğsUqli%U blraı 

dinllyeceğlm. 

- Hayır oflum, lUzumu yok. Emin ol ki, 
hafif bir ba.ş dönmesinden batka bir şey de
ğil. Esasen alt katta doktor var. İstersem 
hemen çağırtırım. 1 

Feridin endişe ile kondisino baktığını gö
rünce onun ~Uphclerinl gldcnnek için karı
sına hıtap etti: 

- Bu ak~amkl yemek saliba bana do
kundu hanrm. Hemen bir parça karbonat a
lıp yatacağım. Siz haydi gUlc gUlc gidin. 

Bu sözler GUzlde Hanımı teskin etti. 
- Hakkın var, balığı hazmedememiş pla

cakıın. Karbonat aldıktan sonra bir şeyin 
kalmaz. Şimdilik Allaha. ısmarladık. Biraz 
sonra telefon edip seni sorarım Ali. Bana 
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doğru cevap vereceksin değil mi? Bir ara 
Fcrıtten de rlca ederim, gelir seni görür. He. 
men yıı.t, uyumağa çalış. 

XI 
Hcrke:ı gidince Kezban hizmetçi fle birlik

te Ali Beyt odasına. götUrdll. l!oyunmasına 
yardnn et.U, enu yatağına yatırdı, il!cını 
verdi. 

- Şimdi ıözlerinlzi kapa)'lmz, biraz is
llrahllt ediniz amca. ben bir dakika için o
dama gideceğim. Elbisemi çıkarıp derhal sc
lir, size il&.eınızı verlrlırı. 

- Peki kızım. 
Biraz sonra, arkasında mavi fanileden sa· 

bahlfğı ile Ali Beyin yatağının yanındaki 
koltujta oturmuştu. Hafif boyalı yUzU. kızıl 

dudakları ve ev kıya!eUle göze daha cazip 
görUnUyordu. Alt Bey onun endişe ile bU
~>'Qyen gözlerine blr iki saniye dikkatle bak. 
tıklan sonra yorgun bir Besle: 

- ZavallJ K~zbancık. benim fcdaklr kr· 
zıı·n. eğlenmene mlni oldum senin, dedi. 

- Vallahi darılırım amca. Bu sözleriniz 
bana hUslln veriyor. $ize kar.\'ı içimden ta
şan se\•ginin derecesini bilseniz bunu sövle-

mezdlnlz. Ben de Vivet gibi sizin kizmı
zım. 

Hutanın göz kapakları titredi, dudakları 
hafifçe aralıkiandı, bir şey söyliyecektJ, vaz 
ı;eçtl, öyle yorgun ve halsizdi ki." 

Dakikalar birer birer geçti. Kezban başını 
l<oituğun kenarına dayamış, ayaktarmı sa
jJa.hhğına :ıarnıış, üşüyen bir kedi gibl kol
tukla bUzülmilştU. 

Telefon çaldı. Kezban hemen koştu: 
- Evet yenge benim, amcam karbonat 

almak istemedi, her zamanki UAcmdan beş 
damla verdim. Şimdi rahattır. Hayır bir şey 
yok, emin olun pek iyidir. Ben yanındayım, 
buradan ayrılmıyacağım. Merak etmeyin, ı. 

yl eğlenin yenge. İsterseniz biraz sonra 
amcamla konuşabllirsinlz, şimdi biraz daldı. 

Yine dakikalar arka arkaya geçt1. Hasta· 
nın göz kapakları yavatça kalktı, bakışla· 
rı Kezbanm yU.zUne dlklldl. İçin için milca· 
dele ettlfl anl&fllryordu. 

- Ke.ıban, beni affet yavrum. 
Genç ku; yerinden sıçradı, yatağa yaklaş

tı, hayretle hastaya baklL 
- Sizi af mi edeyim? Ben ml amca? Si· 

ze karşı bu kadar mlnnettarken sizi af ml 
edeyim? 

AU Beyin dude.Jıtl&rından acı blr ~bessUm 
uçtu. Sabit: bir fiklrl• ccnkleşmekte devam 
ediyordu. Bir iki dakika sonra sordu: 

- BM& seviyorsun değil mi kızım? 
(A.rbaı var) 

Beş sene müddetle müte
. ahhitlikten menedilenler 

Ankara, 22 (Telefonla) -
Milli Müdafaa V ekfaleti devlet 
taahhütlerinde fena niyetle hare_ 
ket dcrek alım 15at1ma hile karı~
trrmak &uçlarından askeri mahke. 
melerce muhtelif cezalara çarptı
rılan müteahhit Cemil Açık. Van
li İsmail Parlak. fabrikatör Ek· 
rem Urol, Mehmet A"taç Tıgil, 
Mustafa, Cizreli Zülkif, Kadir 
Gül. yağcı Mehmet Aslan, fab
rikatör Nusret Öncü, Mustafa Se. 
pelç.İ, Doğan Aytuğ, Mustafa 
Kuloğlunun muhasebei hususi} e 
kanununun hükümlerine istina
den beş sene müddetle devlet ta
ahhütlerine girmekten mcnedil_ 
melerfoi kararlaı;tırarak bu kara· 
rını bütün devlet teşekküllerin«: 
bildirmiştir. 

Üsküdar ve Kadıköyüne 

yeni lambalar konuyor 
'O'skUdar ve KadrköyünUn bazı yol. 

larmın tenviri için yeniden lamba
lar konulmaaına karar verilmiştir. 
Bu konacak lambalar için projeler 
hazırlanmaktadır. En yakın bir za. 
manda llmbalar yerlerine konacak
tır, 

Bursada evini fazla ücretle 
vermek isteyen birisi 

adliyede 
Bursa (Hususi) - Altıpar

mak cadde5.inde oturan Mustaf• 
oğlu Şakir l!jman, kendi evini es. 
kiden 15 liraya verirken son de· 
fa 20 liraya kiraya verdiği sabit 
olmuştur. Suçlu ğerhal adliyeye 
teslim edilmi~ir. 

Muratlıda ( 19) May1S 
bayramı 

Muratlıda ( 19) Mayıs gençlilı: 
bayramı Cümhudyet alanında 
muhtelif te~ekküller ve kalabalık 
bir halk tabakasının huzurile kul 
landı. Hatipler büyük kurtarıcı 
ebedi şefimiz Atatürkün Samau· 
na ayak bastığı günün senc.i dev 
riyesini halka heyeeanlı sözlerle 
jzah ettiler. Reami geçidi m~te• 
ak;p spor eğlenceleri yapıM .. 
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'~Şehir kurbanları,, 

Yazan: Mala•at AttllA AYKUT 
ğu o1dutunu pek ı;eç ve bir tcsadUflc 
öğrenmı~i. Bır ı;Un Nedrete: 

- Seni bilsen ne kadar seviyorum, 
dedi. 

t!tazeleler, bUytlk punlonlarla. d'eci 
hır otomobil ka7.aı;ı• başltfı altında 

.Q.·.ır•1an !kı slltun ya;:-: nc~ettUcr. 
l r .. cı h'L'seyt o'ku/ıın lnsarıı:ır. 

lt'dG.11: r~ vıısıtalann.n bu z.t\•alh Nedret. dudaklarında. eksik olmı· 
yan tatlı bir tebessümle: h ~urbanlarına k<>lfolcl'i::ln en 

- Sevginden şüphe mi ediyordun 
Cemal? 1 

1 j ı: ııu hiı.. ile hır kere uJh:t :ıcıd:· 
i r l• 11kat bu acının asıl acıklı tar:ıfı 
ı ıe ,lı .. ı kaldı. Bu meçhul tarafını - Yok, hayır. Yalnız bu tek kclt· ı 
ıılatnır.k ta bana dilştU: menin ne hudutsuz blr m!nası var-

Y rmı ,;ekiz sene evvel Anadolu· ! dır. Bir ana baba, pek çok sevilır. 
, un lç kıızalannın birinde bir g1lm- ~e bfieyim bir kardeş, bir arkadaş 
• uk menu:ru o1an Hidayet Beyin hakikaten sevnır. BUtün bunlar. ay
( e'llal ismındc bir erkek evIAdı diln nl tek kelime tle ifade edlllr. Fakat 
)ıı.ya r;elmlştl. Cemal; ~·etil yaıJına bu sevgi murat ·edildiği '!Tlflnada ve 
J'ellp te 11k mektebe baş!adığı gün, murat edildiği 9ahso. göre mQnasını 
Ccmalln cAy\'alıkla> bulunan tey· deflştirlr. 
Eeil vefat etm~ ve hentız yL101a - Mesela bir ka.rdcş te sevilir dl· 
basm&nl1' mtntmirti Nedreti yetlm ve yeceksln. 
.)ksUz btrakmııfb. Nedret yedi aylık - Tablt.. ~ncak, işte benim ıı?>y. 
iken babasını da kaybetmişti. Ne Jemek istediğim bu değil, böylesi de· 
tıazm teceJlldlr ki. o, daha annesinin ğll ... 
memeS\nl bırakmadığı çağda zalim Nedretin y1lzU yalazalı bir ateşle 
trir ha!talık nettcesı biricik M.mist kızardt. Başını öntınc eğdi. Cemal, 
onTJ ~edıycn yetim ve öksUz bırakıp onun bu sakin \'C m!lnalı sUkQtu:ıdan 
gıtmtşti. istifade edelek: 

HJda.yet Be:,.·, komşu ve dost ene
rlnde Klnısesfz .kalan ktiçUk .:;eoreti 
1anma. allfı. Cemal ve Nedret bu fki 
~ çocuıu. ayni alılka ve nynt se-.· 
g1 muhrtl içerisinde büyUy!lp serpil. 
dtler. Cemalin annesi temiz kalpli, 

- Nedret yavrucuğum, dedi. BiZ 
ne güzel büyUdlll;. Tıpl:ı ayni ym.-a
da, ayni sıcak muhabbet ve şe:k:ı.tln 
lc;erislnde yetişen iki lruş glbı.. Bu 
sıcaklığı istersen hayatımızrn lınti· 
dadında ayni hararetle yaşata'lillriz 
değil ml? 

.. 

,• ....,. ~ 

"""-t • .. •"" . ~ ........__, 

Yukarıdaki resim, dünün tam amatör sporcularım bir arada göste rıyor. 

Sporda tenkidi hüsnüniyetle 
karşılamak gerektir 

Bizim için spor davası, her işimizde olduğu gibi, şahsi 

~ıkapamnlla naraççı Me:ıcidlntn 

tam karşısında Nalıncı )teınl Dede 
Ulrbcsl vardır. Bu tUrbc, eski devir
lerde bir hayat ve yangın sigortası 
bürosu gibi işlerdi. Buradan alınan 
bir a\·uç toprak bir evin saçağına a· 
sılırsa o yapı yang'Ina karşı sigorta• 
lanmış olurdu. Bu türbenin başka 

bir hususiyeti daha vardı. Sıınate 1s· 
tJdadı olmıyan bir 1:ocuk Uç cumarte
si aç karnına bu türbenin toprağını 
su ile içerse derhal işini kavrar, sa· 
natte muvaffak olurdu. Karınlarını 

tUrbenln sandıkasına dayayarak Na
lıncı Dededen kolaylık istiycn gebe 
kadınlar do~rurlarken bir avazla 
lrurtu1ur1ardı. 

İstanbul baştan başa en az dolruz 
defa yanmış ve yeniden yapılmış ol. 
duğu halde bu tUrbe hiç yanmamış· 
tır. 

Nalıncı ı.ıemi Dede, 'Oçüncil Mu· 
rat: de\Tlnin sayılı mcczuplanndan 
birisi idi. Bergamadan gelmiş, ts
ta nbula yerleşmişti. Kış. yaz nalınla 

S 
.L • k ı;czer \"O Azablar çarşısında nalıncı· 

porumu~ nu umetimiıin gös. lrit'ter bu zevatı maalesef sinlrlen. rok kararlar mcmteket :Sporunu 

bir daya değil, hepimizin davasıdır 

ter Lği 'ller türlü ve yerinde feda. dirmektedir. bocalatı'-'or ve b•zı ahva.ldc de l d 
k 

... .J " un uğu yerde idi. Dilkltflm da bura· 

giren 

mıyordu. Saraylı Ağa da onu dilk1'
1 

nından çıkarmak istedi. HUseyın Ç" 
lebl kızrnı~ı. bağırıyordu. 

- Kuzum bana karı1mayın1z. 111' 
dUkkA.n Dedemin postunu döşediği b 

1 

dUkkA.ndır, yaıımaz! 

Cidden de bu dUkkAn yaruna.ınlf'I 
Bir müddet sonra bu semtteki dUJI 
ld'ınlar ve evler çok kıyınctıenıll~tJ. 
Memi Dedenin mütevellisi !azlll JUrt 
bulduğu için bu dUkklını KUpell ıs. 
mhıdc bir Yahudiye vennlşti. ~aıııı· 
cı Hüseyin Çelebi çıkanlmıştı. ~ 
lUmıın komşular bir Yahudinln ı<ell 
aralarına gıl'mcslnl hoş görm111°"' 
tardı. 

Evlıya Çelebi hlkAycnin sonuıı~ 
kendi müşahedesine dayanaral< ~t 
le an1atır: 

af bir kadındı. Nedreti bağrında bir 
ana glbt büyüttü. Ona bir gün, mah· - ...... 
rumiyeUetln en o.cısı, en tahammül· _ Neye cevap \•ermlyorsun? ı·ok· 

d
. ı_ 

1 

,.. lık ederdi. El'i şimdi türbesinin bu· 

ar~ığa rağmen, heyeti umumi· Yürümeyen bir iş ve yanlı~ bir felce uğratıyor. Bu grbi istıkrar· ya yukındr. 
Y<:Sl bakımından ıkabul etmek la· hareke.t karşısında bir münckki- sızhkları, yanlışları tenkit neden 1001 yılının bir bahar sabahı idi. 

<Bu Yahudi dilkkiına glnp )<e~ 
lerl açnrkel\ 'kendini zaptcderneyf P 
başı üzcrl aşağı dllşerek hurdebaf oJ. 
muştur. Sonra Hüseyin pqa sutf' 
ağalarından bir vezir ağası ve .!1• 
Subaşı gelip keşfile Yahudlnln ıM" 
sini mUbarek dllkkfı.ndan kal~ 
yine dUkkAnı nalıncı HWıeyin çeıeıı. 
ye verdiler. Bu llliseyin Çelebi ~ 
dala me.şrep, 'halim bir adaın ~ 
Nntıncı Memi Dede HazreU de 
türbedarı idi. Bu hakirln sernU11 

olmakla her bir haUne v!kıfntı·.,~ 
*'12111 ana. )-okluğunu be1li etmedi. sa ... 
Geceleri kUçtlk Nedret masum bir 
1nelek gibi yatağında mışıl, mışıl U· 

)'Urken onu kucakltyarak öper. yor· 
l'•nını :sıkıştırır, kaybettiği kız kar· bugün daha başka bır mı1nada el n· 

...,inin bu biricik vediaııına bakarak zatıyordu. Bu, tehlıkell bır oyur.du. 
aılardı. Nedret ne 'kadar da. annesi. Fakat kan ve aile rabıtası ~unUl iş. 
ne benziyordu. 

Nedret başını kaldırdı. On sekiz 

yıl kard011 diye seviştiği Cemal, ona 

Seneler ç~buk geçti. Onlar tarlaya !erinde aşılamaz bir m..ınıa olamazdı 
atılmıı1 çiçek goncaları gibi pek ça.- ki ... Onlar uzun b r mıızl ile blribir· 
buk reni• ve koku vemılyc baş!ııdı· !erine bağ1r, bil .birlerini anl:ı mışlar 
ıar. Ccmıal, biraz hırçm Ye biraz ya. 
ramaz tablalli idi. Nedret hiç bir za
man ı,.,tır?·vam'l•h~ı ana vo baba 
yaklu9unu mlııcu duyuyormuş gibi 
dalma Fıılt1:t, d."tmıı mUlayinı ve uy
ı·ıl hareketlerile kendini Cemalden 

ve blrlbirlerlni bu güne kadar safi· 

yııno bir kardeş muhabbetllc sevmiş. 

terdi. 

~ ııevdlrml~U. 
Bu ktlçUk ve mUte\'azı yuva baf. 

rmda yıufattığı iki taze varlıkla ö
l'ilnUyordu. 

Her iyi g{lnler gibi bu gllnlerde 
çabuk ~ec;U. Cemal, 1stanbulda le)11 
bir mtktebe göndeı11dl. Nedret bu· 
lundukları yerde me'ktebe devam e
"".n gösteri~!. sevimli bir kız oldu. 
~ · yaz mevsimi babasının yanına 

lA.ı.ı giden Cemali karıplıyanlar a-
• asında, Nedret te vardı. O artık bU· 
yilmUş kocaman mektepli bir kız ol. 
muştu. DudaklM"ında ·eksik olmıyan 
tatlı bir tebessl\mle gil!Uyordu. Ce
malle kucak1aştılar. İki kardeş gibi 
1'pQfUllr ·. Cemal yorgun ve biraz 
aayıf rörUnU)oıdu. Fakat içinde has 
ret.ini <luydutu sıcak yuvasına ka· 
~nca bUtnn yorgunluğunu, nnki 
Mr anda unutu\•ermişti. Da'ha gel
diği gtlnUn ilk akşamı Nedreti ala· 
ralt kırlara, tabiatln hiçbir kayde ,.e 
farla tAbl olmadan bUtUn asude ve 
sakın gUzclllklerlni bahşettiği kır· 
!ara gezmcğe çıktılar. Kır çiçekleri 
ona daha çok kolrulu, çımenler ona 
da.ha çok renkli haltA, cılız yaban 
l:'Wlrrl onun için aşı güllerinden da. 
ha çok a:öz alıcı blr gilzelhltle görü· 
nUyordu. cOh> dedi. Ne ı;Uzel top
rak kokuyor. 

- Bilsen Nedret, şehir hayatının 
ne sıkıcı bır yekneııaklığı ı:ar. Genç 
kız ka.,ını kaldırarak ce\'ap verdi: 

- Acaba? Ama orada ışık var. 
lıalabalık ,·ar, otomobil, tramvay 
var. 

Cemal, MIA doyamryan bir arzu. 
hlll aı; bir lhtırasla her tarafından 
ballka ve hl1r bir gilze!Uk ta.pn ta.
biate hasretle. muhabbetle bakıyor. 

Kim bilir belki diyordu, belki daha. 
gilzel. belki daha muhU.em.. Fakat 
ln!Lll kl Nedret. bu kadar sade Ye sa.· 
11\tmt drğll .. Bu kadar geniş ve hUr 
efultları yok ... Yalnız. evet yalnız. 
lıanya göre rengi d~ğlşen bir deni· 
zl ... Ve denizi gibi mUtelevvin insan.. 
ları var ... 

Parça, parça beyaz bulutların m~ 
vi bir bJQz üzerine serpilmiş dantel· 
ltr gibi uçuştuğu ma\"i semayı elile 
işaret ederek. bak diyordu: 

- Bu kadar göz alıcı bir parlak· 
lığı orada bulamazsın. Sabah sisleri 
ve &Jqam vapur dumanlarlle kirlen· 

+-..-•v· mif bir kubbenin l.mkAnı ,.ar mıdır 
ki, bu kadar g1lzel, bu kadar sa! blr 
parlaklıkla söfsU açık olabi~in. •• 

'()ç ay\ık sı1a, Uç gUn kadar kısa 
aUrdU ,.e bir eylQl ayında, Cemali 
ytne ayni insan1ar gibi göz yaşları 
,.e gönUI temenJ.?llerlle 1stanbula U· 

turladılar. 

Cemalin ilk sılası böyle geçti. Se. 
neyı ve tatili dört gözle bekllyen in· 
tıanların ümitleri, arzuları bir tak
l lm yaprağı gibi her gUn koptu, her 
atın azaldı '\'C bir sene sonra taUl yi

ne geldı. Cemalin ikinci sıla yılı me-
ut bir hldlse ne inkişaf etti. O, 

b r odada büyildUğU bu sarışın ve 
mlnalı bakışlı güzel kızın slhirkar 
tebelailmlerlne kendini kaptırmıştı. 
Yakm blr zamıuıa kadar öz kardeşi 
olarak tanldılt N edretln teyze çocu· 

- Ne dü~nüyôrsun Nedret? 

- Hiç .. O kaaar kocaman bir hiç 
ki ... 

- Şu halde teklifi kabul ediyor· 

sun. Ah bilsen bizim bu mUşterek 
karannuz, annemi, babamı ne kadar 
sevindirecek ve kim bilir belki onıar 
da blzlm için ayni mesut istikbali 
ne kadar temenni edecekler~ O glin 
u~n bir seferden dönen yolcular ı;i· 
bi sarhoştu1ar. Nedret hassas yara. 
dılışının müsbet. menfi bUtün tcza· 
hürlerlle mAnen bocalamıŞ, günah ış. 
liyen insanlarm azabını içten duyar 
gibi olmu~tu. O. ilk defa bir gönül 
kumarına bUtUn mevcudlle rest çc
k fyordu. İnsanlar baun ufacık M· 
dlselerle bir anda blitUn bir hU,•lyet 
\'e varlıklarmı kaybedecek kadar za
yıf ve Aciz kalıyorlar. Hidayet Be. 
yln ''e reflkasının bUtUn muhalefet· 
!erine rağmen, onlıır, beraberce ver· 
dikleri kararlannda. azim ve seb:ı.t 

gösterdiler ve bir gün genç blr mual. 
llm olarak hayata atılan Nedret, yük 
se'k tahsilini yapan Cemale ahdinde 
sadık kaldıtını fillen lsbat etti. A· 
na ve babanın gönülleri alınarak bir 
bahar mevsiminde k~Uk bir aile top 
lantısı ile yuvalarının ilk temelini 
attılar. Artık mesut ldıler. Cemal. 
hırçın ,.e asabi olduğu kadar Nedret 
için duyduğu sevrı de çok yumuşak 
ve uyı:aldı. Yalnız y141amak ,.e va
zife z.s.ruretl onları bır zaman için 
ayrı yaşamağa mecbur bırakmıştı. 
Cemal mesut bir istikbali daha iyi 
bir fekllde teman için tstanbulda tah 
siline ;ermi vermişti. Nedret te l~. 
rada muallimlik yapıyordu. Cemal, 
bir .sene sonra tahsilini bilirmiş ola· 
rak hayala atılacak ve o zaman sev· 
gir t-lrlclk kanısını yuvasına çağıra
rak yavrulannı bU)1ltUp yetiştirme 
mcsuliyetinl ona tevdi edecekti. cSe· 
ma> isminde yumuk yumuk se\•imli 
bir de ya\-rulan olmuştu. Cemal is
tikbal uğrunda bu iki sc\•gldrn bir. 
den mahrum kalmanın azabını ve 
haıırel!ni dalma duydu. Sene sonu ge 
liyordu. Mekteplerin tatn ve imtihan 
z:ımanı gelip çatmıştı. O, bu sene 
diplomasını iyi blr derece ile alacak· 
tl. Nedretten son aldığı mektupta 
yol haztrlıklarını yaptığını, Sema· 
nm her gfin baba diye kendini hatır
ladrğını soyllyerek onu yannm Umlt. 
lerl için t~i ediyor ve Cemal, yeni 
1:.ir hayatın eşltlndeyiz: arlık. hiç, hiç 
bir şey bl.zl blrblrlmU:den ayırmıya· 
cak, diyordu. 

C'emal. o akşam bu 111!~ ne biraz 
ha\'& almak, kafasını dinlendirmek 
istedi. Bır or'kadaşlle Şişliye kadar 
uzandılar. lçlnde hem se\'lnç, hem 
garip bır OzUntO vardı. Hava gUzel. 
di. Sokaklar kalabalıktı. Biraz do· 
la.ştıklan so:ıra evlerine dönttyorlar
dı. Tramvay duro.ğında araba bekli
yorl&rdı. İşte bu sırada yolunu şa.şı.r. 
mış azgın, kudurmuş bir köpek gibi 
gözleri karartan bir sUratle cadde· 
den ilerllyen bir laksinln Uzcrlerine 
doğru geldiğini gördU!er. Bu müthiş 
canavann önUnden kaçmağa vakit 
ve lnıklUı kalmadan gözlerinin önüne 
yarasa kanadı gibi gerilen bu 'kor. 
kunt heyutA. hedefini bulmuı blr O· 

bUs ılbi bir anda bOtön ~ile e-

zı,m"dır ki bir ıtürlü salah yoluna din. vaz.ifesj icabı yürüttüğü ten· kabahat sa} ılıyor? Sultan üçtlncU Murat Daı'flssaade a-
girememekte ve bir çok noktalar- kitler hüsnütelakki edilerek o isi Bugün maalesef Beden Terbi- ğnsını çağırdı. GôrdUğU bir rUyanın 
dan hcrgün. dünü aratmaktadır. düzeltme yoluna ,gidilse muhak· ycsi Genel Direktörlük teşkıl:ıtı· heyecanını yenmlye çalışarak: 

Türk Spor Kurumu Beden kak ki; daha kolay muvaffak o· d"' t .. w.. h t 1 ık d - Ağam! Ağam! dedi. Bu gece 
Tcr'biyct>i Genel Direktörlüğüne lunabilir. ;:pıl uş ~g\'tl a 

8
• a.r k arrSln a tuhaf bir rüya. gördUm. Nalıncı Me· 

inkılap ettikten ve bu işe büvük Mesela bir bisiklet sampiyo· ı ktan en ık.ed~ ıyı alrşı anma· 1 h · d"ld"k • ' :ı ma · a ,.e ten ı J yapan ara men- ml Dede dUşUme girdi. Yaknmn. ya· 
para ar ta sııı e ı ı ten aonra nası yapılıyor, bu işi jdare için f• hl k d h k t d pıştı ve haykırdı: 
sporun, gonu crın JStc ıgi ~c ı • ora:ya bu sporla hiç alakası ol- b" · ·1 b k ı kt d - Sultanım, ben bu dünyanın tam ·· ··11 · · d'W k'l I ' ru u ve as en are e e en 
d ·· ·· · h' 

1 
ır ınsan nazan c a ı ma a ır. 

e yurumemesı ve ıç o mazsn mayan bfr katip, bir knyak öğ- B ' . . . d h • elli sene suyıınu içtim. Şimdi ölllyo-
ümit verici bir alamet de belir· retmeni ve yahut bir şoför gön· b' ~zım ~ç1:1.1~~orD ~vadı :i' :1 

nım. Yarın cenaze namazımı Fatih 
memesi, f:POrumuz hesabına bir deriliyor ve bir gazetede bu yan. ır aha . e~ı. ır. og{~ a~ . og. camlindc kılmağa. hazırlan. Beni e· 
üzüntüdür. lış hareket tenkit edihyor. Bu ru?

1
'
1
a . c~;.mız.dın, ml cmde etbı~~zdı.n, vime göm, üstUmc bir kubbe, yanıma 

Bugün herkes.in zihninde bir tenkide sinirlenecek yerde. bu mı etımı+ın a.va ~rın an 
1 ~1 ır. bir tekke, önüme de bir çeşme yap! 

istifham bükülüyor ve diyorlar hatayı kabul ederek bir daha . ~~wd.cn T e~ı) es:. Genel Dırck. Git tahkik et, bakalım. Mcml De· 
ki; b_u kadar büyük fedakarlık böyle bir harekette bulunmamak ~:l~gu te~.kıh1 tı oyle hatalara de hakikaten ölmUş mü? 
yapıhyor ve geniş bir teşkilat ku. yoluna gidilse fena ını olud duşuyor kı •. bu~l~r kar~ısında Ağa Unkapanma. geldi. :Meml De. 
ruluyor da neden ortada bu fe· Bir tek odada ynpılabılecek eusmak. vazıfcmızı yapma.ııak denin evinin önUnde bUyUk bir lta· 
dakirlık ve lbu teşkilatla mütena- bir iş için koca binalar alınıvor olur. zanla su kaynıyor, kapının önünde 
sip sayılabilecek mfü:bet bir ~ey içine binlerce lira sarfilc mobily~ Hiç ıbir 8özdcn kaçmayan is· de bir insan kalabalığı kaynaşryor
yok} konuyor, masaların başına, elli tikrannz1ıkları, organizasyon bo- du. Padişahın rilyuı doğru çıkmıtı. 

Bunun pek bıuit ve tek bir tıe· liradan tutun beş yüz liraya ka· zukluklarını gördüğümüz zaman Bunun Uzcrlne Meml Dedenin, :ril· 
bebj var: Spor idare mekan.iz· dar maaş alan memurlar oturtu· nasıl susalım? yasında :padişaha. yaptığı vasiyeti ta. 
masa ha;'.lına geçe. \erin umumi-1 lu~r da, gençlık futbol ovnaya· Bizim vazifemiz, herhangi bir 

1

1 

mamile yerine getirildi. Ev1ne gö
y~tle bu i~n İçinden yetirmiş cak saha, koşac'ak pist, gıi;eşecck spor meselesinde vazip:t herke· muldü, Usttine b!r kub~, önüne b.ir 
kımseler olmaması. salon bulamıyor ve münekkit teıı. sin di.leyeceğj gibi ve memleket çe'11TI.0 yapıldı. Bır de türb<:dar tayın 

Bugün Beden Terbiyesi Ge· kHatta.n pist, saha, salon ıstedıği menfaatlerine uygunsa onu se· edlldı. 
nel Direktörlüğü kadrosunda zaman bu istek niçin aykırı te· vinçle kaydetmek. '\l)"gun değilse ?.remi Dedenin hayalında çalıştığı 
sporcuların tanıdığı kaç kişi var· lakki ediliyor ve ıbu Jşin başında tenkit ederek düzelme yoluna dUkkdn nalıncıdan b~kasma. glrala-
dır) Pek az ve belki de hemen olanları &inirlendiriyor) girmesini temine hizmet eV.nektir. namazdı. Onun dUkkil.nına gırcn btr 
h h · k d · b ·u · B · · · · d · . · . . d keser sallamadan bile kudrelll bir 
e~~.? ı~ Yft ı?'~ ı r~z. t I . ır !~;ın .ı •. ar~sıne o ışın JÇI~~ e~ Haklı olarak yürütülen tcnk.it- nalıncı olurdu. İlk türbedarı Abdi 

b" t gerf drıs an ıf'n sa a o a
1
n 1 Yk.i~tışm1 ı~. mute .a~l ıs ~·c tecrubel~ ler samimi karşılanmadığı takdır_ Çel<"bl idi. ömrUnde eline keser ve 

ır ara ı a maaş ı ve maaş a •

1 

mse crln getnı mesıni temcnnı de bu 'sin düzelmesine imkan dıkları jçin de h<"ynelmilcl ~or· etmek bir hata mıdırl k h O .. d' . tahta almadığı halde nalıncılann Us. l k "] .. "il . .. . yo tur. nun ıçın ır kı gazete tadı olmuştu Çok biçimli ve ayağa 
cu u o çu "l.'C tcamu ~rınc Er?re 

1 
Geçen ve tekerrür eden hadi- sütunlarındaki tenkitlerin samimi uygun tnku~yc yapardr. Dördüncü 

profesyonel sayılması lazım kim. sel erle sabittir ki bugün verilen kar§ılanarak bunlann tenkit de · 1 · f" 1 · 'd 'd" 
6

. k . .. •. . . . • . . • - Murat zamanında, Padışahın halası 
Se erın ~~~l 0 r. crı ~. art~ ~r. 1r arar ertc"-1 gun degı§tırılıyor. meyclım, ten vır. ve ikaz olarak SUJlln 'Musll sultanın Haraççr :Mes-
hp;:{ ı~c ~ :d anıato\1· ugu Yapılan. bir sicil talimatnamesi kabulü heıiıalde sporumuz Jçın cldinln yanmdaki sarayında bir yan· 
b a e a~t1a • ı ar~ t.e~-~· atının ancak .hı~ .i~ ay t.atb~k e~ilebil!· zararlı değil, çok faydalı olur. gın çıkmıştı. Yan&'ın alevden dilini 
~una zıt o uşu otorı.teaız 11>1 do· yor. Bılgısızlik nctH:esJ verılcn bır Kemal ONAN dört tara!a uzatmı Şehzadeb rnda 
gurmakta ve bu vazıyette de mu- . . ş. ~ 

ff 'k 1 k 
· k. 1 k kı eskı odalara kadar şehrin en ma-

va a o ma ım an arı ~o za· ti ı · fi k d mur sem r.r ni yalamıştı. Memı De· 
yı ama ta .ır. . D Q K T O R denin tariht ahşap nalıncı dUkkfinı-

Ş~rada hır noktaya daha ı~ııret nı kendi tilrbedan Hüseyin Çelebi iş. 
edehm·:· • . . gal ediyormuş. Bu yangın E\•Jiya Çe. 

Bugun Beden ferbıyesı Ge· D [ y o R K/• lebiniiı cl'1crlni ve dükkAn1arını da 
nel Direktörlüğü e!kinı ve ı;nen· yakmıştı. Hüseyin Çelebinin dUkkı1· 
,şuplar~. haklı tenkitler~ dahı ta· nmı sağından, solundan ve arka.sın· 
h~mul edweme.m~ktedırler. Her dıin ahşap binalar sarmıştı. BUtUn 
§CY~e oldugu gıbı sporda da ten- D kt •• •• } ) dfikkfınlar yangın ejderine lokma ol· 
kidi 'hüsnüniyetle karşılamak, bu 0 Or gozuy e meyva ar muştu. Uzun ömilrlü tarihi dUkkA. 
tenkit yanlı~a :münekkidi mantı. nm tahtaları çıra. gibi kuruduğu ve 
ki yollardan .ilza.m etmek, haklı ( K A Y S } ) kavlaşlı~ı halde tuluşmuyol'du. BU· 
ise yapılan yanlış işi düzeltmek tün bir semt: çayır çayır yanarken 
gerektir. Halbuld herhangi bir Ka~·sının Uk defa A~yada ~f'tlı;rn müddet durmu~ "' boz:ulup !;Ürlimü.' HUseyin Çelebi tezgAhmın başına geç 
hat.alı i~ kar~ıııında yürütülen ten. bl t _.. 1 mi•, istifini bozmadan keserini sal. r neba olduğunu 'e o~_,an ya'-a, olan kaysılar midede ek'lllk, banıak- ., 

yan., dünyanın dl~er tara.Oanna l:ırda gaı;, ishal ve ağn yaııabUlrler. lıyor, nalın yapıyordu. Komtuları, it. 
faiye memurları ona: lektrik direğine dolaştı. MUthlş bir 

ı;llrWUJ. ku1akları yırtan canhıraş ses 
ler ve konuşmalar bUUln bu korkunç 
hAdiSeyl beş on saniye kadar kısa 

bir zamanda cereyan etmişti. Man· 
zara mUthlşlL Bir dakika evvel ya· 
şayan zavallı Cemal kaldırımlar U· 
zerinden kırılmış bir 1ıey'kel gibi par 
ça. parça toplandı. Yavrusunu ve ka· 
rısını sarmnğa hazırlanan kollarını 

altı metre ilerden parçalanmış bir 
halde k•ılar akarak getirdiler. Bır 
ömUr. bir Umit ve bır hayal bir an. 
da bö)"lcce bUtUn hUviyctlne kaybo· 
luverıul~. 

* tki gün sonra sıyah kostUmler gi-

yayıldığını rh·ayet ederler. Taze ,-e olgun kaysılar Jııe, yemek _ Baba ne yapıyorsun? Şimdi dilk 
Sıcak yaz günlerinde bahçelere ııe- üzerine yendikleri takdirde, haunı kAnmın saçaklan tutuşacak, sen de 

rlnllk ve gölge ,·rren kaysı ağa.çlan· kolaylaıttmr, banaklara hoş bir dol- kebap olacaksın. Çık dışarı! diyor· 
ıun yeı;ıll \C krnarlan db:ll ynprBlda- gunluk nırir , .e lnkıba7•1 izale eder- la.r ve kolundan tutup çrkarmak is

tiyorlardı. 
n ,·ardır. ler. 

Kayl'!ı çiçekleri kınnn:ı 'e °be;)a.z Kayı."'lnın terkibinde azotlu madde. 
renklf'rdedlr. Kayın ağaçlarının ya. Jer azdır. Çok miktarda suyu ha\ 1 I· 

banisi çekirdekten yetişir. blah edU. "" dn ihtiva ettl~I Şf'kerln fazla ol-
me7..-.c ffl(',}"'aları (zerdah) dedlğlml-ı ması ona 'ilcudün '1f'kr.r lhtly~mı 
ı:ekllde ufak, rılıı. tat w· nrf1111et iti· temln eden en kıymetli , . ., en faydalı 

barlle dliş\ık lılr lıaldn tıulunur .... ~~ mey,"&la.rdan blrlı;I olmak kı3mctlnl 

kat, aşılamak 'c ıtılah edilmek flU· kazandınnaktadır. 

rotlle, güzel k"·ııılar nrcn ağaçlar Kaysmm da diğer taze mcyvalar

yeti,tlnnek mümkündür. Ka3 sının dan a.,afı kalmı:y~ak derecede '1lcut 
etll kısmı ~eklrdektcn kolaylıkla ay- i!:ln, istifadeli ,.e nefis hlr ıneyva ol

nl&blllr. Bu kısun güzel JlOkulU 'e duğnnu hl~blr zaman, unuttıamaJ• 

nefistir. Bu sayede kayııı ınzetle ye- lA:r;ımdır. 
nlr ,.e ııek ziyade hO!}a. gider. Sade 

Dr. .NURİ ERGEl\'E 

Hüseyin Çelebi - hiçbir §ey )'Ok· 
muf gibi· soğukkanlılığını muhal&. 
za. ediyor. 

- Burası benim De<lcnln dükkA· 
nıdrr. Beraber yanarm1. Y.uıe çık· 

marn, diyordu. 
Nihayet llfet bir alev bulutu ba

Unt'le HUseyin Çelebinin dUkkAnnu 
da ııarmıftı. O içerdekl yongalan e
t.eğile sokağa almıya çalışıyordu. A
lev elindeki yongaları, elbisesini ve 
niha.yet sakalİnı da tutuftun»U§üı. 
Kalabalık blr halk dUkkAnmm et. 

rafında bir halka çevirmişti. Çelebi
ye acn-orlardı. Fakat o her t11r1U mQ. 
dahaleyi reddederek yerinden aynı. 

Bu yangında Memi Dedenin tur ut" 
de kurtulmuştu. DördUncU ?d et· 
yangından M>nra tUrbeyi ziyaret ..t 
mı., ve açıkta kalan halka para dN'. 

mışt.ır. ,.. 
lhtlfalci Ziya Bey merhum aa 

manının bir .Nalıncı Dedesini 1'I" 
şöyle anlatıyor: ••• 

<Bu zat Eyilpsultanlı, m~ur r-)111 

lmlı Salih Dede ldl ki, bu da. y,.r.. ,;J 
nalın ile ve gilpegündUz -eUnd~~ 
cam fenerle mahallesi olan E~. 
kalkar, yaya. olarak İstanbul& ~ 
öylece dolaşırdı. Başına bazan t" 
bir mevlevl aikkesi ve bu sikk~.ııı. 
pesine püskUl takardı. Kara ~~ 
gayet lrl burunlu, çatık ve g1lt il' 
k~lı blr adamdı. Bazan ilemş~JI 
birlikte gezcı'dl. Sokakta ra.sıı-; 
teraı: 11 veya çarşaflı kadınıarao _.
race ve çarşafının rengine gö~ 
sruA: ~ 

- Sen mor All:ı.h mısm? gibi~ 
naııebetslz sözler de soylediğl 

idi.> 

Ben dUn Memi*Dcdenln tur~ 
tetkik ettim. Bu tek kubbeli t e 
o devre alt oldukça muva!!ak bir et 
&erdir. Kubbesi ve önUnde.kl nıcı111 
çeşmesi ~mdi yıkılma tehlikesi J6! 
termektcdir. 

Pcnceres.inin Ustündc Uç satır 11 

linde 18 .mısralık şair (ASıırl) 11 

kitabesine göre. Uirbeyl 1001 tarılı~ 
de Hruıekl sultan yaptırmıştır· su Uf' 
da Şeyh :Mehmet HalveU gönıU1"11,, 
tUr. ·Eskiden buraya gebe kadfll ,(' 
bellerini ve gobeklcrlnl dayadll<

1 4' 
için <Belt:qn \•e Meml Dede)·e 
c:Yatağan Dede> derlerdi. eJr 

Efsaneler bir tarata atılırtl-8. )l 
met Dede kıyınctU bir Ttlrk ıııırnı4 
Şimdi bir kıreççlye kiralanan a.:;; 
çı mescidinin ittlsalindek1 dört~ 
bina da SUlUn MuslU Silltanın il' 
na ait hlr parı:adır. Husus1 ~r&~41 
dan hlçbır eser kalmadığı için IJll 
bir C\1n kıleri olarak kuııanıla':co~· 
binaya da )1Uzcler idaresinin el 
ması lD.zımdır. __, 

lbr&hlm Hakkı K~ 

Mecburi tasdikname ~•1' 
tard cezasına tabi tutul•~ 

talebeler 
,/ 

Ankara.. 22 (Tclefonla)llf' 
Maarif Vekaleti bazı orta.ok~,
da Vekilliğe mal\ımat ver.arı::1t0f 
bazı taılebenjn mecburi ta9(W" J' 
meye tabi tutulduğunu yahut ilf' 
taTd cezası verildiğini gÖr_ı"__.iı 
alapdarlara yat>tığı bir t~i)
bundan cöyl~ herhengi bir ~ .. 
de mektepten uzak'la.otınlaıeak ,• 
lebc .için birer fiş hazırla~ 
V ckalcte gönderilmesini jşt ~ 
tir. Bu fi~te talebenin aile"'i f 
ziyetile karakterini ortay& ~,.. 
mağa yarayacak lüzumlu sn• 
mat bulunacaktır. 

• 

yinmiş perişan bir halde Haydarpa· 
şa. garmdan çıkan Nedret lrucat;m· 
da sıkı sıkı sarıldığı ya.\TUS!lc tey
zesinin e\1ne geliyordu. .Minimini 
Semra istasyonda kalabalığı görün· 
cc tombul ellerini uzatarak bo.ğırdı: 

- Anne.. Bak .. Baba .. Anne .. Ba.. 

ba .• 

tazesi dt'ğll, kurusu da makbuldür. 

l."az günleri taz.esl ne .kadar se'11e. 

rek yenirse korusu da kışın, hoşaf, 

Bursa Nafıa müdürü 
Erıuruma tayin edildi 

• ZARAH LEANDER 
WİLLY BlRGEL ile beraber yarattığı 

Nedret teyzesinin kucağına hıçkıra 
hıçkıra atıldı. Artrk istediği gibi ba· 
ğırıyor, istediği gibi ağlıyor, hay
kmyordu ... 

- Teyzeciğim, benim iyi kalpli 
teyzeciğim .. Ben de bu kadarken ye· 
tim kalmıştım değil mi? Bu ne ha· 
zin tesadU!.. Bu ne acı teeelll.. DU· 
şUp bir kUlçe kt'.sıldi. Bayılmıştı. 

KUçUk Sema. h(LlA. ağlıyordu. O bır 
koca yıl dilinden dtlşmlyen baba ke· 
limesini s6y\emeden ağlıyordu. 

komposto ,.e reçel ~eklinde 80frala- Bursa (Hususi) - Nafia mü· 
rnnızın en kıymetli bir gıda lhtlya.- dürümüz İsmail Hakkı Devletku. 
cıru temin eder. §U. üçüncü umumi müfetti~lik mü 
Kaysıda hayat içln c;-0k lüır.wnlu şavirliğine tayin edilmiştir, ayni 

r.evherler olan 'ıtamlnJer oldukı;a zamanda Erzurum vilaY.etinin de 
bol nılktardadırlar. Bunlar içinde A nafıa müdürlüğünü yapacaktır. 
,.e CJ ,·ıtarntnlerl k11-y ıya gıda bakı· Nafıa müdürümüzün ayrılması 
mmdan büyük bir kıymet ,·erirler. do)ayısi)e Halkevinde bir mera· 

Bütün me;t"'\alar glbl k&)l!llnın da sim tertip edilmiııtir. Yeni Nafıa 
bu n olrun olanları terelh olunur. müdürümüz Suat, şehrimize ge· 
Apcmdan kopanldıktan ıt0nra uzun ı !erek vaz.if~ine baıJamıfhl'. 

Kraliçenin Kalbi 
(MARIE STUART) 

Mevsimin en büyük ve en muhteşem filminde 

Ş A R K Sinemasında 
t•• 

cmsalsiZ bir muvaffakıyet kazanmakla. ve takdir alkışlarmı CoP 
maktadır. Suareler için da.ima yerlerınizi evvelden aldırtnıs. ........,.. 
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VATAN s 

Telgraf, Telefon ·ve · Aja·ns.·:. Haber,ıeri 

~IKAH· ---.: .. :.: . .:.: 
B Isparta Tapu müdürü rahmetli 
h "l' Sadullahın kızı Bayan Feri
ıt' T•nseli ile tüccardan rahmeti~ 
kay M~tafanın oğlu Aıpullu Şe· 
c'r fabrikaın memurlarından Bay 

ba hastanesinde tedavi edilmek
te olan, Devlet Demiryollan lda. 

yanlış tefsirleri Amiral Darlan İngiltere hUkUmeti Amerika bankerleri İngiliz filosu 
Akdenizde sekiz 
düşman gemisi 

batırdı 

rei umumiye müfetti!llerinden <Safı 1 indde) /X/ 
Nazım Teoman vcf at etmi!ltir. de orası işgal edilince kımıldan-

cvadın nikahları akdedilmiştir. 
l'AYIN· 
~ 

ın lııtaribu) Sıhhat isleri müdür 
E. tıavini doktor Aziz Cudi Suna 
D~ururn Sıhhat müdürlüğüne. 
d IVanı Muhasebat mürakıpların· 
l' 11~ Muntar IB'tanbul Posta ve 
eJil ~f muhaaebeciliğine tayin 

Cenaze bugün saat 2 de mez· madı.:o Bunu yazan muhabire' 
kur hastaneden kaldırılarak Sir· hükumetimizin ne zaman ve ne· 
keciden hareket edecek olan Hay rede emniyet sahası hakkında 
darp aşa romorköı ile Kadıköyü- böyle bir iddiada bulunduğu so
ne nakil ve Sahrayiceditte aile j rulduğu zaman şu .cevap alınır: 
makberesine defnedilecektir. . «Falan gazete filan zaman böy

DOGUM· le bir yazı yazmıştı.> 

nu!lerdir. 

~. 

Umumi hayatta Tilrkiyc'de
Gazetemizin Konya bayii tüc· j ki teşkilatlanma şeklini anla

cardan Bay Mehmet Naci Güc.i· ı mak istemiyerek, bir gazetenin 
yencrin bir kız çocuğu dünyayn husu~i fikrinden hU~(ımct~n si
gelmiştir. Yavruya uzun ömürler yasetı hakkında yeraız netıcelcr 
dileriz. çıkaranlar okuyucularını boş 

yere aldatmış olurlar. 
Ahmet Emin YALMAN KONFERANS: 

Girit 
li Y,11 nyalı şeyh Alinin eşi Bayan 
cba 1~c Cura Manisada ölmüş, 26 mayıs pazartesi günü saa: 

edı rnetfenine gömü1müştür. 1 7 de Şişli Hnlkevj 'Salo~unda 
D *_Gazeteci arkada~lanmızdan Yardımsevenler <;omiyeti Jstaıı· 
~tı' Edeaenin yeğeni Bayan bul merkezi adına Bayan Halide (Baır ı incide) /-/ 

a iha Edesen çok genç yaşt~ Nusret Zorlu tuna ıtaıafından Al • d .ıu··n gec 
ıı .... .ı . . T" k d ) man ra yosunun -o e 

..:: -~. a öhnii!f, aile .kabristanına (Cephe .gerısınde urk a ını b .. t 9 da verdigwi ha-
""'Q\ ) d b ' ı. f G" j ve ugun saa 

u ınüıtür. me.vzuun ~ ır roon crans ve os 1 bere ~öre İngiliz filos.ile Alman 

O * ,Ernekli General Cemal Te· terrt şubesı tarafından da (He- h , k , ti · arasında •iddetl'ı 
~ . 'l d"l k" a\a U\'Ve erı 'S 

te L . ın oğlu olup .bir müd'det- deb pıyesi temsı e ı ece tır. b" 1 t r Bu filo bı"r 
rı~ . . ır çarpışma o mus u . 

....., ri ltalp hutalığmdan Gure- Herkes gelebıhr. &affıharp gemisi, beş kruvazör, 
--l!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'" b j r tayyar e gem isi 1 e to rp it o 1 a r • 

Y o ı ı• n ş a at 
1 

dan mürekkeptir. Kruvazörler-
den dördüne :tam isabet olmu~. 
biri de yana yatmıştır. 

Bugün geç vakte kadar lngiliz 
ajansları, radyoları böyle bir 
çarpı~:nadan-bahsetmemi~lerdir. 

Alat ve edevatı için beyanname verilecek 

liükümet bunları değer fiyatile 
sahiplerinden satın alabilecek 

l 44 numaralı kararla hüku- ı dar alat bulunduranlar beyanna· 
ltıct, cl\crinde yol inşaatına mah- meden muaf -tutulmuştur. 
illa alit ve edevat bulunanlardan Hükumet, bu aletlerı değerle-
~? be . . ıile satın alacaktır. Be~nname-
) Yanname ıstcmektedır. Be· ler verildikten sonra yirmi gı.in 
tı~l\nanıclcr lbir hefta .içinde ve· içinde 6atın alınacağı bildirilmez. 
~hır. Etlerinde 1 O tane ka· se sahi?leri serb•sl kalacaklarclır. 

Almanya 
~ {1181}1 1 lne.kle) [ 1 
tıu tl!e teveccühten dUştUklen kayde. 
;eını,u. 

~::a. akınlarına karşı duyulan 
~ Ya gelince, lapanya ve Çin da. 
Ilı 01ınak üzere gezdiğim hiçbir 
~ell\lekette bombardnnanl&rdan bu 
~ece korkulufunu görmedim. laşe 
'.Olrnıyan ev kadını ailesini aç
~ Ye eıttraden cüç kurtarabıl· 
)tı..,,leGir. Haatahaneler fena gıda 
Jı;;llıı<len hastalananlarla doludur. 
lııtıt Çok hastalar, hastahaneye gir· 
tıı için sıra bekliyorlar. Konuştu
~.~ doktor ve dişçilerin mUşterlleri 
rıı, eıırıın döküldüğünden, mide ağ
)et l'ırıdan ve dermansızlıktan şikA· 
ııı~<I ediyorlardı. İstihlak edilen gıda 
C\ıt <lelerin in fenalığına karşı nıev. 
~Ilı hoşnutsı.ızluğu yatıı,tırmak için 
llktıler bilhassa fakir mahallelerde 
tııa, Yetıerle mücadele etmeğc başla· 
bıt lar<ıır. <Bu kargaşalık ne zaman 
•tıı~k diyen bir kudın pazar ye
tQI{ e tevkif edilmiştir. :Mlnevlyat 
~'dl dUşUktUr. Halk B. Hlller'e sulh 
•t ilde bulunduğu için mllzaheret 
":tııl'ıuftı. B. Hltler \'&dini tutmadığı 
l~ bu müzahereti kaybetmiştir. 
liJııYacıa. 'B. Mussollnl hakkında. işlt
ı.;1rn kadar hayret verici itham
~ııc:ı aırrıanyada da B. Hlller hak
i!! t a. Yapıldığını ı,ıtum. Bizzat ken. 
~~7 b\ılunmadıkları zaman yUksek 
tl1t 'ıhatyetlerl artık sinemalarda 
~~ lflanrnamaktadır. Harp lehinde 
~lrı a l>artınln heyecanını göstermek 
~ Yapılan tezahUrata ancak bli. 
~ l'rlltınglerde tesadüf' edllmekte
Qlf; lıu letahUratta çoğu memur eı
t,t rıa. llıensup olan bir kac; kişi ta
~(dın yapılmaktadır. Alman mu
"-ı1ttrıyet1 imkAnı karşısında bile 
'ltUtıelerl sevinç göstermiyorlar. 
lıı c:ı "1Yet, İngiltere mağJQp olsa da
ı,~~ter İngiliz imparatorluk mem
~"'tlrılerının mücadeleye devam ede. 
'ııı. 1 Ve sulhun çok uzak olduğunu 
~ec:ıı~lıŞtır. İzinli gelen askerler !et
i rı ıtıcmleketıerdeki mukaveme
lttı:e kadar anudane olduğunu an
'-t 0tlar. KUçük esnaf', dUkk!ncı
\' J:Unevverler ve k8y!Uler arasın
~lt &'enı, mikyasta memnuniyet
' hUkuın sUrmektedlr. Hoşnut. 
".ıt-t~~ hllhas11a. işçiler arasında ve 
'' ~ lllahsusada evvelce sendlkala
' 'r lrtk etmiş bulunan yaşlı ame· 
llı-°ll "ında çok yayılmıştır. Alman 
)'!it 'gandası bunlar üzerinde te lr 
~I ~'rnaktadır. Harp uzadıkça bu 
llıt1tt lllresının de muhalefeti art· 
'1'<1ır. Bir ı:ok fabrikalarda ya
tlııa. 1~1Ierln yüzde 30 nlsbetlnde 
~ttı. &'Undelik almaları ,.c memle
"' ~rı "il , 1 rıe izinli gittikleri zaman yev-
'll<ta~inın işlemesi de amele ara. 

ııı,lttaıı rnemnunlyetslzllğl arttır· 
'ı-ıtır ır. lşc;llerln hoşnutsı.ızlıığunu 
'lırı Yan diğer bir sebep de ha!ta· 
la •aa tdi gUnUnde günlllk mesainin 
~t bıı.~ten 14 saate çıkarılmış olması 
~t~tı a llıukabll fazla mesai saati 
~ilrnemesldlr. 

> ~dr Po tefi Oılo'ya gitti 
°'ıı Q a, 22 (A.A.) - Alman rad. 
~)a. eıt.p0 şefi B. Hlmmler'fn Os-
1llı"' tlttıttni bildirmiştir. Oslo'da 

lttad•tneıesı grev halinde bulun-
ır. 

Fas 
(Ba'ı 1 lndde -/

sin'deki kuvvetlerden 1 ıalay bir 
emir almadan hür Fransızlara il· 
tihak enmiştir. Bu da gösteriyor 
ki Surİyede bulun.an Fransız 
kuvvetleri Almanların emrile 
vatanda~larına ve eski müttefik· 
lerine karşı harbetmek isteme· 
mektcdirler. 

Surffedek1 di~r kıtaların, ya. 
ni Ar.ap, Kürt ve eaircden mü· 
rckkep kuvvetlerin müdafaa et· 
meleri pek zayıf bir ihtimaldir. 

Suriyede 3 piyade tümeni, 1 
tank alayı ile bir miktar süvari 
vardır. Almanların tayyare gön· 
dermekıen. başka bir yardımdd 
bulunamıyacaklarına gpre Gene
ral Dentz, elinde mevcut kuvvet
lerle harbi kabul etmek mecbu
riyetinde kalacaktır. 

Bu kuvvet, 3 fümen olduğuna 
göre, birini şimalde, yani biz.im 
hudut bölgemizde bırakmaları 
lazımdır. ~urada, Fransızlara kar 
§ı adavet besleyen aşiretler var• 
dır. Bunun için kuvvet bırakmak 
meeburidir. Sonra, Suriye ııahm· 
ni muhafaza etmek i~Jn eldeki 2 
6Üvari alayını avırmak jcap eder. 
Sarki Erdüne karşı 2 tümenle bir 
tank alayının tahsis olunacağı 
zannedilir. 

İngilizlerin burada nekadar 
kuvvet topladıkları bilinmiyorsa 
da bunların çok kuvvetli olduğu 
muhakkaktır. 

- Radvo Gazetesi • 

Filiatine geçen Franaız alayı 
Londra. 22 (A.A.) - Surlye'den 

müstakil Fransız ajansna gelen bir 
telgrafa göre, müstakil Fransız kuv
vetlerine iltihak eden Fransız ala· 
ymrn, Suriye yUksek komiseri Gene
ral Dentz'ln kumandasındaki kıta-

!ardan, Flllstin'den gelecek muhte. 
mel bir mlldahaleyl önlemek için 
LUbnan'a girmek emrini almış olan 
mühim bir teşekkUIUn dUındarını 

te~k!I ediyordu. 
Ayni telgra.fm illve ettiğine göre, 

Viehy hUki'.ımetı makamları, hatta 
Lübnan'a gelmiş olan kıtalar ara
sında da hasmaııe vaziyetlerle karşı
laşmaktadırlar. Hava nazırı Gene· 
ral Bergeret'nin Surlye'yi ziyareti
nin esas hedefini, bu kıtalarm Pe· 
taln hUki'.ımeUne karşı sadakatlarınr 
tazelemek teşkil etmektedir. 

Amerika harbe 
çok yaklaştı 

Nevyork, 22 (A.A.) - Ame. 
rikan ayan meclisinin bahriye en. 
cümeni reisi B. Walsh, «Müttehit 
Amlrikalılar» teşkilatının bir top
lantısında bir nutuk söylemiş ve, 
inanılmıyacak gibj gözüküyor 
::-ma. kongl'e azaları, halen harp 
ilanını talep eden mektuplar al· 
maktadır, <!emiştir. 

B. Walsh, gemi kafileleri me· 
ııelesinin muhakkak surette Al
manyaya kar!lı harbi tacil edeceğ1 
fikrinde bulunmu§tur. 

Baıvekil Bay Çörçil, bugijn 
A v"&m kamarasında yaptığı be· 
yanalla, Alrnanlann tayyareler. 
den batka gemilerle de asker ge. 
tirmeğe, teıebbüa ettiklerini söy
lemittir. 

Bu gemilerin birinci kafilesi 
batırılmıf, ikinci kafilesi de geri 
çekilmeğe mecbur eclilmittir. 
Bununla beraber, ban kıtalar, a
danın bazı noktalarına çıkmıılar. 
dır. 

Kolombiya radyosu, bugünkü 
netriYatmda, adaya çıkanlan Al
man aak.,.-Jerinin 11,000 olduğu. 
nu ve bunların İngiltereyi istila 
için uzun müddettenberi hazırla
nan askerler olduğunu söylemit
tir. 

Almanlar, Ciritte bulunan ln
giliı:leri gafil avlamak istedikleri, 
fakat muvaffak olamadıkları an. 
!aşılıyor. 

Ciritte rböy:le bir teşebbüse ka; 
şı koymağa kafi \sker vardır. 
Soora G.irillUer. 'ha'tla 1'adınlar 
bile adalarının muhafazası içın 
faal bir rol oynamı~lardrr. 

- Radyo Gazetesi • 
İngiliz tebliği 

Kahire, 22 (A.A.) - Orta şark 
İngiliz umumi karargühının tebliğı: 

Giritte: 
Diin bütün gün ycııl Alman para

şütçü dalgaları ve .tayyare ile taşı

nan Alman askerleri adanın muhte· 
lif noktalarında karaya lnmeğc de
vam etmll;ılerdir. Yunan kıtaatınm 
ve Giritlilerin yardımlle bütUn Bri
tanya ve Yeni Zelandıı kuvvetler! 
mükemmel bir surette hat'eket et
mişlerdir. Muhteşem cesaret ''e ham. 
le ile muharebe eden imparatorluk 
kuvvetlerimiz ve mlltteflklerl mu
\•af!akıyetle tetevvUc; eden Uç m~ka
bll taarruz yapmışlardır. 
Dlişmanrn zayiatı dlln evvelkinden 

de ağır olmuştur ve karanlık basar
ken vaziyet bütün bölgclel'de mem· 
nıınlyetl mucip bir halde idi. Yalnız 
Maleme'dc düşman mu\•akknten tu· 
tunmağa ınuva!fak olmuş bulunu
yordu. Şimdi bııı·adakl \'RZiyete de 
nıhayet ''cmıl'k için harekllt devam 
etmektedir. Dii!fmanın havadan iııi. 

şi devam ediyor, fakat dllşmanın 

havadan naklettiği kıtalarr denizden 
ihraçlar yapmak suretlle takviye te
şebbüsleri kraliyet donanmasının ic
raatı sayesinde şimdiye kadar akim 
kalmtf, düşman kafilelerlnln bir kıs
mı bastmlmıı,, diğer kJSmt dağıtıl

mıştır. Girit mUdafilerlnln mAnevı
yatı her zamankinden daha yüksek
tir. 

Hanya mıntakasında, Suda koyu
na dün sabah erkenden yapılan şld. 
detti hava hücumlarını gUndUz Han
ya'nın cenubu garblsinde yeni para
şütçU inişleri takip etmiştir. Düşman 
bu mıntakada toplarımız ve mitral
yözlerimlz tarafından şiddetli bir 
ateşe tutulmuştur. Dilşnıanın ~imdi 

Malenıe •tayyaı-e meydanını vu Ka
res'in garbınde bulunan mıntakayı 
işgal ettiği istidlal edilmektedir. 
Mamafih sözU geçen tayyare mey
danı hAla. ateşimiz altında bulun. 
maktadır. 

Alman tebliği 
Berlln, 22 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Alman savaş ve pike tayyareleri 

dün şarki Akdenizde İngiliz deniz 
kuvvetlerine hücum ederek mükem
mel rtetieeler elde etmllerdlr. Bir 
safharp geml!lllc altı kruvazöre ve 
bir torpido muhribine bUyük çapta 
bombalar isabet etmiştir. ı kru\'a
zörde yangın çıkmıştır. Beşinci bir 
kruvazör de yana yatmıştır. Torpil
lerle mllcehhez İtalyan tayyareleri 
de bu hUcumlara iştlrAk etmişler

dir. Ayni deniz mrntakaııında bir 
düşman tayyaresine de bir bomba 
isabet etmiş ve bir ticaret gemisi 
ağır hasara. ı.ığı amıştır. 

Beaunais halkı 

tarafından ıshkla 

karşılandı 
Londra, 22 (A.A.) - Amiral Dar

lan 24 nisanda .şlmall Fransada ka. 
in Beaunals f}ehı1ne gttmlştlr. Aml· 
ral, Alman :karargAhındakl müzake
relerden sonra sandovlçle kahve ye
rine ikame edilmiş olan bir 1çkldl'n 
ibaret bir yemeği süratle yemiştir. 

Yemekten sonra Amiral ve maiyeti 
erklını taraçaya çıkmışlardır. Ami
ral halkı görünce kısa bir tereddUt
ten sonra bir kaç cUmle söylemiştir. 

Bu sırada kalabalığın arka sırala· 
rından birdenbire, bir bomba patlar 
gibi, sert ve acı bir ıslık sesi 1şltil. 
mlştir. Bunu diğer bir çok ıslıklar 

takip etmiştir. Bunun üzerine Ami
ral sarararak çekllmt9, fakat mai
yetinden biri suratı kıpkırmızı oldu
ğu halde halka doğru ilcrliycrek 
«Fransızlar biraz terbiyeli olunuz> 
demiş ve -şunları llll\'e etmiştir: 

Beaunals'li Fransızlar •. Yabancılar 
size bakıyor. 

Bu cUmle s1Sylenilmiyecek bir 
cUrnle fdl. BUtUn halk bir fırtına glbl 
gUrllyerek hakaretamiz sözler sar· 
!etmiştir. 

Beaunals'in kadın ve erkekleri 
şöyle haykırmışlardır~ 

Kabahat kimde? Bunu siz lstedl· 
nlz. MUtarekeyt kim imzaladı, Fran
sanın knpılarmı Almanlara. kim 
açtı? 

Tasarruf bono
lan ihtiyaridir 

(Ba,'t' l incide) X 
dırmayacak bir lisan kullanıl
masına da itina edilmiıtir. Öy
le tahmin ediyorum ki, bahıe
dilen yolda dütünceler batka 
memleketlerde bir kıaım tasar
rufun hayırlı bir iıtikrar mev
zuu yapılmasından ileri gel
mittir. Memleketimize ait ifleri 
başka memleketlerle deiil7 

kendi teamüllerimiz ve uıulle
rimizle kıyas ederek hükümler 
vermek, her vakit İçin doğru 
bir yoldur. 

Muamelede tasarruf kelime
sinin kullanılmasına ıebep, la· 
aarruf sahipleri için iıtifadeli 
bir hrsat te•kil etmesidir. Faiz 
miktarı hen~z tayin edilmemiı 
olmakla beraber bankaların 
verdiği faizlerden daha fazla 
menfaat temin edecek nisbette 
olacağı tahmin edilebilir. Ta
sarruflannın bir kıımile Tasar
ruf bonosu almak her vatandaı 
için tam~ile ihtiyari bir ıey
dir.» 

B. Eden 

General Dö Golle 
iktisadi bir 

anlaşma yaptı 

Londra, 22 {A.A.) - lngiliz 
hükumetile General de Gaulle'ün 
müdafaa konseyi arasında Fran. 
sız Hattıistiva Afrikası hakkın· 
da iktısadi bir anla!!ma aktedil· 
mi§tir. Bu anlaşmay~ göre İngi· 
liz hükumeti f ransız Hattıistiva 
Afdkaııınm istihsal edeceğj bütün 
palme yağı ile fıstık mahsulünü 
ve diğer yağlı taneleri satın al· 
mağı taahhüt etmektedir. 

B. Çörçil 
(Başı ı lndıle) -

manlar pahalı ödemek şartile 
bazı mevzii muvaffakiyetler kay. 
detmişlerdir. Almanlar havadan 
nakledilen büyük miktarda para
ıütçü k\taları kullanıyorlar. V c 
bunların miktarı hergün artmak· 
tadır.> 

B. Çörçil sö~ledne şu suretle 
devam etmiştir: 

c- KanQiyada vaziyet şudur: 
Almanlar her nckadar halen şeh
ri iııgal etmekte olduklarını bıldi. 
riyorsa da bunun manası belkı 
şehirde bazı binalara girmiş ol· 
malarıdır. l-L .. va meydanı daima 
kıtalarımızın elmdedir. 

Resmo bölgesinde, dün sabah 
erken düımanın hava meydanına 
taarruz teşeb:.üsü muvaffakiyetle 
bertaraf edi~mişti. .Şimdi bu böl
gede kayde değer hiç bir muha· 
TL' vukuu bildirilmemektedir. 

Bu sahil hattı bölgesinin lla~ka 
yerleri daiına elimizdedir. Muha. 
rebeler gittikçe şiddetlenerek de
vam edivor ve hiç şüphesiz bir 
müddet daha devam edecektir. 
Dü~man d ""n ...,..ce denizden 

nakledilen kıtalar jhracına te§eb· 
büs etmif.ae de Ciride do~u jler. 
!iyen kafile deniz kuvvetıeri tara
fından önlenmiş, iki nakliye gc
misile kıtaat yüklü olması ınuhte 
mel bulunan ...,avna1ar batırılmış. 
tı.. '(eza kafileye refakat eden 
iki destroyer de batnıl.mştır. 

Harp meseleleri 
lıakkında nasıl 
rey veriyorlar 

ılondra, 22 (A.A.) - Jstih
barat Nezareti, içlerinde cümhu· 
riyetçiler ve demokratlar da bu· 
lunan Amerikan bankerlerile sa· 
nayi erbabından ve iş adamların. 
dan 70 kişinin, harp hakkında so
rulan bazı suallere verdikleri ce· 
vapları neşretmiştir. Bunlardan 
8 kişi Almanyanı nharbi kazana. 
cağını zannetmektedir. 31 ki§i İn. 
gilterenin galip geleceğine kanı 
bulunuyor. 26 kişi neticenin meş. 
kük olduğu fıkrindl .bulunmuş· 
tur. 2 7 kişj Hitler· in İngilter;eyı 
bu sene ıistilava teşebbüs edece· 
ğini söylemiştir. 41. kişi bu fikir
de değildir. 

* Nevvoıık, 22 (AA.) - Gal-
lup efkarı umumiye müessesesi· 
nin Amerika Birleşik devletlerin
det lngiltereye harp malzemesi 
nakleden vapurların himayesinde 
Amerika Birleşik devletleri do· 
nanmasının .kullanılması mesele
si etrafında yaptığı son anketin 
neticesi. ilk defa olarak, kullanıl
ma lehinde bir ekseriyet göster· 
miştir. Halkın yüzde 5 2 ai «evet> 
cevabını vermiştir. Yüzde 41 
«hayır» demiş, yüzde 7 de karar. 
sızlıklarını Hade eylemiştir. Bu 
ıon rakamlar, ayni mesele hak· 
kında geçen ay yapılan ankete 
nazaran, Amerikan donanması· 
nın bu işte kullanılması lehinde 
yüzde 11 bir tezayüt irae etmek· 
tedir. 

B. Rooseveltin 
yeni beyanatı 

Va ington, 22 (A.A.) - B. 
Roo!evelt bugün beyanatta bu• 
lunarak. daha çok miktarda, ve 
daha süratli gemiler inşa edile
ceğini ve bu gemilerin bütün dün. 
ya. hür milletlerinin maruz ka \. 
dıkları tehdidin bertaraf edilme• 
sine yardım edecek olan harp a· 
letlerinin 7 deniz üzerinde nak· 
!ine tahsıs edileceğıni bildirmi~
tir. 

Hiat miii9lüminlaril 
arasında arbedeler 

Ahmedebat, 22 (A.A.) - Mecusf
lerlc mUSIUmanlar arasında yeniden 
arbedeler çıkması üzerine Ahmeda
bad'cluki 1ıUki'.ımct makamları muay
yen bir saatten sonra sokaklarda 
şüpheli hareketlerde bulunacak her
kesin blı· kurşun yemek tehlikesine 
maruz bulunduğunu halim llan et
miştir. 

Heligoland üstünde 
Londra, 22 (A.A.) - Selahlyetu 

bir kaynaktan öğrenlldiğlne göre, 
çarşamba günü öğleden sonra, bot~ 
bardıman servisine ml'nsup tayyare
lerden küçUk bir tcşekklll, Alman-

Londra. 22 (A.A.) ,J ~ 
mayısta sona eren hafta içinde 
düşman gemilerine yapılan hü· 
cumlarda ceman 40,500 tonluk 
8 nakliye gemlai tahrfp edilmit 
veya tamir edilemiyecek derece
de haaara uğrah~m.J§tır. 4 vapur 
mu'hakkak surette batırılmıttır. 
Ojğerleri aon defa iıÖrüldüklerı 
zaman o kadar §iddetle yanıyor· 
!ardı ki bunların da tamamile ha. 
rap olduklarına hükmetmek li· 
zımdır. 

Akdenizdeki bir dütman ka
filesine. donnma,ra mensup tay· 
yarelerimiz tarafından büyük bir 
muvaffakiyetle yapılan hücum eı. 
nasında 8 bin ton hacminde bü· 
yük bir vapur şiddetli bir infilak 
neticesinde berhava olmuttur. 
Bir dü~man muhribine isabet va
ki olduğu, bu muhripten keıit 
dumanlar çıkmasından anlaşıl
mı tu. 

Fransa 
Mare,al Peten bir nutuk 

söyliyecek 
Vlchy, 22 (A.A.) - Mareşal Pe

tain, <lnUmllzdeJd pazar gUnü, Fran· 
sız anneleri günü mUnaaebeUylı 

radyoda bir nutuk söyllyecektlr. 

Amiral Darlan Viti'ye döndü 

Vichy, 22 (A.A.) - Amiral 
Darlan ou akşam Paristen Vichv-
ye avdet etmiştir. • • • 

lngilizler mühim bir vesika 

ele aeçircliler 
Londra, 2 2(A.A.) - Fransız bah· 

rtye nezaretinin, Amlral Darlan na
m ına kontramlral Auphan tarafından 
lmzalanmı, bir emirnamesi ln~lllz 
lktısadt harp nezaretlnln eline geç
miştir. Bu ~mirnamede bUtün Fran. 
sız ticaret gemileri kaptanlarına 

tngillzlerin eline düşmektense. ica
bında gemilerini batırmaları tebliğ 

edılmektedir. 

Manilyada iki Amerikan vapuru 
alıkonuldu 

Paı ls, 22 (A.A.) - O. N. ~ 
Fransız mal<am1arı, Amerlltan 11· 

manlarmda demirli Fı ansız vapur· 
larınm mUsadcreslne mukabele bıl· 

misil -olmak üzere, iki Amerikan ''a• 
purunun Marsllya limanını terketme
sını meneylemlşlerdlr. 

Bir Fransız petrol gemisi tevkif 

edildi 
Londra, 22 (A.A.) - Reuter ajan. 

sının öğrendiğine gore, Birleşik A· 
ınerlkadan Kazablanka'ya gibnekte 
olan Fransanın Seheherazad petrol 
gemisi Atlas denizinde Br!tanya do

nanması tara!ından tevklt edfiml.f· 
tir. 

Pariıteki Amerikalılar 

(Bafı 1 lnckle) * 
lursak orada hücum için kendimizi 
pek tabiı olarak serbest addedeceğiz 
ve artık askeri p!Anlarımızın tatbiki 
hususunda Fransanın lşgall altında 

bulunan kısmlle bulunmıyan kısmı 

arasında hiçbir fark gözetmeğe ken. 
dlmizl ml'Cbur addetmiyeceğlz. 

Bugün düııma~ Ciride ordu 
nak)j için çok daha büyük te eb· 
büııier yapmı~tır. Bu aabah 30 'v!'• 
purdan müte8ekkil bir kafile kuv
vct:lerımiz tarafından görülmüş· 
tür. O .saatten itibaren yeni ma• 
lumat almamış olmakla berabe. 
kuvvetlerimizin bu kafileye hü· 
cum ettiklerini tahmin cdiyo· 
rum. Kafile yolunu Yunan ada· 
!arına doğru çevirmiş bulunuyor . 
du. Ve destroyerlerimizle hafif 
kuvvetlerimiz kafileye hücum et. 
mek üzere idiler. Netice hak· 
kında başka ımalumat almadım. 
Fakat bugün bir çok muharebe 
!er cereyan ettiği bildidlmiştir. 
Gemilerimiz kafileye hücum eder 
ken düşmanın hava kuvvetleri de 
gemilerimize hücı.wı etmişlerdir. 
Neticeler hakkında kafi bir ma
lumat almııı oımamakla beraber, 
Akdenizde emrimizde bulunan 
den.iz kuvvetlerinin derecesi iti
barile bu neticelerin memnuniyet 
verici olmaktan başka türlü ola
mıyacağı kanaatindeyim.> 

Vaş!ngton, 22 (A.A.) - Hariciye 
ların Hellgolnnda deniz üssUne bir nezareti, Alman hUk{Urretlnl~ Ame
baskın hUcumu yapmıştır. 

Gt.>çen ağustoı:un yedisinde, Brl· 
tanya hllkflmeti, zafer kazanıldığı 

zaman Fransanın tam isliklAllnl ve 
bütünlUğUnü temine azmetmiş oldu· 
ğu hakkında General de Gııulle'e te· 
minat vermiştir. Şimdi Fransanın 

kurtulması için dögilşmeğe devam 
edenlere yardım etmek suretile vazı. 
fesini ifa edip etmlyeceği veyahut 
Fı·ansanm, Almanyanın kuynıkları 

safında yer alıp almıyacağı hakkın. 
da karar vermek Fransız milletine 
tereddUp etmektedir. 

Burada bir mebus Başvekilin 
sözünü keserek, Başvekilin Girit. 
teki kuvvetlere takdir ve hayran
lığını ve bu suretle de jtjmadını 
bildirmesini teklif eylemi~tir. 

B. Çörç.il şu cevabı vermiştir: 
c- Bunu hiç şüph~siz yapa-

cağım.> 

--o---

lngiltere Irak naibini tanıyor 
Londra, 22 (A.A.) - Bağ

dattaki İng'.iliz elçisile .irtibat tesiı 
edilmesine intizaren B. Geral Dı=. 
gaury Irak naibi nezdine masla
hatgüzar layin edilmiştir. 

Londrada zannedildiğine göre 
B. Degauray'ın tayini İngiliz hü. 
kum~tinin Irak naibini meşru yük. 
9ek makamına tekrar .getirmek 
niyetinde olduğunu göstermekte
dir. 

Başvekil sözl~rine şu suret}~ Heaa'in tayyaresini yakalamak 
devam etmiştir: gayretleri 

rıka hüki'.ımetinden Pariste bulunan 
bUtün siyası memurlarını 10 haziran':' 
dan evvel bu şehirden çekmesini ta
ll'p ettiğini bildirmektedir. 

Viti hükumetinin Bolivia aefiri 
La Paz, 22 (A.A.) - Vichy hU.' 

ki'.ımetınln BolMa elçisi B. Hervef 
Grandin de Leprevier, dün BoUria! 
hariciyesine giderek, Fransanın Al· 
manya. ile ifblrllği siyasetini 'talvfp 
etmlyerek Vlchy hUkQmetıne istifa
sını göndermiş olduğunu blldirmlf· 
tir. 

Zamzamdakiler aerbeat 

blrakılmıyacak 

Bu noktada B. Eden'e bir sual so
rulmuş, B. Eden de, bu beyanattan 
maksadım, İngiliz hllkflmetlnin Vi· 
chy hUki'.ımetl tarafından kendi9ine 
tahmil edilen bir vaziyeti nasıl kar
şılamış olduğunu Fransız mllletine 
sarih surette anlatmaktır, cevabında 
bulunmuştur. 

c- Garip ve şiddetli bir mu· Londra, 22 (A.A.) - B. 
hare'be cereyan ediyor. Bu mu· Hcss"i lskoçyaya getiren Measer. Berlln, 22 (A.A.) - Yarı remnt 
harebede bizim tarafımızda hava schmitıt ta··vares.i hakkında A· bir membadan b!ldlrilmektciclir: 
müzahereti yoktur. Bunun sebebi v.am kamaras.nda sorulan bir su . 
tayyaremizin olmaması değil, ha- ale Hava Nazın Archibalt Sine· 
va meydanlarımız mevcut olma· lair şu cevabı ve17miştir. 
masıdır. Buna mukabil diğer ta· «- Heşa"in tayyaresini yaka-

k 1 rafın da topu ve tankı yoktur. amak için bütün gayretler sarfe. 
Orta şar ve ngiliz İki taraftan h.iç biritıin ricali im· dilmiştir. Führer"in :nuavini pa-

teblig"" İ kanı mevcut değildir. Bu !korkunç ra~ütle atladığı zaman Defiant ti. 
bir muharebedir. Ve Akdeniz pinde ı.:. -•ç_e tayyaremiz Mes· 

Kahire, 22 (A.A.) - Orta· mücadelesinin •bütün 6eyrinde .rachmitt"in ncşinde idi. 

Ba~rtlan Zamzam vapurunda ve 
bilindiği gibi işgal altında bulwıan 

Fransada bir yerde sağ salim ve 
emniyette bulunan mürettebat ve 
yolculann Alman deniz makamları 
tara!ıodan yakında serbest bırakıla
cakları hakkında Amerlkada yapılan 
tahminler Alman siyasi .mahfülerin.. 
ee teyld edilmemektedir. 

ıark lngiliz umumi karargahının müessir olacak bu çok mühim -<>--
tebliği: muharebede dövüşen erlere hiç Şil;de 20 nazi tevkif edildi v R•b 

Libyada: Kayde değer hiç bir şüphesiz temenni ve te~i telgrafı Santia.go cŞili> 22 (A.A.) - on I bentrop 
mühim hadise vuku bulmamıştır. göndereceğim.> Sili nolisi tarafından nüve halin-

Sollum mınta'kasında 20 - 21 Bir mebus şunu sormuştur: de jken boğulan ıbir nazi suikasdi (Bafı 1 IDClcle) /// 
mayıs gecesi zırhlı kuvvetlerimi- c- Başvekilin düşmanın tankı t;:eri c açılan tahkikata çarşam· rupa sıyasi meselesi bulunmadığına 
zin ileri unsurları Sollum tepesin. olmadığına dair olan sözle~den ba günü de devam edilmiştir. Bu kanıdır. Fakat lkl hUkQmet, kuvvet 
de bulunan bir düşman karakolu. bizim tanklarımız mevcut olduğu işe memur edilen istintak hakimi tehdidine karşı çarpışmıya ve feref-
nu tahrip ederek üç Alman tan• manasını çıkarabilir miyiz~> tevkif edilen 20 naziyi ihtilattan lerinl ve mllletlcrlnln hayatı hakla-
kını hareketten ıskat etmişlerdir. B C 'l b menetmi!I ve ibir çoktarın1 da sor. ıınr müdafaa irin bu tehdide ellerin. , • örçı şu ceva ı verrııiştir: J h 1.! • " 

Bu mıntakadaki devriyelerimiz M k h h guya rek'miştir. stintak aıumı de bulunnn bütün vasıtalarla kar .. c- üza ereyi iç şup e11iz ~ d ,_.. v· 
aid1detli taarruzi faa)jyetlerine de. d' tahkikatını bitirdikten sonra ev. koyma&a da kati surette azmetmi, .,... bu va ıye sevk niyetinde dcği- d 6 

vam ediyorlar. (et emniyetine karşı suikas yap. bulunmaktadır. Almanya il~ İtalyan 
lim.» fi Habeşistanda: mak ısuçile nazi partisi şe erin- imparatorluğu arasında me\-Cut doet-

Amba-Alagi ımıntakasında: Va Müttefikler Ciritte vaziyete den üçünün tevkifini emretmiştir. luğun bozulmaz mahiyetinden, dtln-
ziyet tamamile sakindir. tamamile hakim yada artık ktmse şUphe edemez ve 

Irakta: Kahlre, 22 (A.A.) - Bu akşam Lübnandaki Amerikalılar hiç kimse bu dostlugu sarsmıyacak• 
f allujah civarındaki harekat öğrenlldlğlne göre, !ngtllzler Yunan- Hayfa, 22 (A.A.) - LUbnan'da tır. İtalyan .. Alman menfaaUerıne 

inkişaf etmektedir. lılann ve Girit dağlılarmın mUzahe. oturan yUzden fazla Amerikah, çar- ve dostluğuna karşı her hUcum, ıki 
Basra mıntakasında vaziyet sa. ı retllc Glrltte vaziyete tamamlle hA-ı şamba günU Flltstin hu<ıudunu geç. I memleketın azimkı\r kuv~ti ill' ka • 

kin olmakta berdevamdır. kim bulunmaktadırlar. mlşlerdir. ~ılRn c ldır 
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Akdenizin mühim bir noktası 

GİRİT 

VATAN 

N i ş a n l ı s in 1 ö 1 d Ü r e n p o li s 1 Askerlik İşleri 
Bütün araşhrmalara rağmen 

henüz bulunamadı 

Eminönü Yerli As. Şob~ndcn: 

23. 5. 941 
_____ __,;_ 

Sıvas Postası 
Sıvasta Gün Aşırı 

Memleket 

Evvelki gece saat 21 buçukta Fa
tihte bir cinayet olmuş ve Ali Cemil 
Özdemir adında bır polis memuru 
14 yaşındaki Hayrunnisa adındaki 

nişanlısını tabanca ile vurarak öl· 
dllrmllş ve komşusu Şükranı da ağır 
surette yaralamıştır. 

/ dare Yeri: 

Çıkar 
Gazetesi 

Kimi ~:atbaarı 

1 - 2 haziran 9:11 gUnU yedek su· 
bay ve askeri memur ve snnat.kArla
rın senelik yoklamlan başlıyacak., 

tır ve bu yoklama. 20 haziran 941 
günü nihayet bulmuş olacaktır. 

2 - Her yedek subay yoklamaya ı -• ~ 
bizzat gelmek mecburiyetindedir. Ge ~--•••••••••••••••••••••••••P" 
lirken nUfus cilzdanı, askeri hizmet 

~-t?J•• ... ~~,. -"" ... "°>, . ,. .. -:: 1 
~" ~-= ~~ •'• ~ 

.,, ........ ~ ... -': •• !6- • • '·'"V. 
.,.,.lo••"llı• .. ••••• '""" 1>• • ..___...!. • - .., _o .. J 

Ciridin en mübinı ıehirlermôel\ bni: Kandı ye 

Cirit adası; Ege denizinin ce- şehir gibi idi. Kralın hususi da
nup methalinde, tepeleri karlı ireleri, merasim salonları, muha
dağlarla ııüslü bır bahri üstür ve fız ve hademclerın dairesi, atel
kendi kendini geç.indiren küçük yeler ve depolar büyük bir avlu 
bir dünyadır. etrafına toplanmıştı. 

Girit: Adalar denwndeki ada. Bu kervansaray bir plan mu· 
ların en büyüğüdür. Sathi mesa· cibince yapılmamıştı. Fakat, da
hası he.men hemen Korsikaya ya- ireler konforlu ve hıfzıssıh'ha şan 
kındır. Boyu 260 kilomelre, ge- larına uygundu. Giritlilerin evle
nişi.iği de 1 2 ile 60 kilometre a· rinde mutlaka bir banyo salonu 
ruındadır. ve akar su bulunurdu. Büyük zi· 

Boyunca uzanan üç dağ a.ihu- yafet salonlarında ve yahut mut
lesi vardır: Garpta, Maderas dağ- haklarda mermer küpter ~inde 
lan: meckezde lda dağları ki, en en nefis şaraplar saklamrdı. Girit 
yük.aek tepesi Psiloritis' dir. 2500 mimarları en çok gölgeye, suya 
metre şar;kta, Sitia dağları... ehemmiyet verirlerdi. Ciridin sı· 

Ada; iki muhtelif sathı mail cak gün~i düşünülürse buna hak 
arzeder. Şimalde, dağhk Jmınn- vermek lazımdır. Ciridin kıymet. 
}arda, denize doğru inen bir çok li madenlerden yapılm vazoları 
vadiler vardır. Buralar ziraate ve üzerindeki resimler cidden sanat
ticaıctc elverişlidir. Deniz müna. karanedir. 
sebederi bu cihetten yapılır. Cc- Girit medeniyeti, mütemadi 
nup sathı rnafü sarp kayalar ve müstevlilerin datıbeleri altında, L 
<.fağlarla muhattır. sanın doğuııundan 1400 .sene ~v-

Ticarct gemileri §İmal cihetin- vel inkıraza uğr~dı. 
Girit, Osmanlılar tarafından 

deki HmanlaM uğradar. Adanın 
merkozi Hanyadır. Nüfusu 29000 zaptolunduğu zaman, müteas_ 

sıp :hristiyan ahalinin çoğu dtığla. 
dir. Limanı dar, pek az derin ve ra iltica etti. Senelerce kanlı çar· 
bütün Girit limanları -gibi muha-
fazasw:lrr. pışmalar oldu ve 19 uncu yüz yı. 

Bu limanların ekserisi 16 ıncı 
yüz yılda V enedikliler tarafından 
açthn1"tır. Aıeri gemiler için ga~ 
kafidir. Hanyanın cenubu şarki
sindck.i Suda limanı derindir. Mü 
him bir 'harp filosunu barındıra 
bilUr. 

Kandiye, nüfusu en çok olan 
fdıirdir. (35,000). Kandiye mü
him bir ticaret merkezidir. Asri 
bir limanı vardır. Girit adasının 
umumi nüfusu 400,000 dir. Aha 
linin dörtte üçü, yüzer hanelik 
küçük köylerde ~kamet eder. 

Minoen eserleri bakiyesi 
Cirit medeniyeti eserlerine 

milli kahraman Minos· un ismi ve. 
rilmiştir. Bu eserlerle Asya, Mısır 
ve Yunan medeniyeti eserleri a
rasında büyük bir rabıta vardır. 

Minoen sanati; )sanın doğu· 
fWldan üç bin sene evvel pek 
çok inkişaf ctrn.işti. Girit'de yapı 
lan k:zılarda birçok cserl'Cr bu
lunmuştur. , 

tGirit sarayı, adeta küçük br 

lın sonuna kadar sürdü. 
Nihayet, 1913 de Girit Yunan 

lılara g~ti. Şekavetten başka bir 
ıeyle meşgul olmıyan dağlılar 
köylere, şehirlere indiler. Çalış
maya lıaıladılar. 

Ciritte pek çok zeytin, uzum, 
buğday, badem, tütün, pamuk ve 
keçiboynuzu yetişir. 

Limanları asrileştidlmiştir. Yol 
lan da güzeldir. 

* 
Adanın stratejik ehemmiyeti 

pek büyüktür. Girit Ege deniz.ı 
methalini kapatmaktadır. Yuna
nistana ve Anadoluya yakındır. 
Libyaya 300, İskenderi~eye 500 
ve ~arente 700 kilometre mesa· 
fededir. 

Suda limanı, birinci sınıf bir 
deniz üssüdür. Sahillerinde, tay· 
x_are meydanı yapılmaya müsait 
yerleri çoktur. 

Yunan • İtalya muharebesi Ü· 

zerine İngilizler tarafından işga~ 
edilmiştir. Şimdi de Yunan hü
kumet merkezi olmuştur. 

Polis Cemil Özdemlr, bundan bir 
müddet evvel Fatihte Hocallveyiz 
mahallesinde Dülger Mustafa soka
ğında bir bostan evinde oturan, Ka· 
ragllmrUkte muhallebici Hayrinin 
kızı HayrUnn!sa ile nişanlanmış ve 
genç kıza bu haziran başında n!
kAhlanacaklannı söylemiştir. Polis 
Ali Cemil Ankarada bulunan karı. 

sından ayrılmak için talAk davası 

açtığından ve bu davanın hazirana 
kadar biteceğini tahmin ettlğlnden 
böyle bir söz verml.;ıtlr. Fakat iş 
Alinin dediği gibi çıkmamış ve mah
keme Alinin karısından boşanması
na karar vermemiştir. Bu vaziyet 
üzerine Ali llmltsizllğe düşmüş ve 
genç kıza daha sonra nlkA.h olmala
rını söylemiştir. Salı gUnU izinli 
olan polis Ali, o glln eve gelmiş ve 
Ha)Ttinnlsaya bu vaziyeti anlatmış
tır. O glln genç kız Alinin evli oldu
ğunu öğrendiğinden polise kendlslle 
evlenemlyeceğinl bildirmiş ve yilzll· 
ğünU iade ctmlştlr. Bunun Uzerine 
hiddetlenen Ali Cemil evde bulunan 
HayrUnnlsa ile beraber çıkartm1J1 ol. 
dukları resimleri yırtmış ve sinirli 
olarak evden çıkmıştır. 

O gece genç kız Alinin gelmesin· 
den korktuğundan komşuları terlik· 
çı Şevketin evine giderek, gece yarı
sı gelen baba.sının gelmesini bekle
meğe başlamıştır. Fakat terlikçi 
Şevket kızın sıkıldığını görerek so
kağa çıkmalarını Söylemiş ve bera
berce hava almak Uzere çıkmışlar. 
dır. Fp.kat HayrUnnlsa, Ballpa.şa <'a
rnllnln köşesinde Ali Cemili görUnce 
korkarak terlikçi Şevketin evine 
dönmUştUr. 

Bu sırada terlikçi Şevket, polıs Ali 

ile konuşmuş ve kendisine merak 
etmemesini, karısından ayrıldıktan 

sonra. aralarını bulacağını söylemiş
tir. 

Bu sözler, gözü dönmUş olan polis 

Nişanlısı tarafından öldürülen 
Hayrünnisa 

Aliye tesir etmemiş ve o gUn vazife
de olduğundan, ikide birde yanında 
bulunan tabancasını yoklamağa baş. 
Jamıştır. 

Bundan sonra .Ali, Ha~-riinnlsanın 
Şevketin evinde olduğunu bildiğin· 
den gece ltaranlığında evin kapısın
dan içeri girmiş ve o sırada sahan. 
lıkta duran Şükranı knnmlıkta far
kedemeyip Hayrllnnlsa zannederek 
tabancasını çıkarmış ve bir el ateş 
etmıştlr. Şükran bağırınca Ali kızın 
Hayrunnisa olmadığını anlamış ise 
de Şükran baldırlarından aldığı yara 
ile vere yıkılmıştır. Şükranın ferya
dı Üzerine oda kapısına çıkan Hay
rünnisa Ali ile karşılaşmış ve Ali 
kıza kaçmak için vakit bırakmadan 
boğazına bir el si!Ah sıkmış ve yere 
devirmek için bir yumruk vurmuş
tur. Yere yıkılan kızın göğsUne ba
san Ali altı (!1 kurşun daha sıkmı~ 
ve Hayrilnnisayı cansız olarak ora
cıkt:?. bırakmıştır. O sırada odada 
bulunan terlikçi Şevketin 16 yaşın. 
dakl akrabası Ekrem korkudan <>da
nın karanlık bir köşesine bUzl.\lmUş
t~r. Ali k:zın öldllğUne kanaat ge
tlrdıkten sonra şarjorunu değiştir
miş ve geldiği gibi kaçıp gitmiştir. 

Diln cesedi muayene eden Adliye 
doktoru Enver Karan defnine ruh· 
sat ·vermiştir. HO.diseye :Milddelumu. 
millik vaziyet etmiş ve MUddeiumu
mi muavinlerinden Edip tahkikata 
başlamıştır. Yapılan biltlln araştır· 
malara rıığmen polis Ali Cemil he
nilz yakalanamamıştır. 

Yirmi sekiz kere nişan~anmış 
Bu vaziyet üzerine karısı kendisini 

mahkemeye verdi 
yUklU fırsatı kaçırmamak için biran 
evvel nikl\h olmuştur. Fakat keskin 
kız avcısı bununla da iktifa etmlye
rek son olarak Hoşkadem mahalle
sinde oturan Mediha isminde bir 
genç kızla yeniden nişanlanmıştır. 

vesikasını, sıhhi subaylarda diploma 
ve ihtısas vesikalarlle birlikte şubeye 
geleceklerdir. 

3 - Ahvali sıhhiyeler! dolayısile 

şubeye gelemiyecek derecede olanlar 
bulunursa bunlar (maha111 hilkfimct 
tabibinden alacakları musaddak ra
poru gönderecekleri taahhütlü mek
tuba bağlanarak ve şubede kayıtlı 
bulunduğu defter sıra numarasını bil 
dirmek suretlle .şubeye gönderecek· 
lerdlr. 

4 - Şube mıntakası haricinde 
olup ta yoklamalarını yaptıracak 

olanlar istenilen vesaiki bir dilekçe· 
ile bulundukları mahallin şube ba.ş· 

kanlığtna müracaat veyahut mek· 
tupla şubeye göndereceklerdir. Ve. 
saik (hal tercümesi, terhis tezkere 
sureti, nüfus kütüğünde 'kayıtlı ol
duğu mahalle cilt ve sayfa numara
larını bildireceklerdir. 

l5 - Yoklamaya gelmiycnler veya 
usu!Une tevfikan mektupla yaptırmı~ 
yanlar 1076 sayılı kanunun madde! 
mahsusuna göre 50 lira cezaya tAbl 
tutulacaklardır. 

6 - Bu yoklamalarda aşağıdaki 
vesaik asıllarile birlikte ve tasdiksiz 
olarak beraberlerinde bulunduracak
lardır. A • terhis tezkere, tekaüt em· 
rl ve diğer askeri vesaik. B _ Nüfus 
cüzdanı, 2 şer adet fotoğraf', umu
mt ahvali sıhhiye raporu, C - Mü
hendis, kimyagerin hangi .şubelerde 

lktlsasları bulunduğu. (su, elektrik, 
yol, inşaat gibi vesaikler). 

7 - Her subay mahalli Emniyet 
amirliğinden fotoğraflı ve tasdikli 
bir ikamet senedi getirecektlr. 

8 - Her sınıf için tayin cdllen 
gllnlerde yoklamaya gelmesine ria
yet etmesi i!An olunur. 

9 ? 2 haziran pazartesi gününden 
4 haziran çarşamba akşamına kadar 
bUtUn riltbe tabip, harita, eczacı, 
kimyager, veteriner, levazım, subay
lar. 

10 - 5 Ha::lran perşembe gUnUn· 
den 7 haziran cumartesi güntine ka. 
dar topçu, ölçme, ışıldak, hesap me
muru, muamele memuru, süvari, 
nakliye, istihkam, subaylar. 

11 - 8 haziran pazartesi gllnün
den 11 çarşamba akşamına kadar 
dişçi, sanayi harp, deniz, jandarma, 
muhabere, oto, hava, demlryolu, su· 
baylan. 

12 - 12 haziran gününden 14 
cumartesi gllnilne kadar demirci, 
makinist, kamacı, marangoz, imam, 
saraç, mimar, muzikağ adil mUşa,•lr, 
mUhcndls, tüfekçi, askeri mualltm. 

13 - 16 haziran pazartesi gliniln
den 10 perşembe akşamma kadar 

Dün mahkemesine başlanan Mus
tafa ŞUkrU adında birisi hakkında 
genç karısı böyle bir iddiada bulun
muştur. Mustafa ŞUkrU bir müddet. 
t~ıberl her beğendiği genç ktzın pe
şinden gitmekte ve kızları istemek 
için ana babalarına müracaat et· 
mekte imi~. Fakat Mustafa ŞUkrU
nün sivil paltosu altında bulunan ve 
evlere girince meydana çıkan bahri
ye doktoru Uniforma.st, gerek genç 
kızı, gerekse ebeveyninin gözlerini 
kamnıştırdığından, kızlarını bu ada
ma nişanlamaktan çekinmemişlerdir. 
Bu suretle geçen bir kı' mevsimin
de Mustafa ŞUkrU :?7 genç kızla nL 
.şanlanmış ve 28 inci olarak nişan
landığı Meliha adındaki kız da bu 

piyade subaylar. 
Fakat bu nişanı haber alan Musta- 14 - 20 haziran cuma gUnU gene-
fa Şükrünün karısı kocasrnı mahke- ral ve kurmaylar. 
meye vermiştir. Son yapılan tahki· 
kat neticesinde de Mustafa ŞllkrU. 
nUn nişanlılan birer birer meydana 
çıkmış ve, bUtUn nişanlıları kendisi· 
ııi bırakmağa başlamışlardır. 

Bu vaziyete göre, Mustafa Şükrü 

pek yakında nlşanlısız kalacağl gibi 
yeniden nişanlı bulması da imkAnsız 

bir hale gelmiştir. 

* 
Kadıköy yerli a."kerlik ,,u~lnden: 
Şubemizde kayıtlı emekli ve yedek 

tekmil subay ve memurların senelik 
mutat yoklamalarına şimdiden baış· 

lanmıştır. Ancak bu tıene yoklama· 
ya 20 haziranda nihayet verileceğin· 
den bu terihe kadar şubeye müra
caat edilmesi llAn olunur. 

D~vlet Demiryollan İlinLın --
Muhanunen bedeli 667 lira olan 29 adet yolcu vagonlarma znalJlll' 

emaye musluk ta.şı 29.5.941 perşembe gUnU saat (10,45) onu kll'k befl' 
HAy~a. Gar binası dahllincıek1 komı.syaıı t.a.ratmda.n açık ekSil~ 
usulile sat.in a.Jmacaktır. 

Bu işe girmek LsUyenlerin 50 Ura. 3 kuruşluk muvakkat ıeınına' 
ve ka.nuıuı.n tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme gUnU saa.Une }l.aClat 
komisyona müııaca.a.tlan JAzımdır. 

~&ttıl' Bu işe a.tt şartnameler komısyonda.n parasız ola.rak Y<IO' 

makta.dır. (3688) 

* Devlet Demiryolları birinci işletme ihtiyacx için cinS, miktar ııı~ 
hammen bedel ve ihzar mahallerinin kilometreleri a.şağıd& yazı!I t>&lal 
kapalı zarf usuhle ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme Haydarpaşa gar binası dahilinde birinci işletme koınl'' 
yonunda 30/51941 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 11 den ıuıır 
ren sıra ile yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 2490 No. ıu kanunu' 
aradığı evsafı haiz olacak ve teminatlarını da ihtiva eden tekli! sarf• 
larını nihayet saat 10 a kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. :f;Jı· 
siltme .şartnamesile mukavele projeleri işletme kaleminden para"' 
olarak alınabilir. (3657) 

MS muhammen bedel l\luvakkat 1e~ 
Ocak K1rn. ml\ K. 

Tutarı 

Lira 

:>4.000 
148.000 
256.000 
435.000 

• 

6000 145 
6000 180 
8000 195 
8000 190 

8700 
10800 
15600 
15200 

_____ .,......,,._ 

652.60 
810 

1170 
lHO 

Tirlllye C••barlyetl 

Ziraat Bankası 
J'urulu.y tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lln8I 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve tlcart her nevi banka. mU&melelerl. 

Fara birlkUrenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap1arınd• 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'& ile ...ıı
da.ki plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 llralık 4,000 lira 100 adet 150 llralık S,OOO llıf 
' » 600 > 2,000 > 
' > 250 > 1,000 > 120 > 40 > 4,800 • 

'° > 100 » 4,000 > 160 > %0 > 8,200 • 

DİKKAT: Hesaplıi.rm<laki paralar bir sene içinde 50 liradan ..._. 
tı dtl.pniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 !azla.sile verUeceJctit• 

Kur'alar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 
11 BlrincikA.nund& çekilecektir. 

Bursada ilk koza piyasaya 
csıkarıldı 

lstaııbul Cümhurlyet MUddelwnu. 
mllltlnden: İstanbul Asliye Mahkeme&! Birinci Ticaret Dalre&lnden: 

lstaı.bulda bulundugu anlaşılan İstanbul limanına bağlı Demir va· tarihine milsadif çarşamba gtıııi1 ~ Bursada güreş müsabakası 
Bursa (Hususi} - Bursa İnın

takası koza mahsulünün ilk par

f 

Bur&a (Hususi) - Atatürk 
atadında bu pazar Türk.iyenin 
en meşhur pehlivanlarınm da iş· 
tirakiıle Çdik~or gençlik klübü 
tarafından müsa>bakalar tentJp 
edilmiştir. Müsabakalar binclerce 
kiş.inin doldurmuş olduğu sta.d· 
yumda heyecanla takip edilmiş· 
tir. 

Amatör ve profesyonel güreş· 
çilerden sonra ilk ibüyük mü9ilba
.ka Dinarlı Mehmed.in karde§i İs 
mail ile İzmirli Yamalı Hüseyin 
arasında oldu. Oldukça heyecan. 
1ı geçen 2 5 dakika sonunda İs· 
mail tu~la galip ilan edilc:L Daha 
aonra Mülayim pehlivan ile Ka· 
racabeyli Hayati 46 dakika gü
reştiler b.ı müddet aonunda Mü
layimin bütün oyunlarına muka
vemet eden Hayati ringten çe
kılmeye mecbur kaldı. Kara Ali 
ile Gönenli Hamdi kar11laflllası· 

1 Sterlin 
Dolar 
İsviçre Frc. 
Drahmi 
Peçeta 
Dinar 

o 
..,.... 

5,24 
132,20 

30,2025 
0,9975 

12,9375 

-.-
31,1375 Yen 

tsveç Kronu 30,745 
Esham ve Tab,1J8t 

1933 Türk borcu 1 
1918 İstikrazı dahiU 
1938 İkramiyeli 

ı.. Jl. 

19 30 
21 50 
19 10 

nın diğerlerinden farkı büyük sü. 
ratte olmuştur. Her iki pehliva
nın da çevik hareketleri ve oyun 
!arı her an seyircileri heyecana 
sürüklüyordu. Kara Ali on beş 
dakikada tu§la galip geldi. 

Son müsabaka Türk.iye birin
cisi Tekirdağlı Hüseyin ile dünya 
üçüncüsü Mersinli Ahimet arasın
da yapıldı. Ve müsabakaların bıcl 
ki en heyecanlası oldu. Güreş ev 
vela (yenişinceye kadar) ilan e· 
dilmişti. Fakat çok uzun sürece· 
ğinden müddet 45 dakika olarak 
ıte9hit edildi. Başından sonuna 
kadar heyecanlı geçen 45 daki
kahk kal'Şlla§mada iki kıymetli 
pehlivanımız berabere olarak hal 
kın alkıııları aramnda ringten ay· 
rıldılar. 

Bugünkü güreşlerde Dinarlı 
Kasını Tafarinin davetine rağmen 
ringe gelmem~ti. 

A 

tisi piyasaya gelmi§tır. Bu ilk ko. 
zayı piyasaya getiren Mamusalı " 
Hüseyın adındaki §Bhıstır. Hüse• 5 

yfo, ıgerck borH, gerek tüccarlar ' 
tarafından taltif edılmi§tir. 

Bu sene Bursada yetiştirilmiş 
olan ipek böceği tohumlarından 
50 bin kutusu satılmış bulunmak 
tadır. Havaların ilk açılışından 

il 
sonra ani bozuşu ve ımüteakip 4-.................. 

sıcak dalgası böceık yetiıtirenlerı 
ve yetiştirecek olanlan oldukçıı 
korkutmuştu. Fakat çok geçme
den havalar düzelmiş ve bol yağ 
murlar yağmı~tır. Havaların son 
gidi.şi gerek ipek böceklerini, ge_ 
rek diğer müstahsili son derece 
memnun etmektedir. 

Vilayetin bu eencki zirai du
rumu çok .iyidir. 

Sarhoşluğun neticesi ölüm 
Bursa (Hususi) - Gemlik ha 

nında yatan Salih oğlu Mustafa 
Filip adındaki ıbir faheın çok faz 
\a sarho• olarak caddede yatmak 
ta olduğu ~örülerek hastahaneye 

Soldan sa(!•: l - Bir mobilya; 
Unsur. 2 - Tahsisat; Bir Arabi Ay. 
3 - Bomboş; Nota. 4 - Bir millet. 
5 - Nota; Benzerler; Zarf edatı. 
6 - Bir musiki Aleti; Eski bir silAh. 
7 - Yine öyle. 8 - Yazı örneği; 

Modern sanat ilslfibu. 9 - Serkeş; 
SUpUrgenin arkadaşı. 10 - Diyar; 
Nota. 11 - Zeybek ağası; Bir sebze. 

1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Srvas .. Erzunım 
1932 Hazine Tahvilleri 

19 17 kaldırılmıştır. 

Yukardan aşağıya: ı - Bir hny. 
van; Tesblh başı, 2 - BUyilk dUz
lfik. Yama; Kederli acıma. 3 - Bir 
hayvan; Hamızla.şmo.. 4 - Çok Uşil· 
mek. 5 - Sıkılmaz; Biricik. 6 -

Tahta çember; Yamanın tersi. 7 -
Harç; Bir balık. 8 - Salata cinsin
den bir yeşillik; Eve ycrleştfrme. 9-
ba~ışlama, pislik, 10 - RUzgtır; No
ta.; Yeter. ıı - Taharri etmek; 
Milstesna. 

1934 > > 
1935 > > 

NUKUT 
TUrk Altını (Reşat) 
TUrk Altını (Hamit) 
Türk Altını kUçUk (Hamil) 
Türk Altını kUçUk (Aziz) 
Kalın beşi birlik 

> > (Hamit) 
> > (Reşat) 

24 ayar altın gramı 
Mec\diye 

19 50 Fakat Mustafa Filip fazla içki. 
61 OO nın tesirile hHtahanedc ölmÜ§· 
15 50 
29 50 tür. 

27 35 
26 15 
26 00 
24 90 

116 00 
119 00 
123 00 

3 J5 
70 

·---DOKTOR 

ÇIPRUT 
Cildiye ve Ztuırevtye Mtltebu
aısı Beyo!lo Yerli Mallar Pa
zarı karşısında Posta L.>kağı 

köşesinde Meymenet apartmanı 

..... Tel: 4SMS ---· 

Soldan ıınğa! l - Otomobil; Si, 
2 - Tamam: Sonek. 3 - Oluk; At
kafa. 4 - liazan: Amca, 5 - ün; 
Si; Nni!. 6 - HAb; El. 7 - Bavul; 
Ta. 8 - Hilil.l, 9 - Ayaz; Eşik, 10-
Masa, Fena, l1 - Birikmek. 

Yukurd:ın ao:ağıya: l - Otobüs; 
Dal. 2 - 'J'alan, 3 - Omuz; Hami, 
4 - Maltı.!'' Bizar. 5 - Om; Nihal; 
Si; 6 - Avanak. 7 - İstanbul, 8 -
L-0kma; Efe. 9 - N:ı.cı, Eşek, 10 -

Sefalet; 1n. l1 - İka; Laçka. 

Osman< ık sorgu hAkimi Şeraf'ettln puru ile Aktan vapuru arasında at. 14 de alınması tensip ediltnif rP 
Bilge'nln acele memuriyetım1ze mü· 26141941 tarihinde Ketken açıkların- duğ'undan gem( ve yükle alAKa81 ~ 
racaati. d k b 1 il d d ötürü lun~nların raporun alınacağı gtın r 

* 
a vu u u an m sa eme en .,ıı 

gerekil deniz raponmun alınması [saatte mahkemede hazır buıun•uıı-' 
İstanbulda olduğu anlaşılan Bula- Aktan vapuru sUvarisi vekili avukat ceklerl lUzumu ticaret kanun ş 

nık hakimi Naim Akdenlz' in acilen Necati Yalım tarafından talep edil· 10G5 el maddesi mucibince ı.arı 'f1) 
memurlyetlmize müracaatı. miş ve mahkemece raporun 28/ 5/ 941 11ur. (51 

%PARA 
\ BAYAT YA.1Wf1Ml1', 

· DİREKSİYONU DUR - . _.. . 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Taaarnıf Beaaplan 

1941 iKRAMiYE Pi.ANI 
KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 İkincitefrin 
tarihlerinde yapılrr. 

J 941 ihamiyeferi 
1 adet 2000 liralık = 2000.- L 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > =1500.- > 
• > 500 > =2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

35 > 
80 > 

300 > 

100 
50 
20 

> 
> 
> 

= 3500.- > 

= 4000.- > 
= 6000.- > 

İDARUİllİ &İlli İ5 IAlllCAS111D
İKRAMiy~L.i >-te:SAP AÇltl" 

YATAll Ouetell 

~.....--.
, ... _.. ... 'I 

' . . ., 
ı • a ' . . • • • • • 

--,. .. 
IGO .. 
100 
75 
ı4' 

Selalbl ve Ne9r1,7U MtldC.11· Ahme& 
&D1D YALMAN Buddıfı y~ 

VATA.llıl MATBAASl 

Abone Ücreti 


