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Bugün 3 üncü Sayf amzzda 

Bir Paylaşma 
Yapılıyor 

Makedonyanın 
Bulgar Kuvvetleri 
Tarafından İşgali 

Tamamlandı 

Bütün Garbi Trakya 
Bulgaristana Veriliyor 

Yunanistana çıkanlan fnglliz kuvvetlerinden bir kısmı müdafaa mevzilerine doğru giderlerken Makedonya için 
Muhtariyet Bahis 
Mevzuu Oluyor 8rest Litovsk 

Havası 
Kaça n i k 1 Ele.n. Kah~nesi 1 B Hitler 

Reısı Ma1~ste _• __ _ cYugoslavyanın işgalinden sonra 
Almanya \'C İtalyanın bu memleke
tin vaziyeti ile meşgul oldukları bll
dlrilmektcdlr. Bu memleketin mu
kadderatını tayin için Viyanada bir :ugoslavyadaki miras kav

~ları. yüzünden şu veya 
be hlikCıınet bir günlük 
y Yliğe kavuşuyor. Fakat 
t' "t<>slav ıni ileti, uk1Jbe
t:~ı sonuna ermesini ve is
fat al mücadelesinin müka
iın ını görmeyi tam bir 

223 Tanka Kral Jorj Von Papeni 

anıa bekliyecektir. 

Mezar O~du 

Almanlar 
Burada 1000() Ölü 

20000 Yaralı Verdi !er 
~...._____---~.--~~~---· 
llan: Ahmet Emin YALMAtl Nevyork. 21 (A.A.) - Nev-
~ york T.imes • gazetesinin Bcrnc 
~ Us ihtilalinden sonra Al- muhabiri Sırbistandct bir yc!rde 
ta lt ınanlar Brest Litovsk- bulunan bir diplomattan aldığı 
~sya ile bir sulh imzalamış- haberlere ürtinaden 'ı:'ugoslavya
llı.işı Ruslar her şeye peki de- da hala devam eden muko.vemet 
~r v~ kat'i hesap dakikasına hakkında bazı tafsilat vermekte
bıı ..:. hır takım arazi hesaıpları dir. 
t6-u~ahedeye göre muamele Muhabir telgrafında ezcümle 

&;; ştü, ~ylc demektedir: 
'>t ~efa Yugoslavya, müdafa- Bariz düşmanlık hareketlerinin 
~ 'Yranmak imkanı bulma- divanı harplarda rmı'hakeme edi
\i; {ere serilince ortada yine leceği hakkında Almanlar ve İtal
h &~~ Litovsk havası esme- yanlar tarafından yapılan tehdit. 
~~dı. Yugoalav arazi8i ... lere M ....... • ;r ., .. ı.,,--ecileri 
t~e ISanılarak bunlara önüne Alman devriyelerine ağır zayiat 
b~ Baıhip çıkıyor. verdlrmeğe devam ediyorlar. Üs-

l'a ll arada Bulgarlar gemi azı- küb'ün şimali gar'bisindeki mınta. 
~ ~ı.şlardır. Bulgaristanın a- kada sekiz bin ık.işi kadar tahmin 
diin l§tıhası meşhurdur. Bütün edilen bir grup mücadeleye de
~: ke~dilerine verilse doy- vam edebilmek emeliyle ve Yu
dir. ~r. Şımdi üskübe girmişler nanlılarla birle~mek üzere kendi.. 
l>Jal'akkat Ohriye ve .pek tabii ]erine cenu'ba doğru bir yol aç
de taı· a:adaki bütün araziye mıya çalıstnaktadır. 
'-il' 1Ptırler. Çünkü şu kadar Diğer cephelerde de mukave
lıattj e;:veı Ohride bir Bulgar met hareketlerinin tanzimi için 

.\ı gt bulunmuştur. süratle çalışılmaktadır. Sırp çete-
~rtıanya, boynuna kolayca 

1 

leri müstevlileri geçimıek istedik
t~la llduruk taktırmıyan Yu- !eri yerlere maynler yerleş.tirmek. 
Ca\>U ~aya karşı bugün her te- te ve A'lmanları lbu mıntakalara 
l'ıı:ı k.ıu ~oş görüyor. Bulgarla- coe,·amı: Sa. 6, su. 6 teı 1§1 

~~ 0~nd1 kendilerine gelin gü- ============ 
!fat 1!:1asına da göz yumuyor. 
~e ~ son haberler bir çok 
't'i~ Bulgarlara verilmek ü-

lfao duğunu bildiriyor. 

Harp Vaziyeti 
Yazan 

f llıan BORAN 
Emekli Kurmay Subayı 

~llte~edonyalılar için eski iş
tir.}{ er ~eniden avdet edecek
S. lndı kendilerini Yunanlı, 
~lta tnavut, Ulah sayanlar, 
~ıi~"rkolduklarını ilana davet 
aı~e ti e.ık· r. Makedonya komite. L'b d 

Kabul Etti Vazifeye Harbe 
I 

konferans toplanacaktır. 
cAlmanyanın Balkanlar hakkında. 

ne fikir beslediği malflm olmamakla. 

Devam Kararile Bulgar Kralı da 
Başladı 

beraber şark taraflarının Bulgarls
tana verilmek istenildiği anlaşılıyor. 
Bulgar kıtaları Pirut, Çartbrut ve 

B. H:t/eri Hususi üskUp şehirlerine girmişlerdir. 

S Z E cLondra radyosu da Ege de-

A . uretie iyaret iti nizinde, Dedeağaçtan başlamak 
tına, 2 ı ( A.A.) - Kral, ı 

d üzere, 100 millik bir sahilin Bu -
ra yo ile millete afağıdaki meıajı Bern, 21 (A.A.) - Cazette 
göndermittir: de Lausanne, Berlin muhabiri- garistana bırakılacağını bildiri· 

Aleksandr Korizia, ımücadele- nin bildirdiğine göre, Hitler yor. 
de hayatım verdiği için hükumeti Balkanlardaki umumi kararga- c:Makedonyanın, Bulgar kuv
bizz~t ben .. tetkil etmeğe ka~r hında cumartesi gecesi Alman- vetleri tarafından işgali tamam-
':erdnn. Hükümet yemin etm1f- I yanın Tlirkiye Büyük Elçisi von lanmıştır. I 
tır. Cephede çarpııan, geride mu •. Papen'i kabul etmiştir. Stefani ajansına göre, skeçe, 
kavemet eden Yunanlılar, vatanın l . * Cömülcüne, Dedeağaç, Kavala, 
terefi ve istiklali için mücadeleye ı Berlin 21 (A.A.) -Yan rea- Serez, Drama ve Dimetoka şe-
d d . · öı··ı · · y ' hirleri Bulgaristana verilecek-evam e mız. u eranız ve u- mi bir membadan verilen bir ha-
nan ta. r_ihi •.İze bak. ıy.or. Nihai za-1

1 
bere göre, Bul...a• kralı Boria 19 tir. •- <Almanyanın, Sel~nik hakkında ne 

fer bızimdır. Mıllı davalanmız nisanda Hitler'i umumi kararıi· 
h kk k - --'- S k' · dUşUndUğU malQm değildir. Martfal 

ta a u ed~tir. a ın, azım- hında hususi surette ziyaret et-• Görlng, Makedonyanın muhtariye-
kar, toplu ve diaıplinli olarak et. mİftİr 
-'iiiııul• dua , ~ • • zv iW641a~.,. ~ ---~=---·..,-•1.•a•a,=· ='_ .. _>_x_ 
hafaza etsin. ARah Yunanlahiı miiftür. 
muhafaza ebin.» t ============== 

Kral, milletin yeni lhükumetc • 

~:;~:. edeceği ümidini izhar et- Vıyanada Neler 
Yeni Yunan Kabinesi 

Atina, 21 (A.A.) - Yeni mil. 
li hükumet, yemin etmiştir. Hü
kumet ~öyle teşekkül etmiştir: 

Kral birinci George: Ba~vdc·il, 
Amiral Sakellariu: Başvekil 

muavini ve bahriye nazırı, 
ıGeneral Panagoras: Harbiye 

ve Ticaret nazırı, 
G~neral Nikolaidis: Hava na· 

zırı. 

General Kor.das: Münakalat, 
Maliye ve muvakkaten Milli iktı-
sat nazırı, 

Teologos Nokoludis: istihba
rat ve umumi yardım nazırı, 

(De"wrıı: Sa. 3, Sü. S te) *=* 

Konuşuluyor? 
Budapeşte, 21 (A.A.) ~ OCI: 
Hususı membalardan nlınan ha

berlerin Almanya ve İtalya. harici
ye nazırları arasında Viyannda baş
ladığını bildirdiği görü~melcr hcnUz 
resmen teyit edilmemiş ise de, siyasi 
mahfiller, Almanyanın, Balkanlarda 
arazi meselesinin yeni hal sureti çer. 
çeveslnl İtalyaya pazartesi ve yahut 
salı gUnU bildireceği fikrindedir. t. 
talyan taleplerinin neleri ihtiva etti
ği halen malOm değlldır. Fakat mlh
\'erln son askeı1 muvaffakıyetıeri u. 

(Devamı: Sa. .o;, SU. 8 da) ** 

iaşe işlerinin Tanzimi 

Kral Piyer 
Tayyare İle Kudüse 
Giderken Düşınan 
Hücuınuna Uğradı 

Kral Kurtuldu, Bir 
Nazır Öldü 

Kudüs. 21 (A.A.) - Yugos· 
lavya ikrah Piyer, Atinadan ls
kenderiye yıolu ile Kudüs civa
rında Lidya'ya getmiştir. Yanın
da başvekil Simoviç, muavini 
Yuvanoviç, hariciye nıazm Nin
çiçi ve saray nazm bulunmakta
dır. 

Bindikleri tayyare Akdenizden 
geçerken dü!Pman tayyarelerinin 
hücumuna uğramış ve nazırlardan 
biri ölmüştür. Maçek, Hırvatis· 
tanda ka1mlŞtır. 

Milli Sef' in Resimleri 
Parti ve Halkevinde Merasimle 

Yerlerine Talik Edildi 

Cümhurreiaimiz'in, Parti idare heyeti re.ialijine ve Eminönü 
Halkevine ihda buyurdukları ithaflı ve imzalı resimleri,. dün, Par
ti idare heyeti merkezinde ve Eminönü Halkevinde merasimle talik 
edilmiıtir. 

Eminönü Halkevi reisi Yavuz Abadan bir nutuk söyleyerek 
Milli Şef'e kartı Türk milletinin ve gençliğinin sonsuz sevgilerini 
ve bağlılıklarını tekrarlamlfhr. 

Sayın Bayan lnönü, Ordu Sıhhiye 
Depolarını Ziyaret Etti 

Ankara, 21 (A.A.) - Yardım 
sevenler cemiyeti neşrettiği bir 
beyanname ile Tü~k ikadınlarını 
harp pake.ti, saııgı ve ilaç hazırla
ma servisleriyle hasta yatak ta
kımları ve çamaşırları dikiş atel· 
yelerinde hizmete çağırmış ve 
gönüllü ihasta bakıcı kurslarını 

yazılmağa davet eylemi{ıti. 
Yardım sevenler cemiyetinin 

bu davetine icabet ile bu servis
lerde hizmete koşan ve böylece 

milli müdafaa işlerinde kendile
rine dü en vaz.if eyi ifa arzusunu 
göstermiş olan ekipler bugün va
zifelerine başlamı~ bulunuyorlar. 
Bu münasebetle cemiyetin hami 
reisi Bayan İnönü bugün öğleden 
sonra ordu 6ı'hhiye depolarını zi· 
yaret ederek 'buralar.da vazifeye 
ba~lamış bulunan kadınlarımızın 
çalışmalarını tetkik eylemiş "" 
yurt müdafaasına göstermiş ol
dukları alakadan dolayı kendıle
rini tebrik eylcmi!lttr. 

GAZETELE.RINE 1 AKDENIZDE BiR HAREKET 
GÖRE. ARİFESiNDE. MiYİZ~ 

fNGILIZ 

icabında Türklere 
Basra ve Jraktan 

Yardım Mümkündür 

Cebelitarık'a 
Bir İngiliz Filosu 

Daha Geldi 
~~aerı1 1 defterleri kanştırmak ı ya a: 
l'gt • e erden beri hasret kal-
~ ~lere yeniden kavuşmak Büyük bir meydan muharebesi 
'lıı~l'sat bulmuştur. henüz ba11lamamı1Jhr. Alman • t-

Londra, 21 (A.A.) - Gaze- Madrid, 21 (A.A.) - Üç 

H•t~ M ı• • teler, Jngilizlerin Basraya asker zırhlı ve bir kruvazörden mürek-

1 
1 .er - USSO lDl çıkarmaları meselesi ile me gul kep bir filo Ce<belirtotarık'a gel-

şe h ri m izde aşe Müsteşarının G.. .. . ı olmaktadırlar. miştir. Bu gemiler bir kaç gün-
~y~ çıkan miras kavgası talyan motörlii birlikleri Tohruk 
~:~ll~ ıb~ret değildir. Mihve- kah~ıılne tekrar bir hücum yapmış
tn..~~ugu sözde müstakil Hır lar, 12 kadar tank dış mfüla
~k. n ~aha gözünü açmadan faa hatlarına glnnlşlersc de tngt
~· J:ıO dıye feryada başlamıs- llz top:wıu tarafından tuhriı> c
"')J, llnayı, Hersek'i, Dalmaç- dilmiş, Alman - ltalyan hikumu 
t~· ıa.ha birçok yerleri isti- muannidane bir mUdafaa ne geri 
~r UraJara Macaristan da ııüııkürtiilmtiştür. Kille, lnglllz do
:lt!l ()\. ~akat Macarlarla mes- nanmaııı tıayt'.8inde denizden ikmal 
,~, İe~IYan araziyi açıktan a- ,.e tak,·lye edllıllkl için uzun za.-

oruşmemış er Niyoz Kronik! _ş?yle b.ir :ah. i denberi Cebeliıttarık'da bulunan 

Reisi ig" inde Bir T oplanh Oldu Berlin, 21 (A.A.) - Alman l 'il yapıyıo~: l~ak hızım .elın;ıızde Ark Royıal tayyare gemisi ili" 
hariciye nezaretinin sözcüsü, B. otd~k~a Tuı:_luyd _Mihverı~ lbır te- kruvazörler ve denizaltılar fılo-

.,,,,,,,, _ _. H'tl ·1 B Mu-olı"nı· arasında cavuzune ugra ıgı takdırde bu .1 .b k . . 

~ıneğe pek dili varmıyor. man muka,·emet etmeı.I muhte
~ rı İtalyanın eline geç- meldir, -'fanıa Matruhta toplanan 
)it l! de Sonra icabına bakılır~ İngiliz kU\'\'etlerl her halde Tob· 

oto, 1l'vatistana destek olu- ruk "·c Sollum diişman eline geç-
~ meden en·eı büyiik bir muharebe S tı. nya da Yugoslav arazi- ye girişeceklerdir. Büyük muhare
~r G.Urrıen unsurları keşfet- be cereyan ederken Sollunı ,,.e 
~)~ nb~nat tarafına taliptir. Tobruktan dll,man gerilerine ~a
~ ır de Karadağ adı çı· pılacak taarru:ııann fay<laları ın-
~ ~i~aYret etmemek icap e- kar edilemez, Alınan • ltalyan mo-
~ ··ede müstakil bir Kara- törlü birlikleri Manıa Matruh ile 

(~atemini tutan, seneler- Tobruk araııındaki bölgede üdeta 
-.Uı Sa. 5 • Sü. 3 de) * (De\&mı: Sa. 3, Sü. S te) 
~ -:-. -j la,e müıtepnnın riyasetinde dünkü to ...... 

ııı. l* mrı ! !-9 1 Ankaradan gelerek şclırlmizde mU. ı Bu içtimada Vali Muavini, l\lınta-
-. 11ı)'5 J:td ~ I;.} U hiın biı· toplantıya ri~aset edeceğini 1 ka Ticaret MUdUrii, Ti~aret Ofisi 
~ ı •• ı •• - -•• • •- - 'bildirdiğimiz taşe Müsteşarı B. Şe-I MiidUrU, Petrol Ofis mUdUr vekili, 
Aıons ve Radyo Gaze;f'esine Göre Günün En fik soyer şehrimize g.eımıştir. • lstanbul Toprak Mahsulleri Ofisi mu. 

•• • A • • MUsteşar sabahleyın ve öğleden diiıi.i, Ticaret ve Sanayi Odası umu-
1'- ~ Muhım Hadıselert sonda şehrimiz Ticaret mlidUrlUğiln- mi kAtibi ile Murnkabe teşk!H\tı men 

lttıı tbl Trakya \'e Makedonyanın bir kısmı Bulgarlara \'erlllyor. de meşgul olmuş, iaşe lşlcrıle, Uca- supları bulunmuşlardır. 
\ ' hr aı;kerlerl lşg'al yürUyUşUne başladılar. ret ve petrol ofislerinin leşklla.t ve Toplantıda her nevi iaşe madde-
\ liJtler Bulgar kralı ve \'On Papenle cörUştü. faaliyeti etrafında tetklkatta bulun- lerlnin memleket dahilinde mahalli 
\ ~lk Boğazında Almanlar mühim tank \'C insan zayiatı verdfler muştur. ihtiyaçlara göre taksimi, lıtenllen 
~ 1( "'-•latanda müttefik ordular cephesi hiçbir yerele delinmedi. B Şefik Soyer, diln öğleden sonra mahallerde hazır bu~undurulması, ı-

ı er J e . - l k . k . . . suna ı tı a etnıı tır. 
bir örÜ91'11c vukun geldiği hak- mem e etı~ mu avcmetını takvı. . . 

g ~b 1 d ·· ·· ye edecl!ktır. Türklere Basra kör. Bundan ba~ka muhtclıf mılL-
kında ya ancı gazete er e goru· . k 
l h 0 1 . 1 l tı fezıle haktan yardım etmek müm yetlere mensup bir ço ticaıet va. 
en a er erı ya an amış r. kündür. puru limanda demirlemistir. 

Müsabakanın ı 
Cevabını 

Hazırladınız mı? 
işinizi Son Dakika
ya Bırak 111 ayın, 

'' Kiın Kiınle Ev
lenn1eli,, Meselesi 
Hakkındaki Ceva
bınızı Hazırlıyarak 

Bil~e Gönderin 

Yalnız Bir Hafta 
Vakit Kaldı 

GONON SESi 

Bir Darağacı 
Karşısında 

Yazan: 
BIŞAT NUBİ 
l'ugoslu·yayı medeni Avrupada 

yıllardan ıtwrl de, .. m eden sl11te
matlk köçUk milletler kıtallnln 

son kurbanı olarak, yurdunun ye
ni ye,ermil} topraklan üzerinde 
upuzun yatmılf görüyoruz. 
Yus08lavyanın bu lklbetinl de 

mlh,•ere kafa tutmağa eesarct e
denlere bir tbret mlııall olarak göı;
terenler olaea" mıdır acaba ? 

hunun bir namu meselesi için ol• 
dulunu !lo~llyerek fıızla pişmanlık 

gö11termlyen orta ~aşlı bir adanı
dı. 

l'anımda bir muallim arkacıa .. ını 
,·ardı ki C\'\ elı\ biiyfik bir he~ ec.an 
J:Ö!ltermlşU. Fakat ilk lhtiliıçlardan 
ölümün bozulmaz \ 'ekar , e sükunu 
içinde hir halınuıııu he' kel halini 
aldığını görüm•e onun d~ .!iBkinletıı
tiğl \e giılünısedlgl gözüme çarı>· 
tı. Sebebini sordum. \ 'enlijti < C\ aıı 
lılUfı hatırıımladır: 

- ;\fuhakkak ki dünyanın en ür
kiitiicii manzarası ka"'fıııında bulu
nuyoruz. Kendi kendime -:ıı suali 
sordum: «Bir namu11 meııel~I ya
hut !iadCf'e bir fikir için kunetle 
kafana koyduğun bir şey olsa bu 
manzara 'e hatıra seni onu icra
dan alıkoymata klfl midir?» Uzun 
dUtünttlerden sonra ~ine kendime 
,.e,-ap ,·enllm: «Hayır, ne mUrn- ' 1~1 l>iyer tayyare ile Kudllse giderken ıtü.,man taarruzuna uğradı, Ticaret mUdUrlilğUnde yapılan top· capl~ra göre stoklar yapılması hak-

•ltat kurtuldu, bir nazır öldü. lantıya riyaset etmiştir. 1 kında bazı kararlar alınmıştır. 1 '------------.._.; 

rınnı belf aene evvel meş'um bir 
llJ&beh \-aktın~ Borsada bir lda111 
seyretmll}tlm. ~labkfim, LQtrlye i11-

nılndeld kıı. kardeı:lnl bldüren \'e klln?• 
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1-ttR Avrupada 
==20 Senem== 

Nasıl Geçti . İstanbu dan Gidecek İlk Kafile A:.~~n~ü.~~~~· 
ıını okudum: AlmnnYand' 1 

Tiyatroları, Lokantaları ve Parisin j 
Görülecek Yerlerini Geziyorduk 

1 Yazan : Bebla Tevfik BAŞOKÇU 1 

Bunu, Zonguldağa Ve Zonguldak ile Ankara Arasındaki 
Şimendifer 0 üzergahına Gidecek Vatandaşlar Teşkil Ed~cektir 

1 

Kendi arzuları tle lstanbuldnn çılc. Haber aldığımıza glire Zonguldak • K • d mak dileğinde bulunan vatandaşlarııı I yolu ile, Zonıutdak • Ankara arasın· ı 
~elif ve tercüme hakkı tamamile mahfuzdur 

-6-
Zeytin ihracatı 1 ş om 1 s yon U il a 

1 
sevklerine alt nUlkadarlarca yapılan dakl demlryolu gUzcrgAhına gidecek 
muameleler tekemmül etmiş , . ., ve· yolcuların sevklerine, Dahiliye Ve· 

Bu hırsızlık hAdls inden serseme Refetin sınıf arkadaşı imiş ve ara· DUn vlliyette, vnli ve bcledi)'C rei- rllen beyannamelerden bir kısmının kuletinden emir gelir ıelmez hemen Son "SÜnlerdc, R()\:nanyaya zey-
dö:ımUştUm. O geceyi çaresiz oradrı 1 lannda samımı dostluk varmış. l si Lötfi Kırdarm riyasetinde topla-! tasnl!l işi bltmı9tır. İlk kafile ile sev bn9lanıı.caktır. İkinci krıflleyl zon· tin seVkedilmek üzere Ticaret Ve
geçirip hemen Parlse gltmcğl ve ora- Bu tesadüfi keşf üzerine Osman nan L., komisyonu, Yedllmle onz şir·' kedllecekleı·ın vapur \"C tren biletleri guldak He Hopa arasır.dakl iııkelele· ikaletinden lisan• verileceği ha~ 
dn pollso mUracaat etmeyi dUşUn· Bey bizden vapurda hiç ayrılmaz ol- keti memur ,.0 amelesi ııc şirket n· 1 dlln akşama kadar hazırlıınmı~tır. ro (ldecek yolcuların teşkil edecek· kmde ~ayi olan ha•berler piyasada 
dUm. O gUn öğle yemeğinde otelin du. '.Montckorlodakl acıklı macorasın· I rnsındn. yc,•ınlyclerlnln arttırılmama. llk ka!Ueyl, letanbuldan Zonguldafa lcrl, kafilede Samsun yoluyla Sıvaıııı bir harekeıt uyandırmtıJtlr. Derhal 
bU~Uk yemek ıınlonunda tanıdığım don başlıyarak bUlUn hayatını blze sı ylizUnden çıkım ihtlU\fın halli He ve Zonguldak ilo Ankara ıırııaındakl kadar gideceklerin de bulunacakları durgun bir vnziyel!te bulunan fi. 
uıı Mısır prensesine tcsadUf ettim. anlatıyordu. Montckarlodo kumar oy meşgul olmuş ve fabrlkayıı. tebligat şimendifer gUzerg~hına gidecek vn- flöylenllmcktedlr. Bu kafllelerden son yatlar normal bir ıekildo yük.eel-
Pıcmscs, Parlste bulunan bir TUrk namış, yUz bin TUrk lirası kadar bir yapılmasınıı. karar verilmiştir. tandaşlar teşkil etmektedir. Bu ka· rıı, Bandırma yoluyla BıUıkeslr ve rneğc •ba~lamıştır. 
ahbabunın ıı.drcslnl verdi. Ben de he- para kııYbetmlf, şimdi lstanbulda fileye ithal edllenlne alt listeler dUn havallalne, :Mudanya yoluyla. Bursıı, Gemlik, Mudanya, Orhangazi, 
men ertesi gUnQ l<endlml Parlse at· bunu babasına nasıl tıçacağını dU9Un. T aksLn yeni mahalle deniz ve denılryolları ldarolel'lno ve· \'e civarına gldeceklerln yola çı1<an· Trilye, Kayaklı ve civarlarında 
tım. dUkçe alnının terlediğini görUyor· rilml9tır. Bu ldnrelcr, nldıkları il!• lacakları tahmin eı.lllmektcdlr. Hay- bu ısene, her ııenekinden fazla 
Ahbabım Bayan A. blrka.ç aydır bU duk. Otobüsleri telerdekl yolcu miktarlarına göre tnh daı'Paşadan trenle yapıkıcak so\'klya zeytin sto'klan bulunduğu ve bu 

tUn ıılleslle beraber Parlste Otel Lul Holanda hUkQmetlnln mUstcmleke· ı Şımdlye kadar sıı.at dokuza kadar ~is edecekleri vasıtaların hıı.ngl gU· tın biraz sonraya bırakılo.cağı znn- stokların hem memleket ihtiyacı. 
de oturuyordu. Beni pek iyi kabul et. !erinden olan Cava adalarının pamuk servis yapan Taksim • Yenimahalle ne kadar hnrrlanobıtcceğlnl ve bun· nolunmaktadır. nı ve hem de ihracat için ynpıla· 
ti: ve çay ihracatı pek zengindir. Osman otobUslcri sahipleri, belediyeye mU· lann nereden ve hang\ saatte hare· Devlet Demir ve Denlzyollal'l ida· cnk talepleri temine kifayet ede-

- Buraya geleceğinizden haberim Beyin ecdadı bu adalardaki toprak- ı·acaıı.t ile saat 24 e kadar servis yap. ket ettirileceğini bugiln veyn yarın rcleı ı tarafındnn. herhangi bir 9c- cegı ıkatiyetle .söylenmektedir. 
vardı. M.ıaır prensesi (Ş) bana bu sa- ların bUyUlt bir kısmına sahlpmtşler. nıalarına mUsaade olunmasını rica vll!yete blldlreceldetdlr. kilde l.Zdlhama ve yolcuların rahat· Mudanya ve Gemlikten alınan lıa-
bah Nlsten telefonla haber verdi. Ba. Fakat babası Hint Okyanusunun bu etmişlerse de bu yollıı.rın kıı.ranlık ol· Vilayet, nlat'ağı bu haberler Uze- berlere göre, müstahsillerin daha 
şınııta gelen ihmıızlık faclıısını drı bl· uzak adalarındıı. oturmak ıstememl§. nıası ve otobl\slerln fenel'lerlnln mns- rlne birinci knflle ıtstcalnc.le dahil bu. sızlığına meydan verilmemek Uzere, ı şimdiden -müsait talep ve tcklif
Jlyorum. Arzu ettiğiniz kadar slze Avrupanın muhtelif yerlerinde yqa· kelenmış bulunması dolayıslle arzu- lunanlnrın seyahat vesikalarını be- bUtUn ltıp eden tedbirler o.lınacak· ı 1er karşısında bulundukları anla-
para ikraz ederim. 1stanbula döndUk- ma1tı tercih etmlf hatuı. bUyUk bira· 

1 
f k yıı.nnnme \'erdikleri ltayrnnkomlıklar tır. Bu meyanda gerek trenlerde ve "'ıl·mak~adır. o arının ısa • abli olmamı•tır. " ... 

ten sonra bann burayıı. parayt iade derl tııtanbulda ıttlhatrılo.rın esi<! bir vasıtasile kendlleı1ne tevzi ettll'c- gerekse vapurlarda biletlerdeki mı- Bu har•ke•ı'n zeytı"nya;:.1 ı'le su-" Belediye, bu hususu, Koordinasyon "' ~ "' ~derslnlz. Dedi. TeşckkUrle yardımını nazırının kızllc de evlenmişse de bu heyetine bildirmiş, heyet tc tetkil<a· cektiı•. Bu ,·eslka.lnrın dalma hare- ınaralarıı. göre ycrlı:ri tayin edile- ı;am ve pamuk yağları üzerinde 
kabul ettim. izdivaç nihayet nyrılıklıı. neticelen- ta bn~lamıştır. OtobUs fenerlerinin ket gUnlel'indon 48 sant evvel halim cek ve bu ııı.ıretle hiç bir yolcu için de, nıüstahsil lehine teeir yapaca. 

Böyle fyl tatı!fılan bir ahbabın şu mi• wrilmesine bilhassa itina edllccel<- yer bulamamak ihtimali bırcıkılmı· gwı "C fı'yatları ovnataca<7ı u"mı't 
Y" ynkılmasındo. nıahzur görUlmcaıgı • ., • .. 

vahk Parlstc bulunuşu benim için OSman Bey vatanının çaylarından, takdirde otobUslerln saat 24 e kadar tir. yncnktır. edilmektedir. Dün lstanbuldnn 
bUyUk bir saadetU. Yine Bayan (A) pamuk1arından bııhsedcrken şu stız. işlemelerine mnsaade olunacaktır. Romanyaya 66 bin kılo ~eytin 
nın delAletlle ertcııl gQn Şanzellzcyc lerl stıylUyordu: --o- ' ihraç: edi.miştir. 
çıkan Balzak sokağında Balzak otcll· - tstanbula gidince stze memle- Ar.ıkta Duran Etler Gece Açık Olan Yerlerı·n 
ne Yer:ı,. .. tım Fakat ne çantadan ne ~ Pirinr. ve Fasulye Fiyatları 

...., ' 
1 

' kcUmln çaylarından blrkııç paket Etlerin muhakkak surette tel do· ~ , 
de elmaslardan h ç bir eser buluna· Saatlerı· Tahdı·t Edı.ldı· o·· ·· gt.lndcrmek istiyorum. Kabul ederse· laplar içinde bulundurulması haltkın. w:uyor madı. 3 Bayan (A) ııe beraber epeyce ge- nlz çok memnun olurum. Diyordu. dakl tebliğlere rag-men bazı kasap- Aldığımız haberlere göre, pi-
ztyorduk. Tiyatroları, Jokantalıırı ve Mektep arkadaşım Refetin hemşire· lann dUkkllnlannda açık olarak et yasada ekstra cins pirinçler mcv. 
Parlsln görUlccek bazı yerlerlnl zı. si benim de hcmvırem sayılır. Eğer bulundurduklan görlllmcktedlr. Bu E [ V l C" 'T' eim sonu olmak münasebetılc 
yaret ediyorduk. Hele modıı. evlerini pederlmle şu menhus para ivtnt bir ha.Un önUne geçilmesi için belediye ~ ence I er eri vaat I am 24 de, Yiyecek azaklığı için "hali hazır fiyatlarını 
dola.şmakta hiç !tUSU'" etmiyorduk. taUılıklıı. halledeblllrscm mUsaadc il• zabıtası harekete geçmlştıı·. Yıı.pıln· Satan Yerler Saat Birde Kapanacak muhafaza etmekle beraber, clle-

Ahbab•rnu. bUytlk bir serveti vardt. derseniz bir gün do ziyaretinize ge- cnk kontrolde talimat hılllfında Jın· rinde malları olanlar satııılarda 
Hem kendisine, hem de kızlarına Pa- leyim. Re!ct\ de pek göreceğim gel- rekct ettiği gtlrUlen dUkkli.n snhlplerl Şehrimizdeki çalgılı ve içkili gnzi· - Tekmil barlar geceleri saal iki biraz i.:tiğna. göatermektedir. ikin-

di. şiddetle cezalandmlacnktır. · ·· " · · · · f · 1 rlııln bUytlk terzilerinde düzinelerle nolarla, pastahaneler ve sabahçı kah buçuk yerine badema ıaat yil'ml dört cı ve uçuncıi nevı pırınç ıyat arı. 
elbiseler yaptırıyordu. Ben bu terzi· Osman Beyde 9alrane hisler pek El kt 'k -5 rf?tA t velerlnln geceleri açık kalacal<ları te kapanacakJardır. Sabaha kadar a. nın mal ~okluğu sebebile fiyatlar 
hanelerde görUp beğendiğim güzel kuvvetli idi. Elinde daima bir şiir e rı a ıya I r ıyor çık bulunmakta olan pastahanelerle düşmekte ve daha ziyade düşmek 

ıııehrlmlz elektrik snrf!yatının mu saa.tıer, .,.örülen 1Uzun1 Uzerlne tah- k d' K 
elbl.selerl lstarrbula avdette yapabil· defteri bulunduruyordu ve her gez- ~ .. • • esasen adetlerl pek mahdut olan sa· istidadını gösterme !e ır. uru 
mek için zihnimde notlar tutuyor· cııgı yerde '8ldığt ilhamları oraya temadlycn artmakta olduğu anlaşıl· dit edilmiştir. bahçı kahveleri, işkembeciler de gece fasulye fiyatları da ıon gü~lerd.e 
dum. kaydediyordu. Yeni şllrlerlni her sa- maktadır. Bu artış sebebi ile 1941 Beyoğlu kaymakanu Bay Go.fur, ı bir gevşeklik arzctmektedır. Pt· yılı martı hasılatının geçen senenin saat birde kapanacaldardır. Ç';11lgılı d 'h . 'k f I :ı. 

Parlste kaldığım fkl ay içinde Ner- bah vapurun gUvcrteslnde kahvaltı· ayni ayına nazaran iki misli !azla bu hususta gazetcellero şu lzaha.tı ve lçklll gazinolar da saat ylrıni d6rt !Yasa a ı tıyaçtan ç~ az a m~· 
minin adresini rastgeldiklerlmc nrn dan sonra karşıla.ştığımız zaman olduğu haber alınmı,ur. Bu tezayü· vermiştir: ten sonra acık knlmıyacnklardır. ~arda _ettok bulun~ugu ve ımevsı!1' 
sıra. sorardmı, uma. bir bi\ent: rast.gel. Nermlnlo bana ok\ln:IU. Her vesllede ıtibarılc de earfıyat az oldu"u de. sebep olarak, son zıı.manlania pet i · ı d _. meml~tim. • gWm~ğe bah ne arıyah :-;ernlln: çın atı~ r urgunuur. 

J: rol lAmbalannm azalmosı ile radyo· • 
İki ayın nihayetinde lckrnr istan- - Vallahi kardt><:fm, ben korkuyo- Yazlıklarda Kı·ra Ihtı·ka" rı ...,. !arın o.rtnıası ve vitrin, nıutbak, su 

bula dönerken '-ine MesaJ' eri kum· rum dtuordu Bu adam ~abası"le pa " • " · " - ısıtıcı vesaire gibi fılcUcrle bahçeler 

1 ktısat H .ıberleri: 
panynsının köhne vapurlarından Tad ra işini hallederse seni istiyecelt ga- için tatbik edilen hususi tarifelerin 
lanın güvertesinde orta boylu, arkıı.- llba Sonra ne yaparı•-> ... .. · kaldırılmrısı gösterilmektedir. 
sında bir beyaz yUnlU kable. dolWJan Zavallı Osman Beyin saflyane hal. 

Ev Arayan s;r Vatandaşın Bize Anlattıkları 
-n-

eaki bir patolaaı olan «Bet 9, 
den, yani: 

1 - Berlin'in B ai, ı 
2 - Belgrad'ın B ai, 
3 - Boğaziçi = Bosfor'&111 \ 

B si, 
4 - Bağdad'ın B ıi, 
5 - Baara'nın B sinden ~· 

ıediyor, Biıımark'a bet «B• ııiO 
kurbanı denilse hata olmıy•~ 
ğını kaydettikten sonra ıiind1tÔ Almanyada bu parola deid. 
mi, değiımcdi mi bilinmez ı· 
yor. 

Evet, bu ciheti kestirmek~· 
bil değildir. Fakat B. Hitter'ill 
bugüne kadar yaptıktan ııözdtll 
ııeçirilirıc beş «H» lı bir paro~: 
ya çok ehemmiyet verdiği ıöf11"' 
mektedir. 

l - Havadia'in «H» 11, 

2 - «Heyecan» ın c.tHıt '" 
3 - «Hava» nın «H» ıı, 
4 - «Hücum» un «Hıt ıa, 
5 - cıHakimiyet» in «H• "' 
Filhakika bugünkü AlmanY.~ 

nın üstünde titizlikle çalı§tığı lf, 
lcrden biri mümkün olduğu lı' 
dar doğru havadis almak, mlid" 
kün olduğu kadar şaıırtıcı h•"" 
dis ver~ktir. Alman istibb~~ 
tı ve Alman radyoları bu ~ 
ehlidir. 

«Heyecan,, da mühim rol of 
namaktadlr: Beşinci kol, tarY; 
relerle kütle hücumlan, düc:l 1,t 
lü ve kaynana :ztrıltılı bom~ 
vesaire ile kartıdakileri he)':: 
na dütUrmek ikinci «H» nın 
rifetleridir. . 

Bugünkü Almanya, !~~ 
kadar itittiklerimizden an~ 
yor ki havaya büyük eh~ J 
vermit ve hava 5iliıhlarınd Jtl 

adet üstünlüğü şimdiye "_... 
mühim roller oynamıştır. cl'-

Almanynnın «Hücum) d•, 
ima aldığı insiyıı.tifm eh~ 
ti de inkar edilemez. i"' 

.cHakimiych> gayeaııu 
sağır sultan bile duydu. .,,.. 

Yalnız bu bet «H» nın k-;:;.ı
amda da bir tek, fakat o~ 
bir «H» var ki hesaba k~ı 
lazım. O da, büyUk Br~ 
imparatorluğiylc Birleıik ~,.
rika devletlerinin Alman!i,· 
karıısına diktikleri «He)"""' 

nın «H» •ı... KÖR ~ 

·- 2!!222Z~ 

Zabıta Haber!eri: 

Nakil Vasıtalarının 
gözleri pa'r'lak bir genç kadın d!kka leri saatlerce 10.tlfelcre gUlınelerc se-
tlml çekti. On beş senedir Nermin! bep o!uyol'du. 

Bir lngiliz Film Operatörü 

Şehrimize Geldi 

SayfiyeUTdc başlıyan l•ira lhtikllrı 
göze batacak bir 'ekil Almıştır. Dün 
matbaamıza. gelen bir vatandaş, pıı.· 

zar gUnU Kızıltoprak, l<"cneryohı ''e 
Acıbadem taraflarında gördl\klel'lni 
şu suretle hikAye etmiştir: 

ti fiyat Uzerine U:"ı'Ulituklan klracılıı· 
ra icar bedelinin dörtte birini kon
trata. dercettlrnıck teklifini yap· 
makta ve bu sut'etle lşledllderl lhtl· 
kfır suçunu ortadan kaldırmaktadır· 
lar. 

Ticaret Vekaleti feyat müra~a
be müdürlüğü yapağılara yeniden 
tesbit olunan fiyatlar bütün ala
kodarlnra .bir lamim ile teblığ 
olunmuştur. , Kontrolü eJr 

* Sümer Bank hesabına mü- Dün İstanbul dohilndc bel ıt•' görmemiştim, fakat derhal tanıdım. 
Gözlerinin ıc;;ı gUlcn bu gUzel kadın 1stanbula yaklaşırken Nermin ls-
Ncrmlndl. Biç tereddUtsUz yanına tanbulda hal'iclyede bulunan kendi 
sokuldum: kardeş çocuğu Nejat Nazmiden sık 

_ Siz Nermin Hanım değil miSI· sık bahsetmcğe başladı. Onun emsal-
nlz? Dedim. siz bir genç olduğunu ve pek yUkBek 

malCimatını söylemekle bitiremiyor· 
du. - Evet. dedi. Ya slz? 

- Ben de Rebia., dedim, t:ınımadı· 

DUn, Eritiş Monllor ftlm ,ırketi· 

nln bir opcratörU şehrimize gelmiş
tir. Afrlkadn. harp hateklı.tmı filme 
alan bu operatör, şehrimizin muhte
lif manzarnlo.rını, fı.bldelcrlnl, mektep 
ve fnbı1kalardıı nasıl t;nlışıldığını 

gösterir bir film çekecektir. 

cBu semUerde mUstnkll ev ve 

köşk bulmak ,.e tutmak imkfı.m yok

tur. Her boş görUlen yer için tutul· 
duğu cevabı alınmakta ve bu işte a· 
çık göz tellallar tarafından gizli rol· 
ler oynanmaktadır. Bunlar, sahlple1·i 

Posta Müveııilerine Maaş 

Zammı Yapılacak 

bayaata memur edilen tıeyetlerin ye :r.abıtası bir çok nakil "
111 

14-
A.clıı.na, Mersin ve Ceyhan taraf· lorını seferde .iken kontrol ef,s• 
Jarında faaliyete başladıkları ve tir. Bu kontrol neticesinde ~C-' 
Şark v.il~etlerine gidecek heyet- yolcu nhın ve )'o.cularn bilet,0\& 
lerin de tc;kil cdılpıcX. üzere lbu- miyen 4 otcbı.is ,.e faz!ıı .. \,~ 
lunduğu öğrenilmi,ıir. alnn yedi otom:obil cofbrU 1' ,e 

*Ticaret Vekaleti mısıra yedi kında ubıt Ynrakası tutular
11 

kııruş fiyat tayin etmi~tir. Kara· znlandırılmı~lardır. MUnııkalAt Vekili Cevdet Kerim nız değil mi? Vapur Galata rıhtımınıı. yanaştığı 
zaman bize karşıcı gelenler arasında 

- Şimdi, şimdi tanıdım. Bu ne 
sııadet! Nerden geliyorsunuz? 

Nermin bana Ncjadı takdim etti. Ki- TAKViM , ile uyuştukları ev ve k6fklcri oda O· 

dıı. kiraya vermekte ve herhangi bir 
1'öşkUn zemin katında bulunan bir 
odaya mahiye yirmi beş lira istemek 
gibi işitilmemiş bir lnHafsı::lık gös
termektedirler. MUlk sahipleri de in
safsızlık hususunda tellallıı.rdan hiç 
aşağı kalmamaktadır. 

tncedayı, posta, telgraf ve telefon 

memurlannın tcrflhleri için çalış· 

makt11dır. İlk iş olarak mUvczzllcrln 
esasen pek az olan maaşlarının birer 
miktar arttırılması için bütçeye tah
sisat konulnınsmı nlfıkadat'larıı. cm
retn1iştlr. Diğer posta memurlarının 
da., ınaaşlarınıı :ı:aın surctilc terfihlıı. 
ri lmklnı bulununcıyıı. kadar. lıılerln 

tcvkalude bulunduğu zamanlarda ken 
dilcrine mesai mUddetlcrl haricinde
ki işleri için muayyen esaslar dııirc
slnde munzam birci' yevmiye \•eı·ll· 

mek suretile ~ıırdımdn. bulunulması 
yakında kare.rlaştırılacak ve al81ta· 
darlara. tebliğ olunacaktır. 

do:niz halkının ihtiyaçlarını kar~•- Bu Kadar içilir mi? el• 
lamak üzere Ziraat Bankası ılc E lk" ·· b · dam o k• bar Uwırlı, uzun boylu, sarışın bir a. 

damdı. 
%2 :\"t~AX 041 

SALt 
Nermlnle her gUn birleşmek vadi· 

- Parlsten, dedim. Sizi o kadar 
görmek istedim. :Muvıı.ffak olama
dım. Fakat şu tesadUfc bakın ki si· 
zlnle burada knrı,ıılaştık. Ne iyi, ne le birbirimize Galata rıhUmında. ve-
iyi, tstanbula mı glcijyorsunuz? da ettik. O ıı.krubalorite Şişliye gitti, 

AY: .t • GOX: 112 • Kasıııı: 166 
JtU)ll: ısın - .NİSAN: 8 
ntoRt: 1860 - Rcbllih·VVt"l: 2.; 

Nermin bUyUk bir sevinçle: ben de H!snrn, bizim yalıya geldim. VAKİT ZEV ALI EZA~t 

- Evet, dedi, 1stanbula gidiyorum. Bu iki aylılt seyahat neticesinde 

sıhhatlmdc bUyUk bir iyilik belirmiş· Ben oradan çıkıılı tam on dört sene 
oldu. Eğer bu sene de gidemeseydlm 
muUak hasta olııcakUm. ti. Uykum düzelmiş. rengim de yeri· 

GÜNEŞ: 

ÖGLE: 
1K1ND1: 

A,11 10,10 
18,12 5,18 

16,00 9,05 
O kadar uzun senelerden sonra ne gelmlşU. 

Ninem (bllytlk valdeme nıne der· 
dim) ve annem bendeki bu sıhhat 

ıyıllğinden pek memnun oldular. 

Ncrmlnle buluşma!< beni son derece 
sevindirmişti. Hayatını 6ğrenmck ve 
bilmek istiyordum. Acaba ecnebi bır 
kocıı. llo bahtiyar mıydı? 

AKŞAM: ]9 56 12,00 

Kuyuba9ında Uç odalı bir kö~It 

katının altı aylığına 450, Aeıbadem

de dört odalı mUslakll bir klişklin 

blr seneliğine 900 lira istenildiğini 
göı1lnce hayal sukutuna ug-radım ve 
bu muhitlerden uzaklaştım.,. 

Nermin vaktllc lstanbulu tcrkettl· 
ğl günden başlıyara.k bana. hayatının 
her safhasını anlattı. Fakat kocasile 
bahtiyarlık meselesini pek Ustu kıı.

palı geçiyordu. Ben de bu hususta 
hiç :fazla bir meraklılık göstermiyor
dum. 

Seyahatin devam ettiği yedi gUn 
zarfında 'birbirini yeniden bulan iki 
kıırdeıı gibi memnun, birbirimizden 
hiç aynlmadık. Nermlnin izdivacın· 
dan dört çocuğu olmuştu. Şimdi on
ları Parlstc bırakmış, iki ay için 
lstanbula gidiyordu. 

Nermin de benim hayatım:n bir 
kısmına \'Akı:t' olmuştu. Bu eski va
purda vaktimiz pek ho' geçiyordu. 
Vnpur yolcular: hep bizimle beraber 
olmn.k istlyor~.ırdı. Nisan nvı Akde· 
ı·lzl çıı.rş::ıf gibi sUkt'.lneUeı.dlrmişti. 
Vapurun etrafında. hiç eksilmeden 
çoğalan kuşların cıvıltısı bize baha· 
nn kokusunu getiriyordu. 

Vapur .Nnpollye, Pireye, Patras::ı uğ
radıkça bir çok dıı. çiçeklerle kama-
nlarımızı dolduruyorduk. 

Vapur yolcuları arasında Parlsten 
gelen Cavıı eşrafından Osman Bey 
isminde genç bir adıı.m vardı. 

Osman Bey tahsıllni lstanbuldıı. 
Mülkiyede yapmıştı: Vnktile mektep 
arkadaşlarile beraber çıkmış bir res. 
mini bize gösterirken resimlerin nra 
sırda bUyUk biraderim Refcti gbr· 
dUm. Meğerse .O!'iman Bey :Millklycde 

YATSI: 21,35 1,40 
lMSAK: 4,20 8.2~ 

(Arkası var) 
Haber ıı.ldığmnza göre, ev sahiple· 

Artık yerlmllC duramıyor<tum. nu llCfl\ 
pem ereyc ben yaklaştım. Yağmur şiddetini 
1;a,·betmı.,u. (:ı'k yU:r.Unli'l öfkesi gec;-ııılş 
gibi ıh. Y"*11111r ıl:ılıa ı;akln 'c yumuşak 
)ağıyordu. Gurubun kuM}uni rengi etrarı 
sarmıştı. \"ukn:-ı katta hlzınelçinln uynk 
srslerinl ıluJ upırduın. l'ı:neerı:leri kapıyor, 

ııcrılell'rl lnılirl\Cırı\u. Her giiııku hayatın 
kliçiik tefcrrı•atı de\'lı.m edlı, g!l"yordu. ı•cr 
deler kapanıyor, ııahuçlar tem\'tl"nmel< Hı.e
re ttlıılanı~ or, bany{)(la ııeceklcr hazırlam· 
,·or han\'1Jnu11 nnıslnğu arılıyor; yataklnr 
~Cl'e içi~ hazırlanıyor, terlikler ı:eulli) or. 
llalhukl Mz tıu•ada siikfıt ıc:tıı<le t\lak5lınln 
tıııyatile ah'.ı.ka ı olıı.n bir me cleyı hıı.lletme· 

r'---------------------------'-------~ 
ÜZÜNTÜ 

ğe uğm':•l·oruı.. 
l.\llsl .. n.m\ ('l'li elinde kırmızı kıııılı kliclik 

bl:.' defteri" l!,ı'r' girdi. Sakin bir sesle: 
- Haktı lnfr;lm. BUtün ranoe,ula.rını 

yazmış. tşte öldüf;ü gUnkü sahife ... 
Defteri Albay Julyan'a uzattı Albay giiL· 

Jiiklerlnl takarak bunu tetkike ba..,ıadı. Her 
kes ımıımuştu. Albay o sahifeyi okurken fi• 

ılanın ha\·ası o derece ağırla11tı ki ı:ımıll;\ ~ 
kadar hl setmemll} olduğum bir korku ne 
titredim. Tırno.klarımı avuçlarmıa ıoaplıyor· 
llum. Mak lmhı yU:r.Une bakamıyordum. Al· 
bay, fiıteta göğıılimUn l~lnde çarııan kalhi· 
min gUrilltUııllnli duyacak diye korkuyor
dnm. 

- t!}U!, dedi. 
O nnd:l fecl !}f!Y olacak sandım. De\·am· 

in.: 

Yazan: Dafne du Maurier -88- Çeviren: Rezzan A. E. Ya.iman 

- ı,te .. Öğle nktl berberde randevu, al· 
llnnıl11. Klllpte yemek, o da slllnmlş. İkide 
Baker •• Bakcr c.lc kim! 

.'fak ime baktı .. Mak .. lın başını ll&lladı. 
l\lhıls Dan\·era aöze karıştı: 
- Bakcr mi dehlnlz '! Baker !aminde kim· 

seyl tammazdı. 
- ı,tc burada yaulı Bakerle olan rande\'\1 

~ ıı "llerkcn adeta kalemi kırarcasına aert 
lılr !;lzgl çekmı,. Demek ki bu Baker her 
klnuıe onu görmu,. 

:\tlslo; nam ers deftere bakıyor "·e kemli 
kendine 5ijylPnl~·ordu: 

- Uakı•r .. Uakl'r ..• 
- t,te hu Baker'I bulsak, düğüm çözillı•· 

,•ek sukın faizle ııara fllfln para almıı: olma· 
t;ın. 

!\ibis Dan\·ers ma~rur bir tanrla: 
- Benim Jıımınııın bunu yaıımudı. De· 

dl. 
Albay Fa\·eU'e bakarak: 
- Sakın b.lr takım seraerller ondan ptara 

sızdırmak f!lteomlş olmasınluf Belki hcrhan 
gl bir ı;ıkıntısı ,·eya korktuğu bir in11&n \'ar• 

dı. Belki onu tt-hdlt edly~rlardı. BUtUn bun
lar mUmkUn değil m1 f 

Alba'\'l" hu ı;ll:rJnlne vlne :\llı.111 ORnVP.,.. 

CC\'ap \erdi: 

- l\llıı.s <te \ ınter KorJlu nedır balmezdl. 
Kimseden, hiç bir şeyden korkmazdı. 

Yalnız onu U:ıen bir tek ~ey vardı: lhtıyar
Jamak, hasta olmak \'e ölmekten korkardı. 
VUz defa bana böyle aöylemlıttlr: cBen öle
('ei'lm zaman ~abueak kurtulmak lstf'rlnı. 

'.l'ıpkı bir muına filler glhl ölmek .. » ÖIUmUn· 
den !"onra yegane te8elllm de bu oldn. ln!iaıı 
denizde boğulurken btırap çekmezml'}, !,':\· 

buk öllirınü-:, öyle mi'! 

.\ll>ay <'c,·ap vermedi. Tereddüt ediyor
du. Yan Cöılc de Makslme bakıyordu. 

:ı-·avelJ söze karu~tl: 

- Blltün bu ınUn:ıııebetııi.L teferru~tıı ne 
llizunı \ 'ar: Aı.ıl meselı:nln eııaundan ayrı· 

Jıyoruz. Bakcr'ln blltlin bunlarla ne alakası 
\'ar'? Bu mutlaka ya iııek çorap ,eya pu.!rıı. 
, .o krem utan hor bangt bir tüceuın ~n1l 
nlacak. El(er r.ılUılm •·ır insan olsaydı Danny 
blllrdl. R~lıeka on~ J.cr ~c3 I sö,>ltr:.'11. 

t..... ·n b" ı·-· . 'h 1 1 vvc ı gun ıra ıoıı ..-vopcratı er ır ıgı, ıslı sa mın- k · .. k" nihııv t bu iç ıı 
k 1 d b f

. .
1 

ço ıçmı, 1 • e. r•" 
ttı a arın an u ıyal ı e mısır t · 'le vine aird•<Yi bir •1 

.. b . . r . 1 esırı e o ..., 
md u aayaası ıçlın ta ımk~lt ~_ımışıar: ö\ınü~tür. . lbf~ 

ır. u mısır ı.r, na ı ucret en Ayrva ydo Dökısneci e 
zammediJ.dik'tcn sonra, muhtaç h"m oknasw~ırnndn 'oturan ıvtepısıA 
,_ l' k d' ·ı ·ı k . l s g o''r oa ,;;a re ı ı e verı ece tır. Dokumacı ı:ıdındoki :bu 8 ı( 

evvelki gece Bcyoğluno çııı.:,_. 
tır. Mehmet, Bcyoğıund'ak1 r f 
ÜsLÜ ımeyhıınclerıne birer ıbıtd,ıı1' Üsküdar Meydanı 

'OskUdo.r meydanının treluvar, bor rip çıktıı1<tan sonra kafayı ~ı#" 
dUr vesaire aksamı 10 bin kUsur li· n1ollı :ıütsiılemiş ve evlıle .d 
rnya dUn bir müteahhide ihale edil· ğc karar vcrmi.,tir. . c ıı 
mlşUr. İnşaata derhal başlanılacak· Mehmet Dokumacı evJll c • 
tır. 

J.\llı;ls Dam·ers t'e\·aıı vermedi. Bir düz!,) e 
defterin sahl~clerlol çe,·irlyordu. 

Birdenbire: 
- Son ısayfac.la foh•fon numaralıırı yazı

lıdır. Baker'ln de telefonu ,·ar 0188 numa
ra, fakat merkezin lınni yok. 

Favell öfke ile söze karı,tı: 

- A~kolııun, Danny, ne diye J!'l]erl karı"· 
tırıyorsun T Aklını bozdun'! ' ' 

Albay, defteri tetkik ettikten sonra tek· 
-ıar etti: 

- EH~t, işte Baker'in ismi ,.e 0488 dl,)e 
telefon nwnaraııı, fakat merke;r; Iııml yok. 

ı.·anll sırıtarak: 

- Londradakt bUtUn merkezleri nrnrısını:ı. 
BUtlln gece uğraşmak lb.ım, amıı l\lıı.ktılm 
telefon hesabına meraklı <leğtldlr. Masraf· 
tan k~ınma:ı. Vakit kazanmak lstlyorsu· 
nuz onun için bu gibi şeyleri icat ctllyı>rsu
nuz. 

- Numaranın yanmda bir ~ey yazılı. Fll· 
icat ben l.> 1 !!etemedinı. :m,.ıs Dnn,·era siz 
nıadamm ~·aı:ısım tanırı.ıwı; Bu va:ıılı ol11ıı 

()f) harfi ıııl ·: • 
- ıu vlahlllr. Amu ?!er zaman böyle yıı;.

m:ız<lı, ama acele ile yaı.mı' ise.. Her halde 
(l\I) harfine hcn.ll,)or. 

- l>enıek ki t<'lefon 0.188 )layfalr'dlr 
l\lak8ım bir sigara yaktı: 
- Ha~·dl Franlc, dedi, L-0ndraya telefon 

cliirJr.. Ve bu numar::;,·ı lster!nl::. 
/:.r1'.ası ,·:ır). 

nınmıyacıık derecede sarh~ el 
rak giımiş ve ododnn içerJ ~,,~ 
atar atmaz yere yıkılınıştır·derb' 
mcdin kanısı ve çocuk1arı ~ıV 
ko8muşlar ıse de ~arısı ~oc,• jı'pJ 
çocuklar da babulannın ölcıı.ı ~ 
büi)'ük bir dehşet ıçcrisin~e b,r 
mıi~ler ve ağlcıy~p ıbağırınag• 
lamııılardır. ril~, 

Yaka zabıtaya haber "~" 
ve yapılan muııyenesl net~ ıclıfl 
Meh'n1edin cesedı Nlorga 1'~~1r ( 
m~ur. Morg, Mehmedın ıd• ı' 
nip zehirlenmedıği hukkıtı 
porunu verecektir. ,o'J' * Beyoğlunda. Kızı\cı1' f)1I 
ğında oturan 1 1 yaşlarır.d11 ,ı.ı '<J 
Kmindc bir kızcogı:ı: cv'lc !>-'~ 
f ozkoparan }'O.b.u~unu çı .r 11 

cnddcyi gc;mck ısted ' 1 lt ıı ~ 
da yul:11.rıdıı.r. gelen Hıı59 ıf';: 
mn~ ıdınc,ı..ndckı t 5S4 ıı~r· '> 
otamobil t.cıcuğa çarprtıı,~~ıd ~1 

cuk -0tomobılin a!tınd:ı ;; 111c.t1' 

dan ny•Al.,rınd41Jl yaral<ı~ı 'ı: ~-,. 
Y 

. h · !'l~Y ...,ı 
aralı çocu;;. astan . 

8
1.:.111•• 

dmlmış, GUçlu ofor ya.ı. e 
tır. l\1e~,ı * Xmklıda oturan 01,r 
ewclki ~ çok sıırh0' bir.cl't 
evıne geimı tir. ~ıııe~ıırt e~, 

ı bire hırslanmış oldugun J-ıf1~ 

l 
lara. yurnruklnr ?~şd;;jtıce ..ı.'-
cam1o-rclnn so} bilcgı it',. 
sildiğir.dcn ;•"•ıı lı Nürnuoe 

l tıanesine ka1duıi111§tır. 

.. 

i 
t 
t 
1 

Yı ... 
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Harp Vaziyeti 1 Adliye Koriliorlarımla : 

...... , ... .,,.,,. ::;::: ~:;::.:. •. 1 
" Başı Seccadeden Kalkmaz; 

rını karşı1arnata mecbur kalacak- F k t AJJ h B Cad 
lardır. Sollum \C Tobruk kalele· a a a , U ının 
tinin lıiiylik muharebe güniine ka-

tlar ınuka~·.enıct etmeleri b11 ba- Namaz Nı·yazlarını Yutarmı? 

( VATAN 

·Atatürkün Mersinde 
Bir Suali: 

) 1 SiY ASi iCMAL 1 
Yunanistan da 

Askeri Kabine 
kırnctan lntılılındlr. lngiU&lerin bu t 't 
1lii~iincc ile Solluın 'c Tobruku 
tah1t3e etmedikleri kalntl rıliUr!le, 
lngllb; taarruzunun yakııuta ba!l-1 • • 
aına .. ı ı;ok muhtemeldir. 

Kendi Yaptığını Unutup Kabahati Bir 
Kocakarıya Bulan Adam; Böyle Diyordu ~nistanda: 
Delikanlı •kendisini mahkeme· vardır. iyi tablakardır. Miingır da 

Be~ gündür ııc, .. m eden muha- ye muhafaza altında getiren bek. tutır. Hem açrkıöz. Kül yutmaz. 
!'ebenin bul!saaı ı;udur: çiye itiz.ıuda bulunuyordu: Biz o'tomo-bilde bekledik, o gıtti • 

'rahnıin ettlı;tmt;ı \eı;hllc ~\iman - Bir bunağın yüzünden sen ne yaptı yaptı, iki kan buldu. 1 

ıırh1ı \C ınoUırlii birlikleri 15 nl· de bu kadar zahmete girdin. bunu yaptı. Arkadaşlıkta bu ayıp 
"'• ı.abahı l'cnl!}Chlr, Tırhııla, Me- Bekçi 'YÜZ vermek islemiyen aayılmaz. Kabadayı delikanlıdır. 
!:O\a lııtıkaınctlcrlndc yarma ta· hir eda ile: Neyee lbaşını ağrıtmıyayım aia· 
llrruııarına girlstUer. Sıklet mer- - Vazifemiz, dedi. bey; o gece eıabaha kadar Tepe• 
~tt.I İngiliz ('C;.heı,lne yani O· - Bir ısaat kadar lbckliycceKİ~ de vur patlatın. c;al oynasın. Ka-
nıp dağı ile lnl'e Kıtraıııı araıım- Q"aliba? .. ikide mi açılıyor? badan çifte ~elliler mi iıterai.ıı. 

llılkı ı;ağ cenah \e merkez nıın- - Öyle... . zeybekler mi istersin, karıılama· 
tak&$ına tevcih edllml,tı. Bundan Delikanlı boş bir kanapeye )ar ımı ietet11in. Kimln ne marifeti 
'-'aksat, ilk hamlede Olinıp datmı ilişti: Bekçi de yanıbaşına oturdu. varea hepsini dö'ktük ... Karılar da 
tle Ctslrnıck ,.e l'enı,ehlr 0\

0

&M· Genç adam fakfon tabcıkasını çı- zıom oldular. Sabahı butduk. Ne· 
tıa inerek l'unan - İngiliz mevzii- kardı. Birer sİ:gara sard'ılar. Deli- ticede benden on dört çiftçi git
~I ceııuııtan kutatarak garba doğ- ıkanlı -si.garadan 1bo) bir nefes çek_ ti, Necmiden §ll kadar, falandan 
'

11 toparlamaktı. Alınanların mak 'tikten ~onra: • bu ıkadar derken, r:!op yekun alt-
adıııı ı~ ı anlıyan cephe kuman· - A·h canına. elimden selse, mış, yetmiş papeli ısuladık. Tabii 
ct.nı, nte\'Zlln ı>al \ 'C merkez mın- .hani hazret, bana §Öyle yirmı dört kırk yılda bir teselHsi ile giden pa
•aıc.ıarında mukabil taarru:ılarla saatlik bir salahiyet verseler yok ralartn ardından canım sağ olsun. 
"8rı\'ıl< ml\kemmel bir mildafaa mu, altmı§ından aonrakilerin dil- la kanşık h~k bile demcdık. 
;aııtı, Almanlara .ı gün urfmtla )erini köklerinden .keserim... Bu meaeleden iki gün ııonra 
hı olarak 50 _ 60 bin zayiat nr- Bekçinin dinleyip dinlemediği geç vakit dülokanı kapadım. Yor. 

''Yahan.cılar Burada Bu Evleri Meydana 
Getirirken, Siz Ne Yapıyordunuz?,, 
Bir Köylünün Cevabı : 

" Yemende Askerlik Edivorduk. Paşam ,, 

l A~ 

dlrııı. Ceııhe kumandanının bu belli olmuyordu. Gözlerini kar~ı. gun argın eve geldi.ğımde k~roi-
111Uanııtdane mlldafaadan mak a· lanna gelenımıah'keme kalem oda- )unda bir surat ki sorma. Önce 
dı ~Unlar olabilirdi: sının, •kapıaındaki taıbelaya dik- hasta falan sandrm. Ne var de-

l - olc·cnahta Arna\'utluk a- mi~ sanki oradaki yazıtarı hece• dim, haeta mısın? Hayır, dedi. 
t•ıısındo llerlerde kalmak Hı Gre- liyordu. Peki ne oldu, dedim. Yok bir şey 
'tıı. nııntakıtsında lnımz 11101 ce- Yanlarına •okuldum. Kanape. d'edi. Allah Allah çat)ıyacağım, 
~1nl.lan ayrılması tehlikesi olan nın bir •kenarına ilirtim. O da bereket kan milleti baklayı ağ-

Mers İn gümrük itlekesi ve Kıtla caddesi 

1111an l(un·etıerlnl geri ı:ekerek derdini dökecek bir kimse arı· zında pek Q kadar 'tutmaz. Me· 
ttııtıe)J daraltmak \'e daha derli yordu. ğc; o akşamki meseleyi iıittmemiı 
lupıu bulunmak, - Ne o •hemşerim, •mahkeme- mi? .. Sıltı§tırdım, ııtkı§tırdım eöy-

Mersin, yirmi beş otuz ecnc 
evvel bin bcıı yüz evli. küçük bir 
kasaba im.iş. Belti başlı binalar da 
yabancılara, husuaHe Beyrutlu 
sorauklara ait imiş. Atatürk, on 
sekiz yıl önce Mersini ilk teşrifle
rinde, Belediye reisi Hacı Ömere ? - Alman taarruıları de\·am ilk mi oldun? lt-medi. DoğrUl'U iki tane cennet· 

ettiği takdirde münaılp zamanda - Hem de ne olu§, sorma... ten çıkma. konunca kimden iıitti. sormu": 
"'11tıare1>ey1 kcsere.k geride claba Bir hic; yüzünden. ğini öirendim. Allah belasını ver- - Bu bina kimindir) 
1'ıliııait bir me\-zle çekilmek \e Biraz daha deştim. Anlatmağa ein mahallede •baykutlar gibi yek - Bir yabancının ... 
ı\Jınan • ltaJyan ordularını tekrar başladı. başına yaşıyan, kamburu çıkımıı. - Şu Herdeki? 
"-rtuı için huırlıta 'c :ı.aylat - Semtte :iyi kötü, b.üyU.k kü· gozu çıkaaıca bir kadın vardır. - Sorsukların ... 
"t~te mecbur etmek. çüğün itimadını ~kuanımq fakir Bilmem ne molla derler. Günde ,._ Ycı bu solda görünen? 

Cephe kumandanı ıta'f cenah 'e bir esnafım. Mevsimine göre öte. ıeccade üstünden kalkmaz amma - O da öyle ... 
ltıtrkez nııntakalan yarılmadan beri satarım. K~.nısenin ırzına, namaz kılal'ken acaba kimi kime - Onlarr bu binaları meydana 
ııoı Cenahı geri aldı. J<"akat Al- namusuna §İmdiye kadar göz dik- karıttıraylm. kimin evini bozayım getiriıken siz ne yapıyordunuz? 
~r xa~·ıata bakmadan yeni lh· mitı değilim. Allah bana böyle diye ıtürlü şeytanlıklar düıünür. Bu sorguyu i§iten bir köylü 
ht kunetıcrlle Ollmp dalı böl- bir kader na.İp etmesin, eğer yaz. Allah aval mi? Onun namaıla- kalabalık içinden ileri atılarak 

:t.8lnde taarruza dtwıun ettiler, dı ise 'bonun. rını niyazlarını yutar mı?.. ve selam vaziyeti alarak cevap 
~~un üzerine ayni hatlarda mü- Geçinmem ,de fena değitdir. Bu domuz karı nereden işit- vermilj: 
~Yı nıahzurlu goren cephe ku- Balık ve mal'Ul zamanı iher gün ıniıtse i,itmiş, yememi§, içme-mi;, - Yemende askerlik yapıyor. 
.._~nı bü~l\k bir ~·armaya mey· ür ,beş- kağıdın belini bükerim. . Eh Ali h duk, Pa\!am! 

i • 
{ 
• • 

Yazan: Cemal Bardakcı 
Eskl Konya \"aUsJ 

rabor kııa bir zamanda bu nok
Hnların da tama.mlanacaiında 
ıüphe et'm~orum. 

E.aaen yurt iç"1de 'herhanei 
fethre, k.aaabaya veya köye ıridil· 
ee, kimi~ konufll\ıea, türlü delil. 
lerin, ivtiyaçlaun. nobaMarın 
ortaya ookükilliü wör\ilür. Bu 
dertlere deva bulunmadıiından, 
ihtiyaçlaırın kartılanmadlı}ından 
ııid<ayet edilir. Hak verirsiniz. Va. 
liler. bele<liye rehlerile görUtilrıü 
nüz. Onlar da her §eyfo yeniden 
yapılması icap etme.kite bulundu. 
ğunu. deliğin ço'k senit. yamanın 
çok ufak olduğunu söylerler. Bun 
lar da haklıdır. O halde hakıızlık, 
k a bahaıt klımdodir) 

..._ ., " ,,. · d · A1 brzimkine yetL1tirml§. ıı b ı b · • ~ernıcden artçıların ,.e tayya- Rızkın cedtt, yevmın ce ıt. - Koca bir tarihi öy e asıt uç 
..;"" himayesinde esas kunet· lah ne verdi ise çoluk çocuğun için 'bizimki kızm•kta haklı .. , kelime ile bu kadar veciz bır §C· Mersin Belediye reiai B. Mitat 

Adem ba•bamız)a Havva ana· 
mız. kendilerine ya1ak edilen mey 
veyi yc:memif oln\ardı cennetten 
kıovulmu, yer yüzüno dütere.k 

" birlcımezlerdi. Ve lnıan denilen 
mahl\lklar da tü~zdi, lnan· 
)ar olmasaydı. ihtirıa. kin, ıarez, 
haaet. iıti~bp 11ibj dlayıular ve 
°'-nlal'ln. HtİG49i olar• da wliİlnl 
ler, ~kencelcr, b.rplcr, 8'itaHer 
meydan almndı. 

ıı.... ':l 'l'enlısehlr • Yırbala cenu- kumanyasını dü"Züyorum. Allah O gün dükkanda kendi kendi- kilde ifade edcbilmi~ bir edip \'e Toroğlu 
~n \:lt • Yanya şlnıallnden ge- da hamdolaun vermiyor değil. me kurdukça, kurdum. Düıün· tarihçi var mrdır, bi1mcm. ve bol kaynak suları bulunmadı· 
..!_Yen; bir me\-zlc rektı ,.e ye- Nankörlük etmem. Hani demek dükçe sinirlendim... ~C.V Muaiıı.-huailn ahı.hin evli bü. imı Hlayınca ve artezbren tec
\'-..q ınlldafaa için 1erlt19ml1e 111u İ8til"Onılm' olCı; ev1me •ımaı'kı f>ai- dönerken b .. tkaruun evine ui- yüçelc • .mamur bir. şehirdir. Az za rübcleri de bir netice vermeyln-
"ı.ac oldu. )ayım. Bazı 90k yorulunam ve o radım. Kapıya çıktı. Açtım aizı- manda bu kadar çabuk geni§Je. ce ç.ay euyunu ıtasliye ve takim 

,,._~eııı nıe\'Zİ hakkında henüz bir gün işler trkırında gide~.ae; i~i mı yumdum gözümü ... O aöyledi, mesinin scbeplcrinde.n en mühim· etmek sureti\e şehre akıtmağa te
\~fıınat yoktur. Sağ ,.c merkez dükkan ilerimdeki 'köftecrde bır ben cevap verdim:. Ben ııöy)edim, mi. Çukurovanın, de.'?liryollanmı. şcbbüs etti. Ve nihayet Mersin, 
ı.~lli'tehır • Tırlıala •·enubuna !>C• iki arkada~ toplanır bir kaç tane o cevap verdi. Hasılı bütün ma· zın ~arka doğru her gün biraz da. bir bcnıeri yalnız Ankarada bulu
~ı,ı.e ııol cenah 1·anya mınta- çe:ki9tiririz. halleye kepaze oldu·k. Bekçi ha uzaması sayesinde Konyadan nan çok mükemmel, fenni, sıhhi 
llıt •nı.ta tok ilerde kah~·or, bu O gün canım bir il<i kadeh at· seldi. Kadın numaradan bayıldı .. Vana kadar on dört vilayetimi- su tesisatma kavu~tu, Suyun as· 
eıı \ı\i bllhasıta Tırhala - Kırk· mak i-eıtiyordu. Zaten dül(kanı Polieler yetişti ve nihayet mah· zin ihraç ve i~hal iakelesi olmaııı· Jında tehlikeli koli basiller bulun
llıt 1'tikınıctındc merkezden yanıl· erken kapımı~tım. Citti"k, b~im kemelik olduk. dır. Seltrin belediyesi bu yükse· cfuğu halde filitrcden geçt:k1n 
t,'ta ı:uk miisalttlr. Bu itibarla lcıöfteciyc. Eh inean her zaman Bak ağ9bey ıbir kötünün de· liııe ayak uydurmağa çah!Jmı§ ve ve k~orgazı enjekte edildikten son 
Ctrııya, 11lnıa1In<h• kalan ıol cenahı bir gradoda <>~ma:ı:. Zaman olur mek bütün bir köye zararı olur- sekiz on sene içinde büyük işler ra rn.kroplardan tamamile ve kati 1 •lınak l<-ap ede<·cktır. iki elli tbeılik insana bana mı de- görmüztür. Hele gösteriş endişe· olarak ıemizlenm:.ş oluyor. Yüzde 

h... ki · mu!! ... Yani boşuna degwil deüil mi d d · k kald w 1 1 k 11 1 ''--.na cenupta bulunan ınücta- dirtmez, zaman olur )ki te e tn· • • )erin en aıma u;a ıgı ıın a. yüz e'mniyctle içi iyor, u anı ı-
ı...1 lllev:ıııerı iı:ln bir kaç ründen san fulispit olur. O gün ikinci aöylediklerim? Vallahi billahi, şılıyor. ) or. 
tııdı heınen ayni mıntaka söıte· "-adeh'ten •onra İçtikçe ağırlaı· elime bir ealahiyet veneler, alt- Mersin belediyesi, sinema hi- Mersin be1ediyesi bu iki büyük 
'1 ' 

8
u nuntakanın ön kenarı ya· tım. :iı;'tikc;e aiırla9ttm. inan ağa. mışından aonr•ki lhütün koc11; karı. nalı.ırandan. gazinolardan, park· b · ·uısilc diğer şehirlerimize par 

.._ aıı.ıı nıuharebe lıattı Lanı)ll • bey Lu zıkkım ile övünmek aval- 11 k lardıı.n vesair ikinci, üçüncü dere_ la1c bir .imtı'snl nümunesi tes.kil el-•rt\ ~ )arın di erini eaerim ..• 
ıı... tıe körfezleri aralfmdan ıeç• ilktir amma. 1ben bir elli beıliii cede ihtiyaçlardan evvel halkın se yeridir. 
""q(t-~ k d Mahkeme açılmu•tı. Butonuna d .. ,,ı,, E )"" 1 "'-! -ır. J<'akat bizce bu bat ,ı. yuvarlar da. ar aıın an da on ... sağlığını ü'tünmuf•ur. vve a ye. .Şehrin diğer medeni ihtiyaç a_ 
t11cı;r llar~ı müdafaaya elverltll de- duble ıbirayı lban& mısın demeden daya.na dayana, ihüyar, kambur. di yü;ı: elH bin liraya şehrin kana- rı da ıhma! edilmiş değildir. Gü
tııu1 • Korcnt körfezine kadar de- çekerim. Yine ıde evimin yolunu <:a bir 'kadtn ayaklarını e\;rüyerek lizasyonunu yaptırmı~tn. Bu çok zel bir park, deniz kıyısınıda bir 
'tı ıo • 60 kilometredir, ar- bulurum. Amma ak'lilik bu ... O merdivenlerden doğru geliyordu. mühim iş ba~rıldı~an eonra su gazino ve şehrin batı keJlarınıda 
)llfı

1 

ctenııııır. Eter Alman - ttal· gün ağırlathm da aiırlartım. Ma. Delikanlı kadını görünce: meselesini eline a.lm"-'tır. Anlat- bir de plajı vardır. 
bj .. 1~0törllı blrllklerl tayyarelerle samıza bir iki arka.daf da geldi. b d d d B k tık\arına göre eakiden Mersinliler Bununla beraber belediye hak 

., ,t b 'k' - Nah, · u ca ı, e i. a d f . ..ı ı ı d k k "'·tı e Lam)·a • Lh1'dya istika- Onlar :birer verdi, ' en 1 1 ıtmar· iki türlü su an ayoa anırrar J, kında kulağıma bir ta tm §İ ayet 
-."il ıı·• 1 b Allah aıkına yürüyecek 'halde mi? K tı11 "e ıne\"llin ısa& l'Nıahıııa bü· !adım. Derken masanın a tı o~ h ı. Kuyu suyu, çay suyu... uyu su- lcr de fmldandı: Caddeler, so· 
"" bı a b Bu haliyle er ,.aptyı aşındırır, F '- \'k 

"'• r )'anııa te\cllı ederlereıo de- •i,.elerle doldu. O gün 'hafta ••ı ları t'emizdi. a"at ıert ı dere· kaıklar bakımsız 'kalmış .. ""~ \ ..- ,.. her s.eye burnunu sokar. Dur ba-
6

0 d d ç ~ .... ,..e &ol cenahta kalan müdafaa ı'dı·. Veresiycleri de toplamıştım. d ccler:i 40 ile ara~ın a i i. ay Hele ikinci oijr.üncü derecede 
.. ,. kalım mahkeme e ne herzeler d "' lıı~etıerı lüzumu ~alinde Atına Cebimde kendime 0 Öre çokça b suyu birçok köyler en geçtiği iç.in sokaklardan kışın aralba ile de 

.. yiyecek. Ha'k.-0 arj koca karı r ·d· H 
"- tini kaııatıııak üzere .... r- para vardı. Al'kada•lar yukanya ld ~ murdar ve. mikrop u ı ı . er ikı "C"mck kabil olmuyormu". Yazın 
"" t .,.. Y dırıltıeının ne o ugunu bilen biri 1 d ., "' " 
ltt, ~llenıtyecek \aZl)·ete düter· (8eyoilurıa) çikahm mı dediler. çıksa da ben de hafif yollu bir şu da içı.-neğe clverlş i eğildi. Fa tozdan göz gözü görmii~yormu§. 
lıtu., lıiın kanaatimize göre lca- Ben aitmek iatemedim. Israr etti- I b'l d d kat rareeiz hatk •bu suları İc;İiYor, ~ollarm bu halde !kalmasının ~ • ecza ile işi at aıta ı ~cm... e i. "" d 
\..__ t11tufacak hı&t I.amya - Pre- )er. Çarnaçar bir otomobile bin- kullanıyordu. Bu yüz en ara sıra mühim bir sebebi var: Son bir 
~ cı Bu eırada bütün mahalle halkı ki h'. ,, egıı, Laıııya ınlhH'r olmak ıdik. ver elini Hürriyet tepesi. salgın hastalı arın ucumuna uğ senede Avrupa harbi !Yüzünden 

l..._-t ı... mahkeme koridorund;ı toplan- l ı. rb · d 1 d f ı · ı b ı d' 

h · Lhad)'& hattıdır. mıza bir iki kadın da ala.hm mı,ştı. Belediye, yaptığı uzun ara tır- ye geÜrinde de yiiz 'küsur bin H-
~ -ınya • ~a,pakotı \'e)a Arkadaılardan bir Ucıemı yanı· ruyı<>f'. yÜz erce AU an verıyor u. r iman a aa ıyet aza mış. e e 1-

IHSAN BORAN cktdller. Arkadaşlardan bir c;ocuk Mit• Perin malar sonunda yakınlarda temiz raltk ckısame obmus. Bununla be-
~~l!lıw!;;;~;;.;~~~l!!!!l!ll~..i'-9.ll!!!m-9 ...... ~ ...... --ll!ll!l!!IB!l.._ ... 11911!!!!1!!!!!!!!1!9B!l!!!!llm._~!ll9!_....~.,..9!9!!~l!ml--__. 

r,l.ı '~at Niı;-Ar Hanım sinirlenmiş, bu iltl· 
Uıuınsuz bulmuştu. 

~~t l(CZban vazl!cslnl yapıyor, artık bu 
('ık btr iş de görme8ln mi? 

lı ~lı ilen yapmasın demiyorum, onun iyi 
tıu beğendiğimi söylllyorum. 

I~~· ~ır de iyi olmıyacakmış ?, .. Allah Al· 
ltt do&rusunu dUşUnUrsek Yıvetin bUtUn 

'nı onun görmesi lAzım değil mi? 
t~'\ıçın? Kezban da bu evin kızıdır. E

l'llUkerreren bunu söyledi. 
t .ı\U bu sözlcrl merhametinden söyle-

t~ t. 1'cezbanın da bu iyiliği ııUllstımal et
~ Qı~ı ntevkilnl ve vazifesini bllmeııl la-
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Yazan: Muazzez T •hsin BERl<ANO 
Kczbana &"elince, bu gibi vakalara alıtmıya 

bafladıtı için fazla tizülmemlf, ertesi gUn 
mektebe dönmUştU. 

şına 'Jılmif oluyor, klıh bir çaya veya suvo.
reye davetli oluyor, velhuıl çok defa gün. 
lerlnl evin dışında g~iriyordu. 

etınlf, medeni bir tarzda yaşamak usulleri
ni· öfrenmeğe çalışmıştı. Yaradılışında zeki 
ve uyanık olduğu için her şeyi çabuk kapı
yordu. Uattli ıc sene içinde l<'ransızca öğ
renmeğe de muvaffak oımu11tu. Yalnız mek· 
teptekf dcrıılerlc iktita etmemiş, Ali Beyin 
kendisine cep harçlığı olarnk ,·erdiği para· 
!ardan bir kısmlle hususi Fransızca d~rsleri 
almıştı. Bunu yalnız Plızile Hanım biliyor 
\'e onu teşvik ediyordu. 

Şu halde bütün bu kötü hi.ale
rin, musibet ve fela'ketlerin meı
uliyeti o jltç bıabımız1ı ilk anamı. 
za aittir. Ya (Nuh peyıamıbere) 
ne deuini.ı} O da mahut ıemiai
ni yapmaımıt ot11ydı neelimiz ke. 
~lecckıti. TUrlü belilar. dertlerle 
ufıra,rnaık da olmıyacakt1.. (T u
f an) da bu ıomiyi o•tırmıdıiı 
için ıuç)u. Rahm~tli meY\lı bir t• 
irim'izin ~ediği gibi: 

Na murat enMlimil obut bu 
yüadtn berdevam 

Kettü marufu ıarlu ala etmiyen 
tufanı m! 

lıte otuz üç aenedir bu Y<>lda 
muhakeme yürütmeği, tekmil gü. 
nahları, kuıur}arı geçımi9 devirle_ 
rin sırtına yüklemeğl adet edin· 
dik. Bundan bfr dereceye kadar 
haklıyıı. f•kat tamam.ile deiil. 

Uzun yüz ytllar ma.hkUın edil· 
diğimiz kabuslu uykudan ani bir 
;.irpcrme ile uyamp da gözlerimi
zi açınca kendimiz.i, her taTa(1 
kaV§amı~. nerede ise c;ok'üp yrkı· 
)acak harap bir binanın içinde 
buldu'k. 

ilk yapılaca1c eJ\ doğru hareket 
u~ta mühendit ve niirnulara in• 
celcmele.r yaptırmak, 'binanın en 
fula tehlikeye maruz taraflarını 
ara§hrıp bulmak. tamir işlerini sı 
raya ıok)na'k ve sonra çalışmaya 
koyulmak idi, 

Biz böyle yapmlldık. Her b ri
ıniz kendj oturduiumuz odanın 
diierlerinden evvel onarılısn .. ını 
istedik. Bu isteklerimizle bazan 
mimarları da taftrtıtlk. Ve bu yüz 
den çOk zararlar gördük. Para ve 
zaman kaylbetti}c:. 

Bence, hl!& aüre gelen tiklyet 
ler.in, 1kırıınhlrıların kaynaiını bu 
zihniyetimizde arayııp bulmak i
cap eder. Çün'kü ıon on beı sene. 
de mem4e'ketın her tarafında ba· 
~arılan i ler, akıllara hayret ve-k~ııı 'r<'krar edıyorum: Kezban da bu e\'in 

r 1 ır Ve onun burada hiç bir hususi vazi· 

İşte her hafta eve çıklıJı zaman ve bU
yUk tatiller esnasında da aık eık ıeçen bu 
gibi sahneler ve sözler onun kalbinde Nielr 
Hanıma karşı bir yabancılık uyandırmıttı. 
Bu ııebepten onun topal kalmasını bUyUk 
bir fe!Aket gibi karşılamadı. 

Vicdanın bu yeni hayatı, artık gerek g6-
rUf, rerek anlayış bakımından bir tatanbul
ludan farklı olmıyan Kezbanı pek mütees
sir ediyordu. Çok de!a FAzlle Hanımla bas 
başa verip dertleflrler. onun yaşayışını ten
kit ederler, ona acırlar, gözleri şe!katle ka
panan ana ve be.basını muaheze ederlerdi. 

- Eniştem Vıvete verdığl harçlığın yan
sı kadarını sana veriyor. Az para değildir 

bu Kezban. Ayda on lırasmı bir hocaya ver
mekle kendini fazla mahrum etmiyorsun. 
Nasıl olsa bu paraya ihtiyacın yoktur, her 
şeyin e\'den temin cdlllyor. Binaenaleyh 
l<'ransızca derslerine devam et çocuğum. 

' recck kadar çok ve muazzamdır. 
~0ktur s . 

ız zaten Vivetl sevmlyorııunuz ki ... 
~ıı () 'la başka bir me\'ZU Nıglr• Hanım. 
t" "ııtııin kızını sevip sevmemek bana a-

6lına kimse karıtnmaz. 
nu her zaman azarlıyorsunuz. 

~ /1cctanın tımarık bir kız olduğunu Is· 
t ltı 0ttını . Bazı hareketlerini tenkit cdiyo

~ır teyze sıfntıle buna hakkım var-
~ 

llıı 110
Zlerdcn sonra FAzlle Hanım odadan 

\>~ ' l<eıban da elindeki elbiseyi ütUleylp 
't Ve a rınıştı. Asıl garibi şu ki. bu mUna-

' 'd ctınasıncta odada bulunan Vicdan bir 
'-1ı.1ti:nteınış. bır ıtıı-azda bulunmamıt \'e 

bılc ctmcmlştı. 

Lisede geçirdiği seneler zarfında vukua 
gelen ll<inci vak'a, Vivetin, mektebin son 
sınıfına geldiği halde tahsilini yarıda bırak-

ması idi. Esasen pek çalışkan oltnıyan l'enç 
kız yorulduğunu ileri sürmüş, hastalık ba
hane etmiş, velhasıl m<-ktepten ı;ıkmak için 
annesılc baba&ını kandırmanın çaresini bul· 
muştu. 

Bir defa evde kaldıktan sonra da kendi· 
sini, diğer zengin arkadaşlarlle beraber. 
eğlenceye vermiş, babasına aldırmağa mu· 
vaffak olduğu hususi otomoblllle bUtUn gUn 
gezip tozmağa başlamıştı. O kadar ki, haf
ta sonlarında Kezban eve geldiği :r;aman 
çok defa onu görrplıyordu. KAh bir arktda.· 

Fakat Kezbıının en çok alfıkadar olduğu 

ve acıdığı bir kimse vursa o da. Ali Beydi. 
Son zamanlarda fazla yorulmuş ve hırpalan
mı, olduğu için sıhhati bozulmuş. zayıtıamış, 
eskisi gibi muntazam ve devam1ı bir şekilde 
çalışamaz olmuştu. 

İ~te Kczbanı hakıkaten üzen UçUncU me
sele de bu idi. 

Bunun haricinde hayatı çok mesut gün
lerle dolu idi. 'Üç sene, tam istediği gibi Ç3-

lıfmt!J, ayni zamanda kendi kendisini terhi
yc etmek fırııatını bulmuştu. Hiç belli ct
mııden. mektepteki hocalarının ve iyi aile· 
den olan arkadaşlarının hareketlerini taklit 

Fllhakika sacle ruhlu ve alayişten hoşlan
nııyan ı;-cnç kızın mektep haricindeki ömrü 
de ayni sadelll< içindc geçliği cihetle fazla 
nıaıınıfı olmuyordu. Çok defa Vicdana o
dUnç para verdiği bılc vakiydi. Bilahare ha
yatını kazanmak ıçın çalışmağa mecbur o
lacağını göz önUnde tutarak kendisini cvde
ld lUks ve debdebenin dışında. bırakmak is
tiyordu. Bunda da Fazlleyl takht ediyordu. 
0 da ayni tekilde hareket etmemiş miydi? 
Annc.<ıılc babasının öhimOnden sonra kcndi
&lni yanına çağıran kardeşinin bu tekllfıni, 

ancak onlara l'ilk olmamak \'e çalı~mağa 

devam etmek tartlle kabul ctmemlf miydi? 

(Arkua var). 

Bin senelik 'köhne ve harap bir 
evin yer.inde b:r anda her türLü 
konforu havi muhteşem bir saray 
kurmak i'mkinsızdır. Amme mü-
055eseteri için bütün ihriyaçları 
birden kıı.rtılııyaınamak, tatımin e. 
dememe1; kabahat değildir. Fa
k at mühim i,hti)'\ç)arı ihmal ede
rek göz boyacıhk, gö~teri§ yap
mak, v.a.tan.datlann sajlıldarı ba_ 
hasına beş -on ziyaretçiden takdir, 
atkı~ taplamağa katkt~ak, şahıs. 
)arı yüacltmeai gaye edinmek 
kabahattir, halta cinayettir. 

Be'l. Menıin b•ledtyuinin bu 
kötü ••.olu tu'tmamıt olduiuna ka
naat~~ 

:f azan: M. H. ZAL 

V unan payitaht nazırı B. 
Koç•ı mevkiirı ve tan•' 

dairenin pek sevkine varır bir 
adamdır. Bunu hiç sialemH. 
Bununla .,.,..,. bu aarada tan• 
dal,.yi pek dikenli bulmuı, 
chvlet meauli1etini üaerine al• 
IMk iaternemiftir. Aakeri rical. 
den mUreklcep bir kabinenin bu
ıUnkU vaaiyetin icaplarına dah. 
UJIUft olacaflnı krala ıöylemit• 
tir. 

Bununla beraber kralın doi• 
ruduı doinıya reiali;i altında 
aek•i kabine fdainde de ıarar, 
edilmemit, yeni kabinede hari• 
ciye nasırı olan eeki Yunan mıl. 
il banka11 dinktKrii B. l'üderoto 
harici1e, maliye ve iktıaat veki
letlerini de idan etmek iiaen 
bat•ekil olmuttur. 

Y unanhlar hiç ıüphe yok ki 
kahramanca davUtU1orlar. Ha· 
nl)'a heyecanh vatani yasılarda: 

•Son nefere kadar miic:adeleden» 
b.haolunur. lıte Yunanlılar bu 
.g.u aıkı aelc.,.a hakikate çevir· 
ntekı. me11uldürler. Almanlar 
laütUn acı.eli UatUnlUlderine, bU. 
tün techiutlanna, bütün manev· 
ra ve IMı.relcet kabiliyetlerine rai• 
IMn bu küçük orduyu yarama• 
llllfW, ... memitlerdir. Yunan· 
orduau vaaiyete hlkimdir. Dö· 
.U,. dövUte dütmana n1iat 
verdire verdire cenuba doj'ru 
muntuam bir tekilde çekiliyor. 
Eter harbi bir boka maçı addet
rnek ve hakem reyile pltbi, 
mailUbu aymnak mümkün ol .. 
ı.,-dı Yunan tarafını hükmen 
plip aaymak llzım &'elecekti • 
Yl.IMn atlr•i Alman aakerine 
adam adama Uetün bir aaker ol
dutunu lepat etmittir. 

Buna rainıen iatikl:tal hakkın
da parlak ümitler bailanaia ve 
mucizeler beklemeğe ihtimal 

yoktur. Neticede maddi mina 
ile zaferi Yunanlalar da beldemi. 
yor. Adım adım çekilmenin her 
haJde bir IOftU seleceldir. 

Yuaaniatancla kalNne defİfik. 
lilderinin iki Uç sün :içinde muh. 
tePf ,ek.iller almaaını vaıi1etin 
naaket ve ciddiyetine bir ali· 
met aaymak caizdir. Son dtıki
kad. muciaeler olmuına temen. 
ni etmekten ele elbette vaı seçe. 
meyiz. 

ıs ii ıs 

Doktor 

Digor ki 

Bahar Nezlesi 
Neden Üiur? 

Bahar ne&Je.lnln huıııulünde biln7e 
nln oynadığı büyük rolü toflem&.,tik. 
Bu ne&Je, en zl) ade, neffıt clarbtı, 
yanm ba,, a#nın, tiı;nıanlık.. ırlbl a
rı&alara nıU.talt olan insanlarda ha· 
•tile selmektedir. 

Nezlenin ıı;e~pleri araıı1nda baha
rın da bllyük tesiri \'udır: tik ba
har aylarında birdenbire l'&nlaaan 
blrç.ok nebatların - bllhaeısa arpa ''" 
balclay ııınıfından olan otlana çlrek 
lerl tlzerlndekl sarı toz sı-rs-acıkları
nın kuruyup bu·aya kan,:..Uı ,.e 111-

1

1 

tlclatlı Jnııanların bu havayı tenefftiıı 
etmelf'rl, bahar nedeelnln haMI olnıa- ı 

ıır ~n en mühim bir aebep olarak! 
telAkkl f'dllmektedlr. 

Onua içindir ki bu nezleye bazı ho 
kimler: (Kqru ot neıletıl) de deınlt-' 
terdir. Anlal)lh.Vor ki n•atlara aıtj' 
bir takım toılann, burun yollle, bü· 
tün ,.ücudo yabancı alblimln tcaıırt; 

)'aprnaııı tıaataltfın hasıl oh11a11nda 
belll batlı bir lmllclfr. 

Ballar ne&l•I, f .. ılah surette, nii• 
bet nöbet gelen bir nezledir. Şiddet
li burun akmtılarile beraber nefes 
darlıktan, büttin \'Ücutta fenalık, kı· 
rıldık ballerl, ba' ağrıları &ôrWebl· 
lir. Nöbet uH olunca blltUn bu aı· 
luahlar da kaybolurlar. 

Neale uaun zaman sürene burruuı 
lçladekl ince zarda afak tefek arı 
ulara liebtp olabilir. 

(Aathrne) dedlkkrl nofe. darlıt. 
baatahtı ortaya çıkmaadaa blrcok 
.eneler önce bur lnaanlarda aık •ılr 
bahar ııezJelerlnln net• darlıit baU. 
ntı lnkdtp ettıtt söriilmiftör. 

Bahar neı.lealnln teda~1alncle en P.• 

H•lr nokta: bltnyenJn Wllluclır. t-h
•a lena tealr yaptıtı anıa,tlan ya
bapcı albümlnlerde11 ppdmlf lıi~k 
llAçların kaUaa"....., Ye haata•ın 
,..,.., )'a\'af hanlara allfhnlmaaı 

bünyedelcJ ....... ıyetl laale ederek, 
Nele ı.ur llftlealnJn clefll, bu •ınıf
taa olaa dlfer haatalıklann da orta
dan laldmlmatına ) ardım eden JU· 
ffl bir ttU\I tanı Uıf!:U eder. 

Dr, Nuri ESGSD 
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TELEFONDA .Ayasofya cüsse ve ku'bbe aza- mertebe tazyik içinde tdi ki Y' 

metile, 16Us ~htişamile olduğu ,ıka- il rinden kımıldamıya mecali kalın" 
dar efsanelerile de lbiiıtün miltet· dı. içinden şeyıhıne hıtap edeı 
lerin ve asırların dili erine destan can ve gönüıd en: 

Ankara Yardım Seven:er Cemiyetine Girdim, Şu Üç 
Grupunda Çalış:yorum: Sıhhiye Deposun:la Sargı 
Hazır:amak, Dertli ... eri Dinlemek ve Propaganda 

olmuştur. - Beni bu cami içre bu ceın 
Jüs!.nyen, mabedinin açılış me. at arasında halka rüsvay etıne' 

ra-simini yaparken hakn bir gu- dedi. Biraz ~onra yanında sıpıın 
rurla: c:b.seii bir ndnm beıirdi. Kend 

- Ey Süleyman, senin mabe- sine: 
dini gölgede bırakıtıml .. dem~ti. - Biı-e adam senin derdin nt· 

I 
I 
I 

/ 
l 

i 
\~ 
j 

1 

....... 
Krep Marokenden çok zarif iki model 

lnsanrn iş Görmekle 
Canı Çıkmaz 

Bizi Çabuk Oldüren Hareket 
Değil Hareketsizliktir 

- Ay hıç gorUndüğbn yok kardc- 8nUnc geçmenin ise bir tek çaresi 1 
şım, nerelerdesin? vardır. o da muayyen prensipler da-ı 

- Sorma, sorma başıma. gelenleri.. bilinde yapılan vUcut hareketleri ... 
Hızmetçim glttl blllyorsun .. Yenl ge- Fakrıt her sabah muntazaman ya
len kız aı!cml mi acemi 1 Ben ol· nm saat vUcut hareketleri yapnıağa 
masam hiçbir iş<' yaramıyor. Nerede çok k lmsc!lfn ya \'akU ve yahut ta 
eşe d~sta gidecek vakiL. Çarşrya git .. tembelltği mUsaadc etmez. 
Oraya koş. Buraya koş .. lşten baş Evet, her sabah kalkıp, yarım sa-
ııldığım yok ki . at iğılip doğrulmak herkesin kArı ol-

- Aman sen de kardeş.. Doğrusu mıyabillr. Fakat hiç olmazsa, şu çar
bu o!UmlU dUnyada da bunlarla uğ- şıya, pazara gitmiye üşenmesek, ıre 
raşamam. Yaptığı kadar, ne yapalım. merdivenleri tırmanmak varken, a
Ona bilmediklerini öğrct«:lğim diye sansöre blnmeği Adet edinmiş olma-

1 
ı.Ic canımı çıkaramam doğı'USU sak, mantomuzu kendimiz gıyip çı- 1 Ah sevgılı bayan, blleeniz ki insa- karmak dururken, birisi yardım etse 
nın iş gormekle canı sıkılmaz. BılO.- diye herkesin gözUnlln içme bakma
kls .. Bakın ben size hayat sigorta· sak, bir toplu iğne yere düştuğü za
ları istatist!kçılcrl'lin meydana koy- man, kaldırması için hlzmetçıye ses-
fukları bir hakıkatı anlatayım : lenmesek ... 

E\•vclft insanları ıkl grupa ayırı- Bunlar göze gözükmez ve ltımseyi 
yorlar. Hakiki şişmanlar ve zahh1 da yormaz. BUtun gün karşımıza. çı
znyıflar ... Sonra onlan şoyie tarif c- kan ufak tefek, ehemmiyetsiz ha· 
diyorlar: rckctlerden yılmamalı, onlaı·dan is-

Hakiki şişmanlar, en ufak bir ha- tifadc etmeğe çalışmalıyız. 
rekct neticesi alınlarında koca koca Bu 8!llmlU dünyada, bizi da.ha ça
tcr taneleri beliren kımselerdtr. Ta- buk öldUren hareket değil, harcket
hiat bunlara, şişkoluğu. haırt.nllığı sizliktir. 
nasip kılmıştır. Zahiri zn:,'lflara ge- 1 SıhhaUcrini gUzc11lklerinden çok 
lince, bunlar da yirmi beş ile otuz sevenler, sıhhatleri namına, silzclllk
beş yaş arasında en bUyllk düşman- lerini ıııhhatlcrinden çok gözetenler, 
ıarı olan rahata du9kilnlüğe esir o- gllzelllklerl namına tembellikten ka
lanlardır. Ynvaş ya.vru, göbek salı- çınmalıdır Hem sıhhatlerini hem de 
vC'rmt'ğe ba.şlamqlardır. Bu göbeğin gilzelhklerinl arttırmış olurlar. 
hnyatıanna. kastı olduğunu ncredC'n 

- Alo, Leylü, aı; kaldı telefo
nu aç.ıımıyncaktım. 

- l\" eden? l' oksa ) ine mi bir 
da\ ete gldl~·or unuz! 

- Evet, fakat ı;izln tahmin et
tiğiniz: gibi bir davet dı•ğil, bu ye
ni tla\·ete blltUn Türk kadınları 
da\·etlldir. 

- Anladım. Bu bir haJ ır ce
miyeti ola<·ak. Kn:ılay mı. yok!<a 
Anknranuı l'ardun Se\'enler Ce
miyeti mi? 

- Ankararun Yardun :Sevenler 
Cl'ıııiyeti, gcc;en haftanın !>Onun
danberi orada aza olınek :;;erertııl 

IJcıı de kazandım. 
- Oluel, ne gibi ı:el terle mr~

gul oluyorıJunuz '! 
- O kutlar ~ok yaııılnıı, ,.e ya

pılacak işler ,·ar ki, hepsini söy
lemek Ja.ı;ıııı gelse bugiin akşama 
kadar telefon başından ayrılama
yız. Başta Büyük ~eflınlz:ln mliş
fik ~ı olduğu halıle cemiyetin 
Ankaradakl azaları beş yüzü ge~;
nıektedfr. 

İdare heyeti vatanımızın bu l'.IOn 
rUnlerde fe<;lrdlğl vıulyetln ehl
dl.'·etınl gozden k~ırmanu.,tır. 

Aylık toplantılannı şimdi her eu
marte:.l günleri fıdeta bir kongre 
halinde yapı;yor. 

- Toplantınm yeni ı..-ararları 

nedir! 

- Dalma l ardım, yurdwnuıuu 
biltiln ıstırabına koşmak. Ben he
nüz bir tek kongrede bulundwn. 
Belki filze anlatacağım ~eylerde 

bir ~ok eksiklikler ,·ardır. Buna 
rağmen yapılan ı,ıeri tılzin ,.e bü
tün ,·atandaşlarnnrzm bilmesini is
terim. 

- Tabii ılPl(ll mi! Bunları bil· 
nıek ,.e ellmh:den gelecek hf'r yar· 
dımda bulunmak hepimiz: için ,-a
tan bor<-u de~ll mldlr'l llele bu 
zamanda. •• 

- Evet, hele bu zaananda. Ba

kınız :.ize l'ardrm Se\·enler Cemi· 
yeti hakkında bildiklcrinıl anlata
yıın: Cemiyet en·eıa a kere para 
mukabilinde çamaşır, yatak ta
kımtan, gocellkler diktiriyor. 

- Bu çamaşır tan dikenlerin ~ i
ne asker kadınları oldoklannı iı;lt-

• tim. Bu doğru mudur? 

- E\·ct, doğrudur. Bu asker ka
dınlan kendi a.,kerclklerl için dik
tikleri çamaşır başına dokuz ku
rıış kazanıyorlar. Atiker kadınları
nı korumak hmıu!tunda ct-,miyetJn 
yaptığı t~kllı1t ,·e gösterdiği şef· 
kat, ~zlerden kaçacak gibi kii· 
~ük değil ... 

- Çamaıpr dikmek yalnız as
ker allelerlmı mi mahsustur? 

- Hayır, yardım twen herhan· 
gl bir vatanılaş, Ulus t>lvarındakl 
E\·kaf apartmanlannın lklnd ka· 
tıoıla toplanan Yardım Se,·enler 
Cemi~ etine mürft('aat eder. Ora
dan dlkl!J lııter. Hatti' anu eden 
orada da oturur, bir kaç. Hnat di
kiş dlkehillr. <;ünkil oradaki hl. 
odada diki' için ~um gelen her 

>ilslnlrr? Kendılcrinı tabii ağırlıkla.. 
rındıın uznklıwtıran hC'r kilo yüzde 
ki ntsbetınde hayaUarını kısaltır. ------------------~·~ı YARIN AKŞAM Yüksek de.hası, hudutsuz kabiliyeti 

1 

MEL EK't ne 2 sene içinde dünyıınm en bU-
8 yllk artistleri arasına giren: 

tstntıstik't:llcr, uzun hesaplardan 
sonra. şunu da tesbit etmişlerdir: Ha· 
kıkt şişmanların miktan ancak yüz
de ondur. Hakiki zayıflar yüzde otu
zu teşkil eder. yüzün geri kalan nlt-

• mış.ı da zAhlrt zayıflardan mUrekkep 
ı.lr. Demek ki, lnsanlann yüzde alt-ı 
nuşı vaktinden evvel ölmeğe m:ıh
kQmdur. Tabii olarnk hisselerine dliş 1 

MICKEY BROONEY 
Ve LEVVIS STONE - CECILLA PARKER 

to.rafından nefis bir surette yaratılan 

tli~ü kadar yaşamak istıyenlere ha-I 1 L K G E N ç L 1 K yatlarını korumanın yalnız iki çare· 
ı vardır: 1 
Ya mütemadi bır rısablyet, blr hırs 

halinde, veya mütemadi bir hareket 1 Neşe • zevk • Eğlence • Dans • Musiki ve sizi kahkahalarla güldU- ı 
hıılindc ya;amak... ' , rccC'k bir mevzu 

Çtinkü gerek asabiyet, gerekse hıı- ...._ ı 

•ckct ıns:ının ince v genç kalma- ~ 
ısını tenıın eder. Mütemadiyen asa-
biyete kapılmak, hırslanmak herke
sin ktırı değlldır, hu tşl herkes 11iyı- 1 
kile başaram:ız. MUtemadlyen hare· 1 

kel etmiye gelince: Bu da, her ne ~ 
'rnd3 r kolay bir iş değilse de her 
'ıoldc hırslanmaktan daha az zordur. 
ZAhırl zayıfların en mUhim dUş

'ltanlarından biri de vücut hareketle. 
inden çok erken vazgeçmiş olma
'o.rıdır. Çoğumuz JımnasUk yapmı
ya çok erken roşlar ve çok erken de 
~!hayct verirız. Ekseriya on beş ile 
yirmi beş yaş arasında . :,·ani en az 
lhtlyacımız olduğu z:ımnnlarda, ''U-ı 
cut hareketlerine ehemmiyet verlr. 
,.e evlenir evlenmez, yirmi beş ile o
tur. yaş arasında artılc bu hareket- ! 
ı rl ynpmnk!an tamamile ,•azgeçe
ı ız. Halbuki asıl bu, ve bundan son

23 Nisana. kadar Gfilmeyinlz .. BUyük heyecanlara. kapılmayınız ••. 
ÇUnkli çocuk Bayramı mUnasebetilc programını 2 .şahane filmle 

stısliyen 

L A L E 
Yarın matinelerden itibaren 

Sizl bUtUn 6mrUnilze yetecek kadar sil!dOrecek... Kalbinizin daya
nacağı kadar heyecanlandıracaktır. 

l in<·i Film: TÜRKÇE 2 inci Film: Fraııı.uca 

HERKU L Casuslar Oiyarınd~ 

r ki senelerın şu ma.hı.ıt göbek salı- ı 

,·erme hastalığı baş gosterlr. Bunun " .. ~---------------------------• 

Kahkahadan yaratılan 
hakiki bayram filmi 

Heycc·nnta at~~ıenen senenin 

en büyük A\antürü 

ı:ry ,·ardır. Ku:rlay bu ha~·ırh l' 
için otuz; tıınc diki' makinesi \·er
mı,. 

- ::'.'\c kadar I~ 1, daha ne gibi 
J~ler yapıyorlar! 

- ~'ok şeyler, LeJ·Ifırığm1, çok 
ı:eyler. Geçen cumartesi gttnkü iç
timada cemiyetten bir !:Ok gruplar 
teşkil edildi. Bu grupların ayrı ay
rı ,·u1:lfelerl ,·ar. 

yaphklannı tylce anlattığıma e
min değ-ilim. G*n cumartesi ırtin
kü bir ı;aatllk içtimadan ancak bun 
lan hatıranda tutabildim. Yeni 
şeyler öA-rendlkçe ~·ine ize telefon
da anlatırım. 

- Çok rica ederim. HeılSlnl bil

mek istiyorum. Ankara Yardım 

~e~·enler <'eml~;etlnln a7.a aidatı 

senede ne kadardır f 

Fatıh ıde maddeten' ve manen dir~ Yüzün, gözün şi.şm~ .. sen 11 

çC:~en ve çözüien Bizansı fethet- deroine deva bulacağım nnıfll' 
tiği gün Aya.Siofiyanın kuhbesme bu !lr burada kalacaxtır. Yeını; 
çı:mıış, nıabed.ın etrafındaki saray et dedi. S.pahi, ciı'b'besinin saS 
haraıbelerini ibret ve 'hayretle yenini Kelami Ağanın ba~ıl'" 
sü:z-dl....-ten sonra ş.amn meşhur öıtüverince ağa kendisini Kağ 
m .. nalarını tekrariamıştı: hane deTesill!n tenha derkenarııı· 

Bum nevbet mi zened bcr tari da buidu. Hacetini defetti. p..p· 
mi Efruyab tettini yeniledi. Sonra düşünJfl' 

PcrJcdari mi küned de karsı ye başlan\: 
- :'\le ela! 
- :ıueselA bütiin dikişleri, dl· 

kenJere ,·erip atmakla me.'gul bir 
grup ... Bu gruplar iıçer kişilik a-
1:alardırn teşekkii.1 etmiştir. Fuka
ra çocuklara el işleri ynphran bir 
grup, bu yapılan ı,ıerl sattırmak
lıı ırıe.,gul bir grup, köylert', ı·har
lara hU!msi kam;yonlarla gidip fu
kara ,.e yok uz kimseleri arayan 
bir grup ... 

- Eskiden senede her aza be' 
lira ,·eri~·ormuş. fakat bugllnttn 
çok tehlikeli vaziyeti karşısında 

azalar ııydıı bir lira. \·erme~! tek· 
lif ettiler. Blit!Jn azalar tarafın

dan memnuniyetle kabul edildi. 
Ayıla bir lira nereye gitmez ki'! 
Bir sinema paraİ;ı, bir kaç kere 
traııway <,eferl, t'ç k.ern KRılıkö
yünün güzel t1lcv ,·apurlarının nııı
lıut (IUk" kanıara<,r) bileti ... Son
ra. neticenin büyiiklü~;hpli heımıı e
din, bu Yatana, hu a<,kere, bu yok-
1\UZ.U .l aııacağı yarılmun derecesi
ni ta'San·ur edin. Ayda bir defa 
,·erilen bu tek Uranın bu eşslı: ,·a· 
tanın direklerini ı·anlle, kanlle 
..,(ıngüsti ile tutan .)lehınetçlğln, 

onun ma ... um karısının, hasta ço
cıııtunun gözlerinden fı'~kıraı·ak bir 
ı.e\ inç daklka!>ının yüreklerimize 
,·ereceği huzur Ye saadetin derece
ı;inl diışlinün ! 

- Ben riiya mı ~örüyoru!li 

1 

ka>scr anıieaut! y , I ib' .ı... t )'!l;aJ 
o.tısa esrar ı ır naya rırıı 

B~:.:n ıo::-:.:n ouııyanın tes.ım ymum. 
e~~ ... ı ..:ı.r !..-..... at ~aıuır Ki eğer 

1 
Derken kendisini Ayasobı 

j 1 "' .... er ı"Sı.anou.u aımasa.araı, l<uboesinin altında cılki yerinde 
1 &:yaseti, .,.nsaciı, ve t<.Ü.ıııirü Öıen bu' ou. Sipahiyi de yanında göriı_'1' 

Cidden fukara ,.e yokttuil olan: 
!ara itıtıyaçlannın deroceıolne gö
re ayda beş liradan yirmi liraya 
kadar cemiyet tarafından aylık ,·e
rilmektedlr. Cemiyet muhtaç has
talara da ayni Şefkatli dini \er
mi-:tır. 

- Kardeşim, ben huntan bil-
nılyordwıı. 

bızansıııar aya,..ta .ca.an be~ on ce hemen eteklerine sarıldı, bııS · 
tar.n yaa-tfu ıru aa mu-h:::.ıaza ede- nyordu: 
miyeceı\.,eraı. Ayasofya çöpıi.ığe - Bire medet, I lızıra ragtlıı· 
a .. ,.1,:.i'Ş bir pırinnlaya benziyor- dım. Aıttk eteğini elde~ konııııtlı 
du. rat n bu pır.an.aya m • .ciyeıer Bir taraftan da Yahya Efc:ıı" 
b bi yapışan tam ':I J tufey'ıı bina· vaazına devam ediyor, kalaba 1~ 
yı yı.._ n.~ı.ı. Uaha soma da ·ı ürk- dacamin!> diyordu. 
ler mabedi de~le.ıc;,c:mek 6uret.ile Halk camiden çıkıyıordu. SiP'. 
ömrünü uzatmış.araır. 'füııder de hinin eteği Kelami Ağanın ehtl 
Bızansıııar g.01 bu maoechn iç.ın- de idi. O yalvarıyordu: 
de bu.unau ... ıan zaman kendıie- - Sultanım, bunda:\ sonrtı 5' 

rıni . Mu ana en ya.ıc;ın zanneder- ı nin eteğini elimden bırak'11111~1 

lerdı, sana .kul ve kurban olurum. )...il· 
Aııaha giden y.olların en yakı-' !eyle beni bermurad eti 

nının Ayasofyadan geçt.ğine ina.1 S:pahi ise: 
- lleı>l'll bu kotlar değil, hakın 

daha neler ,·ar: Cemiyetin muh
t~ kimselerin derdini dinlemek i
çin de ayrı bir grnpu \·ar. Bu gru
lla mllraeaat edenler dertlerini 
grupt.akl aı.alara anlatırlar. ::lon
ra bu dertler azalar tarafından 

heyete bildirilir. Gerek resmi dai
relerde, gl'rek hu"usi müe..se.<,ekrde 
<'erİ1lyet dertıllerln dertlerini ta
kip eder, neticesini dert ı;ahiple

rine bltdlrlr. 

- A karde.şlnı, bu bir tek Ura-
Ben 

nırlardı. - Ben 6enin dediğin ad~rf 

1 

:Vtabcdin altın topu, top kandi.- değilim. Bre adam, var bizi tel' 
li, yerliyen direği, el dambaeı ve di halr,nize bırak ... diyordu. P 
Hızır ıköı:clerı bınbtr efsaneye ana kat Kelami Ağa ökse g'bi yöP1 

- Aman ne kotlar iyi <;ey hu, 
kardeşim: .. 

- Bu (~i) den c:ok dalıa faz.la 
bir şey Leyi&., neticede o dert ııa
hlplcrJnln sıwlnıılnl "8.&detlnl dii
ızün ! Fakat daha bitmedi. G~en 
pazartesi günündl'n ha~lffarak ' 
her gün hususi hlr ofobü<>, l'eul
ı:>ehlr Halk Partf.,l e,·inin önünden 
t>abalıleJlıı saat dokuz buçuktu kol 
kryor. Azalorılan, lıa.ttı\ aza ol· 
auyan ba,·anları'lan 1 th·enlerl ken 
di seçecekleri dine giire, hftftada 
bir ;\"&but iki giın o..."keri sıhhiye 

depolarına ta.'"'or. Bavanlar ora
da askere !iar~ bezleri, panıııman 
pamukları, komprime ll~lar 'e 
ampnlln hazırtıvorlar. ~onra on
ları ayn ııvrı paketler yaınp depo 
edfvorlar. Dfüıünün bu . uretlf'l er
kekle,.lml:rn ne dert';(·e faydalı bir 
yarıhmlsrı oluyor. 

Akıtanı frııtü saat he5te a:rnl oto
büs bu·anları te.krar şehre getiri
yor, erteısl ıı;ünli avnl ,·azlfevl baş
ka bir kadm ıtnıpu ~·ine tekrar e
ılly·or. Blitün bu ı.aydı~ım 'e\lerle 
remh·etın hlı.metl tamam otmu,. 

J7lm<ll telefonunu bitirin<·~ hemen 
postahaneye koşar, Ankara~·a Yar
dıın Sevenler cemı~·etıne hu tek 
lirayı gönderirim. Her ay da Yer
meyi taahhüt elliYorum. 

- Teşekkür ederiın LC\·lfı.cı~ın1, 

bunu ~·alnız ı.lzden değil, kudreti 
olan, kalplerinde şefkat Ye in'l:ıni
yet ka;\·naj'tı Ja,a;rnn hlitiin oku
l uı·ularımdım da l<1th orum. Dü
~llnUn blnler<'e ,.e hlnler<'e vatan
daAlarım (Vatan) da lfU ııatırları 

okurken <'ıt'mh·etımlzln en All h ls
lerlle kendllerlnJn de yüksek duy
gıılarr bir arada kaynayacak \e 
emmim ~·üreklerl çarparak evlnç
le hu yardıma ko11aı•aklardır. 

- Ona hfç ıtbı>hem ,·ok.. Sl1; 
l'ardmı Sevenler Cenıh·etlnin han
gi kısmına dahll!!lniz ! 

- Ben al\keri tııhhlye depola
rınılıı lla~ ,.e pansıman, tıargı ba
zırlamı~·a, dertlllt!rin derdini dln
lemh·e ve propaganda kısınma da
hilim. 

- O, maşallah ,·a:dfenlz:e pro
paganda kısmından ba':'lııdınız. teb
rik ~derim. 

- T~ekkiir ederim. Fakat bu
nu bir pl"opa~anda olarak ;1·apın:
'orw11. Yirmi senelik ,-atan ayrı· 
lığının kalbimde doldunıtm.., bir 
balon gibi lşlrdltf Turk olmak 
gnrurundan toplanan minnet Ye 
ıt;:ııran borçlarım ödemek b;tiyo· 
rııın Bu saadetin dertnllilnl an-

zannetme,·in. t'llk 'atandan uzak ya,aınak ıs-

- Anıan Allah aşkına anlat kar- tıralıım ~ekmiş insanlar hisseder. 
d~lm. Tafsil.Atını dinledikçe hay- Giin aydın Lr;\·ıa. O (tek 1lr1'))ı 
retler içinde kalıyorwn. Len ı;n gi>nılerin. Rica eılh·orum. 

- Leyliı<'ığan. cemiyetin bütün Rebia T. Bıt!fOk~u 

( Şundan Bundan ) '--------
Miknahslı Mayı n 

Bu harpte, ilk kullanıldığı ,.akit edC<'eklerinl haber , ·erdiler, lngllt&o 
bir çok kimseler, hunun yeni «Gizli renin muhteııırl lı.tllilsma lıMkr ı

ı;llUıı> lardan biri olduğunu zannetti. nandırmak l~ln bir çok ııglzll t;llAhı> 

Fakat Edlnburg ünl,·r.rıslt-OSI dekanı lardan bahsettiler. 
ve dünJ'&('a tanınnulJ maden miihen· Buna ra~men, İngiliz: milleti kork
dlı+i Thoma.'I Holland'a göre, mlkna- madr ,.e korkmuyor. Çiinkii bu gizli 
tısh mayin, 1908 de maJOm idi. sUA.hlımn gizil olmadrğrnı biliyor. 

"Gizli Silahlar .. Gizli 
Değildir! 

BugUnkü harpte Obkerler kadar ı;f. 
,·merde tt'hllkt'J'O mııru:ı bulunuyor. 
Fakat, arada bir fark ,·ar: Alikerler, 
hlicunılara karşı ko~·mak mecburiye
tindedir. Halbuki sh11ler ekM!rlyetle, 
ku"'·eı ınf'ınevlyelerl, ruhları lizerln
de yapılan teıahürlt"re maruzdur. 
Sözün açık('ası: 8h1ller; korkuya mn 
ka,·eınet etmek, korkuyu yenmek :ı.a· 
ruretindc<llr. 

Umacılar 
Almanlar, lngllh: milletinin muka

' emetinl kırmak için bir ~k uma-

Ölüm Şuaı 
Frofeııör A • .M. Lov'un fikri.ne cö

re, «Ölüm şuaı», «)Ukrop harbi», 
«Zehirli ~ları. 'e huna benzer 
«Glt:ll ııUılhı> lar hiç bir ilmi kıymeti 
olmıyan butyatardır. 

Almanyanın böyle bir gidi sllihı 
olsaydı, hiç şüphesiz Dünkerkte kul
lanırdr. Hakikaten orada, hemen he
men bütün İngiliz ordmıu imha edil
mek tehllka.lne maruz bulunuyordu. 

İngilizler, cöfüm şuan, «ainlr gazm 
,-e buna ben1:er ~yler l~ln uyknlannı 
kaybetmiyorlar. Pek ıilA. biliyorlar 
ki, llglzll sllAh1> tehdltlt'rl, korku \'e 
Klnlr harbi blöften başka bir ,y de
ğlMlr. 

<'ılar kullandılar. Bunların çoğu, um- k 1 k 
dukları tesiri yaıımadı \'C ortadan Ameri a, Alim er Mer ezi 
ka:fboldu. ı~akat bir tanesi, harhin Amerikan gaı.eteJerlnln yazdıklan
zuhurundanberl muhtelif ,·eııllelerle ll\ göre, geçrn harpten sonra Anıe 
kendinden bahsettırl~·or bu umacı rlka dünya ilim adamlarının merkr 
«Gidi sllClhı> tır. zi olmuştur. Alfm, edtıı, ı:ııır, rcs-

Alman propagandacrlan, İngiliz ı sam, artl!lt gibi tılr !,'-Ok maruf ZHn 
mllletinl, bu «gizli 1>1!!1hı> larlıı lıııha Amerika.ya ~ erlcşmlşlerdir. 

olmuştur. mı~tı. N:hayet -sipahi bağır.dı: 
Ak Şem.:ıeddinjn oğlu Hamdi ,- Etegyimi ıbırak ... 

~,, 

Çelebi, unutma ha~taıığına tutul- Kur~ulamaymca Kelami Ag t 

lııuŞtu. Karşıİaştığı ıdoı.Uarmm se. eteğinde perger gibi çevirfll~ 
lamlannı reddederken kullanaca. başladı. Ağanın ıbaşını yar.dı. 
ğı cünıleleri bile elindeki bir ka.- mur kürkü de parçalandı. Ce:11~' 
ğıda yazarak ısokağa çıkar. kend;- araya girdi. Bunları ayırdı. F~1 sine aelıim verenlere kağıdına Kelami Ağa sipahiyi bir go 
baklıktan .fonra: sibi takip ediyor, ondan ayrıl~ 

- Ve aleykümüsselaml derdi. yor. fırsat düştükçe yalvarıyor., 
Kendisini, Ayasofyamn altın Nihnyct sipahi Kelami Ağayıı 0 , 

topu altına getirdiler. Yedi gün le bir kötek çekti -ki.. görc:ıı tıı 
ıab4h .. n_~mazı ·~rldı, yed~er tan.e elinden zor kurtardılar. SiPd• 
kaı a uzum yeclı. Hafızasında. hiı· ı bun-dan sonra Ayasofya nıe). 
yü'k lbir inkişaf görüldü. Bundan nmdaki bozahanelerden bir'İ~11 

·ı eonra Yueuf ve Zetihasını yazmı· 1 girdi. Kelami Ağa <la arkasın , 
ya hnşladı, yedi ayda ıbitirdi. ı daldı. Sipahi Iahaırle çekerek b$ 

1 

«Kıyafetname~ yi de bu •topun 

1 

dırmadı. Oturdu. Biraz ke ~1 
altında yazdığı .söyleniyor. ekmels. yedi. Sonra. 6okağa ç~ b' 

Top kandil efsanelerinin en Kelami Ağa da kendisini ta 'ıı 
güzeli Evliya Çelebinin naklettiği 1 başladı. Soğukçe~c arka5111

0 
Kelami Ağa hikayesidir: Kelamı bir ıdaracık sokağa cıapmış~r; 

1 Ağa Kanuni Sultan Süleymanın Bu karanlık ve tenha yerde ,..e 1 
I üzengi ağalarındandır. Yüz elli mi Ağa Sipahinin ayağına kal' 
sene yaşamı~ır. Bu ağanın anlat. narak yalvardı: b' 
tığına göre, Yavuz Sultan Selim - Al:n.anl Hazret, Peygatıl 
zamanında İ~tanbulda müthiş lbir aşkına olsun beni bermural e~1,( 
kolera aalgmı olmuştur. Şehrin Sipahi ağasının .gÜT bı.:r b' 
her kapısından gün·de 3 lbin cena. altında ıbir tebessüm çizgısı 
ze çrkmıya başlamıştı. Padişah lirdi: 1'şl' 
Üç gün tellallar bağırtarak bütün - Gerçi sen sadık ıbir [ışı fil 
~ehir hatkını Ayaso:fyaya davet amma çi.ysin. Bir kaç kere t~ 
etmi~tir. Bir Kadir gecesi idi. Ca- be için ısa na dokundum. A "f 
mide .tn.m 5 7 ıbin ıkiş.i toplanmıııtı, yine benden yüz çevirme.elin· l ", 
Dua edilecekti. Daha evvel de bir itikat ile eteğ~mdcn ayrı ~e 
Kanu:ninin 6Üt kardC§i Şeyh Yah. dın. Şimdi 11eni bir :yere götll rıl 
ya Efendi vaazedecekti. ceği;:n. İçeri girince aelaın .~ e ı:ı• 

Hadisenin sonunu Çelebimiz- ıbekliyec:el..."'Sin. Sana bir kf0~~, 
den dinliyelim: kıı>.k gün çile çektirecekler. ~ e 

«Ayasofya adam deryası ol- sen oradakilerin işlerine kall~~t 
mu~. Omuz omuzu sökmez ol- karışmıyacaksın. Asla dünY11 

11 
du .. Ayak basacak yer kalmadı. lamı $Öyle:miye<:ek$jn: Göre .;ı 
Kelami Ağa da bu kalabalığın ayinci <!evran ne aurct gÖstc:fd,, 
önün<İe ve -içinde idi. Ap'tes.t boz- Son1a dar ve karanlık Y0 . p 
ma ihtiyacını d~mıya ba§ladı. ilerlediler. Karanlık köşeıdc:kdıı 

- Bire hay! .. Cvledeil Halim ve eid:ı'.ıeli bir kapının önünde: P 
nice •olur~ diye hayr.ete düştü. dular. Sipahi kapıyı çaldı. 1'~ ş 
Sıkıntısından vücudü fiske fi.s1ce çirkin ve zebani gibi bir şıP0, 
kabardı. iki. üç defa ayağa kalkıp açtı. Ve Kela~i Ağanın.k?l.u~rı) 
etrafına bakttk.tan soma yine tutunca onu ıbır el,,a grbı K) 
oturdu. Bu adam deryasını yarıp fırlattı.> (Sonu Yan':.\ıJ 
dı§arı çıklm1ya imkan yoktu. Ol İbrahim Hakkı KON~ 

~ 
,~-----------------------· Yaman Babjnın D ~dikler:: 

Yaz ık Kiraları 
Köşk ·sahibi gebe kalmış ihtikarın piçinden 
Bu ne derttir, ne muamma, hiç çıkılmaz içinden 
Bak zamana, suratına bakılmayan o köşkler. 
Kadın gibi, cebi dolu bir ahmağa göz eyler! 
Sürmek idi kasdim benim yaz gününde sefayı 
Ev ne haşa, çadır bulmanı, çekmekteyim cefayı 
Maltepenin bir ahırı hatır için yiiz lira 
Haddin varsa mesirede git kendine yer ara 
Razı oldum horoz gibi kümeslere girmeğe 
O da yoktur! ne tahammül kirasını vermeğe 
Pılı pırtı sırtta kaldı, kes çağırmaz «gel diye> 
Ev diyorum. bol nasihat: Sür eşeği Niğdeyc 
Kime bilmem bu halimi anlatayım, hak için, 
insan mıyım, değil ıniyiın, mizan bulmam fark içll'I 
(Baba) çoktan razı oldu, ahır, çöplük yerine 
Eşya sırtta. yok acıyan, buram buranı terine 
Bozuk mudur acep aram Allah ile bilemem ... 
Ahıra girip bir «Oooh» diye akan terim silenıeıtı 

YAMAN SAB~ 
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ACI BiR KAYIP 

l'd Orgcnernl K&zım Orıbayın va· 
l clcri Bnyan Fıtnnt Otbay vefat 
~tıni11~ir. Cenazesi bugün saat 16 
da .Ntşanta ında Valikonağı cad
d csınde Küçük Palas aparumanın. 
ır:ın ~~l.dırılarak T eovikiyc cami· 
• c ıxındi vaktinde namazı kı· 
ur-<".• 'a 'l • k<L • '' n onra a. en ma ıgcresı· 
tı f\ ncdılcccktir. 
h 1 •ıaume ealihatı nisvandan 
ı..tYır sever muhadderatdan idi. 
r: cbd'3'ine rahmet diler ve ailesi· 
.c eyanı taziyet qyler.iz. 
ç 1Merhumenin arzusu veçhile 
ne cnk ı:;önderilmemesi rica olu· 

Ur, 

s * tn. landard Ovil kumpanyası 
ıa ll•t-.ıri eski Şehir meclisi i.za
tr tından Mustafa Yahya Uri öl· 
"""'

8
• Krıracaahmct ~wbr.idtanına 

wrnül~t" 

~ 
1'\.1.r~~v~.et Dcmiry.ollara umum 
tf'ftj uru B. Cemal Hidayet bazı 

?lerde bulunmak üzere lzmi-r,. o,.._. 
" •uııştir. 

~\.''" MUHABERE: ---------
Zara do. Ça1c-rı tuzla~ında Ba-

yan Nedime Evciye: Kim kimin· 
le evlenmeli müsabakasına işti
rak jçin gönderdiğiniz mektubun 
zarfında, bulunması İcap eden 
kuponlar çıkmadı. Bu vaziyette 
müsabakaya iştirak eti.niş addo
lunamıyacağınızdan kuponların 
süratle gönderilmesi lazımdır. * Bunıada Setbaşında B. 
Nazmi Türker: Gönderilen zarf
tan yalnız kuponlar çıktı. Mü
sabaka listesinin de süratle gön
derilmesini bildiririz. * An'knrada Cebecide maliye 
memurlarından B. Fehmi Akdo
ğana: Müsabakamıza i~tirak 
edenler pek çoktur. Tasnifin 
bir günde ikmali ıkabil olursa 
netice mayısın ikinci veya üçün
cü günü bildirilecektir. 

* ALENİ TEŞEKKtlR- Ebedi gay-
bubetinden derin acı duyduğumuz es
ki Maarif Nazırlarından ZUhtU Pa
~a mahdumu Rlfat ZUhtünUn cenaze 
merasimine iştirak etmek IQtfunda 
bulunan ve sair suretle elemlerimizi 
paylaşan zevata bUtUn kalbimizle 
minnet ve şUkrnnlarımızı arzederiz. 

l\lüte,e.Hanm hacana~ı: Gönen 
İnhisarlar anıkatı tlısan Clki.i, 
\e e-;;ı İ!>met t lkli. 

B. Millet Mec~isinde 
Bazı Kanunlar Kabul, Bazı Layiha
ların Birinci Müzakeresi Yapıldı 
~ ltt ?.tkara, 21 (A.A.) - BllyUk MO· j tarın tn.sdlklne alt tAylhaların bl· 

t>e.,.lc CCllsi bugUnkU toplantısında 

1 

ıinci müzakerelerini yaparak las
'l'eıt t Demıryolları ve Limanları vip elmi~lr. 
?'rn ~Ut Eandığı hakkındaki kanunla- Meclis, cuma gUnU toplanacaktır. 
ıı.ıı 

1 
atı maddelerini değiştiren ka· 

it~~ Türkiye - Irak arasındaki ve- Yugoslavyadaki 
"e r l?lukavclenameslnln tasdikini H . . 
tcl'f~tcıu l!IUba.yları heyetine mahsus a f lCJye 
taııu kanununun ı ıncı maMeslnln 1'M } 
lııu ine att kıınun ınylhalaı·ını ke.- ıuemur arı:nız 

M etrnıştır. Ankara, 21 (A.A.) - Hariciye ve-

Brest Litovsl<i 
Havası 

(Ba.\'ı ı incide) * 
denberi evlerinden çıkmayan 
birkaç eski Karadağ ailesine mu 
vakkat bir zaman için gUn gö
rüneeeklir. 

En yüklü hesap puslasını İ
talya hazırlıyor. ftalyanlar işi 
henüz açığa vurmağa cesaret 
etmemişlerdir. Fakat Dalmac;
yadaki İtalyanlar vasıtasilc ilk 
gürültüleri koparmakla meşgul 
dtirkr. 

Bugün için bu miras ka\•ga
sının pek ileri varmasına imkan 
yoktur. Almanya ne derse ola
caktır. İtalya, Yunanistan ve 
İngiltere tarafından evire çevi
re mağlup edildikten ve her ta
rafta Almanlar tarafından kur
tarıldıktan sonra müsavi bir 
söz sahibi olmak iddiasında 
bile bulunamıyor. 

Almanya, şimdilik miras kav. 
e.asını yatıştırmak taraftarıdır. 
Sıra mirası taksim etmeğe ge
lince bütün bu sahalarda Al
manlar bulunduğunu hatırhya
cak ve bizzat arslan payını ala
rak Adriyatik'e inecektir. Onun 
elinde de Avusturyanın varisi 
olmak yolunda bir miras höc
ceti vardır. Zaten diğer bütün 
mihver hükumetleri, Almanya. 
dan yılan ve onun eline bakan 
bendelerdir. Onların varı yoğu 
da Almanyanın demektir. 

Fakat bütün bu beylik, bir 
günlük beylik demektir. Yugos
lavlar ayni tecrübeyi de bundan 
evvel de büyük bir sabır ve ta
hammülle geçirmişlerdir. 

Başlarına gelen akibetin so
nuna ermesini ve istiklal müca
delelerinin mükafatma kavuş
mağı yine tam bir imanla bek
\iyeceklerdir. 

A hmet Emin YALMAN 

Elen Kabinesi 
(B"9ı 1 incide) *=* 

Ari!!tid Demetratos: Ziraat, iş 
ve kooperatifler nazırı, 

Kostos Maniadaki.a: Dahiliye 
ve milli emniyet nazırı, 

Sekeris: Maarif ve muvakka
ten Adliye nazırı, 

~travos T espanides: Deniz tı
caret nazırı. 

Yeni kabine der'hal toplanmış-

?.2 - 4 - 941 

Telgraf, Telefon ve Ajans : Ha·be.rleri ~ D 
Fransada 

Hükumete Muhalif 
Be!ed·y :J Meclisleri 
Viohy, 21 (A.A.) - Am;ral 

Darlan, dahiliye nazırı sıfatile 22 
belediye mecliaini fcshetm~tir. 
Bunlardan bir k~mı vazifelerini 
layıkile ifa edememiş, diğerleri 
ise devlet ve hükumete mu-halif 
bir vaziyet almı~tır. Bu bapta ye. 
ni bir karar alın'ıncıya 'kadar i le. 
re bakmak üzere hı.ısusi kQ-;nite
ler teşkil olunmuştur. 

B. Matsuoka 
Tokyoya Döndü 

B. Matsuoka 
cSEYAHATİM, 0ÇL0 PAKTA 
YENİ BiR H AYA T VERDi» 

DİYOR 
H1slnking, 21 (A.A.) - Japon ha· 

rlclye nazın Matsuoka dUn öğle U
zer! tayyare ile Dalren'e gelmiştir. 
Matsuoka bu ıa.bah yine tayyare ile 
Tokyoya hareket etmiştir. Nazırın 

bu akşam Tokyoya muvasalatı bek
lenmektedir. 

* Tokyo, 21 (A:.A.) - D. :-\, B. n-
jansı bildiriyor: 
Mıınçurlden Donıei ajıınsına. bil

dirildiğine göre, Japon hariciye na
zın Matsuoka Sovyet - Japon paktı 
mescles!nin hiç beltlenmcdik blr şe
ktlde ortaya çıktığını söylemiştir: 

Matsuoka bu husustaki beyanatın 
da ~yle demiştir: 

Moskovadnn geı;erken gördllğUm 

haraı-etll hUsnli kabulden dolayı Sta
lln ile Molotofa teşekkUrleriml bil
dirdiğim ~ırada böyle bir pakt akdi 
mevzuu bahis oldu. Seyahatım Uçtu 
pakta yeni bir hayat safhası verdi 
ve tam bir mu\•affakıyetle letevvUç 
etti. 

Japonlar İki Müh:m Liman 
Zapt ettiler 

Ankara - lstanbul Hattına 
Bir Yolcu Treni İlave Edildi 

Ankara, 21 (A.A.) - 1·okııların ~oğalnııı~ı miina .. ebetile 2:! ni
ıııtıHlan itibaren .\ııkııra - ı .. ıunbul uraıoındu hlr yolcu trC'ııi ili.I\ c 
cılllıni~tir. 

Bu tren U,'!5 te llaydar1111,aılıın kalkacak 'e 6,6G te Ankura •a 
gl"lecektır. Bu trenin yokuları isterlerse Eski,ehlrden Jznüre \e n· 

karudan ge«:erek şarka gldebllec·eklerdlr. 2S Nı .. andan ltlhar<'n de her 
gUn hlr tren Ankaraılan 13 tla kalkacak \ 'O ;,1~ ıe l tanbula ,,.. 
racaktır. 

Hindistanda Amer·ka - Kanada 
Çarpışmalar Oldu Yeniden Anlaştılar 
Ahmeta'bad _ Hindistan, 2 ı Ottava, 21 lA.A.) - Amerika Bir. 

(A.A.) - Burada bir kargaşahk leşlk devletlcrlle Kanada araaında i· 
olmu~ ve poli~ dün 1lÜmayi!}çi ki memleket kaynaklarından müda
kafilceinc ateş etmi§"tir. 'Bir lkişi faa hedeflerine uygun surette daha 

öhnü"', dört kışi yar.alanını~ ve l lyl bir surette istltade olunması mak 
400 ki:siden faz.la da tevkif edil- sadne aktcdllen yeni anla.;ıma, Otta
miştir. - 1 vnda Kanadanın mühimmat istihsali 

Son haberlere göre, cuma günü ile rn~gul mahfillerinde harareUe 
müslümanlarla mecusilcr arasında ke.rşı!anmıştır. 
vukubulan çarpışmada 56 kişi Kanada mühimmat nazırı Hove, 
ötmü ve 304 k.işı yaralanmıştır. demiştir ki : 

--u----

Kaçanik 
Bu anlaşma neticesinde, Kanada 

Amerika Birleşik devletlerinden sa-

faknt ba,ka maddeler vermek surı•l 
tın alacağı malzemeyi para ile değil, 

(BM,ı l Jll<.'lde) /§/ tile lideyl'Cektlr. Harp malzemesi mil 
doğru sevketmenin yolunu bul- 1 bııdelcsl hakkındaki programın tam 
maktadırlar. Bu suretle Alman- tafsil!itı hcnliz tesblt edilmiş değil
l11r öıü ve yaratı olmak üzr.re bir dir. Fakat Kanadanm Amertkn Blr

çok ;ı;ayiııt vermektedirler. !eşik devletlerine faydalı bir taı·zda 
Son günlerde cereyan eden verebileceği bir çok maddeler ,•ardır. 

muharebelere ait bazı malumat Ezcümle alUminyum, kimya maddf'· 
şimdi elimize gelm~ bulunuyor. lerl, kUçUk vapurlar, tüfek namlula
Bu haberlerden anlaşıldığına gö. n, ~lnko ve daha başka madenler, 
re, Aımanıar mütareKeden evvel- bunlar arasındadır. 

Viyanada Neler 
Konuşuluyor 

ki beş gün zarfında yalnız Kaça· 1 
nik bogazında 21. j tanK. kaybet- ! 
mı§ıerdır. Buniarın 1 tfL si tama
men tahrip edılmiş, 41 i haııara 
uğratıımı,ı;tır. Atmanlar burada 
9.500 öıü ve hır misli fazla ya
ralı vermişlerdir. Ayni mıntaka· 
da yapılan hava hareKatında üç 
gün nrfında yerdeki müdafı:ıa 

Şıınghay, 21 ( A.A.) - Bir Japon · f _ _] 18 <.:.t k . . vıısıtaları .tara ınaan ~ u n 
resnıı tebllğı, Şanghaym cenubunda . d.. .. .. .. r· 

(Bafı J incide) ** 
zeriııe, Homa hlikümetiııln Dalmaç
yn sahilleri UstUnde yirmi sene n•· 
\'elkl tıılcplerlni yenlleyeceğlnden 

şUphe cdılmcmektcdlr. lkl mtıhlm liman olan Nlnopo ve Ven ta.D'~~esı Ufurumwş ur .. 
Uıger taraltan eıde edılen ha. 

ispanya 

Yeni Kararlar 
Arifesinde nıi? 

Maclrld. 21 < A.A ) - Reuter: 
Phnlange naşiri efk!n Arrıba ga

zetesi, son knbıne içtlmnını mRtea
kıp neşredilen resmi tt'bllğ hakkındı> 
mUtalAtı. yUrl\tUrken İspanyanın sl
yosı mUhlm kararlar nlmak meebu
rlyetlnd kaldığı dığer bazı zaman· 
larda neşredllmt"' bulunan resmt teb
liğleri dt> hatırlatmaktadır. Bu ga
zete, sendikalist ve mllllyetpen·e:
İsp:.ınyanın gerek harl<'l gerek dahi· 
11 siyasete mUtea111k kararlar alaca
ğı zaman daima cölUlerinin sesini ve 
arzusunu> dinlıyt'rck hareket etmesi 
lıtzım geldltlnl kaydetmekte ve şun
lan HA.ve eylemektedir: 
Mukadderntımızın bizi bağlamı~ 

bulunduğu harici siyaset hakkındıı 

yabancıların ileri sUrC'ceğl mfitalO.a· 
lar nnzan dikkate alınmamalıdır. 

Libyada: 

Şarki Afrikaidan Getirilen 
Tayyareler Üstünlüğü 

Ele Aldı 

Habeşistan da 

Desiyenin Düşmesi 
Yakın 

IJ()ndra, 21 (A.A.) - Reutcr 
ajansı bildiriyor: 

tal'f!ıecııs, Türkiye llc Belı:lka, Bul- kliletl tarafından yapılan bir fıtllA· 
ı..,.1 tan, Ftnlnnda, Holandıı. lsvcç,, ma cevaben Eelp-ad bUyUk elçlmlzle 
ıı1ı1 ı:re tıcaret ve tediye mUddetıeri· ı bUtUn bUyUk elçilik erktl.nının \'C 

el\ 1~lllınıısını vo lsvlçre, Flnlan- ÜskUp başkonsolosu ile keza bUtUn 
• t~ caret ve tediye anlaşmalarUe 25 I konsolosluk memurlarının, ailelerlle 
tıu~uz 040 tarihli TUrk • Alman tbırlikte, sıhhatte oldukları Almanya 

anl8'J1laııına mütedair nota· hb'JclmeU tarafından blldlnınu.tir. 

şo,·'un Japon kuvvetleri tarafından L l •. A ' 1 500 b ' . . . . uer ere gore ıman ar ın 
tır. işgal cdlldlğını bıldırrnektedlr. Bu .1 7c. 0 b' d t ı. • d" . , . . . i ı c J ın arasın a anının e ı-A tına Başpı skoposunun suretle .bUtUn Çın aalııllerınde Çun- len buradaki kuvvetlerini, müta-

Uj Nemzet gazetesi, sıılli.hiyetlar 

İtalyan mahfillerlnın nolttal nazannı 
bildirirken muhtehf devletler tarafın. 
dan yapılan askeri işgaller hududu· 
nun, kall hudutları t~kll etmemekle 
beraber mAnld:ır olabllecet;Ini kay
devlcmektedlr. 

lngiliz· kara hareketlerinin e
hemmiyeti azaltılmamakla be
raber, Libya vaziyetinin fazla 
lngiliz tayyarelerinin kullanıl
makta olması sayesinde iyileşti
ği intıbaı vardır. Filhakika şar
ki Afrikadaki düşman mukave
meti hemen hemen tamamile 
kırılmı~ olduğundan bir çok 1n
giliz tayyaresinin oradan Lib
yaya hareket sahasına getirile
rek kullanılması mümkün ol
muştur. Almanlar, zayıf düşen 
hava kuvvetlerimizin karşısın
da tarakkiler kavdedebilmişler
di. Fakat şimdi orta şark İngi
liz hnva kuvvetleri kumandanı 
L-0ngmoro, Şarki Afrikadan ta~ 
yareler avırrp Libya cephesine 
getirebildiğindcn vaziyet defüc. 
miştir. !11giliz ve Avustralya 
ta~~are kuvvetleri Alman ve 
İtalyan hnva kuvvetlerine öyle 
müessir mukabelede bulunmıya 
başlamıslardır ki, mihverin ka
m kuvvetleri müdafaaya çekil
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Futbol Gruµ 
"c~nkar.a, 21 (A.A.) - Bize 
~en malumata ıgörc, fut'bol 
2) . bir.incilik müsabakalarına 
de ~n pazar günü üç merkez· 

--.lanılacaktır • 
~ Bahkesir olan grupa: 

A..rd 1ıkesir, Manisa, T ekirdağı, 
>\ıtkıln, ~ursa, Bilecik, Kocaelı, 

arclı. 

~erltczi Samsun olan grupa: 
l'~kaın'!\ın, Giresun, Sıvas, Bolu, 

l 1at, ,? rıı.bzon, Sinop, Can kırı. 
a er~ · • Ad ezı Adana olan grupa: 

ana, Hatay, Elazığ, Kayseri, 

l'tablusa Giden Bir Petrol 

l..o Ge1niai Batırıldı 

j'e 
1
,tdra, 21 (A.A.) - Bahri

tiı;· eıaretinin bu sabah neşret 
~1 tebr ~. L' ıg. 

Yap~~Yadaki düşman ordusuna 
~a~ lnakta olan nakliyata yeni 
te.r:la~ verdirilmiştir. Trablus
llet a &'itmekte olan bir düşman 
lı"' l'Q} gemisi Telrarch denizal-

"'tl~ t 
arafından batırılmıştır. 

to * ~· lldra, 21 (A.A.) - Libya. 
~l\ 1 

lllihver kuvvetlerine ben
bat, 11akledcn petrol gemisini 
lotı. tan Tetrarch denizaltısı Tri. 
~tıı sınıfından en son İngiliz 
l\~altılanndan biridir. Tet-
hı geçen haziranda Norve-

tal\:ı cenup sahilleri açıklarında 
le ti al'rıilc malzeme ve yiyccek
tlU~~u sekiz bin tonilatoluk bir 
l'a( tan nakliye vapuru batıra 
1090 eınaytız etmişti. Tctrarch, 
t ltCJtoni~atoluktur. Ve 10 tor-

\'anııc mücehhezdir. 

H t b 
. king- hhkumet.inin elinde. tek blr li· . .ıı_ ,_,_1 1 k ·· l 

t e esı man Jcalm~. Bu 1 mıııı da Fufov- r~c-uen son~ ııza tma · şoy e 
Atina, 21 (A.A.) - Atına ajansı d\ır Japo 1 ç· bl k bö 1 dursun, kendı ıkıtafarını Macar ve 

Birinci:ikleri 
bildl:tyor: cc bilylik bir nlsbet <lnhlllndc kU\'• uıtgar m. er erıy e tep. ıl e e• l 

, n ar, ın a o asını y c- B k l 1 d · d 

•tına Ba,.piskonosu pnsknlyıı mil- . . mcdıklerı verlerde venı kıtalar 
"' T •• • \'el\endlı-eceklerını Umıt edıyorlar. . ., . ' "' 

nasebetlle orduya hıtabcn nevrettiğl Çinlilerin sahillerde müdafaada bu- getı.rm~k suretıy~e nrttıl'mak mec· 

Denizli, Antalya, Malatya, İapar. 
la, Mara~. Gaziantep, Diyarba~ 
kır, Mersin, ıbölgcleri dahil ola
caklardır. 

beyannamede, cyaşaınak, tekrar ha· lunnbllınelcrl ifnkansız gözUkilyor. burıyetmde bıle kalmışla~dır. 
yata ve hürriyete kavuşmak için Al· Bulgar ve Macar kuvvetl erı de 

l!'aknt daha içeı·ilerde ınlidııfrıa yap· kendilerine levdı edilen « asayişi 
laha inanınız.> deınektedlı·. malan bekleniyor. k · 

Ba~piskopos, millete hıtabcn de muhafazu işinde büyü güç. 

Sıvaşta B4ik1et Y arıtı 
'IÖyle diyoı·: ö !ilklerle karşılagmaktadır. 

Amerika Ormanlarında Ya~ınlar Kahı're. _? ı ( ,'- .ı\.) _ Orta 
Sıvns, 21 {A.A.) - Dün şeh

rimizde yapılan 75 kilometrelik 
bisİklet yarıııına 1 O müsabık gir
miş ve ne.ticede 2 saat 31 dakika. 
da Demirspordan Turan Durdağ 
birinci, 2 saat 45 <lakikada Tah· 
sin Cörgeç ikinci ve 2 saat 5 4 da. 
kikada Kabanyalıoğlu üçüncü ol
muştur. 

c:Hlir ı'Uhlann mezarı olan kor• •"" 
kaklıl\'ın ruhlarınızı sarsmasına mey Ne\"}'ork, 21 {A.A.) - Şar- Şark İngiliz kuvvetleri umumi ka-
dan vermeyiniz. tşte bu hUr ruh ı- ki Amerika da altı eyaletin or· 1 rnrgahının tebliği: 
çlndlr ki, kahraman çocuklarımız manlarınd'a çıkan yangınlar şim· Yunanh:tan'da: imparatorluk 
kanlarını döküyorlar, bize. cephe diden büyük tahribat yapmıştır. kuvvetleri sol cenahlarında harp 
gerisindekilere· cDoğrulunuz bize Şimdiye kadar iki ölü, bir çok eden Yunan ordusunun harl"ketiy. 
lli.y:k olunuz Allaha ve bize ı~e.nınız 1 yaralı olduğu '\'e binlerce hektar le uygun olarak yeni müdafnıı 
cesaretimize: mertllğimlze gUvenl~ ormanın yandığı öğrenilmiştir. mevzilerine şimdi ya'kla~mış bu· 

Amerika Polonya Ordusuna 
Yardım Edecek 

Nevyork, 21 {A.A.) - Pat: 

nizı> diyorlar. 

Japon 
Dış Siyasetinin 

Alacağ ı istikamet 
Polonya Ba5vekili General Si
korski gazeteciler toplantısında 
beyanatt:l bulunarak Amerika 
Cümhurreisi Roosevelt ile vap- Tokio, 2 l (A.A.) - Ofi: 
tığı miizakerelerin muvaffakı- Bütün gazeteler batmakaleleri-
yetlc neticelenmiş olmasından ni B. Matsuoka'nın Tokio'ya av
dolavı çok memnun oldu~nu ~e~inden s?n~a .Japon dı§ s~ase· 
söylemiş ve Amerikanın İngil· tının al~cagı 15t1kamete tahsıs et· 

t ld ğ . . rhışlerdır. 
ereye o u u gıbı Polonyava A ah· ş· b • ·· ç· · · · . .. .. • s ı ın un a gore, ın ışının 

da kıralama ve odunç verme ka süratle tasfiye edilebileceği hak· 
nunu çerçevesi dahilinde yar-ı kında B. Matsuoka tarefından 
dım edeceğini ilave etmiştir. A - beslenen itima~ kuvvetlenecektir. 
merika Polonyaya yapacagwı ilk Bu gazete dıro.~.ki: . 

• Sovyetler Bırlıgıyle ıbıtaraflık 
malzeme yardımını Kanadadaki paıktı aktedilmiıı olması Şan1kai-
Polonya ordusuna muhtelif le- §ek rejimine ağır bir doarbe in.dir
vazım vermek suretilc yapacak- miş.t.ir. Şarki Asyada müşterek 
tır. bir refah "Sahası kurmak için b u 

Pa derevski'yi Z iyaret Çin İ!iİnin tasfiye edilırnesi Ja·pon. 
yaya terettüp eden balllıca vaz.i-

Nevyork, 21 (A.A.) - Polon- fedir. 
ya hükumeti reisi General Si- B. Matsuo'kla'nın avıdetinden 
korski Amerika Cümhurreisi eonra Sia:m'la Hindiçini arasında. 
Roosevelt ile yaptığı görüşmele ki aulh muahedesiyle HinCÜcini 
ri bitirdikten sonra Padervskİ· hakkında Framıızlarla Japonya 
vi görmek üzere Palm Beach'a arasındaki müzakereler gibi nıual. 
hareket etmi§tir. lakta kalan sair meselelerin de 

aüra.tle halledileceği ümit edil
mektedir. Maıı.mafih hariciye na. 
zırının Avrupa eeyahati bütün 
nü,ki!leri halletmcğe kafi gelmi

yecektir. 
Kokumin Şinbun diyor ki: 

\Vest ve Gimia eyaletinin bir ye· lunuyorltır. Bu çekilmeyi setreden 
rinde 145, neW Jerscy eyalet.İn· Avustralyalı ve Yeni Zclandlı 
de de 45 yangın çıknıı~tır. kıtalarm düsrnanı tehir hareketi 

Nevyork. Maa!achusetto, Ma· parlak bir surette yapılmış ve düş. 
ry)and ve Virginia eyaletlerinde mana ağır zayiat verdirjlmiştir. 
de müteaddit yangınlar çıkmış· * 
tır. Londra, 2 1 (A.A.) - Atina 

Pay!aşma 
Yapıllyor 

<8a9t ı indde) x · 
tinden bahsetrnlştir. Şu halde Sellı· 
nlğl ona ,·ermek IAzımdır. Maref:ıl 
Görlngln lstıkıtUden detıı, muhtari
yetten bahsedtşine bakılırsa Make
donyanın Almanyaya llbi olacağı 

anlaşılır. 

A vtısturyanın SelAnlk hakkındaki 
emelleri maıO.mdur. Eski Avusturya. 
nın varisi olan Almanyanın da bu 
emelleri beslemesi muhtemeldir. 

cDevletler hukukuna göre, işgal 
altına nlınan bir memleketin mu
kadderatı ancak sulh masasında ta
yin olunabilir.> 

(Radyo Ga:ıeteı;l) 

Bulgarlar işgal Yürüyüşüne 
Ba§ladılar 

So!ya, 21 (A.A.) - Stef'anl ajan
sı bildiriyor: 

rp.d) osu dün akşam neşredilen 
5 .. ağıdaki Yunan resmi tebliğini 
vcrnı iştir: 

Arnavutlukta dü~:nanın şiddet· 
li bfr hava faaliyeti olnıu tur. 
Dfüınıan iki koldan kuvvetlerimi
:te taarruz teııebbüsün.oe bulun· 
mut, fak at büyük zayiatla ve ha
reket mevzilerinden daha geriye 
atılmıttır. Bir miktar esir aldık. 

Makedonya ve Tesalya'da, der. 
piş edflen plan rnudbince tadil 
edilen hatlarımızın hiç bir nokta
sını, haV"a kuvvetlerinin çok şid
detli hareketine rnğmen, düşman 
delememiştir. 

* Kahire, 21 (A.A) - Orta 
Şark İngiliz hava kuvvetleri umu. 
mi ıkarargahının tebliği: 

Dün Yunanistanda asgari 16 
dU,man tayyaresi dü§ijrülmüştür. 
Bu, Alma.nyanuı taarruza başla
masındanberi bir günde dü§ürü
len en yüksek tayyare yekiınu

dur. 
;Bir keşif uçuşundan dönen ln

giliz hava kuvvetleri, bir Dorniez 
l 7 tayyuini alevler içinde düşür_ 
mü~lerdir. 

Dikkate değer bir nokta 

OSllH'akyıı, J'oı., .• _, ı{or\'e~. lJ&nınııırKu, 

'ransa, LU~senıbıırg~ Yug;o ıa,·311 ... 
111ıııar1 aıı,unlirken hatırıma bir hlkay(' geldi: 

B. Matsuoka'nın seyahati aı1a
ğıdaki meselelerin ~halline yard~m 
edecektir: 

Bulgar kıtalarr, Alman kuvvetleri 
tarafından tahlis edilen bazı Bulgar 
toprnklarınm işgali hareketine başla
mış bulunmaktadır. Filhakika Bulgar 
aı<kerleri Ege denizine doğru ileri 
~·tlrl\yUşe başlamış olup önU:nüzcleki 
gunler zarfında lskeçe, CUınUicüne, 
Kavala, Dcdeağaç, Rer~z. Dramn ve 
Olmetokayı işgal edeceklerdir. 

Nevyork, 21 (A.A.) - Ncv
york San gazetesinin askeri mu 
harriri yazıyor: 

011 dcrcc.•e fakirken ııa ılsa iktidar mc\·kllnc gt>çen biri,.ı, 
ııgtnın malıııı ınlisadcre edip nıuhtaı; bir hale getırınl~. 

11 haıe soktuğuna da bir gün okakta raıotlayııı sorınu!:: 
· llaıın nicedir! 
• Senın clilnkii hnlln gibi. 

1 - Japonyanın yeni Avru
blr padaki oynıyacağı rol, 

2 - Yeni Avrupa nizamı ile 
Japonyanın müstakbel münase
betleri, 

3 - Sovyet • Japon bitaraflık 

Maliye Nezareti. eskiden Yunan a-

... Rl'nlm dıınkli lınliın nlceyfü ~ 
...... 8e111n1 buirünkü hallın gibi, 

pakıtının imzası sayesinde $ung· 
'king rejiminin ortadan kaldırıl
ması. 

r. ?.isi olup şimdi ana vatana tekrar 
bajtlanacak olnn mıntakalarda bir 
drahminin 60 leva santimi. eskiden 
Yugoslav arazisi olup şimdi Bulga
r!stana bağlanan yerlerde bir dina
rın bir leva ve 60 santim mukabilin
de t<da,•Ul edeceği hnkkında karar
lar i ı ti.haz etmiştir. 

fngilizlerin kaçmak için Yu
nan limanlarına vapurlar yığ
mış olduklan hakkında, Alman. 
lar tarafından Heri sürülen id
diaların arkası kesilmiş olması 
dikkate şayan bir noktadır. Fil
hakika Yunanistanda cereyan 
eden muharebeler hakkında ge
len haberler karşısında bu gib 
propagandaların tutunamıyaca
ğı bediidir. 

Mncarietann gelince, Almanya ile 
sıkı iş birliği dolayı ile, yeni cenup 
Macar hudutlarının nol'mal ve dlp
lomntlk yolla tesblt edilmesi mllm
ktindUr. Bazı hususi haberkre göre, 
önUmllzdekl çar~amba Viyanada top 
lanncak umumi kongre, bu yeni Ma
car hudutlarını yalnız resmen teyit 
etmekle iktifa eyllyecektlr. 

Diğer taraftan, Neue ZUreher Zri· 
tuııg'un BUkreş muhabirine göre, Ru 
men mahfilleri, Tunanın •Demir ka· 
pıları> nın müstakbel Sırblstandan 

alınmasının muhtemel olduğunu san
maktadır. Tunanın bu kısmı. yeni b r 
slyast rejime tAbl tutulacaktır. 

Ribbentrop • Ciyano Mülakatı 
Bern, 21 (A.A.) - Roma si

yal!İ mahfilleri. pek yakında bir 
Ribbentrop • Ciano görücmesinin 
vukua -geleceğini tahmin etmek
tedir. 

Manalı diğer bir hadise de AI 
nıanlarm pike bombardıman 
tavvarelerini kullanmaktan vaz 
geçmişe benzemeleridir. İngiliz 
avcıları şarki Afrikadan takvi
ye alır almaz. bu pike tayyare
lerinden bir çoğu düşürülmüş
tür. Almanların Libyadakl ser
gtizeştlerine bir nihayet veril
dikten sonra İngiliz hava kuv
veti rinin Balkanlara takvive 
göndermesi mUmkiin olacaktİr. 
Almanlar bunu bilivorlar ve or
ta şarktaki faaliyetlerini mUm
kün oldu~u kAdar uzatmağa ca 
lışacaklardır. Fakat ş11rki Afri-

MtHVER DEVLETLERİN.İN kadan lngiliz tayyareleri ser-
TA YY ARE ZA Y1ATI i be:;t kaldıkcn Almanların orta 

şarkta ki faaliyetlerini uzatma 
Londra, 2ı 'A.A.) - Reuter ajan-ı imkanları o nisbette aznlacak

sının öğrendiğine göre, mihver dev- tır. 
letleı inin tayyare zaylntı iki hafla· Balk l . an nr harbi hususunda 
dır kı blı ıblrı ardından yUzU geç-
mektedir. da ayni muhakeme yapılmak-

Gcçen hafta mihver 118 tayyare tadır. Eğer Balkanlara gönde
knybetmlştır. Bunlardan 28 ı Alman.! rilmck üzere Afrikadan kafi 
dır ve lngfltere Uz~rinde tahrip c-ı miktarda tayyare ayrılabilirse. 
dilmiştir. Diğer 87 sı de İtalyan ~e Alman hava kuvvetleri kara 
Alman tayyarelcrldlr ve orta şark-1 k ti .1 . b. r ·· k 
tn tahrip olu mu"t G . ·uvve erı e ış ır ıgı yapma • n " ur. eçen 15 gl.ın ı . •. • • ~ 
içinde mihver devletleri bomba \'e ta daha zıyade mm~killata ugn. 
av tayyaresi olarak ceman 283 tay-1 yacaktır. Filhakika Alman kıta-
yarc kaybetmişlerdir. !arı ancak havalarda adetre üs 

İngiliz ~ava ktıwetlerlnin ne ka· ı' tün oldukları içindir ki, il;rliye
dar mUcssır hareket ettiğinin diğer bilmişlerdir. Hatta Almanların 
bir delili de İngllterenln mUdaf'aasın- bö l d tce üst"° r· ki . _ 
da hiçbir İngiliz tayyaresinin kııy,be- y c a c. • un u erme rag 
dilmemiş olmasıdır. men İngılız tayyarecileri bir tek 

kavıp vermeksizin bir çok Al
man tayyaresini düşürmüşler 

ve diğer bir çeğunu da ağır ha
sara uğratmıslardır. Övle ki, bu 
son iki gün içinde lngiliz tay
yarecileri on tnne Alman ve İ
talyan av ve bomba tavvaresi 
düşürmüşler ve diğer bir çoğu. 
nu da ağır hasara uğratmışlar, 
kendileri ise hiçbir tayyare kay 
betmemişlerdi r. 

. Kubilay 
ihtifali Yapıldı 

Menemen, 21 (A.A.) - Dün 
burada Ayyıldız tepede her yıl 
olduğu gibi Kubilfıy ıhtifnli ya
pılmıştır. Merasimde iz.mir ve 
M~isa valileri, Parti başkanları 
ve idare heyetinin azaları, bütün 
teşekküller, izcıll"r, mektepliler 
ve on binden fazla bir halk kit
lesi bu1unmuştur. 

Bir çok hatipler söz. alarak 
Kubilay'ın hatırasını anmı tardır. 
Bunu takiben abideye çelenkler 
konmuş ve bir kıta asker tarafın
dan hnvnya Üç el ateş edilmek 
suretiyle bu aziz şehitlerimiz se
lamlanmı~tır. 

Dük d' Aoıte Reddedilıniı 
evyork, 21 (A.A.) - Asso. 

ciated Press'fo bildirdiğine göre, 
Şarki Afrikadnki halyan umumi 
valisi Dtik d' Aoste ltalyan ve 
Hııbes kuv~·etlerinin kayıtsız ve 

faı ısız teslim olmnları hakkınd<. 
ngilizlerin ) aptığı teklifi reddet

mıştır. 



irlandahların (Kanh El) Efsanesi 
Bu Efsane Her zamana Ait istila 
Siyasetlerinin Manasını Aydınlahr 

Yazan: İbsan BOBAN J -----
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A dliyede : 

Mezar Parmaklıklarını Çalan 
Biri Tevkif Edildi 

Rumelıhisarında oturanlar bir 1 Kızları İstemiş Vermeyince •• 
müddettenbcri mezarlıktaki par-1 ' 

ki ki k 
·ıd·v · · ·· · 1 Bundan bir müddet evvel Pan-ma ı arııı e sı ıgını :gormu~ er- ı . 

1 BORSA 

Sterlin 
Dolar 
İs\•içre Fr<:. 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 
1svı·~ Kronu 

1 
.......... 

20,25 
182,2(1 

3-0,7o 
0,9900 

12.84!>0 
3,lii30 

30,91()0 
30,5?50 

lngillz fılosoflarından Spen. cını çekerek elini bileğinden ke· dir ve bunların çalındığına ka- galtıda Sırr11• adın~a btr sa.bı.ka!ı 
cer"in mechur ö.derin<len birisi sip koparmış ve öteki kralın sahi.1 naat getiren Hisarlılar nihayet za- Ş.abuh v~ Nı~anunı adında ıkı kı
de f:udur: ,insanların ful ve ha- le yanasmasından önce büti.m kuv 1 bıtaya müracaatla bunun önlen· şının :vıne. musallat olarak kıı:
rckctlenni fıkırler hazırlar; fakat "·etile toprağa doğru fırlatmı~. mesını ıstemişlerdir. ı larını. ~~temıştır. Fakat kan koca 
yazık ki onlara kı avuziuk eden Kralın kanlı eli sahile duşmli!i. Zabıta dı:ı bu hususta bazı led. kendı:ınc red cevabı vermcc ~ı r
daima !hislerdir.• l Bu bir efsanedir; fakat ıçınde birler almı"tır '\e her gece mezar-1 11.ırnuğber olarak ~er gece bu aıl.~-

XalaTIJat 

Ncrede ve ne zaman b:teceği büyük bir hakikat vardır. Ba1.ı lığa bir nöbetçi konulrnağa baş· yı rahatsız :tmcge, ve .kapı ~ 1 
-

asla ke .. tirılemiyen bu harp. Al- nevi insanların ıhtırasında nerclc· lanmıııtır. Nihayet evvelki gece 1 lerini çalmaga ve tehd ıt etmıye lllJS Tllık borcu 1 

manyanın yer yuzunde eş.ine en· re !tadar varabilcceklerının canlı nöbet bekliyen adam .sabaha kar- ~a~lamrştır. l9l8 lstıkrazı dahıll 
0
der rastlanan ıbir hırsla gırı tiği ıoekılde bır ifadesidir. Zavallı §1 bir gölgenin mezarlığa girdiği- ı Neticede karı .koca lkendilerini 1~38 İkramiyeli 
istila ve tecavüz harbı, [ ngıhz kral, kendı kılıcile kestiğı öTü bır ni ve parmaklıklardan b irini sök. ı rahatsız eden ·bu adamı karakola 1933 İkramiyeli Eı-ganl 
fılosofuna bir kere daha hak ver- el parçaslle bir topraK parçasını ti.ığünü görmüş ve cürmü meşhut ~ikayet etmişler ve mahkemelik Hl=i4 sıvas • Erzurum 

'dirmek.tedir. Mesela B. Hıtler"m kazanacaöını ve daha genı~ bir yapmak için sesini rıkarmamıstır. olmuşlardır . ., , .... • 1r.::2 Hazıne Tahvllleıi 
(Mücadelem) kitabındaki fıkir- ülkenın kralı olara~ ) nş:yacğını Bu golge is.ini bitirdikten !On· Dün yapılan duruşmada şıka· 

h 
1934 > > 

lcrilc ) aptığı rııleri yanyana kor· zannetmİ!ö. Tarihte bôyle bır ru • ra söktüğü parmaklığı sırtlamış yetçi karı koca muhakeme esna· . r 

·sanız, aralarında dağlar kadar la hakımıyet kurmak h cvesıne ve geldiği ~ibi sessizce mezarlık-! sında şehadette buhınduktan son . •w.,i) 

> > 

L L 

JS 60 

:?1 75 

:?O 00 
19 00 
19 10 

61 w 

15 50 

farklar bulursunuz. O şarka, Ural düşmu adamlar çokLur. ~a~·mıya tan çıkmıştır. Fakat i~t e 0 sırada 1 r~ Sı:rıdan korktukl~rını ve ken· 
1938 

> > 
::;2 00 
40 00 
30 00 ,ve Kalıeas dağ.arına doğru yayıl- kaıkarsak, Vatan gazetesının altı nöbetçi bu gece kwıunun yanına 1 d ılcrıne her rastlad ı gı :>erde m u- Anadolu Demiryolu Tahvıli 

mayı dü~ünmü tü; halbuki garp sayfasını doldurur da geçer bile... sokularak kendisin i 'yakalamıstır. sallat olduğun. u söylemişler ve Dcmıryolu MUmessil Senet 

l ki 
1 

· 1 d " T. C. Merkez Bankası 109 00 
' '\"e cenup ıstiknmel erinde scrpi- Almanya, yeni yenı topra ar Karakola götürülen suçl unun tevkifini istemış er ır . Osmanlı Bankası 26 00 ı 
lip Okyanuslarla karşıİaştı. kazanmak hırsına mağıfıpl olduk- namdar serscrı"lcrden Yusuf oldu-ı Müddc:umumi, Sı rrının kendi. 

S R d 1 d 
• ) h'I 1 d T. İş Bankası (Nama muhar.) 9 o:; 

o"yct u-yil a öy e eğiı ça; e inı kesıp sa ı e a~an r an. a. ğu anlasılmıştır. Dün Sarıyer s ulh sine ih tar edUmesini ve bu tehdit. mı? Dönüp dolaşıp Çnrhk Rusya. lı hal gıbi hareket edıyor. Afrıka ceza m~hkcmesinde yapılan du- de devam ederse tevıkif edilcce· J\Elan • Es!<ihisar Çimento ş. i 30 
. ~·a tı· f k t A 1 d ,..;..Jler a .. ıp l\1ısır hu- v .. k d". 'L·Jd' ·ı . . > > MUessis Hissesi 9 25 sının sıynsCo<ıne.; pı , a a v_ mcae csın c ...,- ı ~ . ruşması neticesind e mezar p ar- gının en ısınc oı ırı mesını Jste. 

wpada ıstıl;\CI A manya ile kom- duduna sokulması, Afr~aya k.e· ı makl.ğı hırsızı Yusuf tevkif edil- miştir. Mahkeme reisi bu ıhtarda ~~~t~~:r!~eşat) ~~ ~~ 
"'U o maması lnzrnı gclııkcn, kom- sılmiş bir el atmtık gıbı hır ııeydır. mistir. bulunduğu bir sırada Sırrı elini 

l k 
• d 1 1 l d ~ • Türk A:tını <Hamit) 26 40 

"U oma ıçın eıın en ge enı yap. Bazı ırnilletlcr, bu esld r an a ----o- ceb:ne soktuğundan mahkeme t.ı. H.er ışte bo.>ll"dır: Çok hatalefsanesinınmanasınıhiııiı.anlam .. a. I" htı•ka"r Mahku"mları reisi tarafından tekdir de edıl- TU!'k ,\ıtını kl\çUk (Hamit) 26 30 
1 1 d k 'k 

Türk Altını küçük (Aziz) 2:1 35 
ışlcmış o an ar sonun a ·arşı ·ar. dılar; fakat anlamaları uzun sur- miştir. 
~ıya kalırlar ve hl"sapla~ırlar. miyecektır. Ve anladrkları zaman ihtikar l .. I d ' Muh akeme sonunda hakim a d li irlandalılıırın bir kanlı el efsa- da dünyanın karşısında mahçup 1 suç arı s?n gun ~~ e ye polisinin şah ;tlcri kapıya ka- r ' 1 
n-esı vardır; Alman hırs ve ıstila- ve menfur bir mevkide kalacak- aı:a~.nış 0.f1~sınal ragmhn k-aı ~- dar götürmesine ve Sırrının m u· VAT.ili GaetaJI ı · 
sttll düııünurkeıı hu efsaneyi hatır. tardır. md eye velrı mıdş 0 

a n mu tcktırd~rın sallat olmasına mani olmasına ve !LA..~ FiYATLARI Kuruş 1 

1 k 
.. k d v•ı ·ı •v• k "k 1 uru~ma arı cvam etm e e ır. -

...... - "t • ., ... ı 

Jtatdı, Denizde, Ber Yerde 

I 

Aç öaimaz, .ş ıaen olmazsın 
!'avuk vo et suyu ile mnmul bir adet 

ÇAP A A KA 
Hububat komprimeslle 2<l sa.atlık kaloıınızl temin edcrsıniz. 

B üylik bakkaliye mağu.ı:alarında 'ardır. 
anıamn mum un egı ... 

1 
Atmanyanın te.msı cttıgı esı D·· . . . 1• h ~iğcr !!ahit .Şinoriğin cclbınc k a· 1 

ı · ·· ·· · · d 11 k ) un de ık ınc ı as ıye ecza ma • -rlaııda adasında bır Derg golu el ıhtıraslarJ, lrtan a ı arın an ı k . d 1• l . , rar vermiştir. ~hlt maktu olarak '150 1 
vaıdır. fkı kral bu göl bölgesini ı el efsanesine ıbenziyor. Bir fark cmesın e t:1'.'"k vcl pdantda on lbu~ ---o- ;l ln:cı Sa»y(a,. San•t.lml 500= • ------

1 
·· d d astar satan ıv ı ae a ın a ır 

pay n9l'llakta uyu~amamıslıır: mu varsa o a şu ur: .. d b k 1 t Hasan Baba Mu··oı;ahade 'k · .. • · . . tuccnrın uru•masına a ı mış ır. 3 
nakaşa eltı erı sırada gol orta· ı İki lrlanda kralı, sahıbı olmı· .1 b" .. dd 

_____ . _____ _.,,,. 

ı:anda yanı su üstünde bulunuyor- b" ··ı bölgesi için kavgava ~1.i(.ael bundan ır m u et Altında 1 ( » » » 100 yan ır gu • I ıı_ d" · ·· · f t'l 
larmı<ı. l\ıhn.> e.t şöyle hır karar tutuşmuşlar; Almanya ise sahip- evvc 111.en _ısıne tmuşterı ~ı ~ 1 

e 15 » > • '15 
'erılmıs: Sahııe hangısi önce va· j leri olan topraklara elini kesip gcle~ek tela satı~ ~lmFak hı_stıycn Evvelki gün Bakırköyünde ka- 6 » > • 60 
rırsa göl bölgesi onun olacak. iki atıyor: Almanya sahiplen tanımı- Fethıye yok demı~tır. c~ .. ı ısrar rısını kazıı neticesinde başına 
kral razı olmuş, ve aralarında çe. ı yor veyıı bunları ancak kendi ya_ e~ip. 'sen falana gcçcnd~u:' ver- vurduğu kazma ile öldürdüğünü 
tin lbir yarı!ö başla;nuş. Fakat az rı ocölosi diye tanrmağa razı olu- mı{sın. b~na da v.en ıyınce. o yazd ığımı~ Hasan baba dün gö
sonıa birisi ilerılemış ve sahile yor. Fakat vaadlerlc tutulan kö- \yok dedık .. al.>. dıyeFrehd.dctnl1.ı.ş- rülen lüzum üzerine adliye dok-

1 
---~-- --

Abone l.Jcieli 
yaklasmış. Geride kalan kral kay. 1 telcr daha tehlikelidır. Sezar· ı kö- tır:. Bunun uz~rınc l~t ı po ıse toru tarafından munyene edil-
bedeoeğini anlayınca derhal kılı. lesi Brotüs öldürdü. muracaat ctmış ve po ıs memuru miştir. Türkiye dahillnde: 
=========·====== ·· İbrahim ile birl"ktc tekrar dük- Muavcne neticesinde 60 ya§ın· 

kana gelince. Mikael tezgahın daki suclunun müşahede altına Senelik 6 aylık 3 aylık Aylık 
al tınd!'n parça p arça telala rı çı- alınjması-;,a dair rapor verilmiştir. 
karmıştır. Bunun üzerine tutulan Adliye doktoru Hikmet l'iomer ı.ıoo 750 .ıoo 

ÇOCUK BAYRAMI zabıt varakası ile M ika el mahkc- Hasanın 45 yaşındaki karısı Özi- Harlc; ınemleket.ıere: 

Halkevlerinde: 
l'IJl.MACA 

Emlnuııü Ualke\ lııdcn: 1 mey~. scvkedilmiştir. . lenin <"ese~ini muayene e
0
ttikten 

23 Nisan Mıllt hCi.kimıyet bayra-, Dun yapılan duru~ınasında l\l ı- sonra dcfnıne r:-ıhsat vcrmıştir. Senelik 6 aylık 3 aylık Ayhk 

mı ile Çocuk haftası mUnasebetlle e. kacl: . . . Kadının başında iki darbe ya· 
vlmiz s:ılonunda yapılaeak toplantı- -.- Fethı benden mdetrc ıkle dıs· rası bulunması hadisenin kaza de- 2700 J 110 800 K, . yoktur 
lar a.ş ğıd ki . tedı, bende parça var ı , yo c- v. . • . 

a a program \eçhile kutla·\ d. d . . d hk ıs gıl de cınayet olduguna dclıl sa- 1 
nacaktır. Numaralı gırlş kartlarının ım. emış ısc c, ma eme l k d ---------------
e\• bürosundan alınması rıca olunur. li~.a tıAğır para cezasına, 7 gün 1 yı ma_ ta ır. . t t~nhul t l ünc ü trra l\leınurlu-

PROGR • dukkanının kapanmasına ve ka- Dıger taraftan Hasanın bır ay- t 
Al\1 . rar ihu\usasımn gazete ile ncııre- dan'beri sinirleri bozuk olduğun· ğuodan: SH/

885 

l - lstiklıil marşı (Çocuk Esir· dilmesine, karar vermi~fir. dan tedavı ediimekte olduğu Bir alacatın temini için haciz e· 
geme kurumu EmlnönU kazası Ço· * aııaştırma neticesinde ıbulunan ra. d!Hp paraya ı,:evrilmeslne karar ve-
cuk koro heyeti tarafından). porlaı:dnn anlaşılmıştır. rilen çorap, fanila ve sair tuhafiye 

2 Dün yı e asliye ikfoci ceza - Musahabe (23 Nisan): (Halk- hk .nd M I d Hasanın, birı on yaşında diğc. eşyası Marpuççularda Çarşılı han 2t 
evi kUtUphane ve yayın şubesi reisi mak emes.ın e,. ' arpuçb· a\ ~ ri 1 7 yaşında iki çocuğu vard ı r. numaralı mağaza önünde 29.4.9.U sa. 
Hikmet Turhan Dağlıoğlu tarafın- ı0na ~ra dl~ıc:_İrell d :>Ja~. t~~ı rı V c bunlardan büyüğü vaka esna. lt günü saat 15 le birinci açık arttır-

Soldan ~ağa : 1 - Tiyatro eseri, dan). er en lOg ukla ı n ad ır du~ca· • sında fabrikada çalı~maJc.ta, diğe. mn. suretile satılacaktır. işbu gün 
Parlayıcı bır madde, 2 Sinirlilik • 3 - Sinema: Çocuk fılmleri. ~ı1n m akKara sa amahsınl"fanh 0 kaytı ri de evde has'la yMuıakt• imiş. kıymeti muhammlnenin yüzde 75 ni 
• u. - z P nuş yum r a, - • - onser Çocuk Esirgeme ku- · •V. • d · h k . b i akanın ıc; ır şa ' y oa-ur. bulmadığı takdirde 2 mayıs 941 eu-S 3 A iş · u t 1 A 4 K ( 

1 

ııl K nuna m u a ı are c V h" b" hid" 1 .......... 

nıt - Ceyllln. 5 Su • Horozun sU- rumu Eminönü kazası çocuk koro cttıgın en m u a emcsınc aş a n. Hasan ilk ifadesinde kaza oklu- ma günü ayni saatte ayni mahalde 
ı;I\ 6 - Bır rengın tersi • B.ilyUk heyeti tarafından). ı mı~tı.r. . . .. A .. . ğunu söylemiş ise <le d.ün konuş- ikinci açık arttırma ile satılacağı i· 
Britanya m~mleketıerlnden • bırınln 5 - Hediyelerin dağıtılması: ~ımıtrı ~uk.kanı~a mu~terı sı· makta büyü'k bir müşküllta rna- lCi.n olunur. 
t<-rsl • Kanunun tersi. 7 - Nebat ip- 1 (Halke\•l Sosyal Yardım şubesi ko- faule gelmış olan fıyat mur~~abc ruz kaldığı görülm~tür. 
llğı - Demir yol, 8 · Hamam ~ Bır 1 mite heyetı tarafından). 1 bürosu memuruna kendısınde H~d· h kk d t hkik t d "11•• 

d 
v .. I . · a ıse ıı ın a a a a e. ,. 

bocek • Bir nota. 9 Bin kilo • Bir 24 Nisan 941 perşembe günü saat ı makara olma ıgını soy emış ıse vam edilmektedir. r 
Dorroı 

aOBBOBONİ· nota, 10 - Zamlı. 11 - Fıyaka • 15 te umum çocuklara: de mc:murun araııtırma yapması -~-<>---
Kısa zaman _ Bir nehir. ı - lstıklAI marşı {Çocuk Esir-1 üzerine 48 düzüne makara mey- f K 

1 Sıvasta Pasi orunma 
Yukardan n~ağıln: l - Korkuluk, geme kurumu Eminönü kazası ço- dana çıkarı mıştır. 

2 -- Bir peygamber - Sebep, 3 - cuk koro heyeti tarafından). Dün fiyat mürakab c bürosu Kursları önQndeki muayeneM......,.,. 
her gün haBtalan kabul ecllr. 

Tel. 24131 Portakalı meşhur bir yer· Kasık sa- 2 - Konser (Çocuk Esiı"geme ku- memuru ve polis dinlenmiş ve za. ı':ıvas, (Hususi) - VllAyet merke
katlığı, 4 - Dağ kırlangıcı, 5 - rumu EmlnönU kazası Çocuk koro hıt varakası okunduktan sonra ~inde halka pasU' korunma usullerini 
Şimali Afrlkadn adı çok ge,en bir heyeti tarafından). suçlunun gösterdiği mü dafaa şa-1 ot etmek Uzere kurslar aı;ılmış ve ---------------
yer, 6 - BergUzar • Bir nota. 7 - • 3 - Sinema: Çocuk filmleri. . . . . . ı bli>Uk bir alllka ile ka..şılanmıştıı·. DOKTOB-K.tMYA.Gı:B.~ 
Nokta • Bir hayvan, 8 - Bir hay- 25 Nisan 9U cuma gUnU saat 15 hrtlerı de dınl~.nmıştır:v Mah~e~.e B;. kursların açılmasında, <llslpllnll ~ 
van • ŞlkAr. 9 Çok tehlikeli bir te umum çocuklara: karar vermek uLere dıger hır gu· ı ~· tarzda çal~mıuımda villlyet se- CEVAD TABiiN 
hastalık • Genişlik, 10 - ümit et - Karagöz: KaragözcU İrfan tara- ne bırakılmıştır. 1 ferberlik memuru Salih Ünlll bUyUk 
Yamalı, 11 Nalın • Vll!Lyet. fından. ---o--- bir varlık göstermektedir. Şimdiye 
DO~Kü m: ı .. ,IACA~IX HALLİ 27 Nisan 941 pazar gUnU saat 15 Sahte Muhacir Bonosu .ıı· 4043 kişiye bu hususta ameli 

te umum çocuklarn: 10 t V'? nazari biı· çok nıa ma vertlmiş-
·oıdan sağa: 1 - :Muharebe - At, 

2 - Aferin • La, 3 Cam - Fincan, 
4 - Akşam - Sc • lt, 5 - İlik - Ma· 
ma, 6 - lmralı • Ek, 7 - Enayi, 
8 - Ta - • •ankör, 9 - Al - Kof - O
rak, 10 - Nane, 11 - Yakut - Ar· 

Kukla: Kuklacı İrfan tarafından. Davası ti·. 

* Dün, ikinci ağır ceza mahke· 
Sarıyer Kalke\'lnden: mesinde bundan bir müd det ev-

. Giln aşırı çıkmak üzere cSıvas 
Postası• adı ile bir gazete inUşara 
b...şlamış ve muhitte iyi bir tesir u- l 

y:oı.dırmıştır. 

mKA& - KAN • KAZ11BAı 
veaireııiA tahl.Wel"ini yapar. I>i· 
\"anvolu ortasında Tel. 2333' 

sn. 
l uka nlan aşağıya: 1 -- Macaris

tan, 2 - Ufak - Alay, 3 - Hemşi
re • Na, 4 Ar • Alan - Kek, 5 -
(Ta) Ri (Fe\, Mllano, 6 - • Enf -
Kıyafet, 7 - İs • ln, 8 - Esneme • 

23 Nisan 941 çarşamba günü Ha- vel sahte muh acir bonosu basıp 
kimiyetl Milliye Bayramı münasebe- bunları satmaktan ~çlu o lan Ni
tilc Evimiz salonunda saat 20,30 da hat Özkoyuncu ve arkadaşlarının 
bir tören yapılacaktır. Torende (Kı- muhakemesine devam edilmiştir. 
zıl çağlayan) piyesi temsil l?dilccek· Nihat Özkoyuncu \'e arkadaş
tır. Herkes gelebilir. ')arı halen mevıkuf bulunan o n iki 

* Ulaş nahiyesine 26 hane göç 
J en iskAn edilmiştir. Bunların bir a .. 
l'VVel milstahsil bir hale getirilmesi 
i•: maliye, tapu, isklln, hususi mu
h, f ebe- memurlarından mUrekk<'p bir 
heyet çalışmaktad ır. Göçmenler, ih
t!yr.çları nisbetinde arazi de veri!· 
n !~tir. 

~PARA. 
' RAY A.T 'r A81flN1N 

Kola. 9 - Aktör, ıo Alaim 
Raks, 11 - Tantana. 

Küçük Haberler: 
* Avukatlık kanununda yapılma

sına JUzum gö'rülen tadillt hakkın· 
da tetkıklcr yapılmakta olduğu An· 
knradan gelen haberlerden anlaşıl· 

mıştır. Bu tadillit ile kanunun yeni 
ıeaplara d:ıha uygun bir hale geti
rileceği söylenmcktedır. 

* 10 :Mayıs şenliği için Fener sta
dında dilnden itibaren provalara baş
lanılmıştır. 

* Talim ic;ın siltıh altına alınan 
yardımcı öğretmenlerden hariçte va
zifcsı olnnl:ıra ela askerlik esnasında 
muallimlik maaşlarının verılmesl ka. 
rıır altına alınmı tır. 

* FEVKALADE MÜSAMERE 

1 l-iş.ilik biT kitle teşkil etmekte ve 
aralarında iki kadın da bulun
maktadır. 

Beşiktaş Çocuk Esirgeme kurumu Dünkü celsede bilhassa suçlu 
menfaatine 26.4.941 tarihine müsadif Nihat: 

- Ben sahte olduğunu bilm\
yordum. Hatta bonoları Maliye 
Vekaletine bılc satmak istedim, 

o zaı:nan bu meydana çıktı, de
miştir. 

Mahkeme durut'ffia neticesinde 
suçluların bu defa d a vaki tah liye 
taleplerini reddetmiş ve yeniden 
bazı şahitlerin dinlenmesine ka
rar vermiştir. 

°\ Şar kışlanın Kazanlık köyilnd.:n 
Musa oğlu on beş yaşlarında Hakkı 
Şt hin, Kurtderesi mevklinde taş 
sö1mekte iken Uzerlne bilyUk blr ka
ya dilşmüş. feci bir şekilde ölmüştUr. 

.: Ziraat VekAJetl tarafından gön-
d. rtlen 135 ton tohumluk buğday 
Eımgal kazasındaki çıflçllere tevzi 
ecllmlştir. 

,.. İktısat Vekı"lletinden evvelkilere 
iJ;",,·eten 50 dokuma tezgt\hı daha gön 
derllmiştlr. Bunlar da kaza ve köy. 
ler dağıtılacaktır. 

cumartesi gilnü akşamı saat 21 de 
Beyoğlunda Fransız tiyatrosunda ya
pılacak mUsamercde Şehir Tıyatrosu 
sanatkarlarından Hazım, Vasfi, Be· 
dla, Mahmut ve arkadaşları tarafın
dan verilecek fevka!Rde bir komedi 
ile halkevl tarafından Baykuş ve 
Gönül macerası namlle bir piyes ve 
komedi verilerek şen bir gece ge~i
rileceği ve arzu edenlerin her gün 
saat on sekizden yirmi bire kadar gi
şeden blletlerınt alabileceği iltın olu
nur. 

lesinin yakında tamirine başlanacak. 
tır. Bll!ıhare Sirkecideki iskele yap
tırılacaktır. 

Ege Bölgesinde Zirai Faaliyet 
bir bUtUn halk tarafından şükranla 
karşılanmıştır. Bu traktörler şimdi 
Menemen havalislndedlr. Bir kaç giln 
sonra Tire ve ödemiş kazalarına 
gı•nderllecek ve oralaı daki arazı de 
süı illecekUr. 

tzmir, (Hususi) - Seylaptan za-

T. il BANBAll 
Kiiçak TuanW H.-pllın 

1941 iKRAMiYE Pl.ANI 
KEŞtDELER: • Şubat,, 2 lıl&Jll. 

l ~ws. 3 lıUnclt.efrtn 
tarlhlerinde yapıla. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık = JOOO.- L. 

3 > 1000 > =3000.- > 
2 > 750 > = 1600.- > 

• > roo > =2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

35 > 100 > = 3600.- > 
80 > 50 > = .000.- > 

300 > 20 > = eooo.- ~ 

* Mısır çnışısındaki kökçU ve ba
haratçı dUkkdnlarının toplu bir hal
de naklllerı içm ŞC'hırde mUnasip bir 
yer aranılmaktadır. Böyle bir yer 
bulunamadığı takdirde çarşıda bıra
kılacaklardır. * Kabatııştaki araba \"apuru iske· 

* Sümerbankın muhtelif servlslc
rınde münhal bulunan memurlyetıer 
Ea'baka imtihanı açılması kararlaştı
tçın list> mezunları arasında bir mü
nlmıştır. Talipler nisanın yirmi se
kizinci gUnilne kadar banka umum 
mUdUrlOğllnc mUraeaat edeb1lecelder 
dır. 

rar gören Ege nııntakasına Ziraat 
Vekıı.tcti taraftndan gönderilen trak. 

törler, gUnde 60050 dekarlık araziyi 
kolayca sürmekte ve çiftçiler beher 
gün için 25 - 30 kuruş gibi çok az 
bir Ucret 6demektedlrler. HükQme
timizin müstah9illerl himaye için al
dığı bu çok faydalı \"e ha),rlı tcd-

Sahibi ve :Setrlyat Mlldllrü : Ahmet 
Emin YALMAN - Basıldığı yer I .. ____________ _. 

\ 'ATA."'\ MATBAAS I 

Baf, Dif. Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, K.ınklık •e Rütüo A~rılarınııı Derhal K-' 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. T AKLITLERINOEN SAKIN\NIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISR ARLA iSTEYiNiZ. 

Kadıköy Vakıflar DirektörlllDD ilanları 
ı - üsküdarda Altunlzade mahallesinin Koşu yolu caddesinde e&l'

1 

46 yeni 58, 60, 62 kapı sayılı ve bermuclbi senet 41355 metre mur3b~ 
arazi Jçlnde mebzul çam ve ayrıca. kestane ve saire ağaçlan mutıtl 
ve .KU~Uk Çamlıca caddesi ile Koşu yolu cnddelenııe genlş cepheleri ıııı •• lunan mU!kiyetl satılmak Uz('re c7300> Ura muhammen bedelle ve Jt 11 
palı zarf usulile müzayedeye çıkarılmıştır. İhalesi 25.4 911 cuma ,.uıı 
saat 15 te Kadıköy Vakıflar MüdUrlUğUndc icra kılınacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek isllyenler c548> lira :muvakkat teminat sll· 
çesini Kadıköy Vakıflar .MUdUrlUğU veznesınc teslim etmelidirler. .,. 

3 - Teklif mektupları birinci maddede yazılı saatin bir saat e 
veline kadar arttırma komisyonuna vP.rilmiş olacaktır. 

4 - Posta ile gönderilen mektupların dn ayni saate kadar J(O' 
misyona gelmiş olması şart olup gecikmeden Va\,uflnr idaresi fft, 
olmıyacaktır. 

5 - Dış zarfların kanunun tarifi \'eçhilc kapatılmış oırnası ıt· 
znndır. (2681) _______________________________________ _.../ 

Devlet Demiryollan llanlan 
Muhammen bedeli (8197) lira olan 21 kalem muhtelif ebatta. sJ11' 

buvatmanlı dökme boru \'C teferruatı flançlı dökme boru ve çelll< çel': 
me fren hava sevk borusu ve teferruatından mUrekkep maızeJ11 
(8.5.941) perşembe gtinU saat (11) on birde Haydnrpaşada. gar bl11~ 
dahlilndeki komisyon tarafından taahhüdUnU ıfa cdemiyen rnüteal1

11 

nam ve hesabına pazarlık usıılile satın alınacaktır. ,ı 
Bu işe girmek istlyenlertn (1229) lira (55) kuruşluk kaU teınltl ,t 

ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık glinü saatine l<şd 
komisyona mtiracaatıarı lı"lzımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyond:ın parasız olarak dağıtılı11aıct'' 
dır. (3152) 

.. 
ioA2ni•I siuı Is a.ANKAsuıo~ 
.iKRAMiYEU j:!_ES~ A~ 

._•T?iiiiiiı.., ... ,....., ....... ,....,.a ....... liıllnn ........ __ .... ____ _.iıııııi_.~ 

İstanbul Defterdarlığından : 
11t 

Açık olan Ucretu vazifeler için lise ve orta mektep n.ıenınu ola.Ilı<,. 
arasında ctahsile devam edenlerle 18 ya.şmı ikmal etmemiş oıaıııat4 ıe 
bul edilmezler> 28.4 941 tarihine mUsadlf pazartesi günü saat l O· 
İstanbul Üniversitesi Hukuk FakUltcsi birinci sınıf dershanesinde 
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sabaka imtihanı yapılacaktır. tıif 

İmtihana girmek Iııtiyenler, aşağıda yazılı vesikaları hamilen ı<'' 
istida ile 25.4.941 cuma gilnU. s:ıat 17 ye kadar Defterdarlık sıcil i!f.11 

l emine bizzat müracaat ederek foloğTııflı kabul kartI aımııııırı 
olunur. (2873) 

1 - Tahsil vesikası, 
2 - Nüfus tezkeresi, 
3 - Hüsnü hal kAğıdı cBu iki vesika imtihanı ka.ıa~,r 
4 - Sıhhat raporu, dan bilahare alınacaktır.> 

5 - -t,5 X ~ebadında iki fotoğrat. 

.. 

I 


