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---- -..-··---------·~ Yugoslav ! lstanbulun Müdafaası~ 
• 

Balkanlarda 

Alnıanlar neden 

Kolay zafer 
Kazandılar? 

y 

~atbin unıumi cereyanı ba
c•tııından Balkanlar tali bir 
deP~edir. lngitterenin Ak· 
ı u~ı:z: mukadderatı bugün
d'ı Marsa Matruh'da halle-

1 eccktir. 

aıan : Ahmet Emin YALMAN 

~ alkan cephesinin istikba
lel'd li hakkında büyük ümit-

S e huhınmağa imkan yoktur. 
tl\~11>lar ve Yunanlılar kahı-.ı.
~ ca dövUşmüslcrdir. Bugün
~llaına~di dünyada §eref ve na
~gt'Una, istiklal ıuğruna bu 
aıaeak <:üretil hareketleri göze 
satlhk nıilletler bulunması in
SeUidi hesabına büyük bir te-
~ r. 

Amiral Darlanın 
Bir Entrikası 
Mareşal Peten 

Manevrayı Önledi 

Hiçbir Harp 
Gemisi Yer 
Değişmiyecek 

ler e sare ki, türlü türlü amil
li.~ ~ada demokrasi <:ephesi 
Jtıi:t~~e ittifak etmiştir. Hepi
~tll ılıyorduk ki, nasıl bir Os
la11 

1 Ordusu yoksa bir Yugos
Sıtp0l'duau da yoktur, ancak bir 
C%ıa 0 tdusu vardır. Eski Yu
liUşrn" hükumeti, memleketi 
<l(! Oldan.,a teslim etmek niyetin- ter: 
" ...... ugu için bu orduyu muka- 'd 1 h ı._ ııl 

AmiTal Darlan 

Vaşington, 17 (A.A.) -Röy_ 

t'h..~~aksadile hazırlamak i- Vaşington an ge en noe ere 
"

11 .---nn göre. Mareşal Pe;ten, Amiral 
~irı.e l ak oynatmamıştır, ak- Oarlan'ın Al\manya 'lehin-de ve 
1~1° arak her türlü vatani a- İıtgiltere aleY.hinde bir ımanevra
t!ıu§t arı takibata ;uğramış, boğ- sına mani olmuştur. 
bit kur. Simoviç hükumeti, her dki emin •kaynaktan teyit olu
l'atın Isnıı memleketin birer ta- nan haberlere göre, Şimali Afri
~<:ıt dağılmış olan orduları kadaki Fransız harp ı;:emilerinin, 
~~:r hale kaymağa, plan Dünıkeıık zırhlısı da dahil olmak 
liit.nıi ınde birleştirmiyc ve yü- üzere, Tulon'a gdmeSi için Am.ı
~ltıp Ye inıkan bulamamıştır. raL Datlan'ın emir verdiğıni Maı
'İcı i ?1~ıyan subay ve neferler reşal haber almış, Darlan'ı davet 
l(!li ~\n ıçin bozgunculuk amil- ede?'ek izahat istemi.,.tir. 
Eoıııa11tnuştur. Bunun için Yu- Am.ira-1 Darlan evvela :kac;a-
11.lgııttı kıtaları ancak ayrı ayrı maıklı cevap ve,rmiş ve sonra ln-
ll~trı ar halinde düşmanla kar- giftere aleyhinde lbulunmuştur. 

lı_ıatta. 1~• az çok mevzii çmpın- Marıe§al Pc..ten, kendisinin malu
lir. n sonra birer birer erimiş- matı olmadan hiç bir h·arp gemi-

~11 sinin yer değiştİl\ıllemesiı için tah-
ltaıl':~nlıların ~üyük kuvveti, riri emir vermi t.iıı. 
>ı.ı~a ll ara kaI'§ı toplanmıştı. ============ 
~at in~arın kendilerinden kat 
~ llst;~ mücehhez olan, adet
~\l~llkUn kuvvetlerini, ancak 
~ile k 0l'dularının küçük bir kıs 
bet tn ahrşııamışlar ve bir harc-
~~tı 11 a:e~inde kahraınan

~il.~tana alemı hayran bırak
~~ fazla bir şev yapama-
l~ .ır. 

:~Si a~zleıin rolü bir esrar ıper
tl~ar ı:ındadır. Balkanlara ne 
t ttlllaı- giliz kuvveti gelmiştir? 
l'~lU da işin ümitsiz <>lduğu 
~ ~~ce, Almanların iddia ct-

tika 1
• küçük limanlardan 

~ biı~:t kaçırılmış mıdır? Bu
h &lana 1~0ruz. Her halde Yuna
e~ ılti 1ri bir surette müceh

(l>;uz bin kişi gönderildiği 
'nnıı ·ıı. 5 , ü. 3 de) * 

İran -Sovyet 
Münasebatr 

Balkanlarda Başlıyan 
Harbin lran'a Doğru 

Y e r Değiştirme 
Tehlike si Var 

Tıokyo, 17 (A.A.) - Ofi a
jansı bildiriy;or: 

j apnn gazetelerinin en mü
himlerinden !biri olan Asahi ga
zetesi lbaşmakalesini İranın vazi
y.etine -tahsis ed'erek lbu m~mie
'ketle So"Vi}'etler Birliği aTasında 

(Dcnınıı Sa. 8, :sii. 6 da) / X/ 

tJ'!tifül•lfütf IXAWtl 
Aı~ns ve Radyo Gazete sine Göre Günün En 

Mühim Hadiseleri 
~ 

" 
l\tıantlktcn Akdcnlro biiJ iilc bir 1nı;lllı filo u ı;eı:nıl~tir. 
1 unun crııheslııin yarıldığına dair Bcrliıı haberlerini 1·unaruılur 

" '.\alunıı~ orlnr. 
lt ~C'tfin, l:"ugo ln\J 8 ile ıııUt arckc yupacağını ÖJIİ\J or. 

lbl uda Alman llerlem!!!>I durdurulmuştur, l\lıırı>a l\latrulı'dll 
" ~ •harebo olu;) or. 

,, 1abt>ı:olııtund:ı ttalJ an başkumandanı teslim mi.izakcrclerine g l
lı:nıt'itır. 

Ana Kraliçesi 

Mar· 
Hak ve Toprak Bütünlüğümüz Tehlikeye 
Uğradığı Vakit Kendimizi Müdafaa Edeceğiz 

Oğlu Piy.erden 
Bir Haftadır 

ı Haber Almamış 
1 . d 

Anadolu K alesine Sahip Olan Türk , İstanbulun 
Ve Boğazlar Bölgesinin de Sahibidir 

~-~ j "Memleketime ltima 
:Ediniz Sonunda H er 

.r.--..•- Şey Düz:1lecektir,, 
Dıyor 

Ankara, 17 (Telefonla) -
BugUııkü Ulusta yazm ış ol
dtığu bi r makalede Bursa 
meblısu Hi.iseyin Saıni şöyle 
demektedir: 

«i lk gi.inlerdeki bazı telaş
lara rağmen Cümhuriyet hi.i
hükliınetinin İstanbul halkının 
emniyeti hakkındaki kararı 

büti.in heınşeri lere huzur ver
miştir. Herkes biliyor ki hak 

ve toprak biitünlüğümüz ma
sun kalırsa harp dışı vaziyeti
miz devam edecektir. Bu nıa
sunluk tehlikeye uğrad ığ ı va
kit, büti.in kuvvet lerimizle 
kendimizi nıi.idafaa edeceğiz. 
lstanbul hakkındaki tedbirler 
de işte bu müdafaa sahasına 
ait hazırlıklar arasındadır.> 

Muharrir cüınhuriyet hü
k(ımetinin bu husustaki çok 

yerinde bir karar aldığın ı 
tebarüz ettirerek makalesini 
şu şekilde bitirmektedir: 

«Anadolu kalesine sahip ve 
hakim oları Ti.irk, lstanbu
lun ve Boğazlar bölgesinin de 
sahibidir. Kati nıi.icadele böl
gesinde en çok kuvvete da-
yanan Türk sevkulceyşine 

sarsılmaz itimadımız vardır.> 

- ULUS-Londra, 17 (A.A.) - lngniz .._ ___________________________________ _. 

sa~~lerin:den Mııin(ie küçük Afrı·kada Hab~şı"standa bir <Wde oturan Yugoslav Valide -

~~~~.r..~·~~:.::;;,ı,~: ....... AlmanlarÇekiliyor Dük d' Aost'un 
Yunanistan da 
Kanlı Muharebeler 

ingiliz Filosu 
Cebalitarıkta 

Filo Askeri Limanda 
Demirli Bekliyor 

Alman İtalyan Müm3ssili0iredau Cephe Yarıldığı 
Taarruzu Durdu Müzakereye Tekzip Ediliyor 

Oç ltalyan 
Torpidosu 
Bahrıldı 

Elcezire, 17 (A.A.) - Bü

yük bir İngiliz filosu Atlan

t ikten Cebelüttarık' a gel-

miştir. 
Filo , kale n in a skeri lima-

lngilizler Takviye 
Kuvvet:eri Getiriyor 

cAlman - İtalyan kuvvetlerinin 
~eri hareketi Sollum·da durdurul. 
muştur. 

clngiliz1er, Tobruk'ta mukabil 
bir 'taarruz yaparak 7 subay, 30 
nefer esir nlmışlatdır. Almanlar, 
91arp ııahasında 200 ölü bırakarak 
çe.kilmi~lerdir. 

«Kapuso' da bullllflan m:otödze 
Alman kuvvetlerine donanıma ta-

4:- Oğlum Kral Piyer' den en rafından açılan şid-detli bir ateş 
son olarak bundan bir hafta ev- nctic~in'cle 100 tan'k ve bir çok 
ve! haber alabilcüm. Bu haber rnotörlü vasıtalar tahrip ecülmiş
eğlumun sadece sağ ve sıhhatte tıT.> 

Başladılar 
Kahire, 17 (A~A) - B.B.C.: 

lngiliz askeri makamlarile müza_ 
kerelerde bulu"mak üzere Dük 
d'Aosta'nın hususi bir mümessili_ 
nin, Şarki Afrikadaki İngiliz kuv
vetlerinin Orumandanı General 
Gunnin~ham·m karargahı Dire
dau şehrine gelme.sı Kahirıede lbü. 
vük 'bir alaka uyandırmı.şhr. 

r 

olduğunu bildMyordu. O ı;ün ne- • Radyo ı;:azetesi • 
nında demirlem i§tir. Filoda rede bulunduğunu bilmediğim * 
bir t ayyare gem isi ile Re· ~bi,. bugün de nereae olduğunu Vichy. 1 7 (A.A.) - Fransız 

[ 
bt m 1yonnn.> a - ri m hfillcrin~ J:obruk ve 

nown zırhlısı da vardır. Krahçe Mari. Yuı.oslavyaya Rolhrm mıntakalarında Jngilizk-* donmek istediği halde hastalığı- rin gÖıJterdikll"ri onukavemeıin 
Londı'tl, 17 (A.A.) - B. B. C: nın buna m&ni olduğunu, oğlu· lngilizlere Şarki Afrikndan ge-
Slcilya ve Tl'ablusgnrp arasında nun jkıtidarı ele almaııının kend.isı lecek olan takviye kuvvetlerile 

bir düşman gemi knfilcsinin lnglllz için tamamile bir sürpriz teşkıl Mer~a l\fotruh müdafaa hattının 
deniz cilzUtamları tarafınBHn batını. ettiğini söylemiş ve ~unları iliıv<" ı tcnsi-k ettirilmeler.i için vakit ka
dığı hakkında bahriye ncı:arctınln etmiştir: zandırmak gayesine matuf oldu
neşrettiği tebliğe na.ve olarak batırt· «- Kraliçe ı!ıfatıle bu hare- ğu söylenmek'~edir. 
lan ticaret gemilerinin kısmen harp ıkc'tıten büyük bir iftjhar duydum, * ~~ · 

l • ~ malzemesi ve kısmen de asker taşı· faxat bir ana sı fatile üzüldüm. Lond:ra. 17 (A.A.) - Tımes 
makta olduğu bildtrilmcktedir. (Dewunı: Sa. 5, SU. 3 tc) *=* ( Dm·amı: Sa. 5, ~li. ı tc) =+ Habe§istaı1da Jtalyan ordulan 

batlrumandanı Dük d ' Aosta 

Bremen'i 
İngiliz Tayyareleri 

Bombaladılar 

Borkum Yeniden 
Hücuma Uğradı 

Londra, 17 (A.A.) - Ev·vell~i a~
şam ha\'lı. kararırken, Blcnheını ti
pinde İngiliz bombardıman taY!are
lerinden mUrckkep bir ha.vıı. fılosu, 
Borkum'a yeni bir ııucumda bulun· 

1 rd Tn ... ""areler kışlaların bom 
muşa ır. "" · 
b rd a başlamadan evvel topçu a ımanın 

mevzilerine hUcum etmiştir. Dlğ'er 
bl t de Borkum'un gnrblnde r ayyare 
dört bin tonilAtoluk bfr vapurun ~r-
ta d , kubulan lnCl!flk neticesın

sın a \U O lr 1 ti 
de sıçrayan parçalar 6 me e r -
faa kadar çıkmıştır. 

* Londra, 17 (A.A.) ~ İngiliz bom-

Yugoslav 
Ordusu 

Teslim Olduğu 

Teeyyüt Etmedi 
<Yugoslavya hakkında pek az ha

ber gclmcktedir. Bir habere göre, 
Saray - Bosna'dnkl Yugoslav ordusu 
teslim olmuştur. Fakat, bu haber 
teeyyUt etmcmıştlr. 

cYugoslavyada hareket devam et
tikçe Almanl:ınn buradaki kuvvetle
ri başka yerlere göndermeleri kabil 
değildir. Bu da, rnUttefik kuvvetler 
için bUylik bir fayda \'e kdrdır.> 

- Rlldyo Gaz.ctesi -

Berline Göre Yugoslavlar 
Teslim Olmuı 

Londra 
·şiddetli Bir Hava 
Hücumuna Uğradı 
Çıkan Yanğ1nlan 

Kadınlar Söndürdü 

Öğrenıld.iğine göre, Diik d' A
osta' nın mümessilini taşıyan tay
yareye bir çak nimaye tayyaresi 
refakat cLmelcte idi. Müzakc.rclez 
esnasında hare-katın durdurulması 
i?in ~azım olan emirler verilmiş
tır. 

İngiliz 
Büyük Elçisi 

Perapalas Bomb a H adise

sinde Zarar G öre nlere 

Beş Bin Lira Verdi 

Londra. 17 (A.A.) - Dün 
gece Loncfra!)"'a karşı yapılan ha· 
va hücumu şimdiye kadar yapı
lan en şiddetli hücumlardan biri. 
dir. Gece olur olmaz, Alman tl\Y-l k Ankara, 17 (A.A.) _ İngiltere 
yareleri daigalar h~.lind.e ge e~c bUyük cl~lsl Sir Hughe Knatchbull 
Londra mn'l'takası uz.erınde ç- Hu.,.essen Haıicı·ye v kAl ti · 

~ .ı... 1 l d \ ! · 0 
• e "' e emnne, maga vaş amış al' rr. e gecenın ı bomba htı.discslndc zar ö 1 

l>ü!)"iI'k bir kısmı hücum1arına de· !ngnlz hUkQmeUnin se;~at ~en er~ 
vam ctmışlerdir. Bütün mıntaka. olarak 5.000 liı·a. tevdi t . ~- csBerı 
d b .... k ·1 . t lan yan c mış ır. u 

a yangın ° çı ~rı ? ı - meblrığ, evvelce lngutcrenin Sofya 
gın bomlbalarının .~ze~ıne ı:tılarak elçisi B. Rende! tarafından verilmiş 
çtkan y;ant;ınları son-durmege gny. olan 1.000 ve İngiltere tica t k 

· 1 d" B" ahallede re orpo-
ret etnuş. er ır. ır ı·· rn . rasyonu tarafından tevdi edilmiş bu-

Almanlar Büyük 

Zayiat Verdiler 
Londra, 1] (A.A.) - Yunan 

or.cU.rsu, Makedonyanın garbında 
yeni A!ınan kıt'alannı tardetrn.iş 
ve dü,,mnna pe:k ağır zayİait vıer
diı;~tir. 

Aı.ina rady:oıru, Almanların bü
tün gayretlerine rağmen Yunan
lıların yeni mukavemet hattını, 
hiç b.ir yerde yaramadıklarını bn
dirımcktedn. 

-Bu hattın muhtelif bir ço'k nok. 
talarında İngiliz motörize kolları 
muharebe etmekıte ve düşmana 
ağır zayiat ve.rdjnnektedir. 

Muharebe Katt 
Olacak 

Atina, 17 (AA.) - Askeri 
mahfilterde, Oli.mpos rnıntaka
sında ce.reyan cdoı. muhnrebenin 
kat'i olacağı söylenmektedir. 

Ber!in, 1 7 (A.A.) - Bır 
muhabir bikJir.iyıor: Yuııanistan
da Yunan - lngiliz esas 'kuvve~le. 
tile ç.ok şiddetli muharelbeler olu. 
yıor. 

Atina, 17 (AA.) - B.B.C.: 
Radyıo, Arınavu'tluk cephesinden, 
tebliğ-de ibildirilen ~lerleyi?ten 
ba,.ka !bir haber gclrnedığinı ve 
garbi Makedonya cephesinde 
muharebelerin devam ettiğini '\ e 
ağır çarpı,..maların vuku buldu
ğunu b.ı1dirmı tır. 

Ra-dyıo, vaziyetin ciddi oldu
ğunu, fa'kat ümit emarelerinin 
henüz meı; cut bulunduğunu ilave 
etmiştir. 

İngiliz Tebliği 
Londra, 1 7 (AA.) - B.B.C.: 

Harbi.,ye Nezaretinin .tebliği: 
Olimpos mtntakasında mütte

fik ıhat1arının yarılmış okluğu ve 
Larisa ovasının, Ahnan ilerleyişi. 
ne n~ılm1 bulunduğu lhakkmda 

(De\'amı Sa. S, Şii. <) de) /-/ 

Vekiller Heyeti 
Toplandı 

Ankara, 17 (A.A.) - İcra 
Vekilleri he.yeti bugün saat 16 da 
Bat"'ekil do'J..-ltorı Refik Saydamın 
ıriyasetirrde haftaltk içtimaını ak
ıde~mi;ttir. 

bardıman tayyarelerinin .dtln gece, 
.,101811 ga.rblsındc bulu-

Almanyanın -r ,.. de 
(D c, ·a1111 :sa. 5, :;u. S ) X/X 

Berlln, 17 {A.A.) - D. N. n. bil
diriyor: Yugoslav ordusu bııgUn ıınnt 
21 de şal'tsız olal'ak sll(ıhlarını bı· 

ı·akmı~tır. 

~umi hır ba~~ey.: duşe~ b_ı1r .'!'11- lunan diğer ı.ooo liradan a}Tıdır. 
man ta)'yaresını gorcn gonu lu er 

sevinçle haylkınnışla~dı~; Lı o) n,dra/ ======G==o=.=. =N==o=.=N===s===E=s==ı_:====== 
( Dl' \ unu :::la. 5, :->u. ,. • c = 

~ :l 
'''"• ....... ,,ı•"" 

~li A frikadaki h arekat sahasını gösterir harita 

Muvazene Ve 
Sükun 

Yazan: 
BEIJAT NURİ 
Dedclcrln ha)at ~n güzcl bir 

kaidesi \ ardı : dllç ölnılyecckmlş 
gibi ~alı~ 'l·ar.ın ölecekmiş gibi 
hazır bulun» derlerdi. Bu knldt>yl 
yaşadığımız fen kaliule zamanlara 
fjU şeklide tatbik etmek lazımdır: 
dllr. muharebe olmıyacakmış gibi 
6akln kal '\ c l::ln gücünle meşgul 
ol. ı~akat ~ ıırm 5abah top pııtlıJ ıı

cakmış gibi hazır ve tetik bulum>. 
Devletin ,.e onun her tarafa ya

)·ıtıp kök salmış her nevı teşklllitı· 
nın bugtin yapbğı bundan başka 
bir şey cleğildlr. '\'ekt\letler, daire-

Jer, resmi \ e yarı J'~mi bütlla· 
endiistrl, kUltiır, ticaret, ziraat,l 
banat, halk lıll.llleti , e ba)'ll' 

mfieb cleri nonnaı zamanlan! 
hOJ11en Jıemen yadırgatmıyacaı( 
bir 5iıkQn 'c lntluım içinde çabşl
) orlar. Aclalet '\e kanunlar ulh 'e 
t>iikQn de' rl adalet 'e kanunlan. 
Unttıi. bir bnkıııııı. mildafaanuzla' 
yakın alakası olun \C zamanın 
l'lıenınılJ <'tli tılr kabı sol1lan Jhtı
knr miicndelcsl bile bir ulb hiz
meti gibi işliyor. 

Pakat ~ine bakıyorsunuz. Bu bir 
.-bedı iikOn ho\8sı neşreden ınü

e sesclerin hep inde yarın patlama
' mulıtemrJ lılr harbe karşı ber 

.ey C\"\cldcn düşiınülmll~, hemen 
hiçbir bilJ ük tedbir ihmal cdllme
mlstlr. 1\lrktcıılerde çocuklar çalı· 
şıy~r; kÖ) m çlftl çubuğu ne nfra
şıyor, Anadolu )ollannda şimendi
ferler intizam lle gündelik ııeferle-

(LUtfen •yfa11 çe'YirinQ) 
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İ~tanbulu T erkedecek Olanlar 
için Hazırlıklar Devam Ediyor 

Nasıl Geçti Bir Teşekkür 
Yesilesiyle 

Tuhaf Bir Tesadüf: Ben Kocamın ~ ir «teıekküu oinıdıtl11: 
l!iiiiZ1 Bir ana ölmüt; ı.ızı-t" 

otulları ve damatları cerıaS" 
merasiminde bulunanlara ı•"' 
lede tetd<kür edjyorlar. S.1' 
dını: Ma,..u..ı. dört kız, Jıtf 
otul, dört damat. 

Tarafını da Sevmiştim .... 
\azan evflk HAŞOKÇU 

Telif ve tercüme hakkı tamamile mo.hfuzdur 

-2-

Limanda Bir Komisyon Bu İşle Meşgul Oluyor Halka 
Hareketten İki Gün Evvel Biletleri Verilecek 

- A kızım, hiç bir 9ey bUl&mn· re!le idare ettiği bir nezt.rette kUçUk 
---------~ 

Tanınıadıtını halde, vat.ı" 
dokuz çocuk yetiıtiren, dört ~ 
zını da ayni maksatla b-.1~1 

eden bu hatunun cenuetiııd• 
bulwı.ıunadıiıma hayıa..,dııı> , 
Buıılinün dünya siyaıeti nlifıl1 
ıiyaaetine dayandıiına göre bııl 
Türk anasının, merhınne .ı.ad~ 
verimli olmaıı nekadar anu ed• 
lir bir ıeydir. 

~uıt 9uu(.ı.. w ..... ~~Jb." • .,azınuun ııenuen 1 blr >ta.tipti. S&rJftn, uzunca boylu, ol -, 
r'""-""' vu, Uh .l""Y l)Uj'Un. oıu.unu, lU~ dukça YakLfHdr, ktbar tavıru bir Ha a De . 
~lı.•l\;hllh.:Ullt V••·•ı.t.o.1&;U .ti.USU!' "Vl.U)'V•• gençti. lnirU1Z moda.al l'İY1nlr, 8&4eli• y neması 
t~l.l•'· ge pek lttna ederdi. ti&o&aının ve.ta· 

iaşe T eşkilall 
· - Anuı.;\:ıöıJU, çUnkU crkeklertml· ı Lınaa.n ıonra., a.nneai bir tek oğlu ne 
~ın hııı ......... uuı,Yvruın. ~ımoı karar beraber damadının yanınaa. oturmayı Mayısın ilk Haftasında 

Umumi Şekilde Yapılacak 
Ticaret Ofisi Faaliyete 

Geçti 

U• Bu satırlar, rahmete vet 
\<ı·ı., .• , ., ... ut sonra pıııman oJurıa.r. tercih etmifti, melek huletll bir ka· 
............... • uuu l\<n nıç;ın Ktncitmi bir 1 dındı. Damat Akıl Bey 11efirllklerde 

oldu. 

ı.u ...... ut::ıdo u.lina. bedbaht edeyim; do1a.şır, lsml gibi lkU, muhterem, Kazalarda yapılan hava dene
... ....... .. .. ·•l.:J.tı. .. ~az:mınin ağır çeKen kıymeUi bir adamdı. Son zama.nıa- meleri devam etmektedir. Bu dc-

lııc te~kiliıtına bağlı olarak 
yeniden te,·k.il ed'i!miı olan Tiea~ 
rot Ofüi faaliyetine ba1lam19tır. 
Ofie, Ticaret Vck&.letinden alaca. 
ğı direktifler dahilinde yapılr.cak 
it.hAti.t ve ihracat itlerini idare 
edece~tir. OH.. yeni Valide ha
nında tahıiı cdilmi, olan yeni da
iresindeki haz ~rlikların hitamına 
kadar ş:md;ki bulunduğu Kutlu 
handa kalacaktır. 

Yerinde "Zam 11 Nasıl Olur? 

Bir bayanın tiki.yeti ,,,.i
leıile dün de yaıd1"" 

Bir çok yerlerde evlere, •P~ 
manlara verilen havaııui P 
hafif ıelmektedir. 

\"·l ı.uı .... 1 ~ ıu -m o Od. çok esas u Lah· rında harict l~lerden çekflml~. yük- nemeler bütün kazalart:la ay so• 
~ .. .. " ' '"''J ~ t;vııuuaıa1r. l::lu bı~ok· sek dahUt memuriyetlerde dolaşıyor· nuna. kadar bitirilmiş olacakıtır. 
h•• ......... u. u.1 .su.yuabilır. Daha aogru- du. j Ayın 25 inci günü saat 14 te Fa-

' ttu. uu ta1tt) u kadar beklenılmez bir ~\kıl Beyin efl pek gençll&inde öl- _ fhte deneme yapılacaktır. 
4..bııld.JIUJ. o.alt ıct buna dair hiç bir 1nU.,tü. Kocaıma iki ıuzcı kız bırak- Bu denemeler bittikten sonra 
ıau ııu yok. blzın belki bu buaust& mr~tı. Efini çok seven Akıl Bey, bir umwni deneme mayısın Hk hafta_ 

~ ı.tlt1ı.i\.tnı;t; vardır. Blzde genç blr kadın daha evlenmemif, kendi saadetini ÇO- sında yapıla<:aktır. 
r e\•Jeıımege ldeıa mecbur sayılır. Ben cuklarının varlığında aramıştı. Mül- ----0•---

Havaııaıi ıirketleri Beledi~' 
ye müracaat ederek tarifelerİfl' 
zam istemiı, Belediye de bu ıı· 
lebi • çok isabet • reddetn>it· · «·' uu ,arta rIAyet etmı~ olmak için kiye mektebinden aldığı karibiA!f. ,a Kadın Biletçiler 

•' ızdtvacı kabul etmeliyim. hadetnarnesini entfteene temuıa.rı ıa 
Kaymakamlar bundan evvel V r. linin batkanlığı 

bir top Iantıda 
altında yapılan Havaııazi ıirketleri t&rifel•"' 

ne zam peıinde kop.caklartı>'. 
evlere, aparlımanlara verdil<I~ 
havara:ıine .:zam» ebeler çv;. 
yerinde olur. Zira jp]ilc gibi ~ 

.A.nnenıln yUzU gUldU: ye.sinde biraz yaldızlamış,, oldukça i- ~küdar . Kadıköy Halk tram . 
vav·ları idaresin~n hizmete aldıiı 
ilk kadın biletçiler <:vve.ki gün
den itibaren stajiyer olarak ser~ 
vise çfkarılm1~lardır. Numaralı 
kasketler~ parlak düğmeli eaket. 
]erile gözlere çarpan bu kıoa çak
lı ve eteklikli bilelç.i namzetler~ 
arabalarda ciddi ve- vekarlı bir 
eda ile erkek meslekdaşlarına re. 
fak4t etmekte, imdilik servıs.ın 
inceliklerini öğrenm~ktedirler. 

lstanbulu kendi arzuıile terke
decek olanların kaza kaymakam. 
hklarına verdikleri beyannameler 
iki gündenh1!ri V.i.layette kaza 
ka;>~:nakamla.rının i~tirakile yapı
lan toplantıda toık:k ve tasnif 
edilmdcıtcdir. 

cak emre göre nakil ba,layacak
tır . 

Bir Şoför Elektrik Cereyanı 

ile Kömür Haline Geldi 

Dün s"bah Üeküdarda. bir şo· 
förün feci bir surette ölümile ne· 

tieelenen bir kaza olmu,tur. 

~ Elbette, dedi. O da kimi tste.se yi franınzca da öğrenmişti. Canı ts
iı.lmazdıt Teyzesine ,1mdiki kızlardan tedikçe ara sıra da hukuk mektebine 

Kaymakamlıklara verilen be· 
yanname numaralarına göre, hal .. 
ka hareket.ten iki gün evvel bi
letleri veritecektir. Vapur ve tren 
lerde'ki mevkl meseleleri üzerin
de henüz bir karar verilmiş de
ğildir. Bununla ıimandaki komis. 

yon ·meşgul olmak·tadır. 

pek. korktuğunu söylemiş. Hakkı yok devam ediyordu. . it' 
r.levde herkes kahve dahi pıı 

f ınu ? Aklı bafında e\ini 8cven kaç Akfl Bey, Boğazic;:lnde bizim yalı mekte güçlük çekiyor. 
t kadın var? Sen de o kadar eeyahat komşumuz idi. Kayın valdeelle ve kız 
l :-eversin . Onunla. evlenirsen bol bol larile pek iyi görüşUrdUk. ü.küdarda Atikvalideçe~mesj 

~okağında ikamet eden müteah· 
hit Vahdet adında bir zat, ev .,. 
yasını diğer bir mahalle ta,ıtmak 

üzere bir kamyon kiralam1'tır. 

Kam·vonun şoförü Ali ile muavi

ni Hüseyin. dün. ıabah mezkUr 
eve gelmiş ve eşyaları içeriden a

lıp kamyona yüklemeğe batla· 
mıflardır. Bir aralık demir bir 
karyolayı merdivenlerden indir· 
d':kleri aırada karyola, açık bulu. 
nan bir elektrik telin., dcıkunımu.ı 
ve kını.tak huıl olmuflur. Şoför 
Ali o anda kömür halino 11elerek 
öimüf ve mua.vini. Hüseyin de 
kendini bilmiyecek bir ha.ide Nü. 
munc ha.ta~'\ ıe aöt.i.iırühnüftür. 

Açıkgöz Karga 
dünyayı dola.tıraın ifte... Bir gUn bizim el işleri hocamız 

Tunif itinin bu ak9ama kadar 
ikmal edileceii kuvvetle ümit 
edilmektedir. Limanlarda kuru
lan bir komie.yon da bu nakil i~
leri üzerinde çalıtrrıaktadır. Bü
tün hazırlıkla.r ikmal edild::.ten 
aonra bir rapor halinde vaz.iyet 
AnJcarr.ya bildirilecek ve alına· 

H ikmot F eTidun «ner•~ 
La F ontaine'in o , 

karıralan ?• diye soruyor. fi• 
kiı<aten kr.lmadt onlar.- ir 

Işte bu nokta bana pek cazip gö· Madam Mart vasıtasile bent geıtn O· 

rnnUyordu. Bende ıeya.hat etmek ve larak l!!tedikleri zaman tıpkı bugUn 
her feyi görmek, bilmek merakı, ço- Nejat Nazmiye verdiğim gibi tJerhal 
cukluğurndanberi ruhumun derin bir cpeki• deml\'f.im. İzdivacımrn dJŞ yU
Jhtıyacıdır. O halde? zU !ena değildi. Hariçten görtlnll.ı/ 

Muharrirlerinıizden biri, dün 
lbu bayan.la?dan ikisile görü,müş· 
tür. Bımlardan- b.iri: 

Deniz na~liyatının muntazam 

biı· şekilde yapı!ması iç in Devlet 
Denizyolları Umum Müdürü bu 

iş üzerinde bizzat çalı~aktadır. 

Zamane ıkargalarından ~ ,. 
ağzma bir peynir almıf, bir ~~ 
cın dalma tlinemİ.J. Bunu 110 ~ 
bir tilki ağacın dibine gel• 

• halde bu işin olması benim ar- itibarile kocamı da beğenmlftim. 
sunia ve mentaatiıne uygun görünü- Madam Mart, ahlAkını çok methe
,ordu. Evlilikte bir kere daha talii· diyordu: cYalnız bir 'eyden korku
ıni tecrübe etmek istedim: yorum, diyordu. Pek yeril flklrltdir, 

- Bu kıyafetle tramva.ylarda 
görünüşümüz bir k1&1m hal'k tara_ 
fından tabii olarak kanıılandı Vilayetlerin Lastik ihtiyacı Fırınların Hamur Ekmek 

Çıkardıkları için Kontrol 

Belediye lktısat müdü·rlüğü fı· 

dil dökmeğe baflamış: er 
- A benim güzel karı• lıI 

ğım. Senin ne güzel bir ıeJ ııı 
vardn- ! Ne olur, ıöyle bi" ~1" 
söyle de sesinin letafetile rıı<' 

- Peki, dedim, kabul ediyorum. belki ailenizin hOfuna gitmez.> 
amma yadır11ayıp ta taa~cüple T es bit Ediliyor Teyze hanımefendiye ne vakit cevap 

vereceksiniz? 
- Bir iki gün sonra ziyaretini la· 

':leye giderim muva.!ık cevabını da 

Halbuki benlm rUyalarırnda yeni 
fiktrll bir koca vardı. Ananeleri kı
racr.k, yepyeni fikirli, .. ııe açık bir 
emniyete dayanır, ıağlam bir yuva 

yüzlerini ktrıftıra.ntaa, hayretle 

!ayım! ir 

«ötürürUm. Sıdıka Hanımefendi bu kuracak, becerikll blr koca ... Bu ku

9'Özl.erini açanlar da 0-.~madı değil. Simdiye kadar Mıntaka Tica
Kendi heıea.bıma, jl'Qle bir güçlük ret mi.iıdüriüğünde tevziatı ya
gÖTmedim. Bir iki gün içinde bi- pılmak.ta olan oLomobil 18.st!'"le
let kutusunu kıoltuklayap i~e baş- rinin badt"ma Ticaret Vcki.letin

rulacak aaflam ve yent yuvay& ne- hyacaıimu $anıyorum. de temerküz ct..lirilmcsi a]Rkadar
te ve ,.Uzelllk verebilmek tçln bUtUn Demiş, diğeri de biletıçi\fkten larc! karar altına alın'-lll~lrr. Ti
kuvvetim! •arfetmefe aıımetmifUm. ziyade gözünün vafinanlılota ol- caret Vekaleti, her v•lfıyclin las-

rın.larda hamur ekmekler Ü'Zerin
deki kontrollarına devam et.mek
tedir. 

Karga, gagaıındaki pe;J ı:. 
mi bacağının .arasına sıkııtt 1 

tan aonra fU cevabı vern1İf 1 ·~I 
- Zahmetin bota gitıi tı , 

cevaba pek sevinecektir. Seni çok se
,,.iyor. Onun kanaatince ~izin evlen· 
meniz Part~te oıacaknıı~. cNejat Naz 

miye şu arahk lstanbula gelmek için 
izin vermezler> dtyor. Zaten İsveç 
•e!aretı başkf.tlpllğlne tayin edileli 
Uç ay olmuf. Gitmeden evvel bize de 
gelip veda etmedi mi? Demek daha 
o vakitten fikrinde varmıı;a, ama belli 
etmemı.,. 

- Demek ki, ben de buradan Pa
ril'le gideceğlm. Orada mı yerleşece· 
ğlz? 

- O halde Pcırise bu benim ikinci 
atyahatım olacak. 

- Evet, öyle diyor. Nejat Nazmi· 
nln Plft'ise gelmesi daha kolay olur

mu~. 

Sonra Pariste onların bir akraba· 
lan var ya: Nermin Hanmı .• Nik&h~ 
c.a Nermin Hanımın da bulunmasını 
Nejat Nazmi çok tstıyormu,. 

- Bu gayet iyi bir fikir ... Nermin\ 
ben de çok severim. Parise gidersem 
o benim hakiki bir kardeşim olur. 

- Gördün mü. bak. ne iyi? .. Böy
le istekli o1a.n bir şeyde ln~allah ha
yır da vardır. 

Ben tekrar yukarı odamfl çıktığım 
zaman, anneme derhal muvafık ce
vap verdiğimden hiç pl'1J]an değil· 

dim. Mademki nasıl olsa evlenecek
tim, o halde se\.·dlğim bir aile içine 
karışmak elbette iyi bir tali eseri f. 

dl. 
Tuhaf bir tesadut ama, ben eski 

kocamm tarafını da çok sevmiştim . 

Hele görUmcemin aileai ve çocukla
rlle aramızda karşılıklı ve derin bir 
sevgi ve h&ll devam eden blr dost
luk vardı. Fakat bütün bu sevgiler 
neticeyi değl,tıremedl. Sevgi bahsin· 
de kocamın da beni eevdiğine hiç 
'1iphem yoktu. Fakat ananelerin o 
kadar kurbanı olan ve mutlaka ye· 
rinde saymak iıtiyen bir ruhu var
dı ki, benim daima ileri yürümek ts
tıyen Asi ruhumla imtizaç edemiyor
du. lst&nbulun tarihe karı,mı.ş bil· 
VUk ailelerinden birinin çocuklann
dandr. Evlendiğimiz zaman ancak 
yirmi üç y ... ında vardr. lkinci Mııiı
mut devrinde ceddinin büyük bır fe-

r1nl yapıyor. Fakat biraz dikkat 
edince g'ôröyonunuı; ki yann Jsttk
JiUlmJzJ ılll.hla. mlldalaa mecburi
yetinde kalınak bu bit.im \çln bir 
baskın olmıyacaldtr ve de'\·let hiz
metlerinin heP"l bir muntazam el· 
haz halinde faaJtyete g~N.-ktlr. 

llullsa devlet ml\eH~lrrlnln bu 
nazik zamandaki vaziyeti emniyet 
·erici blr muvazene ve Ahenk vazı

yetidir. 
Ancak bu kıifl detlldir. Devletin 

temel ~ı otaıo. halk tabaka8Jnda.: 
sen, ben, o bütün fertlerde de ayni 
muvazene ve si1Jct\n ruhunun mut
laka yaşarnaor !Azrmdtr. 

Tertemiz: Anadolu ka&aba \·e köy
ler! irin me9Cle yoktur. Fakat t~ln• 

Kocam bize iç ,.uveylıi felm!fU. dlığunu söylem~ ve bunu men· tik ih t iyacım dah a şimdi<l en tes· 
Evlendiğimizden bir kaç &1ln sonra, faabll bir opor gibi telakki ettiği- bit ett;r;rıliş bulunmaktadl'I'. Bu 

1 1 sebeple, 'tanbul çin evvelce 
mutat olan aUe zfyaretıerine b .. la· ni i i.ve ey; emiştir. 

Eikme:k·1crin hamur çıkışının fı
rıncıların ekrrneii hamurdan çek
me] r'nin s bep olduğu anla•ıl

l"" "" 'ır. Ve bunun içindir ki ~k
mekler fazla pi,irilmekted ir. Te
"ebbütiin tam on~a!J için kontrol
lar eıkiaştırılmlfıhr. 

Ü•kiidar Müddeiumumiliği vak 
aya el koyarak t&hkikata başla. 
mışt•r. 

kardet1 L.. Fontaine'İn o ~· 
bur hikayesini ben de bilirİI"_;~ 

Yirminci asır bu, ,aka dn 
Kör!<:~ 

mJftık. Fakat kocam benimle bera.. ======="======== r-..Iıntaka T:caret müdürlüğü tara-

G 1 

fı .. ıdan tanzim edilmiş ola.n li~te Kira ihtikarı 
Kuru Bakla ihracı için Lisa~s 

Müsaadesi Geldi 
ber sokafa çıkmak iıtemıyordu. Ben •• ç 1 
bermutat annemin bizde oturan lhU. oze arpan ar Üzerine ~·mdilck bir muamele ya. 

y-·lmavacak ve tevziat için Veki
yar dad:ısını beraber alıyor, onunla 

----<>----
Hava gazı Şirketi Tekrar 

Zam T elebinde Bulundu 
Bir okuyucwnu:ı;, ArıbaOem 

ve Çamhca taraflarındaki klrahk 
kö'k ıahlplerının lhtlkAr ve in• 
!iafsızhkJarı hakkında dlin \.·trdl
ğlnılz haberleri teyldt>n, telefonla 
aynen ,unları &öylenli,tir: 

. tfl~ P~zarlık Yasak l..tten gelecek emre intizar olu-bu ziyaretlere gidiyordum. Gittiği· g 

1 1 rd D 
v.I "? nacaK.tır. 

Almanyaya ihraç cdilm<11 
1 ~ karrer bulunan kuru ı:,ıı.kll ',< 

ait liaan• Vekiılı:'lten gclınİJ ;il' 
ihracat hazırlıJdarına g•çılıll ~ 
Fiyatlan üzerinde alakadar~ 
mutabakat hasıl olmus bul t 
derilerin de sevkine b&§lan•'~ 
hr .. Gerek baklalar ve ge~jı 
derıler Karadeniz ve T unıı ) 
ıönderilecektir. 

m Z yere e kocamla bu!UfUYOrduk, egı mı.•• -<t--- Havagazi şirketlerin1n bazı se-
lki Manavın Dükkanı bepler ileri sürerek tarifelerine Bir gün tesadüfen eve dönmek i- Sirkeci, EmtnönU iskeleleri lle 

çln son vapurdan ayni zamanda. çık- Kadıköy, tJskUdar ,.e diğer Ana.- Üc; Gün Kapatıldı zam yapılması talebinde lbulun. 
mıftık. Bozuk rıhtımlarda bize yolu dolu sahlllerl arasında lşliyen Pazarlrk_şız satı!j kanununa ay· duklarını ve Belcd;yenin de bu 

kırı haıek.etten dıolayı Şi Jide Er· hususta teıklklere bafladığını ge-aydınlatmak için bizim bahçıvan Şa- 8andalcdar, bllhas'Ja şu son gün~ 
çenlerde yaZimıttrk. Öğı endiği· 

«- Şln1cllyc kadar seneliği lkl 
yi.iı liraya verllen bir köşkUn altı 
ayhğına altı yüz elli lira t&tenUdl
~inl yazıyonunuz 't •• Bu habere 
ben de ba,rmdan l'eçen bir "·aka
JI 1111,·e etı11ek isterln1. Bu aa
bah Gö.ıtepede altı ayhğını, pa· 
zarlıkla dört yllz elli lira.ya tut-

ban ağa, jkl mumlu fenerle bizi iı- lerde karşı tarata yUk naklet· 
gene:kon sokağı.n .da 5 5 numarada 

keleden kar,ıtamış, önUmUze dllf- tlrecek mUşterUerden fok yUk-
V 

· ı. mize göre, yapılan tct!cikler ne-

' 

manav Agopla a.» .. onağı cad-
mu~. yalıya götUril)"Ordu. sek Ucret btemektedtrler. Bunu 

G 1 
ticesindc, i~ntlen zammı icap 

desinde manav Ha.san Ü ün dük b 1 _.. _, etıtiTecck sebeplerin varit u un-
kanlarmın üç gün miiıadetle ka-., - madıg" ı görülmü~ ve ~lrket.lere ret 

Çar,ıyr geçtikten sonra nhtnnl&r· btr vatandaştan öğrendik. Key-
dan yUrUl'ken kalın peçemt biraz kal fl7etl diln telefonla mıntaka Ll- panmasına karar verı.mı~tir. 

3 cevabı veril-mittir, TAKVİM dırdun . Taşlardan ayafım kayıp de- man ttlaliflne blldJrdlk ve şu Bundan ba~ka 2 esnafa daha 
nlze dUşmekten korkuyordum. malOm&tı f'dlndlk: muhtelif para cezaları keı:lmi"litir. Bunun üzer:ne Belediye Reis- 18 XİSA:-< Dil Kocam bir kaç adını uzaktan ken- «Bu sandal<'ılar hiçbir tarif~ ---<>- liği iklnci bir müracaat kar~ıeın- tuğum ve ııey Yermek !iUtetlle 

23 Nisan Çocuk ve Hakimi- da kalnu~ıır. Yapılan bu talepte, CnfA (. di kendine gidiyordu. Yalıya girip te ye tAbl dtllldJr. fıijkelelerde bu-
havagazi abonel•rinin azaadığı bağlandrj[mı bir köşkün salılbl, AY: 4 • GtlN: 108. Kaeını! l ; odamızda karşı kar,ıya geldiğimiz lunan kı1hyalarının nl"zaretıerl 

yeti Milliye Bayramına b·ildirilmc' ve rağ'bete medar ol- ak,...,. üzeri benden •ekiz yüz RVMI: JS57 - stsA:-<: JI zaman bana gayet ciddt bir neza- altında. il<'retlcrinl pazarhkla. 
Hazırlık mak üzere tcsi"at masıraflarının elll llra lste:mek ve verdlllm peyi lllCRI: 1360 - JtebJUJe\-\·t"f: 1 , ketle: kl"ntllleri tayin edPrler.» 

Bugün Vi.liyette bir toplantı ucuzlatrlma&Jna müsaade ietcnil- iade ehnek glbl bir l'&rabet gös- VAKİT ı:EV~'\Ll ı;zı\~ 1 

- Rica ederim, hanımcığım, sakın Hayretlf'r i('lnde kaldık \·e ken~ 
bir daha sokakta yüzünüzü açmayın, dl kendimize mırıldan<lık: yıpıJ.ank 2 3 niaa.n Çocuk ve Ha. m~tir. Bu talep te etraflı bir au· terdi. Rica •derim bunu da yazı- -----; 
dedi. Bir kanun Ue her sahada rneın- kimiyeti MJliye bayramı progra. rc:rte tetkik edilecektir. nıZ.• GÜNEŞ 6.17 JOı 

mı te bit edilccokt.ir. Bayramın Malzom•nin b-0! zamanında ö"LE.· ~.:ı' ~ YUzUmU sokakta ru:madım. Ka
ranlıkta rıhtımda dUşmemek için bi
raz peçem\ kaldırdnn, b.,ka tilrlU 
nuıl yUrUyeblllrdlm? 

- Evet ama, benim böyle feylere 
tahammülüm yok. Kendini%1 buna a
lıftırınalısmız. 

O günd:en itibaren kocam evde bu
lunduğu zamanlarda. kendiBlle mü
nakaşamız, kadınlann kocalarına 

kör körüne ıtaata mecbur olup ol
madıklarına aitti. Diyordu ki: 

- Hayat bizde böyle kuru1muftur . 
Onu biz bozamayız. Her millet ana
nelerini olduğu gibi muhafaza etme

ıı ... 
Buna misal olarak Çinlileri ve Ja

ponların muhatazakA.rlık sayesinde 
elde ettikleri terakkileri gösteriyor· 

du. 
(Arbaı yar) 

de in anın (e,ldl yaşıyoo büyük 
,eııırıer tc;-ln dikkatli ohnahyız. 

BUyllk ~elılrlerln garip bir pelkolo
jisl "·ardır ve her türJU heyecanın 
oraJarda sirayeti kolay olur. Ba
karsınız iyi bir haber havada uı

zunıundan fazla. bir Umlt dalgaı,ı 

yapar; bir başka. bo.ber sebepelz bir 
korku ve heyecana &ebep olur. Bl-ze 
1A.zm1 olan ne bu: ne de ötekldJr. 
Rlnlr bozuktutu denen hastahlt 
ınevdana ~tiren ,ey rnhların mllte 
tnadty~n müfrit ümitler '\·e korku: 
lar •ra..11;1nda bocalarnasıdır. Jler 
birimiz nıhlarrmrz ve hareketltrl
mltl ilevlet.t.e cördtlfümtu; muvaze
nell sUktına. ayar etmeUylz. 

REŞAT NURi 

nn bulundnpnu blldlğlmlz pa

zarlık u!ııulU iskele undalcdarına 
ne i(>in mUbah bırakıldı acaba! .• 

GEZENER 

Okuyucunauzun bu Uıb u l3,l t rı ı>' ı 
bu sene daha parlak bir ıekilde teeisat masraflarında tenzilat amı• tK!ND!: rn.r.o "',o 
olmaaı için çalı.şılmaktad1r. Ayni yapma9a yana'1Tlıyan ~irıkederın lhttkirın da önlcnmeelni rica ile AKŞAM: 19,52 1%•' 
günde lstanbuldaki inşaatı bitiri- bu yeni tekliflerinin, ali.kadarlar lkllf& ediyoruz. YATSI: 21.28 ;·~ 
len bütün çoc11k bahçelerinin de üzerinıde pe'k te iyi tes.irler bıl"Bk· \ "'-------------.11 İMSAK: 4,28 _;;.,-' 
kü9at reşmi yapılacaktır. madığ< oöyJenilmekı.edıır. 1-----------,,,/ 

;b~l:ç"":klm::::.:ey~e:-ıb~l~r":,.~y;".sö:·~y~Je~m::e:d7ıım::•-:•:on:u~b::lr~~======::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-!!'!!!!!'!!!::"";";"!!'!!!.,!.~:"'"'".,.':""~~~~:-:"::".~t-' hakkı var. Fakat sizin yanınızda. bunu 
dah& klmse bulamaz. Bahklar yedi. Geri o o 
gelemez.» z N T mamalıydı. ı' 

Ben'ln mttzup Ben'ln !!özleri birer birer A;c 3c;1:8~e::::e::;:e:~n~:~;y::~ 
hatınnta. geliyordu. Be-n biliyordu. Btn gör .. l\lendllUe :rüı.Unü siliyordu. ~ 
mli,tü. Acalp aptal kafa'Olle bUtUn bunlara JP' .. 
,ahit oımu,ıu. O gece ormanda sal<h idl Yazan: Oafne du Maurier - 84- Çeviren: Rezzan A. E. Yalman - t~ecek bir ''Y nrinl•, dly~ mırıl "1,r 
1'1akslmln kotraya bir ~Y ta,ıdıtını ve son- Frank odadan c:ıktı. ili~ kfn1se konu~oı ,,al'_ 
1'& sandalla yaJnız geldlA'lnJ rönnU,tU. du. Biraz sonra Frank, ellnde ,·ıski ''" ~ 

YftzUntde renk kalmanuştı. Olduğunı yer.. men c.'e\'ap ,·t-rdl. olacak. Sade 0 da değil. Frank'ıo bana. hıncı olarak geldi, :f'aveU'e bardağı u.ıattı. l~_.J 
d 

_ Tabii olur, ı-~rank uı:aklardan blrlslne ,·ar. Rebeka. ona. yüz ,·ermedi. lhtap ge· bl d •ı :;ı,ı:P" · e yıfıhp kaldım. su~am'' r hayvan gibi l<:tl. Bar •~ 
- Bu ch:ardn. ya.,,ıyan hlr aptal adan1 tı:ö)·Jeylniz; de gidip onu bulop getınlo, zlntlsl eı.naınnd& bir şeyler olam ldJ. Fa.- Köturu,u tlrkln ve hay\:anf Jdl. DLld ,.,r 

d 1
_ Frank tereddlit edl)·or. Ya.11 gözle bana kat bil drfa talllnJz belki daha vaver olur. d bit .,... ,·ardır. iter za.man en~ kenarında. dolta.fır '1 acayip bir ~kil alıyordu. ('f'ne&in ~ "14.1*' 

Rebekayı ıörmeğe geldiğim zaman ouu hep bakıyordu. l\fak!ilm slnJrleodl "e: Bu ikln<·I ztvce bayıldıfı ı.amaıı alı.in kolla- mııı leke \.·ardı. Bu 'lakl'llmln "urJllO~ ı:.oıJfl 
- Haydi Frank söytedlğlml yapımı. Bu rınızın arru.100. di\,Uyor. Koea9ı mahk<km ot- ~ -ıp u ·" oralarda görürdüm. Sıcak gecelerde deniz ,..u yer idi. l\tak1'1m tekrar pent"rrew 1 ~ııtv-kenarındakl kum aJda )'atardı. Ben aptaldır. ı,ı arhk bltlnnek lAzrm. duktan ~onra size daha ~ok 1httyacı oıa.. glhnl,tl. Albay Jullyan'a bakhnı. V ,,_Jr 

Kendi kendine gördUklerinl haber \.·ereınr.ı. Frank odadan ~ıklt. l\fidemde hl settlğlm <·aktır değil ınl Frank?' "fakabne bakıyordu. Gartıı. k~kln bird rV' 
Fakat ben onu söyletirim eğer o gece bir o garip ağrı tekrar ba..ı:ladı. Bir kaç daklka O kadar çabuk bir ı,eyJer oldu ki anla.ya- şı vardr. Kalbim hızla ('arpma~a. ba.~1• " 

bonra ).<~rank C'Crl geldi: d •ı-"•lnı b! h k ' ~yler (ördliyse mutlaka anJatır. Görmü.' ına m1. i.• U-l'o· - r are et yaptr. Favell bay yine )Jak~lmr- bakıyordu-: ff' 
olnıuına da tok ihtimal \.·ar. - Gönderdim. 1-Iatta benim otomobille git- sendeledi ,.e yere yuvarlandı. l\fakslm yanın- Acaba. bu şUphe1ennH'jte bar.:lndıf•~~·ıJtdı> 

_Bu adam kimdir! tı. Eğer Ben'l bulurıııa on dakikaya. "·arnıaz da ayakta. duruyordu. Ben çok fena olmu,.. alA.mettlt 1'1ak"ilm kendtı;tnt görpı ~ı ,< 
Frank ?\taksime bakarak ee,·ap "·erdl: buradadırlar. twn. \IaksJmtn Faven•t dövmesi beni fok sık Yafmura bakıyordu. l:"lne yağnıtJr ;~tııı' ı: 
- Ben aptalchr. Anadan doğma. mct·zuıl- - llutıaka onu bula<'aklardır. Görecek- nuştr. Bunu blhnemeğl, g6rmemi' olmayı irl damlalarla yağıydrdo. GürültU§U oıt,., 

tur. :Se !ılÖ~ledltlnl bitemez. Bu B<lam biı.lm binlı: onu na~ıl ~ö)·tet~eğhn. tercih ederdim. dııyı dolduruyordu. l'avell, \.J<jkt)·i •011~1 rt1'JI 
kJyllUrrden birisinin oğludnr. 1\faksln1e bakarak gülüyordu. Kıpkırnn1.r Albay JuJlyan bir şey bÖylenliyor<lu. YUıU clar itti. Bardağı nla~anın uzrrınc t'ııı· 

- Ne olur'.' Gözleri görüyor ya .•• Elbette idi. Jlrye<'andan t('rllyordu. Alnında kdfük a.,ık idi. Onlara arka~ını Ç°f'\.'lrcll. Bana doğ· Soluk soloka tdl, hl~hlrimlt:e b;ı.t;.nıı)" rt'j/ 
bir ~yler gürdüyse p.;öyllye<"<'ktlr. Sorctuğum ter dan1Jalarr \.·ardı. Blr "lgara. daha l'&ktı. ru gelerf'k ya\·~& bölle söyledi: Biti5lk odada. telefon çaldı. ı:r11. 11:,, ,ıı• 
suallere ya evet, ,·eya. hayır de!Se kıifl .. ı,ı. - Burada, l\.landerl<"y'de hC'rkf"~ ne ka.dar - Slz ;\-ukarı <:tk"aruz dalın. i)·i ola.eak. 'erdi. Biraz &onra odaya geldi ,·rı ,\.I • 
nize gehniyor dl"ğU mi'.' :Sefslnize lthnad1n1z biriblrlne bnğlT. lliç kimse haı;kasını elcı Ben bat;ımı :,aUıyarak <t.lıa.)-ır, hayır» de- liyan'a: .1 ·ctt~ırJ" 
,tok ta ondan tstemlyol'8unuz. "'erıniyor. J-Jı'lkim bile bu çete)-e dahil. Genç din1. - Kızınız- yemt.'ğc gelip gelııtl) 

_ Bu adamı bulup sualler son,ak olmaz zevceyi tabii maz.ur göret•eğlz. Bir kadın ko~ - Fakat bu adanı ne yaptıtını bilnıJyor. bOruyor, dodi. .,,.,,... 
mı~ ca.'tı ale3·htn<le nasıl buJunablllrT Frank ta l\tünuebetslz bir fJey söyllyebUlr. Bu gördü- Albay sinirli blr ta,·ırla. elini ~·~ 1 

Bu b<izlerl Albay .. öyleml5tl. l\fakstnı he- ekmek parasını kaybetmemek için o tara.fir j'UoUz rnanzora. do. gUzel değildi. Kocanızın (.\.rlJl."1 ,s,r 
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Harp Vaziyeti 1 

Yazan 

ibıu BiRAN 
Emekli Kurmay Subaya 

libyada: 

General \\'a,·eJI, Mmr hu<ludua
<la bulunan Alman - ttalyan mo
ıörlll blrllklerlnJ yeni bir meydaa 
ftluharebe&ue maflO.p ,.e imha et-
10ek i~n hazırlıia ba~laımştır. Bo 
llaıırlık ıo;fnıdUd halde "U iki eaasa d • ., 
8Y•nnıaktadır: 

l - Alman - ttatyan motörlü 
blrllkJerlnJ l'obruk • l\lerısa Mat
fUJı •ra&ındak( nııntakada önce 
Yıpratmak, 

2 - Bu kuHetlerln donanma Ue 
den1ı irtibatını ket1mek. 

Bu lınırlık iki gundenberi baı;-1 • 
&ını, bulunuyor; Alnıaıı - İtalyan 

taarruzu iki gündür bir karıı: iler· 
leıneıniıttlr: bundan ba~ka Skilya
dan Trabluııgarba gitmekte olan 
hlınayeıı bir düşman kartleı>i 15 
111"8nda İngiliz donanmaı;ı tarafın. 
dan fnıha edilmlııtlr. S İtalyan 
t • 
orp(do u ile c; nakliye gemlıti ba-
tırııınış, lngillz donanmaı-ı. bir 
kııl\aUir kaibetmlştır. Batırılan 
6 İtalyan kenıislnln ikisi ınotörlü 
'•ı.ıta, birl~l cephane n ikh>i as
ker ile yüklü bulunuyordu. 
Şu halde Alman • İtalyan hlr

liktuı l\lıı.ır hududunda münferit 
kalrnı,ıardır; ~nlz irtibatı keı;U
ınt,tlr; ikmal ihtiyacını ancak ha
'• kun·etıerlle temin edeblle<'t"k
tır. Alnıan • Ualvan birliklerinin il . 
ertsinde taarruz lı;ln ttığınak 

ltlınt&ka1o1 e;e~llen mütahkc.-ın bir 
rtıevkı , e gerhılndn mukavemet 
'den htr Tobruk kaleı.l ,·ardır. Bu 
'a.ıı~et \e şartlar içinde Alman • 
ltaıyan birliklerinin Sü\·eyş kana
lına taarruza ıetmesi , ·e bir mey
~ lrlnharebetıl kazan11taııı artık 
~ '9ıak bir OatlAlaldir. 

'<u9os1av Cephelerinde: 
-------------------:---.\ r tık l'UA'O!llaV ordularının Yu-
::- • lnınız kunetlerUe blrleıtm~ 

rı ihtimali kalmamıştır. Bir ta
tarı. thartanmıı, bir hareklt plı\
llılla göre taarruz eden üstün Al
ltıan Orduları, dtter tarafta m~tc
~ bir harekat plı\nı olmıyan ,.e 
ıı_, bin ınüstakll hareket eden ı:a
)"lf l'ugoı.ıa,· orduları ,·ardır. S. c-U 
0'•hınun cenupta U&trumca ,·adl
'1-de ı.Uratle çekilmek suretlle 
~Mıfı hatayı, şimalde 4. rü ordu 

''filen tekrar etmlıttl.r. Bu ordu 
'litatıe tekUdlğl lçla Alman mo
torlıı birlikleri Saray-Bosna~·a glr
"'1ştır. İtalyanlar da Zara ,.e Slbc

~llc llıertnden Moııtad'a doğru iter· 
trıı~tedlrler. Yani Yugoslav or-
11111•tı ~arkta muka\·emet edrrken 

'bııau rarblden \'e ıarptan gerile

~ tatnaınue ihata edilmiş nzlye-
e dli't1tıü1Jlerdlr. 
l'ugo11ıav ordularının yapablle

~kler1 
11 Şey, dağlık araz:lden iııtlfa-

e ttlerek kahramanca dayanmak, 
'>ay 
\i ıf oldukları muhakkak otan ,.e 

ıı:'t&d·a doğru ilerlemek iııtıyen 
tı Yan kollarına taarruz etnıek-

r. l'uıoıııa,· orduları, Yunan • ln
rtltı 
.\Jnıa0rduları lehine olarak üzerine 
bit n orduları çekmdde büyUk 
, llJ Cörınü~tür. Bu vazifeye de-
"nctaıı 'aZ&'~me!ll Yunan - tn

tltıı 
.... cepheıılnde beklenen meydan 
··•111ıar 
tıı etıesı baknnından doğru de-
~lr. İt•ap e•ler&e, daha küçük 

bttt Plara ayrılarak çete nıubare-
l' tbıtı de,·am edecektir. 

,... llgo la, Jar mağJCıp olurlar&&, 
-... ,rı11 ~ ınaf lCıblyetı. Alnıanların 

tır ' 11•den elbette şerefli olat'ak· 

~DE 
ı..... llııaıı • tngUlz kunetlerl, ileri 
~''lll 
ııı._ t.hııye rttlkten ı;onra Al· 
()ıbıı 0tduııu büy lik kııınılarlle 

~ c!atı • Karakarye • Kearlye 
t~ hattına llerleml~ ,.e ileri kı
litt tı a1>1l müdafaa me\'zllnln 
,._: 1'a.rakollarllc muharebe tema-

"-~lamıştır. 
ltırı, lnüdafaa nıenllnl yarmak 
tl!ıtt .\ırnanların Yugosla,·yada 

>an ,, eden harekltın netlceııılni 
\'llt 'lıtıkıeınlyeceklerl anlaşılıyor; 
tlııt otı.,. ordularının Yunan - tn

"'-ıı lc\a\'\etterlle blrle.şmelerl lbtl· 
\>""-ı. lt&inı&dığından, Almanların 
~ !nrııız mevzllne yakında 
tlttlt başlamuı bekleneblllr. 
~ t tı tabının ettitlmlz ,·~hile, 
lla..._ ._rtuaın demlryolu ,.e İnce 
~ı,11 "•diıl hıtlkanıetlertnde ya

lııttııt 1 
tok nıuhtemeldlr. Yunan -

"t llılldafaatıının ihtiyatları 

t....... ~'"•h ''llııı 'e merkez gerllt'rlnde 
)''t, ~htlpt <•imalıdır. l\lu,-.ffakı· 
~ 'e motörlü blrllklerl ta
'I ı._ tahrip ,.e imha için buı;u-

tıt\tı "• 'l.o1tıbardıman filolar• lh· 
•hııahtımeııtne tıağhdır. 

Futbolümüzün Başlrna Derdi 
Hakem Meselesidir 

Hakem İşinin Halli T ~şkilatın 
Başlıca Vazifesi Olmalıdır 

nuyor. 
Maçın hakemi, Uç gün ~vveı 

herhangi 'bir se'beple maçı ıdare 
edemiyoeceğini bil!1ir\diği.,. h~ld~ 
Futıbol Ajanı, Ha'kem Komıtesı 
BaŞkanı 'bir tedbir almak yoluna 
bile gidmiyor. Diğer taraftan İs· 
tanbulspor • Beşikta~ maçının 
hakemi. bölgeye haber vermek 
lüzumunu bile hisse~m~den &aha
Ya gelmryo~. 

Nihayet .ııaha<la malüm hadi
se doğdu. İstan'bu'lspor • Be lik
taş maçının muayyen saati gel· 
diği halde ibcş dakika bekledik, 
on dakika bekledik, on'oeş. yir· 
mi, yirmi beş <la!Jcdca bekledİk. 
Sonra öğrend& ki, maçın hake
mi gelımernt,. 

Futlbol Aj•nı, birisine teklif e· 
diyor, hastayım diırerek kaçıyor. 
Diğer birine teklif yapıyor, yal· 
varıyqr, o da mazeret beyan e· 
derek kabul ctmi:yor ve kulak 
bile a~ıyor. 

Futhol ajanı, 9oynu bükük, 
hakem bulmak ic;İn1 sağa !'Ola baş 
vuruyor ve her kime tc~lif etti 
ise red cevabı alıyor. 

Tam yirmi beş da'k~ka sonra, 
maçın idal'esi lisa~ız bir ada· 
mın eline kardı. Ta'biatile bir 
buçuk saat bir kör <düv.ü~dür, 
g:tti. Eğer yirmi çocuk'ta hüsnü 
niyet olmamış olsa idi büyük bir 
hadise bile çıkabilirdi. 

Bugün hakemler ile Futbol a
;anı ve Hakem komiteııi bıı.§ka· 
nt arasında daha ziyade arkaclaş
iık ha'kimdir. Yani i~ bir parça 
!5übaliliğe vurulmuştur. Bunun 
neticesidir ki, hakemlerimiz bu 
al"kadaşlrk hislerine dayanarak 
:sıedikleri gibi hareket cdıyorlar 
ve böyle hadiseler doğ•ıyor. 

Neticede klüpler telaf.s~ im
kansız zararlarla kar~ıla~ıyorlar. 
Klüplerin mukadderatJlc oyna· 
ııı.;ror. 

Bir kaç kitıinin laüoaliliğine 
bir gençlik :kurbaıı edilemez, Q. 
nun içindir ki. bu işi hal1etmdc 
Beden Terbiyesi Genui Dire:..
törlüğüniin haı;lıca vıızifcs.i ol
malıdır. 

Kem.ıl O~AN 

l&ıanbul Klüpleri Bugün Ankara 
Ve İzmire Gidiyor 

Bugün F enerbahçe ve Gala· 
tasaray klüplerimiz İzmir ve Is· 
tanbulspor Beşikta~t::. milli kü
me maçlarını yapmak üzere ~n

karaya hareket edi;)·orl:ır. 

İzmirlilerin haciç sahalArda 
yaptıklları ınaçlar her ne kadar 

tabii neticeler vermekte ise de 
kendi atadlarında ovnadıkları 

müsabakalarda sürpriz denecek 

neticeler doğuruyor. 
Nitekim geçen sene yalnız F e• 

ner'bahce klübü İzmirden iki ga
libiyeti; dönebilmiş, diğer takmı 
!arın hepsi de mağlübiyete uğ· 
ramışlardır. Bunun sebeplerini 
Lurada birer birer saymak zait 
olur:. Bugün ı;:enerbahçc de Ga
latasaray da lzımire tam kadro· 
larile gitme'ktedirler. Tabii ne
t.ice kazanmalarıdır. 

f a'kaıt maç.lar İz.mirde olduğu 
İç.İn tehlike de y.o'k değildir.. 

Amerika Nasıl Hazırlanıyor 
Senede Bir Dolar Maaş Alan Bir Adam 

H arikt1.lt1.r Yaratmakla Meşgul 

Ford, Milli Müdafaa için 
Amerika Sanayiine 

Karsız Çallşmayı 

Tek lif Ediyor 
A merika. demokrasinin 

tersanesi ve fabrikası 
haf ine girmeğe karar verince B. 
Ruzvel.t filan veya falan me
muru bu i~in başına geçirmeği 
bir saniye için bile düşünme· 
nıi .. tir. Amerikanın sanayi ve ti. 
carct hayatın.da ameli şuretlc 
pişmiş, en vedmli, en teşkilatçı 
dimağını a~amt~tır. Nihayet Ge. 
nere! Motıors fabrikalarının U
mum Müd•Ü'fÜ W.il'ıiam S. Knud. 
son'un üzerinde durmuştur. 

Ruzvelt, Knudson'a şu teldif
tc bu,unın<Uı;ılur: 

- Amerika da milli müdafaa 
istıhsallerini idare teşkilatının 
başına geçer misiniz? Size ay
da on bin dolar maaş verece-
ğiz. 

Knudson şu cevabı vcr:miş-
~ir: 

- Benim çok şükür geçine· 
ceğ\m var. Söyle va-tan' bir 
i~in başına ge911lek öyle bir şe
reftir ki maddi menfaat gömıek 
suretile bunu azaltmak i~emem. 
Çalıwnama mukabil ancak se· 
nede bir dolar maa~ kabu~ ede· 
bilirim. 

<:Senede bir dolau maaş \4• 

lehinin hikmeti var. Amerika 
kanunları, ücretısiz memur kul
lanılma11ını meneder, tebernıa 
da miliıaac:le etmez. Bunun içın 
bir adam •hüıkUmete parasız 
hizmet etmeği veya mesela ibir 
evini, :bir y.atını parasız kirala· 
rnağı 'te'klif ettiği zaman kanu
nun icabı yerine gelitin diye bir 
dolar senetik ücret veya kira 
kesilmesi adet olmU§tur. Bunun 
için Amerikada c:;ok zengin a
damlar için latife makamında 
«senede bir dolar ka2:anan a
damlardandru demek adet oı
mu1tur. 

IBu Knudson, seri imalatı 
usullerini milli müdafaa sana
yline tatbik ederek öyJe harika. 
lar gösteriyor ki harbin uzama
sı ıar:tile A~many•n1n bu aidite 
mukavemet ebme9i ihtimal 'h.a
ricindediT. 

D ütünün bir kere ki yal· 
nız Ford fa'brıkası gün

de binı t&:YYare !Yapmak eeası 
üzerine tadiller geçiriyor. Gün
.de bin tayıyarenin manıHmı §ÖY-
ie bir .düşünün... fngilterenin 
yalmı: Kanada, Avust~lya ve 
H.indistanda elli bin pilot yeti!}· 

• 
.tirme:kle me~ul olduğunu da 
hatırlayın. Yann için hava kuv
vetine ait öyle ihtimaller vardır 
iki Avrupa §arıtlarile bunlarla 

bo.y ölçü~mek h~tıra b:le gele
mez. 

Yazan: 
M. B. ZAL 

Amerikada milli müdafaa 
istihsallerinin !kudretli §efi 

Knudson 

meğc ve tezgahlarının büyük 
!kısmı jJe ham mafzemelerini 
milli müdafaa ıhtiyaçlarının em· 
rine tahsis etmeğe kanr ver· 
mişlerdir. 

Zaten her türlü imalatın esası 
olan otomatik tezgahlar, Ame
rikada geniş ölçüde yapılmak· 
tadır. Tezgah ve alet yapan 
fabrikalar genışletilmiştir ve 
!bunlara bu sene için iki yüz elli 
mil.yon dolarlık sipariş verilmiş· 
tir. Bu tezgah ve aletlerden 
yüzde 30,5 u ordu ve donanma
nın emrine, yüzde 25, 1 i Ame· 
rikan hava sanayiine. yüzde 
28L8 i lngiltereye, yüz.de 2,2 si 
bizzat teı:galh yapan fabrikalara, 
yüzde 3,4 ü muhtelif maıksatla
Ta tahsis edilmiştir. Bu umumi 
yekun-den yüzde 99 u milli mü
dafafı maksatları i9ndir. 

Doğrudan doğruya t•yyare 
yapmak için kurulmamış olan 
bir kmm otomabil fabrikaları 
t.ay!Yarelerin bazı kısımlarını ııe. 
Tİ halinde yapacaklar ve bu kı
sımlu sonradan diğer bfr mon
taj yerinde ta)ıyare haline ko
nulacaktır. 

A merikan otomobil fabri. 
kalarınm hemen hepsı 

tayyare motörü imaliı.h ile meş. 

mukabilinde Kray.sler' e kiralan- ı 
mıştır. Bu sayede resmi bir mü. 
csse.sc) i bir hususi fabıika gıbı 
serbestçe idare etmek mümkün 
olacaktır. Bu fabrikada tank 
yapılacak 'e masrafını Krays· 
ler' e yüzde on kar ödemek su
ıetile hüokumet ödeyecektir. Bu 
yeni f~brikaya tarik imalatı için 
itk sipariş olarak 5 3.000,000 
dolarlık bir sipariş verihn~tıir. 

F ord. milli müdafaa kon
tnmtfarına mukabil fab. 

rikaların kiı.r aramasına c"ddetlc: 
muhaliftir. Eğer diğer büyük 
fabrikalar da ayni esası kabul 
ederse kendi sayini ve fabrı.ka
lannı Amcnka hükumetine se· 
nede bir dolar muka1'ilinde 
hah etmeğe hazırdır. 

Knudson bütün sanaıvi hare· 
tketini bir merkezden id~re edi
yor, i ç.i davalarile uğraşıyıor, 
ham madde düşünüyor. haık a
rasında propaganda yapıyor. 

Geçen gün Afüs-Chalmer.s 
fabrrka\arınıcla grev çık'tığı za
man Kıiudi:k>n, fabr.ika sahiple
rine ve i~i~ere ayn ay!Tl telgraf. 
lar çekerek de&al anla.'Şl'llaları 
hai&ında vatani hislerine müra
caat etrni~tir. Bunun üzerfoe iş· 
çilcrin üçte biri hemen işe dön
mü,_ diğerleri de ertesi günler 
ta~ takım çalışmağa ba~la
mıthr. 

Kınudson nerede yeni bir fi· 
kır bul'Unsa derhal hup maksat. 
ları için bundan jstif a..dc etmek
teOit. Mcısela hem denizde. hem 
kaııada. giden hatıp tan1klarıntn 
imalatına ginişilme.si bu sayede 
olmuştur. 

Am~rikanın mühim bir köp
rü malzemesi fa'bn"kasına ditek
törfü'k eden Roeb1ing adında 

bir mühendis geçen sene f eye

zanlar esnınında Florida' da bu. 

lunuy:ormuş. Kurtarma vasıtala. 
nnın ubiı ve 'kiifayetsizliği do
layışi)e yü.zılerıce inaanın boğul· 

masına yüreği yanm)f. otutımuf. 
hem kata.da, hem denizde gıide_ 
cek bir ta~ın planını yapmt§. 
Plan1at tecrübeler gec;irmjş, mu. 
vaffaık olmuş. Tank, ye.di bu~ 

çuk 'ton ajırlığmda imiş. Elli 
üç ldşi atacak yeri va.rml§. Yani 
hır feyezan aahasına dalaTBk 5 3 
ki,i toplayarak ve suları ve ara. j 
daki karaları aşarak selamete 1 

lkavu~uruyoıımuş. Amerika Ba-h. 
riye Nezareti bu tankı !kendine 
mal ederek tadiller yapmış, tcç. 
hizat ila·v-c etm~, otuz ahı kişi 
veya top tüfek nakledecek bir 
vasıta haline IJroymuştur. Tank-
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Bir isim 
Yazan: M. H. ZAL 

y ugoslav devlet gemisi, 
Hırvatistan bölmesi :ta· 

rafından su aldıktan aonra ıu· 
yun üzerinde pek çok durama• 
dı battı. 

Sırp milleti, varlık mücade
leeinde göaterdiği mukavemet
sizliği, baıka baıka ıcmellerde 
unsurlardan mürekkep bir ha-4 
lita olmasına borçludur. 

Bu unsurlara karııdan bakı· 
lınca aralannda dil, din, kiıltür 
bakımından pek az: fark bulun• 
duğu sanılır. Nitekim" cenup ls
laviarı, Avuıturyaya, Macariıta. 
na, tabi bulunurı<en Sırplılara 
çok yakınlık duymuşlar, günün 
birinde birle1ebilmek için pek 
çok fedakarlıklar etmişlerdi. 

Günün birindr t aer ka· 
vuıunca ahenkıı ı .. ıle kurula. 
madı. Çok garip .r ki, biribir· 
lerine yakın olmakla beraber a. 
ralarında ınunyyen farklar bu
lunanların ka~naı;ması, Ameri
kada goruldügu cıbi, tamamile 
yabancı unsurların bir tek ha· 
mur haline gelmesinden daha 
güçtür. Sırplar bu aile içinde 
yavuz koca rolünü oynamak 
ve Hırvatlan, Slovenleri, Bot· 
nakları sindirmek istediler. Bu
nu bataramadılar. Neden son· 
ra ~f birliği yolunu tecrübeye 
kalkı§blar. !fer şey İyi gitseydi 
belki de uzun bir zaman içinde 
az, çok kaynafma olur, Yugos
lavyada maksada kafi derece· 
de birlik kurulurdu. 

Fakat bu birlik sıkıntı ve fe- • 
liket karııaında imtihan geçir· 
mİye bugün için ıpek maldı. Ge. • 
mi bir taraftan su almağa bat· 
layuıca. ıtabii bizim de mütare
kede gördüğümüz. gibi, Sırp ol- -
mıyanlann hepsi: «Biz onlardan 
değiliz» diye ıkendilerini dtf&rl· 
ya attılar, bizim yapabildiği
miz aibi, aııl gemi kurtarılama
dı. 

Sırplar, kendi milli evlerin
de tek hatlarına yapyacak yer. 
de debdebeli bir konak sahibi 
olmak istemenin bedelini ağır 
bir .surette ödediler. 

Şuna ıüphemiz yoktur ki; bu 
harbin sonunda Sırplar umumi 
zaferden pay alacak ve utiklil
lerine yeniden kavuıacaklardar. 
Fakat geçirilen tecrü~ karfı· 
anıda o zaman •çin timdiclen te
menni edilecek ~y, Sarp mille
tinin tecanüsün kuvvet olduğu
nu takdir etmesi, kendi evine 
sahin olması ve kendisine ya
kın unsurlarla .olan bağlannı 
tam gönül rızasına dayanır bir 
federasyondan ileri götürme· 
meJeridir. 

M. H. ZAL 

Darülacezenin l<adrosu 
1 100 Kişiye Çıkarıldı 

Oariı:1acezenin kadrıosu 600 ki. 
Rİ iken son veri en b 'r kararla bin 
)"Üze çik«nlmı.,.tır. Fazla müraca· 
a~1ar dola) ısile İstanbul Eelediye_ 
si acil tedbirler n!mak znrureu 
kar~sında kalmı ır. 

Görülü)~or ki, tetfkilatıta işi ne· 
reden .tutsak 'bozuk çıkıyor. Dert 
bir değil, bini a~l§ bir vaziyet
tedir. 

İstan'bul ve Beşiktaş klüpleri
miz de Ankara maçlarını tam 
kadrQlarile oynıyacaklarrdır. Biz 
ce F enerbahçe, Galatasaraydan 
ziyade İslanbulspo_r, .. Be.~iktaş i· 
çin tehlike daha beyuktur. Ufak 
bir ihmal mağlubiyet doğurabi-

Büyük bir bombardıman tay
yaresinin dört yÜ.t: elli hın per· 
c;ine ihtiyaç gösterdiğini tasav· 
vur edebilir misiniz~ Bu perçin. 
lerin çoğunu elle yerlerine yer· 
leştirme'k icap ediyor. F ord faıb
rikası perçinleri otoma tik suret
te yapmak için bir usul bulmuş. 
tur ki çok gizli tutuluyor. Bu sa. 
yede tayıyare imalatı birdenbire 
büyük bir sürat kazanacal<tır. 

guldürler. Buiok 1200 beygirlik 
bir mıotör tipi yapmış, beğen:dir. 
miş ve seri imalatına geçmi~tir. 
Yakard ve Ford ayrı ayrı tay
yare m:otör tipleri yapıyorlar. 

Eikidenberi tayyare motörü ya. 
pan Rayt fabrikası cs'ki fabrika. 
sını genişlettikten sonra dört ye. 

ni fabrika yapmıştır. 
• -- --<>-

lardan gemileı:den karaya asker Kürük Haberler: 
çıkarmak için ıistifade etmek ~ Sporc:l.a esas disiplindir. Hal

buki bugünkü teşkilat tan.amile 
otoritesini kaybetmiş bir va:::iyet. 
tedir. B~ işin liı.übaHliğe hiç bir 
suretle ta~mmülü yoktur. 

İstan'bul Futbol Ajanı lıu iş 
için gecesini gündüze katacak 
kadar gayret sarfedeblllr. F !l· 
kat yalnız çalışma'k kafi değildir. 
Yukı\Tda da kayıdet>tiğimiz r ıbi 
bir futbol ajanının, bir te~kilat 
"damınıJ! her oeyden evvel oto· 
riter olması lazımdır. 

lir. 

ikinci Küme Terfi Mac;ı 
İstanlbul Futbol Ajanlığından: 
F encrbahç.e stadı: 
Saat 14 Alem'dar - Davutpaııa. 

Hakem: Samih Duransoy. Yan 
hakemleri: Şelcip • Muzaffer Çi· 
zer. 

Amerika ol'ornd>il ve kam• 
yon sanayii bu ecne yeni model-
1er c;ı'kamlamağa. otomobil is
tihulini aegari dereceye indir-

E D [ B t ROMAN TEf'RİKA No. 18 /evimizde kiracı idi. Bana ders veri-
r=_,,, ____ l yordu. 

' • .,., ~ t.J 11,..L.~ : dı;- Kiracı mı? Sizin eviniz mi vnr-

~ 681/ll.rl • \ -Evet. 
· 1 - Nasıl bir ev? Burdakiler gibi 

mi yoksa basık bir köy evi mi~ 

Yazan· Muazzez Tahsin BERKAN O Bu suali Nil Uf er sormuştu. Kezban 
• müstehzi bir sesle ceva.p verdi: 

- Herkes kendi havasında, umu· tım çok muntazamdı. Her sabah şa. - Kastamonunun vilayet merkezi 
mi bir konuşma yok, bari siz de ba- fakla beraber kalkar, evin işlerini olduğunu unutu~·or musunuz? Orada 
na Kastamonudakl hayattan bahse- gördükten sonra çayımı içer, mek- her ne kadar İstanbul apartmanları 
din. tebe giderdim. kadar bUyUk binalar yoksa da bir-

- Orada tstanbuldaki gibi yaşan· - Mektebe mi? Siz okumak bill- kaç katlı ve muntazam evler ,·ar-
ınıyor. Daha doğnı~u. belki böyle yor musunuz? dır. 

yaşıyanlar da var ama ben o muhit· Nah!dln yüksek sesle ve hayretini - Ya? Demek sizin kocaman bir 
lere girmediğim için sizi aldkadar gizlemeden sorduğU bu sual etrafta- konağınız vardı. 
edecek bir tŞey anlatamıyacağım. kileri de allkadar etmişti. Yavaş ya- Nilüfer istihzaya hakaretle muka-

- öyle ise bana kındlnlzden bah· \'aş hususi mUkAlemeler durdu, hep- bele etmek istemişti. Kezban sUkQ· 
scd!n. Orada vaktinizi nasıl geçlri- si Kezbanı dinlemeğe kcıyuld~lar. O, netle ona baktr. 
yordunuz? karşısındakinin manasız sualıno acı- - E\;mız üç odalı idi. 

Yanlarındaki masada oturan Şa- an bir tavırla ve mağrur bir edii 1 

~ \"erd·ı· 1 - Öyle ise kiracınızı nerede barın. ziye, Feridin kolunu dürttü. yavaş- ılo cevap · 
f t kt dırırdınız? ça kulağına ısıldlldı. _ Kastamonu cır a mc ehlni hl- ! • 

- Nahide bak, niyeti kızın aklı- . Lise pror>ramını hıısusı su- ı - Odaların blnndc hoca hanım o-
t!rdım. P • • • i d .. ı b 

nı başından almak. rette takip ediyordum. İmtihan ve-. •Ururdu, lkıncıs n e ann .m.c er. ya. 
Feri•' dudak bilktU. Kezbanla ala· ti tardık, UçUncüsUode d-1 annemin 1ez-• recek m. 

kadar olmak istemiyordu fakat on- Bu cevap ortalıkta derin bir akis' glıtıı var~h "' 
lann mUkCılcmcsi kulağına kadar 1 ·- Tcze. .... ı mı· 

uyandırmıştı. Herkes gelişi güzel Bu suali umumi bir ı.ayı·~t !,.inde 
geldiği için gayet tabiı bir surette ,.. b 1 d " 

sualler sornıaoa aş a 1: hıı· kac ses bi:·den sornıuştu : dinlemef;c başladı. -
- Kendi kendinize mi çalışıyor- __ Evet, anne.., "'.&"et t·.ı·l ve ince Kezban sakin. tatlı bir sesle söy- ., ... ~ 

IUyordu: dunuz? :lez dokurdu. Ark&mdakl entariyi de 
_ Annemin ö!Um\lne kadllr haya. - Orta mektep hocalanndan biri o dokumuştu. 

Kraysler fabrikası orta büyük. 
tükte tank imalatına memur 
edilmi1'tir. Bunun için lt~rayşler 

evvela icap eden fabrikayı vii· 
cude gel'irme'kte ~erbest bırakıl. 
mıı:tır. Tesisat kaça mal olursa 
olsun müesseseye yüzde dörıt 

Utar bırakunak esa.'Sı üz.erine hü· 
k\ıjmcl tarafmdan ö'Clcnmi§tir. 
Bundan ba~a viıcude gelen bü· 
yük fabrika senede lbir d-olar 

müm!künmüş. 

Amerika bugün cidden bu· 
yuk bir fabrika halindedir. MiL 
li müdafaa hazırlığı baktmından 
Amerikanın. 'hakiki rcrsi Knud· 
eon 'dur. Bu çat~alcuıclan git· 
gide Avrupada eşi tuavvur edi. 
lcmry~cek ölçüde ver.im alını
yor ve alınacaktır. i;fte Alman· 
lal' da bunu bHdiklcri- :için bu ka
dar acele ediyoı-lar. 

Bu defa Vıvct'in hırçın sesi duy111-1 çocuk, okumasına sonuna kadar de-
d•J: vam eder Tarih kitaplarını açarsak, 

- Demek ki, annen dokuduğıı dünyanın en bUyUk dflhllerlnden bir 
LfZlerl satar, par.ısıl\? :>eni geçindi· kısmının fakir aile evlltları arasın
l'irdi öyle mi? Bunu da. bilmiyor- dan çıkmış olduğunu görürüz. Oku
dum. mak herkesin hakkıdır, bazan bir iş. 

-- Babamın yo!lıı.dığt pur·ı ile yn- çl çocuğu, içtimai bakımdan kendl
şnyabılirdik am::ı. l'>eıılm mektep sinden yilkııek olan bir bqka tatebe
•• usrnflarımı kar.ş•lamak içın a.ı.ıe:n den çok datıa büyük kabiliyetler gös. 
ç:nlışmağa mecb•Jrdıı terebiltr. 

- Bizim de bir çamaşırcınnz var, 
kadın ılle de çocuğunu okutmak, ho· 
ca yapmak hevesindedir. Kocası ha
mallık eder, kadın tekne başında. vU
eudUnU yıpratır ve kızlarını mekte
be yollarlar. Aşağ'ı tabakada böyle 
bUyUk!Uk merakı '\'ar şimdi. 

Bu sözler yine NllUferlndl. Vivet, 
neşeli bir kahkaha ile onu tasdik et
ti. Fakat diğer misafirler birdenbi
re buz gibi donmuşlar, Kezbana bak
mağa cesaret edememişlerdir. O, ilk 
defa olarak öfkelendi, titrlyen du
daklarından şu sözler dbküldU: 

- Benim annem, köyünde ylizler
ce senedenberi ağalık eden bir sutA
lenln kızı idi. Babama gelin-;:e, o do. 
tstanbullu bir mUlıcndlstl. Gördünüz 
ya, hatl~ sizin no.zariycnlzl kabul et
sek bile bunun bana şUmu1U olamaz. 
Maamafih, ben sizin !ikrinlzde de
ğllım. Yüksek tahsilin yalnız zengin
lere inhisar etmesini doğru bulmu
yorum. Çal~kan ve kablliyet11 bir 

Benden bahsederken kullandıtınız 
caşağr tabaka> kelimelerine gelince, 
bunları sadece size ta~ ediyorum. 

Misafirler arasında bir kaynaşma 
oldu. Herkes Kezt>ana bakıyordu. Ku 
laktan kulağa şu sözler fısıldandı: 

- Kızın hakkı var, NitUfer kav
ga aradı. Eyvah, şlmdi kıyamet ko
pacak! A•k olsun kıza, köylü möylü 
ama yamanmrş. Şu şımarık ve ki
birli Ntliyi paça\Taya çevirdi, peJt 
memnun oldum. 

Filhakika Nilüferin yüzQ kıpkır
mızı olmuş, gözleri bUyUmü~U. Ye
rinden kalktı, bir kaç adım ile.rledi 
ve Kezbanrn karşısında durarak ba
ğırdı: 

- Banamı fade ediyorsun? Bana 
mı iade ediyorsun? Kıyafetine bak 
ta sonra konuş, köylil klZl! 

- KöylU olmak bir kusur değil
dir. Kıyafetimde de utanacak bir 
şey yok ... 

* Ünivor ite ve yüksek okul
hmn İnkılap ·ı arihi dcr;slerj imti· 
hanlarma başlanmıştır. ilk imti
han eıvvdki gün Hukuk FaJ..-ülte
sinde, d'ün de Tıp Fakültesi son 
sınıfında yapılmıştır. Fen Fakül
tosilc Yükısek Ticaret ve Diş Ta
bipleri one'kteplerinde de bugün
den itibaren imtı"hanlara ba§lana. 
ca1'itır. * Sıhha.t müdürlüğü, şehri
mizde her ay vuku bulan ölüm· 
lcrin mikıtarlar.ile semt ve sebep
leri hakkında bir istatİŞtik hazır
lamalcta-dır. * Galata rı1lhmının Tophane 
cihetinde lbulunan Yolcu salonu· 
m.111 yı'kıtırılması ve yerin.i.n cad· 
deye kaPbolunıması kararlaştırıl
mıştır. * Tabi ve hususi otomı0hille. 
rin kımzy:onet ha1ine ifrağına mü
saade edilmi tir. Otomobil salUp
leri dündenberı Polis Altıncı su• 
be müdürlüğüne arabalarını ka~
yıoncl: haline koymak için müra
caata baJanuşhrrdır~ * Deniz Ticaret me'ldtebinin 
mezuniyet imtihanları bıtmiş. son 
sınıf.ta bulunan on üç gencin hep. 
si de ç.dk iyi der.ece tle geçmi~er. 
dir. imtihan neticesi Vekalete bil_ 
dirilmi tir. Genç denJzcilerin dip
lomaları yakında merasimle ve
rilece'ktir. * Tünelin tek hat üz.erinde iş
letilmea.i kararı veriLmi~ir. Bade. 
ma lbir te'k tünel arabası bir hat 
üzerinde gidip gelecek ve bu su· 
ret.le kayıtların daha çabuk c9ki· 
melerinin önüne geçilecektir. * Bcyıoğlu, Beşiktaş, Ortaköy 
ve Bebek cihct1erine giden tram· 
vayların &ninönünddci bekleme 
yeri. Sirkeci tren istasyonu önüne 
setirilece~tir. Bu suretle iki nakil 
vaaatası birle~ti,rilmiş olacaktır. 
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AŞK KORKUSU 
~~-Y~az_a_n_:_F_a_a_t_s_am~_lb~ ___ l 

Kayserin Altıncı Oğlu ( · Maziden Canlı Masallar ) 

Nasıl Casusluk Etmişti UrfahHacı Ahmetlğa 
Günde 50 Dirhem Afyon Yutan 
Ve 134 Sene Yaşayan Adam 

Ben, inanır mısınız? Her şeyden 1 nında dokuz on yaşında. kUçUk bir 
çok aşktan korkarım. Zannederim kl. kız vardı. Bu da kutuyu taşıyordu. 
seversem, bUtUn .şahsi me\•cudlyetı- Yolda kendisinden sordum. Babası, 

mı, hayat mcşgaleleriml imha edece- annesi ölmüş. Teyzeslle oturuyormuş. 
ğım. Kalbim. aşkın elinde oyuncak Teyzesinin hall vakti yerinde değil. 
olup kalacak. Bunu dUşUndUkçe Ut- Çalşmaya mecbur olmuş. geceleri ba
rerlm. Bu, bir mli.nevı tesir, mUphem zan geç vakitlere kadar c;:alışı~·ormuş. 
bir histir. Fıkrlml iyice izah için mad Yediden evvel çıkamryormuş. Sa-
di bir misal göstereyim: bahları da ayni saatte gidiyormuş. 

Harpten Sonra Kendini Vuran Yova
him'in Ve Fransız Casusu C. 25 in 

Korkunç Maceraları 
Fevt olan R übavi Esseyit 

E lhaç Ahmet Efend inin 
Ruhuna fatiha 

Sene 1216 

İstanbul, Hicri hesapla 488 yıl 
evvel Turıklere ge9mi~tir. Is-tan· 
bul 12 sene soma 1 ünldüğünün 
bc.1 yüzürn:ü yılını tesit edecek· 
llr. ls'lanbulun muht~if çağlar
daki :ıüfusu i1aHında tlim henüz Dunya tıp aleminin önüne yel' 

Bllfıı.rz muhabbetten korktuğum Günde on iki saat lştıgal!. 
korktuğum kadar, kumardan da kor- Pazarları çıkıp çıkmadığını sor
kar ve çe!<lnlrlm. Yalnız kUmarın dum. Sonra, terzıhaneden evine han
insanları, sul:ı.hlAka, yolsuzluklara gl yollardan döndüğUnU de • dikkat 
\'e felAketlere sUrükllyeceğinl düşün- nazarı çekmlyccek tarzda - liğrcn
dUğUm için dcğıl .. Hayır, bu içtlna- elim. 1şte bu ·kadar ... 
bım tabiatımın hükmündendir. Bir Artık akşamları eve geç gelmiye 
kere kumara b:ışlarsam, biliyorum başladım. Yediden yedi buçuğa ka
k!. bUtUn hlsslyatımr, me\·cudiyetım,i dar - onun geçeceği yollarda dolaşı
servetiml kaptıracağım. Hevesime, yordum. Nlnaya tesadüf etmek Uml

-2- 1 
C. 25 ,...ecevi geçirmek üzere 

bir odava kapatıldı. Yandaki o· 
?ada General yür.başile Alman 
Imparatoru ( Kayzer) in şerefine 
içiyordu. E.rte5i aabah C. 25 yüz
başının karşısına çıkarıldı: 

Kabul etltiniz mi? 
- Evet kabul ettim, öyle la-

Nakleden: 
ihsan BORAN 

Bu müddet zarfında ne General 
j ~on Şuk:ç.tan ve ne de yüzbaşı 
Krafcnbcrıg· den bir haber alama. 
dı. Sıkılmağa başlamıştı, Ilı.un 
sü.kutlarına bir mirna veremiyor· 
du. Nihayet bir gün öğleden son. 

Asker kaçağı, bundan sonra, ra otelden çdka1 kcn, genç bir ya
bir İspanyol asılzo.desi kesildi. bancı yanına sokuldu ve eline 
Er.tesi gün Barsclondan Madride bir kağıt sıkıştırarak acele uzak· 
giUi ve oradan Paris trenine bi- la~tı. Kağıtta ertesi gün 1.,;in sa· 

kati sözünü söylememiştir. !)eh- yıcni bir tdkoi:k mevzuu konuyor· 
rin nüfl:!su va·nti bir h~:ıpla 500 Ruhalı c:Urfalı» Hacı Ahmet E: 
bin ı.e ne: insan içın de 50 sene- fendi, günde elli dirhem sü]ümell 
lik vasati bir ömür kabd edılir- ve afv.onu ··emiş gibi yiyerek 
se beş ~::ırda Jstanbul.:\la ölen taın 134 sen~ yaşamı§ ve 144 
Türklerin sayısı beş milyonu bu· sene evvel de ö~m~ştür. B~ 
lur. l§t.e a9gari bir hesapla beş 150 sene yaşıvan bır Zaro ~~~
ani(,·oıı ı Ür'ı.. Jstan:bul mezarlık· mız vardı. Fakat o afy<>n ve su b 
la.mda t:ömülüdür. Beş milyon men yem:yordu. Urfalı Hacı ~. 
Tu .. k b -L • ·ı··· kı·· • ·· .. 1 met .ağa da karı dırıltmn:dan o· 

lrle)1ime bir had tayin edcmiycceğim. dile .•. 
İşte, bunun gibi birini sevecek olur
o;am, biliyorum ki her şeyi ona feda 

zımy. b I d nere'k yataklı vagona kuruldu. at ı 6 da Notre • Dame kı.lise· 
üz aşı sert bir ses e evam Bir nkşam, tam saat yediyi çe:,Tek . Yaptığı işlerden memnundu. Beş sinde mülakat ver~1miı;ıti. C. 25 

geçe, iki kızın sıçravarak anı. sıra ettı: •• . . lc .. 1-urmayının itimadını 'kazanıp · b k k ., E b ld t h •'A oraya gittı, C'.': da i -a geg:ne· 

r u şonnn ur · ugunu bu • 1 
topraklara kendi ke:miklerHe çi- len l Iaül aga ve 99 kadın n 11' 

· . .. • d 1 B ·1e1' wıemıı;ıle.rdir. lstanbul mezarlık- ~a :.u~ :>apaHa a\rf.~ d~) ıb' 
lannın bu bakımdan büyük bir heı;J ım,~~ 1 

•• ;cı .' . bend; gtir 
deceğlm. BUtlin dQ~ncem, bUtUn 
tasavvurlarım, sevdiğimden ibaret o. 
lacak. BUtUn zamanımı ona hasrede
reğim. Artık benim için akıl ve man 
tığa göre hareket edebilmek imkAn 
'1ariclne çıkacak, işimi ve gUcUmU 
bırakacağım, uykumu kaçıracağım, 
•mlımı ve mUlkUmU sarf ve heba e-

başlarının blriblrlne eğip fısıldaya- - . ger ızı ~. a ır. ve:,:?1 •• sa .: kendi vatanı olan Fransa rıley· d k k Jl b 
rak rreldı'kleri 

1
• karşıd ö dU ı te vesikalar <"etııurscnız o.ursu· en eçi sa a ı ve ir mantoya 

.. n an g r m. .. s· 'k•' k 1 .b. . . hinde mahrem vazife koparmak bürünmÜ!I bir adam yanına gel-
ıkıymet• vardı Mezar ta..,)arı ayatta~ şonretım e e u~ ' 

ı r. ' y k . . b.. 1 b. ıa~ 
ıt:edvin ve tasnif edıtmemiş mü- ~e. ıçı~ ?'1eza~ına oy_e. ır 

Uzuncıı boyundan, düz slvah o:apka- nuz. ır ope ıtı~n a):rı ır gı 1 s~z: az bu··,_-ük muvaffakıyet de"ı'ldi. ., " h l k d N 1 ] J ., di, alçak sesle: 
sının altından dalma kaşlannın U- aeı .. a) yo w e ~~ız. asık 0 ~c~gl Tren hududu geçtıktcn sonra _ Atk d d d' H· 'biye 

zelik ~anot e:::erleridir. dıkılmesım .. vasl)_'el e~ıştır. . 
Türkiın taşçılık, güzel sanat- Tıp fakultem1z ze~ıre .~rbel, 

zerine doğru bir kaç kıvrnn ile sar- ndı sboy e~e!le md~~ yo -. a - k'Ompart~manda genç ve güzel N . da haş, e 
1
b' . ar · 

kan pcrl•mn zU!Uflerinden k ki e unu ırr.za e ın.z. b' k d b l. d. C 25 b 1 1 czaretın e ava şu esıne yenı .,... , es n ve y·· h b. k' w ır a ın e ır ı, . u un· 'J • 1 b' t" 
)er ve güzel la d ı.· teka· u"I lencn 'bu zatın keamklerını t~l 

yazı r a·l'ı m k.k b•\ r· .. a·· u1 
merhalelerini mezar taşlarında 

8
1 
•• el 1b~em1 .. uzmnh ılgorı ul ım d• uz ası ır .. ,Pıt ulattı sun- _ . .. .. . verı mış o an ır tayyare mo o· 

k. ed b·ı· . u· . d uy e ır uzum. as o sa 
ta ıp e ı ırıc::. zerın e man· U f l H A'h A w ke' 
z.um kitabe taşı.y.an her taş milli :kal 1 

• haclı ,.., met k ganınç··rı· 
tatlı bakışlarından Nina olduğunu ta- ... . '"' ' ·· dugu kompartımanın onunden ı- .. .. ı· I · · · 
nıdım. Hemen karşı '""ttı'm, tekllrs·ız- lar yn.71lı ıdı: k.d b. d . k d runun p an arını ıstıyoruz, ı,u 

1

• 
b' B .. d . 'b ı e tr e geçıyor, ç.!l tırma ım · I k · k b 1 1eccğlm, maddi ve mılne\1 mevcudi· ce selll.mladıın. Btınıı ynpabı-ımek 1_ c ugun en ıtı arcn vatanım o- 1- l d .. k ) d' şı ace e yap, ve va ıt a) c me-

l Al ı .. .. d. !J>Bnyo ası.za esını ontT>o e ı- d 5 5 b · d t 
yetimden kendime hi<:'\>ir şey alıkoy- "in kendimi ne kadar zorladım. Bu an ınanvava 1ulun mevcu ı- d C 25 b ) k !'!n en e aştıyene nv et e · " . l h. d • . . f' yor u. . unu an ama t.ı O d . b kr 1 

d
. d b. k . mı en u unalmıyaca ıtır. u 
ıva.umız an ır y<ıpra ·tır. YJ- ,1 . b. . · 3 r 

h 
• h ı'u onun mezar taşı ır ıstısırı 

mndnn onn '\"ereceğim. İşte bunun 1- ccsarati alııbllmek irin ne kadar tt'- yetım e rı:ınet e ecegımı şere ım • 'ki d' B k d b I k ra a senı e • .y.oı.ar. " "' ·· · hh '' d• B gect ı.r.e ı. u a ın es er ur· C • 
çln sevmekten korkuyorum. reddUtler "eçlrdim. Bunu tarif ede- uzerıne taa ut e worum. ana 1 f d C 2S . • k. . 2:> yabancı adama ı~k " ·ı k . 'f 1 d ,__ b mayı tara ın an . 1 ta ·ıp ve: . .. . , . , 

Bu halimi bllmiye!ller, beni hissiz. mem. Beni .. örünce biraz İrkildi. Ya- ve111 ece ı.azı e er e ~tum, a· k 1 . . .. d . . t' G·· kelıme soyl"mıyc vaıı:ıt !Julama· 
., s·ıretlı· ve c·-·r olmayı vadedivo- do __ nktlro. ıçın .gotrbnalcarı mıh~ '·kk odr- dı. )·'abancı su··ra-tl~ uza1·lactı. C. 

•e ruhsuz bir adam zannederler. Hal- nındakl de, terzihanede çalışan kız- ....... " . ti erı ve ın rı n ·ın u ~ ._ " 
'.>uki ben aşktan korkuyonım, sev- lardan biri idi. rum ve Allahın huzurunda yemın h kk k kt. \1 25 jn aklına bir sürü "eyler gel-

d
. . mu a ·a · ra.por verece ı. /- • . . . ". 

mckten çekiniyorum ama muhabbe- Uç dört gUndenberl, Ninaya tesa- e t) orum.> manlann kıymetli nazariyesidir, dı, he~en gıdıp ı:eflerıne haber 
ti tahkir ct.mıyonım. BllAkis takdis dUf edersem, nasıl hareket edeceğimi Kanla İmzalanan Vesika kadına meyli olan erkekleri ca- vermeyı ve Alm~nla.:1 .. 'bu .sur;t-
cdlyorum. SeHialıların haline en çok kararlaştırmıştım. Muamelem, sanki suslu.ıe islerinde asla kullanmaz.· fo kepaze cıtmeyı duşundu. 1-u-
gıpta edenlerin biri de benim. Se- cz~erledlğim bir parçayı okuıitnk ka- C. 25 masa üzerinde duran ya- lar. işin faılkınn varan C. 25 ka- kat Almanları bir defa değil b~r 
'enleri tnkdır eder ve pek severim. bilınden idi. LAkln fazla titriyordum.! zı kalemine uzandı. Fal..-.ıt yüzba. dına aldırıs bile etmedi. Pnris~ kaç defa aldatmayı ve daha bır 
Daha doğnısu onların bahtıyarlığmıı Gilç hal ile bir yerde oturmak t<'kli-1 şı birdenbire dini tuttu: geldikten ;onra C. 25 aldığı e- 9ok şeyler öğrenm~k fırsatını ka-
lmrcnlrim. Çünkü ben sevemiyorum. findc bulundum. Bir pasta, bir don-ı D l d- • . u i:bincc Pale Dorsey le· çırmamıık istedi. işi sonunıı ka-
Ellmde değıl. Ne olurdu? Kalbim his- durma ikram etmek lstedım. Tercd- 1 -? B.~ltumb.a ay hmhı .. e ıy~reku- ~ır m c, .. t· b. h ft "'e .od. dar götüıı.-niye karar verdi, bir 

l Ut mure . une yer e'li'"ı, ır a a ,,. çır ı. 'b k f · · k 
siz bir tnş parçası olsaydı ... Hayır! dütl öst rdi K b 1 d 1 .. ı nuz oy e ır aa • tayyare su ayı ·ıva etıne "ırere er ı; e . ıı u e em yeceğını k I d v•l k 1 • d'I' " " 
Öyle de değil. Zıra bir zaman bıı söyledi. Nihayet beni ıurmayx da epe egı nn a ımza e 1 ır. Bou~get hava m~ydanına gittı. 
kalb sevdi, hem de pek safiyane, pek - her nedense - muvafık bulmadı. Bir Bunun üzerine casusun sol ko. Yarın 1 n Bir kaç gün bu meydanda \'. ~·-
fedakarane bir muhabbetle se\·di. IA-j pastacıya girdik. lunu sıvadı, altın kalem ucile ka· fesi vann~ gibi dola~tı, hat;gar• 
'.ttln bu muhabbetin neticesinde öyle Orada bu iki kız, ne kadar açıl- zıyarak kan çikardı ve kalemi lara girıdi. Makinist lerle, t~nıır-
• lr sadmeye uğradı \'C bu sadmcnin dılar, şevk ve neşe gösterdiler. Bu, uzatarak ilave etti: Temiz Dog"' ru Lideri cilerle ve pi~ot1arl~ arkadaş ol-
dchşetı öyle bir tesir bıraktı ki, sc- dostluğun bir başlangıcı oldu. pazar - .Şimdi imza edebilirsiniz. ' du. Fakat bır zabıt onun tavır 
neler geçtiği halde yine zail olmuyor, sabahı Taksim bahçesine geleceğini lş;te c. 25 kendıi kanına ban· Naısl yetişecekmiş 4ı ve harc:ke.tle.rinden, sorgularından 
ebedidir. O darbeyi ilk hissettiğim vadetti, ayrıldık. mak suTetile taah'hütnameyi im- 1 ~üphclenmiş gibiydi. C. 2 5 

bu· 
zamanı hatırladıkça hAlfL titrlyo- * zalad:. Ve beşler kurmayının kıy- imtihan Mevzuları: nun farlcına vardı ve artıl< mey-
rtım. İşte o hatıra beni muhabbet- İşte, 0 gUnden ıtlbaren muhabbe- metli bir mesai arkadaşı o!du. ET. dana gitmeyj te'hlikeli buldu. Bu. 
ten korkutuyor... tin ne kadar ıstıraplan, ne kadar mA. ilesi gün Bar,sc\on §Chrine gönde- yemek Rahat Kadın nun Ü.t:erin-c bir gece yarısı, ikin-* ne\1 ve ruhi zcvkl<'rl varsa hepsini rHdi ve burada bulunan Alman ' ' ci büro yani istih'banıt § ıbesin· 

Yirmi iki yaşında idim. Gon!Um he- hissettim. hepsini gordüm. istihbarat büro u şefinin ~m~İne Ôe çalışan şef erinaen birisinın 
nüz pek saftı. Aşk bahsinde hıç tcc-, Akşamları, terzıhanenin kapısına girdi. Burada da uzunca bir sor· t'Vine '""itti. Gece· yarrsı yatağın-
rUbem yoktu. Kendi halimde idim. 1 yakın bir yerde bekliyordum. Gün- gu ve imtihandan sonra Vcritc • dan kaldırarak meseleyi anlattı. 
Her akşam evime gelirdim. Eğlence- dUz bu apnrtımnnm etrafından a~Tı- Haki1kat gazetesinde vaı.ife aklı. Bu !.o;lUşmc:ı ü· saat kadar sür-
lcrim pek mahdut, sade tenezzühlcr- lamıyordum. Yazın pazar sabahları, Bu Almanlar tarafından frnnsız- dü. C. 

25 
sözlerfoe şöyle devam 

d ib ltı etti: 
'n are . bir lld saat bahçede \'akit geçiriyor, c.a çıkarılan bir propaganda gn· 1 
l<'akat bir tesadut beni, blr an 1· yahut tenha yerlerde geziyorduk. NI- zetesi idi. - Vazifemi başarmak ve Al-

çlııde değiştirdi. Ailemiz.den birinin na. bir aralık terzihaneyi terketU. mani arı inandırmak için, onla-
kızı evleniyordu. Bizim evdekiler, an- E\•lnl bana öğretmedi. Kendisini a- Verite'nin Vazifesi 1 rın is'tediği şcıkilde bir motör pla-
nem, teyzem ve tıemşırem hep, el- rııınnktan beni menetmiştl. Muhab- 1 nı v.ötünnckliğim lazı'mdır. 
hazın hnzırlanmasllc meşgul. Ben de betim saftı. Konuşmak, dertleşmek, Fransızlar bu sırnda ispanyaya 1 istihbarat ~cfi, muvafık buldu. 
boş durmuyorum. yardım ediyorum. çehresine ve fliılıınn bakmak .. lştc, ajanlar göndermişlerdi, bunlar Planı ahnak üzere bir haflta son-
Gelıne bir c;:ok rob dlkliyor. Beyoğlu- benim ze\'ldm, saadetim bundan iba. af!keT kaçaklanntn. Fransaya av- ra uğramasını söyledi. Bu plan 
nun mc!!<hur terzilerinden birine bir r<'lti . det etmeleri için çalışıyorlardı. tabii pek ince he_:ıaplarla uyıdu-
çok dıklşlcr verilmiş. Ben de, annem Bır pazar günü • tesadüfen. ken- Tekrar cepheye gitmeyi ve kahra. rulmuş sahte bir olandı. Fakat 
vt' te)zem ile kumaşçı, terzi ve dan- dl.sine Bomontl bahçesinde tesadUf manca harbetmeyi kabul etmek zavallı C. 25 Pariste bulunduğu 
tclfıcı mağazalarını dolaşıyorum. Ek- etmiştim. Yanında bir delikanlı var- ;artile kaçakların suçları affedi- ha!de karısını bile görem.iyordu, 
seriyetıc siparişleri ben yapıyorum. dı. tşte 0 gl\n bu muhabbetin ilk re- liyoııdu. k.admca2ız kim bilir nasd me-
Kadınların halini, kararsızlığını, mu- ili.ket dt'vri başlamıştı. ömrUmde ilk Kaçakların bir çoğu nedamet ra.k içinde idi. Ona bir . •

1

az· 
telewin tabıatınl izaha hacet yok. defa kıskanı:lık ve şıddetll bir ıstı- eederek dönmüşlerdi. Bu propa- mamış, haber de bırakmamıştı. 
Tahıl bizim e\·dekıler de byle... Bir rap ile mütehassis oldum. Ertesi gUn gandaya mani olmak için Alman. Profesör Sorokin iyi bir casus ailesine aeğil, va-
ı,rtln: buluşmak için evvelce slizle!<miRtik. lar bu ..,azetcyi çıkarıyorlar, fran zifesine ve vatanına aittir. Mes· .,.. . ., "' Harvard üniversitesi sosyoloji 1 ı · 

- GUl rengi ceketin devirme 1ta- Benden evvel gelmiş, beni bekliyor- 1 sızlar aleylhinde mürhiş yalanlar- eğin bu gibi acı cilve erme ta-
paklarına al ipek hıı.re konulsun! du. Sitemler ettim. la dol-duruyorlardı. Mesela bu ga- :muallimi profesör Sorokinin or- hammül edemi.yen kimseler ca-

Derler. Ben "idcr, terzi madama, zetede rıkan bir yazıda Almırn· taya attığı bir frkir Amerikada ru!'1uk yapamazlaT. 
., ·Ailemden birı ... Onu mu kıskan- .,,. heyecanlı miinakasalar uyandır. 5 k 

bu yolda talimat veririm. Akşam eve dm? Çocuksun sen! lar ~yle diyorlarıclı: Bir hafta sonra C. 2 te · rar 
gelirim, fikirleri drğişmlş. Diye bana tes<'lli verdi. I<'aknt, ben cBu me.ınlekette asker kaç.?.kla. mt~tır. şeflnin e\'İnl" g.itti ve plam ala-

Aman! Al renk ne kadar çiy dü de artık şUphclcr uyanmıştı. rını kandırmağa ve memleketleri. Bu genç alimin frkrince bugiın- rak otele döndü, tayyare zabiti 

ft 1 B d h k
. 1 kü nesil, rahata ve zeYke fazla -'- ı· ) ·ı d · k f ~ecek, koyu ne ı o sun. u a a ı- * ne göndemıeğe çalışan ajan ar t~rar epanyo ası za esı ıya e. 

b 
, dü-.kündür. Bunların arasında .ın. · · d . l y l 

ar.· Nlna, ısrarıma da.yanamadı, bir çoğalmağa baııladı; bu fakir İn· .,, tıne g.ır ı ve s:panyanm 
0 

unu 
Ertesi gUn haydi yine terziye. Ah! kordclAcı dUkklı.nı gösterdi. Ara sı- san tüecarlan, kendilerine :na· cak fona politikacılar. yalancı li- tuttu. İhtilmal Fransız istihbarat 

K ki 
· d B k k ·dı" - derler ,.·c.tisir. Halbuki bir mille- f. · · · · kt • ·· eş gıtmesey ım. u sı sı gı ., ra klığıt yazıp buraya bırakıyor- nanlara bol keseden vaitlerde bu. " • şe mm evı,. . ~ırıp çı ıgını go-

l 1 b i h 1
. d f k t tin ha,. .... tında liderlerin mevkii 1 ı f k t F t ge iş er en ayı yor u, a a, son- dum. Artık bütUn hayatım, mevcu- lunuy"<>rlar. ,,,.. ren er o muştu, a a ·ransız ay 

H d k d 1 t Pek mühim oldu;;..11 iç.in rniıhen- b ı· l 'lzad rıı alıştım. cm e o a ar a ış ım diyetim bu kıza munhı.uıır kalmıştı. Fransız kaçak1arl .,- yare su ayının spanyo ası e. 
kı . Roblar dıkıldi, kızın düğünü ol- Az sonra, Ninanın tereddUleri, ihU· dis, doktor mektebi bulunduğu si olaJbilcceğini hatnlarına getir-

Sizin hakiki düşmanlannız o· gibi, Amerikada siyasi Dder yetiş. 1 rd 
du, her şey bitti. Fakat ben, hlıllı ter rnzları çoğaldı. Bir kaç defo.. sözUn- lan"bu aı·a-"ardan sakınınız. On- d. · ı· l b memi şe i. 
zl madamın e\1ne rritmck için vesile d a.d d tu~ı m tirmek üzere sert ve ısıp ın i ir B. ~- .. c 25 s "' de urm ı, va e " yere gelme- !arın boş tekliflerinj istihfafla mektep kurulmalıdır. ır ,..aç gun sonra . en 
ıırıvorum. Niçin? dl. Mektuplarım cevapsız kaldı. Kur reddediniz. Hükumet sizi rağm· Sebasüyen'e vasıl olduğu ı:a-

Nıçln oldu.ıı."mı tabii keşfettiniz. d I'· 50 ı'ki mektubumu 1 "' Bu mektebin ba lıca kabul şar. b ) k 'Y nı telaş ı·r.in t>U e ucı, n n a ınma- yor, çünkü derhal ölecek imıan· man, eş er · urma 
1 

,... • 

Orada birıne tutuldum. Terzinin evi- dığını söyledi. Acaba bunları, hiç o- )ara ihtiyacı var. İnanınız ki Pire. tı şu olmahdır: Lider namzeti ol. de buldu. Acaba ne -olmu tu, bir 
ı c glttik"e, orada ral•"an heş allı kız k d buna ·ıade etmek mi i ti dug·unu iddia edenler, nefislerine b" "k f ı~k t · .. a-.J ı} Gene " " .., uma an s • ne'leri a~ıp öllim toprağına a)"ak uyu: Clı<i e mı y ru • dıkkat nazarımı çekınlsti. <Dikkat d ., Bil ıyorum haber alamı • ne kadar hakim bulunduklurını l r S 1

t ·ki gu"nden~eri ma ' yor u · m ' yor. bastıg·ınız gün sizi asla affer.miye- ra • •O n m ç 1 -
Nazar da nedir ya! Bır sevki tabii d N .ıı.rmı şaşırdım DU ve ne dereceye kadar feragat ve ib , .ı 1 a"' , ..... Gene um. c yapacab · n- cektir.:ı> sası aşınuan ayrım •. 1 ;ı-- • • 

ıle onlarn baktım. İçlerinden blrile, yadan, hayattan usanmıştım. fedakarlık yükü ta!ityabileceklerj. ral Nauen·den fena bir haber al· 
hem en gUzelı, Nina ile konuşmıya * Senyor Palansiya ni ispat için ağır bir imtihan ge- mıŞtı. üzüntüsünü etrafın'dakiler-
ba,ladım. Ah, bir gUn • bu ne unutulmaz, çireceklerdir. den saklıvamıyordu. C. 25 der-

Nlna, ışçl kızların ustası gibi idi. acıklı bir gün idi • Taksim meyda- Casus C. 25 gazetecilik 2~ını Namzet, gayet iyj döşenmiş. llal generalin huzruna ç&arıldı. 
Madam daıma: nında pek avare, pek biçare bir hal· şeflerin istediğinden a1asm1 yap• süslü, rahat bir apartmana kapa- Gcn~ral memnuniyetle: 

Nma: de dolaşıyordum, karşıdan bir kaç tı. Bir ay sonra aldığı bir telgraf naca'k'ttr. Bu apartmanda en ne· - Getird~inr~ planı tetkik 
Diye onu çağtnr. O da - daima ö: otomobil geldiğini gördl1m. Bir dU- üzerine acele Sen Sdbastiyen' e fis yeyip içecek seyler. en rahat ettim. d'edi, çok mühim. Siz iyj 

nUnc eğılmlş - başını kaldırır, elinden ğUn alayı ... Kendi kendime: döndü. Başıan 'tırnağa kadar yeni yataklar, HoTiyvudun en güzel bir aiansınız. Sizi me1hetmİye lü. 
ığnesıni bırakır: - Ah!. Ne mesut insanlar var. A· bir kıyafete girdi. eline diploma· kızları bulunacakıtır. Namzet Üç zll(m görmüvorum. işte miı1t8fat 

Buyurunuz, Madam! caba seviniyorlar mı? tik bir pasaport tutuşturdular. gün üç gece bu apartmana kapa- olarak 5 bin oeçeta .•. 
oıye koşardı. İki defa evde ma- Dedim. Ofömobl11cr yaklaştı. Halk Ar.tık Sen.yor Palansİ:ya idi, va- nacaklıT. Nefis yemeklere el sür- General para destcsfoi uzahr-

damı bulamadım. b::ı.kıyordu. Ben de bakıyordum. Ey- zifesi beynelmilel kırmızı salibin mİyerek peyınir ekmek :yemeğe ken göz.lerini kaldırdı ve C. 25 
Matll\llZel Nine., affedersiniz ... vah! lııte hayatımın en müthiş dar- resmi muırahhası. katlanmıa, hafif ..,iyinmiş Holly- ld. 5 d · " 0 ile • ö ,-·>ze -· ı. onra enn 

Diye ona mUrncaat ettim. Fakat, besini bu anda hissettim. Otomobilin Yüzba~ı Krakcnbcrg veda ma- vud krzlanna karşı nefsine hakim bir itimat ıle clevam etti: 
ona Jııtap etmekte o kadar gtlçlUk içindeki gelin Nina idi, gllveyl de Bo- kamında: olursa, rahat döşeklere rağbet et. 
çekiyordum ki .. Ne söyliyeceğiml bil- mont! bahçesinde yanında gördüğüm - Yarın Maddde hareket ede. meyip yere uzanıp uyursa imtiha. - Evet. Siz aradığım adh~u-
m yordum. O da kıpkırmızı kızarı- delikanlı idi. ceksiniz, dedi, oradan trene bi- m geçirımiş sayılacak, liderler üni. ıuruz. Fakat bu defa ~ok mü tm 

k 11.1 çok. Muvaffak olana 100 bin 
yordu. Anımızda başlıyan bu aşina- Muhabbelimln şiddetini, Nina ile nerek Parise gideceksiniz. Pale versit'osine talebe olaca lır. •~ Ü· 
lığuı daha ileriye varmasına bır te- geçirdiğim sevdalı gUnlcrln zevk ve Oorsey otelinde talimatımızı bek. mcyy'İ:ıde:- heyeti münasip delik- peçeıta verilecek. 
ııdUf hizmet etti. Bir gtin Ninn pro- ıstırabını unutamadığım gibi bn dar- liyocekeiniz. lerden talebenin hal ve tavrını - Bu çok mühim iş nedir gc-

\n için bize gelmişti. E\·dekllcr me- benin tesirini de tasvire kadir değl- Bundan sonra ) ÜLbaşı, C. 25 İn tetkik edeceklerdir. Tam numa- r. ralin1? Mümkıiinse -vapanm. 
rnklı. Prova uzadı. Akşam oldu. Or. llm. Sanki kalbimdeki muhabbet kay avucuna ilk masraflarını kar~ıla- ra 100 dür. Ancak tam numara müm'kün dc~ilse, ha-·attmı tıchli
talık iyice karardı. Zavallı kızcağız! nağı ebedıycn kurudu. Şimdi, böyle mak üzere 1 O bin pesatn sıkıştır- alanlar lider namzedi diye mek- 'kcve koyınakitan çe'kinmom, e· 
Yıılnız gitmeye elbet cesaret edemez. bır darbeye daha hedef olmamak i- dı: tcbe kabul edileceklerdir... r ·fll"rinize hazırım . 
Yol hayli uzak. Hususile c\·imlz ten- çln sevgiden korkuyorum. O vakit- _ Masraftan çekinmeyiniz. Amerika hele bir şu yaman General C. 25 ;~ kolunu tuttu 
ha hır mevkıdc. Yalnız nasıl avdet tcnberl kimseyi Se\•medlm ve Se\'e- Bi% tekrar göndeririz, harbi ka- mckte'bi kursun da feragatli siya. sesi titrev .. rek kulağına esil-
et8ın .. Hizmetçi ile göndermek iste- miyeceğim. zanmamız lazım. Biz paraya acı· si lide;in nll!Sıl yctİ!!tiğini dünyaya d·: 
medı.m. Kendisine refakat ettim. Ya.. J"ıuıd Saınlb mayız. göııtersin ... 

(Arkası var) 

ne er mezar taşının yazısı at · ı 
tnr'hı· ·

1 
• • b. ·· kt. B ma'laı olm~tur. Bazı açılk go 

ı m z IC".ın ır orne ır. aş· 1 b ··h ı· 'f' 
11:1 d 

' . . . . me.mrcı ar u şo ret ı taş1 SC: 
ı · ar a serpuş tarıhımızı aydın- hl k-1 l k l .c• 1 k b. · l ya ara ve mera 1 anı ·o a) . 
k~~c~ b·tk vBıka tara~ ıe.t- gös't rebilmck için SJk sık ycrirı 

d
l de.le ı ı~ ;: u taş ar.ıhn. uzerın deği,..tiıımeye b~lamışlardır. 
e ı ve ımıamızın tarı ı seyır· B · b t ı._J e' 1 · · t k. k .. n .. •• en u aşı on sene '!Wuar 
e.:ı:ıı .a ~p e!fne tc: mumr.uıı-- vd yine Eclir:nekapı mezarlığııı 

dur. Rıya, garaz ve rvazdan ta- d K n p d }b 8'-iıt1 
k 

.. a ema:ı asa za e ve r rı 
mamen uza· olarak yuksck ve ç 1 L· 1 nd 'k~ · h' 1 1 

1 
e euı mezar arı an musı 

t<:.r.lız ıs CT e 'nzı an manzum ·1 · • · !ıı 
• ) : • w • nas trının mezarına ıncn yo 

mezar kıtabe erının pek 90gu dı· 1 d 1 b' · · d-ı..irı 
1 

.. so un a yaş ı ır servının ıo 
van arımıza. şnr mecmualıırımı- d b 1 tu T ktt' b · kıt-. e U'l:mUŞ m. aşın · a esı 
za gı ~mem.~tır. l • ....;;ı "td··· ·· · · d' 

ı _ı 1 • _·1 ~ men opraga ""'mu ugu tçın 
~usasa mezar tasıa:rında ve la- h. J. 1 d ık «tıı11 

h
. 1 el _._. T" k. . . . ır 11.cser e mC) ana ç arm1,. 
ıt er e eı>Kı ur ıçtıınaı şart· B ı:d· 'k • .. it .. . urası ..:,. ırne ·apı ., .. e umumı ., 

!arını, guzcl sana t1ar, tezhıp, hat, ~ h n. ı.d • · 1• .....L 

h
• k d'I · ı· ·· f iki zerga a u'Zaıs. 01 ugu ıç n rw 
a. , ı , ım a, !!Ur, tıp ve o ·or l · d='-' · ke. 

b 
· ) • .. zarcı ar onu füm uu yerme 

a·ıeım arından te~k.k el!mek mum d ) B ~1- -' kı da dı k" d.. ırmış aT. a~a mezan;ı ~ar• .• 
un ur. . . bu fena usule müracaat edild1g 
. Bdu yOaz~kµulla Eddırdn~apdı ~a!'1: görülmektedir. Bunlar cTaş >' 

cın e ta çı ar ca esm c ı...a ı · d •rrd l l ·· ·· iitıJ · · ·· ·· d-'-' k rın e ag ır:ı> a a ar sozum 
ç.~-ŞTIH .. ""S~nın onun = meza~cı ·u. unutu •orlar. 
lubesının arka~ında ve şaır Ba- }J !> 1 la"hti•'~ k' . l d 0 .... k ıer mezar. taşıya. •. 
.L ~nın ~e~ar~~I~ dso ubn 1 a uyuk toprağıvla bir abidedir. Olı:hı. 
·oır servJnın onun e u ıınan ço b. . d '- f tm ı. )ı 

b
. gı ı verın c muna aza e eı-

enteres.P.n ır mezar ta ını tanıt· . b 
mak :~tiyorunı . Taşın güzel bir zımaır. ilezar taşları ~c~ın 
sülüs ile - ::ılan sekiz satırlık j.;i. hale getirilirse isttklbali::lcki ıar lı
tabesini beraber okuyalım: çılerin 1et!krklerini zorlaştırmış 0 

Me,hur 
Yevmiye elli dirhem 

Sülümen ve afyon d<led~n 
Yüz otuz dört ya,mda 

Lise ve Or+a Mektep 

Muallimlerinin Toplantısı 

Dersleri ta:til edilen lise ve or· 
ıtamekıtep muallnnlcri, dün mek
teplerinde ve heyet halmde top
lanmış1at'drrı. MuaUi:mler, talebe
leri haik.kındalki ders notlarını or
taya ko)ımus ve •kanaatler.ini bil
dirm~lcııdir. Bu suretle talebele
rin vaziyelı)er.i müştereken ve di
ğer derslerden ald~klları derce.eler 
de göı.:den geçirihmek suretile in· 
ceden inoeye tefükik cdiLmi~t.ir. Bu 
ııe'kildc her dersten iyi olup ta bir 
densten pek az farkla zayıf olan 
<talebeler lehine not vermek im· 
kanlan tem.in edilmi!!<lir. 

Muallimler, dün. bitinm~ im'.ti· 

hanlarına girmeğe medbur olmı· 
yan eınıfların talebelerine ait sı· 
nıf geçme rrotlarını mektep ida
relerine tc5lim etmi~lcrıdir. 

Bu toplantı1aTC:la talebelerden 
vaziyeti hazıra icabı taftaya gi
decek olanlara vazi}'Tdtkr.inin şı
f ahen biJdirihncsi ve karnelerini 
bilahaıe aldırmafarının eöylen
mesi kararlaştınlnnş ve bunun 
ÜZ<Crine aN:u eden talebelere va
zb·etlerinin bildirilmesine ba§lan. 
ml§t1T. 

Keuap Şi§eleri Devrildi Ve 
İki Kişiyi Y aktr 

Balıkpazarı iSkelesine bağlı İs
mail kapta.na ait motörden k~z
zap §}şeler.i ta~ıyan hamal Keıma-1 
vıc Ali Rıza şişeler.i yiildey.ip gö· 
.tiirü~en bir 'tanesi kır:ılmıştır. 
Bunun üzerine d!ö'külen Jcezzap 
h er iki hamalın ay~lannı yak
mı~ olduğundan yaralılar Cerrah
pa~a ha~anesine kakiırrlmıştır. 

luruz. Bu hususa lstarlbul sel" 
diyesi t\lezarlıklar MüdürhiğiiıııJ 
nnzan dikkatini cdbeclerim. ~• 

İbrahim Hakkı Ko11Y..-
-""' 

Çocuk Bayramında 
Acsılacak Bahc.;ele r 

2 3 nisan çocuk bayraGl'lt..,d 
Nişan'ta:şı, Hatb)yıc ve Çifteınt> 
te,pler çocuk bahçcl~ile Aksar• 
da eSki Sütçü bostanının yer 
yapılan parkı'fl açıbıa arı tö•t 
yapılacak'tır. Bu münasebet o. )l 
cuk bahçeleri için bir çok t 
kanapeler alınacak ve batıçr r 
jçme suları gotirilereık birer ·~ 
zarif çeşne yaptmlacaktır. ar 
ç.elel'Cle çocukların. oynaın' j 
içlin birer genişçe kum havuıu 
ilave olunacak!tır. 

Sandık Fiyatları da Yükseldi 
Bavullar ve el çantalarını t1

1 

teakıp eşya sandıklan fiyat'ları 
1 

da da göze batacak bir ytikse> b 
görülmüstür. Alakadarrar 
y:ükscli~e hiç bir sebep obn8 d b 
nı söylemekte v.e vak·ayı açr'k ı 
ihtikar adde.tımcktcditler. e;, 
sandtkç~lar bu hususta çivi ,.·e ~ 

reste pahalıhğının amil oid~i~ 
idaia edi:,ıorlarsa da, bu 60ıJır 
te h a:kikat ifade etmcmck't e}' 

Çünlkü, üz erleri muşamba v rı'" 
renkli teneke1en1e kaplı bulıı·ıı· 
bu sandrklardan heIJJcn heP9~ ş· 
bozma portakal ve limon kut. et 

rından sokürup çıkacılmış 1f er 
ta'htalardan yapıldığı ve uze! ô 
tene'ke veya muşamba. içletl p" 
rcnklli ve çiçekli kağıtlarla k~ıı 
;rlarak tahtaların nevi ve ele' 
daklanıldığı yapılan mua)-efl ,id 
le anla~lm~ır. Muhtekirler çt•" 
-lotle takip cdil~cck ve ;~e~ 
an1aşı1aniar Adliyeye verı 
tir. 

:Mevsimin en bUyUlt Muvaffakıyeti 

KIVIRCIK PAŞA 
GördU~ Fevknllıde Rağbet üzerine 

Yalnız TAKSİM Sinemasında 
Bir ka ç gün daha gösterilecektir. 



,... ... _, .... ~=&1;1.~------.--.~-----------------..;..::..;__-..::~=~..:.:-= V"A TAN--------------------------

Balkanlarda 
18 - 4 - 941 

EVLENENLER: desi Bayan Sıdika Gcnçayın ve· 
fat ettiğini büyi.z'"k bir teessürle 
haber aldık . 

Almanlar Neden 
Kolay Zafer 
Kazandılar? 

Avustralya 1 Alman-Yugoslav jYunan LondraAta-1 
Bahriye Nazın Motarekesi şamiliter Muavini 

Hırvatlar 

Hırvatistanı 
Tanımıyorlar 

1 Ütün tüccarlarından lskcçeli 
. \!uri J erinin kızı Saide İşeri ile 
~m; e'k!pcrlcııd!:n İclceçcli İsmail 
•kkı Ba!laran Uslküdar.da evlen. 

"1tşlerdir. 

w * E~ Rüsumat ımecliai azalı
~~~dan cmok.li lbrahim Çengüllü. 
~n torunu Keriman Çen-güllü ile 
K rnısyonculardan A-ziz Arıf 

Ot'Cl F atlhtc evlenı:ni~lerdir. 

Cenazesi yarın ııaııl 13 le Çar. 
~ıkapı Tiyatro caddesinde 8 nu· 
maralı HulOıibey apat'tımanın· 
daıı kaldırılaraok Beyazıt camiİn· 
de namazı kılındrktan sonra Edir. 
nekapı Şehitliğine defnedilecek
tir. Gençay ailesine beyanı tazi
yet ederiz. 

DOGUM: 

(Raı:r 1 lndıll') * 
hakkındaki haberleri, esassız 
bir propaganda diye karşılamak 
lazımdır. Balkanlarda bu ka
dar büyük bir İngiliz kuvveti 
bulunduğunun hiçbir izine tesa
düf edilmemiştir. Öyle görünü
yor ki, İngilizler. C<'Stır Balkan 
milletlerine karşı manevi bir a-

Diyor ki: 
''Bizim Tek Bir 
Düşmanımız Vardır 
O da Almanyadır,, 

~NLER: 
Emclcıli mümtaz topçu bin:ba

~ıeı Hüsnü Tnme.r.aoyun kızı Me· 
d: ih~. T ame111oy pek genç yagın· 
k ab~lmiig, Feriköyündeki aile 

Cü!hane hastanesi hekimlerin. laka göstermiş olmak için Mı- Sydney, li (A.A.) _ Avustralya 
den Hasan Avşarın bir k1zı dün- 1 srr kun·etlerindcn bir miktar bahriye nazın B. Hughes Japon • 
yaya gelmi!!tİr. ifraz etmişlerdir. Fakat bu kuv Sovyet bitaraflık paktı hakkında 

Alaturka Büyük Mü .. mere vet Balkan cephesini sağlama 1 tunları söylemı,ur: 

a. n tanına gömü!mü tür. 

• ~. Nafıa V·e'kileıti NeJ?iyat 
~ar, Nedim Eyıdemen vefat et· 
~- Ba'lurköy meza.rlıima gö• 
bü.mıü;,tür, 

Eminönü HaPkevı Soıyal Yar· - Af k h d bo 9 ba. ğlaı:naia. kifi gelm.ed.iği gibi, 

1 

Almanyanın karı,tı&ı her hangi 
Şımalı rı ~ <:ep esını c • bir mesl'le bizim hayrımıza detildir. 

dım Kolundan teb.l1ğ edrlmiştir: şuna zaafa ugratmıştır. . Bu paktı Almanlar ilham etml9tir. 
Kolumuz tarafından l 9 nisan Bir kaç hafta evvel (Balkan.1 Bizim bir tek dtişmanınuz vardır, o 

941 cumartesi akıfaımı, Taksimde F··ı· M"t ı ) ı. ı v ·ı ı 
ı larda ıı ı u are te :JaŞ ıgı ı e 1 da Almanyadır. .Almanya yenildiği 

Kriatal gaı.inosuocla. stanlbulun yazdığımız bir maka·lcde bu va- glln şimdi kendisi ne beraber olan 

* Kazanç Temyiz komisyonu 
~aP<>rt.örü Talhain C.ençayın refİ· 
k~ı, ~üddciumumilik ikinci tel· 

1 
ff buııosu ba;'katibi Bayan Mu· C er Cençay, öğrettınen Necat 

t ençay ve Maarif matbaası en
t e~tib; Z~i Cençayın anneleri ve 

en maruf ve ktymetli alatut1ka ziyetleri tahmin etmiş ve Yu- devletler ondan ayrılacaklardır. 
musiki sanatıkArlannm ~tirakile nanlılarrn Arnavutlukta muay- -· --oo----
1büyük bir alaoturka musiki müaa· yen bir hatta çekilmesi şartile 
meresi tertip cdilmiftir. muhasemelerin durması ve Bal-

Bu müsMnere, alaturka musiki kanlann bütün alakalılar için 
muhiplerinin. en ince muaiki zevk bir emniyet sahası haline ko
lerini ta.bmine müsait fev:kalade nulması fikrini ileri sUrmUştUk. 

eırnen Hasan Tükelin kay:ınvali_ 
bir fırsat olacaktır. Girit serbest• Bu yazıdan dolayı çok tarize 
tir. uğradık. Fakat hadiseler bize 

ve 50 Kuruşluk 
Banknotlarımız 

ıoo Liralık 
ihtiyat 
Banknotları Getiren Vapur Pire 
Limanında Bir Kazaya Uğradı 

Ankara, 17 (A.A. - Türki· müşabih olup tedavülde.kilerden 
~c Ciimhuri)et Merkez Bankasın- yegane farkları Üzerlerine büyük 

an hildirilmi1tir: Reisicümhurumuz İnönünün re· 
Y simleri: bulumna!Ctadır. 

S eni baStmlan 100 liralık ve 50 kuruşluklara gelince esaecn 
·ı!:uruşlı.ik ih'tiyat banknotları bu k1ytmetıte tedavülde banknot 
rııncı rnclrte olan vapur Pir.e }ima· bulunmadiğmdan bunlar için ev
b, " kazaya uğradı;ğmldan ıbu saf bildinneğe lüzUm yo'k'tur. 
~otlar ortal&ia dağılmıftır. Bu ı 00 Iiralı'k ve 50 kunı,Iuk 

hak verdi. Almanları Balkanlar
da bir, iki hafta oyalamış olmak 
ve bir kısım malzemelerini yıp
ratmak İngilizler için belki de 
bir faydadır. Fakat bunun mu
kabilinde hem Şimali Afrika 
cephesi zaafa. uğratılmış, hem 
de Almanlara pek kolay bir za
fer elde etmek imkanı verilmiş
tir. İşin içinde her halde yanlış 
bir hesap vardır. 

Bununla beraber harbin u
mumi cereyanı bakımından Bal
kan -cephesi tali bir cephe sayı. 
labilir. BugUnlUk lngiltercnin 
Akdenizdeki mukadderatı Mar· 
sa Matruh muharebesine tabi
dir. Wavel'in burada kendini 
göstermesi ve Balkanlardaki 
hataları tamir etmesi kuvvetle 
ümit edilebilir. 

Ahmet Emin YALMAN 
llotı:nlırrdan 1 00 lirab'k bank- banknotların 'kıymeti bufonmadı
~ { halen ıpjynada bulunan ğını ve almmam~ını sayı~ hallc1. 
....._ ıralık lbanknollara aynen mıza iılan ve tewıye ederırı. ============= =-----IB!B!!!!!!9m ______ m!!!!!! ______ !!!!!!!!!!~ 

lürkiye - Holandal Mirasa Konmaya 
l ediye Anıaşması 1 Başladılar 
Ye '-nkara, 17 (Telefonla) - TUrk1·1 BUkreş, 17 (A.A.) - Ream\ mah· 
l~t • lfoııanfta tediye anlqman ve ftllerde. YuB'Olllavyadelct Banat eya• 
gu laactı i~ birliği protokolunun be~ leUnln Romanyaya verilme.inin do!· 
bı 1\ daıto. uzatılması kararlaştml· ru olacağı ııöylcnmektedlr. 

1'tır. 

Türk - Alman. 
1liususiAnlaşması 

Ank llıu ara, 17 (Telefonla) - 2~ tem-

Bu bakımdan Banata, Macar kuv· 
vctlerinin değil, Almanların girmiş 

olmaları Romanyada memnuniyetle 
karşılanmı,tır. 

Franaaya Un Getiren Vapurlar 
Vaşington, 17 (A.A.) - İngiliz 

vesikasını hl.mil iki Fransız vapu
ru, l9gal altında bulunmıyan Fran
sa için 13,000 ton unla bugUn Nev
yoktan Marsllyaya hareket edecek• 
tir. 

'1 ~ 94t> tarlhll Türk - Alman husu
llıe arııa.şınası protokollarından tama· 
i<a: Veya. kısmen feshedilecek mu
ltrı elelere ait tedlyeler ve mahsup
ltör~ın icrası için tayin edllm1' olan 
1111~ aylık mUddet hitam bulm"' ol· ========-===-===-=== 
llıaı halde tıuıflye muameleleri lk· 
llıncıal'dilmem~tlr. Bu vaziyet karııı· 
~.. her iki tarat alA.kadarlarınca 

"olun tal( an talep nu:arı IUbare alına. 
111 .. rnuddctın iki ay daha uzatılma

' YU lam ııurctıe tediye ve mahsuplarm 
ıııuvarn1ıı.nmasına lmkQn verilmesi 

ıırık göruımu,tur. 
bı~e 

l'ııUy r taraftan anlaşmadaki bir 
:lıııı on lıraiık Uzilnı kontenjanı kal
c~1:rak yerine bir milyon liralık 
ıııııy ve fındık kontenjanının iki 
~ )e~n !ıraya çıkarılması piyasa va
li11 tı l'llıze daha uygun bulunmuftur. 
~111ııtısta Almanya ne aramızda 
ita% ecıııını, olan bu eeıuılara ait bir 
lıa ~ 11 lli.Yihası hazırlanmıştır. IAyi
laa :kınıı:ı BUyUk Millet Meclisinin 

ıne arzedUecektır. 

LONDRA 
Bombalandı 

(Ba':ı 1 IDClde) / / 
mınta'kası üzerine ilk gelen düş· 
man tayyareleri grup halinde ten. 
vir fitekleri ve bunları takip ey· 
lemekıte olan tayyareler de infi· 
lak boınbalannı atmı,Jardır. ltf a. 
İye ekipleri muhtelif yerlerde çı· 
kan yangınlarla kahramanca mü. 
cadele etmişlerdir. 

Reuter ajall8lnın bir muharriri 
ıafı& eökerken şehirde bir gezin· 
ti yapmış. yangmları aöndürmeğe 
uğratan gönüllü\erc ka<lınlann da 
yardım et'tiğ~ni görmüştür. 

Herlkesin işine gücüne gittiği 
aaıbahın itk saatlerinde şehir tabii 
halini almıştır. 

liirk - Bulgar 
ticaret anlaşması eEŞ ooşMAN TA YYARESI 

h~ltara, 11 (Telefonla) - 'l'Url<I· DÜŞÜRÜLDÜ 
l~llr:t llulgarıatan arasında mevcut Lond'ra, 17 (A.A.) - Dün 
ltıllcııı 11.nlllftnasına bağlı takas gece avcı tayyarelerim-izin ln11ril· 
tııbıttetı altı aydan bir seneye çıka· tere üzerinde iki dütman tayyare. 
~lt Ve her iki hUkOmet araınnda si daha düııüıd.üılderi öğrenillmit· 'e olunan notalar tasdik edilmek tir. Bu suretle dün gece dütürülen 
'1.1r ~UYük Millet Meclıslne veril· dütma.n tayyarelerinin adedi beşi 
'-._' bulmutlur. 

~~-~--~!!!!!!!!11--~~~~~l!!'!!B!!J 

1l ·I taml}&n bir çift karı koca vardı. 

Yugoslav 
Ana Kraliçesi 

(B~ı 1 lDdde) *=* 
Bununla bera:'ber Kralın yapma· 
i• mecbur olduju t.-Yi yaptıiına 
"8niim. 

cBen rk.i Hnedenberi Yugoe
lavyaya gidemedim. Fakat köy· 
Wler de daıhil olduğu halde bü
tün Yugoelav milletinin 1nıiltere. 
yi ve .Aımerikeyı candan sevdiii
ne eminim. Umumi Harp biz'm 
için çelin. bir mücadele olımuttu. 
Bu hatbin de öyle olacaiına ıüı>
he yıok•tur. Fakat Yıısoslav mil· 
Jeti eoıwna kadar dövü,eccıkıtir. 
Faıktt' olan küçülk mtnnleket.im in. 
gilterenin ve Amerikanın yardı· 
mıne muhta9tır. Znhh ve muaz· 
zam bir orduya kallfl .ııcak ce· 
8&retimıiz ve vücudurnu%ola m\ilca. 
bete meobUTiyetindd)'iz. Likin 
biz Yutroelavlar. hürriyetimize ve 
fC'l'ef.imize düf)c.ün in•nlar oldu· 
ğumuz için bu ml&addes mef
humlar uğrunda mücadele edece. 

ğiz.> • ı ~· ·ıı . Kraliçe Marı, naınz mı etme 
ıu kısa· mesajın bildirilmesini is· 
temiştir: . . 

«Memleketime itimat edın•z. 
Sonunda her ıeY düzelecektir.> 

BREM EN 
Bombalandı 

(.._,ı ı !!lehte) X/X 
nan şehirlere karfl fiddetll hUcumlar 
yaptıkları öğrenilmiştir. En bUyük 
hUcum Bremen'e karlJl yapılm19tır. 

* Londra, 17 (A..A.) - lnsııız hava 
kuvveUerlnin dUn gUn batmadan ev
vel Manşın ötesindeki hedefiere akın
lar yaptığı zannedilmektedir. ÇUnkU 
avcı tayyareleri himayesinde bir tn
glliz bombardıman filosunun Fransız 
sahilleri istikametinden gelerek tn
gilterenin cenubu şarkisi Uzerinde 
uçtuğu görlllınllŞtUr. Biraz önce de 
Manşın karşı tarafından aflr lnfllik 
sedaları lşiUlmiJtlr. --
Yunanistan da 
100 üncü Düşman 

Tayyaresi Düşürüldü 

Japon 
Kabines:nde Neler 
Görüşülecek ? 

To'kio, 17 (A.A.) - O.N.B.: 
Hariciye Nazır muavini B. Ohaıi 
dün Prens Konoye ile uzun müd. 
det gÖrÜfmüftÜr. 

Tokyo Niti Nifi iazetesi aaa· 
ğıdaki nolııtaların kabinede mü· 
nakaşa edileceğini haber vermek
tedir: 

1 - Zahiren gi~çe lngiliz ve 
Amerikan nüfuzu altına giren Ho. 
landa Hindistanı meselesi. Maa· 
mafih Japonya Batavya müza
kerelerini intaç etmeğe gayret 
edecektir. 

2 - Fransız Hin'diçinisini ve 
Siam'la henüz muallakta kalan 
meseleler. Japonya .bu iki mem· 
leket aTasındaki hudut ihtilafını 
muvaffakiyet!e neticclendirdiğı 
için taviz olarak arazi mutale'ba
tında bulunmağı dü~ünmc.mekıte 
ise de Japonya bu iki: memleketle 
olan ticari münasebetleri kafi bir 
surette tanzim ve harletınek ar· 
zusundadır. Yakında bu hususta 
Tokio·da, Havai'de ve Bangkok. 
ta müzakCTeler ba!Şlamasına inti
zar edi!mektedir. 

3 - J aponıya ile Amerika ara_ 
•andaki mün-.bet~, rSoV)"et -
Japon muahede.ine raimen A
mcrikanm f ngihereye ve Çun· 
king"oe karşı takip ettiği siyaseti 
değ'~iTmiyeceği muhtemeldir. 
Haibuki Japonya her şeyden ev
vel ileride vaziyetin vahimleş,me. 
ıine mini olmak için gayret ede· 
ceii. anlaşılmaktadır. 

Çin •muharebesi rmeselosile 
palt•tın :imzaeınıda'l'l eonra Sovyet • 
Japon münaeebetJ.crinin ikıtisab 
edeccii mahiyet te tekrar kabi· 
·nede görüşülecektir. 

Afrikada Alman 
lar Çekiliyor 

<aa.ı ı ln<'lde) =+ 
gazetesinin ask.eri muharriri bil· 
diriyor: 

ALrnanlaran Tobruk"a karşı 
yaptı'k~arı hüc~ma mukavemet 
gösteriımit olması iyi karşılan· 
mıştu. Dütmana ağır zayiat ver• 
dirihniftir. Fakat ~obruk hare· 
lcAtında A\manlarm mağlup oldu. 
iunu ad<fdtıme'k hatalı olur. Fil. 
haktka hücum, lngiliz ku vvetleı i. 
ni d..-nemek için yapılmış olabilir. 
ltaeyanlardan miizah.eret gören 
Almanların insanca ve sila'hça bü. 
yük bir üaıün.liildtıe olduğu tah
min edilebilir. Almanların şimdi. 
ye kadar tar&larınm benzin ihti· 
yacını tayyarelerle temin ettikleri 
anlqılmaldta.dır. Diğer .mühim 
mesele su meselesidir. Almaniar 
ilerledikçe bu meselenin halli de 
o nishetıt-e güçletecektir. 

Müdafaaya 
Elveriş i 
Bir Cephe 

cAlman ta:eyila ıünden güne 
a'I'dma'kltachr. Alman .kuvvetleri 
Serfiç.eya itgal etım .. lerd'ir. Hare· 
kat, Kozana ve Kozanın cenu'bu 
istikametin.de ;nkitaf göstermek· 
tedir Müttefik kuvvetler bir geri 
ha'reketi yaparak müdafaa mev· 
zilerine çekilımişlerıelir. 

Hatıra Bile 
Gelmiyormuş 
Berlln, 17 (A.A.) - Yarı resm1 

mahfillerde söylendiğine göre, Yu
goslav ordusunun mukavemeti ar· 
tık tamamen kınlmış olduğundan 

Almanya ile Yugoslavya arasında 

bir mUtarekc aktı hatıra gelemez. 
Ayni mahfillerde, Kral Plyer·ıc 

Slmovlç hUkQmetinln şimdi nerede 
bulundukları maıcım olmadıg-ı bildi
rilmektedir. 

-----0-··----

General Pesanti 
Nasıl Esir Düştü 

AdisM>aba, l 7 (AA.) - lm. 
panrtorlUk. kuvvetleri tarafından 
esir edildiği bildirnen ltalyan fır
ka lkuman<lanı General Pesantj, 
uzak bir <lağ kıöyünden katırla 
Adisababa'~a gelirkıen ya'kalan· 
m1,tır. 

Albay Rolle de, 11 :zabiıt'terı 
mürekıkep kurmay heyeti ve 700 
askeri .ile Avaş ırmağı civarmda 
2 zabit ve 1 7 kişiden mürekkep 
bir Cenup Afrrkası grupu ıtarafın. 
dan esir edHmi~tir. 

* Kap. 1 7 (A.A.) - içlerinde 
zabWer de bulunan 2,500 İtal
yan esiri dün, Afrika limanların
dan birine çtkanlmı.ştı•. Bu su
retle Cenup Afrikasına gelen 
düşman esirler.inin sayı91 10,000e 
baliğ olmu!'itur. 

Vardar 
K6prDsU 
Nasıl Atıldı? 
At.ina, 17 (A.A) - lngiliz 

hava ku"-vetlerinin Almanlar ta
rafından K~prülüde Vardar neh
ri üzerine kurulan bir köpriiyü 
maavaffaık>iyeaıle bom'berdrmaa et. 
melerJ sayesinde cenubi Srrbi.tan
d•ki Alman ordusunun ileri ha· 
rekGti durdurulmu~u.-. 

Bir pilot, dö11t defa pike yapa
rak bombalarının tesirini Jyıce 
tesbit etmek istemi{tir. Bu pilo· 
tun atılığı ilk bomba1ar 'hedefe 
iaabet ~derek köprüyü tahrip et· 
miı:ıtir. ikinci defa attığı bombalar 
civardaki bir domiryolu üzerine 
dürmüştür. Diğer İngiliz tayyare. 
leri bombalarını o civarda bulu· 
nan Alman motörlü krt'aları ve 
zırfılı arabaları üzerjne atmışlar· 
dır. Mültemaıdi bir dalga hal.inde 
bu köprüden geçen Alman kıta
ları şimdi durdurulmuş bulun· 
makftadu. Salithiyetli mahfiller 
bu köprünün bir harabe enkazı 
haline getirilmi! olduiunu söyle. 
mekıtedirler. 

Yunanistanda 
Muharebeler 

(Başı 1 incide) /-/ 
Alman kaynaklarından ıelen na. 
berler, ne Yunanistandaki lngiliz 
kuvvetleri başkumandanlığı, ne 
de Yunan kumandanlığı 'tarafın· 
dan teyit edilmiŞtir. Bununla be· 
raber, sözü geçen mıntakada kan. 
lı ve şid'detli ç.ar:pı~malar olmak
tadır. 

Yunan T ebliii 
Atina, 17 (A.A.) - Yunan 

ordusu bafkwnandaınlığının 16 
nisan •ktamı tarihli ve 1 14 nu
maralı reemi t~liği: 

Gaıbi Makedonyada Aliak· 
mon vadisine ıiren Ah-nan kuv· 
vetl~ri Kalemb*'a doğru ilerle
meie çahıarak Gerebene mınta
kasında harele.it yapmaktadır. 

Kozan yaylasında Atman kuv. 
vetler.i Aıliakmon"un cenubuna 
ilerlemitlerdıtr. 

Cöricc"ınin cenup munakasın• 
da Kiaffe boğazında Kar.it.g mev. 
kti dü,..-man tarafından ifgal edil
mi,tir. 

Atina, l 7 (A.A.) - Umumi 
Emntyet Nezaretinin 16 nisan 

k~rwarı' _ laer t>lrl, öteldnln kendi kocuım ayarhnaıundan 
korkuyonha. 

l\iihayet bir sUn oturdular, konu11tuıar, anlaıthlar \'C blrblrlnln 
k~aıarma cademl tecavllz» paktı imzaladılar. 
l>aıctın esas maddeı;I de birbirlerinin chııyat ~aha!Sı• na girme· 
1~• tıı'-• b:r müddet dllzeıılnde sıttı. 

Atina. 17 (A.A.) - lnviliz 
hava kuvve'tlerinin Yunani9tanda 
yaptikları ııon hareketler hatc&tın. 
da aşağrda'ki malumat verHmck-

ak§&lllı tarihli reımıi ıtebHği: . 
Alman tayyareleri dün yekdi· 

ğerini takip eden dalgal&r halin
de Euve körfezini bombardıman 

• Radıyo gaze.tesi _ etmi!}'.letdh. Zayiat yokıtur. Bazı 
hasarlar olmu~ur. Dü:man tay• 

Türki)'e • Bulpriatan Taba yarelerj Hatki ~hrini ve Aidibsos 

Yunan kuvvetleri Lamya ile 
A~tll' gölü arasınıda 100 kilom et• 
relik rmıntakada lbulunuyorlar. 
Buraeı müdafaaya çok elverişli• 
dir. 

... I 

akat gtlnlerden blr ıtın olacak olda: Bir numaralı erkek iki na-
btaraır kadınla, Ud numaralı erkek de bir numaralı kadınla kaçtı. 
~neleri, paktın yalnız kadınlar ara•nnda imzalanmış olmasıydı! 

tcd ir: 
Bu muharebe sahnesinde kı· 

aa bir müddet cereyan eden ha· 
va muharebeleri esnasında bir in. 
giliz hava filosu l 00 üncıü dü~· 
mn n tay\ are•\ni dü!'ÜrmÜ!fotÜr. 

Müddeti kaplıcaamı ve bazı lroylerle ıbazı 
Ankara, 17 {Telefonla) - TUrkl- \,ahkçı aandallannı bombardı· 

ye • Bulgaristan arasındaki takaıı man et.mitlerdir. Zaylat ve hasar 
mUdd<'tl nltı av daha uzatılmıştır. 1 olmam•!flır. 

Askeri vaziyeti 
İzah Ediyor Hırvatistanı A.'man 

Ve 1 talganlar Tanıyor 
Londra, 17 (A.A.) - Dün, 

Yunanis'tanın Londra elQiliği ata. cYugosla"")'anın Amanlar ta. 
şemiliter muavini aM>eıy Konte- rafın:dan mağlup edilmesi üxer&ne 
leon, Almanlann Yunanistana. şu vazİ)'ICt hasıl olmuştur: 
karşı harıbe girmesini •a'ldp eden cYugoslavya parçalanmtttır. 
günlerde cereyan eden hadiseleri I~ adım1 atan Hırvatlar oLmur 
izah -elımi~tir: tur. Hırvatistan istiklili Almanya 

«lll'g.iliz kuvve~erinin yardı- ve İtalya tarafmdan tandmı~tır. 
mile de bütün şimali Yıunanistan cFaka1:, ekser Hırvatlar, Kral 
cephesini müdafaa etmek imka· AlekHn'1r'ın katillerini kabul et
nı olmaıdiğı 11~fkardtr. Bu sebep· memekte ve şef olarak doktor 
le tC7praklarımızdan bir 'kısmını Maçek·i istemektedirler. Ameri· 
muvakkat sure~te feda etmek za- ' kadaki Hırvatlar, Abnan ve kal 
nıreti hasıl oJmu~tur. Bu toprak- y.an himayesinde bir Hırvıwt hü· 
!ar arasında garibi Trakya mmta. kumetini ta~mayacaklarını .ilan 
kası da vardır. Bu mıntakanın etmit'krdir. 
müdafaası anca:k Tur'kiye ile be- cMihver, Hırvatlardan ba~a.. 
ra'ber hareket C'dildiği ta~dirde sına istik-lal vermerniftir. Yugo .. 
kabil olabilirdi.> lavya, komtuları tara~darr da , 

AtafCmiliter, Yunan buku- tecavüze uğramlfltr. Hk evwl: 
" mandanının, şima1i Yunanistanın Macarlar, Yugoslavya ile arala-' 

geri kalan J...-umınm müdafaasını, rıooa bulunan doetluk pakitına 
Yugoslavyanın ni.hvere müıtema rağmen bir kısım topraklarını ~ 
yil bir siyaset takip edeceği esa: gal etmiflerdır. Diğer ıkomJULar 
ııına göre tanzim etmiş olduğunu da, fırsat.tan .isıifa-de ebmek, pay 
s~ylemiş ve şunları ilave etmi~- kapmak -iyorlar. Bul'lari.tan j 
tu: da bı.lna hazırlamyor ... > 

«Bu suretle bu istikametten - Ra·dıyo ga.zeteai • 
Yunanisıana giden yol kapanmış 
SB)"llabHeceği cihetle bir çok Yu
nan frrkaları prki Makedonya· 
nın müdafauım daha müeesir bir 
hale koymak için bu mınta1cadan 
alınıp Makedoyanın şark kısmına 
gönderilmiştir. Maıfükan ma1cul 
olım bu nakil keyfiy.eti maa1~sef 
çok fena bir netice verrni!flir.> 

Elen Radyosunun 
Amerika ya Hıtabı 
"Yunanistan Bu Sa
vaşta Yaptığı Müca
dele Kudsiyetinden 

İlham Alıyor,, 
Atina, 17 (A.A.) - Atlna 

radyosu d'ün akşam Amerikaya 
hitap ederek ıun1arı söylemi~ir: 

«Cereyan etmdate olan muha. 
re'.bc, ana vatan topralklarının ve 
insaniyetin müdafaası için yapı· 
lan bir aavaŞtır. Yunanistan, 1 30 
milyonfok bir kütlenin müttehit 
ordularına karşı koyması, yığınla 
hareket eden motörlü kuvvetlere 
göğüs genmesi nihai zaferin ma
nasını daha ziyade tebarüz etıtir
mektedh. 

«Yunanistan bu sava~ta, yap· 
tığı mücadelenin ku~iyetinden il
ham almakıtadır. Bir insan için 
oksijen ne ise hilrriyet te Yuna• 
nistan için odur. Yunanistan, bu
nu müdafaa ediyor ... > 

İran - Sovyet 
Munasebatı 

Romal!yaya 
Bir ihtar 

Yugoslavyanın 
Moskova Elçisi 

Diyor ki: 
----· 

Topraklarımızda 
Kimleri Bulacağız 
MoSkova, 17 (A.A.) - Reg.. 

ter bildiriyor: 
Yugoslavyamn Moskova bü

yuk e~tai B. C.awiloviç, Roman
ya Batvekili General Antonffko. 
ya göndorıdiği bir açlk mektupta, 
qerelwiz zaferi ctiierleıine bır-U.. 
DiZ> demebedir. 

B. CavrHoviç, asırlık Rumen -
Sır,p dostluğunu General Ant~ 
ne9Co

0

ya hatırlattıktan 90nra di
yor ki: 

«Bizim çekilmekıte olduğumuz 
toprak~ara kimin gireceği değil, 
oraya tekrar döndüğümüz zaman 
kimleri bulacağıımrz bizi alakadar 
eder. Orada bulacaklarsmz içİll 
de bunun ehemmiyeti varclır. 
Şimdi tehdit edec~ zaman de· 
ğiTdir ''e bu bir tehdit de deiil
dir. Yalnız riyazi bir katiyettir.> 

C.avri!oviç'in böyle bir rnek• 
tup yazmasına sebep; Yugoelav• 
yada yüz bin Rumenle meskun 
arazinin Romanya tarafından iı
aal edilmesine dair Büıkreş gaıze· 
telerinde ileri siJrülen taleplerdir. 

General dö Gol'Un 
<n.,ı ı ıncıde) ıxı Beyanatı 

me;cut gerginlikten endiıre duy-
dugunu yazarak diy.or iki: Londra, 17 (A.A.) - C.ene-

Yunanistanda ilerleyen Alman ral de C.aulle Hartum"a hareke
ordularının şimdi Balkanlardakı tinden evvel müstakil Fransız •· 
barut fıçısını ateşlemesi üzerine janeının Kahire muhabirine fUı 
muharebenin lra!la doğru yer de- beyanlliı.a bulunmın:tur: 
ğiftirme ıtc'hllkesi vardır. cHür Fransız kuvvetlerinin 

Emin bir membadan alınan ha. harp sayretleri çok şümullü biri 
berlere göre mühim lran kuvvet k":ahiyeht allm~~ır:.h~imdki hare-

' 

· · l h • ·a't sa ne erınaıc: mu mı uvvet· 
~rı .ııma udUduna gönderÜmiş. , lere sahip bulunuyoruz. Bu kuv• 

tır. f ahranla Bakü a.rasındaki ha- vetlerjn bir kmnı Trablue'ıta, E
va nakliyatı 1 5 nisandanberi ta· ritre" de ve Habeşiatanda muvaf-. 
til edinni1tir. Ve ı1mal hududuna fakiyetle ha1'betmişlerdir.:> 
giden yıolların hepai kapatılmıftır. ..General. de .~~lle F.~ansanın 
B · ı·w b S du~anlanle dovuşen hur FranM 

u gergın tge se ep ovyct or· sız kuvvetlerinin tanzim" · · · ta., 
d~unu.n İran hududunda büyUk m&nllamak için Mısıra ı g1!\d~iluı 
hır a~keri manevra yapmlf olma. eöy1emiştir. 
sıdır. 

Gazete, Sovryetler Birliğinin 
Basra körfezinde bir mahreç te· 
min etmek arzusundan doğan bir 
müınaferctin lran - Sovyet müna. 
se'betlerine hakim olduğunu ha· 
tırlatmakıtadtr. Geçen temmuzda 
Sovyetler Birliğinin İrandan ara
zi metaliba.tın-da bulunduğu hak· 
kın'da iı:ıae edilen haberler bütün 
dünyada büyük bir heyecan uyan. 
dırmış fakat her ik.i d-evlet bu 
haberleri :>·alanlanuşlardı. Caze· 
te, Japonlann 1904 te Rusyayı 
hezime'te uğratması ü~erine Çar
lı'k Rusyanın İran hakk1nda bes 
!ediği enellerin frenlendiğini ha: 
tırl~tmakta ve Sov~·et jnkılabını 
taiuben Rus1aT ve lngilizlerin if
gal.i alımda bulunmakta olan lra
nın Şa'h Rıza Pehlevi tarafından 
hürriyet ve Jitlklaline telcTBr ka· 
,.,. uf.unu tı-ha rüz r" · 

Tayyar-ecilik 
Sanayiinde inkılap 

Ot.tawa, l 7 (A.A. - Ameri
kan tayyarelerinin yeni bir usul 
B~sin'Cle döıküh-niit el-aetiki bir 
madldeden ımal ecl'ilmeleri imkanı 
Amedka tayıyarecilik aanayiinde 
bir inkılap yapacaık mahiyettedir. 
Üzerine ela'9ti.lci bir madde sürü
lerek konıtrplak.tan imal edilen 
gayet büyük bir bo~ardıman 
t~areıi dün en çctm tecrübe· 
!er.den ieçirilmiştir. Tecrübeler 
muvaffaıkiyetlc rıetıcclendığinden 
bunc:lan böyle bu tayyareler Ka· 
nada hesabına 'top.tan imal edile. 
celklerdir. Sivil havacılık müşa· 
virleri ve ln~·liz TÜ~l"has•,..la•ı 
' e i ı ' , t m erd1r. 
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·Adliyede: 
. 

Meşhur Mahmut Saim Mahkemede 
Mahkeınede Kimseyi Dolandırmadığı İlim 

Sahasına Hizmet Etiigini Söyledi 
Dün Su!tanaitrnet birinci su!h 115 jrn:Je gittim, yazıhaneyi kapalı 

ceza mahikomesınde eon günler- buldum, danışti.r. 
de yenidlen meyaana çıkar~ Mah- Bugünlerde şikayetçilerıl11 aTta
mut Saimin s.or~usu yapıhmştır. ı cağı tahmin edilmck~ediT. 5uçlu 
M hımu Sa m bu scfc.r de her za- hak.Kında tahk.kata devam edil
man o.duğu g.bı hareketı1 ennı ka. mektcdır. 
nuna ~gun a.a:rak göstermek İHTİKAR DAVALARI 
için bir çek tedbırler a mı , hattô 
l ıcııret Odnsına bile kaydettır- Dün ikmci a IY'C cezada hır ~oldan 1>ağa: 1 - Melek yUzlU, 2-
n:ı·t~r. çok ihtikar muhakemesine bakıl- Bır kuş - Kullanma. 3 - Acı - !-

Mahmut Sa'min ı.~ defaki su- mış ve bunlardan; Küçiıkpazarda, natçı, 4 E\·lerde erzak saklanan 
ru ~--.ıur: f lacıkadın mahallesınde Daruı- 1 ! ,.. uu yer - çkı ile yenen şeyler, l> - -

Bu- .ıan bı'r mudıdct evvel Mah hadıs sokağında, 4 numaralı dük-ıııu lave Ayniyle, 6 - Akdcnlzde bir 
mut Sa.m cDün) a kız ve erkek kd.nda bak;,ta; ık yapan Tahunın, liman _ İskambil beyi, 7 - lspanya
universitdıleru W) e b.r mecmua Fıyat Miırakabc kom.syonun~n da bir nehir - İhtiva ooen _ BUyUk, 
Ç)ka •• naik ıçın tedbirler ahnış, bir 155 kuruş olar.ık fıyat ko)dugu 8 Avuç Al k A ğ ·d 
ro,'k k: 'yi 25 !ıra mUA.abi,ind.c bu çiy kahvenin kilosunu 200 kuru- b kt 11- n - çBa • y(aAlın ylclı e 
" • b' .. "ld • d 1 ıra ıı>'• ., - aşına ge nce 
mıeo.nuava abonıe yaz.mıs. ve mec- !;a sattıgı sa ıt goru ugun en, f 1 Hl" t 1" BI " , • ası a • ıcum c , v - r uzvu-
muddan da b:r nuıma çıka.rımıstır. suçıu 2 5 lıra agır para cezasına,. G 1 ._. 1. 11 5 ·• , d h muz - en ş • n.ra ıçe, - u -
' alnız bu nüzıhanm m'-ındericatı '«''o:n d gı tat< ırde hapsc ma - Z b k il-, . . 1 ey e abası. 
;;:ır.:lan ıbaret ka ·Pır~tır. Mahmut Kum eaı.mışt.r. • 
Sa n bu defa mecmuaya ba) 'er l l i l ukardan aşağıya: 1 .__ Bir nevi 

b 
' d • ba . d' 1 B R D ŞÇININ MUHAKEMES kaysı 2 - sahip olan • :Meşınıt et 

aJ'<ın11ş ve u ugu y .. er en • o • 
40 ar lira depozıdo al.<çes. topla- Diin Suhanahmet bir.nci sulh 3 Erbab, 4 - Parça parça - Nı-
Jllltı;ıt.ır. Vak:aı gec;.ınce ortada ne cezada bir dişç.ının muhakemesı- ı da - Üç, 5 - Genişlik • Sulu pişmiş 
eıecmua 'W-C ne d.e ba) irik olma- 1 ne basıarunı tn. Sırkec;de dişçi yumurta, 6 -Hırbeşistanda bir şehir, 
d..ğını görenler bu adam hakkın- Abd.ııbak · ıs:minıde bir adam taş- 7 Nota - Kendine göre, 8 - De
-!a. ~·ıca) dte bu!umnuşıar ve Mail radan gebmis olan Kiızım ve !\1us_ 1 vam ettirme • Bir noktalı bir nok
nıut Sa. m bu surel~e mah'kerney.e tafa adında iki kişiye: tasız lkt harf, tı - Ruhen - Kaldır
..,_vkc:dılmiştır. Dün yaptlan sor- - Ben size beşer liraya onnT ma., 10 - No.zım vezni • ML'lra -
~ll-'un.da Mahmut Salın: 1 dıs yaparım, demış, bunun üuri- I Küçültme edatı, 11 - Hayasızca. 

- Ben ihm Vle irfana hiı.met 1 n~ . ağı~lann~. ~ırı~. ~ırıl 0~. tane ı ]){ . ;nO BUL~IACA~,~ .• • UALLl 
..Ô•yorum. kimsey.i do-kınthrıma- dışın gırecegını du,.,unen Kazım· , ~ 
clffl· Yaptığım bütün munmelelc.ı la Mustafa raz.ı olmuşlnrdu. , !"oldan ~aga: 1 

- İl~bıı.har, 2 -
lronunidir, Ticaret Odasında kay-1 Abd"lb k' h k' . d d' - Ne - Ulnş - YUn, 3 - Sıstem. Sani, 

. u a ı er ı ısıne e 1~ 4 - Ama - Mutedıl 5 - Mi - LAtir, 
thm vardır, demııı.t'ır. led yapmış ve ağızlarına takmış, . ' 

V k • M ih S · · T' f k 6 - Mındcr, 7 - Cami - lza~. 8 -
a ıa ti mut aunın ı~arct a nt gel zaman g.ıt z.aman adam. EhU _ Azar: 9 _ Bu. • Tir • Na, l0-

0.daıtnılıCla ka.ydı var.dır. Fakat lar ağızlarında rahaterL.lık duy- 1 'k F' • . 11 ldarıe 
k,i:mf 'nin Adliyece sicili oldu- main başlnmı~lar ve dıJer de rmı - ıraı, - • 

.ju unutulmamalıdır. Mahmut Sa- paslanmış. Yukardan R!jağıya: ı - İnsaf • Cc-

~ bunda~. bir ~aç sene evvel de 
1 

Ndicede Dişçi mektebine gi· bin, 2 - Lclm - '.Mahur, 3 - Sami
bır ıı,mumı ıt!hal.dt 'V'C .ihracat acen- derek bu kalp dt en soktürunce mi - Mi, 4 - But - lnllti, 5 - A· 
ralığı kuımuş ve bir süru acenta· dişlerin fena bir madenden ya- lem - İki, 6 - Hamule • Ar, 7 -
ıaı:clan dQPozito almıştw. Bu h~- pı.dığı anlaşılmıştır. Aş • Tariz - Fa, S - Set • Zahir, 
sm.ıa ma'h'k-emoy.c verılnuş bır ı D" k' t .1 d. 1 • 

1

9 - · Yadigar • Re, 10 - MUnt! -
d 

,.J un sr aye çırer ınıe11nı-ış ve N' •. 
a amuır. a, 11 - Nıl • Keıtar. 

a. _ • • c1 h. k' M h Abdülbaki mahkemeye gelmedı_ 
.oııcırgu net.icesın e a ·ırn, a - • . . . . 

ll'lut Saimi fotoğraflı bir ikamet- gınden keındısının celbınc karar 

,;ah aenedi!e seribest bıra~ılması· vcrilmi~ir. 
na. karar vetimi~r. 

Ôorgu esnasında Mahmut Sa· R • • • • 
~· kendi:s!n:.ın ev:!i olup olmadı- omanya ile lf nısı 
~ı aoruldugu zaıman, ben 65 ya· Y 

r:fum~e~~. ~~~:.onra bana ı Olanlann Dikkatine 
Mahmut Saimdcn ş&ay.ct eden 

ter yalmz bu ba-)"ti1er "Y'C aboneler Haricıyc Vekil etinden teb1ığ 
değildir. Usta adam"bir çok :kim- edılmıştir: 

1 
Sterlin 
:Dolar 

Drahmi 
J>eçeta 

Dinar 
Yen 

17 ~iSAN tU 

• 

1 \CÇ Kron 

1 
&a,.lll' 

5,2t 
132,ıQ 

ao:m 
0,8975 

ll,9 '15 

S,1'760 
31,1375 

so,ıue 

seyc as butaca~un <lıye 4-endile· Romnnyada ahiren neşredılen 
rınden depozi~o a-k;çesi toplam~- bir kararname mucibince, ecne
hr. işin tuhatı Mahmut Saimin bılerin Milli Jkt~at Nezaretmden 
hep ~Ö} le d_:.pozito a~esi alına-ı ver.ilmiş bır müsaa~e olmadtkça 
lcak ışlerle ugra:nıak.ta olmcrsıdrr. Romanyadaki emlak, hukuk ve 

lııin şaıyanı diklkat olan diğer menafüne ait tasarnıf muamele
tarah da Mahmut Saımin Ticaret 1 lerinde bulunamıyacakları; böy
Odasına bunca hudıselcııden son· le bir müsoıade istıhsal cdılmeksi
ra ka) decl:ıtmiş bulunmasldtr. Ti_, z.in yapılacak tasarruf muamele
caret Odasına hcr'kes kayded'ile- ı )eri ile normal idare ınuameleieri 
bilir mi bıhniy.oruz. F~at Mah-, \C bankalarda mevdu kıymellere 

&ham ve Talt•llU 

l033 Türk borcu T 

1918 istikrazı dahill 

1938 İkı·amlyeli 

mut Saimin kaydedilmesine şaşı.· nıüteallık tasarruf muamelderinin 1933 İkramiyeli Erganl 
yoruz. Müd'deiumumıfik Mahmul. hukukan batıl addcdı!eceği; Ro- 193t Sıvas - Erzurum 
Sa.m hakkında vuku bulan şika· J manyada ikö.met etmcm_cklc be- 1538 ~ > 

1yol1erdcm d<ılayı kendisini dün 1 rabcr or~da bu gibı cmlük, hu- ı 32 Hazine Tahvillerı 
birinci sorgu hakımliğine gönder- kuk ve menafie malik bulunan ııısıı. > > 

1 miş. usta adam bir de orada sı- ccncbı!erin ise, Romanya arazı-
gaya çekil?n · tır. sınde tedavüle çıkartılmış bulu- .rı35 > > 

k &. 

18 uO 
21 60 

19 85 
19 00 

19 00 

51 50 

s1 c:ı 

Bundan, başka Mahmut Saime 1 nan bılumum tahvillerle nama 1 1038 > ,. 
MıJa postane vasıtasile havale o· 1 muharrer oimıyan kıymetll senet- Anadolu Demiryolu 'I'anvıli 

15 l$0 · ı 
29 5\) 1 

51 75 

40 40 
\arak dcpoz.iLo akçeleri gelmekte lerı hamil o>dukları takdir-de bun- Demlryolu MUmessll Senet 31! 25 

devam elime'ktedir. lnr hak.kında nisan 1941 nihaye. T. c. Meı·kez Bankası lM' 7.5 
Dün mah'kcme koridıorlarmda tine kadar, Romanya sefareti He O;ımenlı Banka!lt 26 oo 

.-ı~harridmize tesadüf eden kan. konsolosluklarına bir beyann:.ıme 
ıı f u T. lş Bankası (:=iama muhaı·.) rı 05 

dmhnış adaımlar.dan biri: vermekle müke ıe oauuk1arı; ay-
- Beni sinemada gişe memu- ni mükdkfiyctiıı 'bu gjbi esham. Aslan - Esklhlsar Çimento ş. 7 ~S 

ru yapacakltı. Beyoğlu posta ku· tahvilat ve senetlerı mevduat o- > > Mlicsıılıı Himlesi 9 50 
tusu 299 numar~a mirracaat et- larak kabul e~ bulunan ban- Ş!t'k~U Hayriye 26 09 

fl:n. Meldtubuma cevap verdi. kahı.ra da şamil olduğu Ankara- Türk Altını (Reşat' 
Benden elli lira n kdi kefalet is- daki Romanya sefaretı tarafın- Tü k Alt (H 't' 

27 79 

26 80 
t«".di. l:zmirlioğlu ham 2 1 numara. dan bilduilmi.,,-.tir. r mı amı 1 

ya müracaat ettim. k~fal~ı VCT- Keyliyet alai.:.adar Türk vatan- ı TUrk Altını ldlçtik (Hamit) 26 65 
dim. Aym on beşinde gel. dedi. el lannm ıttılaına vazolunur. TUrk Altını küçük (Am) 25 75 

~PARA . 
\ HAl'AT YARIŞJNIS 

· DİREKSİYONUDU 
~~=--- ~ 

r 'I'. iŞ BANKASI 

' Küçük Tuamat H ... plar. 

1941 İ K RAMiY.E Pl.ANi 
KEŞİDELE& -i IJUDat. ::ı lıl&Ja. 

1 AgU.Staıs • .a ~ 
ta.rUılcriDCl• yapdlr. 

1941 i~ra n:Uy~eri 
1 adet 2000 Ura.Lık = 2oot~ ı.. 
a > 1000 > =8000.- > 
J > '150 > =~ ... - > 

' > 500 • =2000.- :o 

a > 250 > =200t - ) 

~ > 100 > =SSOI.- > 
80 > 150 .t =&000..-- > 

300 > 20 > =6000.- 1 

•• 
A bone Ucreti 

UM 

beMllk ti ayldı: :S aylık 

1410 

VATU 8•1111' 

sa.,ılk maktu~ 

1 incl Sa.Jfa s.numı 
2 > > > 
3 > > 

\( ::ıı > > 
g > > > 

i > > • 
\ 

Sahibi Hı NC9rfyat Müdtirü: Ahmet 
Enıl n YA LMAS • Buıldığı yer 

\ ' A 'l'AN MA'IBAA 1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Mücfürlftlinden: 
Eksper ve Muhasip Ahnacak 
Ahm merık-czlet'inriule ç bştmlmak mere eksper ve mumuıip )letişti

rilmek maksa4ile 1..6.9!11 tan"htnde Jınkarada. 2o. 3 hafta. devam cdcoek 
iki kurs a~ılacaktır. Kursa iştirak edenler :k.urırun sonunda yapılacak 
mftsabaka :tmtJhanma girerek kazandıkları takdirde alacaklnrı derece 
31rasına. göre aagarl 60 ve azami 100 zer )jra kadro tahsisatlı vazifelere 
3659 • 3968 sa.yılı kanunlar mucibince alabilecekleri ticreUerlc tayin 
edilecekleı·dlr. 

Eksperlik kur una: 

.Mecburi hizmete tAbl olmayan Ziraat mektebi mezunlarllc en aşağı 
orta veya buna muadil tahsil gormUş olup zahire işlerinde tecrUbc ve 
ihtisas sahibi olduğunu tevsik cdenlcı· \'c 50 ya1Jmı geçmemiş buhınaniar. 

\'e Muhasiplik kun;Una: 

Dcvltt veya mUesscsat muhaııebe l11lerinde çalışmış buhınanlarla en 
az orta. veya buna muadıl tahsll gdren ve 50 yaşını geçmemjş olanlar 
glreblleceklerdir. 

Kurs sonunda yapılııcnk mUsabaka imtihanında kazananlardan An
kara haricinden gelenlere kanuni harcırah \'e yevrniyelerl verllccektjr. 

İsteklilerin aşağıda yazılı ve.ı;lkalarlle nihayet 25.4.941 akşamına 
kadar biz.zat veya yazı ile Ankurada umum mUdürlUk zat işleri mtldlir· 
lUğUne müracaat etmeleri ıtızımdır. (2083 ~17) 

1 - Nufus hlıvlyet cüzdanr 
2 .Mektep şehadetname \'eya tasdlknamesi 
3 - cVarsa hızmct vesikası 

4 - Zahire işlerindeki lhtısıısma dair resmi vesika 
5 - Aslcerllk terhis tezkeresi 
6 - Doğruluk kalığıdı 
7 - Sıhhatlerinin vazife ifasına mUsalt olduğuna dair rapor 
S - 3 adet !otograt'. 

Devlet Demiryollan. İlanları 
Muhammen beden (6693J lira olan (22) 'kalem ölçti aletleri 5/Mayrs/ 

1941 pazartesi g{lnU saat 15.15 de ka.palı zarf usulU ile Ankarada idare 
binasında satın a.lınacakt.ır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (~1,08) liralık mu\•a.kkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalıın ve teklifl<'ıini aynı güıı saat 14.,15 e 

kadar Komisyon Reisliğine vermeler! 1Azımwr. 
Şartnameler parasız o1aral: AnkPrada '.Mn'!zeme Dalrcsinl!en, Hay-

darpaşada Tcsellllm ve Se\•lt Şdliğlnden ca~t:lal!aktrr. (~016) 

DOBTOB 
BOBBOBQlıt" 
Dninönil Nlmet Alııa ~ 
cıaQndeld muaymehım•izıde 

her cllD ııaataian JtabW eller. 
Tel. 2Wl 

As\erlik işleri 

Yalnız Yazlık Veya 
Bütün Sene İçin 

Kiralık Ev 

Sabah, Öğle ve Akşanz Her 
Yemekten Sonra Diş /eri 
Niçin Fırçalamak Lazımdır? 

Çlinkü geceleri ağız guddelerinin yemeklerden sonrn \e her halde ııol 
lfrazatlle dişler ,.e diş etleri dolmuş- ! bol «RADYOLIN> ile fuı;alamak ,~ 
tur; ~ünkU ~enıf"kler, ~lgara ,·e kahrn temizlemek şarttır. Bo sayede dit' 
gene ayni tesiri yaıınu-:tır. Blnae:;m- !erin de, ağzın da. sa~hğı ve sağlafll' 
lcyh dl!jleri bergün S kere bilhassa lığı; glizelllğl gıı.ra.ntl edilmiş ollll'· 

Sabah, Oğle v1 Akşam Her Yemekt3n Sonra 

RADY-OLiN 
1LE DlŞLEtdNIZI FIRÇALA\ lı~ IZ. 

~ _ .... ,." .. ,,,..~ . . . -
- t 

İstanbul Defterdarlığı Muamele ve istihlak 
Vergileri Merkez Tahakkuk Şefliğinden: 

Mlikellefln Hesap İhbamaııie 
acTI 'e 1>oy adi Adretil N•>. Tarihi 

Hrant H~sooğiu Kapalı,uşı 8/980 30.7.IHO 
Perdahçılar 

No. 15 
Matrahı 

1050 kilo kösele 15,75 

Tarb 
No. dc\Tesl 

1103 9t0 

Yukarılia. 1sim ve adrosilc ncv'l işliga.Ji yazılı m\ıkcllef )'aJ>llan af'Sof' 
tırma:ıe..rda tıulunamamış ve yeni adresini voya tebellQğa salahiyettar bır 
ltlmseyi de şubeye bll<lirmcmiş olduğundan taalle&k ettiği devreler ne 
Gdemcğo mecbur bulunduğu vergi mtkdan ismi hizasında gü&terilıniŞtif· 

MczkCır "Vergi 3692 sayılı kanunun 18 incl maddesi 'hilkmUne göte 
30 gUn zarlmda. iUnız edebileceği; aym K&nunun ıo, 11 inci ımaddelerıne 
milst.enJden tebliğ yartne kaim olmak üzere Wl.n olunur. (30.W) 

Beyoğlu yeril askerlik ~vbeslnden: 

312 - 313 • 3H doğumluların sene
lik ihtiyat yoklamaları aşağıda ya
zılı dört gUn zarfında yapılacaktır. 
Bu ~nlerde nufus hüviyet ctl:r:dan
ları ne beraber şubeye mUrncaat: 
edilmesi. 

Nişantaşınc:la Vali Konağının 
karşısındaki eytam ç.ıkmazını:la 
B. Mehmet Eıminin hanesi yalmz 
yazlık veya bıütijn sene için, mo
bilyalı veya mobilyasız kiralıktır. 
Yedi büyük oda, sayfiye sükunc. 
ti. deniz maM:.aı-a.sı, güzel bahçe ... 
Telef.on numarası: 60664 

~ DOKTO&o&JllYAO.D -

1 
c:BVAD T&Dlıl 

İstanbul Belediyesi hanlan 
Pasif korunma ı,Ierinde kullanı'lmak üzere alınacak maa tefel'rıl•' 

50 adet yangın tulumbası 2490 numaralı kanunun 46 ncı ma.ddesiniP JI 
:fıkra.sına. tevfikan pazarlığa. konuhnuı;tur. '.Mecmuunun taluniR ~ 
12874 lira 50 kunış ve temlnat'.I 1931 lira l8 kumştur. Şartflllmc za.)Cl 
ve lrluamel~ MlidürlQtil k.aMminde ~örmcbil ı:. İhale 21./4/941. ~ 
tesi günU saat. 14 de daimi encümende ya.pUacakt.ır. T.aliplerln ~ 
makbuz veya mektuplan ve 941 yrlma ait Ticaret Odası veslkata:ril' 

'ı 

• 

22/4.'941 Salı. 

23/ -i/ 9U Çar..,ambıı. 

24/4/ 941 Perşembe. 

25/4ı9!ll Cuma. 

IDBA.ll - ...... -~ 
\'esıUr~ tahllll6rinl J"&PU'· Dl· 

ı \'ar.yolu o~da Tel. !?333• ihale günll mu&yyen saatte dalml enellmende bulunmaları. (2981) 

23 Nİs•n 1941 baır-amuta -mahsus 
fevl:afade p4yanqo pf int 

İkramiJ'e a.tetM lkra~ ~ iJtrandy41 tut:ın 

1 
1 

2 
6 

30 
30 
60, 

300 
3.000 

30.000
1 

Lif'll Una 

50.000 
20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
~00 

10 
2 

50.000 
20.000 
20.000 
30.000 
60.000 
30.000 
30.000 
30.000. 
30.000 
60.000 

33.430 Yekun 360.000 
Tam bilet 2 lira yarım bilet 1 lira 

.. ~L 

1. 


