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Yemlerden 
Korkalım ve 
Kaçalım 

V.elid Ebüzziya ile esaslı 
bır davanın münakaşasına 
devanı. 

\'atan: Ahmet Emin YALMAN 

Q eçen gUn kıymetli arkada
).{ şımız Cemal Bardakçı, 

81 
ersinden gönderdiği bir yazı-
lıda anlatıyordu: 

Aiıkara Kadınlarının Yurt 
Müdafaasında Yeni Hamlesi 
Yardımcı Hastabakıcı Kursu Bayan 

• 
lnönünün Huzurlarıyle Açıldı 

Ankara, 2 (Telefonla) - Bugün An- anlatmış ve icap ettiği takdirde Türk 
kara kadınlığı iki mühim memleket mese- kadınlarının istikbalde de bu nevi c;alış
lesine daha el koymuştur. Bunlardan bi- malarda temayüz edeceğini ve dünya 
risi Cebeci Askeri Hastahanesinde açı- kadınlarına nümune olacağını tebarüz 
lan Yardım Sevenler Kurumu Yardımcı ettirmiştir. 
Hastabakıcılar kursudur. Kursun ac;ılma merasiminde Reisicüm-

hU~~atUrk, Mersini ziyaretinde 
ttı un güzel binaların Türk ol
g~Ya~ unsurlara ait olduğunu 
.., l'lnuş ve halka hıtaben sor
'"'Uş: 

ite- ?nlar bu binaları ya:ptırır. 
n sız ne ile meşguldünüz? 

frakın merkezi Bağdat §ehrinin Fırat kenarından göriinüıü 

Kursu, Yardım· Sevenler Cemiyeti hur lnönünün refikaları "Bayan Mevhibe 
Umumi Katibi Bayan Mebrure bir hıtabe de hazır bulunmuş, merasimi müteakıp 
ile açmış ve Türk kadınlığını vazifeye da- Sayın Bayan Mevhibe lnönü, Cebeci 
vet etmiıtir. hastanesi .kadın kısmını ziyaret etmiş, ~ lia!kın arasından bir köylü 

V'ap vermia: 
du"k Yemende askerlik ediyor-

a' Paşam ... 
~. u söz, dünkü imparatorlu
ıı:ııtn b'"t"" tirı- !1 un manasını ve hüviye. 

i . 

~0;. hır_ şimşek gibi aydınlatı
"U · Bır tarafta Yemende dö
~ §en, Rumelide eşkıya takip 
~· Suriyede Dürzü isyanını 
tisr·ıran, çiftini, çubuğunu yüz 
tij u .~ırakan, rahat, sağlık yü
tı gormiyen, kendi toprakla
d:Oa sahiplik değil, bekçilik e
lan ~.rk çocukları, diğer taraf. 
~tun memleketin servetini 
lıaı ten, ayağını uzatıp keyfine 
ltjbi an! ~emlekctin hakiki sa
lan gıbı nimet gören, bir taraf
tıı da her vasıta ile doğduğu 
ba etniekete düşmanlık 'eden ya. 

MıaD" ve Libya aalıille mi cöstenın harita 

Süveyş Hareketine 1 . Yunan Har.binin 

~~ Unsurlar ..• 

Başlangıç Bilançosu 
~ u~. bizim iken kaybettiği
~ tüzel yerlerin hatırası el
t~ ~dır. Fakat bu acıyı ha
bi .. n iki düşün'Ce vardır ki, 
~ dünkü imparatorluk yükü 
~ nden, geri, fakir, cahil, 
~.1~- ~alan. memlekete ait ka
!li. ~ır. İkincisi de mliteca
le hır öz yurdun sahibi sıfati
ll:ıf~8on yirmi senede geçirdiği· 
~'Parlak tecrübedir. 

le~ ~zel tccrilbeyi Atatürk
Sa}'eıl.Iı Şefimiz İsmet !nönünün 
'erı 151nde yaptık. !ki Şef, uzun 
htt eler biribirini tamamlıyarak 
ıı.t.ı~emlekctin iyiliği için ça
erı. b~r ... Türk vatanına ettikleri 
aa1c UYtik hizmet te, milli mi-
11.lt ~Ududu haricindeki yerlere 
'aı:rı· ~rak hasretlerini kati ve 
oırn ırn1 ı bir tasfiyeye uğratmı§ 
~arıdır. 
~k b~ sayede kendimizi top. 
httgu' Düne ait rüyalarla değil, 
Itlerı ne ~c yarına ait müsbct 
eaha,~ Ugraştık. Hastalıklarla, 

Tobruk Taarruzu 
Henüz Bitmiş 

Değildir 

Çünkü iç Hat 
Dış Hattan 

Çok Kuvvetlidir 
BaLkan yanmaclasındaki ha· 

rekatın aona ermesi üzerine bü· 
tün nazar Şimali Af rikayıa çev· 
rilmiştir. 

Burada, lngilizlcrin müş'.kül 
durum.da oldu'klarına. şüphe yok. 
A:lman:larnn ve İtall:yanJlann, al
dıklları takviye kıtalarile taarruza 
geçtikleri ve Tobntkun ilk müda. 
faa hat!tına girdikleri bildiriU:ror. 
Bu ~atit~ bir defa daha girmişler 
ve lngilizler tarafından tardedil
mislerdi. 

lngilizleze göre Tobrukun asıl 
nrudafaa hat1tı, iç ha11tır. Tan'tJla· 
rın hücumuna karşı kıoyabilecck 

(Devamı Sa. 6, Sil. '1 de) *= 
<~ taassupla mticadele 
~: S&. 6, 8L 1 te) •=• 

Ecnebi Muhabirlerin Yeri 
Ankara Olmalldn 
Nevyork Taymis · Muhabiri 
lstanbulun Kendisile Temasa Gelen Levanten 

l trafının Türkiyeyi Temsil Etmediğinden Şikayetçi 

~cşinci Kolun Son Balkan Har~ketinde 

Alman Zayiata 
80.000 Kişiyi 
Bulmaktadır 

lngiliz Zayiati 
15000 Kişiden 

ibarettir 
Londradan haber verikliğine 

göre İngiliz kuvvetlerinin Yuna
nistandlan çekilmesi hareketi ar· 
trk nih~yete ermi~tir. 

lngilizleır, bu çekiliş hareketin
de çok mü~külata uğra:drklarını 
inıkar etmemektedirler. ALman 
tayyareleri. limanları tahrip et
tikleri, kullanılamaz bir hale gc· 
tirdrkıleri için irkap hareketi plaj. 
!ardan, d~nanma ve tayyarelerin 
himayesile yapılmıştır. 

Londraya göre Alman1arın 
Y'llnanistanda verdikleri zayiat 
80,000 e baliğ olmu~uf". 

İngilizlerin zayiatına gelince: 
(De,·amı: ısa. 5, Sü. '1 de) = 

Yugoslav 
Tacının Mücevherleri 
Almanların Elinde 

Almanlar Patriki de 
Tevkif Ettiler 

Berlin, 2 (A.A.) - D.N.B. l 
Alman askerleri Ostrog manastı

rında Sırp tacına ait mUccvherlerin 
bir kısmını ele geçlrmlye muvaffak 
olmuşlardır. Bu manastıra iltica et
miş olan Sırp patriği Gavrilo da tev-ı 
klf edilmiştir. 

ırakta 
• 

lngiliz Ve Irak 
Kuvvetleri Arasında 
Muhasamat Başladı 

Iraklılar Top 
Ateşi Açblar 
lngiltere ve Irak vaziyetinin 

had bi-r dev.reye gkdiği bildiril
melkıtedir. 

Son gelen ba.beriercien anlatıl. 
ılığına göre lrak hükGmeti lnailiz 
kıtala.nnın anc.ak. tra11ıı1it auretile 
geçiri)meııineı müsaade f!tımiıtir. 
Bunlar lra'ldtan ç.ikmadılcça di
ğerlerinin gehncsine .müsaade 
verımemİ§1Lİr. 

(Devamı s.. &. SiL t de) / / 

lnoiliz Kabinesinde 
DeOisiklik · 

B. Çörçil'e 
Bir Muavin Tayin 

Olundu 

B. Çörçil Bir gün 
Çekilirse Yerini 

Lord Biverbrukun 
Alması Muhtemel 
Londra, 2 (A.A.) - İngiliz kabl· 

nesinde aşağıdaki değişiklikler ya
pılmış olduğu bildirilmektedir: 

Havacılık İstihsalAtı Nazırı Lord 
Beavcr Brook, Devlet Nazırlığına 

(De,·aını: l'.4a . .>, l'IU. ı de) + 
• 

Bunu müteakıp, Milli Müdafaa Veka- hastaların hatırlarını sormuştur. 
leti Sıhhat Dairesi Reisi General Maz- Keza bugün Sıhhat Enstitüsünde bir 
lum söz almış, Türk kadınlığının milli mü- dikiş kursu da açılmıştır. Kurs, bütün 
daf aadaki mühim rolünü anlattıktan son- kadınlara açıktır. lstiyenler, buraya gele
ra sözü Milli Mücadeleye getirmiş, hic;- rek askerlerimize iç çamaşırları dikebi
bir yerden işaret ve davet olmadan leceklerdir. 
Türk kadınlarının şehir şehir, köy köy, na- Dikit kursunda büyük bir kadın kala-
sı! sıhhat teşekkülleri vücude getirdiğini balağı mevcut idi. 

Şan -Kay-Çek 
Moskovaya 
Davet Edildi 

«Beyrut radyosunun verdiği 
bir habere göre, Moskova hü
kumeti, Çin Lideri Şan Kay 
Şek'i Moskovaya davet etmiş
tir. 

cBu haber, diğer kaynaklar
dan henüz teeyyüt etmemiştir» 

- Radyo Gazetesi -

B. Hitlerin 
Manevralara 

Ne Olabilirmiş? 
Londra, .2 (A.A.) - Reuter ajan

sının askert muharriri General Sir 
Hubert Hough yazıyor: 

Yunanistan harbini en umumi hat
ları üzerinde mUtalAa. edersek, Yuna.
nistana mümkün olan her yardımı 
yapmakta tamamen haklı olduğu

muz görUlUr. MAnevi cihet mUbalAğa 
edilmeden ckatb kellmeslle tavsif e
dlleblllrse de Alman- ordusuna indi
rilen ağır darbeler ve verdirilen mad-
di zayiat her halde gayretimizi faz
laslle ödemlştlr. 
Şimdi H\tlerin önUmUzdekl manev. 

relerini beklemek lAzımdır. Bu ma
nevreler muhtemel olarak şunlar o
lacaktır: 

ı - MUmkUn olduğu takdirde Llb
yadaki ordusunu takviye etmek ve 
ayni zamanda. Trakyada Türklere 
karşı kuvvetli ve toplu bir hUcum
da bulunmak suretile Silveyşi zapta 

lskenderiyeden verilen bir ajans telgrafa, muhuamabn 'haflan· 
11c1ndaki Belsrat bombardımanı nm acıklı safbalanm bütün tafıi· • 
litile bildinnektedir. Merhametsizce ve hedef gözetmeksizin ab· 
lan bombalarla yİrmi bin ölü ve ren Belanat, tarihe harbin yÜrek· 
ler acısı bir kurbanı olarak geçecektir. Ajana telcrafı betinci 
sayfamızdadır. Resmimiz Belcrat ta meclis binuile Belcrat halkın· 
dan bir Sırp kadanı milli luyafe tile göıtermektedir. 

r . ' 1 teşebbils eylemek, Meraklı Bir Anket 2 - Bu teşebbUsle birlikte batı 
Akdenlzdeki İnglliz deniz Ussililll e
le geçiı·mek maksadlle İspanya üze
rinden bir gayrette bulunmak. Bu 
teşebbUs yalnız Cebelitank'ın muha
sarasını değil, ayni zamanda Tanca 
ile İspanyol Fasının işgalini de ta
zammun edecektir. 

3 - Buğday depolarını ele geçir
mek ve Kafkasya petrollerine doğru 
bir yol açmak. Ukraynaya hücum 
etmek. bu şık bir faraziyeden ziya
de bir imkan ve ıhtimaldir. 

BUtUn bunlar geniş plAnlardır. Fa 
kat Bitlerin elinde iyi tesllh edilmiş 

Yüksek Tahsillerini Bitiren Gençlerimizin 
Gaye ve idealleri 

Anketi Yapan: Neriman Btlrmet 
l'ük!tt'k tahsillerini bltlren gen!;'lerlmhln ne gibi ldeallerl ' 'ar! 

Hayata atılınca neler )'llpat".aklardır f Bunu anlamağa merak ettik. 
Bir muharrirlmlz burada. Ankara muhabirimiz: de Ankarada ytikaek 
mektepleri dolaşarak bu seneki mezunlar araaıncla esaah bir anke
te glrl!jnılştır. l:·erlmizln müıwuleslzllil dolayııılle mezunlardan her 
biri ile ayrı a)·rı konuşmak imkanı olmadı. Aralannda tesadüfen 
seçilen gruplarla konuştuk. 

N 
Oynadığı Rol Anketimiz Yüksek Mühendis Mektebinden ~lamı,tır. Yazı uzan 

Vellea • Halifaks Görüfmıeıaİ asker sUl'Uleri mevcuttur. olduğu için iki defada neşredeceğiz. 
~~k Ta~s Avrupa mu

....._ ~· SubJberıgere sonfok: 
)ttİl)· S~in Avrupadaki .tkamet 

düm. Falkat hadiseler razı olmu· Vaşington, 2 (A.A.) - İngiliz bQ- M \-, 

yor. birbirinin arkasından gelip yUk elçisi Lord Halifaks, bugün Ha- B. Menzies Amsikaya Gidiyor ::::=======================~ 
c~i neresidir? 

çatıyor. riciye Müsteşarı Sumner Velles ile Londra, 2 (A.A.) - Avuı· 
- Tür\:iyede bulunduğunuz görUşmUştUr. Mtilakatta umumt va- ıtralya Başvekili B. Menzics A-

......._ CtcJc cevap verdi: 
'<~i Cünün ba lıca hadise sah· "'cr

0
ea,i ise der'haq oraya iko· S ç senedir memleketimi 

m'iiddetçe nerede kalaıcak"ınız? ziyetln bilhassa Irak meselesinin ko- merikayı ziyaret edeceğini bugün 
- KenıcHm için yaşasam İs· nuşulduğu haber verilmektedir. Lort Biverbruk bildirmi~r. 

tan'bu1u tercih ederim. Ne güzel =======================:::ır:::============== 
ve hoş yer ..• Fakat vazifem ba-

1 ~it ~~ırn. kendime aj.t düşünce. 
>~i ac l? Ciin için bile bir ikamet 
14 btıtı.~cdim. Seçmek vazifesi· 
~~\ h~ içm hadiseler yaptı. cA
~, )t' EaSl!a oLsa da durup din-

~. > d . ;L ..Jt•• •• •· ıye ıoazan uutun· 

kımından benim için İırtımbulda 
yapacak hir şey yolotur. İstanbul. 
da yüzbinlerce T.ürk ya~ıyor, 
bunların iyi birer Tiirlk olduikla
rına da şüphe etım}yorum. Fakat 

(De\·amı: Sa. 3, 8ü. 5 te) -

t:itfüfl•lfiiMEGNUd 
l\ıcıns ve Radyc Gazetesine G öre Günün En 

~ Mühim Hadiseleri 
... 

1
"•kta, tnglllz ,.e Irak kıtala rr arasmda muha8emat bqladı. 

"f •• 
ll\fa~n ı;ıknrılan beş '"apur yükü esllha ,.e mühimmat tekrar 

\:,1 
•ıu lıarn .) llklctllcrek Basraya !le\"kedilece~l ı;iıylenmektr.dlr. 

Çllıı • hu.) • Şek, Moı;kouya dnet edllmi~tir. 

Mudanya Hattı iskele ve istasyonlarına Gideceklere 

Vilayetin Tebliği 
latanbul Vilayetinden tebliğ edilmiıtir: 

t - Mudanya hattı iskele ve istasyonlanna gidecek beyannameye tabi yolcuların 
günlerile saatleri ve beyannamedeki vesika numaralan, inecekleri iskele" ve istasyonlar 
ıösterilmittir: 
Vapanm latanbulclaa kallnf 

tarlbl Gllnll Saati 

5.:1.9.U 
6.5.941 

Pazar~sl 

Salı 

10.00 
10.00 

Vapurun 
ilimi 

Trak 
Trak 

Yolru 
adedi 

460 
:.f60 

Bilet 
No. sı 

4361-4460 
H61·4~68 

Gldecefl 
iskele 

Mudanya 
Mudanya 

hareket 
apiıda 

1'ren 
llHaakı 

Bursa 
Bursa. 

GONON SES 1 

Son Dakikada 

Yazan: 

BllJAT NDBi 
Bir doktar arkadaşım bir iki 

gUn evwl Ankara treninde dok· 

torca bir teşbih )·aptı: 

- ŞeJılrlt>nle de aşağı yukarı 

öyledlr ya. Fakat benim gibl kü
çük kasabalarda çalı~ bükamet 
veya belediye doktorlannm mllşt.e
rek bir deri ve tlllyettmız vardır. 
Ufak bir nöbet yahut derinden de. 
rlne bir hafif ağn ile bastahk .,_._ 
ladıtı .zamaa alibrıt edllmeL de 

olacak 'r Biraz yatıp dlnlenlnıelr. 

yahut bir bardak ıhlamur içip a
yaklanmızı 8JCak suya aokaraak 
ge!;'er, giden> '!enir. Ihlamur içilir, 
fakat hastalık ıetec6ğlne artar. O 
,·akit kOl".a karı l~lannın dalla e
tiaı;lıl•ına başvurulur. Fakat • 
Yapsan bot! Bunlar yanar ate,e clö
külen yağ gibi hastalığı bilakis az. 
dırıp kudurtuyorlar. Artık yata.. 
~ınılan Jamıldanamıyan, yalıot ta 
aksine yaııtığına haf koyaımyan 

hastada. korkutucu alAmetlH be
liriyor. İf}te o zaman kasabada IJ1 
kötil bil' fen adamı oldufu llatlr
lanrr ,.e cAmaD doktur ne o1_._ 
aeadea olan diye yakaınoa ,..._ 
Jır. iyi ama son dakikada Nvdlıll 
,-.ıtaıan mahclut lttik61nt t.ll-t 
~....,_ _,..,. puiaiwııa~ 



2 

Avrupada 
--20 S~o=n~m== 

Nasıl Geçti 
Osmanl. Efendisi Kafasıyle 
Oğrefilen Aklın Pahası 

[ Yazan : Rebia Tevfik BAŞOKÇU 
Telif ve tercüme hakkı tamamiie mahfu.tdur -

-17-
Ben her pazar Ncrminin kabul 

gtlnlerine gidiyordum. Giydiğim el
biseler için Fransrzlardan çok llti· 
futlnr lşıtıyordum. Bir iki defa. da 
Nermlnin Fransız ahbapları benim 
bazı esvaplanmı benden istemişler, 

kopyc ettirmişlerdi. 

Artık nermln ln salonlarının alış

kın sımalarmdnn olmuştum. Yavaş 

~ a vaş orada tanıdıktarım beni de 
Nerminle beraber akşam yemekler i
ne, tiyatrolara, gazinolara davet et
meğe başlamışlardı. İçtimai mevkii 
~ok yt.lksek bir çok adamlar Nermin 
le kocasının dostları arasında göı WU 

~ ordu. Hnlındcn hıç bir şey Umlt e
dılmlyen birçok kimselerin mevki ve 
ıncmurıyctlerinl yahut meşhur bir 
isim taşıdıklarını Nermlnden işittik
çe biraz ha~Tette kalıyordum. Bu o.
damlarda. ne kadar bir sadelik ve 
ta vazu vardr. 
~en Parise geleli iki aya yaklaşı

J')rdu. HAlfı. Nejat Nazmi gelmemlş
tı. 1.-'akat kendisinden muntazam su
' ette kart ve mektup alıyordum. 

fiep ayni resmi ifade ile beklediği 

lslnln henUz gelmediğini, fakat yakın 
'tia mutlak geleceğini, bu geclkmek
fı.en çok slnlrlcndl&lni yazıyordu. 

Ceçirdığlm hayatın hayhuyu nra
ı 
ınnda Nejat Nnzminln gelmeyişinden 
tıir rnAna. çıkarmak hatmma gelml
"'tlrdu. Da.ha çok (A) Hanıma gönde 
receğ1m paranın gecikmesi beni dU
şUndflrUyordu. 

Parise geldikten sonra. tstanbula 
Osmanlı bankasına yazmıştım. Viya
na.dan (A) Hanımın iade ettiği kron 
Jarı Fransız franS'lna tahvil edip Pa
rise benim ismime göndermelerini 
blldlrm~tım. Bir mUddet sonra Pa
ra geldi. Fakat dört bin frangın ye
rine satın alınan kronların yuvarla
~ yuva!'!ana dUşe dll.şe nihayet be
-.im elime yedi yUz frank geçeceğini 
Ô11manlı Bankası bana haber verdi. 
~ he.sapça eniştemin Osmanlı E
fendlSi kata.sile akıl öğretmesi bana 
beş yüz liraya mal olmuştu. Fakat 
ne çare, şimdiki halde beklemekten 
.,aşka bir ~ey yo.paJIIa.zdım. 

* Nerminle buluşmadığım zamanlar 
da otel arkadaşlarlle de hoş vaklt
lıcr goçlrlyorduk. Deneb11lr ki hepsi 
scvtmll ve iyi arkadD.lJlardı. Otelde
f ki cenubi Amerikalı bayanlar çok 
dıı.nıı meraklısı idiler. Kocalarr ye-
mekten BOnra işlerine gidince onlar 
da a.şağlda. salonda bir mUddet da
ha otururlar sonra hazırlanıp dans
lara giderlerdi. 1911 harbinden son
ra dans modası dUnyanın her tara
rma sari bir hastalık gibi yayılmış-
tı. 

adam olduğu için onunla gezmeğe 

bile gitmekle bir mahzur olmıyaca
ğıru blldlriyordu. 

1stanbuldakl Rus ailesi Çarlık 
Rusyasının tanınmış slmalanndan 
ve İstanbula iltica eden muhacfrlar
dandr. İki senedenbcrl bu aile ile 
aramızda samimi bir nhba.plık de
vam ediyordu. Şimdi kızlarından ge
len şu mektup Uzerine o aileden bir 
kimse llc tanışmnğa tereddüt etmlye 
cc~im muhakkaktı. 

:Birkaç gUn sonra MUsyU (Tinler) 
beni görmeğe otel Balzaka geldi. Bu 
adamdııkı kibarlık dııha ilk bakışta 
gtizUmo çarptı. Giyinişi, heli, tavrı, 

Rustan ziyade bir İngiliz asılzadesi
nl hatırlatıyordu. Sonradan kendisi
nin anlattığına göre annesi de lngl
llzmlş. Ve on beş senedenberi Paris
te yerleşmiş. 

T1lner o gUn kısa. bir ziyaretten 
sonra. giderken: 

- MUsaade ederseniz ara sıra gc 
llp sizi ziyaret ederim dedi. Bazı 

Fransız dostlarım vardır. sl1.e tanıt
mak isterim. Genç zevcclerile ahbap 
olmaktan zannederim ki memnun 
kalırsınız. 

- Çok teşekkür ederim. Diye ce
vap verdim, bir ecnebi için içinde 
bulunan memleketin halkını tanı

mak çok meraklı ve fa.ydalI bir şey 
dir. Ahbııplarınızı tanımaktan mem
nun olurum. 

'l'ilner gittikten sonra kendi ken
dime: 

- Şu adamı tanıdığıma memnun 
oldum. Nejat Nazmi gelince ona. da 
tanrtırım . Pek klbıı.r bir adam! Diye 
dUşUndUm. 

Bir hatta sonra bir gUn Tllner te
lefonda beni gelip görmek istediğini 
mUsaado edip ctmlycceğiml sorduğu 
zaman: 

- Memnuniyetle, buyurun efen
dim diye ceYap verdim: 

Tcle!ondıı.n bir saat sonra otele 
geldi. Biraz konuştuktan sonra: 

- Perşembe akşamı AvenU Vag
ramda. Koli lokantasında bir arkada 
11ımlıı eşini yemeğe davet ettim. E· 
ğer siz do bu daveti kabul edeI'8enlz 
pek memnun olurum. Hem de dost
larımla tanrşmış olursunuz. Dedi. 

- TeşekkUr ederim. Elbette geli
rim. 

- Saat yedi buçukta gelir, sizi o
teld~ alırım. Lokantaya beraber 
gideriz. 
Perşembe gUnU saat· yedi buçuk

ta Tilner geldi. Beraber lokantaya. 
gittik. Orıı.da bıı.na arkadıışlarını tek 
dlm etti: 

- Baron (S) ve eşi .. 
Baron şişmanca, kısa boylu, elli 

Otel ııhbaplan her dansa gidişte beşlik, esmer tipte bir adamdı. Ka
!0enl de kandırmak isterlerdi. Fakat nsı ancak yirmi beş yaşında, sarı
ıbcnde öt.edenbcri öyle dans lptl14sı' şın uzun boylu gUzel bir kadındı. 
yoktu. Seyrekçe olmak ışartıle ba- Genç kadının pırlantalarından, ga
zen onlarla beraber gidiyordum. Fa- yet kıymetli koyu samur kUrkUnden 
kat maksadım dans etmekten zıya- bu izdıvacın baronun serveti için 
de Parlsln bu meşhur danslı çayla- yapılmış bir alış veriş olduğu ilk ba 
trını görmekti. Tanrmadığım adam- kışta anlaşılıyordu. 
harla dans etmek hiç hoşuma git- Baron neşeli bir Fransız değildi. 
lmezdi. Fa.kat yemekler iyi tertip edilmişti. 

Zaten benim için danslara koşma- Tllnerfn ldareslle zaman iyi geçti, 
ya vakit kalmıyordu ki ... Boş zaman Yemekten sonra ayrılırken Baron ile 
l1arda odamda bazı elbiselerime yeni eşi beni cumartesi günü için evlerl-
~ekillcr vermekle meşgul oluyor- ne çaya davet ettiler. Yine Tilner 
!dum. gelip beni otelden alacaktı. 

Bir gUn lstanbuldan bir mektup Baronun evi bol c;içeklerle sUslen-
'aldmı.Bu mektup lstanbulda. iken iyi mlş bir zemin katı da.lresl idi. Yol
görUştQğUmUz bir Rus alleslnln kı- da giderken Tilner bana Baron (S) 
.zından geliyordu. Mektupta bana Pa. nln Korslkalı zengin bir aileden oldu 
nste oturan amcasının oğlu MUsyU ğunu Parlse senede ancak birkaç 
{Tilner) ile görUşmcml tavsiye edi- ay gelip bu kllçllk apartmanda şöyle 
yordu. Beni g<'lıp ziyaret etmesini sade yD.lJamağı terclh ettiğini anlat-. 
uncasının oğluna yazdığını, mUsyü tı. 

Tilner) çok terbiyeli ve dUrUst blr 

toru yahut hatuı. <lün)-nnm en bU· 
yük profe öril c•an U tundelii bir 
hastaya n6 l aıı bllir ! lla ta tiı;, 

beş ısaat 'e.ra bir iki gün ~aşadık
tnn sonra tabii Allahın rııhıııetlne 

: ka.\'U,ur 'e bu lı.Adlıie kar ıınnda 
doktorun ,.c tıp ilminin zaten dü
!}Ük olan kredl!ll bir halta dayn yer: 
cııGeldl de ne oldu. Zaten ba)kuş 

gihl kimin baı:ına dlkJldl)so ı:.cııeşl. 
nl bağlamadan defolup gittiği ı;ü-

rülmUş mlidür?» • 
Polttlka<'ı olmıyan <loktor tasav. 

\"Ur edllemlycceğl lı,:in benim arka
daş da tızü bural:a getlrdlktcn 
onra şöl le dc,·am etti: 
- ı llfı tehlikesine maruz kli

tlık de,·lcller, fnglltcrcll dalma on 
dııklkadıı, iş f;ıten geçtikten onra 
yardıma fağırmışlart'lır. 111·orveçe, 
Holant'luya, Belı;:lknya ayJıırcıı. yal
' ardı: a:Hokkanın nltına gitmek il
"Z:ereslnlz.. kendiniz buna. razı J e
niz pek ftla! Fnkııt son nefesinize 

(Arkan var) 

kadar dayanmak kararında tıulun
duğunuıu söylı-ınf'nir.n görn bıra
kın şimdiden bilinle iş lıirlifi lapa. 
ynn, 1) I kötü lılr mıiıtaraa. lt'rtibl 
meydana getıreoylm.» Onlar Alınan 
ordulıırı üzerlerlne yürümeden e,·. 
\:el bırnıı. razı olmadılar. Balkan
larda ayni hlkfıyeo. Yunanistan ma
lıut liltimatom geeesine kadar tıı

giliıJcrl sP.mtlerlne uğratmadı. ı·u
goslınyanııı teea\ üze uğrarııa <:id
cletle knrşı koyacaj;rrnı dalnıa ı;öy
lcdiği halde lnJ:ifülcrlo glıli bir 
mUdafLltı mUznker 1 ;)'llJımaktan 

nasıl korkup çeklntllğini hepimiz 
biliyorur4 Bunların Jıeıııti iş ı,ten 

geçtikten \'C ılüşıııaıı tankları hu
<lutlanlan akına bnşlaılıktıın sonrıı 
lngiliı.lnl yardıma !;Uğırmışlardır. 
Onlar da. nihayet in andır. Son da
klkadıı, bıçak kemiğe dayandıktan 
sonra yapılac•ak bir )&rdınıdan an
eak bu kad:ır hayır geJeblllrdl. 

~F.ŞAT NURi 

VATA,...... 

• sEt-ltR ;.ı~\aERl.ER' w 
Yardım Se ven ler Birliği 

Nizamnamede Bazı Tadilat Yapıldı; Kadınlarımız Cephe 
Ve Pasif Korunma İşlerinde de Çalışacaklardır 

Belediyede 
Bir Toplantı 
Dün :saban Belediyede, Vali 

muavini Ra~it pemirta~ın reisli
ğinde Belediye lktısat müdürü 
Saffet Sezen, Muhasebe müdürü 
Muhtar Acar, Şehir medlisi a,.za
larından l lamdi Rasim, avuka;t 
Atıf, Ferit Cemal, Murat Furtu
nun iştirakilc bir toplantı yapıl
mıstır. 

Belediye Muhasebe Müdürü 

lstanbul Beledi.yesinin 1941 
bütçe.sint H eyeti Vekilenin tasdi_ 
kına nırzctme:k üzere Anka•raya 
giden Belediye Mu'ha-sebe müdü. 
rü Muhtar Acar dün şehrimize 
dönmü~lür. 

Belediyenin Bir Yasağı 
16 yaşından aşağı çocukların 

ve ell'liyeti olmayan kimselerin 
bis~klete bınmeleri, yeni yapılan 
zaıbıtai bel'ediye tal~matnamesin
ce menıedilmiş ve alakadarlara 
tebligat yapı\-mı~tır. 

Belediyeye Memur Alınacak 

Hazirandan it:baren Belcdjye 

müdütlüklerine ve şubelerine 
60 a yakın memur alına-ea'ktır. 
Bu memurlar orta, rise ve Yük
ec:k tahsili bhirmiş olacak v.e bun. 
lar için bir imtihan açılacaktır. 

Kısa Haberler: 
rvtezarlıkdar idaresi T opkapı 

mezar'lığında ağaçlandırdığı sa
hada bir mezar ta~ı meşheri tesis 
edecektir. İdare, mubtelif mezar_ 
lıklarda!l toplattırdığ1 sanat ve 
tarih bak1mından kıymeti olan ki. 
tabeli ve z.inetli taş ve lahkileri 
bu nhada bulunduracak ve bu 
taşlar hakkında'ki tarihi ve ilmi 
malumatı ihtiva etmek Ü.tere bir 
de defter hazır.laıtacaklır. * Üsküdar ve Kadıköy semt· 
lerindeki Elmalı suyu aboneleri
nin artmak'ta olmasına nğmen 
varidatının azaldığı anla§ılm1~tır. 
Alakalılar buna sebep olarak ye. 
,ni tarifede bulunan maktu ücret. 
lerin müfteriler lehine kaldırılmış 
olmasını göstcrımektecfüler. * Beşikta.ta hava dene,mesi 
mayısın onuncu günü saat onda 
l'.apıla.caktu. Bütün hanrlrk'lar 
tamamlanmıştır. Denemelerin Ka 
dıköy ve Beyoğlunda hangi gün
lerde yapı1ncıı:ğı bugünlerde belli 
ofaca'ktır. * İstanbul vilayeti Parti idare 
heyeti azaian mutad teckik ve 
tcftiş1erine bu hafta içinde ba~lı
yacaklaırdır. Bu suretle Halk Ev 
ve Oda\arı teşekkülteri .gözden 
geçirilecek· ve daha iyi çalışabil
meleri için gerekli tedbirler alı· 
nacal"'tır. 

Ankara Y .ardm1sevenler Birliği 
İstanbul şubesinin mühürü An· 
karadan gelmiştir. İane makbuz· 
la.rı c{'a gelmek üzeredir. 

Bayan Mevhibe lnönünün be· 
yannamesi fazlala~tırılacak, kaza. 
lara ve köylere dağıtılacaktır. 
Salı günü saat 1 1 de idare heye
ti, Cüm'huriyet Halk Paırfuinde 

tıı.planacak ve faaliyc.te başlaya· 1 
caktır. 

Ankaradıın gelen haberlere 

göre nizamnamede bazı tadilat 

yap:tmı~ kadınlanmızın cephe 
gerisinde ve pasif korunma işle
rinde çalı,maları da nizamname. 

ye dahil edilmiştir. 

Almanlara 
incir Veriyoruz 
Bir Alman ticaret heyetile, Iz. 

mir İlha lat ve ihracatçılar birlik
leri umumi katibi Bay Atıf İnan 

Yeni. Tı·caret Ofı·sı· Umum arasında iki yıüz elli bin liralık in-
cir satış için şehriınixde yapılan 
müzakereler neticelenmiş ve ya· 

Mu .. du··rıu··g._ u·· nu·· n Tetkikleri pılan mukavele imza edilmiştir. 
Bay Atıf Jnan incirleri hazn'!at-

Y eni Ticaret OftSi Umum Mü., olup ta, stokları azalmış olan mak ve sevkiV1ata ba~latmak üze. 
dürlüğU, piyasanın hangi çeşit maddeler müstacelen gotir:rlecek- re İzmirc gitt,..;, iştır. 
mallara en ziyade ihtiyacı bu- tir. Dahilde i:!lltihsal veya ımal o· Bahan Müjdeleyen Yemiıler 
lunduğu ve bunlardan hangile- lunan kı81mlan da ted'ricen temin Mevsimin itk turfanda çilek ve 
rinden stok yapıbıası icap elliği edilecektir. Celb ve imal husus- kirazı Hale gelmeğe ve manavla. 
hakkındak• tetkiklerini bugünler. larında bir nn evvel temin edil· ra satılmağa başlanmışttr. Bu se· ı 
de ikımal edecektir.Bu tetkiklerde mesi ica'D eden maddeler daima ne ~chrimıze irk k iraz çubuldar 
memleketimizden haıriçten celbe. i:lk saıfta- bulundurulacaktır. i.rı;erinde olduğu halde Ercğliden 
dilen maddelerle dahilde istihsal T icaret Ofi9inin Yakınşark bahçt: ~ah ıbi l{cccp Günay tara
olunan maddeler ayrı ayrı tetkık men.qeket1erinde beıı ma ıln rı fından, ılk çilek tc l"'mir Karşı· 
edilmektedir. vardır. Bunlar pek yakında şcn- 1 yake:tsından Kam i.l taraflarından 

Haricten tedarikinde zaruret rimize getirtileceklir. gönderilmi~tir. Çilekte turfanda. 

Tek Tip Kunduralar 
Bunların Yakında imaline Başlanacak 

Tek tip ayakıkapları üz.erinde 
şimdiye kadar y&pılan teııkikler 
bi.tmiş ve fak at, henüz imalata 
başlamlmamıştır. Bu ayakkaplar 
için iktıza eden bazı malzemenin 
TicaTCt Vekaletince hariçten. te
dar.i.k.ine baş!anıldıktan sonra 
imalata başlanılaeaiktır. 

Sümerbank Umum Müdürlü
ğü, Yerli Mallar PazarlaTJnda sn. 

tılmaic üzere yapılacaf< ayak-kap
ların badema bu tfp üzerinden 
imalini Beylkıoz Kundura fabrika ı 
müdürlüğüne cmretmişfo. İa~e 
Müete~arı Bay Şefik Soyer, lstan
butda teı.kik ett iği bu tipler üze· 
rinde, Ticaret Vekili ile temasta 
bulunacak ve imalata başlanıfma_ 
sı lüzumunu alakalılara bifdire
cektir. 

Et Biraz Daha Ucuzlayacak 
Et fiyatlarının biraz daha ucuz.

1 

dırma ve Bursa civarı ile Trakya
latılına'5ı imkanlarını aTB~tırmakta d_an bol miktarda gclmck!te olan 
olan Fi.yat Mürakabe .komisyonu, kuzulaırın koyıun etleri fiyat1aırın. 
kesim hayvanı muvaıridatı ile da tabii olarak bir .ene:ızül husu. 
şehr~mizin azami et istihlak mik- re get.İrrneaini icap ettirecek ve 
taırı ve Fiyatları hll'kkındaki tet- bi'ha~sa, havaların müsait gitırne
kikatını bitirmi~tir. Öğrendiği- si yüzünden yurdun muhtelif mın
mize göre komisyon önümüzdeki takalarından İstanbul piyasa-sına 
pazartesi günü yapacağı toplan- gönderilmek Ü:t:eıre yola çıkarılan 
tıda, Kasapl'ar ceımiyeti umumi hayvan sürülerinin perderpey Is. 
katibi Ö;r.ler Koç tarafından ayni tanbul civarına gekıekte olması 
mev:rn üzerinde yapılan tetkikat da bu icaıbın ta~akkukunda. amil 
ne'li.cesi edindiği malumatı dinle. olacaktır. Eea11en Kasaplar cemi. 
dikten e:onra yeni narhı tayin ede yett de bu lüzu'.:Tlu tekdirle pazar
cektir. E.t i lerile yakından a1aka_ tesi gün'kü içtimada fiyatla.rın 
sı olanların verdikleri malumata ucuzlatılmasını teklif edeceği öğ
na'Za.ran, İzmir, Balıkesir, Ban· renilmi~tir. 

Hastaneler Civarında Gürültü 
Edilmemesini Temin Lazım 

Bu '>ıradıı. haı.tahanede bulunan 

bir karllmlz dikkatimizi celbettl: 
Jlutalıaneler d\'arında gürültü 

edtımeme!!I dUnl anın lıer yerinde 
tabii bir kaidedir. Buna bizde a-

'\'ali n Beledi)'<' Relı.lmiz dok-

tordur. Halden anlar. llaı.lıı.hıı.ne-

Jer ch'arıodakl ı.okaklarıı f~arct-

ler koymak, buralarda ço<"uklıırın 

cılık rekorunu bu sene Ereğli çi
tckç ıleri kuamamışlar, .ikinciliği 
almı&l ardır. E.reğliden lstanbula 
ilk oİarak çilek gö~dermek ~ere
fini de Kazım ve hmail adların
daki çifc'1~çiler kazanmışlardır. 

Dün Ereğıiden 6 - 7 yÜz. kep 
çilekle 1 UO _ 150 kap kiraz gel
mi~tir. Çilc'k 60 - 9U, kiraz da 
20 • 40 kuruıı arasında satıt.mış
tır. 

Dokumacıların Şikayet ve 

Temennileri 
Y az.macı ve Dokumactlar koo

peratıtı, el tezganıarıle çalı:mak. 
ta ve maışetıı erı tamamen bu işe 
bagıı buıunan dokumacılara, bun 
dan iki ay evvel tayın eduıniş O• 

lan mıktar üzerinde verilmek'te 
o lan ip ıığın bırahare azaltı1d1ğın
dan ~,...iıye-ıle lktısa.ll: VekfüetL nez
dinde bazı tcemnnilerde bu.un· 
muştur. 

) erıi pamuk ipliği imal eden 
fabrikaların tamamen Sümcrbank 
C!mTine verilmesinı müteakıp ip· 
lık. satışının Yerli Mal'lar Pazar· 
!arına bırakihnnsı münasebetile, 
gerek e1 tezgahları ile çalı~makta 
olan küçii'k sanat'karlara ve ge
rekse büyük müess~elere verilen 
iplikler tahdit edilmi~tir. 

Kooperatif in ~ikayetine göre, 
o ~aman bir el tezgahı için tayin 
edilen iki paket ipliğin bu defa 
da yüzde otıız nisbetinde azaltll. 
dığı anlaş;1makta ve bu da, pek 
tabii olarak, dokumacıların iş va. 
ziyetini bozmakıtadır. Şikayetçi
ler, Vckiıletİ_!!. bu meseleyi ince
liyeceğini ve vereceği kararla do_ 
kuma sanatkarhırını sevindirece. 
ğini kat' iyetle ümit etmektedir
ler. 

Haydarpatadan İlave Trenler 

* İstanbul ile İzmit arasında ıı,ıımamı!Jtır. Haıttahanelerde has-
yeni bir asfalt şose yaptırılmasl• talar canlarUe uğra,rrken, ı;ağlık 

OJnamama«ınr, güriıltu eıtilmeme:.i

nl, fin.tıeıların bağırmamasını, o
tomobil \e arabaların )ll\&';t ge.,;

me81nl temin etmek mlimkiin de-

Ayın 1 1 inden 1 7 sine kadar 
hergün Haydarpaşndan saat 
12,30 da bir tren, ayın 17 sinden 
9onra da biri 12, 30, diğeri 16,40 
ta o,mak üzere iki tren kalkacak 
ve 35,000 kişiyi Anadoluya nak
Jedecc'ktir. 

na müteallik teııkikier brtmiştir. "e istirahat ararken, clnr ı;okak-
Bu ~osenin inşasına yakında baş_ larda çocuklar oynuyor, her tür- ğll mi 'l Çöp Furunlan 
!anacak ve her iki vilayet, kendi Jü gUrUltli deum etllyor, ha ta- Bu ay içerisinde Ka.dıköy, ls-

1 d h t 1 .. l ı ı ı Hastalar namına himmet ,·e a- Ü hudutt.arı dahilinde bu'1unan kı- ar 11 ra a ııız 0 uyor, "'n ren - taınbul, Beyoğlu, sküdaır semt-
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Arayıcı Fişek 
IL-n atı.rlarım: Çocukluğuıt1· 
U-U da, §enlik günlerinde 

ıı· 
kullanılan «el'abı nariye» ar 
sında bir de «arayıcı fişek» ':~~~ 
dı. Bu fiıek kalorifer radyat.of 
şeklinde bir şeydi. Ucundak1 ~ 
til ateılenip tc .sokağın ortasın t 
bırakıldı mı, biraz sonra t 
de.r, .toluğu karşı duvarda a ı~ı 
oradan pat der beriye sı~ 

çat eder havalanır pat eder Y ii 
düşer, hulasa bet on dakika de. 
ren çat patlar arasında yer 

11
, 

ğiştire değiştire yine o z~t1111 ı; 
lara mahsus bir ıtabirle: «İk:d• 
enfası madudei hayah> e.Yl 

Bir ka~ sene evvel batla~: 
Japon • Çin çarpıpmısındnı' ,: 
güne kadar dünyayı yer yer l-". 
sıp ıkavuran harbi, ben, ç?'"

11
e 

luğumun «arayıcı fİ§eğı» • 
benzetiyorum: Tıpkı o fiıel> :;: 
bi prkta çat ederken g ·tc: 
ba fırlayor, Garpta patlartı851e• 
§İmale aıçraması bir oluyor, ~. 
ni bir çatlayışta cenuba otılıY rı· 
Burada beklenirken orada, 0 dl 
da kalacak sanılırken fllra 
patlak veriyor. 

Harp te muhakkak bir ~~ 
arayıcı fi§ek .gibi hayatınıtı ~c:. 
yılı gÜnler.ini ikmal ederek bı • 
cektir. Fakat ıu farkla ki ıı:;, 
yıcı fiıek bütün çat patlat aıı· 
rağmen rıkendir.inden başka le~ 
seye zarar vermezdi; ıhal~itİ 
harp bitı~e bile dünyaya v~·kell' 
zarar kolay kolay bıtip tu 
miyecek. 

KÖR KADI 

==============-~ 
ihtikar Davaları 

p.d· 
Geçen nisan ayı zarfında ıİ~ 

!iyeye. 06 ihtikar davası ver brı s· 
ve bunıaırdan 46 sı hü;mıe 11 

lanmı~tır. Ci' 

A .k. . hke111 
sııye ı ıncı ceza ma 4b 

e.inde hukme bağlanan bu 11 ~ı 
davanın 3.4 ü mahı-.um yet, ;ıiJıı 
beraet kararıdır. Geriy_e . 'k 
20 dava rüyet edillnek!tedır. p.o 

Bu surct!e ~ımd iye ka:dar ııııı 
!iyeye 'erilen ihtikur davalııriıı" 
yüzde yet.mı.::1 mahıtumı) t:l.C 
tice lenı frtir. . . 

Bekçi Aylıkları 
t&' 

Mahalie bekç.ilc.rı;n.in rnu"ııJ· 
zam ve musavı bır mili'tard11 t>ı 
lık alabıımelerıni temın iç10• >' 
na vergılerme kuçuk bır zaıt1 1c, 
pıJ.nası halA.t..ırıda hazırıanan ~t· 
Je a ıaKalı makamıarca yenırol' 
tetkık e.d ilmek!tecıır. Bu ~ ree 
tasvip ve kabul ed ııd igı tak 

1 •>' 
be~çılerin ka.pı kapı d:oln~ıpi't•'' 
lık t'<>pLımatanfe nıt:ı:ıet:ıı.z.~ ,e
da maa§ almalarının önunc: 
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sıı~lara ait masrafları yapacak- yorlar. laka beklerb:. !erinde birer çöp furunu inşa edi. 
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- Biliyor ıı da hiç bir zaman bir ~ey !\oy- Artık bunları dü!lünml', c\·glltııı. ııct 1,ıt • lilJ 
Jeıner.. o o o oldu, bitti. Allaha ~iikrctmektcn lı:ı~ 

- Hayır, 11öylemer.... z N T ~ey yapnuyalım. •" 
İklnd bardak içkili ısmarladı. bakin kü- ::'\fak.,hn Jılç cenıp nrıııi~ or, l>oŞ ıı:.ıı 

şemizde !';CSSIT. oturul·orduk. larla önüne bakıyordu. ç·'-
- Şimdi dU,linüyorum da tuna hükmeıH- - btakozu .)'C <'aıımı •.. Çok gilzel, ıı 

yorum: :Rcbeka bana çocuk bekleıUğlnl öy- Yazan: Dafne du Maurier - 99 - Çeviren: Rezzan A, E. Yalman yemeğe ihtiyacın \ar. Yorguııı.un.~ :ılıı' 
lerken yalan uydurmmJtu. Son bir oyun oy- Biraz en-el bana sö~ leıniş olc1ugu 

1 
.,~ 

namak, son bir blöf yapmak f!ıtedl. Kendlııl· Jerl ona. tekrarhyor<lum. Kcnıllıııl şıını'I tıtıı 
nl ölthinn..:ml ,.e hastalığın acılarından kur- ı·ransıze.a ııöylenıl!Jtlm. Lokanta ı.akln 'e ho'.j bulmu,. Her tarafta aramı~, bulamamış. tlıın kun·etU hl ·scdlyordum. Onıı 0rtı" rfl1'" 
tarınunıı ı .. tıyordu. Jfcr f}eyl lptldadan ta- tl'mlzdl. Makı;lmle beraberdim, her ızey dü- Anl&l)ılan gitmiş olııcak. I'akat hlillik ka· hakn<'aktım. O kadar yorgun \C ı;ıırtı ı1tl' 
:ı.arlam~tr. Onun lı,;ln gülüyordu, gülerek, :zelml'Jtl· Rcbekn. ölmU,tll, Rebeka artık bl- pıdan da ~ıkmamış, Kendiblnl kim eler gör- tr ki .•• l'lıkat iııülı•t•ek lıir -:ey 116 l·o1'•~;1.,,ı; 
mak adına ,·ardı~ına t.e\Jnerek uldti. z~ fenalık e<lenıezdl. :;\faksimln dediği gibi memı,. His Danvers gıtnılşse huna memnun &1 

Hiç lil''J çıkarmıyordwo. Ben de ı~·kinıi i- 11on oyunu da o~·nıımı-:tı. Arhk hiç bir ~ey - Se iyi olnıu!J ela gitmiş .• Kadını ti&\'• lazımdı. Haydi «~emek lC» dile fsrıır 
çekiyordum. Artık her şey düzelml17, met1ele ~aııamaı.dı ... On dakika sonra. l\lakslın ya- nıak <"anımı Hıkıyordu ı, kendlllğlnden hal- ~·ordum. fi (C 

bltml':'tl· Artık hiçbir şeyin ehemmi~ eti yok- nııııa geldi... lolılu. ller halde h&\'Ulaeağınr hlsııetmış ola- Her ~ey artık deği~·cktl, u,ııkl3tdll 11111' 
tu :;\(aksimin bu kadar tıararmaı1tna ve he- - Ne oldu? rrank ile konu,tun mu? Sa ('8k ki gltml'!. Dün akşam yüzünde garip Jılmıe~llerde.n sıkılmıyat•uktım. l'tlblS 

1 
n1' 

~·e<·uıı du) nıasma ne tür.um \-arılı? ~ör. de- ~ılmı':? lllr m!tnJl. vardı. Demin arabada onu <ilişti- ,·rrs gitmişti. E' imle artık bcıı nı('Şı:01 ıır.t• :1.e de\am etti: - İ) imi~. Renim telefonumu ılört ısaattt'n ııU)·onJum. <"atım. Ahçıya emirler vcrecektlın. IJt'fl p'I~ 
_ Bana oyna<lı~ı son oyun oldu, fukat en lwrl ht'kll)·ormu~. Olanlan anlattım. Ralıat - Bu gidiş şekil ho';'uma gltnıetll, hiç ho· kes 11e"·eeek \:e ııal'll<'akh. l\llııls J)ıın'~(ltf' 

)&mUn o)·unu .•• Bunu da yine o kazan<lı gl- <'tti, memnun olthı. Fakat tuhaf bir ~ey sö)·- ~uma t:ltmedi... '\.'Brhğını herkes u~utacakh. UUtlin 1\f;rrııl" 
bi ... eJl,,·or. Şlmtli blle... Jedi; çok garip bir ~Py •. ::m.,ııı Damers or- - lllç bir ~y yapnma:ı. Sanki n6 yapa- lcldekl islerle de me<ı"'ul olmn ııu b ,'tir-,. ., . • ... ti' J 

_ Se demek i-.ti~ orımn? Sa.,ıl o kuı.aıı- ludan kal bolmu';'. Kim .. ı·ye bir .ı;ey .,;;yll'me- c•ak '? Ucr halde ona telefon eıll'n J•'a.\'ell idi. <'<'ktlm. Bunun lçın bana }'raıık dlırl 
0 

,r 
mış olabilir'? den ,.ıtnıl';' olaeak. Blitün glin ~yalarını Doktorun sö)lcdlklerlnl anlatmıştır. Albay dım ederdi. Çiftliklerdeki işleri, b:ılJÇ.ctl" 

_ Bilmiyorum, bilmiyorum. Bu '>Öl.den toplamı'j. Sonra dörtte bir hamal gelip ean· Julyan'ın bÖL.l«-rlnl do nakledince artık )a- ormanlardaki )·apılacnk şeyleri oğrcrı•tırf 
bODrtl sofradan kalktı \C Fr;ınk'a lell'fon ılıklarını alım~. giitürnıii~ l•'rith teldoııl:ı )ın<'ak bir ';'t'.Y kalnııııtr diye o tla. l"O.\'~'l'tu git tim. Bah!:ede çimenlerin ortıı"ınılıı. ııtr :ı;ııl· 
etmeğc gitti. l«rank'a haber \ernıi~, o da .'.\ll<ols DanH•Nıl ti. Bl:re artık hiç bir fenalık )llJıaıuıır.lar. kel \ardı. Hiç Jıoşuııııı. gllmlyorclıı. 0"~11 d 

Kö';'eılekl masada bir nıliddet l·nlıııı. kal- çağırtmı,. Haber göndcrnıl'j. Reklcmı,, bek- '.\lakı.im üziilme.. l'ara dıı. ML<hrmalarına dırhnak 1:.'ir.ımdı. Artık gelet·ı·k ol:ı~ Jil.l11ıı1' 
dım. Gıır.!On bir tabak ıstakoz getirdi. !\IRn· leını,. Kimseler gelmemiş. Sonradan }"ritb lmkin yok. tirler de beni ıtılcmıyacuktı. 11cıı"ln1 ,crF' 
zarasr çok gllzt'ldl. İkln<'i h:ırdak içkiyi iç- anlatını§: Ml!;llJ Dan,·ers'e Londradan birisi - Bunu dil iirunedlm. t'<lecek salonu giizef ~lçeklerlo U.c;lJ) 

11
(1' 

tım. Halimden mcnundum. Hiç bir ljl'Y ar- fl'lefon etmiş konuı,muı:lar, c;aat altıyı on - Peki ba.,ka. ne yapablllrlerf Hiç ..• Al· tim. çocuklarıınız dıı olııcnktı. E,·ct ııt 
tık beni liır.ıııeı.dl. Gan>on<lan tekrar r.k- geçiyormuş. l'edl~i çeyrf'k g~cı tekrar ~fi- ha~ ın nasUıatını tutalım, :'\Jalu;iın. Biittln ka ~ocuklıırnnız oıucıılttı. ) 
mck iı;tediııı. Bu ar.ıumu bUmeııı neden !<IS Dam erı.'i arndığc zaman odasını bonı· bu ı;eı:en l}eJleri anutıuak l~ln uzaldaşalım, (ArkaSJ .;Jf 
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~~~~fy~ I (~~A-"a_do_ıud_a_vA_!_AN~) lstanbulAna~a-lu_y_a_G_id~.~r-ı~ıs~ı-Y~-iıc-MA~Lı 
İlılaa BOUN M M 1 . e· v k'f I 1 y o Sovyet Birliğinin 
(Emo>J!KurmaySnbaJ) ısır ese esı lr a 1 er H 1 s 1 G d Yeni Kararı 

~~·+::~:'. ....... x... Tarsusta Halledilmişti asret er 1 aya i iyor ıe~~~"~~;.H:..::~ 
ct'Ao ta blr tay;are nı:ı ı:lmaıe kaç- Bu İ f b 1 A d J K y • malarla doludur. Fakat 
Itıı~tır. DC5 lye'de lılr ~ok etilr ve K ' s a n u na o u ayna ş mas 1 en 1 bunlardan ~n büyüklerinden bi 
harp malZMYJ~i lırrakarak Ç('kll· . e o p a t r a .. A n t u a n 1 ,. k ri, Sovyet - Japon anlatmt\n: 
tııı, olan İtalyanların, İngiliz '() ş m a n 1 a r 1 A ç a c a k t 1 r dır. B. Matıuoka Moskovada 
llatıeş kıtalarını uzun zaman meş- A 1 S balayı günleri yatadı. Evlendi-
~ etmt'lcr:I 'arıt de;;,ı'ldı'r. Amba· n aşmasının ahnesi Tarsustur lstıınbul Anadoluya ,.idı~·or! f ı d y . i Jer ve ı;eviıir gibi göründüler. ... e c ,, cekler pek ço t ı~ \'ar ır. cnı b r B S I 
t gi')c doğra şhualden , .e cenup- Bu, Mdiselerin yUkledlği bir cka- Yazan: muhite girmiı, olmaları teşebbU • ta in l{_ınueye yapmadığım 
•n iki İngiliz kolu ilerlemekte- yazan: Cemal BARDAKCI den olmaktan ziyade tabll bir kudretlerini kamçılıyacaktır. Gl-ı !aptı, Japon Hariciye Nazınnı 

dir, Buranın l~gallnden sonra ttal- cemiyet hA.disesfdir. Hangi çocuk NDlr&t KIVllllD decekleri yeni muhitte hUkömet ~tasyonda uğurle.J;lı ve kendisi_ 
~ıınıann )ap;ıbtlcccğl ı;ey, anuk Eski Konya Valisi anasına dönmez! lstanbul, Anado- .J- teşkil!tından olduğu gibi halkevle- e öf.üttü. Arkadan dostluk tel-
~Uk çete ınuharebelerldlr. Ha- tunun çocuğu değil midir? Kaç 1s- rl ve halk odalarından dahi rehber- aıraf rı gitti, geldi. 

he, imparatoru Adl!ıababaya me- tanbullu Yardır ki, kökü hiç ol· ne kııdıır isabetli hareket ettiğ1ml- ilk görebilirler. Bir çok işler \'ar- Fakat ibir de ifin müsbel ta· 
t~iınıe girml~e hazırlanıyor. Bu mazsa bir taraftan Anadoluya da- zi gösteriyor. HUkQmet son zaman- dır ki, kadınlar erkekler kadar, rafına bakın: Sovyetlcr, Japon-
;ııeraııhn, ttaly&11 Doğu Afrika yanmasın? HattA. Rumeliden ls- larda da köylere dokuma tezgahla- hattfı. daya iyi yapabilirler. Mese- ı yaya 'kartı \:İne ya~ aıma devam 
,rııııaratorluğunun lnhldanıına dair tanbula gelmiş olanlarm dahi ced· n dağıtmıığa ba~lamıştır. Avrupa la, dokunııı tezgahı olan bir koyle ediyorlar, aonra ~ovyeller Bir-
ltJJıı bir enıbQI olacaktır. !eri Ruınellye Ana.doludan gitme- dokumalarının gelmesindeki zorluk daimi temas tesis ederek dokuma- . lıği harp efyasının transit sure· 
~-Ceııupta C'imına mıntakıunndakl miş midir? Ye nihayet hangi ıs- köy mensucat sanayllnl sUratıe in- larda çeşitlilik, lstanbul zevklne ll tile l<endi topraklanndan ıeç-
• ._rekctlt"r hakkında ııarlh ınalQ- tanbullunun damarlarındaki kan Idşaf ettirecektir. Yalnız dokumu. S'Öre gUzelllk temin etmek, bun- mealııle ırazı olm,.yor ki bunun 
~at 'okt A k b d ki lt Anadolu kıracında 1. .. ehmetcl"'ln \ ' C .sanayi değil, günden güne artan k 1 1 da ucu Japonyaya dokunuyor. ~ .. ur. nca ura a al· • o lnrın kasabalard!l ııatışmı o ay aş-
~" knn etleri için her istikamet Futmacığın terlle sulanan ve Ana- başka ihtiyaçlar daha bir çok sa- tırınak, sUrUmlerinl nı ttıracak ı;il· .,.._ponaar Almanl'.-.. <tn tayyare, 

1 
ll•lıdır. Bunların da çete mu- dolu gUneşl altında pişen buğday- naylln de inkişafını mUmkUn kıla- zel modalar ortaya atmak yapıla- fU, bu alıyorlardı. Rusyadan 

~'-reııeıerlle bir müddet daha mu- dan gelmiş değildir? calttır. Köylerde henüz ölmemiş bir cak işler arasındadır. Zeki bir ka· transit surctile bu eşyayı ele ge. 
~''rrııet ctmcJeri bekleneblllr. İstanbul Anadoluyu ı;idiyor! çok ısanatlar, canlanacak, modern- dın veya erkek ıçın çok zevkli \'e çiremeyince sıkıntı çekecekler· 

l 
Yani, hasret!Ar sılaya rrldlvor.' lcşccck ve sanııylleşecktlr. b 1 k 1 dır, çunku bır takım malzeme 'b " c " faydalı çolıfma yolları u ına Ş- • 

i......_'-Yada: 1453 te Fatlh tstanbula s-lrdl. Bu vaziyet karşısında lstunbul- ten bıle değildir. Böyle bir haleti ıçın .eslu menıbaları olan Ame-
-...__ ıtııa do. Atatürk, tstanbuldan A· dan Anadoluya geçen müne\"\'cr \'C ruhiye ile Anadoluya giden 1stan· nka ikendıleri için sımsıkı kapa. 

el 
'tıundenhrrl Tobruk kafo,.I .. ıd- nndoluya .. ..,..ti. 1"'53 ten 1919 a ka- müteRebbls insanlara bUyUk bır f 1 bi lıdır. Japeınya hele deminWık-~ıı .. c-.. 2 7 bullular yeni muhltlerıne aa r 

11 
1 ha,a 'e kara muharebelrrl- dar, yani tam 466 sene, Anadolu ,·azlfe dUşUyor: ııurettc intıb:ık edecekler, kendile- ten çok sıkıntıdaıdır. 

r~ lıahne olmaktadır. Kale bu se- bta.nbula aktı. 1919 da başlıyan Gidecekleri yerlerde iki eli b:ı~- b Sovyet tsırligın (n bu karan !'r 0 rl derin bir yaşama ve aşoırmn. 
l.ıı daha ı.iirekll '"e kun·em bir ' ' Tanuıta çağlayan Anadoluya dönU;ı TUrk lnkılAbını lı oturup harbin bitmesini bekle- zevki duyacakları gibı muhitlerine hakkında Almanya münakatB-

ll.rruif.a uğramıştır. HUruın eden Tarsus i t d b yaratt v tst b l bl k memek dş> imkl\nlan aramak Bu ya airifmeğ'e taraftar deği)nti•! >ırtıı • s asyonun an ir ara.baya sırlaı:ımış, o memleketlerin dilberle· ı. e an u u r aç sene- · · de rehber olacaklar, muhitleri ta- Fak --~ 
ılı~ 

11
1 • k1ıtalardıın bazıları kalenin atlıyarak şehre giderken bilir misi- rl elinden kevserler içe ı·,.c aoıka ka- de beş asırda olduğundan daha faz- suretle Anadolu seyahatlerini hem _ at bfu «m1ün~taya gıriıme. ıu f 

1 
ti ,, ., rafından sevilecek ve sayılacaklar- t t 

le' 1 a aa ıa arına glrehllınlı,- niz, zihninıden neler geçiyordu? 0 . nıksamış mıydı? Hayır. Bu kudretli lıı, hemen hemen tamıımlle Tllrk kendileri, hem de yurtları için a- ge ara ar o mamanın» manası 
bi

trdlr. E\ \'f'kc ıle OO"IC buhranlı rad .. kl . vnptı B • d 1 ı t b 1 zomi dnrccede faydalı bir "ekle dır. üatünde... Almanlar hiddetle ., a gorece erım, işıteceklerlm mi? asker ince bir ruha, duygulu bir kal. ., . eş asır .. ~na o u s an u a .. '" ., 
ler ; ·a:t.l)rt olmu!f, fakat ıniiılafl- Hayır ne kadar düşünscniz. kafa yor be de malikti. o, Kleopa.tranın niçin hizmet etti. Şimdi İstanbul Ana· sokmak. İstanbullular, onünUzde ya~e.mı- difler,4ni ~ıkmıtlar, bakıyorlar. 
ı. llarruı.u nüı;klirtmı~·e ,.e tank- sa k b"l d IY 

1 
doltıya borcu ödU A t k A Yaoılı "'e " kad rkek bUtUn ya de"'nr bir hayat tarzı imkanı R· S.-.vvetlerin benzini de harp et· "lt •· " nız n 1 eoı bulamazsınız. Ben geldiğini biliyordu. Böyle kayıtsız nu yor. • r 1 - ., • ., n,,, ın, e .,.. ~·,, 

tA 1 tahribe mm·aflak olnıu•lardı. h b 
1 

nadolıı 1sta b l ı ~ k ı lstanbı llula btıg·ı ı t c übcl l ktad Evvellı. ruhan sonra yaşı aaydıklanndan ve Alman-..,, ~ ., a er \'erey m: Mısırı dUştinUyo- ve hissiz davranmakla girişeceği pa. • n u ayrı ı.,ı a mıyor: ı rın ı er, e r . e. çıma ır. , 
tt~ ·ısan akşamı ha~Jıyan muha- rum. zarlık tan klı.rlı çıkacağını sanıyor- Anadolu tstanbullaşıyor \'C 1stan- rl, teşebbüs kudretlerılc yapabılc· da fillen iV oa~na! yaya aevkiyatı kestiklerinden 
ı._. iki gündt'nberl de,·am ettı::.ı T il M bııl Anadolula,.ıyor' bahis vardır. ""'d 6' arsus e . ısır arasında ne mil- du. Bununla beraber, ne dilşilndüy- , · -·----------------------------~ e .netice hf!lll olmamı,.tır. He- nasebet var, diyeceksiniz. Hakkınız sı:ı düşUndU, ertesi gUnU gemiye gi- tstanbullulıı~ın Anadoluya yayıl. , U y Herhalde ma:nzara tunu göş. 
lıo:ııı dUşnıedlğine gör('., Tohruk ka- \•ar. Fakat benim hatırıma gelen bu derek misafirine (hoş geldın) dedi. ı malan ~ürk ınkılftbı ile başlamış Ecnebı· Muhabı· rlerı·n eri t~iyor Jti Amerika -eibi So~eJ· 
~. ~ok 1)1 mukaH•met etmekte- •• n kU d ~·1 olan bU 'Ük TU k k lk ler de harekete 0

,.,.,,.,; ... :... Ame. "«r .,un Ce;ı • yirmi asır evvelki Mı- Müzakerelere giriştiler. lkl bin yıl- . , :ı • r a ınmasına. ye- •-:s••-r-a 
!,_. Ne de ol a kale, ha\"a bom- srrdr. Çünkü iki bin yıl evvel Mısı- dan beri dillere destan olan m nı 'e bUyUk bir hız verecektir. Bil- A k Ol ı d • r.ika ıiımli kofUyor, Sovyetler 
~dıınanlarına karşı duran bir rın mukadderatı, bu şehirde. Tarsus. da işte böyle Tarsusta başlam~şce~l~ t~n medeniyetler nurus harekette- n ara ma 1 ır '' bunu yapmaktan ıuzaktırlar. Fa-
~ ertır; lpcrlerde \"e kalede ta çok ateşli, çok mllhlm mlizakerc du. rınden doğmuştur. Orta Asyadan kat yerierinde de aayrmyorlar. 

ti 
i<Hn•n canlı 'e canıuz unııurla.- il k 1 ,. rb 1 b'· .. ,k Tü k ö..tı bl EvvelaA -ihver .. --afma do~ g·o·. 

11 ve. m na aşalara zemin teşkil et- O sırada. Roma orduları Avrupa· .,a e 0 an U;>u · r P lı"• r N k T · M h b · ' J b l ••• . ....- ... 
ti 

ta~·yarfl bombalannın tahrlba- ti o rok m d 1 tl d ~. t A e VY 0 7 ay m l S U Q lfl SfQn U Un runu·· ··yor·•--.:1,_ aonra v-
1

...:.. -akı·t 
il& mı;ı . . zaman yine bu mevsimde, nın büytik bir kısmını ıstUa cylemış. ,,. e en Y~. e~ oı; .. rmuş ur. v- ' :IAnl., aan .. 

1'11 dal anmaları pek mli,klildür. bııglinlerde Tarsus, merak ve heye- ti. Küçiik Asya ile Suriye ve I<'illstiıı rupn medenıyetı haçlı seferlerin- K d, "l 7' G l L i 7' f bir takım tekziplerle ılıopıubm.-~ ili tı:ı.manııtıı~dı' lılr ıle Jıa\8.• 1 i ·" lk den baAlar Am "k d ' t· en lSl e l emasa e en evan en l QTQ znzn luk ve k'!-1
-un" lüle' ı''-de etmek 

q ~ can ç huc ça anıyordu. Halkın bir deki devletler de istikhillerlni kav- . " · erı a me enıye ı ye- uııa ı• 
~il 111DA'ICip olmak şekil \ardır. krsmr. bugün. •Gdz!U kule> denilen betmlşlerdl. Ortada yalnız Batla;,. 111 dUnyaya Avrupalı alunı ile ha.,,- Türkiyeyi Temsil Etmediginden Şikayetçi yolunu tuttular. Şimdi de laftan 
~il Yunanistan l<arada l)·I tepeci~e yığılmış, şehir boyunca cc- yaslar devleti kalmıştı. Onun da er- lamıştır. Garp medeniyeti yıkılır· fiile ,geçerek ortaya «harp eı· 

ılıi,u,,u k h nııba doğru gözlerini dikmişti. ı;cç diğerlerinin Akibetinc uğraması ken, yeni dünya medeniyeti de A- (Ba~ı 1 lm:lde) - ker!!lere takılıp kalmak. yasanm transit surette geçmeai-
"4tıa r en uada moğlQp oldu. Herkes butUn kuvvetini gözlC'rlne kuvvetli ihtimal dahilinde leli. işte nadoluda İstanbuhın Anadoluya a- l!tanbı.ılun benim~e temaıa gelen ı - Eski hükumetin bıraktığı ne mani olmaln gibi bir meaele 
tı.lı da iyi muka,·emet eden Tcrh- toplamış, ufku araştırıyordu. Birçok Kleopatra bu korkunç tehlikeyi on- kını ıle doğacaktır tanfı bir Türk şehri değildir, bh fena mirae kar§ısında seferberliği çıkanyorlar ki İngiltere ile A-
'- l<aıesı de Alınan - İtalyan lan da nehrin kıyılarına dizilmlşU. ı !emek, vatanının hayat ve lstıkllllini tsta.nbul Türk kUltllr.UnUn .toplan- Batkan veya Orıta~ar.k şehridir. sünttle y.apamemak. merikanm deniz ablukasına ka. 
\ tArrJerlnln Uı;tünlüğü karşı ın- Çok beklemediler, ine<', uzun, zarif korumak, hanedanını kurtarmak 1_ tı yerı ve garp medenıyetının 'nlr- Benim temll.1' etJtiğim lstanbul, 3 - Bel}inci Kola mukavemet radan iftirak ıebnek gibi bir ne-
1~ lıa\adan mağlQp edilmek teh- bir geminin Akdeniz tarafından yu- çtn çalışıyor, didiniyor. bÜtUh ener- ](iyeye bağlantı noktasıdır Türk kozmopolitaerin, levan'tenlcrin te· imkanını bulamamak. •tice 'Vel\ebilir. 
ı f!!.lrıe maruzdur. ı·arın akşama karıya doğru martı gıbl sUzUllip scı- jlslnl, zekllsınr erkeklel'i tC!!ltlr kUltUrUnUn kaynaşmış hamuru ve siri altında bir yerÔiT. Böyle bir Bu üçüncü amilin üzerinde a- Sovyct ıbirliğinin ;attığı bu a-
141ı mekte olduğunu gördWer. kudretini bu maksat uğruna hareke- garp medeniyetinin tUrlU amell bil- muhitte oturup Türkiyenin duy- laka ile durmak lazımdrr. Yu· dınu ehemmiyet ıve alika ilcı 

o· r tnııharcbenln neUee5I belli (PIUtark) ın anlattığına görı:ı ge- te rretırmlA bulunuvordu. Sezarlo. bu ı;ılcrile mücehhez olan İstanbullu- gulanm harice aksettirmek gibi goş)avya oıdularının asıt dövüş ka11ılamamak limkansı.zdır. Bu 
r•ktır. ., " " d Y ~ l k y minin klireklcri gUmUşten. yelkenle- nlY.etle evlenmişti. Fakat 

0 
öldlirül- tarın Anadoluya geçmeleri, Anado- bir şey yapmak ha'trrım an ge· yeri cenubi ugo&ıavya. o aca tı. adım, herhalde bir takım yeni 

llrı • ri arguvanl idi. Arka tarafında. göz- dükten sonra yeniden harnislz kal- ludakl uyanmıya yeni kuvvet ve- çemez. Ankara; imanile. azmile Ha.buki burada Be~nci Kol Bul_ hadiselere ~ebedir. 
~: leri kamaştıran altın kaplamalı bır mıştr. Şimdi de Antuvanı kendisine recektir. Bıı İstanbul-Anadolu kay· tam Türkiyedir. Harp zamanın· garları ve Arna,ı·ut:qan vasıta ya- Nitekim Mareıal Nimoçcnko. 
ı~t\'ııııanbtandakl harp adalara divan Uzerlnde yarı uzanmış b!r \'a· bağhyarak onu. siyası dlişlince vo:> naşmasındaıı yeni Türk mucizeleri da Ankaraya ne zaman uğramı;,· parak çok esash te~kilata giriş· nun havadis aütunlanmı~a ba-
~ ziyette dilber bir kadın bulunuyor- tasavvurlarını ~erçekleştırme yolun- doğacaktır. sam iç.im raha~lanmış ve ferah- mi~tir. Telefon ve telgraf telleri his mevzuu olan nutku da bu 

~ıt 1 etmiştir. Bu adalardan mu rl~'.· On beşer, on altışar yaşlarında da filet olarak kullanmak istlyoı·- Bu kayııaı,ımanın meyd:ına getl- l·amı~tır. kesilmiş, köprüler atı1~n1ş, mer· gebeliğin bir ,alametidir. 
'tıı:ıı Mora • Girit • Rotlo mu- korpe ve güzel kızlar bu kadının ı•t- du. Ve bu düşllncelerln sevkl!e Taı·- receği büyük neticelerden biri A- İ!tanbulda bulunan b~r kısım kez kurmay te~kilatı tamamilc 
,1~ içinde kalan Yunan adala- rnfını almışlar, durmadan yelpaze sus yollarına dUşmUştU. nadoludıı ltöy sanayiinln inkişafı o- gazeteciler Türkiy~yi yanlı~ an- karanlık!ta ka~arak aaıkeri kuvvet_ !izlerin Balkan hareketi çok mü· 
Uı "'· bu adalar Afrika l!itlkaruetl ı:ı:ıllıyorlardr. Seçme dellkan1ıların (Antuvan) da sezarın. !ranı isti- lacaktır. BtiyUk şehirlerde servet, lıyor1aır ve yaajış tanıtıyorlar. !eri sev1c ve idare iddiasını daha essir ota bilirdi. 
it trıııdedfr. İtalyanın Onlkl ada çaldıkları fliltlerden çıkan ruh okşa- ıtl. için hazırlamış oldu~ıı plAnları nlifus, sanayi tekasUflerinln her ba- Mesela T.ürkiyenin taahhütlerini ilk günden terketmeğe mecbur - Ya Yunanıstan? Orada Be 

11 ota.ıı yıcı nağmeler havayı dolduruyordu. eline geçirmişti. Bu plllnları tatbik kımdan zararlı olduğunu gören tu'tmad ğını zannettirmek haksız- katmıştır. şinci K-ol çalışamadı mı? • 
'tlt denlı. mul-aııal~ını kese- BU!büller susmuşlardı, hiç duyma- \e icra ederek bllylik tskenderln şan TUrk lnkıllbı, sanayii C'Sasen mem- lık'tır. Türkiyeye bir takım taah· E~ki. hükümetin müsamahaııilc - Hayır, Yunanlıl aıın ara· 
~ 'aı.ıyettccllrler. Ege denizini dıkları bu nefis musiki parçalarını ve ~ereflne varis olmak, nüfus ,.e lcketln genişliğine yaymak yolun- hütle.r yapılmıştır ki tutulmasına kurulan Boşinci Kol bu şekilde sında son derecede bıdık ve 
Otııo;a ctnılye 3ararlar. ~arki Ak- dinliyorlardı. Hasılı bu hali gören, prestijini arttırmak, diğer rakiple- da verimli çalışmalarda bulunmuş i.trika11 olmam~tır. Mevcut im· çalı§ınc'a Yugoslav mukavemeti uyanıklık vardı. Be,;incı Kola 
"'

111 
l<le ha,a ,c deniz: hlklınl~etl hurileri, &'limanları, aşk ve sevdala- rini ortadan kaldırarak cihana tek ve bUyUk başarılar elde etmlştır. kanlar içinde Tür'kiye daima en parmak bile oynatmağa im!ken göz açtırmamı !ardır. E ITerinde· 

lıı, rnukemmcl birer Us olurlar. rı, sazları, kevserlerlle cennetten bir başına hl\kim olmak istiyordu. Yeni kurulan fabrikaların hepsi bü-1 kat'i bir azimle haı:&et etmiş ve kalmadan çölamü1tür. Eğer Yu- ki vasıta ve imkanlara n 1dletle 
~- blt·iıtiik adalar Glrldln şimalin- parçanın koparak (Sidnos - Tarsus) Kleopatranın parası çok, askeri tUn memlekete yayılmış \'e çoğu ı ilk çizdiği: yoldan şa§'lllaınıştır. go&lavlar vaziyete biraz hakim bu kadar esat ı bır mukavemet 
"'! suyuna düşmüş sanırdı. yoktu. (Antuvan) ın nskerl vardı. Şehir kalabalıtının dışında kurul. - BaThan hareket• ha~kında. ola•bilsclcrdi hatbin tabii ve hak- : temin cdebilmdermın bı,r sırrı da 

1• lıırer küı;lık 1 Unat noktasıdır. m t I ) • b k1 d'W 'b' k. h f b d d 
ç 1: • Bu cennet parçası Mısır kraliçesi Fakat hazineleri bomboştu. Eğer nn u, ur. ki kanaatiniz nedir? ı o arauc e on' ıgi gı ı, i ı a • ura u ır. Yunan Jç Emniyet 

ti 
1 

rı 1 birden Adeta bir ileri mev Klaopatrayı getirmişti. Tarsuslular, laşnblllrlerse biri diğerinin şahsmda Dünyanın içinde bulunduğu harp - Ba1kanlarda büyük bir fa· ta olsun Almanları tutabilselerdi Nazın B. Maniydakı.S, \ az.yeti 
\'ıı l!ŞJtU etmektedirler. ltalyanlar hayretler, takdirler içinde bıı güzel kendisine lazım olan askeri, öteki 

1
. cia olmuştur. Bunu ofduğu gibi her şe:r• deği,,irdi, lngiliz kuvvet- · çok btiyük bir duayct.e idare et-

tıııll&nıı.ta11 garbındakl adaları ı,- misafirlerini alkışlıyorlardı. Yalnız; berikinin hazinelerinde, şiddetle kunç boralar. fırtınalar esiyor. Bir anlamağa çalışmak lazımdır. Yal- !erinin yardl.nile '(unanistan ken 
1 
miş, Be~inci Kola kar,;ı a.ınabi-

1111 tltııer. Almanlann ada ı~ga- bir tek adam, tcırışsız, heyecansı:ı;, mtihtaç bulunduğu parayı bulmuş taraf, onun yad ellere dilşmes;ne mü. nız neticedeki talisizliğe bakarak elini ıtoplar, erıas ~uvv.etlerine lecC'k kgrunma tedbirleri bakı· 
"' tt•· ' resmt makamında gündelik işlerini olacaktı. Nihayet anla;ıtılar. Ve an- ııl olmağa çalışıyor, diğer taraf da hüküm verenler aldanır. nizam verir, Almanlar uzun bir 1 mmdan cidlden örnek teskıl ede-

1~1 "''ar ba,lamaları çok muh· • ııeıctir görmekte devam ediyordu. Bu n-
1 

takyada evlenmek Uzerc burad!l nl- bu verimli ve feyizli memleket! ele Yuıgoslavların mükemmel as- mücadeleyi ka:bule mecıbur ka- cek sur'Cltc çalı mıştır. 
~ • dam, Roıua imparatorluğunun Uç M. 

1 
şanlandılar. Antuvan yalnız Mısırın geçirmek için var kuvvetini sar!odl- ker diye şöhretleri vardır. Bu lırlard'ı. Halbuki Yugoslavlar - A rupa faciasını memice.ket 

erk, A'-d . d kiminden biri olan (Antuvan) idi. 1 istlklfilini muhafazayı değil, Klllltya, yor. (Antuvan) ile (Kleopatra) mu- .. öhrete de layıktırlar. Ne çare ki Manastır - Flonna iStikametini memleket, perde perde tak·p 
~ "'1 Akdenizde: " 1 .~ Serdarın bu anlı şanlı senerall. şaha~ Suriye, Fıllstln ve Libya lncllcr!nln rallarına erememişlerdi. Bakalım bu e'!lerine dövüernek hrsatı ge9me. ilk günden aç& ·bıra1unca ngiliz ederıken ibaııınızdan ne gihı ma-

(,•tbı A ne ziyaretçisini karşılamak nezake- de Kleopatranın tacına Uavc cdllme· serer (fıyinel devran) ne suret gös- m~tir. Ecld hiı"kumetin ~haneti ve Yunan 1tuvvetleri hiç bir yer· ceralar geçti? 
',,,_ kdeıılı.de bir detfşlkllk "tıır tini göstermemişti. Başbuğunun ya- sini taahhüt etti. Bu macero.nın so· terccek! ma\Umdur. Yeni hükumet üç de esas1'1 bir hat kurmagw a va\it - Şunu söylıycyim ki son uç 
.,,_ '· · Cebclltarık'ın miidafaa ı ·~ .. !\ıı mnda, Galyada, Cermanyado. tok çe- nu ma!Qm... Görüyorsunuz: ya, Tarsusa gider- müf!kül !karşısında kalmışbr: bulv.madılar. Bu itin içind'c bü· senede macera heyecanını d1e>) a 
lııııra.ı ~iJe 1nglllxlerJn lııpanyol tin ve tehlikeli harplere girmiş, çık- Bugünlerde de Flr:ı.unlar diyarının kcn Mısırı hatırlamakta. bir mUna- 1 - Memleketin birliğini feda yük ibir talisizlik va:rdır. Yugos- do~a geçirdim. Avrupada hıç bir 
~"' 'arında bazı me' kflerl ış- mış olan Antuvıının. acnbn kalbi na- UstUnde kara bulutlar dolaşıyor. Kor scbetsizlik ve mun!l.sı:ı:lık yol(muş! ctn1 e.n1'C.k için Htrvatlarla müza· lavların dayanması §artile insi- ha~İ'se olmamı tır ki yakından 
"etını k . k L '-'~ e erine intizar olıanablllr. seyıretmc ıçın ·oşmamış orayım. 
1~t1 1 

irag, Septe ,-e Tanca mMkl· Ferit daldan dala. uçan bir kuştu: onun E DE B l R o M A N TEFRiKA No. 33 bir de resme bakt'r, içinde.yanan yeni bir a- Almanların Yunan.ıslan hareı'ıtelti 
1 ;ı~1-alııonıtakl se\ kukeyl}i mUlu- bir kadın yilzUnden ıstırap çekebileceğini teşle tekrar çalışmağa koyuldu. başla~acağı sırada Sof:,. ada idım. 

•tıı tasavvur etmek gilliln" ,.e "OCUkça bı'r ha· - K 1 rd K b d Ot'Olm'O!bille hududa kadar git-•·L lltzı llU"'rlnJe~ rde f ili -. >1 mu OnU"mUyOr a ı. e:ı; an a)"'Jn, meyu!!• ~'\tw .. ng ı "' 0 rnek suTetılc Ahnan askerinden 
1 

.. ın .. ı. yaldi. Kezban bunu yapmakla. acemi ve tec- tu. Bir gf\Ce ev\'elkl buhranını hatırlı'-"or, ~ •- ..,,arrlrleri do t'hemnılyet- " evvel Yunani5tana <>ircbildim. "'!:tl(ık rübeslz bir insan olduğunu ispat etmiş, bundan sonra kendisine yeni bir yaşayış 
0 

fll\~.._11 I< ınev:ıuu yapmaktadırlar. xendi kalbini kaptırmı,, oyununa kurban ~ yolu çizmesi lfıznn geldiğini dUşUnilyor, bir Seklanik te ha va bas'.kınına uğra-
ı.tt1,.., ati müdafaa, nıev:ıii ta- rr1·tmi•tJ. CeZ""ını rekecekti. k IY 1 dı •• Tehlike işareti veril.mic:.ti. ~q c ., ..., ,,. arar verme.,e çn l§'lyordu. Samimi hisleıini ,.. 
1 ı<ıt arıa başlar. lnglllzlt'r Ct'bc· Genç kız o gece ıstırabın ne demek oldu· kimsenin anlamaması lazımdı. Her şeyden Fakat acef'e bır te'lgraf ynzıyor-

•lıta bu ı t lı'Unu öğrendi \'C karanlıklara bakarak ses- el"\'el Feride, etrafındaki bü•••n kadınları dum. aldırmad'ım. Anilik ola-
4ı'"I 'az ye tedlrler. rinizden güneşin ışığı sUzUIUyormuş gibi !emeğe cesaret etmiş miydi? Hayır ... onu "" calk otele bir bomlba dü~u. Bu· 

r.. D sizce ağladı. ""ÖZ bebekleriniz ışıldıuor, ren"'l arıtıyor, bir rrccelerc bi ı ı cezbetmeğc çalı•an ve bunun irin hattA. bi-~S OenİYİ"~•·. ., " c " c e r çı gm gib dllşündUğU halde, ., "' lunduğum odayı kısmen yıktı. 
A~ Eu ı;öz yaşları sevgi yllzünden azap çek- saniye sonra da karanlıklara gömUIUyor, karşı karşıya geldikleri zaman, on beş ya- raz ileri gitmekten korkmıyan bu Don E I I d ' W · ı\ıltı memlş tecrübesiz bir kalbi teselli etmekten, simsiyah oluyor. Bir .şeyiniz mi \'ar? şında mahcup ve acemi bir mektepli tavrı Juan'a karşı bir cephe almak IAzımdı. O, taş vve ce dsöy e ıgım gibi köpeğım tı, ı\ 8 11 deniz ,e hau ku,"\etle- tı-+ k d üç yerin en yaralandı, bana bir 

ı...,.tt.g Ok•anuııunda l'ı olarak onu ya y•ırma tan çok uzaktı ... Bunlar öy. Genç kız sinirli bir sesle cevap verdi: takınmıyor muydu? BUtQn bunları, derin ra an gelen toy ve hassas bir kızm seneler- şey olmadı. Otelime duşen, fakat 
;111'"'11~ .. le Y,akıcı ya.şlardı ki onların izini ömrUnUn - Benimle meşgul olmayınız: Faruk Bey. sevgisinin onun tarafından reddedileceğin- denberi kendisini dUşündüğUnll bilmemeli pat1lamayan iki.nci bomlba karşı· 
%r I< 111!,'blr ada

3
-a toahip de- sonuna kadar yanaklarında duyacağını his- Rica ederim reı.-me devam ediniz. Artık çok den ve bir daha onu görmemeğe mahköm idi. Bundan şüphe ederse müthiş bir felAket sında hayretle durdum. Bu bom-

\' '1:: .\tıa ta muharebe eden ha- sedlyordu. uzadı. sonuna kadar tahammuı edecek kuv- olacağından korktuğu için yapmıyor muy- olurdu. ba ne~:l.en diğer ıbin1erce emsali 
t"ııa d~nıı. ''88rtaları nihayet A\·· Bir müddet sonra Ferit nlşanlanaca)(, ev. vetı bulamıyacağım sanıyorum. du? O halde Kezbanın bu sessiz ve içli aşk- Diğer taraftan Ali Beye, Vivete karşı da gibi atetı allına mı tı ~ Neden aıcle-
11.., "aııııı Jenceek ve Kezban da kendi ömür volunu Ressam yeisle, Umltsizlıklc başını "alla· tan titizlenmesine bir sebep yoktu. sırrını ihtimamla saklamak gerekti. Biri t · 'kt· d h '- ı ·'tı erindeki esa!I tııılerJne " "' a mucı:zc şc ın e ayatta ~a -
~l11t-ı'ltırıar. Bu hlrlncl Z&liftır. 1- yürümekte devam edecekti. dı. Fakat o bugUn neden bu kadar uzak, bu kendisini nankörlUklc itham edebilir, ikin- mı~ım ~ Ne.den şundi burada· 
.. ı.aı O kimdi? Yan köylü, tıışralı bir kız... - Peki, yarından sonra sizi rahatsız et- kadar dalgındı? Niçin en ufak bir dost te- elsi bir alay mevzuu icat ederek onu üzme- yım? Ta3i, tesadüf, ne dersenız 
~nı~ llllh,·er donanmHı tn- K t f ğe bulardı d ~ 1\ ocası ara ından tcrkedılcn fakir bir kıı.- nıem Kezban Hanını, kendı kendime çalı· bessümünü bile ondan esirgiyordu. -. · eyiniz. Herhalde harp yerlerini 
t~lııı. trıerlkan donanmaıılle ıııii· dının kızr ... Etrafındaki bu insanlar onunla şırım. Hakkınız var, resmin bitmesi uzadı - l{ezban Hanım, sizi gUcendırecek bir Halbuki hissini saklar, meydana vurmaz- d'Ola~tıktan sonraı insanın gözün· 
11'1ııd~lr harıı yapacak kudrette ayni kandan değıllerdi... ama buraya. hı•r gelişimde sizin portrenlzlc ::ey mi yaptım? Bana verdiğiniz dostluğu sa bund\ln şliphe edemezdi. Ama kendisi de in-san hayatmın kıymeti o ka-
hı.\ıllı._~,. Kezban. ilk defo. olarak kendisini zayıf meşgul olmadığımı, b:ıhçenln !;'{izci köşeleri- ı;erl alını'} gibisiniz. hırpalanacak, acı ve ıstırapla cınkleşecek- dar ucuzluy.oT ki ... 
~ lta)bt~ıutın Atlaıs muharebeı;I- ve aciz bir vaziyette gördü ve bu ZliJif onu nl resmettiğimi biliyorsunuz. Hafif blr knhkaha bu sözlere cevan ver- nıiş! Bunun ne ehC'mmiyeti olurdu? Esasen Yunan cephesılc adım adım 
~. ilaıırı tınet1ı irin bir mühim nok maddi bır ıstırap gibi korkuttu. Sesinde kırılan bir ahenk vardı. Onu ilk di: ,. ömrU arka arkaya ı;eçen azaplı günlerle geriLedirn. Almanlar Atinaya 
"lltııJı 1'ttır. Bu da Amerlkada Yorgun \'e bitkin bir halde nihayet uyu- d f k dolu değil miydi? Doğduğu gUnden alnına yaııd.u•nca Lehistandan baslaya-
•ıı..ıc fabrik 

1 
e a endısinc karşı bu derece haşin ve hld- - Ne kndar kuruntucusunuz Faruk Bey! talısizlik damgası vurulmamış mıydı? E- k -rb. k I k l d 

~-.ılfıt a arııı a"keri hale ır- duğu vakit penceresinin arkasındaki ağaç- detli rröril'-'or, onu "Üceııdırmlş olmaktan s ı ü 1 ft Bi ra ır ro · meme et er e yap· . l' ., ,, o ıze nıç n g ceney m r raz btl"ım a"""ıyor, ~er onun i" s d t kaddA b" " 
lt ... anı llıkıı o.~ya )apan fah· ların rengi bellrmeğe, odasındaki <'~ya se· korkuyordu. "' e• b ,.ın aa e mu .. r ır şey 01

- tığım gİibı uzaklaşm~k çaxesini a-.... ha gece uyuyamadım, ne~e!llzlm. 88. babasız ve anasız kalır mıydı? k ı· r_r· Ik ' .JL 1 
''·· tı rp malıeme$I )"apmıya çllmeğe başlamıştı. Ona ne yapmıştı? HaftnJardan beri için Ressam rahat bir nefes aldı. Gözleri par- rama azım ge oı. t a rKada§ a ._"<llıı .. t 1.atnan, Ati•-- muhare....... VI i . b ~1 Sonra da etrafındakiler ona neşesiz, 'e- bır· motörh.i ••ndala bı.nd::c'- Cok 
. ., .. , !<- - ""' çın ona ao andığını hisııettltf halde bu sır. ıaaı. - LK ıı.. ·ı esı, Alıtıanvıa.11•n tama- - Bugün gozlerlnızın ren,.inı' ka\-ıyamı· dı · ride kalmış, modem hayata alı~amıt bir som•Jc:tu. lyi.ce sarındı'k. c_n_:-.:ıa.n 

.. "Hıı .. - c ·• nru şarıya vermış mıydl? Hayır... Ona - Beni öyle korjcuttqnuz ki... k d " bak d ı •- ~ız.a 
""" nlnr:ı'ktır. voru K zb H B' · k iki b rz ıye cyorlar 1 -nr"' ba.ıı..,.. vasıta buı..ı . ..L r--. m e an anım. ır aanıyc irp c- akarken dudaklarında titreyen sözleri söy- İbadete benzt~n nazarlarla bir modeline .... - 9"'-0 1a~ ~ (DeTunı var) m~ye ç&'ttk. 
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'' Kadın Düşmanı ,, 

, {azan : Mahmut AttllA AYKUT 
1-----------------------------------

E\'lenmenln bir numaralı dUşma- - Ne ise yine şansın ''armı~. De-
.ııı olarak tanılan Ali Ceng!zi b!rgUn mek kadın düşmanı olmaltta haklı 
le\·Jendı diye haber verdiler. Bu ha· imişsin. 
vadı! onu tanıyanlar tarafından hay. - Sus! Diye bağırdı. Sakın bu sö
ı etle karşılandı. Nihayet kadın denf-1 zO bir kere daha söyleme. Ben iki 
len o esrarlı mahl~k fethedilmez zan 

1 
sene evet tam iki sene böyle ta~ıl

.r:edılcn bir kaleyi de zaptetmiştf. manın cezasını ve azabını çcktım. 

tşın asıl şayıını dikkat tarafı Ali Benim kadın düşmanlığımdan !nti· 
L'engızln evlendikten sonra pısırık 1 kıım almak için kadınlar bir olup 
ı.ysal hatta kılıbık bir koca olu\·cr- bana yedi belAlı birisini musallat 
a.csi;rdl... 

1 
etmişler. El kızı beni kurt ağzına 

Dilin kemiği yok ya herkes arka- dUşmllş kuzuya çevirdi. 
ı:ırından tUrlU tUrlU dedikodu yapı· Kulağıma eğilerek yavaşça fısıl· 

ıtrordu gOya evde bulaşığı o yıkıyor- dadı: 
muş ... Şırret, acuze, eli maşalı sinir· - Hani bu tecrUbe de fena olma· 
h t.ır kndma çatmış. E .. Çatara .. tn dı bu sayede bulaşık yıkamasile ça
san oğlunun başına bazan ne görUn· maşır UtUlemeslnl de öğrendim. 
,ıedık kazalar ne ümit edilmedik -Şu halde darısı lk!nrlsln!n ba
ausıbetlcr gelir çatar ... Fakat işin şına dostum. Sıra tahta sllmcslle ye. 
f arlp ve ehcmm!yetll tarafı kadın- mek pişirmesine kalmış ... 
fı-ıra karşı ötedenberl blaman bir Gevrek bir kahkaha attı. 
ı3Uşman olan Ali Cenglzln bir kadın - Anlıyamadın mı ne dıye bura-
ıs:ıUndc kendini bu derece kapıp koy lorda sUrter dururum .. 
Yermesıydl.. - Yani !kinci belayı aramak için 
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Bazı Artistlerin Garip 
Tabi ati 

Her artistin bir itikada bağlılığı 
vardır. Ekserı sac;nıa bir şeye inanır J 
ve dUnya bir arayıı gelse bunun boş 
olduğunu ispata çalıı,ısa yine onu bu 
btıtıl itikattan ''nzgcçir<'nıez. Bir de 
Amerikalıların materyalist olduğunu 
söylerler. Mesellı Edvar G. Robınson i 
ayı veya kaplan postu bulunan bir 
odada knt'iyyen uyuyamaz. Kendisi 1 
de niçin uyuyamadığını izah edemez 
sadl'Cc «uyuyamıyonını işte!• Der. 
N'an,.y Kelly !orasından çıkıp sahne. 
ye giderken bir ıslık sesi işitirse ge
rısln geriye locasına d15ner. ıslık bi
tinceye kadar kapı dışarı çıkmaz. 

Bu huyunu bilen sahne vazıları o 1 
sahneye gelirken Mç kimsenin ıslık! 
çalmama!mı sıkı sıkı tcnbih etmiş· 1 

!erdir. 

arı 

.................................................................. , 

CMaziden. Canlı Masallar 

İstanbulun Eski 
Meczupları 

Safer Dede, Kendisini Yanan 
Fırının içine Nasıl Atmıştı ? 

1 
,.) 

Eski İstanbulun dedeleri, ba· fer dedenin ısrıarüle tansahın .~k· 
baları, budalaları, divaneleri gibi ııint sahilde biT yere gömdu · 
meczupları da vardı. Müşfik ls- Buna bütün Cezair ahalisi şeh•· 
tanbunular her akıl ve para yok. det ederler. 
sulunu korudukları grbi cczbelı- Evliya Çelebi bu h;kayeyj şöt• 
!eri de hoş tutarla.r, onların gÖ· fo biti:rir: . 
nüllerini alırlardı. cİı:ıte Safer dede böyle bıf 

!'v1eczupların halk arasındaikı a ıkı. mümtaz, budalayi sercfr•~ 
mevkileri dedeler, babalar, bu· ı idi. Unkapanı mahze.ııindc vef0 

dalalar ve divanelerden ü~tündü. edip Unkupanı haricinde Hor.oı 
Bunlara. ermi~. bir çok sırlara va. I dedenin yanıbaşında defnedıı?ı; 
kıf insanlar nazar.he bakılırdı. Horoz dede de Fatıh devrın 

t tc Ali Ccns-ızl tanıyanların şOp· mi? 
IW ve haşretler!nln toplandığı nokta - Ha şunu bıleydln .. Ronald Colmanın hüyOk babasın· 
tıc19151 oluyordu.. - Yalnız merak ettim senin ka· ı dan kalma bir piposu vardır. Yent 

Evliya Çelebi bunlardan • kendi lstanbula ilk giren meczuplar:;;; 
zamanına raslayan _ bh- çokfarile dandı. Evliya Çelebinin de f 
tan~m1ş. onların ellerini Öpmek kaç göbek evvel dedesi idi. a• 
şerefine <!ri~tııiştir. Çelebinin; ön- tih orduları İstanbula gelirle~~ 
lerinde diz çöktüğu meczuplar· ve şehri kuşattr'kılan zaman ~·0 i 
dan biri3i semtda~ Ye komşusu roz dede yirmi dört saatte yır:J. 
Unkapanlı Safer dedc-cfir. Çelebi. dört defa horoz gibi ç':pına\. 
mizin görgüsüne dayanarak an- oter ve sonra. da ı;ür se~ııle baS 
!attığına göre Safor dede bir gün rırdı: ca· 

Ali Cengiz bekArken şapkayı eğri rının böyle bir p!An hazırladığını \'e bir film çevirmeğe başlarken muhak 
~yer, tezgılh başında sakız leblebisi hemcinsleri ile ittifak ederek senden kak bu pipoyu bir kere tlillUrlir on
!Jıc rukıyı çeker ve bu kafa. !le yola intikam aldıklarını nasıl öğrendin. d · an sonra filme başlar. Bunun ken· 

Unkapanındalci e'kmekçi Ali Çe-ı - Katkın, uyanın ey S8 1 

lcbinin yanına gltm~. furunu a· lerl ... 
lev alev yanıyormuş. Safer dede Çelebimiz Horoz dede hakkı11: 
hemen soyunmuş ve bir destur da şu tamamlayıcı malümatı ve 
c.;e~tikıten sonra bit pıımuk ~iltc· riyıor: • 
ye uzanır gıbi kendisini- balıkla- cHoroz dede Unkapanındde 
ma furunun cehennemi alevinin dır. Unkapanı kapısının üstütı t• 
içine atmış, orada uzanarak tatlı girerken solda bir horoz kabsrtu 
bir U) kuya dalmıştır. mast bulunduğu .için c:Horr\. 

Vera Zorina, bir takdirkfı.rı tara· 

~ktı mı arlrndaşlarının yer melek· Bana kısaca şu hlktıyeyi nnlnttı. dislne uğur getırctığine knnidir. 
ı~ı dediği kadınları görünce: - Bir gün bizim hatun; bana bl-

- ·.- lştc derdi enselerinden kesile- raz para ver Bcyo(;luna çıkacağım 
f'ck mahlQklar bunlardır. Sakın ol- dedi. fından kendisine verilen bir tavş:ın Haftanın filmlerinden: «Kırık Yuva» filmmden bir şahne 

mıya ki bu ipekli kostUmler altında Kabadayı isen cüzdanı önUne dök ayağını hiç üzerinden eksik etmez. 
şey bulunursa daha serbest daha ko ı bir cuma gUnU katlyen yeni bir fılm 
!ay hareket edebildiği içinmiş. çcvirmeğe başlamaz. Yedi adedinden 

Henry Steph<'nson ıtikat me\•zuu ı nefret eder, ve hiç bir zaman siyah 
daha çoktur. Mcselll. bir salı veya kravat takmaz. 

t lr ipek böceği saklıdır. Zannetme- me. Her ne ise alacağını aldı. Süslen-
nlz... dl sUmilklcndi. İki dirhem bir çcklr· 
Onları ben bilirim .. dek kapıyı kapayıp çıktı. Durur mu 
Madem ki bekfı.r bir adamdır ne· yum ben de arkasından .• Taksim o-

reden bilecek dersiniz? Doğru, doğ- tobUs durağında zOppe bir dclikan
ru ama şımdl bekfır ile evli arııSm- 11 ile buluştu. BobsUI midir ne karın 
daki hudutsuz mesafe kaldı mı ya?. ağrısı bir ttcafp adamdı ki Allah bi
Hcm Ali Cengız kndınlan şöylece lir bu serseriyi görUncc: 
uzaktan tanıyan bir adam değildir. - Tuh .. Allah mUstnhakmı \'ersin. 
Akşamları onun çilingir sofrasında 

en az bir kadın bulunurdu. Hovar
dalığın pek allısmı yapardı. Onun bu 
sert erkekliğini bilıniyenler meşhur 
düşmanlığını başka suretle de tefsir 
cd<'re1<: 

Kedi yetişemediği ete mundar der 
söznc onu erkekle kadm arasında 

kalmış bir zavallı suretinde de sa
yapab!lirlerdl. Ne şu. ne bu Hakikat 
olan tek taraf Ali Cengızc bir Firau 
mın ,!;'cllp çatmasıdır. Bır gUn ona 
sinema holUnde ke 1111 keyifli slg rn 
içerken rasts-cldim. 

- Hayır ola l"ahu n<'relerdcsln? 
Her gün sinema sinema dolnşr

yorum. 
Perde f41ıklığı mı başladı? Bir 

a.rtıste mı gonUl verdin? Yoksa si· 
nı-malarda maliye memuru mu ol-
dun? .. 

Geniş. derin neşeli bir 
attı. 

kahkaha 

Ne münasebet azizim. HUrlyet 
ve halAsının kAbes!n! zıyarct edi· 
yorum. Duymadın mı karımdan ay
rıldım. 

A~Tıldın mı'? 

- Evet ya.. Ne zannettin ayrıla
maz mıydım? Korkacak mıydım? 

Onu sinemada locada Se\•g!llsl ile ya 
kaladım. 

Vah vah... Müteessir oldum. 
Ne de olsa bir yuva dağıldı. Çoluk 
çop!Uk var mıydı barim .. 

1şte o yandan safrayı tüketml
ız. Her kocanın baba olması şart 

değil ya .. 

Bak şu şirret acuzcnln midesine de
dim. Onlar önde ben arkalarında si
nemanın birisine gittik. (6) numa
ralı locayı aldılar. Tabii sekiz: nu
marayı da bendeniz kapattım. Sine· 
ma başlayınca locaya daldım. Goz
lerlnı göm1Uyordu ama. kulaklarım 
pek iyi duyuyordu. Birkaç defa es
ki kabadayılığım aklıma s-cldl. Elim 
arkaya gltli. Adam sen de dedim. 
Kızmağa ne hakkım var .. Varsın ne 
muratları var!n. gı>rsUnler.. Fakat 
bir taraftan da pi nı hazırladım. 
Perde arasr kapıyı tıklattım gafil 
da\Tandılar, kapıyı nçlılar. Ondan 
sonrası malam ... 

- İyi ama bu kadarı kAfi değil. 
Ondan kolay bir şey yok doıı

tum. Bizim acuze beni karşısında 
görllnce ne şaşırdr, ne kızardı. 

- Haydi hoşça kal bir numaralı 
kadın düşmanı dedi. Ve illi.ve etli: 

- Unutma ki kadının fendi erke~l 
yendi .. 
Ağzım açık, kala kaldım. Ve ta

bii tarafeynin rıza ve muvafakatııc 
cUrmUn de sabit: oluşlle ayrılmamız 
zor olmadı ... 
Anladın mı şimdi sen kadın dUş

mnnlığını. Ağzını sıkı tut. Zinhar ol
maya. ki boşboğazlık edıp sağda sol
da kazaklıktıın fiilin dem vurmıya· 
sın. Yoksa sonra sen de benim gibi: 

cBana ne oldu da ben bilemem• 
türkUsUnU çağırır ele gilne karşı re
zil kepaze olursun ... • 

:'\tahınut Attila AYKUT 

Beyoğlunda Bir Cinayet 

Bir Sabıkalının Yaraladığı Kadın 
Bir Saat Sonra Öldü 

Evve ci gece Beyoğlunda feci tedavisine ba~lan:mı.,."t'.:ır. Fakat 
bir cinayet oimuş ve Bahriyeli kadının atmış ofduğu yara1arın 
Salim diye anılan bir eafüıka,ı çoık ağır ~nsı yıiizündcın Mü
Mü'kerre.m adında 24 yaşlannda kcr:rem bir saat kad'ar sonra öl
b.:r kadmı muhtelif yerlerinden mü$lür. 
yarolayarak öldürmüştür. Suçl'u vak'nnın üzerinden bir 

HD.d'ise Beyoğlun:dn bir baTda kaç dakikaı geçtikten şonra kon
ceroyan etmiş ve Mükerrem baş- dini t opar'l'am ış ve zabıta memur. 
ka bir crkeklle beraber oturu~en !arı gelmeden va'k'a mahafünden 

Sonya Helno zor bır sahne çcvı. 
rirken Uzerlndc muhakkalt mavi bir 
şey bulundurur. Nazardan korktuğu 
için değil fakat üzerinde mavi bır 

( En Son Stüdyo Haberle • 
ı J 

1pek Film Stüdyosu Nasreddin 
Hoca isminde yeni bir fılm hazırla
maktadır. Du fılmin çe,Tllınesine 

Furuncu ve bütün bir semt kapı> ~cTlerd.i. Horoz dcdy ~, . 
dehşet ve heyecan içinde bu se· ki TürkG.n Hoca A'hmedi es f-1• 
mcnder tabiat1i ve afll\Yant hassa. hancllerinin f akirlerindendir. dııJI 
lı meczubu f!eyretmişler. Safer cı Bek!Lıış V cU ile Horas.an bt• 
dede biraz 90Tlra yakıcı bir yaz gclmi,ti ( !). Fatih oTdularıle b'f 

gününün söğüt ahı uy.kusunodan r~~efr 1!.t~~uGla gilirdiği zarnHoro~ 
uyanır g:bi alev şi:.tesindcn kalk. pırı anı ıw. azı er ona « yo• 
m~ ve sokağa çtkımıştıı-. Dede dede> derlerdi. Merhum 01, 
bundan sonra binlerce halkla ve- vu'kcr çok mute.l<ld b ir adafil c!ı· 

g österml", Allan .Toncs, Geor,.c l\tur-ı sınız? Belki kendisini evvelccı Alman l (Joro'" ded"""e kalpten rnanıf 
.,. 0 dalasmış ve Unkapanı ımhi ine • .. -., ı( 

hpy şarkı söylemiş ve dans etmişler- filmlerinde görmUşsUnUzdUr. ÇlinkU yürü;nüstür. Herkes onun rıhtım- Onun ş.crefine Urıkapan~ıo ·~ır 
dir. Joel Mac Grca ile Georgc Ilrent' Francis, Bcrlinin bayıldığı bir artist- dan bir~ kalyıona adayarak ıseya- Y~zi!n?c 1:ü-. cami infa ~~r:r~>bıl 
de barda içki satmışlardır. Lore.tta it tı: hatta bır çok kimseler lrnndlslnl hate çıkacağını sanm1§'lardı. Fa- kı h~la Sagrıcılar ç~rşı&ı ıçın r<Jııf· 
Young, Lane kardeşler ve Rosalınd k ded' k d' .. d · camı ve mahallesı me~\J · 
Russell'in rirek ve koti'-'on satarak Alman zannederler, fuka.t Alman de- at e en ısını enıze atmış 1 I d .ı. • - •. t' kenrıııf 

.. .. " ve halkm feryatları B.Tasmda kny-ı oto.z e1;1enın omTu u 0ı· 

yakında. başlanacaktır. 

* Frcd Astalre, Gınger Roger ile 
yeni bir fılm çevirmiştir. Bu filmde 
\Valdo lsnıınde bir köpeğinde rolU 
vardır. Yakında \Valdonıın da Asta 
gıbı m c ş h u r bıı köpek ola
cağı söyleniyor. \Vllllam Povell, .Asta 
ıle Mymo Loy un çcvirdıklcrl mace
ra filmll<"ri sayesinde birdenbire şöh 
ret kazanmıştı. Waldo, söylendiğine 
göre, çok fotojenlkmlş fakat biraz 

topladıkları para miktarı kayda de· ğll Çektir ve 1906 da Prngda. do(;- bolup gitmİ"-tir. Çeleh~miz.in ıs· ti. Bır gün H,oroz kapısınduı t'l11ı1 
~er mahiyettedir. muştur. Almanyada. bir çok filmler ~ k .J • •• • .. b h. d. binde ö1dü. Merhum de Jde 

revirdiktcn sonra Holl'"-'Ood ıı. ,.i· rana ayuetftıgıne gore u a ı- U k - k d J ... a~ 
Ne\"'Orkt.a '"<'rllen bu balonun ver- " "· 0 

• b" · K l 1 · n apanı apısı ı;<.ınua "" .. .,, dcrek ilk olarak Eskimo rom yap- seyı utün apan 1 ar ııeyretmış· ·· · d k' b" f ~ .. _;;\111ı.ı-
1 ı uzerın e ı ır so aJ>'.a go ... ~ 1• 

mıştır. «Nazi ea.suı;u flJminden son-, er. . tü. Yanma abdest muslukları > ıJ dlğl neticeyi kıskanan Hı lyvudıu

lar da kendi l\'Chirlerlnd ayni gaye 

ile bir Kızılhaç balosu tertip etmeğe 
ra çC\"U"dıtl son ftlmı cE\'lendiğtm Aradan ~·edı yıl gıbı u~u~ ve pılmı~ı. Kabrini herkes z:i181 

Adam~ dır. «Nazi Casusu-. nazı a- 1 unutturan btr zaman geçm~tı. Is- eder.~ ( 1) , 
kyhtarı bir film olduğu için Berlinln t.anbullular a'I'tı'k ~u •. ra'hmetle Eviiya Çeldbfoin tanıdığı 111':, 
bir zamanlar bayıldığ"ı Francis, Ges- anar ~lmuşl~rdı. Bır. gun Kara hur meczuplardan birisi de ,Sh' 

karar vermişlerdir. 

aptalca imiş. usır> ve yahut chav
la!,. diye <"mir verildiği zaman ye
rinden bile kımıldamıyormuş. Onun 
yerine başka. bir kopek hıwlatılıyor 

ve \Valdo'nuıı sadece resmi alınıyor
muş. Bu da. bir nevi dubllıj değil mi? 

tnpo tarafından kara ııste~·c geçltıl- Hoca ıle Atı Pecenın .kalyonu ··Lı·· d d .. 'd' o .. : .... a fıt1 

. l l . muı.· u e e ... .ı ı. ....... "ı'e• 
Francls Lederer'i bilmem tanır mr- mlştlr. Cezaırs)en stan'bula se mış ve t k' Etımeyd'anında duırurdU· • 

* .Metro Coldvyn Mayer yıml bir Tar 

Serip Girl 
O Olmazsa Filmde Sayısız 
Karışıklıklar Meydana Gelir 

~an filmi çc\'innlştlr. Bu filmin ı 
ı::mi şimdllık cTarzan menfa· 
da dır Maurcen O'Sulllvan karısı 

rolUnO oğlu rolUnU de kUçUk Johny 
Shcfield yıı.pmnktadır. Johny Sheffi
eld atletik kabıhyeUcıi ile bilhassa 
nazarı dikkati çekmektedir. Johny, Stüdyonun teknislyenlerl arasında şan çıkıyor: Boynundan şarp yok o-
Pasadcno hastahanesinde yedi ay- yalnız bir tek kadın vardır: Scrlpt luverm!ş, belindeki kemer şeklini de
lık dUnyaya &'elmlştl. Cılız bir çocuk Gir!. Film çevrilirken blr köşede ğiştirmiş, sağ" cllndcı tuttuğu çanla 
tu. Bu çocuğun Tarzanın oğlu rolU·, sessiz sedasız oturan ve mUtcmadi- sol koluna. takılmış .. Bu gibi ani ta
nU yapan pür sıhhat. çevik çocuk ha yen not tutan genç kıza Scrlpt - Glrl hawüllerln seyirci üzerinde bırakn
llne selmes!ııe herkes şıı.şmaktodır, diyorlar, o, mlitemadlycn yazarM ca~ı tesiri tahmin edersiniz, * Yazar.. En kllçük, en göze görUn· Bundan başka, bir sahne dört, beş 

trene Dunne, bir zaman için sine- meyen teferruatı not eder. Filmin def& bazan da daha fazla filme alınır 
madan ayrılmış \'e bütUn Yaktini ti- mukadderatı biraz da onun elinde· Bunların içinden en iyisi s~ilerek 
yatroyıı hasr<'tmiştir. · Broodvuy'do. dir. Dektıpajı sahne '·aznndnn daha a}Tılır. Scrıpt Glrl'ın bir ,•aztfesi do 
Richard Cnrlson ile beraber c:Esra- iyi bilir. Görllş ve hatırlayış 1 'lhtlt· bu scc;il!'n sahneyi kaydetmektir. 
rengiz dağ-. ismindeki piyesi de mlit yeli Ccvkalı'ıd<'dlı'. Sahne ''azıınıı: 
hiş mm•affaklyetler kazanmıştır. Bu Script - Girl'ın vazi!C'slnı d ıha. iyi - 7i ıııımarıılı sahnenin Uç numa.-
p!yeste aktris fevknlfide mUce'l.1ıC- tarif edebilmek için cwclA şunu LISy raluıı iyt olarak ayrılmıştı. Diye ha
rat takmaktadır. Bunlar meyanında lemeli}iz ld, vak'a bizim beyaz per· tırlatan odur. 
evvelce Rus Grandüşeslerinden Anas dede gördüğümüz gibi, baştan sona Script Girl filmin canlı bir şekli, 
tasyaya alt olan harikullıde bir ya- doğru muntazam bir şckılde filme bir şemasıdır. 
kut ):ıllhassa nazarı dikkati çekmek- alınmaz. MeselA bugün yalnız har!- Bir tarafla film çovrlllrken, o, bir 
tedlr. Tiyatro salonunu dolduran bU- 1 el sahneleri filine alınır. yarın bU- kenarda kUçücUk masasının başında 
tUn yllksek sosyete mensubinl bu ya 1 tUn film lmtıdadınca şu odada cere- oturur, bUtUn dikkati ile, gözünden 
kuta hayran olmaktadır. yan edecek sahneler çe\Tlllr. Sahne- bir şey knçırmamağa çalışarak, de· * lcr numaralanmıştır. Ancak film kora taallQk eden bir şeyi tetkik c· 

No\'yorkun World Cinema'smda bit tikten sonra bunlar sıraya konu- der. Sessiz, sedasız, yazar .. yazar ... 

Unkapanı sahilleTfocf e demirle· :~i divanına gidenlerd en ~1• 
mişti. Safer dede bu kalyonun m. üstüne sümük atana o a0~1 
yo!cuiarı Maı.sı?da idi. ~er:ııklı :~~ işi olur, hayı·rlı ve ka~ıı~~jıl 
hark etrafına bıT halka ç~.vırdıler, . 1 kavu.,.,•rdu Egw er birJııııt • 
Ş. d. k d k 'ki · · b'1 ış ere ,..- · .ııll ım ıye a ar emı erının ıae .. t" tük"rürse mutıa.ka bh , .. .. .. hn 

1
_ l S ( us une u - ...,ıı 

çıurumuş o ası azmn gc en a er i) felaket gelir veya •·· , 
dedenin böyle hasü ba:delmevt hır w ar ·nc·ı'tı'l"ırd i çcle.bı 

. K l . a azeye ugr , ı · h l"t' 
errrı.na cnnesı ap an ılan derın mizi n-ğzile cg(ıya ki 0 bu bıl 
bir hayıete dü~ürmü~. Yalnız ~•ıcn cmu dı'Lmt'' bir .mcc:Zu ,,. 
~d h"'bUl [b• 'kı ,.......,. m r e " f.'"' 
d 

d ~ d~llr' gtı 1 §8 yaon §be? ilahi idi. Peygamberin; ' o'' 
'e enm ~ tutu mu t~. ır yam benim kubbeler.im altı~ •' 
~ş ve. dllsız olmu~. Kah;on ea· dır. Onlan benden ba~k~ .~ıı 
hrpl'cn Safc:r declcnın garıp ma- b'l en hadisinin sırrı yUZUfl 

ccralanm Evlrya Çelebiye §Öyle 0~:urdu.> ıJ 
anlatmışlar: . Jbrahim Haldu KONY°.t\ 

- Biz yod.i sene evve~ Cezaıre # 
gtdiyordu'k. Sehte boğazı önle- (l) Unkapanmdaki cüç rnlJıJ' ı,.ş• 
rinde iken kalyonumuzun arka- •Kazancılar> ve cYavzar> o.dınl ~ 
sın'da Safer dedeyi görd ük. O bir ş:yan camidir. Fatih in hocaıarın 1S~ 
timsaha binmi~. elinde Jmbaç MollE- Hayret tin tarafından li~ı& 
bizi takip ediyordu. K endi'Sin.i tarihinde yapılmıştır. Fatih ın il~(f 
kalyonumuza aldtk. Bihdiği tim- gen!~et!rken bir mihrap daha 1 ı~ 
sah biz:i bırakmadı. Kaiyonurnu~ "tı .l~tir. Molla Hayrettinin gelin r 
ı:u izi.etli. Cezairc vard'ığnnız za- tısaHndeki evini de <'..am!ye il~,·~.r 
mıtn bu timsah kendisini sah ile derken UçUncU bir mihrap dall6

) 

vurdu, biraz sonra da ötdü. Sa- tınnı~lır. 

Krem imalathanesinde Yangın 
Çırak Hasanın Cesedi Kömür 

Halinde Bulundu 
.. eJ''' 

Yangın.dan bir teşacliif ar'I 
kur tulan Lora ağı r suretıte '>' rdı
olaırak H aseki hastanesine 1.;aıJ: 

Salim bara ge!miş ve eski melre- kac;mıŞtır. 
sini iba~kaşile görmüştür. Bu va- Cesedi muayene eden 
ziyete taharr:ımiil edcmiyen Sa .. doktt:oru öhinün defnine 

34 haftadan beri cEkmekc;inin karı· !ur, birbirine eklenir. Orada, onun mevcudiyeti hissedilmez 
sı isminde bir Fransız fılml göste- İşte Script - Girl, 169 numaralı bile ... Fakat meydana çıkacak eser
rllmcktedir. Amerikada şimdiye ka- sahnede kadın artistin sağ <"linde de bilyUk bir hissesi vardır. O, orada 
dar hiç bir Avrupa filmi bu kadar bej renkle bir eldiven. ayağında po- nlmasaydı fllmdcı karışıklıkların had· 

A d liye uzun mUddet tulmamrştı. Ekmekçi- dösuet ayak.kabılar bulunduğunu, sa di hesabr olmazdı. Sahne vazıı onu 
ruhsat nln karısı rekoru kırmıştır. çının şu şekilde taranmış olduğunu 

1 
e-.hemmıyetli bir mesai arkadaşı te-

Dün. T ahıtakalcd~ Sab uncuh an 
caddesinde S abuncu hamnda, 31 
numara.da K amile ait krem ima
lethane:ıinde çı'ka.n hir yangın ne. 
tiıcesrnd e bir çocuk feci surette, 
diri diri yanmıştır. 

Tılınıştır. Hadise hakkında ta 
kata deY.am .edilmckted~ 

f!.m. tabımca'Sını rc'kince M üker- · · ,. vennı,.trr. 

ı-emi iki baldırından, sol ıkolun- Zabıta Bahr.iyc1i Salimin taki-
dan ve- ka;rnından o'irnak üzere bine deva!m etme'ktedir. Salimin 
ağır 5Urette yarala.nu~tır. 

Yaralı genç kadın derhal Bey- tanıdık bir evıcle saklanmış oldu-
oğlu ha1!t'nnesine kaldırılmış ve ğu tahmin edilmekıtcdir. 

,. Mevsimin en b\lyUk mu\'affakıyetı... Sinemada şimdiye kadar 
çe\Tllen en gUzel müz!klı film ... Emsalsiz bir zenginlik ... BUtUn Rus 

ruhu bir filmde ... 

ZARAH LEANDER ve MARIKA ROKK 
tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan 

ve bu ha!ta SUMER Sinemasında 

• Binlerce seyirci tarafından takdirle alkışlanan 

Unutulmaz Bir 
Balo Gecesi 

Filmini siz de rouUaka görUnUz. Suareler için yerl<"rın!zi evvl'ldcn 

••••• aldırınız. Buı;-Un saat ı de lenzildtıı matine. 

* ''e jönprömiyenln gri bir spor elbise lfıkki eder ve stlldyoda herkes onun 
Waldorf Aslorla Hotel'do verilen giydiğini, sol cebinden beyaz bir !pek mcvcudıyeUnt takdir eder. O, tiyat

Kızılhaç balosu !evknUide rağbet 1i mendil görilndüğ{lnU. velhasıl bu- ronun sU!lörUne benzer. 
bulmuştur. Ncvyorkun en t:anmmış nun gibi bUtUn WsllAtı kaydeder. - :Mat:mazel, geçen sefer dekora 
simaları burada toplanmrştı. Bu ba- Bu kayıUarda kUçUk bir aksaklık, girerken, Uzerlmde hangi elbise var
loda toplanan para ile Avrupada yer filmde büyük bir saf teşkil eder. Me- dı acaba?' .. 

ı slz yurtsuz kalanlara yardım edile· selA sahnenin bir kısmı on beş gtin - IAcivert elbiseniz, efendim, kır 
1 cektlr. Roosevelt'in iki oğlu !!e ııilele cwel çe\Tfimlştır. Artistin boynun- mızı çtzsill kravatınızı takmıştınız. 

rl do bu baloya. şeref vermlşlercli. da kırmızı bir şarp. belinde kırmızı - Kızım 66 numaralı sahnenin 
Bir çok artist ve aktrl3ler de göze bir kemer var. Çantası sağ elinde- hanslsmi ayırmıştık?. 
çarpıyordu. Güzel Rus dansözü Vera dir, sokağa çıkmağa hazırlanıyor. - 4 numaralısını efendim .. 
zorina tuvaletler teşhir etmiş Mar- On beş gün sonra bu sahnenin de\•a- Herkese, hafıza vazifesini &ören 
lene Dietrlch şört ve mavi moclellerl mı çeniliyor. Artist kapıyı açıp dı- odur. 

H UGON 

MELEK 
Slacma;ı 

RiCHARD GREEN-BRENDA JOYCE ~, 
GLADİSEGEORGE-RİCHARD DiKS 

Gibi 4 Büyük Sineına Yıldızının 

Şahane bir surette yarattı1darı lıa
r!kulfıde sUzı-1 ve müessir 

sahnelerle dolu KiRiK YUVA 
Nefis bir şaheser takdim ediyor. Bugün saat 1 dcı tenzilatlı matine. 

Yangın imalat!han~dc çalışan 
Lora. b-em yapaılken parlayıcı 
!!ladıdelerln ha.vagazil'e bir1eşme
sinden ve birdenbire parlamasın~ 
d an Ç!k!tığı tahmin cdilmekt~1r. 

Yan.sın çı'k'tığı sırada imaliıt
hanede bulunan v:e çalışan Lora 
canh~v!lile kendini dışarı atmııı
sa d a. yine ima'.lathaned e çalışan 
1 ~ yaşındaki Emir oğlu Hasan 
kaçamamı§tır. H asan kömür ha
linde yanmrş olaTak bu ıunmuş
tur. 

H adise mahaMinde c:ı.. .. toi mu
ayene ed'cn Adliye dokftoru Hik
met Tümer cesedin defnine ruh
sat vermiştir. 

Dün aksam üzeri Müddeiumu
mi muavirtl Orhan Tığrak ve mü. 
tehassıs B~şir Tezel Sabuncu ha
nına giderek yangının neden çık
tığı hakkında tal&ikat yapmışlar 
ve bir rapoT hazırlam1~nrdır. 

İ ktzsadi Haberler: 
--------.- ,1s 

Bazı Alınan firmaqarile .. eril1' 
bin liralık bir tiftik &atlşt u~11pıl• 
de yeni b ir anlaş;ma da~a.: ,-e 
mı~ır. Bu partiyi de Tıfti rtnd' 
Yapağı Birliği az_alarıı arıılıı 
temin ed eceklerdir. folı' * Sümerb an'k. Ereğli B~~ e~' 
rikası kadrosunun geniş'leU ~o}' 
ne lüzum görmüı;tür. fabf~e i1 
kfı fi mikkarda d'okuma ustıı 
çileri <!:lınaca'ktır. of~ * Top:rak Mahsulleri h9(J' 
yeni afyon mahsulünün nıu b'" 
za ve ihracı için hanrlıklarııc1 ,,c• 

1 •ı .. !! tr 
l amrş'tır. darenin Beşı,.,ta,. 1•' 
sunda ihracat için tüzuınlu1 °~~ 
sandrklnr ~imdiden yaptıfl 111 

tadır. 
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S•tvet Lutfiden Haber Geldi 

Es.ıdd:en siyasi hayahmızda, 
ll<ınra ticaret haya'tımızda hımi ta. 

muhasibi A!i Özer ve arkadaş1arı 1 
maznun hulundı.rkları suçtan be· 
raet etmi~lcrdir. 

Yemlerden 
Korkalım ve 
Kaçalım 

(B~ı 1 incide) •=• 
ettik, gömuıu madenlerimizi 
meydana çıkardık, bir demiryo. 
lu ağı kurduk, ziraati, hayvan
cılığı, ormancılığı kıymetlendir
mek ve verimli bir hale kov
mak yollarını tuttuk. Dünya 
yüzünde hiç eşini görmediği· 
mlz bir şeref ve itibar kazan
dık. 

~ınnn Bay Satvet Lütfı, bom'bar- TALTİF: 
l\.l:rnan sırasında ıBc1grabta idi. 
I ccıdisinden günterce haber a- Sıvas Sanat okulu müdıürü ve 
1!1madığı için ~ihhati hakkında resim öğretmeni Bay Rifat Sancı 
~lesi ve dostlan merak ediyor- ıle Antalya Kız Sanat okulu mü-
rdı. Memnuniyeııle duyduğumu. 1 dürü Bayan Kadrjye Oganın va
~ göre:, Satvet Lulfinin sıhhatte zifelerinı yüksek bir ınuvaHaki
h duğu ve Zagrebde bulunduğu yetle ifa ett"kleri Vekaletçe anla. 
~lrkında Berlin Büyük elçilıği. sılmıs ve her ' kisi birer takdirna-

l'lliz vasırtasile haber gc'lmUir. me ile taltif olunmu~tur. 
ÖLENLERı * Bursa vilayeti idare heyeti 
~ katibı Bay Kadri Uludağ vilayet 
it Ankara Ya.pı Limitet şit.keti makamınca bir takıduname ile tal 
Sc lrıcj müdürü Retıat ve doktor tif edilmi.:!tir. 

dat Mütevellinin babaları Ma-
~ Vekaleti Mun.tnr.zam Borçlar MEVLODO ŞERİF: 
'). lı,ıl1 :\lüdürlüğünden emekli A k · ·· hh' 1 • d h 
ıtabzonlu Memduh Mütevelli ~ Serıl.mhut~a Rı~ferın enhra • 
eı1....... K h k b . mr.tlı a a attın ı atın ru una 

••atış, aracaa met ·a rıstanı· · d'I k .. k" 
ııa r>:.:. .. 1 .• .• 1 hed~e e ~ ıne uzere yarın ı pa-

.. ~mu mu~tur. .. .. ·r 'k' ·1• de 
~ O . - . .. zar gunu e~vL ·ıye camın 

..;. il{" rman mı.rhcndısı :Vlumtaz M l"d "" ş 'f dk acaktu 
l\ta~n validesi ölmüs ve Rize ev u u en un · 
l'abrı:stanına gömülmü.tür. İstanbul Öğretmenleri Yardım 
~ Cemiyeti Reisliğinden: 

T i Cemiyetimiz azasından Kadı· 
tt~ rıık~·a mıntakası ktısnt mü· köy yedinci ilk:o'kul öğretmeni 
r lırlüğiı başmemuru Celal ettin Ş !k :c _, d d J 
~ctiner, Adana Jktısat müdürlü- ev i ı;..cun uyu aramız an maa • 
~ haŞmcmurlugwuna . edil· esef ebediyen koyıbe'ttik. Kederli 
ı:- . tayın ailesine ve sayın arkada~lara ta-

• ır. l .. 
Doktor İbrahim Kamçıoğlu 

~Yedi seneden beri yurdumuzun 

1 
llhtel'if mıntakalarında ekmc:k· 
~ hu.bubırt üzerin<ic tctkikler 
1\ J)rnakıta dlan doktor İbrahim 
f ltnıçıoğlu, Ziraat Vekaleti tara
~dan Yükısek Ziraat Enstitüsü 
\' lllekrlik hububat, Eıkımekçilik 

C. Değirmencil · şubesi profesör. 
~gtinc tayin edildiği haber alın· 
~1t1ır. KıymetU dO'kltwumuzu 
tQ lıv~ffakiyetlcr dileyerek tebrik 

trız. 

\i "!t Münhal ibulunan İstanbul 

11 
ayeti Maarif Jnzıbat komisyo-

1~ azahğına yaAı an fotihapta 
t:lt 8 tcyle lstanbul yirmi b~şinci 
()k 0 ku-1 ba~öğnetmeni Bay ismet 

1e.ın seçilmi~tir. 
~ Yiiayet İptidai tedrisat mecli
b 

1
de açılan iki aLalığa da lstan· 

t lJ. 2 7 .iııci ilk okul başöğretmeni 
ltı~ Bora ile 43 üncü o'kul öğret~ 
tıı tnfcrinden Sabri intihap olun· 
lı~lardır. 

~ 
~ir i~ten cfola}, muhakeme al. 
tQ alınan E.dirne Pınarhisar be. 
~c reisi Halil Alapçelebi ile 

ltıgiliz Kabinesi 
ı.l'I (B&l}ı ı incide) + 
q~ rı edilmiştir. Kendisi, harp kabi
~, 11lde aza olarak kalmaktadır. Ha.
ha CıJık lstıhsaıt'ıtı Nazırlığına Yar
't1t'Y >.ioor·ıı Brabazon getlrHmiştlr. 
/"iııeraın ve MUnaka!At Nazırlığı

f l'iıeathers getirilmiş ve Seyrıse
!\ ~ 

''ıt · azın Cross, Avustralya yUk-
koınıscrllt;me tayin edilmiştir. 

\- * \' lfıngton, 2 {A.A.) - Otl: 
ltrı l.şinr;ton mahfillerinin dUşUnce
&,şııe Core, Lord Beavcrbrook fiilen 
t ~eJı;ıı Muavinin lngllterede harp 

lcırcı aıtıtı dlktat!SrU olmaktadır. 
'· lll ncaverbrook'un harp ekonoml
tlıbt !!Selelerinin umumt idaresini de
t~ııı e edeceği sanııma~tadır. Chur
b~ bu suretle kendisini askeri, 
ht,tç Ve diplomatik fııaliyctlne eer
~i:tı e V<ı tam olarak hıısredeblle
bt0o:: ~r mahfiller, Lord Bcaver
~lıt a tevdi olunan yeni Devlet Na
>tce~rıın ihdasının, tahmin edlleml
tlıiıı·ı herhangi bir sebeple Chur
ııı,ıı ıı BaşvekAletl bırakması ihti· 
~ enac Lordu muhtemel halef mcv
ı:ıı-. ietırnıış olduğu mUtaıa.asında-

~==::;::=::=== 
~ obru'._ta lngiliz 

ukabil Hücumu 
~ahire, 2 (AA.) - Tebliğ: 
~%tilda, dün butün sün düşman, 
t~ ukun dış müdafaalarına hü
lit, k dcvaım etımiptir. Bir bölge
ll~İ). ~lanmız o derece muvaf
htı\1nc<tle mukabil hüoumla.rda 
tı~i\.fllııslardır ki düflllan geri 
~ l.lı'tuımü , 11 taırk koyhct-
" "c .i b' ,_ . trıtı• . nsanca ır Ç01" zayıa.t 

1-ı 1 ır. 
l\~t ~beııi tanda: Yol üzerindeki 
~'Ye~ b~ın tamiri şayanı memnu· 
~ıi\ ır surel'te devam etmi~i.r. 
ita, l'ttnrz, B.ııhr:bar ve Debub'u 

C'!ntislcrdir. 

a ~a~ir 2 * . ·ı· '<eri .~ (A.A) lnsı ız 
klıı ıı ~0zcüsü, mıhver kuvvetle. 
at 1 ~llıidiyc kadar Tobrukc. 

~~.:ı~ll~tı'kiarı lıücum1arın en a
l ~11.ıı sırı, .Yapma'J..~a oldu'kla:ını 
;rı. k tılınuftir. Büyük Iıllklarda 
lıbtıık uıtaınn;ıi.:ta olan düşman 

t•,Qli· ·un gat"bınd"' ve cenubu 
~~~i:ıı~c bulunan dış müdafaa 
tı~'..ı.~;crıııc hüeum etrnekted.ır. 
lıb .. /r ınukabii bir hiict:nıla 
ı.ıb~ trnler; -tardc-tın:şlerae de 
~r.~e bugür. de devam et· 

ziyet crim.ızı sunarız. 

HALKEVLERİNDE: 

Sanyer Halkevinden: 

1 - 3 mayıs 1941 cumartesi 
günü saat 21 de E.vimiz salonun
da bir temsil verilecektir. Daveti
ı.clerin Evimizden alınması. 

2 - 4 mayıs \ 941 pazar günü 
eaat 9 ~ Büy:ükdere ile Yeniköy 
arasınd~ bisiklet te!;'vik yarı§t ya
pılacaktrr. 

Yarışa girmek isteyenlerin E
vimiz Şpor şubesine müracaat
ları. 

Zonguldak İçin Parasız: Ta1ebe 

Zonguldak Ma-den Teknisyen 
okulunda, Maden Tet\kik Enstitü. 
sü hesabına le>'li olarak okutul
mak üzere parasız tale'be atına• 
cakttr. Orta ve sanat okulların· 
dan isteyen tülc:beler, 150 gün 
devam edecek ameli bir staja İş· 
tirak edeceklorıclir. Staji.yerlerden 
25 eyJulde yapılacak yazılı imıli
handa :nuvaff ak olanlar ıı-sli ta· 
]ebe otank okula a~ınacakllardır. 
Ted'rişat ameli ve nazari iki sö· 
mestrden ibaret olmak üzc.ıe dört 
) ıl sürecektir. 

• İrakta 
<Batı ı 1Dclde) /=/ 

lngilizler, Irak hükumetinin 
muvafakatini almadan Basra kör
fez ine kuvvetler çlkarmakta de
va,m etmişlerdir. Irak askerleri 
buna mani olmamış, fakat H ab
baniye tayyare meydanı etrafına 
t'oplanmr$tır. İngiltere, bir hadise 
zuhuruna meydan verilmemesi 
jçin bunların çekilmesini ısrarla 
talep etmiştir. 

İngilterc: hükümetj, radyo ile 
neşrettiği bir beyannamede Irak 
miTietine hitap ederek, Geylani 
hükumetinın komşu devletler ve 
Süudi Arabis:.tanı tarafından ta
nılmadrğını ve Almanların elinde 
b.ir alet olduğunu biJ.dirmiştir. 

Son ,alırum haberlere göre İn
giliz kıtalarıile Irak kuvvetleri •· 
raıında .bilfiil mubaa.amet batla
mııtır. 

Irak muha.samah, bu sabah 
froakhlarm Habbaniye tayyare 
meydanına top atqi açmalarile 
baflamıttı. Bu ıharekitm mahiye. 
ti Jıakkmda henüz tafsilat alına· 
manu~tır. 

Irak ordusu: 3 piyade tümeni, 
1 motörlü tabur ve bir miktar 
jandarmadan ibarettir. 

• Radyo Gazetesi • 
Hayf aya Çıkarılan Mühimmat 

Basraya Gönderiliyor 
Beyrut, 2 (A.A.) - qrı: 

Hayf adan h6 her verildiğine göre, 
pazartesi ile çarşamba günleri ara
sında beş nakliye vapuru Haytaya 
gelmiş l.'c karaya esllha, mühimmat 
,.e tayyare dafi topl\l,rı çıkarmıı;tır. 

Bu malzemenin tekrar vapurlara yük 
lenmesi için dUn emir \'eritmiştir. Bu 
malzemenin Bnsrnya. &e\'kedileceği 

sliylenmektedir. 

Milli Şef mizin 
Resiınleri 

Ankara, '.! (Telefonla) - Bugün 
saat on birde Anka1·a Parti Müfetti
şi. Amasya :\Tı busu Oral'm huzurlle 
Mılli Şcfinılzln resimleri Ankara 
halkc\'ine talık ed:lmitlir. 

:.\lerasiınde Parti İd.tre Heyeti A· 
zalarr ve gUzlde bir dıwcth klltıesl 
haT.11' bulunmuştur. 

Ankara Ha\kcvi Reisi Ferit CelAI, 
bir hıtnbede b;.ılunmuş ve davetlıler 
bl\fede i:!:az r.dılınl::!crdir. 

Bu müsbet iş programının 
sonunda değil, ba§mdayız. Bir 
imparatorluğu feda etmek pa
hasına olarak elde ettiğimiz 
tecrübelere ve derslere rağmen 
içimizden biri çıkıp ta bizi ma
cera yoll~rına sürüklemiye ça
lışırsa iyi niyetinden mutlaka 
şüpheye kalkışmayız, fakat bu 
memleketin hayrını ve iyiliğini 
kavrayabildiğine de inanama
yız. 

Tasviri Efkar gazetesinin 
dün münakaşaya ba§ladığımız 
makalesinde mazı, toprak 
hasreti bakımından eşeleniyor. 
Gözler, tfı. Birinci Muradın Ko
sova muharebesi günlerine çev
riliyor, istiklalleri namına zor
balığa göğüs veren cesur mil
letlerin hezimetine adeta mem
nuniyet gösteriliyor ve bütün 
bu toprakların cmüstahakkına> 
döneceği hakkında imalar ya
pılıyor. 

Bir memlekette gaye ve ide
al bakımından maziye gömülUp 
kalan bir azlık bulunması ola
ğan bir şeydir. Sakin bir zaman. 
da bu gibiler kanaatlerini mü
dafaa ederlerse kimse bir ~ey 
diyemez, mazinin sathi debde
besinden gözleri kama!imıyarak 
içyüzündeki yaraları görenler 
de buna kar~ı fikir münakaşa
ları açarlar. 

Fakat zamanın nezaketini bi
raz düşünmek lazımdır. Arka
da~ımız Velid Ebüzziya, ulu or. 
ta yazı yazdıklarından dolayı 

diğer gazetelere telkinlerde bu· 
lunurken bizzat salkımı yuttu
ğunun acaba farkında olmuyor 
mu? 

Açık konuşalım: Tasviri Ef
kahn ima ettiği tarzda Rumeli
yi kazanmak imkanı, demokrasi 
davayı kazandığı takdirde müm 
kün olamaz. Ancak mihver ka
zanırsa ve biz de onunla mu
kadderatımızı birleştirirsek, o 
da lafta olarak, hatıra gelebilir. 

Bugün mihver, bizi istiklal 
sevdasından ve taahhütlerimiz
den vazgeçirerek yedeğine al
mak için zaten yem diye cici 
mamalar teklif edip duruyor. 
Biz, bütün yirmi senelik tecrü
belerimizi hiçe sayarak, siyasi 
idrakimizi körleterek, Atatürk
ten ve Milli Şefimizden öğren
diğimiz hayırlı dersleri unuta
rak bu yemi yutarsak ne olur? 
Farzedelim ki, Almanya bizim 
için istisnai olarak sözünü tu
tarak bizi toprağa gar ketsin, bi
ze eski imparatorluğu, hatta 
daha fazlasını versin... Biz top 
yekun onun olduktan sonra ne
ye yarar? Onun bizi daha zevk
le yutması için semizlemekten 
başka bir manası, kendimize 
hakiki bir faydası var mı? 

Umumi Harpte Almanlarla 
güya müsavi mevkide bir müt
tefiktik. Öyle olduğu halde her 
adımda haysiyetimiz ve izzeti 
nefsimiz çiğnendi, harbi bizim 
taraf kazanır diye üzüntüler 
geçirdik, Hem de o zaman kar
şımızda Kaysere ra~men de
mokrat ve bir dereceye kadar 
söz anlar bir Almanya. vardı. 

Bugünün Almanyası, Alman
daq başka hak ve söz sahibi ta
nımıyor. Alman olmıyanlar an
cak vazife görmiye mahsus kö
lelerdir. Mukadderatlarına kem. 
dileri değil, Alman rejimi ha
kimdir. Onlann istediği adam
lar iş başına gelir. Gazeteler 
onların istemeciiği bir kelimeyi 
yazamaz. Bir memleketin mah
sulü ile evvela onların karnı 
doyar, döküntUsU ile mahkum 
milletler yar;ayabilirse ya?arlar. 
Yanı başımızdaki Romanyanın 

ge<:irdiği tecrübeyi B. Ve1id 
tetkik etmis midir? Kentlisini 
temin ederim ki, ederse göz a
çacak ve ibn~t ulınncak bir man 
zara gürmüş olur. 

Harp korkunç bir afettir. Fa
kat bir Türk İ( ~n ondan da kor
kunç bir şey vardır ki. o da e. 
sarettir. Bizi köle1iğP. sürüklf~
mek için yemler uzatıldığı bir 
sırada istiklai gayesini ve mu
kavemet azmini uzaktan, yakın 

an gev§etecek fikirlerle milli 

. 
Isveç'in 

Hiçbir Gizli 
Anlaşması Yok 
Stokholm, 2 ( A.A) - İsveç 

Başvekili B. Hansson 1 mayıs 
münasebetile tertip ed.i1en toplan. 
tıda söyledifi .rıutu'kta de,mi~trr 
ki: 

«- İsveçin hiç bir memleket. 
le, hiç bir hiık\ıtnetle siyasi gizli 
anla~ması yoktur. İsveç müteca
viz biç bir niyet l?eslemiyor ve 
hiç bir it~ifakla bağlı değildir. 
Milt.etin istec!:iği yegane şey, di
ğer m?lretlerlc ve diğer memle
ketlerle d'ostluk münasebetlerinin 
idam esidir. 

Alman 
Deniz üslerine 
Şiddetli Hücum 
Londra. 2 (A.A.) - Hava 

Nezareti tebliği: 
Dün öğleden. sonra, Blenheim 

'tipinde İngiliz tayyareleri Den 
Halder All-nan deniz üssüne kar. 
şı çdk tesırli bir taarruz yapmış
lardır. İl}EiliZ tayyarecileri çok 
alçaktan taarru~ ederek şiddetli 
bir hava dafi ateşi barajına gö· 
ğüs germişler ve havuzlar mınta. 
kasında duman bu1ut1arının yük-
scld iğini ve enkaz parçalarınm 

havaya fırladığım görmüşlerdir. 

Elektrik meı'kezine, kıtlalara ve 
diğer binalara tam isabetler ol
duğu göıülmü~tür. 

Den Halder'de ve Texel'dc 

1 Belgrat 
Bombardımanının 

Yunan Harekatının, 
Birançosu 

El ... ı ın H ika"' yes 1• (Ih•':' ı indıle) = 
; B. Chu rchill, gonderilen 1cuvve-

lskenderlye, 2 (A.A .) - Bclgrnl tın 60,000, geri çekı enlerjn de 
bombaıdımıuıını bözüyle • gören bir j 45 bin o lduğunu söy~ed iğtne göre 
zat buraya gelmiş, intıbalarını şoyle 15,000 dır. Bunların 500 kadarı 
nakletmiştir: denizde ve nakil esnasında kay

dlk hava hücumu 6 nısan pazar bolmu~ur ... 
sabahı saal 7 ile 8,30 arasında ya· - Radyo Gazetesi • 
pılmıştır. Tayyareler mütevalı dal· BuJgar Kralı Garbi Trakyada 
galar halinde gelerek bombalarını 

çok alçaktan atmışlar ve Belgrııd Bulgar Kralı Boris, Bulgar or· 
halkını mitralyöz ateşine tutmuşlar· 1 d'uları tarafından .işgal edılen • 
dır. Bclgradlılar böyle bir taarruzu mıntakal.arı, l.)eı::leağaç, Kavala 
bcklemedıklerl için çarşılarda gün· ve Dramayı zı} aret ctmıştir, 
IUK alış verişlerini yapmakla meş· Bulgar hükumeti, ibu yerlerde 
guı bulunuyorlardı. BUtUn nezaret yeni t~:.kı.atı kurmağa çalışıyor. 
blnalarlle genelkurmay dairesine cld - Radyo Gazetesi -
dl isabetler vlıki olnıuş ve Dedinje'
dekı kını sarayı ılc merkez garı ta
mnmllc yıkılmıştır . 

Alman Ordusu Yunanistanda 
Olduğu Kadar Hiç Bir Yerde 

İkinci hUcum saat 10,30 da baş- Hırpalanmamı§tır 

İsveçin harici :;iyaseti menıle
kctin Qahilde ve hariçte istiklal 
ve hürriyetini korumak ve büyük 

devletle!'I arasındaki muharebe
den dışarıda tutmai.:.'tır. Bu siya
setin sizli hiç bir tarafı yoktur.> 

A'~man kıtaları mitralyöz ateşine lamıştır. Düşmanın bu seferki hU· Londra, :! (A.A.) - Hava 
cumda takip ettiği gaye Belgradın Nazırı B. S 'nclair, İngiliz - Ho
merkezlndekı binaları \'e payitahtın tutulmu.tur. 

8. Millet Meclisinde 
Merhum Salih Bozok'un 
Hahrası Taziz Olundu 

zamnamelermin tasdikılerine ait 
kanun layjhalarını birinci • müza
kerelerini yaparak kabul c-tmiş
tir. 

Meclis gelccclk toplantısını pa. 
zartesi sünü yapacaklar. ... 

landa cemiyetinin öğle zıyaf etın-
Bahfıyelerlnden biri olan Duıravo· 1 de söyled'ıği nutu'kta demı~tır kı: vak'takl blltlln evleri ınstematlk bir 

c- Alman ordusu Yunanis-
1 surette tahrip etmekti. Bu mahalle-
' nln bombardımnn edilmesinin yegdne tan.da o~duğu derecede hıç hır 

yerde hnıpalanmamı,.h. Hem de sebebi, Alman tayyarecilerinin şch· 
bu darbeyı Almanlara kendi kuv

rın rncl'kezlnden kaçan halkın oıum-
vetlerinin ancak cuz'i bir kısmıdcn kurtulmak ümidi ile buraya U-
na muadil kuvvetler indirmiş'tır. tica ettiklerini görmüş olmalarıdır. 

Alman bombardıman tayyareleri B. Stnclair, Holandanın is'ttla; 
sı esnasında Alman hava kuvvet•Kale meydanı~ parkından Milosve-

llkl .sokağındaki Savlnak kilisesine lerinjn hava tnarruzlaıından bah-
kadar uzanan geniş bir saha dahi- ıettikten sonra sö~lcrjnc ~öy\e 
!inde bulunan bUtün evleri ve diğer devam etmi~ tir: 
binaları teker teker tahrip etmlye «- O zamandanberi biz de 
çalışmışlardır. kendi şehirılerimizde Almanların 

Almanlar llçUncü hücuma saat yaptı'kları harbin fecayiini öğren_ 
1'5,SO da bnljlamışlar ve bu hUcum, dik, Hava kudretimız a.rttı'kçn 
geç vakte kadar devam etmiştir. Bu -Gti 5Üratle ar.tmağa lbaşlamı~tır
hllcum esnasında şehrin merkezi a- A~:nanlara yaptıklanm iade ede
le\'ler içinde yanıyordu. Alman tay- ceğiz. > 

Ankara, 2 (A.A.) - Büyük 
Mil1et Meclisi bugün Refet Canı. 
tezin başkanlığında tıop1anmış 
ve celsenin açılmasını müteakıp 
Bilecik mebusu Salih BoLokun 
vefat ettiği~i bilCliren Başvekalet 
tezkeresi okunmuş ve ayakta beş 
dakjka sükut editmek suretile 
merhumun hatırası taziz olunmuş. 
tur. 

Ankara, 2 (Telefonla) _ Ordu su- yareler! blriblrlnl takip eden dalga- B. Sindair, :Hitler· in realist 

Meclis bundan sonra ruzna
mesinde !bulunan maddelerden 
Buenos Aires posta- kongresi ka
rarlarını havi meselelerin ve ım11-
letlerarası telekominikasyon mu. 
kavelesine bağlı te.lgraf ~ tele
fon nizamnameleri niha\ proıto
kollarHe radyo kominikasyon ni-

baylar heyetinin terfllne alt kanunun lar halındc gelerek bombalarını al
lklnci maddesinin E fıkrasının de- ı çaktnn atıyor ve mıtralyözlerınl, so
ğiştlrilmesi, pasaport kanununun ıo ltnklnrda şaşkın bir halde koşuşan 
uncu maddesinin tadlll hakkındaki halk üzerine boşaltıyoı·lardı. 

bir adam olduğunu 'e binaena
leyh Britnnynnın artnn 'kudreti. 
lginliz hava kuvvetleri tarafından 

Bel"r"d bombardımanına 4r.o _ yapı~an taarruzların artan şiddeti kanun ll'ıylhaları ile, askeri ceza ka- o ... v 

nununda me\'cul hususi atıfların mO. 500 tayyare iştirak etmiştir. Elek- ve Amerikadan gelen takviyeler 
na ve şlimulilniln tayini hakkında trlk fnbrlltasr ile su tesisatı ve bli- gibi amillerın zihnini meşgul et• 
Başvek!'ılet tezkeresi Büyük Millet tun borular tahrip edildiğinden şe- mesi lazım seldi~inı beyan et-
:\Ieelisine gönderilmıs.tir. hlr susuz ve ışıksız kalmıştır. . t' 

Mecliste Büf çe Müzakereleri 
Ankara, 2 (Tele!onla) - BllyUk bütçelerinin mUzakcreslni bitirmiş

Millet Meclisi Blltçe Encümeni, Ad· tir. EncUmen ayın on beşine kadar, 
llye, Ziraı:ıt, :Müdafaa Vekaletleri bUtçc mUzakerclerini bitirecektir. 

Türk Tarih Kurumunda 

mı ıı. 
Hticum csnıLBında Alman tayyare·! • 

elleri şehirden luıçarak canı_annı kur 1 Almanların Atinada 
tarmağa çalışan ahali Uzerıne siste- Hükümeti Yunanlı1ar 
maUk bir şeklide ateş açmışlar<fır. ' K 1 
Alman tayyarelerinin Belgrad eiva. ar_§ı ayor 

Kurduiu1· 
Nefretle 

nndakl sayfiyeleri bombardm1an et- Hanya, 2 (A.A.) - Ege a-
nıelerlnln sebebi de budur. Çünkü j ansı brkl:iri.> or: 
halk, şehir haricine çıkarak buralar- Bütün Girit gazeteleri, Atina· 
da sığınacak yerler aramışlardır. nın İ"'galinden sonra dü~an ta-

Sava ve Tuna nehirleri üzerindeki rafından te"'kil edilen bir sözde 
kbprUlerden geçerek kırlara yayıl- hükumetin kuruluşu karşısmda 

Ankara, 2 (AA.) - TürK 
Tarih Kurumu BaŞkaniığından: 

Tarih Kurumu 
bi')dirilmiştir: 

Ba~kan1ığından mıya koşan ahali Uzerlne şiddetli nefretledni bildirmekıtedir. Bü
mltralyöz ateşi açılmış ve köprüler tün gazete1er, bir 'kaç Yunanlı
Uzerinde bulunan zavallı insanlar, ke nın, Yunanistan arazisini p.ırça
limenin lam mannsile blçilmişlerdlr. !ayan müstevlinin oyununa gir
Almanlar, kendilerine lüzum olacak meği kabul etmiş olma1arından 

olan bu köprüleri tahrip etmemek i- dolayı derin teessürlerini izhar 
çln buralara bomba atmamışlardır. eyılemcktc ve şu ciheti tebarüz et· 

Türk Tarih Kurumunun de
vam etmekte ol'an aylık ilmi top. 
lan tılarından dördüncüsü 3 ma
) ı.a cumaıttesi günü saat 15 te 
Dil • Tarih ve Coğrafya Fakülte
sinde yapılacak ve bu toplantıda 
Dil • Tarih ve Coğrafya Fakülte. 
si Atdteo1oji Enstitüsü doçentle
rinden Dr. Ekrem A'kurgal «Pa
zarlı kabartmaları üzerine yeni 
t.e;Lkikl'er~ mevzuu üzerinde ko
nu.acakt1r. 

11-
Ankara, 2 (A.A.) 1 Ürk 

Türk Tarih Kurumu tabı biten 
dlört yeni eseri satışa çıkarmı tır. 
Bunla;r Pazarlı hafriyatı raporu, 
Oıımanılı mali tarih• ha:kkında tet. 
0

kik~er, Belleten sayı: 16 ve 19 39 
da İstanbulda toı>lanması takar
rür ellrni ke!l harp-dolayısile top
lanamayan beynelmilel antropo. 
loji ve prehistorik ar'keoloji kon. 
gresinin tebliğler dergisidir. Her 
dört eser de r..'laarif Vekaleti Ya
yrmevlerindı:: Ankarada Aklba, 
lstanfbulda UniV'ersite ve Haşet 
kitape"lerinde tedarik edilebilir. 

1928 Tahvilleri Keşidesi 
Ankara, 2 (A.A.) - Maliye ı numaralara 5 000 ner lira, 9 j 35 3, 

Vekaleti ve Trü~iye Cümhuriyet 11O174, 151543, 225482, 
Merkez Ban'kasından bildirilmiş- 262081, 326620, 384426 nu
ti.r: maralara 1000 ner lira, 69840, 

Yüzd e beş faizli ve ikramiyeli 158341, 1821 '6 195646 
1928 tahv.illerinin bug~n Merk:z 1988861 2 24943· 266568: 
Bankası bınasmda Mahye Vekcı. • 
leti, Merkez Ban'kaaı· ve diğer 276791, 285330, 304163, 
banlkalar mümessiTLerile noter hu. 31O1 78, 3 72282, 284 368 nu
~urunda yapttan attınıcı ikıramiye maralara. 30 3 çer lira ve ayrıca 
ve ü9üneü amorti ke.şidesinde: 596 adet numaraya 40 ar lira ik. 

237148, 280740 numaralara raTIUye ve I0,32Q adetnumaıraya 
10,000 ner lira, 12763, 39564 da a.morti isabet etmiştir. 

• 

iş Bankası ikramiyeleri 
Anıkara, 2 (~·ı?· > - Türk~ye 1 da Turan ( 1350). 

i ş Bankasınm kuçuk tasarruf he- lki yüz elli!'ler lira kazananlar: 
sapları araınnda tertip eylediği Ankarada Se~ai (24132), An-
1941 ikTamİye planının mayıs karada Sadettin (35983). 
kcşidesi bugün banka umumi Yüzer lira kazananlar: Zon
mer'kez?nde ve no-ter huzutunda guldakta Behice ( 107), Diyar
ı'apıfmıştır. Keşidede kaızanan bakırda Fehmi Aydemir ( 1221) 
talil ilerin isimlerini, hesap numa- Kaıdı1cöyünde İh;n ( 10235) '. 
ralarını ve bulundu'kfarı merkez. Kadık6yünde Sabiha ( 35 18), 
leri bildiriyoruz: Be.yoğlunda Mu tafa (25327), 

1000 Jiraltk ikramiye Burııada Ankara-ela Güzin {35412). 
4203 n.umaralı hesap scıhibi A\l. Bun!lan badka muhtelif sube-
m'Ct M. Nai-me isabet etmi~iT. }erdeki yirmi h~sap sahibi elli!ler 

Beşer yüz lira kazana.n1ar: lz-
1
1ira, yetmis hesap sahıbi de yir

mirde Sefika ( 1l653), Ü&küdar. miııcr lira kazanmıştar:dır. 

7 Nisanda Belgrada hava hücumu tirımektedirler ki her ne olursa 
yapılmamıştır. Fakat 8 nisan gllnU olsun, sahte hükiımeti teŞkil eden 
Macar tayyareleri gelerek, hiç bir adamfarın bu toplanmasının, iki 
hedef tefrik etmeksizin bUtUn ŞC· imparatoduğa karşı bu derce~. 

lılr üzerine bombalar atmışlardır. 1 kahramanca ve mutlak bir feda· 
Bu bomba_rdı~anl~r neticesinde I karltk1a mücadele etmiş ve ancak 

takriben 20 bın kış! ölmüştür. Bun- l kahir adet f aikiyeti kartısında 
dan başka muvakkaten ve aleliı.ccle mağlup olmuş Yunan milletinin 
kurulan hnstnhaneler yaralılarla. dol- hissiyatile hiç bir alakası yoktur. 
muştur. Bir !.iOk olülcrin enkaz altın- Gazeteler, nıhayet K.Talın etra· 
dan hemen çıkarılması l<abil olma- fında toplanarak, bütün mılletin 
mış \'C bu kurbanlar bombardıman- temennileri jçinde mücadeleye 
dan tam 12 gün sonra gömülebll- devam eden ıntfü "tıükumetin bü. 
mıştir. Bombardımandan sonra der- tıi.in milleti tem~il eder mahiyeti
hal gömUlcmcyip açıkta kalan ce- ni tebarüz ettirınekJtedir. 
setler taaffün etmiye ba.şlamış \'e 
havayı ifsat ederek sağ kalanların 
hayatı için büyük bir tehlike teşkll 
etmlşUr. 

Bir kaç gUn sonra şehre giren Al
manlar ha.yatta kalanlara, yaralıla
rı:ı ve ö!Ulerc zerre kadar alAka gös
termemişlerdir. Alman kıtaları yağ
ma edilcbllecck her şeyi topladıktan 
sonı·a. şehirden çekilmişlerdir. Ges
tapoya mensup memurlarla şehrin 
asayişini temin edecek kadar asker 
bıı·akılnuştır. Çünkll bu koca şehir 
yiyeceksiz, susuz, ışıksız, llAçsız kal
mış ve bUyUk bir sefalete bUrUnmUş
tU. Belgrad halkı su ihtiyaçlarını Tu 

Süveyş 
(B~ı J fo ide) *= 

maniala'T, tuzaklar burada bu
lunmakıtadır. T:obruka kar§! ya
pıtan mihver taarruzunun, Sü
vey hareekıtinin ba~langıcı oldu. 
ğu öylenebilir .... 

• Radyo Ga.tetesi • 

Amerika M111ıra SüraUe Harp 
Malzemesi Gönderecek 

Ne\'yorlt, 2 (A.A.) - Vcşington-

na. \'C Sava nehirlerinden temin mec dan Journııl gazetesine bildiriliyor: 

buriyctindc ~- lnglllzlerin Yunanlstanda hal']'I 

İngiltereye Hava Terruzu 
Londra, 2 (A.A.) - Te!bliğ: 
Gece, dü~mamn esaslı hava 

hucumu, Me.rsey ne'hri k•ytlarına 
tevcih cd~1mi!itir. Fakat bu hü
cum şidat'..t•i ohnnmış ve uzun 
sürmemiştir. Alınan haberler öiu 
ve yarn!ı m&tarının fazla olma
d•ğını gÖst<-rmektedir. 

Yabancı Mütehassıslar 
Ankara, 2 lTelcfonla> - Bundan 

malzemesi kaybetmeleri fü:er!ne Bir
leşik Amerika dcvleUeıi, Hint Okya

nusu yollaı ını tıı.klben donanma ka

rakol gcmiierl himayc~'nde Kızılde· 
niz yolı:yln. Mısıra sür:ıtlc malzeme 
gondcreı.-el.tır. 

• 
cepheyi oyaltıma1<, en .!lafif bir 
tabirle. haddinden aekın hir dü. 
şünecsizl;kti:-. 

Dün de söylediğim gihi, Ve
lid Ebüzziyanm böyle yazılnr 
yazabilmesini, ;llemden uzak 
kalrrıasmdan. Aııkaraya sık sık 
gitmemesinden, bazı sa bit fikir-
1.ore kendini kaptıTrnasmdar. 

sonra yabancı mütelı:ıssıs ve montör 
baska bir §GYt: hamledcmiyo.. celp \'C lstıhdamr beyannameye tllbl 
rum. Bu sırada Ankaranın is. tutuıacaı,tır. Bu huı:usta lktısat Ve 
tiklfı.1 scvgisile yuğuruimıı-:. zin k{ı!etı, sınai mUc:ıscseler \'e maden 
de, ı·ahat İl<lYasım sık s;k ciger. iı,;letınelcrl için ııyıı a,·r; btıymın -
Jeım~ doldur!myaı ak 1stan.bul- meler hazırıamıştJr. \'ekf!.lcte 'tıu 
Cla, masa başınca siyasi yazı ın .. tbıı beyıı..uınmelerlo mürncr.at ct
yaznnlar mutlaka aldarıma~a rniy,..nlerin llliebi kabul edl!r:ı.ıyccek
ve böylP. haLalar yapmağa mah. tır B!.'~Onf'~rler, :Mır. ak.ı. !ktısat 
l:umöurlar. 1 ınUd>ıı !li.kicı inden te:d~r. ~ cdllebilc-

Libya ltalyarı Ku\.-vet! .1 Genel 
Kurmay Başkanı Öldü 
"Roma, 2 ( \ ,,\,) - stdnıı.i u

j:ın ıııın 1Jlllllı'ıll~iııt1 gl•rt'. 'frnb· 
nı-. üzcrlnf'l yapılan bir b:na. hli· 
cumımda :ti;;'lr yaı alıuıarı Ge>ne· 
ral ,\ 11;:-hirro . llelo 2:? oi •u,ı.J.ı 

)t.ı'lllhaıı"'le ulınii. tur. 
Gen,.r&I l\l!efo, ş:ın ... :ı ıc\Jrilm

tfakl ltnl) tı ııun·c.t·e~l Ba,ku
nıımd:ınlı1' Ge:ıei1'ununy rt'İ"İ 

MI. 

----·----~ - .... Ahmet Emin YALMAN I ceklrr~•r. 
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Kitaplar Arasında 
"Tür~ Argosu 

' ' 
Hakkında 

1 
Yazan: •emsettln KUTLU -~.,~--=-=-=--=-=-=-__) 

Ferit D ,·('fi, Ankara - Rooep U- ı 

lusoğlu Basın E \•I. 100 ayfa, eHi 
kuruş. (Tiı rk Dili Tet kik Cenıl~·,., 
tl ncşrly:ıtıııılan.> suna dahil olan birkaç kelimeden mıyan şllphe uyandıran bazı hUküm 

<- Abicırn, dUn n!tşam matizxen başkası işaret edilmemiş gibidir ... , ler daha epey vardır. 
avelln birinı tongaya. dUşlirUp iki ~eza Hcctor France'ln: cDictionna· Ferit Dedellnin bu eserile yaptığı 
evlcğinl zula ediyorum. Bir de dı-1 ıre de la languc Vertc A. N. loucu- hizmetlerin en bUyüğU bizce, argo 
ltlzllyonım ki dayın karşıdan sök- tion patols> isimli yine Pariste 1007 hakkında mücmel, fakat ihatalı, bir 
mUş. Çakarsın ya dalgayı, numara- ı de neşr~dllen escı1 bu sahada nUmu- malftmat vermesi, bilhassa TUrk ar
ya. gelır miyiz ableım, kaçın kurrn- ~ ne olabılecek en güzel argo lOgaUn.- gosunun tarihçesini çlzmeğc çalışa
sıyız. Tahtakoz bize kafes boylatır- rından birisidir. Bu kitapta Uç mU- rak bu sahada ılk temel taşını koy
ken papellerl bile uçlanmadnn zam- hlm hususıyet vardır: 1 Her ke- muş olmasıdır. !Ura! etmek 111.zım-
kinoz ediyorum .. > llmenin karşısında olan mnnıı.sı, son- dır ki bu iş kolay değildir, Bilhassa 

C 

ra kelimenin nereden, nasıl, ne şc- elde net olarak vesikalar yoktur. Bu 
Ablclm hnrmanım .. Bir dalga toka t de mıuıtorlnşa~,m. Yarm kilde ve hangi scbepleı le gelerek bu Vt>sika. ve malClmat noksanlığı yUzün 

mıln!ya del!let ettiği kısaca anla- den muharrir, Argoyu hatta ta o
ş1ppk sana bir nlay ampcs tırtıklı· tılmış bulunmaktadır. 2 Bu keli- ğuzlar zamanından, Mahmut Kfışga-
yorum.> melerden ekserisinin izahından son- riden başlatmış, ve numuneler ver-

< İmanım ortakçılığa karnımız ra bir beyit veya cümlelerle onu kul mek sııretile divan edebiyatında a-
tok. Ben böyle katakoflllere boş ve- lanmış olan muharrirlerin örnekleri ramış olmasına rağmen Türk argo
riyorıım.> ( ,., ) alınmaktadır. 3 Kelimelerin, sunun, tarihini, ve tekfımUIUnn 

memleketin muhtelif vlU'ıyetlerinde gösteren bir tarihçesini etrafile vll
değişen mll.nli. ve telUfuzlan varsa cude getirememıştır. lstanbulda oturup da sokakta, 

tramvayda, "'eya bir köşe başından 
geçerken yukarıdaki kelimelerden 
hiç olmazsa bir kısmım duymıyan 

pek azdır. Argo lideta lisan içinde 
, ikinci bir lisan gibidir ve hemen bU
t Un milletlerin dillerinde vardır. Bun 

ayrı ayrı gösterilmektedir. İstanbul l<lltUphanelerlnde bulu-
4:T0rk Argosu> nda. kelimelerin nan pek çok hiciv, mizah ve hezel 

menşeleri ve lisana giriş şekıl ve vadisinde yazılmış yazma e
yolları burada olduğu gibi sözlUkte serlere, eski resmi ve gayri resmi 
ve sıstematlk bir tarzd:ı değtl; ta- kayıtlara, bilhassa hAliı. hayattrı 0 • 

rthc;e kısmında o dtı ekseriya noksan lan eski külhan beyi ve tulumbacı 

\'e karışık olarak intizamsız bir şe- kodamanlarına mUrncaatla bu mese. 
kilde mevcuttur. Kelimeleri kayıt ve leyi daha etranı ve aydınlık olarak 
mAnalarını işaretten sonra hir ör- derinleştirmek mUmkUndUr. Maama. 
nt>kle onu takviye yolu ise hiç ihtl- fih yukarıda söylediğimiz gibi tek
ynr edilmemiştir. Oysa ki birçok ke- rar ederiz ki bizce eserin en faydalı 
liml!ler için eserin sonunda gösteri- \·e kuvvetli tarafı bu t arihçe ve i· 
len mehaz kitaplarından, romanlar- zah kısmıdır. 
dan ve hikayelerden, HUse;>in Rab· Kı"tabın "k' 1 k ö lUk t ı ınc ısmını s z cş-

m ınln, ErcUmend Ekremln roman-

kil etmektedir. Bu kısmın en bU
yUk noksanı pek az ve mahdut ol
masıdır. Uzun emekler ve çalışma· 
lar neticesinde meydana geldiği ifa
de edilen eserin kemiyet itibarile de 
bu kadar fakir oluşu bir kusur sa
yılabilir. Ho.lbukt eserin yalnız so
nundaki mehaz kitaplarında geçen 
bUtün argo kelimelerini taramakla 
bu sl:iz!Uğü teşkil cd~n 35 - 36 say
fanın çok daha. kabarık olması mum 
klin olabilirdi. Birinci kısmı itibari· 
le bir değer taşıyan bu eser gönUl 
isterdi ki daha lızun ve sabırlı bir 
çalışm:ı ve toplama, netkcsi olsun. 
Bilhassa argoyu konuşan tabaka a. 
rasında. onlarla. uzun temas ve ko
nuşmalardan sonra meydana gelsin .. 

Netice olarak umumi kanaatimizi 
söylemek rnzım gelirse, bizde şimdi· 
ye kadar vücude getirilenlerin hep
sinden birçok cihetle Ustün ve onlar 
dan çok daha ilmi bir surette tertip 
edihniş olan C"Türk Argosu> daha. i
yisi çıkana. kadar emsali arasında 
en iyisidir ve öyle kalacaktır. Bil· 
hassa argonun umumi tarihl, teşck· 
kUlU, menşei, muhtelif lisanlarda ar
gonun mukabili olan kelimeler, argo
nun İstanbuldaki intişarı, konuşulan 
semtler ve konuşan tabakalar, vei
lfih ... hakkında toplu ve faydalı ma· 
1Qmat vardır. ?.fuharririnl samimi 
bir hürmetle tebrik ederiz. 

Şem edılln KUTLU 

( * ) «Türk A r go u » ndnn. 

dan dolayı azerinde mernk ve a1llkn 
ile clurulmnCU. değer bir mevzudur. 
Türkçemizde de hayli zengin bir lu
gati olan argo hakkında bir kısmı 

A\Tl.lpalılnr bir kısmı TUrkler tara
fından olmak Uzere şimdiye kadar 
beş on eser çıkmıştı. Türk argosu
na da.Jr garplıların yazdıkları eser
ler arasında en başta geleni Mikhail 
l.1ikhallov'un (Mııterieux sur l'ar
got Turc. .. ) isimli kitabıdır. Argo 
hnkkmda TOrklcrden ilk kitabı ya
zan ise E. Fikri isimli bir zattır. 

!arından: bilhassa sayfalarında bu 
gibi kelimelere sık sık ve oldukça 
çok olarak yer veren Köroğlu. Hem
şeri, Nnsreddin Hoca gibi gazeteler
den az çok istifade edilebilirdi. 20-3S 
OneU sayfalardakl cUmleler faydalı 

olmakla beraber bu ciheti lrnrşıla

mış sayılamazlar. 

Kızllay Cemiyeti 

3 Uncu nokt a. da. çok mUhlnıdir. 

Umumi Merkezinden : 
1 - Azami (250) liraya kadar .aylık ücret ve a ynca mes· 

ken tazminah verı1mek üzere , Kızılay Cemiyeti Umumi Mer· 

kez.i 

MUHASEBE KO~TRIL SEE.VİSİNE 
BiR ŞEr 

alınacaktır. Taliplerin ıaıağıda yazılı evsafı haiz olmaıı ı•· 
zımdır. 

A Yüksek mektep memnu olmak, 

llLllACA 

oldan r.af'a: 1 - l< .. utbolda İs· 
tanbul şampiyonu • Katmer, 2 -
Bir hayvan - TUrk unvanı • Şart e
datının kısaltılmışı 've kalınlaştırıl
mışı, 3 - Uyuşukluk, ı - Usta de
ğ11 - Bir böcek, 5 - Zalim bir has
talık - Kuzu sadası, 6 - Sanat. Ça
ğırma, 7 - F.rzak odası , S - Dllş· 
manlık - Fiyaka, !l - Harflerin nıli
na ıfnde eden gruplanmışı • Musiki
de bir işarH, 10 - Edebı yok, 11 -
Büyük bıçak • ÇUnkll. 

Yukardan a<;ağıya: 1 - Parasız • 
Kıymetli bir taş, 2 - Arkadaş - Ga
zete, 3 - Tatlı bir madde - Kainat, 
4 - Yerine koyma • Burgulu çivi, 
5 - Yarım • Bebeklerin sevgilisi, 
6 - Bir kap • Ufak yükseklik, 7 -
İsale, 8 - :Müstesna • Alaturka mu
sikide bir makam - Nişane, O - Bir 
nota - Göz rengi - Sahip, 10 - Yllz 
sene - Erkek keçi, ıı - Uzak değil -
Boya veya sıvayı kazıma. 
DO~Kt) B ULMACANIN HALLİ 
Solda n ı;:ığa: 1 - Şill - Balık, 2-

Afiyet, 3 - Mavi • Asyalı, t - A· 
dalet - Ayar, 5 - Re - İnsan - Kıt, 
6 - Aksmk, 7 - Alt , Ezilen, 8 -
Melli!, 9 - Alamet • Ava!, 10 -
Mum - İkame, 11 - Narenç • Nam. 

Yuka rdan aşağıya: 1 - Şamarla

mak, :? - İfade • Lal, 3 - Liva -
Atlama, 4 - İyilik - Umur, 5 -
Enseleme, 6 - Tatsız, 7 - Ari. lç, 
8 - Yanılmak, 9 - Ay • Ke • Van, 
10 - I slak - Ama, 11 - Irak • E
leme. 

1 BORSA 1 
2 MAYIS 9U 

1 Sterlin 
Dc.1 .. r 
ts,·içre Frc. 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 
lsveç Kronu 

Et.ham 

Kapmı•' 

5,24 
132,2(\ 

30,70 
0,0975 

12,3375 

-.-
31,1375 
30,741) 

\'e 'IahvilM 

Baf, Di,, Kezle, Grip, Romatizma 
Nevralji. Kınkhk • e Bütün Ağrılar1oızı Derhal K~r 
lcabıftda ıtünde 3 kqe alınabilir , T AKLtTI.ERINOE.N SAKINtNIZ. 

tiER YERDE PULLU KUTUL AR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

Aranıyor 
TUrk Hava. Kurumu havacılık dairesi için aşağıdaki şartları }ı$lı 

olmak Uzere 75 lira ücretle bir sıhhat memuru alınacaktır. Ta!iplcrdeıı 
lstanbulda. bulunanların Türk Hava. Kurumunda Havacılık mlimııssi!· 
llğlne ve diğer mahallerde bulunanların da Ankarada Havacılık daireSl 
Genel Direktörlüğüne mUraeaatları iltuı olunur. 

1 - Sıhhiye mektebi mezunu olmak, 
2 - Yaşı 40 tan yukarı bulunmamak ve faal hizmete elverişli ol

duğuna dair tabip raporu bulunmak. 
3 - Şimdiye kadar çalışmış olduğu yerlerd-On verilmiş iyi ııai ~· 

ğıtlannın bulunması, 

4 - Kabul edilecek olan sıhhat memuru 1nönU kampında. ı.stııı· 
dam edilecekt ir. (3313) 

Naf.a Vekaletinden: 
20.5.H l salı günü saat 10 da Ankarada Nafıa VekAletl binası iç!11· 

de malzeme müdUrlUğU odasındıl. toplanan malzeme eksiltme koıııUi' 
yonunda d30875> lira muhammen bedelli aşağıda müfredatı yazılı JS 
kalem yol inşaat malzemesinin pazarlık usum ile eksiltmesi ya.pıl•co.lt' 
tır. cBu malzemenin hepsi için teklifte bulunulabileceği gibi bir ,·e)"J 

bir kaç kısmı için de teklifte bulunulabilir.> 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı c654> kuruş bedelle mal%crııe 

müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat t eminat miktarı pazarlık esnasında teklif edilecek bC' 

delin MOOO liraya kadar olanı için yUzdo 7,5 yüzde yedi b uçuS'U o;t 
50000 liradan fazlası için yüzde 5 yüzde beşi olacaktır. 

İstekliler muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesn.ik ile 
ll' 

birlikte ayni gUn saat'. 10 da mezkftr komisyonda hazır bulunmaları 
znndır. (398 • 3407) 

Cfn!ıl Takribi ıkleti 

Kg. 

Kazma iki ucu sivri ve yeni 
Kazma bir ucu sivri v~ ~cnl 
Kazma sapı yeni 
Kürek sapı yeni 

Kürek yeni 
Bel, kilreği yeni 
Varyoz yeni 

Demir tokmak yeni 
Jv.snivelfi demiri yeni 
Y. .. ~ıklık demir 

Ç'. vllik çelik 
Er.ramin çeliği 

Balast yabası yeni 6 pannakn 
Ea.Iast çekici yeni 
c . mlcl feneri 

Drmlrcl takımı: Demirci seyyar 1<6· 
rt:ğU, örs, mengene, kıskaç, tokmak 

v~ çekiç 

3.5 
3.5 

1,200 
2;6 

d-10 Kg 

«4-5 Kg.> 
12 

8 m/m lik 

50 m/m 1ik 
22 m/m lik 

1 Kg. 

?ılfk(lll".ı 

______.,. 
3500 .ı\det 
6500 > 

20000 > 
20000 

5000 
1500 

800 

1750 

> 
> ., 
> , 

500 ., 

1000 J\'.110 

5000 
, 

10000 ~ 
.. dl 750 p 

2500 
1100 

, 
, 

C'Hiffet mizaç ashabı'l> ve <Hafif 
meşrebruı> diye vasıflandırdığı bir 
tabakanın C'Sırasına göre lhtıyaç his 

sedllen ıstılahlarını toplamak cn
dlşcsilc bu lOgatı yazdığını ~öyllyen 
muharrir kitabına cL(lgatı garibeı. 

ismini vermiştir. Bundan krrk elli 
sene evvel neşrolunan bu eserden 
sonra yedi sekiz seno evvel Osman 
Cemal tarafından blr Argo lOgatı 

meydana getirildi. Bu bilhassa mal
zeme bakımından değerli bir eser
dir. 1934 de çıkan Halit Ba)Tınm ki
tnbında bUtün memleketin ku'llıındı
ğı umumt tAblrlerle Argo 1stt1Ahla
rı karma karışıktır. <İstanbul Argo
su ve halk tabirleri> isimli bu eser 
kuvvetli bir tasnif ve tetkik eseri 
olmaktan mahrumsa da yine malze
me itibarılc zengindir. Bunlar ve bir 
de hazırlanmakta olan Tahir Alan-

Eserde buna lmkln dairesinde yer 

vermek lAzımdr. Muhakkak ki bazı 

kelimeler yurdun muhtelif yerlerin

de gerek teltıffuz, gerek mtınA itlba· ı 
rile oldukça birbirinden farklıdırlar. 
Mescltı. avanta, kelimesi İstanbulda ı 
bedava mtınıı.sına geldiği halde me
sel!i cenub1 Anadolunun bir kısmın
da (Gaziantep gibi) hnvanta şeklın
de ln1e ve saçmasapan söz anlamı
na gelir. 

En mUhim clheUerden birisi de 
burasıdır, kitabın ismi Türk Argosu 
olduğu halde muhtevasının hemen 
sadece İstanbul argosuna mUnhasır 
kalmasıdır. Zannımıza gl>re memle· I 
ketin her tarafındaki bUtUn bu çeşıt 
kelimelerin toplanması ile kili halin 
de bUyUk ve tamam bir eser vücude 
getirmek çok daha faydalı olurdu. 

B - Askerlikle GliJiği b uhmmamak, 
C - Devlet devair ve ya müe!Sesatında veya banka-

larda uzun m~d et muhuebe ve m ue.melat gcr

vislerin.de ıeflik veya müdürlük gibi vaz.ifeler gör

1933 Türk borcu I 
1018 İstiltrazı dahılt 
1938 İkramiyeli 

18 50 'l .ak dekovil vagoneti komple yeni 
20 90 Dekovil rayı yeni: Eklis, travers, eı· 
19 oo l "ata, krapo komple bir hald~ c.9-12 K~ 7500 ?Je~ 

: konun eserinden sonra, son günlerde 
çıkan <TUrk Argosu> yukarıda say

, dığımız mevcutları tamamlıyan ve 
onların tecrllbelerinden sonra mey
dana gelen bir kitaptır. 

Tarihçe ve sözlllk olmak üzere ikl 
kısımdan ibaret bulunan eser; birin· 
ci kısmı itibarile emsalinden üstün 
ve ihatalı, ikinci kısmı itibarile hat
tA onlard..'lll fakir ve noksandır. Bi
ze göre eserin en büyUk kusuru me
lodlu bir tasnif dahilinde vncude ge
tirilmiş olmamasıdır. Kitabın 19·20 
inci sayfalarında Avrupada .Argoya 
dair yazılmış olan eserlerden ve ya
zanlardan mUrckkep oldukça geniş 

bir liste bulunmaktadır. Fakat sa
dece muharrir ve eser lsimlerlnln 
kaydından ibaret olan bu satırlar 

maksada kılfi değildir. ŞUphesiz ara 
ılarından hiç olmazsa bir kısmını o
'kumu~ olduğunu tahmin ettitimlz 
muharrir bunları kaydetmekle ne 
gibi bir gaye s-UtmUştUr?. Maksat 
onları bize tanıtmak ise bu izahat 
kA!I değildir, kendisinin bunlardan 
istifade ettiğini •göstermekse eserde 
bunu da pek göremiyoruz. Bilhassa 
muharririn kaydetmediği iki eser 
daha vardır ki, bunlara müracaat 
bllhnssa usul clhot• den faydalı o
lurdu kanaatlndl' •. Bunlardan biri 
si: 

Bundan başka bilhassa Arapça 
ve Farislden gelen argo kelimeleri
nin asıllannın da kaydının faydalı 
olacağı zannmdııyız. Halbuki muhar 
rir bu noktayı umumiyetle tarihçe 
kısmında. bile meskflt geçmiştir. Me
selfı: Alft.t, cura, maval, siparl, kal
ı~. uskut( eyvallah .. gibi kelimele· 
rln asıllarına. ve asıl mtı.nalarına 

işaret etmek her halde daha fayda· 
1ı olurdu. 

Muharrir bazı kelimelerin argoya 
geçişlerini izah ederken de umumi
yetle mUtercddittır. Bnzan da in
di hllklimler vermi;ı görUnmektc
dir. MeselA. uçarı, kopuk mluıa.sına 
gelen plrplrlnin Farsç:ı. harbarıdan 

gelebileceğini söylemesi gibi... tımt 
bir eserin mUmcyylz vasıflarından 

bıri do sağlam delU!erlo kat•ı hü
kllmler vermek olduğuna göre bu 
mUtereddit hükümler karileri olduk 
ça şüpheye dUşllrmektedir. Bu za
man insan: cMadem ki pirpirinln 
barbarıdan gelmesi muhtemeldir, o 
halde ses ve hareket benzetimi ile 
pek a la kuşların uçarillğinden \'e ka 
nal çırpmasından da gelebilir .. > di· 

Chal'les Virr.ıaitre'in Pa.riste 1894 ye dilşünebilir ... 
de basılan Dlctionnaire d"ar~ot'su 

dur ki bu ](lgatın en güzel hususi· 
yetıerinden birisi, Argoya dair her 
kelimenin hangi sınıf halk tabakası 
arasında doğduğu ve kullanıldığının 
ayrı ayrı gösterilmesidir. Meseltı: 

Sorbon: Rrrsızlarm, Biner umumi 
•halkın, '3lalre lrnmıı.rbazların, Billet 
d" logcment genç kızların argosu
dur ill'.h ... 

Oğuzlarda kullanılan ve sus mA
nfısına. gelen cTınma> nın eskiden 
beri argo olarak kullanıldığı ve· 
Nefes alma!.- mlin!sındnn vUcut 
bulduğu söyleniyor, ayni kelime 
ctıng> şekille ses mfuılsına da gel
diği için bunu nefesten ziyade ses ve 
seslenmemck suretile ses mılntısına 

olan trn'dan geliyor kabul etmek de 
akla daha yakındır. Kitapta bu ml

'~rk argosu~ nda ise talebe argo sallere benzer ve kat'ı mahiyeti <01· 

1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas - Erzurum 
:JV2 Hazine 'l ahı. .ııerı 

10 00 ~ 
1928 -.~~------------------------~ ~ müt olmak, 

<: - Sıhhati tam olmak. 
61 ... .-

1934 15 50 > 
2 - Talip olacaklann, bir mektupla, mevcut mektep dip· 

!oması, çahthklan yerlerden aldıkları bonservisleri ve v e- Hı35 > > 
29 

SO 
saiki ımüsbiteleri 'Ve iki kıt'a fotoğrafileri ve b ir n ü sh a ter-

1938 
> > 

52 
C') 

cüm.eihal .varakalarilc birlikte, 10 mayıs 1941 tarihine kadar, Anadolu Demiryolu Tahvill 41 65 
Ankarada Kızılay Cemiyeti Merkezi S icil Müdürlüğüne mü- Demiryolu Mümessil Send 39 75 

1 
T. C. Merkez Bankası 1.'.>3 00 

racaat etme eri ve müracaat mektubunda ıkendi haklarında 
l
• bil k Osmanlı Bankası 26 00 

ma umat vere ece tamnmıı üç zatm lsim ve ;muvazzah a d-r~lerini derceylemeleri lazımdır. T. 1ş Bankası (Nama muhar.) 9 30 
ı:;ırketi Hayriye 26 00 

Tahsil dereceleri nazarı dikkate alınarak= evsafı matlubeyi TUrk Altını (Reşatı :?S 35 
haiz oldukları 'ani.atılan taliple rin taaddüdü halinde arala- TUrk Altını (Hamit) 27 00 
rında bir müsabaka açılacaktır. Tiirk Altını küçük (Hamit) 26 00 

.. ••••••••••••••••ıaali1iıi1!21BrB••••- Türk Altını kUçUk (Aziz) 25 65 · • Kalın beşi birlik 122 50 
--- ---- - --- ------------------- > > (Hamil) 124. 00 

Hava G~di kli Namzetlerine ~ > <Reşat> ı2a oo 
24 11yar altın gramı 3 6i 

Gedikli namzetlerinden 15 - 18 yaşında olup muayenede kazanmış 
ve ()\Takları tamamlanmış olanlar 5 mayıs 941 pazartesi sevkl'dilecek
leı·lnden bunların pazartesi saat 6 da kurumda. bulunmaları HAn olunur. 

(3{09) 

Devlet Demiryollan İlanları 
Vagonların tahmil ve tahliye mUddcUeri hakkında taUli edevat 

tarifesine yeni bh' zeyil yapılmıştır. 
Bu zeyil mucibinco senenin bUtün aylarında ve her istasyonda sar

nıçlı vagonların tahmil ve tahliye mUddetleri c6> ve diğer vagonların 
tahmil müddetleri c5> ve t ahliye mUddctleri c4> saat olarak tesbit e-

dilmiştir. 

Bu saatlerde araya ı;'lren öğle tatllleri dahil ve ambarlann kapalı 
kaldığı muayyen gece saatleri ve resmi tatil günleri hariçtir. 

Bu tarife zeyli 1.6.911 tarihinde meriyetc girecektir. Bu t arlh ten 
itibaren S.10.938 tarihinden muteber tarife zeyli IAğvedllccektir. 

Basmahane ve Alsancak ambarlarına vUrut eden taın haınulcll va
gonların, evvelce ilCı.n edilen şartlar dahilinde, idarece tahliyelerine 1.6. 
911 tarihine kadar devam edilecektir. 

lzmire cAlsancak, Kemer ve Basmahane> tam va~on muamelesine 
tlıbl hamulelerin tahmil ve tahliyelerine dair olan D. D/50!> No. lu tarife 
l.6.941 den itibaren tatbik mevkilnden kaldmlacaktır. 

Fazla tafs!U'ıt için istasyonlara. mUracaat edilebilir. (2381 - 3418) 

Mecidiye 72 

IO!rl'Oa \: 

EOBBOBeNI 
N1met Abla ~ 

1DU&7enetwnealn0• 
hUtalarl kabul eder. 

Tel. M1l1 

lstunbnl tkincl lfllis l\lemurluğun

d.m: 
Mllflis Kostantin Grizagrldis ma-

sa.sma. gelen alacaklı lıazinenin l.Bte· 
diğl 90000 lira hakkında if!As ida-

resince yapılan tetldkıı.tta deliller 

ilıraz edilmediğinden kayıt talebinin 

reddine karar verilmiş olduğu ilAn 

olunur. (8816) 

~ J)()KTOIWWılYAGEC _.,... 

CEVAD TABiiN 1 b>BAJI KAlf • KAZlJBA'r 

n:aaıren!D tahl.fDerln1 ~· Dl· 
'f&Jl)"Ohl artdmda Tel. 23384 

Tlrld19 CamlulrlJall 

Ziraat Bankas1 
lturul\lf tarUıı: 1888. - Senna.yesl: 100,000,000 TUrk Ura.il 

Şube ve ajanı adoıli: 265. 
Zir&! ve tlcarl h er nevi banka muameleleri. 

Para bl.r1kt1relllere 28,000 :um ikramiye veriyor 

Ziraat Bankaamd& ıınunbıı.ralr ve fhbarsnıı ta.earnıt ıı.esa.plafı!SdJ 
en a.z 00 Uram bulunanlara ı&en•d• ' det& oeldlecek kur'& ne ~· 
dak1 pU.na göre ikr&mlye datrtııacaktrr. 

' ad~ 1,000 Unlık ıl,000 llra i' 100 adet 80 Unıdc tJ,000 fit' 
' > 500 > ı.eoo > 1 .... Nı , 
' > %50 > 1,000 ,. 

120 > '° " .,...,.... , '° > 100 • '.ooo • 1eo ,. 20 ,, S.:00 
DtKXAT: Heeaplarmd&kt para !ar b1r fJeM !Glnd• ııo 1~..:::. 

tı dUf!lliyenlel'• ile.ramiye çılttıl'ı t ak.dlrde ,;. 20 tasıuO• v~..
Kur'alar eenede' defa. 11 mut, 11 ~ 11 eyl'Ol, 

ıı Btrtr.=llkAmm da cekllecekür. 


