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Bir Dostluk 
Tezahürüne 
Mukabele 

Bir Alnıan radyosu bize 
dostluk gösteriyor. Bizim 
de ll'lukabil dileğimiz şu
dur: Hakiki Alman mede
ni ruhunun yaln ı z Şarki 
Prusyanın temsil ettiği 
Zorbalık ruhunu bir an ev
'Vel yenebilmesi... 

\'azan: Ahmet Emin YALMAN 

~iman radyolarından biri i
h..ı. ki, üç gece evvel bizden 
""CLllSetrniş. Çanakkale mü
:'delernizi anlatmış, yüz binler-
e ~rk gencinin yurtlarının 
;:hgı ve istiklali icin ne kadar 
~ k.le canlarını verdiklerini 
'l'iı 'lir etmis ve bu mücadelede 
~ rk ve Almanların beraberce 

Be döktüklerini hatırlatmış. 
drın n bunları kendim duyma
di · o gece volda idim. Fakat 

nlivenler aı'ilattılar. 
"1 Bb.e karşı böyle hisler ifade 
di en~er kim olursa olsun. ken
-~rıne teşekkiir etmefö bir ne
let.· et borcu savarız. TUrk mil
lrl 1nde hi~ kimseve karşı düş
iti anlık ve nefret hisleri yoktur. 
~ v.e nefreti din haline geti
'"'Q hır alem i"inde Türkive, 
~nin, anlayışın, yarınki dün 
ti Ilı kuruluşuna ait temiz ide
ttcUe Prensiplerin son iltica ye
te r. Eı7er tecavüze uğramaz, 
bıt kendi halimize brrakılırsak 
ı.ıa\rnanctleri cmnivetle sakla-
1-tt ve varının dünvasına u
hri1rrnak vaz;femizi hakkıyle 

ne getireceğiz. 

tltt ~t, dohudur, bir ~evrek a. 
!ilk ~et Almanlarla berab{'r
\.. ..... , Ber~berce kan dökUik. Bu 
~berli(Ye ait cok acı hatıra .. 
~ızla beraber tatlı hatırata
~ da vardır. Araımzdaki si
)\L_ a~kadMlılh bi,.e Almanlıtrı 
~~"'dan tamttr. NE' karlar kıv

,:_"e .me ·v~li ,damlar o 
~-.nnı ıc k lllN~all> 
~ lal'lnı Sf'vrlik Fakat ft.vni za
~~'1a bü~'i.ik bir teeı:sürlP su 
~ \ üzerinde durnuk: Alman 
~1~tıı icinde hic sünlıi' vok ki. 
fıı1t ~esna kıvmetler kavnıvor, 
tli,,"t l'le carP. ki. üste hir dü-

Rooseveltin Yeni 
. Bir Hamlesi 1 

1 Her Amerikalı 1 

1 Milli Müdafaa 
Tahvillerinden Bir 

Tane A~acak 
Vaşington, 27 (A.A.) 

Rooseve lt, çarşamba günü 
saat 21 ,30 d a radyo ile söy
l i yeceği bir nutukta milli 
müdafaa t ah ville rinin satış ı
nı açacak ve Roosevelt, her 
Amer ikan vatandaşının bir 
t ahvi l almasını ist iyecektir. 

L!L2& 

B. A .k ıl ÇOrçil 
ır merı an 

Gaietesine Göre Zafer~~ 
G • z . 1 Emın emı ayıatı 

1 

./.uharipler 18 Ayd Fakat MUşkUIAlı 
,sa7:ooo Ton! ıato inkar Etmiyor 
Gem ı Kaybettı ler 

Mihverin Harbi Ka
zanması için Yalnız 

iki Yol Var: 

Nevyork, 27 ( A.A.) -
T ass: Un ited P ress'in bil
di rdiğine göre, harbin ilk 18 
ayındaki ticaret gemisi za
yiat ı ceman 6,687.000 tonila
todur. Bunun 5,400,000 to
nilatosu lngiltere ile mütte- 1 
f ik lerine ve bitaraflara ait-
tir. 802,000 tonilatosu Al- 2 _ 

• .....,. manyan ın ve 485,000 toni la-
1 Mayısta büt ün post ane le r- 1 
de hususi pullar satılacaktır. 

1 -
~'J" tosu da ltalyanınd ı r. ı 

İngiltereyi istila 
O kyanus Yolla 
rını Kesmek Alman tebliğinde üstünde gamaL haç 'bayralmm allandıiı bildiri len Atinarun Akropolü \. ~ 1 

Alnıan Tebliğlerinde ,-~·--------------·" Yakznda, Havalarda 

Alman teblitincle paraıütçüler bırafandan zaptedildiii W ira1en 
Korent ka:ıalı 

_Bildirildiğ:ne Göre 1 Kati Üstünlük 

Almanlar Kazanacağız,, 

Atinayı Aldı 

Korent Kanal ve 
Şehrini Alman 
Paraşütcüleri 

Zaptettiler 

Pat~as Limanı da 
Almanlar E linde 

Berlin. 27 (A.A. ) - Alman 
ordµlilrı umumi karargahının teb-
l~i: .. 

Kaçmakta olan lngiliz dümdar 
kıtaatına karsı. öncü bir zırhlı tü
menimizin y~pt\ğı şiddetli taar- • 
ntılıarı müteaıkıp AhnaJJ kıtaları 

P'idrill'li.lı.Wllf9.i!flt. 

A1'ropolun üzerinde ı matı 
h aç sancağı dalgalanma!! . "' ıır. 

* Berlin, 27 (A.A.) - Alman 
orduları başkumandan\ığının teb. 
liği: Adolf Hitler muhafız alayı 
P indus'un garbında yaptığı ilerı 
Jiareketle Patras kıörfezine var
mış, körfezin geçidini zorlamış 

(De\'8mı : Sa. 6; su. 8 da) X Mühim bir nutuk irad ederek zafere imanmı teknrbyan B. Çörçil 

Nerede Mücadele A
çarlarsa Açsınlar inti
kam Alıcı Adaletimiz 

Mutlaka Kendilerini 
Bulacaktır 

l~iltere hasvekili B. Churchıll 
dün gece Londra radyosunda bir 
nutuk irad etmi§tir. 

Radyodan aldığımız bu nutku 
okuyucularımıza veriyoruz: 

cGeçen hafta bana aordular: 
- Harp vazıyeli ha!kkında 

halk arasında ne gıbi hisler hü
küm sürdüğünün farkın.da muıı· 
nız? 

Bu hialerin nasıl olduğunu an· 
lamak için bizzat büyük şehirle· 
rj, limanları dolaştım. En agır au. 
ntt.e ~ ~\N,ı •· 
ctea- PÇirdiıaa. Gel'l)'e hem ınu•-
terfı a•ldim. hem de luıvvcıhmın 
tazelendiğini ve arttığını duydum. 

Büro havası içinden kurtula
raık cepheyi dola~ma'k içimi aç~ı. 
Cephe dıyorum. Bundan maksa
drm Londranın, Liverpolün, Kar
difin, Briatıolün sokakları, evlen 
ve onları dolduran halktır. 

Hallm Maneviyata 

r{ fena könükler cıkrnor ... 
)} Urılllr nPredf'n vf'livor? Ro
~~~ir? 'Rir~n; ~kat edi11ce 
1'\t1.h'k ki. Rarki Pnıı:ıvada fs
~'CU'la bol<'ıı. kan karıstıran 
~ ıtı~l'azi sahibi aristokrasi var. 
lııJı arın temsiJ etti~i zorba1ık 
htıı U, ıtarhi vf' "enuhi Almanva. 
lr\ tPrrısiJ efti~i hakiki Alman, 
~o., !'uhunu h(!r fırsatta boiu
~~ A1rııı.ıl'\ milletinin calısma 
te f \rf> oiinvava devamlı suret
~ .. bflalı olmasına mani olu .. 
~ • A!nıı.ı11v$1.VI ve hiitiin dün
't\;11 bır rlH,.ihre tehlikeli ma~e ... 

. ___ __:. __________________ . __ Bu cephede çok acı aahrıeler 

,
_ , ___________ ,:._______________ r gördüm. Bir çok mamur ıebirle-

A tina Radyosu Pr~pagandalara Çin, Amerika 1 . Cebelitarıkın lspanyollar :ı·:~r.ha;:;:~ı:r d:=~:!:ü,~~~ 

z"'a Pİiriiklüvor. 

Mukavemetin Mah· 
dut Bir Zaman için 
Qlduğunu Kabul 

Ediyor ll'f 1\rallı Almanlar k'arınca t?"i ... 
\a:'hRıvorlar, uğraşıyorlar. fa
~11a~~ vubrı her Geyrek a-. 
\;"~ bır kere Rarki Prusva zor... Yunan Ordulan 
bı ı1 . orta va atılıyor. Alman 
~~tıin ~n veya bu şekilde 
)\ i . ni bıP.hyor. bütün dün
)n.. C:tn kanlı facialar hazırh-

~;,. b. 
~ . ır defa koUarnnızı sıva-

150 Milyonluk iki 
İmparatorluğa Karşı Şan 

ve Şerefle Karşı Koydular 
~ 'hi,. iRe sarılmra tsım vana
ı. Cilıan harbi11rfe ranakk:ı-1 Londra, 27 <A.A.) - ~tına .rad
~ ~"<ıber 14 ~enhedP nö. ı yosu <IUn akşa~ a~ağıdakı neşrıyat-
ııı, Uk. lfpr ı:;evden evvel Al- İ ta bulunmuştur. . 
~ Ce"'l,eteri ii7;erindf"kİ tıı 7 ı «Termopll hattından llerlıyen A~
.. )t ıı.~,_ltmalc nlA'l ve hedcfile> 1 man kuvvetleri. cenubu şarki lstı-

"t,"1'1e, kau döktiik. ı kametinde ilerlemelerine devam et: 
\ıl 'kat müşterek dava uğruna mektedir. Almanlar. bu ııerleylşı 
llu.~edakarhkları yaparken jçi- ı g(l~lilkle yapmaktadır. Çünkll, İn· 
~e dev ı b' .. .. tu" ke · gilız dUmdarları bir çok sevkulceyş . am ı ır uzun , - ı 

S l bı'r d' d S" le te · noktalarında düşmana mukavemet • en ışe var ı ... oy - · 
~ 1lı ediyorduk: cAh, şu mUş- ' etmektedir. Bu geciktirici kareket, 

e\ harb· k k Al ı muvaffakıyetle yapılmaktadır, ta-
ı azanmasa • - · 

~~ r bunu kaybetse! .. Niçin? kat şu cihet nazarr dikkate al~nma-
4,~tı 'IUn k · · bT d k. lıdır ki, bu hareket yalnız vakıt ka
\il'llatılar ku pe ıvı b! ıy~r h~k · zanmak ve Attlk'de bulunan kuvayı 
tjL1'1 ed-.ekalzanmc.~ ı~e 8 

.. tte. külliyeye kurtulmak fmkanrnr ''er-
ı. I[ \t "" er. musavı mu -
.._l e llili.h kardeşi vartası der- mek için yapılmaktadır. Binaenaleyh 
-.1ı... \°'l>arılacak, bize adi bir bu hareket, ancak mahdut bir za
\le~lrıleke muamelesi edile· man için olabilir. HarekAtın yapıldı-

,.. ğı mıntaka ile mUnakallt keslldlfl 
~~UnkU Almanya, her türlü için düşmanın harek&tr ve ileri ha-

~kf~ .. Jeri bir tarafa atmış, Şar- reketinin derinliği hakkında tafsillt 
:: '1l11" mevcut değıldir. 

k.::·I~ :'a zorbalık ruhunu bit 
~ k ıııstemi, bir resmi din ha. 
~- lt

0
Yrnustur. Hakiki Alman

ıt1an a~Rı sevgi ve hayranlık, 
ııı.~ he ınsanlar sıfatile Alman
.;ocı b 11a?.ına en birinci dileği-

Epir Ordusu Niçin 
Teslim Oldu ? 

Londra, 27 (A.A.) - Epirdekl Yu 

1 

Verılen Cevaplar :Vlüdafaa Sistemi Fakat vahşi dii!manın en fazla 

Ve 1. ngı·ıtere tahribat yapt.ğı yerlerde minc-

Burası Her Bir Taraftan Fasa viyatı en sağlam buldum. Bura-A t ı e lann lhaNcı bizim ilamimizden vus ra ya V ---.. · ltalyan Girmesine dalha ~yi bir aleme yükeelmit. o 

Y . z 1 d Arasında Mali Bir H.. H aleme mabsue feragat ve feda-
enı e an a ucuma azır Mani Olmıya karlığı cdinmi§lerdı. Bana çok Anlaşn1a lınzalandı ç 1 1 itimat ve ae'Y!gi gösterdiler. Hu 

Vaşington, 2 7 (A.A. ) ._ A- Londra, 27· (A.A.) - Lord Gort'- a ışıyor ar itimada layık olmıwk Ve •bize ve· 
~ı. 1 B Çunkı' g 27 (A A ) Çin A un Cebelitarık müstahkem mevki u-vustırabra ıbaıveki.let Ve&i i · n ' · · - • • rilen vaz.ifeleri eonuna kadar ı~. V merlka ~e Çin - İngiliz hUkCmeUeri muml valiliğine tayin edilmesi İn• 

Fadden dün Avustra.,.anın a T yapmak için her gayreti göıtere-
1 B C b. arasında bir mali anlaşma imza e- gllterenln harbin bu mıntakaya si- o· v ft şington e çisi . asey.e ır me· ıger ara an ceğiz. 

saj göndererek İngiltere ile Avu~ dUmif olması burada büyük bir alA- rayet etmesi imkAnını hesaba kat-
(Devamı sa. 15, stı. 1 de) •== (Devamı: s.. 5, stı. 1 de) - ( Dev111111: s.. 5, N ı da) •• Almanların Hululünü En Mühim Buhran 

Milli Şefimizin imzalı Fotoğraflan Beyoğlu 
Halkevine Merasimle Talik Edildi 

. 
Hastahakıcılık Kursunu Bitiren 

97 Bayana Diploma Veri(di . 

1 lngiliz. milleti büyük vakalarl. Kolaylaıtırmak çin Lazım dolu meşhur tarjhinin hiçbir dev 

Geleni yapıyorlar rinde bu kadar mühim bir buh-
ranla ~artılafrJlamııtır. Kurmak 

Londra, 27 (A.A.) - Buradaki sa- için bu kadar emek sarfettiğbiz 
lılhiyettar İngiliz mahfilleri, lspan- bir çok kıymetler ateş ve bomba. 
ya vaziyeti hakkında ajanslar ve ga- nın tahribine maruz kahnııtır. 
zeteler tarafından verilen haberleri Fakat bu ta:ııyikler halkı ~zecek 
bUyük bir ihtiyatla karşılamaktadır. yerde mukavemet hissini bü.ı,ü • 

Heyeti umumiyesi itibarile bu tün canlandırmııtır. E$kiden 
m ... ıenin son derece nazık olduğu harp, aıikerler ve denizciler ara
ka.bul edilmektedir. Filhakika dUş- sında olup biterdi. Şimdi bütün 
man propagandasını önlemek, hA- sivil ha~k cephede mücadelenin 
diseleri çok :yakından takip etmek ortasındadır. ihtiyar adamlar, ka. 
v esaısen çok ciddi olan bir vazi- dınlar, çocuk1ar, hatta $akatl11r 
yetin daha ziyade vahamet kesbet- hastalar cephede askerle beraber 
mesine mılnl olmak zarureti karşı- mücadele eıımekten ve onlarla 
sında bulunuyoruz. ayni safta tehlikelerden pay al· 

Bununla beraber bu mıntakada maktan iftihar duyuyor. 
yapılacak bir Alman ılcrlemesinln 

İngiltere ve Irlanda mU tesna ol
mak üzere, bütün Avrupa sahillerını 
bQ7Uk bir tehlikeye maruz bırakaca
,. .. şüphe yoktur. Bu vaziyet blt-
16iıi Amerikadan ziyade İngiltereyi 

endişeye dUıııUrmektedir. Bundan 
bjlfka tehlikenin gerek :Fransız, ge· 
rek 1spanyol Afrikası sahilletlne de 
sirayet edeceği muhakkaktır. Son 
günlerde Fasdakl İspanyol mıntaka
srra mahut seyyahlardan bir hayli 
gelmiştir. 

lngiliz tari-hinin en büyük kah
ramanlık devrini geçiriyoruz. Mü. 
cadelenin şan ve şerefi asker, si
vil her yüzde okunuyor, bütün 
bu yüksek insanlara karşı meeuh
yet duyuyorum. Onları bu öliim 
vadisinden kurtarmak ve yas>tık
ları fedakirhkların hop g.itme
mcsini tem.in etımek hedefite ça
lı~ıyoruz. 

Yunanlalara Hayar Diyemezdik ıe11U~n~ii sistemi temsil e
l.:.! an, ış ışten geçmeden, göz 
;.:'llıi ~imasıdır. Kendi kendi

·•"lnız kendi aynalannda 
tt~e iktifa etmemelidirler. 

....: alt 1•Rali veya Alma1- teh
""'Yon 1!1da bulunan yüzlerce 

~nsanın gözü ve nıhu 

nan ordusunun teslim oluşunun se
bepleri. Yunan Harbıye Nezareti u
mumi müdU~lerınden birinin dün, 
radyoda okunan beyanatı ile ifşa e-
dilmiş bulunmaktadır. ı.t.nbuJ Komutam General labak Aftli Akdq ıön6llü hMta baluc~ diplomaJanıu YsİJOI" 

Londranın mevsuk haber almakla 
maruf mahfilleri, 1spanyollann bir 

taraftan ttaıyanların Fa:sa hultUUne 
mAni olmağa çalışırken diğer tarat
tan Almanların hulCIUnU kolayıaııı

tırmakta olduklarını tebarüz ettir
mekteclirleııı. 

Şimali Afrikaıc:Nıki harbi ne ka. 
dal' kıüçük bir ktıVVetle yaptığımı
zı hiç kimee bilmiyor. Hareketi
mize hiçbir zaman iti fnlcaclan, 
)'1Ulİ 30.000 k~n fazla k1nrftt 
i.fbtak enemi!lir. Wavel bize i:Yi 
günler göaterdi. Fena günlerde .... s. li't\. ? dl>) /-/ 

Beyanatın metni şudur: Dün saat 1 S de büyük mera.-
«Harbln bahtsız neticesi cesaret aimle Milli Şefimiz l11net lnönü

noksanlığından değil. Yunan ordu- nün imzalı fotograf1erı riyaset 
(Devann Sa. 6, StL 1 de) * oda.ındaki ihtiram mevkiine ta· 

lik edilmif · ve bu rQeruimc:len 
eonra da ıGümü,iu)'U ha-ahane· 
ai.nıdeki huta ıbıWlucılık kursunu 
ikmal eden 9 7 bayana .da diplo-

malan tevzi edilımittir. 
Bu mer..imde Vali ve Beledi_ 

ye reisi Dr. LUt'fi Kırdar, Örfi 
(Dıefmu: Sa. 2,. 8IL ' te) (Dhı1111ı: ... 1, • 1 •> ·=-
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Nasıl Geçt~ .Un T evziindeki Şikayetler Haklı
1 

Bir Tarafta Gıy Gıy Keman Obür
1G.. ··ıd·· T . of· y k 

Tarafta Dan Dan Piyano... OrU U, evzıatı IS apaca 
Yazan : Rebi a Tevfik BAŞOKÇU 

Telif ve tercume hakkı tamam.ile mahfuzdur 
-12-

Ben de o kUçUk esvapları dikmek- ya. lilzum vardı. Fakat annem benim 
ten o kadar zevk duyuyordum ki... pek zayıf olduğumdan korkarak bu 

Şekerin Vesikaya Tabi Tutulacağı ve Fiyatla rı n Yükse leceği 
Hakkında Çıkardan Şayia lar Doğru Değildir 

Bunda yine ninem imdadıma. yeti- k08koca on iki yaşındaki kıza ço
şlrcU. Bana birçok kumaş parçaları cuklara mahsus bir yumuşak korsa 
\"Crir'dl. Ben bu parçaları dikiş ta- almıştı. Hem de beli istediğim gibi 
kımlarını ders odasındaki üzerinde iyi sılmnyordu. 
otmduğum saçaklı bUyUk koltuğun O vakit de annemin dadısına yal· 
altında depo yapmıştım. Ders oda- vardım. Bana bir arşın tUysUz pa
sına girip Uzerlmden kapının kiUt- zen bezl aldı. Annemin aldığı kor
lendlğlnl ve oradan uzaldaştıklarmı saya bakarak kendime bir korsa. 
ışittlğlm anda bır taraftan önUmde· daha yaptım !akat yaptığım korsa
k1 masad::ı. açık duran kitabı okur, nın belini o derece sıkıyordum ki 
diğer taraftan dizlerimin Uzeı'inde nihayet annem yine benden şüphe
bebck entarilerini dikerdim. lendi. Btr muayene neticesinde be-

.Arada sırada. yavaş yavaş gelip nim gizlice korsa yaptığım meydana 
kapının an::ı.htar deliğinden beni gö· çıktı. Ve korsa çatır çatır makaı;la 
zetledıklerlni de hissederdim. O va- kesilerek pencereden denize fırlatıl
kıt hemen dirseklerimi yazı masa- dı. O vakit yazdı. Biz de Rumellhl· 
sının Uzerıne dayar, dalgın dalgın sarında yalıda idik. Fakat ben gizli 
çalıştığımı herkese gösterlrdım. korsa. yapmaktan yılmadım, annem 

Annemin nasıl.sa koltuğun altını de korsnları kesip denize fırlatmak
muayene etmek hatmna gelmemış- tan usanmadı. Bir aralık ben gün
tı. ı.~akat evdekiler bu hususta be- dUzlerl korsasız gezip yalnız gecc
nımlc mUtteflktl. Annem entarimin lerl yatarken korsa giyiyordum. Bu 
ceplerini şişkin görünce derhal be· bana öyle ağır bir işkence gibi gel
nl muayeneden geçırlr, g(ıya bir dl ki Uç dört gllnden !azla taham
g1lmrUk kaçaltcısı lmlşım gibi cc- mUl edemedim. Nihayet bu korsa 
bimdc ne bulursa zaptederdi. Kendi mücadelesine bir mUddet sonra bir 
arzu ctmedıği bir şeyin yapılması- de çarşaf mllcadelesl ll~ve oldu. Ben 
na hiç tnhammUI edemezdi. çar.şeflanmı pek babayani giymek-

Yedi yaşında iken bUyUk bir der- ten hoşlanmıyordum. Eteklerin pek 

drm daha. vardı. MUkemınel surette bol olmasını istemiyordum. Pelerl
alafranga piyano öğrenmek istiyor- nln de dfrseklerden aşağı olmasın• 

dum. Sa.bam buna çoktan razı ol- hiç ısevmlyordum. BtltUn bunlarla 
muştu. Fakat annem: annemin dalma canını sıktyordum. 

- Daha ona vakit var. Derslerine O senelerde Refet MUlklyeyi bl· 

lstanbul Balıkpazarında Tatçı. 
)ar caddesindeki Liminidis kar. 
deşler.in yağ ticarethanesinde, be
lediye memurları kıooperatifi nam 
vo hesa:bına, börclkçi, kadayıfçı, 
tatlıcı ve emsalleri gibi !küçük 
esnafa perakende un tevzi c-den· 
!erin kendilerine tevdi edilen un
ları tayin olunan narhtan fazlaya 
eatmak, bazı vahi. özürler ileri 
sürerek mÜ§ter.ilere fatura venne. 
mek ve kendi adamları olan bazı 
mutavassıtlara çuval başına bir 
kaç kuruş verilmesini istemek 
gibi yolsuzlukları, alakadar ma
kamlarca yapılan tahkikat ile sa· 
bit olmuş bulun·maktadır. 

İaıJe müs.teııarı sayın B. Şefik 
Soyer, mutavassıtların tesbit edi. 
len kar hadlerine kanaat ve ria
yet ~tmediklerini yapılan ~ikayet

lerden anlamııı ve badema bu gi
.bi kiic;ük esnafın muhtac olduğu 
unların Toprak mahsulleri ofisi 
tarafından clnğılma•ını muvafık 
gör.mü§tür. Sayın müsteşar, ayni 
zamanda bu şikayetler hakkında 
etraflı bir şc:kilde tahkikat yapıl· 
masmı ve tevzi ~i için muktaz.i 
hazırlıklara derhal başlanılmasını 
alakalılara bildirm~tir. Çok dü
rüst ve başarıcı bir idare amiri 
olduğunu ötcdenheri ıbildiğimiz 

B. Şefik Soyer'i, bu f.tte de gös
teı dlği hanasiyct, kararındaki 
i!abet dolayısile, takdirlerle kar· 
~ılar ve alkı§larız. 

Sayın müsteşar, kendisi ile gö. 
rü,cn gazetecilere faaliyetleri 
hak'kında izahat vermiş ve ez· 
cümle: 

c- h.tanhuldaki bisküvi fab
rikaları ile börekçi, yufkacı, si
mitçi ve pastacıların iht~yaçları 
olan unu bir müddettcnberi mu· 
tavassıtlardan aLmakta idiler . 
Bunların vaki olan şikayetlerini 
haklı bulduk. Bundan sonra ihti. 
yaçlerı olan unu aralarında top· 
!anarak Toprak mahsulleri ofi· 
sinden alacakl~rdır. 

Son günlerde bir kısım halk 
ihtiyaçlarından fazla şeker alı
yor. Ortaya şeker istihlakinin ve. 
sikaya tabi tutulacağı, fiyatlarının 
yükseltileceği şeklinde bir takım 
manasız rivayetler çı'karılmıftır. 
Bunlar ta.mamen uydurmadır ve 
batkın bu hareke.ti yersizdir. 
I\1emleketimizin ~eker sıkıntısı 
yoktur ve olamaz. 

lstanbuL v.ilnyeti emrıne vern
miş olan ve un stol:u vücude gc· 
tirmek üzere tahsis olunacak bir 
milyon liranın Toprak mahsulleri 
ofisine verilerek ofisten mukabi. 

lirıde un alınması takarrür etti. 
Vilayetin bu ı;tokları ,ehrin nere. 
!erinde muhafaza edeceği de ta
mamen kararla:-mı;tır. H:ni ha· 
cette fırınlara ekımekl"k olarnk 
bu undan verilecektır. Ayrıca 
Toprak mahsu ileri ofisi elinde de 
&tok un vardır. 

Ticaret ofisi, te;ıkilatını hemen 
hemen Jkmal ell.nİ~ ve faaliyete 
geçecek hale gelmi§tir. Ofi~ ilk iş 
olarak kahve it'hal etmektedir. 
600 ton kahve ofis hf"snbına Y .:ı
kın Şark lima•nlnrından birinde 
yükleniyor. ithalat birlikleri he
sabına gelmek üzere olan 40 bin 
çuval kahve ıbundan hariçtir. 
Ofis ~eker de getirtmektedir. 

Romanyaya gitmiş olan Petrol 
ofj.$ umum müdürü ve satış mü· 
dürünün tomaıları mrısbet netice 
vermiş ve b.ir anla'1Tlaya varılmı~ 
tır. Romanyadan alacağımız yeni 
petrol ve benzin partilerine ait 
bu anlaşma imza edilmek üzere· 
dir. Petrol Limitedin heyeti umu
miycsi yapıldı· ve ben de bulun
dum. Bu şitiketin bütün stokları 
ve mcvcud}i Ofise devrolunmuş· 
tur. 

Alelumum kuru sebze, pirinç 
fiyatları alınan 1edb.irler neticcsı 
olaraık normal hadde doğru dü~-

mcktedir. Bu fiyatların tekrar 
gayritabii ~ekikle yükselmesi 
ümıt edilemez. 

Tek tip bir halk ayakkabısı 
vücude getirmek Üzere yapılan 
çalışmalar sonuna ge)miştir. Yap· 
tığımız hesaplar bu halk ayakka· 
bılarının 660 kuru~a mal olacağı. 
nı gÖı;termiştir. Ba~ı iptidai mad. 
delerini Ticaret Vekaleti deluletJ 
ile şımdilik hariçten getirteceği
miz bu ayakkabıların geniş mik· 
yuta imali bu ay içinde başlıya· 
caktır. Fakat, bu ayakkabılamı 
her türlü malzemesini dahilde 
yapmak İç.İn çalışıyoruz. 

Hıılk tıpı ayakkabılarından 
başka haık tipi kumaş imali üze· 
rinde de menul olunmaktadır. 
Bu kumaşlardan bir kostüm 20 -
2 S lira arasında çtkacağı anlaşıl
mı~tır. Bütün erkek '\"atandaşla
rın giyebileceği güzellik ve meta. 
nette olacak bu ayakkabı ve elbl. 
ıelct" bilhasaa geliri mahdut vr. 
mua»-en olan ailelerin yüklerinin 
hayli. hafifliyeceği şüphesizdir. 

Bugün için kara ve deniz vası· 
lalarının fazla menul olmasın
dan dolayı az kaaaplı'k hayvan 
gelmeı<tedir. Fakat bunun da jza. 
lesi için tedbir alacağız ••. > demi~ 
Vli bir kaç gün daha lstanbuldn 
kalacağını ilave e:tmİ§tir. 

çalışsın sonra yine o.vare olur diye tirmiş, Fransrzcasını kuvvetlendir· 
korkuyordu. mek için (Senbenuva) Fransız mek-

Ylnc piyano derdimi de ninem teblne gece yatısına gldlyordıı. Ben 
halletmiştl. Benim geceleri yalvar- Fransrzca öğrenmek tçln .,;:rpınıyor
mamıı. dayanamamış, benden ders- dum. Babam da benim fikrime ta
lcrlml ihmal etm!)'eceğim vadini a- ra!tardı. Fakat annem evde mut
lınca o.nneml razı etmlş, hundan lak surette hAklmdl. Benim Fransız. 
başka. bana. mahSus olması için ca öğrenmemi ıuzumsuz gÖrUyordu. 
Fransız (Erar) markalı bir de plyo.- Bundan mAdıı. elimde kitap ve ga
no almıştı. Fakat sonra da piyano· zete görmlye de tahammUIU yoktu. 
da çalışmak meselesi annemi sinir- Annemin fikrince benim okuma yaz
lendlrlyordu. Bir taraftan ,gıy gıy ma. devrim artık gcc;mı,u. Şimdi 
gıy Refetin kemanı. öbür taraftan uslu akıllı ev i9lerlle meşgul olma
dan dan dan benim ekser.aizlerlm. lıydım. 

iaşe Birliği Milli Şefimizin Fotografları iş Yerlerinin 
Heyeti Beyoğlu Halkevine Talik Edildi Teftişi 

anne.m1n kulağını tırmalıyordu. Bu Ben de akar gibi okumayı ı;ok se
gOrUlttllere bir saatten fazla ta.ham- ''erdim. Gazetelerin baf makalesin· 
mUIU ~;oktu. Halbuki ben ileride iyi den, kUçUk hfkA.yeslnden, şundan 

bir piyanist olabilmek ve piyano ho bundan sUtunlarına kadar gözden ge 
c:ım Madam 'Mariyl memnun etmek çlrlrdlm. Şiir, roman tarih polltlka
lçln gUrtde en e.ş:ı~ Uç dört saat ço. ya dair ne bulursam okurdum. Fa
lışmaya ihtiyaç duyuyordum. kat ancak geceleri yatak odama çe-

0 vakit snıbah namazına kalkan klllp kapıyı kilitledikten sonra .•. 
ninemle beraber ben de kalkıyordum Tevfik Flkr4!'tin (RUbabı Şikeste) si. 
Kışın Tlryal kalfa piyano odasının nl ezberden blllyordum. Hele hissi 
.sobasını deı'hal yakar, ben odanın rmanlar beni hıçkırıklarla ağlatırdı. 
ısınmasını beklemlyerek ninemin Ann"m: 
genlş kUrklerinden iki tanesini Ust - Zavallı hayalperest. Derdi. 
Ustc giyer piyanonun taburasına o- önUnc geçemediği arzularına kar-
tururdum. Tıryal kalfa dizlerimi de şı benimle lstlhza ederdi. Halbuki 
ayaklanma kadar bir yUnlU örtUye annemin de benim yaşımda. iken çok 
sarar. Sclfımlık tarnfındakf annem kitap okumak merakında. olduğunu 
uykudan uyanıp bu tarafa. geçinceye dadısı tıöylerdi. 

kadar birkaç saatten istifade ederek Annem bUttln m~nllsile mUkem-
ck:sersizlerlml yapardım. mel blr ev kadını idi, fakat evin 1-

0n iki ya.,ına geldiğim zaman çlnde çok faozla I huysuzlukları da 
fena bir Uf'odan iki ay ö!Um derece-

1 
vardı. Sa'ballleyln kalkar kalkmaz 

lerinde hasta olmuştum. Doktor be· blitUn adalan dolaşır toplu ve temiz 
nl uzun müddet plyanomd:ı.n kat'i olmalarına son dere<:e dikkat eder, 
surette ayırmakta israr etmişti. bir yerde biraz toz görse kıyamet-

Zaten sonradan da. anladım ki ku- lcri koparırdı. Elinden her .şey gelir, 
laklarrm bUyUk bir piyanist olacak biçer, dlker, gayet .gUzel kanaviçe 
ita.dar kuıtvetll değildi. Pıynno derdi işlerdi. Her tlirlll el işlerinde ma
bltliktcn sonra. annemin başına yeni hnretl vardı. Çok defa dadısmm yap 
bir UzUntU daha çıkarmL,tım. Mut- tığını beğenmez, fevkalade şurup
luk ince belll olmak istiyordum. Bu- tar ve rcçeUcr de kaynatırdı. Hele 
nun fçin de korsa l!zımdı. Ne ise misafir odalarının misafir yatak ta
yine bir o.kraba dUğUnll lçln Efljc- lumlarının tertip ve intizamında ta
ninin b:ına yaptığı turkuaz rengin- nıyanlar arasında ıŞöhret kazanmış-

dekl esvap için zaten mutlak korsa- tr. ( Arka91 var ) 

- Teşekkür eaerlz. 

Umumi ihtiyaçları 
Tetkik 
rada 

i çin Anka-
Toplanacak 

Ankaradan alınan haberlere g6re, 
Ticaret! Vcktı.letl iaşe blrllğl heyeti, 
umumi ihtiyaçlar Uzerlnde e•;velce 
verilen' kararlara göre yapılmış o
lan hazırlıkları tetltlk etmek Uzere, 
önUmUzdekl perşembe gUnU bir top· 
lantı yapacaktır. la.şc MUsteşarı B. 
Şefik Soyer, bu toplantıya riyaset et 
mek Uzere çarşamba gUnU Ankara
ya avdet edecektir. 

İktısadi H :ıberler: 
SUmerbank, Vekaletin tcsblt ettl

ğı fiyatlarla mU&tahslller ve tacir
lerden yapa.tı satın almağa başla

mıştır. Bunun için istihsal mıntakn
lnnnn bir çok eksperler gönderllmlş
tJr. Arada mutavassıt bulunmadığı 
için müstahsiller bu alış verişten faz 
la menfaat görecektir. 

* Kömtlr fiyatlarının nrtmıuıı il
zerine Şirketi Hııyrlye ile dlğr.r bazı 
vapur mUesscselerl Ucret tarifelerine 
birer miktar zam yapılması için ve
klılete mUracant etmişlerdir. Bu di
lek tetkik .edilmektedir. 

* .Muvakkat bir zaman için tehir 
edilmiş olan Türk - İsveç ticaret an
la.şmasına alt mtızııkerelere pek ya
kında tekrar başlanılacağı h:ıber a
lınmıştır. 

Hasta bakıcılık Kursunu Bitiren 
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idare ıı:omutanı Korgeneral Ali 
Rıza Artunkal, Parti idare heyeti 
reisi Reşat Mimaroğlu, İstanbul 
komutanı, Gülhane hastahanesi 
başhekimi. Dr. General Süreyya 
Hidayet hazır bulunmuftur. 

Merasim istiklal roarşile ba~
lanuş ve bunu müteakıp General 
Süreyya Hidayet kür'8Üye gelerek 
hasta bakıcılığın dünya üzerinde
ki ve Türk"yedeki tarihçesini an
latmış ve ilk hasta bakıcılık mek_ 
lehinin Başvc'ldlimiz tarafından 
açıldığını şükranla hatırlatmıştır. 

Süreyya Hidayetin sözlerinden 
sonra mezun bayanlardan Mual
la geldi ve şu hıtabede bulundu: 

Sayın davetliler 1 
Türk tarihini yeniden canlandı

ran, ve harika denecek zaferler 
kazandıran Ulu Önder Atatürk'· 
den tevarüs ettiğimiz umdeler. 
den biri de inkılapçılık olduğu 
hepimizin malumudur. 

Türkün birinci inkılapçısı Ata. 
nın inkıl8ıbı da kadına verilen 
hak ve hürriyettir. Kadın hak ve 
hürriyete sahip olalıdanberi his
aeaine düıen ödev.ini sırası gel· 
dikçe yapmakta ve yapmağa ha
zırlanmakitadır. 

Türlk lkadınının kısa clevreli 

kurslarda gönüllü hada bakıcı 
olarak yeti§tirilmeleri jçin bir da. 
vet vardı. Bizlerden iş bekleni· 
yordu. Hemen koştuk. 

Her lazimeyi vakit ve zama· 
nmda hazırlamıısını bilen Türk 
hükumetinin başındaki Reisicüm. 
hurumuz Milli Şef İ~mel lnönü'ne 
ve sayın Başvekilimiz Or. Rcf;k 
Saydam ile derin göııüş ve düşü
nüşlü arkadaşları her zaman ol· 
duğu giıbi ileride muhtemel bir 
harbin icap ettireceği her şeyi dü. 
şünüp vaktinde ikrmal ettiler. Biz. 
leri. de kıymetli hocalarımız en 
kısa ıbir zamanda yetiştırdiler. 
Bugün şerefli huzurunuzda, çalı;ı
mamızın kıymetli hatıralarını ala
ra:k vatanın beklediğj vazifeyi 
şerefle ifaya hazırlanmış bulunu
yoruz. Yaşasın Türkiye ve onu 
idare edenler.» 

İ!tanbul komut,ını İ11hak Avnı 
Akdağ kısa bir hıtabedcn sonra 
gönüllü hasta bakıcılarımızın dip. 
lomalannı tevzi etmiş. Ve Beyoğ. 

lu Halkevi reisi 8kTem Tur da 
bir nutıik 6Öylemiş ve şiddetle 
alkışlanmı~ır. Spor kolu ataları 
da jr;nnastik salonunda Ritmik 
hareketler yaptıktan sonra davet· 
liler hazırlanan büfede izaz edil
mişlerdir. 

- 'Ümit ederim ~i bu seyahat ı;izl yor-
maz, yol biraz uzun, fakat ha' a güzel ..• 

- l"orulnıanı. l.\lenık etmeylnlı., ı··rank. 

- Haydi. gidelim. Albayı bckletnıll e-
ÜZÜNTÜ 

ha,ladr. Bununla da iktifa etmlycrek Jol
dakt IManlara bir dlizlye: 

- Doktor Baker ne tara.ita oturuyor? 
dlJe ttoruyordu. Klm8C bilmiyordu. ':"lha)rt 
hlr miiddrt daha yol aldıktan onra. bir ke
re daha durduk \'C tekrar ı;orclu: lim. Allaha ı marladık, l•"rank. 

- Telefon bekliyorum, unutmayınız. 
- Tabll ederim. J\lerak etmeyiniz. 
E\e bir kere daha ba.ktun. Frank kapıda 

duruyordu. Uşaklar da arka..<ıında idi. 
Gözlcrlnı yaşla. <doldu. ;l\fsk!>1ln otomoblll 

ytirUttU. Yolun dönümünden sonra landf'.r
ley gbzden kayboldu. 

Albay bizi ·olan lkenarmda. lbekllyoııdu. 

Onu da. otomobile !aldık. Beııi görünce biraz 
ba)Tfit etti: 

- Bn yorucu lılr gün olacak, (ledl. Keş
ke iz ı&"elmeseydlnlz. Kocanızı bana ıema-
rret ledfl11edlnlz, öyhı mı~ , 

- Hayır •• Onun l~ln değil. \Fa.ka.t ben do 
gelmek J8tedlm. 

- ~ ·e be !bereket !kl ha,·a. güzel, 

- Evet .• 
_!1'·avell bizi biraz ötede bekllyecektl.Eğer 

kenıll!ilni ora.ıla jbulnıaısak, beklemeylı. ona 
hiç lh~"l&Cunız yok. inşallah uğursuz adam 
uyu\"& li:almıştır. 

:Fakat biraz ötede y~ll bir kıtomobll bizi 
bekliyordu. Kalblm atınağa. l>a!jladı. l'a,·en 
tapkaan, aprnda. ıı;iga.ra ~irkin ~irkin eü· 
ltbntıliyordu. Bizi görünce 5eJim makamın
da ıeı ulladı. Uzan bir yola ~ıkıyorduk. E
Umİ Makıilnıln dfılne koydum, 'c hJç es 
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çıkannadan olduğum yerde bllztlldlbn. 
Saatler geçiyor, kilometreler fblrblrlnl ta

kip ~dlyord1L Uyu'111U!J hlr halde önümde 
uzanan yola. bakıyordum. Arka.da Albay 
Julyan uyuyordu. Ağzı a.Çık, b&111 wut&klara 
dayanım~ blr lbalde idi. YtŞll araba ikllh hl· 
7.l takip ediyor, kAh önllmllze g~lyordu. 
Her halde bizi biç gözden kaybetmiyordu. 
sa.at birde bir kU~Uk lokantanın önünde 
durduk. Albay mükemmel ~·emek yedi, Mak-
11lmle hen !biraz so~uk 'etle kah,·eden başka 
bir 11ey yeyip lçeınedlk. 

.Favell'ln de gelip bl:ı.lmle yemek yemeğe 
oturmak lııtemeftlnden üzülmtlıttUm. Fakat 
yolun ötA:kl tarafındaki başka bir lokantaya 
gitmişti. . 

Bizi pent'ercden gözetıemı, ol!U'.ak ki blr
k~ ıdakika ı;onra tekrar peı:tmlzden gclme
~e haşladı. 
S~t üçe doğru Londray!' ,·ardık. l'orul· 

mqtum, başım uğulduyordu. Jla,·a da çok 
ıncaktı. Atw;tos ayında. .Londranın sokak· 
ları golgeıılz \"e tozlu olur. ·Burada. yafmur 
da J ağmamışn. Sokakta kadınlar incecik el 

blselerıe ve erkekler de şa.pluunz doJ&11ıyor
lardı. Ter içinde idim. Albay Julya.n uyku
dan uyanım,tr. Etrafına. bakarak: 

- Bural&ra ya~ur yağmamış, dedi. 
Sonra. arkamızdan gelen otomoblll ıör

dü: 
- Favell'I atlatamadık. Peı,lmb:den gel· 

mlş. Dlye söylendi. 
Londra. sokakları ~ok kalabalıktı. Jla, ·a. 

da Bıkıntılı ,.e çok ıııealdı. :Sefes almak 
gUttll. Blitun Londrayı b&11tan başa katet
tlk. Şehirden çıktığonız zaman ba,nn daha 
fazla. afnyor, gözlerbn MeıtJ &'lbl yanıyordu. 

~lakıılm de kim bilir ne kadar yorgundu. 
Rengi ııo.psan ,.e gözlerlnln altı slmfltyahtı. 
Pakat h~ ısesl çıkmıyordu. 

Albay Julyan dRı esniyor n içini çekiyor· 
du. 

Bunu ınk ı;ık ,.e gayet gUrUJtUJU bir şekil 
do :,vapıyordo. 1'"ena halde tılnlrkni7ordwn. 
~erede ise arkaya. dönüp ınumMUıını rka e
dece.idim. 

Biraz sonra esne.meıH ceçtL Ctıblndeo lhlr 
büyük harita ~ıkındı ,·e yollara ballmatt 

- Doktor Baker'ln e,·ı hangM '! 
Yoldan seçen btr postacı bize evi tarif 

ettt. Dört !k~I urmqıklula. süıılerunış 
olan bu evin önünden birkaç kere .g~nıl!f
tık. Fakat o olduğunu bllmedlğlnılz için bu· 
lanıamı'ltdc. 

Maluıinı otomoblll yolun kenarına çekti 

~n yftzüme biraz p udra eUrdUm. Albay 
memnundu. 

- Nihayet fll.1 bulabildik, diyordu. Jı"akat 
saat be,... Tam çay ~amanı.. Doktoru ra.

hat&ız edecetn, ama ne yapalım. 

Makslın bir sigara yaktı. Ses çıkarmıyor· 

du. Albay önllndekl h&rltaya. bakarak: 

- Hata ettik ! Diyordu. Londradan g~

meden ~u yoldan reJseydlk daha çabuk \"&• 

rırdrk. On lkl kilometre kadar fazla \"e lü· 
zunıııuz yol yapn1111ız. 

Doktor B&ktt'in her halde bahçeye pek 

rnf\raJu yok. Bakınız bu dallar hiç 'budan

mamış.. Fakat her halde sakin \'e gUwl 
bir klişe. .• 

(Arkam \"&r) 

Nizamname Vekiller 
H eyetinden Çıkıp 

Meriyete G;rdi 
Devlet, vl14yet ve bcledlyclerco 

doğrudan doğruya işletilen mUeııııesc 

!erle, memleket mUdafııası ile alil· 
kalı iş yerlerinin murakabe ve tef· 
tı,ıne dair olan nizamname !cra Ve
killeri Heyetince kabul olun<lııktan 
sonra. yüksek ta9dlke Jhtlran eyle
miş ve evvelki gUnden itibaren mc
rlyete girmiştir. 

lş kanununa tevfikan Iktısat Ve
killiğince hazırlanmış bulunan ni
zamnameye göre, i'I kanunu şUml\· 
lUne giren resmi iş yerlerinden doğ
rudan doğruya. Mllll MUdat"aa Veıtlll 
ta.rafından tayin olunacak mUfcttlş
ler vasıtas!lo yapılacaktır. Diğerle
rintn teftişi ve murakabelerl lıse Ik· 
tısat Vekt'lletlnln merkez ve vllAyet
lcr.dekl saH\hiyetli memurları tara
fından yapılııcaktır. 

Hususi şahıslara ait olup tıi. iş ka· 
nununun tatbiklle muvazzaf mahalli 
makamlıırca. c:;ascn kanunun şUıııulü 
dahilinde tasnif edilmiş !bulunan her 
turlU fabrika ve imalfithaneleı·ıc 5air 
iş yerlerinden, içlerinden memleket: 
emniyet ve müdafaası ile ilgili mad
deler yapılmakta olanlar <inhl, lk
tısat Vekfıleti teşkilAtınca teftiş e
dileceklerdir. Türkiyede harp silfıh 

ve mühimmatı yapan hususi sanayi 
müessesclerinln kontrolU hakkındaki 
nizamname hUkUmleri mahfuz bu
lunmaktadır. 

Askeri iş yerlerinin tet'Uşl için 
Mlllf MUdafaa Vekl111ğince tayln o
h:nacak mUfettlı,ılerin tııhsll \'e tec
rUbelerf itibarile iş mevzuatı hUkUm 
lerlnl takip ve temin t'dcbllecek eh
liyet ve kabıliyctl haiz olmaları şart
tır. 

Doğrudan doğruya Milli Müdafaa 
Veklıletlne bağlı askeri iş yerlerin
den maada devlet, viUıyet ve beledi
yeler tarafından işletilen bUtUn iş 

yerleri için her birinin idaresi ba
şında bulunan (iş ·veren vekili) vas
fılll haiz kimseler tarafından o iş 
yerinin bulunduğu mıntakada iş ka
nunu tatbikatile muvazzaf maha111 
makamlara. usu!Une uygun lblrer iş 

beyannamesi verilecektir. 
lş yerlerinde yapılacak te!tlşler, 

ancak iş yerlerinin faaliyette bulun
duğu zamanlarda icra edilecek ve 
teftişe esas olacak evrak, defter, 
dosya ve saire bulunduktan yerde 
tetkik olunacaktır. 

Müfettişler, teftiş etlikleri her han 
gi resmi -bir iş yerinde mevzuata 
muhalif bir vaziyet tesblt ettikleri 
takdirde, keyfiyeti iş yerinin teftiş 

yerine ynzacak, ayrıca o iş yerinin 
bulunduğu mıntakada iş kanunu tat. 
blkntını temin ile muvazzaf teşkllfı
tın en bUyUk memuru tarafından iş 
veren vekili sıfatını haiz olan zata 

İşin İçinden 
Çıkamıyoruın 

fi§ Öprünün Kadıköy ;.keJe. 
~sinde duvara asıl1 vaplll' 

tarifesini gözden geçiriyo~"" 
Bu aırada mahir parmaklar ciJS: 
danını çekip götürürken, ucur., 
da bu parmaklan taııyan k0 

sımsıkı yakaladı. .,_1ii 
- Utanmıyor musun? G~ 

kuvvetli delikanlısın. CerııJY 
aenden hizmet beklerken ••• 

- Cemiyete hizmet ,için t'f" 

veli. yafllmnk, ya,amak için ~ 
her şeyden önce bir tnkıın tpll" 

cadeleler yapmak lüzumundl1' 
haberin yok galiba? . 

- Şimdi seni yankesici dit' 
polise teslim edersem Adl.i)'ef' 
verecekler, hiç ~üphesiz ~ 
kiım olacaksın. Yazık P-
değil mi sana? Şeref, haysiyet-~ 

- Ne yazık !ki her mücade • 
nin icabında şeref ve heysir;: 
de içine alan rizikolarla d 
olduğunu farketmiyorsun.. oi' 

- Havsalan çok genıı 
lum. Ben dünyada bu senin f9f• 
tığını yapamam. _, 

- Tabii yapamazsın. RıJiı 
kumldaınadığı için hiçbir h~ 
ye cesaret edemeuin. Ve!...d, 
acizden doğan miskinlik İÇi"".'": 
bütün imanların kendin gibi dO' 
nup kalmasını özlersin! 

* Bu şahneyi ve bu muha~ere' 
yi evvelki gece rüyamda ,ar 
düm ve işittim. 

Fakat dün Cumhuriyet'te rıl"' 
dir Nadi'nin t:Ablik softaJatt'" 
nı okuyunca ağzım açık pld" 

Doğrusu ıimdi tereddiit1~ 
yim: Acaba o yazıyı okud~ 
da tesir altında kalarak bu;. 
yayı uydurdum mu; yoksa ..• 
dir Nadi de ayni rüyayı 'flll göt 
dü? 

lıin içinden çıkamıyoruın··· 
KOR l(J\Dl 

=============~= 
Bir Motör Bir Sandalı 

Batırdı 
DUn Köprünün giriş ve çıkı, ~ 

!erinden birlndo bir motörlc l:M .ut 
dal çarpışmış '~ sandal batıl11Jll,. 

Rf:z.e lSrte!lclnne kayıtlı 4200 ıııl f'I' 
ralı Kıvılcım lsmlndeki Hanıı~ t6 
vrlcıma lıit motör ){öprUnUn çıl<rf .,& 
zllndcn çıkarken önünde gtdcll )şfl' 
tskelcslno kayıtlı 3025 numıı.rıı.11 s 
dala çarpmıştır. ıış!· 

Çarpma. ııetıcesindo sandal ııııf 
mılJ, sandalcı Abdullah kurtarıl pıl· 
tır. Suçlu hakkmdll tııhklkat 'i8 Jl 
maktadır. 

Şişlide Yangın Başlan91'! 
DUn saat 21,30 da. Şlşli, gatl•;lll 

Gazi caddesi 176 numaralı .ı\11 ,ı· 
evi önUnde duran odunlar ııttŞ ~P" 
mış ise de yetişenler tarnfındıın ı; 
dUrlllrnllştUr. 

Elini Makineye Kaptır~ıf 
ve Parmakları Kesilrtı1i ...,, 

şe''" 
Gıılatadn Rıhtım caddesinde ,sı • 

te ait 23 numaralt tnpa. fabrtl< ı;•P' 
da çalışan Nuri, elini makine)'C "" 
tınnış \'O parmakları tıımıınıcll ıııı" 
silmiştir. Kııdrt, derhal Beyo~IU 111ıı· 
tahanesino kaldırılarak tcdnvl 
na. alınmıştır. / 

-------~ 

TAKViM 
28 Nl~AN un 
PAZARTE t ., 

J1" 
AY: 4 - GCN: 118 - Kasın1 : ı5 
RUMl: 1S57 - NiSAN: $f 
HtcRI: 1360 - Re.blUlC\'\·eJ:s1 
\'.UUT ZEVALi ~~ 

GÜNE$: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 

6,02 
13,12 

ıo.oO 
5,JO 
9,oO 

17,02 oO 
:ıı. 

AKŞAM: 20,02 J,.f, 
YATSI: 21,43 s.01 

~İM~SA~K-:~~~4-,0-9--~ 
- -- . . ıı· 

bunun ıslahı için neler yapılnt~ı'· 
zım geldiği yazı ile lblldirllCCe i 0~ 

iş yeri Amiri, kendisine ,'!\le J1lıı!I' 
bu tobllğlerln icabını en kısa ı&ıı ı'i' 
da yerine getirecek ve netlc~:ı. ıl' 
ni zamanda aynl makanll > ıııtlllf' 
haberdar etmekle mUkeııef 
caktır. u1<1ııt-' 
Doğrudan doğruya l\lilll l'< pıe\' 

Vekl'ıletlne bağlı iş yerlerinde. ııet ıı 
zuuta muhalif göı-Ulen ,,11zlY"

11 
ıe6' 

gdt' ıı 
ıslahı için alınması lılzıın rıııdll 
birler. u.skerl mi.ifcttlşlcr uıııı ,.~ıett 

· bU \t' vcrllccPk rapor üzenne, ıt 1 fi 
ilgili iş yerinin bağlı :ııuıundll 1~ııı b' 

er·· j· teşarlık makamından o iş ) yeri 
mirine tebliğ Olunacaktır. İR J111l(lıJ' 
miri de bu tedbiri en kısa :z;ıı lli cı&l' 
yerine getirerek neticeden 11,~1111,blr 
reslnll ayni makamı ) azı 1• 
dar edecektir. 



,. 
' 
I' 
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l:!arp Vaziyeti 
• YAZAN: 

~ Ibsan BORAN 
1 <Emekli Kurmay Subay) 
------------~~~~~~--1 

~ 
İtatyn 1 t-e n ara ltal"§ı harekAt yapan 

l:up Afrlknsı kuHctlcrl Dcsl
tıı~~~n dış mUdaıfııa hatlanna , ·ar
ra; ıar \()burada İtalyanlarla tek
Ue 

1 
lllUJıarıdbe)o tutu!1ffiuı:ln.rchr. 

l'&Jıı)e, şlmali llabe.,btanda ıtaı
tidı llrın ııon muka,·cmet merke-

r. 

ı~nJa.~ıldığına gbre ıtalyanları 
tı P eden 'O tcınlı.Jcme bo.rcke
~lıtpa.n kU\'\Ctler, <:enup Afrl
~ 1 lataıandır. 1ngUh:hır, tckmll 
Ilı \'\etıerını Liby&.J'a getım1iye 
ııe11~'affak olmuşlardır. Bu hwıusta 
111 ta. ~ar doğru hareket ettikleri· 
ll4!( kında Llbyad11ı ba)ıyacak bü 

ııtUharcbe gö:sterccektır. 

L·b 
~: 
:r l\.lınan • ttaJ)an kıtıı.Ja.rı tekrar 
Obt\ık' 

tiddet a hUcum etmişlerdir. Bu 
lııra U hücum da kale mlldafilerl 
ta,yı ''0 dun ııü kürtlUmUş, h:uıma 
lı~ '~rdlrllrulştlr. Nil ordusu 
~t U danJığı, artık lllr tek cep· 
ile be ıncşguı olacak rnzlyet için· 
ııı ~Ulunuyor; tekmil kun·etıerl· 
topi lar&a l\latruh rnıntaka..-.ında 
~ ı&lnak için ilcap eden ~artlar 
tı0~CUttur. D&lkanlama.1\1 harp 'e 
~rij J\frlkndakl harekli.t son ı;af· 
tcıı:tın~ glrınlştlr. Artık Llb.ya 
fatır ts.lnde tclrndl ikunetıerlndcn 
ı11 .;:a ederek bU)'lik bir hareke· 
lllf:\> ı,ebuır. Zııman geçtikte, yaz 
lttı lilnıının ya.klaşna6ı ' 'c Alımın· 
ııı ~ a.n Ordusunun teln ı~·o edil· 
'ılıııı llıtJrnau dola,')'' ile l\'11 ordu· 
~d n ııerı bir netice almaı;ı IA· 

ır. 

\' 11,, • 
~: 
~~ruta de\ am den Alnıan 
~ı 1 lnglllz • l'unan a.\'cıla.rı· 
ıı11bllerı atmış 'e Teb nehrlnl ce-
1\ıı: Cetrnı,ıır. Alınan kıtaları, 
~k ;ı bir an enci i~gnl etmrk 
11<1~ dile ileri harekete devam 
ıı;ı. ' 1' 1cr 'e liratle l\lora. ad~ı
~ıı,,'erını)'e ,.e tnglliz - l'unan 

ttkr· ı '114.ııı ın n trkf'ıp ,.e nakline 
~ oln1 ıı.a talışacaklardır. Hu 
"-trıı ııtıa Alman kıtalımnın f:ıtih· 
'"1) nııırrczckrllc Na,·pakos, ı,ı. 
1 lıı~ •ne, kllerinclen Korent kör
' /'~ıak \ 'C l\for.ıya ayak bas
~ ~tenıeıerl çok muhtem~ıdır. 
ita~ l<.ore.nt konalı art~ılllnn mu· 
~ l:nıctı itin mükemmel bir nok-

t. il 
ı\Jll'ı u ınuka,·emet karşısında. 

'1 t. ~a.r :lantan kaybeder.eliler· 
ile tıı u ltlharln Korent kbrff:zln
"-\a llhtclff ı~tıkımıetlerden J\lo· 
~alt ttçrnck tt''jebbiislindc hulıı· 
~\t 111.lıdır. Kanal boyundaki mu
ba~~etı lanıurdnn kırmalc için 

fal"(' ;\'oktur. 
ltırliL 

lıı.11~ lldn ı şıırkımln. \'C <'cnu· 
clar\ıı. kaıaıı l'unan ndalarının mil 
'llıtı t,"1 ınlıhiındlr. Bu adalar, hü· 
'lıı llıotıarı \C ha.\n kunctıcri i· 
~a ıı <ıbna~n mliı.alttlrlcr, Bu 

'11 1~ Serncmlrc, Ta or.. IJmni 
tıı ı, :ııu adaları gfbl feda edil· 
lıaıa llgUter(' ht"SnJl.ma hli3 lik bir 
• ltolıır. O adalar elde hıılunchık· 
~ ttı llh n~ ıı alt Onlkl adanın ılc· 
ı l'la~~ıı.l~ını Inglllz ıftonanma.
~iJ.I a knntrol altında hulun•lu· 
.\ı..._ r. nu tanıta bir hfiklınhet. 
1 ··rıaıı • 
~ 1\~ nın Egn denlzindcltl emel· 
~ ı "ıl~n de eprycc hlr ınfml te';'· 

~ '· 
9e D .• 
~: 

~!:fi 
1 ı_ (lenizlndc Alman kara !kı· 

"ltı 

\t ttıııı Clnendrı-, Ta';'OZ, l.lmni , c 
'

11 
t!ntarını işgul ettiler. Sn· 

il t, na l,gal oollm<'SI mUhtemcl· 
~ 

1 
11 takdirde Alnııuı) n, Oıılkl 

il lıı lttıbat te is ederek Ro· 
l~<tlt "aıtar uzanmağa lnıklin bu· 
ta.ı" tıbldir. Almanları adaları 

t ~ 1} ~, l<f'dcn cbcplt'r n"keri ılc 
lııı •~ 1 ıtayelr.rctlr. lnglllzlerl bu 
ı.... ..... il 
-.;ııın enı1ışe3 c dll~Urnılyen em
• "'e . , '~ıı gellııecı, hunlar ıb t>iy~i 
) 1~ ctlerdtr. Her l1alılo Lonılra 
1 tırı}: 

t11qr:ı ı:n denizinden 'c ada· 
İ\l g~ıoolğlnl herke5 bilir. 

~ <\' ~l~ttınlıının ş:ırkl Akdeniz.deki 
tt ıı ' rarbl Akdenlzdekl \&zl· 

~ ı r ~ınrnn dnhıı 1) ı hale gel· 
~ b t~k lttUk ,.yaya dokunma· 

11 
'll~ lıa<llr<te Abnaıı)n, ~rkl Ak· 
~ lııı;ıı~ "ll!ltndıı kO.J'\'ISlnda yal
~ 'ktır ercyı \ "C domln3 oları hu· 
t~ ~ta· Gnrbt Akdenlıılo ı~ııan· 
> lıtııu ~. l>orteklz'ln ,·aziyetıe
L.~ tıı~ \tneı:huldiir. lngııtero Llb· 
,""'il'llrll e eııını t>iirııtlc hallettiği 
q~ ı~ııı ~k CrbrlltlU'ık'ın ml\dafaa· 

1 l\J~ 1; denizdeki kara, hın-a ,.q_ 
t u,,etı 

~. 4\ılil ernc ııcrbe t kalacak-
,,_ ilıılı,rın, lngilter«>vi za,·ıf· 
ıı "• 1( • " ~ • 'irl'l U\r\etlerlnl dafıtmak I· 
~ t(I Ularının ~oklutrundıı.n ı ti· 
~ erek h 

"' Ce~ rm Slı\"t'l"Ş \'O hem 
lıı t~ d lltarık istikametlerinde 
A1rtı~ "'arrı efnı!'Jerl ~ok muhte-

3 

Serbest Kiirsü :-

1 

"Türk Azmine lmamm Var, 
l 

Rehberlerimizin Reyindeki Tam 
isabete inanırım ,, 

HADiSELERİN E D E B 1 y A T 1 1 ' SiY ASi iCMAL 1 
===============- Midillinin İşgali 

Dün ile Ve lngilizler 

'I 

Bu~dan Otesini Düşünmek B~~a 
Düşmez, Rehberlere Düşer Bugün Arasında 

({azan: M. H. ZAL 
l'B. oğaza ve ~i.Jlerimizc ya. 

~ km adaların birer birer 
Almanlar tarafından °fgali mem
leketimizde çok labıi olarak 
alaka uyandırdı. Herkesin aklı· 
na \ŞU aual geliyor: «İngiliz de· 
niz hakimiyeti nerede?» Ben yaşlı ve emekli bir 

mülkiye menıuruyunı. Sinir 
harbine karşı en bi.iyi.ik ımı
kavenıet silahını Ti.irk mil
letinin icat ettiğine dair, bir, 
iki gün evvelki nüshanızda· 
b·r Amerikalının bazı sözleri 
çıkmıştı. Bunları büyi.ik bir 
zevkle okudum. 

Kim ne derse desin. insan. 
lar buhranlı zamanlarda yal
n•z akılla hareket etmezler. 
Hissin ve imanın ıntihim bir 
}'eri vardır. 

Ben bunu kendi nefsimde 
te<:rübe ettim. 1 man tesellisi 
hayatımı o kadar besliyor ve 
bana o kadar rahatlık ve haz 
\erivor ki, bundan başka va
tandaşların da istifade etme. 
sini gönlüm istiyor. 

iman getirmiş bulunuyorum. 
Bundan ötesini diişiinnıek 
bana diisnıez, rehberlere dü
şer. ÇUn.kü ben hüki.iın ver
nıiye kalkışırsam yarım nıa. 
lümatla vereceğim. Onların 
ellerine ieçeıı malumat ta, 
göri..iş ve tecrübeleri de, ce
saretleri de, icabına göre ih
tiyat ve itidalleri de benden 
fazladır. Etrafımda bozguncu 
ruhlu, dar görüşlü adamlar 
göriirsern onlara bu hakikat
leri telkin etnıeği vazife edin 
ıniş bulunuyorum. Bu suret
le vatani vazifemi de yapmış 
olmak tesellisi ile rahatlık du. 
yuyoruın. 

Hayat aleminin, benim gi
bi kemal yaşına kelmiş sabir 
emeklileri için hayatta haz 
bulmanın yolu bir taraftan 
milli ve dini nıanasile sağlam 
bir imana demir atmak, di
ğer taraftan dünyanın yalnız 
dar ve kasvetli taraflarını gö 
ren zavallılara bövle bir ima
nııı ferahlığını telkin etmek
tir. Bu iman asıl sisli giinler 
icindir. Ba~ı sıkılan her in
sana kuvvet ve nıetanet ve. 
rir. 

Hayat aleminin bir 

Yaşa.makta olduğumuz tarihi ·tine gömülüp kalmıyalım. Zira, 
devrin kötülüğünden, zorluğun- yazan : maziye hasret halın ıstırapları. 
dan, fecaatinden el'aman di- Yakup Ka.drl na karşı bir deva değıluir. Maf-
yenlerin ve geçmiş zamana has- salları romatizmaoan bogum 
ret çekenlerin sayısı gittikçe ço KaraosmaaoAla boğum olmuş pıri • fani her 
ğalmaktadır. Bir gün, her cins il kmııldanışınoa bır feryat ba· 
ve mezhebe mensup kimseler- sar ve meıuı melül etrafına ba-
cien müteşekkil bir mecliste, ge- zevk ve hulya ile doluydu. Ti· kıp «Ah, kırk yıl evvel ne ka
ne bu yolda dertler dökülüp bir caret yollan ne kadar emin, dar çevık, ne kadar zinde j. 
takım hazin hasbihallcr yapılır. kazanç .k3:ynakları ne kadar dim.> der. Bu zavallının kırk 
ken bir Avrupalı • hem de Çark bol, ve ıstıhsal te~p~su ne ~a: ;11 evveline dönmesi ne kadar 
devletlerinden birinin tabaası - d~r a~.eı:ıktardı: Şımdı, ~her. bırı, mümkün değılse seçmiş, tarihe 1 

kendini tutamadı; boşandı: ~ırer ?~ti~ ve ışke!lce alet~ ha- karışmış bu· hayat nızamına, 1 
- Hakkınız var, hakkınız ıı.ne ~n mı;; ol~n nıce ~~nnı_ k:· bir eskı yaşayış ve gorlış tar· 

var; diye bağırmağa başladı. B1!lcıı~',.0. devırdc, hc~u~ g~nul zma Cionmemızın de o Kauar ım 
Ben ki dünyanın büsbütün bu- ) cglendıı_ıcı, merak verıcı bırer 1 kanı yoktur. 
!anmadan dumlamıyacağma ka 0?'un.caktan ~a;kı _Yoktu ve gene Kaıaı kı, on dokuzuncu asrın 
n! olanlardanım. Nihayet. be- şım~ı her bın ~ı:er korkunç ' «son otuz yılı:. acdıgimız devir 
nım tahammül kabım da taşı- realıt~. ~.aham~tını almış bulu· ı btilün icrannğmu, ıahathgma 
yor. Evet, yaşamanın artık ne nan. butun s~~ıyal meseleler, 0 • ra/;'lllcn bize uır ıdeal hayat or
tadı, ne tuzu kaldı. Hayata ar- devırdc, ~enuz, oc~k. başı!lda negı vermekten epeyce uzak
tık hiç bir değer veremiyorum. o~unan .. kıtapla_nn ıçm?e bırer tır. Çok defa, bizı aıaatan ta • 
Cihanın bir iicra kö§e:;i yok mu guzcl c~mle, bıre~ ~caıp pa:a- hayyuııerimızi bir yana bırakıp 
ki, oraya çekilsem de artık hi<:; doks, bırcr metafızık nazarıye ı da hatıralarımızı tenkıytli bır 
bir f]ey ~uymasam, hiç bir §ey hududunu aısmamışlardı. imtıhandan geçırecek olursak 
görmesem... Bundan b_aşka •. gene _otuz kırk hemen anlarız ki, o devir, ra-

Söylendığine göre .adalar kıs. 
men ticaret vapurlarının, kıs
men de tayyarclenn yarduniyle 
alınmıştır. Ticaret gemilerinin 
Akdenize .açıldığı iptıd .. dan m~ 
lum olduğuna gorc lngıtızlcr ne. 
den bunların yolı.;ı.u bekleme. 
mitler ve Adalar den.zi sahille
rinden asker ve haı-p malzemesi 
alarak adalara taıunaıarına mey 1 
dan bırakmıtlardır "! 

Bu sual karıısında hatıra ilk 
gelecek cevap şud .. , : lngilU do. 
nanmasının ve .hav .. kuvvetlerı• 
nin bu sırada iki mühim vuif e• 
si vardır. Birine'5i dütman için 
Libya muvasa.n yolunu keımek, 
Akden:zdekı ıngılız scvlciyabm 
himaye etmek, ·ı rnblus ve Lib
yadaki dütman mevzilerini de· 
nızden dövmek ..• 

ikincisi de Yunanistanda ya• 
pılması lüzumlu bir hale ıelen 
ye:ıi Dunkerk manevraımı hi. 
maye etmek ve timali Afrika 

' için mümkün olduğu kadar çok 
odam ve malzeme kurtarmak ••• 

Bu. altmışını geçmiş bir a- yıl evvel, ılk dilmenlı balonla· hat ve ferah olduğu derecede ı 
damdı ve belli .ki, yürE>ği on do- rın afal af~l . u~~~la:·mı veya yavandı da. Bir kopek yavru
kuzuncu asrın son otuz yılının Eyfel kulesını~. ıkıncı ~atmd!l~ su bir arabanın altında ezildi 1 
hasretiyle yanıyordu. Avrupa- yapılan paraşut tecrubclcrını diye sinir buhranlarına uğra
nın altın devri, bu otuz yıla , ?~ hatırlıyoruz. B.~~lar. _ h~lk yan geçkin kızlar; bir köyluyü, 
yirminci asnn ilk on beş sene- ıçı~, ne çocukca gulup cglenı§· hayvanına fazla yük tasıttığı j 
sini de katmak lazım gelir. O lerın ve ne kadar ~o§ seyr~.rnl~- için mahkemeye ı:;ürükleyen 
vakitler, hayat, gerçekten, ne rm mev~~.unu teşk~l e~~rdı. Yı· hoppa adalet amatörleri; ve ni· 
rahat, ne kolay, ne kadar umut, ne a>ek 1) 1. hatırlaı~~ ~ı, Avı:u- hayct, Gustave Flaubcrt'in m e§ 

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ pa~ın bcll~~a~ı ~u~~~hı~ hur cHoma~> ~o d~rin du-
A dl• K 1~ l d lennde, ıpolltika multı:cıs~ sıfatı. yu§ ve dü§UnU§ kıymetinin en 1 

.. aa~e:~ıeri ve ~aqyoyu gii· 
nu gunune, saatı saatıne ta. 
kip ederek havadis alıyorum. 
Fakat hadiselerin geçici cil
velerine karşı göziiııı ve kll
laklarıın tıkalıdır. Filfı.n yer 
de bugün şu olmuş, bu olmuş 
diye netice hakkıııdaki ima
nım sarsılmaz. Ferah verici 
dualarla gönlümii hoş tuta
rım. Ruhan Türk azmine ve 
rehberlerimizin rey ve ka
rarlarındaki isabete bir defa emeklisi 

Böyle iki esaslı gayesi olarıı 
fngj]jz deniz ve hava kuvvetle· 
rinin batka maksatlar için ıim
dilik kuvvet dağıtmaması ve an
cak iki vazifeyi tamamladıktan 
sonra Adalar denizindeki temiz. 
lik itine bakması hatıra gelebi· 
lir bir düıüncedir. 

Bu dütünce yerinde mi? İngi. 
liz deniz ve bava kuvvetleri Sü. 
veyiıle Boğazlar arasmdaki de
n İz muvaıalaıile alakası olan bu 
ite daha fazla ehemmiyet verip 
diğer itler arasında bunu da ba. 
§aramaz mıydı? 

ıge Or uOr arın 8 : nı taşır kadınlı erkeklı •. bırtakıJ? sadık ölçüleri değil midir"? Sos· 
masum bakı~lı gençl~ı. v~ya bır yal tipin en egoisti, en tenbeli, 
takım ~ur~nı ç~hrelı .. ıhtıy~rl~r en cürctsiz· olan e. rt h ır . 
vardı kı, bıze, kah mutevazı bır d ~ . 0 a ~ ı a 
kahvehane kösesinde kah amı. m, mılletleı:ın destanı mu-

~ ' kadderatına ha· kım ld • Ucra bir mahalle evinin tavan . . . . . . 0 ugu ve 
arasında mazlUmlara adalet bızı ı~ısı ortaı:n . hır hayatı.n 

Cüzdan mı, Tuzak mı? 
Kızı Sevgilisinin Elinden Almak için Kurduğu 

Tuzak Kendisini Mahkum Ettirdi 

mah ·umlara Qrıadct vaadede~ renksız, heyecansı~, . ~arekctsız 1 • •·• • • ve sıkıntılı ı•cmberı ıçıne aldıg·ı 
prensıplerle gerı. madun ve pe- . ~ . • . . . 
rişan insan cemiyetlerine ni· devır gene ·0 devır degıl ~ıydı? 
zam, terakki ve asayi§ getire- En çok revaçta olan edebı_Yatın 
cek sistemleri ta can evimize c!~ mutad n:ıcvzul~ı:m b.ıtmcz 
işliyen bir sesle bize telkin e. t':1kcnm~z zına. hıka.yclen te§
dip dururlardı. ~ıl .etmıyor .muyd;ı? Felsefede 

Kal'§ıdan karııya bu suale ce. 
vap bulmak güçtür. Mevcut 
kuvvet ve imkan vaziyetine gö. 
re bu itin çaresiz olmasına da İ 
ihtimal var, İngilizlerin daima 
kerametle hareket etmekte bir ' 
iddialan bulunmadığına ıöre 
işin içinde hata ve ~mal de bu· 
lunabilir ••• 

Dar omuzları arasına sıkışnıı~ 
biryantinli ba ını önüne eğmı.ş, 
yanındaki ihtiyar adama anfatı
;> ordu: 

- Bunda ne var üzülecek. 
Şimdi adet oklu arlrk, boşta bir 
şey sördün mü, orada mı bıra· 
kacaksın ~ ... Elbette Allah verdj 
diye alıp sideceiksin. l lem bu 
hırsızlık ıdeğil ki ... 

- Sen okumu§ lbir adamsın. 
Ne diye so•kak ortasında ı;ördü
ğün mala nhip çıkarsın. l!fıe 
adama böyle itı ederler. 

- Peki bey bııbn .. ne bileyim 
bana böyle iş edeceklerini. So· 
kakta bulduk diye cüzdana ya· 
pı•tık. Bir de ne görel~m polis 
p~imizde ... 

* Mahkeme ealonuna girilmi~ti. 
Suçlu me,~kiinde biraz evvel ih· 
ıiyar adanı la konutınn biryan tin 1 i 
başı 'Clar omuzları arasına sıkış· 
mı~ genç oturmuş, onun yanında 
da gözleri velfe.cri okuyan kırk 
yaşlarında kadar bir adam davacı 
olarak yer almı~tı. 

Suçlu d[ye gel.irilen genç bun· 
dan bir müddet evvel Beyoğlun
c:la bir sokaktan seçerken davacı· 
nın cüz<:lanını çarpmış olduğun. 
dan ve davacının şikayeti iizerine 
suçlunun üzerinde bu cüzdan bu. 
lunduğunda.n kendisinin suçu za. 
bıt varakası ve şahittlerle sabit 
görülerek mal)kemeye sevkedil· 
miş. 

Haıldm suçluya dönerek: 
- Bak senin için ne diyorlar. 

Sen bu adamın yoldan geçerken 
çantasını ça1mışsın. Zabıta me· 
murları çantayı .senin üzerinde 
bulmuşlar. Ne dersm? Anlat ba· 
kalım. 

- Ef endiın, ben o gün cadde • 
den geçiyordum. K~mscciklCT 
yokıtu. Bir de baktım ki yaya kal· 
dırımın üzerinde bir çanta var, 
aldım cebime •koyıdum. İçi dolu 
çantayı sokakta bırakacak değil· 
dim ya ... Ben çalmadım. Yerde 
buldum. 

Ha'kim davacıya sordu: 
- Ba'k .. ben çalmadım diyor. 

Yolda bulduğunu söylüyor. 
- Ben o sokaktan seçerken 

bu da kar~ıdan seliy.ordu. Bana 
çarptı -geçti. Köşede-ki tütüncüden 
sigara alacak!tım, bir de baktım 
ki çanta yok. Derhal polise sÖy· 
}edim. Bunun peşinden gittik. 
Üzerini araymca çanta meydana 
çıktı. 

* Hiıkinı: 
- Kızun, bak bu suçluyu ta· 

ntr mısın? 
- Tanırım, efendim .. 
- Davacıyı? 
-Tanırım. 
- Klzım bak ... Bu genç (Ma. 

saba:kı halim) temizdir, ben dü· 
ni .. t adamım. böyle i"lerle "ilişi· 

ği.m yoktur, diyor. Seni de şahit istiyorum> dedi. Ben yine ıeddc. 
gö6'teri,>~or. 1 dince: 
G~ç kadın (l\1ıısııl>,kı l)ali) 1 ~ ôıle ise yarın şevgilini ja· 

anlamadıiından bön bön baktı. n'koraa g(:irurİıen na gelıp 'tur. 
Hakim izah etti: tar diyo yalvarma dedi. Bay ha· 

- Yani eski hali, dedi. Bildi- ı .kim bu ada~n çantayı mahsus 
ğini doğru 'Söyleyeceğine nnmu. yere koymuştur. Bu çocusun su· 
ı;un, şerefin üzerine yemin eder 

1 

c;u yoktur. 
misin? Mahkemenin havası değ~miş· 

- Yemin ederim. ti. Suçlu me,•kiinde oturan çocu· 

N b ·1· .. 1 -. ı ğun gözleri yerinden oynanmtı. 
- • e ı ıyorsun, soy er.. H•'. d ~ 
- Hıikim bey, dedi, bu gl!n· 1 aı<B·ımk avda~ıya:d d' 

cin cs'ki hali ikinci derecede kalıı, ı -
0 

8 neddtyo:, e 1
' 

1 · k 1 avacı re ett1. 
ası tııze va• ayı an atayım. l 1• ı · 'd k d" k iiAUn yenı en ıza onere ·: 

-.-. Vak~ sırasında sen orada - Kızım bu adam senin sÖY· 
mı idın} dıye ııordu. . lcdiğine yalandır, diyor ne der· 

Şimdi, kendi kendimize soru. ınkar ve . «dıal~tıon-. dan, tıp 
yoruz: Bu masum insan örnek- ta palyatifte~, sıyasette sonu 
!eriyle o zararsız halk oyuncak- gelmlyen .. bı.r mu~'dan 1 
lan ne oldular? Nerededirler? ba5ka ne gortiyor~uk · Muva· 
Heyhat, bunların geçirdiği isti- z~a ... E;ct, o de:vırde ~?r şey 
haleler artık hic kimse için bir bır. muvazaa~~n ıb~ret~ı. Feı~-

d 
• "ld" B ~ 

1 
d k lerın kollektıvıtc, aılenın ccmı-

str egı ır. un ar, on ° U· yctlc rabıtası: ve milletler ara-
zuncu asrın en korkunç muhay .. b tl . h k · . . . sı munasc e erı ep pamu ıp-
yelelı melodram muharrırlerı· 1.y. b - 1 b" d 

. . .. . -· ıgıne ag ı ırcr ·muvazaa an 
nın bıle tahayyul edemıyecegı ' b ett· 0 · · b ht . . . ı ar ı. nun ıçın, u, sa e, 
kadar dch~ct verıcı bırer ce- b a·· b · - t' b . . . . . u, uzmc, u, ıgre ı; u, yap. 
hennemın hızmetıne gırdıler. • . -

Ş. d" h b' . 
1 1 

. h ' .. macıklı, bu, temelı olmıyan, de. 
ım ı, er ın, a ev erı ıç son- rı· lı·gı-· 1 k ı t . . . n o mıyan o ayca mesıı 

Nitekim: «İngilizler Balkan· 
larda hava kuvvetleri bulundu-
rurken neden Rumen petrol ku. 
yularını imha etmeğe tetebbüs 
etmediler» auali de dillerde do. 
laşan, fakat karııdan kartıya 

<:evabını bulmağa ihtimal olmı· 
yan bir ~ualdir. 

- Ha~:ır am:na.. (oıraz ~u· sin~ diye sordu. 
r~l~dı) boyle bır şey olacagını _ İki defada da 
bılıyordum. var, onlardan sorun. 

mıyen bır ateşgedemn başında bı'r havat t ·a· 
h. 1 . b" ı b ·ı d" \7 J arzı 1 ı. 

ı:a ıı erım ır ~ ay zc anı er ır. c o za. s· d" · ı· ·· .. 1 · b .. . -:. ım ı, mıs ı goru mcmış u 

Her halde İngilizlerin ihmali. 
ne hüküm verecek yerde mev· 
cut imkanlara göre azami dere
cede uğraıtıklarma inanmak ve 
kendilerine kredi açmak daha 
doğrudur. Bir mücadelenin esas 
istikameti ve neticesi hakkında; 
geçici hadiselere bakarak vakit. 
siz hükümler vermek daiına ha. 

talı olur. 

- Haydi söyle bakalım nere· Bu srrada davacı 
rarsız oyuncaklar goklcrın eze- beceri facianın le ·nd b ""tU 

yerinden l" .. k~ . . 1 h ~ a vı e u n 
ı su unetını parca ıyan say a- bakı· ·kati ~ k b .. den biliyordun? kalkarak: 

- Efendim (kıı: ~lıylc dava- Evet efendim doğrudur amma 
~ . .} er me.}uana çı nıış, u 

Jnrla saadet, mcdenıvet, aşk ve t " k 1 d'" Uci" Art k 
cıyı gö~tererek) bu adam benim hunu kızı korkutmak için söyle
PC§imde dolaşır. (Suçluyu göste- dim. Fakat bu işi mahsus yapına. 
rerek) benim ıbu çocukla konuş· dım. diye iknr e~ti. 

• :- un mas c er u~m ~ .. ur. ı , 
ınsanlık yuvası §ehırlcr, kasa- 1 t b" ah 1 k 

1 
.. 

1 
.. . .. 

1 
1aya ır s ne oyunu o ma • 

ba ar, 1ve koy er uzerıne yuz er· t kt Art k ı ~ t 
b

. 
1 

k·ı 
1 

k .. an çı ı. ı , ası :uaya a a. 
ce, ın er-cc ı o u yangın gul- · B KÖY K RTALTEPEDE 
1 1 

. tl ... 
1 

_ 
1 

tılıyoruz. Bu, merhametsız, çe- AKlR A 
~ erı yumur ayan ugu ugu tin bir seydir. Fakat, toprak YANGIN 
CJderhalardır. .... . • 

ma.."nı iııtemez ve beni her sördü. * 
ğü yerde, pe..,hne takılır. Bir kaç gün sonra delik-anlı 

Bundan bir kaç gün evvel bir davacı !mevkiinde, davacı kır 
arkadaşım :ile gidiyorduk, tckr:ır saçlı adam suçlu ıne\•künde otu· 
yanıma geldi «bana bıtk, ya be ruyorlııııdı. 

. • . kan ve ınsan terı kokuyor. De .. 
Eşya ve ınsanın bu şeytanı ıs. k . k' Ad ~ 1 k a· Bakırköy Kartaltepe caddesin. 

·ı 1 1 . . b" k. b l d mc ı, em og u en ı un-
tı 1a c crını, ız, a us arımız a . . . . 

nimle evlenir.sin ve yahut sen\n Muhakeme, se,•diği kadını el
ııevgil.ine öyle bir iş yaparım ki de ct.mek iç.in hile yoluna side
şaşarsın dedi. Ben yine reddet· rek. jftira eden suçluyu mah'kum 
tim. Bu adilim hiddetle yanımdan ettiği anda genç kızla, biryantinli 
a:yTı}dı. başı dar omuzları arasına sıkış· 

bir korkulu rüya halinde gör- surları ıçındedır. _<?C!Jmış zama. 
de 5 3 numaralı ahııap evin ikinci 
ıkatında bir yanan sigara unutul
duğundan yangın çıkmıştır. 

Hadiae der;hal zabrtaya ve !l• 

meğc alı5tığımız şeyler sırasına na hasret !:ekecegımız yerde bu 
bile sokmağa muktedir değiliz- müthiş ve haileli anın acı usa
dir. Evet, bUtün bunların he.p~i resinden cismimiz Ye ruhumuz 
doğrudur. Lakin, bütün bunla- için lazım gelen kudret verici faiyeye ha:ber verrlmi~. selen il· 

Genç ikıı devam etti: mış dclik..ctnh mütebeıısim birbir· ra rağmen, altmı~ını geçmiş o eksiri çıkarmasını bilelim. fa iye yangının seni!'llomesine mey. 
ihtiyar adam gibi on dokuzun· Yakup Kadri dan vermeden yangını söndür. - Bir gün ~onra bu tekr~r !erine ba\ı~ılar. 

yanıma geldic senden kati cevap Mitat Perin cu asrın son otuz yılının hasre· KARAOSMANOOLU m'ü~r. 

- Biraz daha. sabredin Kezban Hanım, 
ı;oreceksinlz ki sizi fazla yormryacağnn. 

- Ah, gözleıinlzde dUnkll parlaklığı \'C 

neşeyi bulamıyorum: bugün onların rengi 
d!'g-işmiş, biı· şeye mi sıkıldınız·: 

- Çok acaip bir ytlzUnUz var K~zban 

Hanını, her saniye mı\nası del\'işiyor. Bakı· 
nız bugün ka;ılarınızda ve dudaklarınızda 

çapkın kıvrımlar var. Beni şaşırtıyorsunuz. 
AteŞli ressamın vakit vakit söylediği bu· 

ne. benzer sozlcr genı; kızı kO.h .gUldUrUyor, 
kah sıkıyordu. KC,!Jke resmimi yaptırmağa 

razı olmasaydım! 

1'"akat karşı karşıya geçen bu saatler res
samla modeli arasında bir dostluk önneğc 
başlamıştı. Faruk gUzclllğe, san'atc Aşıktı. 
Kezbanda hem maddi hem manevi gUzelllğl 
buluyordu. Kez'bana gelince, mektep arkcı· 

daşlarınm harkinde, hayatında kendi yaşi· 
k mütenasip bir dost buln.mnmıştr. Eve ge
len ve daha ziyade Vicdanın ahbapları o· 
lan gençkr onda, İslanbula ilk geldiği gün
leri hatırlatan bir çekingenlik, bir huysuz
luk yaratıy.or, onlaı·Ia. serbest \'C tıtbıı ı;ö

rilşemiyordu. 

- Acaba benbnlc yine alay mı ederler? 
Acaba fikirlerimi serbestçe söylersem gü· 
terler mi? 

1şte bu tereddüt ve ~ndişe onu evde da· 
ima mutcyakkız bulunmata mecbur ediyor· 
du. Ycı;ane samimi dostu Fil.zile Hanımdı. 
Onunla. tısm miinılsilc serbest oluyomu. An· 
cak, aralarında yaş .bakımından öylo geniş 
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bir uzaklık vardı ki. .. 
Faruk, sanat heyecanı aıarlcinde, durgun. 

içli ve hassas ıbir •S'cnc;ti. Kezbanrn kendisi
ne söylediği az kelimeden çok mtuıillar çı· 
karryor, onun hayattaki vaziyetini lamami· 
le anlıyordu. B\I sebepten, Kezban onunl:ı 
konuşurken tablileştlğınl, kendi şoh1ılyelini 
olduğu glbl gösterdiğini hiıssedlyor ve bun· 
dan. o :güne kadar tatmadığı hakiki bir 
zevk duyuyordu. Faruk kondlsile meşgul o· 
ltıyor, sözle1·lni dtk'katıc dinliyor, onunla !i· 
kir teati ediyor, onun hislerini, dilşlincelerl· 
ni öğrenmek istiyordu. Bu, ekseriyeti ken· 
dlslni küc;llk goren vo camiaları haricinde 
bırakmak ist!yen insanlar içinde, rahat ne· 
fes aldıracak kadar dınlcndlrici bir duygu 
idi. 
Fanık da hunu anladığı lçln sene; kıza 

her glin biraz dalın yaklaşmaktan mem· 
mın oluyordu. Bu sovinç git.s;fde bir saadet 
lıavasına bUründU, sanatk~rı tatlı bir bur· 
gu Sibi sardı. onu himaye etmek, onu mc· 
:;ut ı;örmck ftıtlyacı yavaş yavaş ömrUnUn 
bir gayesi gibi varlığında yer aldı. 

Kl!zban vakit vakit gelen ve bir buhrana 
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pek benzlycn taşkın neşeli sıı.atterde.n son
ra l>irdcn'blrc durgunlaşıyor, ytlzüne, göz· 
lerinc bir yeis çO"küyordu. Sanki alnının al· 
tında dalma uzaklan arryan bir dllşllnce 

sizli idi. Genç adam onun yUzUnUn hakiki 
mAnAsmı ka.vrayabilmek için bUytik bir ma
haret sarf'ederek onu konu,tunıyor, onu ken 
disinden bahsctmeğe mecbur kalacağı mev
zulara yakmlaştmnak için tıUytik ibir gay
retle uğraşryordu. 

İki genç, bazı jSUnlcr, saatlerin geçtiğini 
unutacal\ kadar ahbapça. konuşul"t>rlardı. 

O zaman re!JSamın fırçasını elinden lbırak
tığ'r ve modelile dQğrudan doğruya meşgul 
olmaktan zevk duyduğu anlaşılıyordu. Ji"a· 

kat böyle f;'iinlcr pek azdı; çUnkU devamlı 
suretle yıılnrz kaldıkları zamanlar her gUn 
da'ha nadir oluyomu. 

EvvelA, blllnmcz nasıl iblr kuşku ile, Ni
gAr Hanım ikf senet yalnız !bırakmamak 
hevesine dUşmUştU. J."oruk geldikten bir 
müddet sonra. bahçenin çakıl tqlarr üze
rinde onun bastonunun sesi duyuluyordu: 
Tok .. Tok .. Tok .... 
İhtiyar kadın bir hasır koltuğa. ::verleşi· 

yor, sözde bir dikiş l\'eya örsU ile m~gul 
oluyormuş görUnerck onlan Uı.rıı.ssut cdi· 
yor'<lu. O zamanlar Faruk Kezbıınm elbise· 
lcrinl veya dekoru rcsmetmcği tercih cdı

yor, genç kızın yUztlnUn manasını ka\Trya
mıyordu. 

Birkaç gün arka arJtayıı. tarassut mev
klindc kaldıktan sonra NıS'fir Uannn yorul· 
muş veya bıkmış olacak kl bu sevdadan 
' 'a.zgeQtL Esasen gençlerin uzun zaman 
yalnız kalmadıklarını da anlamıştı. !<"erit 
her gün mutlaka ressamla moddınl sörmc· 
ye ,gcli)•or'<lu. Bunu sanat nşkllc bir esere 
karşı duyduğu li!Akadan dolayı ynpllğrna. 

herkesi inandırıyordu. Gayet ciddi ve yal
nız esenn no kadar ilcrlcdığinl görmek is· 
tiy~n bir hnll vardı. Mnmafıh Faruk'a bir 
dost muamelesi ediyor, onun sanatklirliğı· 
na ka.rşı du~·duğu hayı·anlığı, hattA. biraz 
mübarega ile ihs95 ediyordu. Kezbana da 
bir aı1cadaş gibi sUlUmsUyor, onunla ko
nu.şntai°;o. çalı ryor, onun uzak tavırlarını 
çekingenliğine vererek onunla şakala.şzyor· 

du. 
HattA bir ,gUn ıraruklo Kcztıaıım işi bı· 

ı akıp dinlendikleri bır saate rastlam~. on· 
lann mUkfUcmelcrinc knnşmış, onlara hi
kayeler :aniabnıştı. 

Nilüferle Vicdan Fcndln resme karşı ı;ös· 
terdiği bu ala.ka ile aıa.y ediyorlardı. 

- Doktor Bey nıcsleğini bıraktı, yakında 
dine bir palot ve bir fırça ala.cak ... 

(Arkua ,,..) 
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{ret~. burnunun sivdliğin- ı kabele etti. Galataya ininceye ka 
d en kınayc olarak cKik> diyor- dar bir iki keJime teati ettiler. 

aı. Arkadaşları, kendisinden 1 O giın Fikreti neşeli gören ar
,\ ederken _ tab-ii yüzüne kar- ı kada~lnrı hnyretle birbirlerine ba
değ . - hep bu isimle anıyorlar. kıyorlardı. 

aı : Kik!... Ertesi gün yine tesadüf ettiler, 
Fıkret, hali ve vakti yerinde konuştular. Bu sefer tünele bin

bır delıkanlı idı. Bir a.ilcyi müref- mcdiler. yandaki sokaktan Ban
feh yaşatabilecek serveti vardı. kalar caddesine indiler. Birbirle
Fnkat, bahtsızdı. Bütün feliı.ketl- rinc hayatlarını anlattılar. ikisi 
ne, bahtaızlığma se:bcp .de burnu de yetimdi. Hayatlarını birleştir
ıdi. meğe mani olacak kimseleri yok. 

Evlenme çağı gelmişti. Bunu ru. Karar verdiler: Evlcnecek

* 
candan ve gönülden arzu ediyor- ler .•• 
du. Laloin arzusunu hiç bir kıza. 
icadına açamıyor, açacak cesaret 
bulamı)"Ordu. Sabahları, saçlarını 
taramak. kravatını düzeltmek i· 

Bir ay &onra düğünleri yapıl
dı. ikisi de amcalarını, teyzeleri
ni ve halalarını davet etmişlerdi. 
Belediyede nikahlan kıyıldıktan 
sonra Paı<k otelinin iküç:ük hir sa
lonunda toplandılar. Yemekten 
sonra davetliler dansa kalktılar. 
Bir aralık kızın teyzesi: 

çın aynanın önüne geçti mi, ko
cınnan burnunu görüyor, cesareti 
kırılzyordu. 

Yirmi dört yaşında olduğu 
halde henüz bir ikızla kur ya~a
ınr.t'!tı. Bir sevgilisi, biT metresi de 
yoKtu. Birkaç kereler buna teşcb. 
büs eui. Her defasında hayal İn· 
kisarına uğradı. Beğendiği, hoş
landığı, kabbinin adklı hissiyatı
ııı ııöylcmcık istediği :kızlar, daha 
uevdu kelime:;inin Hk harfini 
tıcliıff uz etmeden burnuna gül: 
DlÜsler. kaçmıı.ılardı. Artık ümidi 
kcsilm~ti. 

Fikret, çirkin olmakla bera:ber 
guzel kızlardan hoşlanıyordu. 
Doğruyu söylemek lazım gelirse, 
muvaffakiyctsizliğine başlıca se
bep kendisi idi. Çok ceaaretsizdi. 
Ekser güzel kadınlann kocaları
nın çirkin olduğunu düşüne.mi
} ordu. Biraz cüret, biraz cesaret 
göa-erm.iş olsay;dı, şüphesiz ·mu
radına erecekti. Halbuki çok, 
he.m de p~k çok, lüzumundan faz 
İa srkılgan ve utangaçtı. Hile ne
drr, bilmiyordu. 

* Bir giin, vazife.sine gidiyordu. 
Bin::lenbire önüne. güzel bir kız 
çtktı. Kül rengi saten lbir şapka. 
ayni renkte bir ta:>ıYÖr, ince ve 
parlak çoraplar. Justrin iskarıpino
ler, ond-Ule saçlar. Sonra sevimli 
biT çehre .•• 

Fikretin yüreği çarpmağa ba~ 
lamt tı. Bu sırnda geçenlerden bL 
ri döndü. genç kıza. baktı. Kendi 
kendine mırıldandı: 

- Cidden güzel kızl •• Fakat, 
topel olmasayıdı ... 

Fikret, dikkat etti. Hakikaten 
genç ıkız topallıyıordu. Hem de 
dıkkati çe-'kecek derec.cd1: ... 

Fikret, !bütün ceııaretini topla
dı. W.adem ki bu kız topaldı. Her 
halde kendi kusurunu hoş göre
ce'lc, ~ocaman bumu ile alay et
miyecekti. 

Tünele yaklaşınca önüne geç.ti. 
Şapkasını çıkardı, selamladı. 
Genç kız, hafif ibir gülüşle mu-

( 
\... • 

Şundan 

- Bay Fikret, dedi. Niçin 
dans eıtm.iyorsunuz} Haydi, kal
kınız bakceyım ... 

Fikret karısının yüzüne baktı. 
Kalktılar, bir tango oynadılar. 
Gelin; çok ıg:üzel dans ediyor, hiç 
topallamı;yordu. Fikret bunun far 
kına vardı. Onun sabahtanberi 
t:opallnmadığı mı, tabii bir halde 
yürüdüğünü hatır:ladı, kendi ken
dine: 

- ihtimal, dedi, uzun ökçeli 
bir i~ar"":n yaptırmıştır .•• 

* Yeni selin; ertesi günü et-ken
dcn katkmı , kahvaltıyı hazırla
rnı~. küçük bir tepsi ile getirmiş
ti ince ipek sabahlığı ile ne se
vimli bir hali vardı. 

Fihet, kuştü~ yastığa dayan. 
mıtcı, derin bir sevıgj ile karısına 
-bakıyordu. Onun bir kuş gibi gi
dip gelme.sini 'Seyrediyordu. Bir
denbire: 

- A.. Dedi, topallamıyorsun 
artık!.. 

Genç kadın durdu: 
- Ben topal değilim~ ... Dün 

sörmcdin mi~ Topalladım mı 
hiç? •• Ha .•. A'klıma geldi. İlk te
sadüf ettiğimiz gün ayağd:nda ye 
ni bir .i.ıdtarpin vardı. Serçe par
mağımdaki nasıra dokunuyor. 
rahatsız ediyordu. Onun için to
pallıyordum. Nasm çıkarttım, to
pallığırn geç.ti... 

Dedi. Sonra §Uh bir kahkaha 
ne Fikretin boynuna sarıldı, ila· 
ve etti: 

- SeV'gili koca.elb'lm 1 Demek 
beni l'Opal olduğumu bilerek al
dın öyle uni? .• 

Fikret, kansının dalgalı saçla· 
nnı okşuyaraık cevap verdi: 

- Evet ... Çünkoü sen,i şeviyor. 
duml.. 

ZekiTUNAY 

Bundan ) 
Çocuklar İçin Otel 

nerllnde çocuklara mah Ull bir o· 
trl a~ılmıştır. Çoculdarrn, yazm kôy 
Jerdc ı;ayfiyelero ,·oya harp dolayı
ııllo ~hirlerden uzak yerlere gönderil 
mrlerl L'.Ulh zıunanrnılan güç olmak· 
tadır. 

Almanyada tr«ınler. asker ,.e hllrp 
malıemec>I ta.-,rdığmdan çocukların 
trenle "'C' ki eri kabil olmıımııktadrr. 
Rn sebeple kafile halinde yaya git
mekttı 'c g~clerl açıkta kalmakta
dırlllr. 

Bunun için, ilk olarak Berlinde ço 
<'ok oteller! açılmı tır. Bu otellerde 
llçer :ruz 3ııtnk ,·ardır. Otellerde ,.e 
"C' kl;ratta çoMlklar, hem-:lreler ta
rnfından Jdarc olunmnktadrrlar. 

Lüks Otomobiller Yük 
Arabası Olmuş 

\'I~ anada, hu,.usl 'e liik!i otoınobU
lcr, hlikCımetln Pmrilo ylik araba r
na !:C\ rilmiştJr. ;;;ınıdl. Ylyuna sokak 
ı.nında Jükıı otomoblllerln eşya ta-
ıdığı ı;orUliıyor. 

Yl.}anada. otomobil ile tenczı.üh ,.o 
"l')ahat dn ~asak cdflmlştlr. 

Dunu duyan l\f11skoY& arkeolojJ 
müze!'!, göldo ilmi tetkikler yaptır
n11~tır. Netle-ede. gölün dibinde-, bln
ler(·e yıl 6\"H~I ;ra,amış höyük hay
\ Unların. fm arada Antilop, plen, ma
ğara ayısı, kurt, kaplan, arı.lan Ye
Nllrc gibi ha~""' anların da Iske-letle
ri bulunmuştur. Bu hayvan JskeJetle
rl, gölün dlblııdo Ud metrelik hlr ta
baka teşkil cdlyom1uş. 

Son ilmi tetkiklerden anıa,rldığı
na gore bu hay\-anlar, hlnlerce T1l 
enci gölde :ı:.ubur eden zehirli ~
Jardan olmUşlcrdlr. 

lngilterenin 1914 ten Daha 
Az Gemisi Var 

1911 te, Büyük BrJtanJ-anın 18 mll
. J11n 892,080 fonlliıto hacminde M8'1 
ticaret gemı .. ı vardı. Bu harbin ba.,
laogıcıııda ise l '1,672,401 tonllıUoluk 

68-13 gemiden C.aıla dt'ğildL Şu halde 
lngllterenln gerııl ısayısr 17H eksil· 
mlş demektir. 

ı~akat d11minyom fiJObU artnıı~tır. 

J53G dan 2218 e çıknıı~trr. Bu l!iaye
de 'imparatorluğun gemileri 9061 e 

Almanyada Ç<>cuk çıkmış, tonnato.,u 20,G'!3,706 ,, bul· 

1 
muştur. 

Oyuncakları malatı Artmış ~ 
Alınan3a<la, harbin de\'amrna rağ- Tayyare Bombafarı Yüksek

ınen, çocuk oyuncağı lmaliıtı pek ten Veya Pike Uçuc:ile Atı-
~·ok artmıştır. Bunun başhra ı.ehehl, 3 

~ocuk oyuncağı sanayilnde, harp sa- lırsa mı Daha Çabuk Düşer? 
nayllndc htıwnu olnuyan le,·aznnm 
, e artıklnrın kullanrlıııasıdır. En faz. 
la satılan ,.c ra~bct gören 03ıınrak
lar tank, top, tiifek, tayyare gibi 

harp 'asıtalarım tasvir edenlerdir. 

Tarihten Evelki Hayvanların 
Mezarı Bulundu 

~O\ Jetler Birliğinin BaJ..'"O 'ehrlne 
yakın bulunan bir küçük g01, son 
1.amanlarda • ov3ct fillmlerlnln dik
kat nııurmı ~kr:ıekto idi. 

Bombalar ne kadar yüksekten atı· 
tırsa o kadar çabuk dü'jer. Aerodi
namik şcllllnde olur.;a. üratl ı.aatte 
800 motre)1 geçer, oblis 11İiratl." 

Pike tan·arl'lerinJn iiratı ı;anh-e

de 260 metredir. Bunların attrğı ~m 
baların tıUratınl de bunu geçmez. 400 
metre lilksekllkten bıraktığı bomba
lar, )ilz.dc IM!k!ien hedefe isabet eder. 
Halbuki bombardnnan tayyarelerinin 
2000 metreden bıraktığı bombaların 
isalıct :ihtimali dalta aT.d"" 
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Dün yapılan İstanbul - Harbiye ve Betikt~ - Maskespor maçlar ından iki enstantane 

Dün Yapılan Milli Küme Karşıl aşmaları 

Beşiktaş, Maskesporu 6- O; 
Harbiye, İst. Sporu 3-1 Yendi 

Ankarada Yapılan Karşılaşmalarda da İzmirliler 
Büyük Farklarla Yenildiler 

Mıl11 ?(ilme maçlarına dUn Şeref böyle mlihlm lıir maç 1darc etme
stadrnda dc,•am edilmiş, bugllne ka- nln heyecanile kendinden geçen ha
dar iyi dereceler nlan İstanbulspor- kem bu işaretleri dahi görmüyor ve 
!ular Harbiyeye 3 • 1 mağfilp olduk- Harbiyeliler de beraberliği bozan i
tan sonra Be_şikta.şlılar dıı iyı bir 1 kinci gollerini kazanıyorlar. 

Dünkü Atletzim 
Müsabakaları 

İstanbul, 27 (A.A.) - BugUn Fe
ner'bahçe stadında yapılan atletizm 
müsabakalarında alınan neticeler 
.şunlardır: 

oyun oynamalarına rağmen Maske· ı Oyun bundan sonra. bUsbilttin bo· 
sporu 6 • O ma.ğlüp C'lmişlerdtr. zuldu. Hakemın bozuk idaresi maçr 

"Maçların tatslltıtına girmeden ev-ı bir kör dö\1lşUno çevirdi. Bu arada 
vcl yine hakem mesele.>! Uzcrinde du bir gol daha kaydeden Harbiyeliler 
racağtı;. Bundan iki gUn evvel ls- maçı 3 - 1 kazandılar. 

Kategori 4 - 50 metre sürat: 
Samim, Melih, Namık. 

tanbul Futbol ajnnlığmın tebliğinde 
dUnc kadar birinci kUme maçı bile Maskespor • Beıiktaf 

Kategori 1 - 110 manialı: Faik 
l 7, Vasfi 17,9 Kemal. 

idare etmemiş tccrUbesiz bir arka
daşın mllll küme şampiyonasının en 
mühfm denecek bir lrnrşılaşmasına 
hakem olarak konmasının hUytik bir 
hata oldugımu yıizmış ve bu suretle 
klüplerln bile hill' mukaddem.tile oy
nıındr~nr da illı.ve etml.ştlk. 

DUnkU mUsabal<ada son dakikada 
Ankara.dan gelen hlr telgrafla. bu 
arkadaşın değiştirildiğini gördilk. 
1'"akat dUn yine Harbiye - tstanbul· 
spor en çetin blr karşılaşmada bu 
arkadaşı hakem olarak görünce J1er 
kes gibi biz do hayrete dUştuk. 

Kabahat bu tecrUbcslz arkadaşta 
değil. ona bu vazifeyi verenlerdedir. 
Nitekim dUnkU 1stanbul5por - Har
biye. ka.rşıl~ası bir kör dovllşUne 
döndü. Bunu yazmakla Harbiyı>nln 
kazandığı hakir galibiyetin kıyme
tini kUçWtmek istemiyoruz. Fakat 
şu da muhakkaktır ki, mUsabııka i· 
yi idaro edilmedi. Bir tecrUbeli yan 
hakemin işaretine rağmen bariz bir 
ofsaydr gôrmiyerek bir takımın be· 
rabcrllkten mağlQp vaziyete dllşmc
sine sebep olması a!frdillr bir hata 
değildi. 

Biz İzmlrde hakikaten fena. ve I· 
daresiz hakemler gördUk. Ankarada 
da bir çok hakemlerin böyle olduğu· 
:ı~ geçen hafta. gelen takrm oyun· 
cularile idarecilerinden dinledık. 

Futbol I<"cdcrasyonunun ve yilk· 
sek hakem komitesinin Ankarada o
turarak Ankara. ve Jzmlrde idaresiz 
-ve zayıf hakemler olduğu gibi !s
lanbulda da vardır dedirtmek için o
lacak tecrübesiz blr arkadaşı hakem 
tayin etmesi, tc.,kildtın lbu ı;por ŞU· 
besine karfI olan vaziyetini bUtUn a· 
çıklığı ile ortayn. koymaktadır. 

Belki de futbol saha.Bmda çıkacak 
bir hft:dlse bu idarecileri 'Sevindirmek 
tedir. ÇUnkU bu şekilde hareketler, 
bizim UzCTlmlzde bu kanaati uyan
dırmaktadır. 

Bu acı hııkilmUerl ortaya. koyduk
tan ~onra maçların tafsilfıtına ge
çıyoruz:. 

lstanbul.por • Harbiye 

Şeref stadında Uk milli ktime kar
şılaşmasını tstanbulspor - Harbiye 
yaptılar. 

SelAmi Akalın idaresindeki bu o
yuna Harbiyeliler tam kndrolarlle 
çıktılar. Buna. mukabil lstanbulspor
lular <'le. en kıymeUI oyuncuları Ta
ı ıktan mahrum bulunuyorlardı. 

Oyuna çok sert başlandı. Her iki 
taraf tn. bir Mklmiyet kurmak için 
uğTaşıyorlar, fakat Harbiyelilerin 
canlı oyunu karşısında İstanbulspor
lulıı.rın mUşkut vaziyetlere dUştükle· 
ri görülUyor. Sarı siyahlıların mua.
vln hattının bozuk oyunu ve hUcum 
hattmm irtibat tcnılncdemcnıesi Har 
blyclllere üstllstc hUcum yapmak fır 
satını \"eriyor. Nitekim 'bir hUcum
da. 'da Haı1>1ye111cr bir g-ol kazanıyOT
lar'. 

Bu gol lstanbulsporlularr canlan
dırıyor ve hUcuma geçiyorlar. Har
biye mUdafaası gUzol bir oyunla bu 
hUcumlara. karşı koyuyor ve bUtUn 
ga;>Tetlere rağmen netice değişme
den devre l - O Harbiye lehine sona 
eriyor. 

tstanbulsporlul:ır ikinci devreye 
çok canlı başlıyorlar. MağlQblyetten 
kurtulmak azmllc çalışıyorlar ve bir 
hOeumda da beraberliği temin eden 
gollerini de kaydettiler. Çok geçme
den Harbiyeliler, hUeuma geçtiler. 
Sağdan açılan bu hUeumda Harbiye 
rnuhacimlerl ofsayd vaziyetindeler. 
Yan ha:Lrcm bayTnk sııll.ıvor. İlk defa 

Günün son maçını Maskesporla Be Kat~orl 3 - 200 metre: ::-;acı, 
şiktnş yaptılar. İstanbul şampiyonu Sezai. Kllmran, 
bir gün e\'velkl kadrosunu muhatn- Kategori 1 _ 100 metre: .Muzaf-
za ediyor. Buna mukabil .Maske.spor- !er 11,6, Cezmi ll,6, şeri!. 
lular da tam kadrolnrile Beşiktaş 

k d ıd 1 
Kategori 3 - 800 metre: HUse-

nrşısm a. yer ıı ı nr. 
Necdet Gezenin idaresindeki oyu- yln, DUnd~r, Cevdet. . 

na Beşil<taş başladr. Siyah beynzlr- ı Kut.egon l - 1500 metre. Rıza 
larn1 bu maçı kolaylıkla veı büyük :Maksut 4,28, Vladiınlr. Elli. . 
bir sayı farkilc kazanacakları tah· Kateg-0ri 3 - t.00 metre: Fotı, 

Dano, ~flstakidiıı, 
min ediliyordu. Fakat bu tahminlere Kategori 1 _ 400 rnelro: Ahmet 
rağmen dakikalar ilerlediği halde Be 

şiktaşlılnrrn bir tUrlU gol kaydına 

muvaffak olamndıkları görtllUyordu. 
Bu berabere vaziyet pek tc uzun lJUr 
medl. Nihayet devre rıonlanna doğ

51,4, Ancuş, Kı'tzım. 

Kategori 1 - 5000 metre: 
16.5 .. 52, Eşref, Halı!. 

Kategori : l - 400 mani : 
J.02.6, Ali, Ahmet:. 

Artan 

Ferit 

Kategori ı - 200 metr.,: Muzaf-
ru l tanbul şampJ !l ilk golU lta• t 2.,...,. c 1 .,, ,, H 11" er ~-·J, czrn "'" ·'"· a ... 
zandı ve de\TC do l • O sona erdi. 

Beşiktaşlılar ikinci dcnTede do i· 

:>i bir oyun oynayamadılar. HattA ilk 

dakikalarda Maskesporlular gol frr· 
salları bile kaçırdılar. Hele bir tane:. 
ıılnde Maııltespor merkez muhacim!, 

Uç metreden kale<:ı ile karşı karşıya. 
kaldığı halde topu avuta attı. 

1-0 lık vaziyet uzun sUrUyor. Ni
hayet Beşiktuşlılar Şeref vusıtnslle 
ikinci gollerini de kazandılar. Bun
dan sonra Maskcsporluları tamami
le gevşemiş gbrUyoruz. ÜçUncU go
llln olması da. gecıkmcdi. Bunu mU
teakıp nrka nrkayııı üç gol daha kay 
deden Beşlkta.şlrlar maçı 6 - O ka
zandılar . 

Fener Pera 
Galatasaray- Beykoz 

DUn sa.bah Fenerbahçe stadında 

iki dost kltibUmtiz Fenerbahı;e, G&· 
1atasaray Ankara maçlarma. ha.ztrlık 
olmak üzere ekzersls mUsabakaları 
yaptılar. Feııcrbahc;e - Pcra ile, Ga
latıumray dııı Bcykozla karşılaştı . 

Sarı lfl.civertlılcr daha ziyad<' genç 
oyunculardan tcşck'kfil etmiş bir ta
kımla Pora karşısına çıktılar ''c çok 
güzel bir oyundan Bonra. 7 - l gibi 
bUyUk bir !arkla ka.zandılnr. 

Galatasaraylılar da Beykoz kar
şısında iyi bir o;>'Un çıkararak 5 - ı 

galip geldiler. 

Bayanlar gülle: Selma 7,83, Fat
ma 7,03, Yaşar 6,50, 

Bayanlar 100 metre: Selma. 16, 
Hadiye 16.2, N ecıa. 16,6. 

Bayanlar tek adını: HAie 3,80, Ha. 
diye 3,71, Selma. 

Kategori l - Cirit: Kemal 53,10, 
Fuat 43,05. 

Kategori 3 - "Oç adım: GUncş. 
Şerif, Selim. 

Kategori 4. - Tek adım: Yaşar, 
Necat. Gtln8'. 

Kategori 4 - YUkııok: Selim, GU· 
neş. Nedim. 

Kategori 1 - GOllo: Ateş 12,99, 
Arat 12,9!, MehmeL 

Kategori 3 - Sınk: Ziya, Kadri. 
Nedim. 

Kategorl 1 - Uzun: Muzaffer 6 ,54 
Çaroğlu 6,41, Tevfik. 

Kategori 1 - Çekiç: İzzet 29,M 
Ateş, Ara.t. 

Ankarada Milli 
Küme Maçları 

Ankara, 27 (Telefonla) - Bugün 
19 Mayr.; stadında. mlllt kllmc maç. 
!arına devam edildi. Eskişehir De
mlrsporu lzmirln Altayı ile knrşı

laştL Demirsporlular bafÜln niha· 
yete kadırr Mkim bir .oyundan son
ra 7 _ ı gibi bUyUk bir farkla galip 
geldiler. 

Allmordu - Gençlerblrliği karşılaş 
ması da 2 - 1 Gençlerin lehine neti· 
celendi. 

29 Nisan Sah Akşamı 

SUMER 
SINEMASINDA 

300 kl"}lllk senfonik bir orketı
tra ile büyük ltu• operalarının 
bal~ heyeUerlnln tJtirakDe göı; 
kama.,tırıcı lüks ıdfJkorlar an,.. 
smda ~C1Tllm I' sinemanın bü
yük ''C g1i%e1 yıldm 

ZARAH LE ANN ER 
vo klAslk dıı.n5 kraliçesi 

MARİKA RÖKK 
Tara.Cmdan !evkalfıde bir tarz

da yaratılan 

Unutulmaz Bir 
Balo Gecesi 

DUnynnın emııalslz musikili sUper filminin ilk iracsi şerefine BÜ
YÜK GALA :MÜSAMERESİ Rus musiklşinaslarının en bUyUğilnUn 
ÇATKOVSKl'nln hayatı, Aşkları, ihtirasları ve eseri. · 

Gala mUsarneresl için yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 42851 

( Maziden Canlı Masallar J 
Kızkulesinin 

"Efsanesi 
OSküda•ın eski adlarından bi- kuleye cKızkulesİ> adını vc:rdı

rjsi de c Hriso Polis = Altın ;e- ler. 
hir> dit. Güne~ ıbatarken camla- * 
rında altın renkleri tutuşturduğu Kulenin tarihi karanlıkiarıı k•· 
içıin böyle adlandın1'mışth. Üs· dar kar~ıyor. BuraSlnın b ir f'eıı 
küdııt zümrüt Boğazın gerdnnına kc gümrük. mevıkii o laraA ku1 ~ 
t~kılmış altın bir rgerdanlıktır. ı nılclığı gtbi milattan 500 yıl ı;ıı 
Kr.z:kı:lesi de bu gerdanlığın tam ce Sizik"de dü~anı yenen Atıtı' 
ortasına jJişlirilmiş bir incidir. :kumandanı Alafuya da bur•d• 
Tatlı Mannara Kıı:kulesinde tü. gümrük'Cüterine vazife verfll ~ı 
kenir f oğaz başlar. Kıikulesirri Karadenizden gelen bütün ge111 
dilber Üsi:üdarm dcn~e dalmıı: !er :yüklerin.in onda birini gürrır~ 
bir ayağı g ibi vasıflandıranlar da olara'k bu kuleye bırakırlardı. S 
vardır. Kule İstanbul uflkunda ai. zans impa.ratorlarınd&n E,man°e 
hirH bir ha~ka yaratan abideler· Komnen bu dö'kün.tü üzerine ı,ıı 
den birisidir. Geceleri Marmara- kale yapmıştı. Bu kale ile r\1'1~ 
ya, Boğaza ve bütün şehre alev· polün altında • Sarayburnund• 
<len sözü~ü kırpar • . O, fettan ve Yunan Mnngana kul~i ara~"' 
çapkın hır kızdır. Üsıtündeld fc- zincir çefrilmck .suretilc Boi.; 

. d 'h• f . k •1 
n_er.ı onun a ına, tarı ıne. e sanc. Marmaraya ve Akdcmze aP Po 
aıne o kadar yakı§ıyor ki... lırd). Kale bir nevi müstaht. 

Gözünde yaktığı muazzam fe- mev!ld gibi kullanılıyordu. ~~ 
nCT bile onun tarih uf1.kundaki ka_ :z:incidn denize batmarntı5ı ·"J. 
rnnlıklarını ay.dın1ata!:naz. Onun altına muayyen fasılalarla )-üı 
esran bir kadın kafbi g~bi muam- cü kalaslar !konurdu. lstarf-11~ 
malı ve engindir. 145 3 yılında Türkler tarafıll"' 

Asırların dillenine destan efaa. f ethedilir1ken ufa.k bir kaya i ıt 
nelerinden birisi de. hüzünlü bir rin~ kur~lan bu müstaM:cnı k: 
a§lk macerasıdır: At.nalı kuman· lcnın muc-lafaası bir Venedı 

danlardan Üsküdarda oturan Ka~ 
re-s çok acıskanç ve tamahkar b.ir 
adamdı. Kanun gibi bütün serve. 
tin•i ve ba~ hazinui olan çok gü
zel ve genç karısı olan Damalisi 
bu kuleye hapseıder<li Karca za· 
ferler peşinde ko§arken Damaliıs 
gençliğinin en ihtiraslı çağlarını 
bu kulede geçirirdi. Ü8küdar ta· 
rafında bckli<y~ nQ<bı:tçilcr Jru
lenin üstünden kuş bite uçurmaz. 
)ardı. Damaiis bir panayırda göz 
göze geldiği Loımdr ismmdo biı 
genç rahiple sevişiy:ordu. Rahip 
Saraybumunun üsWndeki Putge. 
de oturuyordu. Lean:dr ırkının 
bütün güzel husuşiyctlerini ken· 
disinde tıoplıyan levent ve Heritül 
yapılı bir gençti. 

Damalis Lcandrlc muhabere 
etmelc. için mümkün ol'an her ça· 
reye baş vurmuftu. Fakat Ka.
res'dn Mdık nöbel'ç.ilC!l'i buna im
kim vermiyorlardı. Nihayet bira
ğustos gecesi kulenin üStünde a
tef yakarak önünden bir karaltı 
geçirmek suretile Saraylburnll1la 
işaret vermeğc başladı. Bu ümit
eizliğin son çare& idi. 

- Ahi Diyordu. Bu crıkeklC1 
rıe kadar zalim olurlar. Kim bilir 
Lcandr da heni çoktan unutmu~
tur. 

O, kulenin korkU'!uğuna. dayan~ 
m11 ve mehtaba. dalmı§tı. Bir a· 
ralık Marmaranın yelpazeliyen 
hafü rü~~hı onu uyurur ıgibi ol
muştu. Kulağına. musikili ve a• 
hen'kli bir ses çarpey-or,chı: 

- Damalis. damalisl ••• 
Birdenbire silkindi, ellerini 

gÖğ8ünün iliıtüne basarak mcbta· 
bı ve denizi dinledi ayni heye
canlı ses titriyordu: 

- Damalis, Damalisl... 
Bir kol denizi fosforlandırarak 

işaret cıd.iyor ve: 
- Da.malis, Damal is 1 Ben gel. 

dmn ı Diyordu. 
Boğulan bir sOB ceıra.p verdi: 
Leandr ısen misin} 
- Ben.im 1 Canım 1.. 
Damalis uçaT gibi merdivenle • 

ri in!di. Rıhtnna çıkan Lcandr'ın 
ıslak endamına sarıldı. iki ateşli 
genç bir müddet mcht&'bın bü
yıüru ışığında böylece heylkel gi· 
bi kaldılar. Sonra yüı:\iycrdk Da
malisin menfasma daldılar. ft!l'ka 
kandılar. Üılküdarrn horozl'arı gc_ 
ce.n.in tiükllnetini çimdiklemeye 
başlar.ken Leandr sevgilisine ve
da ederek tekrar denize atladı. 
Yüze yüze Saray.bumunda koyu 
ormanların laoynundaki mabede 
dönıdü. Damalis her gece kulede 
ateş yabr osevıgilisini çağırırdı. 
O da yüzerek gelir, tatlı saatler 
yaşadıktan sonra yine dönerdi. 
Zifiri bir gecede kulede yanan 
:ıleş sönmüştü. Leandr hedefini 
şa~ırdı; kuvvetli ceryanlarla Mar
~araya sürüklenerek boğulup 
gitti. Damalisde bu feci aktbeti 
5ğren1ncc kendisini kuleden attı. 
Sıcak kanını Leandrı boğan Mar. 
ınaraya akıttı. 

hte bundan sonra kule c Le
:rndr kulesi~ Üsküdar sahilleri de 
ıDamalis> adını aldılaT. ( 1) 
Tür'k.ler efsaneye ııadık !kalarak 

.... ':' -~----

Euınanda~a bırakılmı~ı. Fatih f; 
tanıbulu aldıktan sıoma Kı~" eıı 
sine de 18.yık olduğu ehetn'!1~e0 
verdi. Fatihin tarihci\.ert11 ,J 
Dursun Bey «Tarihi Ebülfeth~,Jı 
h eserinde f;>u kuleden §Ciyle ~:-1' 
seder: eve Istanbul liımanı d dr 
mulca'bil Ana.dolu vakasınd~ 
niz içinde döküntü tB§ at• 

1 
bir muhit.an kale yaptrr.dı "~ 1 
1ar vazeyledi k: a.uldıkcıı. liıft, 
içindeki :kemer ıturgunnaz. o) 

sılı birlkaç yıl içinde lstanıbul ...ti 
le mamur ve araste ıroiiıeY'. 
ve piraste oıdu ki: 

"" Her kötai cennettir, ~~· 

. "" Her çepneıi kevaenf'İI'• d:ı·' 
nehri ..,el 

Evli,ya Çelebimiz de ı<ııkt: 
aindon ehemmiyetle lbahş~ 1 
c.Çar kö§e musanna kulei ~ .. 
dır> der ve lboyunun 80 • i 
çevresinin de 200 adnn o!dll 
nu ıili'ive eder. tifl' 

•. Çelebim~zin ımüşahedelec:'l1 
gore kulenın iki tarafına .d 0,r 
ac~pıları, sarnıcı, husu:si D~erfı 
yuz muhafız a.S'.ıı:eri ve eJ ,ı 
ağızlı 40 balimoz topları. ~ ~ c 
gal delikleri ve yedi ikat hu"~ 
ri vardu-. 

' Çelebimiz bu kulenin n~ill 
pıJ.clı~ını da şöyle anlatır: G 

c.ÜElkıüdar T ckfur, BatıtBl .. ıı.ı 
zinin korkusundan denlZ >'~ ı 
de azim bir kale yapurıp 1 

vesaiY kıymetli ve gerekli e~a;:s
içine koydu. O ilculeye .~ ~.,.t 
Tworin dediler dci «Tur .. , 
Kız1mlesi> demektir. 

Raşit tarihinden öğrendi,11ıı• 
ze göre kuleye H 11 33 yı t: 
bir deniz fener.i ikonmu~U· ,ı 
kısmı ahşap olduğu için bin•;~ 
dı. Sonra kargir olarak tedcr~ ıı 
pıldı ve Şalbanın dördün<:U 
cm merasimle açıldı. f{"s 

1839 yılında !>urası !eh'rne' 
hane nozarbtinin kuentı.n• ef 11 
kii oldu. Şimdi fenerler idat • ı 
bağlıdır. rf/~v 

lbrahim Halda KO er 
l<ıı.ıe 

(1) - Bu efsaneyi ÇanBl<_ ~ ti 
varında. bir kuleye isnat edil 
r1hçller do vardır. ~ 

B .. ç .. s·· ''kli"'r' uzagı ocugu uru , 
Muhtelif Yerlerinde" 

Yaralamış ııııı 
otl• ..ıı 

Hahcroğlunda. 'buzagısn.J ııı ,.. 
ya götüren bir çocuk, bUZa.ı:tıetII' 
rUklemesi tizerin6 bir çok > 
den yaralanmıştır. 1ıs ıı 

Halıcıoğlu Bademli sokBl< d• J. 
maralı e\·dc oturan 12 Y~~';,, f5t 

gop, dUn ha\'anrn güzelliğin ,p '~ 
!nde ederek buu~sını ottat:ııt •• 11 or 
karmıştır, fakat bir ara hBY'ş. ~ 
tuğllnden kaçmağa başJatıll g-ıı 
bun da eli buzağının ipfne ~" ıı" 
duğundan çocuk sürUJ<lcnrı1 ) ~ 
lamışt'.ır. Bunun netıcesuıde ~ 
muhtelif yerlerinden yaral ıne 1' 
dan Şişli Çocuk hastahaftes 
dırılmıştır. 
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~NLANANLAR: 
~ topçu yarıbayı Bürha

C~. ~ümilflünün 1ur.r:ı Şekure 
)'İiz~lu ile atlı subaylar~mızdan 
Yii UCllJI Cafer Mızraklr Erenk.ö· 

nıdc niş&n)anmı§lardır. 
ICONCI:' .... 
~ 
. ~oıuervatuvar ork~atıraaı mev

llınin. 80n konserini niaanın yir
~1 aalıcünü Be.yoğlunda Fran-

~atrownda verecektir. 

~ 
t.ec~ Dahiliye nczauti muhase. 
F' ilıtınden emeOdi Bay HU.eyin 
q ~ılın tıorunu Asiıye Türk.men 

~ ıenç eczacılarımızdan Hulusi 
lcı evlenmi§ler<lir. 

l' it Fbı~Ii albay C>.man Kadri 
llnçer'in kızı Bayan z~hra Tun· 

~ ınanifatura tüccarlarından 
lerdi et Zeıki T<>Ş,Ya1ı evlemni§· 

r. 

~ Mustafa Huluıi Paoa keri· 
~ Nazikter İncili ile genç öğ· 
l enlcriınizden Şinasi Dildö
..:;:, evlenmişlerdir. 

Atina Radyosu 
' (Batı ı incide) * 
lııı n l~ milyon nUfusa. malik iki 
~&ta.torluk ordulaTına karşı koy
lu a nıecbur kalmalarından doğmuJ 
,;· Son nazik günleri Eplr orduau
eı.: kahramanlan ara.ısında geçirdi· 
"hı için, ceaur Yunan milletini le• 
~deriın ki, bu ordunun subay ve 
lılua. Vazifelerini bUyUk bir fedaklr· 
~Yapını.şiar ve memleketimizin 
'" tarihine yeni şanlı sayfalar i· 

• •tınış1erdlr. 
lll~l'lıavuuugun vahşi dağlarında 
'°ıır ay sUren çetin bir :mUcadeleden 
'trı a bu cephede muzaffer olan Yu
l't 0 tduau, Yugoslav ordusunun ge
\tı~tkflnıesf üzerine, arkasından da 
"k ~hk, motör!U vasıtaları bol ve 
lııt ktıdretıı bir ha\•a kudı·etine ma· 
t,ı~~la:ı Yeni bir ordu ile çarpışmak 

t lltlyetınde kalmıştır. 
~bu Yaııyet karşısında Yunan or· 
1-tr 11 dU..manın devamlı hava akm· 
bıt •ltında ve 'hu alunlara karşı hiç 
'."lfıı llıUdafaa sllAhına. malik olmak
' Ytız elli kilometre geriye çe-
~ ınecbur .olmuştur. 

~-an orduswnın sevJuılc&Yil 
11t.~•l'la yarıtllr aon hAt-eklt ee
-.;ıcıa hiçbir askerimiz dU.,mana 
~l ~emiştir. Bu hareklltm taf
)ıı, ~ ifşa edildiği zaman bUtUn dUn 
tt 'Ytan kalacaktır. 

~ıırır Yunan ordusunun irtibatı 
'"'nce bu ordu b8fkumandanlıkla 
~ti~ edememiş ve düşman tayya
'1~rı bomba. ve llıltralyöz ateşi 
llllııı l114eaını temin imkAnı da. kal· 
ltıı :lır .. Nihayet şimalden ve şark 
~etıdl8inl aıklftlran iki kuvvetli 
~ "e mllcadeleye de\•am im· 
~r !ıtı karşısında teslime mec-
«lolınuştur. 

~it ~n tnllletl bu ı:ocukları ile an. 
~ ihar edeblllr. Yunan ordusu 
"' ~el bir cesareUe harp etmi11 
tııı1 kttt hasımlarının bile hayranlı· 

•ıanmıştır.> 

~ ... n~ral Papaq'ls 
l.:ııı l' elc.iide Sevkedildi 
~ dra, 27 (A.A.) - ln&lliz rad-
11,p~ 'tunan Ba.şknmandanr General 
't"lt~oa·un talebi Uzerine tekaUde 
lııı1ı1 ~~~~ini ve Harbiye Nezare
l'lıtı~ -..Vekil CUderos tarafından de 

\' ~lldiflnl bildirmektedir. 

~ Tekrar Dirilecek 
t-o "e Yülueleceldir 

"-· lldtn 
'"'11 -. 27 (A.A .) - Atına rad-
'~Un aklJllm Yunan halkına a· 

'lıı l hıtabede bulunmuştur : 
tı. 111lıılı1ar 

t...'."'ttı • 
-~ n olunuz, vakur olunuz, mUf· 
Ilı ~et 01unuz. Tarihinize llyık bir 
~ 01dutunuzu göatermeniz lA· 
~eiı Ordunun kıymeti ve muvaf
~ 'rt daha. 'imdiden bUtUn 
~ lb.....a t.aum edilmi,tir. Da.vamı-
-~ Olduğu da. teslim edilecek
~ bt "azıtemizi namusumuzla ifa 'Sr ınmetlz. 
~ ını, Yunanı.tanı dalma 
~ '°rı • Yqatmız ve sizler de o
"11 ht Zaferlerinden, ordusunun 
"~etlerinden ilham alarak yıv 

l 
~ ~latan tekrar dirilecek, tek

'" lecektır. Çünkü m~ru bir 
ıı_~ hllrrıyet için bütün namusu 

"c-..d etınıfllr. 
~ it ~,lerıın cesur ve sabrrlr o· 
tc>""ıtı\'vetıı olunuz, bu ıstırapları 

'l tiz 
~ 'lıııltıl 
~ bıl\iıcı llar, Yunanistanı daima 
~' lftllıa e &aklıyarak vakarlı olunuz 
~ bit r duyunuz. ÇUnkU biz te· 
o~ rnıııet ve kahra man bir as,._.k Ya,adık.> 

"~·n111 Bir Makalesi 
.~ ..... • .. 7 (A.A .) - Atina ajansı , .,.: 
'~ ~ l&aeteai dllnkü bqmaka· r s~-a ,ısyıe demektedir: 

ll'ıl)ac e göre yarın her halde 
atımız bazı 'eyleri bu· 

ÖLENLER: 

Debreli sarraf Aı:i.z T anrıver· 
dinin kızı Bayan Muzaffer ölmüı 
ve Y aJcacık ırnezarlığına gömül
mü:tür. * İk.tısat Vekaleti muha.ebe 
müdürü Baki Ulkümen'in valide. 
si Bayan Bce'me Üt1'ümen Anka. 
rada öhnü§, yeni mezarlığa gö· 
mülmüştür. * Eski kantar idare9i mümey. 
yizliğ inden emekli Mehmet Setm 
Yurtseven Ü!lküdarda ;;)m\iş. Ka. 
racaahmette aile ka'brüıtanııJa gö. 
mülmü,tür. 

AÇIK MUHABERE: 

Kütahyada. Ba.yan (L. S.) e: Kim 
kimle evlenmeli müsabakaaının tas
nifi mayısın bir veya ikinci günU 
ya.pılacaktır. 

* Malatyada emekli Bay Behzat 
Mertere: MUsabakamıza iştirak için 
gönderilen nslmler kupon yerine 
kabul edilecektir. 
* Bursada Çekirgede Bayan Mah

mure Pekoze: Adres değlşıkllgi ba· 
his mevzuu değildir. Tasnifte isim 
ile soyadı bittabi nazan itibara alt· 
nacaktır. 

x _a 

Bir Dostluk 
Tezahürüne 
Mukabele 

(Başı 1 ID<'lde) /=/ 
övlc bir avnadır ki, nazi Al
manyası buradaki aksini bir de
fa görebilse mutlaka ürker, ne 
kadar yanlış yolda yürüdü~nU 
anlar, ve yüzlerce milyon me ... 
deni insanın esareti ve felaketi 
pahasına Alman milletinin fe
rah ve saadet yüzü görmesine 
ihtimal bulunmadığını nihavet 
kavrar. 

Evet, biz Alman radyosunun 
ifade ettiği dostluk hislerine 
karşı çok hassasız, o kadar has
sasız ki, Almanyanın iyiliğini 
kendisini resmen temsil eden
lerden çoğundan daha saf ve 
temiz hislerle temenni ediyo
ruz. Yalnız şurası var ki, bu i
yiliği, Almanvanm kendi yük
sek medeni varlığını yeniden 
keşfedcbilmesinde ve dünya yil. 
zünde (Yeni N!tam) m&Bkeai 
aıtında eli lurbac:l! bir zindancı 
rolü oynamak iddiasından vaz
gecmesinde buluvoruz. 
Dünyanın her köşesinde savı. 

sız idealist insanlar var ki, bu
günün barbarlık manzarası kar
şısındaki tesellileri, varının hür. 
uvanık ve banşlı alemine ait 
rü"alarla mesgul olmaktır. Bu 
rüvahrın içinde, Sarki Prusya 
zorbalı~mm zincirlerini kıran, 
vüksek çalışma kabiliyeti ile, 
e~siz vasıf ve mezivetlerile bü
tün insanlann sevgi ve hürme
tine lavık olmağa "~hı,an bir 
Almanvanın da belliba§lı bir 
yeri vardır. 

)'J.-~• ır:-:.. V AI MA.N 

gün yazmak mecburiyetindeyiz. Al· 
tı ay kahramanca. devam eden mU
~adele esnasında. Yunan gazeteler!, 
Yunan ordusu ve mllleti ile tam bir 
temas halinde idi. Şimdi Yunan mil
letini acı gUnler bekliyor. Bu gUn
ler maddi ıstıraplar dnlayrı1ile değil. 
ruhların kat\anaca~ı imtihan dola
yrslle 8('1 olacaktır. 

cBu ıstırapların uzun süreceğine 

tamamlle kanllz. Fakat bu müddet 
içinde altı ay mUddetle Yunanistana 
şan ve 11eref veren faziletlerin yeri· 
ne ba,ka Yunan faziletlerinin kaim 
olması lAzım gelecektir. KüçUk Yu
nanlstanın tamamlle silAhlanarak bU 
yük bir imparatorluğa karşı dur· 
masını temin eden sarsılmaz taall· 
yeti, asker \'e harp makineleri bakı· 
mından adetçe UstUnlUğU yenmiye 
muktedir olan 'ahBl kahramanlık, ö
lümU tam bir ııUkQnetle karşılıyan 
feragat yerine ,ımdi cebir, mağdu· 
rane mllll tevekkül ve yenilmez Yu· 
nan vekarı hA.kim olmalıdır. 

cBunlar kolay 'bir takdiri celbe
derek yakın bir zaferi temin edecek 
f'azileUer değildir. Fakat bunlar t>ir 
milletin çetin imtihanları zararsız 
olarak geçirmesini ve ~eçen altı ay 
içindeki kahramanlıklar kadar ona 
şeret vermesine medar olacak" fazi
letlerdir. 
cŞundan eminiz ki, hAdlselerln ha· 

kiki inkişafının bUyUk bir kısmmı 
öğrenmek imkAnınr bulamıyacafı. 

mız bu muvakkat devreyi geçirirken 
Yunan milleti bu fazJletleri göster· 
mek ve bilhasaa kaU ve sıkı bir mil
li tesa.nUtle hareket etmek iktidarı
nı kendınde bulacllktır. 

cYunan milleti bu sureUe vakur, 
mağl"ur ve daima ayakta olarak ken 
dislne sabır ve Umit tavsiye eden hı
ristiyaıı dininin ahkamı dairesinde 
hUzUnle yoluna devam edecek ve ge
çırdiği bu çetin imtihanların • Meai
hln aözlerl mucibince • hiç kimse
nin kendilerinden geri alamıyacağt 

bir sa.adete mUncer olacağını blle
c'ektlr.> 

'.Çörçil Zaferden 
Em i n 

<ıs.tı 1 incide) •=• 
de onunla beraber olacağız. 

İtalyan kuvvetlerini bu kadar 
az bir kuvvetle esir etıtıkten veya 
dağıttıktan ve Bingaziye vardık· 
tan aonra bize bir davet geldı. 
Bunun icabını yapmaktan gerı 
duramadtk. 

İtalya Yunanistana hücum et
tiği sırada Hitler bazı memleket· 
leri afyonlıyarak, bazılarını ze· 
hirliyerek Macar.i.tan, Romany .. 
ve Bulgari.atana sokutnuştu. Bal
kan memle.ketleri araaında vah· 
det:sizl:.-kıten iııti.fade ederek ara
lanna büyük bir kuvvet sokmak 
imkanını bulmuştu. Şimd~ Yunan
lılar bir cephede me§glll bulunur. 
ken, cinayet ortağına yardım 
maksadilc kendilerine arkadan 
hücum~ hazırlanıyordu. Elimiz. 
deki menbalarıımız az olmakla 
beraber Yunanlılara hayır diye
mezdik. Resmen yardım vaadet· 
mi§tik. Yunanlaılardaki azim o 
derecede idi ki biz yardı•.nlarına 
gelme?ek bile Alman teca viizüne 
karşı duracıik'lardı. 

Hamburgda 

Havuzlar Bölgesi 
Bom bal anarak 

Yangınlar Çıkarıld ı 
Londra, 27 (A.A.) - Salihi. 

yettar Londra ~aynaklaTından 
öğrenildiğine göre bu gece İngi· 
liz hava .kuvvetlerine mensup 
bombard•man tayyarelerinin esas. 
lı hücumunun hedefini Hamburg 
te,kil etmiş ve tlamhurg'da ha· 
vuzlar mıntakaları ile endüıtrı 
mıntakalarında bir çok yangınlar 
çıka.rılmı~tır. 

Zelzele 
Ankara, 27 (A.A.) - Bugün sa

at 7,45 te Dörtyolda, 8,46 da laken· 
derunda, 16,2 de Zarada. ve 16.20 de 
Ankarada. hafit bir zelzele olmuştur. 
Hasar yoktur. 

Antakya, 27 (A.A .) - Bu sabah 
7,50 de burada. 15 saniye süren ol· 
dukça şiddetli bir zelzele olmuştur. 
Hıuıar yoktur . 

h indistanda 

Müslümanlarla 
Mecusilerin 
Arbedeleri 

Bombay, 27 (A.A.) - Cuma 
gunu Hintlilerle müslUmanlar 
arasında bir çok arbedeler vuku 
bulmu~ ve polis ııehrin üç muh· 
telif noktasında ateıı açmağa 
mecbur kalmııtır. Hükumet §İm· 
di vaziyete hakimdir. Gece so· 
kağa çıkimanın yasak edilmesi 
genginliği izale etmiııtir. Her ta· 
rafta !Ükun hüküm sürmektedir. 
Hintlilerle mfü,Jümanlar arasındıt 
pazardan beri vuku bulan arbe· 
deler esnasında dört kişi öl.nüş. 
90 kişi ya'l'alanmıJ.lır. 

----o ---
Trab lua Bombardunanında 

Ö lenler 
Roma, 27 (A.A.) - İtalyan or-

duları umumi karargAhınm 326 nu
maralı tebliği: 

Trabluııun, denizden ve havadan 
bombardımanı neUcesinde, yirmisi İ· 
talyan 'Olmak üzere ıoı kişi ölmUf· 
tur. Yaralananlar 300 kişi kadardır. 

Amerika da 

Limanlarda Bulu· 
nan 160 Yabancı 

Gemi Zaptediliyor 
Vaııington, 27 (A.A.) - Va. 

ııingtonda toplanmış olan mali ve 
ıktısadi Amenkalılar istiıare ko· 
mitcei, Amerika tkıtası lımanla
rında bulunan ve kullanılmayan 
1 oO ecnebi geminin müaaderesini 
tavsiye etmı~tir. __ _,.o----

lncikereye Hava Taarruzu 
Hafif O ldu 

Londra, 2 l tA.A.) - İngiliz Ha· 
, ... ve Dahili Emniyet Neza.retlerl· 
nln tebllğı: 

Bugün gUndUz, 1ngilterenin şark 

sahili ijzcrinde dlişman tayyareleri· 
nin hafif faaliyeti olmuştur. Bun
lardan bir kaçı dahile girmişlerdir. 

Bomba atıldığı blldlritmcmektedlr. 
--o---

B. Hitler Klagenfurth Şehrini 
.Ziyaret Etti 

Sollumda 
Düşman Müfrezeleri 
Birçok Noktalardan 

Hududu Geçtiler 
Kahire, 21 (A.A.) - Orta şarx 

lnglllz kuvvetleri umum! kararp
hımn tebliği: 

Llbyada Tobruk mıntaka.smda \'a. 
ziyelte hiçbir değiflklik yoktur. 
Sollum'dıı düşman mUtrezeleri, 

dUn akşam bir çok noktadan hudu· 
du ge~miflerdlr. Seyyar hafif kuv
vetlerimiz dllşman müfrezelerinin i· 
leri hareketini hırpalıyarak dllf· 
manla temas halinde kalmı,tır. 

Habetlstanda bUtUn mıntakaiarda 
harekAt şayanı memnuniyet bir tarz 
da devam etmektedir. 

Propagandalara 
Cev~plar 

(Başı 1 :incide) *= 
Yunanlıların yardımına kot· 

ma:k.tan geri dursaydık bir namus 
ve ·eref borcunu yerine getirme. 
mit olacaktık. Namus ve şerefin 
icap ettirdiği kaidelerin haricine 
çıksaydık harbi kazanmak ümı· 
d:nden vazgeçmemiz lazım gelir. 
di. Bütün dünya; bize itimat ve 
saygı gösteri.Y'or. Mayup bir ha
rekette bulununca bunu kaybede. 
cckfk. 

fesi Nil vadisindeki asıl orduları- yiz. Bunun için Atlantik harbini 
mıı:a kalmıştır. kazanmak eırt~mızdaki en ağır 

Klagen!uruı, 21 (A.A.) - Hltler 
pazar ı;UnU K.:renti'nln idare merke· 
zi olan Klagenturth 9ehrine kısa 

bir ziyaret yapmıştır. 

tralya arasında en ufak bir an· 
laşamamazlık bile olmadığını btl
dirmi~ir. B. Fadden. hali hazır 
harbinde bila istisna bütün Avus. 
tralyalıların lngiltereye yardım 

~ 

ı b Gi 
. c.ttiklerini beyan ederek demişti• 

Amerikada Hayranlık 

Bize aırygı duyanlar arasında 
Amerika da vardır. Okyanusun 
diğer tarafında hic}bir zaman bi
z.im hakla:mızda bugiinkü kadar 
hayranlık <luyulmamıttır. Bir 
müddet Amerikanın menfaat ve 
emn 'yetine ait bütün nazariyeler 
çarpı§lnış, neticede Amerika kar 
ve zarar heeaplarını bir tarafa bı. 
rakarak ate~J.i bir azimle ortaya 
atılmı§tır. Bu nevi azim fertleri 
de, milletleri de ma.ddi ölçüler'n 
fevkine çrkarır. 

Alman P ropasand uuun C ayreti 

Yunanlılara yardım etmek icap 
edince Avustralya ve Yeni Ze· 
land ile danl§tık ve kendilerine 
riskleri açıkıtan açığa söyledik. 
Onlar da bizim görütiimüze ifti· 
rak ettiler. Bunun üzerine Nil or
dusunun biUrük bir .kı1mını ,tailh.· 
hütlerimizi ycırine setiımek mak. 

Akdeniz Harbi 

Akdeniz harbi çölde, denizde 
ve. havada çok §iddetli surette 
devaım edecektir. italyanlan az 
zamaııda tem.izledik. Şimdi Al
manları mağlup ctı:nek daha sert 
bir vazifedir. Biz mağlubiye.tleri 
zafer diye göstermek iddiasında 
değiliz. 1ta!yanlara kar§ı kazandı. 
ğımız kolay zaferlerin alabildiği. 
ne devam etmayeceğini ve ağır 
mücadele günleri geleceğini bi
liyorduk. 

Harpte daima hatalar yapılır. 
Fakat bu hat.alan kimlerin yap· 
tığı ileride belli olacaktır. Yugos. 
lavya ile Yunanistanı eziµ seller· 
1e kan akıtmak acaba Almanla
rın hatalı bir hareketi değil mi· 
dir? Ellerindeki vasıta ve im'kin. 
larla ve mevcut muvasala hattiy. 
le Mısır' a hücuma kalkıtmak 
doğru mu? Bunları i~kbal gös· 
te~cektir. Ş:t.ndiden söyliyebili
rim ki taze kuvıvetler.imizle şid· 
detle çarpı§acağız. 

MuhtiıınM Yeai C ıp .. d• 

sadile gönderdik. Çayeye en ur· Akdenizin ga.rbinde, Fas ve 
gun kıtaları aeçer.ken kuvvetı~ , f91>anyada yeni cepheler açılması 
yarısını Avustralyalılarla Yenı mümkündür. ŞaJikta Türkiye ve 
Zelandlılardan, diğer yarısını ln. Rusyaya tecavüz edilmes.i ve Uk
gilizlerden seçmek icap etti. ~l- raynanın, Kafkasyanın ve Kara· 
man propagandası bunu vesıle denizin h&kimiyeti hesabına dö
ederek bizimle Avuatralyanın vüsülmesi de iıtikan dahilindedir. 
arasını boz,mağa çalışıyor. Al- · Fakat nerede mücadele açar· 
manlara cevap vem1eği Avuıtral- larsa açsınlar, iritikam alıcı ada· 
yalılara bırakırız. !etimiz kendilerini mutlaka bula. 

Ne Omit Ediyorduk? 

Balkanlara gönderdiiiıniı kuv. 
vetin Almanları dur.duracairrıı 
ümit etmiyorduk. Fakat öyle sa· 
nıyorduk ki biz Balkanlara gidin
ce Yunanistanın diğer komşuları 
da mücadeleye i,tirak edecekler
dir. 

Yugoslavya halkı nihayet va· 
ziyeti kavnyarak ruh ve iaüklil· 
!erini kurıtaracaık surette hareket 
ettiler. F aıkat memleketlerinin iş
galine mani olamadılar. Ordula
rını seferper ct.meğe ve harp mey. 
danına çıkarmağa vakit bulma· 
dan Almanlar ealdudılar. Bugün 
Yuıroslav ordusunun yalnız biı 
kıann dağlarda döVÜfÜ,yor. Yu· 
nanistanın Arnavutlukta bulunan 
büyüık ordusu ayrı düflÜ ve t~· 
lim oldu. Geri kalan kıaımlar bı· 
zimle beraber dövüşerek sahile 
çekiliyor. 

ltalyanm Cülünç iddiası 

ltalyan dilatatörü, Arnavutluk
taki zaferinden dolayı oradaki 
İtalyan ordusuna bir tebrik tel
grafı göndermiftir. Bütün dünya 
tarjhi aransa bu kadar kötü ve 
gülünç bir hareket buluDmaz. Bu 
çaıkallar Hitler kaplanının yanın· 
da yalnız havlamaıkla iktifa etse. 
lcr pelk iyi deriz. Fakat hakikat 
ortada dururken zafer idd.i.a et• 
mcıkten goijlünç bir tC'Y olamaz. 
İngiltere ve Amer.ika iç.in 90n he.. 
sap günü gel.ince bu diktatörler 
adaletin pençesine verilecek ve 
bütün dünya. halkının nefretine 
maruz kalacaklardır. 

Lı"bya Muvaffakıyetsizliği 

Balkanlar ve Yunaniıtandan 
90.ııra Libyada da zararlı bir he
zimete uğradık. Kal'!ımıza zan· 
neııtiğimjzden büyük bir kuvvet 
çı:ktr. İtalyanları ımağl\Jp eden 
kuvvetlerimizin hiç olıpazaa ma· 
yıaın ortuına kadar j)eri hareke
tini tutabileceğini !hesaplamıştık. 
Fakat bu vazifeye ayrılan motör. 
lü techizabnuzın bir kıanını kay. 
bettıitc . . T obruk dayanıyor. huruç 
hareketleri yaparak c.ir alıyor, 
fakat dülflTianı tev'kif etmdc vazi. 

Ca'ktır. 

Harp Nerede Kuanalır? 

Almanların harbi kazanmaları 
için lngiltereyi istila ebmeleri ve 
ya Amerika ile lngiltere arasın· 
daki rnuvasalaya imini olmak 
üzere Okyanus yolunu kesmeleri 
laumıdır. · 

İngiltereyc hücumun baıılamak 
üzere olduğunu çok vakit evvel 
eöylediler. Hala b&Jl&madı. Ya· 
kın zamanda havacılıkta miktar 
bakımından da kati üsıtünlüğe 
varacağız. Bugünkü vaziyeti ge· 
çen yazdaki vaziyetle mukayeee 
edecek oluraak, dü,manın da ye. 
ni hazırlıklar yaptığını •hesaba 
koymak prtile, yine •tükür ve 
namdet.meğe layık bir fark görü
rüz. Mücadele batlarsa kendimiz 
halcltında iYi hcısap vereceğiz. Bu. 
na inanmamak hati olur. 

O fena adam, geçenlerde söy· 
lediği tiddetli nutuklardan birin. 
de, bize ya!.nız adamızda hücum 
etımeıkle kalmayacağını denizaltı• 
)arla ve tayyarelerle vapurlarımı. 
zı büyijk ölçüde batırecağını ileri 
ııürmü§tÜ. Norveç ve Fransa aa· 
hillerinden onun istifade e'lılneei, 
iri.anda sahillerinden ise bizim 
istifade ;mik&nını bulmamamız 
neticeeinde açik. denizlerde va• 
purlarımıza öldürücü hücumlarda 
bulunuyor. At1antlk muharebesı 
tiddetle devam ediyor. 

Atı.ntik Muharebesi 

Geçen ağustos ve eylı.ilde ha
va muharebeeinde zafer kazan· 
dığnnız gibi, Atlan.tik muharebe. 
sinden de her §CYe rağmen zafer. 
le çrkacağrz. Vapurlarımızı ya· 
panlar, tamir edenler, tahmil ve 
tahliye i~terinde bulunanlar, her 
türlü havalarda, her nevi tehlike. 
leri göze alarak denizlere açılan 
gemiciler memleketleri için At· 
!antik muhare!beaine iştirak eden 
fedakar muhariplerdir. Vapurla.
Ti batırmak kolay, yepma.k ve 
himaıye etmek güçtür. Biz dünya. 
nın her tarafındaki nakliyat için 
ve tark.ta ord,!llarımıza malzeme 
yet~rmek için büyük miktarda 
vapur isletmeolc mecbu,.İyl"tinde-

me.suliyetlerden biridir. 

Amerika Yardımı 
Kral Boria ftİ •e ltı ki: 

Sofya, 27 lA.A.J - Kral Boris, , A . . 

Bu itibarla Amerika cümhur· 
reisinin ve Amerika halkının bi
ze bu •hada yardım için verdik· 
leri kararı çok büyük bir mem· 
nuniyetle karşılad!k. Amerikan 
filosu ve Amerika deniz tayya
releri O)gyanusun garp tarafında 
dütmanın serseri kruvazörlerine 

refakatinde Prens Kirli olduğu hal· vustralya mılletı Balkan harp 
de l9tıb'e muvasalat etmil}tir. sahnesinde İngiliz ve Yunan kıta. 

Cebel itarı k' ı n 
Müdaiaası 

ve denizaltılıarına karşı karakol \11ıiaf' .ı. IDCAOe) ** 
'f l · · .. ,_) d' B' ln , tığını götıtermektedlr. Fransadaki 

vazı e erını gorece111.· er ır. ız • 
·ı · 1 k d' 1 d h lngııiz kuvvetlerinin başkumandan· gı ız ere en ı su arımıza a a 
k 1 rd 'f .. k ka lıgını yapmış olan Lord Gort Cebe-ya ın. yer e e vazı e gorme • 

l k k. h d d · ltıla lıtarık mUdataaamın istilzam ettiği acd tır l u saye e enıza • 
k d ı. • l' b' .. del meselelere etrafı ile vAkıflır. Lord ra arşı alfla tesır ı u muca e . , 

-'"b'I w • • • .. • d ' Gort geçen hazıranda Cebelltarık a 
ıı:.,.a ı ecegımızı umu e ıyorum. ı 

. .. . . me gitmiş \'e meşhur kayadaki istlh· 
. A/:nerika c.umhurreı:ıı ve ~ • KAmları bütUn teferruatı ile teftiş 
rıka kongresı, Amenka munte- tm~tlr Cebelltarık'a. hUcum edil
h~~lerinden kuvvet ve salahiyet 1 ~iği ta~dirde orada. öteden beri mil· 
aldıktan ıonra adil davamı.z~ 1 kemmel bir asker olarak tanınmış 
dört eUe sarılıruılardır. Pek ıy1 lan Lord Gort gibi mUdafl ile kar· 
b~liy~r~aı ~i ~iz ma-hvolursak ke.n i ;ılaşıleaktır. Meseleyi iyi tetkik el· 
dılerını !buyuk tehlıkeler b~kl'.· l mlş bulunan yüksek rütbeli bir ls
yıor. Büyük Amexika sanayii ıhtİ. ı>anyol subayı Cebelltarık'a karadan 
y~çları.mızı karşıl~makla ":'cfe.u • hUcum edebilmek için Bitlerin en a
dur. Sıze de kendı kry:metlı aılah- f8'1 ı?K> bin .kfl!llk a>ir ordu kullan-

!arının ''anı başında hlll1be i~tirak 
etmekle müftehirdir. Aakeri ha· 

rekat ictcdiğimiz g.ibi muvaffa
kıyetle neticelenmese de yine ay_ 
ni iftiharı duyacağız. 

Avusturya bu harbe impara· 
torluğun bir aza&I olarak Af'tirak 

etmiştir. Parlimen'to önümüzde

.ki ayın başında toplanarak şim· 
diye kadar sarfcdilen harp gay 
retlc.r.nden daha büyük gayret· 

ler sarfed&ilmeıi çarelerini araş 
tıracakhr. 

B. Fadde.n Alt:nan propagan· 

daeının lı:.uıiltere ve Avustralya 
arasında bir anlaşamamazlık ol· 
duğu hakkındaki iddiası sebebile 
bu mesajı göndermeğe lüzum 

gördüğünü beyan etmiı ve böy· 
le bir §ey.in k~tiyyen yalan oldu-

lar,nd•n d• bir kı.mtnı vermit" r 
!erdir Bu kadar fed&ktilaklarla mıuıı l4zım pldlglnı ııöylem ftlr. Yeni Zelanda Batveldlinin Nutka 

k.I h 1 d kl 1 Hattı\ bu lakdil'de bile hilcumun mu-

gunu ilave etmlflir. • 

yaptı arı ve azır a r arı ma zc. 1 ı h Wellington, 27 (A.A.) - Ye 
menin Almanlar tarafından ha- vatfakıyctaızllkle netice enmes mu 
tırılmaaına elbette seyirci kala. temeldir. ni Zelnda başvekili B . .f reser, 
mazlatdı. Cebelilarık son zamanlarda her- Rotorua'da söylcdigi bir nutukt• 

hangi bir hUcuma. karşı koyabilecek ı demi.rtir ki: 
On hafta evvel söyledig· im bir hk! k i ~..ı ı ı . .,, tarzda ta. m ve ta v ye ..,,,.ı m Ş· ı B" .. y . z 1 d h lk 

nutukta demi•tim ki: «Bizim eli- « utun enı e an a a ı-
..., tir. Kaya delmek hususunda l:htısas d.. .. 1 • y · t d k.. 

mize akıt vcırin ki ;.i bitirelim.> nın uşunce en, unan!!i an a 
.,.. sahibi olan Kanada. madencileri ka- k l d d V · t' h 

B 1 1 • 1 .. de 'lm- . ita arın a ır. azıye ın va ame. u a et enn ya nız .gon rı ...... ı yanın içinde yer altı şehrı ,·Ucude j . ') .ı. bul d'l-·-'kl b 
d ~ · ı b:.....ı__ ı· · d .... f tı tamamı e J1.a e ı "~ e e· egı, ı.uın e Jmıze e geçm...... getirmişlerdir. Tabiye mefhumu ba· "- h'çıb ' __ ..ı b ,._. l'k · 
1• ..ı Aı ı'k ) l ·,.t bunu raoer ı ır ycnıe e ...... ın ı ışa· azımuır. mer a 1 ar ı,, e kımından buradakl istihkAmların 1 l , .. .. 

1 
cıkt d ' B'l~L · 

ki rd . ret erı goru mem e ır. ı -ıs. yapaca a ır. tertibatı Slegfl'led hattındaki istıh· I .11 . h ti · • f 1 
mı etın aro gayre erırun az a· 

Mihverin Hezimeti Muhakkaktar kAmlara çok benzemekteidr. Dış 1 .1 k . ed 'Lm' b I 
müdafaa hatlarını yarmağa muvar- aşması ı. e .~~ VJye kı . dl§ udu· 

Aıtlantik muharebesi uzun ve 
sert olacaktır, fakat daha ümitli 
bir safhaya girmi~r. 

Düııünce ve gayede AmCTika 
bizimle sımsıkı bağlıdır. Bize her 
türlü vasıtalarile yardım ediyor. 
Okyanusun ik.i tarafındaki !kuv
vetler hiçbir zaman geri gitmiye. 
ce.ktir. Hitler ve Mussolininin he, 
z.imeti muhakkaktır. İki büyük 
demokrasi buna müşterek suret
te karar vermiftir. 

Zafere K..tar Harp 

Dün~a yüzünde zorbalık iıle· 

rile mcfKUl yetmit milyon Ahnan 
vardır ki bunlmd_an bir kmnının 
tedavi.sine j~an vardır. Bunlat 
Avuaıturyalıları, Çekleri, Lehlileri, 
diğer elki milletleri esaret altına 
ahnlıflır. İngi1tere, Amerika ve 
Dominyonlar bunlara karıı zafe

re ka.d-ar çarpışacaıktır. Okyanus. 
larcla muvaffak olacağız. Pek ya· 
kında havada kati üırtünljk de 
temin edeceğiz. Bizde daha çok 
memba ve ,imkAn vardır. Bütün 
düll3"anın yaptığı ~elikten çok 
fazla çelik imal ediyoruz. Hürri• 
yet davaeını çiğnetımiyeceğiz. 
Cad(iar dilotatörlcı: terakkinin gi.. 
diş iatikametinj geriye doğru çe· 
viremiyec4*lerdir. Avırupada, Af. 
rikada, Aıayada ne gibi hadiseler 
ol~ olsun, teliıta dütrnemek, 
cesareti kayıbetmeme'k lazımdır. 
Mii§ikülit karşısında kalırsak §UDU 

hatırlamalıyız ki bunlar geçen ae. 
ne yendiğimiz müfküliıttan ve ge. 
çirdiğimiz tehlikelerden. ağır ol· 
mıyaca:k.tır. Şarıkta olup biten ha· 
diseler, ga>Tpta cereyan edecek 
hadiselerle ehemmiyet bakımın· 
dan mukayeee kabul edemez.:. 

B. Oıurc'hrll, ihtizazlı ve vakar. 
lı bir sesle, ve hep aynj ahenkle 
bütün bunları llÖylcdiltten sonra 
B. Rooeevelt'in kendiaine ıair 
Loiıe'fellaw'un bir mısraını gön· 
derdiiin.i b.tırla~., ve ayni ıaı · 
rin makama u.nun diier bir mıı. 
rııı ili" nutl-ıınu bağlamıftır. 

nan azmı, ner zl!iman ın en a· 
fak olacak kıtalar kayalardan is· h .ıı. l 'd. y . z 1 d a ııı;uvvet ı ır. enı e an a 
tıhkAmlara gizlenmiş bataryaların . . j . . .. . 
atc.şi ile biçlleceklerdir. Bu istihkAm- mı~l~tı, ngıkerenın ".e muttcfık· 
1 bı uhasaraya rnuka.ve· lennın yanında ~aferı kazanarak 
ar uzun r m ·r · · k · d h 

t. d bil k taı'Zda vapılmışlar- vazı esını yapma azının e er 
me e e ece ,, •-· d d h · d .. 
d K d her tilr!U ~·iyecek harp zamanKın en a a zıya e mut· 
ır. llya a ,, , h' . B .. L,, .. y ·z l 

1 es ndc bUyUk 1htivatıar ve teı ıttır. ugun uutun enı e an. 
ma zem 1 

" d h lk .. d · ·d f 
b . 1 rce metre miklibı su bulun- a a mın yuz e yırrn.: en az· 

on ın e 1 d . d y . Z 1 
akladır. Kalenin ycl'altı koridorla- ası enız ışırın a ve enı e an 

~nda. karadan, denizden, havadan ya da müdafaa servslerinde çalış· 
pıla.cak hUcumlal'a karşı muhtelif maktad_ı_r_.> ______ _ 
çapta toplar vardır. 

* La. Linea, 27 (A.A.) - Per.şe.mbe 

gUnU, Cebelltank mUda!aası manev· 
releri yapılacak ve bu çok mUhim 
manevrclere, piyade, topçu ve ha
va. kuvvetleri iştirak edecektir. 
~neral Gort, bugün tayyare lle 

Cebelllarık'a gelmiştir. Sabık umu
mi vali, ayni tayyare ile pazartesi 
gUnU Londraya gidecektir. 

* La Llnea, 27 (A.A.) - Of!: 
Ccbelltarıkta bulunmakta olan bU. 

tun muı tecil er derhal tahliye edile
cektir. Kalmak istlyenler askere a
lınmış muamelesi görecekler ve mü
dafaa işl-crinde çalı~mılacaklardır. 

Almanlar 
Atinayı Aldı 

( na.,ı 1 incide) X 
ve Mora'ya ginn~ir. 

* Berlin, 2 7 (A.A.) - Alman 
orduları bafkumandanlığının teb. 
liği: Cüredcir bir hücumla, para
şütçüler, 2 7 nisan sabahı KoTent 
kanalını ve bizzat Korent ıehrini 
almışlardır. Bir çok Jngiliz esir 
alınmış, geri 'kalan İngiliz krtala
rı. cenuba doğru karı§Jk bir hal
de ricat etımiş'tir. Korent körfe· 
zının meııhalinde Adolf Hitler 
muhafız alayı, §idde.t)j hir ilCTi 
hardketi neticesinde, Patras kör
fezini seçmiş, Mora'ya ayak b .... 
mıt ve bunda düşmanın ımuka
vemetini kırdı'ktan sonra Patras 

" ıı ı ";.,...... •ir. 

Çin, Amerika 
(~ 1 lnelde) -

ka uyandınnıştır. Harbin uzun sür
mek ihtimali kar,ısında Çinin iktı· 

sadl durumunu korumak \'e muka· 
vemet edebilmesine yardrm etmek I· 
çln lngillz \'e Amerikalılar tarafın
dan sarfedilen gayretlere hayatı bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. Beynel· 
mltel vaziyet ne olursa. olsun Çinin 
Japonyaya uzun mUddet karşı koya
cak ask!!rl ve harp malzemesi oldu
ğu söylenmektedir. 

İngllterc ile Amerika Çinin ik· 
tısadf durumunu takviye etmek üzre 
yeni tedbirler alrrlarsa hem Çin, de
mokrasiler Uzak Şark rneselelerile 
meşgul oluncaya kadar mukavemet 
edebflecek. hem de İngiltere ile A· 
merika Çınl terketmlyecekterini is
ba t etml~ olacaklardır. 

B. Rooeevelt'in ojlu Çine ıidiyor 
Şanghay, 27 (A.A. ) - Amerika 

Cümhurı·eisi Rooaevelt'in oğlu Ja
mes Roosevelt bir kaç gUne kadar 
tayyare ile Hongkonk'tan Çunkng'e 
giderek Mareşal Şan Kay Şek.le gö
rUşccektir. 

Amerika • Mekaika Anlapnaaa 
Vaşington, 27 (A.A .) - Ot!: 
Hariciye Nezaretinin bildirdiğine 

göre, Amerika ve Meksika hOkOmet
lerl iki devlete alt askeri tayyarele
rın yekdlğerine ait topraklar Uzerin 
den geçmesini kabul eden bir anlat
ma imza. etmiflerdlr. Anla9Jllayı A· 
merlka hQk1)metl namıta Sumner 
Vetles, Meksika hOkQmetl nammıı 

da Mek"lk hfh fık l'lrlsı ~ ~ 

1 



YATAN ------------·----------·---------=..:-.:-.--2lf - '4" - g;rr·· .....=.;:;.;:.. __ ....,,,,,,,, 

_N 1 

Ketken Açıklarında Bir Deniz Kazası 
r'-1 

a1JLMACA 

Trakya Umun1 Müfettişliği Maarif 
Müşaviri Çanakkalede 

Aktan ve Demir Şilepleri Gece 
" Karanlığında Birbirile Çarpıştı : __ _._. 

İki gece evvel Karadenizde Kef- 'ı \·c zifiri <lenılecek kadaı· kesif bir I " 
kf'n adası açıklarında bir deniz ka· karanlıkta ansızın karşılaı;ıınışlardır. 5 

zası olmuştur. Alman malQmata gö- Gemilerin sU\•nrıleri bu ,·nziyctte ' 
re, Domır ve Aktnn şilepleri arasın- manevra yapmak imkanını bulama· 7 
deki bu müsademe gece karanlığında 
vuku bulmuş. mllsndemeye sebep le, mışlar ve müeadeıney mılnı lama· f 

iki şilebin bırıbirlerine pek yakın bir mışlardır. ı 'ı--+--+--
rota takıp etmeleri. olmuştur. Aktan şilebi Demır'ın makıne da· '' 

3i00 tonluk yeni bir gemi olan De- ırcsi üzerine şiddetle blndırmiştlr. ıı 
t--+--+-t-

mJr şilcbı Zonguldağa gitmek üzere MUsademe neticesinde Aktan baş ta- -'---'-....ı.......ı.....ı 
lıınanımızdan kalkmıştır. Bin ton rafından hafifçe, Demır de bodosla· Soldan ,.;ağa: 1 - Bır balık • Bır 
cesametınde kOçUk bir gemi olan Ak masından ağrı· olarak zedelenmiştir. oyun kağıdı, 2 Cerahat - Bır ma-
lan şilebi de kömUr yllkü ile tstan- Evvelkı giln, her iki şilep tc ts-ı rangoz Aleti, 3 lstıınbulun bir 
bula gelmek Uzere Zonguldaktan ha- tanbula gelmiş, Demir lstinye doku- semti · Sanat. 1 ..... Yapma • Rabıt 
reket etmiştir. Gece saat 22 de bu na alınmış, Aktan yükUnU boşalt- edatı - Sıfat edatı, 5 F..likıdenberi 
iki şilep Kefken adası açıklarında mak Uzerc Yeşılkbye gitmiştir. devam eden flcletler - BıçHk sapı, 
'"!"---.~---"'!!!'!'!!!!!"!~!!!!!!"lllllllOlllllllO,... ___ ""'!"'...,,--...,-...,~~,.,...ml'!',.,........,.,. 6 - Hile, 7 - Tayran etmek - Ne-

Çanakıkale (Huo;mi) - T rak- me gul oldukıtan sonra okulları 
;>a Umumi Mi.ifrttı.,Jıği Maarif tdtı e başlayan Fakır Erdem bu
musaı.•rı Fnkır [·.rdem Bıgadan gün de teftişlerine devam etı;niş-
şehrımıze gclm• tır tir. Yarın Edirneye dönecektır. 

Miısavır, va1ıp11z Atıf Ulusoğ· I Gönderdığım res.iın Maarıf 
lunu LI) aret ederek okullar hak- miışavırı Fakir Erdemi Cümhurİ· 
kında goriı müştiır. yet okulu talim heyetı ve talebe

Maarıf idaresinde bır mud:let )erile bir aradn gösteriyor. 

Bursa da Y e§İI Türbenin 
Tamiri 

Muratlıda 23 Nisan 
Bayramı 

Bursa {Hususi) - Bursanın M.ıratlıda 2 3 Nısana tesadüf 
en kı)1:rıetli tarıhi abıde~ını teşkiı eden Hfıkımiyeti Milliye ve Ço· 

· eden • Yesiltürbe sın in tamirıne cuk Bayramı cümhurıyet ala nın· 
başlanacaktır. da büyük bır kalabalıkla tesit e-

1 amır safhaları Maarıf Veka· ı d.ildı. H atipler w cümhunyet ı~are: 
letı miı avere heyeti tarafından sının ba'lardıgı ırnuvaffakıyetlı 
tetkik edilmi~ ve Maarif V ekale.ti ve büyük ışleri haikn beliğ bir 
abideler heyeti azasından yüksek lisanla anlattılar. Gece de ilk o· 
m'mar Mecit Koralın planı otdu· kul salonunda bir müsamere ve-
ğu gıbi kabul olunmuştur. rildı. 

Muratlıda Bereketli Bursada Çöplüğe 
Yağmurlar Gömülmüş Çocuk ı 

Bum.ı (Hususi ) - Beledıye Muratlıda çiftçiyi memnun e-
tem izlik ışleri arabaCllarından bir den ıbol ve bereketli yağmur yağ 
tanesi çöplüğe gömülü yeni doğ- ma'ktadır. Bu sone iyi mahsul el
mu. bir çocuk cesedi görmüştür. de edileccıktir. 
Bunun üzerine Müddeiumumi Ed" d M "f T ft" \ · 
muavini ile birhkte vak'a mahal· ırne e aarı e 1§ erı 

Bekar Odalarına Girerek 
Ne Var Ne Yok Götürmüş 

Dün BakırköyUnde- bir hırsızlık 

vakası olmuş ve HUseyln adında 
bir hırsız kahvenin Ust katındaki 
beklır odalarınn girerek kiminin pan 
talonunu, !timinin ceketini, kiminin 
şapkasını çalarak kaçmıştır. 

Hüseyin bu hırsızlığı yapmak için 
bekı\rların kahvede tavla oynadık

ları bir zamanı seçmiş ve onların 

dalgınlığından istifade ederek öte 
beriyi aşırdıktan sonra pencereden 
atarak bir şeyi belli e tmeden kaçmış 
tır. 

Neden sonra akılları başlarına ge
len bcktlrlar odalarına geldıklerl za
man bir de eşyalarının eksik oldu
ğunu gormlişler ve polise müracaat 
etmişlerdir. 

Hüseyin, dün Yasef adında bırlt'!;

kıciye çaldığı eşyalardan bir ceketı 
satarken yakalanmıştır. 

Dün dördllneü asliye cezn mahke
mesinde yapılan duruşma neticesın
de HUseyinln suçu sabit görilldilğün

den 4 ay, 20 gUn hapsine ve Yase
fin suçu olmadığından beraetlne ka
rar verilmiştir. 

Hilseyin mııhnkemeden sonra der
hal tevkır edilmiştir. 

• 
Bir Otomobil Tramvaya 

Çarptı 
!ine gidilcrc'k ceset çıkarılmıştır. 
Cesedin başı ezıktir; tahkikata 

Edirne, (Hususi) - Bir müd
detten beri bölge dahilinde Ma- DUn Tepebaşında. dikkatsizlik yU-
arif işlerini teftiş etmekte olan zünden az daha feci bir kaza olaca
Umumi MüfettişUk Manrif .\1üşa- ğı bir sıradn vatmanın soğukkanlılı
viri B. Fakir Erdem bu akşam E- ğı kazayı önlemiştir. 

baslanmıştır. 

Çorlu Hastahanesinde 
Tıbbi Müsamere 

d irneye avdet etmiştir. Hasnnın ldareslndekl 2341 numa-
ralı otomdbll Pcrapıılas otelinin ya-

Mut ,Güzelleştiriliyor nındakl sokaktan korna çalmadan 
ıuı (H ") K b çıkmı tır. Bu eırada Tepebaşı ı tı-
h-ıut ususı - asa amı· . . .' . . . • kametıne gitmekte olan vatman Ah-

zın guzellestırılmesı, rk.tısadı ve d' fd 1 d ki 60 ı .. . • .. . me ın nres n e numara ı 
kulturel bakımından yukselmesı-ı , . . · · . · h '' I b. f ı· tram\ ay arabası ibırdenbıre önüne 
nı temın ıçın umma ı ır aa ıy.et 

· kım ve dınleyıcı huzurıle vermış- f d "l k d" B J. lk h çıkan bu otomobne çar pmamak i-sar e ı me te ır. u ·r;;a ınma a . tır k f (" l . d h . d. Çin derhal fren yapmış ıse de oto-

Corlu, (,Vatan ) - Büyük has 
tah~ne bu yılın son ve onuncu 
tıbbi müsameresını de konfe· 
rans saf.onunda ba~hekim Asım 
Törenin reisliğınde 'kalabalık he-

• Ô .. .. . . s . c·· . re et ve na ·~·et erı a a şım . ı· ı mobilin önll t ramvay arabasına. çar -
n sozu asabıyecı amı u- d en güzel netıceler vermektedır. 

.. almıs "e su .. lfamitle ıtedavi ol D w 1· k k B c 1 parak tamamen h::ı.sara uğramıştır. run • • egcr ı ayma ·amımı7. ay ı·ey . . 
, mu!! had bı"r parapelı·i ürolog B . Ö I I .ık . b k Tramvay yolcuları bUylık bır he-• · zı net- , ça ı., an partı aş anı· . . . 
E.neren Nef renktomi ile iyi ol· mız Bay Samih Koç ve bilgili yecan geçırnıışler ve bır ço~ı da ya. 

us arazi bir silsilei bevil Dr b l d" . . . B }J d. pılan Ant frenden başlnrınt oteye be-' m ~ • • e e ıyc reısmıız ay -ıam ı . 
'Ccmşit ıntani hastalıkların teda y··k 1 ·ı __,k d 1 .. t rıye vurmuşlardır. HO.disc hakkında 
1 

_ • - u se ı e ar ·a aş arının muş e· kik d 
visinde sütfenamitler, nisaıyeci rek ve mütemadi mesaileri kaza- tah nt yapılmakta ır. F 
Muzaffer T qzonar, bir ciğer ba- mız halkmın takdir ve şükranları. 
tın tümürü, M. Sakarya köprLi- nı mucip olmakıtndır. Şehremini Halkevinin Edebiyat 
cük kemiği !kırıklarında Osteo· M eydana getirilen ve getirile· ı Gecesi 

Küçük H ab:.rler: 
vi, S - Zahmet • Hakkının sessiz 
harfleı·i, 9 - Yaşayan - 1ş,·eli, 10-
Bravo _ Yama. 11 - Bir pııret • A-

İstanbul öğretmenleri yardım ce· yı yuvası - Bir nota. 
mlyetl kongresi yapılmış, Tahir A- Yuka rdan u-::ağıya: 1 - Bir balık
taman, Zahide, Tevfik Gllrel ve Adil l{umhık sahil, 2 - Bir nevi 'bezelye
idare heyeti azalığına intihap olun- Fıyaka, 3 - Gemi barınağı - Bir e
muşlardır. Yapılan yardımların ba· dat, 4 - Babanın eşi - İnsan - Eski 
dema dOğı.ım, evlenme ve hastalık bir mabut, 5 - Esnaftan biti, 6 ..__ 
gibi hususlara da tcşm!l edılmesi is- Musikide durma işareti - Garaz, 7 -
tenllmlş ve bunun müzakeresi gele· Bir vapurumuz - Dahıl, S - - Yan
cek haftaya tchıı· edılmiştir. lışlıkla, !) - Bir bulf'clny yem<'ği, 

* İstanbul avukatları Eminönü 10 - Eski bir pchlıvanrmız, 11 -
halkevinde adliye lşlerınde yapılması Hafif soğuk • Fena değil. 
istenıten ıslahata aıt: mesleki tek· DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ 
lifler üzerinde konu~mak Uzerı• bir .., ld ~· - 1 ..... t D - .~o an :-aga: , umuı· a - ar 
toplantı yapmış, fakat, bu tekliflerin 3 \ ' l" ' 'il 4 •-· ... 1 - aze ın - ·" ... ,n - ... n a 
ikinci bir komisyon tarafından bir t "' tJ t 6 L Elb' . · ,) - çıır ına ama • _ ıse 

defa daha tctkık edildikten sonra 7 •k S • t 1 o • t 1 .. . . - " - • e - •• llSıt o ·' n tnrn::ı. 
muzakeresı mUnaslp görUlerek lop- • Asi 9 _ Alet • Eı 10 _ Yavan 
lantıya nihayet \•etmişlerdir. ıı _ Bı:>d&va _ Eza. 1 

:ı1: Talimatnamelerinde bazı tadll- Yukarıdan A1$3ğt) u. l - Yavrıı-

ler yapmak üzere toplanan Şirketi lnmak 2 - Çakal 3 - Mazlum • 
Hayriye hlssedarlan tadile muhtaç Kene 4 - Rasat 5 - Rulet - Er • 
maddeleri medeni kanun hükümleri- La 6 - İnme - Ne 7 - Almanya 
nin icaplarına. uygun. bır şekle koy· S - Bu 9 - Manisa • ve 10 .Adıl 1 
muşlardır. - Susmaz ıı - LAlelı • Na. 

* Pasif korunma teşklldtında ça· ı 

lışacaklara verılecek gaz elbiseleri- 1 l 
nin 1stanbııtd:ı yaptınlması için sıh- Dr. S. de -il\ 
hat mUdUrlUğilnce yapılan tecrübeler T A R A N T O 
mllsbet netıce vermiştir. DAHlLl HA~TALIKLAR 1 

* Cadde ''e sokaklardaki kanal!· ' (.Mide ve Barsak) 
zasyon menfezlerinde bulunan ıska- ı 
raların az zamando. tıkandığı görlil· M fJ T E BAS S 1S1 ı 
mtiş ve tıkanmıyncak bir şeklide ya-I Tünel Şııhdeğirmcni Sok. No. 5 
pılan ıskarnlarln tebdilleri belediyece Tel. 1!!206 ı 
düşUnUlmüştUr. 1 --------------- ı 2 ık ıı 6 ya lmdıır 
ıl AWAPi1'0.SEN-.. I - --------

1 
Dit. İllSAl\' AMt 

!streptokok, lsta!ılokok. pnö
mokok, ltoll, plyoslyanlklerln 
yaptığı çıban, yara akıntı ve 

cilt hastalıklanna karşı çok 

'- tesirli taze aşıdır. _, 

iDii.AB - KAN - KAZUB.&:r 
Yel!llUrenin ta.bll11cr1n1 yapar. Dl· 
vanyolu ortasında Tel. ~ 

A~tz ve boğaz Jltlhaplaı ı Rıda dış 
suyu mahlulünUn gargarası ile şifa 
bulur. Salgın hastalıklarda 
yapılması ta\"Siyc olunur. 

AAjİİİİİ.-n9&0•rr9no~s~iiiiiiii~~ ı 
BOBBOBONl 
&ıttndeld muayenebarı.eetılde 

hsr gU.n h&8t&1an kabul eder. 
Tel. Mlal 

sentoz hakıkında :konu~malar ya· cek olan eserler kazanın en mi.ib- 26 Nisan cumartesi akşamı Şeh· 
pılmış ve konul~rın mü~akaşala- rcttı ihtiyaçlarını 'karşılamış ve remini halkevinin tertip ettiği ed~- I 
rına ordu sıhhıye mutehassısı karşılıyacaktır. Bu cümleden ol- btya.t gecesi, genç neslin mOmessıl 
P rofesör A'bdufkadir Noyan, Çer mak üzere kasabamızda güzel bir 1 şair ve ediplerini bir araya topla
kcc!köy hastahanesi başhekimi fırka binası yapılmış, büyük sa· makta bu muhitte mutena bir akşam 
Kamil Gnlatlı. M. Sakarya, H. !onuna bir de rad) o alınmıştır. yaşatmıştır. 
Korgün, M. T ezonar ve Samı Giı Ayni zamanda bir idman yurdu Son zamanların belli başlı cdebi-
run i,tırak etmi~lerdir. binası da vücucle getirilmiş ve yat mevzun_ olan şair Celfıl Sılayın· B&t, Dlf Sesle Grip, Bom&tizma 

ld d k 
muhitindeki araı.:i tesviye edile- kendı ncslinı günlin içtimni hadisele.. •• t t . 

Karta a Bir Ku UZ Köpe rek kcnçliğe güzel bir idman sa· rine iı\kııydilikle itham eden kıvrak Nenalıı. Kırıklık. '19 Bltlla Atnıanam Derhal Keser 
Bir Ameleyi lsırdı hası temin edilmiştır. Sahanın et_ bir konferansından sonra alk ışla sah .....,_ ,..... 1 • •••lllllr. tA~UTt.ERIMOEN SAEININ1Z. 

rafı çam ağaçları çevrilmiştir. neye davet edilen Asııf Halet Çelebi HEii VtRDt PUU.lJ ICUTULARI ISaARt.A ·1STEY1NIZ 

Kartal, (Vatan ) - Kartal Çi
mento fabrıkası amelesind en Meh 
met Erbayı gece saat 2 1 radde
lerinden işten çıktığı suada Kar
tal )olunda zeytınlikte önüne çı
kan bir kuduz köpek vücudünün 
muhtelif yerlerinden ısırmış ve 
Mahmudun -geçisinin \memeleri
n i ve bir av köpeğini de ısırmış 
olduğundan jandarmalar tarafın 
dan mezkü r köpek öldürülmüş. 
ve keçi ile av köpeği d e öldürü• 
lcrek lazım ogelen tedbir alınmış 
v e yaralı tedavi ıçin hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Kale ve çar ı rnraflarında da matbuatta uzun dedikodular yapan 
planlı bir şek-ilde çalışılma'ktadır. meşhur şiirlerini okumuştur. 
Mevcut olan elektrik fabrikasının Bunu takiben ileri sürlllen çair Şa
noksanları ikmal cdilmis ve ya· hnbettin Kudret:, tıpkı (Oscar Vilde) 
kında faaliyete geÇPlesl" temin gibi :ıahneye çıkmış ve şiirlerini o
olunmuştur. Kazanın 24 köyünde kuyarak alkışlanmıştır. 
yenid en eğıtmen o'kulları in~ası Arif Dlno <Poem Aforizma> tarzın 
karar altına alınmış ve faaliyete daki meşhur şllrlerile dinleyici sevi-
başlanmıştır. yesini hayretlere vermiştir. 

Ve nihayet Orhan Tuğsnvulun söy-

Avcılar Cemiyetinin 
Kongresi 

lediği bir şiirden sonra baıplıyan caz 
misafirleri güzel bir gecenin dansına 
davet etmiştir. 

Avcılar ve Atıcılar cemiyeti, diln 
senelik kongre tnl Alay köşkündeki Askerlik işleri Bir ihtiyar On Sekizlik Kızı cemiyet salonunda yapmış ve top-

Dag .. a Kaldırdı Jantı münakaşalı gcçmlştır. ı n . r. ı .... 1• l')Ot: u .. er ı A.,kcrUk şubc:.in-
Yapılan idare heyeti S<'Çimindc ri-1 den: 

İ zmır, (Hususi) - Cuma ova- yasete Doktor Atıf, azalıklara da' Yedek subay, GU!hanc, Veteriner 
.ı nahivesine bağlı Guner köyün. Remzi ı:cafalı, Ruhi. :1iyn.zi Kızıi.~e· tatbikat okullarında 1 mayıs 941 de 
:İt"n Sivaslı Halil. ayni köyde Is- pe •• Şakır Satkan, Hllsamettln Gok- başlıyacak olan tahsil devresinde du. 
mailin kızı on sekız yaşlarında engin, Turgut ve Oıhan getirilmiş· rumları aşağıda yazılı kısa hizmetli 
Haticcyı kac;ırmı!ltır. H alil al-tı ı d" er ır. mUsllm ve gayri milslim yUksek eh-
çocuk snhıbi ve yaşlı bir adam· 
dır. Köyünde durüst ve iyi huy· 

Eski id:ıre heyeti de kongrece ib· lıyetnamelı ve ehllyetnamesizler iş-

d 
ra <Xlilerck lçtımaa nıhayet verilmiş- tirak edecektir. 

lu bir a am olarak tanınmıştır. 

H a
t"ce de köyünün güzel bı·r kı· tir. l - Askerliğine karar verildiği kalde herhangi bir sebeple şimdiye 

zıdır. Hal-il, ötedenberi güzelliği,. ..,.r_.------------.... .., kadar sevkedllmemış olan yllksck as 
ninı hayranı olduğu bu kıza, Tast• VATAN Gazetesi keri chliyetnameıııcr. 
Jadı'kça bakar, latifeler yap ar v e tı..A...~ ırtYATLAJU Ku..._, 2 - Geçen sevk vaktinde sevke· 
meğer için için yanarmış. Nihayet dilmedıklerl lçln yedek subay okulu 

tarafından kabul edilmeyip geriye 
b ir gün kızcağıza hislerıni, sevgi· Başlık maktu ola.r• 750 çevrilen yUksek okul mezunlarr, 
&in i kı~ bildirir, •beraberce kaç· 1 lncl Sayfa Santimi 600 3 - Askcl'liklcrl tam hizmetli o-

v 2 850 r.ıak teklifinde oulunur. e kızı » :ı> > ıarak yaptıktan sonra t ahsillerini, 
S :ı. » 300 kandımınğa muvaffak olur. H a· 4 ,. lise ve dahıı yukarı dereceye çıkar-

d k b 
• _ • > ıoo dıklarını resmi vesika ile iSbat ede-

tıcenin annesi tarafın an vu u u u - • > 7G .-
6 

» rek yedek subay olmak istiyenler ı 
la n m üracaat üzerine hadiseye el » 60 Mayıs 941 de sevkedlleceklerfnden 
koyan zabıta, ih tiyar sev.dalı ile .._ şimdiden derhal şubeye müracaatıa-

sev:giliı;;ni araıma~'tadtT. • nıın olunur. 

Devlet Dcmiryollan İliıılan 
l\luhaınmen bedeli (819i) Ura olan 21 kalem muhtelif ebatta am

buvatmanlı dökme boru ve teferruatı flançh dökme boru ve çelik çek
me fren hava sevk borusu vo teferruatından mürekkep malzeme 
(8.5.911) perşembe gUnU saat (1.1) on birde Hn.ydarpaşada gnr binası 
dahilindeki komisyon tarafından taahhildUnU ifa edeıniyen mUtcahhıdi 
nam ve hesabına pazarlık usullle satın alı~aktır.. 

Bu işe girmek lstiyenleı"in (1229) lira t53J kurnşluk kati teminat 
ve kan~nıın t ayin e t tiği vesalkle birlik te pazarlık gUnU 'SaatlQC 1tadar 
kodlisyoııa müracaatları ıazımdır. 

Bu işe o.i t şartnameler komisyondan pall(lSIZ olarak dağıtılmakta-

dır. (3152) 

Harp Okuluna 1-lavacı Subay Yetiştirilmek 
Üzere Sivil Liseden Mezun Olanların 

Kayıt ve Kabul Şartları 
ı - Lise olgunluk imtihanını vermiş bulunmak. 
2 - Aldıkları mezuniyet diplomalarındaki kanaat notu ıyi veya çok 

Jyi bulunmak. 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir ı;enedcn fazla. müddet gcç\)lo-

mış bulunmnk. 
4 - Sağlık durumu pilotluk h izmetine mUsalt olmak. 
5 - Yaşl arı en yukarı 21 olmak. 
Xot: 
Bilı\hare hava muayene heyeti tarafından yapılacak nrnayen.edo 

sağlık durumları pilotluk sınıfına müsait görülmiyenler isterlerse harp 
okulunun dlğel' sınıflarına. verilmek gibi hiçbir mecbul'iyete tAbı tutul· 
mazlar. Tanı seı·bcsttlrler. Kendilerinin arzulanna göre muameleye ta.bl 
tutulurlar. 

Okul tedl'isatı 1 5/Mayıs/941 de başhyacağından talip olanlaı·ın, 

bulundukları askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik şube
leri, yaptıracakları sıhht muayenede müsbet netice alanlar evrakları ile 
harp okuluna sevkedileceklerdlr. (2822) 

Devlet Denlzyoııarı 
İşletmesi iıaaıarı 
28 N ISA N DAN 

5 Mayısa Kadar 
Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 
Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacaklara Rıhtımlar 

Karadeniz hattın:. - Sah 12 de <Karadeniz), Peraembc 12 de 
ı Gllneysu) ve Pazar 16 da ' ( Erzurtr111l· 
Galata rıhtımından. 

Bil.,;- hattnıa 

Bandırma hathıı.& 

Kara!Jlra t:attma 

İmroz hattına 

,\yvalık hı:~tma 

b.mir 11ürat hattına -
hmir aralık postası -

~-:Snakkale ilih c pos-
tası 

N' OT: 

Salı ıs de (Çanakkale), Cumartesi ıs de 
(Anafarta). Sirkeci rıhtrmından. 
Pazartesi, salı, 9,50 de, Çarşamba, per· 
şembe, Cuma. 16 da (Sus), Cumartesı 1

4 

de {l\farakaz) ve Pazar 9,50 de (Sus). per· 
şembe günü Tophaneden diğer günler Gll' 
tala rıhtrmından. 
Pazartesi 8,15 dı:! (Trak), ·Çarşamba, cıı· 
ma 8,15 de (Marakaz). Galata rıhtıın111• 
dan. Aynca Çarşnmba 20 de (Anııfart.&), 
Cumartesi 20 de (Çanakkale). Topıınrıe 
nhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da. (Seyyar). TophB110 

rıhtmundan. 

Pazar 9 da (Antalya). Tophane rıhtııJllll' 
elan. 
Çarşamba. 15 de !Bursa), Cumartesi 15 dt 
(Saadet). Sirkeci rıhtunrndan. 
Pazar 11 de (İzmir). Galata. nhtrmındsll· 
Perşembe 13 de (Kadeş). Galata rıhtııtl1ıı· 
dan. 

r ... tı· Perşembe 9 da (Mersin). Tophane ... . 
mından. 

Vapur seferleri J-Akkmda her tUrlU mal~mat a~ğıda teıefÖI\ 11
"" 

maralan yr.=::ı acentclerimlırıden öğrcnileblllr. 

GaJata Bat Aeentellğf Galata nhtmu, Limanla= 
bina.lb 

Galata Şube A.~nteUğf 

Sirkeci Şube Acenkll!f 

Umum :MUdUrlUğU 

altında . 4236' 

Galata rıhtnnı, ı.rmtaka Li· !13 
IT'an Reisliği binası altında .coı . J 

- Sirkeci, Yolcu salonu. 2'.?7 

c3202ı I 

' ~~~-------------~-----------------~ 
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğündeil~ 
Keşif miktarı Muvnkkat teminatı lhnlc ı;nn 

Ltra K. Lira K. ____.., 

ısoo oo ıı2 50 9.v.19i1ır 
SUlcymaniyedeki TUrk ve 1sllim eserleri mUzesinde yapılncak tıırı'l ı; 

açık eksiltme ile Mayrsrn dokuzuncu Cuma günü saat 15 de yUl-~e 
mektepler muhasebeciliğinde ihale edilecektir. 

Taliplerin yüksek mimar veya mühendis olmnsı bu gibi eseıleı-i ı.ıı· 
mir etmiş bulunması meşruttur. Kcşıfnamc ve şartnameyi görıncıc 9~ 
zusunda olanlar Topkapı Sarayı müzesi müdiriyctlne müracaat ctıı1 
lidir. (323S) , ______________________ _, 

Tlrld,. C:müarıratl 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lira.51 

Şube ve ajana adedi: 265. 
Ziral vo tieaı1 her nevi banka muameleleri, 

Para birikti.renlel'e 28,000 lira. ilcı-amiye '\"Cnyor 

~ : 

rınô" 
Ziraat· Bankıı.sında kumbaral1 ve ihbarsız tasarruf hesapla şııC,. 

en az 50 lirası bulunanlara. senede 4 defo. çekilecek kur'a ııe " 
daki plA.na göre ikramiye dagttılacaktrr. 

(l(l ıır' 
fiO liralık ı;,o 4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura ili 100 adet 

4 » 500 » ~· ·°'"' » 
t » ~50 » l,OO<ı » 1 :.?O » tO » 
4U » 100 » ıl .000 " 160 » :!O » g,ı?ot' • 

4,800 , 

!Jf~ 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar b.ır sene içinde 50 ııradarı 1<t f 

ğı tiüşmiyenlere ıkramlye çıktığı takdirde "'c 2G faztasıle vcrııece 
Kur'alar Se"lede 4 <1efa, '!.J mart, ıı haziran, ıı eylOI. 

) 1 "':Jir,:,...:ıknıaı•nd!l çekilecektir. 


