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Çocuk Esirgeme Kurumuna iltifatları 

Çalışma Takdir Buyruldu 
Ankara, 26 (A.A.) - Milli Şef ismet İnönü, Çocuk haf

~sı nıünasebetile Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Dr. Fuad 
nıaya aşağıdaki telgrafı göndermişlerdir: 

«Çocuk haftası münasebetile Kurumun hakkımda izhar 
ettiği necip duygulara teşekkürlerimi ve verimli çalışmala
rından dolayı takdirlerimi bildiririm.» 

Başvekilimizin Teşekkürleri 
1\1· _Ankara, 26 (A.A.) - Başvekil Doktor Refik Saydam, 

•Ilı Hakimiyet bayramı ve Çocuk haftası nıi.inasebetile yur
dun her tarafından aldıkları tebrik telgraflarından dolayı te
~9kkürlerinin ve karşılıklı tebriklerinin iblağına Anadolu A
Jansını tavsit eylemişlerdir. 

J ~ 

Hadiselerin Edebiyatı 
Yazan: Yakup Kadri KARAOSMANOGLU 

İlk Yazı Yarınki Sayımızda 
Kıymetli üstad Yakup Kadri KARAOSMANOCLU ga

zetemize devamlı ve muntazam surette yazı yazmağa başlı
yor. ilk yazısı yarınki sayımızda intişar edecektir. 

Yakup Kadri, bugünkü bütün alakaların günlük hadise
leri içinde taplandığını takdir ediyor. Bunun için gazetemiz
deki yazılarında hadiselerin çerçevesinden uzaklaşmamak 
niyetindedir. Fakat hadiselerin her günkü cereyanı içinde 
çoğlllmız gözlerimizi dar ufuklara dikip duruyoruz. Yakup 
Kadri, ayni hadiselere geniş bir sanat ufkundan bakacak, bi
ze hadiselerin insanca mana ve münasebetlerini göstererek 
gözünılizi.i gönli.inıi.izi.i açacaktır. 

~ 

Artık lngiltereye değilse bile in giltere yakınlarına harp gemileri himayesinde getirileceğine JÜphe 

Apaçık Konuşalım De~si;;;ı"' ;:·~;;~k~~i~·~~"'F;:;~~e 
Şeref ve istiklafimize aykırı herhangi talepte bulun- S G .. l Yuzde 83 U K k Ak 1 
nıak, bizimle göz göre harbi aramaktır. Hükumet, bu on un er Amerikanın Harbe ır ıncı ın 1 

n°kfad,ki kati azim ve kararını. ıafıa değil, fiille ifa-

6
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de etmekle meşguldür. Şehrin Dış Müdafaa lr8C9QI 1 rın 8 Kiel de Tekrar 
Hattı Sanldı Bombalandı 

Yazan: Abmet imi• YALMAN 
hnanyanın Ankara Büyük var mı? Böyle bir fiilden daha 

~ ~lçisi B. Fon Papen'in iyi bir şekilde meramı ifade e
ttl~~leketine yaptığı seyahat decek bir laf bulunabilir mi? 
~uun başlıca konuşma mevzu- Her memleket gibi bizde de 

r. her türlü idealden mahrum ken 
~· :Paıpen, bir, iki gün sonra di tatlı canından başka bir şey 
't ~a geldiği zaman ne gibi düsünmekten aciz bir bozgun
~;:ber getirecek? Bu suale cu ve kozmopolit döküntüsü bu-

a--:t- arayanlar çoktur. lunabilir. Memleketin mukadde-
ı._: ır g t · · ·ık "f · ratı hakkındaki kararlarda böy-
"'lltı aze ecının 1 vazı esı, le bir döküntünün söz hakkı 
~leı n en çok merak ettiği me- yoktur. Nitekim İstiklal Müca<lt ~!'den bahsetmr.ktir. Ben 
tidt°r, iki gUn evvel Ankaraya delesinde de bu gibiler: cDeli 
~~~e «B. Fon Papen acaba ne misiniz ?>diye bağırıp çağırmış. 'lfll{I getirecek?> sualine <!e- lar, fakat twenezzül edip tc kulak 
,.aradım. veren olmamıştır. 

~11' de baktım ki, Aııkaranın Türk milleti, iatiklllsiz bir 
~ ~kitki rahat havasında en. hayatı, mi.nevi ve maddi ma
eıı çtıhk .bir deği.şiklik, .ortalıkta nasile ölüm sayar. Dejfü yalnız 
R.... .. af f b ı kt tek başına Almanya: İngiltere 
;<=Qeb· 1 ir te aş eserı yo ur. -ve Amerika da dahil olduğu 
da hu~~e pek basittir. Ankara- halde bütün dünva bugün bir 
~l tim süren kanaate göre, _, 
hi~hh.kta kendi bakımımızdan araya gelerek bizi, ta_nı istiklfı
lttllh Yeni vaziyet. tetkike le avkırı bir hareketi kabule 
tııı-. taç hiçbir yeni mesele yok- davet etse yapaca~ımız şey, si-

laha sarılıp sonuna kadar dö
bi~~ın berrak surette çizilmiş vüı;ımektir. İstiklal Mücadele
he1f'~luınuz vardır. Bu yolun sinde aşağı. yukarı bunu yap. 
lam efı emniyet ve istiklalimizi tık. 
"arıt 8Urette korumaktır. Le- İstiklal davamızın hiGbir giz. 
filan en muhitinin bozgunculan. li, kapaklı ~a:afı ~oktur. Al
biij '1e falan hadise dola,rısile manva da bızım azım ve karatCS: Ufak tefek fedakarlıklan n.mız~ bilivor. ~izim tec~~~~z 
~ '\1 alacağımızdan, bir uzlaş- ı nı~etınd.~ ol~adı':_•.mıza ve so~u
da e anlaşma zemini hakkın- muze guvenı.lecegıne de emın
ltt~ '1eya bu adımı atacağı- dir. Bu takdırde ister hugün, 
'lan bahsetmekten geri dur- ister varın şeref ve ist:klalimi-

lfa r. ze avkırı bir talepte b~lunma-
~\buki Ankaranın milli si-- n!!1 ha~ dem7k olduı~unl:' ve 
~ ~deki manavı anlıyanlar bövl~ b~~ h~rbın mesulıvetıw de 
'bit "bôyıe iddialardan gülünç kendı . u~erınd~ to'?t:ınacagını 
~f 9ey tasavvur edilemez. Şe- en katı bır ~ekılde bılır. 
'bit ;e istik lalim izden en küçük Haro ihtimallerinin onııne 
lııııdaeda.karlık vapılabilecej?'i yo. geçme~. i~tivor mus~n!lz?. ~~
~rı ?ır ~üşünce, hiçbir Tür- n~n bırıcık volu, mıll~ _bırlı~e 
~e d~ınag-ında bir saniye icin ?o:t .e~le sarılmak, hukumetın 
Sı lnısafir olamaz. Almanlara ıs~ıkl~lı. k~ruma:a dava.n~~. ~e
t~lt·en 'küçücük bir zaaf ve mır ınbı sıvasetıne Pl bırlıgı ıle 
da~ arlığın, diğer hudutsuz fe- sarılmak ve istiklale tecavüz 
~~kların zaruri hareket ihtimali karf?ısında her fedakar-
1)i 'bil' olduğunu Ankara ıpek lr~ı ~~t~dadan göze almaktı;, . .. 
~r. Bunun için fedakarlık Hukumetle beraber butun 
lıtaltt;k §Öyle dursun, istiklale vatandaşlar da Almanlara bu 
~l ~: Yakından dokunan bir kanaati verir. en küc;ük şüo~~
~~ llzerinde konuşmıya bile ye ver bırakmazlarsa sulhun 
. ~ rnuıu yoktur. muhafazası ve iki memleket a-
~~~nlar da, Türkiyenin hiç rasındaki münaı:;ebetlerin ber
~lldi llın aleti olmıyacağını, raklasması ümidi kuvvetlenir. 
~~illerine karşı hiGbir tehdit Fakat birliğimizin tam olmadı
"\1lı etınediğini, fakat buna ğına, hükumetin kararına bü
~ıı :ret ve istiklalile alakası tün milletin şevkle sarılmadığı. 
I~\ bil eaeıelerin ağza alınması- na dair Almanlara en kücük bir 
1~ biı~ ?'azı olmıyacağmı pek ümit verirsek sulhün tehlikeye 
bii ırıer. düsmesine göz ~öre yol açarız. 

dliıı.~,er taraftan hükumetimiz, . Diyelim. ki. Alrı~anlar, _ken
~~· lı nı!I asayişsiz haline baka- dılerıne aıt bazı planların ıcabı 
t~ti!Qatl'i~en tecavüze uğramak o~~rak, bizimle harp risklerini 
\.-1'. 'l' erini mümkün görmüş- goze almışlardır. Zanneder mi
"\>ttrn ~a"Üze sonuna kadar mu siniz ki, yumuşak başlı görün
~ı,, 

0 
et kararını iptidadan ver. mck suretile böyle bir planın 

14tır rıa göre tedbirlerini al- önüne geçebiliriz? Elbette de
liult· ğil... O zaman planlarına daha 

~ı \ı \~etin bu azim ve kara- fazla cesaretle bağlanırlar. 
'l''llle11~ ıt vakit ilan ve teyit Sözün kısası şu: Korkaklık, 
li~~\ı~e .hi9bir sebep yoktur. t~red?~t. 1:>_o~~unculuk har.p ih
h~l2: 2: z ıhtımaline karşı aske- tımalının onune geçmez, buna 
~~ı~1at~n hazır beklediği gibi, yol açar. Şeref ve istiklalimize 
ı~li~~rn er~n inkişafı karşısında dokunulmazsa zaten mesele 

I' de a~lırniz yeni yeni tedbir- yoktur. Dok~nulursa harp mu
'11 liu1c· rnıştır. hakkak olduguna göre bozgun
~~ a li~etin, şeref ve istiklali- l cularm, kor~akların, beşinci ko
~ "!> ~ ır~ olan her talebi bir l 1a bilmeden alet olanların yaptı
~ \le b ~bı dive telakki ettiği-j ~ı iş, Türk hudutlarını bekliyen 
~"U2:e u~~ takip edecek her te- Mehmetçiğe arkadan kurşun 

"ı:tan 8~lahla karşı duracağını sıkmaktan. başka bir şey de-
l' 'k!kild a~~ kati, daha canlı ğildir. 

e ılan etmesine imkan Ahmet Emin YALMAN 

Kahire, 26 (A.A.) - İngiliz 
u'mumi karargahının tebliği: 

T rablusgarpta, T obruk mınt<ı
kasında düşman tecemmüleri isa
betli ve şiddetli topçu ateşimi-z 
sayesinde muvaffakiyetle dağıtıl. 
mıştır. 

Sollum'un civarında devriye· 
ler ve topçularımızın faaliyeti art
tırılmıştır. Düşmana çok ağır za
yj•t verd iri im İştir. 

Habeşistanda, Dessie şehrinin 
civarında harekat devam etmek

(De\&mı Sa. 5, Sö. 4 te) X 

Üç Kafalı 
Yılan! 

B. Roosevelt 
Albay Lindbergi 

Böyle Tavsif Ediyor 
Vaşington, 26 (A.A.) - B. 

Roosevelt, dünkü gazeteciler top. 
lantısında yatıştırıcı siyaset takip 
eden Amerikalılara hücum etmiş 
ve bunlar arasında Lindberg'in 
bulunduğunu söylemiştir. B. Roo. 

(De\·anu Sa. G, Sü. ~ de) /=/ 

Roosevelt'in takbih ettiği 
Lindberg oğlile birlikte 

8. Roosevelt Kafile 
Ve Devriye Usullerini 

izah Etti 

Groenland'ı Mihver 
İşgal Etti mi 
Etmedi mi? 

Nevyork, 26 (A.A.) - Callup 
enstitüsi.i tarafından yapılan 
anketin verdiği neticelere göre, 
Amerikalıların yi.izde 83 ii harp 
bitmeden evvel Amerikanın 
harbe gireceği fikrindedir. Bu 

(Devanu: Sa. 6. MU. :S Uı) •=• 

Lord Ha:if aks 
Diyor ki: 

Müttef:k Ordular 
Almanlara insanca ve 

Mühimmatca Ağır Zayiat 
Verdirmeksizin Bir Karış 

Toprak F~da Etmemişlerdir. 
Atlanta, 26 {A.A.) - lngılterenln 

Bil'leşlk Amerikadakl bUyUk elçisi 
Lord Halifaks, Atlanta barosunda 

(Devamı: sa. 6, ~ü. 6 te) /§/ 

Londra, 26 (A.A.} - SaUı.hıyctu 

knynak1ardan öğrenildiğine göre, İn
giliz tayyareleri dün gece Berlin ü
zerinde uçmuşlar ve Alman hl\k\1-
met merkezine bomba1ar atmışlardır 
Bu, İngıliz tayyareleri tarafından 

Berlin Uzerine yapılan 40 ıncı akın
dır. Dundan bir evvelki akın geçen 
hafta perşembe günU yapılmıştır. 

• Trablus Bombalandı 

, . r 

JY0NıY~N1 
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Kahire, 26 ı A.A.) - İngil!z hava 
kuvvetlert umumi ltarargıihı tara-

(Devamı: Sa. ~. Sü. 6 da) ** L------=:.......;,;--==ll!o.oı--_.._.;.::::;,_.. ____ ..,;;;;;:;..._.:a;-.,--.ı 

Ege adalannın vaziyetini gösterir harita 

Cebe~itarık 
Müdafaası 

Her Cepheden 
Hücumlara Karşı 
Durmaya Hazır ! 

Termopil 

f ngilizler 
Tarafından 
Terkedildi 

« Yunan.istandaki ~ngiliz kıta-
Cebelitarık, 26 (A.A.) - lan Termopil hattından çekilmiş. 

Dün a~keri kumandanlık kalenin !erdir. Şimdi Atinanın 50 kilo
müdafaasile alakadar talimler melre mesafesinde bulunan bir 
yapılacağını ve bµnlarm bir kaç başka habta mukavemet göster
gün devam edeceğini bıldirmiş- mektedirler. 
tir. Ha:k bu manevralara iştira'ke cTermop.il hattından daha ge-

ispanyaya gidip döndüğü 
söylenen B. Hess 

ı n.iş olan bu hatta uzun müddet 
dayanabilecC'klerini zannetmiyo_ 
ruz. 

cihtimal ki burada bir müd-
det mukavemet gösterdikten son-

1 
ra Mora'ya atlayacaklardır. 

cEğer buraya çekilmeğe mu· 
vaffak olurlarsa az bir kuvvetle 
uzun müddet müdafaa edebiür
ler. Mütear.rrz kuvvetin Korent 
kanalını atması pek gü9titt. 

cEvvelce dediğimiz gibi müt
tefik kuvvetlerin buraya geçmesi 
şarttır. Bakalım harekat nasıl in· 
kişaf edecekıtir ... > 

- Radyo Gazetesi -

B. Hitler 

Almanlar 

E'ge Adalarını 
Ve Midilliyi 
işgal Ettiler 

"Bugün, Londra radyosu
s:un verdiği bir habere gö
re, Almanlar Semendre, 
T aşoz, Limni ve Midilli ada
larını i§gal etmişlerdir ... 

(Radyo Gazetesi) 

Yunan Kabinesi 
Giritte 

Atina, 26 (A.A.) - Yunan 
mat~uat bürosu bildiriyor: 

Nazırlar meclisi dün Girittı
bir mahalde ilk ~oplant1S1nı yapa
rak muhteHf günlük teşrii mese
leleri hallebmiftir. 

Von Papen 
Hafta Sonuna Kaclar Kalacak 

Berlin. 26 (A.A.) - Yanres
mi bir kayna'kıan. bildiriliyor: 

Salih Bozok'un Cenazesi 
Ankaraya Gönderildi 

Yugoslavya ya 
Ansızın Geldi 

Maribor, "Yugoslavya .. 
26 (A.A.) - Hitler, bugün 
ansızın Maribor' a gelmi§tir. 

Berl'inin ai.yasi tmahfillermde 
beyan edildiğine göre, Almanya. 
nın Anlkara büyük elçisi B. von 
Papen dün Berlin.de bulunuyor
du. 

B. von Papen'jn hafta aonuna 
kadar da Berlinde kalacağı zan· 
nedili,yor. 

GONON SES·I 
'Vefatını dUnkU sayımızda teessür- hak Avnl. Emniyet MUdUr Vekili 

Je haber verdiğimiz Bilecik Mebu- Saltıhaddin Korkut, şehrimizdeki me
su Salih Bozok'l!ll cenazesi ırcrhu- buslar, vi!Ayet \'e parti erkanı ile 
mun Suadiye va
pur lskelc>si ya
kınındaki evine! •ı1 
13,45 te kaldırıl

mış. araba ile 
Haydarpaşa garı

na getirilerek o- i"'!9 
radan k a 1 k n nl"'., ·7.ıı11· ~~~.., 
14 ,25 trenlle An-

karaya gönderil

miştir. 

Garda İstanbul 

Vali ve Belediye 
"' Reisi Lfıtfi Kır.' ' 

dar, örfi İdare ko
mutanı Ali Rıza 

Artunkal İ<ıt:ınbul 

Kum ndanı ls. 

merhumun dostlarından mürekkep 
bUylik bir kalabalık bulunuyordu. 

Cenaze eller Ustünse vagona nak· 
•• Jedilmiş, gönderi

len bir çok çelenk 
!er de vagona yer
leştirilmiştir. 

Tren hareket e
derken askeri bir 
kıta ve bir polis 
müfrezesi mer.hu
ma ihtiram res
mini ifa etmiştir. 

Cenaze Ankarada 
merasimle defne
dılccektır. Öğren

diğimize göre Sa
lih Bozok, Anka
rada Nurı Conker 
merhumun kabri 
yanına defnedilme 
sini vasiyet et
rnı. tir. 

~-------------------------En Kuvvetli 
Tarafımız 

Yazan: 
BllAT NDBI 
Bazı ağır hastalıklar vardır k1, 

adım adım terakkJleri karJlllında 
t'elaş ,·e korkuya kapıınuunanız ka. 
bil değildir. Fakat doktorunuzun il
mine, tecrübesine, abbik ve dikka
tine taıu emniyetiniz ,·arııa bu te
lıi!I \ 'e korkunun yarıdan ~ok fu
la~ı ,..ıtmı, demektir. İşkencelerin 
en bllyüttl olan şüphe \'e karanız· 
ıııct.an, ne tarafa tıa,\·unna1ı kay-

• guııundan kurtulmu'!' bulunununaz. 
Dünya buhranı karıısmdalü ba-

günkll halimizi buna benzetmek 
mllmkilndür . .Ba,ımızda bir tebJl
kenln kanat gerdiğini görüyoruz. 
Fakat blz.1 bu tehlikeye karşı ko
ruy11cak kll\ \'etin daima uyanık 
oldupndan • \'e her ~yi en iyi bir 
tarzda kar~ılryac'ağınd- şüphemiz 
yoktur. 

Aramızda iter şe~i dalma oldu
ğundan daha fazla kua cörmfye 
miltemayll zayıfiar , .e elnlrlUer 
\'ardır. Bunlann \ 'akalan sörüş 
tarzında sizinle lbtllAnan, müna
kaşalan olabiliyor. Fakat ı.,uruı. 
dakl hllk6ınet meseleııılnden söz a
~ılınca lstlıuuasız hepsi aiılnle itti
fak ediyor: 

- Ba9ım•ıd•kUerln memleketıa 
hakiki meni-tini müdrik tun mu
~ ve ceaur lnaanlar oldata
- eminiz. 

(Lillf. ..,,.,. ç:u;ia' • ) 



Avrupada 
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Nasıl Geçti 
Güç Hal ile T ebareke Cüzüne 

Çıkan Talebe 
Yazan: Rebia Tevfik BAŞOKÇU 

Telif ~ e tercüme lıakkı tamamile mahfuzdur 

-11-
Ne yazık kı biltUn bu bilyUk me- mal etmiş ve sonıa Türklycye gelip 

ıasim, zlyafcUer, el öpmeler, hoca- muallim olmuştu. MUdUr Hoca Ha-

----

V/lıı.TA~' 

rttR ~1 
• r 

===- ~ .. ti ~~ y~ 

Un Tevziatındaki Yolsuzluklan lase 
Müsteşarı Tetkik Ediyor 

Belediye Kooperatifi Müdürü Dün Toprak Ofisi Müdürlüğüne 
Davet Edilerek Kendisinden İzahat İstendi 

Genişledıkçe 
Batmak 

Mukadderdir 
16.. ir arkadaş anlatıy;:>rd; 
19 - Bir gün bir ord 

. • D ~ n bil 
avına gıttım. ogrusu avı doi-

ın.r, bnamlar, benim üzerimde hiç bir nımın birçok meziyetlerine il~veten: Perakende un tevziatında ya-ı dan :da re edjlmesini tercih et-, şın tarzile fiyat hakkında baı:ı is-ı ş;mdıye 'kadar münhasıran pcra
lyi tesir bırakmnmıştı. O günden i- Hoca Reşide Hanım, Fatma pılan yolsuzluklnr hakkındaki me,:<.tedir. Bu münasebetle Top- tizahatta bulunulmuştur. kenıde un satışı ile meşgul bulu
tıbaren kllise eamiinln karşısındaki Aliye ve Emine Semiye Hanımlar neşriyatmıwn alakalı ma'kamlar rak Mahsulleri Ofisinın pek ya- Dün, Limnidis 'kardeşlerin 14 nan şehr;rnizin küçük un 1tüccar
Hoea Faik Efendinin mahalle mek- gibi meşhur edibeler de yetiştirmiş- ve bilhassa §ehrimiz.de bulun- kında -bu ışi deruhde etmesine ve lira yedi 'kuruş fiyatla satışa baş- farından bir kaçı. bu isle meşgul 
tcblne gidıp gclmlye başlamıştım. tir. tnşnllah bu küçlik hanım da öy- makta olan İaşe Müstesarı sayın muhtelif yerlerde açtıracağı de- ladıklarını yazmıştık. Fakat. Lu bütün esnaf namın!l tanzim et-

, Mektebin kırllllğl, çocukların bir le çalışkan olur. Diyordu. B Ş f''· So · f d~ polarda te\-ziata başlamasına mu- fiyat öğle vaktine doğru y;ne de· tikleri .'bir istida ile laşe Müsteşarı 

c;eşidine, ağızdan kulaklara et· 
ma tavsiyelerle yeni heves . 
miştim. Sazlarln kaplı bir ııı"'; 
ye girdim. Ordekler kendıler 'f 
gösterdiler. Heves veren bir_~ 
!>azların arasından ilcrliyc>ci
ava yaklaşmağa c;alıştun. ~ 
mımı attım. Unce farkına ~ 
madım. Bastığım yer bir bll...ı..I' 
lıkmış. Beklerken, beklerı
gömulmeğe başladım. Ter .f,t. 
beğimden ba§layarak Y lı'' 
doğru yükseldı. Etrafıma it 
kındam. Beraber gelen ark11cl.,.,; 
Jar çok uzakta. Bağırsam se-91

,. 

jşittıremiyeceğim. Aman kıırf ~ 
layım diye kendimi 2orla~ ..r 
bir ad1m daha ıattım. Sahil , ... 
nİ§ledi ve yeni bir batış. ~ı:ı 
dı. Aman, gayret, kendi.nU ıı"' 
sefer daha zorladım, kurtuld,Jıl 
zannederken attığım adıın .. d fçİ' 
yumu~k bir yere gömüldU· jl;.ÇC 
ne girdiğim sahayı genişlett <lı 
batıyordum. Ikınıyor, sıkınJYbır 
bacağımı kurtarır kurtannaı bll 
adım daha atıyordum, fakat ,_. 
adımımı atmı:ımln beraber ~t de 
fımda genişleyen saha ~çııı 

dUziye baş ka~ımnlarr, burun karış- Annem pek ümitsiz başını sallıya- ay. e ıA. yer :ara ın an n~za. 'hak'kak nazarile bakılmaktadır. ğişmiş ve bir çuval un üzerin dek; Bay Sefık Soyere müracaatla, pe
tırmalaıı. Hoca Efendınln elinde bir rak: rı <likkate alındıgını ve keyfıye- Ofis, bu iş için yapılacak te;kilat kıymet 14 lira 42 kuruşla 14 !im rakende un satışının eskisi gibi 
kamış kalemle ara smı çocukların - İnşallah efendim. Belki Hoca tin layık olduğu ehemmiyetle ve hazırlığın ıhitamınn kadar, ı~ 32 kuruş arasında temevvüçler yine kendileri tarafından yapıl
ellerıne vurması bana bu mektebi Hanımın sayesinde çalışmak hevesi tetlkikine lbaşlandığını sevinçle tanbul Belediye memurları koo- gö-termiş:tir. Bu arada } lal iç Def- maeına müsaade edilmesini iste-
hiç sevdlrmemi.ştı. KUçUk kafamın gelir. Diyordu. öğrendik. ' peratifi un tevziatına devam ede. terdarında simitçi 1 lalile verılen 1 mişler ve ayni mealde Toprak 
içinde bunun böyle dcvıım edemiye- Muallim mektebinden çıkarken Haber aldığımıza -göre, sayın cektir. üç çuval un 14 l.ira 42 kuruş üze· ı Mahsulleri Ofisi rmüdürü Bay 
ceğını hlssetmıştım. Hocn Reşide Hanımın haftada iki ke müsteşar ihtiyaç ısahiplerinc ya- Öğrendiğimize göre Koopera- rindcn hesap edilmış ve yıne bas- Vahdiye de bir istida vererek bu 

.Mektebe başladıktan bir hafta re bize gelıp gece kalması, ve her, pılacak perakende ıtevziat i:ıinde tif müdürü Haydar Berkman, tırılamndığı beyanile fatura verıl. 
1 

hususta delalet ricasında bulun
geçmeden mektep çantasındaki cUz- gcll!fle ikl ders yapılmasınıı karar mutavassıt bulunJ;nasını, halkın Toprak Mahsulleri Ofisi ~üdürü memiştir. l mu!}lardır. Ofis müdüriyetinin, es
ler yırtılmnğa başlamıştı. İlk gün- verilmlştı. menfaati !bakımından zararlı gör. 1tarafmdan ıclün çağlJ'ttırılmış, Dünkü ısayımızıda yazdığımız nafın bu dileğini Ticaret Vekfı)e_ 
lerde bunu geçip çocuğun dikkatsiz- Ben o gün ilk defa, okuyacıığım mekte ve bu işin de Ofis tarafın- kendisinden yapılan yolsuz satı- veçhile, kırmacılık yapmıynn ve tine ıbildireceği öğrenilmiştir. 
lığıne \·erdiler. birkaç zaman sonrn l için içimde bir sevinç duydum. 
da haylazlığınıı. ve mektebe gttmek Bu, gayet temiz giyinmiş, mun- 1 
istememesine hükmettiler. Hoca Fa lazam kurşunt tayyörün içinde pek 1 s tan bu 1 u Terk ~ 
ık Efendınln uzun kamış kalemi be- kıvrak görünen, yaşlıca, .sert bakış- 1 
ntn1 ellerimin kemiklerini de epeyce lr, fakat yUzU gUlen, sarışın hocayı Nakil Vasıtaları ihracatımız 

Artıyor 
batmam bir oluyordu. jııl' 

sızlattı. Eve geldiğim zaman da an- pek beğenmiştim. Ed ı 
nem beni tUrlU tUrlU eezalarlıı. teh- Dııhıı. o haftanın başındıı. Hoca en er 
dıt ettı. Netice hiç de değişmiyordu Reşide Hanım derse başlamak için 

Kamyon Ve Otobüs Sahib1ari Fırsattan 
istifade Ederek ihtikara Sapıyorlar. 

Anladım ki geri gelmek~1'J" 
kam yok, ilerledikçe ve sil~ 
toprakla aramdaki mesafeyıdS:, 
niılettikçc diz, bel, göğüs ~ 
ken bataklık boğazıma çıka 1 
ve nefesimi kesecek... ,. 1 

Dalma her yeni kitap yarım saat bize gelmişti. Ders odasındıı. kapı 

g-eçmedcn yırtılıyordu. kapanıp yalnız kaldıktan sonra be-
N!hayet beni mektepten almnğa. ni yanına çağırdı. Sağ elini omuzu

mccbur oldular. Bu defa Hoca Faik ma koydu. Sol elile de sağ elimi tu
Efcndi bana ders vermeğe eve ge- tarak sert bakışlarını gözlerime dik 
Jıyordu. Adamcağız çok asabı, sert- ti: 
ligi ılc meşhur bir hoen idi. Yine be - Bak. kızım. Dedi. Ben senin 
nim ruhumun isyanı yatışmıyordu. kadar kUçUk yaşta bir kıza ders 
Elifba. cUzU bitmiş. şimdi amme cU
zU bıı.şlnmıştı. Fakııt cüzü yırtmak
ta ayni intizam devam ediyordu. 

Babam: 
- Daha kUçllktUr, belki ilerde 

değişir. 

Dedıkçe annem: 

vermeye hiç nlışık değilim. Fakat 
annenin israrı Uzerinc seni yetişti· 
receğime söz verdim. Ben sana gü
veniyorum. Bu işe beraber başlıyo
ruz, yine beraber bitireceğiz. Çıı

lışkan bir talebe olacağına sonra 
beni utandırmıyacağına bana ı;öz 

- Nafile bu kız okumıyacak verir misin? 
sonra. ne yaparız? Diye cidden yese 
kapılıyordu. 

Eğer bütUn evin idaresi benim eli
me verılmlş olsaydı, bu kadar gunır 
duymıyacaktrm. Hocam bana inan
dığını söylemiş ve yolumuzdak: me
sullyctin yarısını bana emanet ct
mtştf. 

Yüreğim se\'inçten çarparak: 
- Evet, dedim. 

GUç h:ıl ile tebnreke cQzUne ka
dar eriştik. Fakat artık annemin 
bu cUz yırtılmasına tııhammUlU kal
mamı~r. Herk ten her tar:ı.Ctan 

bana na'Sıl bir tahsil çaresi bulaca
ğını araştırıyordu. Ben de artık al
tı yaşına girmiştim. 

Sonra anlamıştım ki mesuıJyeti 
BirgUn beni Darülmunlllmat mek 

tebino götUrdUler. Fakat annemin bana bırakana ve bana inanmış ola
na ben bir esir gibi bağlanacıı.k

gözU orasını pek tutmadı: 
1 l d 

tım. 
- En lyıs , di)'IOrdu, b r iyi lrn ın 

Hocama verdiğim bu .-evet> beni 
hoca tutup bir kere dııha -evde tcc- uzun tahsil senelerinde Adetl!. c!p
ı·übe edelim. 

An mı 11• kt bi 1 notize etmişti. Aramızda acı hiç nem o 6 un mua ım mc e n n 
mUdUrllndcn mektebin en iyi hoca- ı bir vaka olmadı. 
larındıın birisin! bize tııvsiyc etme- Nihay~t bir ~n hocam beni Da
eln1 rica etmişti. Müdilr efendinin rUimuallımata götürmüş, imtihana 
odasında otururken odayn erkek gi- koymuş ve birin<:! derecede bir dlp
bi tayyör giymiş, başı örtülil sarı- loma aldırmıştı. O glin darUlmuanı
şın bir hanım girdi. MUdUrle birkaç matın ihtiyar mUdUrü vaktıle hay
kelime konuııup çıktıktan sonra an- Uizlığını işlttığl Cı.sl ltUçt\k kızın bu
nem: ' gün çarşafa. girmiş mahcup bir kü· 

- Affedersiniz MUdilr Bey, şimdi çük hanım oldu~unu görünce: 
buradan çıkan hanım muallime mi- - Vallahi, Hocrı Hanım, galiba 
dlr? Dedi. Müdür: siz çocukları bUyUl'yel'clt okutuyor-

- Evet, fa.kat o yUksck sınıf mu sunuz, demişti. 
alllme5idır. Du kadar kllçük çocuğa Fakat benim tahsil senelerim ho-
ders vermez. Dedi. cam içın no kndar ltolay olmuşsa nn 

Ben pek bilmlyoı·dum, ama şu nem için de o kadıt!' üzUntUlh geç
kurşunl tayyörlü hocayı annemin ba mlştl. Annem hiç bir zaman lıanıı. 
na tutmasını içımden diliyordum. kr.rşı, itimat göstem\cmlşti. •rahsl

MüdUrlln menfi cevnbı üzerine an lln ilk Uç, CHSrt senesinde beni mun-
nem yıne isrnr etti: lazam surette her glln blrkac saat 

- Beyefendi. kendisile bir kere ders odasına ka.patıı lar. kapıyı dıı 
gorllşsck, belki ikna. ederız. Ne gibi Uzcrındcn kilitlerlerdi. Buna da se
şarUarı varsa ben kabul ederim. De bep benim bebeklerime pek Cazla 
dl. 1 dlişkU~ olmamdı. El içlerine v~ be.t 

Bu ısrar üzerine bizi mlldUrUn ya beklerıme cSV'np ve çamaşır dıkmc
nrnda bir boş odaya aldılar. Ve kur- ye bayılıyordum. Annem: 
şunt tayyörlü hoca. hanımı oraya - Bir kız çocuğunun .dikiş, el tşi 
çaihrdılıı.r. bilmesi iyidir, fakat terzı olacak de-

'M:lldUr anneme ~ca. hanımı tak- ğilsln, her şeyden evvel derslerine 
dim etti.Darlllmuallimatın en değerli çalış! 
yU~ek hocalarından biri. 1sml de Diyor ve elimde yine bebek esvap 
Reşide Hnnımdr. Rcş.ide Hanım Rus !arı diktiğimi görse çok öfkeleniyor 
yanın cenubunda Kazan şehrinde du. 
dot,muş, Rusyada tlnlverslteyl 1k- (Arkası var) 

Tllı'k mllletlnln bugUnkU su sız
ınıız mllli birliğini meydana geti
ren en bUyük dmil hlikfımetc olan 
bu emniyettir. 

Allah goııtenn~ln bbJIO nazik 
bir zamanda. bunun aksi de müm
kiındü. Umwni harpte olduğu gibi 
memleket, başında ka,·ak :\elleri 
e.'len kwnandanlar, mu,·azcnesiz ü
toplstıcr, yeni iktidar mevkilne 
geçml'j komitacılar elinde. de bulu
nablllrdf \'e o zaman dışardakl teh
llkeılcn ziyade onların yanlış lıa

reketıerindcn korkarak birlblrlnıl· 

ze glrehlllrıllk. 
TUrk mlllctl l\'in en bliyiik bah

tiyarlık Ollur ki, dünya. buhrnın bi
zi lnkıüıbımızın en olgun bir dev
rinde, ·endlnılzl kafi clercccclc top
ladığımız., barıı \e ulh hakkında 
en doğru fikir 'e cluygulnm sahip 
hulunduğunnı:ı. bir zamanda yaka
lamıştır. Daha büyük bir tali eseri 
olarak ta lnkıüıbı yapmış Ye bir 
lstıklAl Jlıı.rblnlu bütün tecrUbele-

rlnl geçirmiş olan n~lln tam ke
nıııl y:ışımla, I~ başımla bulunma
~ıdır. Ordwnuz hu e' afta. bir ku
manda heyeti fdareslncl~dlr. Ge
nelkurmay Reisimiz htitiın dÜD)ll• 
J\ııı en bliyük hlr nı~ek otorUe 1 
olarak tanıdığı bir n..,kenllr. Baş,·e
kll :\ lrml küsur ısenclik inkılabın 

ıııı.bı.ıııı bir lllm adamı dikkati \C 

bir idurc adamı lhtimamlle mUte
maıll,ren temlz ellerinde tutmu~ bir 
tc~kllt'ıtçıılır \e bunların ij,fünıle 

ordu \ıı idare ile beraber on seklı. 
mll~·onun kafa \" kallı hareketle
riııln ıle mutlak nazım \6 hfıkJnıi 

lıir 1\lllli Ba-:huğuınuı. \:ardır ki, 
lstıklal Ilııqı 'e :sulhünii yaııtığı 

maharetle lıiiyiik kalkınma hareke
tlnıbA idare etml!j ve bUtiin lıu bh
yük ,.e naz.Ik işlerde Allah bir glin 
bize onun cntlcletllğlnl gösterme
miştir. 

Bu hengwneden mutlaka yüı.ü
milzlin akıyla çıkacağu .. 

REŞAT NURi 

Kaydedilenler 
Muhakkak 
Gidecekl~r 

Kendi arzularile İstanbulu ter
kedecek olanlar ıhakkındııki lstan
bul Vilayetinin tamimi dün kuza_ 
!ara gönderilmiştir. 

Deniz yolile nakliyat bir ma· 
ylSta ba~layacağına göre, kayma
ka mlı'klarca biletler derhal tevzj 
edilecektir. Denizyolları idaresi 
bir karışıklığa. meydan verme
mek için her türlü tertıbatı almı!I 
I:>ulunmaktadır. 

Bazı ailelerin heynnname ırer
d"iklcri !halde b1rinci parti ile git
.!!lck istemedik)erj görülmüştür. 
Yapılan listeler vapurların haddi 
istiabisine ve herkesin gideceğine 
göre yapıldığından, gitmemek is
teyenlerin grtıneğe mec.1bur tutu
lacakları tabii görülmektedir. 
Çünkü bu vaziyet dahilinde git
miyecek olanların yerleri boş ka. 
lacak ve nakliyatta ilerisi 
güçlük çekilecekıtir. 

Beyanname verip te listeye gi
renlerin nakilleri zaruri addedil-
mektedir. ı 

19, Mayıs Bayramı Merasim 
Programı 

Pazarıte i sabahı Vilayette bir 
toplantı yapılarak 19 mayıs bay
ramı hazırlıkları Üzerinde bir 1 
görüşme yapılacak ve merasim 
programı te!:bit olunacııktır. 

---<r.-

Kazalardaki Hava 
Denemeleri 

Bunların Kontro:ü Lazımdır 
Alınan Jıaberlero göre Trakya 

':'Chlrlorl ile ı .. tunbul araMmlıı. 
kamyon ,.e otohii lerle eşya nak
li.} atı yapan yuzılıuneJer, son glin 
lerlle fiyatlarını nauırı dikkate 
carııa.cuk lılr ':cklhle arthrıııı~lur
dır •. Eneke kllıı .. uno. fıı..uıııi olıı

rak iki kmuş ı..tenllen herhanı;l 

bir C.';>}llnın lıugiin ııcklr. kuruşa 

tıaklindo istiğna gösterilmekte, 
hatt:"'l on kuruş istenilmekte ol
duğu sö~ lcnııırktcdlr. Bıt';'lı~·an hu 
nakıı~·e ııalıolılığr, C\lnrmarn lıa'-

7.ası dahlllnde \'e Karadeniz buğu
n haricinde hulunıuı yakın i krlc
lrrle ı .. taııbııl n.raMnıln sefer yapan 
motör \esulr ktiçük deniz na
kil \'a!!ıtalanna da "lrn;)-et etmiş-

tir. Bu hatlar üzerinde.ki tlcarı 

nakliyata alt na\'lunların tınctleri 
t bit ccfüınL<: olduğu halde, \Qsı
hL "ııhlplerl, bilhru; a şu günlerde 
diğer eşya. nakillerinde hu ikrct 
tarlfeıııne riayet etmemekte 'o 

e~ya .. ahiıılerlnclen ı,;ok far.la iİC'· 

ret i .. temektedlrlrr. 

Dün, mıı tbaamı:ı:a nıiiraı·u11t e
den Eılirnc>li Hasan Bu-:n aıırııqa 
bir vatanda': ~rdeğ'e ııaklcttlrıııek 

btediği yedi ~ü:r. kllo ağırlığında 
'e on bir denk içimle bulunırn r\· 
eş~;ası iı;in yilz ylr.ml llru lstenll

clij(lııl ı;<iylenılş ve bu husuııll• u
lfikııdar makamların naz.an ctlk
katlerlnl celbctmcnıi;,.l ı .. teııılştlr. 

~--------------------------J 
lng:l.;z Prof .:.sörün K::>nf: ransı 

iki Günlük 
İhracat 

778,176 Lira 
Son iki gün zarfında yapılan 

ihracatın kıymeti 778, 176 liraya, 

miktarı da 2 milyon 296 bin 5 2) 

kiloya baliğ olmu~tur. 

! Romanyaya 4 79 !küsur bin ki
lo pat.ııuk. 105 bin kilo nohut, 

l 1 3, 100 kile torik lakerdası, 1 O 
1 bin kilo iç fındık. 19, 990 kilo 
yerfıstığı, 4 7 bin kilo taze balık, 

4 bin küsur !kilo !kuru balık, 38 
bin beş yüz küsur kilo zeytin ta

nesi, 50 küsur bin kilo palamut, 

Bulgaris:ana 32 bin küsur kilo 

zeytin tanes.i, İtalyaya 1 O bin ki

lo :kuzu derisi, İsviçreye 1 milyon 

kilo pamuk küspe:;ile 50 bin kilo 

ku"ı 'koyun derisi, Çekyaya 83 
br !..üsur kilo anason, Slovakya

P ıOO bin kilo susam ı:e Alman. 
y ... , a da 85 3 bin kilo pamuk çe
kirrl • 61 gönderilmiştir. 

<J---

Peyn:rciler Zam Talebinde 
Bulundular 

p,.ynir tüccarları, Fiyat l\lüra
knbe komisyonuna müracaatla 
.tine zam talebinde bulunmu !ar
dır. Peynirciler, evvelce teı:Jbit 
edilmiş olan fiyatlarla bugün için 
satış yapmağa imkan olmadığını 
iddia etmişler ve delil olarak ta, 
bu seneki mahsullerin daha ıpa-

Londra Üniversitesi Terbiye 1 talebeleri hazır bulunmuşlardır. halı ve mü§'kül şartlar altında le· 

Başka bir arkada§ da>:-" 
mı yarak onun sözünü keslı: b'' 

- Mihver misin ya J11U 1' 
rek! Ya bat ta kurtulsunlar, 
imdat iste de kurtarsmlar! pi 

KÖR~ 

Memlekette Ecı8' 
liuhranı Yoktur 

V' 
Ankara, 26 (Telefonla) -- ~·~ı 

ğım tahkikata nazııran memıeltc 
tıbbt ecza stokları olmadığı içi!\ 
lllç bulma lmkl'Lnsızlığı mevcut 0 

ğu hakkındaki haberler taırıı.ıı1' r . •' asılsızdır. Sıhhat ve lçtımal l\ıLI 11 
net Vcktılctl memleketin thtiYilı;J~ 
lnn ı:e ıınC!lk haı-le;tcn tedartld 
bil olabilen her nevi lllıçtarı tıc 
muahedelerine bırer madde lı 11 

el 

koydurmakta. \"e bunları mcn1ıc1' 
ithal cttirmektcdır. Nıtckiın bil~ 
retle bozulmaııı imklıııı oımı) 11ıı el, 

ıctı çok tıbbi ecza fnzlas!le mcırı dıf 

mlze 'iUıal edilmiş bulunmoı<t•,ş
Diğer taraftan mcmlekctımızd0 

pılmnktn ve yapılması kabil çı 
makta bulunan 110.çlnr da dovı~ 1 
masınn. mAnı olunmak için lı~ 1~ • 
getirilmemektedir. Alükadıır Jl.; 
kaml:ır ilO.ç bulamama keyfıyeU ) , 
kındııkl şayiaların rncmlckctt~ el•' 
pılan iltiçların yerine A vrupıı. ı. r 
rı istiycnleı· ve memleket il{lçlll ı;r 
tercih etmıyenler tnrnfından çı 
nldığını tahminde bulunmalitııdır 

TAKVir.t 
;!7 NiSAN U il 

I'AZAI~ 'il 
AY: 1 - GO~: 117. Kıısını: 1,4 
Rumi: 1357 - !\İSAN: . Sil 
11tcnt; 1360 - Hchllılc' ,·el· .,1 
V AKİ'J.~ ZEV ALI EZ.~ 

Ha:mlık1arını ikmal eden ka- profesörü ve Terbiye En°titüsü İkinci konferans 28 nisan pa- min edilebildiğini ileri sürmüşler-
__.,, 
ıcıoC 
ti ıs GÜNF.:Ş: 

ÖGJ.,E: 
1KlND1: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

6,06 
13,12 
17,01 
19,00 
21,10 

4,12 

o o' 
l~oO 
1.4' 
s.ıs 

zaların hava denomeleri yapıl- mümessili profesör Hanley tı:ıra · zartesi günii saat 1 1 de yine ayni dir. Komisyon, yapılan bu talep 
maktadır. Ayın otuzunda Karta- fından dün Eminönü Ha{kevi salonda İngilizce okuyup :>·azmak ve iddiayı, gösterilen delilleri va
lın hava denemesi yapılacaktıı. konferans salonunda lngili:ı: lisa· mevzuu dahilinde verilecektir. Bu rit ve hıı1dı !bulmamı~. bu husus
Beyoğlu, Kadıköy, B~iktaş ka- nı hak4cında çok fay.dalı bir kon- konferanslarda ingilizce 1isanile ta yeniden '.etkikat yapılmasına 
zaları henüz hazırlıklarını bitire- ferans verilmiştir. Bu konferansta uğraşanlardan arzu edenlerin de karar vermiştir. Bu tet!kikatın ne_ 
mediklerinden deneme günleri i bütün İngilizce muall~mleriie Üni. bulunabileceği memnuniyetle ~a. ticesine kadar peynir yine eski fi.. 
belli değildir. versitenin Yabancı Dıller mc'ktebi her alınmıştır. yatile satılacaktır. ~ 
~~~~~::-:~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::~:::::;;::;:::;;:;::::::::::::::::::;::::::::::::::;:~"!!!!!;,:~~~~~~:='~:;:~;:::~ as w ıı· 

l\landerleyin kendine mahs-u sakin ve ra-- tlu. Adeta lıeııl bırakmak lste.mlyen &o;;',r 
hıı.t bir hali vardı. nu dam altında. bir ke- O O N T u·. larınımı~ gibi beni geriye doğru çeki.}~~ 
der veya elem de sokulsa giiz yaşı bile dö- z dı. NlhaJet a,ağı~ ıı. lıı<llın. Her tara 11111, 
killse Mıı nıll'Tlcy'ln tıu akln halini hiç bir ğuktu. Yemek odasında kahvaltı ıuııır ~-
-:ey lıo1.arnnı.ılı. Solan •;i~·elilı•r el'le 1 seneye ınıııtr. l\laksbııhı karııı kıu·sl\a. oturdıı1'· I"' , , • .. 1 I" 

ac;nı ·uk, kıışlıır ~·rnlıleıı ~ U\'alanııı yapacal;;, rasıra ımatc haJuyorcltık. t • ;uk ba.\ uııar 
Ağut;lar taze çlı;eklcrle donunocaklardı. Yazan: Oafnt du Maurier - 93 ç~v: .~ R9SZan A. E. Yalm· dll'dl. OtonınbU kaıunın önüne -gcl~ıı::tluıil' 

Topraktan ~ ükı;elcn kokular yine etrafa Balkona çıkhnı. l 'aj:;"lnur ı;unkl gök ~ ,f 

ya.yıl!W'ak, bikekler \C arılar )'ine havada nli yıkamı!j gibiydi. Çimenlerden tııı0 .. ,ıı1 
uı:uşacaktı. LeylI\klar ,.e hanımelleri, beyaz tar killdln Jçlmle hareket etti. ~onra ado11- yupııu-;larclı. O ıhı hftl:i duruyordu. Bir kü- tatlı lıir koku yUk clh·ordu. Glınf'': •,· • 

tar uzakla-,tı. nu l\tl!!ls Dan\"erı; 1<11. Bizi şe,,Jnde de Montckarlodakl hlr konsere alt • it ı· 
nınnulyaJ.ar ~emel. otlaııının penı·crelerl ü- yllkscllnce bava. ne kadar !,r\İZcl oıacD .... ıı 

Ü •• killtlenıeğl ihmal ebııemi!:tl. A'.'1 nl a ... ·ak ., ·s biletler 'urclı. lliitlin bu hatıralar ha,.·atı· !IB.,.. n nu bUs!lreccklll. Deniz ı;ıı.Jılle "'urun dalga. · " " Her şey tabii şeklldo ol">aydı. BU ıı-ııı• 
J il ıerllll anahtar "Ürliltusuıı·t' a.k anı ela lş'ıt- mm lıaınb•u•ka :.tlr ~anıasııı& a'.t •,-,,l,.nll, ıııt~ ar e 'e dalıntı. ayni ahenkle gidip gelecekti. ' " ' • . ..., " ... :.., .. güzel bir sezlntl yapar<lık. Öğle -, c _ıo' 

ıniştlm. Kapıyı ,·urmadaıı • usul<•a(•ık bizi sanki !jlıııtll lıaı:ka bir fılemtlc Jıııi;:lm gibi ı;ıg•· 

Makı..lın 1ı0.liı uyuyordu. Kenıll!>lnl uyan

dı1'tııyorduııı. ÖnUmilı.de uzun Ye ) 'orucu 

bir gün \ardı. 'Lomlraya gidecektik. pu e

yaha.tln HOnu acaba ne olacaktı? Bunu he

niit. blhlılyorduk. Uzakta Loııdraııın bir. 

tenha. ınahallc~lncle lblzl lılç tanıııııyan, fa
kat nıukaddcllatını11.1 elinde tutan Baker 
f nıindc bir ıı.ılı"'ı \'ıırdı. Bu anda o dıı hl:ılm 
gibi uykudan uyanıyor, esniyor, geziniyor 
,.e mutat l~lerJııl günlyordu. Pe.ııcerenln ö
nünden ayrılıhnı \ 'e 'banyomu hazırlamağa 

başl:udtm. Bütün bu hareketlerimi bir ma
kine gibi yııpıyonluın. Banyoyu o lle dol
dı.ınıJ or, ı;;ll~-cğlml hazırlıyordum. Hu a
nın bugün benim lı;ln hudutsuz bir kıymeti 
\'8rdl .• Banyomu yaptım. Odaya giyinmek 
üzere tekrar gclıllğlm r.aman kapının önün
de bir ayak cısı du)dıirn. Yn'aşrıt. ana.h-

· ı dl d hlr hb dıı ... -u ... ·orıluııı. den sonrıı. da kestane oğtıçlarınuı g ,,.1,..-
kflltlemlştı, -ş ın e açnııı:tı. Bütün bunlar " " do kitap ,.6 ,gazete ok·uyoqd~k. Blraıı •: ı.ı· 
bana ac·ı hakikati hatırlattı. Odam, terkeclilıneğe ımahküm olan bütün lcrlml kapadım. Gllncşln ılık 1ıar11rctıııl İı•· 

Jlaz.ırlanılnn. Mnkslmln ban ... ·osunu ılu bn~ka. cıllıılar·• "eıız.J rd .. , ü ı k""l1t'I " '1 •• "' yo u. ·• asanın zer :ıUmde 'e ellcrlmtle hl settim. 1\18 '<> 
1
,111· 

hazırladım, Hlzmetçl 'Klarls çayı getlnll. boşalııııştı. Yerde lrıte küğıt ııarçalıırı Ye si- na seslendi. Gitmek zamanı gcınılo:ti· 
1 J\lakslınl u ... ·anı.lırdım. ·ı-:n·em ~·liziime lıa ... ·- , ıııılı•r \'arctı Yutak! k k k lıl • " .. " · · an arma arı~ı \6 tomu giydim. Iı'ruıık da otomobllle gc .... ,• 

retle, tıpkı bir Çlll'Uk gibi bakh sonra ba- boııılıo!>tu. Jlu,·lular nmııll ,.c buruoıuk bir 611•~· 
• • - Albay ,Jul~rnn bizi hekllyor. 

na .koll"rını uzattı. Çayımızı l•·tlk, soıırıı. ı al le v"re utılmı!ltı "' k ı ı ıı ı 
.... ~ 1 1 • "'• , • '78 1l aını 1 a g Y< nı, kadar gl'lnwğo lll:r.uın gornıcdl, deci • 

banyo yaıııııağa gitti. Ben yine ayni maki· artık bir ılııha yukarı t;ıkmıu11ak ilzere o-
l - l'ekl, hııJıll g-lctdlııı. ll"'e ne gibi hareketlerle ıavulumu hazırlama- llaılıııı ı,:ıkınağll hazırlanılıın. Etrafıma lılr -'' " 

Bu sözii )lnkısiııı ısüylcııılı:U. J'rıu,.. 
ğa. başlatlun. Belki I.onılrada gere kalınağa şey ıınut.:ııııınıış olmak Jçin dikkatle baktnn. 
ıncclıur •ılurtlıık. Bavu!a. J\lakslmln bana Jıe Dışorııla .,j,, yavaş yuvaş ılağılı~·or, gü- etti: br.ıdl' 
diye ettiği fırça takıın\annı, bir gecelik, llC.';' çıkıyorılu. Koridorun tam orta!iına grl- - Ben blitlin giiıı tılıo;ilcn telefoıı IJll' 
bir abalılık terlikler, bir ele veılek caıı e dikten "onra lçiıııtl~ 3enU111ez bir arzu ıluy- yereğlm. Eğer hana. lhtlJUl'ını:r. oıur..S ,eri· 
ile bir çift pabuç koydum. Bavuluınu'n ne ıluın. Oılaımı. tekrar gl'Tl ılönnıek \·e etrafa ker lle görli'jtlıktcn ı;oıırn b:ına. ııııııcr 
kadur garip bir hali vardı. bir kere dııha bakmak arzusu. Kapının C"'· ııiz, hemen gcUrlııı. 

anki u1.uıı cnclerdenbe.ri dolabın içinde ğ'lndo dunlum. Boş \ 'C ac:ık kapaklı !;'ekme- - )'eki •• Belki de Jiiı.um ımıınaz. JI' 
kalmış gibiydi. Halbuki ben buraya geleli lerc '" dolaplara masanın Ü7.erinde duran - ~aat dokuz. "l'ola çıknıaııız ııız.ın1·'" rtııJr 
ancak dört ay olmuştu. Gümrükten geçer- çay tepsisine, yatağa bir kere daha bak• \ 'a güzel.. l) ı yolculuklar terııennl ede) 
ken tebeşirle bıı\ulun Uzerine bir işaret tan. lliitiin bu ~ya beni buraya bağlıyor- (Arka 1 ,&!' 
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Vaziyeti 
Ya.zan 

h aa BORAN 
Emekli Kurmı.y Subayı 

~şistanda: 
Şimalde ltıılyanların son iki nıu

ka\cınet merl<cıı Dci>JJe \ 'C Am· 
baın~· •• dlr. tnglllz takip kıtoları bu 
llıe\ ı:llcro )ııklnl}ml!Jlllrdır. hal
~lann \ad! t ı;Uphe iz İn iliz 

taı nnı o)nl 01 k 'c bir nn 
t\\l'l Llb ll) a nakillerine ın nl ol· 
ınuktır. Jnglllı.lcrJ n bu hıırck t 
Uratıc nllı"l et , ermeleri, ltal) nn 
Orduı. . 
1 u dUkllııtülcrlııl tcnılılcıne-
tı'rl LlbJ cin beliren tclıllkc l~ln 

r halde ı )d lıdır. 

ibyada: 

4'lmanıır Tobruk kili lntı tıık· 
~r hUı:um etrnlşler, atır za3·1at 
~tek geri atılmıtlnl'<dır. Eter 

an - it !yan ordu u rne\ cutlu 
~lkaten :?00 hin kişi 1 e Tobruk 
bö 1 ini <lil nnneme 1 gıırlııtır \ e 

1 J'le hlr ordunun ) lnız it va yo• 
~))" lhtıyaclannı temine calış-

l tok tı>hllkcJI bir rnzlycttlr. 
k \'az. IOC\ imi ynklıı~ıyor. IJal-

nlardakl hıırcJmt ta "'On tillfha
~1na 
il ~lrnılstır. Ccbelitımk'ııı mil-
~aa ı Al~ıan IYn i 'c a keri 
ıı ırlıkları karşı ;ndo günden gü-
e t>hcınnıfyet knuı.nıyor, hu ı;ihi 

nıuhı 
1 . ın sehepler clolııy:ıı;lle l ngiliı.p 

berırı ikinc·i LUn a 6eferlne erken a ı . 
, ~ aınatnrı, tısJerlııdcn çok uzak 
.'~ ~ol Şerait ı içinde ikıııall bozuk 
"Ulun ~ tc an Alınuıı - ltalyaıı ordusu 

rJrıde ısrrf bir ııetil'e ulınalarr 
ll\kuıee3 .. i bir Jmzunr olur. ltnl· 
an • • 

11~1•n C•cııo\B llmıırıırıılan l'uııa-
1\ aıı Dedrağ111: llmıınııın kadar 
cı: tuıı:ıııın crnııp snhlllcrl üıerlıı· 
lı ı\lnıan 1• klnıl,·ctı ıwrni .. leıııl" 

Uf •' " ' ' trı Unıı~or. neniz kU\"\ etleri b11kı
•nııa lı: il olnı:ı a da h.ıı\ :ı ku\ \et-

h rı lıakımındnn bu 'azh·ct lıcr 
aııı • bı e lngııtel'e f1:ln ar7.u t-dllecek 

ı.,.,' ' 11ziyf't de~lldlr. Bu itibarla 
... l;Uter!'ııln Llh\a nıe--!!lrı.inl hlr 
·•ıtı\ f • 
~ il fu'kr~ etlo hlUrnıe i ın-

lldır. 

~: 
llJ 'l ııııfll ulan Eıılr ordu• unun 
~rı~c~ıuna dair kati bir mnlünıRt 
l.I\ hır. Alınan ord1Jı;ıı, l'erınopil· 
lııg~ln hattı ı;'erl lndo bulunan 
ı. 11. 'e nılı~~bakl l 'unon kıtıı
..:.rı11 
t :L taarruz. etmiş 'o 'l'r.nnopll 
tJe ;Jiııı bir knşııtmıı horeketl ile 
"-t ~ttlnnrğc mU\artnk olmuştur. 
llt an taarruzu ~ır hıld ıır edi-
't' böy1t- de\am eder .. lnglllılcr 
•~ lıl llnantılnr bir lrld~p hnrckcll-
1~ tıı°'l'tll'rln blıyük in nıırıı ııak· 
'lıtıkitn bulabllf'.ceklerdir. Al
ki1ı ha\'a l\U\''\Ctlerl boylıı bir lr
t~111 Cllt'J ştirct• rkl('rdlr. Zayiatı a· 
la.r;:ak için rnc\'l'ııl hiıtıtn llman
d ~ 11 ı;cc· htlfade ctıııck dalın 

ruııur 
\uıı • .. 

ıı.rı~· anı landa. \o l\lıırnıla ınıı· 
rıı, ııı ııe nıiidnfoıııla Juı rbl n uınu· 
t\:eı k 'r idar ı balrnnıntlan 
~ 11leey , l bir fal dıı olabilir: O 
~ l'hüdıırnn edebilmek şıutllc Al· 
' 1~ Ordu.,u 1°unan llnıanlarıııı 

ll( nır.:ııaan '~ G 1 rlcle y ol·la • 
~ ,, lan menetmek. rakat ıne\ cut 
Gıı 

11 
eue.-ın, çok U tün .Alınnn or· 

ı~ nıı l<arşı uzun zaman nıUda
\~ .Y'llıl:lbllmrlcrl çıık "liııhcllılir 
ı,,~nunııa. mağlubiyet 'e eı; ret 

ır. 

() . 
l'lıılerde: 

\~~\ <ln or;usu Ege ııahlllerlnde 
'u ıııı ~ilanı tanda yeni ha.\:a Hı d.,. 

b11 
1~rt kazandı. lngllfrrentn 

)~ . 
~ )aptıı;-ı deniz naklıyatına 

t~11\l 01aeak inıkll:nlanı. trl ti. ISU

~~~ ~rıaııııa , o <:<-bclllıırık'a he· 

'~k olan Alın nyıı, Çanak· 

I~ b0hııııa 150 kilometre yak

llıil't 1 buıunuy<ır. Akdeniz yolları 
l 
1tlıdit a.lhndadır: 

~' ...._ Llbyada Alman - ltııl,ran 
~ ku'"etıerl lh~yı, ka.nııJı. 

Ilı 1 ...._ l'ı.ııuın tan - Girit i tiltn.
lllle t•ıı lıtıl'unıbotlun \ 'C ha,·a km· 
tf, 

a ..... 
~tıı 

1 
1.t•l)a - ~kllya - Trahlmı-

'ıı 11knınetindr, Alınan • 1tal· 
ll\11 t ~•tı er k d niı. 'o hU.\'a ku' • 
rı • • 

'tllıı' 1 flaııJ ıı - Ccbclitarık uı 
111,. • 1'ıı • Ocbcllt.Brık. .. ııı 

r ~la re bu dört tehditten bl-
1\J ilk önce bcrtarıır ctmt1· r. 

---------... ----....__~_....._ ______ __;,_VATAN--.-----------------------------·- '! 

Bir Kundura Boyacısının Koyduğu Teşhis : 1 sıv ASi ~CMAL 1 Adliye Koridorlarında: 

Mazotçu Nedir? 
Bunu, Müddeiumumiye Başvuran 

Bir Dertliden Öğrendim 

Ya Lord 
Ya Mort! 

Taşralı Hastaların Çoğu lnegini, Tarlasını Satıp 

Derdine Bir Deva Bulmak için Buraya Kadar Ta. 
ban Tepiyorlar, Sonra da Dolandırıcılara Çatı
yorlar .... Bu Dolandırıcılara Mazotcu Oerlermiı! 

IA. nkara muhabirimiz Anka· doğru cöılcri btilı gitmeie mah 
~ rada bir kundura boyacısı Yazan : klımdurlar. 
ile mülakatını bana anlattı. Bo· Yolnız ~ura:ıı vardır ki Alman-
yacı köyünden yeni scım~ bir M. H. ZAL ıar için pek yakın bir zafer için 
çocu-kmug. A1kadaoım kendisine son bir kısa g&yret gösterebile· 

Adamcağız 'beni tanır gibi dııv. Çornaçıır. doktorun muayene· aormuı,: rurunu ve namusunu kurtarmrs· cck bir haldedirler. Z•fer geri 
randı, ben de ıbozuntuya verme· hanesini tckr r boyladık. Ver a · - Dünya işlerine ne derain~ tır. Vcrsay muahedesini yırtmı". ı kalır••· hadiselerin kendi &!eyh· 

k ·· ·· il ' I' Çocuk tcreddütşüzcc gu ccva-
dim. Anlatmağa ıba§ladı: §ağı, <tut yu arı. uç yuz c 1 ıroyıı bı vermiR: Almanlar yeniden ya amok ve \erindeki cereyanı devam ederse 

- Bir kayınbiraderim vardı . sulh oJdUk. Altmıv yetıniş foa ka. 11 1 k 
1 Sizlere ömür vefat etti. Zavallı dar da iğne. i)İ\ç parası gidecek· - Ben dünyado bir tek İş gö· ça 1 ma zev.ki vermiştir. E6er iş değişir. Bugünkü afyon a~mı~ 

bir derde tutulmuştu: Karnı ııİ§· ti. Sakiycaini 6onra vermek üze· rüyorum: Bir Almanya var k; durulacak makul ndk.tayı keııfc- halinden ilk uyanıklık peydt\ o· 
ti, yüzü 8arardı, iştihası kesildi. re peı1n ollU'ak üç yüz lira verdik. Yll lort olmak İ&tiyor, ya nıort... dcbilDeydi yalnız Almıanlarm !unca, hadiselerin manasını aöre. 
Günden güne delikanlının dizle· Tedavi ba9lodı. . . Dünyanın bütün davalllrını bir menfaatini ebedi 6urctte ınuha- rck kalplere ilk fÜpheler girince 
rinde derman tükenmcğe başla- ı Yok .i~ne yliptı ... ':'ok ıçılccck ceviz kııbuiiunıı oıiacak eurctle hıza elmekle k lmaı, bütün dün- bütün heybetli mekanizma. ha-
.dl. bir tnk""" ı'\ur\ar vcrdı ... ~unu et. h ı· tı k · t b d 1 B .... -. °" u aıın c mc ıt e una er er. u yanın ea}"gı:ıını kazanırdı. Hit- vası birdenbire boşaltılmı~ bir ba 

Bunu gören ev halkı ilk günler ti, bunu etti... . . ~. ~(ocduktka dhe~ shiyasidgörü.ıı, h hdem ler'in hizmetleri ve bugüne ka- lon ı;ibi sönebilir. 
aldırış etmediler. F'akat , çocuk 1 lalbuki çocuk Jyllc. ~.ece.gın .. e e u ret ıza uy 

1 O k 
1 ıı. Nı, b~l~ . ~ mb lk" d 1 dar kendi m il letine karsı bir çok Aln1anların go"zU arılıp kafa\a. Çöktükce evde bir tclfı . tır b apös- günbegün fena a,tı. n ı ·ıncı su .... uau var e ı ırsınız e · e 1 • • "' 

.. d k h I' k 1 ba .. .. ·k .. "'k k d • b ı 1 söz erıni tutması, yarına ait söz- rı ı' .. lemef..e ba,.lar ba-'am"z 'ısle-terdi. Kolay değil, b irader, yir- nü ayakta uraca a ı a ma- a ~ .., ~ ~ .. • 
usunun uçu UJl ~ra oy c~- !eri için de Almanlar arasında · b b tt ~ 

mi <!ört yaşında delikanlı çocuk. mı~tı. :ıı. yarınm tanınmı bır gazetecı- h ı· . . rı er a ır. . 
C.ül gıb1• taze 'bir ailesi, iki de Baktım. olcıcak &i.bi değil. O· · d' l d T'" ı. 1. .. a a t>peyce kredı temın etmek- iste o zııman lortluk iddıa&ı 

1 " B sı veya ıp omatı ır. ur" ~oy- tedir. .. ;. . . • . . b d l 918 
yavrusu var. Alimallah, sıhhatte telde 1-ıas'ta bakı ır mı' . ari bir lüsündeki olgun görüşten \~e in· , buıur: cazıbesın! kay . e. er, 
iken onun bileğini kıvıranın ben hastaneye yatıralım, dcdım. Al- ce istidatlardao yarınki hayalı- 2 - ~tmanlar: c "ı a lort, ya senes.nde oldugu gıbı, Alman 
alnını lkarıslardtm Memleket ma- lah razı olsun, tl,l.ltuğu tıış altın mız için mutlaka si4el &Ürpriz· mort» ~ucııd~lesine bir defa şÜ· milleti bir sabah yatağından kal'k 
!um, kör bir yer.' isıanbula ben· obun, vilAyctimizin .m~usuncs 1 d w kt rükleıımışlerdır. Ar.tık geri döne- uğı zaman keııdis.ni cmortluh 
:zer ımi? Köy havası, temiz hava. yolda rasladını. Derdımı açtım. erÇ 

08~ca 1 ~'. ..•. .. d ı. mezlcr. Mukadder olan neticeye "a:ziyetile kar§ıhısmış bulur. 
· d 1 o · ·1 "- st d \et ocusun go:zu onun e r..umar iki .doktorumuz \' ar ır. kisi de nun tavıuyesı c •na ayı e\· 
b«kıtılar. Birisi şu dedi, öteki ibu hastanelerinden birin7 yatırdık. oynıyan bir Almanya var: Bu 
de.di. Velhasıl ibaktık tki bunlar- Beş gün sonra ~si.an gıbi delikanlı Almanya, oynadığı kumarın ne
dan fayda yok, lkayınvalide _ile orada göçüp ~ıttı.. . ticesini ya dünyanın }'Ordu olmak 
dü~i.ind.ük, ltnşındı\k, hastayı }s. Doktora muracaat edıp etme· veya, halk tabiıince, « mort.ıyı 
tanbula getirip tedavi ettirmoğe diğini sorunca, adam ıteessilr ve 

,. 
1 
\. 

Si nema ~Aleminde ' J 
karar verdtk... heyecanla cevap verdi: çekmeyi göze almak. diye İpti· 

K .. yınbirader, Allah t'nhmet - Başvurmaz olur muyum .•. dadan tesbit etmi tir, Yani Al· Unutulmaz Bir Balo Gecesi 
eyleıı'İn, ortahalli bir esnafh. Dük. l lasta öldü, <bari şu aldığın paro.- manya için bu ikisinin ortasındlt 
kiAnında bin beş yüz, iki bin lira- nın yarısını iade et, dıye müracaat başka bir yol ve ihtimal yoktur. 
hk lkad.ın malı vıırdı. Diıık'kanı ettiğimde, doktor, aınan efendim Dermek ki Alman~anm lurtlu· 
ik.i yüz lira zararına !'birine .devir beni \bir kovm_a~ l..1oğdu yanın-

d J a d • <ruııu kabul edip istiklalden ve:z ettik. Bu paranın beş ••üzünü ya- an, so«'ma.... vaaşut e en o 

nıma aldım, İ tan'bu\a geldik. damı buldum. ~ ~a 5anki b~im geçmek istemiyen her m1tlet, bu 
Sir.kec.idc lbır otele yerleNtik. e&.i ahbap .değıldı. Ondan da kumar oyununda Almanya tara

Ertesi gün sabahleyin çay içc;ken ters Lır cevap aldık. Döv, ol- fının kal betnıe:ıini lkatiyen ieter, 
kapı vuruldu. İreriyc kerli, ferli ı.naz._ . Söv.·· O da olma. '/. ..• Ne 

"' d ..ı ı ;1_ d elinden ı;:elirsc bunu temin için biriei girdi. B iz otelin sahibidir Jsc ım a~ıma ya~ ıca -uır a am 
veya alakadarlar ından h.irisidir ? eti;1.!i. Oi~.lm r~a?vc~in.c çıkar. !ialışır. 

'/ b t tekaıd d Peki Alman milletinin mukad zannettik. Nazikane ıbır tavırla is. "-a 1 a . ~u . ı mı ır ne.·· • 
kemle) e olurdu. } Jo ... bc§tcn eıoı1· Derdu;nı <lınleymce: derJtını eline alan bir avuç adam 
ra; derdmıui öğrenince: - Desene sen mazotçulara ince sörü;:lü kundura ho> acısı-

- Aman kardeşim, dedi, bak çatını~ııın. dedi. nın tabirince, haydi: «Ys lort, .ra 
Allah ıbeni siı:c sönderdı. Allah Anlamndığımı cörüııce, maı;ot. 
iyi olacak 'hastanın hekimini aya. \junun ne olduğunu İ4!:ah etti: 
ğınn gönderirmiş... Bir d~ktor Bunların ço~u Sirkeci otellerin· 
biliyorum, ıhiliıf olmasın amma, de c:iflkelecitih eden ·ve yahut ta 
Azrailin elinden adom alır.. . Sirkecide dolaşan !böyle bizim 

mort! :> diye ölesiye bir kumar 
o) nıunağı göze alsınlar ... Ya Al
ınan milleti buna ne diyor? 

Milletler. biJtün varlıkl.nının 

böyle bir kumar mevt.uu olma• 
tıını elbette isteımczler, iııtiycmez:p 
ler. Sonra bu 'kumarda kazanıl.r-

Ta'bii denize düşen yılana sa· chayır sahibi ahbap:. gibi kimec· 
rılır. cHaydi u doktoru bir de- !ermiş. Hastaiarı kollarlarmr . 
neyehm• dedik. Gitti, telefon mu onlıırı doktora götürup tcdnvi 
cttı. ne! .. Bir snat şonra Beyoğ- ücretine ortak -olurlarmJ§ .. , 

b d ea bn•ka bela: o zaman da hcırp lunda bır yerde dok.torun muaye. Birader izim canımız yan ı. 
nehanesine vardık. bari !başkalarının canını ya kma-

Dok•lor ilk muayene ücreti o· toınlar diye 1bu istidayı ya:zduıı, 

bitnıiyecek, için için devam ede

cek lortluk id<lia~ında bulunan-
1 rak rbcş lira istedi, verdik. Yüı; Müddeiumuıninin gelmesini ıbek. ları bütün dünyanın kin ve ndre
olay<lı, ıbin alaydı amma iş c;;o• liyorum. 

Evveke tanışmndığd.ııızdan, 

ti saracak. Hiı; bir yerde geniş 

bir nefes almıyacaklar. en yük-

Filmini Yeratanlar: 
ZARAH LEANDER 

JJIARIKA RÖKK 

ÇA YKOVSKİ'!1in arkadilfı pro 
feısör M. l IUNTSlNCE.R. KATE. 
RINA"nın kendi ılocaşıpda bulun. 

Amerikanın 
Attığı Yeni Adım 

':'f azan: M. H. ZAL 
M ilsrarlarc:a para aarfecle-

rek demokraıiler için 
malzeme haıarlamaia batlan· 
dıktan :ıonra Amerikalılar ara
aında ıöyle bir fikir u7andı: 
« f yi amma biz bu rnabemeyi 
Almanlar yolda balartın diye 
uirafıp yapmıyoruz!» • 

Bu fikrin neticesi olarak, 
malıeme eevkiyatına bek• 
etmek c.:weyanı Amerikada aJ. 
dı, yiirüd\L Bununla beraber 
tatbik.atta bu yolu bir hamlede 
keıtirmek mümkun olm.dı. 

•Malzeme İnciliz ıularma ka
dar Amerikan harp ıemilerinin 
himayeıinde ıidecek olursa p 
nün birinde bir semi batanı. • 
c:ak, bir hidiae olacak, Ameri
ka kendini filen h. ~ ıçınde bu
lacak ... ıt 

Amerjkada kuvvetli bir ull
ian ileri sürdufÜ bu endifeyi 1 
yavq yavaı aağltrnak ve ~ 1 
ahttıra alıttara yürümek için he
def iki merhaleye taksim edil
di. Şimdilik Amerikan harp ı .. 
mU.i rnabemeye ancak yolun 
y.,.111na kadar belıçalik edecek· 
ı.,. Diier yanaına inailiz barp 
ıemi&eri bakacak. 

Bu netice, Jnciliz refakat ıe
mi&erine meaafe ve kuvvet ka· 
aanchrclıfı için herhalde mühim
dir. Fakat aıd ehemmiyeti A· 
m..WMIRl ileriye clojna yeni INr 
ad1m1111 te§kil etmesidir. Bir ele- ' 
fa aemyata refakat etmek 
pr..ipi Uıtbibt aMuana pç
tikt• 90nl'a ikinci ad ... ....
"....ı....,e ı..- uh..,._ 
kadar ltekçilik ..._ bW et• 
mek cüç ola.yaaııldw. 

Bu ,..., ditee' Wr ~ 
olar.ık ta Atne1b lrlancia •
hill•iıııi eWe ........ ehemmi
,.. v....-, kendi nüfuanu, 
para ka""'411ini, IMr ele Alnerh 
dMi ın.n.w.ı.nn .......... --. 
rindeki ~ .-- ,,.. leliriai 
JcuHan.- hert.lcle ~· 
yola ......... s...m, •• 
emniyeti IMJumand- ._ •Jed• 
...,_ fa~ .W. eda.it o
J.caldır. 

AawWa. ~ .... ,.. •• .................. .-,., 
f.luıt hU'p tetıWıU. w mee'uli
~ Alnwllıın ........... 
mr•rı .... .,.. ~ llulu7or. 

Aln.ilra lıMei adtmı abp in. 
siltere Mhillerine kadar harp 
ıemi.i göndenneğe baflacilktaa 
aonra Almanya için hidiM ÇI• 

lc.um.ktan ve Aınerikaam yap. 
tddaru11 fili cliitmanhk diye kılır. 
,,......._ reri durmak pek ko. 
.. , olmayacakt1r. 

cuk ıkurtule.ydı. Yalnız kat'i ka· 
naatini ve tedavi hakkındıski ka· 
rarını bildirmok üzere ertesi cü
nü yine gclmcmi.d bildiııdi. Çık
tık. Bize tavassut eden adam dok 
ton.ın .odasında lbir parça kaldı. 
Sonra o da gel-eli. Otele gelirken 
ama ı efendim, 1bize ne diller 

gazeteci old'Uğumu öğrenince a- sek mede.ni kıymebler yaratmış 
da:mcağız anlattıkılnrını bilhassa bir millet, uzun müdde;t için eli 
yazmamı rica etti. Di.rordu ki: kırbaçlı bir .cindancı ve cellat ro. 

Rus ınusikısmin bütün ruhunu 
canlandıran bu filmin çevrilme. 
sinde 300 khilik 'bir senfonik or
ıkestra ile fevlkalade bir bale he
yeti i•tirak et.miştir. 

duğunu haber verir ve uı;un za- ''!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!'!'!!!'!!!!!!''!!!LL!!!!"!!!!!!!!!!!!'!'!!~ 

- Taşra;> ı biürsjn, takdir eder 1 )ü oynamağa mecbur ve mahkum 
Meşhur bestekar ÇA YKOVS

Kl' nin !hayatı ve asklarını da tas. 
vir eden bu filmin mevzuu gayet 
kuvvetli ve çok hareketlidir. Bil· 
ha a muııikisi, §adaları ve dans
ları em!!a laizdir. 

nıandıuıberi ~örmed.iği ve görü· Belediye Talimatnamesine 
~emediii KA l ERiNA .ile bu ba· 
loda karşılatır. KATERlNA'nın Uygun Olmıyan Sinemalar 

dökmedi: 

ein. Oradan lstanbul hergün d'I k 
.. 1 L ı· k' · e ı ece ... } uz erçe nasta ge ıy.or. · ımı tur- .• 

laııını. kimi ineğini. kimi yemeli· Pek tabu olarÇlk busün her 

zevci gayet zengin ve o sıralarda Kapatılacak 
Odesada bulunan MURAKfN ise 
balodan bir gece evvel haberaiz· 
ce Moakovaya gelir ve lkarısını 

Pari te senelerce has taneler· 
de mi hi7Jl'Tlet sörmemiş ... Ne· 
ler -de rıeler. Hat:tiı öyle iki: lho
calıırı çok :zaman mü küllerini o
nun şayesinde ıhalledi) orlarmııı. 

Daha dddile!\misti: 
- Can bu yalııı! ıdiyordu. Acı. 

mavınız. var.sa harcediniz. Nur 
topu gibi ddikanlı mıışallah .. , 
Ucuz tarafından t edavi ettiririz ... 

Ertesi günü adam yine danı1a
dı. İçimden aıc iyilikç i adam di· 
)"or.dum. l\lu\af hakkında fikrini 
aorduk. 

- · Vallahi, dört yüze yaparsa 
öpüp .başınıza kıoyun. O 'kndar 
çok isi var ki; hatırımdan çıkıl· 
cnıyacak ıhir adam olma a suratı. 
nıza ıbile bakmaz, dedi. 

ğini ıeatıyıor. Sırf :kendisine bir ınsanın en ;ı!İyııde merak ettiği 
deva bulurum ıcliye, bu suretle mcv:ıu, Almanların harbin deva 
sünlcrce yol tepiyor. Sonra, ek- mını ne gözle ve ne ruhla kar ı-

;c::~i y:~Yt\ t~'ı':&t~11~~:a ~~;1; ladıklan ve kendi mukadderati!e 
olşun. Fakat ıııa:kın adımı ve ad- çılgınca bir kumar oynt1nmnsına 
resımi bildirme. Ne de ols.:ı mem- ne vakte kadar tahammül cde
IC'kctte akıllı geçinen kimselerpe. cekleridir. 
niz. bir de memlekete kepaze ol- Al • ·ıı · d 'k man mı etı yorgun ur, nı ·-
mayahm... "' o;ı 0 bindir. 19 36 senesinden beri harp 

Bununla bir şey daha öğren- mahrumiyetleri c;ekiyor ve «tere. 
dim. Demek ki argoda hastalarla yağdan evvel top> nazariyesınin 
doktorlar arasına giren tbir takım kurbanı bulunuyor. Fakat buna 
açıkıgözlere mazotçu deniyor- rağmen aldığı ilk hızla hala koş
muş. Bu .kelimenin hb'bi bir ıatı-

makıta devam ediyor. Şu iki selah olabilip olamıyacağınm tak-
dirini doktorlara bırakıyorom. be.ple: 

Mithat PERiN 1 - Hitler Almanyanın gu· 

~Mos.kovada Adels :k1übü sa· 
!onlarında verilen mu'hte~em bir 
baloda tanınmış bır bestekarın 
valsi çalınıyor. Bu valıı. Mo&o
vanııı en güzel dansözü olan 
NASTASJA tarnfındnn büyük 
bir ınıuvnffakiyetle dans ediliyor. 
du. Dansöz, bu valsin konpozi
törüne aş~k oluncıı onu gözlerile 
araştırmağa başlar. Diğer tanıf· 
tan vals kompozitörü olan ÇAY
KOVSKI ıde ıgüzcl kadınların göz: 
kamaştıran tuvaletleri arasında 
gayet eade giyinmiş, salonun bir 
kenarında eSki ımaşu~ası KATE
RINA'yı dü,ünüyor ve gözlerile 
araştırıyordu. 

evinde ıbulamayınca aramak üze
re ADELS KLÜBÜ balosuna ge· 
lir. Halbuki KA TERİNA ÇAY
KOVSKİ ile fberaber !baloyu ter
ketmiş ıbulunuyordu.:. 

İşte, önümüzdeki salı ak~amın
dan itibaren SÜMER ısinemaııın
da gösterilecek olan ıbu filmin bu 

kadar gÜ'Zel ve !hareketli bir mev. 
zuda olmakla lberaber ter.mail he· 
yet.inin lbatmda aine.rnanın iki lbü
yu'k ve güzd yıldızı ZARAH LE 
ANDER ve MARİKA RÖKK'ü~ 
bulunması bu cım:ıalaiz. filmin 
kıymetini artıbnmakta ve seyirci-
1eri gaf)'ctmek:tedir. 

Ferit, gene kıza bakıp gU!Umscdi. O, cu. 
zide Hanımın ynnrndn oturmuş, dıılgın gdz
lerle ctrut'ı scyrcdiyor<;lu. \'lveUc Fcridln 
söz~erı onun başının içinde bir fırtmıı Ya· 
ratmıştı. Bunu dışarıya gösteıınemek lı;ln 
irade kuvvetini toplamağa çalışıyordu. 

- Siz de Klmyaker mi olucala;ıııız. I\'.ez. 
4lan Hıınım? 

- Niyetim vurdı fakat amcam ve yen
gem izin vermediler. Ben de kız sıınat. mck 
tebinc gldlp dikiş öğrcncc<'f!im. 

- Öyle ya, okuduğu elverir artık, blrıız 
da bizim yanrmızda kalsın canım. 

Güzide Hanım müşfik bir tavırla onun 
kolunu tutmuş, bu ıhnrekctllc ve sözlerlle 
görüme inin az evvelki huşunetin! onıı u
nutturmak istemişti. 

O sırada Fllzlle Hanımla Faruk Boy yak
laştılar. Ressam ateşli bir sesle: 

- Hanrm ofenrll, portı·cyl ynpncnğun de
koru tamnm!lo t<:sbit ettim. öyle mesudum 
ki ... Dedi. 

vıvct ressamı scıo.mıaıınştı. Uayrdtc sor
du : 

- Ne portresi bu? 
Anlattılar. Genç kız mUstehzlynne gülUm

sedi. 
- Ya!? Demek Kezbanı ebedileştirmek 

1stlyonıunuz:. Allah fırçanıza kuvvet versin! 
Bir şaheser yarntacn.ğmızdan şüphe etml· 
yorum. 

Bu &özlerden sonra hırçın bir kahkaha. 
attı ve Feridln koluna lk1 cllle auldı. 

EDEB l ROMAN 

- GörUyorsun yıı, gUzel olınıının ne fay
daları da. varmış ... 

o vakte ltadar aözc karışmıyan Kezban 
blrdenbtrc ııya~ıı. kalktı. lclnde bir isyan. 
bir meydan okuyuş, acalp bir heyecan var· 
dı. Ressama yaklıı.vtı. 

- Faruk Bey, çalışmağa ne zaman baş
lıyacaksı.uz? Ben de ~:ıbırsızlamyorum. 

Ressam sarışın başını kaldırdı, gözlilklerl 
arkasından ona baktr. yUzUnde ibadete, 
hayrıınlığa benz!ycn bir ifade vardı. 

- F.:ğcr gl:izlerlnir:do bu ntc,, dudakları
nızda bu hl'lyecam devam ederse cidden gü
Z<'l bir eser yaratacağımı ümit edebilirim. 
Hemen yarın ııehpamı, boyalarımı getire
ceğim. Yalnız, biraz evvel Hanım efendi ba 
na. bahçenin çok güzel bir köşesini göster
m{ştı. Orasını s izin do görmenizi tstıyo
rum. 

BUtUn gözler Füzıtc Hanıma baktı. Ali 
Bey: 

- Mutlaka glll i'ldanlarının bulunduğu 

tnraf olmnlr. Dedi. 
- Tam keşfcttlnlz enişte. 

Kezban sevinç-le ellerini çırptı. 
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- Ben de orasıııı pek severim. 
Ressam saadetini gizliyemlyordu. 
- Öyle ise dcPhal işe baı;ılamalıyız. Ha

zırlıklarımı tamamlamak için rn~aadenizl 
rica cdoo~ım. Hanım dendi. 

- Ne o? Kaçıyor musuınn? Bir çay iç· 
mez miydiniz? 

- Rcssamlıır öyle m ddl ihtiyaçlardan 
berldirlcr. 

Bu sözleri ylııc mUstchzi scsile Vıcdan 
söylemtştı; fakat Faruk sannt heyecanı ile 
bunu ciddiye aldı: 

- Hakkınız var Vicdım Hanrn1; bazı 
gUnl<ır, çalışmağa. dalmışken, midemin boş
luğunu hissetmek, yemek yemek mecburi
yetini duymak bende Meta bir lsynn yara
tır. Allaha ısmarladık efendim. 

Herkesin elini sıktı. Sıra NlgAr Hanıma 
gelmişti. O zamana kadar hiç ses çıkar
madan içinin kl'ninl kl:irilkleyen sakat kcı.
dın ona elini uzatırken zehrini do beraber 
alutmaktan kendtslni menedemcdl. 

- Bana dı:ınışsnydın Ylcdanın resmini 
yapmanı tavsiye ederdim çocuğum. Hem do 
buG"ilnkU kıyafet.ile ... Bakeana ne zckl goz-

leri, ne uyanık hali, nı:ı blçlınll vUeudU var. 
l<'aruk hayretle durdu. Halaısınrn sözlerini 

Vlvet de işitmişti. Bunların kendl giZll ar
zusunu ifade ettiği zeıha.bmı ortadan fliJtnek 
için m8"ruı· bil' eda ile: 

- Aman hala... Dedi. Ben sergilerde 
teşhir edilmeğe meraklı detilim, Allah rı
zası için Paruk Beye böyte bir fıkfr aşla· 
ma? Ressamın ~z:lerl genç kızı sllıdU. 

- Yazık olur Vicdan Ha.nan. Si:ııin. de 
resminiZi yapma.ki& mes'ut olurdum. Tam 
bir tezat tCfJk.il ederdi: KlMiik ve modern 
bir gUzeUlk. 

Bu mUkAlemc cereyan ederken Ferit fi· 
kin N cemi ile, Bonra da Glizido Hanım ve 
All Beyte konuşmak, ortada geçen liÖZlerl 
milliimsemJyonnuf gibi bir ta.vır almıştı. 
Hakikatte ise, göğ&Unde garip bir eza, 1-
simslz bir sıkıntı ile bUtUn koırqulanJarı 
dinliyor, ressamın ve Kezbanm hareketle
rinf dikkatle takip ediyordu. 

Faruk gittikten sonra, bUtün l6rarlara 
ve ricalara. ra~en o da dunnadf, 1"C!Cle. C• 

dıp ayrıldr. 

1çinde fırtınaya pek bonzlyen bir buh· 
ran başlangıcı sczfycrdu, 

111 
Yaz sllnlerl arka arkaya ceçlyo?'du, Haf. 

tada. 'bir veya lkl defa Faruk Suadiyedekt 
k~kc geliyor, Kezbaıu karşwna alı)'Or, bir 
taraft.n onunla konuşurken, difer taraftan 
da bırşla.dı{;t tablo Uzerindo harıı.r.,tıe çalı· 

şryarchı. (~ ftl') 

Belediye Makine ıubeşi mü-
1 dürlüiü sinemaların esaslı bir oe- 1 

le.ilde kontTOluna devam etmek
tedir. Belediye talimatnameşine 
uygun olmayan bazı s inetmllar 
için aed kaıarı verilmişse de bun
Jara bu nolciıııı.nlarını ikmal için on 
bet günliık bir mühlet verilmesi, 
ancak ondan sonra böyie bir ka
rar tatbikı daha muıvaf ık görül
mü,tür. 

Lastik Tevziatına Yarın 

Baılanıyor 
Kamyon ve otomobiller )i.stil 

tevziatına pazarteei gününden iti
baren İstanbul Vi!i;yetince teııbit 
edilen Hste!Ct"e göre batlanacak· 

tır. 

Ticaret Vekil eti son verdiği 

bir emiı'le bu lattiklCTin Ofis ta
rafından tevz.iini b.iklirmişee de 
ilk partiden geri kalanların liste
leri Viliyette bulunduğu için bu 
partinin de Viliyet tarafırı.ıclan 

tevzii .daha munfrk görülmüt.tür. 
Bunduı ıaonraki tevziat Ofis 

tarafından y-.:ulaca'lctır. 

Bir Milyon Liraltk Un Stoku 
late Mii8t~arı Şefik Soyerin 

rei9liii altın-da toplanan laıte ko
m~onu, j~e maddeleri üzerinde 

yapılacw'k atolt m-=-elelerile Bele
ciye h~ına Toprak Mabeulleri 

Ofisinin yapacağı bir ımilrn t.ira. 
lık un atıo'ku isi ıhakkındaki eon 

kararını vcnniJtir. Bu toplantıda 
Vali ~v.ini Ahmet Kanık, Bele. 
diye İcıtwat müdürü Saffet Sezen, 
Mlllbka Ticaret müdürü, Ticaret 
Odıaea wnumi lcltl>i ~ ~ulun
mutlardar. 

Müılt.,..r, tek tip ayakkabı ~ 
u.riaıcl• ele alfıbdarlvla .ciriif" 
m6f,... Mzı cli..&tifler "Nftaillir. 
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Yazan: Mabmat Atuıa AYKDT 1 lstanbulspor, Maskesporu 4-2; 
lkıst de bir semtte bulunan ay- vam etmedi. İtirafa benzer sözler ve 

~eı~:r~ız ~:~dı~ird:uyu~1m~:~~7~:;~ ~;:c~:~:~1:r; ::~~::\~~~:~~n ~:: Beşı•ktaş, Harbiyeyı· 2-0 Yendi 
hastalıktan sonra kendisini bir zn.- sadüfcn! buluşmalar sıklıı.ştı. Ko-
man Loparlıyamamıştı. Yakacıkta nuşmalar tatlılaştı genç kızda resim 
tı.davidc bulunduğu sıralıırda akra- Tarık'da artist merakları uynndı. 
b ı Tarık ile tanışmıştı. Tarık, ya- Bunlar iç duygularını ortaya döke
r. dılış itibarile mağrur ve kUçücUk bilmek için birer "·esile oluyordu. 
ııafasının içindeki bUyUk hayallerle Hele akrabalık etiketinden istifade 
de herkesi kendi zavıyesinden aşağı ederek bu buluşmalar resmi ve de
Ç"öre:ı gaı·ır bir d~mjuandı. llk nazar vamlı ziyaretler şeklinde de tcccllı 

1ıı nldntıcı hll\·tyeti ile muhatabı U- edınce alev btisbUlUn bacayı sardı. 

~crınde mfüıbet bir tcsi\· bırakabill- Her hangi bir vesile ile Tarık Şev
yordu. Çapkın bakışlarını maskeli- kiye ile bir odada yalnız knlnbiliyor 
yen göz!Uklcri nltınd:ı. müstehzi nn- mlinakaşa edebiliyordu. Yalnız Şev
zarlıırı sahte gururunu nldntıcı bir klyenln kendine mnhsus hususiyeti 
"ıü\•lycllc muhafazaya yarıyım en hırçınlığında idi. Tank'ıı. kn!'Şı ezi
.uvvetll taarruz vasıtalan ldi. el bir mukavemet gösterıyor ve mu-

Bir roman yoktu ki, okumnmı;ı ol- hakkak onu sinlrlcndlrmlş olmak i
sun. Toplantılarda ortıı. asrın parne- çin arzularının dalma. aksini yapı

sly<'n ~irlerl gibi dilleri çözUIUr ve yordu. Fakat ne olursa. olsun sevgi, 
tabıl bir itiyatla elde ettlğt konuş- gönüllerden dudaklara doğru llerll
ma melekesini bir Yunan hatibi gibi yordu .. 
kullanarak knrşısınd:ı.kilcri mebhut Nihayet iki tarafın da. izhardan 
\"C hayran bırakırdı. Onun bu yllk- çekindiği Jlalukat bir gijn bir slnc
ııc}< ve beliğ hıtabcti ciddi mevzular. ma buluşmaslle nihai safhasına inli. 
dan zlynde a.şlkane hnsbühallcrde kal etti. 
daha ziyade göze çarpardı .. Bu ka-1 Nefis bir aşk filmi bu iki sevgili
dar bütUn ve mUkemmcl olduğunu nin kalplerindeki dU~mU çözUvcr
znnneden Tarık·ın bir kusuru vardı di .. 
kl; onu dalma için için kemiren bu 
üzüntü boy noksanlığı idi. Pırsat: ve 
vesile buldukça. bu kusurunu Utizn.
mı Ş<-k•lde balıls mcv·zuu eder ve hiç 
olmazsa muhatabının ıtirazlle kendi
ni test'.'lli ederdı .. 

Aman Turık Bey bu dn. bir ku
ınır mu 5allkı .. KC'şke her erkek si
zin gıbı olsa şeklindeki ccmılckl'ı.r 

hitaplara cYalan olduğunu biliyo
rum amma söyle Tatar ağası hoşu
ma gidiyor> der gibi sahte jestler
le hol iltiCaUannı esirgemekten de 
ı;eri knlmazdı. 

Kadın karaktertnl ço~ lyl anla
rnıştı. Onlara hul!ll çarelerini nUva
zlşlc değil aksi telAkld ve taarruz
larla yapardı .. 

Esmer bir kızın yanında sanşın
dan sarı bir ıg111Un yanında esmer
den bahsederek hissen tahrik etme-
sıni iyi bcccnrdi. 

Tarık, uzak akrabasından Şevkl
yeyi l~e bu sinsi tAblyesUe ek gc
çirmışti. Ona kah güzelsin demiş, 

kAh kusurlarını, hııtalarını insafsız

ca yUzUne vurmuştu. Onu haklka
tr.n 8CVl11İŞ miydi? 
Şevkiye geçirdiği hastalıktan son 

ra uzun bir nakııllat dc,Teslni sakin 

Bu hatıra Şevldyenln hayalinde 
ebedi bir hnz ve Umlt olarak ya.şa
dı. Tnrık da Havvayı alda.tan şey

tan gibi genç kızın ilk ham lezzeti
ni bUtUn bir iştlhıı ıJ.e bir kere da
ha tatnuş oldu .. Fakat, hakikat hiç 
de hayal gibi olmadı. Arayo. birçok 
dcdıkodular girdi. Bizzat Tarık'm 

annesi bu kalp oyununa soğuk su 
kattı. Bir gl\n hiç 'beklenllmiycn bir 
zamanda ortaya bir balon uçuruldu. 

- Tarık Beye annesi kız arıyor
muş. Genç kızın gururu hazin bir 
tecelli Ue kırıldı. İçinin bütUn sev
gısUe isyan etti. Ynlnn! Yalan diye 
'tçin için haykırdı. Ho.tıralar bir rU
ya gibi gözlerinin önünde canlandı. 
Demek aldatılmıştı. Demek bUtUn o 
nevazişler, iltifatlar yn1anmış ... Gu
ruru sevgisine galip geldi. lntlkam 
almak hırsı şahlandı. Hem öyle bir 
intikam ki, sn.de Tarıktan dC'ğil, bU
tlln >erkeklerden bu intikamı nlacnk-
tı. Tarık sarışın tıır kızla evleniyor
muş diye bir rl\'ayct çıkmıştı. 1çln 
için gO!dU. Tank·ın kendisine söy
lediği şu sözleri hatırladı. 

- Sarışm bir lıayaldlr yavnnn 
esmer bır ideal .. Sen benim ebedi 
idealimsin demişti. 

Dünkü maçlardan iki enstantane 

Milli küme maçlarına dün Şe- rebil.ir. Eser Ankaralılar dün j !!iktaş lehine sona crdı. 
ref stadında ol.dukça mühim bir lkendilerıne g!!len fırsatları knçır- lkinci devrede Beşiktaşlıların 
kalabalık kütlesi önünde devam mamış olsalardı, bu gururun ce- gol adedini arttıracakları tahmin 
edildi. zasını dnha çok geçmeden çeke- ediliyordu. Fakat bu tahminler 

Ankaranın Maskesporu lstan- bilirle°rdi. boşa çrktı. Siyah 'beyazlılar ıyı 
bulşorla, Ha11biye de Beşiktaşln Maskcsporlulnr canlı bir oyun 1 bir oyun oynayamadılar. Hatta 
karşılaştı. İki lstnnbul takımı da oynadılar. Yalnız üç ortası kale tehlikeli vaziyetler bile atlattıl~r. 
günün galipleri ol<lular. önünde müessir değil, ve hiç şüt Bu devrede de Şükrü vasıtasıle 

Dün bu maçlar üzerinde yaz- atamıyorlar. Mer>kez muavinleri bir gol kaydeden İstanbul şam
dığımız yazıda lstaribul Futbol oyun devam ettiği ımüddetçe gö- piyonu sahadan 2 - O galip ola-
Ajanlığmın hakem tay.inindeki ze çarptı. rnk ayrıldı. 
bir hatasınıı işaret etmiş ve böyle H arbiye • Beikta§ Beşikta~lılar iyi bir oyun oyna-
müh im karşıla~alara tecrübesiz Günün eon milli küme maçını yaınadılar. Hak'kının şahsi gay-
nakomlerin k:on~asının doğru ol- Be~iktaş _ Ha1•biye yaptılar. Be- creti bu maçı kazandırdı. Müda
anadığını ileri süıımü,-tif.ı:. Nite- ı şi.ktaşlılar sahada şöyle bir kadro fı:ıada Feyzi ç.ok zayıftı. Muavin 
kim Fltt!bol Federasyonu son da- ile göründüler: ha'tltında Rifat müstesna diğer
kikada lstanbula çektiği bir tel- M. Ali • Y~vuz, Feyzi - Rifat , !eri fena idi. Hücum hat-tında da 
grafla bu müsabakaların hakem- Halil, Ahmet - Sa'bri, I lakıı, ·yalnız Haklkı çalıştı. 
!erini bildirmiş. lstnn'bulspor - Şükrü, Şeref, Eşref. Harbiye takımı enerjik olmak-
Mas1<espor maçına Şazi Tezcanı, Hakem Samih Duransoy. ~a beraber müessir değil. Fazla 
B~ikta., _Harbiye mı:ıçımı dn Sa- Oyun çok canlı başlnd~. Bilhas. pas yapıyorlar. Şüt h'ç yok. Mü-
mih Duransoyu tayin etımiştir. sn Harbiyeliler daha ilk dakika- dafaaları fena değil, ıkalecileri 

• dan bütün enerjilerini ortaya birinci sınıf b.ir kaleci olarak gÖ· fViaskespor - lst.Spor koydular. Sağaçrkları vnsıtasile 
yaptrkları hücumlar BeıJ(~taş m:i. zükıtü. 

Şeref stadında ilk milli küme 
karşılaşması Ankara Maskesporu 
ile İstanbulspor arasında oldu. 
H er iki takım sahada. en kuvvetli 
sekillerile yer aldılar. 

dafaasını müşkül vaziyetlere so- Yüksek Hakem 
kuyıordu. Maç mütevazin bir şe· Komitesi de Ne 
kilde ve karşılık1 ı hü<:.umlarla ge-
çiyordu. Beşi·ktıış h ücum hatlı bo. y aplığını Bilmiyor 

• OY.una İ~tanbul~orlular başla. 
ıdı. lstanbulsporluların Rüştüyü zuk bir oyun oynuyor ve bir tür- Beşiktaşlı Hüsnü futbolu bı-
merkez. muavine, Tankı sağaçığa lü gollük vaı.iyetlere gıremiyor- rakıtıktan sonra sahada hakem o· 
alma'k suretilc yapttklan tadilat du. Ancak yİl:'minci .dakikadan )arak gözükmüştü. Fakat çok 
daha ilk dakikadan it~~aren tn- sonra Bc.:ıiktaşlılar tchlıkcli hü- geçmeden takunının mü~ül bir 
kımı aksattı. V e oyun miitcva"Z.İn cumlara başladılar. Bu hatta da k 
bir ,.ekil aldı. Hücumlar karşılık- vaziyetle kaldığı do\ayısile le rar 
lı oluy.ordu. Ma~ctipor oyuncu- bugün yalnız Hakkı gÖzüküyor. futbola ba,.}ad ı ve Bcşi.~la" takı
larının cüssesiz oluşu İstanbul- Şükrü ç.o'k fena, · rcf iyi bir gü- mın<iaki yerıni a1dı. 
sporlulara ıha\'adan h~kimiyet bnünhde de.ğildi. kHarıbdiyeliller de Öğrendik ki; F uLbol F cderas-

J.m'·imını verivordu. Bir lstanbul_ u attı ıyi mar' c e İ.> or ar ve "' ~ · b' f t · 1 d yonu lstanhul Bölgesine verdisi 
spor hücumundıı Kadir muhak- · ır ırsa vermıyor ar ı. 
kak denecek bir gol fırsatı kaçır- Bir hücumda Hakkı şahsi bir bir emirle Hüsnünün hakemlik 
<iı. Fakat bunu takip eden bir gayretle Harbiye kalesine kadar lisansının ger.i alınmasını bildir-
hücumda çok güzel bir gol yapa- so!kuldu. Ve srkı bir şiitlc takımı- mış. 

Ethem Dedeye 
Göbek Atanlar 

Edirnekapı sur hal"ici asfalt yolu 
Topkn~ıya doğru takip ederken Bey 
lcrbeyı Ç<'Şmesinln tam knrşısırıd:ıkl 
beşinci ıı.skerı kapıdan LO.netlcme 
kapısından lı;..ı·iyı! glrıııce Sulukule 
başlar. (l ı 

Burada k::-Jargıç yu\·abrı gıbl su 
ra. yapışmış bir sıra ev ynnı.ılnrı 
görUrUz. Bu:ıJıır Fatihle beraLcr İs
tanbuln gei1ixıerinı ıddia cdtn lup-' 
tilcı in C\"lc.r;dır. 

Kullibcle .. ın nrı:ısıııa:ı. mrln bov öl
ı;lişen ild yaı:.•ı Fervı ıle ikı çıtl;nblk 
ağacının k l;."U g5Jgcslııdc 'J)'ll;n:r. 
tahta parnı .• kııklı tfr tUrbe görUJUr. 
ABırlnrın yilklın!i çckeıniyerek c~ı i
len doı t m<'.Z"lr ta~; ılc tahta ;nı·
nıaklıklar yeşile, alt kısmılarr, pr
rişan taş \'c toprakları da beyaza 
boyanmıştır. Dün buradaki tnşl&rı• 
tetkilt ederken yirmi ser.e t'"\'Velkı 
btr sahne gözUmün önünde canlan- #:.. 
d~ ·-~ z,.nı;ın bir bakkalla evlenmiş. Sı.r.:ı 

Bir gün fotografeımla ber bcr j de göbek atmaya gelmiş. 
tUrbeye yanaşırken burada bir kay- Ethl'm dede ltimseyi sıkmaz. Eğef 
na.şmn. vardı. Ya bir şıra kııçakcılığı 

1 
ltızlar l:endilerı göbek atamazlııI , 

yapılıyor ve yahut bir adak yerine o 'ekil de it bul <'der. Biz orJntı 
getiriliyordu. yerine gobek atarız. 

Hadiseyi olduğu gibi ,.e fotogrnf- . Ethem dedeyi vo onun mazlııırı· 
la tesblt edebilmek için hemen tür- yetini oğrenmlştim. Dışarıya çıı<tııı'I 
benjn lttısalindekl '18 numaralı ku- Tlirbeııln önUndc adağını yerine ı;e· 
Hibeye girdim. Kıılffbe sahibi, kadın tiren dal gıbl ince bu· kız vardı. 111" 
ırklarına has şen biı• pervasızlıkla tıyarlann ltaş ve söz işareUcriJlt 
bizi karşıladı. Cezve.sini mangala rağmen 0 yaptığını bana anlattı: 
sUrdUkten sonra ltendlsini tnnıttı: j _ nır sencdır sıtmalıyım. pllJI° 

- Ethem dedenin altmış senelik yanın kıninini ıı.ldım. Kc.5mcdı. G~ 
tUrbedanyım. Geçen sene mUzed<'.tı çm hafla buradan bir avuç toprıl 
geldiler. Bnna maaş bağlıyacaklardı. ııldını. su ile içtim. sıtmam lte!1il.t 
İnşallah iyi haberler getirdiniz! Ben de bugUn Ethem dedeye nııı 

TeısndUf beni mevzuun tam ıçıne getırdım. Horozu da. kurb:ın cttıl11 
almıştı. ~ulağrmı verdim ağaçların * 
altından ürkek bir ses geliyordu: Yerler, taşlar kalın bır muırı l 

- Kızını Nebile biraz yUksek sliy- bakasile knpla~tı. Dört l'3şlı 1\ 

le!... ğaç iştihalı köklerilc burndald tıı.f 
Bu sesin; sııhncdeki artisti dillen- lıırı tahta .wıırtıarına almış gıbl) 

diren süflör itinasile tekrarlandığı- diler. 
m duydum: pt •· :Mezaı·laı ın UsUcrinde sırtı an ef 

- Kızım biraz daha ytiksek söy- çelerllc açılmış gibi derin de1•1'1 ııı 
le! Himmeti hazrr olsun yliksck ses- goze çarpıyordu. Öyll' :ı:annedıyorll, 
ten hoşlanırmış. iti y:ıtanların kemikleri b:tc ço1<V, 

Ellerini göğstinUn ilstUnc bağlı- lllç olarak içtlınistir. MFZl\1.:' te~ıst'. 
• fi 

yan genç kız istenilen şeyi tekrar- nın ldtabolorinc ada.k.,;ılar taı-s 
lıyordıı. Ben de not ettim: dan filk srlt yağlı boyJ. çekil111ışt • 

t:tJıcm dede Ethem dede Sızan mumların sildl~i yazıları ~· 
Gömleği keten dede tı l'JY'4 tabakaları bllF\ktU:ı olı 
Eğer nıuradnm n•rlrsen mıız J>lr hr.le geUrmic;•ir. Sehel" ~~ 
Sana b i r göbek a tam dede nımdllll ald~rm 'bir brçaJ<lll 

\'C heyecansız yaşamıştı. Fakat son
ra geri kaldığı .mcthnlcyi bir anda 
aşınnlt istiyormuş ı;ibl yine ona yar
dım etmiş serpilmiş gUzelleşmlştl. 

Tarık Şevkiyeyi bıraz da h:ı.yvani 

bir iştiha ile se,·lyordu. Dolgun kal
çaları, muzun kameti ,.e UzUm ka
der siyah gözlcrile çevrelenmiş gU
lcr yUzU ilk nazarda dn. derin ve in· 
ec tetkikde de bu sevgiye hak kn
umdıracak hususiyetleri idi. Ona 
bazan goz!Uk oyunu yapnr, gbzlük 
camlarını parlıynn bir ayna şeklin
de maskeledikten sonra, rahat. ra
hat ve uzun uzun Şevkiyeyi sUzerdl. 
Bu oyunu o kadar maharetle yapar
dı ki kimse onun aynalaşmış göz
!Ukler altında nereye \'e kime bak
tığını anlıyamazdı. 

Dlşlerlnl sıkn. sıka hain dedl. Snh
tckdr, gönill hırsızı hain!... Şimdi 

artık o intikam arzulnrıle yaıuı.n a
levden bir kadın olmuştu. GönlUnU 
esir ettikten .sonra esir etmenin sır 
rını öğ'l'enmişti .. Etrafında pervane 
olan genç gön\illcrl sırçadan bir bar 
dak gibi yere atıyor kırıyor ve kırıl 
mış gönilll<'rln hazin manzarasına 

vııllş1 bir zevkle bakarak .• - Oh di
yordu şimdi biraz dahn. rahatım .. 

rak ilk hatasını tamir etnıis oldu. na ilk golü kazand ı rdı. F u tbol Federas) onu veya 
Bu gol Ankaralıları dii h n ziya. Bu gol Hathiyelileri daha Zİ• Yüksek Hakem kıoımitcsi bu h a-

de canlandırdı. Bilhassa merkez yade canlandırdı. Ve üstüete bir kemlere bir lisans vermiş midir 
muav.inlerj güzel idarcsile nazarı kaç hücum da yaptılar. Fakat ka. ki, onun geri alıntmasını isti.yor. 

-Ccnçxaam bu manzumcnı&ı şey- mirlcrle ta~ları kazıdım. t;zun tıı 
lcrl nunldandıklan senra yere eğil- üstünde ı;u kitabeyi heceledıın: J 

dl. Mezar taşlarının arasındaki de- cBunda şehit olan Abdullah J'~ 
lığc elini daldırdı. Çıknrdığı bir a- ruhu içln fatiha> .dl 
vu!{ toprağı ipek mendiline koydu Altında sene rakkamlnn """ 
ve koynuna yerleştirdi. Adak mera- Paltat bütün itinanın rağmrJ'I sed 
simi bitmişti. Açık tUrbenln ic;ine ıeıini çıkıı.rnmadım. lkinel taŞf> ıı • 
başka bir grup girdi. Bir kadın eğ- «Merhum ve mağfur Refik ~ıı 
rilmlş mezar taşının önlirıc geçti. Abdi Paşa ruhu için fatiha> ) 11 
Kollurmı yukarıya kaldırdı. Baş par idi. Bunun dıı. t.ııriltt okunırııı& dt" 

Fakat, bu gizli komedya çok de-

Zavallı Şevkiye, blitUn bu kin ve 
intikam arzularının sevgiden doğ
duğunu çünkU o: ilk aşkını ve Ta
rık'ı Mld hem de en çılgınca bir ar
zu ile sevdiğini biliyormuş gibi ken
dini aldıı.tıyordu ... Hayat aldatmak 
olduğu kadar aldanmıı.k demek de 
değil mldlr? .. 

'1~ )lalıınut Attlliı. A YKl'T 

DOKTOR 
DİYOR Ki 

Banyosu 

._ le önünde bir türlü müessir ola· Anlaşılıyor ki, ıher şeyde olduğu 
dik~ati celbediyordu. Bir nücum- • l rd s·· .. d 
da lstanbuls?.or mudafoasının ha. m1J or a ı. utun ıgayretlerine gibi Yüksek Hake.m komitesi c 
talı bir hareketi bir penaltıya ee- ragmen gol kaydına muvaffak o- ne yaptığını bilmiyor ve kimse
bebiyet verdi. Fakat bu fm~tı; lamndılar. Dev.re de 1 • O Be- nin kimseden habcri yok. 

kalecinin eline vc~mek sur.:tıle , , " 

:~~~ı:;:i1;~::.,~;.t:i.d-:;::::. ~: Bugün SU M ER Sinemasında 
istifade edemediler. Devre sonla_ GörUlmem~ bir muvaffakıyetle ~<tsterrtmekte olan 
rına doğru bir gol daha kayde- DOUGJ,A S FAİRBA.'\K Jr. ve B~ll Rathboue'nnıı 
den lstanbulsporlulıır devreyı 2-0 Harlkul4.dc bir tarzda yarattıkları 
galip bitirdiler. 

İs tan bulsporlular .ikinci deVTe
de yine Tankı merkez muavine 
ald1lar ve bu suretle birinci dev
rede yaptr1darı hatayı tashih et
miş oldular. 

Birbirini takip eden ıhücum
fardan birisi güzel bir golle neti
s.clendi. V c 3 _ O vaziyete geç-
tiler. 

Bundan sonra daha ziyade 
canlanan Ankaralılar bir gol ka
zandılar. Bunu İstnnbul~orun 

BATMAYAN GüNES 
Emsalsiz, kU\"\"CUi "'e hareketli filminde: Çöl hayduUanrun esraı·mı ... 
Fenalık şeytanlarına. kar~ mUcadeleyl .... Ve vazifenin aşktan dalın. 

kU\·vetll olduğunu görüııtız ... Bugün sn.at 11 de tenzilitlı matine. 

MELVYN DOUGLAS 

t y d'" d"' ·· 1 ta ki tt' Anasından yeni doğmuş blr çocu- kolayca yerl~lp lireycceklerl pek t;'P ıgı 0
{ uncud C_? A k e I ı. 

ğuıı ne büyük bir dikkat , ·e lbttına-ı tııblidir. no mik roplar türlü t li rlü ~ e~kr~ s?n a1r1ın~ . dogru l arz,ı· 
nı:ı ihtiyacı oldn j':unu t akdir cder .. t- h.'\stıılıklara kııpı aı:ablllrler. nu- ar 

1 ıncbı go erılı / Y~Pt ar.b t 

Çocukların N\ikto ,.e neşe saç.arak gUzel I.OU1 E l'LArr ile beraber yarattığı 
, e r olis llaflycsl rolfüıde oynad1'-ı 

ASRI BiR ADAM nl·ı. ıı aklkatcıı dıinva~·ıı ' eni gt>lmi has :ı dt>rllcrl 'e ,·ücutları !:Ok maç ta l ~.suret e. 1- d'stan u • 
· · " • ~orun nm netıce en L 

olan bu mlnlnıl nl ,·lirudiin ,;ağlaın körı~ olan ııılnlnıim ~anuların de- . o·· le '.;_ 1 1 ı h" 
\ e sıhhatli lil r 1;urctte ya.o:ıı)ıp hüyü- rı .. ı bam'<>!nı:t kaldığı "<' mıkrop ara .. b . d l M l 

. 1 1 un stanuu spor u ar ıç te 
• ~ " .. .. ıyı ır oyun oynama ı ar. aa -

mest lç'in ne kadar !:Ok it ina eılllse ~·u,·a oldugu ılıı.,uuulccrk olursa on- f b' k )"b. . d ~ d 
filmimle, nihayet kendini aı:kın ağlarına Imı>tırı:yor. Bu ',ô&,ırtıcı mmı 

' lııe azdı r. 
· ÇO('u{:ıı ilk yapılacak llıtlıııam, o-
nun çok nazik \C hassas olan " ücu
cll\nli ga) r.t t emiz tutınııkttr. B u ta
ze '-arlık mlkropla.n n ı;e ha~talıkla
rın hlicwnundan ancak bu su retle 
ınUe .. ır bir urette korunmu..' olur. 

Onun içindir k'I, çocuk cloğar do~-
maz ilk ) apılacak ı, onu bıınyo~ıı. 

,.okJnnkhr. Su ' e t emizlik onun ta
u derisine temas ett ikçe kanın "il
cutte kola )·ca dolaşmasına yardnn e
der. Ru tın) ede !:OCUğun bütün hüc
releri ıl ııha kolıı31ıkla ' c daha mü
kemmel olnrak beslenir. Ç-oı·uk gün. 
den güııc serpilip kuv-ntıf'ni r. ~ık 
ık , 'C ı~ i bi r şckl ldr. banyo edilen 

çocuklar çok sıhhatli olar.ık hliyür-

ler. 
Ç(l('ukları kiitük yaştan 111baren 

ban3olura alıştırmak ı:-(ık iyi hlr ı,. 
tir. Kilçiik )aşta banyoya alışmıyan 
rcwuklıı r, bliyiiylince ı;uıla n \"C t c
nt1ıl lktt>n korkarla r. nıı tesi rle ba n
yo ~na.sındıı bağırır, ağlar, huyı;uz-

Juk ederler. 
Temiz olnuyan insanların deri i 

Uzerlnde toplanan kirler. döküntulcr 
\C ifraz artıkları içinde mikropların 

!arın ınanı:ı: kal~akları telıl ike,·i Ja- ~se ır aç ga 1 1!etın ogur u-
gu lüzum.suı; emnıyct ve gurur ' SARAY Sinemasında :rıkile a nlamak nıiimkün olur. 

·~i banyo e<lllnıl-: hlr roeuk iyi 
meme alır. i yi uyur. Böyle !;OCUklar 
hiçbir zaman ağlamaz \e JıuysuzJuk 
ctmeı:l t:r. De .. ııerl dalma temiz ol-
dıığu l~ln koltuklannda, kasıkların

da, bncakları ara ında. pişikler "e 
yıırnlar hasıl olınıu·-

Hulfı!iia banyola r k üçük çocukların 
sıhhat ,.e hııyatı l~in pek faydalı , .e 
'=°k lii7.umludur. 

D . XURt E RGE::\"E 

Ondüle Makinelerinin 
Kontrolü 

gÖL.c çarpıyordu. Siyah ısarıhların 
futbolda gururun ne fena netice
ler tevlit ettiğini hatırlamaları la
zımdır. Bilhassa böyle genç bir 
ta'kım için çok fena neticeler \'e· 

Gidiniz, görlinüz. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. 

Son 5 senenin .,n muazzam filmini gönniyenlere fırsat: T ÜRKÇE ı;özlü , .e )TEK~1KOLOR) tabii rcnkll 

NAMUS BORCU 
(KAHRAlt1tAN FEDA/) 

Y 
' 

• p E K SİNEMASINDA büyük a n iZ 1 muvaffakiyetıe gösterilmektedir. 
Filmin uzıınlu~ıı dolayısilc seanslar 1111at 11,15 (tenzllMlı) l,15 - 4 - 6.15 ve 8,50 de 

,-------------------·---------------, Bugün T A K S İ M Sinemasında 
Şimdiye kado.r görUlen 
filmlerle mukayeı5c edi
lemiyecck kadar heye
canlı ve meraklı bir fılm ASI KAZAK TÜRKÇE 

SÖZLÜ 

Belediye tarnfı.vdan teftiş et
tirilmekte olan ondüle ve perme. 
nant makinelerinden ekserisinin 
bozuk ve saçları kavuncak ka
dar zararlı olduk~arı görülmüş ve 
bu gLbi makinde.rin müh ürlen
mek suretile lkullamlmalarının ö
nüne g"çilmiştir. Bu arada tesadüf 
.olunan yerli malı makinelerin de 

1 

kullanılamıyacak lbir şekilde ol-
duğu ve bilh assa bir çok noksan. YUz binlerce askerin iştira kile ve mllyonlıır sarfile çevrilen muazzam tarihi film 

ları bulunduğu görülmüştÜr. ••••••••••••••• Buı;Un saat 11 de tenzilıl.Uı matine •••••••••••••• .. 

maltln.rmm arasından .sesler çı- halde idi. üçUncU taşın ust\lJl 
kara çıkara ve kamile boşluğu yazıyı noksansız okudum. ( 
burgulaya bıırgı.ılaya göbek atmaya <Tamir olurken çı:kan şehiuer ti 
başladı. İhtfyıı.r bir kadın onu ida· huna fo.tıhe. 1158> Ben tki cvelıd 
re ediyordu: larm tarihlerim 857 glbı oı.ud~ 

- Kızım tam yedi oldu mu. Ol- Burada yatanların 1stanbulıı g.Jıt 
madıysa bir daha nt!.. şehit düşen Türkler 01dulclllr 

6 
Kız: şUphc yoktur. Fatihin TopknP1 

9 
- Anneciğim bilmem şaşırdım rayında. bulunan Arapça vıı.Jcfı)'C 

mı? Diyordu. Yedi gobek daha at- de bu semte «Top yıkığı> dC11~çV 
tı. Sonrıı. çantasından çıkardığı iki Ejder ağızlı TUrk toplarm~n ol-' 
mumu yaktı. Taşla,rın UstUno diktl. ğt gediklerden girerken şehıt fi 
İhtiyar kadın mıı.ntosunun altından tar buraya gömUlmUşlerdi. ı.bd1 

tilt 
çıknrdığl bir çil horozu oradan ge- şanın kim olduğunu tes1>ıt td~til ı 
çen bir erkeğe boğazlatlt. Boş on dim. Bugün meçhul asker dediı;t ,. 
dakikada böylece birkaç nezir ya.- eski mını kahramanlara hUrırıe r111' 
pılnıış ve birkaç adak yerhıe geti- dilırkcn onların hatıraları uıt jf 
rllmlştl. velUiğın penbe tUIU örtuımuştU;,~ 

ı.~otograCçı pencereden bUtlln bu te burada yatanlar da bize 13 şr 
hareketleri filine nldı. açan bUyUk Türklerden bir1'1l~ ııt 

Eski türbedar Seher Hanım yapı- hittlr. Cahil kadın muhayyeıcle ~ıı' 
lnnlan bana anlattı: mtllt kııhramaru C3atirt birer ~çılı' 

- Buradaki Ethem babanın tUr· gibi görmeye ıı.Iışmışlar.. ı.dn 1 

besidir. Bn.z.ılaı·ı Fethi Abdullah Pa- rın yaptıkları maskaralıklar tı 
şa tUrbcsl de derler. Bu türbenin TUrk Oltilerine karşı kUstaJlÇ:l ııf 
toprağl sıtmaya birebirdir. Buradan harekettir. O vakit polis. tsri1'1 tl1 
alman toprak suda ezilir yedi sabah lnrı tahrip edenlere ve TUrlt ışert 
aç kıı.rnına içilir, en inatçı sıtmayı terine karşı htirmetslzllk g5S 
bUo şıp diye keser. Kısmeti çıkını- lere karşı harekete gcçmi)'O~~ı'ı 
yan kızln.nn, çocuğu olmıyan kadın- İbrahim llakkı J<O• 
ların da muratlarını tez verir. Hhn- 1'0ıcJ' 
mctl hazır olsun dede pek kanaat- (1) tstanbulda mUthiş bir ı;11rı 
kArdır. Muratlarına erenlerden yal- salgını olmuştu. Bu kapıdan ıtl.,~ 
nı.z yedi go"bek ister. Ama bazıları birkaç bin tabut çıkıyordU· zatı et ( 
mum getirirler, horoz da kurban c- padişahı bu ölUm kapısına .ı!n orı 
derler. derek demirlerle ördürmnştU· d 

B•-- k pısı> u.u. ev\'el göbek atan kadın r;e- tçin adına dAnctlemc 8 

çen hafta gelmişti. .Muradı olmuş ıer. 

-1'' 
Gllnlerdenberi LA LE salonlarından lstanbulun dört bucağttl" eısı· 
scden çılgın kahkahaları duydunuz mu? Heyecandan nef~Jerl it "ııt 
lenlerl görcIUnUz mU? BUtUn l:stanbulu yerinden oynatan 2 şal15e: 

filmden hazırla.nan bu zengin programı .\!ayet görmiyenler 1<9ld
1 

Bugün L A L E ' ye Koşu~ )\ 
1 inci film: T Ü R K Ç g 2 inci film: F R A N S l z 

HERK·u·l CASUSLAR 
O i YAR iN DA 

ıın · 
Kahkaha rekorunu kıran .• Neşe Her da.kıka kalbe heye<: ·nılll 
fırtıııalnn koparan ... Senenin en Ruha ı..-orku katan nıe,-sı 
gUzcl !ılmt. büyUk avantUril· 15 tt 
Seanslar: 1 • S,30 - 6,30 ve 9,45 te Seanslar: 11 • 2,15 - 5 ,.c 

8
• 

Bugün sa.at 11 de tenzi!Mlı matine 
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LENLER: !GELENLER: 

.. rı.~e.rnleketimizde 1-ıamiyetile ve Nafıa Vekılimiz Alı Fuat Ce
Ut v tütüncülüğünün inkişafında besoy dün sabah Ankaradan şeh. 
aptıgı büyük hizmetlerle tanın· rimize gelmişlerdir. Vekil, muh
~1~ olan Katin"7ade SabJ'i Candır telif nafıa isleri iizerinde tetk.ik-
>ı!lJ· .... - • • 
... tıs ve F eriköy kabristanına !erde bulunacaktır. 
•
0 1ll"iihnü .. tür. * Ankara Ziraat Bankası mat. 
•aası ba .. t . . . M af Ö emure tıp rnuavını ı us-
~ b . ikalan Ankarada ölmüş, 
~-ı e~deki Yeni mezarlığa gö
u ınu tür. 

VLtNENLER: 

i v 1 al Uggevneral H. . UJuğun ikızı 
eke u.~ug ile tay'Yare inşaatı yük
vı ıınühendislerinden Fuat Uluğ 
Cnmişlcrdir. 

. ~ Eski Hazineihassa rnümey
? erinden rahmetlı Saltıhatti
.~ ltızı Necmıiye Okurla şehrimi.ı: 
~~car~arından Mehmet Mersinli. 
Vic <>gl~ Ahmet Hayati Mersinli 

llın1§lcrd ir. 

Türk Matbuatına Mensup 

Bayanlan Davet 

Türk Basın Birliği lstanbul 
Mınta'kasından: 

Milli müdafaa işlerinde Türk 
kadınının kendine düşen vazife· 
!eri almak üzere ba !ayan teşeb· 
büse iltihak ~okillerini konuşmak 
üzere Birlikte aza olsun olmasın 
gazete ve mecmualarda yazı ya· 
zan veya 'krtap neşreden veya 
gazete ve mecmua idarelerinde 
herhangi bir vazifesi olan bütün 
bayanların nisanın 29 uncu salı 
günü saat 1 7 de Türk Basın Bir
liğinin Beyoğlunda Llı.le sineması 
karşısındaki merkezine gelmeleri 
rica olunur. 

Milli Şef'in Fotoğraf lan 
i.i A~ara, 26 (A.A.) - Bu· ı bütün milletçe Milli Şefe karşı 
a~ ~~'huriyet Halk Partisi An. duyulan içten ve sarsılmaz sevgi 
irJ vı~rctı idare heyeti mcrke· ı hislerine tercüman olmuştur. 
a c vılayet idare heyeti, Anka- Ankara, 26 (A.A.) - Bu
a2:~erk~ ve Çankaya ve diğer gün aldığı~ız tdgraflar, Milli 
ey 11 ~r•a. oner!kez nah"ye jdare Şef l:mıet lnönü'nün imı:alarile 
d,. ctıcrinin ve Halkevl relsi ve hediye c.bt~kleri fotoğrafl~nn 

.. re h . 1 • . k"I ap I eyetı aza arının ı~tıra ·ı e Tosya, Sungurlu, Boğazköy ls-
ııö 

1

.~n .. hır toplantıda ı\'J;Jli Şef parta, Giresun ve Sorgun c'_ H. 
is nunun imznlarile hediye ct-

ct .oldukları fotoğrafileri vila- ~artisi vilayet ve kaza merkezle· 
cf ıdarc heyeti merkezinde şe- rılc Halkevlerj ve Odaları şeref 
İi tncvkiinc konulmuştur. Bu me-.,;kilerine merasimle talik edi.1-

1)' naııcl>etle yapılan ve Cümhu- diği bild'iriımekte ve bu vesile ile 
CrıctA Halık Partisi m~fettişlerin· ha~kıırnızın l\Iilli Şefe karşı sarsıl
a h ntasya mebusu Esad Urasın maz bağlılık ve sevgi duygulan· 

'>- ulunduğu törende Parti vj.

1 

nın bir defa daha içten tezahü
a~: idare heyeti reisi ibrahim ratla izhar ed:J,fliği kaydolunmak. 

Ayaşlı söylediği nutukıtn tadır. 

ahkumiyetSic]leriT anzimEdilecek 
e~kara, 26 (Telefonla) - Adliye fişler tanzim edilerek ve mli~rimle
lh~etl, Yaptığı tetkikat sonunda rln cezaları gördlikten sonra ıslahı 
it tıınıyet sicillerinin muntazam hal edip etmedikleri hakkında ko
t~rettc tutulmadığını gönnUş, !ayca malüma.t sahibi olmak imkllnı 
ltı- L5Jıy<'n eşhasın yeni cUrilm- elde edilebilecektir. Diğer taraftan, 
~ 1tı~lc<1ıkıcrl zaman sabıkaların tah bu mahkfimiyet sicilleri sayesinde 
l:ııq C.:<>k mUş'kUl, bazı ahvalde de eUrUmlerln tekerrüründe cUrUm ış
tır tısız olduğu kanaatine varmış- li)•enlere daha şiddetli cezalar verile. 
b'l' l?u suretle A\-rupat bir tarzda. bllcccği ı:lbi bu kabil r;;ahısların iş
bab ll'ıatt'kumun M<'lll tutulması es- leôtkleri cUrUmlcre göre ıalahhane· 
ba~ dUşiintllmU . ve ara.ytrrmnlara l 1cre scvkı de. kabı! olacaktır. Haber 
cıııll'nıtştır. Tetkıl'1er sona erince I aldığrmıza göre, .Adlıye Vekaleti, 

tag Ye Vckaletı bütçesine yeni bir diğer taraftan pek mahdut olan za
it~ il:hc lttıı ılmcl< surctilc mnh- bıt katibi kadrosunu da genişletmek 
Q~ar SJCJll tutulacıık ve kilçUk, istemektedir. Ayni zaınnnda zabıt 
iıı k h!.'r n<'vi cUrUm ı~ıtyen eşhas kiıtıplerinin lcr.fihl de düfUnUlmekte. 

tnurussa1 ltUnycleıi ihtıvn. eden 1 dır. 

Ankarada 

l\'iilli Küme Maçları 
Altınordu: 3 Demirspor : 5 

Gençlerbirliği : 3 - A l t ay : 1 
.\ıııt 

lt'IYts ara, 26 (A.A.) - BugUn 19 l ne biten bu karşılaşmada her iki ta-
ı~ t ııtadında milli ktlme maçları- krrn da seyircileri tatmin eder bir o· 
't A l!kişehır Demlrspor - Altınordu yun çıknrmağa muvaffak olamamış. 
!atı ~tay Gençlerbirllğl ltarşıloşma- tır. 

lı1t e d<'vanı edilmiştir. k M l 
lııı(ll"<I karşılaşma Demlrsporlo. - .Al- Bugün Ü aç ar 
'Pol'\ı u lirasında yapılmış ve Demir- . , 
'llı, 11 ~ • 3 galıbıyetl ile neticelen- Bugün de Şeref stadında. mıllı 

lir. küme maçlarına devam edılecek 
1 lllliııcı h ft 

3 
OD . ve :Vlası'ke!por B~ikta~la, Harbi-

tlıı a ayını - emırspor ı -. k ı 
•-ı..ne 'bite b k 1 d E ki 1 y~ de Jstanbulsporla ·ar~ı aşa-
n'<ll'J n u arşı aşma a s • k 
" ler • ca ·tır 
~ ıruı rakıplerınden daha enerjik · ··n<J 
c: cl bir oyun çıkarmışlardır. Diğer taraftan Kadıköyu e 

)''ı:.~1~rbirllği ile Altay arasında. sabah saat 10,30 dıın itibaren 
a. : 11 ikinci macı Gençlerblrllğl Galatasaray • Beykozla, Fener-

l 111 ka~nmıştır. bahçe de Pera ile oynayacaklar· 
~vre ı - O ç;cnçlerln lehi- dır. 

Cebgliftan k 
~\'ttt • (Btu:ı 1 lndde) * 

edılmcktedir. 
t. tel> .,r 
~ıitlc/litarrk, 26 (A.A.) - .~· 
r 1adt' ın muavini B. Hcss ın 
1r~aı1de gelerek Alman motörlü 

lt . 
11\ 1 1nın 5erbestçe geçmesi 

lıı lı i>anyadan talepte bulundu. 
~-~lll~~\:ındaki şayiafar bir ç?k 

t:ıı ,.. ere yol nçımışsa da denız· 
tı,lllı. c_ karadal\ bir hücumu kar· 
~tılt 8&a hazır bulunan Cebeli· 
't\~c~'-'ri makamlarını endişeye 
?ıtııdi(j Ctniştir. Bir çok siviller 
~tdir i Ccbclitarık'ı terketmiş. 
h·tıra~ ehlike daha ziyade yak
h '~ı askeri makamlar başlıca 
~~1 tah. erbabı miistesna bütün 

lı.}e edeceklerdir. 
}:'-o--

~ 'v Jı•rısa ve de Gaulle 
t ·: f:- Y, 26 (A.A.) - D.N. 
~ti, tansız Mü ternlc'kc Neza-
t~ r:cıaret erkanından 4 yük
~lfıt ":nuru. General de Gaulle 
ti~1 ı>r~a.ganda yaptığından 

azletmiıttir. 

Uc Kaf all Yılan 
' (Ba,ı: t Jn<"lde} / = / 

sevelt bu gibilorin istiklal harbi· 
nin cüç kafalı yılan> lan olduğu. 
nu ve beynelmilel vaziyet hak· 
kındaki görüşlerj nazarı itibara 
alınarak Lindıberg" e Amerikan 

ordusunda faal bir hizmet veril· 
mediğini ili.ve etımiştir. 

Üç kafalı yılan Amer.ikanın en 
zehirli yılanıdır. Amerika istik

lal mücadelesi yapılırken bu isim, 

ne lngilizlere ne de Jngilizlere is
yan edenlere iltihak etmiyerek bi. 

taraf kalanlara verilmi§ti. 

* Amerika Yu&"o sla v Hükümetini 
Tanıyor 

Vaşington, 26 (A.A.) - Hariciye 

Nazırı Cordell Hull, Amerikanın 

mUltccl ve meşru Yugosln.v hDkOme

tinl \'e bu hükfımetln Vaşington el· 
çisi Fotiç"i tanımakta. devam edece

tfni söylemiştir. 

Amerikalıların 
Yüzde 83 ü 

(S,..ı l incide) *=* 
anket 10 nisan ile 20 nisan a. 
rasında yap ı lmıştır. Şllrası dik 
kate şııyandır ki, ayııi mesele 
hakkında beş ay evvel yapılan 
diğer bir ankette reye iştirak e-l 
denlerin ancak ylizde 59 u bu 
fikirde bu luıı ımıstll. 

Roosevelt 1fn İzahatı 

Dük d'Aosta 
İngiliz Teklif !erini 
A.'man Tazy ikile 

Reddetmiş 
Kahire, 26 (A.A.) - tyl haber- n-

Va~ingl'on, 26 (A.A.) - B. lan mahfillerdeki kanaate göre Al· 
Roosevelt, dünkü gazeteciler top. manlorın tazyiki neticesindedir ki, 
lantısında. bey~natta bulun~ra~ dlik d Aostn İngiliz tekliflerini r<'d· 
vapur kafılelerıne harp gemJerı_ detmlstl A i hflll .. bu · f k . · ·ı d · . ~ r. yn ma ere gore 
nln re a ·atı sıs~emı e, • evrıye 818" rcd cevabı üzerine yüzlerce İtalyan 
temi arasındakı farka ışaret ede-, kadın ve ç ,.,, h t t hlikc-
rek demistir ki: ocu~ .. nun aya 1 e 

V• k f·t J • f ye maruzdur. ÇUnkU harp eden ln-
k «-. apur j 1 e er~ne l re b~· gillzlerin 1Sivil halkı himaye için bir 

at. tıcaret vapur arını op u ır kısım kuv\'et ayıımaları mtimktln 
halde ve düııman tecavüzünden 

• k değildir. Maamafih civaı· mıntakalar 
koruyarak sev'ketme deı-.nektir, 
Devriye sistemi jııe vapurların dan g-elen bir çok sivil Adlsababaya 

&evkedllmiştir. Habeşlerin İtalyan 
geçecekleri garp yarım küresi su. 
larında mütecaviz gemiler bulu- zulmünden intikam almağa teşeb· 

blis ettikleri hakkında bir ala.met 
nup bulunmadığını tayin İçin kul. 
!anılan usul demektir.:ı> 

Roosevelt Yunanistanın 
Atisinden E m in 

Va~ington, 26 (A.A.) - B. 
Roosevelt Beyaz sarayda kendi
sini ziyarete gelen Amerikadaki 
Ahefa cemiyeti azasına şunlan 

yoksa da yerli kıtaata mensup ba
zı kaçaklar çapulcu çeteleri teşkil 

etmişlerdir. 

Dessie'de 
söylemiştir: (B~ı l incitlc) + 

«- Harbin bugünkü safhası· tedir. Cenupta şehre hakim olan 
nın muvaickat neticeleri ne olur· mevzilere yeni bir giriş yapılmı;ı. 
sa olsun Yunan mi:lletinin istik· tır. Çok büyük bir Habeş vatan· 
lalini ve arazi bütünlüğünü istir- perver kuvveti şimdi bu mınta· 
dat ederek muzaffer olacağına kada 1.nparatorluk kuvvetlerilc 
eminim. Bu y.üksek gaye uğrun- işbirliği ctmekıtedir. 
da Yunanistan Amerikanın dosı • 24 nisan tarihinde. Suıdan mü. 
!uğuna ve yardımına güvenebilir. dafaa kttalarına mensup tkuvvet
Biz, tecavüz karı:ısında hürriyet- !er Mota ka}e:;ini zaptet.mişlerdir. 
!erini müdafaa eden milletlere 1 2 ltalyan zabiti ve yüzlerce müs
mümkün olan bütün maddi yar· temleke askeri esir alınmıştır. 2 
dımı yapmağa karar vermiş bu- top ve çok miktarda harp malze-
lunuyoruz.» mesi iğtinam edilmiştir. 

Groen)and' m V aziyeti Da'ha cenupta bütün mıntaka· 
Va§lngton, 26 (A.A.) - B. !arda hardkat memnuniyet verici 

Roosevelt gazeteciler toplantısın. bir tarı:da. inkşaf etmektedir. 
da yaptığı beyanatta Birleıı"k A- D essie Önlerinde 
merikanın bugün ticaret gemi ka- Kahire, 26 (A.A.) _Cenubi 

~=~~~\:~ ~~f:~;;f:.~~i ~~~~:: Afrika kıtaları şimdi Dessie"nin 
velt kafilelC'r hakkındaki noktai bir kaç kilometre uzağında bulu. 
nazarını izah edecek ttefsirlerde nuyorlar. Dessie. Dük d'Aosıt 
b ulunmaktan imtina etmiş fakat ordusunun toplandığı son noktıı 
bir buçuk senedenberi bitaraflığı olup Adisababa'nın 22S kilomet-

re şil.nali şarkiainde kaindir. Ce
korumağa memur devriye gemi· nubi Afrika kıtaları çarşamh<ı 
[erinin Atlantik eahilleTinden 
ı 000 mil mesafeye kadar hare- günü şehrin dış müdafaa hattını 

satmış bulunuyordu. 
ketlerde bulunduğunu söylemiş· Lon.clra, 26 (A.A.) _ Reuter 

tir. ajansının Habeşistandaki Cenubi 
B. Roosevelt bir gazetecinin Afrika. kuvvetleri nezdinde bu

suallerine verdiği cevapta devri- lunan muhabiııinin bildirdiğine 
ye harCketlerinın denizlerde garp ~öre, Des!İe muharebesinde 200 
yarı küresinin müdafaası icap et· ltalyan ötmü~tür. Takrıben 560 
terd iii niıbette uzaıklara götürü- Afrikalı da esir edilmiştir. Diğer 
leceğini söylemiş ve devriyenin 300 · · d 1 ek ·· ol
bir kafi1e 6istemi olmadığını d v esıı.ın d·İ· gem · uzere 
-ehemmiyetle kaydctmiş.'tir. ugu zan~ ı ıy;~. f 

B. Roosevelt Groenland' ın kıs. K h. a2v6a (A Aıye) 1 O t • 
"h k 1 . f a ıre, .• . - r n men mı ver ·uvvet erı tara ın· 1- ·ı· . 

d . 1 d'l . 1 b·ı v• . !şark ngı iL hava kuvvetlen k<v an ı~ga e ı mış o a ı ecegını ve • h bl•v · 
f b 

.ı.. i.h 1• rarga ının te ıgı: 
ak.at u nususıta sar ma umatı L.b d 24 25 · · 
1 d v b')d" · t. ı. ya a, - nısan gece:H 

o ma ıgını l ırmış ır. s· . 'dd ı· b" k d h 
B · ı· B · · K I 1 mgazıye şı et ı ır a ııı a ıı 

u ısga ın eşıncı o aza an 1 I M d" k .. . 
f d, 1 b"l v · yapı mıstır. •ı en ıre uzerıne 

tara ın an yapı lmıs ela ı ecegJ t · • b 1 k d d"lm" 
ımütalaasına B. R~sevelt «ha- bam b ısla ebt .er ayl e 1 ış ve 

d · ·ı· · om a ar ır pc'tro gcmio!.İnin, 
yır» emı~ ve şunu ı ave etmııı· b" . b" 
tir: ır tıcaret vapurunun Ye ır ro· 

rn.orkörün hemen yanıbaş:nn dü~
«- Bitleşiık Amerika Groen· müşlerdir. A&eri binaların ya

land" ın her türlü işgaloine man~ ol. 
mak için tedbirler almaktadır. kınında yanğınlar çıkmıştır. Dö-

l nü~e ta.)ıyarelerimiz Bingaziden 
Başkaca bir tecavüz hareketi o • 30 kilometre kadar uzakta bulu
mıyacağını ümit e<lerim.» 

B. Roosevelt Mühim Bir n11.n Elnrgut cı1varında bir düş-
Nutuk Verecek anan kafilesini borrJbalamışlar ve 

mitralyöz ateşine tutmuşlardır. 
Londra, 26 (A.A.) - Times Bütün bombalar düşman araba-

gazetesi m uhabiri bil'diriyor: 1 
arının arasına düşmüş, iki büyük 

Vasingtonda kuvvetle zanne· 
infilak o~mu.ş ve dört büyük yan. 

dildiğine göre B. Roosevelt ma· ı_ 
gın çıkmıştır. Keza AKroma ve 

yıs bi·dayetin.de bir nutuk frad Derne civarında düı;ıman motör· 
ederc'k gazeteciler toplantılarında lü nakliye ,vasıtalarına da taarruz 
yapabileceğinden daha büyii'k bir edilmiştir~ 
VUluh ve kuvvetle diişüncelerini l l~bc İ~tanda. av tayyaı el eri· 
izah edecektir. 

Amerikadaki Beya~ 
na tın Tefsirleri 

Londra, 26 (A.A.) - Ame· 
rikanın bitaraflrk dewiye gemile. 
rinin garp nısıf küresinin müda
faası nekadar icap ettirirse At· 
lantı~kte o kadar uzaklara gönde
rileceğine dair B. Roosevelt ta· 
rafından yapılan b eyanata Lon· 
dra basını b irinci derecede ehem. 
m iyeti haiz hir haber nazarile 
bakmaktadır. Londra basını ayni 
zamanda İngiltereye gi.decek 
harp malzemesinin Atlantiktc 
batmasına Birleşik Amerikanın 
müsaade e<lemiyeceğine dair A· 
merika H ariciye Nazırı B. 1 f ull 
rle Bahriye Nazırı Knox'un be
yanatmı d a telbarüz ettirmekte
d ir. İngiliz gazetelerin e göre, eğer 
mihver bu harpten muzaffer çı
karsa Amerikalıları nasıl bir teh 
ükenin tehdit e<leceğin.i Amerı
kalıların şimdi her zamandan zi
yade idrak etmeğe başladıkları
na meikur beyanat bir delildir. 

Daily Telcgraph di:>-or ki: 
Cemıi kafilelerini hiınoye et

mek İngiliz donanmasına teret
tüp etmekte devam edecektir. 
Maamafih B. R oosevelt"in beya
natı çok mühimdir ve B. Hull ile 
B. Knox'un şiddetli ve açık be
yanatından derhal sonra yapıl
mı~tır. Amerika milletine hitab 
eden bu beyanatta Amerikayı 
tehdit eden tehlike sO'asi .sözler
le gizlenmemiştir. Bu tehlikeyi 

miz Çomixılcia tayyare meyda· 
mnı mitralyöz ateşine tutmuşlar 
ve yerde Cr. 42 tipinde iki 'C!üş· 
man av tayyaresini tahrip etm~
lerdir. Düşman kıtalarına Jimma 
ve Argio' da taarruz edilmi~ir. 

Diğer cephelerde kaydedile
cek bir ,Şey yoktur. 

Av tayyarelerimizden biri kay
bolmu ur. 

---o-
in al Mıntakalannda Elim 

Hadiseler 
Hanya, 26 (A.A.) - Yunan 

matlbuat bürosu bildiriyor: 
Almanların istila ettikleri vi

layetlerle, Allrnanların Bulgarlara 
aç.tıklan vilayetlerde cereyan 
eden elim hadiselere ait haber· 
ler akın etmeğe başlamıştır. Hal
ka ait effa yağma edilmekte ve 
buna benzer hareketler yapılmalc. 
tadır. 

yaratanların mahiyeti de keza 
saklanmamıştır. Birleşik Ameri
kanın bugün tehUkeyi ciddi ola
rak gördükleri inkar edilemez. 

Tıiımes gazetesi de şöyle diyor: 
Bu beyanatın tazammun ettiği 

manadan ba!<kaca hürriyetin son 
ileri postalar;nı müdafaa için çar. 
pışanlara kuvvetli bir manevi 
müzaheret teşkil ettiği aşikardır. 
Büyük Britanyanın müdafaası 
Birleşik Amerikanın ilk müdafaa 
hattıdır. Bu müdafaa hattı, sayı
ca yüksek kuvvetlerin veya mu
vakkat muvaff akiyetler kar!!tsın· 
da icat'ıiyyen gevşemİyccek bir 
se'batla tutulmaktadır. 

liem Kaıııeıerı j Havaıarda Harp jA man Layiatı 

H;çbir Arızasız 
lngiltereye Geliyor 

Londra, 26 (AA.) - Daily 
Sketch ·in bildirdiğine göre, ha
yati ehemmiyeti haiz yeni gem• 
kafileleri nrıznsız İngiltereye gel. 
mektedir. Deniz yolu ile ta}'yare 
ve cepane nkını düşmanın müthiş 
gayret1erine rağmen fasılasız o
larak İngiltereye varmaktadır. 

Loru Halifaks 
(Batı l \ncldP) /§/ 

söylediği bir nutukta, Yunanistıınn 
İngillerenln yaptığı askeri yardım
dlln balıııetmlş ve demiştir ki: 

M ukavemet H arbi 
c.Yunanlstnnda, Almanlarm bize 

karşı gönderecekleri kıtaların sayı
sile multayese edilecek derecede kuv
vetleri, bizim cesur Yunanhlarm yar
dımına gönderemlyecemlzi pek lllii. 
biliyorduk. Fakat bu harp bir mu
kavemet harbidir. Hürriyet da\•aSI· 
na bu derece cesaretle sarılanlara 

yardım !hususundaki sevki tabliden 
başka. müdahalemizi haklı gösteren 
askeıi sebepler de vardı. Biz biliyor
duk ki, HIUer, Balkanlardan yaptığı 
itha.llltın muntazam gelişini lnkıtan 
uğratmamak için Balkanlarda çar
pışmadan içtinap etmek istiyordu. 
Bu ithalAt, Hitlcr için fevkallıde c
hemmiyctt haizdi. DUşmamn bazı 

tedbirlere tevessi.lklen içtinap etme
si, onu o tedbirlere tevcssuıo mcc· 
bur etmek için umumiyetle klı.fi bir 
sebep teşkil eder. Almanyaya, bihak
kın pahalı ödetilmiştir. Müttefik or
dular Almanlara insam:a ve malze
mcce ağır zayiat verdirmekslzln bir 
karış topı·ağı 'bile !edn etmemişler
dir. Vakit: tesir yapmaktan hlill kal· 
mıyacaktır. 

Anzerikanzn Çok 
Kuvvetli Yeni Bir 

Av Tayyaresi 

Yunanistandaki 
İngilizlerden Fazla 
Londra, 26 (A.A.) - Times 

gazetesinın Kahire muhabiri ya· 
Londrn, 26 (A.A.) - İngiliz hava zıyor: 

nezar<'tlnln tebliği: Almanların ,..,mdi Yunani.stan-
DUşman dün gece bilhassa lngtl· da yapmll'kta ot'Ciukları tnarnrz.da 

terenin şlmnll şarkisi üzerinde faa- msan ve malzemece u~radıkları 
liyette bulunmuştur. Bu mıntakaya znyıatı katıyyen hesaba katmı· 
yapılan hUcum şiddetli olmuş ve ge- ) orlar ve sıvı! Yunan halkına 
ce yansına kadar devam etmiştir. karşı merhametsiz devranıyorlıır. 

Müteaddit noktalara bombalar a· Bir av tayyaresi p•lotunun anlat
tılmıştır. Bazı hasar vuku bulmuş-1 tığına göre, Alman ölü ve yara· 
tur. Alınan raporlar insanca. fazla! lılnrı yanmış tankların \'e top 
zayiat olduğunu göstermektedir. Ô· namlulannın arasında birbiri üze. 
ıu miktarı azdır. rine yığılıyorlar. Be.yan oluıuiu-

M it O . d ı ğuna göre, Almanlarrn insa.ııca 
a a zerın e d~kt . . 'ı' . ı .. ,, . , ver & erı zayınt unanıstanda·&ı 

~alta., .. G (A.A. ı - Rcsmı tcblığ: b'•t•• j 'l k 1 · . 1 u un ngı ız uvvet erının mec-
~erşembe gUnU öğleden sonra dilş- d f ) .el \1 h · ed" 
man tııyynrelcri l\laltıı.ya yaklaşmış. len d.. t t 1_1 

1 

muun an az a ır. e ta rıp .ı. 

u man op ve an111; arının sa-
larsa da hUcuma geçmemişlerdir. Fn ... ~8 d 1 1 1 · y · t 

.1. ı n ngı .z. crın un an ıs ıuıa 
kat ayni gllnUn akşamı kuvvetli bir gönderdikleri bütün tank ve top 
dllşman hava filosu Maltnya hücum adedınden üstündür. Alman tay
etmlştir. Tayyareler hedeflerr tenvir, yarcleri cepheden ancak yarım 
fişekler!le aydınlattıktan sonra bom saatlik mesafede meydanlan ol- 1 
balarını atmışlardır. Bir çok yerler- duğundan cepheye •ve köylerin 1 
de şahıslara alt binalar hasara uğ- uzedne gdiyorlar ve bütün he
ramıştır. Fnl<ııt insanca zayiat yok- defleri hiç faı1k gözetrnek'S'izin şid 
tur. detle mitralyöz at~ine ıtutuyor· 

Yeni Bir Av Tayyaresi lar. Bu arada da günün her saa· 
Nevyork, 26 (A.A.) - Dally Ne\·s tinde Cöbbels Balkanf.ara yalan 

gazetesinin yazdığına göre, (fü.•pub- yağdırıyıor. CöM>els lngilizlerin 
lle Avlatlon Corporalion:. :!o.briknları Avustl'a\yn ve Yeni Zelandaiıları 
yakında çok kuvvetli yeni bir av lngilizler için muharebeye icbar 
tayyaresi çıkaracaktır. Bu tayyare, ettiğini söylüyor. Jşin içy.üzünü 
13 bin metreye kadar yUkselebllecek bildiğim için bu yalanı teşhir et
tir. Bu av tayyaresi fe\•kal~de sil- mek isterim. Yalnız donanma.uın 
ratu olduğundan yıldırım tayyaresi 1 ve hava kuvvet.erinin müretteba. 
diye anılacaktır. Tayyarenin si!Cı.h-

1 
tı he.'llen hemen münhasıran İn· 

arı gizli tutuluyor. Ancak motörU- giliz oldukıtan ba:.kn ıtankların, 
nUn iki bin beygir kuvvetinde oldu- t.opların, cephe hanındaki fen teş 
t;u sö~1eneblllr. kilatının, piyadenin ekserisini de 

--o-- lngilizlcr te ·il etmCkıtedir. Yu

Adalarda Harbe 
Devam Edilecek 

nani tan boyunca Almanları im· 
ha etmek şerefini bütün lncilizlcr 
paylarnJıştır. • 

V a ziyetten istifad e 
Lord Hallfaks, .Mısırdan bahsede- Nevyork, 26 (A.A.) - Nev-

rek demiştir ki: yorlk Timcs gazetesinin verdiği 

Semendre Nasıl 
i şgal Edildi? 

«Harp Aleminde öğrenecekleri bir bir habere göre Yunanistanın A· 
şey kalmamış olan General Vavel i· merikadaki elçisi B. Diyamando- , Hikaye Hem Kolay Teslimden,, 
le Amiral Cunııingham'ın şimdiki pulo matb_!!at mümessillerine be. Hem de Mukavemet E denlerin 
vazlyett<'n dzami istifadeyi temin e-ı yanatta bulunnrak Yunanistav~ı~ Yaralı ve Esir Verdiklerinden 
deceklerine şüphem yoktur. adalarda harbe devam edecegını B h d" 

·· 1 · , "k y . a se ıyor ! ... 
Medeniyet im izi Kurtarabilirsek soy emış ve hmcrı ayı unanıs- Bcrlln, 26 (A.A.) - D. N. B. a-
Medeniyetlmlzln esasları kurtarıla tana yaptığı askeri yardımı art- Jnnsı, Yunanlıların Scmadıek ada

blliııse millet kalkınabilir. lşte sız tırmağa davet elimi tir. B. Diya- sının işgali hakkındn bu i galc şa
de tıpkı bizim gibi bu şeyleri anla- mandopulo, Yunanistan adalarda hlt olan birislndt'.!n a~ağıdakl malfı
dığınız içindir ki, bizim davamızı ve Mora'da harp faaliyetıne de· matı ahnıştır: 
'kentıt aavanız--yapıyorsunuz 'l."alm edeceğinden Yunan vapur- ıs nisan s:ıbnhr saat be' bU<;ukla 

.Lord Hn 1Jfaks. harbe girmek ha- !arının Amerika tarafındıın mu- motö""'U it k a 
... ıı a ı otra an mürekkep kU-

r!ç olmak Uzere tam \'e mutlak yar- sadere edilmiyeceğini ümit ettiğı- çUk bir !ılotlllli. Trakya sahllinde bir 
dımın hukuku düvele mugayir oldu- ni de SÖY,leımiştir. limandan hareket etmıştir. Bir sal U-

ğu hakkındaki iddiayı ct'.!rhederek Associnted Press·in verdiği bir zorinde istihktlm kıtalanna ait altı 
şöyle dc:mlştlr: habere göre harp esnasında Yu- botla iki hücum botu bulunuyor. Bu-

Bitaraflara Yardım nanlılara yardım cemiyetinin re· ı ada 300 de A'lman askeri \'ardı. Sc-
c.Bir tarııfın mücı·iın ile mnsumu isi B. Skuras, cemiyetin Yunanlı- madrek adası işgal edilecekti. 

tefrik etmlyeceği düşüncesi bitaraf- !ara yardım etmek üzere 2 S mil- Tayyareler ada~o. tngillz garııizo
lığın esas prenslpine uygun olamaz. yon dolar toplamağa gayret etti- nu bulunmadığını ml\şahade etnııs
Almanlar Briand • Kellog paktını ğini, bir mHyon Yunanlının Al- lerdir. Faknt adada Yunan polisine 
imza ettiler. Polonyanın ve diğer manlar tarafından işgal edilen alt kQçUk müfrezeler mevcuttur. Bunı 
memleketlerin istllAsı lbu imzayı a- mıntakalardan adalara hicret et- ların mukavemet göstermesi bekle-
paçık ihlal etmiştir. Herhangi diğer tiğini bildirmiştir. nltmlyor. 1600 metre irtifadaki dağ-
bitacııt memleket gibi sizin memle- lık adayı gördük \•e sise girdık. F 1• 

ketinlz de bugUn tecavüze uğTayan- B 
1 

Ak lotlllamızın kumandanı bizi durdur-ı 
lara yapabileceği yardımı yapmağa er İ ne 1 n du. Sis birdenbire dağıldı. Şimdi a-
tama.mile hakkı \"ardır. Bu yardımı dayı yakından görüyoruz. Ada hal-
siz bize tarihte eşi olmıyan bir tarz- (Bqı 1 ln~lde) ** kı buna mani oldu. Gemller1mizden 
da. ',Yapıyorsunuz. DUnyayı tnhakkU· fından dUn akşam neşredilen fevka.- her biri Uzerlnde mltrolyözler ateş 
mu nltırıa almak ihtirasını açığa \ 'U• Uıde tebliğ: \'azlyetındedir. Birdenbire ateş baş
ran Almanyaya karşı ynlnız kendi 24/25 nisan gecesi 1ngillz bombar- ladı. İhraç için her şey hazır. As
nıen!aatlerinlzl mUdafaa etmek için dıman tayyareleri Trablus şehrine kerlerden bir kısmı sulara atlıyor ,.e 
değil, ayni zamanda nnzi usuıu bas- yeniden hücum etmişlerdir. Antrepo- karaya doğru 1lerl!yor. İhraç böyle
tmhp imha edilmediği takdirde be- lara, deniz tayyareleri hanganna ve ce yapılnııştn'. Her ev arıı.şlırılmış, 
şeriyetin istikbali çok karanlık ola.- resmi dairelere lam isabetli bomba- ve halk toplanarak muhafaza altına 
cağını idrak ettiğiniz için bu yar- lar atılmıştır. alınmıştır. Mukavemet kırılmıştır. 

dınıı yapıyorsunuz.> İngiliz H ava Kuvvetlerinin Harp ve av tUfekleı 1 bulduk. Çetecı-
O enfa; Sanayi Kudreti Akınları ler gittiler vo takip başladı. Sahll-

Denlz endUstri kudretinin teşkil Londra, 26 (A.A.) - Ha\•a Ne- den beş kilometre içerde bulunan a-
ettlği slllt1ılnrdan bahseden Lord znreti tarafından dUn öğleden son- danın merkezine giden yolda 12 e-
Halifaks demiştir ki: ra ne~dilen tebliğ: sir nldık. Saat 13. Adanın mcrkezı-

cBu si!Ahlar ısessi~e ve tedricen Non•eç sahillerr açıkla.nnda per- ni görüyoruz. Halktan bir grup önde 
iş görüyorlar, Fakat Almanyada ipti şcmbe gilnü yapılan hava. harekAtı beytız bayrak ilerliyor. Kumandan 
dat maddeler kıtln.ştıkçs ve tngUiz esnasında bombardıman tayyareleri- şehrin teslim olmasını kabul ediyoı 
hava kuvvetleri Alman kuvvetlerine nılz bir dlişmnn sarnıç vapurunda ve sonra bölUk şehre giriyor. 
ulaşmak ve sonra da geçtikçe, te- ynngın çıkarmışlar ve bu gemiyi he- Halk bizi sanki nıuzaffer Yunan· • 
slrlcrl mütemadiyen artacaktır.> men hemen tamamlle tahrip etmiş- lılar tmişlz gibi karşıladı Kllse kanı· 

Hayret Verici Z aferler !erdir. paııaları çalıyordu. Tcıcllman halkıı. 
Lord Hal!Caks, Hltlerin cuzun ve Bir bombardıman grupunıuz sahll Alman işgal grupunun tıı zulaı ını bıl 

ha.}Tet verici zaferlerinden> bahse- civarında bir o.cin. Uzeıinde bulunan dlı-dl. DUşman müteaddit o!U Ye ya
derek Almanyadan gelen biltUn ha- tdsiz istasyonunu bombardıman c- ralı ile 15 esir ~aybctti. Bizim 
berlere göre, Alman milletinin bun- derek binalardan birini tahrip ctmtş- tarafımızda tek bir ağır yaralı vardı 
dan seV'inç duyduğunu, ihtllfı.fm bit· lerdlr. Eğer yarın ada polıaine 1111'.!nsup 40 
tiğini gdrmeğl fcvkaUıde arzu etti- Avcı tayyarelerimiz ştmnll Fran- kişi ile 60 tayfa mukavemet ederse 
ğinl ehemmiyetle kaydetmiş ve de- sa tlzcrlnde tarırruzt keşif uçuşları gUnUmUz yine ~etin olacak. 
mlşt!r ki: yapmışlardır. Hm·a rneydanlannda Alman Tebliği 

«Niçin dahıı fnzla sevinç göster- bulunan Almıın avcı tayyareleri mıt. Berlln, 26 (A.A.) - Alman ordu· 
nılyor? ÇünkU HiUerin henUz kati ralyöz ateşine tutulmuştur. Jarı bıı..şkumandanlığınuı teblı~: 

olabilecek tek bir zafer kazanmadı- Bu gündUz harcktıtından bır avcı Yunanıstanda. dağ kılaları \"C 

ğını biliyor ve bunu kazanıı.mıyacağı ta;ı.-yaremlz UssUne dömnemlştır. Baş tank tcşekkUllerı sıkı bir tş birlığı i
hissi vardır. Bilylik Brltanya lmpa· ııco. deniz Uslert olan Kici ve Vıl- le dllşmanı takibe devam ctmi.şler

ratorluğu üzerinde zafer kazanma· helmshafcn'e hUcum etmiştir. Baş- dır. Kıtalarımız Termopil tnevzıtnı 
dıkço. diğer bUtUn zaferleri hiç bir irca hedefi teşkil eden Kiel'de denlZ zorladıktan sonra İngiliz kıtaları bu 
şeye yaramaz. Binaenaleyh Hıtlcr İn tez1rt'lhlarne fabrikalarda yeniden lanhi boğazın "8fkmdo. Molos clva
gıltere mukavemetinin şahdamarr O· yangınlar çıkarılmıştır. Bir çok yUk rında mağl(lp edilmiştir. Yüzlerce tn 
lan ticareti bahriyeslni kesmek için sek lnfiltıklt bombalar daha önce ya- giliz esır edUmiştir. Elımlzc so dan 
bUtUn gayretini sarf ediyor, fakat siz pılan lıasarlardan daha. büyük ha· fazla top geçmiştir. Diğer Alman kı
blzo oldukça .sUratle yardım edebi- sııı·lnro. sebebiyet \"ermiştir. taatı Tcsalyadan harck"t ederek Eg
lirscniz Hitlerin bu gııyl'Ctlcr'inl il· Vi1hetmshnfen'de havuzlar ve gemi riboz adasına gıtnılşlcr \•e Hıı.Jkis· 
kim bıraktırmamız için hiç bir se- tezg~hları bombardıman edilmiştir. ten tekrar karaya geçmişlerdir. Se
bep yoktur. Geçen harbin sonunda Ayni gece zarfında Norveç:"'Holan- ri Alman kıtalan dıişmanın takibıne 
Amerika deniz tezgilhları inşantı biı· da, Fransa ve Belçika sahlllertnde dovam ederek Teb nehrini geçmi.'}ler
mucizc derecesinde arttırmışlardı ve havuzlarda. dl.ğer hedeflere boınbar- dlr. 
bizimkilere ilave edilince Alman tnb dıman \•e sahil muhnfnza servtsıeri
ribatının UstUnc çıkmışlardı. Geçen ne men.sup tayyarelerimiz tarafm
harptenberi inşaat usulleri tekdmUI da.n diğer bazı hücumlar yapılmış
etmiştir. Binaenaleyh kendi rekoru- tır. 

nuzu kıranıanız hiç te hayret etml- Bu gece harekAtrndan iki tayya-
yecc~m.> remiz llssllne dOt'l'l'ltTI' qtf~. 

Taı;oz \'e Semadrck adaları bır 

basltm harekctllc l5 nisanda ~çal 
edildikten sonrıı .Alman kıt:Rl:ı.n do
nanmanın lşblrliğı ile Lim!ll adası

na çıknıışlıır "" dli manı'l m•ık:ıve· 
1 ~. 
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Zabıta Haberleri: 

1 Haftallk Radyo Programı Atlar, Bisikletten ürkünce 

• Araba Saat Kulesine 

,Çarpmış 

P A Z A R 27.4.19U 

9 Program, saat ayarı 9.03 A· 
jans haberlC"rı, 9 ıs Marşlar ''e ha· 
!ıf program (Pi.) 9.45/ 10 Ev ka· 
dını • yemek hstesi. 

12.30 Program, Saat ayarı, 12.33 
TC'k şarkılar 12.50 Ajans haberleri 
13.05 Şarkı ve tUrkUler, 13.25 • 
1 ı .30 Radyo salon orkestrası 

18 Program, saat ayarı, 11\,03 
Radyo caz orkestrası 18.30 Anka· 
racla Keçiören çocuk yuvasının me 
saısı hakkında bir dialog. 19 Çıf· 
te fasıl, 19.30 Saat ayarı, Ajans 
haberleri, 19 '45 Ziraat takvimi 
19 'JO Saz eserleri ve karışık şarkı· 

•!ar 20.15 Konuşma <Çocuk Esir-
gem<" Kurumu adına .Maarif \'ekA· 
letlnde Hıfzırrnhman Raşil Üzmen 
tarafından . ), 20 30 Solo eserler, 
21 MC'şhur operalar <Pi.) 22.30 Sa
at ayan, Ajans haberkrı ve Ajans 
spor servisi. 22.GO Dans mUzlği 

(Pi ), 23 25 23.30 Yarınki program 
ve kapanış. 
l ' A 'Z R T E t 28.4.l!)ll 

8 Program, Saat ayan S.03 A
jans haberleri S.18 Hafıf program 
(Pi.) 8.15 O E\· kadını - Konuşma 

12 30 Program. saat ayarı, 12.33 
Hafif şarkılar, 12.50 Ajans haber
leri, 13.05 Halk tiırkUleri, 13.20/ 
14 Karışık program (Pi ) 

18 Program saat ayarı. 18.03 
Radyo caz orkestrası, 18.40 Kadın
lar fasıl heyeti, 19 Çocuk haftası 
mUnasebctlle temsil, 19.30 Saat a
yarı, ve Ajans haberleı i, 19.45 Zi
raat takvimi. 10.50 lnce saz, 20.15 
Radyo gazetesi, 20 45 Trio • Fer· 
hunde Erkin, Necdet Atak. ve Me· 
sut Cemil 21 Dinle>icl istekleri, 
21.30 Konuşma (Çocuk Esirgeme 
Kurumu adına Ulus gazetesi mu
harrirlerinden Kemal Zeki Gencos· 
mım ta.rafından) , 21.45 Radyo or
kestrası, 22.30 Saat ayarı, Ajans 
hab<'rlerl, 22.45 Cazband (Pi) 

23.25/ 23.30 Yannki program ve 
kapanış. 

SAL 1 20.l.19U 

8 Program, saat ayarı, 8.03 A· 
jal'L'I haberleri, S.18 Hafif parçalar 
ıPl.) S.45/0 Ev kadını yemek lis

tesi. 
12.30 Program, Saat ayarı, 12.33 

Türkçe plO.klar, 12.50 Ajans lıa· 

berlerl, 13.05 Tiirkçe plaklar, 13.20 
14 Karışık program (Pl.) 

ıs Program, Saat ayan, 18.03 
Radyo çocuk klUbU, 18.30 Konuşma 
(Çiftçinin saati). 18.45 MUzlk Çift
çinin saati 19 Mandolin kuarteti 
19.20 Saksafon parçaları (Pi.), 

(Pl. ) 19.30 Saat ayarı ve Ajans 
haberleri, 19.45 Ziraat takvımi 

19 50 Fasıl heyeti, 20.15 Radyo ga
zetesi, 20.45 Radyo salon orkestra· 
sı, 21 .30 Konuşma CÇoC'uk Esirge
me Kurumu adına Ordu Mebusu 
Selim Sırrı Tarcan tarafınd:ı.n). 

21.45 Koro, 22 :ıo Saat ayarı, A· 
jans haberleri. 22. 15 Dans Mllziği 
!Pl.ı. 23.25 123 .30 Yarınki pl'ogram 
ve Kapanış. 
Ç .\ R :) A \1 B A :iO.l.l!IJ 1 

8 Program, Saat ayan S.03 A
jans haberleri, S.18 Hafif program 
CPI ), 8 45 9 Ev kadını - Yemek 
lıstesl . 

12.30 Program, Saat ayarı, 12.33 
Karışık şarkı ve tlirkUler, 12 50 A
jans haberleri. 13.05 Karışık şarkı 
ve tUrkUler, 13 20 14 Radyo salon 
orkestrası. 

18 Program, Saat ayarı, 18.03 
Melodiler (Pi.). 18.30 Konuşma 

<Dış politika hfidlsderi ı , 18.45 Ço· 
cuk saati • Radyo çocuk klUbü. 
19.30 Snn.t ayarı, AJans haberleri 
19A5 Zirnnt takvimi, 10 51) C:C'çit 
konseri. 20.15 Radyo gazC"tesi 20.15 
Fasıl heyeti 21.10 Konuşma (Ço
cuk Esirgeme Kurumu adımı Mat· 
buat Umum Müdfü'lllğU Baş Müşa
vırı Burhan Belge tarafından), 

21.25 Saz eserleri, 21.45 Rlyaseti
cUmhur bandosu. 22.30 Saat ayan. 
Ajans haberleri, 22 45 Cazbımd 
<Pl.). 23.251 23.30 Yarınki program 
ve kapanış. 
P E R Ş E M H 1<: 1.5.1911 

8 Program. Saat ayarı, 8.03 A
jans haberleri, 8.18 Hafı! parçalar 
(Pi.), S.'l5ı0 Ev kadını - Konuş

ma. 
12.30 Progrnm, saat ayarı, l:? 33 

Solo şarkılar, 12.50 Ajans haberleri 
13.05 Beraber şaı·kılar, 13.20/ 14 
Karışık program (Pl.) 

ıs Program, saat nyarı, 18.03 
Radyo caz orkestrası, 18.40 İnce 
saz, 19.10 Konuşma (Seyahat re-

Haliçte Kendi Kendine 
Batan Motör 

Motörün Çarkcıbaşısı Mes'ul 
Görülerek Tevkif Edildi 

portajları), 19.30 Saat ayarı, ve 
Ajans haberleri, 19. Hl Ziraat tak· 
vımi, 19.45 Solo şarkılnr, 20.15 Rad 
yo gazetesi, 20.45 Dorothy Lamur 
plakları, 21 Dinleyici ısteklerl, 

21.30 Konuşma {Sıhhat saati). 
21.45 Radyo orkestrası, 22.30 Saat 
ayarı. Ajans haberleri, 22.45 Dans 
mUzlği (Pl.) 23.25/ 23.30 Yarınki 

Program \"e kapanış. 
(' l\I .A ~.5.l9U 

8 Program, Saat ayan, 8.03 A

jans haberleri, 8 .18 Hafif program 
(Pl.), 8.45 9 Ev kadım - Yemek 
listesi. 

12.30 Program ve memleket sa
at ayarı, 12.33 1nce saz, 12.50 A· 
jans haberleri, 13.0::> İnl'e .saz, 13.20 
14 Karışık program {Pi.) 

18 Program, Saat ayarı, 18.03 
Radyo Sving kuarteti 18.30 Mey· 
dan faslı, 19.30 Saat ayarı ve A
jans haberleri, 19.45 Ziraat takvi· 
mi, 19.50 Seçilmiş şarkılar, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.-15 Temsil, 
21 30 Konuşma (İktisat saati) 
21.45 Müzik Radyo salon orkestra
sı, 22.30 Saat ayarı, Ajans haber
leri, 22.45 Radyo s:ılon orkestrası 

23 Cazband ( Pl.) 23.25/ 23.30 Ya
rınki program ve kapanış. 

C r :\1 A it T E S i 3.5.l9 11 

S Program, saat ayarı, 8.03 A
jans habcrl<'ri, 8.18 Hafif program 
( Pl.), 8.45/ 9 Ev kadını • Yemek 
listesi. 

13.30 Program, Saat ayarı, 13.33 
TUrkçe plaklar, 13.50 Ajans haber
leri, 14.05 Türkçe plaklar. 14.20 
RiynsetıcUmhur bandosu 15 Opc· 
retlerden seçme parçnlar <Pi.) 
15.30 Konser - Ankara devlet kon
servatuvarından naklen. 

!Büyükadada 2 3 nisan cad de
sin de 2 8 numaral ı evde o turan 
Nuri oğlu Süreyya A talan 32 79 
numaralı araba yük boşaltırken 
o sıraıda arabanın yanından geç
mekte olan bisikletten at lar ürk 
müş ve koşmağa başlamışlardır. 

Atlar iSkele istikametinde hız· 
la koşarken caddenin üzerind e 
yürüyenler öteye beriye kaçı~ış
lardır. Nihayet araba iskele mey_ 
danındaki saat !kulesine çarpmış
tır. Çarpma neticesinde saat k u· 
lesinin parmaklıkları kırılmış v e 
atlar ehemmiyetli surette yara
lanmı~ır. 

Dün Ceza Görenler 

Dün belediye zabıtası, beledi
ye nizamnamelerine aykırı hare
ketten dolayı bir Ç_ok suçluyu ce
zalandırmıştır. 
Beş kişi tramvaya atlamaktan, 

29 şoför muhtelif suçlardan, 3 
araba sürücüsü ruhsatnamesiz a
raba .işletmeden, 2 otobüsçü faz
la yolcu aldıklarından, on esnaf 
muhterf ~eledzye suçlarından, 
haklarında ı:abıt varakası tutula
rak cezalandırılmışlardır. 

Bundan baııka, Beyoğlunda, 
Asmalımescidde 30 numarada ka 
sap BenseJ on manda eti sattığın
dan hakkında kanuni takibat ya
pılmıştır. 

Son günlerde !bilh assa kasap
larda ve sebzecilerde et iketsiz 
m al satmak çoğaldığından, b unu 
önlemek için şiddetli tedbirler a
lınmaktadır. 

Attan Düşerek Yaralandı 

Samatyada 8 7 numaralı fırın· 
da çalışan T;mıin oğlu Bürhan bak
kallara gidecek ekmeği yüklediği 
ata binmi;: ve yolda ko:ıtururken 
at.tan aşağı düsmüştür. 

Bürhan ımuhtelif yerlerinden 
18 Program, saat ayarı, 18.03 

Radyo caz orkestrası, ıs. ıo Halk 
tUrkUleri, 19 Konuşma (GUnün e h emmiyetli surette yaralandığın
meslelerl), 10.15 Saz eserleri. dan Cerrahpaşa h astanesine kal-
19.30 Suat ayarı, ve Ajans haber· dırılmış ve tedavj altına alınmış· 
teri, 19.45 Ziraat takvimi, 10.50 

d l 1 tır. 
Fasıl heyeti, 20.ll'i Ra yo gaze es , 
20.-15 seçılmiş şarkılar, 2ı.ır; Ko· ~5 lik Kadına Araba Çarptı 
nuşma (Kitap saati) 21.30 Radyo 
salon orkestrası. 22.30 Saat ayarı, 
Ajans haberleri, 22.50 Dans müzi
ği (Pl.) 23.25 23.30 Yarınkl prog-
ram \'e kapanış. 

Avukatların Dünkü 
Toplantısı 

lstarrbul Barosu umumi heyeti, 
dün Eminönü H alk evinde Baro 
reisi Mek'.ki H 'kmet Gelenbeğin 
riyasetinde toplanmıştır. 

Dün T epe!başında da bir araba 

kazası olmuş ve sürücü Ali Can· 

başın idaresindeki yük arabası 

T epebaşından geçerken Feriköy
cl'e oturıın 85 ya>ıındaki Selimeye 

çarpmıştır. 

Çarpma neticesinde Selime 

muhtelif yerlerinden yaralandı. 

ğından tedavi altına alınmış, suç. 

lu arabacı yakalanmıştır. 

Yol Çantaları, Portatif 

Koryola Fiyatları 

Kongre açı lı r açılmaz avukat 
Suat Türk. ve EkTem Özden ka
tipliklere seçilmi~ler ve r uzname
ye g~çilmiştir. Dünk ü !kongrenin Fiyat Mürakabe komisyonu 
ruznarnesini İs:tanbul Adliyesin- yaptığı >tecidklerle deri yol çanta. 
de yapılması avukatlarca isteni- larile portatif ıkary.ola fiyatları· 

Türk Çocuğunu Besler T osunlaştırır 

Soldan Sağa: 1-Blr gıda maddesi
Geniş değil. 3 - Yumuşatıcı bir 
krem • Deniz ölçUsU 4 - Genişlik -
Duvarcı Aleti 5 - Çocukların bir eğ 
lencesi 6 -- Uzak şnrlt rahiplerin· 
den - Glyılecek şey 7 - Bir renk -
Üç - Bir petrol mıntakası 8 - Bir 
hamur işi _ Kafıı tutan 9 - A\'adırn 

lık - Genişlik 10 ·- 'I'atsiz ı ı Pa· 
rasız - Cefa 
Yukarıdan A~ağıya: 1 - Yavru 

peydalamnk 2 - Rir hay\'an 3 -
Gadre uğramrş • Yapışkan böcek -
4 - Gözetleme 5 - A vrupada bir 
de\·let S - İşaret edalı 9 - Ege 
mıntakasında bir şehir _ Rabıt edatı 
10 - Adaletli - MUtemadıyen ko
nuşur 11 - lstanbulun bir semti -
Nefi edatı. 

D Ü="KÜ BlJLl\IACA="l~ HALLİ 
~ol<lan Sağa: 1 - İstlnye - Fak 

2 - Suadiye - La 3 - Kakın • Afet 
4 - Ala - Siına 5 - Nasihat 6 -
Bu - LAtarna 7 - İğne - Le - Eda 
8 - Lu O - Ekran • İç 10 - l!tım 
- Ne _ Ya 11 - Nuş - Seksen. 
Yukarıdan A~a~1~ a : 1 - iskambil 

- tn 2 - Sual • Uğurlu 3 - Talan 
• Aç 4 - İde • Alenen ? - 'Nişan 
• Sa 6 - Yy _ Hitler 7 - Ee - Hep 
• Ane 8 - Asar - İnek O - :Fitne 
10 - Alem • Adliye 11 - Katar -
Çan. 

Küçük Haberler: 
* Yerebatan sarayı ile civarı için 

hazırlanan plan MUzeler idaresine 
verilmiştir. Bu plana. göre 11nrayın 
üzerindeki ahşap bina yıkılacak, sn
rnyın su içinde bulunan direklerinin 
etrafı tanzim edilecC"ktır. 

* Romnnyn Seyriııcfain acentesi. 
badema Köstcnce ile İstanbul ara:sın 
da. haftada iki defa vapur ışletilmc
slne karar voı•miştir. Romanya va
purları her hafta salı ve pazar gün
leri 1st.anbula gelecek ve muayyen 
gUnlerJnde de avdet edecektir. 

* Memleketimize Porusait yoluyla 
da ~tr-01 vo benzin getirilmesi im· 

kanlarının temin edildiği ~öylcnmek
tedir. İlk partinin beş on gUne ka
dar memleketimize gelmesi Umit e
dilmektedir. 

* İstanbul viltıyet ve belediyesi· 
n!n yeni yıl bl\tçes!ni tasdik ettir
mek üzere Anknrrıya gitmiş olan be

lediye hesap işleri müdlirU Muhtar 
Acar. yakında şehrimize avdet edo· 
cektir. Muhtar Acar, yeni bütçenin 
vekli.let taı:ıafındaıı tasdik edildiğini 
belediye reisliğine blldınnlştir. 

* DeV!et Demiryolları 9 uncu iş· 

letme idaresi tren se!erlerinde bazı 

tadilat yapmıştır. DUnden itibaren, 
İstanbuldan Kırklarcllne snbahlaı ı 

~ ~ 1,, ' 

Pirinç, Mercimek, Yulaf, Korn flaor, İnnik, Patates, Arpa, pWiP' 
nişastası, Buğday ni~stası ve sair hububat unları ... 

ANA SÜTÜ KADAR KUVVETLiDiR 
Çapamarka Müstahzarah. Tarihi teıiai: 1915 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağru r olarak güzelliklerinin temadi
sini rnümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane 
kalmışl ardı r. K ad ında dikkat edi lmesi pek münirn 
olan nokt a: Cildin incelik ve taravetini ebediyen 
muhafazadır. 
Seneler, bin bir vazi fe içinde çalışan ve yorulan 
genç kad ı nların bianıan düşman ıdırlar. Bedeni v_e 
dimaği y orgun! uk ların net icesi guddeler elasti k~
y et in i kaybederler ve cildde (Leke) diye tavsif edı
len avarizi ( Rüzgar ve güneşi n de t esir ile) hustıle 
getiri rler. i şte bu gibi halatta ve bu gibi avariı~ 
karş ı Krem Pertev; T erk ibinin kuvvet ve kudret•, 
sayesinde cildi besler ve harabiden kurtarı r. 1 

Yii:r. binlerce kadının tıwriihe ettiği , .e ı.e~·di klerine t a,·siYti" 
den hali kalmadığı Krt•nı P ertev ile giinde yaınla<'ak S - 5 daJ<I· 
kalık b ir masajın ne gibi harikalar yarattığını pek kısa bir .,,. 
ma nda ~iz de muter ir olacakı.ımrH K rem P erte, "ln yarım asrrlıl' 
he)·nelınllel şöhreti asılsız değildir. Ondan istifade ediniz. 

ı Sterlin 
D<ılar 

lsvlçre Frc. 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinııı· 

Yen 
lsveç Kronu 

&bam 

o R s A 

Kapanı' 
5,24. 

132,2{\ 

30,2025 
0,9975 

12.9375 
3,1530 

81,1375 
30,7450 

ve '.hhvlltı 

aı1 
Osmanlı Bankası 26 '6 
T. İş Bankası (Nam.:ı. muhar.) 9 o4 
ı:irketl Hayriye 26 pi 
TUrk Altını <R~at) ST st 
TUrk Altını (Hamit) 26 

1t 
Tiiı·k Altını' kUçilk (Hamit) 26 s4 
Tilrk Altını kUr;Uk (Aziz) 25 

~~--~~--------___...-
Yeni Neşriyat: 

~ K. GOLtsTAN )il 

Bundıı.n 16 gün evvel Haliçte ha· 
vuzun bordasına bağlı iken $ebebl 
anlaşılamryan bir kazadan, kendı 

kendıne batan Kartal romork6rU ha· 
dı.scsi adliyeye intikal etmiştir. 

DUn Sultanahmet birinci sulh ce
za mahkemesi, hlıdlscde tedbirsizlik, 
tecrlllieslzllk ve ihtiyatsızlığı görU· 
len çarkçı Mehmet Knrshoğlunu sor
guya çekmiştir. 

t.sl romorkörUnde çahşryordum. O len ıslahatın müzakeresi teşkil ı nın gayritabii olduğu neticesine 
gece yedide gemiyi HaUç havuzunun 

1 
ediyordu. Kon.g~ede hazır bulu· varmı~tır. Deri yol çantalarının 

borda!'ına bağladık. Kazanı ~u dol· nan azadan bırı tarafıı;ıda.n, e':"- yüzde 40 _ 60 derecesinde pah a· 
durdum. velce avukatlardan ııeçılrnış hır lılaşmasında ham deri fiyatlarının 

Kristin Valf'mı kapadım. Kap- komisyonun hazırladığı raporun yüksek bulunması ve fabrikaların 
tanla beraber gemiden ayrıldık. Sa- bir ıkinci komısyon seçilerek te· evvelce yüzde 20 - 25 olan kar 
bahleyin yedide iş br•şı ettiğimız za· menniterin gözden .ge~ir.~lmesi ve ni!betlerinı yüzde yüze çıkar~mış 

körU 
. d y~ııer csı· bu c:ıuretle kongrenın onun e daha bulunmaları sebep olarak göste-

saat 8,30 da, geceleri de 21 de, Kırk- 1933 Tlirk borcu I 
larelinclen de lstanbula saat 20 ve 1918 lstrkrazı dahili · 
21 de ikişer tren hareket ettiı·ilmi- -fl38 İkramiyeli 

18 4f> Şarkın en bUyUk filozof şairi Ş; ır 
21 85 SadU Şirazi'nin en meşhur esere.Sır 
20 10 lan Gülistan, memleketinlizde ıt11 
lfJ 00 larca okunmuş ve tanınmış bil' 1< ff' 
19 13 tır. Bu eseri, llstad Kilisli rtl!a~t' 
61 0 .) risl aslından tercUme etmiş, ·rıf/>'. 
15 50 sör Ali Nihat Tarlan de. t>ir 

6 tıe'1 
29 50 yazmıştır. Ahmet Halit: :gitB ııı· 
52 00 tarafından basılan ve 200 sa)'l& ;ııı~ 
H 25 tan bu kıymetli eser matbll~ [ıD 
39 25 lçln büyUk bir kazançtır. Ta.il 

Mehmet Karshoğlu, Kartal ro· 
morkörUnün çarkçısı olmayıp aslen 
Hizmet romorkörUnUn çarkçıs ıdır. 
O gün Kartal romorkörUnU akşam 
saat. yedi sularında havuzun borda
f'lna bağlamışlar ve kaptanla bera
ber gemiyi tayfalara bırakıp git· 
ın!~lcrdir. Mehmet sorgu esnasında· 
kl ifadesinde: 

- Ben, iki gUn mu\'akkaten Kar· 

man romor n yerın e ~· - · k l kl"f 
yordu. Sonradan öğrendik kı bat- olgun bır rapor onu ması t c l rilmektedir. Komisyon, bu h usus-
ınıs, Uç tayfa boğulmuş. 1 

edilmi tir. ta M illi Sanayi Birliğinden malü. 
Kongre bu teklifi k abul ettiğin . mat istemi~tir. Portatif karyola

Hı1dise hakkında Liman rcislıği- den yeniden on kişilik !bir k omis- }arın pahalılaşmasına da, karyola 
nın verdiği raporda suyun açık kal- y yon seçilmiştir. e ni lkomi~yonu, ağacı yapanl arın fiyatlarını yük-
~ış ol:n11~::tin Valfından ve ds~p- Vedat Ardahan, Ekrem Özden, seltmiş olmaları ııe'bep olarak ile. 
a~a e \ö ~n ~a~~ yavai d 0 a- Celal Yardımcı, Senüiddin , Ce- ri sürülmektedir. Komisyon bu 

ra romor r n a 1
b' yazı 1 ır. lal Adal, Bürhım Eııman, Şaban glbiler hakkında zabıtlar tuttur-

Mahkcme, suçun ~ahlyetlne ve 1 Mehmet Talat, Veli Şefik 'Gizer, muş ve tecziyeleri talebinde b u-
raporun ifadesine göre, Mehmedın Oral Dilek, te~kil etmektedir. lunmu~tur. 
tevkifine ve muhakemesinin. me\'kU- Bu komisyon, ilk komisyonun Pahalılık yalnız deri çantalara 
fen de\'amına. karar vermıştır. .n_ .. h d ~ 'ld · P t k l k hazırladığı raporu tel!Kik edip mun asır egı ır. or a a ·ulu-

Anamdan Miras Kaldı Dediği 
Mücevherleri Nereden Çalmış 

"d lb' hnzırlrya k lan ve manıfatura sandıklarından 
yenı en ır rapor en ve sökülmüş tahtalarla yapılan, dış-
bu rapor gelecek kongred e esas !arına muşamba ve i9lerine de 
teş'.kil edecektir. Kongrenin rap o. alelade renkli kağıtlar kaplan an 
ru tetkikirt.den sonra avukatların e~ya sandıkları fiyatlarında da 
temennileri Adliye Ve'k:aletine gayritabii yüksekl ikler görülmek _ 
bildirilecektir. te ve b u da b ith assa bugünlerd e 

Sevdiği Erkekle Beraber Bunları Çarşıda 
Yok Pahasına' Satarken Yakalandılar 

Ltan'bul Barosu ö nümüzd eki biraz fazlaca şikayet tevlit etmek . 
tedir. Komi~yon b u n u da ayrıca 
tetkık et'tirecek·tir. 

Bundan bir mUddet evvel Ferikö
yUndc otm an MazlCım'un baldızı ve 
baldızının kızı Saibe ve Vahldenin 
elmas kUpe, pantantif ve bu 'gibi 
eşyaları çalınmıştır. Yapılan bUtUn 
araştırmalara rağmen hırsız mey
dana çıkanlamıımıştır. 

Ynlnız geçen gUn çarşıda. birisi 
kadın olmak üzere iki kişinin mU
re\'herat sattıkları ve bunlara mu· 
l<abıl çok az para istediklerini gören 
zabıta memurları her ikisinl de ya
kalamtŞtll". İlk sıoruşturmada Şerife 
ve Mehmet adındaki bu mücevherat 
satıcıları her ne kadar bllhassa şo-

rı.f'e; 

dım, anahğmun evine gittim. 
Bir gUn, orada da eve geç geldi-, 

ğimden babam beni kovdu. Ben de 
Mchmcdin yanına ,gittim. Parasız 

kaldık. Bu mUcevherleri satmn.ğa 

gittik, yakalandık. oldu bir kere, 
şeytana. uydum. demiştir. 

Mahkeme, Şerifeyi ikametgllha 
rapten serbest bırakm~tır. 

1<esik Kol ve Bacak Cinayeti 

Esrarengiz Bir Safhada 
Kesik ~1 ve bacak h!disesl h!ı.l!ı 

bUtUn esrarını muhafaza etmekte
dir. 

Evvelk[ gUn yeniden Reşit adın
B:ıon bunlar anamdan miras da birisi yakalanmış olmasına rağ· 

kaldı demiş ise de kendisi biraz sı- men htıdlsenin mahiyeti tamamen 
kıştırılınca bunları :MazlCım'un e· meyda~a çıkarılamamıştır. 
vınden çalôığı anlaşılmıştır. ı DUn de Ktızım: 

DUn Sultanabmet bırinci sulh ce- .Ben başla gövdeyi Beşiktaşta 

hafta 3 mal'._ıs cumartesi gunu 

top lanarak senel İ'k bü·t'Çeyi ve 

mürnkıp raporunu ltetk ik edecek 

ve fakir suçlulara ve acizlere ya

pılacak olan adl i müz a h ereti gö

rüşecek ve bu h ususta yeni karar. 

lar ittihaz edecektir. 

Askerlik işleri 
Eııılniiııu .Askerlik t'iuhe..,inden: 

1 - Muamelesi tekemmuı etmiş 

kısa hizmetli yüksek askeri ehliyet
namelilerle askeri ehliyetnamesi ol
mıynnlar. 

2 - Askerliğini tam hizmetli o-

larak yaptıktan sonra tahsillerini 11-

se veya daha yUksek dereceye çıka

ranlardan yedek subay olmak isti· 
za mahkemesinde sorgusu yapılan bir tonoza !ltığıma) gömdüm, demiş 
Şerif'e: ise de tonozda yapılan bUtUn araş· yenler. 

_ şeytana uydum, onların yanın- tırmalar netice vermemiş, ne ceset, 3 - Yukardak! evsafı haiz kısa 
:ıa yedı senedenberl evh\thk oturu- ne de baş bulunamamıştır. hizmetliler sevkedıleceklerinden nU-
vordum. Mehmetle mUnasebette bu· Tahkfknt devam etmektedir. Ya- fus cUzdan ve mektep veslkalarile 
İunduğumu öğrenince Bey, beni e· kında yeniden bazı kimselerin tev• 28 nisan 941 tarihine kadar şubeye 
vındcn ko\ du, ben ~ bu &01yaları .aal kif edılcceği söylenmektedir. nıUra.caııtları llı1n.. olun>•r, 

Milli Piyango T alilileri 

23 Nisan fevkalllde çekilişinde 50 
bin llrahk bUyUk ikramiyeyi tam bi. 
Jetle Ankarada Emlflk Bankası Ya
pı Limited mUhcndısl l<'uııt Kazak 
kazanmıştır. 

20 bin liralık ik~·amıyeyi Fethiye· 
de Keçiler köyünde Ali Çetinkaya, 
10 bin liralık ikrami,cleri Tarsusta 
tüccar CeUll Göztisuıu, Adanada kun 
duracı AbdUssemcd, .Aı.'ltakynda po
lis Hamdi ve 'l'urgut, .Ankara. Em
niyet müdi.lr!UğUndc ikıind 11ube. ad· 
1i bUroda. lQomilser muavini Hikmet 
Yıldırım. 

5 bin liralık b~lik ikramiyeleri 
de Erzurumda ~nhinköşklU ve ar
kadaşları BC1'ı·amiç muhasebei hu· 
susiye tahXildarı Hasan ve müskirat 
bayii l&nail GUnlU, Emirdağ-da Sa· 
lihler köyUnde Mehmet, Mıhlı ve SU
leyman Saraç, tnönUnde Pekin ma
hallesinde rençber Ahmet GUndUz 
ve müteahhit Emin, Seyhan Adana 
garı kondoktörU Hüseyin İçöz ka
zannuşla r<l• ı·. 

ye başlanmıştır. 1933 İkramiyeli Ergani 
* :\'Cmtalta Ticaret mUdllrll\ğU em· 1934 Sıvas - Erzurum 

rine evvelce verilmiş olan ve ufak i· 1&32 Hazıne Tahvlllel'i 
maluta tahsis edilmiş bulunan iki 1934 > > 
ton kauçuğun tevzUne başlanmıştır. 1935 > > 
* DUn muhtelif memleketlere 260 1938 > > 

bin llralık ihracat yapılmıştır. ilu Anadolu Demiryo\u Tahvili 
meyanda Romanyaya zeytin, Al· Dcmiryolu .Mümessil Senet 
manyaya şarap gönderilmiştir. T. C. Merkez Bankası 103 00 kuruştur. 

~~PARA . 
\ HAY AT TARIŞINl'.:lr 

T. il BANKASI 
Kiçik Tuaınf H.-plan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
UŞll>ELER: ' Şubat. 2 M&,yıa. 

1 Aguatoııs, 3 lkinciteşrüı 
tarihlerinde yapılır. 

l 941 ikramiye leri 

ı adet 2000 Ura.IJk = 2000.-L. 
a • 1000 > = sooo.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
' > 500 > ıı:::2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

85 > 100 > = 3500.- > 
80 > 50 > = <tOOO.- > 

800 > 20 > = 6000.- > 

11'9 OO&~JWUllYAOEB ~ 
CEVAD TAHSİN 

lDB.AB • KAN - KAZUBAT 
Ye&&treoin tahl illerini yapar. Dl· 
vıuıyolu ortasında Tel. 233M 

YATD 

Bal}lık ınaktu olarak 
1 iDcl Sayfa Santlml 

2 " 
8 » 

Kun.19 

750 
500 
350 
800 

100 

Sahib! ve Neşriyat Müdür ü : Ahmet 

4 » 
ıs » 
6 » 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
> 

• 
7S 
150 

Emin YALMAN - Basılılıkı yer 

Abone 
Türkiye dahlıınüe: 

-·-·- # 
l:ienellk~ 
- - - 15'~ 
1400 7M 400 

Ha riç memleketlere : 

l::ienellk 6 aylık 

2i00 ıuo 


