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kahramanca harbeden Yunan kuvvetlerinin \Bqlnnnandaıu 
G eneral Papqoı .........____ ___________________________________________ ___ 

Kim Kazandı, 
l<irn Kaybetti? 

Kömür Navlunlar.ı 
Kok Körııürü Navlunları, Maden Kömüründen 

Yüzde Yirmi Fazlasile Hesap Edilecek 
Ankara. 19 (Telefonla) 

16 Diısandan 1 ikinc.itqrine kadar 
madi!I\ lr,örnürü havzaem<lan iıa· 
keleleııc nakledilectlk 150 ıton· 

dan ytikarı kömü .. lerin, azami 
nakliye ücretleri, Koordina~n 
heyetince te9b)t edildi. 

l9tanbul iç.İn ton baıına 2 1 5 
kurUlf; lzmit bavaliai işkelcleri 

Yunanistan 
Cephesinde 

Alman Zayiatı 
Arttıkça Artıyor 

Açilan Gedik 
Kapandı, Meçova 

Geri Alındı 

için 225, Bandırma, Çanakkale 
.-e havallsi için 235 kuru§: Ayva. 
hk ve lıımir için 245, Samsun 
265, Karaburun 275, Fethiye ve 
Antal,ya 2 75, Hopa 325, Mersin 
ve İıı:kenderun için 350 kuruş. 

Kok kömürü iÇİn bu fiyatiara 
yüzd'ıc 20 zaırn yapılacak, harp si. 
gortası ve kılavuzluk ücretleri bu 
navlu11~ara ili.ve edilecekltir. 

Bir Bölük 
Bulgar Askeri 
Üskübe Girdi 

Sohra, 19 (A.A.) - O.N.B.: 
Ma:ltedonyada Üsküpte bir Ma· 
ked•onya hareket merkez komitesj 
tcsi. eClilm~ir. Bu !komiteye, 
Makedonyalı Bulgarların en mü· 
him mümeasilleri dıılhiA bulun· 
maktadır. 

Bir bölıUlcıt-en ibaret Bulgar pİ.§· 
tarları, ,imdiden Üskü'be muva· 
salat ~tmiştir. 

Zirut Makineleri Teni Kadroau 

Ankara.. 19 (Telefonla) 
Ziraat ma.kineletinin memlc:ikcte 
vasi surette temini için yapılan 
geniş kadro Heyeti V ekilece tas· 
vip cdllmiştir. Kadroda 2 bölge 
N:İsi, 3 reia muavini, 3 makine şe. 
fi, 1 2 makin~ kontrolörü, 2 grup 
amiri vardır. 

Kral Piyer 
Atinaya Geçti 

GI. Simoviçin 
Deklarasyonu 

Yugoslav Ordusu l 
Neden Muvaffak 

Olamadı? 

A tinaya geldikleri bildirilen Yugoslav ·Kralı .Piyer ile 
Baıvekil Simovıç 

B. Kodzias 

Kodzias Başvekil 

Koriıis'in Cenazesi 
Merasimle Kaldırıldı 

Yeni Başvekil 
Haleflerinin izinde 

Yürüyecek 

Bugünkü 
Harp Vaziyeti 

Yazan 

İbıaa BORAN 
Emekli Kurmay Subayı 

Libya da: 

A1man kaynaklanaa söre. AJ. 
man • ltaı.}an motörJü blrllklerl 
Sollwn, Tobruk men.Uefinl işgal 

etmedikçe su,·eyı, kanalııq. dot· 
ru taarruza de\am ctınlyecekler· 
dlr. Marsa Matruh mfüıtahkenı 
mc\"Zllnde İngiliz kun etleri gün
den giine tak\ iye edilmekte, kara 
\ e t1enlz topçuları Tobnık ile ~Y· 
dl Baranı arasındaki açık bölge
de duran Alman • İt&I.) an motör
Jü blrllklerlne, urhlı \ıt<ııtalanna 

iabrip \'ti uuı.a a&eflerl YllflllilkD 
,.e &fil' uyjat \'erdlnnektftllr. Ya· 
kında tnglUzle.rin büyük bir taar
ruu ~1amalan çok muhtemeldir. 
Londra kaynaklanna göre, Alman 
ların Afrlkada HOO kadar zırhlı 

va ıta1an vardır , .e ltalyanlarla 

beraber İngilizlere karşı harp e

den lcun·et 3 motörlU \'e zırhlı tü· 

mendir. Bu kun·etın deniz muva

ola 1 tnırlllz donanma ı tarafm

dan keııllmlştlr. Önünde gittik~ 

ku\' l't1C,Cn lnglllz ordusu ,.e ar· 

kasında rııuka,emet eden Tobruk 

kaleııl H' ikmal ihtiyacı ) alaız tay 

)'&relere munhaınr kaldıkça, Al· 

man • tta1yan birliklerinin Libya. 

dan Mısıra ytlrtımeıtl , .e zafer ka

zanma!lı \ '&rlt detlldlr. BUilds İn· 

glllzlerln Libya harbini tekrar ka· 

unmalan çok muhtemeldir. 

Yugoslavyada: 

Hareketleri 
İ zm irde 

lstanbul Liseleri Şampiyonluğunu Darün af akayı 
1 - O Yenerek Haydarpaıa Lisesi Kazandı G. Saray : 5 - A. Ordu : 1 

1 lstanbul Lisesinin Spor Bayramı FenerbahÇe 
Stadında Merasimle Kutlandı 

Db htaabaluia mUU' kimeye dalılJ talmn)anDdaD Udııl ı latanbal llılelerl f81DplyoDlatmna laan•b 
Aalaanda ve lldll de hmlrde maç ~ t.taabalda ı.w Erk* Jlrd•I• Fweallüııe •tabada lnltlaiuuı 
lla Uleler 1"UtW .......,....,.. ~ cUter taraf· apor ~ parlak fJlda: llendme pçH ~ baflandı, 
tan hW Erkek U.ee'• la apor bayramı yapddL llaeala ıalel..ı ve atacldald blnleree ldıJI bir almdan htl1'1ll 
~ Llaeal ~>" ~ • ı ...ıtaP ederek mar,w alJledDer. Budu aoma spor mWıa..,~l•rı. )'apddı. 

F. Bahça : 2 - A 1 tay • 
• 

Bestmtertınız ba spor bayramıncla aporrulann htlkW .....,.... 
aöyleylşlerlnl ve bir müaabllun yGkaek atlayı,ınr teablt e&
mektecltr. 

Ankara v~ hmlrdeld mlUI küme ~larımn tafllllitı, 

dördi1Dcll sayfammladu. 
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Nasıl Geçti 
ikinci Evlilik Hayahmın 

Devrinin ikinci Senesi 

1-) azan: 
Telif ve tercüme hakkı tamamilc mahhRdu.T 

-4-
E.ınııun tanzimi ve idaresi tama- Bir gün birden kocama. BUyüka· 

Yazlıklarda Kira Bedelleri 
Kira Arttıranlar Takip Edilecek 

f Üı'.<üdar, Kadı'köy, Karital ve Kaza ka}ıma:kamlıkları, bu fİ· ı 

Pas'f Korun aıı 1 Adalar ~a.zal~rı ?ahılinde . kira 1 yat )':ııkseimesinde, biraz da ev . n1 bedellermın ıhtıkar addedılecek arayan kiracılar azasında hasıl o-

T 
•• b 1 • dı-rt'cede yüksertil<Jiğ ini nazım lan rekabetin ve birbirledn<len ecru e er:I cL .. ~ate alao Vilayet.. maha.lli daha fazla ki~a tdcli!in:de ~ul~n-

kaymaka :nlık?arına hır tanı m malarının, a·;nJl oldugu nctıcesın.c 

Metruk Emval 
Taksitleri 

Denizde 
Seyrüsefer 

e. üyükada \açıklannda ild 
~ motör çarpıpnıı ve bdP" 

)ardan biri batmış. Geçenıerd' 
de ,yine böyle iki motÖt' çarplf" 
mıftı. 

Karada (<alabalık yol a~ 
rmda •eyrüseferi ıt:anzim edlJ 
ve kazalan önleyen memurlJt 
kullanılıyor. Acaba denizde ~ 
seyrüsefer memuı-luklan ib~ 
na lüzum mu .hasıl olmaktad.r• 

Fakat .denizde yol ait_;l~ 
nasıl tayin etmeli? · 

mııe benim elimde idi. Ben evimle daya ev tutup gtdeceğlml, yazı ora· 
meşgul olmııktan çok memnundum. dil yalnızca &"eı;lreceflml haber ver· 
hocam önceleri benim hiç kimse ile dim. 
görtlşmemi iııtcmemlş, h:ıltA ailemin, lki hafta ııenra bUtUn eşyalarım 
.. ııı·deşlerimln bile gidip geldiklerini Hisardaki yalıya nakledilmiş, koca· 
•ncnetmeye kalkışmıştı. Ama, benim mınkller de yegenlnln yalısına gönde 
~im kartısında yine yelkenler su- rllmlş, Bebekteki kUçUk ev boşanmış 
7B inmişti. Onun en bUyUk arzusu şu ve kiraya verilmişti. 

Yann saat l O da Bakırköyün· 
de, pazarte i günü aa:at 11 de A
dalarda, nisanın 25 inde Fatıhte-, 
30 unda K!l'rtalda pa~if korunma 
dencm.el.cri yapılacaktır. 

gönderm:ştir. Bu tamimde. kira var.mı~:ardır. s ;r çO'k kiracıların 
bedellerinin hiç bir sebep ve veç- tui.ukla-rı ve bulundukları evlerin 
hile geçen seneki kira bedellerin. kira mrA!tarlanm g;·r.Iemek sureti· 
den fazla olamıyacağın11 biıha!!Sa le yapılan ihtikarın şüyuunu ön· 
işaret edilmekte ve keyfiyetin !edikleri de anlaşıhnı~tır. 
ehcmımiyetle takibi istenilmekte. Öğrend•iğ ;miı;e göre, kayma· 

Metrük cmvatden müzayede 
ve taksit.le ıma1 satın almaş olan· 
!arın mc&:en, ziraat itlcrindc 
kulranılan arazi ve binalarının 
taksit müddetlerinin yirmi seneye 
iblağı hakllıtırtdaki kanunun tatlbi.. 
kma Deftcrdarlrk ve Milli Em1a:k 
idarclet'in'Ce devam edilmektedir. 
Bu gibi mal sahiplerinden çoğu 
Milli Emla'k idarelerine müracaat 
ederek f 940 seneei taksit b'edel· 
terini iki defa.da ödedik't(:n sonra 
borçlarını tecil ~tirm'c'kıtek:lirkr. 

Yine Va - NQ' ya: 

idi : Kendi misafirleri geldiği zaman BUyUkadada bUyük valdem ve hiz
'''do her şey mükemmel olsun, fa· metçlm Katına ile yazı geçtrirkcn 
r.ıt ev içinde hizmetçilerden mAdA kocamın akrabaları yine aramızı 

'lr kadının varlığı asla hissedilme- bulmak çarelerine bakmak istediler. 
!ln ... Ben bu vazifede hiç kusur etme Fakat karşılanna bu de!a geçenki 
•neye çalışıyordum. Kocam Bık Bık tecrübesiz kızcağız defli, hayatı öğ
arkadaşlarlle eve geldiği :ı:.aman her 1 renmiş azimli blr kadın çıkmıştı. 
(leyler hıızır olur, ben de derhal yu- Bu \'akadan bir sene sonra bUtUn 
.kan kata, kendi odama çıkar, hazan maddi \'e manevt haklarımı terket
bUtUn bir glln, bazan da uzun gece· mek şartlle kocamdan lıUrrlyetlmi 

lcr knpalı otururdum. Batın aldım. Sekiz senelik bir tecrli-
Ben bu ltapalı oturmaktan çok sı- beden sonrn hu 11.)Tılık, hayatımda 

kıhmyordum. Daha doğrusu kendımi hiç teessüf etmediğim ilk ha.dise ol
sıkmıyacak bin tUrlU şey buluyor- du ... 
dıım. Dikiş, diğer el işleri yapar, ki· 1 

tap okur, ba:ı:ıın hislerimin taştığı 

saatlerde de şiir yazar, bana hayatı 
bu kadar uzıı.ktıın gösteren t.alümc 
sıtem ederdim. 

Evlilik hayatımın bu ikinci dc\Ti· 
nin ikinci senesinde yine hayatımız
da yeni yeni buluUar peydıı olmıyo. 
başlamı,tı. 

Kocam annesinden !talan cmllkinl 
yavaş yavaş saüyor, paraları banka. 
ya koyup oradan beş. on alıp yiyor
du. Yedikçe gezmeler, mlsaf'lrler, eğ. 
lenceler de artıyordu. 

Btr gUn ileride bizi bekliyen bUyük 
bir tehlikeyi kendisine hatırlatmak 

için: 
- Hazır para yemekle hayatımı· 

zı tanzim etmiş olmuyoruz. dedim. 
Ben bunun sonunu çok tehlikeli gö· 
rUyorum. Mesela şu Bebekte satılan 
arsalardan bir yer alsak orada güzel 
bir apartman yaptırsak... Bir daire
sinde kendimiz otursak, diğerlerini 
kiraya versek, bize rahat bir haya t 
temin etmeğe kllfi gelmez mi ? 

- Evet ama. dedi, ben marangoz
luktan hiç hoşlanmam. 

- Sen marangozluk edecek değil· 
ııin ki ... Dedim. Evi mimar yapacak. 
Bana bırak. ben meşgul olayım. Ben 
ev yaptırmaktan btiyUk bir zevk du
yacağnn. 

- Ben, dedi, karımı yapı kal!ala· 
rlle ağız ağıza konuşturmam. Ken· 
dim de hoşlanmam, onun için böyle 

ı tcYlerl hatırıma bile getirmem. Sen 
de ne acaip kadınsın, canım . .Alemin 
karısı sUs, tuvalet, elmas, ıııvanta, 

pudra için kocalnrlle kavga eder. 
Sen bir defa benden bunların birini 
iııtemlş değilsin. Fakat diğer taraf· 
tan f!V yaptırmaktan, A vrupaya. se
yahat etmekten, yok salonun moble· 
ıerlni değiştirmekten tutturursun. 

Şimdi o ak~am, ikinci defa izdi· 
vaç karıırını verdiğim bir zamanda 
Boğazın kararmıya baflıyan .sularına 

baka baka bu geçmiş hatıraları, bir 
tiyatro piyesi gibi perde perde açıp 
seyretmeğe ne !Uzum vardı? Bu ~r
delcrln açılmryan kısımlarını açık kı 
ııımlarına sararak olduğu yerde toz
ların içinde bırakmak daha iyi de· 
ğil mi? .. 

Birkaç gtln sonra. annem, hem ken 
dlnin hem de benim muvafakat kara 
nmızı Nejat Nazmiye bildirmesi 
için Nejat Nazmının teyzesini ziya
rete gitmişti. 

Nejat Nazmi lsveçe gittikten son
ra k~ndislndcn birkaç de!a mektup 
ve kart aldım. Bu mektuplar ve kart 
lar son derece resmi bir ifade Ue ya
zılmıştı. En resmi bir nhpabın diğer 
bir ahpabına yazacağı birkaç satır
la. gittiği memleketin halinden bah· 
sctmekten ibaretti. 

Ben de ayni resmı ifade ile aldı· 
tını yazılara ce,•ap \'eriyordum. Bu 
yazıları okuyanlar aramızda izdivaç
la neticelenecek hiç bir hissin me\'• 
cut oluşuna katılyyen inanamazdı. 

Hatt4. onun tarafından vuku bulan 
izdl\'aç teklifine veı·i!en muvafakat 
cevabından sonra da aldığım mek· 
tupların ve kartların ifadesi hiç de· 
ğişmemtşti. Yalnız benim bir an ev
vel Parlse gelmemi ve kendisinin de 
Parisc geleceğini, beni Pariste gez. 
dinnek istediğini yazıyordu. Ve ku· 
zeni Nerminin de beni Pariste sabır
sızlıkla beklediğini de llbe ediyor
du. 

Biz Nermlnle çok eskiden tanışır
dık. Fakat Nerminln birçok sene ev
vel Parise gidişi ve orada bir ecne
bi ile evlenişi, sonra da dUnya har
binin araya girmesi, mUnasebetimlzl 
kesmişti. 

Beş:kta~. Kadıkıöy ve Beyoğlu 
semt1erindc yapılacak deneme 
günleri henüz t~bit edilmc.niŞ!ir. 

Permenant Makineleri 

Beled/iye, önü.müzd~i hafta· 
dan itibaren p-eTmanant makine
lerinin kontroluna başhıyacaktır. 

Sinemaların Kontrolü 

Hilal, Azeri ve Kemalbey 
Sinemalan Kapatıldı 

Sinemaların kontrolu devam 
ediyor. Eıminönü kazasının tef· 
-tişleri bi:tm~tir. Sülkecide Kemal. 
bey, Azeri, Şehzndebaşında Hi
lal sinemalarınm kapatılması hak· 
kmda kaı}'makamlağa emir veril
mi~r. 

Bey.oğlunda i'ki sinemanın va· 
ziyeti -tehfikeli görüldüğünden, si. 
nema dahilinde tadilat yapıT'ması 
için bir ay miih1et vcrilmi§tir. 

Bir Çuvaldan Kaç Ekmek 
Çıkar ' 

lstanbul Belediyesi tara.fırnlan 
önüm'\i'zde'ld ihaf.ta jçindc fırın1ar. 
dan. birinde, bir çuval undan ne
kadar ekmc'k çtJc.tığını tesbit için 
bir deneme yapıl'acakltır. 

Asansörlerin Muayenesi 
Devam Ediyor 

Belediye, şehrin muhtelif )'er
lerinde aaan"Sörlerin tetlkikinc de
vam ctmdk.tedir. Ştnıdiye kadar 
250 aaa'neör muayene edilmiıtir. 
Bunların yarısı bozuk çı'k! ağından 

~amirleri için mühlet verilmi~tir. 
T chlikeli o1duğu anlaşılan 20 n· 

ııansör de mühürlenrni~tir. 

- ---o---
Bir Motör Battı 

Dün sabah Büyüka.da vapur 
i$kelesi açıklarında iki motör 
çarpışmış ve bunlardan biri için
deki hamulesile birlik.:te batmı~tır. 

Yalovadan İştanbula yüklü o· 
\arak g_elmeklte olan Karamürsel
li Salim O.illerin idareaindeki 14 
tonhl~ ve Karamürsel limanına 
lça.yıtlı Şahinfuahri adındaki mo· 
tör Büylıxıada iskcleıti önüne gel. 
diği sırada, Heybeliden hareket 
edip İz.mite ghmekıtıc olan Meh· 
met Bayralkita'rın idaresindeki 1 7 
«>n[u'k inal motörile çarprJmı~ır. 
Şahinibahri mdtörnn'iln omurga· 

- Ne yapayım, ben faydalı şey

lerle meşgul olmaktan ho,ıanıyorum. 
Elblııeleriml kendim dikiyorum. Efi· 
jeniyc diktirdiğim z.aman daha fe· 
na giyiniyordum. Hem elbise ve pud
ra için kavga edilir mi': Ben de bu· 
nu hiç tşilmedim. 

Harp seneleri bUyUk bir hay huy 
içinde geçmişti. Ben harbin son sene. sın.da büyi.ik gedik açıldığından 
!erine kadar kocamın Bebekteki ev- sul-ar derhal geminin içine dolmu' 

Yine bir gUn hastıllanmıştım. Ko
cam f!Ve geldiğt zaman beni kanape
nin üzerinde elimde bir kıtapla )'a· 
tarken buldu. Bu halim çok hoşuna 
gitti. 

ve batmaya bajlamı•tır. 
de oturuyordum. Bu dUnya harbinde B 
lstanbulun bUtUn hanımları hasta .unu gören geminin tayfaları 

denıze atla 1 l ) f' " bakıcılık yapıyorlar ve askere yapı· nuş ar ve na mo oru 
lacak hiç bir yardımdan geri kalmı· ' ta)"faları tarafından ıkurtarılmış· 
yorlardı. lardır .. 

Vaktlle kocam, benim ev haricin· Şahınibahri ITll()t'Örunün hamu. 
lesinden bir kısmı da kurtarıTdık

de yapllacak hiç bir şeye iştirak et- tan f:On!'a motör tamamen bat· 
mememi kat't surette tenbih etmiş· nıı=lht'. Liman reisliği hadise hak. 
ti. Fakat dostların \'e akrabalannın ktnda tahkikata devam etmekte
bUyUk lsrarları Uzerine Bebekte n-
çılıın HllAllahmcr şubesinde çnlışma- dir. 

dir. kamlıldar kira bedellerini sıhhat. 
Bu tamim üzerine alaka.dar ka. le öğrenmek ve i~te bir ihtikar o

za ka)"llla'kamları dünden Htba- lup olme.dığını ona göre tet.lkik et
ren harekete geçmi!ler.dir. Bazı mek üzere, gerek bu sene ve ge· 
kiralık ev ve kö~ sahiplerinin rekıse geçen sene ooterlere tasdik 
bu ~~~t.a tü~lü türlü hıldere te. , ettirilen kontrat \kayıtlarının göz. 
veasul ettiklerı., Y&pılan ilk tetikik- den geçirilmesini füzumlu bul· 
lerle açıkça anlaııhnı$ır. mutlarchr. 

Anadoluya Gideceklerin 
Kara, Deniz Yollarıyle Nakil işine s:r Hafta, 
On Gün Sonra Başlanması Muhtem:l<lir. 

İ!'lanbulda~ Anadoluya gitmek 

1 

mukavelenahnderin.tn ne yolda 
arzu. ede!1lerın ka}'!maka.mlıklar.a feshedileceği hak'kında hen'üz ve. 
verdıklerı beyanrramelerın taıını. rilmi~ bir karar yo'k!tur. Bunun 
fine d'ün de devam ecfi~.niştir. için de Veıkalc:t.ten aynca. emir 
Alakadal'lar pazar ohnasma rağ- beklenilmektedir. Alakadarlar, 
men bugün de mesaılerirıe de- ev sahipf'crile kiracı1arın mutazar. 
vam edccekler!Cli~. Bir taraftan nr olmamaları iç.in müsait ibir 
da sevk cen·cllerı hazırlanmakta. feaih tarzı bulullftcağını ve bek
dır. Sev"-A işlerini idare etmek lenilen emrin vüruduntFen evvel 
{izere Vilayetıte te~il edilmi§ o· sahipleri tarafından yen~en lira. 
la~ k~!)"on. den~ ve demir.Yol- ya verihni~ olan evlere ait evvd. 
larıle g.ciecc-klere mahsus olinak ce yapılmıs olan mi&avclelerinin 
üzere iki nevi vesika bas'tırmt§tır. 'kıcnıd·iliğinden feıfhedHmiş addo· 
Bu vesikalar da, beyannamelerin lunacağı söylenme'k'tedirler. 
tasnifleri sırasında hazırlanmakta. u 

Film T utu§tu 

Bu gibilerin on beş ll'Otle tak· 
eitli bonç\annın yirmi senelik te· 
cilden istifa-tkleri için 1tanun mu
cibince 1940 scn·esi ta'bit borç· 
Jarını • bir krsmı te.cilli olarak • 
iki ta3'siıte ödemeleri meşrut bu· 
lunma'ktadır. Daha evvelki sene
ler borç.larını ödemem~ olanla· 
rın da bor,çlarını ödemeleri icap 
efaı.ekledir. Milli em'll'k. daireleri 
eski yır~11r hor<;larını ödememi~ o. 
lanların pek az olduğunu teabit 
etmişlerdir. 

Milli Emlak idarelerin:d~n mal 
satın almıı olanlar yeni kanunun 
müsaadekrinden çok memnun 
bulunma'k tad1rlar. Çünkü bu su
re'tle çok U'Zun talelfitlerle borçla
rını ödemek imk'anını bulmuılar
dır. 

lngiliz Korporasyonunun 
Mübayaa Müzakereleri 
Şehri.ıuizde bulunan İngiliz dır. Müt'esclsil numaralar atıl

makta ~lan bu veaikalar, eev'k 
cınri gelince, lk.ayı:İ1ıakamh'klar va. 
sıtasile .ahlplerine dağıtrlacaktır. 
:Vesikalarını aJan vatanda§lar da 
ellerindeki vesı"ka numaraları sı· 
fasile yıola çı'kanlaca:k ve hareket 
gijnleri ilan olunaca'ktır. Nakil 
iı.ine bir haft'a, on gün 90nn ba§. 
lamlmuı ihtimal dahilinde görül
mektedir. 

Anadoluya g itmek dileğile ba. 
zı y~ni müracaadar daha olmuş· 
tur. Fakat, mühlet 15 nisanda 
bitmiş oıcluğurrdan, bu müracaat. 
1ann kabul veya ademikabulü 
Ve'kalctten geleceği beklenilen 
emre muallak bulunmaktadır. 

korporas.Y'onu ~-c baz:ı hususi fir- · 
Evvelki gece aaat 9 buçuğa ' maların ~urdumuz:un muht.elif 

doğru Ortaköyıde yeni Vapuris· j mınta'kalarınldan vıe bilha911a İz· 
kele caddesinde, Gmck sineması. mir ve havnKsinden külliyet1i 
nın makine dairesinıclc film oyna. >l'tu1<otard'a yağlı tohumlar, susam, 
tılırkcn filmin ma1dnenin kızgın t ü!ıim V'e kuru yemi~ almak üzere 
ktamına. isabet etlmeai üzerine bir- İzmir ihracat birHklerile yapmak. 
denhire pal'la~ıttır. Filmin ani o. l'a olıdukları tmnn.s ve müzakere· 
lımdc. keaihnesi ha"kı heyecanlan. ler d<eVam etTnlePıtt'edir. Bu müza· 
d-~~a da ~.a~inut ~anan filmi i kereıtı .,ir anla~ ile nelticclen· 
eondurerek buyü'k bır yangını clirmeği ve mu'bayaa iş1crine bir 
önlemiştir. an evvel• girişmeği ıtemin !çin,, 

İngiliz ~rrpıora-şyonunun lstan 
bu}da bulunan Yakın~ark mümes. 
'sili Mk.~r Kreb bir 'kıaç memurla 
birliklte İı:mire gi~rniştfr. Aldığı· 
mrz haberlere göre, lzmir ihracat 
'birlik•lerile bu heyetler arasında 
alınacak mai fiyatlan üzerinde 
henüz bir mutabakat mevcut ol
madığı aıılaşılma'ktadır. 

litanbuldan çlkaca'k va.tanda§
ların, §İmdiye kadar ikamet et· 
mekite oldukGarı evlere ait kira 

Kartal Romorkörü 
Karta\ romorıkörü ha\&ında 

yapılan tahkikat neticesinde ge• 
minin kazan mu,1uğunun açık 
kalmaııınd'an içine su d-otduğu ve 
bu suretle batitığı anlaşılmı!l'tır. 

Asri Alış Veriş 
Diğer bir taraftan öğrendiği

mize göre yağlı tohumlar almak 
üzere ço.kltan'beri lzmirdc bulun· 

- Kaça hu römlek t 
- Dokuz huçuk lira. 
- Neden bu kadar pahalı? 
- Pahalı değil bayım, ı;afi ı. 

ı~ktlr hu. 

- Ya 9u~ 
- O da ı;h:e e;eklz liraya olur. 
- BuııB altı lira 'ersek olmaz: 

mı! 

- Hayır bayım. Blllyonıunuz ki, 
mallar pahalı , ·e pazarlık ~·aıoak· 

tır. 

.\lüı;terl kızardı. Bııkışlarını 
gömlekler üzerinde gezdlrerf'k hl
ra;r. dii~linılükten sonra elini ko· 
yun <'eblne attı ,.e nıınh'landı: 

- İkisini de &arınız lfltfen. 
Gömlekler paketlendi. Bedelleri 

:x ez 

ödendi. Müşteri de dlllendi: makta olan Alman ticaret mü-
- ı-·atura \ermlyecek mi iniz f messillerile aıakadar.lar arasın· 
- lla<'et var mı bayım? daki müzaker:eler neticel~nmiştir. 
- Elbette ,·ar. }'atura-sn atış Malların ihracı için mukıtazı li· 

yasak df'ğll mı ya? samlar gelmi:i ve scv.kiyat hazır· 
Te.ırahtar morardı. Gişedeki ka· lıkları da nihayetlenmiştir. A r'-

rardı. Dükkan •ahlbl '4arardı. manlarm. aldıkları yağlı t.ohum· 
ların k]Ymeti bir milyon iki yıüz 

O anda ı,tekl yanlı11hk anıa,ıl

dı. '..\feA-er te7.gAhtar dalgınlıkla 

gömleklerin drtıne konulan fiyatı 
tekine sanmı'i· Hemen ö·1.Urlf'r dl· 
lendi. Alınan bedelin yarı!iı (eri
ye \·erildi. ~rn,tertye, teşekkürler 
edildi, in ,allah ylnr. buyurunuz, 
denildi. 

:Saıııl 

\'erl~i '? 

beğendiniz mi asri alış 

GEZE~ER 

m 

bin liradır. 

Türk gibi kunetıı haklkatııu ya
ı:atan socuk ,.e anasıdır! 

23 Nisan Çocuk Bayramında yav
rularmızııı bayramlıklarını hazırlar· 

ken bu hakikati yaşatacak yurtta 
yardıma muhtaç çocuktan da sevin· 
dirmek için Çocuk Esirgeme kuru· 
muna yardımlarda bulunmanızı Ku
rum saygıyla diler. 

M enaup olduğunuz Al'; 
§am gazetesinin diisJlö 

sayısında Beıinci George ~· 
notundan bahseden yazının fô"/• 
le bir baf lığı var: 

«Bir gijnde gezmesi münıkila 
olmayan bu gemi-.» 

Yazıdan da anlaıaldığı ~ 
bunun: 

«Bir günde gezilmesi rtiJil't 
kün olmayan bu .gemi ... » ol' 
sı lazımdır. 

Yine ,ayni sayıda «G~ 
Ansiklopedisi» sütununda Jô"I' 
le bir .şey var: 

«... Grekçesi» 
Bu !kelimenin dilimizde ~ 

yoktur. Ya «yımancası» ve Y.
hut ta bunun müradifi oıJ 
dilimize geçmiş olan «Eleocr 
si» demeli. 

Bunlan «Ne demeli?» aiit1'" 
nunuz için dikkat nazannı%A ıt• 
zederim. 

Garip Bir Alış Veriş 

Y ugoslavyanın Alman "'ti 
alan tarafından iti' 

üzerine 120,{lOO toniuk Yu•"" 
lav ticaret gemilerinin lngilt~ 
ye intikal ~eceği haber •fP 

mektedir. 
Almanlar bir taraftan 111/ 

tere ile, İngiliz ticaret to_,... 
azaltmak için Atlantik mub"" 
besini yaparken, .diğer tarJtl' 
bitaraf .kalmak isteyenleri .ıl' 
rek bunlann ticaret t~~ 
İngiliz tonajına ilave cdilın-"' 
aebep oluyorlar. 

Diğer taraftan İngilizler ,.blO' 
kayı her iıgale •uğrayan tn~ 
kete teşmil ediyorlar. Bu •. - ..u 
le :mihverin rahat rahat istif.,~ 
ettiği kaynaklar da • ne ol" O' 
bir dereceye kadar kuruınUf 
luyor. 

Huliıa, bu öyle garip bir~ 
veriş iki, sonunda bundan k~ 
zarar edeceğini ancak ~ 
gösterecek. 

K .. Kad• 
or~ 
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- Kadın dediğin işte böyle gev
şek, tcnbelce olmalı, dedi, sen durma 
dan dıdlnlrsin, her zaman kendini yo 
racak bir şey icat edersin. 

Kocam hem cisim, hem fikir faa
liyetinden mefret eden bir adamdı. 

Fakat arkadaşlarlle konuştuğu za
man bUsblltUn başka bir lisan kulla· 
nır, kendini en mUnevver ve en ce\'· 
val adamlar gibi göstermek ister· 
di. 

mn razı olmuştu. 
Bebekte Hilılliahmer şubesi Mısır

lı Zeynep Hanım Efendi yalısında 

t~ekkUl etmiş, uisllğinl de Mıııır 

prenseslerinden (Prenses İffet Ha· 
san) kabul etmişti. 

Ben şapkaslle oynuyordu. Bir Fra'"lk'a, 
bir .'.\lak"lme baktı ' 'C başını 1>alladı. 'Fa\·eıı 

ona eğilerek: ÜZÜN TÜ 
'Frank, '..\lakslme baktı. Albay bu ~ 

gördü \'e dudaklarmı kıstı. Bu hiç bOfıaJI" 
gitmedi, hl\' de hoşuma gitmedi. Tırna~ 
mı kemirmeğe başladım. .,ıı-

Bebek HllAliııhmer şubesinin kurul 

Kocamın acaip ahl~klarından biri· ması içln Hillllahmerln İstanbul 
merkezi o zaman Bebekte oturan 
Sultan Hamldln kOçUk kızı Ayşe Sul

tana müracaat etmiş. fahri reisliği 

111 de kendlıılnde daimi bir hastalık 
olduğunu vehmetmesi idi. Bu mUhim 
hastalık ona daimi surette bir neşe· 
sizlik ve iç sıkıntısı verir, baz'B.n ha! 
talarca benimle lAkırdı etmek iste· .kabul etmesini rica etmişU. Bunun 
mez, bu sıkıntısından kendini her Uzerine Ayşe Sultan Bebekteki sara· 
dakik& sokaklara atardı. Eve gelnıe ymda Hillllahmer şerefine bUyük 
saatleri gUnden gUne gecikiyordu. bir çay ziyafetl vermiş, fakat bu zl· 
Nihayet bir gUn: 

i Yatetten sonra da Avae Sultan Bebek 
- Bir nsan kar!fllnı ölünceye ka· 

0 

şubesine hiç bir kere alAka gösterme 

miştl. 
dar da sevemez ya, dedi. 

Geçirdiğimiz hayatın lyl bir sonu 
olamıyacağını hlasetmeğe başlamış. 
tım. Bu neşesiz ve yalnız hayat beni 
bir iskelete benzetecek kadar zayıf· 
latmıştı. ooktor açıktan açığa yUzU
me ka11ı: 

- izde derin, gizli bir UzUntU var. 
Eğer bu UzUntUden kendinizi kurta. 
ramazsanız \'crem olursunuz demı.
tı . 

Hayır, verem olmıyacaktım !akat 
ne yapacağıma karar veremeden ay
larca \'akit geçti. İlk bahar gelmiş· 
ti. 

İşte o gUn bu ziyafette HllA.llah· 
mer Bebek fubeslnln idare heyeti se
çilmişti. Fahrt reise Ayşe Sultandan 
sonra relsellğl Prenses İffet ııasan 
kabul etmiş kaaadarlığa Namık Ke
mal Zade Ali Ekrem Beyin refikası 
Celile Hanım ve iki idare heyeU aza
lığına annem ile kocamın hemşire 

za.desini, harpten evvelki TUrk Ku
dliıılln ııon mutuarrıfı olan ?dacit 
Beyin haremi Nimet Hanımı ve şube 
nin kAtlpllğine de beni seçmişlerdi. 

(Arkan var) 

- Ben sen nrııda idin yıı, o ak~am '.\Usloı 

de \'lnter'I, o!'ra da koca'imı t,iirnıü~tıln ya .. 
Hatırla ... :>-e oldu'? Xe yaptıhtT ·: 

Ben firke'; bir tanıı., · 
- I!en hlr şey giirıııe.liııı. Deliler lıastaha

netıine gitmek btemi.}<ıruın. Sl;r.I de hiç gör· 
medlın. Hiç bir zaman cmuob ıslıl beraber 
görmet"lm. 

Sonra toe1Jk g:bl l:ıçkırarnk ağlamafa 

başladı. ı-·a,·eıı hid!\ı>tten köi>ltrmlıftli: 

- Piıı huü.ı!a • A '\"1Dk '"'rır ... 
Ben göıler!nl ılllyordu. Albay Julyarı Fa· 

\'ell'e hltabeıı ıınr.lu 
- l)ahkllnlz çok bir ~ey söylemedi. Beyhu. 

de yere vakit kaybettik. Ba,ka bir l}ey da
ha 8oracak mısınız f 

Favell avaz avaz bağırıyordu: 
- Bütün hunlar enelce tertip edilmiş 

,eylerdir. Hepiniz birllkıılnlz. Bu aptala da 
para ,·,.m1l9lerdlr. Yalan söyleme11l içln pa· 
ra ,·ermı,ıerdlr. 

AlbaY bu aözlere hiç aldırnuyarak dedi 

ki: 
- Artık Ben yerine gidebilir, <leğll ml? 

l\lakslm de: 
- lla)di Ben, merak etme. Seni 

deliler JuU;tahaneıılne ko)'ınıyaeak. 

l\lutbakta Ana yemek de \ 'ersinler, 
et se,·ersln değil mi? 

kimse 
Dedi. 
soğuk 

-Tabli. .. Qordüğil hlı.nıetla mukabili J e-

' Y az:an: Dafne du Maurier: -86- Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

mek defll ml f Aptal •izin için lyl çalııttr• 
Fa,·eU'e klm&e cevap vermedi. 
Ben, Frank De beraber çıktı. Albay Mak· 

11lme dönerek: 
- Bu za'\·alh U.m tok korktu. Söz söy

lerken baktnn tlrtlr titriyordu. Bazarı da· 
)'&k tllAn yedlil olur mu f 

- Ha)"lr, zararsız bir meczuptur. Kimse 
keocliıtne feqalık etmez. 

- Fakat ber halde bir ljeyden korlonu, 
gibi bir hali vardı. Titriyordu. 

Favell hemen atılarak dedi ki: 
- KC1'ke onu dövseydlk. O zaman beni 

hatırlardı. Halbuki dayak yerine yemek \ 'C• 

rlyorlar. 
- ~idiniz !ilı:e hiç lılr yardımda bulu

namadı 1'1l8ter de Vlnter'l itham lçln bir 

deliliniz yok. Söyledlilnlz aözlerl ispat ede· 
mlyonunuz. Siz ölen Mlııis de Vlnter'in müs
takbel kO<'&SI olduğunuzu, kendislle denir: 
kenarındaki evde ıörliştüiünllzli iddia edl· 
yoraunuz halbuki hep oralarda dolaşan Ben 
sizi hiç görmemiş olduğunu saylüyor. Bu 
ııuktayı bile bııat edemlyonwuıı.. 

- Edemiyor muyum! Şimdi göreceksiniz. 
•"a\'ell zlll ~aldı. Albay sorda: 

- :Se yapıyorsunuz? 
- Şimdi sörecek&lnlz. 
Ben ne )'&pmak lstedlflııi derhal anlamı~· 

tım. Blr u.,u odaya geldi. Favell ke:ndl,lne 
şu emri ,.erdi: 

- Mlııls Dan,·ers'e haber \·eriniz buraya 
gelsin. 

Albay Mrdu: 
- Misis Dam·ers buranın klihya kadını 

ıleğll mi! 
- Evet hem kfıhya kadın, hem de Ret.e. 

kanın emektar bir adamıdır. Senelerdenbe· 
rl onun yanında idi. JlattA «elinde bliyilt
ınUştUrı> de desek yeri , ·ar. Göre<·eksiniz ki 
emektar Danny, Ben gibi şahadet etmlyecek· 

tir. 
O aralık t"rank oıluyıı girdi. F:nell alay 

etti: 
- Ben'! uyuttunuz mu'! Yemek de ,·er

diniz, değil mi+ Fakat bir şahit daha ~a
tırdık. Onunla işinizi bu kadar kolay halle· 
demlşecekı.inlz. 

' . 

Heplnılı: bekliyorduk. Kapıya baıuyord ~· 
~flıds Danvers geldi. Her zaman 1>enif11 ~ 
nunda uzun hoylu, iri kemikli duran bU ıııl 
dın !'anki bu akşam kil~ülmUş, iidetıl dfl 
bllklt\m olmuş glhlydl. Ellerini ka,·u~turıı' ,a" 
hepimize ayrı a~Tı bakıyordu. A)baY 
ba.,ıadı: _,ı 

- Merhllba )lisls Dam ers. t;lze bir 
1 
wlf 

ırıom1ak t tlyorum. Suaflm <:U: Blrlol'I J'I -' 
de Vinter ile Mister ra,·eJl'in arasın.,_ 
gibi bir mlinasebet ,·ardı": 

- Karde!J rocııklandırlar. ,,... 
- Aile ml\nasebetıcrlndcn bah!ienı1e1' ,J 

temiyorum. Bao:ka tiirlii bir mlinascbCt ) 
muydu! 

- Pek 1)1 anbyanııyorum. 
Fa"·eu atıldı: rtJ" 
- Haydi Danny, ne demek btedl~: 96f 

llekalA antıyorırnnuz. Ben .Albay Jul3-aıt ' 
ııe 

ledlm, fakat bana inanmadı. Rcllek3 
1 IJI• 

nelerden heri beraber d('ğllml) dil« 1·ıııı 
na Aşık değil mi) ıll. ~ıııfjt 

-'ILl\iS Dam·e.n;, l •'n,·ell'e hiddet 'c 1 

ile baktı. Hayret ettim: 
- o size aşık değll<li, dedi. 
- Haydi oradan dcli kan... -" 

d., ..... Misis Damers ısüziioü kesti ,·e " 
dedi ki: 

t 
1 

' 
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Elvanlı nahiyesinde Sa ndal köprüsü kemeri 

Devlet Baba ve 
Elvanlı Nahiyesi 

Alh Sene Evvel Açhlar, Bugün 
Refah, Saadet İçinde Yüzüyorlar 

Yazan: Cemal BABDAKCI 
Eski Ke>nya Valisi 

~~:!~:ie~~~~~a::~~~~r ~=: B ,· r Ç a r p ı ş m a lime ile amme ~leri bahse mev-
zu olunca mesele deği~ir. P.u dhe. 
t'i dü ünm~'k münhasiren babaya 
ait hır hak ve vazifedir. Aileyi teş 
kil eden fertlerin bu 'kabil i lere 
teşeb'büıü hadd'ini bilmemek, çiz. 
meden yukarı çıkmaktır. (Devlet 
baba), fakirlere yardım için her. 
kesın kudreti ni!betinde btT şey 
vermfesjni emrederse bu emir der. 
hal ·ve teredeliiteü~ yerine getiri· 
lir. Evinin içinin temizliğine itina 
ede.o Tüılk. köyün temzliğine Ya. 
kından alaka gostermez. Ve me· 
sela ırta1uma a:t ırmakların yatak
ları au kanalları dolmuftur. Sular 
taşar, bataklıklar meydana gelir. 
Civar köylerin aağlıkfarı bozulur. 
Köylüler kendil:klerinden bu mec 
raları tcmizlemeğe kal'kmazlar, 
devlet babanın emrini beklerler. 
Kısa görü~lü kimselerin tembd v~ 
uyuşuk sandıUarı bu kahraman 
ve cevval inıanların bu emri alın 
ca, inanılmıyaca'k kadar az zaman 
da dağları yardıklarına, kocaman 
batakl&ları kuruttuklarına, kilo· 
metrelerce •kanallar açtıklarına 
çok ııahit oldum. Bu defa (Elvan. 
lı) da gördiiğüm, hayretlere, ta'k.. 
dirlere değer başarıtar bu kana
atimi bir kat daha kuvvetlendir
di. Samıhnaz hale getirdi. 

Ne yaz}k ki aziz milletm1iz, 
asırlarca kendisini hakkile tanı
m yanı ve zeVlk ve sefahatlerinden 
ba§ka lbir §ey dü!lÜ'nmiyen cah l 
babaların ellerin'd'e kaklı. Ve mü. 

Beşinci Caclde Harp Heyecanı Geçirdi, Ben de Beraber .. 

Bir Tarafta ltalyan Haydutları Vardı, Diğer 
Tarafta Kanun Kuvvetleri ve Halk ... 

N evyork. 
tan ga· 

zetemize yazılı
yor: 

Bu:gün 
öğleyin N ev-
yıork' un göbe- ~" 
ğinde mihver- -..... 
cilerle Amerika • .._ l 
nın kanun ıkuv
ve:tleri çarpıştı. 
Ne!V!lo'IOrk halkı, 
harbe benzer he. 
yecanları sine
mada değil, Be. 
şinci caddenin 
en işlek ve ka· 
laba~ık yerinde 
duydu ve ~ör.tlü. .ikisi de ltalyandır. Elebaşılık 

eden Anıtoni f.sposho, 25 ya· 
sında bir serseridir. On <1ltı se· 
neden'beri i~i giıcü Nevyork ha. 
pisanelerine gidp çı!kmaktır. Bir 
defa asıl memle'keti oJ.an ltalya. 

ğer bir tabanca 
çı'karmı•tır. Fa
"at kullanmağa 
imkan bulama· 
ınu~tır. iki kişi 
ellerine sarılmış. 
hatk üzerine hü. 
cum ederek tek. 
nelemis, c;iğne

nil'tir. 
iki kardeş· 

ten biri vurulun
ca ~i,ğcri kaçmış, 
her §Cyi beş ve
ya on ııenle sa• 
tan meşhur Yol. 
vort mağaula· 
ı:ından birine gir 

aniııtir. O saatte bu mağazalar 
kadın milfterilerle lebalep dolu 
olduğu için yüzlerce kadın kor· 
lkudırn çılgın hale gelmiş, ayılan. 
lar, bayılanlar ekşik olmamış· 
ıtır. 

Yazan: M. H. ZAL 

Y unan Başvekili Bay l(a. 

rizis'in memleketinin en 
buhranlı bir dakikasında vefatı' 
her tarafta teessür uyandırmış
tır. Korizis zaten hasta bulunu· 
yordu. Bütün hayatı dürüst bir 
maliyeci ve bankacı sıfatıle ken· 
di ihtısaa sahasına ait aıler ve 
dütünceler aırasında geçmiştir. 
Siyasi hayatında mevki sahibi 
olmaya hiç bir zaman .ihtiras 
duymamıthr. Bir harp 2amı.nın• 
d• Metaksas'ın ağır mirasını 
birdenbire yüklenmek bu tipte 
bir adam fıçin lkolay bir şey de
iildi. Bununla beraber verilen 
vazifeden kaçmamıı, bu yükü 
en dürüst hislerle omuzlarına 
yüklenmİftİr. !Fakat işin uiırhgı. 
nı da duymuş, son zamanlarda ' 
Alman ıtazyikına mukavemetin 
icap ettirdiği endişeler de ıbuna 
binince yük hasta vücudüne faz. 
la celmiftir. 

Bot kalan Y ıman Baıvekilli· 
iine eski Payitaht Nazırı ve 
Trakya Umumi Valisi B. Koç· 
yas ge;miıtir. Siyasi ıahıiyet ve 
politika , alakaları dolayısile 
Koçyas ıkendini Metaksaa'ın ta· 
bii halefi tanıyordu. Yunan haf 
kından da bu telakkiye iıtirak 
edenler vardı. 

Mersine bağlı 
Elvanlı nahiye
sini gezdim. Tö. 
mük köy.imde 
hiiklirnet kona
~ının önünden 
nakıhnca T oros

• bare'k yu'tdınnuz, işite bu yüzden 

Beşinci caddenin Otuzüçün. 
cü :!dkağına yakın :bir yerde 
lranlı bir do~uımun mağazası 
vard'ır. Halı ve an1ika ticaretile 
mc~gul olur. Kendisini aylar• 
dan.beri görmcmi~tbı. Bu sabah 
birden'bire 'Ztyaretine gitımek 
hatırıma gdldi, 1~te bu vesile ile 
bugün öğle ,·ak'tine doğru Beşin. 
ci caddede bulundum ve Nev
york'ıta nadir görülen şekilde 
bir heyecan ~çirdim. 

ya nefyedilniş, fakat sah\e pa- Katil, zemin katında rövelve. 
B. Koçyas bugünkü Yunan 

umumi hayatının belki de en 
ful ve canlı adamıdır. Atina 
§ebrinin bir kaç ı&enede ke11bet· 
tiii umran ve .güzellik onun ıese. 
Tidir. Omuzlarında ağır ımes'u· 
liyetler tatımak lkudreti vardır. 
Herhalde mevcut vaziyet için 
günün en münasip adamı aayılıı • 
bDir. 

ların eteklerine C.•roı-.~::!: 
-----~-- viran ve perişan oldu~ Türkün fer 

d.iyetıçfüğinıden, tembelliğinden, 
saoortla Nevyorfk'a tekrar so· rini bir tarafa atarak halk ara· 
lku.lmanın yolunu bulmuştur. 

kadar uzanan 
l.; türlü meyva a-
tn~lı ııahiye.9i caÇlarile süslen_ 

Pttiaı~~Ürij M. miş, ço'k geniş 
tr lftl Aydmerbir bahçe göz· 
~ 1 ~ ar. Nahiyenin yinni dört 
lu~ _ l:ıu bahçenin içindedir. Fa• 
t, 1

111$ 'her ev görUlmcz. Hepsi a· 
t r ı; trın dalları aTasına sak1ımmı~ 
c~ '>ro hırdan kaynayıp dökü· 
t•ğ \e bir an evvel sevgili~inin kll 
~it •na at} mak için acele edip sa. 
de~ıı i.şıklar gibi ko a koşa Ak· 
ı., ~e doğru akıp gtdcn ımlımn t::lvanlı ;nahıyeainde 
r~hı ~arr trsındun, çeşitli ku ların Köprüıü 
·~ 0 ilyan cıvJltrsından ba~ka 
•t ış tı mez. Köy?üler sakin ve dört yüz çift çorap görıderilmiş· 

~~ahbç~'erinl cl'e çallışma'ktl~dır. tir.Jşte beş altı yıl önce yarı aç ya 
)~ k es yı cvve ine ge mce· . . . . 
'tdilr nahi.}"C halkının bir kıs- rı tok yaşıyan 1 ınsa~ların hır ıkı 'a 1 g, liri, gcliıi güzel yetişen 

1 
senede başaııdıklar_ı ışler ve yap· 

t~~•rın :mcyıvek."rfodıen ibarelli. ı tıklar~ yardrmlar! manılacak .iey-
~ bu gelir de 'bunların ancak.1 ler mı 'bı.ın1ar~ Fakat ben yerınde 

d '~rt aylı~ idar.elmni tıemin e. l ve gözlerimle gordüm, inand)Pl. 
q ~1h>ıord G · k lan köylüler Ve Türkün e~slz mezly,et ve YaJa 

t ~.h.. ucl. . erık ~. il ker~in.ın tıcı kabiliyetleri karşısında bir da .. 
.. r g ınce tr1': e ı .,,,.. h h .. 1 .. ' ld ~ 

"'d ·r .:ı 1 k a urmct e cgı ,m. 
t, k ~n oros ya,.~a arına çı ar. J3 · ı · ı Türk ko ·lilsiinü 

• kısa yakın dönerlerdi. Bunlar u vesı e 1 e, , } 
1-r "l:ilerinm sütleriooen yaptrk- yakından ve hakıkıle tamnııyan· 
ltliı ~ağ ve peynirleri aa'tarak öl· !arın ve Avrupalıların kafaların· 
--~Ctlt kadar karınlarını doyu• d'a yer tutan yanlış hir kanaati 

ıl rlerdi. düıellmek isterim. Bunlar derl~r 
~ Son . . ki: c:Köylümüz.ün harap ve perı· 
• 'lr~e &ek ncler 1 ~çbı~d~- hl~ guzelhna şan bir hale du"mÜş olmaları, siz. 
•tk uvvet 1 r :ı>a Aeınma a. d · 1 · 
~ ~t b I' . . 11. 1 . . (K de hayır ve yar ım ccnuyet erı-
~ı..., e lr1ıtU tir ı~ ersının a· . · 1 · k. f 
L '•ha • · d nın arzu olunan sürat e ın ·ışa 
11 A ın ıne bedel burasının a d ı · T· kıü 1 b ır 
lo "'lı Kılteı vardır. Bu yurttaş ~. deme erı, kll u: nd em e 1

: 
~ ltıJk kö .. .. vazife gın en, uyuşu ugun an, umumı 
11.~ttı l"ll~Un~n :p~asız k 1 r. ı i!ılere kar'§I kaydlisızJığmdandır.~ 
C" "e 

1 
an ır. orta . a .' 1 .Türkün ferdiyetçi olduğunu, ce· 

ır..~ ebze bahçcsı }ıeUıflırmek ·y tç.ilik rühundan mahrum bu 
'\ İitne a na.hi)'lC lha~kma. önayak J:~:uğuoo Heri ®Ürerler. Bı: 
'tıılı\ k olmuııtur. Kendı bahçe_ iddialar temellerinden çii'rük
~ bi l'llehsulünü bu sene ağaçta .tür. y ~r yıüzünde Türk l;adar 
~ ._~ beş yüz füaya ıaatmıflır. h ı· fk 1\• • f'·" " 
t ıa~Ô}' d Tk eh mel' aqıeb ı. şe a ~ı. ) u -..,. yu. 
1

1".'ttttn ~ e m.eyı.:ecı 1
• v~ 8

, ze. reldi, ayni zaman~a :rnratı· 
~}' d ır'k hm lıra gırınııtır. Al cı canlı v~ hareketü baııka 

~t koın c Mersine Ü? Y_üz ton odun bir millet daha yokıtur. Tarihi~lz 
~;ıh· ur sev'ketmı ... tır. bunun en parlak ve su götürmez 
tın 1.Ye ıyi bir klavuza da ka- delilidir. O haıabinin ve bu kayıt 

\ ltrı ta ltalkmma hareketi ıbüs· sızlığm se'bepleri pek ç.olktur. Bun 
1ıı,ı· hızlanmı.ttır. Bu klavuz larırı hepsini sayıp döke!bHmek i-

~llci~ın Ayıclınerdır. Nahiyenin · çin cildler doldurmak lflzırndır. 
it q r~ur. (Köy rehberi) adlı Ben burada yalpız bir nokıtayı i
tr1~ ıtabın muharriridir. Köy. saret edceğim: 

lııı iy ıJtniyetlerini, ruhi !haletle. Hepimiz biliriz: 'f.üık ai)~sinde 
~t 0! kilYramııı, onlarla hal ha· çok kuvvetli bir disiplin, sıkı sy
~ t'l:lr'.lTıaUc' bilerek, ~nlryara~ Ç~· reLte riayet edilir biş i bölü?1ü 
tr,r birhir U ~a;vede koy~er, k~~1~- vardır. Mesela üç erkek evladı 
~~ lerıne ve hepsı de huku. bir ailede bunlardan biri davarlıı 
rt1:1l;1s•kı bağlanmışlar, h~zur ı.~inchıi r.k 'm iskrile me~ul olur. 

Otl;ı }'olunda durmadan ıler- Uçüncüs.ü de elde edilen yet ve 
~9 r. ha)"~n mahsulleı'ini pazarlara gö 

tıııı }' bütçelerinin gelir yekunu türüp satmak ve hadçten ted?riki 
~ bın Lradır. On altı köyde icap eden esyayı, malzemeyı sa· 

tp ve k daları açıl· tın almak vazifelerini görür. Kız 
ır, 0 

uma 
0 

çocuklar da, yaşlarına göre ken· 
~ b . . .. dilerinden küı;Uk kardeşlerine ha. 
ilt~ lf buçuk sene ıçınÇle koy. karlı:ır. Koyunları inekleri sağar· 

~ ~o :•nda yeniden açıJan._ ve ta. !ar, ev halkının ve çobanların "ctan Yolların uzunlugu 297 yemekler.ini hazır!ular. Bunlar. 
\o .. ıı.ı~ ~~d~~· .~iri ~.2 ~e,tre açı'kl'. dırn biri diğerinin j!ine k.ar.ıı~· 

ı1 b 1 huyük lçoprü, 4 7 ufak maz. Ailenin u,:numı heyetını ıl· 
~ -p ron .. menfc~ yapı_lmı.ş,. 8 gilrmdiren meselelerde, aile fert-
~ 0Prı.ı tamır edılınıştır. }eri ara-sınıdakj münasebetlerin tan 
k ~.ve sebze bahçelerini sula. zirnı ve idaresinde s9z. aile re

<\ııı it ın :>'uz on bir kilometre u· isinin. babanın.dır. Onurı bu hak 
lJ . ~nda cetveller, arklar açıl- 1 ve s3l&hiyeti mutlakıtır. Onun bu 
I~ b ~ulanlar islah olunmuı1tur. salahiyetin~ çoc~1darı ınüd~~~~e 

~ ~ iltakhk.lar, su birikiırtileri edemez .. Boy)e bı~ h~~eket buyuk 
mu, .. . it hürmetsız.lık. hana 'kustahhk sayı 

"'-it llçı)~ uç ~I'l'ezsyen, on fi 
1 lır. Verdiği emirler, aldığı karar. 

t. Nah L.'}, d.ort .çelJille yapıl· ]ar. if-razsız tf}tlbik ve icra olunur. 
"oır ~·enın hır öe ıkoopera- ÇUn'kü babapın, e-. ~atları hakkın. 
ııç ~tt Bir 'SCn.e~e .'kö~lülere da iy ilikıten . bn• ka ~ir şey d~şÜ· 
Q11 <trak otuz ıkı bın !ıra ver neceğine iMLmal verılemez. Turk, 
~ ~ara bu sene tamamıle memup olduğu camiayı da büyük 
ıı~ 1thr. Erzincan felaketzede. bir a ·ıe, ve hükumeti o ailenin re .. 
- ~ ç bin ve bu bir senede ı isi, (baba) telakki eder. 

llrllrtıuna üç bin lira veril l Hükumetin adı (devlet baba) 
'lf~ J\ ıter ailelerine de daimi dır. Türk, kapısını çalan, gözüne 
"ı.~ }'apılmaktadır. ilişen fakirlerden yardımını asla 
. ~, rlerırnize iki bin beş yüz esirgemez. Faka:. köy~n, ka~aba-

~~a. sekiz yüz pamutklu, nın veya yur:l içınde'kı tekmıl fa. 

uyuı1ukluğun.dan değil. .. 

Harp Vaziyeti 
(Baıtı 1 lndde) 

yorlar, tncıııı:ıer de bu haberin ya
lan oldutunu iddia ediyorlar, 3 • 4 
gllnılenherl Yu(MJu·ya.ya tlalr ge
len haberl('r hundan ibarettir. Bü
yllk mlkyaıııta harekdtı oltlufuna. 
göre, Vugo11lav muka\·~metlnln kı· 
rıldıA-ına hükmolunabilir. An<•ak 
ev,·ıalC"e ~kumandanhfın emrlle 
nıüıııtakU hareket eden Yurosla,· 
kıtalarının dağ n çete muharehe
Jerlle Almanlan m~gul etmelf'rl 
!:Ok muhtemeldir. Yunan - lnglllz 
cephesindeki kanh n Çttin muha· 
rel>f.lerden anlaşılıyor , ki, Alnıan
Jar Yugoııııa,·yadakl orduların ,.e 
mot&IU blrlllderln ~oi-u pıW 
Mall:edonyaya ııevt:et111ı,..r, Ya· 
ftanlrlar Usertllde ıerf netice al· 
nıak lıte111ı.,ıert1lr • 

Yunınistanda: 

Yunan • tnglllz müdafaa me' • 
11Uerlnde btUJ glindenherl kanlı nıu
lıanheler oluyor. Yunanlılar, daha 
dar cephe tutmak rna)lıadlle Ar
navutluk ara&lııılnl tahll:n, etmek· 
tedlrler. Tahmin ettıtlmlz nçhlle 
rnUdafaa mevallnln ııağ f•e.nah , . ., 

merkez mıntakalarında büyük )·ar 
m&lara •lrl9ml1Jlel'dlrı yarmaların 

iı;Ukametıerl Penehlr, Tırhal4'!dlr. 
İtalyanlar da l'anya umumi isti· 
kametinde taarruı: ediyorlar. :Fa
kat Almanlar beş gUndenberl me,·
•ll yarma)o.. muvaffak olamamLIJ· 
Jar, n1uharebe meydanlannda yal
nıl' ~o - 60 bin ma~t~ bıraluıwı· 
lıtrdır. 

,\lmıt11 or!luları şlmdi~·e kadar 
lıl~·blr yerde bö~·Je bir mukavemet 
ile karşılatmarrıış ,., bu kadar çok 
za~1at vermemı,u. Demek, ~fo· 
tiirlii ,.e zırhlı blrllklt-rin yarıp ge
çeınedlJI yerde Alnuın orduları 

duraklıyor ve yıldırım harbi )&• 

pamıyor. Yunan - lnglllz ~u,·
,·etıerl mıntakadan mıntakaya mü
dafaa uııullle mükemmel bir yııı· 

ratıu muharehetll yapmaktadır. 

tcıap ede~. üatün tartlarla muka· 
,·emıat etmek ı-:ın geride daha dar 
ııır menle tf~tlft!lllrler, lıet1ıt!.t!l
katıl!M'ak bir tehlike vardır: Al
nurn ı.ırlılı ve metörlti blrUklert~ 
rerl ı:ekllttek Yunan - tnglllz kı
tıllarlle birlikte ,·eya onlardan ('\"• 
Hl yeni ıneuUere rtrrrılye !:14hş-
1ll&larr ~01' muhtemtldlr. Alman
lar şlmdl~-e kadar buna imkan 
bulamadılar. 

th ... BOllAN 

NtM.Yor'k''lln en süıslü ve en 
4calebahk caddesi olan Beşinci 
caddenin öğle 'Saatlerinde ael 
halind~ akan kalaıbalığına ayak 
uydurarak gidtyordum. Birden. 
lbire ortahk karıttı. E\lerinde si· 
)ah, iki kişi kıotuyor.du. Arkala. 
rına bir polis memuru, ibir taksı 
3oförü, lbir kaç kabadayı: «Tu· 
tunı yakalayın, katil var!> diye 
ib:ığırarak ika tılmıJ!ı. 

Kendimi olduğumdan cesur 
göatermeık ietemem, Nevyork' ta 
veya Şikago'da bir takım hııy· 
dutlar poli:.le tabanca veya ıma. 
kine\itüfc'k mY'harebesine ıtutu_ 
suraa kabadayılık edecek yerde 
selamet kenarına çekilmeii ter
cih edenı.M.nim. Ölürn mu• 
kadderöir .~. h•)"d"°un ~ •• 
:ıa ku.rtuıwna ne di,ye /kendimi 
maruz bırakayun} Nitekim hal· 
~ın çoğu da benim fikrirnde o· 
lacak ki hcrkea bir.birini ezerek 
civardaki rnaiazalara Ü1!ÜftÜ. 

NcV)'Qrlc'taki tıokak muhare
beaind~n kengi gözümle gördü. 
ğijm tınaf Qundan ibarettir. l;,iq 
içi11de neler oMµiunu gazeteler. 
de okuduı11• Anlatayım: 

Toptan keten e~ya atan bir 
mUessesenln mtidürü olan Al· 
fred Klausman bürosundan öğ· 
leye doğru çıkıyor, :sokağın 
karsı tarafındaki bankaya gidi
yor. ımemurlarmın bir haftalık 
m~ıı olan 649 doları cebine 
ıkoyarak dönüy.or. 

Bu her hafta tekrar ıeniiel 
ıbir hareket... Kendisi için fev
ıkaladeliği yak ... Fa'kat bu defa 
arkasına iki kişi takılmıştır: A· 
çık reı* p•ltolu iki adam ... 
Bunlar ke.ten tüccarırıı barrka4a 
iken gözeıtlem~}erdir. Arkaıın
dan agnsörtt &iriYQrlar. Aı:ıan .. 
sör yükselmeAe b~şlayınca asan~ 
aörcÜ)'e enıir verıyorlar: ~Kat· 
lar 81a1ında dur ve duvara. 
dönht 

Memur .bu emri yerine ge.ti· 
rince keten tüccarının şakağına 
iki röv'e\ver dayanıyor: 

- P~aları ç&. 
Adam ıteroddU.t edlnce ta'bım. 

lınhır ni\tlwQr, öliiniin ç.ebin~en 
bir .saniye.de dolarlar alınıyor, 
al§JYpörcii rÖ".~lver ~ te~di~~ al
tınqa asanısöru aşagı ~ndırıyor, 
Falkat ka.tiller ıJZaklaşır uzaklaıı· 
maz cıtı.tt~n. katil var!~ diye ar. 
kalarından yayıgarayı kıoparıyor. 

Y u~andil mihvercilerirı so 
kak muhare'beııinden 

bahset'tİm. Sebep şu: Katillerin 

Kardesi Vilmo yirmi dokuz ya· sına karı'1:na'k ve izini kaybet-
ınndadır. Gece vakti sokaklarda mek ümidilc yukarı çıhnıftır. 
sarhoşları soyması iş edinmiŞ"tir, Merdivenin "ki tarafınd'a ahı 
Sing Slng hapisanesinde yedi se. polis memurunu kendini be1der 
nelik bir ceza müd:dctini henüz bulmuş, kıikıvrak yakalanmı tır. 
bitirımi ... tir. Bn'baları dolandın· 

Bü'tUn Ne:vyork hatkına gün or
cılik euçile hapisanede yatmak-
tadır. Diğer bir karde§leri Clin- tasında harp heyecan1arı geçir· 
ton hapisaneııinde yatıyor. Gö· ten hadise <le bö:> lece ıkapan· 
rülüyor ki bu ltalynn aile baş· mıştır. 
tan aşağı «asil> dir. Bu gürü1tüden karlı ç.ıkan bir A sanııörcü, feryadı kopa- ac:f.amdır. Düne kadar !barkası 

nnca, feryat ağızdan a· hesabına ta'ksi ~oförTüğu eden 
ğıza tekrar edilince ve bir kaç ve .katilin tabanca1ını almağa 

B. Koçyas Türk • Yunan doat. 
luiunun kuvvetlj laraft#lwın· 
dan ibiridir. Bu mütkül zaman• 
da it .bqına 1relmeıi memleketi. 
mizde tabii bir memnuniyetlr 
kartılanacak ve sÜÇ vazifesinde 
muvaffakiyeti candan temenni 
edüecelctir. 

polis memuru takibe başlayınca çalı,ırken boğazmd.an yaral•n•n 

Esposit'o kardeşler caddede ko- ıoför Vei..,erg'e Nevyor.k bele. Basrada Birı·ken Mal. 
şacak yerde Alt'manın bonmar_ diyeıi yeni bir laini hediye et• 
şeye benzeyen büyük mağaza• mİ!tİr. Adamın yaratı derin 01 4 ı 
!arına dahnağı, orada halk ara- madığıanlaıılmtttır. Birkaç gü. ları Get·ırmek c·ın 
eında ka·.ıı..olma.ır.ı tercih etmi"· .rıu ı:; " ne tkadar otomobiline .ahip ıı· ı 
!erdir. Mağazayı dolduran mü~. fatile kurulacak ve cearetİıl'lin 
teriler bitbirine lkarı~mı~ ve eli mükafatını böylec.e 8 örmü• ola. Ticaret Vekaleti 
ailiılJa .kaıtil1er ,.ip.ivrl ort.aaa " 
Jc.lmıttır. 8UflUft ü:ıerjne mağa. eaJdtı,r, * • Tetkikler Yapıyor 
zanın Madison caddeaine bakan •En Son Da'klka> nın veıldiğı 
kapısından çıkara1c bir takelye ,-~- malumata göre Ticaret Vekaleti 
arla'?'~şlar ve s~före: c:Sürl > K b"la ·ıht•f ı· Bauada bir kımiş olan Türk mal-
emrını ~eıınılşlerdı~-. .. ~ u 1 y 1 a 1 larınını memteketimize getirilme· 
. Madrson caddc;sı de o~~e nk_ •i için ehemmiyetle teı!k'ltler yap-

tı pe.k . 4-alabalı~tır. Rovelv~r . İzmir, (Husu~t) - Şehit R.ub!)dy, makbdır. Evvelce bir takım mu· 
t~hdıdı altında 'bulunan şofor ıhtlfnli 20 nisan paııar gUnU YfUııla· ı •aade mij kü:atmdan Basrada 
bıle ne yapsa yol bulamaz. So- caktır. Bµ ıı"retJç tıalkm bu ihtifale ka1an bu mallar şim:di bu muı· 
kak baıılannda da'k.ikalarca bek. daJta fazla. l•tlr@~i temin e~llrrılttir. kuller bertaraf edildığı halde 
!enir, çün'kü yol tıkalıdır. lhtıfalı: mahsus olmak üzere bmır. akliyat zorlukları dolayısile 

H~!.d.utl~r .. tehdidin para et- den, Karoıyakııdan, Manlsadan birer :ıemlelietimıze gelememektedir. 
medıgını gorunce taksiden atla- tren tahrik c~jlectıl<Ur, Aldığımız malumata göre bu
mı§lar ~e hatk arasına -karışarak !zmlrden ihtifale ittirak etmek UT günkü vaziyetin baş.Jıca seıbebı 
kovnaga .başlamışlar.dır. Maher ı.cre parti, halkevı, tılrUk ve cemi. Buıadan baılayıp Haydarpaıa· 
adında ıbır polis arkalarına ka- yctler azalan, izciler ve askert mU· ya kadar uzanan hat~ın bılhassa 
~ılmı tın. Arada altı metreden zika Menemene gideceklerdir. tamir Bıısra • Bağdat arasında1'i 585 
•?aret meaaf e ~!~~u hal~~ po. \'C Ma11lsaqan başka F~a, Dlklll, kilometnıli'k kısmının dar hat 0 • 

lıa, kalabalık yuzunden sılah a· Bergama knlllArıp<\an da heyetler luıundan d'Olayı fllzla naıklıyata 
tlamamı tır. gelecek ve ılyaretçilel', krokisi veç· mütehammıl ıbulunmamas.ıdır. 

Nihayet Maher tenhaca bir hile llıtifalde yıar ~lacqklardır. Bağıclaııa ticari c~anın ckserıyet-
nokıuada iki el ateş etmiş ve iki Törende parti teşkllAtma ml!n~up le hamal\aI'la ve kı men vınçl.erle 
kardeşten iküçijğü !Y~re yuvar· zevat \'e ötret~enler<ien bjl' kaçı, , va:g;onda~ vagona aktarunıuı ıcap 
lanmıştır. Adarpm hır kolu al· Meneıpen Partısı namına bir zat ta- ermektedır. 
tmd11 ku\lmı~. diğer ~Qlu hare· rafından nutuklıw irat edilecek ve 1 Bundan maada naklıyatı.n tele 
ketaizcc uzanmış olduğu jçin nutuklardarı ponrll Abideye çel~pkler hamuluenedi jle yapıLma\lp T~L 
her1'es öldıü ~nmı§, etrafını al· konulacaktır. köçek ve Meydanıekbezde ıkı 
rpıştır. Polis Maher, cesedi çevi. defa hamule senedi tanzimine ve 
rirken, ha~ka hita'ben: :oQ s burada mutavassıtlann muamele 

- Çekilin, te'hlike var. bid· Peynir lmalc:ileFİ ile Top- yagmasına kat'i zaruret olması 
nin. bir şey olur, djye bağır· tancılar Arııınd.ıki fhtilif mijnaka1atı mü~külata duçar et· 
mııjtır. mek'tedir. 

Bu 'ŞPZler son şözleri olmus· {.Uleburgaz, (Vatan) - Peynir 1- Vagon aneselcsi de der.din 
ıur. İtalyanın eli serbest kalınca malcilerl ile bazı toptancılar arasın- ehcrnımiy'.etlilerinden birini teşkıl 
0,38 kalibrelik tabancasını çek· da fiyat )'tiıünden çıkan ihtııu halle· erme~edir. Arrkarada Türk, Sov. 
tiği aibi po)iııi vurmut. ökiür· dilmiş ve bu sebeple sıwlderi geı·ı yet ve Irak demiryolları murah· 
mü tür. kalan peynirler yola çıkanlmağa hl\slan arasında, bu hatta'ki. ~ak-

B unun üzerine halk çekil. baflanılmıftır. Bu peynirler yUzde \iyatta \'agonların ) üzde ~llısının 
mi§, faklat Vlliıı\:>era a· on be9 nlsbetlndc kıreması alınmış tarafımızdan ve diğer ethnın bu 

dında bit_ takısi şoförü caninin sütlerden yapıldığı için evsaf itibarı. i\çi idare tarafından temini esası 
üsıtüne atılmış, taban<:asını al· le tam yağlı addedllmemlş \'C imal- µzeriıı:de f>ir anla~:na yapılmışsa 
mak iııteımj§tir. 84nu becereme. eller fiyatlarda cUz'i bir tenzl!At yap da ~~~bik olunamamıştır. 
miş. lta.lyan lkenq~qi boğazın· maya mecbur edllmı,ıerdir. Bip te- Basrada hal~n Türkiyeye gel· 
dan vurmuştur. Şoför 'kaldırım nekeden fazla olan bu peynirlerin me:ıi lazım gelen miınim m&tar~ 
üzerine yıkılmıstır. Esposito bu. isuqıbulda tam yağlı peynir eıralJTn· da deri, demir aj.ısamı, o'tomobıl 
nun üzerine c~binden dolu di- da satılacağı söylenilmektedir. ve saire vardır. 

l il O M A pı TEFRİKA No. 20 ıacağlın amca. m~k için leyli mektebe gitmek ıstı· ta cumllrtcsı günleri ı;ıkacaksın kı· 

_ _ E_D __ &:K_e __ ...,..-....--E.... ZB-~- ım 1 CI A;!,ü~y~n:~ı~;~~;cn~l~c~;ı::~~ıı: r::~n~e:~~ ~~~!ll~a~~:o~~~n~~: ııın. Nasıl lsterscntz öyle yaparım 
~ 1 aldı, yanaklımndsn optU. zlı·e Hocadan mektup ~ldHPı b~i hu· amca, yeter kı sız benim rıcamı ka· 

• . ~ I - Hayır, bana teşekklir etme Keı rada tanıdığı bir ilse mUdUrUne tav· bul cctın. 
_ ban. teşekkür etme ... Ben vazifemi siye etmiş... - Sana çok alışmıştım. Her ak• 
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yapmakla çok geç kaldım. _ Hangi lise o? ı;am eve gelince senı karşımda gor· 
•"' -~ - Yoıen: M\ılaızez Tahsin BERKANLJ Duyduğu heyecanı gizlemek için _ Çamlıca. mektcn bUyUk bir saadet duyu>or· 

Sesinde derin ı:ıır Yfflvaq9 vardı. 
Ali ~ey yerinden kalktı, odada bir 
iki defa dola§tıktan sonra tekrar 
geldl onun yanına oturdu, elini elleri 
arasına aldı. 

__ yuzııme bak yııvrum, tA gözle-
rlıp in içine... Şimdi sbyl<', şikayetin 

neden vç kimdendir~ 
Kezban heyecanla doğruldu. 

. Şikayetim mi~ Hayır hiı; kimse 
Jıakkında P.ir sö;ı: söyliyemenı, hcr~cıı 

Jlana çok iyi muamele ediyor. 
- Hele hele ... Baştan başlıyalım: 

Yengen bir §CY mi ı;teı;\I 1 
- Yensem baııa kıırşı !cvkıı.lMe 

mUffiktlr. 
- Ala .. o halde Nigfır? Onun çok 

sinirli ojdıığq malftm. 
- Hayır efendim: te~~m banıı 

hiç bir şey yapmıyor, yalnız kusur
lııqmı tashih cdıyor. 

_ Bu da iyi... 1',ı\zilc için ~i?Ziinı 

yok. Arkasından «Abla, abla> diye 
koşarken onu ne kadar çok sevdiğini 
göı·Uyorum. O halde ya bcnrlen, ya
)rnt da Vtvettcn kaçmak ls~iyprQun. 

Kezban Ali Beyin elini dudakları
na götUrdU, sevgi ve saygı ile öptü. 

- Bizi!l yaptığınız iyniklere öm
rümün somına kadar mlnncttnr ka· 

bir iki saniye önUne baktıktan sonra Clıım. Bu ee'w'inciml çok goıdUn. 
Sordll.. - Hayır çocuğum, eğer mutlaka A ıh , - mcacı6.m. 

öyle ise Vivptıc aranızda bir gece yatısı mektebine gitmek isti- Genç kız !lir aydanbcrl ılk defa 
h!ld[W mi geçtı? yorsan seni kolayca eve dönebllece- olarak kollannı onun boynıırıa dola· 

U U ğin bir Usııye yol!ımm. Bu a~ıam dı, yana"larını ontU. lklsl de mQte· 
- Vicdan k ç k ve şımarık bir yengenle konufUnım, nıı.ıvafık bulur- " ~· 

kızdır. Onun sözlerini mUhımsemiyo 1 heyyiçtilcr, !kısının de göıleri dol· sa noıı-ıızlçi lisesine yazı ırsın. 
rulll. Esasen oının lyj lmlpli olduğu· r> muştu. 
na da emınim . Bazan arkadaşlarına - Teş~kkUr eqıırım amca. _ lstanbulun havası sana yaradi 

~ Fakat be11 sarıa dankhm Kez. uyarak ufak tefek kelimelerle beni Kezban. Ma'""llah az zamar.da ren· 
ban ... Bizden ıııaklsrdıı kalmak is- ro 

kızdırnıaga h~weıı ~tmeql qeğil. fa- 1 «in deııı.ışti, haline bir başkalık ... el· ·· u tediğini an ıyon.ım. .., o ., jmt benim cc\'ap vcrmedığiml gor n 
ec bu oyundan vazgcçti. Şımdi ara- Yemin e~iyorum ki bbyle bir dl. 
mızda hiç bir şey yoktur. sıze söy- fikrim yok. Esasen llY!la bir defa e- - Ne kadar drğl sem Yine ta~ralr 
IUyoı um amcıı, IUzıımsuz kuşlrnlara ve geleceğim. oldufuın göze çarpıyor. 
knpılıyoısunuz. Ben ıahatçıı. çalış· j - Hayır, ayda bir değıl her haf· (Arkua vu) 
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H 
J\.aıpten ~vvet ıvııae 

Alrnan=adan Çeviren: Berin YAZAB 

- Alman Harp Hikayesi - ı - Ne zararı var? Benim adım 
Bayan Linlk, kızı Minnaya de- Şnayd~r. ~te tanı~ık git.ti. Hay• 

di ki: di, içeri girelim. Size söz veriyo-
- Kızım, biz bu akşam kağıt rum ki saygı gösteımeklte en kü

oynamak üzere davetÜy.iz. İşte çük ıbir kurum o'lınıyacak. 
sesana et vesikamızdan iki kupon, Maşa ba~ına geçince yabancı 
sekİz de yağ kuponu. kendine dedi 'ki: 
sucuk ve yağ 8atın alarak kamı- - Ben de ister ~steımez sizin 
·nı doyurursun. gibi balık y.iyeceğim. Canım, da-

( s-p 0-R • ) 
\..__~__.,_,_ ____ __ 
Milli Küme Maçları 

Ankara1a. Beşiktaş, Eskişehir Demirsporu 1-0; 
===-==· Istanbu:spor, Gençler Birliğini 3-2; 
izmirde. Ga:atasaray, A~tınorduyu 5-1; 
===· Fenerb::hçe, Altayı 2 -1 Yendiler 

Kayserin Altıncı Oğlu 

Nasd Casusluk Etmişti? 

Harpten Sonra Kendini Vuran Y ovahim'i. 
Ve Fransız Casusu C. 25 in 

Korkunç Maceraları 
Yazan : lbsan BORAN J 

-4-

Kısa konaklarla iki kaçak hu· ı §U sözle ~ndan 8avdı: 
duda vararak İspanyaya ge9tiler. - Ahnanoya, benim yeni \'

3 

C. 25 pr.emi hus~i katip oıarak tanımıdır. Ona zarar verecek h ~ 
- Peki, anneciğim. lben de na küfbasltısı istiyor, fakat et ve· 

zaten akşamı geçirmek üzere ar- sikam yok. 
kada~un Yohannaya gideceğim. - Ben.de var, 'l:>teyurunuz. size 

lzmlr, 19 (Spor muharrirlmlzden mek istiyorlarsa. da. hakem imdada! GENÇLER BİRLIGI - L SPOR yanın-da gö't'ürüyordu; bunun i- bir işe giremem. Fakat ana hıt 
telefonla) - Fenerbahçe. Galatasa- yetişerek her ne suretle olursa olsun 19 çin sa:hıte bir pasapoııt ta uydur~ met iç:n cammı fedR(Ya hazırıtfl 
ray takımlan bugtin tzmirdc mUU hücumları durduruyor. Altay yarı Ankara, 19 (A.~.) - BugUn muştu. 1 C. 25 üç ay zarfında bo~ dur· 

ycancği:mi de beraber alıp orada vereyim. 
y.iyeccği.m. Adamın memnuniyetten adeta 

Minna. nnnes.ile babasını soka. gözleri parlad'ı. Belli ki et yemc
'ğa kadar teşyi cıtıükıten sonra bir ğini P..c!k seviyordu. 

kUme maçlarını yaptılar. sahasına inmek mUmkUn değil, çUn· ı Mayıs stadında mım kUme maçları· N•hayet prenıs ve C. 25 Gene• madı, hcı."n kıymetli ve$lli:k tol" 
" • - 1 raı on Şulrih ile kar'ı lkarşıya ladı, hem de Fransız m~abi .,..· Fenerbahre Aıtavln Galatasaray kU hakem bırakmıyor. Her nasılsa na Gençlerbirliği - tstanbulspor ve t F 1 1 ·• 

., -r 
1 

d d 
1 

ti B Unkü kar ge i er. rens generale tefek'ı.Ür aus te '·ılfı.tını Almanya içersırı da Altınordu ile kar,.ılnAblar. dokuzuncu dakikada kurtulabilen Fc 1 B. eşiktaş • De.mırs. por karşılaşma arı ld 1 p · de 

telefon yerjne gir.eli. A&a:daşına Yemeklerini öteden beriden 
telefon ederek geleceğini bikl~r- konuşa konuşa yediler. Bir şişe 
di. Meğer aı'kadaşı o ak..,cıa.m meş şarap ge\dl, bir daha geldi. Ne
gulmü.-ş. Fena halde içi tnkılclı. şc1cr.i arttı. 
Şirnıd.ı bütün b.ir aksamı tek ba- Mfonaı pek güzel bir kızdı. Ya 
~na nasıl geçirecekti? bana adamın kendisine göz koy. 

Sokaklarda dolaşmağa başla. duğuna hiç şü#hesi yıokıtu. Herife 
dı. Kamı da pek acıkm~. Bir 1-o haddini biklirmdk iç.in lafı o ta· 
kantanın önünde durdu. Yemek raflara di)kımesini he:'kliyordu. 
li•tesi dışarı astl.mıgtı. En başta Fakat hayret .•• Adam oralı değil
ı6yle yazılı idı: cTereyağlı ala di. 

San kırmızılılar rahat ve hA.kim nerbahçe muhaclmleri kaleye uzak· 1 0 evam e 1 m.ış r. ug · etti: tekrar <iüzcniedi. C. 25 !bu üç-' 
bir oyundan sonra Altınorduyu 5 - 1 tan bir şUt attılar. Kaleci çıkış yap· şılaşmalar ıo bıne yaklaşan seyirci - General, beni kurtardınız. içinde Abmanya.da yaptık!•~"". 
gibi bUyUk bir farklo. yendller, Fe- tı. Naim yerinde bir atakla havadan 

1 yığınına spor heyecanının zevkini Bunu unu'•lnıyacağım. Beni kaçı· gizlcm~'I, ha.tt:a ölüm yauıııJl 
nerbahçeliler de hakemin çok fena Niyaziye geı;mesine )'ardım etti ve 1 bir çok vesilelerle tattırmıştır. ran b d 1 • ·-ı-· e d b ·ı 1 dd ......... .j~f· 
bir idaresi, di'ycbllirim ki, yendlrmek -Niyazlnln bir kafa vuruşu Fenerbah-ı İlk karşılaşma Genc;lerblrliği • ts- kadar u o~a a:-n~=t~~cka~a~~;~. B~ e~ e ~~a:~aTeonu:-·;u. .. .u· 
hususundaki kaU kararınıı rağmen, çeye Uk golU kazandırdı. tanbulspor arasında yapılmıştır. Ta- Bunu ispat i9ID. atıtık onu yanım. tile beraber ımeçhul ka!ın~tıf· 
her gUçlilğU yenerek 2 • 1 galip gel· Bu gol hakemi daha ziyade hare- krmlar f}U suretle sahaya çıkmıştır: dan asla ayınnıyacağır:t. Yalnız bilinen ndktaları §uıtar 
diler. kete getirdi. Oyun bundan sonra. ta-l Gençlerblrliğl: Halil, Ahmet. Meh. General: dn: 

G. SARAY • AL TINORDU 
mamlle tatsızl~tı. ÇUnkU artık o- met. Keşfi, He.lıt, Rıza. Fethi, ı.tus- A } d h l Al lıı 
yu

n ovnamak imkflnı kalmıyordu. t" tafa. Ali, K. Selim, Ömer. - .. sa et~e~~ . er a man,- C. 25 prensle dolaşmağaı ıl 
., .,. 1 ta b 1 N t S brl Se· !aya dönmenızı ıstıyorlar, d. edı, zum kalmadıgw ına ve Fran5ız 111. 

balığı. 1,5 mark ... Da~a l'"'iz1bastı. Minn<ı.'nın biraz da gururu. ~e: 
sı patates tavasile 2 matk (ıki et <lelendi. Adam yok.sa 'kendisin• 
kuponu liızımdır). 1 beğenmomiş miy.di? Ne diye gü-

Sahada 3 4 bin kl"ilik bir seyı·r go··zıe gö-"lmekten çıkmıR, ı•ula"'"a ı·n- 5 n u spor: ev~a • a ' _ı b h ) • - ., • '... ., , o f T ı. Uk M t f M ımparatoroan u ususta ernır a • kıa"oil casus teşkilatının tekrar 
el kUUesi var. Snrı kırmızılılar sa- tıkal etmişti. Hakemin dUdUğtl mU- er, arık, 1 errem.' us a a, ~- dım. görmcgw e !ba .. )ad'ıgw ına kanallt ge 
katlığı dolayıslle uzun zamandanbe- t d' n ,. .. ı~·or •ft rl zaffer, SUlcymıın, Mükerrem. l{adır. 1 _ı·· w• . b"l " ııı. ema ıyc .., ..... .J ve or ..... ya ga p tsmet. . -;--: rnı;ıa,ratora uoneceg~ı ı - t.ndiktcn soma, Lil şehri rnın t 

!Güzel ku;, bu sırada mıkasın- zelliğinden filan bahsederek sa· 
da birinin ıdurduğunu farket'ti. I ta~mnğa çalı~l)'iordu? 

rl o~ayamıyan Arifi de takıma. nl· kararlar çıkıyordu. Çok geçmeden Daha ilk anlardan itibaren her iki dır .n~: l:- a!ıtat c:!.ost tamd~~'.~ bu ka~ıınıda prerW-n. yanından e!f 
rnış ulunuyor. bir Altınordu hUcumunde. ömer 18 ~~las;ummı da beraber go'turcce- rengiz bir şe:'kilıcle kaçtı. Belki d 

Galatasaray şöyle bir kadro ile pas çizgisi UstUnde topa ayak koy- takımın muhacimleri serl akınlarla gım f r• Altıno d k kt l h rakip tarafın zayıf noktalannı mey- . · 1 . . • · tayyare ile F ra:nsaya döndü. .ı 
r unun arşısma çı ı: du ve derha akemln dUdUğU lşitll- - mpara.tor hareketinız ıçın ea Harbiye nezaretine gidct•' 

Salın - Faruk, Adnan - 'IU88. En- dl: Penaltı. Esat hakeme (Bay Ha- dana çıkarmak için hücumlara ba~- bir gemi gönder~nış.. elci-o ~ veeaikıi ve b.ilcJikleritı' 
\·er, Halll - SalAhaddJıı, Arif, Salim, kem, penaltı mı demiş> Hiç yoktan, lamışlardır. ll5 dakika sUren bu kar· C. 25 söze karıftı: anlaıtıt:ı. İtilaf ord'U kumanclanlıi' 
Eşfak. 'lebmet Ali. alt ibi aıı.. blr şıhklı akınlar oyuna mütevazin bir p · · 1 · h J pen ı gı e.n '"b'r ceza veren - rerusın emır erme azırım. lan C. 25 in lbilgilerinıden P 

, Yabancı, bir erkekti. Yemek lis· Genç kız kendi kendine dedi 
tesini yiı"ksek sesle okuyıor.du: ki: 

- Danıı kfiltba tışı, patates - Mabadını an1ıyoTUm: Bu· 
tavasile ... Oh, ne iyi, agzan su- radan çı'kıtı'kıtan sonraı beni öprne
landı. ğe çalıp.cak. Faka!t dCThal dersi· 

!'vtinna dönüp baktı. Pek ni vereceğim. Davetini kabul et· 
genç olmama'kla beraber yakı~ık 

Oyun çok sert başladı ve derhal ha.kem üstelik Esadı da oyundan çı- c~reyan vermiş, !ako.t top kontrolU Fakat itıraf ederim, deniz aeya- çok istifade et'tl1 r 
Galatasaray Mkimlyetl tesis etti. kardı. daha mükemmel olan sarı siyahlılar, h t' · ~ı= b ' i- :k d ~·1 e · • il ı emnıycı..u ır yo.,..uıu egı , A ah F d )ar•• 
Baskınlı oyun ancak 19 uncu dakika. tzmlrliler penaltıyı gole çevirdi· tedricen re.kiplerinden daha hfıklm Beı'.ti it'uaf cı'lonanma1arı tarafın- kal a ran~ 81 casuŞ 

0 

ıe<' 
h ve iyi kıyafetli bir adamdı. Ya- tim <liye kendimi öpfürmcği ta· 

da semeresini verebildi ve soldan bir ler ve Fenerlllcr Naciyi geriye al- bir oyun çıkarma.ğa başlamışlardır. dan gemi batırılabıl.ır.Y k~1 ..... anan l~eil rkansız cakSU:ırıl• 
hUcumdo. Mehmet: Ali flk Go.latasa- tll Fa.kat. lstanbulsporluların bu Ustun G ı b' l 'aunın P anı e a.sten il,. .. ;ı mak sure e oyuna 10 kişi olarak ~nera tOit ır SC8 e cevap bu Alman prensi kimdi~ suııvr 

hancı sordu: a'hhüt etmedim ya ... 
- Siz de dana iküibastısın:dan Adam. kızı kapısına !kadar gÖ-

ray g-olUnU kaydetti. devama bnRladılar. Blribirini takip e- oyunu uzun sürmemiştir. 21 inci da- verdı· ·..111 -.. • c:.. h h d f ;,.in bi,....,o'k isimler go" sterilrtı1f.:~ 
Altmordululann ara.sıra. yaptıkları den dUdllk sesleri arasında futbol de- klkada Gençler, sağdan derin bir pas - ~ cm CC$SUr em e sa • Fk t i," . K · il.,."= 

hoşlanıT mısınız? türdü. Fakm·kalp meselelerine da hücumlar da tamamen tehlike ol- ne.miyecek bir şekilde devre de 1 • ı la san s1yahlılarm kalesine inmişler- auuz Gemi kruvazö tip inci b.. n a u prensın, a~şerın o' 

kta k k 1 rd S k dır Gaflı a"lanan nnn siyah mUda· ·· • b' d · r e ;1" CI r,ocuguv -olan premı joachitn 
ma n uza a ıyo u. an ırmı- bitti. • .... yuk ır enızaı.ttdır; :kıorkmaga " ki d h k eli10' - Evet; fa'kat ala balığını öa. ir hiç •bir söz açmacı. Ha'tta kızı 

ba çok severim. te"krar görmek için bir is.tek bile 
- Acaba et vesikanızda iki gö~cnnedi. 

zılılar ikinci gollerini 33 Uncu dakl- Fenerliler ikinci devrede hakemin fao.sı merkez muhacim mevkilnde değmez. M~ a ı ~ a ~ricya ın g ısorıf' 
kado. Muse.nın uzaktan attığı bir şUt. vaziyetini gözönilnde tutarak daha oynıyan Alinin, sağ açıktan gelen U• tsunıclan eonra yol hazırlığına p rejK ehe~ aç ar bir f 
le yaptılar Bıınıı So.l"'hattlnin rok zun bir he.valeyi gole tahvil etmesine b 1 d ·· L h · rene oa mı esrare.ngız , · " ... ziyade uzun paslarla oynnmıya. baş- a: a ı; yuız. aşı er gece aahılın . . . . . . .. .. ,vc-

1kupon •kadar kaldı mı? y ilhancı adam kapı önünde sa 
- Evet, et !k~onlarım vardır. dece dedi ki: 
- Sizi akşam yemeğine davet - AUnha ısmarlachk. Sizin 

edebilir miy~? 8ayeniııde ho~ bir yemek yedim. 
Kız bu ya'ban1:rya hiddetli hid' ho~ vakit ge9ti. Benden şikayeti

detli bslCtı. Ne hakta kendisini ye niz de yok, değil' mi~ Sözümü tut 
meğe çağırıyordu? Adam derhal tum ve eize tam saygı gösterdim. 
izahat verıdi: - Tabii, çünkü ben aize fırsat 

- Saıkın. makısadlmı yanlış vermedim. Şimdi artık aynlırıkcn 
anlama:y:ınız. Hiç bir fena niyetim itiraf edebiliI'8iniz: Her halde ni· 
;>:ok. Sırf yemeği yalmz yememek yetiniz her erkeğin niyeti gibi idi, 
için bir ar'.ka-daş aradım. fakat benden yüz bulmadınız, de. 

Minna kenc:Ü kendine dedi ki: ğil mi~ 
- Belli kı 'herif macera arıyor -Kat'iyyen öyle değil, emin 

•fakat macera peşinde giden er- olunuz. 
kekler eğlenceli olur. He!m ho~a !'vlinna biraz hiddetlendi: 
yemek yerim, lhem eğlenirim, 

(hem de sırası gelince adama had 
dini' lbiBdiririm~ 

Minnarun 'karnı da pek aç.tı. 
.Ce.b.inde ynlnız iki mark vardı, 
bununla bir lokantada yemek yi
remezdi. Fakat birdenbire kabul 
•tmi o:lmamak için dedi. kı: 

- lyı ama ben sizi' tanımıyo· 
rum. 

- Yani, dedi, aklınızdan hiç 

bir fene. niyet geçmedi mi? 
- Geçmedi değil, geçti. Sizi 

<lavetten ma1csadırn, et vesikala
nnızdan j;tifade etmekti. Sayeniz 
de yediğim dana külba.'Stlsının ]ez 
zetini hiç unutamıyacağım. Ne ya 
palım, böyle zamanlarda mide 
kalpten çok evvel Geliri 

Ekmekler Hakkında 
Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğü, 
Doktor Celal iı1.uhtarm Gazetemizde Çıkan 

Düşüncelerine Cavap Ver: yor · 
Tt0pr k MahsuTicr.i Ofi i U-1 fmncıların bu &ahada iste<likleri 

mum Mücfiır1l!~ündcn a.lıdığımız gJhi hareketlerine müsaade ve 
mektuhll ağı} d<'rcediyoruz: mü~maha etmediğinden ve et• 

cGazotenız.n 15 / 4 1 1941 ta- miyeceğinden. eminiz. 
ıihli n asındaki (Dr. Celal e4 - Diğer ckmok fırınları gi
Muhtar'ın ebnc:kler hak'kında fi- bi francala fmnlarile bi.Sküvi ve 
kırle 1) ba Irklı yazı münasebetile makarnacıların un ihtiyacı ber
ııu nakta rı ta" zı etnıeği lüzum. hangi bir mutavassıta hacet ıtal
ıu göruyoruL. madan doğrudan doğruya Ofis-

i - Un stoı.unu tesis ve tan- ten temin e'dil:m&ıtedir. Bunun 
ziın e ta"'v-zıf edi~micı olnn Toprak haricinde pastacı ve yufkacılarla 
Mahsu r. Ofı i, değimıenleri şeQırin müteferrik istihlakini kar
mahul ir.de kendı kontrolörlerinin ~ı?ayan unlar için Ofüin peraken_ 
nczaretı a tında i k.tt lcten ba~'kn , de satı yapamıyacağı takdir bu
ıst.h a cd .. en ur. rı da miitema- yur~ıur. Bunun için ~diye ka· 

ıler.e t i{ p eyiemelctedir. dar Fiyat Mürakabe 'lromi1'yonu-
arla <legİımenlerm buğ· nun tayin eylediği k~r haddi da

dayıarı a tırarak unun evsafını hiHnde mtttnvassıt tüccardan isti. 
kendi .1erındcn tağyir eylemde. fade cdilmeikıte ise <le; unların bu 
rine mahal veri1mcmc1atedir. kô.r he.;d'di fevkinde satJ,ına teve:s. 

c:2 - Bugün!kü nakil vasıttı ve sül olunduğu )"Olunda son sün· 
imkanlarının daima ayni men~e lerde deveran eden §ayiaları na

vc evsafta buğday getirilmesini zarı diklka.te alarak herhangi şe. 
güçleştırmesinc zamimeten lstı:ın- kilde olunsa o1wn böylle bir ihti
bul değiTımenlerinin kapasite ve mali ö.nlmnek üzere bu hususta 
tesisat farkları tek tip ckımeğin muayıyen kar ile Belediye memur. 
evsafına müe İr oÜmıyan ufak }arı kooperatifinin tavassutunıdan 
çeşni dc.ğ1'tkliklcri !tevlit eyle- ı:oıtifade hususun-da Belediye ile 
mek:te ise de bunun Ofisin mcsa· mutabaka.t tesis cd'ilmiştir. 
isini bu sahaya teımı1 etmeden 
evvel de daha faz~asile vaki ol- c:Gercık muhterem gazetenizin 

sıkı bir vuruşla yaptığı üc;!lncU gol !adılar. Birinci devrede olduğu sibl mfinl olamamıştır. Bn suretle 1 • O tenha bir köşesine giderek deni- kilde ın;tıhar etmış~ Buı~n g af 
takip etti. İzmir kalesine yaptıklan her hUcuın galip vaziyete geçen Gençler oyunu ze bı:ıkııyordu. ALtıncı gece küçük teler o zaman ~agıda·kı telgf 

43 UncU dakikada Se.llı.ha.ttln va- ofsaytla kesiliyordu. Bir Altay hll· sarı siyahlıların yarı sahasına inti- bir eandal saıhile yanaııtı. Sandal- neşrettiler: 
sıtaslle bir gol daha kaydeden san cumunda Cihadın muhakkak denile- kal ettirmişler ve devrenin son da· da a.çı!A:ta duran denizaltının ku· cSabık Kayserin oğuUarıııd•~ 
kırnuzılılar dcvr<"yl 4 O galibiyetle kikalarma kadar bu UstUnlUğü ida· d d p . - I cck bir golU kalenin bir kiSşcslnden man anı var .. rense ;mparato. bMsi intihar etıti 
bltlrdıler. diğer köşesine atııyarak kurtardığı me ettirmeğe mu,·affak olmuşlardır. run mektubunu verdi. General B 1. l S ' S b ı. f'•' 

tkJncl devrede yine Galatıı.saray go"-'"dU. Haftaym sonuna doğru mukabil hil· k _]_ er ın temmuz- a ı,.. ,-uı umanuanaı: jo•' 
bil.kimdi. Fakat 4 • o lık farklı va- cumlarla sarı siyahlılar beraberliği _ Prell3 harekete hazırdır, fa. ac_rin en.. küçük oğlu Prens. 11..._~ 

1 t takını ttl k bi 
Oyun bundan sonra yine ayni tat- temine ,.alışmışla-a da Genr'-rfn L d p ~-_ı d ıı• 

z ye ı gcv9c ve anca r sı 1 k h k 1 l h k l .... •o '"" kat size haber vereyırn' kı' bern·be. I nnn. u. n gec.e , OU5U·a· m. a fil--' 
l dah k ded blldll :ı: 1 ve a em n gar P ve er es cıınla ba.şln çalışan mUdııfaaaı kar- .. Le d er 

gO 0. ay C er. g\lldUren knrn.rln.rı arasmda devam AıSinda SS'" kaydına muvaffak Ola• rinde başkd. bir yoicu d'a Vardır. re!mı~tir, ıgn~AkoşkÜn C 0 d 
Devre sonıarma dogrtı bıt Altıı\ot- a ~- d 

1 
,, ın... h .,. .,. Kurnandan cevap verdi: ruyor.du. 17 • 1 Kanun _ 189 

d hil d d 
1 

c er~en C\TC son arma uo6 • u er mamrşle.rdır. B 1 !-d -t dd c 
u cumun a A nan ka eye girmek nasılsa İzmir nısıf sahasına gire~ilen - Bu imlraruıızdır. Gomi:de an erur. e uoğmu~. 1

911 ~· 
Uzcre olan tapu elle çevirdi ve verilen Fcnerbahçc muhacimlerl topun a- İkinci haftaym yine sert akmlar- cak bir kişi için yer vardır. Ve duya inıti~!' edere~ 1912 rtı''1'' 
penaltıyı Salt golle neticelendirdi. yaktan ayağa dolaşmaslle Nıyazinin la başlamış ve 17 inci dakikaya ka- ben yalnız prensi götürmek üze- ralarına ışlırak ettt, bu mşne ,· 

~Iaç ta bu suretle 5 - ı Gala.tasa- k d bi t· 
1 

d dar mUtevazln şeklini muh:ıfazn et- re ~mı'r aldım. lar.da at:tan dü§erek sai b
11
'.1 

ya m an r vuruşu ne ıces n e ga- . ... k td B h ıı1• rayın gallbiyetile sona erdl. liblyet gollerini yaptılar. oyun d:ı. mlştır. Fakat bu dakikadan sonra, _ Fakat prens Ahnanyaya bu ırı .~· ü>:i1"1k ıharpte ~~- r~e b 
2 - 1 Fene!'bahçe lehine hlttl. ı sarı siyahlılar daha ha.kim oynama- yeni katibile beraber dönmek is- ltk .. go<ı'terdı'. 19 l 4 eyluıun d_,fl 

FENERBAHÇE • ALTAY l'P b 1 1 altıd b :b 1 1 d c:ı·· Maçın heyeti umumlyesi Uzerinde " 8 aş amış ar ' 'e pen an_ era- tiyor. Bir yabancı ama... 
0 ~8 p~rça~ı e Y.U:a an 

1 
ve 191 

Fenerba.hçeliler tam kadrolarını bir kaç söz söylemek icap ederse hn· ~erlik sayısını temin etmlşlerdır. Ga. _Bir yıaha·m::ı mı~ Hiç bir ya. salıp ruşanıle taLtıf ol~ndu. 11r 
muhafaza. ediyorlardı. Sahada şu şe- kem, 

90 
dakikalık mUsabake.da 33 tl tıp gelmek nzmlle harekete geçe.n hancı bir A}man deımaJ.tısına bi. mınıtında Prcns~s Marıc •. A'JS,\ 

kilde yer o.ldılar: • tstanbulspor, knlecıslnln hatalı bır nemez. Bu kat'i emirdir· yapa- ta von Anhalt ıle evlenclı ve rı'1 
Cihat - Zcynr.I, Lchlb • Ömer, E- ı Fenerbııhçe aleyhine olmak Uzere 44 çıkışından tstifadc eden Gençlerin marn. ' ni senen~n 15 - 1 Kanun -~yı ş) 

yf, Fikret • K. likrct, Nal'I, Naim, ofsayt verdL Bu suretle her iki da- merkez muhacim! Ali 22 inci dakl· Foakat münakaşayı anlıyan Pottdam da bir çocuğu dun) • 
~lyaz.I, Robil. kikaya bir ofsayt isabet edıyordu ki, kada ikinci Gençler sayısını da yap- Prem emretti: geldj, Buna Prens Şarl adı ,e•, 

Oyuna Fenerbahçeliler başladı. Fa. bu da maçın surct:ı cercyanmı ve ha. tnağa muvaffak olmuştur. _ Kumandan emrime itaat e. mit1,ir. Pren3in intiharı scbel' 
kat bu ht1cum ofsaytla kesildi. San kemin vaziyetini anlatabilir kanaa.- Ancak mağlQp vaziyete dUşmUş diniz. Ben b-ö}·le arzu ediy-orum. tamamile meçil-ıuldür.> 
la.cıvertlller •&~ arıkları vasıtaslle in tindeyim. Kemal ONAN N'h C .,. - p J ~1- • ı se """h " olmalarına rağmen maneviyatı sar- ı ayet . .!.J prensle beraber rens onunun vatanın ıı 

sılmıyan san siyahlılar mukabele 1- denizakıya binc:Ü. Kumandan o- bir adarmdı. Bir Fransız c;ıısU h 

Bugün S ARAY Sinemasmda 
BUtun lııtanbul halkını cczb vo teshir eden 

G R ETA G AR BO'nun 
MEL WIN DOUGLAS ile beraber yarattığı 
Dahi reiisör ERNST LUBITSCH'in şaheseri 

GULMEYEH K·ADIH 

çln derhal hücumlara. ~lamıı,lar ve da81nı prense bırakıtı, C. 25 de inanarak memleketini kendı b 
1 torpil kovanlarının ıbulunduğu tasile felakete sürüklemekte 

SÜrekll akınlar :neticesinde 28 fnCi 1 L"hn d I-'! ,:11_ b' " ·1 yu""k bir amil olması d\l"'Ü'Oc;e.' 
OQ e e K.uÇuıK. ır yer gostcn - " bit 

dakikada. kale önUndeki bir karga,. di. Ve denizahısı orta.lık aydın- tahanunıül edecek fo:rette, pr 
şalıktan istifade ederek beraberlik 1 )anmadan denize açıtdı. Günle!'- dam değildi. Bu dii'şünce ııe 1 

sayısını yapmışlardır Bu golden ce süren tehlikeli bir seyahat'ten sin intihar etmesi ve hicap ,,eç<-
tıonra. den1zaltısı Kiel 'kanalına t:raptan bırtulmak ısterne5ı 1 

sonra hakem sayıya itiraz eden Gene; mun_tcmel_ıı·r. Alman·~·uva. yal' 

S
'rdi ve merasimle karııılandı. ,o Q • ...,~., J. 

ıer kalecisini sahadan çıkarmış \"e f ) k... ..ı 1 ) _ı ·"' s kumandanı o'an ve prcIU>i 6e. ena ı 1.ı•an u-o nyı a nınua 
Ankaralılar oyuna 10 kişl ile devam lamlamağa gelen amiral yabancı- lekeyi kendi kanile siirne:k 
etmişlerdir. yı g<i$lcrerek eoıdu: m~ir. Ve bır tabanca kur~un 

Bu \'aziyct karışısında. İstanbul- _ Bu kim~ Bir harp esiri de- şakağına şıkarak ölmeyi ıe 
sporlular ne kadar ağır basmışlahm ğil· mi} etl':list.ir. 
da enerjilerinden kaybetmemiş olan Prens memnuniyetle cevap ver Kim l>ilir, bu yüzden intihfs, 
Genç1ere karşı 35 inci dakikada ka- di: denler ne kadar çokıtur: ' 
zandıklan golden başka sayı çıkar- - O mu i Benim halaskarım. b'l mağa muvaffak olamamışlardır. lbunlann binde birini ı e 

t 1 
Eğer o olmasaydı, bugün aranız· bilemworuz, belkı· de uzun 

Maç 8 • 2 sta.nbu sporun galibi- da bulunamıyacaktım. Belki de •J 

~-·••••••••••••••••••••••••' ' yeUle sona ermiştir. md ma- ~eçse de ~gwunu öğreO · §.İ i Fnnsa ~oprağmda meçhul 
bir köşeye gölmülü <bulunu:YOr- müm!kü'n ohnıyacaktır. 

TUrkço 6ÖzJU mnstesna. filmini gidip görUnllz 
Bugiln Baat 11 do tenznli.tıı matine 

Memleketimizde ilk defa olarak TORKÇE ve TEKNIKOLOR (tabii renkli} ve son 
,5 senenin en muazzam filmi 

NAMU S BORCU 
(KAHRAMAN FEDAi} .. 

FRANSIZCA SOZLO TORKÇE SÖZLO 
(Teknlkolor renkli) 

ıJ:~ ,~-~·:.Le 1 
2 

DEVRE 
16 

KISIM 
BİRDEN 1 ~'~~-~~:!~ 

::;enenin en ı;-üıel 2 büyUk filmlndcn hazırlanan nıUstcsna programı 

Bugün L A L E 
1 - AŞK UYANIRKEN .. 2-

1 ,·eç'iu ~eni GRE'l'A GARBO'ı;u 

de <?örü n üz 
O LIJ M YARI Ş I 

MAC MU RAY 

dum. - B l T T i - .A1 
l~e C. 25 Prensle beraber AL ~i 

man tx>.,..rağına bu &urctle ayak Sökeye Traktör Görıdet1 
bastı. C. 2 5 tam üç ay Pren11lc 
beraber 1karargahtan hrarıgaha Söke, 19 (A.A.) - .. f: 
do~ı. çok ma'hrern şeylere va· Vek&leti Komlbinalar rn~ 
kıf oldu. Bazı subaylar kendisine ğüncc göndcriicn 'b~ tr&Adt'Ör 
§İipheli nazarla.rl.a. ba'kımışlardı, luk ve teferruatile :be~a.b~~ 
ne de olısaı bir yabancı idi. Alınan makinist ve bir tarnirct e 
lar C. 25 in. kim olduğunu anla- t"elmiştir. BiıLün Sake:lilet \ 0 

mak için. p~ine birç.ok ajanlar hassa seylaptan mutıazarrır·sı 
taktılar, birçok büyük teklifler çif.tçiler hü~umetin g<>:r.erdf ı~ıı; 
kar§ısmda bıralcblar. C. 25 bun· buyiik yaııd',:n;dan dolayı e' 
lann ,hepsini red'Clen' ve daima de minnettar kalm~ard/ 

~ -~· 

Bugün SUMER Sinemasında 
Yıldızların en çık, en :r.arü ve en gfü:cU 

B A R B A R A S T A N W Y C K ' in ı:>,. 
Holh'Ud'un en ı;Uzcl kadınlannın ıştırskllo H EN R Y F O~ 

ıle beraber yarattığı duiu ııijphesizd1r. gc.rek fikirlerini nakle tavaşşut 

AS S 1 A N O R IS « - Unlar üzerindeki kon- eylC'di~ayın Dr. Cel"al Muhtarın, 
troli.;rniizü fırınlara kadar tevei Toprak Mahsulleri Ofoıinin um· 
eıımcğe maddeten im'kan ohna- duklarından ve hatta zamanında Bu fllmde aşk için gözyaşı döken .. Saadet: için 

FRED 

ANN S H E R 1 D A N ' in Züppe Kızla~ dktan ba :ka bunun bele.diye va- bizzat ifa buyurduklarından faz. ıztırap çeken her kadının ümitsiz hulyalara koşan 
zlfcleri meyanına gi~~~i de ta- la bir itina ve teyakkuzla çalıştı· her gencin hayat romanını yaşattı. 
biidir. Maamafıh işbırligmden en ğına itimat buyurmalarını rica ve 

Vaknlardan esrarını... Cesaretten kudretini .. 

Kahramanlıktan ateşlni alan bilyllk filmleri .. 

B U G O N ısaat 11 de tenzUUh matine geniş mikt>·~~a i.<tif ade e~tiği~~ I keyfiyıeti tavzihan. bu yazının ay- ııa,·(){cn: En on gelen TtlRKÇE BR1T1Ş JURNAi. 

m~r~I~~~Bel~~~nın ~nn•~~~d~~.> j',a~•••••••••' •••••••••••••••••••••w•••••••••~~, 

l•"ransııca sözlü uıbıta '\"C aşk filmini gdrlmİİ2'. ]Jfı• }.il J 
kalbindeki entrikayı tasvir etmektedir ~ 

.-ııl.,.,,--..... Bugün 6aat 11 de tenzilatlı matlne. o C 
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Yunan Kralı 
<a.,. ı IJlclde) X/X 

lialannı dinleclikıen l'Onra Atina 
valisi nazır Kon•'t..ntin Kodziası 
bugün hilk&net erkanının liıtesi. 

lz:mirde ölmüş ve aile kabrist.ını.1 ni tanzime memur .etti. Bu i~~-
na gömülmü§tÜ.r. nai anvalde ~ral bızzat m.~cl.ıs~n h Kadlköy Noteri Bay Halit Bür-

_anın kızı Bayan llhan Bürhanla AÇIK MUHABERE: içtimalanna ny~et ed~e~gı ıç_m 
Kocb:ias Batvek.l muavını sıfatıle 
vazife görecelotir. Bltı<>rta !İriketi ımemurlarından 

1 ay Cemal Paker İzmirde niıan· 
i~••rc1.ır. 
~NENLERı 
it T<ücqrdan B~ İzzet hsörenin 
..:

1 B~yan N•meıt lşgörenle, genç 

1 
;asıplcrden ve Lefkelioğulla

~ ın ıın Huııcy in Şemsettin Alp· 

Dördüncü icra dairesi memur
larından Bay Ahmet Zeki Tanye
rine: Müsabakaya ah mektubu_ 
nuz gclmi .. tir. * Ü.ı.küdarda lhHnİyede Ha-

~od!ziaa bunu müteakıp aşa
ğıdskıi beyanaMa bulunmuştur: 

cBa,veikil muavini stfatile yeni 
h'"Ul'ıt.Uınet erkinmın listesini KrW\a 

cıemin sokak numara 26 da Ba- ta.k.dim etmek vazifesini üzerime 
yan Neriman Akçaya, aldığım için ı:k fırsattan iıtifade 

ed-crC'k bütün Yunan milletini ve 
Amasya vilayeti Emniyet ami- aıtı aydanberi Yunan silahlarına ' n cvlc~mişlerdir. 

H * Odun tıiccarlarından Ağvalı 
-1\ u~cYın Rıza Kalpakçmın kızı 
~ ırc Kalpaıkçı He zeyt'nyeğ 

ri Şev1tct Aidkooc;un oğlu Bay Or- ,an v~ terelf kazandııı.1111 olan ve 
han Akkoc;a, müşkül şaııtlar altında da emsalsiz 

Üs'küdarda Ha~kevi arkasın.da müca.deleye ayni kahramanlılcıla 
•rlarınıdan Abidin Öıııbir e\'· 

"r i'lcrdir. 
16 numarada Bayan Şermin Te- devam eden miikcmmel Yunan 

kıt' alarmı aelamlaımağı kendime 
bar vazife bilirim. Bu mücadele
nin 28 tctrinievveıl 1940 ta ol
duğu glbi 90nuna kadar ayni sa· 
fiyet namus ve ırüzelli'kıte devam 
cbmesi için hiikılmetin na.mu•k&· 
rane bir surebte elinden geleni 
yapacağını orduya ve mifilete te· 
min ederim. 

~ 
t 1&t~nhul vilayeti Maarif Tcftiı 
\. 'Yıe.tı rc.isliiine Bay Mansur Te
~n naklen tayin edilmi§tir. 

~: 
r.!1~a1ı:asa gazetesi sahibi Bay 
~.,;tın ~raei Bayan Vasfiye 

mizyüzf!. 
Kim kiminl-e ev'en.meli müsa

bakası için gönderdiiin.iz mek· 
tuplarda, bulunmaaı icap eden 
!kuponlar yolcıtur. Bir an evvel 
gönderilmesini ve aksi takdirde 
bu vaziyette ımüsabakaya iştirak 

edemiycceğinizi bildiririz. 

Başmakaleden Devam 
' im Kazandı, 
Kim Kaybefti? 

faza etmişler, hem de ateş ve 
kanla buna yeni ve üstün kıy
metler vermişlerdir. Binlerce 
sene sonraki bir Sırp ve bir Yu
nanlı, babalannın bugünkü ce
sareti ve fedakarlığı ile övilne-

dah . . <Bat• 1 IDclde) +*~ ceklerdir. Bu iki millet ölme· 
'lcah 1Y~ o~az mıydı?• Senın 1 mezlik mertebesine ytikselmiş-

a fıknn ne? Ierdir. Fedakarlığın müklfatını 
bi~~~lt .sana söyliyeyim: Her millet srfatile yann kat kat faz
''ar ızın iki günlük ömrümüz lasile alacaklardır. 
c.ıe · ~asıl olsa günün birinde Bu küçük kahraman millet-
o ~- Ev, b~n~ ~il~n~ dersen lere kahbece saldıranlara g~lin
bt- ın_sanlar gibı fanıdır. Yıkı- ce bu kötü hareketleri tarihle- . 
tq: ~ne yenisi yapılır. F.t< tt rinde ebedi bir leke olarak ka
titıdı;tııll~in varlığı her vakit i- lacak, varlıklannr ve kendi ken
ıı~r.}r{jı~e~n ~a.nı_, ruhu da v~r dilerine olan sav'1lannı için: i
~ir ve ıstıklalını sevmektır. çin kemirecektir. Kendi kendine 
l.iun:illet .varlığından ve is'.ik- hürmetini kaybeden b~ mH~eti~ 
teç en .?~r defa _kahbece ':a.z- ise yannı yoktur. ~a'!en !nt!
~erse olür ve bır daha dml · harı göze alan mılletı hıçbır 
t\rıeti ~emlekette yaşayanlar, maddi kuvvet yaşatamaz. 
~ıa:ın efendisi halinden çı- Yugoslav ve Yun-an milletleri, 
~Ye • köle olurlar. Dünyada- harbi kabul etmekle zorbalık 
\Ja~rinin de otlattıldan hay- tarafının bir takım maddt kuv
"'tıla an farkı kalmaz. H:ı.y- vetlerini imha etmişler, bir ta
lal'Jıı ~nasıl sahibi olan insan· ı<ım malzemesini y?pratmı31ar
l'illj t ... rnını doyurmak. yükle. • dır. Hak ve insanlık davası için 
~ ~nnak, emirlerini yap- bu da bir hizmettir. Fq lcat en 
~ te ıç~!l Yatıyorsa esir bir mil- büvük hizmetleri, istiklal bav
tı; böylece ~~r':an haya~ı~~e: ra~nu yüksekleroe tutpıak hu
Suı erk~~.!lını, mertlJ&..~J. susu.~lletl.sre..~~ -Y.tlP.t i
!lt; ve §ere! hi..,ni kaylae- ctn 6rneıi oliiiak ve kani tttnfı 

T opraklanmızda Jutalarımızla 
ranyana mücadele eden lngiliz 
imparatorluk 'kuvvetlerini de ha. 
raTr4le selirmlanm. Bu anda ölen 
kahramanlanmızın hatıraeı önün
.de hepimiz eğiliyoruz. Bunların 
arasında iki B1t1vekil bulunmak
tadır. o.dara hür.metle vadediyo. 
ruz ki uğrunda. hayatlarını feda 
e1!tikleri vazife yarıda bırakılmı
yac.&tır. Bu vazik cephe seri
ıindck.ilerin olduiu gfhi bizim de 
aldunlZCl.an çtlamryacaık ve hepi
miz cephede göaterilen ·kahra· 
manhk ve fedakirhia liydt ol· 
duğvmurzu ispaıt edeceğiz.> 

Atina Askeri Valisinin 
Beyannamesi 

Atina, 19 (A.A.) - General Hrla
to Kavrakos, dün akşam radyoda net 
rettlğl bir beyannamede Atına aııke
rl valiliğine tayin edildiğini blldir
mi,tır. Beyanname şudur: 

Harbiye Nazırının emrlle .Atina 
askeri valiliginl deruhte ettim. Her 
kese, munhasıran iŞI ve gücU lle met
gul olmasını, icap eden sUkQnet ve 
inzibatı muhafaza etmesini ve bu su
retle emniyet ve asayişin ldamesine 
yardım etmesini ta\'siye eylerim. 
Halk toplantıları katlyen yasaktır. 

Bu emre muhalif hareket eden dl-
vanı harbe verilecektir. 

~Jeller zaman için hep birden m~nPn. "Prlere geçirecek kadar 
~bir hale dil§mekten ise küçültmektir. 
11a 61~, bir takımı~ız bu uğu~- Ahmet E • YALMAN 
llaJar .. un, Val'6ın bır takım bı- mm 

ı. .• evler yıkılam ! 
ıaııı licadeleve giri§in<:e ya ka- et H k [ · d 
'ak l'lz, Ya kaybederiz. Kazanır- upOr are ef ~rın en: 

AUna, 19 (A.A.) - Reamen bU· 
dirildiğine göre, Bqvekll Korizll"ln 
cenaze merasimi bugUn saat 13 te 

Atina kilisesinde yapılacaktır. 

!tıet \le dünyavı kurtarmıva hiz
~l edersek fedakarlığımıza 
'ek ?lsa yanmavız. Kavbeder
~ıq hıç olmazsa şerefimizi, na
~zu kurtannz. Damar
~ a asil bir k~n dolaştı
l'Jıı Y he.r vakit i~in duvarız. Ya
ili ~nı ÇOcuklar büvlitürüz, ye 
~ aJar yaparız. Bu çeşit ya. 
·~tin hepsini zaman kapar. 
~bir defa şeref ve namus 
lll)\ açılırsa zaman bunu ka..ı 
~rrıaz, kims e bir daha kapa-

ı. 

BESfKT AŞ • DEMIRSPOR 
Beşlktqla E8klşehlr Demlrspor 

arasında yaprlan ikinci maç gilnUn 
en heyecanlı maçmr tetkll etmı.tır. 

Takmılar bu kartılatmada şu ter· 
tipte yer almıştır: 

Beşiktat: M. Ali, Yavuz, HUanU, 
Rifat, Halil, Feyzi, Şakir, Hakkı, 

'Sabri, Şeref, ŞUkrU. 

Demirspor: AbdUlkadlr, Ahmet, 
~url. Naci, Fahri, Celll, İskender, 

Salflhaddin, M. Ali. Zeynel. 
....._ 8 " h Oyun başlar başlamaz Beşiklq ha 'il ~r arp olursa sen ne ya- klmlyeti eline almakta güçlük çekme 

l'ıı";::'tBen varlıklı bir adamım. ml~tır. Fakat, akınlar hAkım bir o-
:-"ilı yun çıkarmasına rağmen muhacim-
~ d\'~rlık sahibi olduktan lertnln tııabetstz vurutlan ve Demir· 
~ Unya yüzünde bir para· 

* Atina, 19 (A.A.) - Gazeteler, va-
zifesi başında ölen ikinci Yunan Baş
vekili Aleksandr Korlzls'in hayatın· 
dan bahsetmektedirler. Korlzis'in 
BaşveJcAlete geçtiği zaman matbuat 
mümeuillerine yaptığı beyanat ha· 
trrlatılmaktadır. Mumaileyh o za. 
man şunlan söylemlttl: 

- Beni burada görüyorsunuz. çUn 
kü kral beni sliAh altına davet etti. 
Çünkü bUtUn hayatımda pre11slplm 
memlekete hizmet etmekten ibaret
tir. 

Korizls, \'atan hizmetinde öldü. 
Bugiln saat 13 te Atına klllHslnde 

Aleksandr Korlsiz'ln cenaze merasi
mi yaprlmıttır. MUtevetfaya iş ba
••ndaki ~vekillere mahsus mera
sim yaprlmıttır. bbı~trıanımdaki tadı, lezzeti, spor müdafaasının enerjik mUdaha· 

~ lesi neticesinde semeresiz kalm1'lır• 
'»- ın. Paraya, zevke hiç- Bu marm bariz vasfı, daha ilk an- =========-==-===== ""'inan esir olmadım. Bir ~ 

l'i..:.' ~~rsa her şeyi terkede- ıardan itibaren Be•lkta.şhlann re· Kral p·ıyer iL" ~ . rek teknik gerek tecrQbe bakımın-
~ CSJ ım elde can venrim. dan rakiplerine UstUn olutları, buna 
~!neden dil§lllan bu top· mukabil Demlrsporlularm bu üs· <....,. 1 inolıle) *==* 
tt..~lt . gi__remez. AUahtan en tünlük farkını dikkate faY&Jl bir e- AFinan kıtalarının Hırv.titltana 
~\l d~leğim su ki, bana yur- nerjl Ue telAfl edı.lerl olmuttur. girmesi, çok vahim a9keri netice. 
~. dahlişrnan elinde gösterme- ınl 6 ler vıe-:ı..ı.ir. Bir taraftan, garbi 

f\~::"ı.. a evvel canımı alsın.. Karfıhklı ak arın birinde 3 m- ım~ 
~ ~~u;n denizlere meydan oku cı dakikada Beflklqlılar sağdan yap Hırvata.tanda ve Slovanyada bl
~ qt kl" d la mukavemet etıme'kıte olan kıt~~lr ı al mücadelesin e en tıkları bir akında hiç beklenilmlyen alar YlJl!Mlav cepıhcain.in diier 
~ fectakarlıklan götillen blrııvulyette Jlk ve aon aaydarmı llkaamından tecrit edilmif, diier 

S lleelinin bu kıymetli ev. yapmlflardır. Devre ı · O Betlkla· tara~a.n da aol cenahta ve kıta· 
~ Cörii§Undeki cesarete, --~ B e '-- 9m galibiyeti Ue bltmı.tır. lanrmzm a~ftllQa 01111& ve 

it.!."!. ı..bete hayran kala- He-'-'e aiden 'Ulftl düııman. •· 
~~inden aynldmı lklnct devre bqtan nihayete ka- ·-~ • " -
~~ltL.~ hakla v.;: Yu- dar Jl:skl,ehlrlllerln hlklmlyetl aı- ç•lml!flır. Müdafaaımızın bu au.ret. 

"hn y · t - tında ve Beıplk• ... •n nıltf sahumda le tehlikeye girınit olmaaı üzeri· 

S . ın, unanısıanın mu- .....,. ne, Drı"na'nın ,arkında muvaffa-

~ net:---'nde 1• ... .,.,.nlar cereyan etmlttir. Be9iktaşın kartı· L 

S ~ "- .ı....:...._.,ı_ d•~•n ileri ınarcketini 
bl'n }ar yıkıJmı..+... srnda tek kale vaziyetinde oynayan •V"""ıc -~~ 

ıı.. ' a '.il""' { .......... or ..... -larım·•ın .mukavemetı' "'lb.., lası b" k 11 l Dem raporlular kısmen şanssudık, .......... 1;1u -
.... ..._~ z ır ço zava ı ar d-1..a zı"yade .,,;;.._)e~ifl,i\'. Bun-

ıı .. • -.r.Iere, zahmetlere uğra- kısmen de tecrUbeaizlik yUzUnden .,.., .~ ... 
~ f ka b "k" illet mağ!Qp vasiyetten kurtulamanntlar. dan bafka, ordularJrPıza. üe tefkil 
~ , a t u ı ı m ' etımesi icap eyliycn Ac:lnyatik BL 
~hklannı hem muha- dır. tiili iııttikam~tindedd münakale 

•••••••••••••
4 

hatlarımız:, cidcti toehdit altında 

' 1111Ulz ,.e Yunan teblltlerlılden anlaşıldıtma. bl&lm Radyo G~ 
:ett.1aın de söyJedltloe ıöre, AJmanlar nrdlldert fok atır .iman 
~ l''-tına alllan!f etmlyerek dalgalar halinde hücum edlyorlarml!t 
1
"'11 oluyor da bunun acısını hi118Ctmlyorlar! 

"" ee. ömründe hiç yaralandm mı! 
... ~. bir kere müthl' bir kaza g~lrdlm, fakat yaralandıjımı 
~ Yara ao~ beıfh1an acıdan aııladHP· 
~ ~or ki, Almanlar da atır zayiatlarının acısını aa· 

'it ort.ıdc yat191P yara sotucıap 'Ve allllerde clerla boflUJg 

4'eı11ana ~ıktıiı ı.amau bllıaedecekler, 

kal~r. 
~man ~rlıü •utalannın 

Boınanın ,imali prkisinde Ban
galulka ve timali Dalma.çya İetİ· 
kametinde seri ileri harekoeti ve 
ayni zamaıxla timali garbi ieti
bmetincle Sırıbi9tanı müdafaa et. 
mek~ olıa:n ordulanmızın cenahı 
\aer•ne Valjevo istikametinde Sa. 
bau civarında yapılan !kuvvetli 
ta1J)"İk. umumi karar-gahm aon 
ınUkavemeti tanzim etmcii aü
filndüiü cephenin tutulması içia 
kat'i ehemmiyeti haiz olan yol. 
}arın aüratle vıe lüzumu veçhile 
organize edilmesine mani olmu1-
tur.:> 

o Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri D 
Kat.la ~istemı j 

Bırakılıyor mu? 
Atlant:k Denizinde 
Destroyerler Safı 
Nevyork, 19 (A.A.) - Nev· 

york denizci mahfillerinden ve· 
l'ilen bir habere göre, bazı Ame· 
rikan eksperleri, bugürikıü kafile 
•İstemini terketmek, yerine bütün 
Aelanrtik deniz yo?u boyunca des
troyerlerd~ bir saf te,kil eyle· 
mck leıhinde ~ulunma'ktadır. 

Heyetir umumi.yesi itibarile, bu 
eık.-perler planı, Labrador'dan ln
giliz adalarına kadar iki bin mil
lik yot boyunca eılri kadaT destro. 
yeııden bir kara1c·ollar seriai tesi· 
sini .i5tihdaf etmektedir. Bu des
troyerler, kendi aralarında o tarz. 
da vazife talcsim edecciklerdir ki 
kırk taneşi daima nöbel'te kala
c~k. bu esnada geri kalaın on des
troyer de ya mahrukat ve ko
manya almak üzere imanda ve 
yahut karalool mevkiine yorda 
bulunacaktır. Her deetroyer, eHı 
mil kadar uzunhikta biT deni.z yo_ 
lu mıntakasmda karakol gezecek 
ve bu mınta~ayı hergün on dda 
dola'8bileccktir. 

Bu planı ileri sürenler, bu au· 
retle }ngiliz ticaret gemilerin.in 
yalnız layrkı veç'h~le himaye edil. 
melde kalmryacağını, · fakat tica
ret gemilerinin bir kafile teşek· 
kiiılünü beidcmekaizin derhal ha
reket etknellerini mümkün kılaca
ğın• da aöylemekiteddrler. 

Yunanistan 
Cephesinde 

<Bat• 1 incide) =+ 
Atına, 19 (A.A.) - Atına rad· 

yosunun spikeri sözlerine şöyle de· 
vam etmittir: 

çıne 
Sovyet Yardımı 
Devam Edecek 

Moskova Hükumeti 
Temin at Verdi 

Lord Hatifaks'ın 1 

Beyanatına Göre 
Harbin Kat'i 

Sahnes.i Atlantiktir 
Vaşington, 19 ( A.A . ) - 1ngıliz 

bUyUk elçisi Lord Hallfaks, şimali 

Atı lkadakl askeri \•azlyet hakkında 
Çunking, ııı ( A.A. ) _ Sovyetler Amerikan Hariciye Nazırı Hull ile 

birliği hUkQmeU, Çine Sovyet yardı· görUştUkten sonra gazetecilere yap
mının devam edcceğı hakkında Çı- tığı beyanatta, şimali Afrlkıı vazı
nın MoSkO\'a bUyUk elçisi Şao Lltzl yetini bugUn Balkanlar muharebesin· 
vasıtaıılle teminat vermiştir. BUyUk den daha mühim telakki ettiğini söy
el°çlnin Molotov ile yaptığı görUtme !emiştir. 
hakkındaki tam rapor, dUn akşam Lord Hnlifaks. Balkanlarda vazi
Çin hUkQmetlnln eline vasıl olmuş· yetin fevkallde ciddi olduğunu, ta
tur. kat şimali Afrlkada tnglllzlerln m!h 

Reuter'in çunking sallhlyettar ver ileri hareketini c:istlkrarlaştırdı
mahfl!Perlnden öğrendiğine göre, Çin f n mUtalAasında bulunmuştur. 
bUyUk elçisine. Sovyetler birliğinin Amerikanın şu veya bu şekilde 
Çine karşı olan siyasetinin Sovyet _ derhal şlmalt Afrika vaziyetine yar· 
Japon bitaraflık paktından mütees- dım edip edemlyeoeği sualine Lord 
ılr olmadığı ve Sovyet hUkQmetlnln Hallfaks 17u cevabı \"ermiştir: 
Çine yardıma devam edeceği temi- Blrıe,ik Amerika. Kızıldenlzl A· 
nah vernmı,ur. ı merlka scyrlse!alnine açmak sure-

Çinin Moskova bUyük elçisinin ra- tile yardım etmiş bulunmaktadır. 
Çunklng'de hUkQmet liderlerine Lord Hallfaks şunu HA.ve etmlş-poru, tir: 

okunmuftur. 
Ta'kungpao Çin gazetesi, Japonya

nın, Sovyet - Japon paktının akdine 
rağmen, cenubi Paıı!flkte geçm\yece
ğl ve Çinde de büyllk taarruza. kalk· 
mryacağı fikrindedir. 

Askeri Japon Sözcüsüne Göre 
Şanghay. 19 (A.A.) - Askeri Ja· 

pon sö.ı:cUsU, Japon tazyikinin timdi 
Çunking hUkQmett üzerinde daha zl· 
yade kuvvetleneceğini söylemiştir. 

Mihverin Balkanlarda ve ,ımall 

Afrikadaki muvaffakryetlcrine rağ

men harbin kati safhası Atlantlktlr. -
Hırvatistan da 

Sırpların Yanında 
Harp Edenlerin Top

rakları Alınacak 

Libyada 
Mihverciler 
Hırpalandı 

Motörlü Vasıtalar 
Tahrip Edildi 

Kahire, 19 (A.A.) - İnııiliz 1 
umumi karargahının tebliği: 

LLbyada: Tobruk mın;takaeın· 
da, keşif kollarımız düşmanı tici. 
detl i surette hırpalamış, Sollum
da tse seyyar koUarımı:tdan biri
si bır dütman kafilesine muvaffa.. 
kiyetlc hüoum ederek, aruında 
bir zırhlı otomobil de bulunmak 
izzcre bir mrk:tar mo.törl'ü vaıı1a 
tahr.ip e)~lemi~t"r. Bu bölgede dL 
ğer yerlerde, taarruzi ketıf .koilıa
nmız, düşmana yeniden kayıpla.ı 
kay<ieUirmiştir. 

Habeıisıtanda: Esas yofdaki 
hasar, DC9Sie üzerine ilerlemekte• 
ola.n koUanmızın hareketini ye- . 
niden tehir etm-c'ktedir. Daha ce. 
nupta, bütün mınıtakıalarda, ilerı 
hareketimiz, memnuniyet verici 
bir ~clkilde devam e}'4eme~dir. 
Yeni.den bir çok eeir alınmritır. 

Hava Faaliyeti 
Kahire, 19 (A.A.) - Orta

prk lngiliz hava kuvveti-eri teb
liği: 

Japon sözcüsüne göre. Rus • Ja
pon J>'.ktrnın imzası ile Çin, Sovyet
ler birliğinin mAne\'l müzaheretlnl 
kaybetmiştir. Bu pakttan sonra ar
tık Japonya ve Savyetıer birliği bl
rlblrine arkalannı çevirerek başka 
istikametlere dönebilirler. 

Libyada: lngiliz ve Av.uetral· 
ya hava kuvvederine meneup tay 
yareler, dün mütemadiyen, dii§· 
rnan motörlü cüzi.i'tamta.rına ve 
askeri tah8ffÜli~erine hücumlar 
yapmışlardır. Aralarında bazıları 
mühimmaı.Ja yiik!ü olan b.i.r ,ok 

Zagreb, 19 (A.A. ) - D.N.B. bil- otomıo:'b•l <1.ahrip edilm~ vıc yahut 

Amerika 

lngilt~re için 
184 Ticaret 

Gemisi Yapıyor 

diriyor: hasara uğratılmıftrr. 
Hırvat devlet reisi IA.nte Pavellç. DiP.er cephekrde, tayyareleri. 

DobrO\'Oltsl"lerin yani Srpların ya- miz, dl@manı hırpalamakta d.e
nında harp eden \•c buna mükG.fat vam et1ni!'1:er.dir. 

Yunanlılar Almanlara şiddetli bir 
mukabil hücumla, Kalambakan şlma 
llnde Grebena mıntakaaına gerl püs· 
kürtmUşlerdir. Makedonya cepheal· 
nln merkez bölgesi olan burada Al· 
manlar, merkez ovasına girmek mak 
sadlle dağlar arasından cepheyi yar· 
mak istiyorlardı. Yunan kıtalan bu Vaşington. 19 (A.A.) - A· 
bölgede Almanlar üzerine bllhaasa rnenka bahriye ko:n:syonun bil
ku\•velll bir tazyik yaparak, bu Yu- dirdiğine göre, 364,800,000 do
nan taarruzu n~tıc'.ıeıılnde bir mi~ar l~r ~~m~~~ ~~J!.ar~a. 8ticar~t ..... ,. çeJcdnal)'ti meclııur etm'lit....ur. vapunı a-r• --~· u • 

Almanlar tevQ.IAde atn' saytat ~rittler, .B. ~-lt ın fe'Ydca· 

olarak Sırp hUkQmetinden toprak Şarki Afrilcada, Cemıbi Afri· 
alan Hırvatlara ait toprakların mU- ka hava kuvvcderine mensup av. 
sadereslnl emretmiştir. Bu gibiler cı tayyareleri, Kombol1a tayyare 
mezkQr müsadereden dolayı tazminat meyıdanına muvaffakiyetti bir 
almıyacaklardır. 1 şubat 941 tarihin· anitralyö% hücumıu yapmıftır. Yer .. 
deııberl bu sınıfa dahil olan toprak de yedi tayyare tahrip edi.lmiftir. 
satışları muteber değildir. Musade· Sciasciamanna tayıyare meydanı
re edilen arazi bllG.hare Hırvat köy- na da hücum edi:miş ve burada 
!Usl\ arasında taksim olunacak, fa- cvve 'ce hasara uğratılmış olan 
kat şimdilik de\"let tarafından ida· Caproni tayyaresi tahrip edi!miş-
re edilecektir. tir. 

Motörlü Vasıtaları ltletmeaini Bütün bu harekattan bir tay· 
Bilenler Davet Olunuyor yaremiz geri dömnemiftir. 

-2:aJ!•b, 19 CA . ..\.) - D:N'.B::- · İnciltere Hava rf&JIJT\IZQ 
.z.;.n., r~ ""Hırv«t otdum -ıı- Halfl OWu 

vermektedir. Makedonya cephesinde- ~ade .aenız mtaat • progTamtn.ın 
ki muharebe meydanı Alman Olü ve Jldncı kısmını teŞk.I ctme'ktedu. 
yaralıları ile doludur. Avustralyalı- Bu 164 geminin 1 1 2 si hususi bir 
!ar ve Yeni Zelandalılar Almanları tipte olacaktır. 
geri pUskUrtUrken göste;dikleri par- . B:w~oo~vclt bu Apr~ram~ bil
lak maharet ve şecaatle her gün te- dud1gı vakıt mezkur trptekı Vi\· 
mayUz etmektedirler. Bunlar. Al· purların İngiltereye verilmek üze. 
mantar arasında panik yapmaktadır. re yapıtdığını söy~emiştir. 

Arnavutlukta ttaıyan hUcumıarı, Amiral Raeder Deniz 
her zaman mutat old\lfu gibi geri 
pUskUrtUlmll,tür. 

Son Muharebeler 
Kahire, 19 (A.A.) - İyi haber a

lan Kahire mahfillerine göre, Yuna
nistan cephealnde vaziyet ciddi ola
rak kalmakla beraber, verilen ııon 

muharebelerin neticeleri tayanı mem 
nunlyet olmuttur. Polonyada ve 
Fransada kartıla.ttıklarından daha 
fazla hava kuvvetleri mukavemetlle 
kartıla.tan Almanlara ağır zayiat 
verdlrllmittir. 

Almanlar \'e İtalyanlar, Libyada 
hiçbir faaliyet eseri gösterememlt
lerdlr. Bu esnada. Tobruk garnizonu, 
mihverin gerilerini tehdit eylemekte-
dir. 

Kahire askeri mahflllerl, Yunan ve 
İngiliz kuvvetlerinin, en gUç şerait 
altında asgari kayıplarla ve intizam
la geri çekilmeğe muvaffak olması 
karfıBinda memnuniyetlerini blldlr
melste mUttefiktlrler. Yunan ve ln
glllz kuvvetleri, timdi Ege denizinden 
Adrlyatlğe kadar geslksfz ve mUte· 
madl bir hat teşkil eden mevzileri 
ltıal eylemektedirler, Dathk arazı

"e 240 kilometre uzunluğunda olan 
bu hat, Almanlar için, rnuhasematın 
bldayetindenberl mücadele mecburi
yetinde kaldığı en dar esas cephe 
teşkil etmektedir. Müttefik ordular 
adetçe çok faik kuvvetlere kartı mu. 
cadele mecburiyetinde bulunmakla be 
raber, dllfman cephenin nlsbl darlı
tı ,.e arazinin gUçlUıtl dolayıslle 
Fransada oldıı#U gibi darbe takU&lnl 
kullanamamaktadır ve bu esnada, 
müttefiklerin hattı, tam ve sağlam 
olarak kalmaktadır. 

· lngiliz Tayyareleri 
Mütemadi Faaliyette 

Atına, 19 (A.A.) - İnguız hava 
kuvvetleri umumi karargihının teb
liği : 

İngiliz bombardıman tayyarele
rinin fena hava f&Ctlarına ratmen, 
cuma gUnU mUtemadl surette dUş
man ntUnakalAtrna ve kollanna hü
cumlar yaptığını bildirmektedir. Bom 
baların bir çok motörlil nakliye va
sıtaları tecemmuterl arasında lnCUlk 
ettiği görillmllştUr. Ayni zamanda 
ın.111.a avcı tayyarelePI, tu.rruzı ke· 
şlOer yapmı,tır. Tayyarelerlmlzden 
ikisi U.}erine dönmemiştir. 

üs:erin: Gezdi 
Ber1in. 19 (A.A.) - O. N. 

B.: Amiral Raeder, son günler
d:e, .i.fgal attın-daki arazide deniz 
üslerini 'ziyaret ebmi,tir. Amiral 
Raeder, ayni zamanda, Atı1anıtik 
muhareb~ine i;tirak etmiş olan 
cüzütamları da teftit eyremi§ ve 
bunların tam hazırlık vaziyıetleri. 
ni müşahede ebmi~ir. --
Yugoslav Gemileri lngiltere 

Emrine Geçiyor 
Vaşington, 19 (A.A.) - Yugoslav

yanın Amerika elçisi Fotlç gazete
cilere yaptığı beyanatta, garp yarı 
kürreslnde bulunan takriben 120 bin 
tonluk Yugoslav vapurunu cMUşte

rek dava> ya tahsis etmek suretlle 
Yugoslavyanın derhal İnglltereye 
yardımda bulunacağını a6ylemlttir. 

Blrle,ık Amerika ile cenubi ve 
merkezt Amerika limanlarında bulu
nan Yugoslav vapurlarının Fotiç"e 
ttbl olduğu bildirilmektedir. 

Antoneıko Orduya Hazır 
Olmasını Bildirdi 

BUkre,, 19 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

Paakalya mUnasebetlle Bqvekll 
General .Antonesko radyoda söylediği 
bir nutukta milleti ittihada davet et· 
mif, orduya her ihtimale karşı ha
zır bulunmuını bildirmı. ve alfa 
14yık olanlann serbest bırakılacağıru 
vadeylemlştir. 

Von Papen 
<Bat• ı incide) = 

mini hazırla.mak için bugün Vlyanıa
da bir konferans toplanacaktır 

Gaaette de Lausanne'rn Berlln mu. 
hablrlne göre, bu takdirde, Berllne 
gitmekte plan von Papen, bu konse
ye 19tirak için bir müddet: Vlyanada 
kalacaktır. Von Rlbbentrop'un h4len 
nerede bulunduğu hakkında Berlinde 
hiçbir malQınat verilmemektedir. 

Bqka fAYlalara göre de, yakında 
bir Hltler • Musııolini görUşmesi o
lacaktır. 

mumı karargtbınm, motörlll kıtalar- Lo.ndra, 19 (A.A.) - lnsiliz 
da hizmet etmiş olan ve yahut mo- Hava ve Dahili Emniyet N"aret. 
tör!U vasıtaları kullanmasını bilen !erinin <tebliği: 
21 yaşından 25 yaşına kadar bUtUn \ Bir kaç dümıan tayyares~ hu
gençleri derhal Zagreb kıtlasına mU- gün sahiller civarında uçımu9lar
rncaata davet eden bir tebliğ neşrcy. dır. Fakat da'hilde bir hadise bil
lemiştir. dirilmektedir, o da bu sabah §İ· 

Umumi karargG.hın, diğer bir teb- mali.earki sahili üzerine bombalar 
ligi ile de, jandarma kıtalarında staj atıırôığıdır. Hasar ehıemmiye't!iz· 
yapmıf olanlar, bilhassa Hırvat his- dir. Jnsanc..'1 zayiat ::ro'bur. 
slyatları d!>layıslle fena muameleye 
maruz kalmış bulunanlar. en yakın 
jandarma karakoluna müracaata da
vet edilmektedir. 

Bu tebliğler, Yahudiler hariç di
ğer bütün dinlere sallk olanlara hi
tap etmektedir. 
Alman~ Bf. 1:'' 4 i Tayinine 

Hazırlanıyor -
Berlin, 19 (A.A.) - Alman harl· 

clyeal, yakında Zagreb'de bir Alman 
elçiliğinin küşadı için !hım gelen 
hazırlıkların yapılmakta olduğunu 

teyit etmiştir. Zagreb'e gidecek olan 
elçi henUz tayin edilmemiştir. 

Fransa Milletler 
Cemiyetinden Çekildi 
Londra, 19 (A.A.) - Reuter 

ajansının diplomatik muharriri 
yazıyor: 

Franeanın Milletler Cemiyetin
den çdcilmek. i)(ararı en büyük bir 
nan\öriüğün d.eliliclir. Hiç bir 
memleket kendine Mn,etl~r Ce
miyetinden Fransa kadar şeref. 
kudret v.e istifade temin etme
miştir. 

Maamaf.ih Fransayı takbih et· 
mek peko<loğru ohnaz. Çünkü bu 
kararı ne 'kendil.iiinden ne de 
scrbe&tçc vermem1Şitir. Bu karar. 
Amiral Darlan'ın nekadar Alman 
nüfuzu ahında bu1unduiunun ye. 
ni bir nioanesidir. All:nanya, nü· 
fuzunu icultanabildiği her memle
kette, Mil1etler Cemiyetile alaka. 
sını kıesmeeine wrar göştermi§'tir. 

Roman,.ada Tethit 
Hareketleri mi? 

Biı"bet. 19 (A.A.) - Baıve
k'-let tarafından nqrediien bir 
te'bliide deniliyor ki: 

Millet ve dev:let cfütmanlannın 
bir talum tıeıthit hareketleri hazır. 
lamakita ol-du'klarmı haber alan 
büıkümet bUtü ntetlıitçilffe ve on
ların gi~enen tefleriae haber ve. 
rir id, içtimai me*ileri her ne 
olursa ot~n derhal idam oluna
cak!lardır. 

B. HitMr'.in Doiumunun 
Yddönümü 

Berlln, 19 (A.A.} - HIUer, yann 
152 inci yıldönümUnU kutlayacaktır. 
Bu yıld6nUmU bu sene. husuıl me
ra ime vesile te,kU etmiyecektlr, 

lngiltere - Irak 
Muahedesinin 

Dördüncü Maddesi 
Lo.ndra. 19 (A.A.) - impa

ratorluk kuvvetlerinın Buraya 
muvasalatı jle aliı'kadar olarak fU 
cihet hatırlatılma~adır ki İngİ· 
liz • Ira'k muehedminin dördüneü 
maddesi mucibince <bir ıharp 
takdirindlc ve yahut yakın bir 
harp teihlikcai- talddirin<ft, Irak 
Kralı, İngiliz Kralına, Irak arazi· 
sinde, demiryıollannın, ıehirlerin, 
limanların, tayyareilerin ve müna. 
kale vaattalamım kullanılmuı da 
dahij olmak üzere, elinde bv1u· 
nan bütün kolaylıidarı ve J'&rdı· 
mı göaterecektir.> 

Öğrenildiğine 8'he, İmparator. 
luk kuvvetlerinin muvaealaıtı, mu. 
ahedıeni; bu maddesi mucibince 
vukua gelhıittir. 

Atlligetle : 
Neticelenen 

Muhakemeler 
Dün ikinci a1liye ceza mahke• 

muincle 19 36 -danberi devam 
eden bir mulhakerne nihayete er. 
mittir. 

Meyva Halinde cereyan eden 
bir hadise neticesinde manav 
Nu1ret kendisine veresiye ver• 
mek isitclmiyen tüccar Sadcttinle 
kavgaya tuıtufnlut ve tüc:can döv
dükten sonra da yüzüne katı bir 
ciaimle vurarak izler \almasına 
sebebiyet vermi,ti. 

Yapılan durupwlll eonunda 
manav Nusret 8 ay, 2 gün hapee 
ve 30 lira para cezaaına mahk6rn 
edilmiştir. 

Bundan bir müddet evvel Şeh. 
remininde bir vak'a olmuş ve 
Muıııtafa adıncla birisi arkadatını 
bıçakla yaralayaraık öldıütmüftü. 

Dün ikinci ağırcezada Muaıa
fanın muhakemeıi nihayete er• 
miflir· Mwtafanın arkadatı Ya
prı ölıdürdüiü sabit görüfdüğün. 
den ıuçlu 16 sene hapee mah· 
~ edilmitdr. 
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·1 Haftallk Radyı Programı 
9\ ı Romanya He Ugisi 

~ Ulaffların likkaltne 
•VLMAC:A 1 \ inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

~ ve planı muclbtnce cı.> aaet kazan bacası ~ık eıc· 
9ittme 1l8l!lllfte yapt.JnMcalrtır. 

J• A Z A R 20.i.1941 

9 Program ve saat ayan. 9.03 
Ajans haberleri 9.18 Riyaseticüm· 
hur bandosu, 0.4:; 10 Ev kadını • 
Yemek llstesı. 

12.30 Program ve saat ayan. 
12.33 Saz eserlerı, 12 50 Ajans ha
berlcrı, 13.05 Kadın sesleri • Halk 
tUrkU!eri 13.2~ 14 30 Radyo salon 
orkestrası 

18 Program ve saat ayan. 18.03 
Radyo caz orkestrası. 18.50 Muhte
lif ~arkı ve tUrkUler, 19.30 saat a· 
yan ve Ajans haberleri, 19 45 Ko· 
nuşma, Ş raat takvimi. 19.50 Mey
dan faslı 20.15 Konuşma 20.30 Zey 
bek türkU!eı·ı ve oyun havaları, 21 
Ses ve tel blrlığı korosu 21.'IO Sen
fonik program ı Pl.l. 22.30 Saat a· 
yaı ı, AJans haberleri, ''e Ajans 
spor servısı, 22.50 Dans müziği 

(Pi.), 23.23 23.30 Yarınki program, 
ve kapanış. 

ıs Program ve saat ayarı, 18.03 
Cazband (Pi.) 18.SO Kcm~ma Çift· 
çinin saati, l8.ıt5 Çiftçmln saati • 
Kır ve çoban havaları ve Kaı-ade· 
nlz sahll türkUlerı, 19 Gençler man
dolin takımı, 19,30 Saat ayarı ve 
Ajans haberleri. 19.45 Konuşma ZI· 
rant takvimi, 19.50 Solo şarkı \e 
türkUler. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Radyo salon orkestrası. 21.30 
Konuşma (Çocuk Esirgeme Kuru· 
mu Umumi ~ıkez Başkanı Dr. 
Fuat Umay Çocuk bayramını açı· 

yor), 21.45 BUyUk fasıl heyeti, 22 30 
Saat ayarı. Ajnns haberleri, Borsa. 
22.45 Dans MUziğl (Pi ), 23.25 
23.30 Yarınki program ve kapanış. 

* f,' A R Ş A ;\I HA :.?J.t.toll 

8 Program \'e saat ayarı, 8.03 A. 

jans haberleri. 8.18 Hafif Program 
!Pi.), S.45 9 Ev kadını • Yemek 
listesi. 

HarH:~e Ve'kiiletinclen tcMiğ 

r.~..,...;;~;.........:....,,~r:=
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ı 
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ince saz heyeti, 20.15. Rady~ gaze: I RomaD)T&Oa almen neşredikn J 
tesi. 20.45 Şan resfüdi. zı Dtnleylcı bir brarna-me ll}U(;ibince, ecne· 't 
istekleri, 21.30 Konuı,nna (Sıhhat bnerin MiUi iktl88't Nezaretinden 5 
saati), 21.15 Radyo orkestrası, verilınis bir müsaad-e ~a.drkça 6 

22.30 Saat ayarı. Ajans haberler~ ~omanyada'ki emlak, hukuk ve 7 
Borsa. 22 45 Cazband (Pl.) 23.2.> menefiine ait ta$rruf muamele· ı--.--'I'--' f 
- 23.30 Yarınki program, ve kapa· lcrimle bulunamrya<:akları; böy· 
nış. le bir müsaade istihsal edtlmdtsi- ' * zjn yapılacak tasarruf muameie· " 
C V \( A 25.4.llH 1 )eri ile normal idare muamdeleri 

8 Program ve saat ayarı. 8.03 
Ajans haberleri. 8.18 Haf,f parça
lar (Pi.). 8.45 9 Ev kadını • Ye· 
mek listesi. 

12.30 Pıogram \'e saat ayarı. 

12.33 Beraber şarkılar, 12.50 Aja~s 
haberleri, 13.05 Tek şarkılar, 13.20 
- ıı Karışık program (Pi.), 

ve baRkalıuda mevdu kıymetlere Mldan ı;a~a: 1 - Bir nevi şapka
mütealtik ta-9arruf muamelelerinin Şiddetli fırtına, 2 - Erkek htımet· 
hukukan batıl a<klcdtleceği; Ro· çl • Yama, 3. - Köle • Gemi ağırlı
ınanyada ikamet etmem~klc be· ğı, 4 - Şiş • Mastar edatı • Su. 5 -
raber orada bu gibi emlak, !hu- Teneke tutkalı. Nota.'6 - Maharet
kuk ve mcnafı:c malik bulunan • ıı. 7 - Bir şeyin di.lskUnU, 8 - Te
ecnebiıerin ise, Romanya araLİ· lefon nidası • Şamar: 9 - Eksilme, 
sınde tedavüle çıkartılmı§ bulu· 10 - İnsan yu,•ası • Birine alt lic· 
nan bilumum tahvillerle nama ret, ıı - Müneceim aleti • Bir renle. 

Yukardan a~ağıya: 1 - Pelerin 
klilfıhı • Bir gıda maddesi, 2 - Bir 
tatlı • Ek, 3 - İptidai bir nakil va· 
sıtası • Bir kümes hayvanı, 4 - Ay
ni ilci harf - Nota. 5 - Bir nevi ruz. 
gfır • Bir ~umaş, 6 - Bir vapuru
muzun adı • GWUnç, 7 - Japon im· 
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.M'llhammm bedeli MeS"dtvcnli c5350~ merdivensiz d650~ !ifa 
ıımvakk-at tan&natı d01,2ô> v.ya c3t8,75'> liradır. 
Entltme 2/V ~ı eumo. gtinU 91l8.t H de Kaba.taşta. ıev~ ve 
milbayaat şrılbe8tııdeki atnn komiayonıınd& ya.pllacaktır. 
Şa_rtnarııe Mmi ~ şubeden parasız almıııbileceği gibi ptan da 
görtU•bllir. 
İırtekHlerin ekailtme k')n 'tayin otunan gün '1c saatte % 7,5 gll· 
venme f'8.l'ala?1\e birlikte m~kQr. komisyona- müraoantıarı. 

. (2988) 

İstanbul Erkek Lisesi Tal ebesine 
19 Mayıs 19U gençlik bayramıru!a. yapılacak idman şenllklerlle ll· 

ı;lll talebenin 24 Njsan 9tı per,embe gUnU saat 14 te okulda bulurınıa· 
ları i!O.n olunur. (3119) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Darphane ve Damga matbaası binasında yaptıNlaoa.k 2388 Ura '9 

kuruş k~iflt ta.mir i~i 21.4.941 pazartesi gtlnU saat 15 te Mllli EJllli1' 
MüdUrlUğünde toplanacak ola.n komisyonda açık eksiltme ile ihale ıııdl· 
lecektir. Muvakkat teminat 180 liradır. Keşif, şa.rtn~e ve sair evral" 
Milli Em14.k 4. üncü kaleminde görUlebilir. 1steklil~ı1n en az bir taah· 
hUtte 2000 liraltk bu işe benzer iş yaptıtına dıt.lr· idarelerinden alt11lf 
olduğu vesikalara.•istinaden İstanbul vfilyetine mtiı.•a.c'a.a.tla eksiltme ta· 
ıihinden (tatJl g1lnlıeri hariç) 3 giln evvel almmrş ehliyet ve 9U yrıın• 
alt tlcaret odası vesikası ibraz etmeleri muktezidir. (2659) * J>AZAHTt.:S 21.1.ıo.n 

12.39 Program ve saat ayan, 
12 33 Karışık şaı kılar, 12 50 A]ans 
Jıaberlerl. 13.05 Köy tUrkUlerl, 
13.20/14 Radyo salon orkestrası, 

18 Program ve saat ayarı. 18.03 
Radyo S\1ng kuarteti. 18.30 Şarkı 
\'e tUı•kUler. 19 Fasıl heyeti, l!l.30 
Saat ayarı, Ajans haberleri, 19.45 
Konuşma. Zıraat takvimi. 19.50 
Peşre\', taksim . .şarkı ve tUrkU\er, 
20.15 Radyo gazetesi, 20.•15 Temsil, 
21.30 Konuşma (1ktlso.t saati). 
21.45 Radyo salon orkestrası 22.30 
Memleket saat ayarı, Ajans h'.1.bcr· 

muharrer olmıyan kıymctU senet· 
)eri hamil oldukları tak.dirde bun
lar hakkında nisan 1941 nihaye. 
tine kadar. Romanya sefareti :le 
kon-so!osluklarına bır beyanname 
vermekle mükeHcf oldu'tt1arı: ay
nı mükeHefiyetın bu gıbi esham. 
tahvilat ve senetleri mevduat o· 
)arak kabul etmi~ bulunan ban
kalara da şamil ol4uiu Ankara· 
daki Romanya sefareti tarafın· 
dan bitdirilmi.ştır. 

paratoru. 8 - Tahtadan muvakkat--------- - ---- ------------- - 

8 Program ve saat ayarı 8.03 A· 
jans haberleri 8.18 Hafi! parçalar 
{Pi ), A5 O Ev kadını • Konuşma 

12 30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Beraber ve tek _,arkılar, 12 50 
AJanıı haberleri, 13.05 Beraber ve 
tek şarkılar programının devamı, 

13.20 H Karışık program (Pl.) 
lS Program ve saat ayan 18.03 

Radyo caz orkestl'ası. 18.40 Radyo 
t nce saz heyetı. 19.15 Havalyen par 
~alnr (Pi.), 19.30 Saat ayan ve A· 
jans haberleri, 19 45 Konuşma. ZI· 
rant takvimi. 19.50 Karışık şarkı 

ve türküler, 20.15 Radyo gazetesi, 
20.45 Oda musikisi 21 Dinleyıcl Is· 
tekleri. 21.30 Konuşma. 21.45 Radyo 
orkestrası 22.30 Saat ayaıı, Ajans 
haberleri. Borsa, 22.45 Cazband 
(Pi.) 23.25 23.30 Yarınki pre>gram 
ve kapanış. 

• S A L l 22.4.19ill 

8 Program ve saat ayan, 8.03 
Ajans haberleri 8.18 Hafif prog
ram (Pi.). 8.45 9 Ev kadını • Ye· 
mek listesi. 

1.2.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Tilrkçe ptA'Jdar, 12.50 Ajans 
haberleri. 13.05 TilrkQC plaklar pro 
gramının ck'vann, 13.%0114 Karışık 
program (Pi.) 

18 Program \'e saat ayarı, 18.03 
Svlng programı (Pi.), 18.30 Konus
ma, 18.45 Çocuk saati, 19 30 Saat 
ayarı ve Ajans haberleri, 19.45 Ko 
nuşmıı Ziraat takvimi 19.50 Solist 
okuyucular, 20.15 Radyo gazetesi, 
20.45 Fasıl heyeti, 21.10 Konuşma 
(Çocuk Esirgeme Kurumu adına 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel) 
21.25 Tlirkçe film .şarkıları (Pi.), 

21.15 RlyasetlcUmhur bandosu, 
22.30 Saat ayan, Ajans haberleri. 
Borsa, 22 45 Cazband (Pl.) 23.25/ 
23.30 Yarınki program ve kapanış. 

* P 1-: R Ş f~ i\I R I~ 21.4,19H 

8 ProgTam ve saat ayarı. 8.03 
Ajans haberleri. 8.18 Hafif prog
ram (Pl.), 8.45 9 E\' kadını - Ko· 
nuşma, 

12.30 Program \'e Saat ayarı 

12.33 Kemençe, Kanun ve tan bur 
triosu, 12.50 Ajans haberleri, lS.05 
Hafif şarkılar, 13.20 1'1 Karışılt 

program (Pi. l . 
18 Program \'e saat ayarı, 18.03 

Radyo caz orkestrası 18.40 Kadın· 
Jar fasıl heyeti, 19.10 Konuşma 

Seyahat röportajları, 19.30 Saat a
YBl'1 ve Ajans haberleri. 19.45 Ko· 
nuşma Ziraat takvimi. 19 50 Radyo 

Kömür Ocaklarımız f çin işçi 
İktısat Vekaletinin Yeni ve 

Esaslı Hazırlıkları Var 
Ankara, (Hususi) - lktısat Ve· 

killetl. Zonguldak kömür havzasın
dan daha büyUk verim alabilmek ve 
tlalml işçi temin edebilmek için yap· 
tığı tetkikleri esaslı bır plfına bağ· 

lamış bulunmaktadır. 

Bu plln yapılırken memleket blln· 
,-esinın icap ettirdısı şekle gbre ça
re aranmıştır. 

rı tercihan kl:iy çocuklanndan yetiş· 
tlrUecek, böylece, koy ve havza bi
ribirlne kaynaşmış olacaktır. Ayn· 
ca, köyle, tarhı ve aile sahibi olarak 
alllkası bulunmıyan ameleler için de 
havzanın yanında mahalleler yaptı· 
rılmağa başlanmıştır. 

VekAlet, diğer taraftan, köy sıh· 

hat teşkllltı \ilcude getirerek köy 
sıhhat odaları, dispanserler ve revir
k!r açmış. bunlarla köylünün Sihha· 
tini korumak için faallycle geçmiş 
bulunmaktadır. 

mesken • Tapanın ortası, O - Çiz· 
giler, 10 - Nota • Caka, 11 - Bir 

leri, Borsa, 22.15 Radyo salon or
kestrası Programının devamı. 23 
Dans mUziğl (Pi.), 23.25123.30 Ya· 

renk • Sokulup iltica etmek. 

rınki program, Kapanış. 

* C l' :\l ART E t ~6.U9.U 

8 Program ve sa~t ayarı. S.03 
Ajans haberle•!, S.18 Hcfif p:.rı;a

lar (Pi.) 8.45 'O E\' l<adıııt • Yemek 
listesi. 

1::.:!0 Program ve saat ayarı 

ı:> 33 Türkçe plfıklar, 13.50 Air.nc; 
habe>rleri, 14.05 Tllrkçe pltlklar pı·og 
ıammın devamı. 14.20 RlyasetıcUnı· 
hur bandosu. 15 Film musikisi CPli 
15.30 Konser • Devlet konsen·ntu
vanndan naklen neşriyat, 

Keyfiyet alakadar Türk vatan~ 
ciaşlarının ıttılaına vazohınur. 

inhisarlar idaresi iyi Tütün 
Yetiştirenlere Mükafatlar 

Verdi 
Gönen. (Hususi) - İki senedir 

mer'lyette bulunan 3437 sayılı kamı· 
nun tUtUn alıcılarına temin eylemek 
te olduğu büyük faldeler zUra Uzerln 
de pek iyi tesirler bıraktığı görtil· 
mektedir. Bu kamılY hllkUmlert me
yanında iyi tUtün yetiştiren ve denk 
yapılanlara milkAfatlar tevzii de bu· 
lunmaktadır. 3 bine yaklaşan tUtUn 
ekicilerimiz bu sene daha fm:la tU· ı 
tün ekmiş ve daha gUzel yetiştirmiş. 
lerdir. 

ıs Program ve saat ayarı. 18.03 
Radyo caz orkestrası (İbra:hiır. öz
glir idaresinde) 18.'10 Saz eserle>ri 
(Yaylı sazlar), 19 Konuşma 19.15 
Halk türkU\erl. 19.30 Saat ayarı. 
ve Ajans haberleri, 19.45 Konuşma Kaza kaymakamının başkanlığın-
Zlraııt takvimi, 19.50 Karışık şar- da teşelckUI eden komisyon tUtUn e
kı ve tlit·küleı-. 20.15 Radyo gaze· kim~erinden Keçelerll Yahya bıığı bi
tesi. 20.45 Radyo !nstl heyeti, 21.15 rincı, Ayvacıklı Halit Okan'ı ikinci. 
Konuşma. 21.30 Rııdyo salon orkes Balcı Dedeli Servet ~~thi UçUncü. 

t 2
.., SO s t Aj 

8 
h Ayvacıklı Mustafayı dordUncU \'e Sn 

rası, ~· an ayarı, an n· _ . . 
berleri. Borsa 22.50 Dans mUzıği \ rıkoylü Ali yılmazı beşinci seçmıştır 
(Pi.) 23.25 123.30 Yarınki program Kazanan bu yurttaşlardan birlnel-
ve kapanıf. ye 50. ikinciye 30 lira nakdi mUkfı· 

rat, Uç, dört ve beşinciye de birer 

Küçük Haberler: 
tı:ıkdlrname vcrllmlştlı·. 

Yeni ~ne için iyi fide tıştlrecek 

olan yurttaşlanmrza ayrrca bir mü
sabaka açılmıştır. 

0-

Dikkatsizlik Yüzünden 
iki Cinayet 

Ot)SK Ü BUJ,l\t.\CANJN HALLI 

Soldan ~a~a: 1 Kaymakam • Me 
2 - Oda. Aramak 3 - Ltıkırdı 4 -
Ama • Ekip 5 - Yamyam • Rakı 
6 - Ko • Hasır 7 - Mntra 8 - Ot 
• Adak - Kıt 9 - Merdiven ıo -
Ak • Erimek 11 - Resmi • Tire. 
Yukarıdan Aşağıya: 1 - Kolay -

Tomar 2 - Adamak • Teke 3 -
Yakamaz 4 - Adem 5 - At • Diri 
6 - Kadem • Mavi 7 - Arık • Ha· 
kem 8 - Ma - İrat • Net 9 - Pa· 
sak • Ki 10 - Mal • mrık 11 -

Ek • Fırat • Sc 

llOB1'03 

BODBO BQNj 
Eminönü Nimet Abla gifee! 
onUndeki muayenehanesinde 
her gUn ha.stalarI kabul eder. 

Tel. ~181 

Yalnız Yazlık Veya 
Bütün Sene İçin 

Kiralık Ev 

1 
19 N1SA..~9U 

Sterlin 
Dolar 
İsviçre 1'"rc, 
Drahmi 
Peçe ta. 
Dinar 
Yen 
İsveç KronQ 

1 
KepHMJ 

5,24 
132,~0 

30,79 
0,9915 

12,9375 
3,1750 

31,1375 
30,7450 

A.."iN'ELER : 

Çocuğun halinde ziyade blr fen9
: 

lığı ve vehameti bekleme! Hatartl 

dUşınesl ve hafif yükselmesinde ~ 
tora kof! 

Gene' 
Ç~k Esirgeme Kurumu 

Merkezi. 

Yeni Neşriyat: 

~ ve Tell.e&t HH an • 111' • Reşit 

.A:bl>W saraytannm munteşeııt ôt 

korlan içinde yaşanan taribill tf 

bUyük 81Jk ve en bOyi.k facia ,,e' 
1938 Türk borcu I 

1918 İstikrazı dahiU 

1938 İkramiyeli 

1933 1kramiyeİi Ergani 

1934 Sıva.s • Erzurum 

l(,ü2 Hazille TahvtUvi 

1934 

1935 

1938 

li) 

> 

> 
> 
> 

ı.., il. 

18 60 

21 70 
19 95 ridir. 

19 03 Bu eser bugiitt Ntimune ma~ 
19 0:5 tarafından salSfa çrkanilnlfU"• 

61 OCI 

15 50 

- ~ 
52 00 

40 70 

38 80 

ZAYf - 1930 • 1931 derS seli~ 
sinde Feyziati (Boğaz\çl Ltseslııd_~. 
a.ldıfnn tanı de-Yrenik aekert _.,,. 

namemt kaybettim. Yenisini ~ı1',ıf' 
catımd&R ibükDIQ ~ il6'I 

e' 

Dış Ticaret reis muavini Sü· 

royya Anamur, bir müddet şeh· 
rimiz.de itha~at ve ihracat birlik· 

!eri muamdlatmı tetkıik~e dün An. 

karaya av.d~t ebmİ-ştir. 

* lmar sahalarında bulunan 

tnegol: (Vatan) - Maden köyU 
halkından 52 yaşlarında Ali ol:"lu Ali 
Kaya, birkaç gf.in evvel dere kena· 
nnda ökUzlerinl sulamakta iken, bir 

İstanbul Defterdarlıiından: 
cılkj eserlerin .muhafazası için Be. 

lecfiye Fen heyeti mudürü Nuri, 

Müzeler müdürü Azizle Eski 

Eserleri Koruma heyeti mümcssi. 

Hnden müre'klkcp bir -kıomisyon. 

Gazi bulvarı güzergalhma tesadüf 

eden lbrahimpaşa hamamile Kos. 

ka ca.cklesinçleki Sim'kc,.cıhane ha· 

nının tarihi ehemmiyet ve kıy· 
•metlerini tetlcike !başlamıştır. 

I L .l • 
miras meselesinden dolayı aralarında 
gerginlik olan kardeşi Salt Ali gel· 
mlş tazelenen ağız dalaşı bir cina
yetle ııetlcelenmlştır. Satt Ali ağa· 
bcylsi Kayayı bıçakla yaralayarak 

Mıikellefin adı 
,.e soyadı 

i:ıldürmUştUr. Katil yakalanmıştır. 1-Feyzullah vo 
* Kazamızın Hamldlye mahallesin. Zeynel 

de on beş yaşlarında Selim otlu Ab- 2-Nlşan 
dUlkerim, kurcalarken ateş alon ta- 3-Serkis 
bancasmın kurşunu lle ayni koyden 4-lsmail 

Sanatı 

Halıcı 

Peştemalcı 

Tuhafiyeci 
Elbiseci 

on beş yaşında Ali Ayan adındaki ·5-La.zarl Köseleci 
arkadaşını alnından yaralanu~tır. 6-İsmail Blbiscci 

Matrah 
Senesi L. 

937 2ıl0 

120 
241 
33 

Beyni parçalanan zavallı çocuk öl· 7-'Mehmet oğlu Kunduı·a ta. > 

185 
15 
4~ 

Verpıu Kau.89 Buhran 
DeVi M.ıva~e Hava llu. • Ceza 

Mu.talı· 

dem K. 
S> 

» 
» 
> 
» 

Kazanç 

16,'80 

8.-tO 
16..86 
2.aa 

12,9f 
1.06 
1.~ .27 

~.88 

1.86 

2.40 
4.82 

.67 
3.70 

.3() 

·31.20 

15.60 
93.96 

2.76 
24.27 

.40 

Havzaya şimdiye kadar memleke· 
•tin muhtelif mıntakalarından, mu
:vakkat bir zaman için işçi gelmek· 
te, bunlaı da bir mUddet sonra lşle
rıni terkederek köylerine dönmektey. 
~i. Bu suretle ameleyi işlerinde ihtı· 
saslaştınnağa ımkt'm buluııamıyorc!u. 

Aynca, mesken, su, yiyecek, eğle· 

necek, spor ve saire gibi teşkilltını 

ıslah ederek havzanın çalışma \'e 

başarma şartlarını değiştirmek lçın 

bir kaç seneye şamil bir de program 

yapılmıştır. 

* İstanlbu'l Paket Poetanes: 
müdürü Naci, Memurin •kalemı 

muamelat mümeyyizi Mitıhat, İs· 
tanbul Başmüdiriyoti başk&tibl 
Salalhattin, fen mUfe~tişlerinden 
Enver, muamelat müfe~lerin. 

den Enver, Etem ve Yusu.f görü

len lüzum üzerfoe vazifelerinden 

a ff cdilmişlcııdir. 

muştur. Tedhiı"fJizllk kurbanı olıın Mehmet. mircisl 
kUçUk katil gayri mevkuf olarak n'u . ffı''' 
hakeme edilmekte, maktu!Un bnbBlil Be~azıt malıye şubesine mağlı olup yukarda adlan, tşlfli, vergi mlktarlat'ı mufassalan yazılı mUkell ıf 
suçlunun ailesinden 3000 llra tazml· tebelluğe sallhiyettar bl.r şahıs göstermemiş ve yapılan ar&flmnalara rağmen kendllet'l de butunaınaıı' 

İktısat VekMetl bu mahzuru ön
lemek için havza işçisini esas itiba· 
rıle şimdıye kadar bu işte çahşan
Zongutdak VıltıyeUnden temin 
etmek karanns \'armış bulunmakta-

dır. 

Bu hususta bir çok mUtehassısla· 
rın verdıklerl raporlar, rua~i ge
dikleştlrmek için bizzat ocakla.Nn 
yanı başında amele şehirleri inşa et· 
tlrmek merkezinde idi. Halbuki ya· 

Öğrendiğime göre, havzada içti

maı ve iktısadl gayelerle teşkila.tıar 

,·Ucude getirerek havzanın lçtlmat 

çehresini değiştirmek, bizzat lktrsat 

Vekili Sayın HUsnU Çakırın üzerin· 

de ısrarla durduğu bir meseledir. 

* Valıi Konağı karı:ısında yeni 
tesis edi~ olan çocuk bahçesı, 
Fatih Suttan Mehmedin lsıanbu· 
1un fethi esnasında semilerin• 

Boğ.azdan l-lalice inıdir.diSi yol 
prlnn tetkikat, bu usule müracaat e· 
dildiği takdirde lAakal 150 bin kişiyi üzerine tesadüf eLtiği anlaşılmış· 
bir araya toplayacak bir şehnn ku- Memurların T alıeb~i tır. Bu bahçeye İstanbul fatihinin 

rulması lli.zını geldiğini ortaya koy- Mese~sİ bir büstünün konması düşünül-
muştur. Bu Işın. hemen hemen im· me~tedir. 
kAnsızlığı nlsbctinde, istikbalde bir Ankaradan aldığımız bir habere 
çok mahzurları da davet edeceği dU· göre, memurların tahsil mUessescıe-1 * Yeni şehir planına g.öre Ku. 
şUnUlmUş, köylü \'C devlet için daha rine talebe olarak devam edemlye· ruçeşmeye kadar olan sahil, li
faydalı yeni bir usule milracaat e· ccklerl hakkındaki kanun IAyihası, man mıntakasınclan madut bu· 
dılmıştır. BüyUk Millet Meclisine sevkolun· lundu-ğu için, bu saha dahilinde 

Esasen hudutları Zonguldak vill· muştur. Bu llyiha, cncUmende al· bulunan evlerle Sokoni Vakum 
yetllc tahdit edilmiş olan Zonguldak dığı son şekle göre, umumi ve mili· 
mıntakasına bol ve muntazam yol· hak bütçelerle hususi idare ve bele· 
'ar yapılacak, işçilerin köylerlle lr· diye bUtçelerlnden maaş ve Ucret a
Ubatı kcsılmeden kolayca, maden !anlar vazife gördUklerl müddetçe, 

şirketine ait 

edilecektir. 

ıbinalar istimlak 

ve ziraat işlerini blrleştirebtlmcleri herhangi. bir tahsil mUessesesine as- Zabıta flaber '•rı" : 
için icap eden tedbirler alınacaktır. 11 talebe olarak devam edemiyecekle. t~ 

Fı rınların Kontrolü Bu suı·etle köylU, kurulu köy haya- rlnl il.mir bulunmaktadır. Muhtelif 
tından ayrılmıyacak ve işçi diye bir fakU\telerde ilmi yardımcı veya o.-
sınıf haline gelmiyecektlr. sistan olarak vazife görenler, orta Dün belediye za·bıtası Haliçte 

Veklılet tarlasında çalışacak olan\ öğretim müesseselerinde yardımcı fırınlarda yaptığı kıontrol netice
amelenin zıral işlerini de kolaylaştı- öğretmenlik edenler, munhasıran hu· sinde, Fener Yıldırım cacfdesi 1 7 
racak, kendilerine her türlü modern sust ve yabancı ekalliyet okulların-
vas alar temin edecek, bu suretle da tiğretmen olanlar bu kanun hU· numarada lspiro Malkonun fırı-
zamandan tasarruf eden amele, ma- kUmlerlnden mUstesna tutulmakta- nında J 66 kilo ekmeğin, Balatta 
den ocaklarında daha fazla çalışma dır. Leblebiciler caddesi 55 numara
lmkAnını bulacaktır. Kazancının art. Kanunun neşrinden ewel bu gibi' da Zekeriyanın fırınında ı 05 ki. 
ması dolayısllc hayat seviyesi de okullara kaydolunmuş bulunanların 

kendiliğinden yUkselecektır. her sene muntazaman sınıf geçmek 
Hazırlanan pldnın bir maddesine şartlle tahslllerinl ikmal etmelerine 

göre de, maden ocaklarmda çalışa- mensup olduktan vekfıletleree mUsa. 
1cak gedlldi amelelerle fen memurla- ada olunabilecektir. 

lo ekmeğin ıta11tılarının eksik ol· 

duğunu görer~k e'krneıkleri mu.sa. 

dere etmis ve fırıncılar hakkında 

zabıt varakası tanzim cdilın:ştir. 

nat ıstemektc<llr. olduklarından dolayı hlzalannda hulasa edikn yıllara alt kazanç, buhran. muvazene vergilerine aiC illlı"' 
namekrln bizzat tebliği mUmkUn olıımamı.ştır. Keyfiyet 3692 N~. ıı kanunun ıo.ıve 11 inci maQ<Ielcripe tı" 
fikan tebhğ yerine geçmek Uzere füm olunur. (3110 ) Kedi Mübadelesi 

tzmıt, (Hususl)-İzmlrde ne kadar 
hırsız ve civciv yiyen kedi ıtarsa bun 
lar son zamanlarda Gölcüğe ncfve.dll
mekteydl. Bu işin farkına varan Göl 
eUklUlct.• de mukabil olaralt GötcUktc 
ki kırçın ve haşarı kedileri lzmite 
gondcrmeğe başlamışlardır. Bu iki 
belde arasında bll şcki1de kedi mUba 
delesl yapılmaktadır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
I 

~\\PARA 
\ BAY A T TABl lflNI'l< * İzmit (Hususi) - Şchl'imiz Kı. 

zılay cemiyeti geçenierdc evi yanan 
Pabuççu Aliye 50 lira yaı'Ciımda bu
lunmuştur. * tzmıt (Hususn - lzmit Hal
kni temsil kolu Bir Azizlik ve ŞUp. 
he ismindeki eserleri evvelki akşam 
muvaffaklyetle temsil ctmıştir. * tzmlt (Hususi) - İyi çalışan 
Çocuk Esirgeme Kurumları arasında 
mUstesna mevkii olan İzmit Çocuk 
Esirgeme Kurumu 23 Nisan Çocuk 
Bayramı!\da 300 fa.kir çocuğu giydi

recektir. 
--o-

Hat ayda Nisan Yağmurla rı 
Hatay, (Vatan) - Haftrılard:ı.nbe. 

r'f. iŞ BANSAll 
Kii9ik Tuanuf H.....,. 

1941 iKRAMlYE PLANI 
KEŞtDELER: 4 Şubat, 2 Mqn. 

1 ~. 3 lltincitefm 
tarihlerinde yapllıı. 

1941 ihamiyeieıı 
.t adet 2'10G li:alık • = 200G ... - t. 

' 1000 - 3()0().. .. 
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•00 
50 
;>il 

) 

> 

.. 

.=15Cli..- .. 

....:2000..- • 
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ri dört gözle beklenilen Nisan ya~
murları başlamıştır. l<~aka.t, yaı;ışı 

şiddetli olmuş, dağdan kopan ::.eller 
şehrin ana caddeleı ile sokaklannı 
doldurmuştur. Bununla berabe!· yağ
murun tam zamanında yağ:iığı ve 
ortaltğa bereket saçtığı için bUtl!r. I 
çiftçiler sevinç içindedir. * Valimiz ŞUkrU Sökmen İskeıı-
derunda. bulunmakta ''e bazı tetkik _____________ .. 

ve teftişlerle mcgul olmaktadır. 

Abone Ocreti 
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