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Bayr·amımız Katl·a Olsan 
Türk Çocuğu 

Ve İstiklal 
Davası 

~k bayramı vtsilesile 
. k nci kollara meydan o
~Yoruz: Bütün kuvvetiniz 
T" araya gelse bir tek 
~~~. ç.ocuğunu zehirliye
··-.qınız! 

Atatürk'ün 
Ey Türk Gençliği, 

Birinci vazifen 1ürk istiklalini, 
Türk cümhuriyetini ilelebet muha
faza ve müdafaa etmektir. Mev
cudiyetinin ve istiklalinin yegane 
temeli budur. Bu temel, senin en 
kıymetli hazinendir. istikbalde da, 
hi, seni bu hazinenden mahrum 
etmek istiyecek dahili ve harie: 
bedhahların olacaktır. Bir gün is
tiklal ve cümhuriyeti müdafaa 
mecburiyetine düıersen vazifeye 
atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imUn ve şeraitini dü
şünmiyeceksin. Bu imkan ve şera
it, çok namüsait bir mahiyette 
tezahür edebilir. istiklal ve cüm-

A -

bilirler. Cebren ve h;le ile aziz 
vatanın bütün kaleleri zaptedil
miş, bütün tersanelerine girilmiş, 
bütün orduları dağıtılmış ve mem
leketin her köşesi bilfiil işgal edil
miş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elim ve daha vahim olmak 
üzere, memleketin dahilinde ikti
dara sahip olanlar gaflet ve 
dalalet ve hatta hıyanet için
de bulunabilirler. Hatta bu ikti

huriyetine kastedecek düımanlar, 
bütün dünyada emsali görülme
miş bir galibiyetin mümessili ola-

istiklal mücadelesini başaran ve bugünkü Türkiyeyi 
kuran iki Büyük Şefimiz 

j dar sahipleri şahsi menfaatle
rini, müstevlilerin siyasi emelleri
le tevhid edebilirler. Millet yok
sulluk içinde, zaruret içinde ha
rap ve bitap düşmüş olabilir. Ey 
Türk istiklalinin evladı! işte bu ah
val ve şerait içinde dahi vazifen, 
Türk istiklalini ve Türk cümhuriye
tini kurtarmaktır. Muhtac oldu
ğun kudret damarlarındaki asil 
kanda mevcuttur. 

Alman Tazyiki 

Yine ispanya ile 
F ransaya mı Geçti ? 

Vişi Kabines_inde 
Değişikliklere 

ihtimal Veriliyor 

YUGOSLA VYANIN ·TAKSiMİ 

Yeni Hükumet 
Divanıharpler Kurdu 

Ahian r.rnr tef,lifine sere tıJrtl.irel!A'.tt..:ıtıtilJll~lr"BıiP'lr· ti 

Londra, 22 (A.A.) - Sala
hiyettar bir kaynaktan bilıdirildi
ğine göre, Londraya gelen ha
berlerden, Yunaniatandaki İmpa. 
ra-tıorluk kuvvetlerinin halen ce• 
nupta yeni mevzilerine varmııt bu 
lundukları öğrenilmi~ir. Son ha
rekat esnB.Slnda düşmanın kayıp
larının fev!kalade ağır olduğu te
barüz etltir:ilmeokte<lir. 

Yunan ve hnparatorluit kuv
vetlerini yeni mevziler üzerine 
geri çekilmeğe mecbur eden ha
relkilt hakkında fU cihet kaydo
h.ınmaktadır ki Almanlar, Yu
goslav ordusunu af&r~ Mana&
tıııda açılan gedikten geçtikleri 
zaman, Yunan ve imparatorluk 
kuvvetlerinin arkalarını tehdit 
ediyorlardı. Bunun Ü%erine, İn
gilizlerin sol cenahlarını ve Yu
nanlıların da sağ cenahtarını geri 
çek.meleri icap etmiftir, 

* Atina, 22 (A.A.) - Yunan 
orduları ba,.kumandanlığı tara
fından 2 1 nisan akşamı ne,redi
len 179 numaralı reemi tebliğ: 

Kuıvvetlerimizın yeni mukave
met mevzilerine çekilmesi hare
ketleri tam bir muvaffakiyetle 
başarılmıştır. 

Alıman 'kıt'aları Ur-.·yı aldık- Nutuk, /rat Etti 
tan sonra daha da ilerliyerek Go. 
loa ve Li:mya"yı işgal etmişlerdir. 
Fakat bu haberi teyit eden başka 
malumat gel'memiıJtir. 

- Radyo gazetesi • 
Henüz ~eeyyüt etmiyen bir ha

bere göre Almanlar Yunanlıların 
Llmni ve Scmend.ire adalarını iş
gal etmişlerdir. 

Bu iwalin vaki olup olmadığı 
hakkında bqka bir haber de yok. 
tur. Valki iee itgal.in nasıl yapıl
dığı haldkında da henüz tamam
layıcı haberler gebnemittir. 

, Radyo gazetesi • 

İngiliz Filosu 
T rablusgarbi 
Bombardıman Etti 

6 Nakliye Gemisile 
Bir Muhribelsabetler 

Kaydedildi 

Aıtina, 22 (A.A.) - Kral, 
Başvdtaleti Hariciye Nazırı Ema .. 
nuel T'!!uderos'a tevdi etmiştir. 

Tısuderos, dün öğle üzeri ye
min et'miştir. HükUınetin diğer 
erkanı arasında bir değiıtiklik 
y.oktur. 

Yeni Başvekil, saat 13,30 da 
Atina radyosu va.sıtaaile millete 
hitaben bir nutuk 9Öylemiştir: 

Atina, 22 (A.A.) - Ofi a
jansı bildiriyor: 

Eet.ia gazetesi yazıyor: 
Yeni hükUmet enerjik hareket

lerl'e işe baılamıt ve bu meyanda 

1 
hemen faaliyete geçen divanı· 
harpter tq'kil etmiştir. Bu, gerek 
cephe ~erisinin ve gerek ordunun 
manev.iryatını bozmağa çalıtan 
düşman ajanlarını~ faaliyetlerini 
önl.ein.eğe matuf bir tedbirdir. Çe. 
tin bir ımücaıe:lele yaptığını ve bü
tün fedakıariı'klara katlandığını 
bHen Yunan milleti bilerek veya 
bilmayerek düşman ajanlığı ya
pan ve bu suret-le umumi idmadı 
&ar.san k.inwelerin, kim olursa ol
sun, cezalanclmlmalannı talep et
mek hakkını elhetıte haizdir. 

Mühim Tesisat Baıvekilin Nutku 
I Atina, 22 (A.A.) - Bqve· * Hasara Uğradı 1 kit. orduya ve millete nitaben 

Londra, 22 (A.A.) - Yuna- raclyıoda iracl ettiği nutukta bil-
ni.tandaki vaziyetin vaham~ti Londr~ 22. (A.A.) - İngU!z bah· hana şöyle dem.iştir: 
Londrada gizlenmemektedir. İm- rlye n~eti 'tarafından öğleden son- c- Majeste Kralın, bugün ba-
paratorluk kuvvetleri Alman kuv- ra neşredilen· tebliğ: na reisliğini tevdi ettiği hükUınet, 

I l 

Haile Seliaİye 

Dessiede 

Geri Dönen ltalyan 
Askeri Harbe Tutuştu 

Haile Selasiyenin 
Küçük Oğlu Harrar 

Valiliğini Aldı 
Yofıanneebourg 22 (A.A.) -

HabePitanıdalki Cenubi Afrika 
kuvvetleri ne:Minde bulunan hu
su&i bir muhafbirin biklirdiği.'le 
göre ıirnaldeıki kalyan ordusu 
geri dönereık Deesie ıehri önünde 
muharebeye tutu§tnuıtur. 

Nairobi, 22 (A.A.) - Res
men bildirildiğine göre, tmpara
tıor Haile Seliraiye'nin küçük oğ
lu Harrar Dükü bugün Harrar'a 
gelmit ve bu mıntakanın umumi 
valiliğini denıbte etmi~ir. 

Londora, 22 (A.A.) - Reuter 
ajansının Adisaba'ba 

0

.dak.i hususi 
muhabiri 'bildiriyor: 

Adisababa ve Harrar'da Ha
bet polisi İtalyan polisinin yerini 
almaktadır. Haile ı Selasiye'nin 

(Devamı Sa. 5 1 Sö. a de) * 

23 Nisan 
Bayramının 

Manası Nedir? 
21 Sene Evvel Bugün • 

Yeni ve Müstakil 
Türkiyenin Asıl 

Temel Taşı Ahlmışb 
Bugün milli bayramlarımızıdan 

en mühimlerinden biridir. Bunu 
ayni zamanda çocU'k bayramı 
yaptik, 9\inkü yeni bir Türkiye
nin doğumile yeni nesillerin llffiU· 

mi hayata alikası arasında tabii 
ve s~ bir münasdbet vardır. 

Bu bayramın manası neıılir~ 
Hele ufuk ların bu kadar kara ol
duğu bir sırada bunu hatırdan 
geçirmek çok fayda?1 olur. Çün-

l kü yiıımi bir sene evvel bugünü
müz kadar bir milletin hayatında 
zahiren ümiteiz görünür günler 
azdır. Fakat bugün o karanlıklar 
İçinden yenj bir güneıt doğmuf, 
yalnız bizim ülkemize değil, yüz
lerce mil)"on yabancı İl168nın kal
bine aydınlik ve ümit vermiştir. 

16 mert 1920 de lstanbut it
(Devamı: Sa. 5, Sü. 1 de) -

Almanya Türkiyeye 
Bir Ademi Tecavüz 

P4ilu ttlk!i/ EdeuAini 
ihsas Ediyormuş 

Londra, 22 (A.A.) - Ti
mes" İn muhabiri §U mütalaaları 
ileri sürmektedir: 

Alman Hariciye Nezareti bir 
taraftan ispanyaya, diğer taraf· 
tan da Türkiye ile Ruayaya kar
şı bir diplomasi taarruzuna geç· 
miftir. lapanyol la.bineai son 
günlerde müteaddit defa toplan· 
mıjtır, Alman prQPAPndacıları 
İspanyanın üçlü palcta girmek 
üzere <>lcluğunu jşae etmektedir, 
ler. Almanyanın Sovıyetlcr Birli-

(Devamı 8a. IS, 81. a de) X/X 

Avam Kamarasında 
Hararetli Bir Celse 

Askeri ve Siyasi 
Vaziyetin Müzakeresi 
Af uvakkat Tevakkuf 
Devresine Bırakıldı 
Londra, 22 (A.A.) - İngiliz baş

vekili B . Churchlll. bugUn Avam ka
marasında işçi partısınden B. Lees 
Smith'in bir sualine cevaben beya
natta bulunmu' ve demiştir ki: 

BugUn, paskalyadan evvel söyle· 
(Devamı .8&. 5, 8ti. f te) X 

italya Karadağa 
Göz Dikmiş 

(Devamı: Sa. 5, 8IL 8 fta) ** ı DUn s~bah ~fakla beraber Trab-ı (Dnamr Sa. ıs, Sü. 2 de) /=/ 
......, ________ ...__ .. ..__ ___ . -'· (DevanH Sa. 5, Sü. ı de) * GONON SESi 

tu ~"" tkiye Çocuk Esirgeme 
)\ı .. :ttıu uınumi merkezi 
ıı_) Yavrularına milli ve öz 
"t,~'l'hlarını kutlar. kendj
"-iı~. Şanlı ve yüce Türk 
b. 'vtıııe ıa· k b" "'k ··ık·· ,.., f . yı uyu u u-
>,t llıletli ve şerefli bir ha

teıııenni eder.> 

Dalmaçyayı isti yor 

Rumenlerin 
Macar Hududunda 

Tahşidatı mı ? 
Bulgaristanın Makedonya ve Gar

bi Trakyayı işgalle iktifa etmediği 
söylenmektedir. Kral Boris Hitıerle 
görUşmUştU. Bu mesele için kralın 
tekrar Almanyaya gideceği haber 
verilmektedir. 
Diğer taraftan Romanya ile Ma

carlstanın iddiaları bir tUrlU telif 
edilememektedir. Her ikisi de Banatı 
istemektedir. Banat halen Almanla
rın işgali altındadır. 

Romanya, Macaristanın Yugoslav• 
yadan aldığı yerlere mukabil Tran· 
silvanyayı kendisine bırakması lAzım 

....,..--------~ (De\'111111: Sa. 5, Sü. 1 de) .+. 

Halk Tipi Eşya 
Yazan: 

BllAT NDBi 
«Ankaradan bildlrlldlğine göre 
Ticaret Vekt.leti halk tip( ucuz 
a.yakkabı, çorap V\? !anili ima• 
11 hakkında çatışmalara başla
nvştır.> 

Gazeteler 
Ticaret VekAletlnln ba kararı 

belki içinde ya.,adrğımız zamanın 

slttlkre artan 91kınhlarına kar,, 
bir tedbirdir. Fakat halk tipi ucuz 
ayakkabı , .e bUlaa1188 elbise yalnız 
bactıaün defli, her :r.amanımıZ1n 
çok ll&erlnde durulmağa değer bir 
metıet.wr. 

Kö)'lül•'l'fmlzle kuabalana fakir 
laaUd çnk fena &'iylnlyor ve maale
&a.f bunan sebebi ) ';iJnn; füııMWtk 

det1Jd1r. Kandealı.ll7' ona .Audol• 

ıuc1aa. orta Anadollu'yu Esell, 
AdaDalı ,.e Şarklıclan a) 11'811 ma
llalU kıyafetler artık tarthllk ohnllf 
fakat yerlerine yenlttl konamamıt
tır. Ankarada Stiıner Bank pasa. 
rımn ucuz köylü elbl8elerl eamekl· 
nı önünde sık ı.-ık dururum. Barua 
Anadolu halkına elbise modelleri 
ulkln eden bir ne' ı mucla 1erP1· 
dlr. <tııtanbulda kibar SOılyete içi• 
8on mocta tu,·aıetıer tet}lllr edeB 

bazı lüka ma,razalar &lbll. Bu ea
mekincla halk tipi olarak tefblr 
edilen elbl9eler hail ,·aktı yerinde 
şehlrll kostÜJllk'rl tipinin mtlnıldbı 
olduğu kadar faklrlettirllmit. kalta
la11tırılmrş \e battı\ karlkattlrıe,U
rllllllş örıaek \tı imryalandrr: Ma· 
1001 karıtık tefkBtUe ceket, paa. 
taıon ,.e yelek. Bir kostüm tipi ld 
tamaına....- luln. ballne söre, ID
ravat .....,; tıf)rap, ~:apka, potin ... 
ter ve .al llalde ;ılyineaı., --. 
81nda .-.O bir karlka• ...,_ 
..ııumap lllUktm olu. 

(Ud. ..,,.,. fe uC • T). a 
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Nasıl Geçti Otobüs Siparişi \ y enicarnide Otomobil Parkı 1 Dünkü ihracat "D · . F .d aıreı ası e ,ı 
ra alka.n şampiyonu vt 
l9 1936 Bcrlin Olimpi)'at 

larında bize dünya üçüncüliiğ~ 
nü ıkazandıran Mersinli Ahfll 
artık amatörlükten ayrılmı§ ve 
profesyoneller nrasına karışfllll 
bulunuyor. 

Nis'te Hırsızlık Vak'aları 
Niçin Çok Oluyordu ? 

Yazan: Rebia Tevftk BAŞOKÇU 
Telif ve tercüme hakkı tamam.ile mahfuzdur 

-7-
Buna rağmen annemi biraz neşesiz 

buluyordum. Bunun sebebini anla
mak uzun sllrmedl. lstanbula geldi
ğimden iki gUn sonra: 

- Reblu, dcaı. Senin hakkında bir 
takım d dıkodulur var. Nis treninde 
büyük el çantanın çalınışı burada 
'Jln tUrlU çırkın sözlere yol açmış. 

Keşke hiç gıtmeseydln. 
Keşke, dedim. Zaten Anadolu 

harbı ııomına ermeden harlC'e gitmek 
doğru da değildi. Fakat Nıs yolunda 

,Yahut Nısln bliytlk otellerinde para 
:ve elmas çalınması yalnız benlm ba· 
ışıma gelmiş bir vak'a değil ki ... Son 
bir hafta içinde dört defa buna ben
zer hırsızlık oldu. 

~eden bu kadar çok hırsızlık 

olabılıyor? 

mlştı. ÇUnkU Şevkiye hem yumuşak 
ahlt'lklı, hem de zengin bir kadın

dır. 

- O halde bu sözlerin nıdnllsı ne
dlr? 

- Bu sözlerin mtınAsı. Nusret Be
yin karaktersiz, verdiği söze saygı 
göstermez bir adam olmasıdır. Baya
ğı bazı kadınlar gibi yalanla, iftira 
ile meşgul olan bir crkck hiç blr za
man hürmete 10.yık değildir, hiç blr 
zaman da iyi bir hayat arkadaşı o
lamaz. Zaten ben de onun bu kUçUk
lUklcrlnl hissettiğim için ya, red ce
vabı vermiştim. 

Birkaç gün sonra artık bu çirkin 
lılkırdılnr çıktıkları çamur bataklığı
na yeniden dllşUp ortadan kaybol
muştu. 

Amerika :lan 
Edilecek 40 

S~pariş 
Oto:. ü· 

sün Münak:ı:ası 5 
Mayısta Y apı:acak 
Tramvay idaresi Umum Mü

dürü Musıafa Hu.ki Erenle mü
dür muavini Celal dün Vali ve 
Belediye Reisi dodt:tor Lutfi Kır
darı ziyaret edcre?k Amer~adan 1 
sipariş edilecek şehir otobüsleri 
hakkında uzun müddet görüş
müşleT'Clir. 

Amerikadan 40 otobüs sipa
riş edilecek ve 5 mayıata yapıla
cak bir kom.i!yonda bu otobüs si
parişi müraca.aıt eden fırmalara 
münakasa ile ihale edilecektir. 

Jimnastik Şenlikleri Bu Sene 
Y apılmıyacak 

,. 

... 
Muhtelif Memleket· 

lere 938 Bin 
Liralık İhracat 

Yaptık 
Evvelki gün ~ehrimizden 9 36 

bin küsur lirahk ihracat yapılmış
tır. 

Slovakyayt'. 42,835 lira kıy· 
metınde 56. 3 7 3 kilo deri ile 
85,230 liralık 300 bin kilo keten 
tohumu. Romanyaya 38,674 lira 
değerinde 65 bin kilo zeytin ta
nesi. Almanyaya on bin liralık 
25 bin kilo iç fındık ve acı kayısı 
çekirdeği, S 64 küsur bin lira de
ğerinde 61 2 bin kilo yaprak tü
tün, 35 bin liralık 5 00 bin kilo 
kepek, 11 1 bin lirahk 2 18 bin 
ki~o zcyltinyağı ile 5 O küsur bin 
kilo 48 ıbin liralık koyun derisi 
satılmı~tır. 

--o--

Et Fiyatları Düşüyor 

Mersinlinin pazar günü 'f e· 
kirdağlı 'le karşılnşaca~'lnı ga• 
zetelerde okudum. Bu müsah'' 
ka ıhiç fÜphe yok ki, alaka "' 
kecek bir spor hadisesidir. 

Son zamanlarda bizde prO" 
fesyonel gÜrC§ler, güreş merıtlı' 
hlarını ti/<sindirecek ıkadar ıfeıtl 
bir §ekil aldı. o kadar ki: sr 
müsabakaların neticeleri ev~~ 
den tahmin edilecek kadar a,el 
bir vaziyete girdi. Organizal~~ 
ler pehlivanları istedikleri 11 
kullanıyor. galip ve nıağlupllf' 
yine kendileri tayin ediyorlar', 

Bursanın köylerinden get~'. 
len kelle kulak yerinde b~ 
ortaya Habeş, laalettayin biti!! 
Bulgar, bir diğeri de ,A)JıJaJI 
şampiyonu diye ortaya ıatılıyot• 

Halkın bundan başka ~ 
edilen pehlivanların güreııt'e-

• mesi dolayısilc aldatıldığı ıil11 

ler de pek çok oldu. 
- Sebebi çok basit ... BUtUn dUnya 

•halkı senclerc<ı suren harpten yorul
ımuş ve bunalmış, her imkAn bulan 
1kendlnl Nıse atıyor. Bunların arasın-
da çantalarında milyonlarca para ve 
elmas t.nşıyan dünya zenginleri eksik 
değil ... Bunu haber alan dünya hır

sızları milkemmel bir çete kurarak 
etraflı bir teşkl!At vUcude getlrmlş
'ıer, ellerini kollarını her tarafa uza-

Biz Nermlnle hemen her gUn gibi 
buluşuyorduk. MUzelerl, camileri hep 
beraber geziyorduk. Yeniçerileri, kU
tUpha.nelerl görUlccck hiç bir mühim 
yeri ihmal etmiyorduk. 

Mekteplerin bu sene erken ta
tili dolayısile her sene muntaza
man yapılmak.ta olan 19 mayıs 
idman fenuıklerinin bu sene yapıl. 
mamasına kanır verilmiıtir. Bu 
suretle F ener'bahçe ve Şeref sta
dında jimnastik bayrnmı bı.t sene 
için ohnayacnk, yalnız Taksim 
Cü.m:huriyet abidesi önünde bir 
geç.it resmi yapılacaktır. -

Vali Şehir Planlarını 
Tetkik Etti 

Açılan Eminönünde büyük bir sanat abidesi halinde 
heybetile meydana çıkan Yenicami 

bütün 

Vaij muavini Ahmet r..ınıkın 
reisi ği altında toplanan fiyat 
!Vlürakabe komi:oıy-0nu, et fiyııtla
rının kıroda beşer kuruş .indiril
mesine karar vermi§tİr. Fakat, 
cıde halen c~ki hyallarla aıınıp 
buzhanede sakıanmaA.ta bulunan 
kes.ımiş hayvanıardan dolayı a
ıakadarıarın mutazarrır oımama

sı için, yeni narh nisanın yirmi 
döro-ünden ittbaren taUb.k edile
cc: ... tir. Yeni narha nazaran kara. 
man 65, kıvırcıkla aağııç ta. 70 

Belki bir ~ok güreş ınera1'1;, 
)arı, Mersinli gibi ele avuca ııl 
mayan, tath ve zevkli güreş )~ 
pan bir pehlivanı Tekird• 
kartısında görmek zevkini. t: 
yacaklan için .sevinmektedlf '. 
Halbuki ben, memleketin reııl' 
leri için senelerce tam amatÖ:. 
gürq rnindedndc alkışlad 1' 
mız Mersinliyi, bu umumifel, 
ka,karikolu spor «dairei :fasi~eİI' 
sine girdiğini gördüğüm iÇ 

üzülüyorum. 

' tıyorlar. Negresko otellnin kapılan 
:ıkı katlıdır. Her iki kapının da analı 
•tarları başka başkadır. Hele pence
reden içeri girmek imkfınsızdır. Bu-
na rağmen zengin bir lngiliz kadını
nın öğle yemeğinde aşağıda bulun
masından istifade edilerek hırsızlar 

on beş gün evvel odaya en büyilk bir 
kolaylıkla girmişler ve kadının mil
yonlarcn kıymetindeki elmas ve inci
lerini ceplerine yerleştirdikten sonra 
oda kapılannı yine ayni itina ne ki
litleyip gitmişler. Polis şimdiy~ ka
dar bir ip ucu elde edemedi. Trenler
de çantaların çalınma.si hemen her 
gUn görülen vakalardıın ... (C.K. Pa
şanın oğlu M) Bey de altı ay evvel 
NLste çantasını çaldırmadı mı? Be
nim hakkımda dedikodu yapanların 
kim olduğunu sorabilir miyim? 

Nermin çok zeki ve malQmatıı bir 
kadındı. Okumayı çok sever ve ma
lQmatını yükseltecek hiç bir fırsatı 
mçırmazdı. Ncşcsl ve tatlı ltonuşma
sıle hepimizi yeniden teshir etmişti. 
Bana pek ziyade yakınlık ve sevgi 
gösteriyordu. Ben de onu cidden sa
mimi bir kardeş gibi seviyordum. 
Nermin 1stıınbula geleli iki aya yak
laşıyordu. 

Bir gUn bUyilk kardeşim Refet e

ve geldiği zaman cebinden bir mek

tup çıkardı: 

Belediye imar müdürü Hüsnü 
dün Pros-t'un hazırladığı şehır 
planları üzerinde Vali ve Beledi
ye Re.isi doktor Lutfi Kırdara iza
hatta bulunmu~tur. Bu planlan 
tetkik ~en Vali ve Belediye Re. 
isi de lmar müdürüne bazı direk. 
tifler vermiştir. 

ls'tnn~u] fü;!~diyc:'i Eminönü 1 camün arka tarafındaki eski kuş
meytlanıle Yenıcamnn etrafının çuların bulunduğu iYerİn önüne 
güzelleştirilmesi ~in .fnalıyetl<-rı- yapılacak olan 5 00 metre gcniş
ne devam etmckıtedır. Evveke iiğindeki otomobil pa&mın in
de haber verdiğimiz gibi Yeni- şaatı pek yakında başlayacaktır. 

ista ~bulu Terked:cek Olanların 
Bi etleri HazırJanıyor 

kuru{tan satııacaktır. 
Haber aldığımıza göre, lstan· 

bu.da istihıa.k edumek üzere muh 
teiif ~ıntakalardan gönderikn 
ve halen } o.da bulundukları öğ
renilen si.ırü,erin vürudunu müte
a!kıp fiyatlarda t~rar bir tenez
zül vuku bulacağı ümit edılmek
te ve ıbu tenczzülün bilba"a ka· !'!'t'!!""'"""""!'!"'!~!!!!'!'"'"!!!""!'"!!'!!!!!!~~!!"'!!~ 
raman ve dağlıç etlerinde görü- Jstanbul Belediyesi Yarı9'~ 
leceği iıave olunmaktadır. 

' 

Bir Milyon Liralık Un Stoku 
Yapılacak 

-o---

Francala ve Börekc;ilere 
Tulumbası ve Gaz Gesr1'
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Elbise Alıyor 
- Osman Beyden, dedi. Vapurda 

vadettiği çayları yarın gönderecek
mf.ş, kabul edllmesln! rica ediyor. 
Kendisi de husust halinden dolayı son 
derece bedbaht bir vaziyette imiş 

ziyarete gelemediği için af talep e
diyor. 

Biraderim, Osman Beyin mektu
bunu okurken N rmln de bizde mi
safir bulunuyordu. Bu mektup ve 
çay hlkAyesi onu saatlerce gUldUr
dU. Cava çayı içmek için yarın mut
lak tekrar geleceğini söyllyerek git
ti. 

Koordinasyon heyeti kararile 
~ehir için yapılması lazım gelen 
'bir milyon Hrohk un stıoku üzerin. 
de çalışmak üzere İstanbul Bele
diyesinde Bcledjye Reis muavini 
Lutfi Ak.soyun ba~anlığı altında 
bir '" loanusyon tcşe1c'kiil ct;mış ve 
çalı~ma arma başlamış'ttr. 

Nakliyatın Baş!aması İç·n Ankar:ıdan 
Emir B~klenmekted:r. Bir İki Güne 

/(adar Emrin Gelmesi Muhakkak 
İstanbulu kendi nrzularile ter-ıtedir. Ve bu }iştede bulunanların 

kedecck olanların nakil i"leri üze- biletleri kaymakamlı'klara gön
rin~eki hazırlıklar .devam etmek- ?:rUw'~tir. N~liyata ha }anmak 
tedır. ıçın emır beldcnmekteClir. Bu cm-

Vilayette yapılan toplantıda rin b.ir kaç güne kadar gelerek 

Verilecek Unlar 
T opra'k Ofis tarafından fran· 

cala ve börekçilere verilmekte o
lan unun tüccar elile tevzii bazı 
ş.kayetlerl mucip olrnuftu. Ofisin 
bu tevzi şeklini ôeğ~tirmek ka
rarını verdiği haber alınmıştır. 
Bundan sonra, francala ve bö
r~kçi fırınıarına verilecek unlar 
Belediye kooperatifi elile tevzi 
ettirilecektir. Fakat, alakadarlar 
bu şekil tevziin de arzu edilen 
intizamı temin e:Lııiyeceğini iddia 
etmekte ve en makul bir çare o
larak bu unların mühürlü çuva1-
lar iç.inde olduğu halde Ofis ta
rafından verilmesini söstermekte 
ve bunu teklif etme'ktedirlcr. A
lakadar makamların bu teklifi 
nazarı di'ldkate alacakları ümit 
edilmektedir. 

1f.tanbul Belediyesi pasif ~:J 
runma hazırlıklarını ik :nal etl1' 
üzeredir. Yeniden on iki biti 1 
ralık yangın tulumbasile 800 
det nz. eçmcz elbise nlıntn35 

karar verilmiştir. 
-- -o>---

Memleket Parti ve Halke"' - Geçen gUn İstanbula gitmek 
için Bebek tramvayına girdiğim za
man merbum (1) Paşanın haremini 
gördllm. O söyledi. Ama bilirsin ya. 
Hatice Hanım Eflndi pek kibar bil' 
kadındır, böyle şeyler uydurmaz. Ken 
;<ilsine: cBu dedikoduları kimden lşit
ttiniz '..'> Dediğim zaman cNusrct 
Beyden> diye cevap verdi. 

- öyle ise mesele daha sade ... Nus 
ret Bey kendisinin rakı tepsisini ha
zırlamak için b:ına bahşetmek iste
diği ZC\'Cellk şerefini reddcttlğime 

fazla muğber olmuş olmalı. 
- Evet fena halde öfkeli imi~. Sen 

ona red cevabı vermek için bir mek
tup göndermLşln. Elinde o mektup, 
her önüne rast gelene senin hakkın
da tarın tUrlU şeyler söylüyormuş. 

Ertesi gUn Nermin geldiği zaman 
henüz çay paketi gelmemişti. Fakat 
çok geçmeden İstanbuldan gelen bir 
vapurdan Osman Beyin bir uşağı 

çıktı, beraberinde bir hammala yük
lettiği koca bir denk vardı. 

Hepimiz cblr iki paket çay gele
cek, lMlf'e ederek içeceğiz diye bek
lerken bu koca denk içinde ne ola
bllcceğinl bir tUrlU tahmfn edemiyor
duk. Nermin bir dUzlyc: 

Dün yapılan ilk toplantrda bıı 
bir milyon liraltk Stok unu koya
cak depolar bulunması etrafında 
görü;ülmüştür. Bina bulunur bu· 
lunmaz derhal unların depo edil
m~ine batlanacaktır. Bu unlar 
Ofisten alınacak ve hiç bir suret
le fırınlara verilmiyecektir. 

Asri Mezarlığın Yolları 
Parke Olacak 

kay:makamlıklnrdan gelen tetkik na'kliyatın başlaıması muhakkak 
ve tasnif bitirihni~ ve birinci liste dd d'l k d' 

b. d') k b'I l . .1 k a e ı me te ır. te!'. ıt e ı ere' ı et en vcrı me · 
üzere Deniııyollnrındaki 'komis- ikinci li.s:te de Vilayetçe hazır· 
rona gönderilmişti. Bu listenin !anarak Denizy:ollarındaki komi.s. 
5000 kişil:k olduğu söylenmek· yıona gönderilmi~tir. 

Sevindirilen Fakir Çocuklar 

TAKVİM 
23 ~İSAS 941 

('AR~A:\IBA 

•~rinde Milli Şefin Resirrıle 
Ankara. 22 (A.A.) - p.\d 

~ımrz telgraflar Milli Şe.f l~e 
lnönünün ~rıızalnrile Parti vi\ZJ) 
kaza idare heyetlerile HnlkC~fQ 
rfoe hediye etmiş oldukları ~ 
toğraflnrm merasimie yerle~ 
konu\malarına ba~landığınt J31l 
dirme'ktedir. Bu vesile ile, \jil 
dur, Ka}'8cri ve lzmirde yaPt 1 
olan törenlerde ba .. ta sivil ..,e 
keri erkan olduğu halde her~~ 
halk .i tirak eylemişier ve 11' 
Şefe karşı sevgi ve saygı}ı.ırıtı1 

defa dahn teyit etm~lerdir. ,,1 

- O halde çok tee ı'>Uf ederim. 
Fakat bu teessüf ne gönderdığim 
ml'ltluba, ne de ortada cereyan eden 
'llrkln lllkırdılara ait değl1dir. doğıu
ann cloi;rııyn Nusret il •yin kendi 
şahsına ai'tlr. Hatice Ha~.ımefenJi 
J:llusret Beyi t.~ze namzet aıCetlll• tak
dim ett'ğl zaman Nusret Bey bar.~ 
şoyle bir "ÖZ vermişti: cHanımcfend!, 
eğer sizin!" anlaşamaz da bu teşeb
bllsUn neticesi menfi çıksa bile be~i 
biraderln'z Refet Bey gihi dUrllst \'C 

size sadık, amuslu bir k ... rdcş bula
caksınız. Hunun için size nPmus sö
zU verlyorl'm>. 

- Canım, Osman Bey, Ca\'adaki 
topraklarında çıkan ne kadar eşya 

varsa hepsinin numunelerini göster
mek istemiş diye kahkahadan kırılı
yordu. Nihayet çuvo.llara sarılı, ip
lerle diknmlş koca. denk, hepimizin 
birden UşUşmesile yavaş ya\'aŞ açıl
dı. Bir de ne bakalım, yarımşar ki
loluk tam doksan paket çay, yani 
çayların mecmuu kırk beş kilo tu
tuyor ... 

Mecidiyeköyündeki Asri me- 1 

znrlığın tanzimine devam edil- ı 
mektedir. Son verilen bir karara 
göre mezarhk içindeki ibütün yol
lar parke dö§enec:ektir. Diğer ta
raftan mezarlığa giden hariçteki 
yol da parke yapılacaktır. 

Bebek • lstinye Yolundaki 
istimlakler 

AY: 1 - GÜ1': 113 - Kıı ıın: 167 
RU!\lİ: 1357 - .SISAS: 10 
UlORi: 1360 - Rcbhilenel: :?G 

\'AKİT ZEVALi EZA..~I 

TEŞEKKOR f 
Kıymetli validemiz Bayan.,: 

nat Onbayın nramrz.dan ebcd• (, 
nlması dolayısile bizzat ccoaıtı 
gelmek ve yazı ile taziyed~ 1 
lunmnk suretile gösterdikleri ) 
tuf ve nezaketten dolayı 511 

ti 
V.ali, muvazzaf ve emekli se 
r.al ve su'baylarla akraba ve~ 
larımıza sonsuz şüknnlnt 

- ':'ol<ııa Nusret Beye ı;öndcrdı

ğln mektupta izzeUnef'sin,. dokuna
cak bir şey mi yazmıştın? 

- Asla, efendim. hem ne hakkım 
vardı? Kendisine sıhhatımln çok bo
zuk oluşunu sebep göstermiştim. 

HattA en iyi arkadaşım Şevklyeye 

talip olmasını tavsiye etmiştim. Hat
tA Nusret Bey bu tavsiyeden çok 
memnun kaldığını bUe bana söyle-

Fakir halk '\"C köyllinUn şehirli 
gibi glylmneğe hens etmesini iste-' 
mek nl~ln! Buna hiçbir 7.aman 
mu\'affak olamıyarnk onun yanın· 
da dat111a cfe:ndınln e kisini giymiş 
bir UO:ıil< 'aı;tyetlne dlişmeslni 'c 
küçülmesini 1 temek nh;ln? Asker 
Untrormaı;llc önlinüzdcn geçen '\'e 
sizde en yeni zamanın en yrnl \'C 

tığ gibi bir delikanlısı intibamı 

n:ranclrran bir ça' u'1u hu r.ameklln
dakl takımın en lyM1c ı;ll!.teyln; 

hattA boynuna kıra\ at, yaka ına 
mcndll takarak gözünüzün önüne 
geUrln. Bukın o tığ gibi a..'lkerden 
n:ı!!ıl gülDnç \'C unn1lı bir rnahlClk 
may,lamla kalacak. 

Halbuki bir asker elbl esi bü~ lo 
bir• takımdan pek pahalı olma a 
rerektir. Maksadımın köylüye bir 
neli UnlCorma giydirmek olmadıfr
nı taerHıe bilmem hacet \'ar mı~ 

Hint Okyanusundaki bUtUn adalar
da, Çinde ve Hint'de ne kad,ar çeşit 
çay çıkıyorsa Osman Bey bunların 

hepsinden birer ikişer paket gönder
mtş. 

Doksan paket çay odadaki halının 
Uzcrlnde yaldızlı kll.ğıtların içinde 
koca bir yığın teşkil etmiş, orasını 

blr dilkkft.n köşesine benzetmişti. Bu 
defa yalnız Nermin değil, artık he
pimiz birden gülmekten katılıyorduk. 
Kardeşim Refet: 

- Haydi çay scmavcrlne ateş at
sınlar da şu çayların hepsini birer 
birer tecrübe edelim. Diyordu. Ner
min de bir· dUziye: 

(Arkası var) 

Toprakla uğraşan yahut amelelik, 
ayak satrcılığt \'e ııalre gibi işler 
yaııanlara bu işlerin icaplanna uy· 
gnn son derece sade , .e ayni :za

manda kendllı•rlnc göre bir :ı.evkl 
ve gUzelllğl olan elbise tipleri bul
mak lmkl\mııt: değildir. 

Bunlar setre, pantalon, yelek k~ 
dur karı,ık ,.e :lahmetll biçki ve 
dikim işi lstcmı~·t'ceklerl gibi ku
maşları da ko!ltüııı kuına.,larmdan 

daJıu başka dnslerılen olablle<:eğl 

lr,ln ucuzluk şartına ıta uygun ola
caklardır. 

Anane \'C ltıyatlal'ftl l~tibdadına 

ka~ böyle yeni tJp kı:\ of etler tut
tum1ak kolay olur mu'! dl~ ecek

lnlz. 
ze, k \C anla.} ış ı>ahlbl insanlar 

bu iş Uz.erinde ciddi çalışırlarsa 
kolay olmaz fakat olur. 

RF.ŞAT NURi 

GüNBŞ: 6.11 
ÖGLE: 13,12 
lKt~Dİ: 16,00 
AKŞAM: 19 56 

Bebek - İstin.ye yolunun inşası 
dolayısile bu yol üzerindeki 8 bi. 
na daha İ~anbul Bclcdjyesince 
iStimlak edilecek.tir. Bu binalar 
derhal ytkılarak enkazı kaldırıl
mak üzere miı"teahhide ihale olu. 
nacaktır. 

F.miııiinli nuhf.}C merkezi diin 23 Nisan Çocuk Dayrrunı dolayısllc 
fııklr çocukları ı;I~ indirmek surctlle ·e,1ndlrmlştir. l'ukandakl resbn 
Emlnimli nahiyesi tarnfından sc,1ndlrllecek çocuklıırı göstermektedir. 

YATSI: 21,35 
İMSAK: 4,20 

Göğsiime hlr ağrt girmişti. Hareket i:l du
ro:\·ordum. taksime hile hakamı:\·orılum. 

- Haydi Frank, ne bekliyorsunuz! 

Frank odadan çıktı. Biraz sonra içeri gel
di. «ı;oilmdl vererekl~r» dt'ıll. Albay Jul.}11n 
hlr at;ıağı, 1111' yukarı odada. gezlnlyorılıı. 

Dört dakika kadar onra telefonun zlli !:81-

dr. l'rank koştu: 
- Orası OJ88 Mayfalr ,mı? Baker lsmlnlle 

kim e , .ar m1? A ... Atfederslnl:ı: yanlış nu
mara '\·ermişler. 

Tekrar odaya .geldi 'e haber verdi: 
- Bu numara. Lady Eıdelgh'ln tmı,. Bu 

hwmııl lkametgiilıta Baker l mlnde kimse 
yokmuş. 

ı·a,·eu kahkahalarla gülel'('k: 
- Haydi, ııotıs hafiyeliğine ıtevam ediniz 

1\1 ile bqlıyan başka merkeı; yok mu? 
- l\tuseum merkeılne bakınız. 

Frank yerlnıle duruyorılu 1\lakslm: 
- Haydi Frank, lıakınıı. 
Komedi tekrar başladı. Albay yine bir a

şağı bir yukarı doJa,ıyor, line ~ dakikalık 
bir bf'kleme •. 1'"mnk cevap veriyor. 

- Alo Ot88 Museuın mu T Orada Baker 
isminde kimse \'ar mı'! Öyle ml? E\·ct an
ın·orum. Bana adresini \ erir misiniz'! Çok 
n;Uhim blr iş için llizım ... 

l'\onra blr.e dönerek haber ,·erdi: 
- Galiba bulduk. 
Ah yarabbi inşnllah doğru delildir. Baker 

inşallah bulunmamıştır. Allahım şu Bnker 

OzONTO· 
-89- Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 
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1\lokslııt yiiı.ümo haktı. Akşaınılan heri 
ilk dcfıı olarak bana bakıyordu. Gözlerinde 
bir ,cdıı., bir ay:nlış mlin~sı okudum. San
ki bliyUk hlr \ Upurun llam1aklığına. da~an
mı da rıhtınun ikenarımla duran bana ha
kı:rornm gibi bir hali ,·ardı. O aralık birisi 
onun omuzuna dokun a veya bana dokunsıı 
hiç kimseyi görecek lıalde değllıllk. Konu -
ınu~orduk. Fakat gözlerimleki manayı hi•: 

.,1 
unutomıyaeağım. Ne J;"a,·en, ne ?\fisls Dan
,·crs, ne Albay Julyan, ne de elinde kağıt 

parçaslle }'rıınk lılzbn için o anda mevcut 
değildi. Bu lk1 sanı.,·cllk bir zam:ın tamaml
Je ikimize aitti. Nihayet I<"rapk•a doğru dö
nerek: 

- Bu ııılrcııı ne imi!;>? Dedi. 
- Doktor Londra el\'arında bir Yerde o-

turuyormuş. Telefonu yoknm~. • 

Albay Julyun öı:e karışarak sordu: 

- Frank ,.e .:'lllsl'> Danvers mr~eleyi ay
c1ınlatııcak epey iş gördliler, değll mi? 

;\lislıı Dnn\'er" hnşıııı salhyıırak. dedi ld: 
- ;\lislıı ele \'intcr'in hiç bir zaman dok

tora ihtiyacı olıııuınıştır. Bütün sıhhatli in· 
ı;anlar gibi doktora gltıneğl hiç senııezdl. 

l'olnız bir kere bllrğini indtmi .. tı de doktor 
~ağırdık. nu nnker lsmhulel.1 doktoru tanı
ılıj\'ını bilmly oruııı. 

Pa\'('ll öfke ile: 
- Bu adamın clvh'1or olduğu no malüm, 

dedi. Belki de yeni bir pudra veya krem icat 
etmiş bir şarlataıııtır. Rebe.kaya reklam yap
mışlarıtır. O da nıcrak ederek berberdrn 

10,15 
5,18 
D,05 

l:?,00 
l,40 
S,25 

arzederiz. rtıı 
Kerimesi: Naciye O OJ 
Akrabası: Yaş::ı.r _.,,,.'.;// 

Mnra oraya gitmiştir. 
rrank cevnıı \crtll: r 
- ı·anıhyonmnuz ı~a\C'll ... Baker bir ~ 

latan değilmiş. Telefonda konuştub"llln ııt' q1 
nıe~Jıur bir kadın Jıa5t.llığı mütcııassı~ 
duğunu sö~lrdl. 

~b~::e~1~~1~~1nc;~~;~::ış , ar. JtıtK01 ;J 
den bu doktora gidr.ceğlnl 'eyn gttfl 1 klmı;eye söylememi":? llntta 5izc bJIC l'f 
Dam·ers'r 

Yine fı'a\'t'll söze karıştı: -,ıt' 
- Çok zal·ıfh. Biraz §lşmanl:mıasıll1 

J!o' 
zaman ı;öylerdim. ı~aı~at c:Böylc oırnıılC .,ıı 
na ynkı~ıyor» derdi. Bdkl de Bnker't: 
!Jişmanlamak usulünü ormnğa gitrnl~:;, 

- Slı;ce bu ınUınldin mli, l\tl ıs uan ~ 
~ ~ .,Jlsls Danvcrs Uaker'in mcşlmr bir ııtl 

hastalığı mUtelıa sıısı olı1ıığunu öğrcııl 
şaşırıp kalıııt!zh· • öyle ce,·np \'erdi: , f 

- Anlrunıyorum. nu naker aeahn oıı rıııf 
ıl~cll? 1"ic:ln lıana hiç bir şey tiyJcfl' ııtf 
Dcııcleıı nlçlıı saldn<lrY Halbuki tıaıııı 
şeyJ unlatmlı. . ırI' 

- Belki de siLI ınwrak:ı llilşürnıen1e1' rrıe' 
dir. Voktora gittikten sonra. lz1 ı;Ut 
ki bir ı;;cy siiyl~in... ..a 

- E\ et, her hnlılc bu lloktorıı :ılt tılt ,,,ı 
lcr sö.\lcmck i1ıtı~':l"ını duynnı-:ı. l•'ıı,cl'0 ·.,ı 
dığı nıcktu;ırtıı da « eni gıirınem ı~f11· 41 
şey öyllycccğbn» ~h .. bir ciın1Jc ,.sır• ojy. 
mek kl ona doktorun r.o tlcdlğlnl ııuJ:sJ-" l 
tı. ( Arkast ~ol 

ı 

r 
L 
L -
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Harp Vaziyeti 
Yazan 

İhsan BORAN 
_Emekli Kurmay Subayı 

~yada: 
LlbJada Alman - ttal'-·aıı i"bir· 

liğı " • ter gltmcırc basladı. Tobruk 
l<aı "' ' e ine ~aııılon yedi taarruz bo· ia Kitti; l<alcdc bulunan lııglllz. 'c 
luıııı ıutıııar mukalill taaruziar 

>'iıı•tt:ak kailer tlenl:ı J tıllJ h: ku\ • 
~et aldılar. lnglllzlcr Sollum'da 
baarruza gc~tl. Almıuı • Ualyart 
ı!rlJıııerı ıııl\clafııa J aııa1ılllyorlar. 

tUtero deniz kU\' etleri karıı 
llıuharebeJerlne denJıden ı~urak 
edl • 
'.t Jor, diğer taraftarı Sldlya • 
rabıusgarp, Dcrne \C Blnga'tl 

ileııı 
1 

z nıu, asala ını kc ıneJ 1 artık 
hınaı etmh·or. Bunlara eklenecek 
~.erıı ınuııh;ı dcğlşikllklcr şUiılar
"'r: 

1 - l>oğu Afrika ceııhc.lerlndcn 
\l.'rb t kalan J Uz.Ierce lngtllı tay-

1
,.llre 1 LlbJ a ceııheslne getlrllml'-
lr· l . ili• ngllizlt'r bu l'ia~·t'ılc hıha fü,. 
llluğtı temin etnıişlertllr. 

1
% - Ct'hUhi Afrika kU\ n:tıcrl

ll n 
rı Uratıo J,ltıya <'t'Jıhcı;Jnc gctl· 
b/~te~ı anıu .. ılıJ or. 811 inotörlil 

1 rllkıer Kcn; a ü Uü6en harekct
t~ı ltaıJ an onıall ini J tldırım hı· 
!".! 

0 C'~rek JJabt'.şhıtana dalnıı' 
. lbetı tıclırlnl faklhcn Harara yii
''Uı li 1 Ş 'c oradan Dlredau'l u işgal 
~trett dcntll'J olunu kcsml!Jtl. Jla
lıt,ıs"1nda en gllıcl 'c en seri ha• 
teJtı:ıt 
1 Jnıınn lıu nıotürlh hlrllklcrln 
bıll>JaJ11 ııakll, ingllir.lerlıı bliyilk 
l\ t taartır.a gtrı,eceklerlııe delildir. 
ı;tık lnglllr.lt'r J.lhyadu. \'azlyete 
1ı:ln1<1irlr.r. JJarıllaya ~ aııılan çı
t rnıı. teş~bbllsü, taarruu haıır· 

laııan bir or011nun glrl,eceğl bir 
llir, 

~ 
lngıııı: • l"unan ntll6afaasın«an 

lllına 
.. l'ak cıı mUlılın dcrı;ler ~unlar-
·•ıt: 

lıl 1) Zırlıtı 'o moförJU \-aıııtalan 
t ) ır olan hlr müdafaa orduı;u, 
11hlı 
~ 'c motorlli 'asıtalarlle bala 

11' \ctı · tıııı erı bol olan hır tıı.arrur. or· 
h:ıunun yarmalarıııı mU\ affakı
ıırıı e karşılyablllr \C mütcarrıı: 
da Ula BJ nl rnc\'zllcrdc t> • 6 gün 
\~ hnnıak uretlle çok a~ır :ıaylat 
''ıtır b ,_ e lllr. Bunun lı.;ln lilı.ım ulan 
'tıar: 

:- 1~1 e\k le idare, 
~ - Ha,a kunctlerlnla turruz

lltudafaa~ a iştiraki, 
c: - Tek erin \O kılanın muha· 

'l'bu kabııl,yctl, 
: - Mil.ne, lynt ll!!tUıııüAü, 

- Araz.ldl!n ı:ok istifade. 

.,,,, 
2
1 Zırhlı , o motörlü va"ıtaları 

l'lf hl h ~ r tnl\dafaıı ortluım. a\a 
tt~'etıerlle beraber calışaıı \C iyi 
~1Plenen artçılar Jılmayetılnde 
'e 'tilerini tahliyeye imkan hulur 
ttt:ııana. te, fi kan geri ı;ekllerf:k 

de ~eni ıncuilere > erlcşebillr. 
8) ~. 

lıoı oturıu \C Z'lrhlı 'asıtaları, 
'-ı. olan bir orduya karşı, bu \Usı
llıı-:('ll l.ayır olan bir müdafaa ur• 
lıııt~ bm ne' 13 atı l'ia rııılmadan 'e 
"'rı rnadan, memleket araıislnl 
1, hllftnııc mıııtakadan mıntaka· 
ııı~ Çekilmek suretllc o,ynak bir 

clataa lapnhllir. 
i) ~ 
l~ otorllı \C ıırlılı ,. ıtaların 
ı,3') ikt halde en büyük düşmanı 
'lıttı •reıerdır. Zırhlı 'aıııtalarııı 
Cilt 11 1barııc en r.ayıf yeri üstleri· 
1111& ~-e tan-arclcr Jçln glUel hedef r._r 
'ıılllı · Bundan ı.onrıı nıüdafa11. 
et~ 4rebeierlııdo kumandanın elin· 
tıı11ı ıırhıı 'e ınotOrlü hlrllklt'rle 
ı-.:.,,'41 11,> için nyrıra bu~usi bir 
' l<u,, etleri ihtiyatı buluodur
t•ııt' asıı bir tabi~e knide i ola-

ır. 

''<· tıı1~1~f't(' gelince. ıJlınkü )aıı-
'•lıta !>eride ıreçilccck mcddlcıin 
\'ı11 'a tnııbı.urlarıııı )'ar.nıııttık. 
~ e t,krar edelim, Jd kanaatlnıl-

tilrc 
~ııı. erı nıllsalt mc\ ki Lam~ ıı 

'l!r ı~111 °1ınak üıcro (Lıını3 ıı. - Ko-
t~ lıorrezlııdo .Sın paktos) 'eya 
l>~ la • Lha<l~a) dır. Lumya • 
tıı~l:tt hattı, ı;cri 1 deniz oldu• 
ı,, 11 :ığ cenahtan bUyllk bir 
ltıı ile ml!liiez \C ııol ccuah 

lltıı '13.,._k llbllJr 'e o ınman Atına) a 

' llıtıcıarau~ıı de\aın imknnı 
t. 

itt~lltı ı.ırlılı 'c motorlU birlik· 
~U•rın feaalıtından 'carttı 
')'ı 11 tlddetll muka\'ernetınden 
~I ~ ~k •Aır Uer11yorlar. Artık 

~Ulan mıwıt önUndıı tekrar 
>~Gttı ltlık \ıulyctı almağıı 'e 
~' bliytık bir taarruu glrlt· 
~ . f"' bur kalmışlardır. 'Yu· 
'-IJ ~lllı. mlldafauı bir baki· 

"' <ırta)a ko)muttur: 
"'' ~I kolun Alman ordusunun 
lı "1~~ kudreti hakkında )azdı· 
~il\ baıttaıı )alanlar kuru bir 

llı~'""•Clan Jbarettlrı bunun 

~ "1~ Oldutunu Yunan • lngl· 
lı:.~ .... bütün dlln) aya in· 
~tıtılllınc-~ bir şekilde f,.ııat ct-r. 

• 
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Adliye Koridorlarında : 
Z iraat '' .. M üsa h abel~ri1 " ) ' 1 

SiY ASi iCMAL 1 
sa -uu Sen Bu El Opmeyi 

Karına da Öğret,, 
ihtiyar Kad ı n, Mahkemeden 
Sonra Oğ luna Böyle Diyordu 

Çocuk Haf ta-sı ve 
Köylü Çocuğu 

Kendisi İşgal 
AltındaBir İşgalci 

LY azan: M. H. ZAL 

E aki usul faciaların ken
dine mahsus bir sistemi 

var. Hak en sonunda mutlaka 
gelebc etler, fakat bunun fera
hını neticede bize duyurmak 
için muharı ir, otta perdelerde 
ıer ıtaf'afını kazandırır. Sonunda 
hakkın zaferine inanmakla be
raber bu manzara yüregimizi ' 
dağlar, üzülürüz. Adeta i~en· 
ceye uğramıı gibi oluruz. 

Her ~ene 23 nisanda ba§lıyan 
Çocuk haftasıni:la ç6cuk esirgeme 
kurumu büyük, küçük, mesuliyet 

İhtiyar kadın anla!!Yorclu: I sun. Fakat ayfı bir yetae iki mas. li bir vazifede bulunan ve bulun
- l lfıknn efendi oğlum, bunu rafa hasıl H\\iammUl ederim. mıyah bUtUn Tiltltleri, çocuk tla

ben bir avuç et parçasından bü- Klffisenhı kent.Hs1ne lm şey yap- vası ilzerifide cİUşünmeğe dttval 
yüttüm. Adam e~tim. Ba~öz et· tığı yQk. O da ağaını l:iiraz: tut· eder. 
tim. Düğününde, ölümlük diye sun. Öyle her şeye katı~ıtstn. 2 3 Nisan çünü Maarif Vekili· 
sakladığım sekiz tane Mahınudi- ,hHyaf katlın ltafaslnı sallaya• mit1fi raôyoela irat eôı:teğl ınu• 
ye altını bile •.. Tek ile, güne ıkar. rak iklôtı bltae: tukla ılia§ltyatak olan nafta ilin· 
şı küçük dü§miycyim diye harcet· - Olmaz.. Ohnaı.. Olmaz. de, bir9!.?k valahtla§lar bu ealla-
tim. diyordu. tla aöz söyliyecek1er, yazı yaza• 

Hakim ihtiyar 'kadını sadede Nihayet ht-kim şahitleri ıor<lu. cöklar vtı nihayet bu tedi güfl 
davet ebti: Hepsl ge}ffiİ~let>diı Zaten büttln lt;ihde yurdun her tarafı11daki ilk 

- Hanım ve.ilde, davanı an- mahalle ofaya toı;lafimt~ı. Şa• okullatcla davafiın ehe:mmlyetinl 
lat, bunları sormuyorum. hillerlti içerisinde uslu allıllı bir anlatmak malteadile rtUmayişler, 

- Anlatıyorum ya evladım. de fhtlye.r vardı. H&ltim celseyi eğlenceler hırtip edl\ecekt!r. 
Gelin eve geleli on sene oldu. On 1 ta•lll elli, t>avacı1 ımUcltleialeyk Çocuk davası, mUhliü bir ınem 
senedir ben iyi bir gün görme- ve ıaklllerle dinleylc1Jefi dışarı leket davasıdır. Bu dava Türkl
dim. Oğlum evde mi, ortalıkta çı'kartlı. İhtcyar Jahial içeride alı- ye ele bUtUn bü,Yük!Ugünü ttıukaf a
san ki hiç bir şey yo'k. Sütliman-1 koydu. l3ir mU6det eonra lbu şa- za elmektedir. lnkAr etmemek, 
lık. Dairesine gitti mi, aman Al- hil dışarıya çlklı. Davacı ile da- bil'akis takdirle )•atmak cerek
lah, gelln sanki o edin degil..... va olunanı bir kenata çekti. Kaı Ur ki. bu yıl yirminci senei Ôev
Kime inandırırsın. Bit dövmediği dm yine: riyesini kut1ayan Türkiye Çocuk 
kıılıyor. Akşamları ben bunları - Olmaz, olmaz, diye, ayak Esirgeme Kurumu, bu i:ı üzerinde 
oğluma söyleyince, eh ne de olsa direyordu. Diğer şahitler de mü- hakikattn kıymet diye tavsif e
yarım erkek, yattl <!emek istiyo- dahale ettiler, ;yalvardılar, yakar. debileceğlrniz ba~arılar elde el· 
rum ki karı sözile hareket edi- dılar. Nihayet ihtiyar kadın razı mi~tir. Fakat çocuk davası her 
yor. bu sefer de o üstüme yürü- oldu: hangi bir kurumun faaliyet mev• 
yor. Ben çarnaçar daracık oda- - Olur amma, şartlarım var, zuunun çok üstünde öyle atim bir 
ma çekili:Ybtum. Ah!., 1 li:ıkim d.iyıordu. iftir ki bunu bir memleket dava· 
efendi oğlum ahi.. Bu gelin bana Şartlarını sordular. Mahkeme- 81 haline getirmedikten eonra a
namazımı niyazımı bile unuHur• de söyliyeceğini bildirdi. Bu ne- tılaca'k her adımın ve yapılncak 
du. Rahat bir giin yok ki ahir öm· ticeyi elde edince ihtiyar §ahit her hayırlı işin neticesi mahalli 
rümü namazımla niyazımla geçi· mahkeme salonı.lna grdi, Bir iki ve mahdut kalmak mecburiyetin. 
reyim ... Bir iki dostla üç beş laf dakika geçtikten eonra müba ir, dedir. Bahusus Türkiye gibi nü· 
edeyim. tarafları çağırdı. Hakim her iki- fusunun mühim bir kııını köylü 

İ~te bu yüzden evden ka~tım. sineı ol•n bir memlekette .. 
Allah razı olsun, mahallelımiz- - Demek anlaştınız. Öyle mi~ Bu Ntırları yaz.makla bu saha-
den bizim rahmetli efendinin diye sordu. Erkek cevap Yermek da çalıgan kurumların mesaileri· 
uzaktan akrabası birinin yanına isterken ihtiyar kadın atıldı: ni ve çalı~alardan elde olunan 
sığındım. Dur bakayım ... Ha ha- - Dfole oğlum hekim efendi, giizel neticeleri azımsamak iste
lasmın oğlunun eni~leıi mi ne.... dedi, o gelinin bulunduğu eve miyoruı. Bila:kis bıliyoruz ki ço· 

Hilimin de sabrı tükenmişti. giderim. GiderLn amma §U §arl· cuk korurna tlavuı evvela ibazı 
Kadına kısa kesmesini ihtar etti. !arla. Bak sen de ~ahit ol. iyilik sev.er insanların bazı fuka· 
Davacı kadın: Hakim müşfik bir gülümıeme ra çocuklara el uzatmak gibi ha• 

- Hulasa hiı!k.im efendi oğ- jJe !kadına şartlarını ısordu. Ka- yarlı te§ebbüsleri sayesinde başu 
lutn, ôavacıy(m, ben onu nasıl dının çenesi yine çö.ıüldü: lamış ve bu işle uğraşan ıteııd•• 
bu boya getirdi isem, o da bun- - Celin, odamı hergün süpÜ· küller.in ve cemiyetlerin eline geç 
dan sonra bana bakacak... Hü- recek bir... Benimle .kinayeli ki• tikten sonra hakiki manisını al· 
kCimetin kolu her şeye kadirdir.... nayeli konuşmıyacak iki... Mer· mıştır. 
Hele bir bakh1aaııı ona çatır çatır divenleri inip çıkarken ıbana nis- Maam•fih çocuk kcmrma mev. 
bakurırlar.. bet olsun diye türkü eöylemiye• :ıuu içlntJe fakir ln1&nlara yardım 

Müddeialeyh mevkiinde, me~ cek üç ... Misafirlıkıte misafirlerin mefhumunun 90k UatUnde mina• 
rnur kıyafetli, ınazlum ve mah· yanında ben konu~urken o lafa J .... mündemiçtir, Bu ııebep. ço• 
cup durll§lu. kırk Y•tlarmda "ka• karipn.yacak dö11t. • Al<fıiını, cUlt aavaeıtıın bir ıbillC't .ifi ô1a· 
dar blr erkek vardı. Baı:ıını )'ere verdiğini, he•aıbını kitabını bana J'ak devletin müdahalesini Jnta~ 
doğru eğml§ti. Anlaşılan anneıile bildirecek, sordu,iumda öyle uen etmiştir. Cocuğun cr.ımi·•.etle aile 
karşılıklı muhakeme olmaktan karı§mU demeyecek beş... arasında kalttn vaziyeti uıun mUd 
utanıyordu. H"kim onu da din- * det münaka!{a edildtkıten eonra 
lcdi: jh\iyar kadın mahkem.den çı· bugün ar.tık kadytle taayyün et· 

Yar.;an: ikiiici ~ısrtıını le kil cneh k8ylil 
çocuk işin~ gelellıtı: 

Profesör TürkfYedc çoctık davası §chir-

KER'M OMER ÇA"LAR den :.dyatle \töyü al~kadar eder. 
U Buttun ehemmiyeti ylırauihuz nü 

= •= =rrn füsunun tıfak kasaba ve k6ylerde 
ceulanaırılacaklatı lhakkıntlaki olurınaliından ve bu inkanlahn da 
buı kanuni hUkümler bJl!!t:IE bu töpraktan i'tlhsall kentlilerine 
işe devlet taraflhaan vaki olan meslek ve iş edlnmelednden tio
h1tlda'lıaleltırdir. bı:vlet1erin ço· layj bilhaesa art.rtıakfadır. 

,,.ı l' Çocuk \lir meffi1eket için İs· 
cuK i)'e. ı~llrme ve koruma dava· ıikbaldir. 1llrkiyenin mazisinde 
sıha ölan bu vasıtasız mUtlahale-
lhlrıtlen batkıı bir de çocuk da- mü!itah~il kütlesi en Jtıiiliim haya-
vas.llc uğraşan kurumlara gasler- ti rolü ~yhamltlır. lütHye, sa
diklcti yarıaımlaf varıdır. Bu gl- nayile me husuııundıt klıvveıli a
bi cemiyetler, devletçe ml!nafii dımlat atmakla beralıet toprak· 
umumlye:)•e hlldim eemiyt!llet 0 • tan ist:hsal edilen mcıddelcr, etik 
hmık tanınmak sUretlle bazı im· uzun bir i tı~bal için, onun esas 
tiyazata sahip büluttütlar. Bu le- varidatını ve hayat kaynttk lıırını 

kkull b teşkil edecektir. ~u farkla ki. 
şe et yatı resmi lr liıfıH la-
şıyarak ketH:lilerine çizdikleri köylümü.ı:, dünkü gibi, basit alet. 
yolda yürüyorlar. Devletin bu ei- letlet VI! lmkanlarla çalışanııya
bi cemiyetler üzerinde daha ya· cak, bugünkü ntıkıan vasıtalar ıa 
kından ve daha müeı:sir bir kon- da iktifa eaeıtıiye:ce:ktir. Hele, 
trolu vatdır. dünyanı11 dahil olduğu Buhranlı 

tatih devr~sihde nıı ll etlerln ve 
Türkiye Çocuk Esirgeme ku· devletlerin Jdamel me\cudiyet 

rumu da böyle devletçe umumun ede.bilmelerinin nekadar mu kul 
menfaatine hizmet eden bir cemi· şartlar .altında mümkün olduğunu 
yet olarak tanınmıştır. ve ola'hileceğini clüııününce, mil-

Maıı.mafih çocuk' koruma da. !etimiz.in nası~ 'e ne gıbı vasıta· 
vasını sadece bir de,•let işi telS.k- larla ffiUcehh.e~ blması lazım ge
ki et!ınek yan\ıcılır. Burada ce- lcceğlni anlamak zor olmaz. 
mivetler yolundan yürüyerek va- Tt.if'klye, Cl~ n~url.rH clevrin
tanda )arın yapacakları büyük deh itlbaren yeni clahil olcluğu 
hızmetler \•artlır. Bu hizm~tlcr, hayatı, )'arın için nl~betsiz bir 
çocuk davası sahasında çalışan Şekilde İfiki~af etUrmek mecbu
cemiyctlere ihtisaplo ve aliı.ka Pİyetindedir. Bu ilerlc!eki inki~afı 
gtiıterınekle en iyi bit §eklide oB §thir Ve köy Çö uğuha yapı\age· 
ııarılabilir. Gocuk davasında &fiil len ve yapılacak miidahaleler ee• 
~e baba sıfatlle yapılacak lşler- yesinde temin edebiliriz. 
den ~onra. bir cemİyct ferdi sıfe· Köyün .ağlığını koruyan \"atıı· 
tile ierası zaruri olah mü;lerek ta ve tedb:rleri ar:ttırmalıyız. köy. 
işleri <le dil Unmelıdir. Bunun IU çocuiımu okutmalıyız. k8y İç· 
mUıtakhel nesilleri bu mevızu Ü· timaiyatı üzerinde bugürtkünden 
zerinde dü"ünclütmek nvklasıfı. fazla durmalıyız: ki ;yarının büyük 
dan ehemmiyeti bilhatısa büytik- müılllhııilleri haline gelecek olan 
.. bugünün çocu:kluı müstakbel ha· tur. 

Ç k d .. · d k" d"' yata unun khfa ve vücut le§e'k-
ocu avası uıcrın e ı U· k''l~t h" 1 .. 1 u a ına sa ıp o sun ar. 

günceler bizi bu suretle umumi Çocuk haftasında köylü çocu· 
bir şekilde ytt:tdıktan mükerrer ı ğu için blziın dü:tindtlkletlnıiz 
müsahab~.izin esas mevzuunun bunlardır. 

Balkan faciasının işte böyle 
bir perdesini seyl'etliyoruz. Bul. 
garistan meyuaıu bo~ bul.nuı
tur. Deaeağiç, Gunıuküne, İs· 
keçe, Kavala, Siroz, Drama gi
bi her biri dünkü Rumeliıni:ıin 
ve ıonraki Yunanistanın incileri 
olan yerleri İfgal ediyor. Bir ti· 
vayete göre Bulg~ tona Ada· 
lar iU:rtizini::len ylız .nll uzurtlu
ğurtlla bir sahil haltı vadcdil
miı. Selaniklc hinterlandı Ma
kedonya muhtariyeti adı altın
da ayrı .kalntnkıtuş, eski Avus· 
lüryanın Scl"nik hakkındaki 
hulyalarını, bö) lece Almanya 
varia sıfalil~ gerçekleıt.irecek

miı. 
Viyanatla l>lıgünlcrdc topla

nacak bir konferans, muvakkat 
Balkan haritasını çizecekmiş .•• 

Balkanlara muvakkat bir za
man için bile olsuh, böyle ke
derler çektinnemek için biz çok 
~alııhk, ne çate iki aklın sesini 
İ§İttiremedik. Birlik ve ahenk 
nokıanı yüzünden Romanyanın, 
Yugoslavyanın, Yunanistanın 

lopraklArı tt:ntıhi işgaline uğra

mııtır. Balgarİ$tan, hadiselerin 

hakiki manasını unutarak ken
di memleketinin İfgal altında 
oldutunu ve iıtikliline "'eda el• 
tlilnl unutuyor ve komıulerına 
karıı ifgald rolü oynuyor. 

Bulgar tarihi ba~tan başa bu 
nevi hatalarla ve bunların acı 
aktbetlerile doludur. Bu haki
kati knrayan ve hadiselerin al
datıcı manzarasına kapılmayan 
aklı baıında ~ulgarlar da eksik 
olmadığını üınit etnıek isteriz. 

'======-==~~c-:=~=====~j 
f/ASTABAKICIL IK E.r'kek memur olduğunu, ayda katken oğlu yanına yakla tı, Eli· n'lic:tir ki çocuk cemiyetin malıdır 

eline kırk küsur lira geçtiğini, bu ni öptU. Kadın yı:nlden dayana· ve devletin himayekar eli gUnden -
para ile ancak bir ev geçin dire· madı: . güne artan bir kuvvetle bu da· Elime ha1ta bakıcılıia da it btr ai.z t;ibi, kolay g=b1 görünen Cakal gibi ince bir sanatiô de bu nazik, 
bildiğini, bir anaeı, bir karıaı, U~ _ Sen b\t. el öpmtyi karına da va•·ı korumaktadır. E'Akiclen aile- k!itap geç.ti. Birkaç gündür onu, esuında çok mühim v.e hutanın bu becerikli ellere ynra cak 1!\-

te c;ocuiu olduğunu, eğer anası öğret, dedi. n.n omu·ıları üzerinde yüklü bu· büyitk bir zevk ve d•kkatle, oku. hayatını kurtarıer blr tesiri ihıı.l~ ıer arasında o'dui?unu k im enin 
evine gelmey.ip ba«ka bir yerde Mibat PERiN lunan çocuk mesuliyeti, bugün yorum. Okudukça d.kı'kat İm artı· bulunan bu iilete dair ( Hemgire şüphesi y.ok1ur. 
oturarak kend~inden nafaka is- c@miyetle aıle ataaında paylaıııl· yor. içimde kabaran takdir his· Teknigi) nde çok etraflı, çok dt:r Cihanın en yüksek aıl eler ine 
terse ne anaaının nafa'ka ile geçi- rnıık.tat.lır. Bunun böyle olduiunu !erinin gitti~e fazlala§otığrnı du· it toplu bilgiler var. Bu bilgiler menıup kadınların, icnbıhda, hnı 
nemjyeccğini ve ne de -geriye ka. Ticaret Vekiletinin Yerinde \.abul etıtnlyen millet ve devlet yuyorum. (Kızılay) Haata bakı· ile kadar güzel toplanmış. ne ka. la bakıcıhk yapmağa. seve seve, 
!anla kendisinin ev.ini bir ay ida- k' imamı ıır. Hatta buı rejimle· cıhk Ckulu öğretmenlerindeıı dar güzel ıııralanmı ve ne kadar ko makta olmıı ları, hutn bakıc ı· 
re edeımiyeceiini, yana yakıla Bir Kararı rin bu ~ahada ço'k ileri ıgltml§ Fatnııı. K. l:.meren tarafından ya_ açık bir lisanla yazılmış. l lıi(ııı ~~kaeklığ i ıı i .ha ~n bnkıcılık 
anlattı. Ankaradan alınan haber-lere oldukları da mulhtere1m okı.ö'u- zılan bu kıtap (Hemşire tekniği) Hasta bakıcıhlt hem maddi sanatının k:xds yetınl ıspat eden 

Hakim: nazaran T.icaret Ve~letimiz de, cülarımızca malumdur. Ancak adında bır eserdir. hem de mtnevi c~phelerden a)'rı ı en ucık delill~rden sayı maz mı~ 
- Hanım valide. bak oğlun Traileya ~ehit ve ıkasabalarile Is- cümhuriyetçi Türkiye bu dava- Hasta bakıcılık san'kt:nc hak· ıvrı takdir ve tebcile layık bir c;urMı muhakkaktır kı hastaya 

ne diyoT. Gelsin ev.de otunun. tanbuLdan Anadoluya nakletmek da çocuk tcrl>iyeı!ni aile ile ce- k.ilc vakıf olmanın vcrdiii genif 1İn1ı~tlr. Tahımmılll cdlLmesi milş iyi ~ir. bakım ~ ." 1 n cdıımedıkçc 
Ona ogetck ben gerekse karım bir arzusunu izhar eden vatandaşlar mİyetİn mÜ§terek bir işi olarak b'h salahiyetle yazılmıt olan bu kül {ltiraplar içinde yatak ceiri hekımın tedausı. çak defa. hl· 
ana gı"bi bakalım. diyor.... için, bazı tedbirler almı~tır. Yolcu kabul etmektedir ki bütün de- ceerde, bütün hutalar ve hatla- olmu, hastaların ha uounda, ııe· ı z~ınu knd~r fa)d:ı t .emin edemez. 

İhtiyar kadın hiddetlenmi~ti: ların beraberlerinde götürcmiye.. mokrasi düoyasında bu jşin ma· trklar karşısında, bir hemşirenin mavi bir 1,yfük ve eefkat meleği . Bır hekımın me Bls ı ancnk onun. 
- Ba~a bakim efendi oğ· celkleri buğday, arpa ve saire gi- nası bu ııekilde verilmektedir. baıerması lazım gelen teknık hae- gtbl, gU1er yU:tU, ukin ve soğuk 1 la n~~I yüksek gaye uğrunda iş 

~um, bakma bu laflara, burada b.i zah ire ve hububat ı, ~oprak Bizde- çocuk davaSlna devle· ta• bakımı itleri, ameli bir tarzda, kanlı varlığı ile kınat ac;an, onla- ı l , IJ yııpınış olan he~.resınm 
tabii böyle söyliyecek. Suç .dedi.. Mahsulleri Ofisi değer fiyatlarilc tin müdahalesi sıhhi, içtimai ve birer birer faah edilm'İ' bulunu. rın bir ttn evvtl sıhhat ve haya· mesaisi İle biitunlenir '\i e tamam 
ğin allı pullu gelin olsa kimse o· ntın alacak ve bu suretle hiç bir kültürel sahalarda -olmak üzere yor. ta kavufn'laları için h~imin ve olur, A~cak b~ tıaf'e~e en ağır 
nunla evlenmez ... Ben anlamam, vatandaşın bu nakil yüzünden birço'k yönlcrdendir. Çocuğu hu. Tababetıtc bir hulanın yataiı. hekjmliiln- bütüo avei:yelerini. ha~talıkıarltı, cıddı bır e~rctte, 
bana nafaka verein. Ben şimdiki ~arar ııörmemeai temin olunacak· talıklardan kurtaıımak, ttıuayyen ·nı hazırlamak, onu yatırrnak, kal- yorulmaz bir gayretle, •tathike mücadele ebmek veı b~ m.ucade· 
yerimde oturur, bununla geçini• tır. Söylenildiğine göre, Toprak olan yafta ilk tahsil mecburiyeti- dımıak, yedirmek. içirmek, te- çalışan bir hemşirenin, bu hizme. lede muv<ı;f!ak olmak ımkanı hu. 
rlm.... Ofisi bu hayırlı ~e derhal başlı· ne tabi tutmak. çocukların ağır mizlcmek. ona vantoz, ıa~ıman, tinden daha yüksek, daha insant sul~ ~el.ebıhr. 

Erlliek iç.ini çekerek: yacak ve fırsattan iıtifade arayan itlerde çalıştırılmak uncmnulyeti, ıt .. vaj •.. Yapmak gtbi, hula ha· bfr İl tasavvur olunalbi!ir mi? ıy.ı hır ha ta bakıcl)n malık o-
H ,,,_. b f d" d d" b il 1-0 h lk "tf l ki · · ·ı . d K el n· d"' Ü .... d f lan doktor, hasta tedavisinde, çok - -ım eye en ı, e ı, a· azı e er a ı ı a ve ızrar et.- çocu arının yetıftırı mesın e ve kımına ait, her biri ayn bir vu• a ın cıı, unya SlUn e ıe • I k b h . b 

mel O b ı.... d k' l · ka•·'· d b I d k .ı. t ' b' . 'k . 1. şans ı ve çoı a tıyar ll ınsan na ır. na a,...-nayayım a ı· me erıne "ıyycn mtfy an ı· terbiyeıinde üzumu erecealnde kuf ve meleke jiliycn, bir sürü it- at ve meııname ın ırıcı tımsa l 1 
me bakayım. Gel-sin evimde otur. rakmcyacaktır. menul olmak ana - babaların ler vardır. Uzaktan, ehemmiyet• diye <tanındığı için huta bakıcılı1c sayHı ır. b ı. 

1 
ğ • b 

~~!!!!l!!!!!!!!!lllml!!!!!l!l .. ~'!!!l!!!!l!!ll!ll!!!'!l!!!!l!ll!!!!!lll!!!"!l!!!!l"'!!!lll!!!''l!!'!'!Pl"""'l!ll""""''!!!!!!! .. !!!!!!"'!!!!"!""~'!!!"'!!!!!!!!!!""""!!'!!"!'~'!!!!!~~'!!!!!!!!"""l .. l""""'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!"'!!!!""'!!"'"!l!!!!!'!'l""'!'m .... ııılıı .. 9111!!!!!!!!!!1!!!!!!!1!!!1!!!'!!!!!!!!!!'!Iİl!'!"-~~l!I!!!!!!!!!!!~ a9ta a~ıcıı ın mancvı a-
Hııııı. burun evin bir tarafında debdebe ve E D E B 1 R O M A N TEFRiKA No. 23 Şimdi karşısında beyaz tlı;ekll mavi mar· kım.dan gayet yiıkıaek bir eanat 
saltanat hllktim sUrerken diğer tarafta, kırk glzct clblsesl içinde harlkulfıde g-Uzel gtirU· oldu~u ne kadar açı'k, ne kadar 

yaşını nşmış olan bu kız her sabah erken· E.ZB~H il nen bu genç kızın Uç sene evvel gördUğll au götUrmcz bır haici.kat ı bu 
den işine gidiyor, akşam geç vakit avdet Kuban olduğunu tahmin edemezdi. 0 NI- işin maddi bakımdan derfo b ir 
ediuor ve nıUmkUn oldw'"u kadar mUst'•kll _ ~4 F vukuf ve mümııret1e ıstıyen ayrı 

J e .. _ ll~erle konuşurken erit t'le onun yUıUnU, b 
1 "\ıc serbest bir ômür "C"irlyordu. 1 h b~l' ilım ve sanat §U' e i o duğun-., ,. par ak siya gözlerini, iri kıvırcık kirpikle- d d h 

lşte Kezban ona benzemek lstıvordu. O· ""\ a a o ni.!ıbette up e )oktur. ,, ;,ı , .... .,0 J ; l'lnl, ince ve biçimli \'UcudUnU zevkle sey- H b k ı k · d 
nun gibi, hiç kimseye ağırlık vermeden ha- Yazan: Muaneı Tahsin BERKAN O rederek başının içinden: k asa a

1 
kıcı ı b içın, sa ehce, ııcf· 

yatmı kazanacaktı. Bu maksatla. lise sene· ...,ak kim geldi. _ onu tanıyıı.caı11>ım, •·ıın at, ınce i • sa ır ve ta ammul 
s;, Keıban, Vivettn evine ııı.ındııı.ı halde maıı.. o " acaba? Diye "'- · .~ık k ha ..... ala ı ·k ı 

leıi ba•tan başıı. ateşli bir çalışma devresi e 0 " g)oı 3"' se ~· ra ma ı o • ., Kezban uzakta bir ağaç altında oturmuş, rur ve klistah tavırlarını bırakmıyan bir soruyordu. k ı~f· ..J_Wı"ld ' B h ı ı · 
olmuş, .,.en" kız kaı,.lbcttiıı-i zamanları tcJUi ma: 11.a 1 c;ı.c:g ır. u as et crın 

"' " t> dikiş dikiyordu. Gelenleri arkadan gördUğU ta~alıdan başkası dell-lldi. Fakat seneler ~ilUfer sualini tekrarladı: h t t n. :1_ b 1 · ı l :için '""ece "'llndllZ f4nllyct "'ÖStcrmlştl. MUm- ., ayrıca uswı ve eı;;nlf> ı gl er c. 0 0 
"' için anlryamamıştı. Sonrııdan scıılnden Nı· geçmlı;ı. birbirlerine kartı olan eııki dUrU•t - Gldelllh rnı ağabey? d u lenip tam ı · kUn olduı.u kadar çok okumuş, rok şeyler ., e 1 • am anm !I ıcep 

b ~ lilfol'i tanıdr. ve müstehzi tavırlarını terketmlşler, arala· - Jllvvelii beni Hanrm efendiye tıkd.nı eder. 
öğrenmek istemişti. Öyle ki, dlplomaııını nl- Vicdan evde yoktu. MiııaCirlcı·e cevap \'C• rında soğuk bır nezaket havası tesisine mu· et Nill, Jcendlalnl &el&ınlamadan buradan 
dığı zaman dili-er aı-kadaşlarından rok Us· Onun için hasta bakıe1hgın ar· 

b " ten olmadığını görUnce bilmecburlye yerin· vaffak olmuşlardı. ayrılamam. ~.ı. b "' k b' ki b ı tUn bir derecede idi. UA ug-un mc tc ıı. ta: ı, wıu u 
den kalktr, onlara doğru ilerledi. Bugün de, iki Ur cümleden sonra sôyll· NllUCer ağabeysine baktı. k ·• · d V 

llal ""e hareketlerine, giylnl• tarzına gc- " ve te nıg1 var ır. e arıtık hasta 
., - Vicdan dışarı çıktı efendim. yccek söz bulamadan sustular. Kezban ev - Alay rnr et'llyoraun? Kezbaııı tanıma b k ı n. 1 

1 lince, fıtri aııaletı ve ııadeıtıı.ı sayesinde bil· a ıcı 1'11. sene erce ıah•il edi mesı 
o İki bat birden çevrildi. Kezban NllUferln sahibi sıfatııc tekrar: dın mı? ıa·zun .. 1 b " · ı· h · 

tUn tavırlarında bir incelik elde etmeı.e mu- "'e en ır ı ım ve i l sas ~u. 
" vanındaki !<'eridi tanıdı. - Buyurmaz mısınız efendim? Diye sor- - Kezban mı? be 1• ol t vaf!ak olduğu gibi elbiselerinin renklerini ve J m~ ur. - Buyurunuz Nilüfer Hanrm. Vivct Ncc• du. Ferit hayretini slzliycmedtn bil& lhllya: c- · d 

biçimlerini de yUzUne, zemin ve zamana. uy- .,ım: ıye k dnr Avn:pa mem· 
mi Beyle gitti. - Hayır, tcşckkllr ederim. Gldcllm değil bağırmıştı. Kendi kendıslne cöyJOyomıuş l k 1 ..l-. ..ı l b I d . gun seı.ımektc maharet sahibi olmuAtu. e et enn'Qe ınsta akıct ığa aır ., - Nereye slttilcr acaba? •mı ağabey? ~lbl tekrar: b k k d 

'Oç ııenc evvel, arkaııındo. çingene pembe· ırço mii emme! eserler vücu e 
- Sandalla çıktıklarına göre uzun bir O vakte kadar genç aQam bir acy söyle· - Kel!:ban mı? Dedi. ·ı B l ld si entari ile K1U1tamonudan gelen accnıl ve Y getin mi51Jr. un ar e e mcvcut-

sczlnti yapacaklarını zannediyorum. medcn hayretle Kczbana bakmıştı. Onu ta- Bu kadar ""•muın:ı gUldU, elini uza.tlı. F k b d b ld b lk görgUsUz kız arlık 61mu, yerini zarır ve in· Y-Y tur. il at jz e u y.o a, c ı 
İlk tanı,tıkları günkü mUnak,.Radan son- nımak istiyor, kim oldux.unu ho.tırhyamıyor- - Nasııııınııs Kezban Hanım? l:)izl tanıya d ilk I f 1 ,ı. k ce bir genç kıza bırakmıştı. -.. to ' e, . · te ı o aıa~ ortaya çı an 

11 
ra iki kızın nrnları prk dUzclememlştl. Kez· du. Filhakika, onu yalnız K stamonudan madığım için affınızı rica ederim. Faknt (Hen~ire Tekniği) Avrupada, 
ban onu sadece Vlvctln bir arkadaşı ve eve geldiğinin ertesi gUnU yakından sörmUş, on· o derece değlfmlŞSinlz ki adeta Nıliyc ina- .-ıeşredilmış dlan c:m:salini hıç de 

_ vı. vct ... Vi .. vcl!... gelen bir misafir gibi görmüş, kendlslle hu· dan sonra bir daha buluşmamışlardı. Ferit namıyacağım geliyor. aıatmıyacak kadar kuvvett ve 
Beyazlar giymiş sarışın bir hanım, ya- susi bir ahbaplık tesis etmemişti. Nllüfeı·c o sırada tıbbiyenin son sınıf imtihanlarını Genç kız hafifçe g\llllmcc<ll. Côzkrl 1&· mükemmel bır cserıdir. 

-ıU1dll uzun boylu bir beyle bahr.~ kaoısın· gelince, sonradan Kezbaııda vukun gelen le· \'ermekle meşsutdU, bunu müteakip de he· ferle, so.acıetıe, karma karı;ık bir takını hlı ~itap, bu bakımdan aynca bu. 
dan glrmı,, merdiven başından Vicdana ses- beddUlleri mllhlmsemcmlş. onun değl~tiğlnl men Avrupaya gitmişti. Hattii veda için Ali !erin teelrlle parladı. Ferldln elini liıktıktan y.ük bir eheınımiyet ve lcıymeti 
lenlyordu: görmek istememiş \'e ona daima yUksekten Beylere ı;eldlği zaman Kı:ızbanı sormuş, ley- sonra nefeli bir sealo cevap verdi: haizdir sanırım. 

- Vivet .. Çabuk gel, sana bir aUrprlz... bakmakla devam elnılfll. Onun nazarında 11 mektepte ollluğunu öğrenmişti. (ArllıMI ..,) Dr. Nuri ERGENE 
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LEYLAKLAR ... . 
Yazan : raat Samlb 

lzmir F utbolünde En Mühim 
Rolü Hakemler Oynuyor Başına Neler Geldi? 

- z -
Bcnt'e b:ı.harın en unutulmaz hatı· j koşuyor, sonra hepsini )'IU!lığmm U· 

calarından biri -de şudur: Lcylllklar!. zeı lne dökerek bir çiçek yuvası, b!r 
nu sc\·lmli, nazik, gUzel kokulu çi· ı leyhlll yuvası yapıyor, gUzel ba· 
çt'kler açılınca gözlerimin önUndc şını bunların arasına gömerel:, yU· 
İtalyanın lfıttf ve emsalsiz bir belde· zün.ı leylllklar arasında glz11yerck: 
ııi teeessUm eder. Orada tenha, şal· - Oh! Baharı kokluyorum ... 
ı .ıne pUr sevda geçen ömrUmUn mu· Dıyordu. Sonra saatlerce pür mes· 
nzz z hatıraları canlanır. yeni bir ha ti !'ava bunlarla oynuyor, eğleniyor 
\Ol kc bedcr. Ma\'i bir gölün kena· ve beni daha ziyade sevdığini söy· 
rındn ufacık bir sayfiye. Yeş!l yap- ı uyor, yem'ı.ler ediyor, bl\ra bi · aşk 
ı aklar, glizel kokulu çiçekler arasın· ve ha;.ı.1 ıuemin'r. bUlUn zuvklerlni 
da gizli. sakin bir yuva ... Her dakf· tattırıyordu. Arlık bu leyll'\klar bi
'kasında bir aşk zcmzemesi hüküm z!ın için bir muhabbet vesilesi olmuş 
ı:lirUyor. Göz yalnız şafak. bulut, ge. tu. Ben, o çiçekçi kızı takdl3 ediyor, 
cc, mehtap, Jııle. çiçek ... HUlllsa ba· onun için en halisııne temenn'lerde 

1harın bütün güzelliğini se)Teder. bulunarak saadetine dua cd\yordum. 
Ruh ynlnız neşe, muhabbet, zevk his· ' o bahar oyle geçti. Her sabah, ka· 

Hakem Derdinin Halli İçin Federasyondan 
Değil, Sayın Generalden Bir Hareket Bekliyoruz 

İri dudaklı, zebellA gıbi, zenci, Ke· ı göklere çıkıyordu. Bu sırada şe)11' 
lllmi Ağayı bir elma gibi içeriye fır· sipahi ağasına bir işaret verdi. /\f,:> 
!atmıştı. KelAmi Ağa bu fırlatılıştan ayağllc gUvertcslne basınca gemi sıı· 
doğan hayret ve heyecanını yenmlye , !arın dıbine indi. Yolcular boğu1ıı· 
çalışırken birdenbire sipahinin tavsl· yorlardı. <Allah Allah! sesleri tel« 
yeslni hatırladı ve hemen etrafını kenın kubbelerini çınlatıyordu. ı:;ı; 
bir halka halinde saranlara dönerek müthiş hercümerç içinde bır o.,l:ı. 1 

hepsini selt\mladı. Sipahi, Kelt\ml kız kendllcrını kurtardılar, lcğt11 

Ağaya yer gösterdi. KclAmt Ağa kenarına oturdular. S ıpaht ağası o. 
nefesini tıkıyacn.k kadar mllthlş bir lanın kolundan tutarak denıze fır! 
heyecan ve korlrn için<le burada bck- ı tn', kızı da karaya çıkararak ınırt•' 
lerken Sipahi C'lblscslnl değı,tirdi . rır. Kelfımi Ağanın yine sabı ı t..ışJr 
Ytiksek bir sedil'de oturan tarikat ı bağırır: 
'llirlnin önünde diz çöktü. Ellerini öp- - Be adam 0 günahsız delıkıırı11 
n1kten sonra Kelfıml Ağayı tanıttı nın kanına niçin girdin ? bu J<ad31 

\'e aralarındaki macerayı anlattı. Allahın kullarını ıı ıçin ba tırdırı-" 

eder. pımızın önünde bu bahar terennümü 
Bazan saf ve rakit, hazan baygın, işitiliyordu: 

tatlı, tasvire sığmaz renkler iktisap _ LeylD.klar ... Kokulu, taze, se\•lm 
t>dcn gö!Un nihayetsiz sUkQtu içinde 
saııtlcrcc pürvcct \'C fstigrak... Ba-
un portakal ağaçlarından vücude 
gclmış koruda geçen mesut bir za· 
man ... 

lşte leyl~klar hafızamda, o unutul. 
ınaz zamanı ihyaya kafidir. Beni sa. 
atlcrce, günlerce. haftalarca düşün· 
dürdUğU vaki... 
Leylfıkları görünce, kendimi o yu

vada yaşıyor zanneder ve sağındaki 
bUyUk ıhlamur ağa.çlariylc milzey
ycn yoldan saf, nezih ve tatlı bir ses 
ışıtırlnı: 

- Leylfıklar ... Kokulu, taze, se· 
\imli leylı\klar! ... 

E\·ct, orada yaşarken bunu her sa 
bah duyardım. Nisan sabahlarının l~ 
tlf bir teranesi gibiydi: 

11 leylaklar! .•• 

* Bir sene sonra yine bahar olmuş· 
tu. Ben oraya, yaralı kalbimi tedııvl 
etmek, bir sene eV\'elkl hatıraların 

lAtlf tesirile - yine o hayat içinde • 
kendimi yaşıyor zannetmek için git· 
mlştim. Mahzun, meyus ve peri.şan 

!dim. Bir sabah işittim: 
- LeylAklar ... Kokulu, taze, sevim 

11 JeylAklar! ... 
yazık! ... Şimdi onları kimin iç!n 

alacaktım. Öyle milteesslr, öyle he,.. 
rap \"c mecalsiz idim ki penceremi 
agmadım. Güzel leylak hiç şüphesiz 
bu kayıtsızlığıma hayret etmiş olma. 
lı. Orada durmuş. dtıha Uz b!r sesle 
tekrar ediyordu: - LeyıAklar ... Kokulu, taze, sevim 

ıı leylAklar!.. - Leylliklar •.• Sevimi!, sevdalı. ko-
lik işittiğim sabah koşup pencere- 1 kulu leylllklar! ... 

mi açmış, uzaktan narin bir vUcu- Ben, yine sUkQt ediyordum. Evet!. 
dUn koca. bir sepetle başında bir Yl· Bu ses, bu bahar mUjdccisl, bu saf 
ğın lcylD.k götUrdUğUnU görmüştüm. ahenk, bu sUrur ve saadet nişanesi 

Ertesi sabah erkenden kalkarak beni öldUrUyor ,.e blltUn acılarımı şid 
bekledim ve daha uzaktan sesini iŞi· dclle hlssettlr!yordu. 

Ertesi gUn çiçekçi kız kapıyı çal· 
mıştı. H0.10. e\"\'elkl gibi idi. Bir neşe 
ve :plsam... Aşağıdan\ soruyordu: 

- Seninkine çiçek almıyacak mı· 

tir işitmez koştum. Bu, yirmi yaşla
rında bir köylU kızı idi. Ayaklan çıp 
lak, saçları perişan, fakat kendisi 
güzel, o kadar sıcak, o 'kadar sevim· 
li idi ki bu tablt güzellik, bu cazibe, 
bu Caravet ancak İtalyan köylü kız· sın? •.• 
larında bulunabilir. tnsana yakıcı ve Titreyerek cc\'ap verdim: 
mütebessim nazarlarla ibakan bu çl- - Ah! Gllzcl çiçekçi. .• Benimki ar-
çckçl kız, baygın kokulu leylAklartlc tık yaşamıyor. öldU! Bu sevimli kız 

0 kadar cana yakındı ki seyrine d<>w bana, en mahzun, en teselli vcricl bir 
yulmı.ryor ve muUaka konuşmak, ok- nazarla bal\tı. Brnzl sarardı. E n ev· 
şamnk emelleri hasıl oluyordu. Hiç vel bir şey söylemek isledi, fakat 
şüphesiz seherle beraber kalkıyor, sonra sUkQt etti. Boynunu bUkerck 
orman kenarlarmdan bu leylAkları mUtcesslrane çekildi, gitti. 
topluyor, sonra say!iyclerin önilnden 
geçerek beldeye iniyor ve satıyordu. 
Eminim ki bu taUı ve bil!Qri ses ile: 

- . LeylAklar... Kokulu, taze, se· 
\•imli leylAklar! ... 

- Lcylllklar ... Kokulu, gUzel ley· 

lliklar! ... 
Teranesini pek uzaklardan lıtitir

ken gllzel çiçekçinin sesinin titredi
ğini hissediyordum. Oh! Demek bana 
acıyordu. Dl'mek bu köylü kız vefa 
ne olduğllnu bllıyordu. lşte bu, beni 
hem teselli etti, hem de ağlattı. 

milli 

Seneler var ki: hariçten gelen insan hayı etten şa ırıyor. Bu şerait .altında milli küme 
takımların İıınıirde maç kazan· Yukarıda da kayde~tiğim gibi maçlarından beklenilen fayda te• 
malan büyük bir meseledir. iz· 90 dakikada 44 ofsaydden baş· min edilememektedir. Futbol Fe
mir fu~bolundn da en mühim ro· k~ hakem bir penaltı cez~sı ve:· 1 dera!.y~nu b~§kanı ile Asbaşk~~ı 
lü hakemler oynamakta.dır. dı. Burada penaltıyı mucıp bır ; bu vazıyetlcrı pek yakından bılı. 

Fenerbahçe, Galatasaray klüp. harc'ket yoktu. Fenerbahçcıi yorlar. İzmirin içinden yetişme· 
!erimiz.in son •İzmir seyahatinde, Esat, bu penaltı mı diye sorduğu !erine rağmen bu hareketlere bi:e 
hakemlerin vaziyetini gözlerimle için kendisini oyundan <la çıkar· bile göz yumduklarından bu işın 
ı:;ördüktcn sonra Türk futbolunun dı. Bir tnkr,:na penaltı ı;ihi en a· kurtulması yolunda F ederasryon· 
nereye doğru gittiğini acı bir ~e· ğır ibir cezayı verdikten sonra bir dan bir hareket beklemenin fay
kilde anlamış o1dum. oyuncuyu da ayni hareketten do. dasız olduğunu bildiğl'Tliz Jçın· 

Milli kümede deplasman maç. la), oyundan çıkarmak futbol sa. dir ki; biz bu hareketi ısayın Ge· 
\arının !hakemleri Federasyon ta· halarında nadir görülmüştür. Ha- neralin şahsından bekliyoruz. 
rafından tayin cdilme".<:tedir. İz· kem bu harcketile idamına hük· Kemal ONAN 
mirin de bir tek beynelmilel ha· mettiği bir takrmı müebbet kü- Bugiin Fenerbahçe Stadında 23 
kemi vardır. Federaeyon son mÜ· reğe de mahl<um etmiş oluyor. Nisan Kupası Maçları Yapllıyor 
saba'kalarda bu arkadaşı hakem 1 Galatasaray • Altay maçında F eneıhahçe, Galatasarayla, Pe. 
tayin e!l:niş. İzmirde bilen bir d\ı bugüne kadar tesadüf elrne· ra ve Şişli klüpleri 23 nisan Ha. 
hakemd~n ziyade istenndiği. şe- 1 ci..gimiz çok garip bir hareketle kimiyeti Milliye bayramı müna· 
kilde maç idare edecek kimseler karşılaştık. Müsabaka devam et· se!betile kendi arasında kupa 
tercih editdiği için derhal Anka· tiği sırada, Futbol Ajanı, müsa· maçları tertip etımiş)erdir. 
raya b\r t~lgraf çekilerek Mustafo baka yan heke.mini locasına ça- Bu büyüık turnuva maçları bu· 
Yalozun lzmirdc olmadığı bildi· ğırdıı Aralarındaki muhaverey; gün Kadıköyünde Fenerbahçc 
r·ilmiş. Tabiatile Federasyon da İş;tenlerin söylediklerine göre. stadında başlayacak ve ilk kar· 
yeni .bir hakom seçmek zaruretin. bazı tavsiyelerde bulunmuş. Ve şılaşmalar 'Galatasaray - Pern, 
de kalmış. Fakat bu arkada§ı biz. derhal yan hakemle orta hakemi F enerbahçe - Şi li arasında ola· 
İzmirde gözlerimiz1e gördük, ve sahad a bir konu~a yaptılar. Bu cakıtır. 
işin ıçyüzünü, güdülen gayeyi de dda yan hakem1er yerlerini de- Beyoğlunun en kuvveth iki 
anlam1l! oldu'k. ği§tirdiler. t~e bundan sonradır klübü olan Pera ile Şişlinin Fc~ 

Fenerbıı'hçe • Altay maçına ta. ki. orıta hakemin idaresi tama· neıbahçc ve C.alatasaray klüple
yJn edilen Bay Mu~tafa Şcnkalı men bozuldu. Verılrn kararlar rimizle yapacakları bu müsaba
futb o l sahasında gö11dükten sonra karşısında -CalatasaraYlilaraa l>ır ka arın büyüktiır alaka uyandıra. 
Jzmir futbolunun neden -dolayı korkudur ba~ladı. Ve nih ayet cağında şüphe yoktur. Bugünxü 
ilerlemediğini bir defa da'ha an· çok geçmeden korktuklarına uğ· maçların galipleri de hiıahare 
lamış o1dum. Bu na'keme son ~a· rama\ )'.oluna girdiler. Ortaya ol- kar~ılaşarak 2 3 nisan kupasmm 
manlnra kadar birinci sınıf ımÜ· mayan bir ıpenahı çıktı. sah.bi meydana çıkacaktır. 
sabaka verilmediği halde Fener· lzmirlilcrin yegane meziyetleri Bu maçlardan evvel de Fener· 
bahçe _ Altay gibi en mühim biı hiç jpcı:ıaltı kaçırımamalarıdır. bahçe • Galatasaray klüplerinin 
mü:sabakaya hakem konulmak Çünki.i, lzmirde penaltısız geçen tekaütlerini, dünün milli oyuncu. 
garabeti -gösterilmiştir. maç sayılacak kadar azdır. Ve 1 !arını karşı kartııya göreceğiz. Bu 

F enerbahçe • Altay karşılaş· bunun ~etice:i olar~k penaltı at- müsa:baka da. bi~ zeykle seyredi· 
ması bize bir hakemin isterse ma.ktakı tecrubderı fazladır. lccek ve eskı gunler hatırlanmış 
neler yapabileceğini gösterdi. 90 Izmirde maç başlar başlamaz olaca·ktır. 
dakikalık müsabakada tam 44 ilk on beş dakikada bir iki gol Bugünkü müsabaka programı. 
ofeayd kararı verildi. Bunların kay.dt;?iU;:ıezs,~, n:ıaç kazanmak nı aynen aşağıya veriyoruz: 
33 tanesi de Fenerbahçe nleyfıine çok guçtur. Nıtekun Galatasaray_ Saat 13 Fenerbahçe B - Gala-

Şeyh gillerek: Bu sırada şeyhin glir ve l'lmlr st" 
- Dllnya lezzetlerinden alllkasını si yül<selir: 

kestiyse bu kırklar asltancsinde ber· _ Bu adama bir nanp:ıresl \"trt' 

hordar olur. Onu sadri Alinin postu· lım. Getirin şu kırklar hu~uı u ı.d.ı b r 
na oturtunız. Dedi ve Keltımi Ağaya dua edelım .. 
dönerek selflmladı: J• Bundan sonra KC'lıiml Ağa rıı 11 - Hoş geldin. safa geldin, kişi!.. habbct meydanına> gctırildı . şc' 

Kelami Atl'a bir kapı arkasında kcndlslno hususi merasimle bır c : 
lam Uç gün, Uç hece nç ve susuz mek, bir akçe, bir salkım uzum, l' 

kaldı. Yanına klmfie uğramamıştı. hurma, bir zeytin verdı. sonra d' 
Açlık buhranı içinde Unkapanındnkl dua etti: 
evini, çocuklarını, karısını ve bütUn ıııP cÖ!Unccye kadar sıhhatte o 
ailesini tahassürle hntıl'ladı \'C kendi dr~ 
kendine söylendi: etimle crzakını gaip hazlncsırı . 

Cenabı bari versin. Melekler ara5111 
- Acaba bunun sonu ne ola?. ela muazzez ve mül<erre.m olsun. 1 ~· 
Ağa bu mctrtikiyet ve ihmal için· rı onu yerin ve göğün bUtlin Afel 

de 31 gününü geçirdi. Otuz dördUn- rincıen saklasın. Dünyalar durduıı . 
eli gUnü akşamı idı. Şeyh mUrltlcı I· zUrrlyctl mUnkarlz olmasın. ı\hlr 11 

ne emir verdı: fesinde imanla. gitsin. PeyganıDt 
- Hakkın emrile memur olduğu· sancağı altında gölgelcnsln.> 

nuz işleri görünftz! :Meclistekiler şeyhin bu dı.ıasırııı 
Sipahi kıyafetine bUrUncn adam ağızdan cAmln !> dediler. 

hemen ayağa kalktı. Kilitli bir knpı· Duadan sonra zenci arapla sır 
yı açtı. İçeriden 38 çeşit sili'ıh çıkar· kıyafetli mUrlt l{clfıml ASanın )'Ilı; 
dı. Bunların her birisini bir halka sına. yapıştılar: 

halinde oturan müritlerin önlerine _ Yum gözUnli! .. dediler. 
koydu. Kendi önüne de bir leğen su KelAml Ağa gozünü açtığı zııT! 

getirdi. Susuzluktan dili, füımağı ku- kendisini Galatada meyhaneler s 1 

rııyan Kellimi Ağa suyu görOnı~c Si· ğında buldu: 
pahiye yalvardı: ıdı~ 

- Bre hay medet! .. Devleti a r· 
- Şu sudan bir yudum lçrbllııcın! dım elden .. diyerek bir mUddct (ll

11 
Sıpahl hiç istifini bozmadan mı· şıı.n dolaştıktan sonra bir me~·har.~ 

rıldandı: girdi. Bu arada bir alay ycnlçcfi ~ 
- Sabret, bakalım. Bugün bu nl- fnyı tUtsUlcmlşler. Uzun saJ<ıı111 

metten istifade etme!< sana müyesser lftml Ağaya. ikram ettıler : 

olur mu? I - Gcl! Bire bir dolu kadel'l1 

Derin bir sUkflt içinde geçen bir iç! 
saatten sonra. halkanın başmdakı r- ( 

1 1
" l{cltuni Ağa burada Ayaso ,-

a&m 'bnUne konan kıllCI ırlb ıı. uı . şısındaki bozahaneyi hatırladı. w. 
Mantar gibi yerden blfü•cren bir oğ· dakl sarho~ların birer slpalıl il~~ 
lanın O<ıynuna indirerek başını ko- aJC olması ihtimali llzerindc durar 

6 pardı. Kellımi Ağa yerinden fırlıya· tırlarını hoş ctmlye çalıştı. G , 
rak ba~ırdı: batıyordu. Harabatiler Kel&ml }.g ıf 

-Canım oğlancığı nlı;in öldür· 111r testi şarap hediye ettiler -re "' 
dUn? raberce bir sandala. athyaral< tJ~, 

Sipahi ağası eteğinden şiddetle panına geçtiler. Kclll.ml Ağll l' 
çekerek tavsiyesini hatırlattı: omuzunda tenha yollardan ııcr~ 

ve kendı kendine bir imUhall D 
- Refik, sana sorucu olma deme· geçirdiğini dUşllnUyordu. BU sırt 

dim mi? sır önllnc bir kaç yeniçeri çıktı. 
dan kUrkllnU, başından sarığı111r 

crlr. 
dıktan sonra gırUağına hanÇ 1 r ağzına da şartıp şişesini da:,·ııd1 

Teranesini işitenler ve kendisini 
görenler mutlaka çiçekleri kapışa ka 
pışa alıyordu. Onun yUrUyUşU de, 
kendi i gibi gilzel. hali de, siması 
kadar saf idi. Başındııki zarif sepeti 
dUştırmcmck için muvazeneli ve mu· 
tarrıt bir tarzda başını iki tarafa. sal 
!arken yumuşak ve perişan saçlan 
öyle uçuyor, ellerfle tuttuğll beli öy· 
le kwrılı~·ordu ki bu, bir alelfıde yU· 
rUmc değıl. hoş bir raks gıbi oluyor· 

,du. Ta\Tındakl saffet \'e masunıiyet 

Ertc.c;i sabah kapmıı açınca bir 
kocaman lcylAk gördüm. üzerinde 
bir klığıt vardı. Özerinc şu elimle ya· 
zılmıştı: 

«Onun mezarı için! ••. > 

idi. Her iki <lakikaya bir ofsayd lılara maçları kazandıran bu ol- tasaray B 
isabet ettiğine göre, diğer hend- muetur. Saat 14. 30 F enerbahçe • Ga· 
bol. favul gibi cezaları da bunıı lzrnirde maç yapmağa gidece!k lata.saray tekaütleri. . . 
ilave edecek olursak vaziyet bü- her takımın uğrnyacı akıbet bu- Saat 15,30 F eperbahçe - Şışh. 

Bu sırada tekkenin köşesinden bir 
arslan belirdi. ÖnUndcki iki zavallı· 
yı kovalıyordu. Bunlardan birisi şey
hin arkasına gizlenerek kendisini 
kurtardı. Fakat ikincisi arslanın 

müthiş pençeleri altında parçalandı. 
Arslan bu delikanlıyı yerken köşe
den bir kurt görUndll. Önllnden mi· 
nimin! bir çocuk kaçıyordu. Halka· 
dakilerdcn birisi önllndeki ok ve ya· 
yı alarak kurdu \'Urdu. Çocuk kur· 
tuldu. Çocuk da bir köşede kaybol· 
du. Kellmi Ağa müthiş bir sinir buh
ranı ve şaşkınlrk içinde iken karşı· 
dan Uç adam görUndU. Sipahi ağası 
bunlardan ikisinin boğazına yağlı ke· 
mend geçirerek darağacına ostı. 

Üçüncüsll sehpaya götUrUIUrken Ke· 
lamı Ağa dayanamadı. Yerinden fır· 
lıyarak kendısini şc:y'hin 'önüne nltı 

,.c ayağına kapanarak bu adamın 
affedilmesini istiyordu. Sipahi ağası
nın pençesi ensesine yapıştı. Sipahi 
KelAml Ağayı pöstekinin üstUnden 
kaparak bir köşeye attı ve bağırdı: 

- Eğer bu şarabı içmcz."<'Il 1 
oldUreccğiz! dediler. Kelami .M!"-

.ı 
tJyi başına dikti. Yıllanmış 

yudum yudum içtikten sonra b 

hiç bir teca\'Uze mUsa!t değildi. KBş 
ke yaklaşınca kapıyı açtım. 

- LeylAklar'" Kokulu leylAklar .. 
Diyordu. Çağırdnn ve sordum: 
- Gllzel çiçekçi ... Bu lcylflkları ka 

ça satıyorsun? ... 
- Kırk santime b!r demet! .. 
- Pekl.h Bana beş demet verir 

misin? Benimki bu çiçekleri pek se· 
ver! ... 

- Seninki kim? ... 
- Sevgilim ... Çıldırasıya sevdiğim 

bir kadın ... 
- öyle ise daha ucuz veririm ... 
- Niçin?- . 
- Sevdalılar için aza ve çoğa bak· 

mak istemem. Arzu ederseniz alınız. 

Dedi ve kö.:,ıkUn mermer merdiven· 
ıerlnden kapının önUne kadar çıktı. 
Ve eo iyilerinden bir kucak lcylAk 
bıraktı. Ah! İşte şimdi şu satırları 
yazarken gözümün önüne geliyor. Bu 
ne lAtır bir kızdı. Çiçekleri bir sev· 
dı.llıya nasip olduğu için ne kadar se 
'iniyordu. Hıç şUphe yok ki bu köy· 
lU kızın da bir oşkı, bir sevdası ,·ar· 

•dl 
Buna o kadar memnun oldum Jd 

. cebimden bir lira çıkarıp uzattım. 
taaccUple ve tereddütle sordu: 

- Bu ne? ... 
- Sana veriyorum. B11sen beni ne 

!(adar memnun ettin. Sevdiğime ve· 
receğım ilk aşk çiçekleri bunlar ola
cak ... Onun için bu parayı kabul et._ 

_ Peki ... tnşn11ah mes'ut olursun .. 
Uzattığım lirayı gUlerck aldı. Se· 

nelini başına yerleştirirken sordum: 
~ tsmln ne senin güzel çiçekçi?. 
Nağme11 bir sesle: 
- Leylak! .•• 

Ah! Benim saf kızcağızım!- Mu· 
habbeltc vefasızlığa ihtimal \"ermedi 
ğl için benim sözlerimi ne kadar 
yanlış anlamış, onu hakikaten öldü 
sanmıştı. Bunun için bu leyl!lkları 
getirmiş ve saffet ruha nişane olmak 
için beyaz renklisini seçmişti. Bunu 
görünce bir çoc•k gibi a.ğladını. Ya· 
zık! ... Ne olurdu? Sevdiğim, .şu çl· 
çel<çi Juz kadar vefalı olsaydı! ... 

Ertesi sabah, ona teşekkUr etmek 
için kapımın önUndc bekledim. Gc-

çerken: 
- Teşekkilr cderin1, Silzel LeylAk .• 

Sana bUtün kalbimle teşekkür ede· 
r!m. Fakat, sen yanlış anladın. Be· 
nlmkl, yalnız benim için yaşamıyor •. 
Yoksa hayatta ... 

Dedim. Bir daha. onun sesini işit
medim. Oradan geçerken haykınnı
)'Or, hızlı adnnlarla yürüyordu. Oh! 
Bu !UtufkAr LcylAk! ... Beni acı ha· 
tıralarımla mUtcellinı etmemek ne· 
zaketile sUkiıt ediyordu. Ben, onun 
ebediyen minnettarıyım. 

lşte seneler geçti. Arlık saçlarım 
bembeyaz. Fakat hfUa, bahar geldik· 
çe... Leylaklar yetiştikçe-· Gözleri
min ônUndc sar, masum, 1Utufk6r bir 
çiçekçi kızın hayali tecessüm eder 
ve ııankl bana: 

- Leyllklar." sevimli. kokulu, gU· 
zel ley1Aklar! ... Der. O zaman ruhum 
tııhassUrUn hain pençesi altında ezi· 
Ur, inler ... O sevdalı gilnlerin, o mes 
ut dakikaların hayal! birer birer ve 
bUtün bir tecssUr ve ıstırap bıraka
rak geçer, gider ... 

Fuad ŞA)ttK 

Bin Yataktı Hastahane 
cc;yabını verdi \'e sonra oynar gl· 

bl :,-Urllyerek uçtu, gitti. \ 
Sahasının Tesviyesi 

* Mccidiyeköyünde yapılacak 
Artık her sabah cbenlmki> için bin yataklı hastane ic;in her türlü 

taz ve kokulu leylliklıır getir!yor. hazırlıklar ikmal edilmek üzere· 
knptdan içerl)'C kucak kucak atı)or- dir. Evvela h astanenin yapılaca_ 
du. Sevdığım, bu çiçekleri pek çek ğı sahanın tesviyesine başlana· 
seviyordu. Onları görünce bir ÇO..."l.lk caktır. Tesviye ameliyesine pek 
evine! gösteriyor, c1lerlnl çrrp:yor, ya1'ında ba§lanacaktır. 

tün nçı1dığile meydana çıkaca- duy. Saat 1 7 Galatasaray - Pera. 
ğmdan bu maç üzerinde fazla bir 
şey söylcmc'k zaid olur. 

İzmir hakemlerinin futbol ika· 
idelerini bilmedikleri de iddia 
edilemez. Çünkü maç üzerinde 
rol oynayacak hiç bir hareketı 
kaçırmıyorlar. Rakip kale önün
de kestilderi bir hücumu, kcndı 
Jcalcleri önünde kesmiyorlar. 

iz.mir hakemlerinin dikkat et
tikler~ iki ~ey var. Birinci~i rakip 
takımın her hücumunu ofsaydle ı 
kesmek, ikincisi de; her fıTsatta 
ne suretle olursa obun her hare• 
keti penaltı cezasile tecziye ede· 
rek tak1mlarmın galibiyetini te· 
min etmek. 

Yarın akşam S A R AY sinemasında 

Sehhlr J~nprö ;niy3r M::LVYN DO:JGLA,.. ·ın 
Güz~l LUİSE PATT İle Beraber 

yaratılan ve Mali bir Skaııdııl"ın Dedikoduları arasında şayanı hayret 
bir aşk macerasını tas\"ir eden 

ASRI BiR ADAM 
büyük ve harekeUt filmini g6recekslniz. 

Jzmirde futbol zevkini duymak 

kabil değildir. Çünkü maçlarda ~·::::::::::::::::::::::::::': yalnız düdük sesi duyu:luyor. İş ı .4111 

gözle görmekten çıkıp !kulağa in· 
tikal etmektedir. İanir kalesi 
önüne inmek hatta 18 pas çizgj,,i 
içine girJ;nek büyük bir meşele
dir. Bu sahanın yol vermez bek~ I 
çisi hakem v.e hakemin düdüğü
dür. 

lzmirde futbol maçlarından 
beklenen gaye, futbo• oynamak, 
futbot zev'ki.ni meraklılara tattır• 
mak değil, her ne auretle olursa 
ohıun müsabakayı kazanmaktır. 
Bunun için her çareye başvurul· 
ma'kta ve ba~lıca vazife de ha· 
keme terettüp etmektedir. 

iz.mirde hakemler öyle garip 
kararlar veriyor, öyle hareketler 
yapıyorlar ki; bunları görünce 

BU AKŞAM Yüksek dehası, hudutsuz kabıllyetı 

M ELEK' te ile 2 sene iı;lnde dUnyanm en büyUk 
artısUeri arasına. giren 

MJCKEY ROONEY 
ve 

LEVVIS STON! - CECILLA PARKER 
tarafından nefis bir surette yaratılan 

iLK GENÇLiK 
Neş'e • Zevk • Eğlence - Dans • Musiki. •. vo ... sizi kahkahalarla 

gUldUrecek bir mevzu 
ntKKAT: Numaralı koltuklar erkenden aldırılması. Tl'I: 40868 

Son 5 senenin en muazzam f'llml, ilk Tllrk1:a Renkli (Teknikolor) Fılmldir. 

NAMUS BORCU 
(Kahraman Fcdia) 

İPEK Sinemasında biiy:.ik ·nuvaffabyetl~rle dev:ıın ediyor 
Seanslar: 1.45 - 4 • 6.115 - 8.45 de 

- Bre adam, ben sana demedim 
mi? Kırk gün sabrcyle! .. 

Bu sırada sipahi ağasının önUndc· 
ki leğenin suyu mfithiş dalgalar yn· 
parak coşmaya başladı. Leğen bir 
umman olmuştu. İçinde iki gemi yü· 
züyordu. MUthiş fırtına gemilerden 
birisini batırıyordu. Sipahi bu gemi
nin direğinden yapıştı: 

<Pllf> deyince batmaktan kurtard.ı 
İkinci gemi kudurmuş dalgaların hü
cumuna. dayanamıyordu. İçindeki 
yolcuların feryadı, istımdad sesleri 

nı döverek haykırdı: 
- Ya Allah! .. 
Biraz sonra KelAml Ağıı 11

1111 

doğma idi. Evine geldi. Pil"') c 
elini, eteğini çekti. Halkla teJ11 ı: 
kesti. Fakat cezbe sahibi bU)11 , 

1111 
ennlş bir adam oldu. UnkPP 

1 
kuyuı:Qcular içindeki saraY1 

kalabalığile dolar, boşanırdl· fi 
onun sarayında. yer ve yemci< :,r 
du. KelAmi Ağanın bu 11111

5 c 
nereden ödendiğine kimse ıııcıl 
rem emişti.~ 

Evliya Çcleb!, bUtUn bunlll~\ 
ruluğllndan hiç şUphe gösteıJ1\ 
anlattıktan sonra şöyle bit r 
<'Merhum Kclllml Ağanın AY' 
camll içinde Kırklar mn1<ııı111 1 rrııll yerde se~gllzeşt ve serenca tı 
zat: kendilerinden dinleyip ın1111 ( 
ti cihetlle buraya kaydett!fl1·, 
nahı varsa anlatanın bo:rnunB · 1, 

Çelebimiz Peygamberin '~d 
her duyduğunu tekrar e<Jerı .,,1 ı 

di'"" dır.> mAnasına gelen bir hll 
zısma hatime yapmıştır. 111 

Yarın da kendisini Ay&J'>o!'JS ııl 
resinden atan SelAml Ağarıfll J 
yesin! dinllyeccltSlniz. ~"{/ti 

İbrahim Hakla KO 

• 
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j LONDRA RADYOSUNA GÖRE 

o 
EVLENENLER: 

Yunan Harb~nd Jn 
i Alınan Kazançlar 

Ayni gün ve saatte İstanbul - f 
k.omutanlıiınca Gülhane, Hay· 3 Noktada toplanıyor 
darpa§a, Gil!nü~suyu askeri has· 

Sovyet-Japon l 
Paktı 

lstanbul Un Stoku 
Erkanıharp kaymakamı rah

llıeıt'U Bay Mustafa Hamdinin kı· 
zı Nermin Alitbah ile Tıp Fakül
~csi birinci hariciye ildiniğinde 
M~asi.stan operaför doktor Ziver 

tanelerinde tedrisatını ıkmal eden 
gönüllü he~irelere diploma tev- y k•t Kazanmak Sovyatler 
zi edilecektir. Merasimi miiteakıp a 1 
davetlilerimiz ııerefine bi! çay L•b A k Arasını 

- Amerika 
Soğuttu 

Bir Milyon 
Kararnamesi 

Liralık Kredi 
Neşredildi 

esci evlenmiılerdir. verilecektir. 1 yaya s er 
N ki

• İ k Vaşington, 22 (A.A.l - Reuter: Ankara, 22 (Telefonla) · lstan- tir. Toprak mahsulleri ofisi tarafın· 
~NLER: 
~ Atina elçimiz Bay Enis Akey· 
ge.?in haremi Naime Akeyğen öl_ 
muş, Yakacrk kabriStamnda gö
rtıültnii?tür. * Tüccardan Zühlü Bilimerin 
haremi. Bayan Ze'hra Bilimer öl
müş, Merkczefendi kabristanına 
törnülınU~tıiir. 

* Be,.oilu Hallıevinden : 
' ' nisan 1941 pazar günü sa· 

tt 15 te Evimizin Tepebaıındaki 
rcrke2 l>inasıncla Milli Şefimiz 
d~ct lnönünün Hatkevimize he· 

'Ye buyurdukları resim hazırla· 
nan "ht' k"" • 1 t 

1
. ı. ıram mev une merasını e 

a ile edileocktir. 

Yugoslavya nın 
Taksimi 

(Başı ı lnclde) + 
geıece..ı.· r· . ·lia "ı ıkrindedır. Halbuki Maca-
ta tan Transllvanyayı bırakmadık· 
~ başka Transllvanynnın Roman
llı a. kalan kısmına da hak iddia et
• elttecıır. Bu yUzden Romanya - Ma
•lr Un ~ m asebatı çok gergindir. Hat-
lc Rornanyanın Macar hududuna as
ı:r ~ld ettiği bile rivayet edll-
tkletıır. 

- Radyo Gazetc.ııl 

2Ur ıh, 22 (A.A.) - Reuter: 
d "tuıosıav topraklarının UçlU pakt 
b~.,.ltUerı arasında taksimi meselesi 
do ıneınlekeUer arasında lhtllafiar 
~1!:rtnuştur. Bu husustaki haberler 

aa:u memleketlerden çıkmaktadır. 
de. ler Nachrichten gazetesinin Bu
l( l>ette<ıen aldığı bir habere göre 
oııt c· t "eı-ı ıano Dalmaçyamn talyaya 
~ 1lllesinl temin maksadlyle ve Ri
tt~rop·1a görüşmek Uzere Vlyanaya 

"rtlştır, 

~ lcuk1a devlet Hırvatistanın da 
dtr'rıayı istıyeceğl zarınolunmakta
ı-~.~Ulgariatan ise Makedonya mın-
~ı ilhak etmek niyetindedir. 

tie -..lrca lhUJU Romanya. ile xaca
lıtı tan arasında zuhur etmiftir. Her 
llt.t llleıntekct de Yugoslnvyanın Ba-

J lllıntakasını istemektedir. 
Ga 0Urnaı de Geneve gazetesinin Bu
•lliııııe.te muhabiri, Macar gazeteleri
'lııt~0rnanyaya kar'1 gittikçe artan 
bııh ni kaydetmektedir. Bu infial 
ll!Jl laaa Romanyanın, Transilvanya
""' büYtık bir kısmını Macarlstana 
ta! eıı Viyana anlaşmasının tadilini 

;.: etmesinden doğınaktadrr. 
a::ra, 22 (A.A.) - Reuter: 

l\aı.. a radyosunda yapılan beya
~lllrı._bakrıırsa İtalya, Karadağ top-
1\at~a da göz dlkmı,ur. Bu beya
ııı.._ karadağ'ın B. Muuollniye bir 
lrrıp j Yollıyarak Karadağ'ın Faşist 
lııey ltatorıuğundakl tarihi ve m~'ru 
ıııı:Unı aımağı talep ettiği bildiril-

ir. 

~n Huvatiatanı Tanıdı 
Socy 

bııcı a, 22 (A.A.) - Bulgar ajansı 
lıiyor· 

'1~at 
0

devleti reisi Ante Pavellç, 
~ ar kralına bir telgraf çekerek 
kıı ~er ile Duçcnln telgrafla mtista
d~ ır.,.at devletini tanıdıklannı bll
~1' ve Bulgar hükQmetinln de 
tı.-d at de.vıetınl tanımasını kral Bo-

' ~n rıca etmiştir. 
tı iarıstan kralı, telgra!la verdl

cııv 
.rıı,apta, Bulgar hUkQmctinln 
lıtl'ar il Hırvat devletini tanımağa 

\"trdiğinl bildirmiştir. 

lrıgi ~ iz Filosu 

* Üsküd ar H alkevinden : 

23 nisan gecesi saat 21 de 
Evimiz önünden başlamak üzere 
3000 metrelık bir meşaleli !okak 
ko~usu yapılacaktır. Koşu her at· 
!ete açıktır. Birden beşine.iye ka· 
dar derece alanlara mükafat ve
rilecek tir. 

* Büyük Türk Gecesi 

Hazırlıkları bitmediğinden do
layı geçen hafta te'hir edilen Bü· 
yü:k Türk Gecesinin bu haf ta, 
26/4/1941 tarihinde cumartesi 
akıamı Taksim Belediye giizino· 
sunda yapılacağı Türk Kültür 
Birli~inden bildirilmektedir. 

Yeni Yunan 
Başv:kili 

(Başı 1 lnclde) /= / 

tereddüt etmeden memleket İŞ· 
!erinin idaresini üst.üne almıftır. 

Milli birliği temail eden hüku· 
met, ilk düşüncesini harbin ,erefli 
ölülerine tevcih eıtımİ§'tir. Onlar 
kanlarile geri kalanlann §eref ve 
hürriyetini temin etmişler ve va• 
tanın şerefini korumuşlar, ~üs· 
tak!bel neailler için partak bir mi
sal olmuşlardır. 

Vatanlarının, kilisclednin, ai· 
lelerinin zalimlerin eline geçme· 
sini istemiyen, eair olmağı kabul 
etm;yen milletler, onların bu ha
reketini takıdir etıseler yeridir. İn
sanlık ideali için öhnek ulvi bir 
harekettir. Elenler, böyle bir 
gayretin öncüleri ve kurbanları 
olmak şerefini i?k defa olarak ih
raz etmiyo rlar . Aeırlardanberi 
barbarlara karşı katlandıkları fe
dakarlıklar onlara bir asalet ver
ın.işir. 

Yunan kanlarile sulanan Ar
na.vutiuk, Makedonya ve Trakya 
dağlarında hürriyet m~rapları v e 
orciulımmıaın en. ,,ükM'k generali 
olan pek mukaddes Meryem' in 
mabedleri yükaelcıc::ektir. Harp 
ölüleri için yaptığımız duayı mü· 
teakıp milletin kahraman muha
riplerini seiamlıyor ve onlara bü
tün Elenizmin minnet ve şükra
nını arzediyoruz. 

Y unan milletinin mukadderatı 
da.ima mütterC'k mahiyette ve iç. 
timai tesanüde müstenit ve b u
gün bundan da fazla olımak üze
re dost, datta düpman milletlerin 
hürriyeti iç.in mücadele h mile a· 
çılan hararetli mücadeleden son
ra taayyıün e .. -N,tir. 0iİ9manları· 
mızın ıefleri. tid.detli ve her tü rlü 
ili.'hi ve ineani kanunlara riayet· 
sizliği milletlerin arzuları üstünde 
tutmuşlardır. Bütün millet ordu 
ile mÜMehiden Yunanistanı, Bal
kanları ve Avrupayı mütecaviz
lerden kurtarmak için sonuna ka
dar mücadele edecektir. Yunanitı. 
tan harbi isıtememiştir. Tah rik n e
ticesinde harbe girmek mecb uri
yetinde kalmıştır. 

Yunanistan ayni zamanda on· 
)arca ııenelerdenbcri kuvvetin hak 
kt ve hiaai ile kendilerine tahmil 
edilen boyunduruğun altmda in
leyen esir karde§lerimizi kurtar· 
mak için de çarpı~ıyor.:& 

Mücadelenin ınÜ,külatından ve 
hakh davanın kazanılacağından 
bahseden T•uderos, şöyle demi§
tir: 

«- Yunanistan d(>atluklarına 
ve itilaflarına daima sadık kala
caktır. İnsan takatinin fevkinde 

~t'bı (Başr 1 
lnl'lde) * fedakarlıklarla insanlığa şimdiye 

l 91 n denizden bombardımanına kadar yapılan büyük hiıımetlerin 
'1'%ı ın111 daha murassaı maHlmat en büyüğünü yapan büyüık ve a
llı1-ıı lftır. Donanma tarafından ya- sil İngiliz milletine kar§ı da med. 
~ıı.,,, bornbardrmana İngiliz hava yunu şükranız. Eskiden olduğu 
~~ ttıerı ve donanmaya mensup gibi ~imdi de İngilizler ha.kkı mü. 
4lı r~1'r de iştirak etmiştir. Akde- daf aa etmek için memleketimize 
'it beş sunun ağır harp gemileri sa- gelmişlerdir. İngiltere ile Yuna
~Clır te bombardımana ba.şlamış- nistanın arkasında aönmez hürri· 
ıı_ ~ 375 rn!lımetrellk obUıılcrle da- yet meşalesile her asil mücadele. 
~llt Çapta oblliılerln liman ve ye mütemadiyen l§tk ve kuvvet 
to Cla1t teaısatı üzerine yağdınlması veren Birleşik Amerikan devlet· 
~~~ita sürmüştür. Deniz ve hava }erinin büyük insani prensiplerin. 
il\ h.:ı dıınanın, hedefi toza duma- den ilham alarak hürriyetlerinin 
' t?nası dolayısile elde ediİen ve refahlarının geri kafalı zalim· 

"'ıtıı~l\ln tayini gUç olmu11sa da 6 1er tarafından ihlal edib;nesi teh
l>ıto tnt Veya inşe gemlsllc bir tor- likesine karşı mütesanit bir cep
t~!lı Uhrıbıne isabetler \'aki olduğu he kuracaklardır. 
~ın llşuır. I<arada, pett"ol deposu Böyle mii.~tefiklerin yardımı ve 
\,.:'_1'1c da bir infilAk ''Ulrubıılmuş ve. bilhassa ruhlarımızdaki kuvvetle 
>oı11 t bir Yangın çıkmıştır. Demir- adale.tin galebe çalacağından 
' U •rr Yakılmıştır. İspanyol ı·ıh- emin olabiliriz. Çünkü adaletsiz· 
"-ıctrı: deniz umumi karargA.hına, lik anca~ kuvvet, adalete yardım 
~~ lla 88ntralına ve askeri bir de- etmediği zaıman muzaffer olur. 
• ~'"ftllr iaabetıcr vaki olduğu görtll- Zaferimiz dünyada yeni bir ma· 
~ ~it· ?:>u,man sahil bataryalarmın nevi kuvvetin doimasına y.ardsn 

Gt bu mukavemetlle kal'fılaşılmış- edecek ve bu kuvvet k\tıçıük ve 
'· mukavemet mUeasır olama- büyük milletlerin 'mÜavat ve 

sufh .içind'e asırlarca ya~larını 

a lDe m an verdi Sovyet " Japon paktının imzası' bulda un stoku vapmak Uzere Bele· ,, dan Edirne şehrile bu şehre mUcavlr 
Uz_:r_inc Birleşik Amerika Sovyetıcr ldlyeye bir mıı~·on lira kredi veı·iJme-

Yunanistan Ustune Alman tazylkı B ,.. ğl k t k ki ıı- k ., kasabalara se\•kedilecek unun ,.e 
ı .. ı ne ~rşı e ra: ~s SOc:ıU va-

1 
si hakkındaki kararname neşrolundu. 

gittikçe artmaktadır. Bu tazyık kar- zlyetlne dönmUş gıbıdır. Bu paranın faiz ve sair masrafları buğdayın nakil için bunları nakle 
şısında müttefik kuvvetler veni bir H · · B H 11 dll 1 s l"h bil" k·ı tal · ı " arıcıye nazırı . u , n gaze- belediyece verilecektir. Un stoku· a ı umum na ı vası an ıç n 
cepheye çekilmektedirler. Bu cephe- t ·ı t ı t d ~ t J eı-ı er op an ısın a, ...,ovye - apon nun ldamesine ıuzum kalmayınca Ucrctll çalışma mecburiyeti konul-
nin neresi olduğu ifşa edilmemekte- kl "Jk" b d""'" d d ha pa mı~ 1 unce enz~. '.t>ın. en. a • zamanın l<'aplarına göre tayin edi· ı ması Heyeti Vekllece kararlaştrrıl· 
dir. az mUhım olduğunu soylemış 'e ge lecek zaman zarfında itfa edilecek- mıştır. 

Yunanistanda vaziyetin limitsiz de- çen yazdanberl sovyet büyUk elçisi '!!!!1!!911~Zl!!!llES!t'&~!l!!l!!!l!!!IJ!l!!!!!!!!!~!ll!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!"!!!~~'!"!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!'!'!!'!!"'!!!!!!!!!'!!!'!ll!"'!"!"!!!!!ll!! 
ğilse bile vahim olduğunu Londra da B. Umanskl'nin Amerika ile yaptığı _=n 

kabul etmektedir. ticaret müzakerelerinin ehemmiyeti- Den ı·zıerde p ,· yer 11. 
Londra radyosu 6 nisandanberi nl de azaltır gibi gözUkmu.,tUr. 

devam eden Yunanistan muharebe· Sovyet • Japon paktının Sovyetler 
sinin kazançlarını şu üç noktada Birliğini harbe sUrilklemek lstıyen 

toplamaktadır. ecnebi siyasi mahfillerinin işine gel- Mihverin Dört 
Vapuru Batırıldı 

Millete Beyanname 
Neşretti 1 - Londra radyosuııa göre, tn- mediğine dair Pravda'nın makalesi 

glltere Balkanlara kuvvet gönder· hakkında ne dtişündUğU B. Hull'den 
mekle yardım hususundaki taahhU- sorulmuştur. 
dünü yerine getirmiştir. İngiltere B. Hull, Japon _ Sovyet paktına 
yardım taahhütlerine riayet etmezse icabından fazla ehemmiyet veıilmlş 
kendisi de Amerlkadan yardım göre- olacağı mUtalAasını tekrar etmekle 

Londra, 22 (A.A.) - Amiral. Londra, 22 (A.A.) - Reuter ajan-
lık dairesinin 'tebiiği: sının Orta şarkta blr yerdeki husu-

Akdeniz baıkumandanı, bah- si muhabirinden: 

mez. iktifa eylemiştir. 
2 - Yine Londra radyosuna göre 

rjye tayyareler.inin Batkanlardcı Haber alındığına göre Yugosla.v
~iü~man ordularının levazım ve ya krnlı ikinci Piyer Yugoslavya
la§C nakliyatına son günlerde bir dan ayrıldığ"ı günU millete hıtaben 
seri ~muvaf~a~iyetler ~lde etmiş bir beyanname neşrederek memleke· 
oldugu.nu bı'klırm~ktcdır. Bu ?11u- ı te muznt'fcrane döneceği güne kadar 
vl!_ffakıyet~er arasında, talkrrben mUcadeleye devam edeceğini temin 
l O bin tonilat'o haeninde bir ,pet· eylemiştir. Kral diyor ki: 

Av .. m Kamarasında 
(Başı ı incide) X 

Almanlara gerek fert ve gerek tec
hlzat bakımından a~ır zayıat verdl
rllmlştlr. Yugoslavyada ,.e bilhassa 
Yunanlstanda bu zayiat çok milhim 
olmuştur. 

3 - Yine Londra radyosu diyor ki: 
diğimden ve yahut o zamandanberl 
gc.zetelcrde çıkandan ileri, mtifıt su
~ettc yapılab!lecPk hiçbir beyanatım 
yol ur. 

rol sarnıç gemisinin, takr~ben 61 · 
b. t ·11:., h · d b" · üstiln dUşman kuvvetlerı karşı· 
ın onı .,.,ıo acmın e ır ıa~e . 

İngiltere vakit kazanmıştır. Bu sıra
da vakit kazanmak İngiltere içln 
ehemmiyetlidir. Filhakika bu arada 
İngiltere Habeşistan hq.rbinl nlha· 
yetlendirmiş ve oradaki kuvvetleri 
Libyaya nakletmiş, diğer taraftan 
da Amerikanın Kızıldenize nakliyat 
yapabilmesine fırsat vermiştir. 

· · · k 'b 7 b" · aındıı mılll topraklanmızr ,·akıa ter-
gemısının ve ta n en ın tonı· 

ı •to h · d b" ··h" t kctmf'~e mecbur oluyorum. Fakat 

Bir çok harPkllt devam etmekte· 
dir ve kendi!nl7den ga~TI başkaları
m düşünmek nı< vkiindeyiz. Şimdi bir 
ml'zakere yart'""asını tasvip etmlyo. 
rum ve ümit ediyorum ki A\·am ka
marası, harbin idaresine memur bu· 
lunanlara karşı bir kere daha mUsa
mahakAr davranacak ve bir çok gilç 
\'e endl,eli zamanlarda meclisin ba
riz vasıflarından birini teşkil etmiş 

a acmın e ır mu ımnuı ge. 
· · · t ·11 · d M·· mticadele:ı,1 bırakmak niyetinde de-

m.sının orpı enme-sı var ır. u-
h . t ""t'h" b" · f. ğilim. Bayrağımızın şerefi kurtanl· 
ımma vapuru, mu ııı ır ın ı-

1• kl b h ı · t ·· mıştır. BUyl\k ecdadımı kendime ör· a. a er ava ormuş ve a. e' su-
t l b' t k d "'k nek alarak Yugoslav bayraAını en 
u
1
n ~~- ın me roya a ar yu • .son nefesime kadar yüksek tutaca

se moy.lr. 
Londra, 22 (~.f\.) - Hür •ğmı_. _________ _ 

- Radyo Gazeter.l -

Dessie'de 

Franeız;ar deniz umuı.ni kararga. 
hının tebliği: 

olan sUk<ın ve soğukkanlılık haslet-

Hür Fran8JZ deniz !kuvvetleri· 
ne mensup Mınerve denizaltı ge
misi, Norv-eç sa'h,ıleri açık!arında 
bir büyük petrol sarnıç gemisine 
muvaffakiyetle tetevvüç ed~n bir 
hücum yapm~tır. Sarnıç gemisine 
torpili-er isabet etmiştir. 

(Ba.ıtı 1 lnclde) * lcrini dllnyaya gösterecektir. 
subayları tekrar hizmete girmiş· A\•am kamarasına vereceğim ye
ler ve yerli bir kuvvet teşkili için gilne haber, Amiral Cunningham ku
yapılan davete icabet eden bin· mandasındaki Akdeniz muharebe !!· 
!erce kişiyi talim ve terbiyeye !osunun dUn şafak vakti Trablus-
ba§l&mı~lardır. . garp limanını 42 dakika bombardı- A ı 

On be.~ gü~lük lngiliz iıMıalin· I man ederek ayni zamanda hem ıı- ma n 
d_en ~ra Adısa:bab! normal va. mana hem limandaki gemilere, ge· 

Tazyiki 
zıyetını almıştır. Magaza ve kah- j nişllği bu dakikada. tamamlle ma- (1Sa9ı ı laclde) /§/ 
veler açılmış, sokaklarda h er 1 ıeım olmıyan çok a .... ır h"·arlar ika o·· H" l ·· M l p · 

k l · \ · k " ..., un H er ın aresa eten e 
ır tan seyyar satıcı ar ış erıne o- eylediğldir c:Alkışln> Filonun tay b" · - d d·~· ·b.ld' '1 • l ) d s· k l ' • • ır mesaj gon er ıgı 1 iri mlf'" 
yu mut ~r ır. ıgara kpa d~t eÇn .. en yareler!, Trablusgarbe giderken beş se de bu haber tekzip edil~tir. 
revaç ~c;>ren g~er 8 çe ır. un- ,41m.an aaker nakllyc,..:tayyareslJ\l Y&- Bununla berahe~ Amıral Darl.n 
1'U litgiliz ablultaea clOlayısile .alt1 1<aıamı•ıar ve bunlardan d~rdQnUf Al d 1 ' Aıbetz•ı örü 
aydanıberi Ad.iaababada eigara . . m•n . e eg~ı . e g t· alevler içınde dütllrınllflerdır. <Al· mektedır. Muzakerelerın etıatıını 
yoktu. kışlar> Tayyarelerin dolu mu yahut §U üç noktanın tefkil ettiği tah· 

boş mu olduğunu daha öğrenmedim. I min edilmektedir. 

Türkiye ve Rusyaya 
Siyasi Taarruz · 

<Bıl.fl ı incide) X/X 

ğile Türkiye nezdincleıki hüyiı1' 
elçileri bugünlerd e yeni taliımat 
almakla ımefgU)dürler. Alman 
propagandacıları A~manyanın 
Türkiyeye, kendiaile bir ademi
tecavüz paıktı imzalamasını teklif 
edeceğini ihsas ediyorlar. Alman. 
lar Iraktaki hukurnet darbeşinin 
Türkleri endişeye dü,üreceğini 
ümit ebrnektedirler. O nlara göre 
Türkiyenin cenubu prki hudu
dunda bulunan Irak Türkiyenin 
emniyetini tehdit edebilecek va
ziyettedir. İngiHz kıtalarının lra
ka gönderilmesile Raşit Elceylani. 
nin İ ngiltereye sad akat teminatı 
vermesi Türklerin duyab ilccekle. 
ri endişeleri hiç ,üphceiz tahfif 
et.mi§'tir. Alımanl&dln Tü'rkiyeye 
kartı çeviTmekte otdukları ma
nevralan ve aavurdu'kları tehdit
leri daha ziyade teksif etmeleri 
ihtünali vardır. 

temin edece'ldtir. 
Yunanltl'ar cesur olunuz. Ce

sareti kırılan ve mücadeleyi yarı
da bıTa9'an milletlerin ı9tırabın ı 
d\i!Ünii'nüz. 

Yunaniat.anda. h M; kimse ceıa· 
reti elden bıra!lmnryacaktır. Böyle 
bir hareketi sağ olan v e ölen kah
ramanlarımız a ff etımİyecekler· 
d ir.» 

Bundan sonra mil~ birlikten 
ve memleket dahilinde eıük\ınel· 
ten bahseden T eu-deros, aözlerine 
)Öyle devam etm~ir: 

c- Memleketi, milli hünye
mizıde düsmanlarınuzın beslemek 
istedikleri muzır mikroplara kar
§1 muhafaza etımek iç.in lazıım ge
len h er ~i yapacağız, Herkese, 
hati en çdk k~met verdiğimiz 
kıirnaelere kar§ı bile stkı bir ada
let zihniyetile tereddüt etmeden 
ve korkmadan yürüyeceğiz. 
Yunanlı vatanda§lar, sarsılmaz 

bir cesaretle zafere inanınız, her 
türlü maddi teh like ve felaket 
önünde sükunetinizi muhafaza 
ediniz. istical ile boyun eğdiğj. 
miz takdirde bizi bek\'cyen fela
ketler karfttıında bu darbeler pek 
küçük ve zara.naz kalır. Dütma.· 
mn cıKıamalarından sakınınız. 
Bunlar birer cYude buac•idir.> 

Filo, ciddi tacize uğramamış ve hiç 1 - İşgal aftında olan ve ol· 
bir gemi kayrbı kuydedilmemi~tlr. mayan Fransa arasında sıkı ra· 

Liberal mebuslardan sabık harbi- bıta tesisi. 
ye nazırı B. Hore-Belisha, mUmkUn 2 - l~gal masraflarının azal· 
olduğu kadar çabuk bir mUzakere tılmaııı. 
yapılmasını ve eğer böyle bir mUza- 3 - Fransız esirleri arasında 
kere olmazsa hariciye nazırı B. bulunan çiftçilerden bir kısmının 
Eden'ın Orta Şarka yapt"ığı son zl- bırakılması. 
yaret hakkında beyanatta bulunma- Almanyanın, bu müsaadekar· 
sını istemiştir.· !ıklar mukabilinde Fransadan bir 

B. Churehill sözlerine şöyle de- ıeyler istemesi tabiidir. Fakat ne 
vam etmiştir: Uııtediği ş()y)enmiyıor. 

MUzakere meselesine gell.nce, vazi
yet muvakkat bir tevakkuC safhası
na gelince, olup bitenler hakkında 
Avam kamarasına tam beyanat ya
pılacaktır. Ehemmiyetsiz ve az ma
l(lma t vermeğe gelince, sarih suret
te şunu söylemek isterim ki Yuna
nlstandaki kuvvetlerimizin ve mua
dil hareketleri hakkında tam ve va
hut sahih malCımata en bilyUk gUç
lUklerle karıııla.ştık. Bu hareka.t çok 
muadil mahiyette idi \'e fevka!Ade 
bir maharetle yapılmış bulunmakta
dır. I<~akat bizzat hUkümet, hareket
te bulunan kumandanlardan gQnU 
JünUne tam malQmat almamıştır. 
Fakat bu, hiçbir suretle harekAtın 
seyrini işkAl etmemiştir. İstikbalde, 
nıahalllndeki menfaatlere halel gel· 
memek şartlle, kabil olduğu takdir
de daha tam raporlar almamızı iste
dim. 

Harictye nazırının seyahati hak
kında ya aleni ve yahut giall bir 
celsede beyanatta bulunmıunna ge
lince, bugUn için bundan sarfı nazar 
olunmaaını tavsiye edeceğim. Çünkil 
hUkümetin davasının Avam kamara
sına bildirilmesi için IUzumıu husu
satın söylenllmeğe hazır olduğunu 
zannetmiyorum. 

Muhafazakar mebuslardan Lord 
Winterton, gizli ve yahut aleni bir 
celsede, B. Eden'in «Iraktaki vazi
yetten İspanya ile münasebetlere 
kadar noktalara şamil bulunanı> son 
seyahatinin neticeleri hakkında 
milmkiln olduğu kadar çabuk bir be
yanatta bulunması arzusunu izhar 
etmiştir. 

B. Churchill, şu cevabı vermiştir: 
Dış siyaset üzerinde bir beyanat 

başka bir meselcd!r, t'akat B. Eden'ln 
son seyahati hakkında bir beyanat, 
fik'rimee, halen ne Avam kamarası 
için ne de umumi menfaat için iyi 
olmıyacaktır. 

B. Churchill. Llbyadaki lıarekAt 
hakkında sahih malümat isteyen bir 
suale cevaben demiştir ki: 

Libyada olanlar hakkında çok sa
hih surette mahimattar bulunduğu-

• Radyo gazetesi • 

Frantız Kabinesinde 
Dejifildik nü? 

Londra, 22 (A.A.) - Müsta. 
k il Franeız ajansının Fransız hu· 
d udundaki muhabiri bildiriyor: 

V.k:h!Y' d e, kabinede tadiliıt ya· 
pılması ihtimal.Jeri bahis mevzuu 
olmaktadır. Afrikada ve Balkan
lardaki Alman muvlffakiyetleri 
üzerine Atmanya ile i§birliği ya
pılması taraftarlarının mevkii 
kuvvetlenmiştir. Fakat B. La~ 
val'in tekrar kabineye alınmaıı 
ihtimal.> pek azdır. Maarnafih 9Öy. 
lendiğine göre B. Lava! mütare
ke komisyonundaki Fransız he
yet reisliğine tayin edilecektir. 

muz dUııUneesindeyirrı. 
Muhtelif' harp sahnelerinin nlsbi 

ehemmiyeti hakkında sorulan bir 
sı;ale başvekilin sözü kesilmiş ve B. 
Churchlll fU cevabı vermi,tir: 

Britanya kuvvetlerinin yapmakta 
olduğu tehlikeli vazlt'elerin başka 

başka muhtelif aksamı arasında mu
kayeseler yapmağa başlıyacağımızı 

zannetmiyorum . .-Alkışlar> 
Libya hakkında herhangi bir be· 

yana.tın bugQn zamanı olduğu ve 
haldkatta dalla bir müddet zamanı 
olacağı düşüncesinde değilim. 

MUteakıben i~l partisi mebusların· 
dan B. Shlnwell de, B. Eden'ln, bitta
bi gizli bir celsede, mebusun fikrince 
halk arasında mevcut endişeyi izale 
edecek mahiyette vaziyet hakkında 
beyanatta bulunması üzerinde ısrar 
etmiştir. 

B. Churchlll, <'evaben demiştir ki: 
Halkın endişesine gelince, böyle 

bir endişenin bulunduğunu görmedi
ğimi bildirmek mecburiyetindeyim. 
<Alkışlar> İşler iyi gitmediği zaman, 
halk, bizi biz yapmış olan ve tarihi
mizde şimdiye kadar kuvvetimizi 
teşkil etmiş bulunan biltUn istikrar 
ve sotukkanlılık haaleUerlnl gösterir. 

Bunu mUteakıp, Avam kamarası, 
başka suallere geçmiştir. 

Yunanistanda 
(Baıı§ı ı laclcle) ** 

vetlerinin şiddetli tazyikı karşı· 
sında çekilmeğe ve Tsalya ova· 
sında daha dar 1bir hat üzerinde 
muharebeye devam etırneık ıçın 
efsanevi Olimpos dağını terket· 
meğe mecbur olmuşlardır. 

Askeri bakımdan ehemmiyeti 
haiz olan nokta cephenin hiç bir 
kıs.mİnı dümlanın yaramamış ol· 
masıdır. Bu da, dümday kıtaatı 
tarafından kahrşmanca muhare· 
beler verilmek suretile setıredileıı 
ve büyük bir intizam içinde cer.e
yan cJen çek,tme ~reketi Mld• 
sında düpnana eair verilmediğini 
gö~ermdctedir. Fakat Balkanlar. 
daki vaziyetin had bir tehlike 
şe'klinde görülmesi İngiliz efkarı 
umumiyesile iyi haber alan Lon· 
dra mahfillerini istik'bale emnı· 
yetle bakılmasına mani olma· 
maktadır. 

Alman Nakliyatı Güçleıti 

Berne, 22 (A.A.) - Ofi; 

Şimdi Tesalya ovasında harbeden 
Alman kıtalarınm cephane ve ia.şe 
nakliyatı meselesi bu kıtaat cenuba 
doğru ilerledikçe daha ziyade güçleş. 
mcktedir. 

Gazette de Zurich'in Berlin'den 
öğrendiğine göre bunun sebebi cenu
bi Yugoslavyada yol olmaması ve 
Yunanlstanın da arrzalı bulunması

dır. Şimdi ordunun iaşesi mahalli 
tayyare meydanlarına kadar hava. 
yolu ile yapılmakta ve cephaneler bu 
meydanlardan kamyonlarla ve moto
alkletlerle tık hatlardaki zırhlı kıta
larn götUrillmektedlr. 

22 Tayyare Düıüriildü 
Londra, 22 (A.A.) - Dün Atına 

mmtakası Uzerlnde cereyan eden ha
va muharebeleri hakkında şimdi alı
nan daha geniş malQmattan anlaşıl
dığına göre. en aşağı 22 düşman 
tayyaresi dilşUrUlmüşlür. Bunlardan 
yirmisi İngiliz avcı tayyareleri, ikisi 
de dafl topları tarafından imha edil
miştir. 

Haıtane G emilerine H ücum 
Londra, 22 (A.A.) - Atina rad

yosu diln akşam Yunan bahriye ne
zaretinin aşağıdaki tebliğini vermiş
tir: 
Yaralı almak Uzere Mlssolongl 

açıklarında demirli bulunan Yunan 
Hesherwı hastahane gemisi dUn saat 
11 de Alman tayyarelerinin taarru
zuna uğramıştır. Atılan bombalar ge
miyi batırmıştrr. 
Diğer bir Yunan hastahane gemisi 

Hellenls de dün saat 18/40 da Pat
ras limanı civarında bir çok Atman 
tayyaresinin hücumuna uğramıştrr. 

Gemi alçaktan bombalanmış ve mit· 
ralyöz ateşine tutulmuştur. Bazı ha
sarlar olmuş ve yangınlar çıkmıştrr. 
Sakin ve mahir bir manevra ile Sü
vari gemiyi Patras limanına sokmuş 
ve blltUn yaralılarr dışarı çıkarmış

tır. 

Bu iki gemi, muharip devletlere 
hastahane gemisi olarak bildirilmişti 
ve nizamı Kızılhaç işaretlerini taşı
yorlardr. Yalnız entcrnasYonal ka
nunlarına değil en iptidai insanuk 
kaidelenne karşı ~·apılan bu yeni 
lhllllorin muhakemcsıni medeni mil
letlere bıralnyorur:. 

--==r -. 

Avustralya 
Parlamentosu 
Hal kın Talebiyle 
içt ima Edl'yor 

S;dney, 22 (A.A.) - Halkın 
talebi üzerine, Avustralya kabi· 
ne-si harp vaziyeti hakkında mü
zakereler yapılması iç.in parla· 
mentoyu yakın lbir zamanda içti-• 
masa davet etm-i~tir. Bu münase-\ 
betle Basvekalet vekili B. Fad· 1 

den demiştir ki: 
«- Yabancı memleketkrden 

alınan son malu;natın tetkikı ne• 
ticesinde bu kararı ittihaz eltik. 

Türk Çocuğu 
Ve istiklal 
Davası 

(B-,ı 1 incide) ~ 

bilerin beşinci kolları; memle· 
kette hususi menfaatten başka 
bir şey düşünemiyen tıynette 
bozguncuları arıyarak, istiklal 
ruhunu boğmağa ve bizi içeri
den çöktürmeğe uğraşıy<>r ... 

Çocuk bayramı vesilesile, 
göğsümüzü iftihardan gererek 
ŞU hakikati aleme ilin edebili· 
riz: Türk çocuğu istiklal ruhu
nun kuvvetli ve şuurlu bir des· 
teğidir. Beşinci kol mikrobuna 
karşı kudretten aşılıdır. At&.. 
türkün vasiyetini çok ciddiye 
almıştır. Her Türk evinde boz
gunculuğa karşı en kuvvetli 
sed çocuktur. İstiklal sevgi ve 
imanını en temiz şeklinde o ya
şatıyor. Atalürkün emanetine 
kimsenin yan gözle bakmasın• 
tahammülü yoktur. Çökmüş ha
yatlarının son birkaç senesi i
çin üzüntüler duyanlar ve mü· 
cadelenin neticelerinden kor
kanlar, kendi çocuklannın ve. 
karlı sükuneti. kat'i azmi, meıt
ce fedakarlık ve feragati ka!'ll
sında eridiklerini duyuyorlar 
ve utanmaktan yerden yere ge. 
çiyorlar. 

Küçücük yavru, bugün senin 
bayramındır. Bu v1>sile ile hepi
miz seni düşünüyoruz ve senin
le övünüyoruz. Sana werilen bü
yük t!ttlan~tı laima hatırla, da
ima uyanık dur, bozgunculuğa 
ağız açtırma, kendi muhitinde 
cesur bir Türk eri gibi vazife 
gör ve asıl vazifeler.ini herkese 
de hatırlat! 

Ahmet Emin YALMAN 

23 Nisan Bayramı 
(Ba'ı ı lııdde) -

gale uğradığı zaman Atatürk. der
hal bir ta:k1m tedbirler alınmaeını 
emretmi~i. Bunlar arasında Es
kişehir ve Afyonkarahiaarındaki 
ecnebi kıt'aların sikihlannın altn
ması veya uzaklutmlması, Gey
ve, Ulukışla civarlarında fimen
difer hattının tahribi, Anadolu
da bulunan ecnebi zabitlerin tev. 
kifi gibi hareketler vardı. 1§18ali 
takip eden tedbirlerden en mü
himmi fevkalade salahiyeti haiz 
bir meclisin içtimaa daveti idi ki 
buna ait !karar ve bunun tatbikını 
gösteren tebliğ 19 martta, yani 
i~gal<den üç gün sonra her tarafa 
birdirilmi~ir. 

Bu mecliste rejimi değit(irmek 
salahiyeti bulunmast Jizımıdı. Bu
nun çin Atatiiıit ilk yazdığı müa
veddecle .-meclisi müesenan> ta. 
birfoi kullanmı~tı. Fakat bu tabire 
halkın ünaiyeti o~. •.ad ığı için 
yanlı~ anla§llacağı ileri sünHmilf, 
bunun üzerine tcl>liğlerde cfevka. 
lade salahiyete malik bir meclis> 
tabiri kullanılmlflır. 

Vilayetlere, müetakil livalara 
ve · kolordu- ılumıan<ianlıklarına 
gönderilen tamirn<le; yeni mecli
sin :vazifesr «devlet makarrının 
masuniyeti, milletin istiklalini ve 
devletin tahliaini temin edecek 
tedbirlerin düşünülmesi ve tat
bıkı~ diye tesbit edilmiş ve da· 
ğılan Mebuaan meclisi azasından 
iltihak eclenlerden ba~a aza içın 
ne tıUretle int.ihap yapılacağı an• 
laıhlınlfll. 

Bu t-ebliğ üzerine her şey düm. 
düz yürümedi. Türlü türlü enlTi.. 
kalar, muhalefetler, mukavemet
ler oldu. Cehaletten veya fena 
niyetten .ileri gelen bütun muka· 
Vemetler kırıldı. Her şeye rağmen 
Büyuk Millet Mecliıi 23 nisanda 
toplandı ve teırii ve icrai salahi· 
yetleri haiz bir .inkılap hükumetil 
sıfatile vazifeaine batlad;. 

l~e bugünkü Türkiye, Yirmi bir 
sene evvel böyle b.ir hareket nok • 
tuından işe giritmi.ş ve her ıey
den evvel i.t.ikli.le laymel venne
ği preneİp tıutıması sayeıınde bıJ• 
sünkü inkifaf ve saygı mert~be-! 
sine çıkmııttır. 
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Uyuşturucu Madde Kaçakcılarile 

Mücadele Ediliyor 
Bir Kadının Çantasını Kapınca 
Kaçmağa Başlamış Fakat Yakalanmış 

IULllACA ı Türk Çocuğunu Besler Tosunlaştın~ 

Dört Kilo Esrar Ve Yarım Kilo Eroin Yaka 
: landı. Kaçakcılar Birer Birer Toplanıyor 

Bu Çanta Hırsızı Yapılan Quruşmalar 
Neticesinde 4 Ay Hapse Mahkam Oldu 

ı._-ı-~•
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Kaçakçılık bürosu zabıta me· ı * Balat, Karabaş mahallesi, 
murlarile Gümrük Muhafaza teş· Kasaba ~okağında 6 numarada 
ıdlatı memurlarının devamlı la· Ôturan Cemil l lara.Gın esrar sat· 
kipleri neticesinde son zamanlar- tığı haber alınmıştır. Cemil, esrar 
da çoğalmış olan eroın ve esrar sataı'ken suç üzerinde yakalan· 
.satıcılarından büyük bır kısmı suç mış ve yapılan aramada üzerinde 
üzerinde yakalanmıştır. Memle- ı 60 gram esrar bulunmuştur. Ce· 
kete ne şekilde girdiğı ve imal I mil Adliyeye t1=slim edilmistir. 
edıldığı bir türlü anlaşılamayan * Kumkapıda Tavsantaııı ma
bu zehir satıcılarının pek az bir halle~i. Kalaycışevki sokağında 
zaman zarfında yakalanacakları ı oturan Azizin eroin sattığı haber 
tah.nin edılmekıtedir. alınmıştır. Yapılan cürmü meş· 

" 5 
Dün Kapalıçarşıya öteberi al- 1 yetini üçte bir nisbetinde azalta- , 

mak üzere giden bir genç kız, bir rak dört ay hapse mahkum edil-
düğmecinin önünde durmuş ve rr.• ine karar vermiııtiı. 1 ı--+--+--
alacağı malı torkik ederken çan· BİR PALTO VE KAPUT r 
tasını vitrinin üzerine bırakmıştır. HIRSIZI TEVKİF EDİLDİ ' 
Fakat genç kız birdenbire önüne /1 

bakıtığı zaman çantanın yerinde Dün asliye ahıncı ceza mahkc- ı--,-+--+--+--ı 
yeller estiğini görmii~ ve bağır· mesinde bir palto hırsıı:ının du· '' ._......_...._-'-~-,__..._......_....__ 
mağa ba~lamıştır. ruşı;nasına bakılmıştır. 

Etraftakiler kızın bu feryadı Aksarayda Etmeyıdanında ge· 
üzerıne kaçan hırsızın peşine dü~. ce vakti bir dük'kanın sürmesini 
mü§lerdir. Fakat hırsız yakalana. kırarak içeriden bir palto, bir 
cağını anlayınca çantayı elinden kaput ve beş lira çalara'k kaçan 
atmış ve kaçmasına devam et- bmail, sorgusu esnasında tevkif 

f:.,,-vclki gün )akalananları sıra. huua Azizin oturduğu evin arsa· 
eile yazı) oruz: sında bir taşın altından eroin pa· 

Beyaı:ıtta Sekbanbaşı mahalle. ! ketleri yakalanmıştır. Taşın altın
{ainde Yakupcamii sokağında 1 O daki 14 paket eroin musadcre 
.ıı ı.nnaradn oturan Ahmet Hamdi. edilmiş, suçlu Adliye) e verılmiş. 
~in esrar sattığı haber alınmrştır. tir. 

mistir. Hırsız Tarık. koşmak.tan cdilmiı;-tir. . 
)ıorulduğu için nihayet kovalayan- Dün şehitler dinlenmiş ve ls· 
\ar tarafıns:!_an yakalanm)ş ve za· mailin yakalandığı zaman üzerin· 
bıtaya teslim edilmiştir. de bir ba~kaı;ına ait ...._;,ifus tezke· 

Sorgusu esnasında Tarık : resi bulunduğu görüldüğünden İs. r'J apıla.n . sıkı takıp ~'eticesinde ı * Taksim, Elmadağı cadde
·Hnmdı uzerınde bır mıktar esrar- sinde oturan Hayati~n üzerinde 
Ue. yakalanmıştır. bir miktar eroin olduğu anlaşıl-

Yapılan tahk:kat Hamdinin bu mış, suçlu yakalanarak Müddei
.esrarları Alemdarmehmctpaşa yo umumiljğe verilmi tir. 

- Ne yapayım?. On lira1n mailin hüviyetinin soru kasına ve 
vardı, kaybettim, bana arkadaş· diğer şahitlerin celbine karar ve
larım böyle yap, dediler, ben de rilmiş ve muhak~"Tic başka bir 
yaptım, dornişse de, yapılan odu· güne bırakılmıştır. 

r.::uşu Şehıtlcr ~oıtak 6 ~u~arada * Galatada Karaoğlan soka· 
IC>tur~n Mustafa Mavıogıundan ğında oturan Necati Çalışkanın 
aldıiını mcy?ana çıkarmıştır.

1 
eroin sattığı anlaşıldığından ya· 

Mustafanın evınde ya.pılan araş· pılan takip neticesinde bir paket 
tı~a sonunda da 4 kilo e.srar ve eroin satarken cürmü me hut ha
cebınde de bır paket eroın bu- 1 linde yakalanmıştır. Suçlunun 
tunmu"t.ur. • . . evinde de yapılan araştırmada 

ruşmasında Tarık: BiR AT, SAHİBİNİ 
- Çantayı yerde gördüm, al- TEKMELEDİ 

lkıncı sorgu netıcesınde Mus· b' 'kt roı'n bulundug-·undaı1 
f d b h

. 
1 

. y ik ır mı ar e 
~ anın a u z.e ır en en ·apı- "'ı t' Adlı'yeye verilmi .. tir 
d 1 I. d'b ' 79 d neca ı . . 

a ı~ar ı ı nuınara a otu- * K " " k d y · 
ran Re.."llZİ Şa§mazdan aldığı an· u~U' pazar a, avuzsın~n 

l ıd - d R · · · d mahallesınde oturan Ahmedın 
aşı ıgın an eınzının evın e . - ld -

•., l ti' 'nd 524 eroın sattıgı anlaşı ıgındnn ya· 
,,apı an arama ne cesı e Ü · -
gram eroin yak-alanmıştır. kalanmış:tır. zer~ arandıgı za· 

S 1 1 C
.. h · t M ''dd · man 77 paket eroın bulunmuııtur. 

uç u ar um urıye u eı. Adi ' l' d'I. · 

dım ve ko~ağa başladım. Beni 
kovaladcldarım görünce .çantayı 
a1!tım, diye, itiraf etımi:.tir. 
Duru~a netıccsinde mahkc. 

me Tankın 5\Jçunun sübut dere· 
cesınde görüldüğünden suçluyu 
6 ay hapse mahkum etmi.'"Se de 
Çanta.ııın içinde az mrktard~ p ara 
bulunmasından dolayı mahkumi. 

Mersin Yaylalarına Akın 
Başladı •· · ı= - t d ' dı' l · 1 d ' ı Ahmet ıyeye tes ım e ı mış-.. mumıugıne ev ı e mış er ır. . * Ktiçükpazarda Gülman so· tır. Antakya (Hususi) - Bu se· 

kağında oturan lrmail Çiçekle, * Süleymaniye, Hamam so- ne, yaz mevsimini geçirmek için 
ayni semtte Hacıkadın Bostan kağında oturan Mehmet Kayanın yaylalarımıza yurdun en uzak 
sokağında oturan Mev!Ut ısmin· eroin sattığı haber alındığından, »erlerinden bile misafirler gele· 
de iki ı;abıkalının eroin sattıkları yapılan takip neticesinde Meh· ceği, yapılan müracaatlardan ve 
haber alınmı tır. 

1
. h 'k l d .. . d k' alınan mekrtuplardan anlaşılmak. 

İ:mlaille Mcvlut yakalanmış, met a ta ~a e e uzerın ~ se ız tadır. Bundan ba 'ka, on beş gün. 
Üzerlerinde bır miktar eroin bu- pa'ket oldugu halde yaka ıan:nış· denberi İstanbul. Ankara ve İz· 
lunchığundan auçlular Müddei- tır. Mehmet Adliyeye tevd~ edil- mırle diğer büyük şehirlerimiz-
uırnumiliğe. t~lim edilımişlerd~r. miştir. 1 d~n. bir ço~k kimseler ~elmis, Nar-* Yenışchir Fesalya sokagın- * Yedikulede, tramvay cad· gızhk, Soguklu ve saır yaylaları· 
da oturan Vangel ile Sakızağacı desinde oturan Andriya Zerfasın ~ız.da evler kiralam!şlar~ır .. So· 
Fırın sokağında oturan Vahit k 

11 
d _ h b 1 d _ guklı.:'k yaylasında daha tımdıden 

Banka ın eroin sattıkları haber a esrar u an ıgı 8 er n ın ıgın· bo~ ev kalmamış gibidir. Bu va· 
lındrğından suçlular eroin paket: dan Andriya yakalanmış ve üze· ziycti gören tbir kaç açıkgöz, So· 
lerile cürmü meşhut halinde ya- rinde bir miktar esrar bulundu· ğukluk yaylasında kalan boş ev· 
kalanara.k Adliyeye teslim edil- ğundan suçlu Adliyeye teslim leri kiralamak ve bu auretle bir 
mi~lerdir. edı1mistir inhisar ve ihtikar dolabı kurmak 

---------------·--·------- ıstemişlerdir. Fakat, buna kat'iy· 
yen meydan verilmemi§t.ir. Ge-

Bir Günde iki Hırsızhk Suçlusu 16 
Yaşındaki Küçük Ahmet Mahkemede 

lenlerden aldığ~:nız h aberlere gö. 
re, Hatayunızın misli hiç bir yer· 
de bulunmıyan sayfiyelerindc bu 
yazı geçirmek isteyenlerin pek 
çok olacağı anlaşılmaktadır. 

Ahmet Ustasının Palto ve Caketini Sattıktan İktısat . Haberleri: 
Sonra Sütlücede Bir Eve Girnzek istemiş 

Kızıltoprakta, Hakkı Münci 
arsasında oturan araba sürücüsü 
Mehmet Tan, evvelki gün, atla
rına yem vermek üzere ahırına 
girdiği zaman atlarından ibiri şah
lanmış ve Mehmcdi altına alarak 
tekı."Tiele.mi§tir. Mehmet Tan muh 
telif yerlerinden yaraland ığından 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Türk Mikrobiyoloji 

tinden: 

cemıye-

24 nisan 94 1 perşembt; günü 
saat 18, 3-0 da Etıb'ba Odası kon· 
ferans sa}onuı:ıda yapılacak top· 
lantıda, Dr. lhsan Şükrü Aksel 
ve Perihan Ça.mbel tarafından 
T etanoz.hı djmağlarda hi&oloj ik 
tegay(YÜ";ler, Dr. Razi Maner ta· 
rafından Seroterapi ile iyi olmuş 
nadir bir Tctanoz vak'ası, Dr. 
Perihan Çambel tarafından cDa. 
lakta. kist hidatik> vak'aları, Dr. 
Vt. lbrahim Erses tarafından 
«Ruam> hakkında tebligatta bu· 
lunulacağından muhterem mes
lekda;ıların teşrifleri rica olunur. 

* İstanbul ö betmenleri Yardım 
cem:.,."?tinden : 

Cemiyetimizin 1941 yılı kon· 
g~~i 26 nisan 1941 eumarlr!J· gü. 
nu saat 15 te E..minönü Halkcvi 
~!onunda yapılacaktı r. Arkada§• 
farın teşrifleri rica olunur. 

" DIBTOB 

BOBBOBONl 
Eminontı Nlmet Abla gifeıll 

llnlliıdeki muayenehanesinde 
her gün hutalan kabul eder. 

Tel. 24181 

~otdan ı>aia: 1 - Piyes; Barut. 
2 - Asabiyet. Ma. 3 - Rafadan. 
4 - Abide; Ahu. 5 - Ab; İbik. 6 -
Ka (ak); Lag (Gel); Asay (Yasa). 
7 - Lif; Ray. 8 - Isı; Arı; Re. 9 -
Ton; La. 10 - İlaveli. 11 - Caka; 
An; Nil. 
Yukarıdan aı,ağıya ; 1 - Parmak

lık. 2 - İsa; Ba.is. 3 - Yafa; Fıtık. 
4 - Ebabil. 5 - Sidi Barani. 6 -
Yadıg~r; La. 7 - Benek; Yılan. 8 -
At; Av. 9 - Kanser; En. 10 - Um ; 
Ekli. 11 - Takunya: İl. 

D 0:'\"KÜ BUL~L\.CA~I~ HALLİ 

Soldan ı.ağa: 1 - Hava değişiklik· 
!erini gooteren alet. 2 - Blr uzvu
muz; Puar'rn yarısı: Fikir. 3 - Na· 
faka; Depo edilmiş mal. 4 - Elması 

meşhttr bir yer. 5 - BüyUk: Baba· 
nın eşi; Aydınlık. 6 - Kısa zamanın 

tersi: Eski bir ölçU. 7 - Yılankavi 
oyuk; Nota. 8 - ' Beyaz haremağası; 
Ağacın kolu. 9 - Nota; Sahne; 
Mayi haline inkılap eder; Kısa za· 
man; Asker. 11 - Taksim civarında 
bir semt. 

Yukarıdan a~ağıya: 1 - Bir ba· 
lık; Bir gıda maddesi. 2 - Bir hay· 
van; Din ve dUnya işlerini karıştır· 

mıyan; Eski bir mabut. 3 - Sır; 
Demir fıçı. ·l - Eski bir ölçU; Art. 
5 - tstanbulun bir semti. 6 - Ma· 
sal; Bir hükUmdar. 7 - Esir; Bir 
hayvan yavrusu. 8 - Çukurlat; Rek-
1Am. 9 - İleri gelenler; Telefon. 
11 - Eğri bUğrU. 

1 BORSA 

22 NlSAN 9.U 

1 Sterlin 
Dcfar 
İsviçre F!'r 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 
İsveç Kronu 

1933 Türk borcu I 
l!ll8 İstikrazı dahlll 
1338 İkramiyeli 
l9.'l3 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum 
ı .. :-.2 Hazine Tahvillerl 
193{ > > 

1 
J'taJM" TI1~ 

5,2025 
132,W 

29,90 
0.99 

l2,8C5 
3,153 

30,915 

3M25 

ı... &. 

18 50 
21 75 
20 00 
19 00 
19 05 
61 o 
15 50 

1935 > > 29 50 

Dün ibe~inci asliye ceza mah· etmemiştir. O gün ustasının pal
kemesin:de bir :günde iki hırsızlık to ve caketini sattıktan sonra 

, yapan 1 6 yaşında bir çocuğun Sütlüceye gitmİıl ve orada Melek 
muhakemesine bakı1mı)ır. adında bir .kadının kapısının ca-

Bundnn bir müddet evvel on mını -kırmak suretile içeriye gir· 
altı ya!!ında ~hmct Uluç T opha· mek istediği bir sırada yandaki 

l nede kahveci Muharremin kah- komşulardan birinin l!:okağa çık
vcsine 1 2 lira aylıkla garson ol- ması üzerine ka9mıştır. 

Deri ithalatı için 75,000 sterlin 
ve 125 bin dolarlık akreditif a· 
çılmı~tır. Sterlinle İngiliz. lirasının 
tesiri sahasma dahil memleket'ler
den. -dolarla da enbe~njable 
memleketlerden deri alınacaktır. r ' VATU 

1938 > > 52 00 
Anadolu Demiryolu Tah1'1li 40 90 

muş ve üç gün çalışmı~ır. Üçün- Dün yapılan duruşmasında Ah-
i CÜ gün Muharrem kahvede, şe· met her iki 5\JÇUnu da itiraf et
ker ve kahve kalmadığını görün- miştir. Yalnız ustasının palto ve 
ce Aı?mede odasının anahtarı.nı 1 caketini ta~rada bulunan anne ve 
ver~'? ;_e od~sı.ndan alıp getır· bahasının yanına gİl1mek için pa· 
mesını aoylemıştır. raya .ihtiyacı olduğunu ve bu hır 

.Ahmet gittikten sonra. Muha:· şızlığı bunun için yaptığını, Me: 
rem uzun zaman beklcmı§, çıragı leğin evine gelince, kendisini 
gelmediğini görünce arkasından Sait ve Adnan adında iki ar· 
gitm iş, odasının kapısı açık oldu_ kadaşının teşvik ettiklerini ve be 
ğunu görmüş "'.e . içeri ~irince de raber geldiklerini, camı kırarke~ 
pattosile_ caketınm ~e~ınde bu- yanında olduklarını, fakat bunla-
lunmadıgını farket:mıştır. rın babalarının polis oldukların· 

Muharrem vak'adan polisi ha- dan onların kurtulduğunu söyle· 
berdar ettiğinden Ahmet palto mi.ştir. 
ve caketi lbıtpazarında 5atarken 

1 

Mahkeme, dl.Ser şahitlerin cel. 
yakalanmı~tır. 1 bi iç.in duru~mayı başka bir güne 

Ahmet yalnız bununla iktifa bırakmıŞtır. 

Şehir İn§aatında Beyoğlu- Milli Piyangonun 23 Nisan 
nun lstanbula Tercihi Keşi desi Bugün Ankarada 

Meselesi Yapılacak 
İstanbul Belediyesinin, yol in· !\1illi piyangonun 23 nisan bay. 

* Münakalat Vekalet\ Haliç 
vapur idaresıni devir almak üze· 
re bir kanun layihası hazırlamış· 
tır. Devjr işi önümüzdeki ay için. 
de yapılaca'ktır. 
* IStanbulun iaşe vaziyetini 

temin .iç.İn Koordinasyon heyeti 
karar.ile İstanbul Belediyesi cm· 
rine bir milyon liralık ıtahsisat ay
rılmıştır. Belediye, bu para ile 
un stoku yapacaıktır. 

1 

* Romanyadan memleketi· 
miz.e benzin ve petro1 i~'hal etmek 
için Petrol Ofisimiz Romanya ile 

yeni bir anlaşma imza etm~ir. 
Bu !benzin ve peıtrollann tediye 

tarzları evYelce Romanya ile a· 
ramtzda ak:dedilm~ olan ticaret 
Ye tediye anla~asına göre ecre· 
yan edecektir. * Lüzum göreceği takdirde 
ithal ve ihraç maddelerine fiyat 
tesbit etmek salahiyeti, Koordi· 
nasyon heyeti kararile, Ticaret 
Vekalctinç_ verilmiştir. 

~aatında daha ziyade Beyoğlunu ramı için tertip ettiği fevkalade 
lstanbul cihetine tercih ettiği yo· piyango bugün Ankarada Sergi- İstanbul Atle tizm Ajanlığın-
lundaki ne. riyat üzerine salahi- evinde çekilccekıtir. dan : 
yettar bir zat gazetecilere şu iza· Çekilişe saat 17 de başlanacak. \ 27 . 94 1 .. ·· · a 
h b 1 S 

. . nısan pazar gunu ıcr 
atta u unmuştur : Ankara radyosu ergıevınden d 'I k l 'lkb L .. ba 

1 b 1 il 
· ki -"· · ı.· . :ı.. •• •• I h e ı ece o an ı anar mu sa • 

- stnn u vo arının tanzırnı na en ÇC'Kıt1şın ıuutun sa a atını kal · · - d · · 1 · lı " . .
1
. l 

7 30 
arı ıçın aşagı a ısım erı yazı 

ve imar planının semtlere naza· ncşrc:c'ecektır. S:ekı ış~ saat • ha'kem arkadaşların sabah saat 
ran tatbıttat sıraları müteaddit da nchayeıt verılecdktır. 1 O da Kadıköyünde Fener bahçe 
-;lcfa lar izah edildiği halde Şişha- • Bu çekilişte 33.430 numaraya stadına te~ifleri rıica olunur. 
ne. Azapkapı, Tepebaşı ve Luna-

1 
360,000 liralık ikramiye tevzi Mübeccel, Jale, Hidayet, Adi! 

;>ark önünim tevsi ve tanzimi do. edilecektir. En büyük ikramiye Giray. Naili t\for.an, Tevfik Bö· 
layısile bu sırada beyhude mas• 50,000 liradır. ke, Hüsamettin Göreli, Cemil U. 
raf yapı!dığı yolunda neşriyatta zunoğlu, Musa Kazım Uzunoğlu, 
bulunuldu. Bu yazılarda Bcy-0ğ· Gazinoların Tarifelerine fil'lızan Tekil, Zeki Yumuk, Dr. 
lunun İstanbula tercih edilip edil- Zam Talebi T"'tkik Nure:ttin, Zdki Gökışık, C. Başa-
mediği muhtelif vesilelerle izah ,._ ran, Sadık Ceylan, 1. Bakır, f et-
edildiği için ayni tafsilatı bir da· Ediliyor hi, ~adols'.ki, Süleyman, Mecdi, 
ha tekr~rlama~~ fay?alı bulmu· Gazinoların tarifelerine vazİ· Şa·kir, Nuri Örs, Haıncli Saver, 
yoruz. ı;:.saslı gu~er.g~h ":e. bun\~- yeti hazıra dolayısilc zam yapıl· ibrahhn Hak!kı, Ragıp Sezgin. 
rın teV5ı ve tanzımı ışlerının tehır h d k ' t 1 l · ·· HalUk Hckimog .. lu, H1·1m·ı, Mu··· 
edilip edil :nemesi meselesi bil-\ n:1ıtsı ( ... u~~ln Ba 1

1 d~ e~ ckrı uze-. . , . rıne , .. arrou e e :ryesı ay:ma· fahıhnım. Agopyan, Ki$niran Te· 
hassa tevsi işlerının .bu sır~da ık- kamlıkların bir tetklk yapmasını kil, İbrahim, Müfahbam Elmen, 
mal olunması zarurı oLdusu şek- ıstemişti. Kaymakamlıklar tel· İı:lkender Sungur, Kaya Atakurt, 
lınde mütalaada bulunulmalıdır. kiklerı neticesini birer rapor ha· Selim Duru, Yasumidis, Sakalak, 

Kalabalık şehirlerde yapıl~n linde göndermişlerdir. Yarın Be- Bilek, Andonyan, Zeynel Akan· 
bu gibi tevsiler bir memleketın lediyede yapılacak bir toplantı· dere, Davuıt, Kolpştok, R ifat, Sa. 
umumi münakalatında başlı ba· da bu zam talobi hakkında görü- bahatıtin Duraz, Nedim Aydınoğ. 
!lına bir yer j~al etmesi bakımın· şülerck kafi bir karar verilecek· lu, Hüsnü Can, Cevdet, Fahd, 
dan lüzumludur. tir. Suat. 

&aetul 
Demiryolu MUmessıl Senet 41 00 

tt.A.." FlY A TLAJU 

~Irk maktu olarak 
1 inci !Sayfa SaotinıJ 
2 Jf » » 
s » » 
4 » » » 
5 » » » 
6 > » • 

... 

Kuru, 

-
'730 
500 
MO 
!00 
HO 

'75 
50 

~ l 

T. C. Merkez Bankası 110 00 
Osmanlı Bankası 26 00 
T. İş Bankası (Nama muhar.) 9 O:S 
Aslan • Eskihlsar Çimento ş. i SO 

> > Müessis Hissesi 9 25 
ı:irketi Hayriye 26 00 
Türk Altını (R~t) 27 20 
TUrk Altını (Hamit) 26 25 
TUrk Altını kUçUk (Hamil) 26 15 
Türk Altını küçük (Aziz) 25 20 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet San :lığı Müdürlüğünden: 

Alemdarzadc Hruıan Tahslnin sağlığında 397/ 12354. hesap No. sile 
Sandığımızdan aldığı (5500) liraya karşı birinci derecede ipotek edip 
vadesinde borcunu \'ermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 
No. ıu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılma
sı icabcden Sultanahmette eski Firüzağa yeni Alemdar mahallesinin 
eski Biçki yurdu ;yeni Kuyulu sokağında eski 6, 6 MU. yeni 10, 12, 14 
kapı 51 ada. 2 parsel numaralı kadastro tespiti muclbiııce 136,5 metre 
murabbaı mesahası olan kfıgir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık 
arttırmaya konmuştur. ,Patış tapu sicil kaydına. göre yapılmaktadır. 
Arttırmaya girmek isteyen (1000) lira pey akçesi verecektir. Milli ban
kalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Blr1kmlş bUtün 
vergilerle belediye resimleri ve vakıf lcaresi ve taviz bedell ve tellAllye 
rUsumu borçluya a!ltlr. Arttııma şartnamesi 24./ 4/ 941 tarihinden itiba· 
ren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk lşlerl servisinde açık bu· 
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair IUzumlu malfımatta şartname
de ve takip dosyasında. vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik 
ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad 
''e telıl.kkl olunur. Birinci arttırma 16/ 6/ 911 tarihine mUsadlf pazartesi 
Cağaloğlundn kitin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacak
tır. :Mu\•akkal ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihen 
alınması lcabeden gayrimenkul mUkellefiyetile Sandık alacağını tama
men geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhUdfi 
baki kalmak şartilc 1/ 7/ 94.1 tarihine milsadif salı gUnU ayni ma:ııaldo 
ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çok ort~ıranın UstUnde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan alakadarlar ve irUfak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hu· 
suslle faiz ve masarife dair lddialannr llı\n tarihinden itibaren yirmi g{ln 
içinde evrakı mUsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lıizımdrr. Bu 
suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicnıerlle sabit ol· 
mıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
ma16mat almak isteyenlerin 40/ 1605 dosya No. sile Sandığımız hukuk 
işleri servisine mUrncaat etmeleri lllzumu ilan olunur, 

1f.. 

DİKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan p)"l"lmcnkulQ ipotek gesccr

mek isteyenlere muhammlnlerlmizin koymuş olduğu kıymetin % tO nı 
tecavUz etmemek Uzere ihale bedelinin yarısına kadar borç ' 'ermek 
suretıle kolaylık göstermektedir. (3105) 

//.4 

,., 
: · •• • 1 !' -~- --·-··, • --·• ........ n rı.aor, irmik, Patates, Arpa, P~ 

nifaıtaaı, Buğday ni§astası ve sair hububat unları ..• 

ANA SÜTÜ KADAR KUVVETLiDIN 
Çapamarka Müstahzaratı. T arihi temi: 1915 

Baf, Dif, Besle, Grip, Bomatt ... 
Ncnalji. Kırıklık tıe BiltGa Ağnlamım Derhal g_, 

...._ ...- ı - eılllblllr. TAKLm.ERINOOI SAKt111nınz. 
K!9t YERi)! PUU.(J ICUTUt.ARt ISRAR!.A tsTEYINIZ 

'l'lrldJ• C:111Ü11r1J•tl 

Ziraat Bankası 
Jt1ll'1l1aıf ıadbi: 1111. - Scmayesl: 100,000,000 T.tlrJ<. llrruıı 

...... .,... a.jaAa aded11 366. 

Zira1 n ticad her nevi bank& mua:rneleı.i. 
Para. Dtriktiı:enler.e 28,000 lir-a ikr.aml>e. ver~ 

Ziraat Bankasında kumbaral1 ve ihbarsız truıamıf hesapıa.rınd• 
en az ~ lirası bulunanlara ııenede 4 defa çekilecek kur'a tıe a..ıı· 
da.ki pllna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet ı,oeo liralık 4.ooo Ura I' ıoo adet 50 tırahk ş,ooe U.-
4 » 250 > 1,000 ll> 120 ll> 40 » f,800 , 
4. > 500 » 2,000 J> 1 

40 » 190 » 4.000 » 160 » :?O :t 8,20f ' 

DİKKAT: Hesaplarında.ki paralar bir sene içinde 50 liradan ~· 
ğı dU~miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazıasne verilecel<tlt' 

Kur'alar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 
11 Birinclklnunda. çekilecektir. 

----------------------~----------------~ 
inhisarlar Umum MüdürlüğündeJI 
ı-

n-

nı-

rv-

v -

Şartname ve plAm mucibince el> adet kazan bacası açıl< e'fo' 

siltme usulile yaptırılacaktır. ııt' 
Muhammen bl'dell merdivenli <5350 • merdivensiz c4650:> 
muvakkat teminatı <401 ,25> veya c 348,75• liradır. .;e 
Eksiltme 2/ V/ 941 cuma gUnU saat H de Kabataşta ıevazıfl1 
mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 6' 
Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi pt!.tl 

görillebilir. r· 
İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün \ e saatte <:: 1.5 

venme paralacile birlikte mezkur komisyona mUracat'tıarı. 
(2958) 

* ııtıııf 
I - 21i4/ 941 tarlhınde :?50 çift tahta ayakkabıya taliP ı gO 

etmediğinden eksiltnı~i şeraiti sabıka dairesinde 011 

temdit edilmiştir. ,-· 
Il - Eksiltmenin 2/5/9U cuma _gUnU saat 16 da Kabauışta ıe,,. 

zım ve milbayaat şubesindeki alım komisyonunda yarıl!, 
ğı ilan olunu!'. ~ 
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