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?'*andaki resimler bütün Türk çocuklarının babası ve anaSJ Milli Şefimiz ismet İnönü ile refika lan Bayan lnönünii mınımini yavrular arasında gösteriyor. Ortad" ki resim Çocuk .Esirgeme Xunan unun hayraiı aJtmda toplanan 

yavruları teabit etmektedir. Apiıdak; resimde Milli Sefimizle Başvekilimiz Çocuk Esirgeme Kurumwıu ziyaretleri esnasında görülmektedir. 

Balkan 
Hareketinin 
Neticeleri 

Akdenizin hakimiyetine ait 
flıllhinı harp, şimali A fri
kada devam ediyor. Cephe
)~ her taraftan kuvvet gel
dığini gösteren emareler var 

\'aıan: Ahmet Emin YALMA:J 

ıııaiAnkara, 24 Nisan) - Yu
tir ınukavcmcti sonuna ermiş
~ Balkanlardaki inkişaflar 
ta ında bunu çoktan bekli-
1\.f l"duk. Hayret edilecek bir ta
~ Varsa o da mukavemetin 
~'Yete yaklaşması değil, bu 
~ar zorlu ve intizamlı bir şe
~· bu kadar devam edebil-

ıe:ir. -lld i hükumetin ihaneti yü
~ en Yugoslav ordusu par
~ ı..., bile oynatmadan hareket
~ uır hale düştü. Yunan kıta
~ buYüJıt kısmı 4raawt~ 
~ bağlı bulunuyordu. Yu
~ :\> yolunun açılması üzeri
~ kuvvetlerin eenuba çekil
' e imkan ve vakit kalma-

~4hnan tazyikmı bir avuç Yu
~ kuvvetile bir miktar Avus
~ ~lı ve Yeni Zelandlı kuv
~ &.rşıladı. Bunlar Almanla
~ tniktarea kat kat Ustün 
et ~tlerine karşı hayret veri
~ ınukavemet gösterdiler. 
'te .. e hiçbir zaman yarılmadı 
hit-Ço~lınedi. Almanlar, süratli 
'te lletl'Ce alabilmek için adam 
'he ltta!zeme zayiatına hiç de 
taıı ~ıyet vermiyorlardı. Yal
~ ın Yaya getirilen yaralıla
ltt iktan Bulgar halkına deh
~ "erıniştir. Telef at da büyUk 
~ Uf. ınaızemc hesaıpeızca is· 
~ilmiştir. 

Veygand1 Darlan Alman Hariciyesi 
Ne Sebeple 
Değiştirilmek 

isteniyor? 

Bunu isteyen 
Peten mi, Darlan mı 
Henüz Belli Değil 
cFransa hakkında gelen haberlere 

göre General Veygand ile Amiral 
Darlan arasında da noktal nazar ih
tilAfı olduğu anlaşılmaktadır. 

BUtUn resmi tekziplere rağmen 

General Veygand'ın değiştirllmesi 

kuvvetle düşUnUlmektedlr. Yalnız, 

bunu, Veygand'm çok mllstakll ha
reket ebnesi dolayısUe Mareşal Pe
tain'in mi istediği. yok.Sa Alman ve 
lta~yanlarla Lı;birllği yapılmasına 

G......ı Veyıand 

muhalefet ettlli için Darlan tarafın
dan mı ileri ııUrUldUgü henüz ma
lQnı delUdir ... 11 

- Radyo Gazeteııi -

Ankara, 24 (Telefonla}- alaıpna parafe edilmitfir. bil Almanyadan ecza ve 
Almanya ile aramızda üç ~nfaımaya göre Almanya- malıemei sıhhiye alaca
milyon üc; yüz bin lireltk bir ya vereceğimiz mala muka- ğıL 

Bitaraflık Pakti 
Bugün Meriyete 

Giriyor 

ALMAN 
Hücum Botlan 

Ege Denizinde 

Faaliyete Geçti 

20Seri Torpido 
Amerika Bunları da 
lngiltereye Veriyor 

t"1ihvercilere A1ı11anyanın Türkiye 
El Al:ından Boğazlarını Kontrol 

B . y . l EtınekistediğiHaberi 
enzın ~rmış M k d M h 1 

Meraşalla Amiral 
Arasında Şiddetli 
Münakaşa Oldu 

a sa ı a susa 
Çıkanlmış Buluyor 
Berlln, 24 (A.A.) - Yarı reııml 

1 

hır kaynaktan bildiriliyor: 
Almanyamn Çanakkale ve Kara

deniz boğazlarının kontrolUnU istedl-
cHa ber verildiğine göre, bu ğ'ı hakkındaki haberler bugün Alman 

defa Almanya ile sıkı isbiriıği hariciye nezaretinde dilşmanın bir 
yapmak taıraftarlarının başın.da şaşırtma mane\Tası suretinde tavsif 
Amiral Darlan gelmektedir. edilmiştir. 

«~c~su'k haberlere göre, Dar. Bir suale cevaben Alman llariclye 
lan'ın emnle Tunus ve Trablus- nezaretinde denilmiştir ki: 
garp arasııl<laki muh'telif üslerde Bu haberler, Almanyanm ispanya 
büyük ben:l.İn stolclan vücude ge- Uzerinde tazyik yaptığl neviden ha
tirilmiş: Alman ve İtalyan kara berlerc dahildir. Bu gibi haberler çı
ve hava kuvvetleri bu s'toklardan karılmakla, Yunanistandakı elim hA
iııtifade etmiş. Bu şüyu bulur bul. ı diselerdeil nazarı dlkk&U başka ta

Amiral Darlan 

raflara çekmek ve ayni zamanda 
yeni sahalarda yeni karışıklıklar ıh
daa edilmek isteniyor, 

Limni Adası 
İşgal Edilmedi 

«Bir kaç gün evvel, Berlin 
kay"aklarından gelen haberler
de Limni adasının Alman kuv
vetleri tarafından işgal olundu
ğu bildirilmekte idi. Son alınan 

l haberlerden bunun asit olmadı
,, ğı anlaşılmaktadır •.. > 

- Radyo Gazetesi -

Termopil lngiliz Donanmasına 
«Ahnan hiicmnbotıarı Ege deni- Yeni Bir Dretnot daha 

Tokyo, 24 (A.A.) - Sovyet. Ja- zinde faaliyete g~rnı,tır. Bunların Vaııingtıon, 24 (A.A.) - A- maz Mare~al Peten'le Amiral Buranın Müdafaa 
pon bitaraflık paktının bugün Japon hareket liıı!lü Ka,·aladır. Darlan arasında şiddetli bir mü· 

Sovy~t Kuvvetleri 
Garbe Naklediliyor 

mertka Birleşik devletleri Bahri- Edı"lı"p Edı.lmı"yecetı" imparatoru tarafından tasdik edildi- «Ttknelcri ufak, fakat süratıerl na'kaşa o1muşru'I'. 
ye Nazm albay K:nox, gazeteci- b 

~ .Ae:::lizler için bu sırada lima.· 
,~rıkadan az bir kuvvet bile ------.... ======-
~l!lak bir fedakarlıktı. Bu Be J G•• 

ti resmen bildirilmektedir. Pakt ya- 4.5 mil olan bu hücumbotlar, nerede «Mareşal, bu enzin trto'kları- B /l D [ 
lttle yaptığı bir görüıımede, 20 ........ Sa 5 8ü ., d e z" e·tf.· 

rın meriyete girecektir. harekette bolunat'aklar hıe ora3·a seri torpironun lngil'Ureye teslim ===(=..,.,=vamı===·=· =·=,,.==e)=/=/ 5 
StOkholm, 24 (A.A.) - Reuter: yakın bir verde üslerini kurarlar ,.e B J B ,. 

~I ~yetlerde hissiyat tara- r ine ore 
~ b ihmale imkalı olmadJiı 
~ .. una rağmen Yunanistana •• 

"' edilmek üzere hazır olduğunu ve «: ugün öğ ey.in erıinden ge-
Demokraten gazetesinin Beı11n gC<"elerı harekete geçerler. bunların halen beılki de yolda bu. Mu•• tareke len bir haberde, İngilizlerin Ter-

ınuhabiri diyor ki: «Eve denizinin dar olması l'C bir 1 b ld B l'd ...ıı..:ıd~'-m b "Jd' ·1 " unduğunu i hmi~tir. u borpi. mopi en ç~ı llt1eri ı ırı -
Berlin'de öğrenildiğine göre, Sov- çok adalar buJunmaın hunların faa- tolar saaıtte 96 :kilometr>e sürate mekte'clir. 

~t~ kuvvet gönderdiler. P'a- ispanya Uçlü 
~ °l'le tahmin ediliyor ki },{ı. 

yet kıtaıannm Uzak Şarktan çekil- 1 llyetlni kola .. •ıao<tıracak. lnglllzler ta- J'L L-.J ı-d 
ı .,,,_, ma ıK ,~ıı.mmaK'va rr. E • V M k d «Lonıd.ra radyosu, müt!tefikle-

dikleri hakkında bir Japon menba-1 rafından yapılan nakliyatı güc;:le'ltı· Albay Knox, ayni zamanda A- pır e a e 0nya rin mu'kavemcte devam cttikleri-
~~dide uğrayınca motörlU Pakta Girecek 
~ tali bir sahada bıraka
~~k daha muharebenin f?'ta nda Mısır'a geldiler. Yu
~ " Vaziyeti karşısında Bal
~ ~hesinin muvakkat bir 
~~~ olduğu pek belli idi. S ıçın İngilizlerin munta· 

mdan verilen haberler teeyyild et- reee1<tır.» - Radyo Gazetesi - merika Bi~~i.k devletlerinin Ka- QrdUSU Kumandanı"le ni, soıl ce,nahm ..,,,.nldıg"ı haberi-
mektedlr. Sovyet • Japon bttarafiık ============ b ı~ - h J-

nada<da ir mimar arp gemisi- nin oog"ru olmadıg"ını .iWlüyor. 

t~ ~kilınelerle yaptıkları iş, 
11~r Duncerque manevrası 
~Ilı ~a~t!. Yu_nanlılar da is
~ erını azamı derecede pa
~ aata.rak hem dü§manı ve 
._~ !tıesini yıprattılar, hem de 
--~ . ltıüsavi miktarda Alman 
~ ~ boy ölçmek için cüret 
~ ~ tetin kafi olduğunu fii. 

,. t ettiler. 
~~ide kalan Yunan kuv
~~ Q· t~slim olmuştur, hükfı
~ llid'e çekilmiştir. Devam 
~ :ukavemeti: askerin ta
~~irı kını vapurlara bind~ril
d..~~e Vakit bırakan ve bunu 
~i e eden bir dümdar müca. 
~il 15a.Yınak hata olmaz. 

~~~~niatandan çekilebilecek 
~~er, şimali Afrikada Wa

~llı Phesinc katılacak ve bu
~ ...;uvvetlendireceklerdir. 
~ k ~eniz hakimiyeti hak-
~Ph atı ve mühim mücadele 

U... ~ ede olacaktır. 
t:..."'!a e görülüyor ki İngilizler 
:'P~ Ceı>heaine epeyce kuvvet 
~ebiı lardır. Balkanlardan 

.\ltd ec~k kuvvetlerden baş
(~nız yoliyle buraya İn

-.: Sa. ı, 811. 5 tıe) -

paktı imzası üzerine Sovyetler Bir- T hl -~., 

P t k . K l ra usgarp nin mdhtemel olarak korvet ge- c T crmopı'l dar ve müdafa111111 Or e ize arşı itinin Uzak Şarktan bilhassa Vla- . . k 1 d M"h e B k 
divoetok, Karbarovıık, Şita ve Vlkuç- miainin in,ası içın mi.ıza ere er c ı v r aş uınan- kola.y bir geçirtir. Eğer, İtalyan 

Hareket Yapılacak elan bUtUn kadroları ile ordular çe- Bombardımanı bulunduğunu dıa ifta etmiştir. Al- d 1 A d radıy-0sunun .eylediği gibi bütün 
bay Knox, Kanadanın Alm,er.ika an 3fl raSIIl a v .... an o~dunan tesl:._ olmu•lar-' kerek bunları Baltık devletlerine, ı ...... • · ı lffi ,. 

Birlefik devlt!tleri hesabına inşa AB, u"ç tum·· en kadar olan İngiliz 
Sovyet PO!Onyasına ve Besarabyaya N · ) Q}d ? ed 1 d k f ..... Bel arat-Kül Olmuc sevkettık1erı anlaşılmaktadır. ası u . eceği gemi e.r.tn ö ünç verme Selini te mzalandı kuvve:ıterirun bu geçidi müdafaa 

a• Y _ .. ve kiralama sİ•temi mucibince ed~ilmelc.ri imik.im yoktur. 
Berlin. 24 (A.A.) _ Bir hu- B. Hitler İngiltereyc verilebilmesinin de SelAnik, 24 (A.A.) _ Stefanl: cE.ğcr Malkedon~a ordusu mu-
• ..L_IL, b.i:ı..J• . Şehı"r· Ve Lı"mana 553 mümkün oldug"unu ka··.Jeıtm;...tir, Eplr ve ·uaked'''"ya y d euaı .munıııu&r ıruırıy.or: ,...... "'!f• ... vw unan or u- :kav cm ette er an devam ediyorsa 
v t__...'.. · l __ n,. Amil.) Horti'yi .Kabul Etti Bu mesele, bu gemi-lerin inşasının su ile mütareke, Alman, İtalyan ve d h ııakmda ıwıpwnyanın üçü JH"'•· M Ton Agvırlıg"ında bitmek üzere olduOııı zaman ka· bu 'kuvvetlerin a a geri çekil-

ta iltihadt e'llmeeine ve Partekise 8'*1ape;te, 24 (A.A.) - a. ..- Yunan delegeleri arasında, SelAnik- rneleri ve bilahare Mora adasına 
· b'ld' · rarla .. •ırılac:a'ktır. te Tepe m h 11 i d h ı M kat§ı bir hareılcıet yapılnaama in- car &J&11S1 ı ırıyor: QbüS Atıldı ~ Prens of Walea a a es n e a en areşal geçerek uzun müd!det dayanma-

tinır etmelidir. Mceri lll&hfiller Mac:ar KrB"l Naibi Amiral Llst'in fkametgA.hı olan vil!Ada im· lan kabildir.> 
Bailtan munarebeaioi filen bitmit Horti bugün B. Hit1er tanfınıdan Londra, 24 (A.A.) - Reuter Lond'l'a, 24 (A.A.) - Yeni (Devamı: Sa. s, stı. s ela) ** . Radyo Gazetesi _ 
addediyorlar. umumi ltaraııri'tiı- 'ka'buıl edil- ajaneının Ak'deniz saffıharp filo- cPrene of Waku z!!"ılısının ik· •--======================== 

Berline g~en ilk filmde gö· m.,..ır. su amlra gemıa 0 nan u-...,.. . l ;..ı"n Je bulu h I (De,·anu Sa. 5, :sü. 7 de) •= 
rü1ldüğü · gibi Belsraıt ta1n9mile ----..,..~--------ı (Devamı 8a. 
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kül haline gelmi;tir. 

Fnuısa Ve Portekiz Tehdit 
Altında 

Zuıich. 24 (A.A) - Nüe 
Zürdher Zeiıtung gazetesinin 
Vidlıy muhaibiırinc göre, Marepl 
Petailn, B. Lavari tek.raır kabine· 
ye almadığı talkdiroe Yugo.Ja~
yanın akfbetıi F ranaayı da tehdit 
etımcktedfr. 

- J\ıyni gazetenin Bcrlin muha
birine göre de, lapanya ve Por
t~iz me'tle!lesi ani bir ebemmiyetıi 
haiz değiklir. Fakat Beriin me
halili lngiiizler.in Almanlardan 
çabuk davranarak Portekize as
ker ÇJkarmaları ihtimali hakkın· 
daki .Almerikan haberlerindleıı do. 
tayıı endişe duyımabaıclır. 

z 

Nlst!o L 

• • • • • • 1 • 
lnıiliz filoeu ....,....._ fİddetle bombanbı~ ~- Trablua limıaıunm Şimali Afrikadaki vazİ· 

7eti ve Sicilya .......ıMi lnel&fe yi cöaterir harita 

GONON SESi 

Çocukların 

Bayramı 

Yazan; 
BllAT NURİ 
Çocuk bayramının l\lllli Haki· 

aniye& bayramlle bir güne tesadüf 
ettlrUme81 cüzd bir buluştur. Ne
tice JtHıarlle milli hAklmtyet te, 
eDmJaarlyet te hep onlar için, hep 
onlann ,.e daha ilerde onlardan ge
lecek sayısız nPSUlerln bizden da· 
ba rahat \e bahtiyar )&2e!"aıan 

lfln defli midir! Huclattakl aö
be~inln ,t;:izlertnl diktiği nokta, o
nun mukaddes hıtlkballnden bu.ka 
ne olablHrT • 

İki gündenberl l}ehfr, olllarm ma
sum ı;ıenllğlle dolup tafıyor. Ken
dileri kadar yeni ,.e cenç babana 
gii~I altında !l'llrlnlar ııöyllyerek 
ı;okaklarde dolanıyorlar; üatöete 
arabalara dolarak kırlara çıkıyor
lar; bahçelerde salıncak aallamyor
Jar • 

Onlardaki neşe 'e fUtursaz1a1c 
gayri llltlyaı1 bize de geçiyor; za
man zaman ayafUyor, heJo şeyin i
yi \e bayetın bir bayram oldafa
- lnalla<'ak gibi oluyoruz. ır.kat ı 

.(ı.atfen •yfa71 çeviaiaiııı) ' 
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Avrııpada 

==20 Senem== 

Nasıl Geçti 

VATAl'I 
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Bu Ne Hesap! 
"Gelinlik Bir Kıza Beğenmediği 

Esvap Zorla GiydiriJir mi?,, 
l_Y_az_an_: _B_e_lt_la_Te_vU_k_B_A-.:Ş:.....O_K_!Ç.....::..U_/ 

Kooperatif Namına Un Satan 
Yağcılar ihtikara mı Saptılar? 

Satışlarda Fatura Vermek Kanunen Mecburi Olduğu Halde 
Satışı Yapanlar Fatura Vermekten İmtina Etmişler 

Ö ngil.iz Akdeniz 
son Trablusgarp 

filosu 
borıı· 

bardımanında fehre ve !inıaJI• 
elli dakikada 550 ton obü• aı.
mıf. Yani lngilizler hesa~ 
T rablu•gıı.rba saniyede 185 "" 
dakıl<ada 11,000 kilo desnİl' 
yağdırmıflar. Telif ve tercüme hakkı tamamile mahfuzdur 

-9-
Be!az_ or&antin esvabın bitmesi) turken Paristen getirtilen beyaz tül 

)'ırnu günden !azla. sUrdU. ÇUnkü es· üzerine küçük beyaz mat boncuklar
\ Rbı rahatça dikebilmek için anne- la beyaz krizantemler iş:Ienmlf ge
nıin evde olnıadığı zamanları bekli- linlik esvabımı kendim dikmeme de 
yurdum. Bir de geceleri yatak oda· razı olmUftu. lstanbulu 

----, Börekçi, kadayıfçı, tatlıcı ve Söğütlüçe~c caddesinde kada· ,-

T --k 1 bunl3rın benzeri küçük esnafla yıfçı Musta.fa ustadan 45 kuruş 1 11 er ı :r:r~~1~: e~aek:i~~::~l "ic1~~:~~: ;u
2
, "::~~ .. t{~:i~~J.4 ~~:ı.~: ~~: aşe Musteşarı 

İngilizlerin huabına akıl er
miyor: Bir taraftan mihver• 
ham madde gitmesin diye sılO 
bir abluka tatbik ediyorlar, eli· 
ğer taraftan da halen bir Al· 
man - ltalyan üsaü olan Trablu,. 
garba ~endi elleri!e dakika01 

11,000 kilo demir gönderiyol' 
far! 

n1a çeklldikten sonra birkaç saat el· Burada hakikati söylemek ihtiya
lc yapılacak yerlerini dikiyordum. cı ile itiraf edeyim ki, ben çocuklu
Eavap büyük bir dikkatle dlkJld.lği ğumda annem tc;Jn ideal bir kız ol
için muvaf!aklyetle bilmişti. Ve ba- madım. lki kız, Jki erkek dört kar· 
oa cidden iyi gltmı,u. deşin ben ikincisi idim. Biraderim 

Merr.urları koopcratifinjn, sirke· landan da 35 ıkurus 32 santim 

Edecek Ol 1 tin ayni zamanda yağ depoziterli. fazlasile 1 4 lira 32 k~ru, alınmış-an Jar ğini de yapan Limnidis birader· tır ve bu alıcıların hiç bir~nc de 
' lcre a 't mağazayı tevzi mahalli fatura verilmediği anlaşılmıstır. r1 

'•t'h t·-· · b d Japonya Hariciye Naz! 
Tetkikler Yapıyor Şahsi Teminat 

Bir gün -.nnem evde yokken beyaz Refet benden beş altı Y&f bUyüktU. 
organtin esvabımı giydim, saçlarımı Annemin, çocuklarını emzirecek ka.
ltina Jle topladım. Ninemin odasına dar sUtU olmamL,tı. Biz dört kardeş 
... ttim. Seı·t organ.tinin altına. giydi- daima sUtnlnelerle yeti~ml.ştlk. An
~im penbe tarta. uzun geniş, kombi- nemin çok genç ve çok zayı! oıuı:ıun
aezon yürürken pek frofrolu bir dan ninem biraderimle beni kendi hi
ses çıkan:ıtordu. O seneler de esvap- rnayesinde bUyUtmUştü. 

----
Bu Hususta Vi:ayet 
Bugün Kazalara Bir 
Tamim Gönderecek 

Keneli arzularile lstanbulu ter
kcdecek olanların 'beyannameleri~ 
nin tasnifile •eyahat hiletkri Vi
laye1Jteki nakil bürosunda hazır
lanmaktadır. Bu büroda kaı:a
lardap gönderilen memurlar ça
lı,makta ve her kaza kendi bilet
lerini doldurmaktadır. 

ı,•. az et ıgını ve u mağaza an Bu vaziyette, tevzi işini yapanla-
un alan bazı esnaftan çuval başı- rın teabit ed;len kardan fazla•ile Tı·carel Üfı·sı· 1·tha'.aAl B. Matsuoka, Moako.,_ 

30 40 'k yı ziyareti ve Sovyetler _ Japofl' na - uruş. arasında fazla sa.tış yapmakla ihtik8.ra saptıkları 
1 d - 1 ı· ] • d NA ya bitaraflık paktının imzala~· para a ın ıgını ve satı an bu un- isimlerini yaı:dıg-rmız 'bu esnaf ta_ ş erın e azım ' 

1 · 1 ı f ma•ı münasebetile B. Staliıı • ar ıçin a ıcı ara atura verilme>- rafından ali.kadar makamlara şL 1 
dı-· · d .. •' ·· d 1 R··ı·· •• lf Ed k gönderdigı-· bir telgrafı ıu cürıı' gını UID<U sayımız a, isim uri- kiÔyet Ve isbat edi:dig-1" takdirde, 0 unu a ece 

rih ... ile bitirmektedir: ni tas · eltıgımiz bazı esrrafın kooperatif hakkında takibata b"'l-
.k- cıtl · bf k l T" V-'-'l j M «Bütün hayatımca f~ lard&n çıkan bu fro frolu fışırtı pek Zeyrekte Kilise camii kar,,ısında

moda idi. HattA Parislller bundan ki büyük babamın eski konagında 
kinaye olarak !ro !ro isminde bir de ninemin üç odalı ayrı bir dairesi var. 
f&rkı çıkarmışlardı. dı. Orada sadık halayığı Tiryal kal-

şı aıy erıne a en, yazm~ı • anacağı açıkça anla~ılmaktadır. ıcaret eKa eti ase üste- ıJ 
D .. b h tak" ütal Ö " B ş f 5- sözüme sadık kalmak oldu''"" un, u uıus ı m" ia ve ğrcndiğimize göre, kendilerin· şarı ayın ay e ~k oyer, şehri. & ... )~~-· .. 
kt · d • T d · d k' ,,_.k 1 ve olacag ... ını ilive etmeg"i no aı naz.annı aor ugumuz op- en resmi fiyaıttan fazla para alı- mız; c ı teuKı ve temas arına 

ak Of. · ··d·· " ak d kt d" D F zumlu görürüm.» r lSı mu uru, per ende un nan esnaf, Toprak Ofise ve Fiyat evam etme e ır. ün iyat tJ 
t ·· · ' · k if M.. k b k Birçok paktlarm zunbah de~ evzu ıtının ooperat e bir tecrii- Müraka.be komisyonuna müra- ı ura a e omisyonuna lbir müd. Odadan içf'rl girince ninemin bana fa ile otururdu. 

gWtimsiyerek bakan gözlerinden ben Bu eski konağın otuz beş odası 
den memnun olduğu belli idi. vardı. Konafın altındaki fevkaIAde 

be mahiyetinde olarak muvakka- caatla haklarını arayacaklardır. det riya.et ettikten sonra, la.o kiğıdı ııibi pırrrrt diye )ıO' 
t rild·- · - · k · 1 - !ayca yırtıldı"' bir devirde y•' en ve ıgıru ve tevzide muvaf- Limnidis biraderler mag-azasın~ omı yonu top an~ısında bulun- n• ..ı 

Kendime es\.·a.bın1la mütenasip bir sağlam yapılmı., büyük mahzenlerin 
eda vermiye çalışarak ninemin elini Bizaruılıla.rdan kaldıfınr, vaktile 0 
öptUm: mahzenlerin sonradan cami olan ki· 

- Ntneclğtm, size te~ekkUre gel- liseye ait olduklarıru ve oralarda 

Limanda Devlet Denizyolları 
Umum Müdürü İbrahim Kemal 
Bo.yboranın ba~kanlığı altında te
şekkül edip devamlı bir şekilde 
çalı.,'makta olan nakil komi•yonu 
bir talimatname h...,ırlayarak dün 
lstanbul Vilayetine göndennittir. 

fak . ·· t ild"- · k §adığımızı teyit irin Japon .-.•· ıyet go• er ıgı ta dirde ite da dün do ayni ~ekil.de salı•a de- muştur. T , .. 

d 1~ •• -s '$ riciye Nazınnın bu cümlesino 
evam..,nna musaade ohmacağı. vam edilmiştir. Ka.dıköyünde Sö- Mü.rte,ar, faaliyetini en ziyade daha kuvvetli bir •ey bellıi d• 

nı, aksi takdirde itin tirketten ge- ğütlüçe"'1e cad'desind!"k.i kadayıf- te~ekkülü henüz •iklmal olunan ve olamaz. T 

ri alınacağını söyledikten •onra, çı Mustafa ustaya dün de beher daimi 'bir yer gÖ.!terilemediği için Böyle bir devirde ya~dıi'
kooperatifin, değirmenlerden ve- çuvalı 14 lira 42 kuruştan altı çu_ muvakkat binalarda çalı'!ffiak mızı B. Matsuoka da 

0 
kadl>~ dim. İyi olmuf mu? Dedim. pap~ların yattıklarını ninem bize 

- Aferin, Rebia, dedi. Çok b~ğen- anlatırdr. Sonraları bllyUk babamın 
dim, Allah bahtından gWdUrsUn ya.v' ceddi Okçubwı;ıı merhum Ali Efendi, 
rum. Senin böyle becertkll oluşun bu mahzenleri almı11 Uzerlerine bu 
elinden her i' gelişi benim çok hoşu- konag-ı kurdurmuştu. Blnanın önUnU 
ma gidiyor. Saçlarını da bugUn ne' kilise camllnin kapamasına mukabil 
güzel toplamışın. Kadın kı.smı biraz 1 arka taraf çok açık ve manzarası, 
da koket olmair, yoksa kadı:n sayıl· Boğ"aziçlni, Beylerbeyine ve Hay· 
maz. Gel senl bir öpeyim. 1 darpa.şaya kadar alırdı. 

Ben esvabımın buruşacağını bUe 1 Konağın etrafını biribirinden ayrı 
unuttum. Kollarımı nlpemin boynuna J Uç bahçe kuşatmıştı. Bu bahçe!Prin, 
btitlin kuvvetimle sardım. Uzaklar· t a.şafı bahçe, harem bahçesi, ~elAmlık 
dan gelen iki hasretzede gibi birbi· ~ bahçesi diye a)TI ayrı isimleri vaı'dı. 
rimlze sarılarak öpüştük. ; A., ğı bahçe yük.:;ek duvarların a.r-

Ntnem. elbisenin her tarafını ayrı 1 kasında kalmıf sıkıntılı bir yerdi. 
ayrı muayene ettikten sonra.: Ancak kurban bayramlarında kala-

- Hu; kusuru yok dedi. Şimc21 Çt· balık ailenin kurbanları orada kesi· 
kar as da bunı~ma.sın, ben yarın an· lir, bir de koca konağın yUzlerce çe .. 
nene Jşl ~arrm... ki odun ve kömürlerine depo yerl o

Ertest gün bu i~in anneme ac;ılı~ı !urdu. 
pek kolay olmamıştı. Annem, nineme 
benim her jstediğiml yaptığını ve be
ni fazla 'ımarttığı için itiraz ediyor .. 
:lu. 

- Bu !insi ktz, diyordu. Her iste
diğini ya.ptımaya bir çare buluyor. 
Anne, sen de onun ıstediklerini bir 
keramet sayarsın, hemen yaparsın. 

Sonra bu kızı itaate kim alıştıra
cak? 

Ninem, anneme: 

- A kızını, diyordu. Bu bir itaat-
8izlik değil ki. .. On dört y~mda ge
linlik bir kıza zorla beğenmedifi bir 
esvap gtydirllir mi? Diktiği esvabı 

bir görsen, bakalım senin o EfJjenl· 
nln f&tatatlı esvaplarına benzer mi? 
Tam yaşına münasip, hem de ne ka
dar da yakıştı. Sen buna kızacafın 
yerde memnun olmalısın. 

Ninem annemi biraz yatı-l}tırdığ"ını 
anlayınca annemin odasından çık

mı!1. benim kapalı duran oda kapı
mın önünden bana dışardan seslen
mişti: 

- Rebia, haydi diktiğin eşvabı 

getir de annene göster, kızım. O da 
memnun olsun. 

Ben tekrar azar işitmek korkusun. 
dan yüreğim çarpa. çarpa. esvabı an .. 
neme götürdüm. Annem: 

Harem bahçesinde .. ırlardan kal-
mıf nefis armut, erik ve kaysı ağaç
ları vardr. Bahçenin blr tarafına bü
yük bir harem mutbqı, bir tarafın
da. da duvarlarl& ayrılmıf bir bina
da ahır ve arabalık, uşak, 84ÇI ve 
arabacı odaları vardı. Bu binadan 
ayrılan bir de büyük selAmhk mut
bağt vardı. Se!Amlık bahçeolne ge
lince bura.sı ortasında büyük bir 
havuz, etrafmda büyük çam qaç
larr, kö~elerde kameriyeleıin Uzerle
rlnde mavi salkımlar ve beyaz ya
seminler örtmu, Halice kartı gü
zel manzaralı bily1lk bir bahçe idi. 
Bu bahçenin muntazam yollarında 

biraderim Refetle ben Uç tekerlekli 
voloopitlerde çark çevirirdik. 

Büyük babamın vefatından sonra, 
konağın selAmlık tarafını annemle, 
babam, harem tarafını da teyzemle 
eniştem takalm etmı,ıer, yazı Boğa
ziçintn ayrı ayrı sayftyelertnde ge
çirdikten sonra kı~ın Zeyrekteki ko
nakta birleşirlerdi. Ninem dalma kU
c;Uk kızı olan annemle otururdu. 

Vilayet te bu ralimatnam., üze
rine ibiletler kaymakamlıkların 
ne '1ll'etle tevzi ve halkın nakil
de ne tekilde hareket edecekle
rinJ bildiren bir tamim hazırla
mı~hr. Bu tamim bugün kayma
kamlıklara gönderilecektir. 

Taanif netic..,,inde halkın gi.
decekleri yerlere göre kara ve 
deniz yolları içİn ayrı ayn bilet

ler tanzim edilmi~ir. Bu biletler 
üç nü.aha yapılmaktadır. Biri-si 
kaymakaımhklarda kalacak, birisi 

nakil vasıtalarında verilecek, 

üçüncüsü de yolcuların elinde 

bulunacaktır. 

Vilayetin bugün kaymakam
lıklara göndereceği tamimden 
sonra kazalard'a yolcuların bilet
leri tasnif sırasına göre tevzj olu. 
nacaktır. 

Ya Haydarpap.dan alacağı unla- val un veri~miş ve vaki talebe mecburiyetinde bulunan Ticaret • 
d !arın k d lan ki. iyi ıuılamıı ki imzalanmı• 

rın epo a a ar o na ıye rağmen, henüz faturalık kağıt ve Petrol Ofisleri muamelatı üze- pakta "'1<•er ticari muamel~Ierd• 
maoraflan da teabit edilen yüzde yaptırmadıkları aöylenilerek fa- rinde teksif etmektedir. Ticaret olduğu gibi •• ~si bir teıniıı"ı 
üç kira dahil bulunduğunu ve bir tura verilmekten de imtina edil- Ofisine, bilahare ihtiyaç !hasıl ol- il .,... 
çuval ek.ıra ekstra unun, aa!ıfı miottir. ması muhtemel bulunan madde- ive•ini faydalı gönniif. 1 
bedeli olan on iki lira- 146 ku T• ·· l .. 1 • ııb·t · k d" B KÖR !{J\D ~ 

b "d k ,.., . ·re - uccar arın yuz kuru~an fazla erı te ı ettırme te ır. u me- ============~"" 
"lf ug ay orurıma verauı on la . yanda kahve ve şeker ön safta 
kurut çuval depozitoaunun ilive•i' satış ra fatura vermek mecburı- bulurmıa'i<'ta ve diğer maddeler Belediye Meclisi Dün 
ıuretile baliğ olan 13 lira elli altı yetinde bulunduğun·u bilmekle de nazarı •dil<'kauten uzak tutul- 1 
ınuu,.. yalnız yÜzıde üc; zam edi- beraber, l>u husu.ta malümatına mama'ktadır. Top andı ~ 
!erek .. ıı!abileceğini ve eğer bu- müracaa't ettiğimiz Vali muavıni Ticaret Ofisi, ithalat i§lerinde Belediye meclisi nİBan devr• 
nun aksi vaki ve aabit oluna, bu Ahmet Kınık bu mecburiyetin nazım "olünü ifa edecek ve bazı toplantılarına dün öğleden •oP' 
hareketin bir ıuç addedilerek auç- müştednin taİ~bile me§l'Ut oldu· fo11malrıeler s~bebile hususi §a- r.is vekili F aruik Derelinin b•f 
ful~ hakkmd~ m~tazi m~e- ğunu söyl~ ve i&tediği halde hıslar tarafından ithali kahil ol- ka-nlığı altında devam etmipi<-
leıun yapılacagını ılave etmı,tu-. fatura alanuyan esnafan müraca· mıyanı bir kısım maddelerin celbi Günün en mıiihim mÜZ"-~~ 

Ofis müdürünün verdiği bu atları halinde, suçlular lı.a'kkında iı:ıini de üzerine alacaktır. mevzuu Sular idaresinin teı · " 
ma!Uma.ta nazaran. bir çuval derhal takibata başlanılacağını ==========~====!ve vazife talimatnamesi tc;pkıı;ıL 
unun, maliyet fiyatı olan 1 3 lira ili.ve etmiştir. Müteakıben mü- /kt dA H b l • miş, Kavanin encümeninin b.o lf 
elli altıı kuru,a, nakliye masrafı talB.alarını sorduğumuz Fiy~t Mü- lSQ l a er erl : sustaki mazbatası kabul cdı~ 
da i inde oldui'u halde 40 kurut !akabc Müfetti§liğl de. ayni mü- l tir. 
68 santim ilavesile 13 lira 96 ku. talaaları denniyan ettikten son- thalô.t ve ihracat birliklerinin 
ru~ 68 san·time satılabileceği an- ra, kendilerinden fazla para alı- temin ettikleri menfaatleri teba
laşılmaktadır. Halbuki, dün yaz- nan ve i tedlkleri halde fatura aL rüz ettirmcik Üzere Ticaret Ve
dığımız veçhile Fatihte Çörekçi- mağa muvaffak olamıyan esnafın kô.letinin tenaibile bir bro§Ür ha
kapısmda kadayıfçr Hakkı uota- müracaaıt ve şikiı,yetleri halinde zırlanmaktadır. Bu bro§(irün, hir_ 
dan 50 kuru~ 32 santim fazlasile derhal harekete geçileceğini aöy- lilderin iki sene zarfındaki itha-
14 lira 4 7 kuru~,' Kadı köyünde lcmi~tir. lat ve ihracat i~leri üzerindeki 

-

Dahiliye Vekaleti Tayinle~ 
Ankara, 24 (Telefonl•~.ı. 

O Ç K O nf e 
~::ıi~::;e:;ka:;.e ee~:k;,:~~: rans pclk faydah malıimatı havi ola-

19 Mayısı Mektepler Bir cağı söylenilmektedir. 

Malatya vali muavini Cavit tT. 
şehir v~li mua ~inliğine, Diy•~· 
kır valı muavıni Othan 5t') ır 
idare heyeti azalığına, Diyaıb~O" 
vali. muavinliği kadrosunun ..ıı~ıı 
caeh vilı\yetine verilerek S'? ,. 
idare heyeti aza ı J maiUn I'°j: 
eli vali rnuavinliğne, BaY111 ~ 
kaymakamı Remzinin MsP ,ı 
idare heyeti azalığına, Erzj~ 
vali muavini Himinin de A ,, 
ya vali mu.avinliğine nakle~. ,ıf 
yeniden tayinleri tensip edııJl 

Geçit Resmile T es'id 1 * Fiyat Mürakabe bmioyoau 

Edecekler L d ıo· • 'f . T b , sü:t fiyatlarına altı kuru~ zam ya-
O n ra nıversı esı er ıye pılmasınımuvafıkbut1m1,v~key-

v erilen son bir emirle evvelce fiyeti Belediyeye lbildirmi§tir. 

de habelr vekrdiğimiz gibi her •e- Profesörü Eminönü Halkevinde Bundan sonra •Üt 25 kuru•a aah_ 
ne yapı ma ta olan 19 mayıs • 
mektepliler idman şenlikleri bu 0. K f V ıacak ve fakat hın:ı .. ıhha kanu-
•ene Y•P•lınıyacaktır. ç on erans erecek nu mucibince kremaları alının•§ TAK v j M 

Bu yıl 19 mayıs gençlik ve sütlerjn satılmasına lka't'iyyen I 
spor haytamı kız ve erkek tale- Londra Unlver,dte~I terbiye pro· rJyn.zt flz.lk profe-8ÖrlUğUnde bu.- meydan bıtakılmıyacaktır. 2.; NİSA.."!!\ 011 
benin yeknasak por kryafetlerı"le !~örü ,.e Terbiye EnstltUt1U mü- lundnktan sonra 1914 de Bombay cı;'lA 

* Elyevm Romanyada bu- · 18' Taksimde bir geçit resmi ve 91>or messlll Jf. R. Hamley tıJtanbuJda.l<l ünl\·endt~ı prof-esörlHA-Unlt ı,gaı AY: 4. _ GCN: 115. Ka .. ını: 1 ~ müsabakaları yapmak surctile lnglUzc-e hoealarlle lnglllz llsanlle etmiş ve Kollej dlrektörlDğünU lunmakta olan Petrol Ofisj mü- RUl\ıt: 135'1 _ l\İSAN: -JJ 
tes

0

it olunacaktır. nıe'jgut olanlara. nisanın 26, 28, yapmıştır. 1920 da Nevyork Ko- dürü HaJim Sabuncu ve Ofis sa- ııtCRf: lSGO _ RebtUle' ,-eı: ·ı / 
Kız, erkek orta okulfarla lise 29 uncu günleri Eminönü Halke- lumbia, 1930 da Londra ünher•I- Lış ııubcsi mildürü Nejat Bükreş- VAKİT ZEVALi ı;z.~", / 

talc'beleri J 6 mayı.s 194 1 cuma 'inde lngUJıce lisanı, lnglllz<'e t~'l profhörlU~ll:nde bulunmu,, teki temaslarına devam etmekte~ ___ ..-/ 
günü saat 1 O da 1·aksim mey da okuma. ve J·azma. lng-lllzce graml"- 1932 de de Londro. Unh:ero;llt>td d Ü 10JO 
nında toplanarak 1O,30 da bi; Ti me,zuıu U~ konferan.s ,·ereeek- trrblye enstitüsü ınltme&8111, dok. ir~er. Petrol Ofis~ naıruna ayrı G NEŞ: e.OS 6,ı5 
prova yapacaklardır. tir. tora ,.e frnnl ara,tırınalar kr~mı bir muka.vele akd:ne memur bu.. öGLE: 13•12 9,ol 

~ir. .,dl 
,-~~~~~~~---./" 

- Sen, dedi, bu dik ba,lılığının 

cezasını mutlak çekersin ... 

Refet beş, altı ya'ında iken ben 
dünyaya gelince onu daduu Nevter 
kalfanın hima.yesind" annf'min ta
rafına göndermişler. Ninemin dai
re.sinde bo' kalan 'efka.t köşeatne sut 
ninemle beni yerleştirmifler. Ben on 
yaşına gelinciye kadar anneme biraz 
uzak ka.ldrm. 

Beden terbiyesi öğretmenler,· Profco;ör Avu1'ituryada doğlnu,. rel"'I, beynelmilel inıtiho.n konlls- lunan bu zatların mesaisi müsbet İKİNDİ: ı7.oı 12,oD' 
2 1 d AKŞAM: 19.58 l mayısta Maarif müdürlüğünde 'lllboro llnh·rrslt~ n en mezun yoou ft.za!llı olınu.,tur ,.e bir çok neticeler verecek bir şekil alını§ YATSI: 

21138 
~49 Ben organtin esvap dava.sının bu 

kadarla neticelenmesinden çok mem
nun olmuftum. Bu davada annemin 
öfkeye kapılarak esvabı makasla 
kesmesi ihtimali de vardı. 

Hele on beş gUn sonra ErenköyU
niln mükellef bir köşkündeki düğiln
de herkes benim esvabımı beğenmif, 
herkes bu beyaz esvaplı zayıt kızın 
kim olduğunu sormuştu. 

Anneme kartı ilk zafer bayrağını 
çtkrnift.1m. Bundan sonra. benim ara 
sıra evde kendime bazı elbise dikme
me mUsaade ederdi. Hatta gelin o-

ne çare ki, bunlar çok kısa. 'e 8U
rek~lz bir ~ dakikadır. Ondan 
ıo.onra ,uur ve hafrzamız; tekrar i':l
ıenılye başlıyor. lııtUll edlJmı, ınem 
leketlerlo, Norvefln, Polonyanın, 

:ıı·ransanın klnı bilir ne halde olan 
çocuklarını dU,Unüyoruz. Yuıosıa.v 
yanm henüz dwnanları tUten hara
beler ortasmda. deh,etten ya.rı c;ııl· 

dJrmı' bir halde dolaşan. &ığındık
ları kaya 'e dağ ko\ uklarından 
belkl hiUi ~ıklnağa ceı.aret edeını ... 
yen çocuklarını gözönüııe getirlyo
ruı;. Yanan kababaJar ,.c kü)·Jerde 
boınba ,e nıitrallör. ~ağnakları ı .. 
~inde, öte)·e beri.)~ kaçu,an, yol ke· 
narlarında diz.1 dizi yatan, cadde
lerde top arabaları altında. ezilen 
Yunan tocuklarıru hatırlıyoruz. 

Onlar da. \0ocuktur ,.e cerek hay 
nnlık, gerek in>anlık tarihinin hiç 

Ninemin derin blr şefkat kaynağı 
olan sıcak ruhu yüksek duygulan, 
ruhumu beslemiye ve çocukluğumu 
hA.lR. unutamıyacağnn kadar mesut 
etmiye kA.fi gelnıişti. 

Fakat Refet. ailede doğa.n ilk or
kek çocuktu, Bu, ona öyle yUksek bir 
imtiyaz veriyordu ki, dadısı Nevter 
kalfa küçilk (paşa) cığtnı nası! şı

martacağını bilemiyordu. Bu sadık 
Çerkesin lptidat katuında yalnız 

(paşa) sının her arzusunu yapmak
tan başka hiçbir emel yoktu. 

(Arkası var) 

bir de\ rinde harp ~hndlki kadar şe
ni bir kıtal olmaını.,tır. 

Fakat aynJ zamanda. yine düşli.
nüyoruz ki, tocuklarmı kendUt>rlle 
göz göre bu ate,tn lglne atını., o
Jao Yugosla,·Jar, Yunanlılar bu fe
dakArlığı yine onlann htikball i

çin göze almı,ıardır. Dava. görUJ
chiğünden ('Ok daha. büyüktlir. )Ja
klneye kar.,ı diş ,.e tırno.klarJle uğ
ra':'an neslin boynunda Jalnız bu
günkü çocukların değil, seneler ve 
asırlar i~lnde onlardan gelecek sa,. 
)·ı~ız nesillerin ıncsullyeU ,.e vebali 
\"ardır. 

lntNanhğın mil.nasını anlan11ş mil· 
leller lçln hJçblr fedakllrlık, batta 
cephe arkasındaki çocukları göz.. 
den çıkarn1ak bile a la ~ok değU
ıUr. 

REŞAT NURi 

ooplanarıak programı hazırlaya. olmu,tur. ~lilborn Uni\'erı;lteslnde eserler yazmı,hr. ve m~loketimize petrol 'Ve ben- İMSAK: 
4116 caklardır. \. ,.1 

•~==~=~· ::-::::;-;··· -;;;-::;:;;:-;:;;:~~::-~~======:-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::z:i:n:ı:·ıh~a=li~iın~kan=·~ı..r==ı=bu~~lu~n~m~u!ş~tu~r~.~~:::::::::::::::::::~~r'~~ ırern de nasıl? Bir adım bile &)'"?tlma- "(ır 

dan... o o bir ,şeye karar vernıezler. Jllç oıınaz!ll; 
Albay Jul.)an bana doğru gelerek elimi z N T o mi dört !&atin geı:mesı lıl'lım, drğ-U fl1

1' 
tuttu ,.e: - Iler halde... r" 

- Allah rahathk '\'ersin, det11. Sizi çok - ~imdi kanun o kadar "iılo de,ı:U. ~'~,r 
Uzdtuı. Erkenden yaboız. ÇUnkU yarın l'tlak... baların ziyaret etmesine mfuı.aade ec,IJ)-D 

im için yorucu bir gün ola~ak. Yazan: Oafne du Maurier - 91 - Çeviren: Rezzan A E. Y alma11 ırakat çok uzun •Urer her halde... ~,,,.. 
Blr an elimi elleri arasmda. tuttu. Gözlerı.. Hastlng'I a'"·ukat olarak tutaca,t[lll• 

nıln içine bakamıyor, tttrlyen çeneme bakı.. mı tanır, eski bir aile do"ituclur. 
yordu. rak: yhu. - İyi olur. ,,,.; 

Odadan çıktı. Fa\·en, masanın il.zerinde dlL - Yakında. görii,eceğlz. GUzcl rUyalar - VzWmeyln Frank ... Yapılacak bir 'ey - Fakat ona hakikati an1atmaJ11 ,t 
ran sigaralardan alarak tabakasını doldur- görünUz. KUJt altında g~en ilk geceniz, fa- yok. Sonr& belki olur. Zamanı gelince dlt- Al"Ukat için daha iyi olur. lllç 0Jo1aı""' 
du. Bir tane de yaktr ,.e kü~tah bir ta,·ırla: kat sonuncu,.u detıı... şllnUrUz. Bu ak,wn .Yalnız kalmak istiyoruz, bdyliyeceflnl hlllr. 'I" 

- Beni her halde yeuıeğe ahkoynuya- Tekrar kahkahalarla. gülerek odadan çık- anladınız mı? Kapr açlldı. ı-rith lçrrl girdi. )Ja.1'~ 1 ~.-'" 
caklardır. tı. ~Usls Dan\·ers te arkasından gitti. l\lak· - Evet, baklunn \·ar, Allah rahatlık 'ter· men benden ayrıldı. Ben de dJındlk dO rd; 

Dedi. lllç klınse ı·evap ,·cnnedl. Duman.. ı.lmle ikimiz yalnız ka1nnıttık. Peo('erenlo sin. Vekarh bir ta,ırla 5açların11 dUzeltiY" 
!arı savurarak: önUnde duruyordu. Bana yakla..,ımyordu. - Size de Frank... cşak: 

- Ben de bu civardaki bir otelde kah- Jasper, bUtUn akşam bizden uzak durmuş- Frank odadan çıktıktan.;.;-onra. l\Iakshn ya- - Y~mek hazır, drdl. 
0 

J' 
rım. Yarınr dU,un~rek uykuın kaçac&k ama tu. Ben de kocama sokuldum: nuna geldi. Kollarnn; açtıın. Kncafmıa. tıp.. - Peki, Frlth, bu ak,am gi:ı1nn1rtfr • 
ne t:ıııe. Allah rabathk ,·enin, Danny, l\tlster - Ben de seninle beraber geleceğlın l\lak- kı bir çocuk gUı!- atıldı. Kollarınır sın1sıkr yeceflz, dedlnı. ıı&I"" 
de Vlnter'I kUltlemeğl unutmayınız. 1'ilm, dedlın. Londraya. araba lle ben de ge- kapathnı. Uzıy.ı zaman böylece hiçbir şey Frlth, perdeleri kapaına~a. oıta~·ı tc,ı:_,.ıfl 

Elini uzatarak bana doğru geldi. Ben ter- le<'f'flm. BÖ.)'leıneden durduk. :\laJc.slml bafrıma bas- ya. başla.d- Yashklarr düzeltı)·or, P19
11 

t,11" 
bJyeslı: bir toctık gibi iki elimi arkama ak- Jlemen ce\o·ap '·ermedi. llıllil. pen<'ere<len mu}tnn, te elif etmlye tahşıyordum. Tıpkı üzerinde karmakarı ık duran gat:rtrJr ,,r' 

' 1 ,, Jadını. Arsrz ht>rir gülerek: bakıyordu. Nihayet: Josper•e yapa("atnn gibi yapryordum. Ja~- Juyordu. \ 1J,ki hardağUr, kirli hıfJIB ş ,,,ır 
- Yazık, dedi, bizin tşlerJnJzl bozdum. Bu- - Peki, dedi, hakkın \·ar, beraber olına- per de yaralanmı' OIMydı bana böyJe Ut1c& (lan kaldırryordu. Btittin bu ı~ırr flf'JI ~r#' 

nu ı ... ten1J)·orduın, fakflt aldırına.yın, gazete.. mız lAzım... edecekti. derley'e geldim geleli hetJ bu ,rı,;UdC 
lrr Uk !'i&.)·raıaruuıa. büyük ba,hklarla !'t1Z· ı·rank, tekrar odaya geldi \'O haber verdi: I\laksin1 bir nazlı fO<'uk ta\·rlle ~ordu: llirdü. 
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tıl' 

den şö.}·le bah.-,edeceklerdir: - Gittiler. }~a.,·eU de, Alba.y da gitti. - Sen de benimle beraber geleceksfn, tle· l"akat bu ak"'an1, bu tahli hereJ<rtırlr (,J 
· r' f· .... c:\lontekarlodan )Janderle.) 'e .•• » Sonra llıl.ve etti: ğll mi'? nim itin banıbn<oka bir miınao;r \D 

0 
J' 

cBir katWn zev<'esl neler anlatıyor!> - Ben bir fJCY yapabilir nıiyhn! Telgra.t - E,·et. zaman sonra ba;ka bir ha~at )'P~r)l;~t~ 
Bir daha ı..efer e,·tenJ.,..,enlz size daha fyl tekel.tın mi f lstcrsenlz bUttın gece ıtzlnle - Albay JuJyan bir şey demez, defli mi f tün bu teferruatı Jıatırh,rarak bu aııı 

tali dUerlm. beraber kalayını. Efer faydalı olabUlrsem, - Hayır? ya,amak f!ftlyordun1. ,,rJ 
Mıı.k•lme de ,·eda makamına el •allıya- bunu ya.payun. ~imdi gidip telcrafı çeke- - Yarın cece de beraber olacal\'ız. Hemen tA.rkll" 
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Harp .Vaziyeti 
YAZAN: 

İhsan BORAN 
<Emekli Kurmay Subay) 

~anistanda: 
ller Ud tarafın ıson reınıi teb

litıerlne göre l'unaıtlıttanda ,·aıl
)et §Udur: 

ln&iU:ı; kunetlcri bir cenup 
truııu halinde Lamya körfezUe 
lhadla ara mda bulunmakta 'e 
de\am eden Alman taarrudarını 
lcıa"'Jılamaktad1r. Rhrıalde Yunan· 
ltıarın Eplr ordu' u ı:arktan \e 
"nuptan Alınan kU\'\'f'tlerilf'J iha
ta edllmı, , e baş kumandanlığın 
-.ırt hlllfına tetıllm olmuştur. Yu
..... .Eplr ordu11Jle Alman , .e Ual
t-. orduları araısmdakl mütareke 
8eıantk'de imza edllml~tlr. 
~üdafaa me,-zUnln sol cenahın· 

4a ileride kalan Yunan ordusu 
lıiyıe bir akıbete Jlyık değlldl; bir 
~k '" idare hatAııı bu fena ne· 
~)1 doturdu. Arna\'Utluk Yanan 
'~llııuna ~~kllme ~in ı~ emir 
~ı. Almanlar Ollmp daği mın
..... ma &irdllderi uman Yunan 
"t11Bu hAIA Arna,'Utluk araı.lılnl 
-....~e etnltmlf}tl. Çekilme emrini 
"-8 l'unan Eplr ordusu, maalfllJef 
~ 'e daihk araı.1 mül}ktultı 
ıltlaYlıtlle ııüratle çekilemedi; dal
llıa Deride kaldı. l.:\'Velkl yazda
~ tahmin ettıttmlz nçhlle 
'- Va&Jyet tehllkeH idi. Fakat aat 
~a merkezdeki kaV\'etlerln 
llııllaaınldane dayanması halinde 
--.tlhnesl kabildi. Fakat At 
~ta lnglllı.Jer ııerl ç.ekUdUer; 
~~de bulunan Yunan kuvvet
~ de Alınan taarrulan Juqı
"-da aüratle çeklldtkkrlnden aol 
"-alata bulunan Yunanlılar Yan· 
~."" hndOt1 dağ'larıada cepheden 
"-.ıJaa onluilannm, ~k , .e ce
~ Almul krtalar'ıam ihata 
"-rruzıarına uğradı. Geri mu, .... 
'-la ı k~Udlğlnden t"enaba çekll
;::erı imkanı kalmadı. Katt ne
la Yeri eağ cenahta idi; Abrıan-
rın Ollmp dağı muharebesinden 
~ dp. l'enl,ehir • Umla letl· 
--..etinde taarruza 'Şiddetle de

~ edet·eklerl muhakkaktı. Bu 
_ ~ ile tıol <'enahta Eplr ordu
~ilratıe geri alınııaydı, bu fena 

Yet olnuyacaktı. 
"-andan batka Almanlar, lkl 

'-ıteıtf ordunun arMtna taarruz 
~I ihmal etmezler; garp cep
~e, cenubi Yuıoelavyada 
~ Yaptılar. YunanJatanda ayni 
.~ wıultlnü tatbik etmeleri~ 
~t.eıneldl. Ve öyle yapmakta ge

~Uer. 

-.._dan sonra hatıra gelen iki 
'ı Vardır?: 
~ - Yunan Eplr ordusunu teıı
'1 lnecbul' eden Alman - ltalyan 

arı :ne ya p&<'ak 4r 

~ - Bü~ ilk kısınlle Lamla 'kör

~Llvadla hattı &'Crı.lnde 

rq 11 1nıuız ordu&Ue müteba

itt :"11a11 kU\'Vetlerl ne yapabUlr-

~n ordusu, lt•lyan ordula
'- Yardamna ihtiyaç gösterme
'-l.tnııa -.Lhadla hattına taar
hr! de, anı edecek 'e Termopll 
~bl ıarptan dU11ünnete ~alı
~ tır. Mora adasına Korent 
ıı.. ~11'14ten asker geçirmesi ,·eya 
~t~u kıtalar indirmesi muh
~ lr. Alınan ordusu tıevkul
~'t lıecıerıae f'peyce n.Jtlal}mıl}tır. " ı: Atına istikametinde tıürat-

rUenıeğe ı:alıl}U<"aktır. 

~~Uı:. orduslle Yunan ku\'\'«)t- • 
'~p ederııe Moraya kadar mü
)' ıı! a de\ anı edebilirler; Mora
)\ -..ıtru uzanan berzah müdalaa
~~ttır. }'akat Morad& şlm
llıt kıl\' et bulundurmak IAzmı· 
~· .\Jınanıarm, tngntzlertn lkln<'I 
)~nkerk Jrkaıı hareketi 't....... rına meydan ''ermeleri 
' --.el değildir. Bllhaaea l"u
' ~lıdnde üııler temin eden 
11ıt111 " ha,a kunctlerl bu lrkaha 
\ Oltrıap çalı,acaklardır. zı
'~anlar da blllyorlar ki Yu
~ • .;nıtan kurtanlacak kuv,·et-
~a~ a nakledilecektir. 

~ ... ~~"'!"!'!"''!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~!!!! 
itılık Kulübü Yanındaki 
)' 01 Müteahhide Verildi 

~ ~;._ ı__h . . k" . d 1\ D,~ ~., 1;1a çesınm o,esın e· 
~~ lt<:ıl k klübünün yanından 

1\ ,~ahçeye açılacak olan yo
~t 11tı 20 bin lira üzerinden 
~t ~il u' k ') ·• L'-' ihaı ç no sanı e ınuteanıu-
~I\ 1) c cdılmi~ir. Diğer taraf· 

llı1ııc~~~lacezedeki halalar da 
~ J.ı._ i.cle ver ilmi;t.ir. 

t 'iit:ıt bugünlerde başlayacak 
c bitirilec&ltir. 

1 • --0-

~I~ lthalitçılarının 
~ ı~llı r Bır T e§ebbü~ü 

ı ar J.Hususi) - Jzmir ltha
lıı ~tıı ırllklcri, dış mernlcket
bü' gc(Uhirn ım&tarda marufa
~c tlcıttnıck için bazı tcşeb· 
~'-ı ._bulunmuslardır. Getir-
~,tt1 b cnılen .manilaturanıın 

tı ~ırl ınil)"on lira)a yakm 
Y cnmcktedir. 

' , 

------------------...;..--------------------------~----v-AtAN--------------------------------------~----------------~----------------------
A dllge K-orfflorlm a.w1a: 

"Baba, Sen Bunak Deansın !,, 
( o E N 1 z c 1 LI K M E s E L E L E R 1 1, 1 SiY ASI iCMAL 1 
rn~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~,l~eft~~~ 

Oğlu Tarafından Bunaklık Atfedilen 
ihtiyara, Muayene Eden Doktor Böyle 

Demiş Ve Öyle Rapor Vermiş 

I Yazan: M. H. ZAL 
A imanların biç öğrenemİ-

- Be kuzum... Bu mahkeme bit
mlyecek mi? Bıtsln de paralan ala
lım. 

Koridorda bekleşen Uç be:, adam· 
dan biri artık bu beklcmeğe taham
mUIU olmadığını anlatıyordu. 

Dola.'jır gibi yaparak ynnlnrınıı 

sokuldum. Çünkü hepsinin yüzlerin· 
den aı;ıkgöz adam oldukları anlaşı· 
lıyordu. Buna ratmen benim de bir 
mahkemelik oldufumu ııanarak, hiç 
aldırmadan konuşuyorlardı. Bir dl· 
ğeri ona cevap verdi: 

- YUzdUk yüzdUk, kuyruğuna 

geldik. Sabır ol yakında paraları 

alacağız. 

- Paraları alacağız da llf mı? 
Hem Uste de yUklU bir müşteri tu
tacağız. 

Konuşmalarını kestller. O sırada 
bir ellyle bastonuna, diğer eliyle 
kendisi gibi ya.şlı karısına dayan
mıf olarak yürüyen ihtiyar blr ada
mı birbirine gösterdiler: 

- lşte para babası. Oğlunun 
borı;larını ödeseydi de bu hale dUf· 
meseydl. 

Bu sırada genç blr adam. korl
dorda sinirli sinirli dolB.fıyor, elin· 
deki şapkayı klh havaya atıyor, 

klh yumruğu lle vurarak eziyordu. 
İhtiyar adam kUme halinde top

lanmış olan bir kaç kişlnln yanın

dan reçerken, yere dofru tUkUrdU: 
- Tuh Allah mUatahakınızı ver

sin, leş kargaları, dedi. 
Karısı onu bir sıraya oturttu. 

Sonra yaşlı gözlerini avucu içinde 
tuttuğu menditl ile silerek genç ada· 
mın yanına gitti. Bir şeyler konuş
tular. Genç adam dik başlılık edl· 
yor: 

- Ben ona dedim, pişman olur
sun, Öde şu borçları diye. Al şimdi, 
ne yapacak bakalım?: .. 

Kadm bir eliyle oflunun sırtını 

sıvazlıyor, diğer eliyle gözlerini si
liyordu: 

- Baba evlat arasında böyle 
şeyler olur mu hiç"'!. Gel oğlum ba
banın elini öp de barıpn, alacaklı· 

lar da elbet paralarını alırlar, dedi. 
H&dise oldukı;a ce1bedici bir hal 

aldığından, oturduğu yerde dudakla
nnı kıpırdatarak dua okeyan lhli· 
yarın yanma eokuldwn. Keadlaine 
ne için mahkemelere dilfUltUnU eo
runca., yüzüme şöyle blr baktı ve 
içini çekerek: 

- Ah şu kadın ta.ş doğuraydı da, 
ele gUne rezil olmıyaydık, dedi. 

Bir de ne görelim.. oğlan Adliye
ye mQracaat ederek, benim babam 
bunaktır ve ailenin servetini çarçur 
ediyor. Onu hacir altına alın bent 
de vasi tayin edin diye biı' ıstida 
yazmış, verın~. Kim verdi bu aklı. 

Hangi kör şeytan cahil çoclığunu 
kandırdı bilmem. Herhalde alacaklı· 
!arı olacak. Çünkü hepli şahin ol· 
muş. Maksat belli. oııunı bana vasi 
olacak sonra \'er yansın. 

.Mahkemeye geldik. Aman Allaltım 
neredesin? .. Neler çıktı. neler? .. Yir. 
miye yakın şahit. Yok ben kumar 
oynarmışım. Yok hovardalık eder
mişim. Yok içki içermişim. Falan 
!il4n, üstelik bunakmışıın, ne yaptı· 
ğımı bilmiyormu9um. 

Hep bir ağız olmuşlar. Bır yan
dan mahkepte oluyor, bir yandan da 
beni tehdit ediyorlar, paraları isti
yorlnr. Ver paraları mahkemeden 
vazgeçelim diyorlar. Ben de «mem
leketle adalet var. hakikat meyda
na çıkarı. dedim. Eweı Allah abu
kı. t bile tutmadım. Onlar şahit gös
~erdi. Bt'n de gösterdim. Hem b~· 
nımkiler beş ''akit namazında. Nih:l
yet Ntk1m: Allah ondan razı oı.,un. 

b .. nı dvl:tora muayeneye gönderdi. 
Doktor bıtktı, baktı da ne dedi bili
yor muııur. oğul? 

- f.: ba!. Sen bunak munak de
ğilsin. Bizim gibi ne gençleri suya 
götürUr, ·susuz getirlnıin, dedi. Böy
lece de rapor verdi ... 

Mahkeme salonuna girilmişti. İh· 
Uyarın oflu ve alacaJdılar raporun 
okunmasını heyecanla takip ediyor· 
lardı. Klğıtta ihtiyarın salim bir 
akla sahip oldu!u yazılı oldufun· 
dan hepsinin rengi atmıftL Son 
ümiUeri de kırılmı,tı. Mahkeme ka
rarını vermek üzere tarafları dışarı 
çıkardı. 

İhtiyarın oğlu alacaklılarının bir· 
biri ardmca gelen suallerine boynu 
bliklik cevap verirken, ihtiyar da 
karısının koluna dayanmış, mtlte· 
bessim bir çehre ile ağır afır yürU
yordu. Tekrar yanına yaklaftım. 

- Geçmiı:ı olsun bey baba, dedim. 
- Eyvallah evllt. Geçti o de\ir, 

dedi ve anlatmağa bafladı: 
- Vaktne (Karakuş) diyarında 

zengin bir adamm beıitmkf g'fbl ha
yırsız bir evlldı vannıf. O da ala· 
caklılarına «babam öl•Un paranw 
alırsınız> dermiş. Nihayet bir gün 
alacaklılar adamdan paraları iste
mişler. O da vermeyince adamcağızı 
yaka paça bir tabuta koymutle.r, 
sırtlayıp mezarlıfın yolunu tutmuş
lar. Karak~ kadısının C\'i önUnden 
geçerken kadı gürültüyü duymuş, 

kalabalığı önlemıı:ı. Tabutun içinde· 
ki adam da: 

le •'dan La°bya'ya bilha ... Alman kuvvetleri pçiribnİf olma11 ve Trabluaıarban İngiliz 
doeMnWN tarafmclu aon bombardımant miinaaebetile Akdenizde mühim muvaıala hatlannı ve 

uzunluklannı gösterir harita 

cebelitark'a büyük bir ln-
ailiıZ filosunun demirledi

i.ini bildiren ajana haberlerini 
tıpkı Cenova limanı ıbombardı
manında olduğu gibi. Alocleniz
de yine düflllan ahillerine bir 
deniz ıtaarruzunun takip ede
ceğini beklemek tabii hiT ha
re'keHir. Bu taarruza hedef o
lacak olan dü~an sahillerinin, 
nakliye Üş)erini tc~kil eden kal
kı~ n.ohalarını veya askeri kı
talarının ihraç edildiği varış li
manları olacağını düşünmek as
keri mülahazaların bir netice
sini kabul etmek olur. 

İngilterenin Mısırda'ki kuv· 
vetleri karşısında Alman kıta
larının bulunması, bu taarruzun 
Abnan aelkeri kuvvetlerinin ir
ki.p ve ihraç limanlarına karşı 
yapılma~ının mantıki olacağın
da tereddüde dü~eme'k haklı 
bir mıülahazadır. 

Alman askeri kuvvetlerinin 
Sicilyada'ki limanlardan ir'kap 
ve Traıblusgarp liı.-nanına ihraç 
edil-diği ise haritaya küçük 'bir 
ba'kış ile teeyyüt eder. Tunus 
hududundan Tra1blusgar:be ka
dar olan sahil mmtakasmda ta
bii ve mahfuz ve ayni zaman
da müdafaa edilmek üzere tah. 
lcim edilmiş T raıl>lusgarpten 
ba§ka bir liman yoktur. 

Binae11aleyh taarruzun Mal
ta.ya iıttinat aurotile T raıblu.,ar· 
be matuf olaoajı lbir emri tabii
dir. Jnıg.i}iz İıltih'bareltının kuv
veti. bu Mlker geçirme hareke
tini tamamile tesbit ettikten 
sonra buna mukabil tedbirleri 
etrafile ihzar ederek harekete 
geçmeık, İngilizlerin (bati, fa
kat emin) siyasetlerinin icahı
dır. 

Trablusgarp 
Deniz 
Bombardımanı 

Yazan: 
Hüsamettin Olsel 
E.ki Bahriye Müstetan 

kati bir darbenin donanma ta• 
rafından indirileceğini kabul et
mek çok tabiidir. 

Bunu nazaıı dikkate alan ln
giliz Akdeniz 'kumandanlığı, 
T rablusgarbe karşı .ayyare ta
rassutlarının kati vaziyeti tesbit 
c.derek dommmaya mü&bet ma
lumat verdikten 60nra 1ngiliz 
donanmasının 15 puslu'k büyü'k 
roplarile semereler almağa ka
rar ver:ni~ ve Trablusgarp ön· 
)erine sabaha karşı vararak en 
ağır topları ile Trablusgarp li
manının hizmete yarar mevzi
leri üzerine ateş açmı~tır. He
men bir saate yakın bir zaman 
donanma toplarının öldürücü 
ve şa~az mermileri ile Trab
lusıgarp limanını dövmü~tür. 
Şehrin rıhtımları, petrol depo
lan. şınıendi!er i9tasyıonu, de
niz kwnandanltk dairesi, aske
ri de~er tarnamile tahrip c
dilmit. limanda -deımirli bulunan 
altı nakliye gemisi 'batırılmış, 
bir torpido fena hasara uğra
tılmıştır. 

Sabahın beşinde başlıyan bu 
taarruzu, hava filolarının ve 
donanma tayyarelerinin müthi;} 
bombaları ıtakip etmiŞtir. 

müeaair bir kuvvet olamıyaca
ğını itiraf etmek icap eder. 

İngilterenin gerek hava ve 
gerek deniz taarruzları ile dai
ıma t~hrip et:nıiye karar verdıği 1 
Trablu1garbin artık bundan son 
ra Alman ihraç 1tıtalan için e
min bir isümatıgah olamıyacağı a. 
;şikar bir hakika11tir. Donanma· 
ının taarruzundan bir gün sonra 
İngiliz tayyarelerinin de bu lima 
na tekrar taarruzda bulunması 
bu hakikati tamamile teyit et
mdctedir. 

Mıaırdaki Alman ill&eri 'kuv. 
vetlerinin bu suretle ikmalden 
mahrum l>ıraıkılacağını <la tabii 
teltıık'ki etmek icap eder. Bunun 
neticesi olara'k ,lngiliz 'kuvvetle
rinin yakınd"\ bu mıntakaitla baş 
lıyacak olan <taarruzi hareket
lerinin muvaffakıyete erişeceği 
de ço.k !kuvvetli ve itiraz edil· 
mez bir hakikat olacaktır. 

lngiliz donanmas·na A'kderu. 
zin kapatılacağı haklkında yapı
lan İtalyıtn ve Alman iddiala
rının ne kdar hazin ıtdtziplerc 
uğradığını gÖ9teren bu faaliyet
ler karı:ısında elan ıdaha fay
-dasız propagandalar ile dünya 
efkarını velveleye vermek için 
uğrat:nalarına hayret etmemek 
~abil olamaz. 

tki senedir devam eden har
bin Aılcıdenizde'ki lnsila mevki
lerine ve 4ı<>praıklarına karşı kü
çük bir ınuvaffeıluyet bile te
min edemeımeai mihver devlet
leri he&&bına çak !hazin ve acı
dır. 

Kudret ve kuvveti ayni ayar
da ve belki teknik \kabiliyeti da. 
ha fazla !bulunan İngiltereye 
karşı muvaffak "Olamıyan İtal
yan ve Annan kuvvetlerinin bu 
acizlerini ÖTUn* için küçük hü
kUınetlere aaklırmalan kadar 
da gü\ünç bir !hareket olamaz. 

yecekleri bir sistem var
dır. O da; ba,kalarma çuvaldız 
sokmazdan evvel kendi Üzerle
rinde bir iğne tecrübesi yap
malctar. 

İngilizlerin fraka asker yolla_ 
malan üzerine Almanlar kıva
metler kopanyorlar. Diyo;lar 
ki: «Koca İngiltereye bakın, kü. 
çücük Irak üzerine asker yolla 
maktan çekinmiyor.» 

Hafızasız olmak ne rahat bir 
~eydir ! Almanlar komşuları 
Lüksemburg Büyük Dokalığının 
otuz kitiden ibaret ordusu üze
rine tecavüzde bulunduklarını, 
Belçikayı, Holandayı, Danimar. 
kayı, Norveçi, Lebistanı, Çe
koslovakya, Yugoslavya, Yu· 
nanistan gibi bir çok küçuk 
memleketleri istiJa ettiklerini 
pek çabuk unutmuılardır. 

Irak, harpteki jistila ve Mil
letler Cemiyetinin mandası 
neticesinde lngilterenin eline 
geçmif bir kıt'a oldu~ halde 
İngilizler Irak milletinin istiklal 
arzulanna saygı göstermişler, 
kendilerile bir ittifak muahedesi 
imzalayarak askerlerini buradan 
gönül nzasile çekmışlerdir. Bu 
muahedeye bir harp ve buhran 
zamanında saygısızlık gösterilir
se ve strateji bakımından büyük 
kıymeti haiz noktalar düşman 
entrikalarına saha olursa İngi
lizlerin emniyet tedbirleri alma
larmdan tabii bir §eY tasavvur 
edilemez. 

Almanlann bu kadar hiddeti 
de herhalde l1'1tl<taki dahili kan
ııkhklara bağladıkları ümitlerin 
bota çıkmasından Heri geliyor. 
Bunu &Çlktan açığa söylemeğe 
dilleri vannadıklan için Iraktan 
bahsederken, birdenbire «kü
çük milletlerin istiklaline tiddetli 
bir taraftar» kesilmiılerdir. 

Almanlann hele bir ağızları
nın söylediğini kulaklan itilsin 
ve bu pzel !iatiklil nazariyesini 
A vrupanın küçük milletlerine 
tatbika candan razı olsunlar, 
ortada harbin devamına sebep 
olebilecek bir dava kalmaz, 
kavga kendi kendine paydos o. 
lur. 

Dorphanede 30 Bin Liralık 
Suiistimal 

OarphanC'.de çok zamcın evvel 
vuku bulup o esnalarda yapılan 
tahkikatla 1000 liralık kadar pu
la münhasır ka lclığı tcilllit edilen 
bir suiistimal isi, vaki ih'bar üze

rine son günlerde ıtazelcnmi, "e 
işe el koyan Mülkiye müfcttişlerı 
tarafından ke~ fiyet tekrar ince
lemni,,~r. Bu defa cereyan eden 
tahloxat neticesinde suiistimal 

Fazla. anlatmak istemedi. Be.n de 
UrkUtmemek için ısrar etmedim. 
Biraz sonra yaşlı kadın gelince ona 
ısordum. Ne kadar olsa kadın, de
şince anlatmağa ba.şladJ. Fakat ka· 
dının hlfisiyatma !kapılarak yanlı' 

anlattıtmı gören ihtiyar, llfı aldı 

ve devam etti: 
- Allah bir evllt verdi. İyi ki 

iki vermemU,, yoksa beni ölmeden 
mezara korlardı. 

- Oh kurtulduk, demiş. 
Kadı adama sorduğunda: 
- Bunların oflumdan alacakları 

var. Benden istediler, vermeyince: 
(Sen öldün) dediler, bent tabuta 
koydular, demi~. 

lngiltere deniz kumandanlığı 
daima kontrol faaliyetlerinde 
bulunmağa başlatmıştır. İlk te• 
sadüf ettiği bir dü~an kafile
sine taarruz cdercık dü§lllanın 
hef nakliye gem'-ini ve iki tor
pidosunu baıtırmıı1tır. 

Trabl~arp istihkamlarının 
İngiliz donanmasına karşı kafi 
ve müessir bir silah olacak ka
dar kuvvet ~österemediğini de 
görüyoruz. 

J ld senelik harp gösteriyor cür.ctinde bulun ani rın zımmet· 
ki, Atmarrya, İngittere a- I . iL • l b u· d • 

d l ı ·ı t n_1 • en otuz <oın ıra;> a a g o ugu a arına ve ngı tere opra~ a-
rına ka~ taarruzi hareketten anlaşılmıstır. 

Kadın dayanamadı atıldı: 

- Bey.. belki o bayırlı çıkardı. 
Yaşlı adam dudaklarını bUktU: 
- Oğlum har vurmuş, harman sa· 

vurmuı:r. Herkes benim oğlumdur di
ye veresiye vermiş. Binlerce lira 
borç etmiş. Evden .alıp harcadığı da 
caba. Alacaklılar bana mUracaatıe 
paralarını istediler: 

Fakat kadı bu sefer ötekilere so
runca onlar da: 

- HAşt. öldü efendim, gözUmUzle 
g:ördUk, demişler. 

ı ntlilterenin Sicilya - T ra'b 
lwsgarp yıolunu kearnıck 

ve dilfmanJ, mümkün olduğu 
'kadar kaçark bile olsa bu yoldan 
uzakla~tırmak için her türlü ha. 
re'kete teve-asül edeceği aşikaı 
oJ.arak görülmektedir. Dütma
nın Trablusgaııbi emin bir li
man olarak kullanmaması için 
burayı tahrip etımek zaruridir. 
Zaman zaman taıyyarelerin Trab 
luagarp limanına taarruz ede
rek bom'balarını bu limana sa
lıvermekle olduğunu okuyoruz. 
Tayyareler bombalarının ieabe
tindeki endişeli ihtimaller, do
nanma ı:.oplarmm değitmcz isa
betleri ile mukayese edildiğj 
takıdirdle dütmana en sarih ve 

Son on 'bcs yirmi gün zar
fında fngilter'Cnin A'kde· 

niz filosu halyıan filosunu bir 
deniz muharebesi yapmağa ic
bar etmiş ve donamnanın mü
hl;n kısımlarını d>atırrnağa mu· 
vaffa\ o)muŞ.tı.tr. BiT Con\•oy 
kafilesini yakalıyarak tamamile 
imha etııni§ ve bir ltalyan petrol 
gemi9ini ıbatırmrş ve en nmayet 
Trablu9garp limanını da bom
bardtman etmi§tir. 

çekinmektedir. lngiltere adalan Bu işle il s kli o' ınl r sorguya 
Al:man kuvvederini beklemekte çclkimcktcdir. Bu arada zan al
dir. Almanya, İngittere hakimi. tında bulunan bir kaç memur~n 
yeti altın~a bulunıan !hi(bir nok- tevkif edilmeleri lhti:mnlınden 
taıyı bugune kadar lngıltereden . 

- Gidin, kime ''erdi iseniz o öde
sin, dedim. Nihayet borç arttıkça 
artmış, gırtlağına kadar çıkmış. Be
nim bir ayağımın çulrnrda olduğunu 
görenler çocuğa krediyi açmışlar. 

Oğlan da alabildiğine sarfetn1iş. Bir 
gUn oğlum bana 'ya bu borçları öder
sin, yahut da pişman olunnın, dedi. 
Ben de elinden geleni ardına koyma, 
diye cevap verdim. 

Kadı da adama dönerek: 
- Bire küstah.. bu kadar adam 

sana. öldU der de sen nasıl sağ oldu
ğunu iddia edersin, yat' a~ğı, de
miş. 

Ama şimdi o devir defil; geçti 
evlAt. Şimdi cümhurlyet hlklml pa
lavradan şahit dinlemiyor. 
Yanlarından ayrıldım. Senelenn 

ağırlığını sırtlarında ta.fıyan bu ikl 
ihtiyarın arkalanndan baktım. On
lar birbirlerine dayanmı,lar, ağır 

ağır yürüyorlardı. 

Mltat Perin 

EDEBl ROMAN 

Bütün bu taarruzlar karşısın
da Alman nhttleri idaresinde 
çalışan İtalyan deniz vasıtala
rının göstermek istediklıeri f aa
liyetin acı darbeler yediğini gör
dükten eonra aııtık ltalyan do
namnasının en azimkcir ellerde 
bile İngiliz donanmuına kart• 
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lcoparmağa muvaffak olamamış bahsedı~ektedır. Tahh kat bu-
tır. A\manya bu hedefini bıra· günlerde bitecek, kanuni forma· 
kara'k kuvvet ve nüfus itibari- )iteler ikmal olundıı'ktan sonra 
le kendinden çok küç'ük hüku· suçlan taha'kkuk edenler Müd
metleri zapt ve i~ismar etmek- deiumumiliğe tcsl' m edilecekler
le vakit geçirmektedir. Fa'kat 
bu yol Almaynyayı beklediği dir. 
zafere bilmem ki götürebilecek !!!!!!!!!!!!!!"!!'"!!'!!'""'!'~!!!!!!""!'!!!!'!!!!'!"'!!'!!!!!!'990"! 

mi? 
.Bugüne ıka.dar cereyan eden 

harpte bfr muv.azene ve muka
yese yaparsa'k. çd.k açık olarak 
görürüz !ki. İngiltere imparator. 
luiuna lbağiı bir kanı ~rak 

üzerinde tek lbir dü~an askeri 
yoktur. Fak at lngiltere, İtalya· 
nın Afrikada'ki arazisini, Erit-

- DüşUnmeğc lUzum yok efendim. Kez
ban Hanımı ilk defa nasıl göl'müşsem aynı 
kıydette portresini yapacatını. Yani, ar
kasında topuklarına kadar in"'n lllercan 
rengi tUlden bir elbise, saçları kulaklarının 
arkasından ensesine indikten sonra oınuzla
rıRa doğru iri bukleler halinde dUşmUş ... 
Yalnız m~aade ederseniz saçları arasına, 

tam kulağının üstüne, mercan rengi bir gUl 
koyacağım. 

DAHg 
Yazan: Muazzez Tahsin BERKAND 

- Artık yakında ni•an merasimini yapa. 
rız defi! ınl ! Geçen gün annemle de ibunu 
konuvtuk. 

- ın,allah. 

Bunu GUzlde Hanım söylemişti. Genç 
adam hlç beklemediği bir anda açılan bu 
bahisten sıkıldığını belll etınemek için 0 
sırada bastonuna dayanark merdivenlerden 
inmlye çalışan Nlgflr Hanımın yardımına 
koştu. Üç sene, esasen mUtemadlyen hasta 
olan yqh Hanımı btlsbUtun -sanımıtken yü
rllmek için ııarfettifl gayret te ytlzUnU da
ha fazla sarartıyor, dudaklarma, g6zlerlne 
acayip 1'1r hufunct veriyordu. Buna rağmen 
Ferid! iyi kal'fılaclı. 

reyi, Habe,.cüstanı tamamilt' ıs

tili etmiş, llta\yamn büyük bir 
ordusunu Trablusgarıp çöllerin
de imha e~lcmiş, italyan donan
masını esas itrharile işe y~ramaz 
bir hale sokımuştur. Almanyayı 
da her türlü ~eniz tazyiki al
tında kıvrandırmaktadır. 

Küçük dovletlerc karsı mer
hametsizce yapılan askeri hcı.

re'ketlerin, harbi kati bir netice
ye bağlıyacağını tnsaV\ ur et
mek bile çok snrip olur. -- BUUln bu teferruatı aylardanberl dü

şündüm, etütler yaptım, eskisler hazırla
dım. Şimdi artık tam manasile işe başlamak 
zamanı geldiği için Hanımefendiye vaatlerl
nl hatırlatmak istedim. 

Bu 11özlcrl daha. ziyade All Beyle Feride 
bakarak söylediği için cevabı da Ali Bey 
verdi: 

- Hayhay beyim, memleketin iftihar et
tiği büyük sanatklrlarnnızın bu arzusunu 
yerine getirmek bizim Jçin çok büyük bir 
memnuniyettir. Ne zaman ve nerede çalışa
caksınız? 

- Bu maksatla Bostancıda bir oda kira· 
Jadım. Sizi rahatsız etmezsem haftada. blr 
kaç defa gelir, burada çalışırım. Bu bahçe· 
de bir ressamın fırçasına mevzu olacak öyle 
nefti! köşeler var ki. .. 

- Anlaşıldı, siz Kczbanm portresini bitir
dikten sonra da bizim bahçenin kö,esini bu· 
cağını resmetmekle devam edeceksiniz. Bu 
sayede biz de meşhur insanlardan olacağız. 

Ali Beyin latücsi herkesi ı;UldUrmliştü. O 

vakte kadar ısöze karışmayan Ferit sordu: 
- Asıl aıtkadarın seııi çıkmıyor. Acaba 

resmini yaptırmak istiyor mu? 
Dolaynıile keııdlalne sorulan bu suale Kez· 

ban helecanını yatıftırmağa çalışarak ce· 
vap verdi: 

- BUyük üstada modellik etmekle metıut 
olacağımı kendisine söylemlftlm. 

- Teşekkür ederim Keztıan Hanmı. 
Ferit, başka ıKSyliyecek sözU kalmamı, v~ 

bu mesele ile allkadar olmak istemiyormuş 
Cibi yerinden kalktı, Ali Beye yaklaştı. Al· 
çak sesle konu,mağa başladılar: 

- Beyefendi, size ne kadar mUtefekklr 
olduğumu söylemekliğlme müsaade eder mi· 
siniz? 

- Bana müteşekkir misin? Niçin oğlum? 
Anladığı halde anlamamı, görllnUyor, de· 

likanlıyı mllşkUI bir vaziyetten kurtarmak 
istiyordu. 

- DUn akşam babam bana her şeyi söy
ledi. Ben A vrupada tahsilde iken geçirdiği 
mali buhranı anlattı. Eğer siz imdadına ye· 
tişmemış olsaydınız, benim derhal stajımı 

yarıda bırakıp 1stanbula donmckliğim icap 

cdecektl. 
- Babanla biz iki kardef sayılırız çoc.u' 

ğıım, onun mUfktll blr zamanında yardımına 
ko.ı:ımak vazifemdi. O da bana az iyilik mi 
etmiştir? 

- Tahııflime sizin hlmmetinlzl<' devam et. 
ti~ml ömrUmUn sonuna kadar unutmıyaca
ğım. 

- ~ Şu :para bahsini kapa Ferit. Hem ben 
sana bir Ş"ey ııöyliyeytm mi? Senin iyi bir 
doktor olarak avdet etmende benlm de men· 
faatim vardı. 

- Menfaatiniz mi? Nasıl? 
Yavaş sesle, fakat etraftan işitilecek tarz

da konuşmakta mahzur gönnUyorlardı. Esa
sen aralanndaı yabancı addedilecek olan res· 
sam Faruk, FAzilc ile birlıkte bahçenin gU
zcl köşelerini görmek için uzaklaşmıştı. 

Ferldin hayretle sorduğu sual Ali Beyi 
güldürdü. Onun omuzunu okşadı: 

- Seni düşünürken ayni zamanda kızı

mın lstikbahnl de dUşUnmUş oluyorum. 
Ferit evvelA anlamamış gibi Ali B~ye bak· 

tıktan sonra hafifçe kızardı. Onun yerine 
Nı!Ufer cevap verdi: 

- Bana ııenln geldlflnl şimdi haber Ter
diler oğlum, çok memnun oldum, çok .. Vlvt'.'t 
nt'rcde? 

Bu sualde gl~lenen mlnayı anlamamış gö 
rUnmek Ferldin iı:ılne geliyordu. Her ne ka· 
dar iki aile arasında ötedenberl verilmiş o
lan karan unutmamış ise de henüz !stanbu
la döner d6nmez ve Vicdanı görmeden böyle 
mllhim blr meseleyi bahis mevzuu etmek 
doğru olamazdı. 

- Vfveti görmedim efendim. Galiba N ce
mi ile gezmiye çıkmıf]ar. 

- Senin gelecetını bilmiyordu da ondan? 
Yoksa evden ayrılır mıydı? 

Bir dile onun kolunu tutmuş, bir elile 
de bastonuna dayanmıf yUrüyordu. Ferit o
na geçırdlğl kaza hakkında bir şey söyleme. 
dığiııi hatırladı. (Aı'kaa var). 

Zeferin, ancak ıki buyuk dev 
letten birinin eslimiyeti ile el
de edileceğıni unutmamak a· 

znndır. 

İki senedenberi adkeri h re
kat ile yıpranmakta bu1unan 'e 
daha fazla yayıhrıkıça daha faz
la yıpranacak olan Almanyanın, 
deniz ve askeri hıvvetleri zin
de hır '\'eziyeUe bulunan Jngi
liz !kuvvetlerine İngiliz ada•arın 
da taarruz eddmiyeceği ciddi 
bir teemül ile muha:kemeye de· 
ğer. Zaman en iyi hakimıdir _ve 
amUdir. Zaman ile terazinin ln
gilitere lehine daha fazla basa
cağını tereddütısüz 'kabul etme
ği icap ebtircn SC'bepler göz ö
nündedır. Bunu görmek için bi. 
raz daha beklmldc icap edecek 
tir. Ve biz bundan katı)etle c
minİJ:. 
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Aşkta Küfüv Aranır mı? 

Yazan: hat SAlllB 

:Gi!Vallı Sacit, babaınnJn verdiği 1şte, biçare Sacit, aileaile b&ıf& çı· 
xau cevaba karşı nasıl mukabele e- kamıyarak vazgeçm1ye mecbur kal
dN.:eğlni ı;ıaşırmı~tı. Babası ona de- mıştı. İhtimal ki, bir daha hiç gel· 
nıi.şti ki: miyecek, hiç görUnrolyecekti. 

- Söyledim sana, Sa.ci.t... Bu iz- Yazık! Bu halde C&vide niçin ya· 
dl\'aÇ iyi bir şey deği1. Sen, A.di, fa- şıyacaktı? Bu son ihttnıal ile kalbi 
kir bır ı~çi kızla izdivaç edemezsin. parçalandr. 
Herkese, kendi kUOlvU ıazımdır. Bi· i BugUn kendisini son derece seven 
ricik e\·Ia.dnn sensin. Ben, senin içini Sacit, her halde yarın ailesinin ar· 
ı;ahştını., zengin oldunl. Vaktile blr zusuna tAbJ olacak, baş.ka bir kızle. 
o.mele iken bir tUtUn tUccarı oldum. evlenecek, Cavideyi unutup gidecek· 
!)imdi, senin bir ildi i~i kızla evlen· ti. ı,te, bu a.kı;ıamdan itibaren gel· 
tliğini istermiyim ya'!,. DU1Un. Ar· memlye başlamıştı. 
tık beyhude yere baş1mı şişirme. Zavallı kJz! Bunu dUşUndUkçe ağ· 
Xafile, ben bu iz:di\'&ca hic;bir za- lıyor ve rneyusiyeti artıyordu. Nl· 
man 8 öz vermem. Artık yeter. Bunu hayet. karar verdi. Bu derece baht· 
kaliyen böyle bil... SJZ olmaktansa yaşamıyaca.ktı. 

Hakikaten, tüıUn tUccaırı cRaut .. 
tşbilir:P bir şey için kat1 surette fi- Sacldin, mUhlkat yerine gitmeme-
'kir beyan etti .mi. onu artrk bundan Bindeki sebep pek sade idi. Babası
vazgeçirmek imkansız g;.bt id\. Hu· ı:ın yanından çıktıktan sonra o ka
HUSile bu de!a pek kati söylemişti. dar ağlamıştı ki, gözleri kıpkırmızı 

sa.cit, almak istediği kızı en sa- olmuştu. Bu hal lle sevgili.sini bekle
nıimi ve hakiki bir muhabbetle liev- mek için gidecek olursa o, sebebini 
diği için ümidi kesmiyor ve her 1h· soracak, yemin ettirecek ve haklka· 
timale karşı babasını ikna eylemek ti öğrenince meyus olacaktı. tşte, bu 
E>tiyordu. 'h-l•hzun ,.~ meyus bir la· nun için gitmemi1'f.l. Yoksa. her thti
~ırla de-0.i kt: male karşı onu aımıya., onun uğurun 

Fakat bab:ıcığım, ben onu se- da her şeyi fedaya karar verrni!1ti. 
,.,yorum. Erteei gün, biraz kendini toplıya-

Ya? Dcınek şımdi bana. bir aşk rak Cavidenln çalı~tıfı depoya kadar 
r.eşidesl okuyacak<jın. lnsan. senin gitti. Onu görmeyi, hakikati söyl~ 
:ra!'.lında iken kendisini her kadına dikten sonra ,kaçıp evlenmeyi teklif 
:\~ık zanneder. edecekti. Onunla evlendikten sonra 

Hayır! öyle deg:il, babacığım. iş bulmak, geçinecek kadar para ka... 
Ben cidden seviyorum. za.nmak güç bir fCY ml idi? Onun-

Sen artık l~i aztttın .. Bir ak· la beraber yaşamıya muvaf!ak ol
tör gibi kuşımda dunnuşsun, bana duktan, mesut bir yuva kurduktan 
komedi oynamak istiyorsun. sonra ... 

_ Bunu hiçbir zaman kabul et· Sacıt. bu kati kararla depoya gcl-
n1em. Her halde size 'karşı derin bir mişti. 
hürmet ve muhabbetim olduğunu Kapıcı, Cavidenln gelmediğini söy 
bilirsiniz. Hiçbir zaman nazarı te- ledl. Sacit 9aşırdr, 6ordu: 
veccühüntlzden uzak olmak istemem. - Acaba hasta mı?. 
LOtfediniz, merhamet ediniz. - Hayır! BilseniZ ... 

--- Bunda, lfltfa ve merhamete ta- - Ne var? SöyJe 
aUQk eden bir şey yok. Pek iyi bi- - Biraz acıklı haber ama. .• 
lirsin ki, ben. bu lzdtva'Ca. razı ol- - Ça.buk söyleyiniz ... 
mıya.cafnn. İşte bu kadar... - Cavide bu sabah evden çıkıp 

- Fakat, siz de... ka)lbolmuş ... 
- Ha... Bunu mu söylemek isti

yorsun? Evet, pek dofru. Valden de 
bir işçi kız idi ... 

O halde ... 
- Fa.kat ben de o depoda ustaba

'ı idim. tki lira. yevmiye ne calııp.· 
yordum. İkimiz. biribtrlmtzın kutU· 
şU ld'lk. Ber. fakirdim, o da fakir ... 
Ben i'JÇi idim, o da. işçi... Bunun ı

c:in biribirimizi sevmlye ,.e izdivaç 
etmiye hak kazanmıttık. Hem de 
öyle hakikt bir 6evda ile ki. .. 

- Bizimki de öytc ... 
-- Hiç bu mUmktin mü'! Onun 

n1uhabbetı hakiki değil. Senin ser
vet.ine göz dikmiş. Bunun için se
ver glbı gôrUnUyor, O, seni se""lnlyor, 
parana 3.:şık ... 

-- Rica ederim, onun aleyhinde 
böyle suizanda bulunmayınız ... 

Ah oğlum! Sen hayatı bilmez· 
ıin. Tecrüben yok. Onun için böyle 
düşUnUyorsun. Her halde benim de
diğim olacak. Sen, bu kızr aJamıya· 

caksın ... 
Rauf !şbilir, bu sözU mUteakıp 

hiddetle yerinden fırladı. Oda.rıın f. 

c;inde gezinnıiye başladı. Zavallı Sa
rit, meyı.ts ve ümitsiz bir halde çık· 
tı, odasına gitti. Kendini zaptetmiye 
hiç kuvveti kalmamı,tı. Ağlamıya 

ba~1adr. 

* .o\.rltk akşam olmuştu. Depodaki 
işçi kızlar, evlerine gitmek Uzere 
sokağa çıkmıştı. 

Ca ,·ide, her gUnkli. gibi sevgilisi 
Sacidi, tramvay istasyonunda. görc
nıeyince gözlerine inanmadı. Evet, 
sevgilisi mutat hılAfına orada yok
tu. Bu, genç kızın son derece mera
kını mucip oldu. Güzel çehre.si bir
denbire sarardı. Dudakları titremiye 
ba.şladı. Acaba niçin gelmemişti? 

Zavallı kızcağız! Bunun sebebini 
\.iZun utadıya dUşUndil. Elbette bir 
mühim mAni zuhur etmişti. Acaba 
bu ne olabilirdi? 

Halbuki dUn, öJUnciye kadar biri
birlerini seveceklerine yemin etmi~· 
lerdi. Cavide, Sacidin babasının bu 

izdivaca hiçbir zaman rıza göstcr
miyec:eğinl zaten biliyordu. HattA 
bunu sevgilisine söylerken, Sacit, sil 
J<Onet ve ciddiyetle reddetmiş, naza
rında servetin değil, hiçbir şeyin e· 
hentmiyeti ohna.dığını, dünyada en 
btlyUk emeli onunla hayat birliği yap 
n1ak olduğunu söylemişti. Ailesine 
gelince: Onları razı edeceğine kati
yen söz veriyordu. t,tc bu, Cavideye 
biraz Umit vermişti. 

zavallı kız! Sacidl o kadar sevi· 
ycırdu ki. bir gUn görmemek en mlit 
hiş bir felıiket kadar ı tırabınt mu
cip oluyordu. 

Şimdi, gözleri derin bir teessürle 
dolmuş:, fikri peri,an. dizleri mecal· 
şiz bi halde evine giderken dü~Unü
\'orchı: 

• :\1:utlaka .• ~'!utlaka Sa~:idi ailesi 
n1('netmi.ştl. OnlRr gibi zengin bir 
tütün tüccarı ailesinin, bôyJe hakir. 
fakir bir işçi kızı almak istememe· 
leri tabii bir şey değil mi idi? Her 
halde aralarında bu izdivaç mUmkUn 
d~~lld1. 

- Nasıl? 

- Evet ... Annesi afla.yarak bura· 
ya geldi. Söyledi. Akşam hiç yemok 
yememi~. Sabahleyin, her zamankl 1 

saatte evden çıkmış. Az sonra oda· 
sında bir klfıt bulmuşlar ... 

- Sonra'? ... 
- Bu kAgıtta, hayatına nUıayet 

vereceğini yazıyormuş. Sizinle ev
lenmek mümkün olamryacağınr, bu 
halde yaşamaktan ise ölUmU tercih 
etttginl bildirmi, ... 

-Eyvah! 
Sacit, birdenbire oraya dUşiip ba

yılacaktı. Fakat, kendini topladı. 

C&vidcnin, mutlaka kendisine iki :sa
tırlık bir mektup yazacağına. bu 
mektup sayesinde nerede bulundu
ğunu anlayacağına. hükmetti. Hemen 
yalıya. koştu. Fakat orada, bir rnek· 
tup bulacağını Umit ederl~cn sevgi-
1 isi Ca.videyi. buldu. 

Cavide, hakikaten hayatına niha· 
yet vermiye te9ebbils etmiftl. Sa· 
bahleyin depoya. giderken yolunu de· 
ğiştirmiş, Paşalimanına. gitmişti. 

Geçen pazar günU burada, deniz 
kenarında Sacitle ne A9ıkane, ne U· 

nutulmaz saatler geçirmişlerdi. Bu
rada, en evvel bütün metanetini 
kay'bederek ağtamıya başlamıştı. Ah 
Yarabbi! Sacitten ayrılmak ne güç 
şeydi! 

Nihayet, bUtlln yeis ve lkıbelini 

düşünürken kendini kaybetti. Sen
deliyerek denize d~tü. 

Fakat, bu biçarenin denize dUşt.U· 
ğtl, biraz ilerdekl yaWardan birinin 
nhtın11 üzerinden görülmüştti. Bunu 
gören de Sacidin babası Rauf İşbilir 
idi. Bir zavallmm hayatının tehlike
de olduğunu gören bu yUksek ruhlu 
adam hemen denize atıldı ve yüzmek 
teki mahareti sayesinde genç kızın 
yanma. yakla.ııtı. Hayli uğra.ııtıkta.n 

!'lonra onu, mubak.kak bir ölümden 
kurtardı. Bir doktor çafırdı. İşte, bir 
tesadüf sayesinde genç kızın hayatı 
kurtulmuştu ve zengin tütün 'tücca. 
rıntn yalısında. bulunuyordu. Sacit, 
bunu görür görmez sevincinden don. 
muş, kalmıştı. 

* Artık, ne şairane, ne hazin, ne mu 
e,,ssir bir manzara husule geldiğini 

tasvire hacet yok değil mi? 
Rauf !fbllir, hakikati anlayınca 

hayrette kaldı. Bu ne garip, ne ha
rikulA.de bir tesadüf olmu~u. Saci
din annesi de şaşırmıştı. O da, oğ
lunun bu kızla evlenıncsinl istemez
ken, artık hiçbir şey ~öylemiyordu. 
Bu işte öyle hayrete değer bir mıı.
nevt hikmet vardı ki ... 

Sacit. en samlmt bir tavırla baba
sına yalvardı: 

- Baba .. ~tademkl onu sen kur· 
tardın. Onu mesut etmek te sana dü
şer. df:'di. 

Rauf İşbilir düşündü. Tereddüt e
diyordu. Nihayet, muvafakatten ba~ 
ka çttrc olmadığına htikmetti, cevap 
verdi: 

Doğru, hakkın var, oğlum, 
dedi. lkintz de mesut olunuz! 

'Fuad Samih 
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rl l •SPOR •· \ ______________________________________ _,,, 
Devlet Şu rasında Bir Spor Davası 

lzmirde Bir Hakemin Verdiği Rapor, Doğansporu 
Böyle Bir Dava Açmıya Mecbur Etmiş 

lzmir hakcmlcrilc lzmirdc maç meye Al'tay ve- Altmordunun gir. 
yapmanın imk.in-srı::lığ-ını ve bu ,....--~.,-.,.,.------.---.. n)esi matlup old.uğu için düşün-
i:mki.nsızhk.lar1 doğuran seıbcplcri f ''W' ı müşlrr ta)ınrnı,lar ve şu formülü 
bundan evvetki yazımda yine ~u bulmtJ~lar. 
sütunlarda hadiselerle tebarüz et- Maç hakemi §Öyle bir rapor 
tirmi~tim. vcrmi~ ve demi~ ki: cMaç §U ne-

lz.m.ir foebolunu olduğu kadar tice ile Doğan~or lehine netice· 
İzmire giden diğer takımları da 1endi. Fakat !her iki takım oyun-
bu dertten kurtarmak yani hariç- culannın ·sahadaki sami·mi konuş.-
ten gldeceık ta'kımlara hak ede- malarından mü.sa.bakanın. danışık .. 
cekleri neticeyi alabilecek tarzda ıı olduğunu aczxlim. 
maç yapmak im1kanını vermek H·a:kemin bu raporu üzerine lz-
i<;in Beden Tcrbiyeoi Genci Di- mir sı><>< tc~kilah hem Doğanspo· 
rektörlüğün.ün esaslı tedbirler al- ru ve hem od~ raki.p bakımı danı-
m""1 lazımdır. şıklı maç ya.pt•klarından dolayı 

Bundan iki üç sene evvel, çok nu:k.men mağlup et:mi§ler. V c bu 
Yerinde bir kararla, milli küme ~ ~urel'}e istenilen olmuş. Altayla 
maçlarında. hakemlere de deplô.s. • Altınordunun ınılli kümeye gir· 
man yaptırılıyor: Jzrmirle lstanbui meler.i temin edümi~ 
arasındaki mü~a.ha·kaları Ankara. •Bu vaziyet karşısında. Doğan-
lı, Ankara - lstanbul karşılaşma- sp-0r klübü .doğrudan doğruya 
)arını Jzmirli, Ankara - Jı:mir maç ~Ürayı Devlete mıüracaatla dav~ 
larını da lstanbullu hakemler ;da. o.Kame etmiştir. Beden Tcrbiycsı 
re ediyıordu. Son senelerde her ucncl Dırcktörlij.ğü te1>kilata men 
nedense bu şekilden sarfınazar ınrp bir te~eıkk_ülün davasına ŞU.-
edildi. ~~aı ~'. rayı Devletin bakatllJ.yacağını ıle .. 

.Bugünkü şerait dahilinde iz- ri &ÜtımW..c de, Devlet Şurası, 
mirde maç yapmanın im•kansızlı- Hakemlerimizden Şazi Te-zcan Beden T~rbiyesi Genci Direktör. 
ğı artık bütün açıklığile meydan· yüzünden doğan öyle hadiseler lüğü devlctlcfmiıı bir tc~'k.ilat ol
dadır. Goc;cn y~wnda h:mirdc dinledik ilci, bunla.n duyunca hay- duğundan bu davaya d1l bakabi· 
hakem derdinin halli için Fcdc- ret ettik. Çünkü bunlar ha_._la· lcccğın.i resmen bildırmi§tir ve 
rasyon ba~kan ve asbat:kanından nın bir türlü kabul etm'iyeceği a- bugün bu mesele Şô:rayı Uevlette 
değil, Beden Terbiyesi Genci DL kılları durduraca.k hadiselerdi. tclkık cdılm.,ı<tedir. 
rektörünün şahsından bir hareket Bunlardan bir tanesi de öy]e Bunun gi:bi daha bir çok hU.di~ 
beklediğimizi yazmı~t~m. bir mesele doğurmuş 'ki, bugün &eler dinledtk.. C....ôrüıüyor ki, k-

Foderasyon ba~kanile asba§k&- ŞU:rayı Devlete intikal etmiş bu- mir spor idarecileri fena bir va~ 
nı İzmir futtbolunun başında ve lunuyor. ziyete dü~Jnü!}ltür. Genel Direk
içinde senelerce bulunmuşlardır. İzmirliler, lrn1ir hatta memle~ törlüğün bu işi düzeltm.ek için 
Bu iki zat, futlbolun ve idarccili- ket futıbolunu Altay, Altmordu esaslı tedbirler almaoı bir zaruret 
ğin hu şehirde tohumlarını atan- mesele43i ·olarak k·abul etmekte ve I "1lu omu .. r. 
larm başımla gelmelcıtedirlcr. İşin bu işi daima bu zaviyeden gör· Evvela yapılacak iş milli küme 
içyÜ'zünü bildikleri ve düzeltmek mc.ktcdirlcr. maçlarında hakcımlcrc deplasman 
)"oluna gitrmedikleri için onların İzmir Hk maçlarında Doğan~ yaptırmaktır. Bu suretle klüplere 
yapaoaıkları hareketlerin faydasız spor, b'r takımla yapacağı karşı· nonnal şartlar altında maç yap· 
olacağm1 pekala bildiğhniz için· l~şınayı kazandığı takdirde milli mak imkanı vcrile-cck ve klüplcr 
dir ki, bu hareketi onlardan değil kümeye giriyormuş. Ve nitekim 
Beden Terbiyesi Genel Dircktö- bu maçı da açık bir farkla ve ll'a-
ründcn h<:klcdik. libiyctlc neticclcndinn!ş. 

İZ'J'nird;e, yİne oranın ha'kemlcri izmir idarecileri için milli kil· 

Beşiktaştaki Kol Ve Bacakların 
Sahibi Feci Bir Cinayete Uğramış 
Bcşlktaşta Şenlik:dedc parkm

da bulunan kol ve bı.cakların ci
nayete kurban giden bir adama 

ait olduğu zabrtanın tahltikatı ne. 
ticesinde anlaşılm:ıştır. 

Halen tahkikata devem olun· 
mıı:ktadır. Şimdilik zan altında 1 

bulunan O..man, Kazım ve Fat· 
manm isticvaplarına devam edil .. 

mektedir. Cinayeti bunların i~lc· 
diği ve parasına tamaan yaptık

ları ve Şcnlikdcdc parkında ci
nayeti işled;klcri söylenmekte ise 
de; parkta kan lekesi görüleme
diğinden cinayetin burada yapıl
dığı hak!kında bir kanaat yoktur. 

Tahkikata Müddeiumumilik ve 
zabıtaca devam edilmektedir. 

Meryem Ana Kandili 
Devrilince Evi Ateş 

Sarmış 

Dün, Tarlaba,ında otura·n Ele. 
ninin evinıde bir yangrn çıkmış· 

tır. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
yangının Meryemana kandilinin 

devrilmesinden çtkhğı anlaşıl

mıftır. Yangın neticesinde evin 

ikinci kaıtı tamamen yanmış ve 
diğer tarafa sirayete meydan ve· 
rilmeden itfaiye tarafından sön
dürüımü,:tür. 

~aluıi cmdlcrlc hareket eden kim
selerin elinden ıkurtulmuş olacak
tır. 

Kemal ONAN 

Erkek Ç ocuk Dayak Yiyince 
Kadın lar d a birbirine 

Girmişler 
Dün bir.inci asliye ceza mah· 

kcemsinde birbirlerile dövii-şmüş 
olan iki ailenin 'muhakemesine 
devam edilmiştir. 

Bundan bir müddet evvel Mus. 

! lafa isminde bir çocuk karşllartn
da oturan Teofoni tarafından dö .. 
vülmü,tür. Mu•tafa gidip, dayak 
yediğini kız karde~i Münevvere 

anlatmış, Münevver de, komşu· 
suna giderek hes.ap sormuş.tur. 

Bunun üzerine hiddetlenen Pepi~ 

na adındaki kadm Münevveri 

merdivenlerden itmiş ve kızın 

kolunun kırılmasına ve bir ey 

hastanede yatmasına sebep ol· 

mu~tur. Hadiseler birbirini takip 
etltiğinden bu sefer Münevverjn 

büyüğü Veysel, Kevser, Münev· 

ver ve A1hmet komşularının evi· 

Umumi Harpte Casusluk 

Alman Siyasi 
Şifre Kitabı 

İngiliz Entellijens 
"'-. 
Bu Servisi 

Geçirdi? Kitabı Nasıl Ele 

I_ Toplayan: ihsan BORAN 
-2-

-·..; " 
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Büyük Harpte Almanların Belçika - Holanda hududu boyun•' 
koydukları tel örgüleri 

Fakat mühendis Szck bu tchdi. 
de aldırış etmedi, kitabı kopyc 
ctmiyc muvaffak oldu. Şimdi i
kinci mühim jş bu kopyclcri İ
tilaf devletlerine verebilmekti, 
Mühendis babasını meseleden ha 
bcrdaT etti. Holanda hududunu 
geçmek çok güçtü. Hudut boyun_ 
da ba'.'lanba§a clc'krrik cereyanlı 
tel ö~l-cri vardı. Szck ilk tcşeb
bwündc hududu gcçmiyc muvaf
fak olamad1. Bunun üzerine Ver .. 
rcric eoka.ğtnda:ki apactıınandan 

taşınarak Madam Gillc isminde 
Brükselli bir vatandaş kadının 
yan•na sığındı .. Buradan De Bok 
adınd'a bir Bcl~ckalıya müracaat 
etti. Bu adam lngiliz En~clliccns 
servis ajanlarındandı. Bu adam 
mühendise -sahte pa.sıaporıt temin 
eUi ve lngiliz binbaşı Oppcn
heim' e verihnek üzere bir mek
tup yazdı. Bu binbaşı La'hcy şch· 
rinde Entellicens Servisjn umu
mi m~e, ili idi. 

Mühcndio Szek 1 2 ağustos 91 5 
gecesi bisikletle yola çıktı. Ya
nrn<la kılavuzluk etmek ve hudu
du geçmesine yardım etmek Ü· 
zere De Bo'k tarafından seçilen 
emniyetli bir arkadaş vardı. 

b o• 
dan haber alamıyan zavallı \· 
her yere başvurdu, o zanıa.n eJ:' 
giliz Entclliccns Servisi b•Ş ~ı 
olan Amiral Hali bile bcdb r 

" baıba!)"a ba~ban savma cevap Bo' 
di. Bedbaht baba, oğlunun ,Al· 
tcrdamdan lngiltcrcyc geçip ·n 
manların şifre kitabı kopY~~e 
kendi elile Entclliccns scr"k'') 
verdiğine ve on-dan sonra 

8 

bolduğuna loanidir. b•I• 
Mühendisin ortadan k•'Y 0ı 

masını düşünürken hatıra iki 11

1
• 

ta geliyor: Almanların intik30~, 
na kurban gitmiştir; fakat bıJ b'' 
pek varjt ola·ma-7.. Zira böyle ,*1 
~ey oleaydı, Almanlar ç•~'"'J, .. 
ihtimalini düşünerek siyası ~ ~· 
yi dcği~irirlerd.i. . Bunu y•~~.ı· 
mışlardır. Veya lngiliz En·k •' 
cen.s servisi mühendis sıc CJı· 
hayatta kalmasını mahzurlıı J,i. 
müştür. Almanlar müheııı,:~t 
Londraya kaçtığını öğ-rendı 0, 
sonra, siyasi fifre kitabını derifl 
değiştirirler, Entellicens ,eri< 
emekleri boşa giderdi. . . lı· 

Zabıtanın su.çlular hakkında 

yapmakta olduğu ta'lıkikat netice
sinde bu cinayetin esrarı meyda

na çıkacaktır. Şimdilik hiç bir 
t&hmin ve fikir yürütülemetmcktc. 

dir. 

Satye Davası, Yine Talik 
Edildi 

Talileri varmış. Almanların 
muhafız karakollarına yakalan
madllar ve hudut boyundaki c· 
lcktrikli td örgülerini gcçmiyc 
muvaffak oldular. Mühcndİ'!ı, 
Szek.in kullandığı bu tahta çcr-

ne girmişlerdir. çevc Zee Bruye. as'keri müzesin-
Bu suretle ka.vga iki aile ara· dedir. 

Harp böyledir: Tcrazın•nf •' 
gözüne vatanın yükst;k nıe 1 ·: • 

lerini, diğer gözüne de bir t1: rıı.I~ 
sanın. hayatını koynnuz. B~ ·ı.I'" 
feda edilcmiyccek kadar ':"; e 
bir kıymeti olabilir ınl? IJ 1\.ı 
sırları, ölümü kendilerinde \ ı 
yan zehirli oklara benzerle•· l~l 
tan ve millet uğrunda c3 sı.ı5d · 
yapmilk, mukaddes biı- v'1z:ı•r 11'' 
İn5an bu vazifeyi üzcr:ne 0 1 sı 
artık ölün1 hatıra gehncı:. it , 
sunduğu eller tarafmdan Y0 ,Iı l 
dilen mühendis Szek, c:a 5 ı.1 1 "' 
tarihinin büyü'k bir kahran13.':._, 

Iarak yaşıyor. Ve daima Y") ,ır 
caktır. Bir düşmanın de"·l;t Jt 
rını vermı.ş, fakat mukabı 1_~ (' 

mit1calat olarak ölümle :alto 

Cesedin bulunup bulunmadığı 
da henüz öğrenilmemi~tir. Zabı· 
tanın ameleler arasında yaptığı 

tahkikat neticesinde bu içucu el
de edilmi~tir. 

Sat~re davasına dün Ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiş, 
binanın sabo alınd·ığı tarihteki 
kıy:mctini takdir edecek ehlivu
kuf henüz raporunu hazırlo.madı. 
ğından muha'keme 26 mayısa ta· 
lik edilmi,<tir. 

29 Nisan önUmUzdekl Salı Akşamı ••• •••, 

S U M E R Sinemasında 
Sinemanın iki büyUk ve mcşlıur Yıldm 

ZARA H 
LE AN DER ve MARİKA 

RÖKK 
tarafından fevka.M.dc bir tarzda yaratılan ve milyonlar& mal olan 

UNUTULMAZ BiR 
BALO GEC ESi 
Süper filminin ilk ira.coi şerefine verilecek GALA llrtl'SAl\!ERESİ için 

yerleriniz şimdiden aldırtlabili~ 
'MUSİKİ ... DANS ... BALET ve SENFONİLER FİLlltl 

sinema. mevsiminin en büyük hfidisesi 

ımıd-a ba~lamış ve birbirlerine 15 ağu.s.toa sabahı, aağ ve sa
küfür, tehdit yollu hareketlerde lim olarak Holandaya gcld'lcr. 
bulunm 1 d Fakat bundan •onrası meçhul kal 

o·· ~ a~ ır. MT i.t D , dı. Mühendisin akıbeti hakkında 
un eo ogos. 1 ar oş, es .. hiçbir şey öğrenitem~di. Bilinen 

pina, Teofani, Kevser, Ahmet, bir nokta varsa o da şudur: 
MünM"Ver ve Mustafanın davası- Mühcndtsin şifre kopyeleri U
na bakılmış ve Müddeiumumi hey'dc Entclliccns servis mümcs. 
iddianamesinde Mu,-tafadan gay.. sili Binba§-1 Oppenhcim vasıtasi

ri bütün suç}uların cezaland·ırıl- le Londraya yetişti11ildi ve lngi

malarını is~emiş:tıir. lizler bu ayed-e Alman Harici-
Bir çocuğun dayak yemesin~ ye Nezaretinin telsiz muhabere· 

den çıkan kavganm suçlulan mü. 

dilmL~tir. ı k 
l,tc bu vakadan anlıyortl b :• 

zamanımtızda devlet sırlarını ıııi' 
saklamak çok güçtür. Ca•0

' .;.n' 
·• e l ne kadar ehemmiyt:t ver116 

azdır. dafaalarıını yapma:k için mühlet !erini açmağa muvaffak oldu. Fa 
istediklerinden muhakeme ba:'ka kat oğlunun haya< ve mematın- BITrt __,/ 

bir güne bırakılmı;lttr. =========================="'':: ,,,..,,,;;,,,,,,,,,,.;,;,,,,,;,,,;;;;,......, ............ ~ 
Çorluda 23 Nisan Bayramı r 

Çorlu, (Husuoi) - 2 3 Nisan 
Milli Hak>miyet günüınüz tanzim 
edilen programına göre içten ko. 
pan bir istc!klc kut!anım1~, bu mü 
nase'bot1e 'bir orta <>kul ve üç ilk 
okulda okuyan bir 9<>k talebe 
giydirilmek suretilc scvindirilmi~ 
!erdir. Mektepler lhi:maye hcycıt
leri bu hususta iyilik eever va
tanda~lard'an da ımua.venet gör· 
mü~lerdir. 

Yaman Babanın D::dikleri: 

HELVA SOHBETİ 
Bu fıkracık çok güzeldir, sabrederek bekleyin 
cBir var imiş, bir yok imiş!• masal bu dinleyin 
Oünün biri açıkgözün biri demiş safdile 
Sende süt var, yağ yapmanın yolu gerek, gel hela 
Fabrikamız çok geniştir, biz yapalım orada 
isteyene biz satalım, peşin para burada 

~·····-······ BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN -----·-····•1'11 
SI NEMASINDA 

Kar istemez, durmaz satar, diyar diyar gezeriz, 
Sütlü yağa, hile katıp satmak glinah biliriz. 
Biraz sonra yine bakmış, un da varıııış elinde 
Ayni halle yine gelmiş, tatlı sözler dilinde TAK S • 

1 M 
Şimdiye kadar görilleo filmJerte ınukay~e 

ASİ 
cdilemiJ ecrk !ilnı 

KAZAK 
meraklı bir 

T Ü R K Ç E S Ö z l Ü 
••••••Ytiı:binlcrce A:;kcrin i~tı~akilt: \'O milyonlar sarfilo çe\Tilen muazzam tarihi film. 

Un da gelip çuval çuval girmiş hemen anbara 
Başlanılmış birer birer çekilnıeğe kantara ... 
Bitmek içiıı masal artık gözlüyorlar şekeri 
Helva kavurup yenıek elbet açıkgözlük eseri.. 
(Baba) sen de geviş getir onlar yerken helvayı 
Boş midene hibe etmiş Allah sana havayı. 

Yaman Baba 
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h,ad 
lstanbul Kadınlan Memleket Müdafaasmda 

Vazife Almak için Faaliyete Geçiyorlar 
t f1 Bd:~·un lnönünün yiı"Tksek dire1cd erı uzerinc lstan'bul kadınları 
I a rnemldket müdafaaıımda üzer
\ıt'r.ne düşen vazifeyi canla ba la 
d 11 ar .. bilmek için geni~ bir şekil_ 
tne kfaalıycte ge9meğe hazırlan-

a. tndırlnr. 
1.} J tanbul kadınlarının ilk faali
tnc:t:ograrnmır1 ana hatlarını çiz_ 
'Ilı. uı:ere evvela ıbir merkez ko
tn ıtC6İ teııeklkül edecektir. Bu ko
~ tenin Bayan Llıdi Kırdar, Ba:n R.eşat Mimaroğlu. Bayan Ha
ta ili.' Ilgaz, Bayan Sıdı'ka Demir
!~. Ba~an Nilüfer Kınık, Bayan -r::i k Sağlamla diğer m'Ünevver 
le a ınlarnmzdan teşekıkül etmesı 
lıV-Vetle muhtemeldir, 

111 
Bu kom"te çal~ma programı· 

it rı ' na hatlarını ç.izere'k faaliyete 
"'a.~k a..erı ~nra bütün kazalarda 
41ı1· aza. komiteleri kunılarn'k fa. 
~et g~~leyoedk ve İstanbul 

Jl~<11rı da .me.mleket: müdafaa_ 
~ Ü2crine dü~en vazifeyi ha
h~ için eUerinıden geleni ya. 

Callard'ır. 

* ~ 
~estr- tüccarlannclan 

~oğanpğ}unun kızı 
Asaf 

Nefise 

Doğanoğlu ile, sigorta komisyon
cusu Mehmet Adil Tezduyar ev· 
lenmişlerdir. 

NAKİLLER: 

Mesleki ve teknik tedrisat da
iresi müdür muavini Bay Nurettin 
Baıytrnen Yüksek tedrisat sube 
müdürlüğün,e,, Ü.niverıüte Fen. Fa. 
kültesi doçentlerind.en Celal Sa
raç Orta tedri-sat ~ube müdürlü
ğüne tayin edilmişlerdir. 

NİŞANLANANLAR : 

Nik'baht Soyakın kızı Nezihe 
Soyakla, avu'kat Emin Dramanın 

oğlu Demir.taş Draman nişanları. 

xnışlardır. 

ÖLENLER: 

Eiki imalatı Harbiye Umum 
Müdürü emekli albay Bay Necmi 
Raci lnel ölmüs, Eyüpte aile kab. 
ristanma gömülmüştür. * Eski Hariciye Tercüme ka
lemi er'kiinmdan Bay Refet Öımer 
T agay ölmü~. Merke.zefeooideki 
aile lka'brisl'anına gömülınü~tür. 

TOPLANTILAR 

Şiıiket?ha,yriye nissedarları Ö· 

nümüı:deki cumartesi günü saba. 
hı fevkalade bir toplantı yapa· 
ca'ldardır. 

Kadın Hekimleri Aylık 
Toplantısı 

Türk Ginekologi ce.miyeti lbu 
ayın toplant::nnı Dr. Ahmet A· 
sım Onurun ba~kanlığı altında 
yaptı. Bu celsede, azalığı teklif 
edilen üç mütehassıs mcslckdaşın 
intihapları yapıldıkıtan sonra. Dr. 
Hadi İhsan Gediz tarafından bir 
(ıgazh kangren .basili intanı) vak. 
ası 'takdim olundu. 

Bu ha•.!!talı:k hakkında yapılan 
münaka§alara: Prof. Kenan Tev. 
fik Sezenel, Prof. Bahaettin L\ıt
fi Varnalı, Dr. Ahmet A~ım O
nur, Dr. Orhan Tahsin, Rr. Hadi 
İhşan Gediz, Dr. Şükrü Fazıl 

İlkel iştirak etti. 

İstanbul Öğretmenleri Yardım 
cemiyetinden: 

Cemiyetimizin, 26 nisan 194 1 
cumartesi günü Eminönü Hnlkevi 
salonunda. toplana'cağı bildirilen, 
yıllık kongresinin İstanbul Kız 
lisesi salonunda yapılacağını sa· 
yın a'I'kada~lara arz ve 1eşrHlerini 
rica ederiz. 

Cocuk Bayramının ikinci Günü 
Memlekette Binlerce Yoksul Çocuk Giydirildi 

ltJt • 11 Çocuk haftasının lklncl gUnU 
\eıı lier kaza ve nahiyede tesblt edlttttf l'ogramlara göre mUsamerl'lcr 
1tre l'I cdılmiş \'C sinemalarda tnlcbc-

verdiği bir müsamere çok muvaffa· 
kcy"ctll geçmiş ve kalabalık bir se
yirci kUUesi bulunmuştur. 

* Ankara, 24 (A.A. l - Hakimiyeti 

dım Sc\'en bayanlar turo.!ındnn bin· 
!erce yoksul çocuğun giydirilmiş ''e 
muhteııc hediyelerle sc,·indlrllmiş ul
duklarını bildirmektedir. Bu meyan
da lzmlr'de c. H. Partisi tarafından tı terbıye\1 filmler gösterilmiştir. 

l1t it okul tnlebelcrınden bir kısmı 
tıı Şehrin muhtelit yerlerinde gezln
~r 
~ e çıknrılmı,tır. Saat l:> de Em!· 
f~li lialkevlnde çocuklara mmı bir 

ı;. C'Ölrterilm{ftlr. 
!'ansız tiyatrosunda çocukların 

milliye ve çocuk bayramı mUnasc- hmir ve Kar.şıyaka'dnkl minimini
betile dUn yurdun her köşesinde ya- !ere içinde UzUm, incir, fındık ve ce
pılmış olan coşkun tezahürata alt \"İZ bulunan altı bin paket dağıtıldı
ba.berler bu güzel yr1 dönUmtl '\'esile· ğı gibi Giref!un'da da 85 y&\TU gly
slle Çocuk Esirgeme Kurumları ne dlrllmi9 ve çok çocuklu 130 aile· 
C. H. Partisi ve HalkeYlcri \C ynr-1 nın de ihtiyaçları temin olunmu~tur. 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
Hissedarlarına Yüzde Yedi Kar Tevzi Edecek 

~nkara, 24 (Telefonla) - memleketimizin umumi vaziyeti safi kar temin edildiği anlaşıl· 
~ h~rtyct Merkez Bankası hulasa edilmiş. ziraat, sanayi ve mı~tır. Bu kar adi ve fev4talade 
te Urnı heyeti saat on ibefte ida· ticaretimiz ve devlet maliyesinde ihtiyat akçelerinin tefrikinden 
•ltı.'llle<:lisi Yeisi Nusretin riyaseti klerın-g vazJyetıerı ve para pıyca· sonra h wedarlara tbeher bisac 
~il.da tl>planmı tır. Bu toplan· sası hakkında ımüomcl malumat için safi yüzde yedi lira temeNÜ 
0 ·11.a lban'lcanın yüz elli bine baliğ verilmiŞtir. bırakacaktır. 
hi.: hiıısesinden 106 bine yakın Bankanın 1940 senesi muame- İdare meclisinin Knellk rapo· 
t11.k eyı temsil eden hissedar işti- latı ha'kıkında tanzim ve mura· runun okunarak kabulünden son-
l\ı ...... ~~İ.şt~r. J9timaa başlanması· ra ban'kanın bu sene müddetler! 

"'•Ut k l kıplarca tadik edilmi~ olan bi- l w ııku ... _ ea ıp idare mec isi raporu hitam bulan iki mürakıp ıgına 
\',;:ım~~r. Bu raporda cihan lançosuna nazaran bu sene za:-· İzzet Sirmenle Vehap Kocamemi 

IJ'etı!e lbu vaziyet karşısında fında 3,645,028 lira 84 kuruşluk seçilmişlerdir. 

~aarif Vekaletinin Lise Talebelerine Tebliği 
'lif Aykara, 24 (A.A.) - Maa· ı sibmiş bulunan talebe. halen bu
~: e'kitliğindcn tebliğ edilmi~ 1undukları mıntakalarda1ci liseler-

i de bu der.sin sözlü imtlhanlarına 
k . - Resmi ve hU'SU.Si liselerin alınacaklardır. 
~rınc · B ·h l · k · t dttı l Ve ikinci sınıf talebolerin- u im'tı an ara gırme · ıs eyen 

~rıl askerlik dersinin sözlü imti- :talebelerden hiç bir veııika aran. 
1'tltı~tırıa girmeden kendi okul- mıyacallctır. Yalnız ıtalebelerin ka. 

an ayrılıp bafka. şehirlere zandıkları notlar fotoğraflı bir 

kağıda yazılarak mensup olduk
ları okullara gönderilecek ve Ve. 
killiğe de malumaıt verilecektir. 

2 - Durumları bu şekilde o
lan ta1ebcler.in imtihana. girmek 
üzere bulundukları yere en yakın 
lise müdürlüklerine hemen mü· 
racaat etmeleri lazımdır. 

Silah Altındaki Köylü. Ailelerine Çabuk 
Toprak Tevzii İşi Tesri Edilecek 

~i~nkara, 24 (Telefonla) - manda adedi fazlalaştmlacak o· 
t~i kE'.:rnluk müdürlü'ğü tevzii a· 
~-t, <>ın:s.y.onlarmı çoğaltmağa 
~ ~"ertni,.tir. Topraksız köylü, 
qİtıı ~aklandıracak olan bu mü

l~cb'büs pek yakın bir zn· 

~i'li Şefimizin 
Resimleri 

.l~~kara, 24 {A.A.) - Bugün 
f,llı-ı~ 'a, Bilecik, Niğdeden aldı· 
lliirıli t.~lgraftar Milli Şef ismet 
llkı~/un imzalarile hediye et· 
tııc:r'k 1 fotoğrafların. bu vilayet 
t\-Jt' ~.l:lerindcki Parti ve Halk· 

ttııı,t~:t şeref mev!küne konul· 
~tı;ı ~unu bildirmd;.tcdir. Bu 
ta ~.._~c:bctle yapılan toplaırtıla
hil.lıt ~~k ctmi~ olan onbinlercc 

~' 1lli~Şef İnönü'ye karşı sar. 
~ltıı b· baglılık ve sevgi duygula_ 
d~~tr .defa daha en içıten teza· 

t, a i.Zhar ve ifade ey·lemişler. 

lan tevzii arazi ~omisyonlan va· 
sıtasile bütün m~mlekete te~mil 

ed'ilecelat.ir. Öğrendiğimize göre 
alınan bu kararlar, bilh assa silah 

Darlan 
(Başı ı incide) / / 

nın mevcud:yetini ve bunların 
Abnanla.ra ve İtalyanlara tes1irnİ
ni kendisinden gizli tuıltuğu iç.İn 
Amiralı şiddetle tenkit etmiştir. 
Bu sebeple Darlan.'ın vaziyeti za. 
yJflı;ırnıŞtır. Mareşalın, Dahiliye, 
l Iariciye nezare~lerini uhdesinde 
bulunduran Darlan'ı değiştirmek 
tasavvurunda hulun~uğu da söy. 
1eniyor. 

cAmerika; Amiral Darlan'm 
aldığı vaziyete hayret etmekte· 
dir. Bfıhaıssa Şimali Afrikada ta. 
kip ettiği hattı hareket hakkında 
izahat istemesi be1denmektedir.> 

- Radyo Gazctcai • 

akında bulunan köylü ailelerine 
verilecek araziye ait muam eleler 
ıüratlc neticelendirile<::ek ve arazi 
taksimQnde silah altı~aki köylü. 
lerimi.ıin a:raz.i ihıtiyaçları herkes_ 
ten evvel kar~lanaca1otıır. 

Bulgarların işgal 
Hareketi 

Bitmek Üzere 
Sofya, 24 (A.A.) - D.N.B.: 

Bul.gar kttaları Mcriçle Struma. a

rasındaki Trakya~, hemen hemen 

kamilen işgal eıtıniıı bulunuyorlar. 

Bulgar krtaları Koavalaya bugün 

girece'kllerdir. 
Makedonyada il!k merhale o-

larak tes'bit edilen yerler İşga~ o
lunmu§tur. Gelecek günlerde Pir. 

lepe, Br.i.tolja ve Resen i~al edi
lecekıtir. 

B. Churchili 
Avam Kamarasında 

«Had iselerin Vahameti Ve 
Saireıi Hakkındaki Niabet 
Ölçümüzü Kaybetmiyelim• 

Dedi 

Londra, 24 (A.A.) - Başvc. 
kil B. Chur~hal bugün Avam ka. 
marasında demi~tir ki: 

«-Avam kamarasının Yakın
şark harp vaziyeti haklkında ya· 
kında bir müzakere istediğini ha. 
ber aldım. Mecli:1, herhangi bir 
müzakerenin vaziyete lbağlı ol
duğunu takdir eder. Böyle bir 
müzakere için 4tat'i zamanın ge· 
lip gelmediğini tayin etmek hü
kumete ait oimak !azını geldiğini 
beyana ictisar ederim,> 

Muhafazakar mebus Souıhley 
«Son hadiselerin vahametinden> 
bahsetlmesi üzerine, B. Churohill 
«:'bu hadiselerin vıahameti ve sa· 
iresi ha~kındaki n~bet ölçümüzii 
kaybetliyelim:ıı> demiş ve afkış
lnnmı!'<ttT. 

T rablusgarp 

Bombardımanı 
(Ba"ı 1 incide) X 

.usi muhabiri bildiriyor: 
f n~iliz Akdeniz filosunun zırh

lı ve hafif ciizütamlarınm 50 da· 
kika içinde İtalyanın Şimali Af· 
rtkıı.daki başlıca limanı olan Trab 
lusgarba nasıl 5 S 3 ton sıkletinde 
obüs at•tıklarını 8eyrettim. 

Pazaııt~İ günü şafakıtan az ev_ 
vel başlıyan bombardıman bu 
haıbin en şiddetli bombardımanı 
olmuştur. Tayyarelerle yapılan 
tarassutların şimdiye kadar teyjt 
ettiği neticeler arasında torpito 
muhriplerinin demirlemesine mah 
8U.9 mahalde bir dü~an torpito 
muhribinin a~ır hasara uğraması 

e beş ticaret vapurunun tama
mile yanmı~ ve batmış bulunma· 
sı vardır. Bunlardan bal)kn diğer 
dört vapura da isabet vaki ol
muş ve bu vapurlar batmıırlır. 

Bom'bındunanın başlıca hedef. 
!erinden birini t~kil eden İs:pan
y.ol rıhtımına 36 sant;metrelik iki 
salvo isabet etmi~tir. Ayni çapta 
topların iki isabeti dahi\ vaki ol· 
duğu zarrnedtlme.ktedir. Bunu 
taktp eden a1ti dakika ıçinde eri 
hafif toplarla depotar ve bürolar 
tahrip edıl-ni§tir. Ele!kıtdk ııantrn. 
lı, bir gar ve bir aikeri iaşe ve 
levazım depo11u hasara uğratı~· 
mı~ır. Ordu umumi karargahı ol
duğu z.nnnedilen büyük bir bina· 
.rıın yıkıldığı görülmü :tür. Bir 
mu:ot deposuna tam isabet vak• 
olması üzerine depo ateş almı~
tır. 

Açık denizde geçirdiğimiz be!} 
gün içinde donanmaya mensup 
pilotlar Cant tipinde iki tayyare 
jlc kıtaat nakline mahsus dört 
büyi.ı"k Alman naWıiye tayyaresi 
düşürmüşlerdir. Büyiı"k bir Dor· 
nier tayyaresi de denize i.nmeğe 
mecbur .edilmil1tir. Bu harekat 
esnaStnda yalnız bir avcı tayyare
si kaY\>ettik. Ne insanca ve ne de 
maddi ba~ka bir zayiatımız yok· 
tur. 

P azar akşamı büyi.ık bir sürat. 
le Trablusgarba doğru yol aldı
ğımız sırada dü~man niyetimiz· 
den tama mile .gafil bulunuyordu. 
Trablusa iki saat bir mesafede 
tayyare dafi toplarının 11iddctle 
ateşe başladığını gördüğüm za
man lngiHz tayyarelerinin hücu
ma geçtiğini anladım. Deniz çok 
sakindi. Hava bomlbardımanı do 
layısile §ehir toz ve duman ,; 
kaplanmış bulunuyıordu. Onunla 
beraber ilk salvomuz ıdlir üze· 
rine büyük bir gürüku ile düşe
rek ortalığı toza, dı.mıana karıt
tırdıb~ sırada büyÜk bir geminin 
limanda demirli bulunduğunu 
görıdük. l!k endaht biitün h arp 
gemilerimizin ateşe baılaımak için 
bekled1kleri bir işaret oldu, 

H edefimizin önünden geçtiği
miz halde gemi hiç kırntldanmı· 
yoy gibi idi. 25 dakika hiç bir 
mukabele görmedfk. Müdafiler, 
ıı~ri aydınlatımak için tayyarele. 
riınizin attığı tenv.ir fişe1derini 
düşürmeğe ça,ı~a1ctan ba~a bir 
§ey yapmıyorlardı. 25 dakika 
sonra iStikarnetimizi d~ğitıtirdiği
miz srrada dü~anm sahil batar
yalan üzerimize ate§ etrneğe baı
ladı. Saat 5,50 ye kadar bütün 
gemilerimiz ateşe <levam etti. 
Bombardımanın bu ikinci kımu 
da 25 dakika. sürdü. Trab1uwn 
bende bırakıtığı son intıba bu 
şehrin ke!!if bir duman ve kum 
perdesi aıtına gömülen büyük bir 
enkaz tabakaııından ibaret kaldı_ 
ğrclır. Duman eütunları arasından 
alevler yükseliyor ve petrol de· 
posu mütemadiyen yanıyordu. 

Filomuz üç bin ikilometrelik 
bir me.mtfeyi katederek büyük bir 
bombardıman batarmağa mu
vaffak olduğunu bir kere daha 
i bat etmi~tir. Bu harekat esna· 

1 Mugunku rıarp 1 

Vaziyeti 
(Times'e Göre) 

Y unanistanda: 

lngiliz 
Havacılığı 
K uvvetleniyor 

Londra, 2'1 ( A .A.) - DUn Lord
lar kamarasında Amerikan tayyare-

Londra, 24 (A.A.) Reu· lerl meselesi g6rUşU!mUştUr. 
ter: 1 Tayyare imalAt nazırı Lord Bea-

Lond ra askeri mahfilleri, İn· 1 verbrook beyanatta bulunmuş \'e bu. 
gili~_.kıtaları.nın. Yunanistanda te-1 nu mUtenkıp meclis sorulacak sual
dafuı movzılerıni tutrna'kta de· ! !ere nazırın daha serbestçe cevap 
vam ettikierini bildirmektedir. vermesini temin etmek Uzere hafi 
Jngiliz a-ol cenahının çevrildiği bir celse akdetmiştir. 
ve yahut yarıldığı hakkındaki §a- Lord Bcaverbrok demiştir ki: 
yia, tamamile asrlsızdır. Yunan· Son gUnlerde Amerlka da 95 tay-
lıların İtalyanlara değil fakat Al- yare, 355 tonluk motör aksamı n 
manlara teslim olmaaının mani· 326 motör teslim etmiştlr. Ameorlka
darlığı tebarüz ettirilmektedir. nın tayyare teslimatı stıratle art
Londrada Alman'l arın Limni n· maktadır. Bu teslimat te;;rlnlevvel
dasını almıt- olmaları çok şüpholi denberi hava yolu ile yapılmıştır. 
gözükmekltedir. . 

1 Elen Başvekili 
Mil.etine Diyor ki : 

«Bu İmtihandan Calip Ve 
Cenitlemİf O larak 

ÇıkacağıZ» 
Atlna, 24 (A.A.) - Yeni ba~ekll 

Sunderos, Elen milletine lutaben 
nşagıdakl mesajı neşretmiştir. Bu 
mesajda czcUmlo şöyle denilmekte· 
dlr: 

c:Milletın yapmakta olduğu bUyUl 
mUcadelenin yUksek sembolU, kahra· 
man krnlla beraber, Glridc hareket 
cttiğtm bu elim, fakat aynı zaman
da bu derece yüksek dakikada şunu 
bildirmek ihtiyacını duyuyorum k i, 
yenllmez, Elen ruhunu bu derece tam 
surette gösteren \'C hepimizin müs
tevlilere mutavaat etmemek kaU az. 
mlmizi bildirerek bu ıılyas1 ve milli 
hareketten hakikaten gurur duy-

Libyad a: M •• k maktayım. utare e Sıkı durunuz. 
Tobruk'taki Avustralya kıta· Yeni bU~Uk Yunanistanrn kurul· 

hırı bazı huruçlar ya.pmı~lardır. (~ı J incide) ** masmı mucip olacak mane\-1 kazanç-
Bir gece içinde asgari üç huruç zalanmıştır. lnn bu sureUe tonlıyacağtz. Şerefle· 
yapılmı.ş.tır. Fa'kat lngiliz kıtaları Daha ewel, 22 nisanda L:ırisa n rinl muhafaza eden ve dostlarına 
tarafından bu tarzda hücumlar Yanya'da iptidai görüşmeler yapıl- karşı taahhUtlcrlne hUrmet eden 
yaptldığından dolayı, İngiliz or· mı' bulunuyordu. mfllcUer, mentaatlerl hesabına hak-
dularının Ubyada yeni bir ilerle. Yunan T.ab.liii lnr kazanırlar. 
me yeptığı sanılmamalıdır. Atına, 24 (A.A.) - Yunan ba.ş· Blzlm haklanmız. kanla yazılmış-

Gencral Blamey'in Ortaşark kumandanlığının dUn akşam neşret- tır. Fcdaktırlıklnr ve en bUyilk 'kah· 
ba~umandan muavinliğine tayi- tiğl 181 numaralı tebliğ: ramanlıklarla kendisini göstermiştir. 
nile aliı.kadar olarak, muhtel if Yugoslav cephes1ntn beklenmedik Emin olunuz ki milli günUn parlak 
lngiliz cepheleri arasındaki bü- lnhlliUi, Alman kuvvetlerinin :Ma- gUneşl, doğmakta geclkmiyecek ve 
)"iik mesafeler dolayısile General nastır yaylasında seri ilerleyişi, bu- o gtln Llenizmin en bUyilk gtlnU 
\Vavell'in, kendisi uzak cepheler. nun neticesi olarak Yugoslav ordu- olacaktır. 
de iken büyü'k kararlar alabile· su lle lrlibatmıızın kesilmesi ve Ar· 
cek bir muavinin lüzumunu hisset navııtlukta. bulunan krtalarnmzın 
mi.ş olmasının pek tabii olduğu erkadan tehdit edılmesl kuvv~leri
tebariiz ettirilm~kte'dir. l mlzln tuttuğu hattı tamamlyle boz-

Generat \Vilson, Yunanistan- muş vo geniş ve sert bir çekilme 
daki harekatı idarede devam ey. yapmaklığımm icap ettirml.ştir. 
liyecclctir. Alman motörlU vasıtrunrımn Ma-

Şarki A fTikada ı . 
Şar1ki Afdkadaki vaziyet hak· 

kında, Dük d'Aosta'nın Ceneral 
Cunningham'a bir mümessil gön. 
dermesinin ne gibi şerait içinde 
vukua geldiği bugün anlaşılrnı§· 
tır: 15 nisanda, mümessil, Gene_ 
rul Cunningham'ı 1;Örmek ıçın 
Hnrtuma gelmiş ve tam bir tes· 
linıiyet üzerinde ısrar eden b!r 
mesaj almı tır. 1 7 nisanda, ınÜ· 
meS"Sil yeniden ehemmiyeti do
layısile Ramaya gönderileceğin· 
den şartların tahriren bildirilme
sini iste: .ııiştfr. ltalyan mümessili. 
ne, Romaya gönderilmek üzere 
ibir mesaj verilm~tir. 

Paristeki Tal ebe
lerimiz Geliyorlar 
Berlin, 24 (AA.) - Paristen 

gelen Türk talebeleri Berline var
mışlardır. Türk talebeleri çar-

faınıba ak,amı Köstence yolile 
!.'tanbula hareket edoce.klerdir. 

Balkan 

Hareketinin 
Neticeleri 

(Ba.,ı ı lndde) -
giltereden de asker ve motörlü 
kuvvet gönderildiğini farzet
mek caizdir. Cebelüttarık'a bir
biri arkasına iki filo geldiği 
hakkındaki haberler bunu zan
nettirdiği gibi Trablusgarba ya
pılan deniz hü~umundan mak
sat, düşman kuvvetlerini meş
gul etmek. bu sırada naklive 
kafilelerini Mısır'a aşırmak ol
duğu tahmin edilebilir. Nitekim 
İtalyan donanması <.ta Mataban 
muharebesile ayni yolda. bir 
perde çekmiş. Alman kıtaları
nın geçmesini mümkün kıl
mıştı. 

Balkan hareketinin Almanya 
için bilançosu yapılırsa istikla
line aşık bir millete hücumun 
Almanlara çok pahalıya mal 
olduğu görülür. Almanlar. kü
çük bir milletin bir kısım kuv
vetlerile elde ettiği neticeye 
kıyas suretile de, mesela bize 
yapılacak bir tecavüzün bedeli
ni kolayca hesap edebilirler. 

Milli şeref ve namusu sonuna 
kadar müdafaa ettikten sonra 
işgal altına düşen komşu ve 
dost Yunan milletinin elemine 
candan iştirak ederiz. Bu ele
min muvakkat olduğuna ve bU
tUn dünva için emniyet. hak, 
tam istiklal ve hakiki sulh gü
nünün uzak olmadığına sarsıl
maz imanımız vardır. 

Ahm~t E,.,:., YALMAN 
Si2!!!! 

tunda gemilerimiz düşman tayya. 
ı-e1erinc karşı bir mermi 'bile en
daht etmcğc ihtiyaç hiısethıemiş
lerdir. :Bu da donanma tayyare
lerinin dütnıanın bir hava hüeıu
mu hazırlamasına meydan vermi
yecck §ekilde dütman tayyarele
rini yakalarnağa muvaffak olduk. 
larını gösterir. 

nastn"dan cenuba doğru yaptıkları 

seri ileri hareketi ve Arnıı.vuUuk 

cephemizin sol cenahının baş1ıca ri
cal yolunun kapatılması burada bu
lunan kun·etıerlmizl dağlık mınta
kayn tovcccUh etmcğe mecbur etmiş 
ve bu mıntııknda çekilme hareketi ve 
la.şenin temini meşkfik bir hal almış
tır. 

Eplr'de bulunan ordumuzun son 
dakikaya kadar iki misli İtalyan 

kuv,•etınc muzafferane karşı koyan 
başlıca ku\'vetlerl de umumi çekil· 
me hareketine iştirak etmişlerdir. 

Bu hareket: İtalyan kuvveUerlnln 
amıdane hUcumuna rağmen intizam 
içinde tahakkuk ettlrilmlşUr. KU\'· 
vetıedmlz bir çok defa mukabil hU· 
cumlar yapmışlar ve hattA dilşman
dan esir bile almışlardır. 
Diğer tarnrtan iz'aç edllmckalzln 

rleat etmekte olan kıta.atımızı ve 
gerimiz! vuran Mihverin bol hava 
kuvveUerl Arnavutluk cephesindeki 
Yunan kuvvetlerinin gayri mUsavl 
Alman ve İtalyan kuvvctlerille karşı 
mUcadeleye devamını gUçleştirml• ve 
20 nisan akşamı yukarda zikredilen 
kuvvetlerimizin Alman kuvvetlerine. 
teslimini intaç etmiştir. 

A lman Tebliği 
Berlin, 24 (A • .A.) - Alman ordu

hırı başkumandanlığının tebliği, Yu
nan Eplr ordusunun teslimini bildi· 
ren dUnkU hususi tebliğ'ini tekrnr et. 
tikten sonra, .ş8yle dc\·nm eylemek
tedir: 

Teslim, bir taraftan mUttef'ik baş 
kumandanlıkları ve diğer tarattan 
Yunan ordu kumandanı arasında Se
ltınlktc aktedilmlştir. 

İngiliz dUmdarln.rt ile yapılan çnr
pııımalarda, arazi vaziyeti dolayısilc 
hususi avantajı olan Tcrmopil mev
ziine glrmeğc muvaffak olunmuştur. 
ı.aıisa ile Lamia arasında 30 İngi· 
Uz tankı alınmıştır. 

ltalyan Tebliği 
Roma, 24 ( A.A.) - ltal~·an ordu

ları umumi kararg{ihının 325 numa
ralı tebliği: 

Yunan araziırindckl ileri hareketl, 
dUn saat ıs e kadar durmadan de· 
vam etmiştir. Saat ıs de 9 uncu ve 
11 inci ordular cephesinde muha&e· 
mat durmuştur. 

Bu son gtlnlerdekl muharebeler 
esnasmda tahminen bizden 6000 kişi 
hali' harici kalmıştır ki bunlarm ara 
sında ö!U ve yaralı 400 zabit vardır. 

Yah.ncı Gazeteciler Hitler Ve 
M uaaolini Haldunda MalUınat 

V eremiyecekler 
Berlln, 24 (A.A.) - Bir hususi 

muhabir bildiriyor: 
Eplr ordusunun teslim oluşunu 

ltnlyanlar Almanlardan 12 saat ev
vel haber vermişlerdir. Bununla be· 
ra.bcr İtalyanlann Yunan cephesini 
hiçbir zaman ~·armağa. muvaffak 
olamadıkları ve Epir ordusunun yap. 
tığı ricalin yalnız Alman ileri hare
ketinden doğan sevkulceyş vaziyetin 
icabı olduğu kaydedilmektedir, ayni 
mUddet içinde Alman ileri hareketi 
İtalyan !lerl hareketinden on bir de
ta. serl olmuştur. 

Resmen blldlrfldlflne gClre Alman. 
yada. ve 1tnlyada bulunan yaba:ıcı 
gazeteciler B. Mussolinl ve B. Hit
ler hakkında malOmat \'crmfyeeek
lerl gibi Alman ve llnlyan hariciye 
nazırları ve bunların ynbaneı devlet 
adamları ne yapacaktan mUldkatlar 
hakkında da malllmat Yermlyccek· 
!erdir. 

Habeşistan da 
Des$İe Zorlandı, Maji ltıal 

Edileli 
Nairobi, 24 (A.A.) -T~hlığ: 
Kıtelanmız DeBSie mıntakı;.!'ın_ 

da düşmanın ileri müdafaasını 
zgılamı.tır. Oii§man rlcat etmck
ted;r. 

Neghclü mıntekasından daha 
garpta. kıtalarımız Merille kabi
le1crinin mC'l'kezi olan Maji'yi iş
gal etmişl~rdir. 

Tobrukta 1500 Esir Alındı 
Kahire, 24 (A.A.) - lngilizler ha. 

len, Sollum ve Tobruk mıntakaların
da mahalU taarruz. hareketlerinde 
ilk teşebbUsU ele almış bulurunıı.kta· 
dır. Bu salı gecesi hurucu )'apılan 
bir çok huruçların en f!onuncusudur. 

Kuvvetli Bir lngiliz 
Filosu Cebelitarıkta 

V.idhy. 24 (A.A.) - Fransız 
a;ansmın Pl~esiras·dan öircndi
ğine :göre, Ark Royal tayyare ge. 
miırilc Renaw.n znı.hlısı, 5 dctıtro
yer, 3 denizaltı ve 2 toırpıl na1cli • 
ye gemisi Ce'belitartk·a gelmi§tir. 

Hava Kurumuna 
Yardım 

An'kara, 24 (A.A.) - T ürk 
Hava Kurumuna yapılmakta o
lan yardımlar iha'kkmda bugün 
bize verilen malumata göre A· 
zıg' da Taşo llyas 'kuruma 300, 
Karakin Kostan 250, tüccar Mev· 
kud Benlfcn, Sad& Saf lk~er yüz, 
tüccar Mehmet İşeg 125, kundu
racı Zıülfükar Ak!ku!f, Bey:zar Nal
lar, Ve'ron Nallar, :tücca.r Mu
hittin Sabuncu, Hilmi Pamukçu, 
Bayram Yalçın, Hüseyin Dinç, 
Sül~)1man Tecimer, Tahir Metin, 
lbrahim Aşlan, Şerif Kömürcü 
yüzer, tüccar Civan Metin 75, Ke 
mal Zırhlı. kahveci Rıfkı ve Sab
ri. AlbdülmeJih, 1hsan Turan elli. 
!'er ve diğer bir lkıeım vatanda§· 
lar da ye'kunu 390 ~irayı bulan 
teberruda bulunmu~lardır. Emir
dağda Dağn~k köyünden hacı 1.
mail de kuruma 100 lira ver~
tir. 

T okatta lametpqa İlkokulu 
Tokat, 24 (A.A.) - Tokat merke-

zinde yeniden ya.pılncak lsmetpaşa 
ilk olmlunun temel atma. merasimi 
bugtln yapılmıştır. 
........................... 

20SeriTorpido 
(Başı ı lnclde) ıts= 

mal edilmek üzere olduğu Te 
şimdı toplarının ycrlc~irilmeeiıte 
ba~andığı bildititme'ktcdir. Bu 
zırhlı cBeşinci George> tipinddti 
yeni lngiliz har-p gemilerinin ikin.. 
cisin.i teşkil e~:nell;te olup pek ya+ 
'kmda serviıe girecektir. Bctinci 
George bundan bir müldtlet ev· 
vel Lord Halifaks'ı Amerikaya 
götütmü tü. Prell8 of \Vales 1939 
da denize indirilmiş ve o zaman_ 
danl\:)eri in aa ının bitirilmesine 
ve teçhizatının tamamlanmasına 
çalışclmı!!tır. Yeni zırhlı 35,000 
tonlukltur. 33,6 1ılk 1 O tane topu 
vardır. Bu toplar yeni bir modele 
göre imal edilmiş olup eski !İp 
36 tık toplara nazaran daha mü
essir ateşli ve daha uzun menzil· 
lidirler. Bundan ba~a yeniden 
daha küçuk çapta 16 topla mü
teaddit tayyare defi topu vardır.! 
Sürati 30 milden fazladır. 
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Şişli Halkevinde 23 .Nisan 
1 Küıs ü k Sermyaeli Kasaplar 

Bugünkü Et Narhından 
Ş ikayetcsi 

Fiyat Mürakabe ko mt&yonu 
tarafından etlere konulan yeni 
narhın, işleri münhasıran p era-

.. . . . . .. . kende iş yaıpmaklta olan küçük 
Cülm'hurıyet Halk Partısı v_e I nıden dort ç_?cuk h_ahçesırun da-1 sermayeli kasapları. hiç te meın

Yıok~l ~~~lara yar~ı~ cemı· Iha açıUma t~r~nlerı kutlanacak- nun bırak-madığı haber alınmış
y~tlcrı lbırlıgı a_dına Şışlı Halke- l tır. Deme~ kı, lstanbulun her ta-ıtır. Bunlar. toptancıhmn kend ile. 
v1 Reısı Muallım Ahmet Halıt rafında hır kaç sene sonra ço- rine narh fiyatile satış yapmak 

Bayramı Merasimi 

Ya.,aroğl~. su_~ları söylemi tır: cuk bahçesi ol~ıynn bi~ semt kal- ımkanını seibedecek bir fiyatla 
cSe"\gılı Turk çocukları, mıyacaktır. Boylece sızın sıhha- mal verdiklerini iddia etmekte ve 
c:Bugün 2 3 Nisan çocuk ba\ · tınız.i. cğlencenızı düşünen bu- son ltc.t'krklerden evvel karaman 

rarnıd~'.· Şu ~ak kcıda ~~rdun~u yük:erinız. ilk okullara giden ve etinin azami fiyatı 70 kuruş 0 \. 

z.un dor buc gınd. kı bu tun .!·1ık yardıma m~h~_aç ~lan a_rkada;'!la- duğu sıralarda, toptancıların bu 
-;<>cukları sızın g hı bu bu,> ı.:.k rınızı da duşunmu~lerdır. Nıte- eti kcndilerıne 65 kuruşa veııme. 
bayram1 sevınçle kutla mai.' • kim onlardan 10444 çocuğa par \erini misal olaralk göstcrmekıte
dırlar. Bayramınız., sizin içın de. tımizin teşkil ettiğı j,k okullarda- ı <lirler. 
butl.İn yurltaki kardeşlerinız .çin' ki yoksul çocukıa.a yardım ce· p k d ·ı d b" k 
d k 1 J 

• 1 . b" ı·v b" · d era en ec.ı er en ır ·ısmı, 
e ut u o sun. mıyet erı ır ıgı ır sene ıçın e 1 b '- l I A . k1 880 l 2 r 1 k b d ti bu- toptancı arın u Şe'll.I sallŞ arını 
CBZl~z çocu ark, 2 3 N" 1 ıra lö .• r .. yadr kım a . ort:bas etmclk, herhangi bir şe-
c ı ı) orsunuz ·ı. ıscın, unmuc:tur. numuz. e ı sene ı· k.ld 1 h 1 ·· r· k il . . b d 2 1 . d . k d ·ı e yapı masını mu teme gor-

ul r.. mı betı~ın M~lnl' ah~ k~a"? çın 1 ahad gehnış ml • yas;a byarl ım dükleri bir cürmü meşhudu önlc-
yı once ugun ı ı ı a ım )' etı- esas an a az.ır anmaga tı.s an- k · · 1\.1 . b h d 1 

k 
v C h · . Ç k ~- 1 k mc ıçın ı~ ez. a a a para aı -

ne avu .. tugu ve um urı) !'tın mı~tır. o umarız 11.ı, ge ece •.. k" d"k\ · · ·· ı k 

1
. · k d v b h . B d .. . b" k h ma;c ... an çe ·ın ı erını soy eme -

teme mı ur ugu ır tarı tır. u yıl yar ~m gormıyen ır te mu ı t r· 1 d f 1 · · k ·· · k 1 k . • c ve muayyen ıyat· ar an az a 
sebeple <:'hemmı) ctı ço buyuk- taç arkadaşınız a mıyaca 'c pa a 1 l v f t 
tur. Bug:ın hem mi ıi hakimiye: onların sevinci\e de hepiniz se- l r akma arına ragmd ekn\ . a. urda-. . d arı no sanına ver ı erını e 
bayramı. hem de çocuk hayra- vınmış olacaksınız ır. ·ı · ·· .. ıL d" I •• •• v d d - ı en surmC'l\ltc ır er. 
mıdır. Butun bunları dog_ru ~n og- K .. .. • 

cHepiniz At turkun gençlığe ruya Türk Cüm'hurıyetıne ve asapların bUl,\Jnku şikayet-

Unutmay ~nız ki : 
Bir dişin çıkarılması, sıhhatin 

temel taşlarından birinin 
çıkanlması demektir 

Su akıbetle karşılaşmadan evvel 
diılerinize itina ederek hergün 
temizliyerek anların çürümeme· 

aıne, bozulmamasına ihtimam 
etmek !lizımdır. 

hıtabe ını bı:ırsinız. Ebedi Şefi- Partjmizc borçluyuz. B~_şı~ızda 1 !eri bilhassa yeni tayin olunan 
nız bu hıt hında dı) or ki: Mılli Şefimiz Bü.yi.ik lnonu ol- ı narhın kendilerinden eskisinden 

cEy f ürk gencı Cumhuri> etı dukça milletimiz.in her gün daha daha fazla zarara maruz lbıraka-
snna emanet edıyorum. • mesut, daha balitiyar günler ge- v ·· "nd l kt d RADYOLIN ---------------------------------------------------------------------------............ -

Devlet Demiryollan İliıılan 1 Ll ! k • v b l • v• . h • d" cagı Uz.en C top anma a ır. 
«c aK. aten, sıı.ın aga ey crı- çırccegı şup esız. ır. 

n iz o.an gençler. bugun Türk Burada, bize, sulh ve sükun 
Cümhur) ct.nın bırcr bC'kcJsıdır içinde ya§<ttan •Bü~'Ü~ Çümhurr~- 1 Şi keti 
lcr. Bu ağabeyleriniz diıniın ço- isımiz ve Milli Şefımız ismet lno. r 
cukları ,di er, siz de yarının nüne ve onun yüce hükumctile 
gençicri ve bu>- uklerı ol"caksını:r.. değişmez baŞkanı olduğu Cüm
Bir gün bu vaz.ıfe nöbeti sizin de huriyet l lalk Partisine sevgi ve 
elinıze geçecektir, o şerefli gün saygılarımızı tekrarlarken hudut-
sizin iç n de uzak değildir. \arımızı arslan gibi be.kliyen tunç 

cSevgıli yavrular, çehre~i knhramnn askerleriımizc 
cYurdumuzun her köşesinde de minnet ve şukran borçlarımı

olduğu g;.bi güze: İstanbulumuz- zı unu~mama\ıyız. 
da da çocuklnrımızn bu) uk kıy- Başımızdaki İnönü. sınırları
mct verilmektedir. Bugtln değer- mızdaki kahraman Mehmetçik 
li valimız •ve belediyemizin bü- ve kar ımızdnkı Türk çocuğu ... 
yük himmetlerile lstanbulda ye- Sen bin yaşa.~ 

Hayriye Hissedarları 
Toplanıyor 

Dit macunile sabah, öğle ve 

aktam her yem ekten &onra günde 

3 defa fırçalanan dişler daima 

sağlam ve temiz kalır 

Daima Radyolin 

ı? DOBTO 
118BBOBONÜ 
Emin6nil N\met Abla g1.t)elı1 
on\indeki snuayeı:ı.ehanesi:Dde 
h er gün b.aSta1a.rt kabul eder. 

Tel. J.il3l 

,I __ _._. ................. --~ 
iyi ve güzal tıraş 
olmak ist3rseniz : 

1 

. POKER 

Muhammen bedeli (8197} lira. olan 21 kalem muhtelif ebatta arn· 
buva.tmanlı dökme boru ve teferruatı flançlı dökme boru ve çelik çelt· 

me fren hava sevk borusu ve tcfcITUatında.n mUrekkep malzeı1le 
(8.5.941) perşembe günü saat (11) on birde Haydarpaşa.da gar binaSI 

dahilindeki komisyon tarafından taahhUdUnU ifa edemiyen mUteahlıidl 
nam ve hesabına pazarlık usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenleıin (1229) Ura (55) kunışluk katı temıııat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık gthrll saatine kadar 

komisyona. mUracaatlan lCı.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılma.ki.il. 
dır. (3152) 

Edirnede Milli Hakimiye Bayramı 

Merasimle Kutlandı 

Şirketihayr iye hissedarları, Ö· 
nümüzdeki cu martesi günü saba
hı fevkalade olarak bir toplan tı 
yapacaklardır. Haber aldığımıza 
göre bu toplantıda, şi$.ct nizam
namesinin 9, 16, 1 7, 26 ve 30 un 
cu maddelerinin tadili halk kında
ki idare meclisi teklifi müzak ere 
olunacaktır. Şirket nizamn amesi 
;ok eski zamanlarda tanz.im edil
miş bulunduğu için otad i\ı teklif 
olunan bu maddeler, elyevm mer. 
iyettc bulunan medeni ve ticaret 
kanunlarının hiı"'kümle.dne uyma_ 
ma!kıta ve şirket bu yüzden bazı 
ımi~-üHcrc ma1uı.: bulunrnakta
dıT. idare meclisi, bu madöeler in 
bugtinkii kanuni mevzuata uya
cak bir §ekil de tadilini i>Stemiştir. 

KER ,!.:~~l~1~~J~!~~~IZ ~-------------------------. Hrldre camıaurlgaU \'e her yerde POKER tıra.ş 
bıçakları isteyiniz. 

Küçük Haberle.r: 
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden: 

Edimede nakil beyannamelerinin tasnifi, (köıede Seferberlik • 
m üd ürü B ay Şevket) 

Edime. (Vatan) - Büyük taşıdığı manayı te'barıi:k ettiren 
Miltet Medısinin ıkü~dı yıldönü. kıyımeıtli sözleri takip etmiştir. 
m une rastlıyan bugün şehrimiz- Jtf 
d e de halkevlcrinin tertip ettiği Edirne (Vatan) - Anadolu-
Pro.,.rarn d:ıhilindc mc:raWI1\e kut )ra gitmelk istiycnlerin, hükume
landı. tin tayın ettıği mınt:ıkalar dahi-

Ayni zamanda çocuk bayramı !inde arzu ett.klcri yerlere mec
vc çocuk haftasının baslangıcı o- cancn sev3.edilmdcri için mcr
lan !bugünün tesit merasimi de kezde polis kara1'o\larına, miil
halkevi salonu önünde yapıld\. haka1.ta mahallerin en yüksek 

İstanbul tramvayları ic;.in elli 
adet bandaj temin edi\m~tir. El
yevım depolarda bufonmak ta o
lan ban'Claj51z araıbaların sefere 
çıkarıhnalannı 'temin edeçck olan 
bu bandajlar, limanımızdan Bey
ruta gönderamek üzere transit o. 
larak geçecek olan Beyrut tram
vaylarına ait 86 bandajdan tefrik 
olunarak alınacak'tır. * Yeni et narhının ta tbikma 
dün başlan.ılmıştır. Badema dağ
lıç ve kıvırcık etleri 70 ve kara
man 65 kurustan satılacaktır. 

* Eıminönü Halkevi 93Jon\av 
rmda, Halkevleri neşriyat sergi-
si açılırnı~tır. Sergide, Evlerin ku. 
ruhışundan'heri ncşrct1tirdiği eser
ler ıteşhir cdilme'ktedir. B ind en 
fazla kitap, risale, mcomuayı ih
tiva ebnekıte olan bu sergi hlr 
hafta: devam edcccıktir. 

Kt"!jif mlktan 
Lira K. 

.'hıvakkat teminat 
Lira 

ilıale giınü 

1521.37 114 5/5/19-11 

Topkapı sarayı mUzesindekt 1521 llro. 37 kuruşluk tamir açık mUna
kasa ile 5/5 041 paza.rtesl gUnU snnt on beşte YUksek mektepler mQha· 

sebeeilığinde ihale edilecektir. 

Taliplerin yüksek mimar veya mühendis olması ve bu gibi eski 
eserleri tamir etmiş bulunması meşruttur. İhaleden evvel mahallen gör
mek ve keşifnamcdckl evrakı tetkik etmek Uzerc Topkapı sarayı müzesi 
mUdUr!Uğüne mUraeaatlan. (3030) 

1 BORSA 1 
l Sterlin 
Dolar 
İsviçre l<"ı c.. 
Drahmi 
Pcçeta 
Dinar 
Yen 
İsveç Kronıı 

E8ltam 

nar~ , 
5,2025 

132,2('\ 
2!},90 

0,99 
12,8-150 
3,1530 

30,9150 
30,5250 

ve ·raavllA\ 

~ DOK.TOB-KDIYAGD 

CEVAD TABSİN 
tt>BAB • KAN - JU.Z(J'BA.]! 

veeaJrenin tahllllerlni yapu. Dt
nnvolu ortasında Tel. 23334 

Abone Ücreti 
Türkiye dabl11nUe: 

Senelik 6 aylık 3 aylık Aylak 

1400 750 400 150 x,. 
Merasime basta umumi müfet mülkiye amirine vermek mccbu

tişimiz General K. Dirik, C. H. riye.,nde bulundukları beyanna-
P. Trakya ınıntalka müfettişi, Ko. n~ı:•erin verilme müddeti evvelki 
caeü müfettişi Ragıp Akça, vali akşam sona ernıiş'tir. lk. gündür 
Farit Nomer olma'k üzere umumi hu beyannameler Ed"rnem:zın 
ııiifet.'tislrk vilayet rüesası, ad\iv faal scferberllk müdürü Şevketin ., 

•ULMAC:A 1933 Tiirk borcu I 
1918 İstikrazı dahlll 
1338 İkramiyeli • 

L, K.. 

18 50 
21 75 
:?O 00 
Hı 00 
19 10 
61 00 
ıs 50 
29 50 
52 00 
40 90 
39 00 

Hariç memleketlere: 

foienellk 6 aylık saylık A yhk 

ye erkftnı çocuklarımız ve halk nezareti altında tasnif edilmek- ,ı-+-+-4--*-"-'~I--~ 

irlırak etm~tir. tedir. ı-+--+.-+.-ı.--1"--1---1 
Törene, Ebedi Şef Atatürkiin Sev'kleri hakkında emir geldi- ? ı--t-+-+-~ 

ı nm~ İkramiyeli Ergani 
1934. Sıvas • Erzurum 
1932 Hazine Tahvilleri 
1934. 
Hı35 

1938 

> 
> 

> 
> 

> > 23 Nisanda B. Millet Meclisinin ğı zaman beyanname verenlere it ~.+--ı--ı-
açı\ı~ma ait buyiık nutuklarından gıdccc'klerj tarih ve temin edile- 6 
bazı parçalar okundU'kıtan sonra cek vesait için tebligat yapılacak- , 
İatikl:ıl man;ı ile başlanmıştır. tır. 1 

Bunu umumi müfctt~imiz Gc- Gönderdiğim resim beyannn-
7

. 
neral K. Oirrk0 in yavrularımızın mderi tasnif c.ttnekte olan çalış- f 
':>ayranımı tcbrıkleri ve bugünün kan memurlarımızı gösteriyor. ' 

1 
Anadolu Demiryolu Tahvili 
Dcmiryolu Mümessil Senet 
T. C. Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

110 00 
26 00 

T. tş Bankası (Nama muhar.) 
1 ~irketi Hayriye 
Türk Altını (Reşat) 

o 05 
26 00 
27 90 
26 90 
26 80 
25 85 

425 Kuru§luk Makarayı Yedi 
Liraya Satan Muhtekirler 

Mahkemede 
Dün ashyc ikincı ceza mahke

mcsındc alu suçlusu olan bir ih
tikar davasına ba'kılmıetır. 

Polise Hakaret Eden 

Hayrullah Mahkum oldu 

Mişon, Salamon, Al~r. İsak. 
Davut ve Şaban adındaki bu 
muhte'kirlcr makaralann fllaliyet c;_bmi~ti. 

Bundan bir nıüddelt cVVel Hay 
rullah isminde bir sabıkalı sar
hoşluk neticesinde kendisini ya
kalayıp Tezale:t çıkarmasına mani 
olmak isteyen polislere hakaret 

Soldan ıınğa: ı - Meşhur bir ea· 
sus; 2 - Kısıı. zaman. Yavaş ya.vaş. 
3 - Bulaşma.; Evin taksime.tından. 
4 - Nezir; Bayağı. 5 - Söz; Tab it 

musibet. 6 - Bir nevi şeker. 7 -
Bir oyun kliğıdt; Nefst kudreti ol· 
mıyan. 8 - Ele giyilen. 9 - Kaba 
kumaş; 1şgUzar; Nota. 10 - Nota; 
Aşlkflr; Yama. 11 - Beraber; 
Uzak işareti; Bir uzvumuz. 

fiynt1arını arttırmak iç.in zincir- Dün sekizinci asliye cezada 
ldme satış ynptıklanndan ye ma- Yukarıdan u-:ağı~-u: 1 - Bir ye· 
lıyeti 425 kurusa olan makaralan Hayrullahın duruşması nihayete mek; Serkeş. 2 - Bir bamye yeme-
ycdi 'küsur lira) a sattıkları mey- ermiştir. Mah'kcmc suçlunun po- ~I; Ha.yır için dağıtılan su. 3 -
d ana Ç[karı\dığmdan mahkemeye lislcre hakaret ettiğini sabit gör- Padişah imzası taşıyan; Nota. 4 -
scv'kcdilmişlerdir. düğünd-cn Hayrutlahı bir ay hap- İlgi; Bayram. 5 - Tabiat; Hüner. 

S 1 d 'b 
"b 'h · 6 - Bal; Yunıınlstanda bir •ehlr. 

on zaman ar a u gı i ı lL- se ve otuz lira ağrr para cezasına ., 7 - Barutda bulunur; Hayalin ga-
karların artması yüzünden halk mahlkum ebmış· tir. Fakat Hayrul- ycsı. 8 - VilO.yet; Kızıldcnlzde bir 
büyük zarar görmektedir. Halkın lanın bundan evvel mahkum ol- mevki ahalisinden. 9 - Kuş evi. 
zarar görmemesi için meriyete muş olması yüzünden eczası altı- 10 - Ha.zır; Coşkun su. 11 - Hn·

konmuş olan milli korunma ka- da bir nisbetinde arrtınlarak bir çınlığın bir nevi. 
nunun::ı. muhnlıf hareket eden bu 1 ay beş gün hapse ve 35 lira ağır n üSK Ü nt' L'.\IAC.\NIN IIALLt 

muh'tekirler, ihtikar tıuçlarının para cezasına çı'karılmı.ştır. :o;oldan ısnğn: 1 - Sarmısak; Ta. 
fahiş olduğu için mahkeme aıtı 2 - Asa; Pul. 3 - Kışniş; Beırı.. 

ı d t 1Jdl ine karar 4 - Miraç. 5 - At; Maşiyen. 6 -
suç u~u~ a e" ·ı er Fiyat Müraalcbc !bürosunun kar t vcrmıştır. .. d . h-••J1. d v• Gezinmek: s. 7 - Aman; Uyku. 

Bunlar fabrikadan çikan rna· ~z csı cuo~ın a vcrecegı rapor 8 - Nabi; Niş; Er. 9 - Yıka; AIA. 
karaları dör't el dcği tırerek ma· ıçın ba,.ka bir güne talik edilmiş_ 10 - sut; Kaçık. 11 - Uzanmak; 

liyetıni arttırmı!lardır. Mahkeme t.iT. •$ah!. 

TUrk Altını (Hamit) 
TUrk Altını kUçük (Hamit) 
Türk Altını kliçük (Aziz) 

Askerlik İşleri 
Kadıköy Yerli Askerlik 

Şubesinden 
Şubemize mensup 336 ve bu do

ğumlularla muamele gören yilksek 
ehliyetnamelilerle ehllyetnameslzler 
yedek subay okuluna sevkcdllccekle
rlnden en geç 28 nisan 941 gUnUne 
kadar şubeye mUracııaUarı, bu ııa.. 
nm davetiye yerine kaim oldu~, 
icabet etmiyenler hakkında kanuni 
muamele yapılacağı i!An olunur. 

-<>---
Çorluda Konferanslar 

Çorlu. (Hususi) - C. H. P. 
nin tertip ettiği dünya ahvali kar
şısında Türkiye mevzulu konfe
ransları merkezde orta mektep 
müdürü Hüseyin T emeç.in büyük 
köyler.de d~ Parıti ıkatibi Musta
fa Sunar ve P. T. T. memurla
rından Azmi SeJat tarafından ve. 
rilmişlerdir. 

2700 1410 300 Kş. yok tur 

r ~~ 

~PAQA _ 
\ BAYAT T.&.81ŞININ 

' DİAEKllYONUO 

T. 1, BANBASI 
KiPık T-..mııf H••pilıın 

1941 iKRAMiYE PLANI 
s:ıı:ş.!DELER: ~ Şubat. ı ıı.,., 

ı~3İkjncl~ 
t.arlhlerinde yapıla, 

1941 ihamiyeferi 
1 adet 2000 Ur alık = 2000.- L. 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 

" > 
8 > 

85 > 
80 > 

800 > 

750 
500 
250 
100 

50 
20 

> = 1600.- > 
> = 2000.- > 

• > = 2000.- > 
> = 3500.- > 
> = 4000.-- > 
> = 6000.- lt 

Sahibi , .e Neşrtya.t MUdllıil : Ahmet 
Emin YALMA.ı.'li • Baatldığı yer 

\'ATAN MATBAASI 

Ziraa Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermaycsı: 100,000,000 Tlirk liraSı 

Şııbe ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

'=>aı-a biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Banka.amel& kurnbaral1 ve ihbarsız tasarru:t hesaplarırıds 
en az 50 liram bulunanlara senede 4 defa çekilecek laır'a ile ~· 
dald plA.na göre ikramiye dağrtılaeaktır. 

4 adet ı,eoo ııı-.ırk 4,000 lira 11100 adet 60 liralık 5,00o ıır-
4. » 600 > ı.ooe » , 
' > 250 > 1,000 > 120 ,, 40 » 4,800 

40 » ıeo > 4.&00 • ıso » 20 ,, s,ıoo ' 
DlKKAT : H esapia.rmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan .,şa· 

ğı d~mlyenlee ikramfye çıktığı takdirde % 20 fazl&Blle vernecetttıı'• 
• Kur'alar senede 4- defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eylQI. 

11 Bmncikaıtunda çekilecektir. 

.... 

.....,_.:;::s::==-~~~iıt:ıst:fll'' --- ~ 
==ı--: foARUitci Bim& JS. BANKASfMD! 

~AMIYELi fil5~ Ay} 

T opkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğündeıı: 
Keşlt mikdarı • l\lu' akkat teminatı ıııaıe ıcU08 

Lira K. Lira K. 
~ 

1500 00 112 50 9/V ;1
9!l il' 

Süleymaniyedeki TUrk ve tsıttm eserleri müzesinde yapıle.calt uı,,ıel' 
açlk eksiltme ile mayrsın dokuzuncu cuma gUnl1 saat on beşte '1U~ 
mektepler muhasebeciliğinde ihale edilecektir. ıeri 

Talipkll'in yüksek mlma.r veya mUhcndis olması bu gibi cScr el' 
tamir etmiş bulunması meşruttur. Kcşlfnnme ve şartnameyi göt111et· 
arzusunda olanlar Topkapı sarayı mlizcsl mUdilrlyetine muraeflat 

melidir. ~ 

lstanbul Fiat Mürakaba Komisyonundıl~ 
62 No. lu illn - H /4/941 tarihinden itibaren kasaplarda }(~;::sı 

65, dağlıç 70 ve kıcırcık 70 kuruştan etiketli olarak satılacaktır. 


