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'=Ahmet Emin YALMAN 

~ tıkara, 25 (Bn miiharriri
~eı-•· llıizden) - Jurna! do Je
~l'~~~...._13alkanlar Muhabiri B. 
tlaıı. -><.q;, geçen cuma günü Yu
\uçukcehenneminden ayrılmış, 
~0111 bir motörle ve Sakız 
daıı. ~la Çeşmeye çıkmıştır. Ora
l:ııişı· a İZnıir ve Ankaraya gel-

\" ır. . 
goıı.~nan hadiselerini başından 
\e~d na kadar cephede ve mer
la.ıı. i ~endi gözü ile görmüş o
lıat'ilt SViçrcli meslektaş. Yunan 
aıııat asının hikayesini bana 
h ~a tı. . Cidden inanılmaz bir 
~% Yedır. Sözü kendisine bıra-

t'tını. 

u;~~n Yunanlıyı cesur ve me
~oı-q .. ~~!tlar biliyordum. Fakat 
llaıı.ıri&Uın fedakarlıklara, Yu
llıfıını arın. hatta herhangi bir 
l:ııuı eket insanlarının taham
~elkti edebileceklerini tasavvur 
il\! ba Yordum. Yunanistan har
~eı:ııızk değildi. Zaten fakir bir 
'<l.ll. ~ ettir. Her nevi teçhizat
\qllu ahrumdur. Beş ay Arna
~ llıJe }{ dağlarında yoksuzluk i
lal'clarıYapııan mücadele 1ta1yan. 
~lı~a zıyade kışa, çrplaklığa, 
~ ıı.:ı • ':asıtasızlığa karşı ya
\ıa\r~ bı~ cenktir. Öyle Giritli 
ı-.. irn_d.r gördüm ki, mutedil bir 
·c ~ e geçen bir ömürden son
~ ~~ 'lk defa bu muharebede 
~ilde ~!~rdir. İki metre kar i
t ıı t 0VUşmek, bu adamlar i
~~~ıı· llhaınmül haricinde bir 

lll~ aiz lsviçrcde karda ya-
~ııı~ 1rıı .. biliriz. Meseli ayakla-
"'1la 50guktan donduğu zaman 
~ ~e? ateşe tutmak hatırımı
\ ~tf' ltıez, karla ovarak hare
..,~ Qjttiririz. Zavallı Giritliler 
ıı" ~il) e~ cenup Yunanlıları kar 
ıı ı-e • ~rsısrnda tamamile ca-

4 ~~ acızdiler. 
~~Ve _;y bu derecede çaresiz
~ tı bı asıtasızlık içinde devam 
'% tı r savaştan sonra Yunan 
~ııı.e tahammülün son dere
r~bı birEMmişti. Alman• ordusu 
\ .ı fır1t Orduya mensup en az 
Q qıt.aı: askerin ve motörlü 
tı I':! tke tın tazyikini bu hal
lııı:l~~tı~ karşılamak ne demek 
~ gılı~ı U. hele bir düşününüz. 
la.!' he;rın gönderebildiği as
a~ı~"'ğiJ:ald~e seksen binden faz 
b 1~ırıd ı. '\' unanlılar yardımın 
~ r ~altı arı dolayı İngilizlere ıhiç 
ıır ~u arı tarizde bulunmadı

tı hır ~ırada bunu bile yapma
" eıııy edakfırlık olduğunu tak 

ıt .{Una Otlardı. 
~~ı n ordusunun büyük 

lı ~.rnavutluk cephesinde 
tn.fırı ı. ~Cebri yürüyüşlere 

<tıc~ ~gı yetişemedi ve bu 
aı ı: a. 5, 'li. i de) -

Nihai Zafere 
İmanım Var Diyor 

· Va~ington, 25 (A.A.) - A
merika Birleşik devletleri Harici
ye Nazırı B. Cordell Hull udyo 
ile 9oık mühim ibir nutuk söyle· 
m~ir. Bu nutkun en mühim kı-
81Tllqannı h~ldsa olaraık aşağıya 
dercodryoruz: 

İngiltereye Yardım 

B. Hull ısözilne cBüyük BTi· 
tanyaya yapılacak yardnnın yeri. 
rre azami mık!tarda ve en süratli 
biT şekilde varma'Sı için bütün A. 
merikah1arı. işe sarılmağa davet 
etmiŞtir. 

B. Hull nut'kuna şu suretle de· 
vam etmiştir: 

Tasallut Harbi 
cBu muazzam harpten kimin 

galip çı'kacağı meselesi bizim 
iç.İn hayati bir ehemmiyeti haiz· 
dir. Çünkü bütün Avrupayı ve 
Asyayı kana boğan bu harp, 
'kendile'rini muzaffer iliin eden fe
nahk kuvvetlerinin, kendi hakla. 
rmı muhafaza elttnek ve hürriyet_ 
lerile yaşamak istiyen, mukave· 
met eden ve kendilerini müdafaa 

(Devamı: Sa. 6, SU. 6 da) ** 

Albay Knox 

Amerika 
Bahriye Nazırı 
Albay Knoks 

" Bu Harp, Bizim 
Harbimizdir ,. Diyor 

Almanyanın Artık f yice 
Anlaşılan Dünyaya 

Tahakküm . Hırsına lngiltere
ye Bir Şey Olmadan 

Amerikanın Karşı Koyması 
Lazımdır 

Vaşington, 25 (A.A.) - Amerika 
Bahriye Nazırı Knoks, perşembe ak· 
şamı blı· nutuk söylemiş ve bu JlUtuk 
radyo jle bütün Amerlkaı;ı milletine 
neşredilmiştir. 

Knoks, dünya vaziyetini tamnmlle 
objektif ve hakikatı arayan bir göz. 

(Deu.nıı: Sa. 6. ü. S t.o) -

Ankara. 25 (A.A.) - Riyaseticümhur Uınut.lıi Katipli
ğinden: Milli Hakimiyet Bayramı ve Çocuk Haftası münase
betile asil ve necip duyguları havi olarak yurdun her tarafın
dan aldıkları tebriklerden mütehassis olan Reisicüınhur is
met lnönü, teşekkür ve karşılık tebriklerinin iblağına Ana
dolu Ajansını tavsit etmişlerdir. 

Mareşalın Teşekkürleri 
Ankara, 25 (A.A.) - Genelkurmay Başkanı Mareşal , ... ~...-: 

Fevzi Çakmak, Ulusal Egemenlik bayramı münascbetile al
mış oldukları tebrik telgraflarına ve bu vesile ile ordu ve 
şahısları hakkında izhar edilmiş olan iyi temennilere karşı te
şekkürlerinin iblağma Anadolu Ajansını tavsit eylemişlerdir. 

~ 

B. Koçyas Amerika 

""' ..,. · ı 
:::J.. .. 

____ ,.. 
Ankaraya Gitmek 

Üzere İzmirde 
Karaya Çıktı 

Malzeme Gemilerini 
Harp Gemileri 

Himaye Edecek 

Habe§İslanda bir fe}ıir :ıapted ilmeden evvel ~ehrin etrafındaki tepelerin vaziyeti bir kam 
havuzunda alikadar zabitlere gösteriliyor 

Ankara, 25 (Tele.fonla) -
Şehrimize gelen malumata naza· 
ran Kral tarafından kendisine 
Basvekalet muavinliği teklif edil
diği halde ask.CTi bir ~abinenin 
kurulma:;mı temin için bu teklifi 
kabul etmiyen Atina valisi ve 
Devlet Nazırı Bay Koç.yas İzmire 
gelmiş ve Çeşmede Tü k toprak. 
lanna çıkrnı~ır. 

Bay Koçyas'ın, bugünlerde 
Ankaraya gelmesi beklenmc'kte· 
dir. • 

Yen~ Cephe 

Dayanıyor 

Romanyada 30.000, 
Bu:garistanda 20.000 
Yaralı Alman Var 
cYunanistandaki durum şu· 

dur: Dün, A~man topçu ve piya· 
desi, Yunan ve İngilizlerin tesis 
ettikleri. müdafaa haltına karşı 
çok şidöetli taarruzlarda bulun· 
muşla·rdır. ' 

Vaşington, 25 (A.A.) - }yi 
haber alan Va ington mahfille· 
rinde dün akşam söylendiğine 
göre B. Roosevelt, cAmerika 
imalathanesinden, İngiliz ateş 
hattına> gönderilen harp malze
mesinin himayesi hakkında bir 
karar almıştır. Bu hususta fazla 
malumat almamama1da beraber 
B. Roosevett'in harp malzemesi 
nakleden vapurları Atlantikte 
Groenland'a veya İzlanda'ya ka. 
dar .bdki de ilk 1000 mil mesa· 
fede Amerikan harp gemilerinin 
himayesi altına almak niyetinde 
olduğ;uı zannedilmektedir. B. 
Roosevelt bu kararı ile demokra. 
silerc y.cıptığı vaadlan tutmak hu
susunda Amerikan hükumetinin 
azami bir şekilde gayret sarf et· 
mediği hakkındaki tenkitlere ce
vap vermektedir. Reisicümhurun 
yakınlan az zaman içinde çok 
şeylere in'ti:tar1 edilmesi liızrm gel. 

(De\-anu a. :6, Sü. 3 deJ X/X 

B. Ribbentrop 

Von Papen 
Ve MoskoYa Büyük 

ElçisJe İstı!şare 
EtınektE(lir 

clngiliz tebliğleri, bu taarru· 
zu.n ağır zaıyiatla püskürtüldüğü, 
cephede bir yadk husule gelme· 
diği ve mukavemete devam o-
lunduğu bi-ldirihnek'tedir. Londra. 25 (A.A.) - Reuter 

c:Bu doğru olsa gerektir. Zira, ajansının diplomatik muhabiri 
A1manlar Termopil'den so.nra yazıyor: 
~ veya bu şehri zaptettiklerine Almanyanın yakında garpta 
da.ir bir tebliğ neŞTetmemiş\erdir. yapmak istediği hareketleri tayin 
İle.ri hareketlerine de\'am etmiş ve tesbite yaramıısı muhtemel o
olsalardı simdi, Termopil' den lan bir takım müzakereler Parjs-
1 30 kilome.tre mesafede bulunan te cereyan ettiği bir sırada B. Von 
Atinaya girmiş bulunmaları la· Ribbentrop ~arktaki siyasi ve bel. 
zım gelirdi. ki de askeri taarruL hakkında Al. 

.-Bazı haıberlere göre Alman· manyanın Mockova ve Ankara 
)a.r, Ramanyaya 25 - 30 bin ya- büyük elçileri Von SchulenbuTg 
ra-lı göndermişlerdir. Bulgaristan. ve Von Papen ile istişarelerde 
daki mekteplerde, husu:si ha~tane bulunmaktadır. Sovyetler Birli
ve evlerd:e bulunan yaralılar da ğtnin tutacağı yolun Alman plan. 
hesaba kaıtıılırsa Almanların. yal. !arı Üurinde son derece müessir 

(De,·amı Sa. S, tıü. 2 de) /-/ _olacağında şüphe yoktur. 

Almanlar Limniyi ı 
lşga1 Ettiler 
Adanın Küçük 

Garnizonu Dört 
,Saat Çarpıştı 

Atina, 2S (AA.>° - Alman 
kıtaları bu sabah 11aat 5 te, Ça· 
naklkalenin yakınında bulunan ve 
sev\kulceyş ehemmiyeti olan Yu
nanlıların Limni ada&na çıkımış· 
tır. Piyade ve polisten ımürek'lcep 
olan Küçük Yunaın ıgamizonu 
düşmana karşı dört saırtten 
fazla harbet.rniştir. Daha e,•velce 
Semadrek adasını j~al ettmiş o· 
lan Alman kuvvet'leri Llmniye 
taarruz ebrneden evvel bir ülti
matom vermişlerdir. Scmadrek 
adası Limninin 30 mil şimali şar. 
k.isindedir. 

Bu mesele haklkında neşroluı. 
nan resmi Yunan deklarasyonun. 
da deniliyor ki: 

Merhum Salih Bozok 

Bilecik Mebusu 
Salih Bozok 

Dün Sabah Rahmeti 
Rahmana Kavuştu 

Cenazesi Bugün Ankara'ya 
Naklolunacak ve Metfeni 

Mahsusuna Defnedilecek 

Almanlar iki/ 
İş,e Meşgul 

Biri ispanya -
Fransa, Diğeri 

Sovyetler 

Almanya Fransaya 
Bazı Tavizlerde mi 

Bulunacak? 
<Almnn diplomasisinin bugUn iki 

mesele ild meşgul olduğu görülmek
tedir. Bunun birisi İspanya ve Fran
sa, diğeri de Sovyetıcr Birliği mc· 
selesidir. 

<Vişi hUktlmeti kabinesinde bir 
değişiklik yapılması ihtimali vardır. 
Dlkkntc 'l'&Yan olan nokta, Bcrllnln 
bu işte hiç ııl4kadar değilmiş gibi 
görünerek bu husustaki mücadeleyi 
Paristekl mllmesslll Abez'c bırak-
masıdır. 

• 

<Söylendiğine göre Mareşal Pe
ten, Amiral Darlana tevdı ettiği va
zifelerin bir kısmını Amiralin uhte
slnden alacaktır. Şimdi Almanlar 
Do Brlonun Hariciye Nazırlığına ge. 
tlrilmesi için gayret ı;arfetmektcdil'· 
lcr. Laval'e, llerde daha bllyUk bir 
vazife verileceği şlipheslzdir. 

«Diğer taraftan Amerikanın, La
\'al iktidar mevkiine getirildiği tak
dirde Vişldeki elçisini geri çağıraca
ğını Vişi hUktlmetine bildirdiği de 
haber verilmektedir. 

cBuglln cereyan eden mUzakere
lerde .Almanların Fransayı kazan· 
mak için, işgal masrafının yüzde 50 
nlsbctindc tenzili ile sanayi işlerinde 
daha sıkı bir lş birliği yapılmasını 

ve Kamerun'la Togo hariç olmak Ü· 

zere. Fransanın bütün müstemleke· 
leri lizerindeki hükümranlık hakla· 
rını tanımayı ve Loren hududunun 
tashihini teklif etmektedir. 

(Demmı "a. S, Sü. 4 de) *I* 

1 Yugoslav Kıtaları 
Ve Tayyareleri 

Harbe Devam 
Etmek Üzere Orta 

Şarka Geçti 
Kahire, 25 (A.A.)

Yugoslav kıtaları ve 
tayyareleri mihvere 
karşı mücadelede di
ğer müttefik kuvvetle
re iltihak etmek Üzere 
Ortaşarka gelmişlerdir. 
Bunlar halk ve mütte
fik kıtaat tarafından 
hararetle karşılanmış
lardır. 

«Mısırda Yakında Çok Mühim 
Hadiseler Görülecek» 

Kahire, 25 (A.A.) - Eski nazır· 
lardan \'e Mısır ordusu kumandam 
Abdürrahim Azzan Bey. harp vazi
yeti hakkında yaptığı beyanatta Mı
sırın mUttefikino karşı halisane hat-

Limni valisi Karamencanis, 
Semadjrelk'ıteki Alsnan valisinin 
Llmni adasının teslimini Limni 
ma•kamatına emrettiğini Yunan 
hül'Aümetine bildirmiştir. Alman 
üttimatomu çarşamba güni1 gece 
yarısı nihayet bulUŞ'()rdu. Alıman. 
lar, Limn.i adası muslihane teslim 
edilmediği takdirde bu adayı ceb. 

BUyUk bir tce6SUrlo haber aldığı- tı hııreketıni ehemmiyetle kaydetmiş 
mı7a göre, Bilecik 1\lcbusu .·allh Bo- ve demiştir ki: 
zok, dUn, abaha karşı saat 5,80 da 1 Yalcında çok mühim Mdiselcrln 

(Dcva.nıı: :sa. 5, :SU. 5 te) = C<'reyan ettiğini &öreceğiz. (Devamı 8a. 5, Sli.. 4 t.e~ X 

Afrikada 

D' Aosta Dükünün 
Son Mukavemeti 

Libyada Mihver 
Kuvvetleri : 

200.000 Asker, 
2 Zırhlı Fırka 
1200 Tayyare 

Londra, 25 (A.A.) - Reuter 
ajansının Dessie yolu üzerinde 
bir mahalde bulunan hususi mu· 
halbiri bjldiriy-0r: 

Haiheşis'tan hare'kiıtı esnasında 
c~eyan eden en şiddetli muha
rebeden sonra CenıUbi Afrika 
kuvvet1eri Adisa'baba'nın 22.S 
kilometre kadar §İmali şarlkiMnc:le 

(Dernmı ~a. IS, SU. l ele) * 

Büyük Bir 
lngiliz Filosu 

Cebelitarıktan Ak
denize Hareket Etti 

La Linea, 25 (A.A.) - Ofi: 
lngilıerenin Ark Roya) ve Ar· 

gus tayyare gomilerile Renown 
zırhlısı, Sheffield kruvazörü, di
ğer bir kruvazör, ibir torpito filo
tillası ve üç denizaltı (:e;belitarık_ 
tan Akdeniz ist1kametinde hare
ket etmiştir. 

Diğer taraftan Cebelitarrkta 
muayene için lbulunmn'kta olan 
ispanyanın Uroja ve Marjavicto
ria vapurları da denize açılmış
lardır. 

lsovyet-Alman 
Münasebatı 

Oçlü Pakta 
Girmeyi Rusya 
Reddetmiş 

Sovyetler lşile 
Bizzat Ribbentrop 
Meşgul Oluyormuş 
<Sovyet • Alman mUnasebatı es

rarengizdir. Bu mesele ile bizzat von 
Ribbentrop'un meşgul olduğu söyle
niyor. 

«Moskovanm, Uçler pakbna ~r
meai için Almanya tarafından yapı
lan tekliti ır.,. etme8l Berllnln ea
mnı ~. fhndi,.. kadar gtzli 

(DeT-: Sa. 6; sa. 1 M) X 

Akdenizde 
Tehlikeli Saha 

lngiltere, Bunu 
iyice Genişletti 

Londra, 25 (A.A.) -Amiral
lık dairesi, Akıdenizde seyrisefain 
için tehlikeli mıntakanın genişle
tibniş olduğunu bldi~mektedir. 

Seyrisefain iç.in tehlikeli mmta. 
ka, ıJimtdi, Libya ve Mısır sahilin. 
de yeni mıntakaları ve Türkiye, 
Yunanistan, Arnavutluk, Yugos· 
lavya ve ltalya sahilleri açJkların
da bazı ımuay:yıon mmrt:akaları ih
tiva etımdldtedir. 

Londlra, 25 (A.A.) -A'kıde· 
(Devamı Sa. 5, SiL 7 de) *= 

Anadoluya Gideceklere İstanbul 
Vilayetinin Tebliği 

• Kendi arzusllc 1stanbulu terket
mck Uzcro beyanname verenlerin na
killerine ıbir mayıstan itibaren deniz 
yoluyla başlanacaktır. 
Yapılan tasnife göre ~ura numara

slle biletler hazırlanarak kayma
kamlıklara gönderilmiştir. Deriıal 

bunların tevziine başlanacak ve on
dan sonra muayyen günlerde muay-

yen vapurlarla istedikleri yerltıre 

gönderili!eeklerdir. 
İstanbul vl!Ayetlnin, kaymakam· 

lıkların ,.e halkın ne suretle banket 
edeceklerini ve bılet numaralarile 
gidecekleri iskeleleri, kaldınlacak 

vapurlan bildiren tebliğini aynen al
tıncı sayfamızda okuyucularımıza 

veriyoruz. 

GONON SESj 
.................................... 

Çocuk 
Bahçesinde 

Yazan: 
REŞAT NUBI 

Dün telefonla randm·u istqen 
yakın bir arkadaşıma: 

- Bugiin beni görrnel< kabil de
ğil, dedim. 111!,'bir suretle geri bı
rakılıımıyacak bir kaç saatlik bir 
C;)ahatc ~ıkıyorum. 

Z\ercye gidec<'ğlnıi sordu: 
- Söylenilemlyec.•e.k kadar ciddi 

tılr iş, dedim ,.·e telefonu kaparken 
lllhc ettim: 

_ l\faı.lye bir seyahat. 
Gideceğim 3•er Ankaradald ço

cuk bıılıçcslydl. l"lrmi beş yıllık 

tnm bir mc:ılck <le\·rcslnl tocllklar· 

la bafır neşir olarak geçlnnif biı 
8kl maalllm.ln birdenbire onlardaa 
aynlmuı &'Üftllr. .Etrafımda edr 
sık lllııııettljim boşluğa kal'l}ı bir
kaç ... tbnl onlann aruında ge
flnDM bir ihtiyaç olmuıttu. 
Bayramlık elbhıelertle salıncak 

ullanan, ~ığlık ı,:ığlıp tellerdelt 
kayan, bize dalma biraz meç1t.ı 

kalan flebeplerle gülüp atlayan ldl
ı,:Ukler lı,:in bir yabancıydım. Fakat 
ben onlan birer birer taıuyordum. 
'Yirmi bet sene evvel neyse ylae 
oydular "e bundan 110nra da yine 
öyle kalacaklardı. Rutpıle birini 
yakalayarak konuıpnala ha!Jluam 
hangi je&tler \e beyeeanlarla han· 
gl ce1.aplan "ereceklerini e\'1.'eldea 
blltyordmn. 
Artık fllll&rmalanncian korb

ealı: bir ,eyim kalmadıtı için ~ 
kon.....,.Urlm. Tllrk ÇOl'Up diba,._ 
... en iyi, en ce1.'berll talelM!aldlr. 

.(Laden •JfaJI çeviaiaia) 
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Nasıl Geçti 
Kara Şeytan Kıyafetine 

Giren Zeki Çocuk 

Un Mese esi Hakkında loprak Ofis Müdürü 
Gazetemize Beyanatta Bulundu 

Yazan : Rebia Tevllk BAŞ81lÇD 

Fatihte Hava 1 

Denemesi 
Telif ve tercüme hakkı tama mile mahfuzdur 

-10-

!Cetet, şeytan S"l:bl zeki blr çocuk· 
t.u. Daha ldlçUcUkten sana.le karşı 
içinde bUyUk bir aşk vardı. Beş ya· 
tmd& iken kOnakta teyzemin bUyUk 
km IA.mla Hanım için boyıı.tılıı.n bir 
gelin odasının duvarlarındaki kuş

ları, ağaçları, evleri olduğu glbl kA.· 
tıUara çok yakın bir benzeylşle bo
vanuştı. HattA. odayı boyayan res
mmın bile: 

- Bu çocuk llerde bUyUk bir res· 
som olur, dediğini dadısı gururla 
nlatırdı. Bundan başka Refetin mu
ılklye karşı dıı derin bir lptllA.sı 

rardı. lptldal mektebine giderken 
{Undellklerlnden biriktirdiği kırk ku. 
·uşıa lalasına ynl\'armış. Çarşıkapı· 

ıından bir keman aldırmıftl. 
Fakat o vaktln sakim lıdeUerlncc 

ressamlık bUytik bir meziyet sayıl· 
maz. hele musiki merakı erkek ço
ı:u klara hiç yakıştırılmazdr. Refetin 
ellnden gelmlycn hemen hiçbir .şey 

)·ok gibiydi. Biraz bliyUdUkçe yine ln
lası vasıtasile çinkolar, tnhta1ar ve 
ipler aldırır. mektepten eve geldiği 
zamnnlarda şirket \'apurlannın kU· 
cUk kıtadıı modellerini yapmıya ça· 

sır etml:şU. Ona muUak ya.rdım et· 
mek tstıYordum. O vakit sekiz y&· 

şında vardım. DUşllne dUl}Une bir ça. 
re buldum. Menfnatl dadıma veril· 
mek Uzere ovln içinde bir piyango 
tertip edecektlm. Elimle işlediğim 

ne kadar kUçUk iğne yastığı, kana
vlçcden kedi kafası vesaire varsa 
toplıyacak piyangoya koyacaktım. 

Fakat ylnc Refetin yardımı olmadan 
bunu beceremezdim. Bir iyilik zame. 
nında piyango için beş on tane kU· 
çUk beyaz piyata tabağının içlerine 
g1lller, çiçekler boyamasını istedim. 
Derhal o kadar fazlaslle yaptı ki ha 
layıkların yemek odasında piyata 
tabağı kalmamıttı. 

Piyango blletlcrlnl bUyUkler, hep 
akraba ve teklifsiz ahbaplar arasın· 
da benim namıma o valdtki beş ku
ruşa satmışlardı. Ninemin de yardı
mllc yUz biletten hlç birisi boş çık
mamıştı. Bu beş altın llra)'l dadrma 
gönderdiğim zaman bliyUk bir vazi· 
fc yapmış gibi sevinmiştim. 

Ara sıra böyle iyi çocuk rolUndc 
bulunmama rağmen annemin hoşu· 
na gitmlyccck pek çok kn.bahaUe· 

intizam içinde 
Yapıldı 

Dün öğl~den sonra Fatihle ya. 
pılan hava denemesi muvaffaki
yetli g~çmlştir. 

Scı.r~çhanebaşındn yangın çı· 
karılmış ve yangın söndürme 
ekipleri derhal faaliyete geçerek 
sön<lür.müılerdir. Bozdoğan ke· 
merindeki ı;u boruları pnt1atıhnış 
ve yine ekipler tarafından tamir 
edilmiştir. 

Para~t tecrübelerinde de pa. 
raşütle inenler, tcŞkil edilen pn· 
raşütçülerle .mücadele ekipleri 
tarafından tehlikesiz bir vaziyete 
sokulmurıtur. 

Heyeti umumiyesi itibarile Fa
u:htclti deneme intizam içinde ya. 
pılmı~tır. 

lışırdı ve mükemmel benzetirdi. Bir rlm vardı. Londra üniversitesi 

Profesörünün Konferansı kere de gUnlerce odasına kapanmış. Refet mektebe başlanırken baba-
kendınc siyah çuhadan baştan aşağ"ı 
kadar sımsılcı bir şeytan esvabı yap. 
mış, gözlerinin etrafına, ağzına kır
mızı çevirmiş, tepesinin yanlarına 

da iki tane uzun kırmızı kulaklar 
koymuştu. 

Bu kara şeytan kıya!etllc bir ge
ce birdenbire odadan çıkmış, merdi· 
venlerden, sofalardan geçerek her
kesi korkutmak istemişti. O zaman 
kocası ö!Up te tekrar bize gelip yer
leten annemin Çerkcs dadısı Safiye 
He.nrmın kızı o gece az kalsın bu 
korkuya kurban gidecekti. 

KUçflk beyin bırdenbire şeytan o
luşuna. inanıvcrmiş, korkusundan: 

- Aman annecığım, anneciğim 

dıyıe yagarasından ortalığı birbirine 
k•tmUfU. 

Rc!etın böyle muziplikleri çoktu. 
Hele beftden iki yaş kUçük olan za· 
vallı Maideyi korkutup b:ığırtmak· 
tan bUyUk bir zo,1< alırdı. 

mın annesi one. (yaramaz) isminde 
Lond a Üniversitesi terbiye bir kUçük mldllli hediye etmişti. Re- r . 

tel sabıı.h akşam bu midillinin Uze- pr~<;>feaÖfoÜ. ve T crbı.:>_'e Enst.tüsü 
rinde mektebe gider gelirdi. Ben en• mumess~~ı Ha~l~y .. ılk konf~ran· 
kUçUk ya,ımdan beri aUara. deli o- 4ını bugw_ı E:n:ıınonu Halkev: sa. 
lurdum. Her fırsatta o.hıra kaçtığı· lonun~a ıngılızcc hocalarına ve· 
mı söylerlerdi. Hele Refelln bu kU- rec_ekıtır. -------ç U c U k kırpık saçlı (Yaramaz) ına 

Aşıktım. 

- • Ne olur, biraz dıı. ben bineyim 
dedikçe: 

- Sen daha kUçUkslln binemez. 
sln. Derdi. 

Darphanede Suiistimal 

Yapanlar Adliyeye Verildi 
Dün'kü &ayımızda Darphane 

müdürlüğünde vukuunu bildirdi. 
ğimiz suiistimal haklkında alınan 

Bir g'Un nihayet bc}tledlğim !ırsa- yeni malumata göre. ı idarenin 
tı bulmuştum. Refet mektepten gel· m~tbaa kıanında ta:bı i~leri me· 
miş, odasm'l. çıkmıştı. Lllla Halil mu.ru Hilmi Şah ile pul baskı a
Ağa da 'her ne sebeptense Ynrnmaz'ı tely~ u.'5tnbasılonndnn Mahmut 
llelAmhk avluuunda başı boş bırak· ve Etcımın, .muhtcLif ıtarihlerde 
mış. g\tmtştl. Ben hemen ba)"·a:nı 1 baaılmıs olen pul rdan bir kıs· 
avlunun m ermer basama~rna çek· mını çalmak .ure1ilc altı bin fire. 
tim. Zor zar üzerine aUadım. Halil bk suiistimalde bulundu'kl-ım an· 
Ağa ara sıra beni ahıniakl ıı.Uann }aşılmıştır. Bu memurlar keftlli ve 
UstUne oturtur, ahınn önünde gezdi- idarenin itimadını kazanmış kı
rlrdi. Fakat böyle yıılnız at üzerin· demli kims'elerdir. Üçü de Adü
de hiç kalmamıştım. (Yaramazı) bi· yeye vcrilmi~tir. 

1Perakende Un 
Satışı 

Uncular Birlik 
Kuracaklar 

Perakende un tcvziinin lstan· 
bul Belediyesi Meımırları koope. 
rntifine verilmesi scbebile i~lz 
kalım perakende uncuların arala. 
rında bir birlik te111kil eLmek üzc-

f~ MüstC§arı .~efik Soyer bir toplantıya .riyaset ediyor re oldukları ha'ber alınmı ır. Bir. 

Belediye Kooperatifi namınıı pera. ' hususta bizi tenvir edeceğini soyll· liği te~kil edece'!t olan tüccarlar 
kende un tevziatı yapan yağcı Lim- yen İstanbul belediyesi crklınından bugün birer istida ile şehrimizde 
nillls kardeşler. yaptığımız neşriyat bir zat, satış bcdt•li hakkında Toprak bulunmakta olan İaşe Müsteıınrı 
Uzerine dün mUrncnat eden esnafa Ofisi mUdlirlUğUnden aldığı.nız ınalCı Bay Şehk Soyere ve ayrıca da 
14 lira dört kuruş hesablle un ver- matı tashih ile, un bedeli olun on i· ı Toprak Mahsulleri Ofisi müdür· 
mek mecburiyetinde kalmışlardır. ki ıtrayn. 50 kuruş çuval depozitosu, lüğüne müracaat edecek!CJ"dir. 
Fakat, bu defa dıı alıcılıı.rdun muh· 36 kuruş klir, 8 kuruş pul ' '" l 1G ku· 

1 

° · 
telif namlarla mesclll. çuval başına ruş hıığday korıını:L vergisi znııı <'· Pancar Müstahsillerini 
hamaliye olarak beşer ve nıutnvns· dilmek kap ettiğini ve bil \'ll?.iyette T ec:.vik 
sıt diye lrnllandıklcın A vram ile Yor bir ru\'al unun mutavasmt tarafın· 3 
gl adlarındaki adamlarına altışar· ku dan 14 lira 40 kuruşa satılması Ilı· Alınan haberlere göre ııeker 
ruş istemek ve almak glbl &arabet- zım geldığinl söylemiştir. pancarı iStihsalatını arttırmak ve 
lerde de bulundukları öğrenilmiştir. Bunun Uzerlne aldığımız bu ma· pancar müstahsillerini pancar ye. 
Bu cümleden olarak, cwclkl glln çu- IQmatı Toprak Oflsi mUdUrU Bay ti tirmeğe tepik etmek için nliı· 
valını 14 ıtra34 kuruşa sattıkları Un Vnhdlye söyledik ve aynen şu ce- kadarlarca bazı ted'bfr!cr ahnml§· 
kapanı değirmeni kar,uı1nda börekçi \'abı aldık: 1 tır. Bu meyanda pancarın kilosu. 
Allşan'a dUn beher çuval un için 14 cı- 'ize \'erilen bu malumat k na on para zammedilme5i ve 

ıs- ekim için köylüye avans veril
lira yedl kuruş almnk cömertli~lnl men yanlıştır. Çu\·aı deıwzitosu olu· 
gösterdikten sonra, ayrıca çuval ba· rak alınan rıara ile çu\'nl depozltoı;u mesi hususları lkararlnştırılmıştır. 
şına beş kuruş almışlar ve aracılık ııınkbuıuna yapıştırılan sekiz kuruş 

t - -

Ergani Şirketi Umumi 
Heyeti Çarşamba Günü 

Toplanıyor 

yaptırdıkları isimleri yazılan adam· l>tıl bedelinin mall~·et fiyatına ıuıın· I 
lar için de, fakir adnmlardır. onlar nn e'<a'!4'n yol!iUZ hlr hnrt>kettlr. ÇUn 
da geçinsinler yolunda rıeraattd\" kli, de\'lf't malı olan hu c;uvallnr hl· 
tekliflerle çuval bıışına nlbşar kuruş zc getlrlldlgi 1·aklt depozito olarak 
istemekten kaçınmamışlardır. alınan para zaten ıaıtı• ~tllhnekkdir. Ergani Bakır Madeni şirketj 

Dlin yazdığımız gibi, un tevziln· Bina~naleyh bu para maliyete mas.
1 

umumi heyetinin önümüzdeki 
de Toprak Mahsulleı·ı Ofisi ile es· raf olllrıtk .tatnmedilf·meı:, ~Jutarns- çarşamba günü Ankarada E.ti
naf arasında tavassutta bulunanlara, ıt her khn olur.a obuıı, unun ha· bankta toplanacağı haber alın
Otlsçe tayin edilen kflr miktarı, ny- ı kiki mall~et fiyatı olan on iki lira· mı§!ır. Alukadarlar bu içtımna 
nca nakliye ve hnmnlıye gibi mas· ya )uln11. )liıdc iı~·iı oluıı 86 kuruş fe vukludc ehemmiyet vermektc
ra!lar maliyet flyatma zaın edtlmc· ı zam ı;\ırctlle lııu;ıl olıı <'nk ~<'kiınu s • d irler. 
mck ve bu mnsraflnr lnkdir edilen tış fJyatı olarnk kalıııl etınc t \ e ııa- t!"!'!'!!"!'--~"!\""!""''!!'""'!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
kılı a dahli bultınm)l< kayıt: ve ~nr- 1 tıııı bıı fl)at ilzerin11l'n yarıma ı irap drrlıal ı,e müdahale ederi&.» 
tt! yıılnı~ yüzde .Uc l' 'Bhutenalr.Yll e.der. Ti"!krar edlvnru.nı, muınva""I , HCıdlS lcri ukarıya • aynen geçlr
mutavns.'lllın bu fıyattan fazlaya hu ll&rndıın başka her ne nam ile o- dik. Bize bu hususla malClmat veren 
satmasınııı ihtıklr addedilmesi ve !ursa ohun un fly:ıhna hlr santlnı bl- belediye erktınından olan zatın iza· 
suçluların takip ve tecziyeleri za· le Jla\·e ('(}emc7~ Bunun kontrolü he· hatlle, buna cevaben Toprak Mnh· 
rurt bulunmaktadır. ledlyeye aittir. '.'\laaıııafih, yine tt'k· eulleri Ofisi MUdUrU Bay Vahdinln 

Fakat, dUn Bcledlye Kooperatifi rar ediyorum, hlze hu hususta bir covathnı sUtunlanmıza almakla ik· 
mlidUrl\nden aldığı malQmat ile bu ınlira<'ııat ,.e ı:ikliyet \'fı.ld olur Jı;c t!tıı ediyoruz. 

ReteUe ben fkl kardeş. oldukça 
iyi arkadqtık. Birçok çocuklarda ol 
duğ'u gibi bizim aramızda kıskanç
lık hiç yoktu. Fakat o, dadısının ver 
dlği telkinlerle daha kUçUkken hod· 
bin bir erkek olaca~ belli idi. Be· 
nim birkaç bebeğime mukabil onun 
bir oda dolusu oyuncaklarına dokun 

raz dürtmeye kalmadan beni avlu- -----------------------------·-------------------------------
nun kapıstndnn hemen seUl.mlık bah. 
çeslne çıkarmıştı. 

(Yaramaz) da sahibi gibi muzip· 

ti. üstundekl acemi )'Olcuyu derhal 

duğurou hiç istemezdi. Aramızda bu an1amış, olanca kuvvetlle bahçeyi 
yUzdcn ara sını. kavga çıkar, 0 be- dört dönUyordu. Ben onun ne ka)'lş

nl b~ka ~ylc korkutrımadığı için 
beni çileden çıkartacak şeyler bulur, 

larından. ne de saçlanndo.n tut.:abili· 

yordum. Dört nala giden (Yaramaz) 
söylerdi. Ben o vakit hırsımdan onun ın UstUnde tutunamıyacağımı anla
so.çlannı Yolmak lçln Uzerlne atıl

mak isterdim. Fakat o benden çok 
bUyUk olduğundan kaçar, kurtulur. 
uzaktrın benim öfkeme kahkahalarla 

mış, bağırmağa başlamıştım. 

O anda bir kimsenin yetişip beni 
kurtarmnsmıı vakit knlmııdıı.n (Ya· 

gtller, eğlenirdi. Ben ona benimle gU ramaz) beni bahçenin çakıl taşlan 
lUp eğlenmek zevkini vermemek için Uzcrlne yUzU koyun almıştı. Çakıl 
bir çare bulmuştum. Ne kadar benl 1 taşlar çenemin bir tarafınr yırttı. 
çileden çıkartmağa uğraşsa 0 kadar Kanlar 1çindo beni kaldırıp yukarı 
hırsımı saklardım. Ve hırsımı sak· götllrdUklerl zaman yarı ba)'llmış 
lamak için de dişlerimin sallandığını bir halde idim. Annem son derece 
bile hissederdim. öfkeli: 

Fakat o, kış gecelerl ara sıra Ka- - Aman, bu kız diyordu. Bu bir 
ragöz ovnatırdı. O ı:a.kit karşısına canavar ... 

Dün Fatihte Yapılan Hava Denemesi Muvaffakıyetli Geçti 

~oyaaları .. 
(i5) ir yankesicinin kend~ 
l9> ne seçtiği ~ soy _..ı 

kt\rtısında Oıay;ran ~ldwn: ös· 
avcı. 

Allah ıbiç bir avın cüzd..-' 
böyle bir ıad ıtaka.nm ına~ir_~ 
maklanna kesadüf cttİ.nn'<'~ 
amini ~ 

Herkes ~esleğine bu dii-
uygun bir soy ~dı bulnıaiı 
ıünseydi ne güzel ıteYlerle k"' 
ıılaıacakt1k. 

MegeJa: .. ı. 
Bolulu mahir bir llfÇI: ,... 

met Tatveren. ti" 
Bire ıaldığım on misline ,a 

bir açıkgöz: Moiz On kat. -lrf 

Şerirlere ınahat vermi~~~ 
kaçırm.aya'.n,, ~inek u~_:.. 
açıkgöz bir polis: Cemal 'f# 
ler. • _.,111• 

Vapuruarda br.et zıınDP"" ' 
Hasan Deler. m • _-ifİ• 

Tarihi tefrikalar ubll''-
Şeyda Uydurman. • ~_. 

Mallan toplayıp daha ~-: 
G"llnle'l'le ıSaklayan bir ıınuht~ 
Artin Kapntmacıyan. "' 

Muhakemesi görülmekteisll'' 
lan Madam Atinanın bir b 
ycgerdesi: Necla GözııüzeP· ~ 

Eline ve ıayağına çabuk 
ıimsar: Yani ;Buluroğlu. • w 

Tanıdıklarınızı ıve hatt• c,ıP' 
nımad klllrmızı zihninizde _ı,«I 
landmnız ve hepıine kafS"~1 
ve mesleklerin:e ıen uygun ._ .. d 
adını ıakmağa çalıımız, baJ'P~ 
nekadar eğleneceksiniz. 

Kısa Bir Ders 

F ıkra yazan, daha doifd' 

su fıkra yazıyoru~ -:: 
neden ;muhanir için en PÇ"eSI' 
mevzu bulmaktır. Hele .; 
disini hergün bir ~ylcr ya 
ğa mecbur sayanlar içini. i?' 

«En Son Dakika »dakı ~· 
lıkuıu» kolay bir ımevzu "' 
mayınca, daha doğrusu ~ iı1" 
bulmak kolaylığını göre1t1ef to'' 
gazetemizde çıkan «20 ser• .,;· 
pito» baılığmı 1ele ıalınıf v~ri' 
lmca bl.c türkçe ders ver 
kalkmış. Diyor .ki: i• -
«Anlamadım. «İ» nisbet ~ 

olduğuna göre başa rn . 
mana.smda olacak. ~ı 

Çalıkuşuna hatarlatal~ 
«ser = baş» lan gelen . e tıil' 
«seri = a§a .men$Up» dt1 
kelime yoktur. ~ 

Türkçede «pul serisi» ·di 
<tseri halinde imalat» ta llt~.,pf 
lan seri ile «süratli» ~ 
gelen seri vardır. Bunları ~ 
rine karııtırmamak için ,; 
seri, diğerini •de daha ut/' 
duğu ve T. D. K. unca. d• ,J 
komalann imkan ınisbetın d,I 
kullanılması matlup bulat'~\ 
cihetle seri yazılması 8it"",.,,1' 
Bayrak manasına gelen •. 1" 
ckainah> manasına gelen " 
de olduğu ııibi. .. _fi 

Türkçe dersimiz b~ 
burada bitti. bilmediği.rY: d-' 
ka bir 'nokta varsa .gelec ! 
" kadar bekleyiniz Ça1JcıJfl'0ı 

KÖR'/.>-

TAKVll\I 

GÜNEŞ: 

ÖGLE: 
lKlNDt: 

6.06 
18,12 
17,01 
19.00 kona~n çoluğu çocuğu toplanıp gn. O vakit., ben beş ya••wda idim. E· 

lllstUklerinl işittikçe pek hoşlanır, ğer canavarlığım yo.lıım bu kadar 
F.~er ben de kendisine dllrilst çırak· olsaydı yine bir .şey rtcğildl. Fakat 
lık ede'blllrsem ona. mUklfaten bir- benim hepsinden bUyt:k bir kııbaha· 
kaç giinler beni kızdırmaktan ,·az Um vardı ki annem hiç affetmiyor
geçerdi O zamanlar ne istersem red- du. ~~~=::~~~:::::====:::::======::::::::::::::=:::::::::;:~~~~~~~/ Hu akşamın hafmundan s11lnmeslne kırağı ''artlı. Her taraf be) az bir dıJO~ 

kfın :yoktur. \'emekte ycdlğlnılr. çorbayı, o o T ~ w örtiilmUş gibi illi. Ha\"a serindi hafif ~ detme7'.dl. HenUz dört yaşında iken b:ına 
Bir gUn. birkaç sene evvel kocaya gUI kurusu renginde kaı.llfcden bir 

verllcn benim dadım (Giriftar) kal· esvap yapmışlardı. Kadi!erıln kııma
!nnın, kocasının evinde ağır hasta şmdan bir (cUz kesesi) Uııtü gUmUş
oldu~u konakta herkesin ağzında le işlenmiş içine bir alfabe cl\zile 
dolıı.ısıvnrdu. bir gUmUşten hilO.l konmuş. cUz ke· 

Hattı\ beni bir aralık dadrmın evi· sesini boynuma asmışlar, beni o gün 
ne ı::"öndermektl!n de vazgeçmişlerdi. ! mektebe başhı.tmışlardı. 
Dadımın hnstalığı beni çok mütecs· ( A .. t. .. , var) 

Ona iyi olarak n~ ,;erır .. ek karşılı· 
~nu mutlaka alım;. Buna mukabil 
yanlı' "e fena terbiye onun ce,·
fterlnl milmkiın olduğu kadar az 
~ar. Ökrenmlye karşı ına um bir 
mıtuıu, hocaya karşı. baun , ·ar 
kU\'\·etımlzle baltaladığımız halde 
yıkamadı~muz adeta dindar hlr 
,·efa ve itimadı \"ardır. Bazı ya
bancı millet çocuklanndakl ,·ak
tinden ev\el açılını!}. septik, fesat
çı, Alil ,.c milstt>hzl ruhu onda ara
mak çocuklarımıza ,.e kendimize 
iftiradır. iyi muaJllnı için onJarı 
bir muntazam büyük insanlar or
dusu halinde ~ine takıp istediği 
yere götürmek işten değildir. Baş
ka mlllet talebelerile )aptığım bu 
mukayese bana karıf1k unsur ço· 
cuklarile dolu bir ecııetıı mektep 
Bablllnde g~mtf Uk 'e orta tah· 
ıll hayatımın ,.e onradan on kü
HI' yıllılc maarif mlifettiŞltlmde 

ecnebi ınckteplerlndo yaptığrm mü· 
şnlıedelerln netice idlr. 

Tlirk ı:ocuklarının bir kUçük kıs. 
mıııda görüp şlkiiyt>t ettlğbnlz ha
şanlık \'e Aslllk ruhun bile rok ke-
re fena muallim 1·e fena idare ,·e 
usule karşı hlr insiyaki reaksiyon 
olduğuna kanaatim vardır. 

Mekteplerimiz kalabalıktır. Pek 
tc kendi kabahatlmlr. olmamğı hal
de anlaşılmamıı;ı kalan ,.e pulf bir 
itaatle muayyen bir kategoriye so
kulanıadığı için fena dediflmlz ta· 
lehe ı.annettlğimlzden çvktur. 

Çocuk bayramında gördüklerimi 
\'e dii~Undüklerlml söylemlye sütu
num müsait değil, yalnız şunu dl· 
yeblllrim ki, b&h\'eye bir daüssılayı 
gidermek nlyetile &"itmiştim. Jo"a
kat çiçek halindeki istlkballmW 
bir kere daha sürerek memleket ve 
millet lçln yeni Umltlerle döndüm. 

RF.ŞAT NURi 

balığı ,.e kuır.u kı1.artına ınr tıfılfL hatırlıyor· z N u rli:ıgCır esiyordu. llavnd:ı. bir son balıJl'(ı;ır 
dum. Tatlıda hlraz yanık bir Je-aet ''ardı. kfınctl 1ardı •• Pencerenin kenarına dl:ı ~ 
Glimli1' .şamdanlarda ine~. uıun, heyaz mum ıııiiş, hahı;edekl çiçeklere bnkıyordu•0• ~ 
tar yanıyordu. l'erdcler "kapalı .ıldnfu için lıırı eğllını,, yapraklan geceki yağ111':eıtt1 
ııaıu:enln ye!jllliklerlnl görı•nıi~·ordıını. Yu;aa: Oafne eh Maurier - 92 - Çeviren: Rezzan A. E. Yalmaa ~'lrıranınıştı. Bir ı;Un ev,cl geçen ııüdl 

Kahve) i her zamanki gibi klitiiphane o· hahrlanııığa palışıyordum. rd" 
da.ı;ında l!)lyorduk. Tt'lt'Jon ı;aldı. Ben a!;hm. " 1 1 t b "-landArlevdo yeni bir g"un ba•l•):.. .. .,.. _ Jlı\klm huna ne diyor? :Seden intihar Makıılnıe ııu) o " erse en de nıUrıı~at e· •• " J ,- ,,.ı ... 
Konuşan Reatrls litl: et ·Jn'l :Se tlebe{ı buluyorlar'! Koram diyor clt'iyiııı. l\lıthkeme rel ine yazayım. Bahc:.e<lekl ağat ,;e çl~klerde blıtrı1 ti'' 

- Blrç.ok ılefa ıılıl aradım. Telefon hep ı ı tı""ılerfn1lzı'n bı'r t·•.ı'nı· go"zlını 1.de"- arad•• Ail ki: «Delikleri muhakkak kayalar açmıştır.» - Zahmet etrncy ıı ı;, Beatri!I, bir işe )'il• •· 
11 

.... r 
rneşguldU, diyordu. _ Olabilir. ırakat mUteha~ıslar bu fi· ranıaı. Sakın bir şey )'llpmayınıı.. t"ena o· l"lr her ~y tabii halinde 1(11. Bit ıcırif ;'' 

- E\·et, çok konuşuldu. kirde değil... Jur Mınra, ~:ok tena olur. Belki de Rebeka· ağaçları arasından uçtu, bir başk8 Jeli ııdf' 
- Ak,am gar.etelerlnl g8rduııı. Mabke· - Ah. keşke mahkemede be.n de bulun· nın intihar etmek lç!n lıllmediğlml:r; bir ııe- rı gaguslle toprağı eşell.)ordu. sutUııld",-tP 

menin ,-ermı, olduğu intihar kararına pek k 1 k 1 bl d "' e ııer dl lar !mbahın bu sakin aatı'nt•e el'" aydım! l\la " m ~o meyus mu 'l ıc \'ar ı. .,,en; r ne ye tekneye delik ·' 
şa11tım. _ Yorgun, çok yorgun... dclı;lnlor? Rica ederim Beatrı .. , siz hiç bir <Juruyorlardr. _.w .. ~ 

- E,·et, herkes de şaştı. ı .,..., _ Ben de sizinle l..ondmya gelehUscy- şeye karışmayınız. Allaha ısmarladık. Bir martı sakin 'c mağrur b r ,.1 
- Bu çok mAnt'unz hlr ıtey .. Reb<'ka ne- ,, 

den intihar ehıılş ol un'! Dlinynıla intihan dlm ! J•"akat mUmkün tleğll. O~lunı ha ta... Xe iri oldu da bizimle gelmesi mUınklin l<anatlarını açmış, aatlet ufuldntı;ı•dt~•ıı1 
diiştinmcyen birisi \ar a o da Rebeka hli. <;ok ateşi ,ur, yalnız hırakamanı. <leğtl ... Bitkin bir lıaltle kütüphaneye dön- ru utuyordu. Her şey ohhığu gibi ~ ti' 

Sakın bıraklll&),nı:ı. ılıinı. Birkaç dakika &onrıı. telefon tekrar uıcrırıd" Her halde bir )'anlı~lık olaf'ak. ediyordu. Bizim keder ,;e ii:ııint 4'111' 

1
•11 ı - ı.oııdnıdıı nerede ıılaı·ak"ınu. -: <;nlılı. rakat yerlındcn kımıldamadıın. Mak· ·-.ı 

- > m .rormn. hlahn sükfmctlnl bozımıl\'ordu. B1ı- ..ıırt' 
'l k 

1 1 
r ., x ı .• _ Ullınl)orunı.. ,..imin tllzlerlııln dibine oturmur:tum. Zil ha· - ııllJ,.. 

- · a 6 111 ııına rııı 113 or • • ere< e' _ .'ln'"~iıııe !o.İİ.\ lf'•'lni1. hu lııtllııı.r kararı- ili •·alı,vorıhı. l."crlnulen kalknııvordum '"al· ra bahçıvanlar ciökUlr.n yapra1.1ıırı .. ,li' 
- Buglın ı;ok misafir gt>ldi. l\lakc,im çok ·• "" " > " ~ 111 "' 

Y il nl (ler.ı".tlrtsln. Ailemiz l••ln hoı< hlr ... e.v ılı•· ılı caldı , .e nihayet ırnı;tu, :\taksim bana ım- cckler, işlerine ha111,twacaklıırdr. E' ııı•'' 
yorgun. ann da I.onılraya ge yorııı- l' > ., (1113 il .. I• 

_ Nlçln T Aman yarahbl pek nıcrnk <"l- ı;-ıı ... Rehckıı intihar ı•decf'k kadın -değildi. rrldı. Hen do orııı "okulılunı. Birbirimizi li· tnrafınıla su ko,·aıarının şııınrtıcıı trr 
tını. llı•r Jıaldl' kn:r.a olııııı~lnr. Yahut da St'rserl ıııitsi:ı 't'i ytireğl ~uııık lıir baldo öııüyor- ğıt ba':h~arak, Jıf7.mct~:ller iş görcrcl' :et,, 

- l\lalıkeıne ile alfıkah bir nıe5elc •• Tele· hlr adam gaNı:ıılen o delikleri açmıştır. dıık. Sanki J)&( defa öpüşen SU!;IU üşıklar ta dolasaeaklardı. E"ln içinde pencere·· . • J 

d latan\" 
1 

:'\. taksinı ı-lnlrlendl ,.e bana s~lenerek: gibiydik... • "' . fon a an .. u • XXV ı:ılııcak, odalar ha\alandırılacak -""' t' 
- Bu intihar kararı Jlek ın!lnfı!.ız. Hem - Atlat artık, dedi. ı de'7 -

l Lo d l f T. E t ı b h snat altı-..·a ]oT. ıJ "'llndellk ha'-·atın hergUnkU gidL'j 
pzeteler bir dUı.lye ı;lzlerden bahsediyor. - Beatrlıt 11 ze n rat an tele on etme,.e r es sa a J l "ru uyan un e " 

Bu i\lakslm için fena bir şey... !;alışırım... lıemen kalkıp pencerenin önUne gittim. Et· 
_ E,·ct .. Anıa ne )aııahm~ - Fakat bu me cleyl halletmek tazım... rafta hafif bir is 'e ~!menlerin Uzer:lndc 

deeektl. 
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f:larp Vaziyeti 
• YAZAN: 

Ihsan BOUN 
<Emekli Kurmay Subay) 

Habeşistanda: 
ttaıyanıar Dcslyo'nln şimal 'c 

cenubunda bulunan mcnilerdc 'e 
l\ınbaıagl'de muka,·emcto dcmun 
ed" 1Jortar, bu iki mC\'kl ltalyan 
0td • 
lk USUJlun tntunrnıık istediği son 

1 tnııkavemct merkcr.ldlr. <le· 
~:rıta lngtll% 'e Habq kuvvetleri 
!f •Ji ~hrlnl işgal etmişlerdir. Bu 
b'/'1r, lfabe.,lstamo cenubu gar
d lihıde 'e Sudaıı hududu clvann· 
rrıll4ır. Bu vazlydo ııı~. ttalyan 
l<ırlıkaı;emetlnJn yakında tamamUe 

1lınaı;ı muhtemeldir. 

~: 
l..ı~'lşl'den gelen haberlere göre, 

1111 
l•dakı Alman • ltalyan ordu

l<ı llun me~cudu %00 bin kişidir. ı
lı? llrıotörlü 'e zırhlı tUmen ve 
1' 00 taysare bu meu·uda dahildir. 
ıı:hı garp Umammn hombardı· 
llıan edildiği gUn Alınanların il· 

da tank 'e kan1von YWdU ... e. 
ınıı " • • 
ra~tl buJumıyonhı. Bununla he-
' r, lnglllz ordu u mel"Zll ta· 
truııar )apmak surcUlo taşebbU-

b~ eıc aınu tır; tnglllz ordusunun 
ır a . n en el taarruza ge~mesl ,.e 
:~ nence alına ı Cebditank'ın 
()J dafaası bakımından çok faydalı 
tı ll(oakt.ır. Almanların her ı;areye 
~''"tırarak \C lıcr ııaylııtı göze a-

l'ak lkm:ıl , o taln iycwı ılııvam 
tltikı • 
ta erine göre, iıvcn kanalına 
lt·~rrıudan lıcnliz ümit kesmc{Uk-

l anın.şılıyor. 
l.ıb nı;illztc•r, 8alkanlardnn tekrar 
~· )aya naklettikleri kuvvetlerden 
,.1nıı11 lsUCadc edebilirler. Zııman 
.. ~t·k 1" • 1 çe, • doruınmııııın deniz yol· 
'tı tını kontrol altında bulundur· 

~t;ırıa rıı~en - Almanlar kU· 

" '" eri elen iz; \"Mıtalarllc , ·e 
~ ıı. ku'" etle.ıile kun·et nakline 
"I 'a111 rdeoeklcrdlr. Bundan onra 
fı 11~ - ltal an blrllklcrlnl mağ· 
t.tp ctrnek \"C)a 1\lı m müdafaa 
Ilı lllek gUc olacak 'e ) akla~ıı ~ ıu: 
tı·~'.lilnıı do lıUyUk nıikya to. ha· 

<ılıı. ınaııl olacaktır. 

)' "rı .. 
~: 
ıilt"ttııanııırırın Eplr or<luı;ıı ı;IUıh
't~ııı bırakarak fcs1irn olmuştur. 
!ıaıc'lnı olun kun etlerin mlk tarı 
tıı.ıt!{ırıda henUz cloğru hlr ma!O
~ Joktur. Cenutı:ı taarnı7.I\ dc
't~ ~en Alnııtn ordu u Cinc•l\lcrl 
ı~l"tnopildc teknır muharebeye tu
Jı. tııustur. Almanlar, Atlna fo;tl
tt:"tlnde taıı rruza ılevam cdc
~<lııltr. rne,<'udu S tl\rncn tahmin 
\·!! en t"gillz ordustle ıniift'l>akl 
l;ırı"-n kun etlerinin Yunan liman 
ıı .. 11tlan Glrlıle \'O 1.lhyaya nnk-.. ~ ına 
"" nl olınnğa çalışacaklarılır. 
tıu ı,te Alman ha\ B kunrıtlerlnln 
lt~lk hlr fuall)·r.t göstereı-elderl. 
te1ı;~:ı. '"e deniz nakliyatına sU
~ bnırıbardm1ıınlarla mani ol
llır~· ga~ret ct'lccc\dcrl §Uııhel!lz-

ı~tıgtııztcrln 'e l'ıınunlılıırın ar· 
\11.rtı llıuaııntdane nılidafnııya de· 
ıald Cbnelerindc ııe\·lmloeYı:I hlr 
~il\ a Yoktur. Çoli ti tlin Alman 
ıııu:;tı~ı k r ı ınıtıı muanntclaııe 
11\a~ fa:ı. nlh Jet 'tıU Uk uyiBtı, 
~ıl ınbhet , o «' aretl lnt&\I ec1er. 
lıu e kalan nn lrnvı. etleri ınUm· 
bı,~ ltıerteb oı zayiat Uıı kıırtnr· 
lııırıı ıııu\afı"k bir harekot olur. 
111111 

1~lerıu \"e l'ımıınhl:uın ı;on 
lııııııı. hö,lıı lıurrt,ot etmrlcrl ı;nk 

ıterı1cıı11 r. 

Derı· 1 
~ 

.\ıın 

-·· 
1 tı arıtur J"gc dcnlı.lnı1e M\<'um-
ltıı\aıı ikııllanınağB başladılar 'e 
~"' •lıı ı llu klıçilk 'e er' 'll!!l· 

tııı ~ için lis yaphlnr. Almanla· 
at u G'lbi teıthlrlulr. ne slbl mak

•1ıııt ~ln<fo kMtuklorını tahmin 
( k ~Uç değildir. 

ı "l>tlitarık boğıızı hııglinlerclc U· 
tı11 ı~ e 1 tlfhanı konan bir fitı\ kul-

~4 'l 'lloktaın olmal\tal1ır. Bu lın· 
~ııı k 

' nra reııhCbi hafiftir, Al· 
111, l 

t11r r "Panyu yol!J) lıı Cchelltu-

lıJ " lıU< unı etmeye ötcdeıılıerl 
>~t 

~it~ "fnıts görlimilorlardı. ln-
~t.._ 'il.in hu h0Jı"a1.1 müdafaada 
t-,tt \'at'ağı nıfüıkUlııt, lı.pan)anııı, 
le ~kbin Hı l<'ran!ianın lnglltere
'ltlı r,ı alarakları \RZ.lyetle !'Ok 
hu1ır~d8 t<!ır. Almanya tW\ pJce ha 
'1.ı ltıl.'tler lızerlnıte yaptığı si

' ta7.Jılklerden bir netice ala· 
lıetı" ~tı. hu sefer de ayni menfi 
"ıt1t11~ 1~ karşılaşma!lı \ '&rlttlr. 
lı t .\lnıan ·anın nskeri hnrckiı· 
qlr, uıe ıtlmaM da ı;ıok muhtemel· 

KüCiük Bir Kızı 
Yaraladı ~ı. ~ 

t trı 0Yd~ oturan Mison, l~e
l> ~'">'t,nınçla bi lldt't1e dola9-

cı: l k en ayni yerde oturan 
~ 'ltttı 1 1

1ıı on ya~!arında Janete 
~ J,'l ır. J.3u çarpma n~ticesin
-t ıtn~ ~ rnuhtclif yerlerinden 

1Cında.n tedavi alta~ a· 
1 1 

.. ~.,""'' tır 

----~--------------------------------VATA ft'----------............... -...-.---------........ ------------
Adliye Koridorlarında: 

-Suçun Ne? 
; - Hiç ... Şaka vet ! 

Muhakemesini Dinledim, Suçlu 

Meğer Komşunun Kümesinden 

Tavuk Aşırıp Satmış ... 

1 SIYASi iCMAL 1 

Uzak Şark 
İnkişafları 
Yazan: M. H. ZAL 

te ovyetlerle Japonya ara
iii:i:ı} sındaki anllqmanın neti. 

cesi olarak Sovyctlerin Uzak· 
tarktakj esas Jcuvvetlerini Bal
kan, Lehistan ve Besarabya hu
d utlanna naklettikleri söyleni
yor. Eğer bu haber doğru ise 
Rus • Japon anlaşmasının mih· 
ver menfaatlerine .aykın bir ne· 

- Bu, ne yapmış'?... ğazlıyor da, sonra ba~avuıı az· 
- BHmem vallahi. .. Bfraz cv- l ledilecek diye gidip teslim olu-

vcl getirdiler. yor. 
iki adaı.n caıvukat~ara mehsus-1 - Bu iş için mi muhakeme o· 

tur> yazılı sıralardan birine otur_ luyoreun '? diye ş0rdum. 

ı tice verdiğini kabul etmek jcap 
, 1 eder. Ayni zamanda da bu hiı· 

dise, Sovyellerin kendilerini 
' Avrupada emniyette gormedik. 

lcrine bir delildir. 
muş, cl1eri kelepçeli, pejmürde - Evet, dedi. 
kıyafetli bir de!Ikanlıyı !birbirleri. Bu sırada jandarma hafif ha· 
ne g.füıtererck 'konuşuyorlardı. fif gü!Umsedi. Müba~ir suçluyu 

Kula'k verdim. Onlar da bu ÇO· çaiırdı. Mahkeme salonuna gir
cuğun suçu haldkında benim gibi diler. Tabii durur muyum, tlllka· 
hiç bir şey biJmiyorlaı<dı. vet ımuhakemesi. derhal arkal:ı-

Sıranın bir köşes.ine oturmak rından içeri girdim. 
isterken jandaııma ımiıni o!du. 1 Müddeiumı.rmi mütalaasını o
Biraı: sonra iben yine sıraya ili§· ı kuyor.du. Ben de bir yan~an ken
tim. Kelepçeli çocukla '.kıonuımla_ di kendime mü?ahaza. yürütüyor, 
ğa ba,:ıladrk. Yüzünün genç çizgi. J şakavct ağırcczada görülür, bu j~
lerini sa'ldayan bir karış sakal ve te bir dalııa var diyorum. 
pos bıyıkları, !kirli bir hoynu, bin- Mütalaayı ·din'lqyince 'kendi 
ibir yama ile yapılmış bir elbise- kendime güldüm. Meğer bizim 
nin örıt.tüğü oldukça kuvve~li lbir şaki oturduğu mahallede, bir ge. 
vücudu vardı. ce kom.:iusunun bahçesine girip, 

Hayır ola. lıemşerim, de· 'kümesten tavukları çalıp, götü· 
dim. rüp pazarda satmamış mı'? Bu 

Eyvallah abi, diye cevap hırsızlığı yapınca da evden kaç· 
verdi. mı;:ı, başlam~ kırlarda serseri ser. 

- Sen ne ettin de buralara seri dolaşmağa. Nihayet açtığa 
dü~tün? dayanamıyarak evine dönmüş. 

- Hiç ... Şakavet. Fakat döner dönmez yakayı ele.; 
Bi:rdenbire tüylertm ürperdi. vermış. 

Dağ1arda dola,an, kervanların Mahkemeden çıkarken yanına 
yıolunu kesip soyan, insan1arı iş- yakla~tım: 
~ence ile öldüren, çıkıma.mak iç1n _ Ne diye palavra atıyorsun'? 
inadı eden yüzükleri çıkarmtık için dedim. 
pat:makbn kdsen e~kıyalar aklı- _ J-i~§ gör be abi, dedi. Böv. 
ma geı!di. Demek ki bu da onlar. "' 
dan biri idi. le ufakyollu işten ma~t'4nelik ol-

- Peki bunu ne dı,ye ma:k anma gidiyor da, ondan. 
yap• Üstelik hap~ane yoldaelan ada-

tın? ... 1 ı 1 s· d 
H . N d" olacak. pa- mı a aya a ıyor ar. ıı e (arkı-- ıç... e ıye d h l " 

rıa v-arma an ırşız ısın en bava. 
ra için. "' 

Dn&at emim. anlartı'kılarını kü- ğısını etmi~iz. Onlara da bu ya-
çümsemek için 1aflatına hep lanı diye diye ağzım alıştı. Nı. 
(hiç) diyerek ~ba9lıyordu. ~ıapalım ahi?!.. Kendi 'kendimize 

Ali'kadar olduğumu görünce. avunu)oruz. 
bir 11igara istedi, verdim. Sigara- Orada. bulunan üç be9 !kigi ta• 
Y• yakt&tan sonra kelepçeli elle· vuk hıl'$ızının ha·line acıyıp eline 
tinden birine alarak anlatma~& bir kaç lkunı§ ştkı.tırdılnr. 
başladı: jandarma liUÇ}uyu vötürürkcn 

- Köyde bir kıza tutu1dum yolda diğer bir suçlu ile karşılıış. 
ahi. Gönıcn, ahu gözlü, ceY!in gi. tılar. 
bi bi.r yosma. Babasından i•tc· Gelen, gidene: 
di.rn. vermedi Bir gÜn yolunu - Ge9Jnİş olsun evlat. dedi. 
beıkledim, te'krar istedim. cBe· Giden, gelene: 
nim elin şe11Sedsile i11im yok, ea- - Eyvatlah a'bi. Allah kolay-
na verilecek kmm da yok> de- lik versin, diye cevap verdi. 
di. Berı de vi i çekince adıımı de· 
lik deş& etltim. Bu karşılıklı ıtemcnnilc:rdcn 

Bunlardan bahsederken sanki sonra. ~aki tavuk hırsızı jandar
bir tavu"Jc keııiyormuş gibi konu• ırnanın önü~ıra, koridorun niha
§!.IYordu. yetindeki merdivende, ayakların. 

Bundan sonra anlattı1'ları hep daıkj yırtı'k terlikleri sürüye sUrii· 
şaitavet üzerine o1du. Kızın lba· ye kayboldu. 
basını öldürünce ma~crtni kapıp 
dağa çıkmış. Yot lceEmeğe. onun 
bunun paraamı aı1mağa, adam öl. 
dünneğe ba,hı.mı~. Ja.ndarmala· 

1 

rın elinden b~ altı kere kurtul
mu.~. Bir defa da, bir vadide onu 

1 sıkı t.,"r,mı~lar, az lkalsrn öldüre· 
1 ce'klet:mi~. Fakat bir yolunu bu
: lup yine k'agmı~. 
i - Peki, dedim. sen bu kadar 
1 meharetfüin ... Nasıl oldu da ya
' kalandın? 

- Yakalayamadılar a·bi .. Baş. 
yavuşa acıdım. Herifin karısı, ı:;o, 
cuğu varmış. Eğer beni tutmazsa 
aıledeceklermi.:h diye cluy:dum. 
MCTt ad11mdır ba~avu~. EyvaUah 
a.lbi, biz de mert likit en yana zayıf 
değiliz. Bir gece karakola çide
re'k teslim oldum. 

İçimde hayretle !karı~ık bir 
ta'kdir hisset!t.lm. ~Adama bak. 
dedim, insanları tavı,ık ()İbi bo-

Bu arada koridordaki bir kaç 
mütecessisin yanından geçerken 
şunları duydum: 

- Adam nasıl da şa'kavetl 
kendine ma1 etmit. zaten bunla
rın çoğu suçile iftihar ed-er. 

- Yok canım sen de. Onlara 
kısır akıHarınca tavuk hırsızlığı 
ufalc: iş görünür de ondan. 

Mithat PERlN 

Bir Kamyon Tramvaya 
Çarptı 

Dün Edirnc;kapı ile Sirıkeci a· 
rasında işleyen 20 numaralı ıranı. 
vay, Sirkeciye gelmekıte i'ken o
f(,jr lınnailin idaresindeki kamy-0n 
Yi!nd'an ıaclerek tramvaya çaf\P• 
mıt>tır. Kamyon tramvayın basa· 
mağını hasara u1haliığmdan tah. 
klkata ba lanmı~. suçlu şoför ya
kalanmıştır. 

Napo)yontı.m ~ngiltereyi istila için hazırladığı tetebbüsü gösterir, o tarihte yapıbnıt, temsili bir resim 

Tarihten ibretler: • 

NAPOLYON 
lngiltereyi Zapta Kalkışmıştı 

Avrupa Fatihi Manş Sahiline Muazzam Bir istila 
Ordusu Ve Tükenmez Malzeme Yığdı 

İngiltere ve Amerika Atlas Köprüsünün İki Ucunu Teşkil Eder 

Geçen:!erde bir toplantıda 
ıkonuşuyorduik. 

- Fakat, dedim, Almanya 
arihtcn dere almı~ olmalıdır. 
Muhata'bım cevap verdi: 
- insanlar ne tarihten ders 

alır, ne de tecrübeden bir şey 
öğrenir. Senin dediğin hayvan
lar içindir. Hayvanlar tecrübe
den ders alırlar, insanlar asla .... 

Tarihin daimi tekerTÜrii kar• 
şıııında a11kada'.!ıma huk veriyo· 
rum. 

!ngiliz deV'leti te,.cl&ül edeli. 
denberi lnt;iliz adaları üzerine 
iki muazzam istila teışebhüııü ya 
pı!Lıu~ ve muvaffak olunama· 
mıştır. Bu üçüncüsüdür. 

Birinci jştila teşe'bbüsü 1568 
de l~anya Kralı Filip IJ tn1afın
dan olmuştur. Filip lngillereyc 
"ar~ı Armada jşmi)e bütün dUn
ya tarihlerine ge9Jlliş olan mu
azzam donanma ıle hücum et· 
mi,..tir. lngiltere o zaman henüz 
denizlere hiıkim <!eğildi. Ufak 
bir donanması vardı. İapanya 
ise A'kdeniı:e olduğu gibi Atlas 
Ok:Yanusuna da hft!kim !bulunu
yordu. İ~anyıol Armadası dün
yanın o zamana kadar göııdüğü 
en büyük donanma idi. KüçUk 
İngiliz deniz fi)osu, muazzıım İs. 
pano/ol filosunu pcri~nn etli ve 
lnci~tcreyj kurtardı. int;iltere ile 
ispanya arasındaki ihtilaf zahi· 
ren din 'kavgalarından çıkmıştı, 
fokat hak~ka-tte mesele Atlasa 
ıkimm hakim olııcftğı idı. lnsil
tereyi istilaya teşebbüs edip mu
vllff ak olmadıktan eonrndır ki 
İtıHmya bir büyüle devlet ol
rnRktan çrkıtı ve o tarihtenibori 
bir dahıı. belini doğrultamadı. 

1803 tarihinda de Napolyon 

lm:ilt~cyi idtilaya tefehbüş etti. 
O t.arfü.te Aıı;rupanın Fransır.lar, 
İta~yanlar, Almanlar ve İ pan· 
yollarla sakin olan kısmına ve 
1-lolanda ile Belçikaya halklm o
lan Napolyon İng'1 tereyi mağ
lup ctımed~e Av;nıpadaki hn-
1kimiyctinin devamsız olacağını 
anlamıftı. İniihereyi fethetmek 

Yazan: 
Nusret Köymen 

üzere Alman sahillerinden is
panyaya kadar olan sahillerde 
büyük istila hazıı'lı'klan yaptırdı. 
Bu istila hazırlı'kları arasında 
dü iin\.ilrniyen şey kalmadı. Na. 
po)yon bir cdk bü) ük sallardan 
ba.ıka türlü altı düz te'lmeler ha. 
zırlat:ıı: hatta baıJonla asker nak. 
lini dahi dü"'ündü; l':apolyon 
uçurd;nn şc&İinde paraşütlerle 
3Sker indirmesi bile tasarladı. 
Aklına Gelen bir şey de İngilte
re ile Avrupa arasındaki Man~ 
denizinin altından bir tüne1 a• 
çarak buradan bi.r ordu sevik.el· 
mı-kti. 

N apob on ıtıım bir sene, 
zaptcttiği bütün memle. 

tkc.tlcrı soyarak Manş denizi aa• 
hiline muazzam bir ordu ile bit. 
mez tükenmez malzeme yıGdı. 
O zamon tayyare olmadığı için 
lngifüler Napolyonun huzırlık· 

kar ak orduyu f ngiltereye geçir
mekten vnzgeçıti. Fnkat İngiliz 
donanmasını alt ederC'k Atlns 
Ol7anusuna hakim olhıak için 
hazırladığı büyük filoyu lspan· 
yol filosi.le ibirlikte lrıgi1tereye 
sev3'eai. lnı:j)jz Amiralı 'clson 
bu donanmayı me~ur Trafal
gar muharebesinde mağlup ede. 
rck dı;niz hakimiyetini bir dııha 
tehdit edilmemek üzere İng!lte
reyc temin ct!ti. 

1588 de ispanyanın lngiltere. 
yi istilare teşeb'büsü nasıl Av
rupııda lspam ol taha'k'kümünün 
sonuna bfr başlangıç olduysa 
1803 te Napolyıonun sonuna 
ba~lansıç oldu. 

T arihin bu ibrc.tli hidişe .. 
fori göıtı:ıri,>or ki Atlas 

lhi.klm\yeıtini hiç i:Hr kıt"• kuvve. 
tinin Jngilterc.min elin-den alması 
mümlkün değildir. Bunn teşeb· 
büs eden zamanlarının en kuv· 
vetli kıt" er devletleri bir daha 
bellerini doğrultamıyacak şt-· 
kilde mağlup olmuşlaTdrr. 

Eğer İstiklbalde Atlas deni-

lurının mnhiyctini kat'i olarak zinde hakim olması muhtemel 
anlayamıyorlar ve yığılan şey· lngiltereden ba~a bir devlet 
!eri tnhrip edemiyorlardı. Sade_ varsa o ancak Birleşik Amerika 
cc l..ondray;ı hazırlrklara ait ef· ola'bilir. 1ngil'.tere ve Birleşik A. 

meTika A:tlaa Gcöprüsünün iki 
sanevi haberler geliyordu. Fa- ucunu ı~Şkil ederler. Bu deniz· 
'kat lngili.z halkı korkırouyor. d'e bunlaııdan ba!tkaşıı:ıın hakim 
bilakis tchlıkenin artan deh§c\İ olmasına im!kan yıoktur. 
kar§ısmda ar.ten bir azim ve Eğer !bugünün ve yarının 
imanla dil manı kar~ılamağa ve harplerinde de Atlantik munim 
yenme~e hazırlanıyordu. Napol. b~r' rol. oynıyacakııa 'bu harplerı 

.. . . kımlerm !kazanması mukadder 
yonun buyük bır ordusu vardı. olduğu meyıclandadır. 
lngiherenin ise, baflangıçlta, as. 
keri nzdı. Fakat İngiltere dcni· ı----
ze hMdmdi ve ı:engindi. Arkada§ının Başına Tabak , 

lngiltere kesenin ağzını aç- Vurmuş 
mı tı. Kendi orousunu çoğalttı· Dün Ahme.t ve İhtıan adında 
ğı gibi Avrqpada henüz Napol-
y.onun t;ıha:k,\ümü altına girme- iki ki~ io-~antada yemek yerken 
mis olan meml&etlere de ha- kavga etmiflerdir. 1\aYga evvel& 
zırlanmaları için yardım ediyor. müna'kaşa ile başlamı,. a da neti_ 
du. Napolyon fngiltereyi istilaya cede İh!lan sinirlenere'k önündeki 
teşrh'büs et.ti~i takdirde istil~sı taba~latidan birini Ahmedin ka
ve tehdidi ahında olan memle- fasına vurarak yanlamıştır. lh
ketlt-rin mü .terek bir hareketle san ya'kalanmı"-, Ahmet tedavi 
hakimiyetini yrkmasından kor- ahına ahnmı~ır. 

- Maşallah artık iyileşmişsiniz erendim. ED EBJ ROMAN TEFRİKA No. 26 nın salon adap ve ll.detlerlnl bilen bir ndam 
bile bana cgU:ııellcştln> diyecek kadar iki 
yUzlU olamıyor. 

Annemden gçlen mektuplardan dU11tUğUnli· 
zil öğrenmi~, pek mlltcesslr olmuştum. 

ihtiyar ]tadının yUzU buruştu. Nefesi ke· 
sllnıış gibi durdu. 

- Hayır iyile~pncdlın. baksana ne kader 
gl\ç!Ukle ylirUyçınım. 

Hırçın. zehirli bir sesle ilave etti: 
- Fakat benim tıallm lılcmlrı umurunda 

mı? Kimse şurada isti rap çeken bir k&ifın 
olduğunu bılc dUşUnmUyor. Herkr.s zevkın
de, sefasınd~ .. 

Oturanlara yakleşmışla rdı. Njg~ Hnnım 
sinirli bir scıılo hııykmlı: 

__,. Yerinden kınırdıyamaz mısın? Bir 
koltuk versen11 kıı! 

Herkes bu sözlerin kime hitabe?\ f(oylen· 
dlğini anlamak için yüz yUzo bakışırken 

Kezban yerinden fırladı, bir sandalyeyi ona 
yakla,tırdı. Ytlzll lupkırmızı olmuş, C"ÖZle· 
ri öfke ile parlamıştı. 

- Abla, kime söylUyorsun kıızuın? 
- Kime s!Syllyeceğlm? Kezbana,., Uzak-

tan geldiğimi gijrdll de yerinden kal}cmağa. 
Uşendi. 

- Kezbanın arkası döniiklU, benimle ko
nuşuyQrdu. Hakı.;ızlık ediyorsun. 

- Amım sus sen de. Bu kızın şırnarıklı
ğındıırı bıktıın artık. Elbette luıfıı. tutacak, 
bir dUzlye <>Pil hak verirseniz ... 

- Rica eder~m abla! 
- Peki pC'kı sus, sinirlerimi bUsblltün 

nyııatma; bıı evde !q~lahk olduğumu npla· 
mıyor değilim. K~kc Allah hl\rağımı kıra· 
cak yerde camını ııJı;ııydı d~ siz de kurtuı
say{lınız. 

Ali Bey bu sahnel r nhtmıştı. Omuz sil· 
4erek uzakllH!tı. 

Ferit Ke7ibana bakıyor, onun gö~lerlndekl 
acıyı gidermek için bir şey söylemek isli· 
yor, cesaret edemıyordu. Nlluterc gelince 
için için ııevlncrok NigAr Hanımrı. yaklıılJ· 
mış, onunla konıışmağa bn,ıamıı,ıtı. 

Ortalıkta ıııkıntılr bir hava esti. GUzlde 
Hanım elindeki ör~ııllc ıııcşgul görlinliyor, 
bir şey söylemiyordu. 

Birclc11birç şakrııl< hir l~ııhkqha duyuldu. 
NılUfcı· yerinden sıçradı. 

- Geldiler, .. Vı,·ct! Vivetı 

Uzakta ağaçlar arasında, Vıcdanla Necmi 
göründUler. El ele vermişler, geniş ıWımlar
la ilerliyorlardı. Vlyct mnvl l>lr şort giymiş, 
vücudünün yukarı kısmını emprime bir ku
maşlp. 11nrınıştı. B\ı ipı:k parcııaı ensesinden 
göğ11Unc dofru çaprazlama. gelmiş, iki ucu 
arkaya bağlanmıştı. Bıı kıyıı.!ctıll' yarı çıp-

lak bir haldo idi. Siyah bukleli başıpı aypl 
empriıncden bir Jnırdelı\ ile sıkm«ıtı. Gözle· 
rinde iı'i siyah gö;lllkler, gıplal' ayakların
da parmakları \'O topukları açık sandallıır 
vardı. Başka bir kimse<1o belki ı;lrkln \"e ay. 
kırı görlllebllecck olan bu kıyafet onun in· 
ceclk vUcudUne, zerıf ta\'ırlorına pek yara
şıyordu. 

Necmiye gelince, ltıclvcrt 11ayaktan bir 
pantalon ve yal>ası boynuna kadar çıkan 
beyaz bir pulover giymişti. Onun do gözle· 
rinde siyah sözlUkll'r \'ardı. 

Bu hallerile ikl genç, göze pelc şirin gö
rlinüyorıardı. Vh·ct Nllllfcri ııznlttan elilc 
seıtırnladı 1 

- Halo Nıli ... 
- Vivet, bak kim gelqı! 
Genç kız uzaktan Ferldı tanımıotı. Ko

şa koşa ona yaklaştı, iki ellnt avuçları a
rasına bıraktı. 

- Hoş geldtn Ferit. 
Vivet, ne kadar bU_yUn1lı§sUn seni .. 

- BUylıdllm anıe. gUıelleşmedım Ferit. 
Hattt'l St'nln 1?lbl Avrupndan dönen ve orar 

Vicdan kendi kendlsllo alay eden bir ta
vır almrşt.ı:. Gllzclllğe cidden ehemmiyet ve 
rip vermediği anıa,ılamıyordu. Ferit onun 
ellertni avııglıırı içinde tuttu, dost gözlerUe 
yüzüne baktı. 

- Senden bahsedilirken güzellik mefhu
mu değişiyor. Sen bUebUtUıı başka bir in· 
sansın. Şirinsin, çapkınsın, neşelisin, velha· 
sıl sen l(tmsoye benzemtycn Vl\ ctsln. 

- Kurnazca cümleler bunlar, beni kan
dıramaz. 

- Fakat na ka{lar zarlfsjn Vivet! Kar· 
şımda Avrupaı:ıın en JUks nltıjlarından bl· 
rinde dolaşan şık blr hanrm görtl_yorum. 
~ Kıyafetıını Nocrnt de beğendi. 
Ferit o vakte kadar ona hakmemı9tı, bir-

den bire hntırladı, elini uzattı. 

- M crhaba N cemi. 

- l.terhtı'b::ı Ferit, lıoş geldin. 
- Nccmlnln mUhendıslıktcn vaz geçip 

klnıyaker olmağn karar vcrdlClnl biliyor 
nıusun ağabey? 

Bunu NılUCer ı;öyJemJştı. 
- Ya, öyie mi? Kaç ı;encn kaldı? 
- Bu sene mezun olııyQntm. Kezban Ha· 

nımın da benimle ayni mesleği seçmek ~ 

trrneslne ne dersin? 
(Arkası var) 

Japonya tarafına gelince U
zakşarkta ciddi bir Hus tazyilo 
zaten yoktu. Çine yardım etmek 
ve Çinlilere cesaret vermek me· 
selesini Amerikalılar ve İngiliz
ler açıktan .açığa ii·~:lcrine aJ. 
dıktan ve Çin hfü.tumcti komÜ· 
nist unsurlarına kar§ı ihtiyat 
tedbirlerine ımüracaal ettikten 
aonra Sovyet Rusya, Çin muka
vemetinin devamı üzerine zaten 
ağır basmıyordu. 

Amerika .ile İngilterenin U· ı 
zakprk meselesi üzerine olan 
tesirleri yalnız. Çine de tek ol
maktan ibaret değildir. Mihve
rin bütün tazyikına rağmen Ja. 
ponyanm İngiltereye ho.rp ila· 
nına bir türlü karar verememe· 
sinin mühim bir iktısadi sebebi 
de vardtr. Japon ithalatından 
yüzde eJli altısı Amerikadan, 
yüzde 20,69 u İngiltereden: 
yüzde 8,62 si Holanda rnüstem. 
lekelerinden gelir. Japonya ih
racatının yüıde 82,3 ü bu üç 
memlekete gider ki İngillerenİn 
bu huausta hissesi yüzde kırktır. 

Japonya ıçın emperyalizm 
pahalı bir lüks, sanat ve ticaret 
hergünlük ihtiyaçtır. Herglinlük 
ihtiyaçtan, ralabildiğine lüks ve 
hayale feda edebilmek Japonya 
için kolay bir iş ısayılamaz. 

Kafayı Tütsü leyince Arka
daşını Soymuşlar 

Evvelki gün iki kişi bir arka· 
daşını bo bir arsa ortasında so
yarak kaçanı !ardır. 

Ruhi adındnki bu ad'a~ evvel
ki ak am kahveye giderek arka
dası Mustafayı almıs ve kahve
den sinemaya gitmek Ü'Zcre çık· 

mışlardır. Y:olclıa gidemen Ruhı

nin arkadaııı Mehmc:de raslamış
lar, onu da beraber alarak sine· 

hıaya g.İtmışlcrdir. 

Sine,madan çtktrk'tan sonra üç 

arkadaş bir şarapçıya giderek o· 

rııda bir kaç kadeh içl:nişler ve 

kafaları biraz duman)eyınca Ru· 
hi ile Mehmet Mustııfaya: 

- Gel A:klbıyıktan geçelim de. 
mişlerdir .. 

Üç kisi tam A'kbı.>ık karakolu 
civarındaki bo!I hır arşaya gel· 
diklen zaman Ruhi ve MebrneJ 
ccplerinıclcn tabanca•arını çrkar· 
mı lar 'e Mustafayı tchd t ede
rek ceblndeki yırmı ıkı ıırayı, hır 

altın saati ve kıymetli b.r ıkı şeyi, 
bir bıçağı <ılıp kaçımı 'ardır. 

Za,tcn .sarhoş olan MU'!ltafo bir 

denbire ne olduğunun farkına' 

varmadığından biraz zaman geç
tikten sonra !kendine gelmiş ve 
derhal karakola müracaat ederek 
hadis~yi teferruatile anlatmıştır. 
~abıta, arkada~lannı soyan 

Ruhi vo Mchmedaı peşıne düş· 
mü~ ve bun:'larıdan Mehmedı ya

kalaynra'k Adliyeye teslim etmiş. 
tir, Ruhinin yakın.da yakalanaca. 
ğı muha'l&aktır. 

Adliyece yapılan 90rgu netıce. 
sinıde Mehmet dün te' kif cdı!
mi~tir. 

Bir Yankesici Tevkif 
Edildi 

Dün Adlı.yeye t lmı edılf'n 
Tev:fi · Özavcı adında bir yanke
sici y pılan sorgusu netıcesinde 
tov.kif cdilmi tır. 

Özav"ı, bir kaç gün evvel sisli 
hava arayan kurtlar cibi -kalaba· 
Irk bir ttarn" ay aramış ve bu 
tramvaya binerek y9klü )bir av 
bulmu tıur. Y ankcsici kalabalıkta 
Halit Galip adında birinin arka
sına yakiatınııı: ve adamın arka 
cc'bin.deki, içınde yüı: on lira bu· 
lunan para çantasını hiç sezdır
meden çekip nlmı~ır. 

T evlık Öznvcı paralnırı çarpın. 
ca kem:hne deııhal bir baharlık 
elbise satın almış ve o gece o eğ_ 
lence senin bu eğlt'nce benim di
yerek Beyoğlund paran.n bü
yiı'k bir kısmını sarfetmıştır. 

Zabıta yankesiciliğin yaıı>ılıs 
tarzından ve §f'klinden şüphele
nerek Tevfik Özavcıyı yakala
mıstu. Tevfık Özavcı tahkikat 
neticesinde suçunu itıraf ettiğin· 
den tevkif edilmi,,, ir. 
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"'~ Selami Ağanın Hazin J:Jir Veaa ... 
Yazan: Fuad SAMia Altın 1 orhası 

;t::tde~ n gtizel çocuklarrn müreb
bıyesl ıdi. Her sabah onlarla, birl lkt 
<lig('ri on yaşındaki bu iki sevimli, 
cana yakır:, t.ebek kız.larla kıra çı

l'.arlnrdı. 

- Niçin? ... 

Mürebbiye, b1raz uzakta oynıyan 
çocukla.rı cöete.rdl. Fikri, bunu bir 
mania addebnedJtlni ima. eder bir 
tebessUmle: 

O sabah Bay Fikri mutat hılA.tı o- - Onlar lı;ln ise bir şey değil. Si-

14.0' yı:l önce yapılan Ayasofya lrı 
kubbesinin aJtında bir çok efsane
ler beelemi.ştlr. En a.ı.:, yaşı kadar ef. 
san.esi vardır. MA.bedln taşında., top
rağ"ında, suyunda, su sızıntılannda 
hatta. havasında birçok şifa verici 
haaıalar tehayyül editmJ,tir.Blza.nslı 
lar, sonra da. Türk avamı Ayasofya 
yı tam kadrolu bir bimarhane gibi 
tanmıışla.rdı. 

larıık kızlarının gezintisine i~Ura.k zi ne kadar sevdiklerini ben bilirim. 
etmhftL Julidt>, ilk defa. \.'a.kl olan Kendilerini hJç bir zama.n terketmi
t:ııı rf'fakate hayret etmekten kendini yeceğinizi öğ'renince daha. çok mcm
ruaınamıştı. Çayıra doğru ilerliyor- nun olaca.klar ... 
tardı. Beykozun çayırı hakikaten g1l- j Dedi. JWidenin gOzleri. doldu. Hiç J 

zcldi :\fürebbiye, ekseriya çocukları bir cevap veremiyordu. 
Şimal tarafında son cemaat yeri

ne yakın blr yerdeki terler direğin 
birçok Şifa hassaları vardı. Devamlı 
baş ağrısı gelen btr ada.m bu dire-
ğin terini başına. sUrse ağrısı derhal 
geçerdi. YUreğ'inden kan giden bir a. 

dam taşın terini yalasa kanı derhal 
kesilirdi.. Müzmin sıtmalılar da di· 
reğiıı deliğinden çıkardıkları tunç 
kUfUnU başına bağlasa derhal kusar 
ve sıtmadan kurtulurdu. Evliya Çe
lebimiz bu taşın terlemesinin ııeb<>p- ' 

oraya götürüyordu. 
Çocuk1ar, önde oynıyarak gidiyor

lardı. ,;\rkadan Bay Fikri ile mUreb-
btye ağır ağır kendilerini takip edi

y0rlardı. Her halde Bayın bir şey 

söylemek arzusunda bulunduğu ha
iındrn anla..,tlıyordu. 

,TUllde bunu son derece merak et· 
meğe ba.,ıamı,tı. Acaba ne söylemek 
~stiyon:lu? .. 

Zavallı kııcıtğız! Babasının ve an
n~inin veratmdan sonra bir aile dos 
tunun tavsiye!:ile tstanbulun en zen· 
g:n tüccarlarından Fikrinin nezdln· 
de, kendtsini milre!feh ve namus
kArane yaşattıran bu ~i!}i bulmuftu. 

Bay Fikrinin karısı vefat etmi.,tl. 
Tırmı ya~lannda bir oğlu ile iki kU
r:n:.r .n!l'ı vardı. Na.muslu, zengt~. 

yüksek ruhlu ve terbiyelı bir adam· 
dl Üç 8t"nedenberi Jülideye • karşı 
Jtf'lk mU..-.aadekAr ve müatesna. bir mu 
amf'ı' göstermişti.. Genf_; kız 1JU e\·d~ 
kendi .i hiç yabancı addetmiyor ve 
bu ra~T•J!ya erk.Anı taraft".dan ~;.?vil

di~i gibi. kendi. de onları seviyor, 
pek rahat ve memnun bir hayat ya
'I)'Urdu. 

Bay Fikri, kırk beş yaşlarında, 

yakışıklı. temiz yürekli ve gü~el 

,ytizlli bir adamdı. Görenler, onun ya· 
.şını mümkün dt'ğil tayin ve takdir 
edemf'zlerdl. 

Jülide de pek güzel, pek sc,,,1m.Ii. 
pek masum bir simaya malikti. O 
kadar !iade bir gUzellik ki saffet ve 

* Bay Fikri israr etmiş: olmamak i· 
çin. 

- Düşünür, bana bir cevap verir
siniz .. 

Dedi. Yağmurla me.şgul olur gibi 
göründü. Az sonra. hava açılmıştı. 

Hep birlikte nhlmı üzerinde gezin
mt"ğe başladüar. Fikri, ihtimal ne-
zaketen yanlarından a)Tılm&k, yalı
ya dönmek için bir bahane bulmuştu. 

İskelentn ötesinde Vecdi Fikri bir 
sandalla geziyordu. Çocuklar kendi
sini görür görmez sevindiler. Hemen 
ona doğru koştular: 

- Vecdi ağa.bey! Bizl biraz san· 
dal ile gezdirir misin'! 

Diye rica ettiler. Biraz sonra, Jü
lide de beraber olduğu halde sandal
la gezmeye başladılar. Vecdi, kürı!'k· 
lE'ri bllytik hemfiresine bırakmll}tı ve 
Jülidenin karşnnna oturmuştu, Genç 
kız, denizin derinliklerini seyreder 
gibi görtindüğtt için delikanlı, gözle· 
rini onun hazin ve masum simasın
dan çeviremiyordu. Bu halde 
bir zaman geçtikten !'lonra 
müteeseir bir tavırla: 

epey 
JWide 

- Biliyor musunuz"' .. Biraz evvel 
pederiniz bana mühim bir teklifle 
tulundu . 

Sinema Hileleri 
Bunların Basitl~rinden Birkaçını, t"lesala"C:üzel 

Bacak,, Sahnesini Aşağıda Okuyunuz 
Her meta. yaldızlanır, sUslenir gö- l:iunlardan bw;ıka, bize daha nic• j arkasından baka kalır .. 

ze en hoş görllnecek bir şe~Ude pi· n1evcut olmıyan .şf'yleri, mevcutmuş Halbuki ortada tren falan yoktur. 

lerini Ü<; şeklide izah etmiştir. l;..-•-;;:---;;,;~·iıiijj 
1 Direğin altında tılsımlı bir m.t 

define vardır. Direk bu sırrı saklar-1 A f t ) d" •·brel .. yuo yanın er er ıye fO 
ken tor dokUyor. im d' -· · buhmd • kÖı' 

2 - İstanbul kalesinde hıilil n1ah· \ a lf ıregsnm ugu 
sur olduğuna inanılan YavedQd Sul- İki gün sonra altınları bir ketcJI. 
tan ah ~ektikçe direk buran1 buram torba ile koynuna. yerle.ştirdi.kten fı(Jfi 
terler. ra yine top kandilin altına gttti. dıT 

3 - AyKsofya yapılıİ"kc>n bütün at.ına başladı. Biraz sonra yıne ııııt" 
kireçler bu :ıütunun bulunduğu yer· köşesinden )'<'.şil sarıklı ihtiyar ı<Y 
de peygambt-rin tUkürUğile söndürül. rUndU. Bera~r ,,-\hırkapı sahiline il'· 

n1üştü. Sönen kireçlerin buhan hA.· diler. thtıyar: 
lA direkte kendi8lni gösteriyor. Ma.- - Adem oğlu SOyJedlklerimi yaY 
bedin kıble kapısı Nuh Peygamberin tın mı? Dedi. 
gemisinin tahtalarından yo.prtdıfına SelAnıi Ağa: 
inanılıyurdu. Gemiciler sefere çıkma - Lebbeyk Sultanım! Fcrmanı:nt' 
dan evvel bu kapının önünde iki re· zı yaptrm. Her feyi sattım. Dedi \'t 
kA.t namaz kılarlar ve ellerile kapıyı koynundaki albn torbasını çıksrll" 
okşarlardı. rak uzattı. 

?ır1:A.bedin içindeki kuyunun suyu İhtiyar adam torbayı aldıktan '°~ 
ra: ya.saya çıkarılır. İşte !ilmlt"r de öy- gibi nice hareket olmıyan yf'rlerde Vagon penceresini tems11 eden bir yUrek oynamasına V<' hafakana kar· 

le .. Beyaz perdede iyi görUnsUn diye hareket varmış -"bi gösterirler. Biz dekor vardtt. Delikanlı oradan sar- şı birebirdi. Üç cumartesi sehC'rle be-Bunu söylerken sesi titriyor, bil· 6 ~ 

tü ta neler yapmazlar neler.. 1 bir otomobil içinde şehri dola"-an kar. VedaJa•ırlıır. Sonra pompa ile raber bu ku}"Unun suyundan aç kar-

Bu sarı yuvarlaklar dUnyıL .,.,. 
ları ve Vicdan dağlarıdır. Bu bal1'" 
rı bugün kırıyoruz. Dedi ve torb1'1 

ttl' denize fırlattıktan sonra ilAve e · 

n me netini ve kuV\·etini kaybe- .., --r 
l\.le11elA gayet g1lzel, en!ea iki ka- bir çift görürüz. Halbuki ortada ne duman pti..">kürtülür, genç kızı bu du nıne. üçer yudum i<;se hastalığı dcrdiyor, Vecdinin yüzüne bakmaya ce-

saret edemiyordu. dın bacağ"ı görüyoruz. cBen daha otomobil ne de _,ehir vı:ı.rdır. Otomo- ı man arasından hayal meyal farke- hal geçerdi. 
ömrümde böyle bacak görmedim! ) bilin oturulacak arka tarafı dekor der ve trenin kalkıp gitti0·,.ini sanı- MAbedin yukarı tabakasındaki İsa Ah yarabbi! Ne olurdu, o da bir 

samimiyetten vücure- gehniıf zanne· h diyen diyene .. Halbuki bir de işin iç olarak yapılır. Artistler girer onun rız. beşiğine yaramaz çocuklar yatırılın· 
tfilinii. Mutevazt. narin. halQ.k. ruh- eyecan estri gösterseydi. Jülide, hiç 

-- Şimdi seninle arkadaş: ola.~ 
Seni aramıza alabiliriz. Yaln11' J<ll"~1 
larm !Qgatında (itiraz) ve (b&)1' •• bir mukabele görmeyince cümleyi yUzUne bakalım: Bu gti.Zt"l bacakla· içine otururlar. Yan taraftan şehrin tşte ufak tefek sint"ma hilelC'ri .. ca melek huylu olurlardı. 

perver. bir kızdı. O kadar sa! ve. ikmal etti: rın sahibi zavallıyı yatırıp, bacakla- muhtelif manzaralarını gösteren de- Bunlar en basit hilelerdir. Hileler a- İsa teknesinde dko1ğuşta.kkusurl~-o-
mahcup ki yüzüne bakılsa. mutlaka rını tavana kaldırtıyorlar eyere ba~ korlar yürUtUllir, ve böylece resim- .._ !arak doğan çocu ar yı ansa ı.en-
kız.arrrdı. Her muamele.!inde tabi1 - Bay Fikri bana izdivaç tekli- sar:ıa adaleler takallus ediyor ve ler alınır. Bi.z yarı~ ''"'tirak eden bir ra~ındn öyleleri vardır kı günlerce 1 dürüst olurlardı. GOya damarlarında 

kelimeleri yoktur. DU. önOm• ıt' 
habbet meydanına gidelim!... ııııJ 

Seldml Afa bu meydanda 
flnde bulundu. Ceva.p vermedim.Sizin T~ '"'i t , 

'tıir nPzakel gÖftlerirdi. Yolda. silkAt tablo nefasetini kaybediyormuş) ha bisikletli görürüz. Fakat ortada ya- bir mesai ve binlerce lira is er. ?tLe-
1 
tsarunki gibi temiz ve sıhhatli bir 

uıı o ı d B d ve çocukların reyini almadıkça ... t'derek ,, '4r yor ar ı. ir en bir!" Fik şimdi oldu, ha .şlmrli olar:ık diyt" ~a- rı!J falan yoktur. Bisiklet de zemine selA. bir şehir minyatür olarak yeni 

1 
kan dolaşırdı. · 

glln çile çekti, imtihanlar ge<;tı! 
Ke!Ami Ağanın gördüklerini gıııv· 
Kırkların kt!!'k birincisi olmak ~~ 
dını gösteriyordu. Bir gece pırlt 
kırklara: 

Vecdi. bu kızı en snmimt bir mu-
~ı sordu: h ~b tl . d atlerce bu vorucu pozu nnthafaza et- letsbit edilmiştir. üzerınde bir adam baştan kurulur bu uzun, zahmetli, MAbedin «Kırklar makamı> büyük 

t a.., e e $evıyor u. Fakat. böyle , . -
- stanbulu seviyor musunuz, Ba· birdenbire kendisine şu mUhlm sözU 1 ltrty~rlar. Biz d~ perdede rmsalııiz durur pedal çevlrtr. Çok yakından ve masraflı bir i1Jtir. Beyaz perdede efsane ciltlerine gebedir. Burada bir-

yan Jülide": 
1 1 

•-··Ü t J bir çırt bacak görUyorll'Z. hA.cald:ın tılme alınır. Bu suretle ya yangın gibi, zelzele gtb1 blr Ateto' çok ehli diller kırklara karı~mışlar, 
Bey emea n~ ._....(" p e l. Onu ec- . . .. ' 

Şüphesiz ... Pek ço.k... 

1 

Ub . Ba•ka bır m isal: Bir jönpromıyo . kından alman adaleler. ,.e b i<iklet kurba.ı g iden koca şehirler bebek muratlarına ermişlerdir Eremlyenler Erenler! Dedi. Bu geceyi t-'f'" 

Izmirden ayrıldığınıza tee.~silf r e ıc;in bililtizam hlç bir telaş ese- bahç~de srvgilis inı kucağ'I na alıyor, . üzerinde bir adam gösterilerf'k bize evlerini hatırlatan mini mini evler· de asırların dillerine düşerek rUsvay 

t 
. ~ rt göalermedi. Kalbinde en derin bir 

sofyad.a geçireceğiz!. t· 
Erenler hep beraber m~bcdt! ~ 

tiler. İki~er rek&t namaz Juld1,J 
Sonra mAbedın kıble ta.ratmda. ıJ 

köşedeki Fatihin yaptırdığı ıııS ~ 
minareye çıktılar. Şerefede ıır~ 
dılar. Pirin gUr sesi işitildi: 

t mıyor musunuz; - . f'Ve kad:ır onu kucağinda taşıyor. bisiklet yarışı zehabı verilır den mtirekkeptir. Biz bUtün bunları olmu,ıardır. SelAmi ağa da bu rilft-
Hayır! Orada. kint3em yok ki... yara açıldıA"ı halde bunu gıztenleye Rüzgi\r genç kızın saçlarını uçur- Bir tren göııterllir. Garda kalan bilsek de bilmemezliğe gelir yine vaylan:lan birisidir. Ayasofyanın kar

- O halde bütün hayatınızı: bura- muYaff"ak oldu. so~ukkanhhkla mu- maktadrr. İki genç de mr.g"uttur gU· genç kız, vagondaki sevgilisi ile ve- Z<'\'kle heyecanla gö~terilen filmi ta- şısuıdaki Sultan Ahmet meydanı vak 
kabelede bulundu: da geçirmekten usanmıyacaksıntz itiyorlar. dalaşır, bir düdük sesi işitirız garı kip ederiz. Herkezde bir oyalanma tile ahşap binalarla. dolu bir rnahal-

drmek?... - Cevap vermediniz mi? Nit:in~. t~ın iç yüzü: Bir bahçe dekoru, kı- bir duman bürür, kız giden trenin l thtlyacı vardır. le idL 
ŞUphcslz... Delikanlmın bu kayıtsızhtr Jülide- zın saçlarını uçuran kuvvetli bir Fatih vaktiyelerinden öğrendJğimize 

- Erenlerim şlmdl birer biref . 
slmlerlnizi söyliyeceğim. Adı ııeef 
her müridim sıra ile kendtsİ.Jll 'Jf 
nareden aşağı atacak!.. re" 

Böyle ha.şiryan mil.sahabe ihtimal y. !iion dercee müteessir etli. Bu. vantilltör, ve arkalıksız yüksek bir 
1 

göre daha evvelleri burada bir de 
ki biraz daha uzayıp f""idtcekti. Fa- · t· ~ 1 d k iskemle. Genç kız bn iskemlenin U- 0 0 H D a tak -··- kemer vardr. Haseki hama· e onun ızze llh'-J.S nf' o unmuştu. De- lE!!. c!!:a ~ .5\ ~ ~ IS\ 

1 kat o sırada iri iri düşmeye baş1ıyan mek ki aldanıyormuş, demek ki Vec- zerinde oturmaktadır .Jönprömiye· ~ l6 lbJJ QI '-D © ~ ıQJ ~ r ~ r o rnından tramvay caddesine kadar O· 
yağmur taneleri sözün zeminini de· nin onu kollarında eve kadar taşı- 'fi lan sahada sıra dük.kAnları va.rd.I. 
~lştirdl. di onu sevmiyor, dUşUnmüyormuf! n1a.sına gelince, sadece etraftaki de- Meşrutiyetin ilk yıJla.rına yetişenler 

Jülide elini uzatarak: 
- BRkınız. yine ya#Jnur yağlyor! 
Df'di \'e gülerek ilA.ve etli: 

~e garip~ Benim taliime olsa 
~erek ... Bu yaz hemen her gün yağ
mvr ya~)~or A~tk havalarda bile ... 

Önlinde koşan kızları c:a~rdı. A
ıta.çlardan birinin allına girmekte 
Vf' ya~urdan kendilerini muhafaza 
etmeklP. muztar kaldılar. 

Fikri sözünü tamamlamak tçin de
li k. 

OördünUz mtı, Bayan ... Memlc-

Yazık! Bu tatlı Umid'in boşa çıkma- kor yürütültiyor, iki artiSt de olduk- * l~ir İngiliz fiJm operatörü Şf':h- ce) isminde yenl bir film çevirmek- buradaki sıra kahvehaneleri hatırlar 
zı da o zavallı tçin bir darbe idi. laTı yerde durmaktadır. Adamca.ıtız , 1 . . . k b. k lar. 

~ . rimlzc gelınlştır. Birkaç gün kaldık tedır. Bu filmde Joan. çır in ır a.-
MümkUn mertebe kendini topltya.. sahide3 kızı kucağında taşısaydı yil- Bu kahvehanelerin Sirasında vak-

zUnün bu memnun, mes'ut ifadesin- tnn ~onra Kahireye h::t.l'E'ket edecek~ dın rolünü yapmaktadır. tile SelA.mi AJ11..anın berber dilkkı\Ju 
rak; 6 

den eser kalmazdı, c;i.lnki\ 60 _ 70 ki- tır. * Ja.mes Steward bir tayyare ka- vardı. SelAml A~a. iyi sakal kestiği 
- Böyle kimsesiz, öksUz ve fakir ı 

lo. yU. kU gi.lterek ta,pmak kolay dr- * 1'.foo.ko\•a ve Hava.nada sineına, zası geçirmiştir. Şimdi hastahanede ve baş: kazıdığı için büyük bir ~h· 
bir kız olduğum için aileniz arasrna .... t t .... Dün 1 "' 

e.ıldır. birincilikleri mUsabaka.sı yapılmış f:ıulunmaktadır. re ve serve yapını"'.... ya ı6ıru 
girüjimi belki iyi bir nazarla gör· Bundan başka bf'yaz perdede , gU . • . temin eden ağa ahrettni de mAmur 
mezsiniz diye çekindim. En ev\'el si- zel kürklere bUrünmüş bir kadın gö ve mükafat te,,,'Zi edilmişt 1r. * Jean Gabin bir fllm çevirmelı: etmek için kırklara karışmak sev-
zln reyinizi almak isledim... rUyoruz. Stüdyonun. cehennenıl sıca-1 Moskovada Eisenstein (Stalin) mu. üzere Amerikaya gitmiftır. EylQ.l so dasına kapıldı. 

Pir dikkat işaretini verdıkteıl 1. 
ra ismi geçen her mürit kcndıl ~ 
şerefeden ll\'ağıya bırakıyord";.ı,ıı 
uncu 4.0 mcı mürit de atıan1ı'l 
Pir: 

Se!Amit Dedi. J!" 
Arkadll\'lartnm patır pal.Jr ~,.ı ti'' 

rımlar üstüne serildiklerlni tftt\t} 
çe Selmti Ağanın ödU Jwpın•l,ıl 
Berk heybetli ve uyandırıcı 

birkaç def& daha tekrarl&lldı: 
"ında. kürkler içinde buram buram k!fatını almı~tr. Ha.vanada 1910 bi. nunda Fran.saya dönecektir. Krrk gtln seherle beraber Ayasof-

Vecdi, eğildi. sandalrn içinden bir 6 SelAmi' Sellmfl SelAJU11 
•• 

terlemeden saatlt"rCt" rol yapmak rinciliklerini kazanan filmler şunlar yanın altın topu altında namaz kı· - · · · ıttt'' 
demir parçası aldı. Kendini me1,1gul * Fransada ~ı:arsilya •ehrinde SelAml Ağa şerefenln korkll . 

df'gme artistin kA.n değildir. Bu !iiah dır: Gün doğarken (Marsel Carne) bl tüd k 1 tanların kırklara karışa.cağını duy- . baclr 
etmeğe ve kayıtsız görünmeye çalı· ne ç<>vrilirken dört bir taraftan van r 8 yo uru nıt111 filmler çevru- muştu. Ağa büyük bir azim ve te- na. aon~ıkı yapıfarak bır tıı'' 

kE"timizi !'fevmiyorsunuz": ,-ryordu. Sonra bunu denize attı. GCl- lllAtörler işler. Artist tek bir kom- nin; AkşamUstU(Julian Duvvi\"ir)nin ·1eğe ba.:rj . rıuştır. Şimaıı Amerika- vekk.Ul He top kandilin altında du-: aşa.ğtya sallandırmak istedi. lır 
H • B •" ll d o • fi R.. · ·b· t· (Vi to Fi . ) cesaret edemiycrck geri döndU ..,, ayır u """z m en mu.n, ya fe\.·kalAde garip bir şey imiş gibi, bineu>n üstüne kürkllnU alır biz uzgar gı 1 geç 1 c 1 en· da. da. biı IUdyo yapılmak isteniyor. alarına başladı. Böylece günler geç· tad d _.,

0
n r 

nl 1 E l b h Un ·a i ) 1 p· ehi (W lt 1 . l . . a ne Pir ka.lmış., ne e ....... ~ d.;11 maz. n evve u er g ~ - bu demir parçasının sUı.:Ulüp dibe Croplan'da. onu kürkler içinde mil· m ng n, ınoc o a ııı-;ney * Jeanctte J\.Iac Donald kocası tı. Ağa kırkıncı günU ıple çekiyor- .1 

ğan yatyınır biraz canımı sıktı. Git gitme~ini seyrediyordu. tebessim görUrUz. Fıt.kat yanılıp da in, Kanlı izdivaç (Justo Suarez) in Gene Raymond ile beraber, Holly~ du. Nilıa.yet otuz dokuzuncu geecyi sı.~:ıA.mi Ağa imtlhanı kaybetrflt! 
~ide ah,tım. Hususile yalılar gayet O zaman Jülide, bu demir pafta- bu resmi ayaklarına kadar göster- ırak yolu (John Ford) un. kırkıncı sabaha. bağ"lıya.n şalağı lop ın r 
muntazam ve mükemmel 

Hele sizinki ... 

Fikri tereddUtl~: 

yaprlmış. 

Mademki ya.lryt ıııeviyorsunuz. 

O halde bUsbütUn sizin olmak için ... 

Dedi. Fakat, bu cümleyi ikmale 

mu\'aftsk olamadı. 

Baya.n Jülide derhal cevap ver

di. 
Eğer yalınız benim olsaydı bun~ 

dan dRha rahat yaşıyabilir miydim? 
7..alen benim gibi ..• 

Fikri. sam.imi, derin bir 
lf': 

teessür· 

- Hayır, maksadım bu değildi. 

Hakikaten bu yalmın sahibesi. .. Be· 
'"'im Zf'\·Cem olmak ister mtsiniz, Jü
lide ... 

0f'di. Güzel kızın benzi sapsarı ol

.1 b b 11 k lb. in k lerd. h tt d k 1 d k B vudda Troca.dero'da menfaate veri- k d·ıı aıtm•- ecd . 1 d . . Sabahleyin sattığı dUkkAnın ı•" 
sı e era er zava ı a ın • ırık se ı ayre en ona a tr ı . u an ı n ua. v ıç n e geçınr- d ki . tne o....., 
ümitlerinin de batıp kayboldutunu kadar süslü olan bu artistin yalına- * Warner Bros Londrada cBir len bir müsamerede şarkılar söyı~· ken Hızır köşesinden yeştl sarıklı nın a bozahanerun peykes unrt"·' 

· t ı d b. du. KötU ve korkunc; bir dilı;' 
hissetti. Sandal yavaş yavaş llerll-J yak ve yalnız bir kombinezonla ol- ımpara orluk kuruldu> iSm n ° ır niştir. Bunları Gene Raymond bi7 ve kaftanlı. eli asalı, ak sakallı bir 
yordu. Birbirinin hissiyatını anlıya- duğunu ktm tahmin edeblllrdi? film çeV'irmektedir. Söylendiğine gö- zat bestelemiıJUr. adam bellrdl. Ağanın yanma soku· daldı. Kendi kendine: ~ 
mamak, bir tUrlU itirafa cesaret e- Groplanlar birçok şeylere daha ya re bu tngilterede şiıttdiye kadar mey larak kendisine: - . Beş param yok. Keşke dS. ~\i 
dememek ,,.n 07Unden şimdi her ikisi rar. Mesele\ bir groplan çekilirken * Bing Crosby at meraklısıdır. Ge - Murad istiyen adam beni takip kendıml minareden ataaydnJl .. ...N-

"...... dana getirilen filmlerin en muazza- 1 · t di oı)Ol"". 
de kendilerini bahtsız; addediyorlar- uzun uzadıya elbise deflştirme~e ha çenlerde bir hayvanı terbiye eder- et! .. Dedi. mahrumıye l görmeeey ·m. d ıı.ıı 
dı. Vecdi, kayıtsız bir tavırla: cet yoktur. Jönprömiye !rak ceketi- mıdrr. 750.000 dolara mal olmuştur. 'iten dUşmU!} ağır surette başından SelAmi Ağanın yüz çizgilerinde Şimdi ne yapacaktı. Kalbin e f 

* 
J G ~ d (W s F az bl a d MUftıY• .~ - Sizi hepimiz severiz. Babamın ·ı nl, giyer, genç kız göğsüne bir bu-ı oan rav.ı.or oman ar- yaralanmıştır. umduğuna erenlerin ferahlığı okunu. m r yar var ı. bit ç"' 

e~t olmanızı isteriz. ; kc~ lli~tirir: İşte size bir gece kıya.- ; ;;;;;;;;;;;:::;:;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;; :;;:;;;;: yordu. Seccadeden doğruldu. Sarı pa- dcrek derdini anlatmak "·e 
Dedi. Artık .Jülide için her şey fttı. Spor bir görrılek g!yerler: tşte ~ . -- - · ~ ._ buçlarını aldı, uzun kaftanlı adamı aramak istedi. ıtnı:f 

•~r lb'· "I • kk b t 1 ..,. takip etti. Penbe bı·r gün•• ilk "lk- Milftüs • Bikaleyn Konyalı . e<' bitmiş. her lhlimal mahvolmuştu. ,..... e ı,.<;E'., •• ıı.ya a ı. pan a on, B " su M ER s ... .., ... , 10 Yalı;.'"& dönüyorlardı. Ayrıldıkları va- eteklik değlşlJrmeğe ha.cet yoktur. unun ı'nemas ında larrru şehre serperken bu iki adam Ali Efendinln Şehremininde iı:ı. t 
Son l" bl fil d iki ti t İshakp••anın tenh• yokn•undan A- gitti. Derdini yandı. şifasını kit her ikisi de ağhyacak gibi idi. ra nıese <.1. r m e ar s -Y °' -1 pöstt~ .... 1' 

Odalarına kapandılar ve ikisi de. 0 blrle.';ltirilmtş. Genç kız.ın boyu uzun, Görülmemiş bir muvaffakıyC'tlı:ıı gösterilmekte elan DOUGLAS lurkapı caddesine indiler ve kapıdan Ali Efendi elini oturduğu 919"" 

gece sabaha. kadıır ağladılar. erketln boyu onun yanında kısa ka-- FAİRBANK Jr. ve BASIL RATHBOZ....~'nin harikuli.de sahile çıktılar. İhtiyar adam Ağa- altına atarak henüz suıs.rıAf111 >" 

* Fikri ile Jülidenin izdi\•acı icra 
olunmuştu. Ara.dan iki hafta geçtik· 
ten sonra cVecdi Fikrl1' ticarethane-

lıyor. Sahne vaz:u lklstnln yan yana bir tarzda yarattıkları ya: bir altın torba. çıkardı ve sel 

götürmez. Muhakkak ikisinin yan- dir. Fakat dünya ile ilgilerini kes- Bu; ıoeıa.mı Ajtanın . ye~il ı•• ~ 
muştu. Hayalinin levhaııında genç ya. ye alt i.şlerl takip etmek bahaneaile 
l<rşıklr. tıpkı babasına benziyen, yir- A"\.TUpaya gitmişti. Veda esnasında, 

mi ya.,ında c.Vecdi tr'ikrl,. yl görU· .Jülidenin elini sıkarken gözleri dol· 
,;ordu. Bu zengin tllcca.rın oğlu Vec· du. Bu ell bllAthtiyar elinden bırak
!iyi ne kadar zamandan bert sevi- tı: 

resimlerini almamağa milmkUn ol· BATMAYAN G 8 8 s -Selılnıi SelQ.ml? Dedi. Sen kırk· ğ"aya uzatarak: • g,J11J1 ~ duğu kadar gayret eder. Fakat öy- u NE l&r& karışmak, murada ermek isti- - Al dedi! Bir da.ha. taJı 
le.bir vaziyet olur ki artık kaçamak 1 yonıun, duan kabul edilmek Uzere- edemiyeceğin şeyi uıteme 1 ·• ,,rı~ 

yana resimlerini almak icap eder.· mlyenlerin bu camiada yerleri ola- ihtiyar tu.ra!mdan denıze atı j 
Pnrada dıı Gropla'l imdada yetiiir. 1 Emsalsiz, kuvvetli \'e h.nreketli filminde: Çöl ha.yduUannın esranru... maz. Bu deni dUnyA.ya pamuk ipliği- tın torbası idi. ""f''t 

"' d ü tb ·- 1'0: · ..; Erkebin urduğu yer yUkseltllerek I Fenalık fE>Ytanlarına kartı m cadeleyi... Ve vazifenin a.ş:ktan daha le, tek Zllyut akçe ile btle bağlanan- rtJtim llakıu ~ 
boyu uzatılır ve kızın boyu ile denk kuvvetli olduğunu görüntiz. Bugün saat ı de tenzilAtlı matine· 1ar kırklar ııafmda. yer alamazlar. k 
!eştirilir. '••••••••••••••••••• •••••••.; Senin dtikkAnların. evterln birçok a- Otomobil Çarpar" 

ıor, takat hissiyatını &aklıyor, belit 
,.tmlynrdu. Şimdi sevdiğinin babası-

m bir izdivaç teklifi onun için çok 
•iddetll bir darbe oJmuı;tu. Bütün 
mevcudiyet ini sarsmıştı. Vecdinin de 
kendisine o kadar samimi ve okşa
yıcı bakışları vardı ki aralarında 

.ayalt, hissi, henUz itiraf edilmemiş 
bir muhabbet bUkiim sUrdUıl'tine hiç 
fUphe edilemezdi. Hemen cevap ver
ii: 

Mümkün doCil Bay Fikri •• 

- Mesut ol! ... 
Dedi. Bu hitapta bir facia! mu

habbetin meali vardı. Jülide ancak 
o zamıın anlamıştı. Hiç bir cevap 
vermedi. Yalnız: 

- Adiyö! .. 
Diyebildi. Bu bir kelimecik onla-

n~ artık ya,amıyan kalpleri için 
bir mersiye gib iydi. İhtimal ki bir 
daha birbirlerini görmemek üzere 
aynlıyorlardr. 

BUGÜN 

MELEK 
Sinemasındi'l 

L K • 
1 

Neş'e - Zevk -Eğlence ve Sizi 2 Saat Kah
kahalarla Guldürecek Nefis Bir Film 

K G E NÇL • 
1 

Baş Rollerde M ICK EY ROO NEY LEV!S STO:\'l'l CE:CILLA P ARKER 

••••••IF.lhne- n;,,,.. olarak: Rf"nkll "\tiki :\l a,.., - Ilugi.in ..,aat ı rlt' tC"ntllıltlı ntatin~. 

karların vardır. Bunların hepsini sa-
tacak. paralarını koynuna koyacak- Yara la dı •e<' 
sın iki gün oonra top kandilin altın- Abdülkadir adnıda birl k'' 
da yine bulu,uruz. Allaha. emanet tibey oad'desinden gf!c;erke11haıf'' 
ol!... şı taraftan gelen '"för JVll~ ı 2 • 

Yeşil ııarıklt ihtiyar Ahırka.pıdan · ·d · d k. K ,-~are ı 1< 
mın 1 aresın e 1 "'"' .• e ç• o' 

Yedikulcyc kadar uza.nan sur harici maralı otıoımobil kcndı.sın. ~ 
rıhtımın UstUnde kaybolmuştu. SelA- mış.tır. Bu çarpma netıc İflJt.' 
mi Ağa gögııü sevinçle dolu olduğu Abd'ülkadir muhtelif yer!dr , .; ı 
halde dükkanına döndü. tellalları ça yaralanmış olduğundan t• ;.ı-" 
ğırdı. HE"men o gün dUkclnlarını. ev- tına alınmış, 5UÇ)U ~för Y8 
lerlni 11.ltına çevirdi. 

mı."jtır. 

'•. 
ııı 

ta 
ıo 
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Amerika 
(Bafı ı incide) X/X 

diğini söylemişlerdir. 

o Telgraf, Telefon ·ve Ajans Haberleri D 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 

Yapılan Teberrüler 

* V a,ington, 2 5 ( A.A.) - Doğ 
ru haber a~makla maruf mahfil
lerden ıbildirildiğine göre Ameri. 
ka donanması Atlantik üzerinde 
karakol gemileri dolaııtırmak ta· 
savvurundadır. Bu gemiler İngi
liz nakliye gemilerinin takip etti
ği başlıca yol üzerinde Amedka 
ile İngiltere arasındaki mesafenin 
yarısına kadar grdip gelecekler· 
dir. 

Almanlar Lımnıy~ 1 

işgal Ettiler 
AmerıKa 

Bahriye Nazırı 

ı;-_.Ankara, 25 (A.A.) - Çocuk MEVLODO ŞERiF: 
~lorne Kurumundan bitdiril. 
ll'ıl!tir: 

8 Bağdaıtta yıur:clliaşlaırımızdan 
le ayan Şevkiye Kuntay 100 lira, 
t ~anbu\ Kandillide sigortacı Muı B 8 A)'lcaç 50 lira, Anıkaratda 
bYan Hacı Cemile 40 lira. An· 
l' ~da hırdavat mağausı sahibi 

rcoollanJu B. Haldkı Gül 100 li· 

~· Afıanistandaki yurddııışları· 
'ta redan 309 lira 66 kuruş, Anta1. 

10~ .Ali Konuk kızı İnci Konuk 

1 
O lır., Keçiören Çocuk Yuva· 

~-4ti yavrulann baıyramltk ıih· 
Wçlarına earfedi1mek üzere 

~a t-dberruda bulunmutlar
~ ~ Eei.rgeme Kurwnu 

~·. Qleııkezi yurt yav:rularına 
~1!' ve mu'hablbetlerine aleni 
.._ urlerlni 8\Jnar, 

Şeyhüliılam hacı Emin Paşa 
kızı rahmetli Bayan Emine Hase. 
nenin ruhuna hediye edilmdc: 
üzere yarın Beşiktaşta Sinanpaşa 
camiinde ve emekli kurmay al
bay Şükrü Ali Reıyi.n refıkası rah· 
metli Bayan Fıtnatın ruhuna he
diye edilmek üzere Nişantaşında 
Teşvikiye camiinde Mevludü Şe. 
rif okunacalctır. 

Türk Kültür Birliği baıtkanlı
ğından bildirilmi~r: 

Büyıük Türk gecesi bugün 26/ 
4/194 1 tarihinde cumartesi aik· 
§&mı Taksim Belediye gazinoıun. 
da yapılacakıtır. SaLon saat 20 de 
açılacak ve pro~•ramaı jse saat 
21 <le başlanacaıktır. 

Bugünkü Milll Küma Maçları 
Maskespor, lst. Sporla; 8-?şiktaş, 

Harbiye ile Karşılaşıyor 
" Milli küme m"açlarına bugün ı Hakem komitesi ibllmiyoruz 
.d/•rın Şeref ~adtnda devam ne glbi •bir düttünce ile bu inti
U 1 ecele, An!karanın Mukeşporu hapta hataya dütmü,tür. Bus\ine 
\ı e l:i•ıi>iye, Be~&taıt ve lstan• kadar birinci 'küme maçı bile ida. 
~rla 'karşılatmak üzere ls· re etmemiş teerüıbeaiz bir arka· 

Wa ıelmit bulunuyorlu. daoa böyle bir kaıJıla'"1anın ve· 
ta. 81agü'tı Maskeapor letanbulspo. rilmesi ve tecrübeye lkafkılmaaı 
~ Be,ilc:tat da Harbiyeye karıı çok tchlllceli bir İJ!llti·han olacak· 

•Yacak. trr. Ve hiç tüphe yıo'k ki, kQmite 
"1Q ~-OC.eşporun :bugüne lkadar iyi bir şey yapmamıştır. Biz Ha
~tı neticeler ve leıtenbultıpo· kem ~omiteainden böyle bir ma. 
el dt elde eıtt.iği muvaffakiyetli ça tecrübeli b "r hakemin intiha
~elcri gözönü.n.de tutacak o· bmı beklerdik. iki klüb\jn mu· 
t~ 1t ınüaabakanın gaHbi ola· kaddora.tı mevzuu bahsold'uğu bir 
'lrcnç lstanbuJ9porlulan kabul maçta herhangi bir dü§iince ile 

Nevyork belediye reisi B. La 
Guardja'nın Ottawa'da irad etti. 
ği nutu'it Vaşington'da çok ma· 
nalı telakki edilmektedir. B. La 
Guardia nutkunda Atııertkan 
harp gemilerinin lngiliz ve Kana. 
da vapur kafilelerini Atlantik 0 r. 
tasına kadar himaye edeceklerini 
aöylomi,tir. 

Amerika Orduau 

«Amerika uzun bir harbe ha· 
zırlanmaktadır. Amer;ka harbe 
gir•in girmesin yeni ve muıtzzam 
bir plan hazırlanıyor. 

cEn az hir zamanda 2 mil)"on. 
luk bir Amerikan ordusu teçhiz 
edilecek ve bunun iki misli bir 
ordu için de teçhizat ha.ı:ırlana· 
caktır ... > 

• Radyo Gaz.etesi -

B. Roosevelt'in Mühim 
Göriifmeleri 

Vaşington, 25 (A.A.) - B. 
Rooaevelt dün Hariciye Nazırı 
B. Hull. Harbiye Nazırı B. Stim· 
eon, Bahriye Nazırı B. Knox ve 
kiralama ve ödünç verme karıu· 
nunun tatıbikına memur B. Hop· 
kins"le haftalık görüşmesini yap· 
mı~tır. Toplantı esnasında milli 
müdafaa işleri görü§ülmürtür . 
Bununla beraber alınan kararlaor 
hakkın.da hiç bir şey ifıta edilme
mi~ir. 

8. Rooaevelt'in Batka Bir Karan 
Vaıtington, 25 (A.A.) _Re. 

iıicümhur B. Roosevelt Bulgaris. 
tanla Yugoslavya ve Yunaniıııtan 
arasında harp mevcut olduğunu 
ilin etmiftir. Bu suretle bit~raf. 
lık k&nununun tahdidatı Bulga· 
ris-tana tatbik olunacaktır. 

(B~ı ı htdde) + 
ren j~gal edecekleri tehdidinde 
bulunmuşll\rdır. Vali taHmat ist~. 
diği zaman Yunanistanın şerefi 
icabı olarak vazifesini yapmak 
emrini almıştır. 

Bu sabah saat 5 te tayyarelerin 
himayesinde Burniya limanına 
gelen a~eri naıkliye gemileri, 
asker k•talan çıkarmağa ha§· 
lamıştır. Adanın piyade ve poli6. 
ten müre~kep küçük garnizonu 
saat 9 dan sonraya kadar muka· 
vemet et1:ni~tir. Yunan hükumeti
nin emri mucibince bütün Yunan 
memurları vazifeleri baııınıda bu. 
lunuyorlar. 

Yunan Dahiliye ve E.mniyet 
Nazın Maniadakis, Limni valisi· 
ne aşağıdaki •telgrafı göndermiş· 
tir: 

Umni' nm zayıf ıkuvvetlerirU 
seferber etıtiğinize ve tayyarele· 
rin himaye ettiği müstevlilCTe 
karşı muhacebe yap.tığınıza dair 
gönderdiğiniz rapor bütün Yu· 
nani!.lanı derin bir tarzda müte· 
hassis etmiş.tir. iki imparatorluğa 
karşı harbeden' şanlı mem~eketİ· 
mizin ırnilli me.nkıbesine yeni bir 
sayfa lave ediyor ve Limninin 
müdaHlerini şere-flendiriyor. Bu 
telgr.afımın müdafilcre ıblağını 
rica ederim. 

Almanlar iki 
İşle M :şgul 

(Ba'ı 1 incide) *'* 
«Buna mukabil Alma11ya Fransa-

dan, İngiltere kar111sındaki vaziyeti· 
ni sarahatle ta,>in etmesi ve dö Gol 
taraftarlarlle kati ve merhametsiz
ce bir mUcadelcye girişmesi talep e· 
diliyor. 
«İspanyaya gelince: lapanyol ga· 

zetelerinin mihver lehindeki yazıla· 
rı devam ediyor. Buna rağmen ln
glliz - İspanyol mUnasebatı normal 
hatta dostanedir.> 

ı_~ iC1lp eder. hardkeıt doğru olmasa gerektir. 
\ia ~rVbul şampiyonu Beşik'a~la lstarlb~I Fu~.?~~ Ajanlığını~ bu Yunanistanm Sofya Elçiai 
tt ~e araamdaici maça gelın· huıuaıtakı teblıgtru aynen a§agrya İıtanbula Geliyor Irak Petrol Hiateleri 

(Rad~·o Gazeteal) 

~ deırlctaşlılar aon lhaftala
1
rda alıyoruz: * Sofya, 25 (A.A.) - Yuna- Beyrut, 25 (A.A.) _ O. N. 

le, e iyi bir durumda deği dir· nistanın Sofya elçisi B. Pipinelie B.: Irak parlamcntoau, Iraklılara 
1"~ Ccçen hafta Anlkarada yap· İlltanbııl :Futbol Ajanlıltndan: ile elçilik memuTlan bugün husıtı. ait petrol hi9Seleıinin hükUınetten 
~1 rniiaabakala.rı gü\flükle ka. 26.4.9.U tarihinde :rapılacak ~Jar si bir trenle Varnaya hareket müsaade alınmaksızın, eatılmaeını 
bl;, ~tlardır. Buna mukabil Har. ŞERJ!;F STADI: edecekler ve oradan bir Türk va. yaRk eden bir lkanun kabul etr 
'nın atak ve c:anlı ayuncular· Saat ıo te tatanbu19POr • Muk~. PUTU ile l.ıanltula sWec•terdir. miftir. 
~ 'lll\it~kıkil bir ıtak1m oldUiu Hakem: Sellmi Aka!, Yan hakem: ----------------lllli!IB!lml .. ml!l!!lll!-!!l!!!l!ım .. l!!!W! 

~~Yor. Bu vaziyet karıısında Şazi. Muzaffer. B M•ıı· t M ı• • d 
ttl t.şın çok çalı~ması lazım Saat 17 de Beşiktaş. Harbiye. Ha- 1 e ec ısın e 
Çe;c~!~a~;~. maç ta tııbiatile k~~: Hşn~~ Galip, yan hakem: Sa· • 

İflt1 •lnız biz burada bir noktaya m • e p. 
raı, et et.nek istiyeceğix. Oeplas- 2'U.Hl Tarihinde Yapılacak ll~lar 
tıııı" ~açlarının ha.kemi erini bu· ŞERElt .. STADI: 
ltdie ttadar Ankara tayin etmek. Saat 13 Alemdar • Taksim. Ha-
<l~~ An.karanın hakemleri bil· kCl!': Samih Duransoy, yan hakem: 
~~~e.i üzerine letanbul Ha· Muhtar • Nihat. 
le,; ~Olınitui toplanaralk hakem- Saat 15 te lıtanbulepor • Harbiye. 
~ ~diai aeçımiş. Hakem: Şazi Tezcan, yan hakem: 

, .. eepor r İstanbul karıılaıt· Feridun • Necdet.. 
~lllft idar~i genç hakemleri· Saat 17 de ~lktq • Maekeapor. 
' en Se!'iırniye verilmit bulu· Hakem: Sami Açrköney, yarthakem: 

Qr. Halit Galip • BahaetUn. 

Afrikada 
~ .. <Batı ı incide) * 
~ ~ onündeki dağlarda bulu· 
lt&l)' •tillkamları müdaıfaa eden 
t~~ kuvvetlerini hezimete uğ
"ttlt . •.rdır. Dük d' Ao5te'ın kuv. 
~" rıının büyiilk kıırmı burada 
'dijt ttı~&vemetlerini yapmakta 

~~ Son Mukavemet 

l'ft Noktaları 
~ b:'ll\. 25 (A.A.) - Diiıt· 
4, t rnhardırnanına ve yollar· 
'~·~.f edilen manialara rai
~tJ~ "'&itız motörlü keıtif ımüfre-

Termopil 
(B~ı 1 l~lde) /=/ 

nız yaralı olaraık 4 5 r ;o ıbin 'la• 

yia•t verdilderi kabul edilmek za. 
ruridir. , 

«ltalyanlar, bu kadar zayiaıt 
vermemiıtlerdir. Ancak çeiklen 
bir orduya karşı hareket yapmış. 
larcfır. ltalyanlann, Almanlan 
ni!lbeten zayiatı pek a~dır. Bunu, 
resmi teıbliğlerinde de bildirmiş
lerdir. Yaralıların ny&e& 6000 
imiş. İtalyanların hemen hemen 
hiç b.ir muharebe kaıbul etmedik. 
!eri .muılu·kka1<1tır. 

«Vaziyeti hulasa etmek ica'P 
edenıe ltalyanlar bu muharebede 
uzun müddet mü,tereık zaferi ka. 
zanml'flar.dır ... > 

Ankara, 25 (Telefonla) -
Havaga:zi ve elektrik mÜfflM!ıele. 
rinin idare ve işıetmeler.i hakıkın. 
daki kanun l&yiha•ile, İ•tiklll 
Harbi malii!1erine verilecek para 
mülklfatJ haklkındak:i kanun llyi. 
hatı Meclise verilmiftir. 

Aynca Türk.iye ile Atmanya 
ara981daki mübadelelere müte
dair hwıuai anlatmaya bağlı pro. 
tokol müddetinin iki ay daha 
uzatılrnaeı halcıkındaki notalar da 
tasdik edilmek üzere Meclis ruz· 
namesine alınmıştır. 

* Ankara, 25 (Telefonla) - BUyUk 
Millet Meclisi, gelecek mayısın 20 sı. 
ne doğru yeni sene bUtçesinln muza. 
keresine başlıyacaktır. 

Meclisin pazartesi toplantısında, 
Vakıflar 1941 bUtçe.1Ue Şilep TUrk 
Anonim ~irketinln mUtebaki hissele
rinin satın alınması için Denizyolları 
ldareaine 268 bin lira tahaieat verll· 

meııi hakkındaki layihaları konuşa
caktrr. 

.y. 
Ankara, 25 (A.A.) - B. M. Mec· 

llai bugUn Şemaettin GUnaltayın b8f 
kanlığında toplanarak Denizli me
busu Doktor Klzım Samanb'nın t~
rll masuniyetinin kaldırılması tale· 
bl hakkında tayini muameleye ma-
hal görWmedlğine att mazbataya ıt
tıla keabedllml' ve Kutamonu me
busu Celfıl Bayar ve Hacer Diclenln, 
Ordu mebusu Ahmet Ihsan Tokgö
zUn te,rll masunlyeUerlntn kaldırıl
ması hakkındaki taleplerin devre ıo. 
nuna bırakılmasına mUtedair maz
batalurı tasvip eylemlftlr. 

B. M. Meclisi, bundan sonra jan
darma eratı hakkındaki kanuna ek 
kanun lfıyihaeının ikinci müzakere· 
sini yaparak kabul eylemiş ve pa
Zal't'esi gUnU toplanmak Uzere lçli
maa son vermiftlr. 

Vekiller Heyetinde Kabul 
Edilen Bir Nizamname 

Ankara, 25 (Telefonla) ..._ 

(Ba~ı ı ln<'lde) -
le tetkikten sonra ezcUmle şöyle de· 
mıştır: 

Yardım Etyalarınm Batmasına 
Müsaade Edemeyiz 

«Hltler gönderdiğimiz harp leva· 
zımının ve gıda maddelerinin .ıngll· 

tereye ''armasına mUsaade etmemek 
tedir. Böyle hareket etmezse mağ· 
IOp olacağına ştıphc yoktur. Biz de 
bu eşyaların Atlantik denizinde ba· 
trrılmasına müsaade etmemek mec· 
buriyetindcylz. ÇUnkU böyle yap
mazsak biz de mağlClp oluruz. 

Bu Harp. Sizim Harbimiz.dir 
«Bu harp, bizim harblmizdlr. A· 

mcrlkan milleti totaliter milletlerinin 
galebesiyle nasıl bir felaket geleceği· 
ni farkettlği içindir ki, bUgun takip 
ettiğim iz siyasete ''armak Uzerc it
li haz etıniş oldutumuz bütUn tedbir
leri ezici bir ekseriyetle kabul et
miştir. lnsanlar arasında mUsavata 
mUstenlt bir adalet fikrinin galebe
sine düşmanlık edenlere karşı takt· 
batrmızı şiddetle ilan ederken ken· 
dimlz için çok esaslı tellkki ettifı· 
miz bu galebeyi elde etmek üzere 
her tUrlU fedakfırlıktan çeklnmeme
ğl, yalnız diğerlerinden beklemek gi
bi korkaklık ve ahlfıksızlı'kla dolu 
bir hareket tarzı ihtiyar edemeyiz. 
Bizim erkekliğimiz ve izzeti nefsi
miz bu azim yükten bir kısmını da 
bizim yUklenmekllğımlzl icap etmek 
tedir.-. 

Geri Adım Atmamıza İmkan 
Yoktur 

Albay Knoks, bundan sonra bUtUn 
mefkQrelerl. ueullerl ve mUessesele· 
rl kendisine taban tabana zıt bulu
nan totaliter hUkQmeUerin Amerl· 
kayı tedricen ihata etmelerine sözU 
naklederek demiştir ki : 

«Bu hUkQmetler ayni zamanda a· 
çıktan açığa ve bir çok defalar bl· 
zlm dllfmanımız olduklarını 111\n et
mltlerdlr. Bu hUkClmetıer, araların

da bir Uı.;UzlU paktla bağlıdrrlnr ki, 
bunun doğTudan doğruya bize karşı 
yapılmış olduğunu hiçbir vakit sak
lamamışlardır. Geriye adım atmamı
za imkan yoktur. 

Dünya Harbine Katılmıt 
Bulunuyoruz 

«Biz bu dünya harbinin iı;;ine ka· 
tılmıf bulunuyoruz. Eğer geriye çe
kllmefe kalkışacak olursak İngiltere 
en bUytlk !elt\ketler içinde yuvarla· 
nacatı için galip bir Almanya ile 
müttefiklerine tek bqrmıza. )lar., 

koymak ve onlarla mücadele etmek 
gibi ezJc1 bir yUk altında kalmı~ o
luruz.> 

Amerikayı İhata Zincirinin 
Son Tokaaı 

Albay Knoks, bundan sonra Ame
rikayı ihata zincirinin son t'okasım 
Rusya ile Japonya are.sında yakın· 
da aktedllmi9 olan itiltı.!ın teşkil et
tiğini ve bu iUUUm Japonyadakl 
harp taraftarlarını kuvvetlendirece
ğine ş1.lphell olmadığım söyledikten 
ııonra demlftır ki: 

cJaponya ile Rusya arasındaki bu 
pazarlık bizim etratnnızdakl çembe
ri sıkıştırmakla beraber Rusyayı 

Hltlor tarafından gelecek herhangi 
bir hücuma ayni derecede maruz bı
rakmakta ve 'buna mukabil Japon· 
ya.yı Ruıyanın Uzak Şarktaki her 
hangi bir mUdahalesi korkusundan 
kurtarmaktadır. 

A~ Dünyaya 
Tahakküm Hanı 

Albay Knoks sözlerini fu suretle 
bl tlrml9tir. 

«Alman sevkulceyşi dalma dik· 
katli bir ıurette hazırlanmakta ve 
mUeeslr bir tarzda tatbik mevkllne 
konulmaktadır. Bu sevkulceyşin ga
yeleri gün geçtikçe daha sarih bir 
surette meydana çıkıyor. Artık Al· 
manlann bUtUn dünya üzerinde bir 
tahakküm hn'Sl beslediklerinde kim
se .Uphe edemez. Mihver devletleri 
kendi projelerini şiddetle tatbik e
derek bizi dUnyadan tecrit etmek ve 
nihayet yenmek gayelerini takip e
derken bizler ne vakte kadar bulut. 
lar içinde yaşayacatız ve ne vakte 

~. Hull'ün 
Nutku 

(8-}ı J incide) ** 
eyliyen milletlere karşı barbarlık 
devrinin bütün usullerini kulla· 

Yunan 
Faciasının . 

lçyüzü 
nan bir tasallut harbidir. (B.,ı ı incide) 

Kurbanlar Sibileıi cebri yürüyüşler zaten gıdasız 
Avusturya, Çekoslovakya, Po. ve yorgun olan orduyu oitirdi. 

fonya, Norveç. Danimarka, Ho- Alman tazyikine karşı gösteri· 
landa, Belçika, Arnavutluk, Lük. len mukavemetin manasını an· 
semburg, Fransa, Romanya, Ma- lamak içın şunu daıma hatırla· 
caristan, Bulgaristan ve Yugos· mak lazımdır ki, mukavemet e. 
lavya bu uzun kurbanlar silsıle- den asker bu şartlara, techizat
sini teşkil etmekıtedir.> sız bir kaç fırka askerle en çok 

B. Hull muharebenin uzun seksen bin Avustralvah ve Ye. 
müddet devam etmesi ihtimalin~ ni Zelandalıdan ibarettir. 
işaret ettikten sonra adalet, hür- İşte bu kuvvetler Almanya-
riyct ve emniyet mefhumlarının · 
nıhai zaferi temin edecoklerine nın taarruz ıçin hazırlanmış tU

menlerile boy olçüşmUşler ve 
kat'i bir imanı olduğunu aöyle- vaziyete hakim kalmışlardır. 
mi§, bütün dinleyicilerini muvak_ A 

imanların bilhassa Olimp ta· 
katen gayrimüsait haberler gel- rafında cepheyi çevirmek için 
dikçe kolay, kolay ümitsizliğe yaptıkları büyük gayretler a-
dü~memeğe davet eylemi~tir. k' 
lnıilterenin Mağlübiyeti Bizim ım kalmış ve kendileri için bü-

İçin ıBir Tehlikedir yük zayiat ile neticelenmiştir . 
cBenim frkr~mcc biz:m emni- 'Yunan ve İngiliz kuvvetleri dö· 

vüşe dövü~e ve düşmanlarına yeıtamiz, icra ve te~ri kuvvetlerinin 
açık siyasetine tevH!;an, İngilte- insan ve malzeme zayiatı verdi
reye ve umumi bir harp cereya- re verdire bütün malzemeleri 
nına mukavemet eden diğer mem ile birlikte muntazam surette 
leketlere tereddüt3iiz yardımda çekilmeğe muvaffak olmuşlar
:bulunmamızı amirdir. İngiltere- dır. lnsan ve malzeme zayiatına 
nin mağlubiyeti ve açık denizle- hiç aldırmayan kuvvetli bir düı 
rin müstevli eline düşmesi, bizim man karşısında bunu yaıpmq 
kendi müdafaamız ve milli emni. olmak cidden inanılmaz bir §eY· 
yetimiz için muazzam bir tehlike dir. Ancak mucize kelimesile 
)'aratacaktır.» \ vasıflandırılabilir. 

Huıı. bundan sonra, Mlen her tor. Yunanlılar, Almanyaya kal'-
lü sulh yapına teşebbüslerinin ı;ıid· ŞI mücadeleyi kabul ettikleri 
dclle aleyhinde bulunmuştur. zaman uzun müddet dayanamı-

Hull, lngııtereye yardımın her· yacaklannı pekala biliyorlardı. 
hangi bir mütecavizi .Amerika Bir· lşte milli şeref ve namus na· 
!eşik devletlerine hUcuma sevkede· rnına bunu bile bile mücadele. 
cegı ihtimalini de bahis mevzuu et· ı ye atılmışlardır. 
mış ve demiştir ki: Ben cuma günü Atinadan 

«lilç bir mlllet, Amerika. Birleşik ayrı.ldım. O sır8:d~ bile katiye~ 
devletlerine, :ıırt kendimizi müdafaa panık yoktu. Bütun halk vazı. 
etmek slyaııetımlzden dolayı hncum yeti normal buluyor ve sonuna. 
etmedlğ"l gibi, sırf onu teskine çalı- kadar mücadele azminden VU· 
şac11.ğım1Zdnn dolayı da biri rahat bı geçmiyordu. 
rakmıyacakt.ır. Hatta sonradan haber aldığt-

Hull. Alınanlarm Manşı geçmlye ma göre, ben ayrıldıktan ıki 
mu,·affa.'k olamadıkları için Atıantt- gün sonra, yani geçen pazar 
ğl geçemiyccekleri dUşUnceııını red- günü Atina sokaklannda genç
detmi~ ve demiştir ki: hk teşkilatı tarafından vatan 

«Manşın geçilememesine sebep, ln ha.inleri ve Be~inci Kolcular a
glllzlerln Maıışın kontroıunu muha- leyhine şiddetli nümayişler ya. 
faza etmeleridir. Kahramanca mu- pılmıştır. Atinada türlü türlü 
'kavcmet eden azlmkAr 40 milyon ln. garip rivayetler dolaşıyordu. 
gl1lz, adalarmı muazzam bir mtll!lel- ı Bır aralık Beşinci Kol tara
llh Us haline getirmişlerdir. öyle bir fından dolastınlan rivayetlerin 
Ue ki. oradan durmadan dalsalar ha. aslı olmadığı ve Bay Koçlyasın 
llnde deniz ve hava kudreti vasıta- Yunan mllll davasına tamamtle 
lan çıkmaktadır. Yolu kapatan de- bağlı olduğunu hadiseler isbat 
niz değildir. Yolu kapatan, İngiliz etmiştir. 

deniz kudretinin ve lngtllz slllhları- Almanlar, Atinayı bombardı
nın azmidir. Eğer mukavemet ede:ı man etmekten ve tarihi eserleri 
milletler denizler hAkhnlyetinl kay- yıkmak mesuliyetini üzerlerine 
bcderlcrse Atıantik bir mdni değil, almaktan çekinmişlerdir. Yalnız 
fakat fatih için garbe doğru büyük Atinanın uzak mahallelerinden 
bir yol olacaktır. birine bir tek bomba düşmÜ§· 
Hu.ıı •. ııu~Un şimdi yapılması icap tür. Buna mukabil Pire pek ' 

cttiğını söyllyenlerin bu fikri etra- çok bombardıman edilmi§tir. 
tında mUtalaalarını blldlrmif ve de- Pire limanında cephane yüklü 
rnlştlr ki: bir vapura tam bir isabet ol-

cBunun mUmkUn olmasını arzu e- muştur. İştial o kadar şiddetli 
derim. Fakat değlşlirilemlyecek bir olmuştur ki, on beş kilometre 
vlkıa böyle bir hal suretine mA.nl ol· uzakta olmasına rağmen Atina. 
maktadır: taraflardan bir tanesi bl- da camlar kırılmıştır. 
zım dUşUndUğtlmUz tarzda bir aulhn Vaziyet ümitsiz bir hal alınca. 
yalnız arzu etmemekle kalmamak- Atinadaki ecnebiler kaçışmağa 
ta, fakat kelimenin tam manaslle su! başlamışlardır. Küçük yelkenli 
he lnıınmamaktadır. O taraf için, ve vapurlarda yer bulmak için 
sulh, 111\n edilmemiş btr halde içten müthiş bir ihtikar ba§göster
içe yapılan harbe devama pratik bir miştir. Ktiçük bir motörle Sakız 
perdedir ve bunu Fransa ve daha adasına gitmek için 120 bin. 
bir çok mllll!Uer, kendi felakeUerine drahmi gibi motörün kıymetin. 
olarak, görüp anlamışlardır. Bu sulh den !azla ücretler istenmi§tir. 
kellmealnln hiınayesl altında. o ta-
raf, kin ve nifak saçmağa çalışmak- Bugün, yarın Atina tahliye e
tadır. o taraf, sulh hal1nde bulundu- dilecek ve Yunan hükumeti a-

dalara taşınmış bulunacaktır. 
ğu memleketleri, ordulann esaret al· 
tına almak iflnl kolayca bitirinciye Bununla beraber Yunaııietaıı, 
kadar zayıflatmak için bUtUn eıco- yine Yugoslavyadan mesuttur. 
nomlk hücum, ifsat ve mahalli kar· Cllnkü hilkfimet, Yunan arazi. 

sinden bir kısmına evvelden sagaşalıklar vasıtalarını kullanmak-
tadır. Anar~! \•e mnıetıerin en ipti- hip kalacak ve kendi a.razisiJı. 
dal hukukuna. riayetsizlik karşısın- de mücadeleye devam edecek. 
da \•akit kaybedilemez. tir. 

Hull. sözlerini şöyle bitirmiŞtir: Mukavemete devam eden or· 
«'HUrriyet, adalet ve emniyetin ye- duya gelince cepheyi gittikçe 

nlden tefevvuiijınu temin edecek nl- darlatarak kısmen vapurlara 
hal zafere imanım vardır.~ çekilmiye, kısmen de Mora ya. 

t'6t A~c.ri hareketlerini tesri ede. 
~' ~alaıgi'ye doğru ilerle· 
~ ~~r. Am'balagi"de, Keren 
'tı~tl ve kuvvetli bir müdafaa 
~ "~ır ve burası Oeesie'ye 
"lılıırı Y~a hi'kimdir. Dessie" de 
~~ •talyan kuvvetleri ce· 
~ Relen lngiliz ıkuvvetlerine 
~~~•'Veme: etımeie u~a~ı
llı..' Aınıbalagı ile De•ıe nm 
.~~t ~ın eon iki mukavemet 
dtt 'ftı 'ti olnıaaa muhtemeldir. Di. 
:_. 'r ~~alcalarda aü"'kunct var· 
~~~i!Q. du~:nanla daimi te· 
f,~, trıdc bulunan A.aaa ve 
''l~~· I• nuntanlarıında keşif 

- Radtro Cırzcteai • 

Yeni Cephe de Y llftlamacb 
cE.pir'deki Yunaın kU"VVetlerİ· 

nin tealiminden aoma Yunanie· 
tandaki askeri vaziyet çok müp· 
hem~m~tir. Hall da müphem· 
liğini rnuhafaı:a eıcii)"or. 

V elkilJ.or H~i. devlet, vilayet 
vcıya belediyelerce doğrudan 
doğnıya İf}ctilm nW.iC9&caeler ve 
memlDket müdafaaısile alakalı İ§ 
yerrlerinin mürak.t>e V1C teftİ§İne 
dair huırlanan nizamnameyi ka. 
bul ~İT. 

lıramvay., , ~büs. timendifer, 
rneıA:>aha i~leri, otel, lokanta, ti· 
yatro 'Ve plajlarla bunlar gibi 
ekıonomik bir ]uyımet ve mahiyet 
arzeden bütün re.mi İ.§ yerlerin· 
de, ve h~i tahıalara ait olup 
ta meımleketin emniycıti içan lü· 
z:urnlu mad1ieler yapılan dijer 
f •wika ve imalatıhaneleri alalca
dar eden l:ıu nizamname bueün• 
den itibaren meriıyeto girmiftir. 

kadar ,aşkın bir halde duracağrz?ı ============== 

Sovyef-Alman 
rım adasına geçmiye ç&lı§acak-
tır.> 

~1 0lrnaktadır. 
d ~~ Mihver ıKuvvetleri 
~ ttttr a, 25 (A.A.) - Vichy. 
~ t\ıı L~ilen bazı raporlara na· 
~ '11 Orq ~ada'ki Alman ve ltal
ı,"ld~ ~Unun mevcudu 200,000 
~ .. ~ .. ij •retıtir. Mevcut iki zırh· 
.\~lltl c 1200 tayyare de bu 
~.;ı'•l\lcrc dah:l bulurıına1kta.ıdır. 
d_.. orq •r evvela 60. 000 kişilik 
l\L:~ 'to -u. nakletm~erdir. Fakat 
I_;"i>c kra hava yolu ile mühim 
~' ~lan almıtlmdır. Tank 
~~ '-r~ onlar, pazart~i günü 
"- \ıı eQs an tidd etle boml>ar-
~,~ 1 len Trablueıraırp limanı. 

r •rla getirikniatir. 

«A1manl•nn, günlerdent:>eri, 
Yunanieitanda'ki lngiliz ~uvvetle
rinin gemilere binC3'ek kaçtıkları. 
nı ilan ettikleri halde alınan ha· 
berlerd'e, lrıgiliderin Olimpoı da. 
ğmdan, düfn\ana ağır zayiaıt ver. 
di.rerek çekildikleri ve yeni mev. 
zilerincle mukavemete devam et· 
tikaeri, ınü~tefikler cephesintn hiç 
bir yerde yarılmadığı b•ldirili-
yor ... > 

• Ra<f&-o Gazeteıi • ... 
Berlin, 25 (AA.) - Alman 

tcbliğinıdie bıld.irildiiine göre Yu. 
nanietırrııda. tevir:me hareketi-le 
yapılan bir ıbiicum neticesinde 
T ennopil geç.İci İfp} edibnit ve 
düwman, uııun zamandaneeri ha
zırlanmı.t birhusa kuvvetli bir 
mevzK:len kovulmuştur. 

Oeıvlet, vil.ayet veya belediye. 
leıree i.tletilecı biltlmum fabrika
lar, atelye ve imalathanelerle, 

Taksiler Hakkındaki Karann 
Kaldınlması Muhtemeldir 

Ankara, 25 (Telefonla) -
Benzin ta.aarrufu için konulan tak 
yidal'tan alınan neticelu hakkın
da me.ml'C"ketin her ıtarafından 
ıelıen. normal nmanlaıGaki sar
fiyatla, takıyidattan 90nraki sar
fiyatın miktarını gösteren rakam. 
lar üız:erinde tet!ldkler yapılmak
tadır. 

Bu,.ük ıohirlerimizde veaaiti 
naıkliye eıkantıaı doiuran bu tak· 
yidatm kaldınlmaaı için bir çok 
müracaatlar vaki ol~uiunldan 

benzinden büyüık bir tasarruf ya. 
pılm~dığı anlaşılacak olursa bazı 
kayrtlaTın kaldırılacağı söylen
mektedir. 

Bilhassa takside kullanılan 0 • 

4ıomobil1eran ndtadar benzin ıar
feıttiği araştırılmakta ve normal 
zamanlarla aradaki farkın büy.ük 
olmachğı anlafllacak olursa tek 
ve çift numaraların ayrı ayrı giin. 
!erde çalıfln<lsı usulüne nihayet 
verileceği tahmin ed'ilmektedir. 

Salih Bozok 
( ..... 1 ladde) = 

Suadindeld kötlctaade \"efat et.mit
tir. 

Salih Boz.ok, llOn günlerde haeta
laam" ve yaprlan tedaviye rajmen 
rahmett rallmana k&VUflllU!ftar. 

Oenazeel, bug1ln saat :!,%3 trenlle 
Allkaraya naklolanacakbr. Cenue 
meraabnl orada yapılacaktır. 

Salih Bozok, 1881 senesinde Seli· 
Dikte dotmu.,tur. Harbiyeden çıktık
tan eonra, Jandarmaya intisap et· 
ml9tl. Milli Mlk'adelecle Ebedi Şef 

Atatürktln yaverllflnde buJumnuıt ,.e 
1921 te Bosok mebusa olarak Büyük 
MUlet Mecllslllfl ginnl,tlr. 

Salih Bozok'an, Ebedi Şef Atatür
klln ebecllyetıe lnttkallDCle k.Stne kı· 
yacıalc derecede ı&tercuğl batbbk 
ı.e,_ llatırlardaıdrr. 

Kenclı.tae ralımet diler, allnlne 
taslyetler sunana. 

(Ba'ı ı Jadde) X 
tutulan bu sımn şu sırada itfa edil· 
me8l mlnldardır ''e Sovyetıer, top
raklarından yabancı aaker:lerln geç
mesine mtlaaade verdiğı için Bulg 
rlstam takbih, Yugoslavyayı teşci, 

ve Macarlstanı da tevbih etmi,tlr. 
«Sonra, Almanlann Yugoslavyaya 

tecavUzUnden bir kaç saat evvel 
Moskovada blr pakt lmzalanmlft.Jr. 

•Berllnde bütUn bunlar. gözden 1'9· 
çlrllerek mfınaamm ne oldufunun an 
la1Ş11masına çalışılmaktadır. 

«Sovyet • Japon paktının ımzaınn· 
dan sonra vaziyette bir defitiklik ol. 
mamıştır. 

cJapon gazeteleri, gittikçe daha 
az eseri memnuniyet g&ıtermekte
dlrler. 

«SovyeUerln. yardnnda devanı e· 
deceklerlne dair Şan Kay Şek'e ver
dikleri teminat Tokyoda sotuk bir 
dut tesiri yapm14tır.> 

'Rad~·o Gazetf'flll 

Ahmet Emin YALMAN 

Akdenizde 
Tehlikeli Saha 

(B&9ı 1 lnc1cJe) *= 
nizde seyırisef aine tehü1teli man· 
ultanın geni:§letilmit olduğunu 
bildiren Ahürallık. teb1iii ile ala
kadar olarak, bunun tei>liide ba. 
hia mevzuu edilen büyük mlftta• 
kanın muazzam bir mayin tarla· 
sına inkılap ettii~ demek olmadı. 
ğı lkayıdedilmektedir. Bu malu 
mat, sulh halinde bulurıan mem
lelketlerin harp hareıkit& tehl*e
l«ile karşılaşaıbilece4deri bu mın. 
tak&l)"a girebileee4t gemileri ha
berdar etmek .için enternaayona. 
hukuk mucibince verilmıekt~ir 
Deha evvel hatka bir haber veril. 
medea bu mınltakaya mayinleı 
döıkülebilec~ktir. 
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Her Yerde 
Kesik Kol ve Bacak Cinayeti FaiUeri 
Katil Olarak Yakalanan Kazım Cesedi 

Parçalayıp Gömdüğünü ~ylüyor 
Bazı refikleri'miz kesik kol ve Kazımrn cesedi gömdüm diye 

bacak cinayetinin tamamen ay-\ göster:diği bütıin yederde yapı. 
<lınlandığını yazmakta iseler de lan araştırmalar netıce vermemiş 
lbunlar bir tahmind~n ibarettir. 1 ve cesed meydana çrkarılmamış-

Vakıa Kazım, karısı Ayşe ve tır. 
arkadaşları Boyabadlı Mehmet Müddeıumı.4-nilik ve zabıta ce. 
adında üç kiş.i suçlu olarak yaka-\ setle başın bulunması için tah'kı
lanmı!I ve Kazım suçunu itiraf et. katına devam etmektedır. Cina-
~~~~ ~e, K~~ı.mın cesedi gömdü- , yetin bir kıskançh'k ve paraya ta
gunu so.,·lcdıgı arsada yapılan ma yüzünden işlendiğı tahmin 
biitun ara .. tırmalara rağmen ce· t edilmektedir. 
~t bulunamamı11tır. K .1 KA d k d 

K
A . . . b "" k ._ . atı azım on o uz yaşın a 
azım cınayetını uyu 101r so- . 1 d · ·· d ~- f tl" b a e e tr ğukıkanlılık a anlat\."'Tlış fakat, ci- ıpeJmur e ·taya e ı ır m · 

nayetinin sebebinı bir türlü söy- 1 Kendisine cinayctı işlerken yar· 
lememi~ür. dım eden karısı B<>yabadlı Ayse-

Kazım. maktul Mahmudun ce- dır. Dün zan altında bulunan 
secimi bir gece ıçinde parça par- Divrikii Reşit adında birisi daha 
ça eltiğinı. ancak bu parçaları 

:karanl.kta gömdüğü için yerleri- yakalanmıştır. 
ni kat" ıyet.e hatırlamadığını söy- Tahkikata devam e.dıimekte-
lemı~tir. dir. 

Belediye Zabıtasının Dünkü Zabıta Haberleri: 

ı 

Kontrolleri ı A U .. .. l 
Dun de belediye zabıtası şchır partımanın ÇUDCU 

içinde beledi.ye nizamlarına aykı_ K t d Düştü Qldü 
rı hareket eden:cri yakalayarak a ın an 
haklarında lazrm gelen kanuni I~tanbuldaki şaraıphanelerden 
muameleyi yapl.nı tır. birinde müstahdem olup bir kaç 

Bu bakımdan, tramvay araba. gün evvel işinden çıkarılan Yor-
ları yürürken atlayan üç kişi' ce· T go adında bir adam. dün ak-
zalandırılmı~tır. 19 esnaf ceza-

1 f f 
simde oturduğu apartımanın i.i· 

landırılmış ve 15 muhte i esna • çüncü kntından sokakıtan gelip 
tan yiyecek maddelerinden nü-

Anadoluya Gideceklere 
lstanbul Vilô.ge(ininTebliği 

İstanbul Vllı1yctiııden tebliğ ec.lil ıni~tir: 

1 - Karadeniz iskele ve istasyonlarına gidecek beyannameye tabi yolculardan ilk kafileye dahil olnnia
rın hareket gUnleri ile saatleri ve binecekleri rıhtımla ineceklcrı iskeleler aşağıya yazılmıştır. 

:? - Nakliyata l Mayıs 9!ll pcrşem be gUnU başlanacaktır. 

1 Mayıs saat 18 (Aksu) Galata 15 den 4H (Dahil) No. ya kadar 

1 1\layıs "aat 14 ('l'ırhıın) > 1121 den 1421 (Dahil) Xo. ya kadar 

2 Mayıs saat l t (Ankara) J> 1422 den 18"?1 (Dahil) Xo. ya kadar 

S .:uayı.,, "'aat 18 (Ak~u) » .Uö ilen 692 (Dahli) Xo. l& kadar 

Zonguldağa Fil~·o-ı, Karabiik, ls
metpaşa, E:.klpazar, Deniz Yolu. 

lnebolu~-a 

iııebolu~'a 

Zonguldağa 

Atkaraı·a, Kur-:unlu, :-ioıınırak. 
Giınlü\·e, fldrım, l"'parı, Çankı· 

rr, Dı-niı, Yolu. 

!'i )la:p!> saat Hl (Akım) > 693 ılcn 8!l0 (Dahil) Xo. ya kadar Zonguldıığa 
Çankırı, Tüney, Kaledk, Irmak 

5 l\layıs ısaat ıı (Tırhan) 

6 4\layıs ısaat 18 (Ankara) 

8 l\lal,S aat 18 (Ak u) 

O l\layıs ı.wıt 18 (Tırhan) 

11 Ma;) ı:. aat 18 (Ankara) 

> 

» 

» 

> 

» 

891 den 1120 (Dahil) :'.'\o. ~a kadar 
182'? den t8.'i9 (Dahli) ·o. ya kallar 

2161 den 2118 (Dahil) Xo. ya kallar 

1861 den "?160 (Dahil) :'.\"o. ya kadar 

:!H.5 llen 2580 (Dahil) :\o. ~ a kadar 

2.'>81 den 2818 (Dahil) Xo. ya kadar 

Bu ve Bundan Sonraki Gidecek 

Bartın, Amasra, Kural'n';'lle, CI· 

de, Ayanı·ık. 

!:'\aın,,una. 

~lnop, Gerze 

(:-;am"una) 
Ladik, ilana, Ilacıhayram, A· 
ma.,ya. 

(:--amsuna). 
ffa\za, Turhal. Zile, 1-"ıldızell, 

(,'ıır';'amba, Deol7. \ 'olu. 

Olanlar için 

Dalda, Denizde, 

Aç kalmaz, işinden olmazsın 
Tavuk ve et suyu ile mamul biı" adet 

ÇAPAMARK A 
Hububat komprimeslle 24 saa tlik kalorinizi temin edersiniz. 

mone almmı~tır. g;çenleri seyre baı;olamış ve bu 
esnada muvazenesini kaybederek 

Bundan ba, ka F...yüple Keres- 3 - Her aileye kara yolu için kırmızı ve deniz yolu için de mavi biletler hazırlanmrş ve birer de vesika 

Büyük bakkaliye ımıı;'ll.zalarıııda vardır. 

--------·-------------------------_......,. 
2 üç.üncü kattan caddeye dü:müş-

leciler arasında ışleyen 30 4 no· maralı otobüs ikınci defa olarak tiir. Yorgo imıdadı sıhhi otomo· I 
ı 7 yolcudan paralarını aldığı hal. bilile BeY'oğlu hastanesine kaldı
de mu'.kabilindc bilet vermedi- rıllını .. sa da a.mış olduğu yaralar. 

dan hastanede ölmü•tür. 
~inden yakalanmıştır. C d" d Adliye 

Şoförün ve biletçinin hareketi _,._
1 

ese 1 ~uayenKe e en d f . 
, • • v • d b" d ı a'OKitoru ı;ınver aran e nınc 
te.kerrıir ettıgın en oto usçu şt - ı h · · 

'dctl l _:ı. \ caktır ru sat vermıŞtır. e ceza anaın a • . . 
Muhtdi.f se.ml.\le.rde bir sebzecj l Bir Kadın Yolda Oldü Fakat 

ve kasıı:bm etiketstz mal sattıkları 0 .. 1.. .. ş·· h ı· G .. ··ıd·· 
görüidüğ,ünden hakilannda pa- umu up e ı oru u 
zarhksız satış kanununa aykırı f.;.;ve&i gün cadde ortasında 
harcke't\ten dolayı takibat yapıla. yürümekJt.e otan bir kadına bır-
caktır. denbire fenal& gelerek baryılmış- I 

Astragan Mantodan 
Parısalar Çıkarml§ 

Bun.dan bir müd~et evvel Is· 
tavrina adında bır kadın paraca 
sikmtıda olduğu için 300 lira 
kıyı:ne.tınddd aslragan mantosu· 
nu bir garaj sahı'bi Nikoya rehin 
olar.ık vermiştir. 

Pa~a:rı odomesi lazım gelen 
gun gddlği zaman kadtn Nikoya 
giderde borcunu ödemi.! ve man
tıoSU11'U geri istemiŞtir. Fakat ka· 
dın mantoyu alınca bunun küçüL 
düğünü farketmiş ve Nikoya bu 
manıtlonun kendi mantosu olma· 
dığını s(jy)cmi~tir. 

Niko da bunun üzenne kadı-

tır. Kadın, Haseki hastanesine 
kaidırılmışsa da dün ölmüştür. 
Ad·liye doktoru Enver Karan Ö· 

lümü şüpheli gördüğün.den cese
di Morge katdırtımıS'itır. Kadının 
hüviyeti şimdfki halde tesbit edi
lememiştir. 

Küçük Haberler: 

Bir çok kimselerin meyvn ve 
sebze ha.l"ne gitmek içtn kay;bet
tikleri zamanı nazarı di'ktkate a-
lan Haliç vapurlara idaresi hale 
bir t!kc\e yapmağa karar vcıımiş-
ıir. 

* Baltalimanındaki maruf Da 
mat Ferit yalısı ve ıkoıusunun ga. 

na: _ Sen şım?anladın da manto zino haline ifrağı Belediye tara· 
onun için kuçiiklü, O'!ffiİş ve ba- fın'dan kararlaştırılmıştır. 

• şından saıvrnak istemi~ir. * Den'izyolları idaresi, Ba~-
lsıtavrina. Ntkonun emniyetini dat vapurunu araba vaputu halı. 

suii9timal dfüği ve emanete hıya. ne koy.durma:kıtadır. in aatı ya· 
, net ettiğini gorünce mah'kemeye 

1 
kında bitecek ol~n Bağdatla ev· 

. müracaat eder~k ımantosundan velce feribot .şeklıne sokulan Ha-

l
' parc;:a.la.r çlkanldığmı ve rbunun lep vapuru lstanbul ile Yalova 
I ta:zminile Nlkonun cezalandm.l-- arasında yük na~liyatında kulla-
I masını istcmişrır. nılacaktır. 

4 

numarası vermiştir. Vesika numaraları esas olup bUtUn muameleler bu numara ile yapılacaktır. Ve 
sevke tabi n.ilelerln daveti de yine bu vesika numarasıle yapılacaktır. 
Heı· aile elindeki biletlerin taşıdığı vesika numaralarının dahli olduğu knJilenin davet g1lnUnU ge
rek kaymakamların yapacağı tebliğlerden gerek gazetedeki IUınlardnn öğ'renmeli \'e o gün o saatlerde 
behemehal Galata rıhtımında eşya \"e ytycceklerile beraber hazır bulunmalıdırlar. 

5 - · Her aile beyannameyi verdiği kazaya mUracaatla biletlerini hemen alacaktır. 
6 - Her aile götüreceği eşyanın başka eşyalarla karışmamasını temin için denk veya sandığı üzerine bl· 

Jetlerin taşıdığ1 vesika numarasını okunaklı ve bUyl\k rakkamlarla yazacaktır. 
i - Yolcular klmıllen gUvertc yolcusu ~lbl seyahat edeceklerdir. Kamaralara parası ile de olsa yolcu alın

mıyacaktır. Kamaralar yolculaı· için hastahane olarak kullanılacak ve gemide t'o'ktonın raporuna naza
ran hasla olanlarla hamile veya emzikli kadınlar kamaralara meccanen yerleştirilecektir. Yolcular 
seyahat mi\ddetince ylyecekl<r.lnl kendUeri beraberlerinde götüreceklerdir. Vapurun kantininde mevcut 
yiyeceklerden para mukabilinde istifade edilebileceği gibi yalnız sıcak çorbaya munhasır olmak üzere 
imkan nisbetinde istiyenlere çorba verilebilir. Kamarada yatırılan hastalara keza parası mukabilin
de doktorun tavsiye edeceği yemekler yaptırılır. 

8 - Zonguldaktan ve Samsundan trenle dahile gidecek yolcular için bu Umanlara muvıısalatıarı günil 
saat 18 de trenler tahrik ettırl lccektir. 

26 Nisan CUMA B T 1 Si Akşamından İtibaren ' 

TAKSiM K R i S TAL BAHÇESiNDE 
Tanburi Salahaddin Pınar ve Kemani Necati Tokyay'ın 

t,tirakile memleketin en anaruf musiki san'atkirlarını bit- arada dinleyiniz. 
Bayanlar Sazendeler • 

S U Z A N Piyanist FEVZİ ASMANGtL 
N E Z t H E Klarnet t &OKRO TUNAR 
C A N Udi : SELANlKLl ABDİ 
F A t K A "'Kamın : İSMAIL GÜZEL YUVA 
NA D t RE Ha.nende AKSARAYLI YAŞAR 
M E V H t B E Hanende HAMİD DIKSES 

Müeaaesenin &Ö&terdİği büyük fedakarlığa '"aimen fiyatler Ptret ehvendir. 

Pazar günleri s~~ ~~a~': Matine: Konsomasyon 27,5 Kr. 
Pek yakında büyÜk aürprizler. Tel: 40099 

l 'O LMAC:A Beyooıu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
!:kinci asliye cezada görülen * Kömiir fiyatlarının yükscl

mırhakcme neticelenıni~ir. Mah- mesi üzerme elekıtr~k lkilovatına 
keme ı "konun ctmniyeti suiisti- ciı:r."i bir zam yapılması üzerinde. 't--t--t--+-+-ıı-ı
mal ettiğmi 1ıubut ıdereccsinde ilci hesaplar neticelenmi.citir. Zanı t ı~-t--+--+--4-
gördüğü-ndcn suçluyu iki ay hap· talebi bir teklif 1-ıalinde Nafıa J 

Bedeli keşfi 1200 lira olan Tophanede Nusretlye camil minarelerinin 
külhanlanmn inşası açık eksiltmeye konulmuştur. Teminatı muvn.kka.· 
te 90 liradır. 

Açık eksiltme 7 Mayıs 9H tarıhlnde Beyoğlu Vakıflar MüdUrlUğUn

de ihale ve müzayede komisyonunda saat 15 te yapılacaktır. seac ve 1 5 O lirayı tazmine mah· Vekaletine bildirilecekıtir. Teklif it ı-~.ı.--
ı lcum etmi!!tir. kabul edilf!iği takdirde tarifeye 5 

i İktısadi Haberler: 
kf\oovat başına bir kuruş kadar bir 

' zam yapılacal~tır. * Denizyolları idaresi Adalar, 
7 

Anadolu ve Yalova ;hatlarının ba- r 
har tarifelerini mayısın birinci ' 
gününden itibaren tııtıbik edecek- ıo.ı.---+--
tir. , 

Toprak Mahsulleri Ofisi._ em
rinde çalv~ ır.makıta olduğu lstan
bul değirmenlerile oian mukave
lelerini ıki ay daha uzatmış'tır. 

Yeni mukaveleye göre deÇirmen- ============== 
ler haziranın y.ir.mi beşine ka
dar devlet hesabına çabşaca'kıtır. 

Soldan 'ağa: 1 - Boğazlçinde bir 
mevki - Tuzak 2 - Anadolu yaka· 
sında bir yazlık • N'ota 3 - Yazı 

vasıtalarından • Tabli fellı.ket 4 -
çok iyi - YUz 5 Öğl\t 6 - İşaret • 
Tilrkiyede memnu bir çalgı 7 - Dl· 
kiş vasıtalarından - Alpın iki harfi • 
Naz 8 - Sıfat edalı 9 - Sinema 
perdes i - dahil 10 - Reklft.m - Bir is 
tıfhant • Nida 11 - İçme - Bir sayı 

* Topra'k Mahsulleri Ofisi, 
§tmdiye kadar vücude getirdiği 
un ıtt:olklarına son günlerde 60 bin 
çuval daha katmıştır. Un stoku 
yapmak üı;ore Belediyeye tahsi-s 
edilon bir milyon lira Topra'k 0-
hsi emrinde bulunacak ve bu pa. 
ra ile Belediye hesabına yüz bin 
çuvallı'k bir s tiO'k yapılacaktır. * Evvelki gün yapılan ihra· 
cat 31 O bin liraltktır. Danımarka. 
ya tütün. Romanyaya fındık, 
zey•tın. palamut, fıstrk ve balık 
gönderilmistır. * Fiyat Mürakabe Jromisyo
nu, mağazaların sınıflara ayrıl· 
ması hakfkında'ki müzakerelerine 
devan1 etmiş ve falkat müsbet bır 
karar verememi~tir. * la~e Müsteşarı Şefik Soyer, 
ayak!kahıcrlarla tek •ttp ayakkap
larla, ayakkabı imalinde kuUanı. 
lan iptidai maclıd'eler satan tüc.· 
carların yaptrlcları !bir toplanıtıda 
bulunmuş ve kendilerine bazı d;. 

rek.tifler ver.mi~tir. * Türk _ Macar ticaret anla~-
ması için yaprlan müz~kereler_':.~ 
müSbet bir ııekilde netıcelendı~ı 
ve yeni a.nlumanın 20 milyon l.ı
ralık mal mübadelesini temın 
edeceğı Ankaradan gelen ha!ber
lerdcn anlıı-41\m~tıs 

1 B ORSA 
23 ~ISA~ O~l 

• 
1 Sterlin 
Dolar 
İsviçre I<"rc. 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 

1 
Hapımı~ 

5,24 
132,20 

30,2025 
0,9975 

12,9375 
3,1530 

Yen 31,1375 
lsveç Kronu 30,7'15 

Eılbaırıı ve '.l'ahvUl\ 

1933 TUrk borcu I 
1918 İstikrazı dahili 
1938 İkramiyeli 

ı,. .... 

18 50 
21 80 
20 05 
Hi 00 
19 13 

Yukarıdon Aşağıya: 1 - Oyun 
kt\ğıdı • Ayı yuvası 2 - Soru • Mey 
menetli 3 - Yağma. • Yemek 4 -
Fikir - Açıktan açığa 5 - Yarım -
şart edatının kısaltılmış ve kalınlaş
tmlmışı 6 ~ Ayni iki harf _ Bir 
devletin reisi 7 - Ayni iki hare -
BUtUn • Kasık 8 - Meydana getiri· 
len şeyler • Bir hayvan D - Fesnt 
karıştıran 10 - Kainat - Devlet teş
klla.tındo.n biri, 11 - Tren • BUyUk 193~ lkramiyell Ergani 

1934 Sıvas • Erzurum 
1932 Haztnc Tahvilleri 61 00 zil. 

DtlXKO RUL)IACASIN llALLt 
1934. > > 15 50 
193:) > > 29 50 

1938 > > 52 00 
Anadolu Demiryolu Tahvili 41 20 
Dcmlryolu Mümessil Senet 39 20 

T. c. :Merkez Bankası 103 00 
Osmanlı Bankası 26 00 
T. lş Bankası (Nama muhnr.) 9 25 
f,;irkeU Hayriye 26 00 
Türk Altını (Reşat) 27 75 
Türk Altını (Hamit) 26 75 
TUrk Altını küçUk (Hamit) 26 65 
-:trk Altını kUçUk (.A7.iz) ~::i ı:rı 

Soldan Sağa: 1 - :Mataharl - An 
2 - Usul usul 3 - Sirayet - Kat 
4 - Adak - Adi 5 - Kelam - Afet 
6 - Akide 7 - As • İrade.siz 8 -

Eldiven 9 - Aba - Faal 10 - Si -
Belli - Ek 11 - İle - Ta • El. 

Yukandon Aşağıya: 1 - Musakka 
• Asi 2 - Aside - Sebil 3 - Turalı 
• La 4 - Alt\ka - İd 5 - Huy - Ma 
riCet 6 Asel - Kavala 7 - (Ba} rut 
_ İdeal 8 - İl • Adenll 9 - Kafes 
10 - Amade - Sel 11 - Titlzlık. 

Bu gibi minare lnşaatı yapmış olan mUteahhitlerin şartnameyi al
mak Uzcre her giln İstanbul Vakıflar BaşmtldUr!UğUnde Ba..şmlmarlığa 
müracaatları. (3139) 

Yalova Kaplıcaları işletme Müdürlüğünden 
Yalova kazası dahilinde 88 numaralı idareye alt plaj binası ı hazi

ran 9U tarihinden ltrbaren mevslmllk olarak açık arttırma ile kiraya 
verilecektir. 

Taliplerin 5 ::\Iayıs 1941 pazartesi gUnU saat 13 te kaplıcada idareye 
müracaattan. (3248) 

Adapazarı Asli:Ye :? inci Hukuk Hakimliğinden: 
• 

Milddelaleyh - Adnpazan Çark caddesinde Gazhane sokağında 36 
No. lr hanede Kenan karısı Nennin Ör.ses: Kocanız Keııanın aleyhiniz
de ikame ettiği boşanma davasının arzuhal sureti ve yazılan davetiye 
gösterilen adreslerde bulunamamış olmanızdan tebliğ edilememiştır. 
Mahkeme salonuna talik edilen arzuhale karşı tebliğinden billtibar on 
giln zarfında cevap vermediğiniz ve davetiyede yazılı 16.5.9H tarıhinde 
muhakemeye de gelmedtğfnlz ve vektl de göndermediğiniz takdirde ka
nunen muktazi muamele yapılncağ1 ilan olunur. (3274) 

,,_ corro~ 4'q.--
B GB B 0 BUN İ 1 

Dr. Is. de _, 

TARANTO 

\. 

B:mi.DönQ Nimet Ab&.r. eıteat 
önündeki muayenehMeırindıı 
her gün ha8lalan kabul eclıL · 

Tel 24131 ....... 
i.LA..V J<'1YATLARf Kunq 

~lık maktu olarak 75'. 

1 lncl Sayfa Santimi 500 

2 > ırı > 85'> 

s » » soo 
( J> » > 100 

6 > > '15 

6 » » 50 1 
.J 

DAHİLİ HA~TALIKLAR 

<Mide ve Barsak) 

MfıTIBASSISI 
Tilnel Şahdeğirmenl Sok. No. 5 

Tel. 49206 
2 den 6 ya kadar 

~ DOKTOB.-KİllYA.GEB ~ 

CEVAD TABSİN 
b>BAB - KAN • KAZUBA:r 

Yes&lrenin tahlillerini ~-apar. Dl· 
" "A ·woJıı ortasında Tel. 23334 

.. . . . " • • . . 4. _. _,.·.~~ -

B at, Di,, Nezle, Grip, Bomatizm• 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağnlarınızı Derhal K,.er 
kabında günde 3 kaşe ahnabilir. T AKLITLERINDEN SAKININıl 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA lSTEYtNIZ. 

TlrldJe Camllu111aıı 

Zira a~t Bankası 
Kurulu9 tariki: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası . 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zical ve ticari hor nevi banka muamelcleri. 

Pua birilWrelılere 28,000 lıra ikramiye veriyor. 

Ziraat Bank&aında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapıarınd• 
en az 50 liram bulunanlara senede 4. defa çckilecek kllr'a ile ...ıı
daki plltna göre ikramiye dağrtılacaktrr. 

4 adet 1,900 liralık 4,800 lira ~· 100 adet 50 lk&lık 5,00o ~ 
')&'.A ı aAA 120 » ...., » { » 590 » 2,800 J> ı ~A 4,800 11 

4 J> N.,., J> ..... J) ~ 
40 > 100 J> 4.teo » 160 » 20 » 3,,.0 

DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~ 
ğı dUşmlyenlere ikrn.miye çıktığı takdırde % 20 fazlaslle verilece)ttit· 

Kur'alar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyliU, 
11 BlrincikAnunda çekilecektir. ' 

----------------------------.---------~ 
İnhisarlar Umum MüdürlüğündeJ1 

1'' 
I - Şartname ve planı mucibince <l> adet kazan bacası açıl< e 

siltme usu1ile yaptırılacaktır. ı.ıt' 
Il - :Muhammen bedeli merdivenli «5350 > merdivensiz «4650> 

mu\•akkat teminatı «401,25> veya «348,75:ı> liradır. ~ 

nr - Eksiltme 2/ V/ 941 cuma gUnU saat 14 de Knbataşta ıevaztıt' 
mlibayaat şubesındckı alım komısyonunda yapılacaktır. dl 

N - Şartname sözU geçen şubeden parasız alınabileceği gibi pıtuı 
görillebilir. .. ıs gıı· 

V - lsteklllerin eksiltme için tayin olunıı.n gUn \e saatte r, 
1

' 

venme paralarlle birlikte mczkQr komisyona mUraca:ı.tıaı1· 

~ 
__ D_e_v-le_t_D_e_m_i_ry_o_l_la_n_İ_la_n_l~ 

~ııı">'1$ 
Muhammen bedeli (6693) lira olan (22) kalem ölçU aletleri 5,.. ıdtır' 

19-11 pazartesi günU saat 15. 15 de kapalı zaı f usıııu ile Ankıırade. 
binasında satın alınacaktır. şt ıt' 

Bu işe gırmek isteyenlerin (501,98) liralık mu\·akkat ternir 4 ı5' 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat 

1 
' 

kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lAzıındır. ı-t•>"' 
·n •en. 

Şartnameler parasız olaral: Ankrradıı .Ma!zeme Daıresı "' ,.046) 
darpaşada TesellUm ve Sevlt Ş<;fliğinden d.ığ-:t:ıacaktır. ( ... 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrü: AJIMET EMİN YALMA-~ 
Basıldığ1 Yer: VATA-~ MA~Sl 

N 
. ... 

ta 

e 
r 


