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Çörçil'i 
Dinlerken 

Talıanda: Milli ŞePimiz, Bayan İnönü ve BaJvekilimiz bir arada • Af&iıdaki .resimler dün topla nan Jstanbul kadmlarile Bayan Kırdan nutkunu söylerken tesbit ediyor. 

~---------------------------------------------------------------~, ~pn1n~~~ T~k kd~ru ~~~W~k~~~~~~~~L 

Al le 1 1 o M • ı L • 1 k B • 1 :a~~e~~~n :::!~:::~:ri ~=z~~~~ ~~~~e k~süye sclerek ~u sözleı·i söy-
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P E d d 

rek cephede ve gerekse cephe geri- karada çalrşmakta olan Hayırsever· 

A n 1 a Ş m• a ar af e ı· 1 ı· sinde kendisine dUşen kudst vazifeyi ler Cemıyetı, bir beyanname ile bu· 
• Tilrk kadınına yakışır bir şekilde gün Tllrk kadınlarım vatan mUda-~liz Başvekili karanlık 

tr\~ levha çiziyor. Fakat ü
"tç~t ııoktaları bu karanlık 
)~daha iyi parıldıyor. 

': Ahmet Emin YALMAN 

An~ara, 28 (Telefonla} - Türkiye - Almanya ara
sında evvelce parafe edildiğini bir kaç gün evvel bil
dirdiğim 3,300,000 liralık anlaşmadan başka bu ke-

·-re de r.oktanberi müzakere edilmekte olan on milyon 
liralık bir ticaret anlaıması parafe edilmiı bulunmak
tadır. 

bnşarmak Uzcre dün resmen faall- 1 !aasında çalışmak üzere vazifeye 
yete geçti ve Ankarada Bayan İnö- l davet etti. lstanbulun mUnevver ve 
nünUn riyaseti altındaki Yardım Se· yurtsever kadınları, bu kudst sesin 
\'enler Cemiyetinin İstanbul şubesi etrafında toplanarak vatan müdafaa 
teşekkUl etmiş oldu. sında vazife ve ış bölUmü yapmak ı
Başta lstikUi.l savaşında Türk ka- çın buradayız. 

~ lkl ak&am ~·~ t''1il
lıl..... l~iniz mi? İngilizce 191-
~· İngiliz Başvekilinin 
~ n çıkan kelimelerin ma-
' b. a~ıamasanız bile, radyo
' Utun dünyaya akseden bu 
~ tesiri altında kalmamak 

llgIZdı. 

~~'..Perde perde değişmiyor
"}> U~k elemler karşısında 
~ tı .gostermek için alçalan, 
~~1 hakikatleri bütün bu e
~t ':e çırçıplak bildiren, fa. 
~ucadele azmini ve zafer 
~ ~ı derinden derine ifade 
~ ır ses; adeta tarihin, can
~ tib~e gaip aleminden akse-

trı . _1 gelen sesi... 
~hz 'hükumet şefinin bu 
lii ~ nu din1iyenler için 1ngi
lij ~ etaneti ve İngilizlerin ru
b ~ U.kavemeti karsısında say
~ld~gi duymamak mümkün 

~. '~: 
~~~orçu, bürosundan henüz 
~ 1§, göklerden her gün, 
~ece Yağan ölüm ve ateş 
~l ~en memleketinin yer yer 
l' def r harabeye çevrildiğini 
~· ~ a daha gözüyle görmüş
::"lll ~ harabeler arasında ö
~fi~ernek vazifesini gören 
.~ ~larile konuşmuştur. 
~ h 111ne öyle gelmiştir ki, a
" ttı att~~da; askerler gibi ge-
<~uz ölüm bekliyen bu 
~ Sa. ş, Sü. s de) X/X 

Yunanistanda 
Harekat Sona 

Ermiştir 

İtalyan Tebliği, 
Korfunun işgalini 

Bildirmektedir 

lngiliz Kıt'alan 
Tahliye Edilmiye 

Başlandı 

-cYunanistandaki aı&~ri hare· 
kaıtın inkişafı hakkında gelen ha. 
herler bu böl,ge vaziyetini aydın. 
latmamıstır. Loncira radyosu, 
Midilli ~dasının işgali haber.ini 
verdiği halde Alman tebliğleri, 
yalnız Taşoz, Semendre ve Lim· 
ni adalarının işgal edildiğini bil· 
diııme:ktedir. 

cAtinanın suku'tu, müttefi:t 
kuvvetlerin Moraya atlıyamama
ları, Alman paraşütçülerinin Ko. 
rent'e ve Mora'nın en mühim Iİ· 
manı olan Patrası işgal etmeleri 
Yunan harekatına nihayet veri· 
rniştir. 

cArttk lnıgilizler İçin Mısır' a 
çekilmekten baŞka çare kalma· 
mıştır. Buna ne dereceye kadar 

(Devamı: Sa. 6, Sü. 6 te) -

~üsabaka Müddetini 
S Mayıs Pa~artesi Akşamına 

Kadar Uzahyoruz 

Cevaplar, 6 Mayıs Salı 
Günü Açılacak 

11\11 Öyıe görülüyor ki, okuyucularımızdan çÖğu .mllsabaka
'k•~ ce~ap verıneği son dakikaya bırakmışla_rdır. Daha dün 
dal't tlusha&arın ikmali için Edreınitten, .Eskışehirden, Bolu
ltıak ~~ktuplar aldık. Ceç kalanlara son bir fırsat verıniş ol 
ltıak ~~1" müsabaka müddetini yalnız bir defaya mahsus ol
Ql.ırıd Utere 5 Mayıs Pazartesi akşamına kadar uzatıyoruz. 

Can sonra gelecek cevaplar ıni.isabakaya girıniyecektir. 
' evapfar 6 Mayıs salı günü saat ikide noter huzurunda 
dttı 1

.f edilecek ve hediyeler tevzi olunacaktır. Karilerimiz
ıstiyenter bu saatte matbaamızda hazır bulunabilirler. 

Çinlilerin Japonlara kartı bir zafer kaydettikleri gün mühim bir 
hıtabede bulunan Bayan Çank•Jtek. Çin lideri ile evlendiği gün 

Bayan Çan-Kay-Sek lngiliz Kuvvetleri 
Radyoda Dedi ki : · Dessie'yi Aldılar 

1
200 Amerika 
Harp Gemisi 
İş Başında 

Her Çeşit Gemi 
lngiltere Yolunda 

Devriye Gezmekte 
-----~ 

Amerika, Yunan 
Alacaklarını 
Bloke Etti 

Londra, 28 (A.A.) - Dün akşam, 
Başvekil radyoda İngiliz imparator
luğl.ına ve Amerikaya hitaben şark
ta Bitlerin muvaffakıyetler! her ne 

· (I>e,·amı: Sa. 5; Sü. 6 da) X 

dınınıı. cephede önderlik eden 1stlk· Vazifemiz, cemlyetın genış nızam. 
lAI mUcahedeslnln Halide onbaşıııı bu namesi içinde en önde yer alarak 
ırtınün O'nlvendte profes&-11 Halide vatan müdafaasında yapabUecetimlz 
Edip olmak Uzere Bayan L~tfl Kır- ıflerde şuurla çalışmaktır.> 

dar, Safiye Hüseyin, Hasene Ilgaz, Bayan Kırdar. bu sözlerinden son
Naile Tevfik Sağlam, Slireyya Ağa· ra bu kudsi vazife içın yapılan da
oğlu, Nebahat Hamit, Doktor Se· vete icabet edenlere teşekkür etmiş 
miramis, Meliha Avni, Doktor Paki· rahatsızlığı dolal'lSlle yerini reis \"e· 
ze, Bayan Mithat Nemli, Cemile Ar· kili Bayan Hasene Ilgaza bırakmış· 
gun, İffet Halim, ŞUkfıfe ~lhal, Bel· trr. 
kıs Scvcngtl, Doktor Pakize Nihat Bayan Hnscnc Ilgaz, bazı mektup 
olmak üzere yUzlerce mUnevver 1s- ve davetiyelerin maalesef yerlerıne 
tanbul kadını. Parti merkezindeki gitmediğini, ve bir çok arkada.şla

içtima salonunda toplandılar. rrn bu yUzden gelemediklerini, bll
EvvelA Parti idare heyeti reisi Re- tUn İstanbul kadınlarını bu toplantı. 

şat Mimaroğlu kUrsUyc gelerek şu ya davet etmek. ıstedlklerinl, fakat 
sözlerle toplantıyı açtı: vaktin darlğı ve imkfinsızlıklar kar

- 93S senesinde Ankarada teşek- şısında yalnız bır kısmını bir araya 
kül eden ve o zamandanberi çalış- toplıyabildıklel'ıni söyledıkten sonra 
makta olan Yardım Severler Cemi· Ankaradakı Yardım Sevenler Cemi· 
yetinin, İstanbul gibi geniş ve hayır yetinin nlzamnamesıni okumuştur. 
işlerinde daima ön safta yer alan bu Nızamnamenın okunmasını mUte
şehlrde de bir şubesini kurmak mak- akıp 1stan'bulda açılacak şubenin 

sadile buraya toplanmış bulunuyo- hastabakıcılık kurslarını takviye. 
nız. sargı hazırlamak ve dikiş işlerı ile 

HamlyeUI bayanlanmızın her şey. (De\"am1: Sa. 2, Sll. 4 te) 

de olduğu gibi bu kudsi vazifede de 

Bütün Muharebeler 
Kazanılmaz, Fakat 

r 
Buranın Sukutundan 

Uzerlcrinc düşeni yapacakları mu
hakkaktır. 

"\ İstanbul ntlfus ve mesaha.sında Milyarderler 
lı Başında olduğu gibi bu yoldaki mesaislndC' 

de hiç şüphe yok ki, ön safı alacak-

Nihai Zafere 
Ulaşıllr 

Sonra ltalyanlara 
Ancak 2 Mukavemet 

Merkezi Kalmıştır 

Mihver 
Sollumu Aldı 1 tır. Ncvyoı·k, 2S (A.A.) - Stefani: 

Parti idare heyeti reisinin sözlerin. Demokrasiler lehinde mücadele et· 
den sonra bir reis, reis vekil ve bir 

bildiriyor: de kongre kO.tlbi seçimine geçildi. 
Riyasete ittıfakla Vali ve Beledi-

Londra, 26 (A.A.) - Çin <Dük d'Aoste Ordusunun Habe. Salahiyettar mahfillerde bu-
. ye Reisi Doktor Lfıtfi Kırdarın refi· 

orduları baskumandanı Çankay- şistandaki son müdafaa hattı olan giJn he~·an olunduğuna. göre, l\lı-
~ kalnrı Bayan Kırdar, reis vekilliğine 

Şek'in refikası Bayan Çankayşek Dessie, şarki Afrika imparator· sırın hudut ~hri otan ~oııumun 
Hasene Ilgaz, kO.tipliğe de Şaziye Se-

d\in akcam radyoda bir nutuk luk kuvve.tleri tarafından isgal dü.,man elinde bulunduğu zan-
,, " vengil seçildi. 

Kahire, :!8 (A.A.) - Reut~r mek için mılyarderler. Roosevelt'ın 

tarafını iltizam etmektedırler. Bu 
cümleden olarak Rockfeller, mflleti 
Roosevelt'in etrafında toplanmıya ve 
1ngllterenln harbi kazanması için ne 
!Azımsa yapmağa davet etmiştir. 

So .. " 11.yer k d ".cıt" k" olunmua,tur. 1 nedlllyor . 
.,c c emı.,, ır ı: ~ Bayan Kırdw· kendisine karşı gös. 

=====(=De==v~am====ı ~Sa.~~5,=S=ü=··='=d=e=)=*====::d::====~(=D=e'=a=m=ı~:=~=·a=.=5=.=Su~··==' =te~"'k~~l='\.~~~~~~~~~~~~.t/~ ======================================================= 

. Vatandaş! GONON SES 1 
Kulağına Fısla- Tiyatro Meraklısı 
nan Şeylerin Yüz- Bir Gence 
de Doksan Doku- Mektup 
zu Hatta Yüzde 
Yüzü Yalandır, 
Hususi Maksat
la Söylenmekte
dir! Senden Laf 
Koparmak Gaye
si de Takip Edil
mektedir! 

O i 1 i n i K en d i n e sak 1 a, K u 1 ağ ı n ı Dev 1 ete Ver ! 

Yazaıı: 

BllAT NUBi 
Bana bir ay en·el Anadoludan 

gönderdiğiniz mektupla beraber 
adre&lnlzl de maalesef kaybettim. 
Bclkl gözünüze lllşlr ümidlle ı;lze 

bu a~·ık nıektuhu ya:r.ıyorum. 
Edebiyat gibi tiyatro.)& da ı:ok 

merakını;,; buJuadufunu. halke' i· 
nlr.ln sahnetılnde ara sıra roller al
dığınıı.ı ı;ö.>11bor, ıtize sahnede ko
Dll'lf1lak sanatını öğretecek iyi bir 
kitap tav.Uye etmemi istiyordunuz. 

Size maaleeef bu hizmeti yapa
bllecek vaziyette delilim. Fakat la· 

terseniz sahnede konupaak mese-

lıısi hakkında dü~ıindiik1criml kısa

<·a ı.ö.) 11.> ehllrlm. 
Ti) atroda güzel konuşmak esu

h r. Güzel konuşanda jest , -e nıl• 

mlk adeta kendiliğinden gellr. 
Tiyatroda güzel konu~mak baı,

ka1armı, hatta beğenilen artistleri 
taklit etmekle kahil olmaz. Hat~ 
deneblllr ki, hu taklit ett fena 'e 
zararlı mıuldiir. Bu .)oldan yüröyem 
arti!lt hütiiıı ömrünce sahnede baf
kalarımn silik ,., hazin bir karika
türii olarak slirünmlye mahkem· 
dur. Amator artistin ıııak1nacafı 1-
klııd dhet hayattaki konuşmaları
mı1.a IK'n1.emlyen sahte abellkH. 
sahtt' duygulu teatraJ seslerdir. Kö 
1ü ti;, atro oktörlerl dalma bu eee
hı ııatırdayıp gürilldt'rler ve göste
recek başka marlfetlerl olmadığı I· 
~in belki bir dereceye kadar da 
haklıdırlar. 

Sahne kODlllflllUIDda natiirelfa 
kıymettnl bu glbDere ve tıyahoJ11 
yalan: tiyatro olarak alan buH " 

.(Liitfen .,,.,. çe+iaiaia). 
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Avrupada 
==~0 Senem== 

Nasıl Geçti 
Sultan Hamit Devrinin Altın 

Kaynağı Bir Mekamı 
Yazan : Rebia Tevfik BAŞO:KÇU 

Telif ve tercüme hakkı tamamile mahfuzdur 
-13-

E~er kendinı ruhunu c;ıplaklığile 1 göstererek, .rCel Hasanın tiyatrosun· 
gösterse, çok tatlr, her şeyden an- da işittiği kantoları kUc;Uk yaşına 

far, zeki bir kadın olurdu. Derin ba· göre büyük bir maharetle söyleylflni 
kışlı, koyu nefti kadifeye benziyen, hepimiz severdik. 

tahrir1i gözlerı. armudi simasına Refet o vakit hukuk talebesi ol-
nu.ln8.lr bir güzellik verir, tavrındaki 
heybeti arttrrırdı. Fakat yazık ki 

ı.ultanlar devrinin bUtUn tahakkUm 
ve iııStibdadı kendi.."linde ikinci bir ta
biat glbi yerleş:mifti. Hı:rc;ınlığından 
orta.lığ? ka.\iat kavururdu ve daima 
~"r ff"yde gözüne !';;arpacak bir ku
cıur bulurdu. 

Annemin bUtUn bu sertliğine rağ .. 
;ırıc·,, baham annemi çok .severdi. Ba
,.en o da taşar birdenbire parlar. 
ba~ırır, çağırırdı. Fakat çabuk aU
iıtQnet bulur, tatlı sima.sının gülüm
seytn bakıfları yeniden ytlzilnil ay
dınla.tırdı. 

Babamın :Lflek ve yaratrcı bir :u
kıl.Sı vardı. Çalıfmaktan büyük bir 
zeTk duyar, daima Uc-rsini dUşUnUr
cltl Son derece baaastı. ve hayal ile 
hakikat sevgisini, kendi şahsiyetin
de bUyUk bir incelikle birleştirmişti. 
Yumuşak baksşlı parlak gözlerinin 
arkasında saMılmaz bir enerji sak
ı~ olduğunu herkes anhyamazdı. Her 
kM kendlo\ni büyük bir hUrmetle 
aeverdi. TUrklliğtln en gUzel ve en 
mlhnlaz va.'4ınarmı ruhunda besler, 
çirkin şeylere hiç yer vermezdi. 

Herkes babam için «Ne yakı.şıklı, 
ne kibar adamdır. Sanki içinin gU

r:elligı dı!}ına da vurmu~ derlerdi. 
Sultan Hamit devrinde Nafıa ne

zaretıntn baş muhasebeciliği öyle bir 
altın kaynaR'ı idi ki erbabı arasın
daki kıymeti birçok nezaretıerden 

üstündü. Devletin ecnebilerle imza-

masına. rağmen alafrangada adam 
akıllı ilerlettiği kemanile Nimetin 
kantolarına tempo tutuyordu. Kü

çük hemşırem Rana uçları krvrık 

kısa sarı saçlarını hoplata hoplata 
Nimetin danslarına yardım edtyor, 
en kllçUfümUz Rıza da elinde kA.ğıt
tan bir boru ile bu orkestranın ca
zını ikmal ediyordu. O gece Maide, 
Salim, Zehra bUtUn bu dadı bacı ço· 
cukları da orada. toplanmı,tr. Hep 
bir arada hakikt blr curcina koparı
yorduk. Bu kUçUk danSÖzlere ben 
renkli uçurtma kıiğıtlarından etek
leri gayet genilJ kısa esvaplar yap-
mrştım. Küçilcük tllerile eteklerini 
tuta tuta dans etmelerine gülmek
ten katılıyorduk. 

Bu akşamki gürWtUJerimizden, 
patrrdıJarımızdan azar ifitmek kor
kusu yoktu. ÇUnkU teyzemle enittem 
bizim tarata davetli idiler. Annemle 
babam o gece erkeklere ayrı, hanım
lara ayrı bir ütar ziya!etl veriyor
lardı. 

Biz böyle davet gecelerini dört 
gözle beklerdik. Ancak o vakitler 
anneJerimiZin konlrollarından kurtu 
ıur, curcinayı koparrrdık. Fakat bu 
geceki kadar hiç COfmamışt.Jk. 

Birden merdivenlerde birçok ko
Şllıtmalar başladı. Bizim oynadığı

mız odanın kapısı birdenbire açıldı. 

Rum hizmetçi Panayota gözlerinden 
Ya.fjlar boşanarak bana doğru koş

tu: 
lryacağı bütün imtiyazlar, 'imendi- - KUçUk Hanımcığım, Beyefendi 
fer mukaveleleri hep orada hazırla- sofada dU.ştU. Çabuk bizim tarafa 
nır, orada tertip edilir, bAlA. rütbe- geliniz. diye çırpınıyordu. 

sile koltu~nda kurulan muhasebe- ı Ben babamın dUş:tUğilnU işitince 

ci Beye sadrazamları gıpta ettirecek d('li gibi fırladım. Babamı perestlf 
bir servet merrbaı olurdu. Bnbamın derecesinde severdim. O da en çok 
uzun seneler bu muhasebeciliği mu- bent ıeverdi. 
hafaza. etmlf bir 11ele!l vardı kt mu- O gece iftardaki miaaClrler gittik· 
azzam servetinin f&f&&ları bUttin ts- ten sonra. odasına yatmağa giderken 
tanbuhm gözJerinl kama.ştırır, Sul
tan Ha.midin doğduğu gece için yap 
lmiıfı donanma alayları karşısında 
halk destanlar yazardı. Ve muhase
be<:i Bey, mtikellef kbfktinden lstan
bula kendi hususi yatı: ile gider, ge
lirdi. 

Babam otuz beş YBJftnda. tken bu 
altın kaynağının geniş koltuğuna 

ayni rUtbe lle oturduğU zaman bu 
kaynağı tıkamUjtı. Bu sanr;ım ma· 
denin kulağa. pek cazin gelen ~ıkır
tılarından ne ker.dlsi p~v almıo;. ne 
de tlrafına. akhrmr.ıtr. Albn kayna· 
ğ"lnm birdenbire tıkotndığını gi•ren 
bir takım. hafiyeler l>alJRmı oradan 
kaydırmak için Sultan lfamide jur
nal y:.ğdrrmışlardı. Dunun Uzerlne 
bir gnn ansızın babanı saraya çağ
rılrıı-~t.r. 

O glln annemin ev-,f'> rengi aapıEttrı 
olmuf, kocasının mutlak bir iftiraya 
kurban gideceğini ht.ssNerel-' kendi
ııt,1 ~ir daha gönnekter. Unudini kes 
.ni~tl. 

l\ akşam Hisardaki yalıda. hiç 
kimP,. yemek yememişti. B!z cıe l<or 
kudan titreşiyordu1t. !-tele ::ıUkllr k" 
gece yarısını geçerken arka kapının 
önUnde bir araba durdu, babam ka
pr<fan gülerek içeri girdi. 

Sarayda uzun uzun sorgular ya,.. 
pılmış: ve nihayet babamın evine 
gitmesi hakkında. irade çıkmıştı. 

Bu vak'adan birkaç gtln sonra da 
Sultan Hamit, babama. parlak bir 
nff8J1 ver.erek gönlünU almıştı. 

harem sofasındaki kanepenin üzeri
ne birdenbire dU.,mUştü. 

Ev halkı etrafın& toplanmış, ki
misi kollarını, kimisi dizlerini ofu~ 
turuyorlardı. Derhal getirtilen bir
kaç doktor da bir taraftan sun'l ne
fes vermeğo çaiuııyorlardı. Babam 
gözleri kapalı, uyur glbl kanepenin 
arkalığına dayanmış kalmıştı. 

Ben o çok sevdiğim yumuşak ha.
kışlı gözlerin bir kere daha açıldığı· 
nı ve bana gülümsediğini görmek 
istJyordlJm., Fakat ölüm daha elli 
yaşına bıte gelmiyen babacığmıla. 

aramıza kollarını germişti. 

O anda içimden kaynar bir alev 
çıkıyor sandım. O alevin boğuk ses
lerini tıkamak için iki ellerimi bir· 
birinin UstUne koyarak ağZim& bas. 
tırdım. Onun kanepeden sarkan can 
sız ayaklarının ucuna. du.,tUm, ba
şımı yere koydum. Ellerimi ağzıma 
tıkaya tıkaya hıçkırıyordum. Bir ta... 
rafta bir doktor bir tarafta ninem 
beni oradan zorla. ayırdılar. 
Babacığım! Senden bu ayrıl1' 1 fır 

tınalarla. dolu geçecek hayatımın 

kalbimde paUıyan ilk yıldırım ate· 
şi olmu~tu ... O vakit on altı Yll'lında 
idim. 

n 
Aradan uzun on bir nene g•çtl, 

Bu on bir senede ne ka.dar çok va. 
kalar, romanlar hatıralar vardı. 

tı,te 1922 senesinin mart ayının 

ilk günlerinde Mesajeri kumpanya
sının bu köhne Tadla. vapurunda * yine kirlice küçük kabinemde geçen 

Bir kış ramazanının on beşinci ge sene gittiğim gibi yine valizlerimi 
~eei tatanbuldaki konakta allenin yerleştiriyorum. Bu defa giyip çı
bUtUn gençleri teyzemin tarafında. karacak birçok elbiselerim var. Ge
toptanmıştık. Teyzemin iki kızı Nl- i çcn defa Pariste gördüğüm. beğen
metle İnayetin oyunlarını seyrediyor diğim birçok elbiseler de yapıldı. Bu 
duk. Nimetin küçük yaşına göre Be· kadar eşya, bu kUçUk kabineyi daha 
si fevkaUı.de gUzeldi. lri siyah gözle- darlatıyor. 

rini aça aça kar gibi beyaz dişlerini (Ark'9.•! .... ,.) 

<'ahil hevtılikarlara anlatmak maal. 
tı.ef kıWll değildir. 1''ak&t •i• «lr
blyat zevkini tııtnu, bir genç ol
duğunuz için umanın ki, bana Jıak 
vereceksiniz. 

Oyna.nan piye:, ne olursa ol~un, 
rohuıtizu iyi anlamağa (11,YalrO<'u 
tablrile iyi clyınete) çah51n '! Tem
sil ede<0eğlnlz tipi mlimkün olduğu 
kadar Jyl taaa~·ur etnıete ga;,lrf't 
edtn. Bunu yapmak l('in onun fikir 
,.e heyeca.nJarını be~mek, nıu
valdulten kendJ b<"nliKJnl-ıl unuta· 
rak onun mantık 'e ruhu ile Yatja· 
mak •,arttır. 

Bunu yaptıktan r-ıonra tabii ~o;ı. 
nJzle ,.e mümkün olduğu kadar n"t 
bir telaffuzla, içinizden geldiği ı<i
bl kdnu~ğ'a b~suııı. lptıda
larda. bunun çok sönük ve tesirsiz 
olduJuııdao korknıayıo. Provalar 

llerledlkçe lçlnlzdo çal..,an o baıı

Jta adam ruhu, ttlz hattıi. farkında. 

olnıada.n ağır afır beyflt•anlanatak 
ne,e ,.e hüzlınlerlnl. hlddrt ,·eya. il
ınltlerlnl swnJnU bir &e& ,.e ahenk
le SöJ-·lemlye ba!)ıyacakh:r. Böyle-
Jikle birdenbire muvaffakıyete eri· 
Ş<'('eğtnlzi ve temsil edee•ğtnlz ,..ıı
&ı anlama l·e ifade etme kabiJJyetı
nlz; ne ise ondan ilerl geıoeceğinlz:l 
Jddla. etmtyorwn.Fakakben ne söy 
)erim, tanborum ne çalan kabilin
den ıtö:ıü ba.,ka, sesi ba,ka havadan 
konno:an gülüne aktör taslaklarına 
berıu-mekteo nefslnJ.z:l kurtarmL,, 
\e oynadığınız t'ahnede hiç olmaz. 
~a güzel bir türk!'enJo aksini bı

rakmış olacaksmr.ı: ki, bir tiyatro 
ama.törü için bu d& büyük bir teY
dlr. 
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i~G~O~ıofıE~ 
(ı(; ı:ll ~ ,,~ 

lstanbul Kadını Memleket Müdafaasında •. ~ark 
~ akup Kadri KARAO~ 
l( MANOGLU'nun diiıJ<~ 

sayımızda çıkan yazısında bf 
kelime gözüme çarptı: Çar~ _.ıı 

istiklal Savaşında Türk Kadınına Onderlik Eden Dünün Halide 
Onbaşısı, Vatan için Sokak Süpürkeciliği Edecağini Söylüyor 

Ostad bu Çark kelimeoinı P-j: 
haklı olarak Mihver yerine ı.u 
)anıyor .. 

Hakikaten Mihver, tık~ 
konulmuf çarklardan müt~b' 

r 
(Ba.şı l incide) kile hiz•et etmesini bildiği için-----·---------- k'ld" Mih d .. 

ı ır. · ver teşkilatın • b" 

Lal\ s f"ı k Tevzı· atı ~,~:~ı ;::ai~;.~~·;:;,:~:;1!~.ril~:.~; :::n;şo:,~~. çalı~ayı ÖZ duygusundan Pey n ·ı r Narh 1 ~~: k~~~tlüo~:~:ı. o::,:~ 
korunma. ve diğer müdafaa işlerinin Merkez idare heyetine Bayan Kır- b 
de ilerde nazarı dikkate alınacağını dar, Hasenc Ilgaz, Naile Tevfik Sağ- ir tekilde itlemektedir. biı'İ' 
bildirmiştir. lam, Safiye Hüseyin, Doktor Semi- K y k k ? . Bu çarklardan her hangi bf Başladı 

Dün 186 lastik 
Tevzi Edi!di Daha 

250 Lastik V;rilec~k 
Otomobil ve kamyon laıtikleri 

tevziatına dün. hazırlanan lis-tele. 
re göre lstanbul vilayetinde baş
lanmış ve 186 lastik tevzi edjl
miştir. Bu part.iden daha iki yüz 
ellı lastik tevzi edilecek ve bun· 
dan sonra da tevziatı Ofis yapa
cak.ttr. 

C d a aca mı sınin önüne, zaman zaman '- t el.•c, bun an sonra beş dakika ta· ramisi namzet olarak gösteriyorum. ~ • •o "" 
m_ıini atılmaktadır. Mese"'. v-._ til edilmiş ve ikinci celsede Bayan Meliha Avninin bu teklifi karşı· ıtıır 

Hasl"ne ll~az, Yardım Sevenler Ce- s d k t SU Ağ ~ı çıkaya saldırdığı zaman bır • ....t 
nliyetinia kudsi vazifelerini şu .şe- ı~a B:v~na ara~~~: buJ~~=nu:Ha- Tüccar Bunun Daha rit çöpü: Büytik çark bun~ 
kilde izah etmiştir: ilde Edip, İstiklal Savaşında Türk F. d { Ql t'f te kınvermitlİJ'. Daha. dri" 

- Arkadaşlar, Ankaradakl Yar- kadınına önderlik etmiştir. Ben ken- ay a l aCa5 lnl !kanlarda bu çarka bır ~ 
drm Sevenler Cemiyetinin nlzamna- disini merkez idare heyetine nam· j ddia Ediyor nek aokulmuttur. Kırt, Jktl" 
mesi dUnUn şartlarına göre hazırlan- zet olarak göstereceğim. kırrrt diye biraz zorıad ~-
mıştor. Halbuki bugünkü dUnya va- Meliha Avni: Peynir imalathanesi sahipleri- sonra çark bu değneğin de 
ziyetlni göz önUnde tutarak biz bu· - Bayan Halide Edipten bekleye- nin İeıtanbul Mıntaka Ticaret mÜ· kından gebnittir. ~' 
gUnkU dünya şartlarına. göre yap· ceğimiz daha bUyUk işler var. Bu bU- dürlüğüne müracaat ile, halk Çark, belki bundan soıır•_,. 

' · d h f d l l • ·1 · ditlerinin arasına sokulan mak üıllyoruz. yük Türk kadını bir ediptir. Bir J.çın a a ay a ı o acagını ı erl ı" 
Tu k k d .. k · h k ld 1 nileri zorlaya zorlaya kırIP J<. Biz r a ınının karŞll8.facağı n~rlyat kolu kuracaR"ız. Kendisini, 31;Jrere , peynır nar ının a ırı • ,,.., 

bütün zorlukları yenmek ve onu zor- bu kolun başına getireceğiz. ması taleb.inde bulunduklarını çecek ve itJemesine devamdı~ 
luklara aliştırmak, münevver olmı- Süreyya Ağaoğlu: evveJci günkü .sayımızda yazmış. cektir. Fakat bir gün gelec ~~ 
yan kadınlarımızın da. dUnya. vazi- - İstiklAI savaşında. ne büyUk iş- ttk. Uün. bir ·muharririmi.z pey· 0 büyük çarkın diflerine ~ 
yeti karşısında duydukları herhangi ler bataran Halide Edibin ntşriyat nir ~!eri ile alakalı "bazı kimse- bir çubuk aoktukJan za.ınarı JI' 

---o--- bir endişeyi izale etmek için konfe· kolunda alacağı vazife merkez lda- lcrlc temas ctımi.şti"r. d_iye duracak ve o durdui~ 
Sebze Fiyatları Tetkik ran•lar tertip edeceğiz. re heyetin• girmesine mAnl olur mu? Tüccardan .Sııi'Vrili Hüseyin man omm ditlerine tabi 

0 ··fil 
HUkOmetimizin vazifesni kolaylaı,· Halide Edip, söz söylemek Uzere Kizım, 'fra.ıc..yadaki ahval ve va· dön.en ve muntazam itler '

0
..,.. 

Ediliyor trrmak için her Türk kadınının va.- ayağa kalkınca. bir alkı~ tufanıdır ziyet dolaylSile bir çok peynir görünen küçücük çarklar d•dif" 

F ztte hissini takdir etmesi JA.zımdır. sardı ve: imiflerini.n bu sene man.ch.ra tut- li.dan emir almıt gibi zınJı. 
iyat mürakabe bürosu toptan d caklard 

k d 
Hasta.bakıcılık kurslarını takviye e- - Sizi kUrsUde görmek isteriz, ı:na.maları ve peynir imal.ine rağ- ura ll'. .ı..t'lı 

ve pcra en e satış fiyatıarı ara- l t · m,akjn.İ.JlJP ; 
d b k b lik d 

deceğiz, dispanserlerde çaıı,aca.ğız, diye sesler yUkseldl. bet etmemeleri sebebi ile bu sene- f e 0 zaman ıt _...,; 
sın a üyü: nis. et.siz · ler gör ü_ ,.. k' . h 1 mık d... dünyanın intizam ve muv•~-·~, 
g"'ü sebze fivatlarını d• tetkik et- sargı saraca&ız, dikiş dikeceğiz. Fakat bu mutevazı Türk kadını, ı ıstı sa tarının ıger sene- blY"." 

v - H h ıı d hUkQ t ! 1 .. _J ltm d için bu çarkların iyi kötü, ...,, mek.tedir. Tetkik neticesi fıy' at arp a n e me imize kadın stlklAl savaşının Halide onbaşısı ere nazaran yuL1Ue a IJ ere· • .kil" 
d il Pasif k .. •·ı l d ı ö ı · d '-- - ld • b dünya için faydalı bir r··..,~ mürakabe komi~nuna bir kaç yar nn e orunma, goç "'f e- bu un uğu yerden şu sözler s ye· ceeın e no~n o ugunu ve u ..... 

_, - ı ı !!al d k h l · An d l itlemesini dileyen ve islİY•11 
güne kadar bildirilecektir. Öğ- r, himayo e e yar ım, krefl<r te- di: n<> unın a en JÇ a o unun 

-'"" sisi, otomobil kullanmak, telefonlan - Çocuklarım! lstanbul kadınının muhtelif ıınıntakalarmda ve bil_ kiniatlere dü,ecektir. .,...,. 
ren~:.:.nize göre. kıomİ.syıon seh- B " d d · Çil .... 

l b 1 k f k 
idare etmek gibi vazifeleri yapmak, yapac•6ı i•, Londra. belki de bütün hassa Kütahya, Eskişehir, Afyon ugun urma an ezıp. -l· 

ze ere on eşer gün Ü ıyat ta - ..., ' b" "k k 1 bır P' 

d . k ıb halka. Azami yardımı temin etmek dUnya kadınh""ının yapabilece~ iş- ve Kayseri taraflarında ikmaline yen uyu çar , zor U -4' 
ır etme ve u fiyatları ahval • •• · tlad - " b"t" ı.,-

. b b gibi işleri başarmak için hazırlan- ten bUyUktUr. Hepimiz tehlikeye a- çalı§ıld.ğmı oöyledikten sonra: nıe ras ıgı gun, u un ~ 
ve vazıyete göre on eş günde ir 1 b'" k" ük' '-1 la b" Jikte p•-. 

d • k dıi<. Fakat bugün elimizdeki nizam· tılacağız. Her işi başarmak için ça· - Peynirler üzerinde tahdid u uç çar., ar ır 'iJıl' 
egirtirme Hkrindedir. Satışlar- hakkak, esaslı bir tamire 

da toptan Hal fiyatlarının esa~ name c:ahş:mamıza lUz:umu kadar yer hşacağız. Bu vatan için tca.p ederse cdi!.miş bulwıan bugünk.J kar nİ.::i· 
l vermemiş bulunuyor. Şu muhakkak- sokAk süpUrtlcUlUğünU dahi zevkle beti herhalde kaldırılmalı ve sa- yaç gösterecektir. . ıf 

tutu ması ve her semte göre ayrı b b _, Lm l d B O gÜnleri görmek içın ~r!f' 
ayrt nakil masrafiarı hes~p edile. tır ki, bUyUklerimiz bize istediğimiz yaparım. Fakat merkez idare heye- tış ser est ırlLl'l.ı ·at ır. u, 1,.. 
rek sebzelere ,muayyen bı'r ka" r şekilde çalış:mak imkl.nını verecek- tinde vazife atanlar geceli gUndUz. peynir istihs~lind·cki noksanı te- yoruz ve imanımız var, ho .-!J · -ı· l" k l l · · l.i !eri göreceğiz ve tamir ,,.. nitbetl tayin olunması muhtemel tir.ıı lU bu iş için çahı;ıma.k mecburiye.tin· 1 l'a ı ve a a, a ı arı peynır ıma ne 

k d K Has•ne Ilgazın bu sözlerinden son. dedirler. Halbuki benim biliyorsunuz teFik bakommdan heıhalde ld.- tine iştirak ede<:eğizl .., .. nl 
görünırne te ·ir, omisyon; top. KÖR r.r"' ..ııı11 

ra söz alan İffet Halim: ki, başka jcıJıC"rlm var. Avni zaman- zımdır.-. ,,,,,,,,,,,.. tan ve pera.kende ıaatış fiyatları '1 .J"' , --

araeındaki. farkları ve hu hwus- «- TUrk kadını cephe gerisinde da ben artık ihtiyarım. Bunun için 1 Demi..,tir. Karacabey şil'keti ··k6' 
ta Amil olan se'bcpleri tetkik de yer almak üzere bu 1~ girmiştir. beni mazur görün. Bu işte çalışacak müdürü Eşref de, mev::ıim icabı, ğin h.imm-cti ve cümihuriyet h~ıer; 
ederken~ vakti.le ayni işle meşgul Biz bu kudst vazifeyi baş:armak Uze- çok kimı::eter bulunur. nen de bR~· peynirlerın günden güne bolla~- mctimlzin. büyük ımua.~~nc~ 
olan belediye müfcttig-leri tara- re çalı.şınak l!ıtiyecc~lz. Bunları bir ka ş<"kildc çalışırım. ı tığınl· ve son günlerde muhtelif neticesi olarak peynircıl~ jıl' 
fında.n Beledı.ye ret&Llğine verilen dile~ holınde sonra gönderelim. Bu at.ızler fiddetıe alkıflanmı,, ı.stJısal mıntakalarından ktanbu. terakki etm·_ş ve daha ziY3""'~..ıJI'· "' 

l rd ..J • ,...;f d l ... Dınleyıciler arasında bulun&n Ge- merkez idare heyetlle kollar 9u şe- la gönderilen peyniri.erin bueün- ki•~fa müoait bı'r hale gelın"~·• 
rapor a en "a. u a c c mcgı k "" 1 ~ 
muvafık bulmu•tur. I neral Tevfik Saflam, Ttirk kadm":'n kilde teşekkül etmiştir. • Ü ,;,,.at ardan eksiğine sa.tıJ.nak. Mani:lıra·larda her §ey rnük•. 1, 

' vatan mUdafaa.sındıl ya.pabıleceği lf- Merkez İdare Heyeti: ta oldui!unu siiylemis, bir müla- ve sıhhidir. Çalııanlar 0!d~';of 
!eri sa.ymıljl, bu zamanın şartlarına Bayan Kırdar. Huene Ilgaz, Sa-ı lia olarak da: bi süt ha.yvanlan bile ah~' 9r 

19 Mayıs Programı lesin uygun bir çaıı,ma. programından bah fiye HUseyin, Naile Tevfik Sağlam, «- Bu vaziyette arz artacak yenelere tabi .tutulınaktad•'· 0 
T 1 setmiş ve şunıarı söylemi,tir: Doktor Semiramis. 1 ve talep aza1acaktır. Binaenaleyh, naenaleyh Trakya peyn.irlıe'"',r,-
op anfı c- Zaman çok dardır. Dünyanın Yedek Azalar: fiyatlar /kendiliğinden ve bugün- ğer mıntaka peynirlerine n.Z 

Dün V;layette 19 Mayıs bay- harp içinde çalkandığı bir devirde- Nebaha.t Hamit, Doktor Pakize, künden daha ziyade düşecektir. her cihetçe iiıf,ündür, ı.~ 
ramının programını hazırlamak ylz. Onun içindir ki. harp icabatını Meliha Avni, Belkı~ Nazif, Belkıs Bence, satıı,ı serbest bırakmak Bu sene, ahva[in iczı;bı 0 eltı' 
üzere bir toplantı yapılmış ve kabul ederek hareket ltl.tımdır. Bu SevengU, Süreyya Ağaoğlu. bugün için bile mÜ•tehlikin 'lehi- Trakya ı-nahsulü diğer •'f,.k;. 
merasim progra·mının ana hatlan çalışma Türk kadınının her ferdine N~rtya.t koluna: ne olacak ve bilhassa. son za- nazaran bira' noksandır.. rP" 
çizilmiştir. Hazırlanan programa kadar teşmil edilmeltdlr. Organizal!i- Ha.Iide Edip, Meliha. Avni, İffet manLa.rda kremacılığa kartı fazla Anado!u peynircilerine l a ~1rt 
göre geçit resmi bu sene Takıaim yon ı,arthr. Halim, Halide Nusret, ŞUküfe Ni· temayül gö&teren süt ~ahipleıi.nin J~mir, Bursa, .Mer~jn ve ~:itle'. 
.ibid~i karşıoında yapılacaktır. General Tevfik Sağlamın sözleri- hal. tekrar peynirciliğe bqlamalan gıbi buzhaneaı bu.unan ıı< _./ 
Mayısın d'ördünde .ikinci bir top- ne Hasene Ilgaz fU cevabı vermlftlr: Çocuk dü,Urnıe ,.e hln1aye J~leri- için, kuvvetli bir teşıvik. gibi. telak. de, 'frakya peynircilerine

1 
e: ~ 

lant:ı. daha yapılarak kati ka.rar c- Sayın Generalın söyledikleri, ne: ki olunacaktır. ce yapı1dığı g .. b~ buzhane ertfllıt' 
verilecektir. bizim ön plA.nımızdır. Birinci dere- Doktor Pakize, Doktor Refia, Peynir tücoarJarından Çe1ebon raktığı mahsulünün yüzde ~.t ~ 
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cede bunun için çalışacağız. Gaye- Doktor Fatma, Doktor Hatice A- Barok"" da şunlan söylemiştir: yetmi~ be,i n.isbetinde rniJiı .~~ 
miz, bugUn yapılacak feyi, memleke· çıkalın, Doktor Perihan Cemil. •- Her yıl, mayunn birinden kalarırn1z tarafından bire~ de b' 
tin ihtiyaçlarına cevap verecek bir Çocuk l·uvaı;:ına: başlıyarak yetmiş ·beş güne mün .. verileceği bildirildiği ta_kdır ıe·; 
9ekilde yapmak ve öyle çahşmaktır.t Nebahat Karaorman, Hüviyet Be- hasır bulunan m&hsul zamanında, noksan da fU b~ an giınde 1·rı 

Bu sözleri mUteakıp, merkez idare kir, Naime Halit, Şadiye Sevengil, yurdumuı:da, 400 • 450 bin te- edilebilir. Bu vaziyetle d<p 
heyeti ve çalışma. kolları intihabına Medih& Baysal. nckc beyaz peynir ile 16 .. 1 7 bin ya peynir i.millerinin de 
geçilmiştir. Reis vekili, bugUn latan- Sargı ve Dikiş koluna: çuval kaşar yapılmaktadır. Bu işe başlamaları tabiidir. 
buld& idare tl.mlrl bulunanların re- Refika Berk, Necla. İncedayı, Ra .. miktarlardan 200 bin teneke be· Narh ·meselesine gelince:,e/ 
flkalarını idare h~yetine seçmejte ka cia, Belkıs Sevengll, Nükhet. HUr- yaz ıpeynir ile 8000 çuval kaşa·r inkar edjlemez ki, narlı,. ııı 
rar verdiklerini, bunların her za. rem. T rakyada ve geri kalanı da lz- !lene müıdehlikler için 9o,ıı.0~ man istenilen vazifeyi alabilecek ele· Gönhtlü hastabaJuC'ıhğa: mir, Bursa, Manyas, Konya. Mer- dalı olmu~tur. Eğer narh ;eJ: 
mantar olarak elde tutulacağını, bi· NahJt Tendar, Pakize Nihat. Sa. sin ve Balıkesir taraflarında ya.· saydı fiyaıtların yeıtımiıt b~:;._9 11 naenaleyh namzetlerin ona. göre gös. fiye Hüseyin, Muhlis, Kerime. Hu. pılır. k d k lrn 1 nı ı...- ,il' sene · a ar çı arı ao. , .;.ıı 
terilmeaini söylemiş ve merkez ida- riye Benice. T rakyada, umumi müfe~tjşli. tirecek o11tada kuvvdlı ıı;: ~J 
re heyeti iı;:in b~ namzet istemiştir. Bu seçimden sonra verilen bır lak mağa. ehemmiyet verecetk ve bu vardı. Halbuki, bu se.ne Jı;'."';r.V·. 

Melih& Avni söz alarak: tirle Yardım Sevenler Cemiyetinin vaotiyet ka.ry111nda da mandıracı· hın kaldırılması, aatıtııtil f ~,~ 
c- İstanbul kadınını bu toptan .. Reisi Bayan Mevhibe 1nönUne tazim Lar kremacıhktan sarfı nazar bırakılması çok lüzwnluduI·)'r'; 

tıya Bayan LOtll Kırdar davet etti. telgrafı çekilmesine karar verilerek edip peynir imaline girişecekler- kaldırıldığı takdirde ser<"• i'f 
Türk kadınr memleket ve miJlct a~ toplantıya nihayet verilmiştir. dir. toPt.anc.ılar peynir atokJa.rı 
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Bar Vaziyeti 
- YAZAN: 

sa BORAN 
<Emekli Kurmay Subay) 

-------------~·~~~~~~~ 
~: 

27 ~i an nk~amı Alma.n • ltııl· 
~an ıuotörfü k;tııları Mı ır hudu
I unu bir çok noktalardan gesınl-:· 
~dlr. İki Alman motörlU kolu 

llunıdan tmhU boyunca şarka 
~otru UerJemi) e ba.,ıamr~tır. ~ey· 
ı!• 11.r 'o hafif 1ngl1Jz ku,·n•Ueri hu· 

Utlu 
ilk, l>eten Alınan • ltalyan bir· 

ll.'rUc nıulıarebo tcmaı.ı temin 
ıtnıı .. ı 
11 • erdir. Alman • Jtulyan or· 
"~ ~nun • deniz mu,aııala~ı ke· 
t nıış bulunduğundan - ikmal \C 

11aı,q)~I hlıytik miışkulata uğra.· 11
'ihr. I'akat ha\a kunotlerl bol 

~:a.n i\Jınanların bu mli ktilAtı ik
i lıanı cttıkll'ri anlaşılıyor~ Diğer 
llro.rt • l an, Balkanlarda \'Ol unanls-
~ndald harp bitmiş a)ılacağmdan 
1 llııınıar buradaki hala kuv' et· 
erın· • 

G 1 l unaııhıtandaki ü !erden 5-
lir::Ut lı;indc Llbyıı~n nakle~l-
1 r. ~ol muharebelerindo Juu a 
t ıt:ı.rruııan çok mu~~ır rol oynar. 

~') nrc c:uhle en mükemmel t8Jlr· 
ruı .,,. 
h "1ıuhııhr. Almanların ü tun 
l~' a !\un etlerine gih eııerek Llh· 
ler!~a lıu.) iik bir taarrul'.n glrişme
raı: 'ıı.rıt olablllr. ı··akat mu Hı f
i 01ınaıarı pek şüphelidir. Zira 
dıı.gtııııerlıı Arrlkıı \e Yunanistan
~ ha,-n ku\ \•etleri de e.rbefit 
lı ıştır. lnglllzlcr. bunların 
'Tıııuı Lih~ıı.dıı. kullllmu·aktır. 

t 
11S11Jı: kıtalarının elddı nrnluı.

ebe' e t 
1'1ı1ı" utusımyarak l\larsa Mat· 
~lil"ı. kaıtar çekilmeleri \e ru.ll hU
tol( talU':ruz. lı;ln hıızırlanrnalart 
1, nıuhtcmeldlr. Her Jıalde ~ö
'~ akşaın crJnllğlnde ba.~hyan 
ı ll,Jct merkezi srı.hll boJ·um·a. 1-
erııJ 
tıı l'n Alman • İtal~ nn taarru-
oı 11110 lıcdc!i ancak ScJdi Baranı 
lbUır. 

~lnıe.n • ftalyan oNlusu ::;ü,·e)"J 
t.aıı alından daha 760 kilometre u
ııı ltı.<tır. İngiliz don&ıuna ı Akde
,,~e hakim oldukça. ,.e han~ ku\-

111 ''1 ı;lınılcn sline art tıkı;a lı-
tıı.ı 11 nıuıtafaa!Sı için endişeye düş
bı ~chnır. Jnslllzlcr orta H• ceııu· 
Ilı J\frlka kuwetlerile de Llbya-

ıı <'en 
~r up hudutlarında da Alma.n-
\'llb~ 'c hııl)anlarıı. krı.rşı cephe a· 

lirler. Buna intizar edebiliriz. 

'<tı 
~: 

t:\, 
11 elki yazılarımızda Tennoııll-

tııııı itibaren lııgllb: \C 'l'uıııııı 
01 f:baıu kun etlerinin artı;ı Hı 
,:ıaına muharebelerlle Atına 'o 
\~ ~ htıkaınctlnde ı;ckllmelerinl 
bıııı UIJ11an sonra l\lornnın c:enu· 
lııttı llıı. ıncwut but ün llnurnlardaıı 
ıı~ il.de ederek büylik kı onların 

l <lllıncıılnl düşilnmüştük. l\lak 
~>!.\tına rı ordusuna bol 'e a'ır 
lııl' ~t \erdirmek, ordunun biiytlk 
'tlJe ı ıtıını ~erem bir mağlClbl· 
IJ~ıc kurtann:ıktı. Almanlar, teh
ııı!lıı. ' 111de blldlrdlklerine göre, 27 
ınllq~ tıalıaıu not 9,25 te Atinaya 
~ 

1
'i· Pal'fl,.'jlit kıtalarlle Koreııt 

a ııı 
~trııtı 1 \·o şehrini geriden işgal 
ltrı 'e '.Korcnt körfezinin en dar 
~ ~ ~ n gererek Patrnı; limanını 
'it eı:ırını!lltır. Bir. bunları da \'&• 
ı .. !:orıı ıı ' ~ı:ııı· l ':'· hu ihtimallere kar'iı 

lıııltı~ 8hıunası icap ettiğini yaz· 
i\11ııa11' \'aı.13 etten anl11t-ıılıyor ki, 
\<ı. ltu zırhlı blrllklerlnln ve ha
~ l\ ''ctıerlnlıı muharebe Juıdcf· 

1111 
10ra şark 'e cenup f'ahllle· 

?.ı,.lıı buıunıı.n lrkAp llınanlaruhr. 
~ : tıırllkJerinln dumıadan Ucr-
1+Jctıı. ~rı 'e liman ınıntakalarına 
llıııı 1 r llaraşüt kıtalarınııı indiril· 
~lııd\'«ık nıuhtemeldlr. Lü;rwnu 
'~ ~ artı:ılar ,azıreıerlnJ ~alnız 
1ttr11ıtıı. Udaraasuo değil, hakiki ta· 
'"\'et ıla yuparlar. .Elıle kalan 
~·~ı 1 rı muınkiln ınertche u; 
t ıı re lle kurtamıak için artçıla· 
lııtıı. da edilnıet'!li kap etlecektir. 
~ 1-.r acı~, ,arkındaJ<I adalıı.rın 
"( a ız bırııkılma:.r bü\ilk bir 

OJılr, ~ 

~ 

-~, 
~1'ıuıı 111 arıı. takriben 5 kilometre 

t tunda, 1250 metro genişli· 
~ ~c 425 nıetrc ~iik cJdl~lndo 

~l'n .• · du~dan miıte. .. <'kkll bır \' ~ır. , • 
1 
lltcıır Garbımla Etccziro ko:) u 

1~tıı~ llıırası 1788 tenbcrl tngll· 

\ı\l~a 1 f.'n ınlihlm deniz. li ııiidür. 
eııb • 

.!kıl erı lnglltere denlzlerılc 
~"11 ~:ı t illin ettiği lı:in 158 
~ erı bıır '.\il deniz.den ınr 

"(~b"ı: ıl{ı olnuımıştır. 
'l lt 1111 

18 1'lk'ı ~ııptetnıek lı;ln O\'• 

~ r. llu tı •~ınıız bırakmak lüzım· 
ı~t~ı:" f;nrbındn lıulunan ı:.1-
~ıııcııı. 'c cenuhunda hpanyol 

\ ıq1 buıuıııın ·eptc \c Tan<'a 
r, ~hıtrı elde edllmcı;llo ka

~ l'3a1ı1 <'l"n hııbcrlerdt', Almıııı 
lı t tt~rınırı 1 panyol ]"asına ıı· 

ı 'nalı Itri 'e İ!;pan~ ollnrın mll
~t. l:.rt;~~e 1 r ,ıladıklar' nnl11~1-

eıllı r İspanya mlh\ere illi· 
' lılıtr 111ek .-.aarını gö tcrlr5e, At
ı '1 ıı a 11 

11k ~ı f:lcezlrr, ·rpto \C 
il ıe, l{IJ ı 

ıu. llıı.r er nr hauı kun·etıc· 

•~tıı~Ut kıtalurı indirmek, de
t b0'Ctlbı, hul'unıbotııu ı ile en a· 
'tıı"lı ardıınan ta)~ltr .. ıcı i gön

lllacaktır. 
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Serbest Kürsü: Adliye Koridorlarında: 1 Si~ ASi iCMAL] 

Ahlak· Miskinlik m i d i r ? · Hatai Şah· ısmail mi, D ... ·ı '? 801 mi ı A~ropolis 
Uzerinde 

Alman Bayrağı 
• 

Şeref, Namus, Fedakarlık, Fazilet Gibi Bir Milletin 
Temeli Olan Esaslara Yapılan Bir Tecavüze Cevap 

1 Yazan: Bir elktrecl 
İki gün evvel Cum'hurıyet ga. 

zctesinde, pek garip bır yazı 
çıktı, ıbuna dair dün aldığını1z 
aşağıdaki mektubu aynen neş
rediyoruz: 

Muhterem B. Ahmet Emin, 
Beni şahsan tanımazsınız. Fa. 

kat tam on altı sene evvel o za. 
:manlar çıkardığınız Vatan ga:ı:e. 
tesi vasıtasile ıSizc bir mektup 
yazmıştım. Bu mektubu belki. 
de hatırlıyacaksınız. çünkü mek· 
tubumu uzun ve hararetli bir 
başmakaleye mevzu yapmı§tı
nız. 

Yazdığım mektupta; insanlct. 
rı ımef~iıreci ve ımideci diye iki. 
ye ayırmış ve mefkiırccilerin 
bin zahmet ve fedakarlıkla ha
zırladıkları güzel neticelerin bir 
takım ımidecilcr tarafından ken. 
d.i hususi menfaa-tlerine vicdan. 
sızca kurıban edilrmc.:ıi tehlikesin. 
den bahse.tmi~tim. Herhalde ha
ıtırlareınız tki benim mektubum
daki .bu mefkureci ve mideci 
tabirlerini ibenimsemiş, pek çok 
defalar o zamanki yazılarınızda 
kul lanmrştınız. 

Ben •o mektubu yazdıkıtan bir 
l'nüddet eonra siz ogazeteciliktcn 
çekildiniz. Ben de inziva haya· 
tıma bir kat daha aarıldım. Bu 
inzivayı bozmak ve ibir gazeteye 
mektup yazımak hatırımdan bile 
geg:ncz.di, Eğer iki gün' evvel 
te:ıadüfen Cumhuriyet gazetesi. 
ni görmeBeydim ve (Ahlak sof
taları) adlı ve N. imzalı bir yazı 
kanımı başıma ıSıçratmasaydı ..• 

Benim şimdiye kadar bildi. 
ğim şudur: Mideciler menfaat 
endisesile her ~eyi :göze almakla 
beraber ar ve ıhicaptan biraz ol. 
sun nasipleri v•rdır. Haniya 
şafr, sırkatini ilan ederek övü· 
nen kıpti merdinden bahseder. 
Umumiyetle rnideciler, ahlakla 
alalkaları olmadığını itiraf et· 
me'k.ten, ve ahla•k sahiplerine 
çntn\lıktnn gerı dururlnr 'Ve 'kıptl 
nıerdine benzemek Iıııte.mczler. 
Bu gibilcrin varis olduğu yıJlan
mış akıl 'Ve tecrübe, kendilerine, 
kenar ve köşede dunnağı ve 
Üzerlerine herkesin dikkatini 
çekmerneğj emreder, 

(Ah1a'k tıoftaları) yazısını 
okuyunca evvera hayret ettim: 
Kıpti mer.dinin z'hniyeti ile ha
reket ederek ahlak mefhumuna 
sataşmak; durup dururken, .bir 
insanın hatırına nasıl gelir? 

1~.i inceleyince bana şu kanaat 
geldi tki bu yazı 11insi bir hesap
la yazılmıııtır. Doğrudan doğru. 
ya mukaddesatımızın temeline 
tecavüz etmek gayesini takip 
etmiş'tir. Bir milletin varlığı; hu~ 
susi menfaatten umulmi ırnenfaat 
hesabına feda karlık, feragat, şe
ref, namus, söz •tutmak, başka
larına yardım el'rnek gibi ahlaki 
J;ı;ymetlere .dayanır. Bu kıymet. 
1ere cmiskinHk ve budalalık ad
larını !takınız ve maddi menfaat 
için her vasıta ile mücadeleyi 
marifet sayınız, ımılletin manevi 
ve mukaddes temelini baltala· 
mış olursunuz. 

Karanliklarda, !kenarda, kö. 
şede beşinci kıol arıyoruz. Hal· 
buki bu kol, çok okunan bir ga. 
zetenin birinci sayfasında perva. 
sızca kerşımıza çıkıyor ve ahla
ki kı)1metlere inanılmaz bir cÜ· 

r~-Ahlak--.., 
Softaları 
Cumhuriyet gazetesinin 28 Ni· 

san tarihli sayısında çıkan bu 
yazı ibret gozUyle okunmağa ltl· 
yıktır: 

Din ımftaları olduğu gihl ahlfıl< 
ısoftaları da '\·ardır. Bunlar b:ıı.lt 
dü~iıncell, iııtJdai kafalı hısım· 

Jardır. Bir mrı.sa ıoatıu kadar dıiz, 
bir tuğlu 11ar~ası kadar ağır \C 

ölü ruhları, hamle yapmak ka· 
blllyetlnden maJıı·umdur. Onun l· 
c;ln, t•ontfyet l~·indeki bUtlııı fer
da hareketlerin bir öl~·lide, Jıınl 

kcndilerinl11kl gibi ruh!>UZ \C 

ınlhanlki olınaı;ını isterler. Alı· 

lüki dedlJ:inılı; hareketleri gayri 
ahliıkllt'rden ayırdedeıı 'aı.fın 
mahiyetini bilnıezlt'r. :->unırlar 

ki, umumiyetle gayri ahlakı te
lakki edilen hareketlerden uzak 
kalmak, teıniyete fııydah olmak 
Jçln kulldlr. Nar.arlarında ~a~a
mak bundan ibarettir. 

Cemiyete hizmet için ev\·eıa 

yu.::amak, yaşamak için de her 
~eyden önce Jıir takım nıiicadc

leler yaıunuk liızunıundan haber
leri ~:oktur. Her mücadelenin, 1-

<·nbındıı fieref ,·e hal .;iye ti de i
çine alan rizikolarla dolu oldu
gunu farketmezıe.r. 

Eski mitolojileri okumak şöy· 
le ılur.ıun, maı.al niyetine do din. 
Jenıemlşlcrdir. Ora•la .\llahların 
hile blrlblrlcrlle mütadele ettik
lerini \O kazanmak, nıu\'affak 

olmak, ~nnl bir fjey )aratmak 
uğrunda neler .raı•tıklarını i':'lt
memlşlcrdir. AııJatsaııır. mesela 
eski dün)anın <'n büyük Allahı 

olan Juplter'l ahlak:.ıı: hulurlıır. 

Ruhları kanıldanıudığı ic;hı hic 
hir hamleye ceısaret edemezler. 
Ve bu acizden doğan ınlısklnlik i
çinde bıitün insanların kendileri 
gibi donuıı kalma ınr özlerler. 
nu.,thımc:dcr ki, nıauzall~h lıf?r

lu~ı; onlara ben.ıose.)di, dıınyanın 
yuvarlaklığını i hat etınek bile 
bugüne kallar mi.ıınkün olıııı> a.
caktr. 

Zavallılar! 

s. 

'--------aııı.I 
retle satasıyor. Sizden rica edi· 
yorum: N. imzalı :razıyı aynen 
ne§rcdini.ı:. 

(Tüt'k) ve (Cumhuriyet) a
dını taşıyan bir gazetenin feda
karl'ık ateşine ve ahlaki salabe· 
te en cok ımuhtac olduğumuz 
bir dakikada varlığımızın tabii 
temellerini naeıl baltalamağa, 
ahlak /bağlarını nasıl gevşetme· 

ğe çalı tığını herkes ibret söz.ile 
görsün, anlaeın ... 

Evet, Bay N., çok 'hakkınıl: 
var, ahlak eizin ö•çünüzle mis· 
oldnliktir. Eğer ahlak bağlarilc 
kendinizi •bağlı sa~aydınız o 
dağ gibi apartım'anlar, <> büyük 
matbaalar, o madenler, o sayı· 

sız k'Omisyon i!!leri nasıl müm
kün olurdu? 

Ey, Bay N .. dinleyin, size bir 
hrkaye hillırlatacağım. Bu hika· 
ye şunu jspat eder ki ahlakı. 
miskinlik saymak sayesinde ba. 
zı insanlar vicdan azabı denilen 
ımanasız rahatsızlrklardan keneli. 

!erini korurlar ve bayat müca· 
delclerınde tıoşlarına ı;itmiyen 
:zincirlcr.i kırar, atarlar, kollarını 
sallıya 6allıya keyiflerine göre 
yürür, giderler. 

Bir vakitler İs'tanbulda hiç e~İ 
olmıyan güzel. zeki, hassas bir 
kız vardı. Bu kızın on derecede 
temiz, dürüst bir kai'bi vardı. 
Her ıgenç onu ideal ıbir 'hayat eşi 
sayardı. Bu emsalsiz lkız çok 
zengin bir adamın henü:t tahsil. 
de .bulunan mahçup ve ciddi 
nikaplı bir çocuğu ile nlŞ'anlan· 
mr.tı. Klzın babası itni surette 
öfunce zannedildiği gibi zengin 
olmadığı meydana çıktı. Ara· 
dan aylar .geçmcmi,ti ki zengin 
genç, öyle kötü ıbir oyun çevir· 
di ki ıkızı kendisini lerketmeğe 
mecbur etti. Halbuki kızın para. 
sına hiç ihtiyacı ) oktu, bu em· 
saisiı: kızdaki diğer meı:iyetler 
bulunur şeyler değildi. Fakat 
öyle anlaşılıyor iki ahlakı mis· 
kinlik sayan baı:ı adamların pa
ra hırsına gö . .derinin doymasına 
imkan yoktur. Paraya, temin 
edebildiği rahatlık için değil, 
kendisi için •taparlar, kul, 1köle 
olurlar. 

Bu ıkız; hayatında yalnız bir 
defa sevebilecek ince mahluk. 
lardandı. Kırılan ıkalbi tamir 
görmedi. Sayısız ıtaUpleri red
detıti. Niha:>·et ,günün birinde 
kendi eliyle hayatına nihayet 
verdi. Hassas annesi, felaketine 
sebep ıolanlara, ıher .şeye rağ· 
men, hir 'haber ıgönderdi: c.Cc
nazede 1bulunsun, !kızımın ruhu 
bu kadarcık bir alakadan dıı 
memnun &alır.» ' 

Ahlakı ımifkinlik sayanlar için 
böyle ıbir analtk nissine saygl 
ı;östenneğe sdbcp yoktu. Çocu. 
ğun babası ~u mukabelede bu
lundu: c.Çocuğum dçlidir. Sakm 
böyle bir talep .kendisine duyu. 
rulmasm.» 

Bu çok matemli cenazed" 
Bitime asıi 1J~bep '<>hm ad 
pek ıtabii olarak, yoktu, 

Bunlar ea.ki hikaye.. bahsirnc 
dönerek diyeceğim ki: 

Marı sermadideye Rabbım 
güne, göstermesin! 

Kış geçirmiş 'Yılan, kendine 
yakın saydıklarının yakına gel· 
mesi dolayısilc ısınmııı, başını 
kaldınnağa cürc,t etmi~tir. 

Zahmeti .boşa gidecektir. 
Türk varlığı mertlik ve ahlak 
sağlamlığı üzerine kurulmuı;tur. 
Çanakkalede, İstiklal mücadele. 
sinde harikalar yaratan kuvvet, 
ahlaki membalardan beslenen 
mukaddes fedakarlık a.eşidir. 
Ahlakı miskinlik sayanlar b.ir 
takım Le~anten ruhlulardır ki 
rahat yaşamak ve para ele ge· 
çirmek için her vasıtayı caiz gö. 
rürler. Bu görüşe yabancı kala· 
rak mahrumiyette, f eragattc haz 
bulanlara da akıllarınca güler. 
fer. 

Cihan tar.ihinde ımidecilerin 
at oynattığı de,·irle~. ancak İs· 
tisnai zamanlardır. insan' cemi· 
yeti eri böyle ı:.amanlarda; ahla
ki kıy.metlerin hasretini ıher va· 
\itten :ıiyade duyımuş ve ahlak 
tem.izlığine. şeref ve namusa ilk 
fırsat'ta ıclört elle sarılmıştır. 
Hayvan sürülerinin bile kendile. 
rinc göre b.ir ahlakı vardır. Ah-

Bu fVlünakaşa Yüzünden 
KiŞi Mahkemeye Düştü 

iki 

Davaya Sebep Ola11 Kıt'a: 

"Söylenen sözlerin cümlesi ho§tur11 

"Dolulara dolu, boşlara boştur .. 
"Harabi kemteri sanma sarho§tur .. 
"Yor içer, zevk eder ayyaş değildir .. 

Davacı genç ibir muallimdi. J Eh.. yaş altmış be evlat. 
Onu daha çok yenj yeni :icad 'yorulmusum doğrusu .. Met.odiyc 
edilmiş edebiyat ımekteplerinin girdim. K<işeye çekildim ... ÜÇ.Ün. 
önderlerile görürdüm. Mahkeme cü tek! yuvarlat'ken yan14-ndnki 
koridorunda ona ve bir kaç arka- masaya, demin mahkemede gör· 
dasına rastlayınca, yine anlaşıla· düğün delikanlı oturdu. Bir ufak 
mıyan bir ııiirin mahkemeye intı- şice ı~marladı. Lukin herifte ne 
kal etmiş olduğu zannına var.dun. seliım, ne snbah .•. Adettir cbil
Fakat böyle olmadığını öğrenince mcm şirn!dikiler buna pek o ka
hcrhalde yeni edebiyatçıların bır- 'ı dar riııyct etmiyorlar amma> in
birlerinc :savurdukları hintçe, çin- san bir yere girdı mi oradakılerc 
ce ve -daha b.ilme.m nece küfürler-ı Allahın ısdumını verir. Oturunca 
den doğan bir muhakeme diye da hazirunun her bin bılmukabe· 
düşündü isem de ıbu da yıanlış le ona: 
çıkıtı. Mauıun ıkalender meşrep, - Merhaba. der •. 
fakat ımaı.but okonuşan bir ihtı· Bu adamcağız selam melam 
yardı. ver.:nedi amma, madem-ki yanıma 

Hadise cürmü mcchuda gire· oturdu. biz insanlıkta kusur etmi. 
mediğinden ~.ahitlerin celbi için yelim bari diyip: 
muhakeme talik edilmiş.ti. - Merhabn, evlat .. dedik. 

Koridorda dolaşan maznunun Abus bir çehre ile mukabele 
yanma sokuldum: etti. 

- Ne o 1. Bey baba, bu yaş- Olur a ... İnsanın her dakikaın 
tan sonra?··· bir:birine u;>ımaz. Belki efkarı var-

Sözü:::nü yarıda bırnktırdı: · dır, diye a dırrnadım. Biraz sonra 
- E,,Jiıt, dedi. Bu ya~tan yanına bir arkadaşı geldi. Uzat

sonra, bir hiç yüzünden maznun mıyayım ıkonuşu;>orlardı .•. 
sandalyesine de oturdu'k. Yeni gelen ona (herhalde th-

- fuyır ola... nıdıldarı olacak birisınden ba-
- Anlatması uzun evlat... hisle): ' 
- Mernkımı mucip oldu dn... - Gördün r:nü Hatai hakkm· 
- E":lat, mutadımdır. Akşam· daki tet!kikini, dedi. 

lan demlenirim. Aşağıya iııdik· Bizimki: 
çe · ekseriya Balıkpazarındaki 
(Metodi) ye uğrarım. Orada bir 
köşem var.dır. Boıı lbuldukça yas
lanırım. 

Bundan on beş, yirmi gün ka
dar evveldi, yine bır <Bkşam hem 
evin nevalesini düzer, hem de 
.iki tek yuvarlarım diye aşağıya 
inmi trnı. 

Tanıdığım bir.isi vardır. İyi 
Koloz zeytini satar. Sabahları 
kcthvaltıda iyi olur. BHmem se• 
ver mi:sin? .. Bir ıpıırça aldım. 
Biraz dıı. yeşil :ıalata filan. Gü
müş balığı aradnn, çıkımamış. 
Canım .dedim, -bu akşam da bir 
pastırmalı ~umurta yaparız. iyi
sinden biraz pastırma doğrattım. 
Bir kaç yumurta. Ne olacak bir 
köroğlu bir ayvaz ..• 

İhtiyar bir eliyle pos bıyıkla· 
rını burdukıtan sonra öteki eliy1e 
!kahve fincanını aldı, höpürdete 
höpür.dete bir iki yudum çektik-
ten sonra: 

- Ya, enfes.. Köprıülü onu 
çok takdir ediyor, diye cevap 
verdi. 

Bir zaman ben de bir tarikat 
mensubu idim. Bu münasebetle 
tO§ehhüt miktarı tasavvuf cdc.bi
yntile uğra§tım. Bilhassa Bektaşi 
şairlerine karşı sev,gim olduğun· 
dan (Hatai) lafzına yabancı de
ğilim. Onun için muhav.erelerinc 
kulak ıkabarUım. 

Ta'Dii bir çokları (Hatai) nin 
Şah J!mail ıolduğunda karar kı
larlar. :Buna ~inaen, söz Şah Js
maile intikal etti. Söze karıstım: 

- Evlatlar, dedim (Hatai} Yi 
Şah lsmail diyorlar amma, ben 
bu kanaatte değilim. 

Niç.in diye ısuratıma bön bön 
baktılar, izaha ba.Jadım: 

- Çünkü; ibugün nefesleri ta. 
savvuf edebiyatı örneklerinde ve 
nihayet bekta ilerin ağızlarında 
gezen 1 latai elbette ki Şah İsmail 

l!!es:::s±!!!!!"'""""'! .. ""'!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!'!!.'!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!IJ!'l"'"""""""""""!'!WWW~ olamaz. Zira: l\1anzuru aliniz 
oldu ise; bu (Hatai) nin nefes· 
!erinde kullandığı lisan, hiç Acem 
ve Azeri Türklerinin lisanı değ '!. 
dir. Osmanlı Türkleri h~anıdır. 
Saniyen, Safeviler ile Acemlerin 
mensup bulundukları Caferi mez. 
hebi bekta~iliğe mua'l'tzdır. Sonra 
bakınız: Şah İ mail'ıdır dedikfori 
bu Hatai' nin şöyle bir kıt.lsı var
dır: 

lakı miskinlik sayıp reddeden. 
ler; çcmiyetin haricinde !kalma. 
ğa ve ne kadar zengin olursa ol
sun, bütün muhit tarafından ha. 
karet görmeğe mahkum, zaval
lı bir döküntüdür. Bunlar, ah· 
liı.kı; mLkinlik saydıklarını ne 
kadar iddia ederlerse cıtsinler, 
halkın <bu hakaret ve nefretini 
duyarlar ve bunun altında ezi
lirler. 

On altı sene evvel gönderdi
ğim mektubu büyük lbir cesaret
le ne~retmiş ve ffi.idecil'iğe kar!iı 
pervasızca harp açmıştınız. Eğer 
bu mektubu neşretmekten çoki. 
nirseniz es.ki tanıdığım vicdanlı 
gazeteci olmadığınıza hükmede. 
cesim. 

Kadrköy, 27 Nisan 941 
Bir Mefküreci 

Şııh Hatai eder üçler yediler 
Kırklar da bu demde hazır idiler 
Bağdadı, Basrayı alsın dediler 
Güzel şahım neye verdin B ğdadı 

Bu nasıl, Ha.tni ıeliye telakki 
ettikleri Şah İsmaiHn olabilir} .. 
Biliyoruz ki; Bağdad, Şah lmıa
ilin vefatımdan çok zaman sonra 
Tahmosef zamanında ve Kanuni 

' Haklkatte Ferit, :kendisinin de henüz i
sim veremediği ı;arlp bir buhran gcçinııek
te idi. 
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Kaetamonudnn yeni geldiği zaman gör
mUş olduğu Kezhanm hırkııç sene sonra 
boyJo nefis bir kadın gilzelliğilc karşısına 

dikilmesi onu ilk günlerde biraz. şaşırtmış. 
tetkik \'C teşrilıl seven ruhunda. bir alaka 
uyandırmıştı. Bunu sırf etUd bakıınındım 
bir allıka zrı.nnetmiştl; fakat sonrııdan gü
neşli bir yaz gUnllnde onu arkasında. mcr· 
cıııı rcnı;l tuıden uzun bir elbise- içinde Fıı· 
ruk'uıı karşısında görünce haşı dönecek 
kadar sersemlemiş, onu seyretmekten duy· 
duğıı zevki kendi kendisine itirafa. mecbur 
:ıuı ı•mıştı. 

Bu vaziyet böylece devam etseydi belki 
de Ferit Kezbıını giizcl bir biblo addedecek 
ondan uzaklaşacaktı. Fakat onu Farııkla 

konuşurken ve gUndchk hayatını yaşarken 
taldp ettikcc, bu nefis kı:tm bir heykel 
değil, kan, et ve hlstım yapılmış hlraz \'ah· 
şı ama çok cazip bir camin olduğuna yn· 
vaş yavaş inanmağa mecbur kalıyordu. 

Ferit çapkın bir erkekti. Her güzel !.adı· 

na yalda.şmıığı tr.biı bir hak sayar ve mu· 
vaf!nk olmak çıırelcrınc bnş vururdu. Kez· 
b:ının tanıdığı diğer kadınlara benzemcnu;· 
si, gUzcl oiduğ'ıınu bildığı halde bundan is· 
tifnde etmek istiyen koket tıwrriara tenez· 
zUI etmcmesı onu uzaklnştırnc:ıl< yerde bi
lakis tahrllt ediyordu. 

Genç kıza ~·ekmlnşmak i\,,ln henUz ne g-i-

Muazzez Tahsin BERKAND 
bi bir hattı hare:ı<et takip <'dece~iııl ve ona. 
karşı duyduğu hislerin hakıkt mahiyetinin 
ne oldusunu henUz vuzuhla görmeden ,.c 
nydınhtanıadaıı \'h•etle resmen nlşıınlanma
larr sözleri sık sık kulaklarını dolduınıatıı 
başlamıştr. 

Viveti o, ilk gençlik senelerinden bcı1 bil" 
sun karısı olaca!< sevimli bir kız gibi gör· 
mUş \'c meseleyi uzun uzadıya düşünmek 

!Uzumunu -hissetmemişti. Onun için hayat, 
daha ziyade, çalışmnkla tatlıla.ştırılan çe· 
tin bir yoldu. Kndınlarln olan münasebetle· 
rindo hafif davranır, onlaı·ı ancak vakit \'a• 
ldt ı;öıılil cğlcııd!rnıck için yaldaşılan se· 
vimli mahlüklur addeder, aile hayatını da 
yaşanması gUç bir facıa tclA.kki etmezdi. 

Vivct şil-in ibir kızdı, zengindi • hu, Feri· 
din na:tarında t~ll l>ir mesele idi ama kendi 
çahşmaıılle kazoııaca~ı paraya karısının da 
bır miktar ilı\vc etmesinde hir mahzur gör· 
mezdl . iyi blr nıledendi, ateşli idi ve ıııha· 
yet, b!ra:r Feridin nllfuzu altında idi. BU· 
tun bunlar mUst:akbcl yuvaları iı;in emni
yet verici fatdelcl' sayrlabllirôi. 

Bunun için Ferit kendisini maceralara 

kaptırmaktan her zaman çekinmiş ve et· 
rafında muayyen maksaUarla dolaşan senç 
kızlnraı ve onlarm analarına l<arşı kendisi· 
ııi nıUdafa;ıya muvafl'ak olmuştu. Filhakika, 
bilhassa Avrupa.dan döndUkten sonra. istik
bali parlak görUnen bu yakışıklı genci ken
dilerine damat etmek istıyen pek ı;ok aile· 
ler olmuştu. Ii'ent bu tcldiflerc gUlUmsUyor, 
kızları çapkın bir tebesslimle süzüyor, yıık· 
!aşmak lstiyen kadınlara kollarını açıyor, 
onlarla :t1ôrt etmekten hoşlanıyor, daldan 
dala uçuyordu. Ancak sonu meçhul avnn· 
tUrlcrc, yorucu ve Jurpalayıcı \•altalara sU
rllklcnnıekten çekiniyordu. 

<Genç kızlar sevimli bir çiçek gibi kok
lanır, k\tdınlardan azami zevk alınır.> lşte 
Fcrıdin fclsdesl bu idi. Devamlı ve metod
lu çalışma saatlerinden sonra gönlünll böy· 
le eğlendirirdi; fakat eğlence bulmak için 
hiç bir fodakArlık yapmaz, daima dUz ve 
kolay bir yolu takip eder, çetın sahıılardan 
kaçardı. 

Yaşadığı muhitte vakti hoş gcçirmeğc ya. 
rıyacak o !tadar çok kadın vardı ki.. Fe· 
ridi gUı; maceralara atılmaktan meneden 

hoş karşılanmamak kaygusu onun izzeti 
nefsini mUlhlş ısurette rencide edebilirdi. 
Bunu istcmıyor, buna lilzum g(>rmUyordu. 
Elini her uzattıkça. yeni .bir kadma rastla
mıyor muydu? Güç macera peşinde koş
mak için ıbir sebep yoklu. 

Şimdi do resmen nişanlnınnasr için anne
sile babası, bilhassa Nilüfer onu teşvik edi· 
yorlardı. Prensip itibarile bir aile kurmağo. 
tnrtı!t:ar olduğu için bu fıltri reddetmemişti. 
Eahusus karşısındaki VıvC'l gibı çok ıyi ta
nıdığı ve bUttln meziyet ve kusurlarını lbıl· 
dıği bir kız olduktan sonrn... • 
Mnamafıh, soğukkanlılıkla verdiği bu kıı.

rarı onu hemen .her gün Kezbanla Fnruk"un 
yanlarına gitmekten menctmlyor, bllAkis 
içındo artan acatp bir tclılşlo. onlarn yak· 
laşıyordu. 

]\' 

Çok yıldızlı karanlık bir gece idi Sem
raların kôşkUnUn rıht.unında toplcınmışlıır· 

dr. Milmtazla Şaziye, son Galatasaray Fe
ner maçından hararetle bahsederlerken 
Scrnra Faruk'a yaklaşmııı o !,'Ün Suadiyc 
gazinosunda gôrdllğU aıeıucaıp bir mayoyu 
tnsvire çalışıyo:-du. 

Vivctlc Nilüfer kulaktan kuıata fısılda
şıp gUlUşUyorlardı. Arada bıl': Vallahi doğ
ru soylüyorum. 

- A •• Pek şaştnn. 
Gibi sözler ve bunu nıtite..'l.kıp şakrcJ.· 

katıı..-atalar duyu!ıl}IOrdu. (Arlam var) 

Yazan: M. H. ZAL 
rc;:ı' vvelld gün Alınan radyo. 
~ ları övünerek ilan ettiler: 
Gnmalı haçlı be)rağımız sa· 
niyede Akropo!i:; üzerinde dal· 
galanıyor .•• 

Alınanlarda büyüklük ve gös. 
teri§ merakı o kadar fazla ki • 
propagandalarının muhataplara 
olan tesirini hesaplıyamıyorlar. 
Altı aydanberi aç, çıplak bir 
halde karlı dağlarda kendilerin
den defalarla fazla bir dü§lllan-
la çarpışan kahraman Yunanlı· 
lar arkadan hücum etmeği bir 
marifet s yıyorlar. Bunun mine. 
vi bir maslübiyct oldugunu gö
remiyorlar, lüzumsuz bir zafer 
nümayişi ile kenaı kendilerini, 
lüzumsuz yere küçu tüyorlar. 

Akropolise Alınan askeri 
bayrak dikecek yerde Alman 
alimi ri, ın anlık tarihinin bu 
büyiıh abidesi önünde diz çöke. 
rcl>:1 k hraman Yunan milletine 
nı kadan kahbece hücum mecbu. 
riyetinde kalındıgından dolayı 
özür dileselerdi haricı pl'opa· 
gand lan bakımından daha fay
dalı bir iş gönmiş olurlardı. 

ltalya da; Arnavutluktaki 
İtalyan kuvvetlerine bir telgraf 
göndererek Yunanistana kar§ı 
elde ettikleri zaferlerden dola
yı tebriklerini bildirmiıtir. Al
lah için görenler söylesin! 

Totaliter mcmlekcUerde va. 
kar ölçülerini knybctmi§lerdir. 
Sükutun bazıın ne kadar 'beliğ 
olabileceğini bilıniyorlar. Yüz 
yirmi milyonluk ikı millet tara
fından tecavüze uğrayan altı 
milyon Yunanlının elemine gös
terilecek saygı, bu iki hükumet 
lehinde bayrak çekmekten, teb
rik telgrafı yollamaktan çok iyi 
tesirler yapnrdı, hatta kendi 
memleketlerinde bile ... 

Bugün Yunanistan kıymetli 
evladından bir çoğunu kaybet
miştir. İşgal ve esaretin acısını 
çekiyor. Ya.§ama imkiınlan ba
kımından da sıkıntıdadır. Fakat 
şeref ve namusunu o ıekilde 
kurtarmıştır ki bu aaycdc gi:nün 
birinde her yarasını sarabilir, 
her elemini unutabilir. 

Kimse urnsma şüphe edemez 
ki son Balkan harbinın hükmen 
galibi Yunanhlard ır. 

Süleyman tarafındllin zaptolundu. 
Eğer Şah İsrnaıl bu Hatai olsaydı, 
bu beyti nasıl yaznrdı, çünkü Şnh 
İsmail ne Ba ~,aadlıdır, H ne de 
Bağdadı verd:ı dıye kt•r,d i::.iııe 
tariz etmek mu\ .ıf:k du .•• 1cz, 
dedim. 

Vay cf end m, sen misin bunu 
söyleyen. Bizım mua ıbcy bı~ 
köpürdiı, bir kôp .. rdü go.ıme. 
Bana yekten: 

- Snçma ıvorsun bey batı , 
bunlar nıeyh.ıne :.kırJ ~ı •.. de· 
mez mi •.. 

Doğrusu kız.dım. So) le .ince-
den bır tarız ede) iııı .e..ı .m "e 
Harabinın su be:ı;t.n ı .;1~01dum: 

Söylenen sözlerin cümlesi hoıtur 
Dolulara dolu, boşlara boştur 
Harabi kcmetri sanma sarhoştur 
Yer, i~eı·, zevk eder ayyaş 

değildir 

Diyince delikanlı kopurdu 
.:vay ben /boş muyumlı) djye tut· 
turdu. P aöyledı, ben cevap ver· 
dim. Ulu orta gitmişim anlaıııı .. n 
beni mohkemeye verdi. Dur ba
kahm hak erenler n:C)1 , ecek ... 

İhtiyaTın y;anından eynlırken: 
- Eyvallah.. i:ıey baba, de

dim. 
O dalgın: 
- Eyvallah evlat, dıyc cevap 

~ er.d.i. 
Gözlcr.i dcrinleidc sank, 

ıeyler lbulmağa ç<ılışsyoidu. 

* 

bir 

Onu Lır ık gün evvel clındc 
yc,,il kaplı hır kitapla BaLıul.den 
mcrkı;n Görıdı.im, derfıdl: 

--Merhn'ba bey bab... d ıyc 
selam ve.relim. 

Selamıma mukabele etti. Kıt • 
ba baktnn; ·Mnarif Ve .il ığınin 
n~rettiğı '\ e Sadettin Nü:z.hct"m 
yazdığı B ktaşı sa.Meri, ıdi 

Hayır ola der gi'bı vi:zune 
bakt.ım. 

- Şah İsm:.ı.· ın Hatai '\ey~ 
Hatai'nirı ~Jth l:m:ıil oldui~ bun. 
da ~la dedı. 

Karıştınnc;.,. ıçm~c sayfaların 
yanınn notlar :> z;rrıış ol.duiunu 
gördüm. Kıtabı bana ''erm=oi.ıu 
istedim. :ız;bınn1<ıd m V<'.Z~. 

Şayet kitabı yazan bu ter . t
leri öğl'ennıek !'fi ! C)Jf!a kıeadis'ne 

1 
ma~mııu.niye gön~~~.-ic:r: 

Mi&~~~ ~f!riıı 
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UllCAVE 
Umumi Harpte Casusluk Yakaları: 

Ö dükleri İlin Edildikten :Çok 
Sonra Dönen Casuslar INTIK4M 

Yazan : S !ma Sadri Aldıkları çok mUhlm vazifeleri 

Nakleden: 
ibsaa BOBAN 

şif kolu Cumn1ing'i ba:rı;;ın bir hal
de buldu. Derhal bir seyyar hasta· 
haneye götUrdüler; orada ltcndısine 
Seldi. Burada ilk tedaviden sonra. 
ameliyat yapılmak üzere acele bir 

Karanlık, soğuk, yağmurlu bir ge
~" G~ ağlıyor. 'Meyhanelcrln ka· 
t'" r.dığı bır san t. .. 

B ıba Engın haftada bir iki gece 
Lronun meyhancslne uğrar tezgA.h 
ha anda Uç dört kadeh içer, sonra 
._ rtlıl< yolunu tutardı. 
Hoş adamdı bu Ensin ... Akbabad:ı 

Fener yolunda bir çıftlik tutuyordu. 
7.crıe\•atıarı, odunları ... Beykoza in· 
dırır, oradan lstanbula yollardı. 

.Bcykozıı. tndiğl gllnlcr bu işleri bl· 
tırdlktcn sonra ahpaplarılo yarenlik 
eder, ortalık kararınca meyhaneye 
gırerdl. 

o gun on, on beş araba 'kestane 
çubuğu getlrmlı,tl. Bunları pazar ka 
yıklarına yerleştirdi. Vehbi reisle 
yemek yedi. Hemşinli Mahmutla 
lrnhvedc tavla oynadı. Gece bastı· 

ı men Leonun tezgılhına yana.ştı. 
Karanlık bir gece idi bu ... Derin· 

de havlıyan köpek .sesleri, camlan 
titreten rüzgflnn uğultusu. Çinkola· 
.-a çarpan yağmurun hıçkırıklan ... 

Hesap gördU. Kalın meşe bastonu. 
mı koluna sıkıştırdı. Çıkıyordu mey. 
hanede.o .. Kapı şiddetle açıldı. 

Gözleri kızarmış, saçları dimdik 
olmuş. korkunç bir hüvcyla. gibi içe
riye Ahmet Tufan girdi, Paşabahc;e· 
li AJımet Tufan... Baba En;'lnln Ö· 

r Une seçti. her kelimc~!ndc zehir 
titreyen bir sesle: 

- Nereye bab:ı ! Otur söyllycce· 
:tim \'ar sana .. 

Dedi. Blr zehir :,'lğtnı hallndo ora 
:takl tahta iskemlelerden birine dUş· 
tU. Baba Engini de kolundan çekti 
ve tahta masanın tlstUno birçok ga
zetelere sarılmış bUyUltçc yuvarlak 
bir paket koydu. 

Bab:ı Engin Tufanın bu haltne 
baka kardı. Çıldmnış mrydı bu ço· 
cuk? Blrkaş sessiz dakika... Sonra 
korkunç harabelerden çıkan kor· 
kunç iniltilere benzlycn bir sesle: 

- Leon ,iki ~işe ... 
Engin itiraz edemedL Tufanın ha. 

lı bu korkunç, soğuk ve yağmurlu 

geceden daha korkunçtu. 
Ne olmuştu tıu yumuşak huylu 

delikanlıya, bu okumuş. yazmış ço
cuğa T .:lkt sene evvel cvıennµştl. F a.· 
kat evlendikten sonra yaşayışmda, 

dolayı5lle, b:ızı casusların öldUkleri 
ları ı;özUme \'e gönlUme Gi}!Uyor. ila.n edilir. bu uğurdu. ölüm haberi· 
Hepsini sildi bana hayatta bu karı. nin en :,•akın aile efradına bile yetiş. 
Ne okuyabiliyorum, ne yaz:ıbillyo- tlrllmcslnden çekinilmez. ÖhnUş bi
rum, kalemim kırıldı kafam paslan· llnmelcrl, ha.klkt htiviyetlerinl sak
dı... lamnk için çok kullanılan bir usul· 

Para dedi, \'erdim baba, elbise dUr. Aşağıda naklettiğim iki vaka, 
dedi aldım, plılj dedi sötUrdUm, seya. bize bunu tamamile gösterecektir. 
hat dedi gezdlrdım, elmas dedi tak· John Lcwington, harp başlayınca 
tım, doymadı yine para dedi yine denız askeri oldu ve Sandfly gemisi· 
\'erdim. KtiçUk köşkU:nU sattım. çı. ne vel'Ildl. Fakat az bir mUddct son· 
lek tarlalarını sattım, ldtaplarımı ra, blr deniz muharebesi esnasında 
sattm1, bankadaki parahrımı çek· öldU(;U resmen ailesine haber veril· 
tim. Yalıyı ipotek ett1m ... Yine pa· dl. John Cıppenhamh idi; be1~iye 
ra dedi yine para! ... Bunlar olur de- reisi ölUm haberini ailesine bildir· 
ğil mi baba Engin? Lakin olmaz mek Uzcro memur edilmişti. Hatta 

19:!1 de son modaya uygun sUzel askeri hastahaneye nakledildi. Ya· 
bir kıyafetle avdet etmişti. Yanında pılan ihtimam ,.e kuvvcth vUcudU 
birkaç bavulu vardı, cüzdanı bank· sayesinde yaralan sUralle kapandı 
notlarla. şişkindi. zavallı anne oğ· ve iyi oldu. Xekahat devresini ge· 
lunu böyle şık ve paralı görünce çirmek üzere Londraya &itti. Fakat 
bUyUI< bir şUpheye dU\!tU. Bir hıçkı· 'ı çok geçmeden sıkılm.ağa başladı ve 
rıkla. inledi: tekrar vazife istedi. O zaman Ente-

- l•"akat bedbaht, aıskcrllkt I llcens Servisin baş şefi olan Slr 

k t 
? en m 1 Reginald Hail dileğini kabul ederek 

aç m. . . . b 
b k tU 'th l Cumming'ı kendlsıne emır su ayı 

John u o ı am üzerine kuv· seçti. 
vetle haykırdı: . 

tarafı da var baba, ah, olmaz tara· ailesine iade edilmesi lçln belediye - Anne aldanıyorsun. Bıl'ak!s 
fı da! reisine genç bahl"iyellye alt bazı eş- herkesten do.ha. iyi vatanıma hizmet 

Bu karı kalemimi çaldı, aklımı ya da verilmişti. ettim. Benimle iftihar edebilirsin. 
çaldı, sıhhatimi çaldı. saadetimi çal· Vatan mUdafarısında ölen askerler Seni inandirmak için Portsmouth'a 
di, ıstıkballml çaldı. için bir abide dikilmek zamanı ge· giderek amirallık dairesinde askeri 

Yazamaz, okuyamaz. para ka· lince, bu Abideye bahriyeli Lew'ing- rnzlyetimi çıkartacağım. h"akat tek 
zanamaz oldum. Katlandım. O yeşil ton'un lsml de altın harflerle yazıl· rar ediyorum, 6 senedir ölU bilinme· 
,.e ma\'l gözlerin içinde gülen, eğ· dı. Aradan seneler seçti. Artık onu min 10ebcbplcrlnl söylemek bana 
lcnen avuç avuç şeytanlar kalbimi herkes ölmUş biliyordu. Fakat 1921 menedilmiştir. 
:,•akalanuştı. Da:,•andım, ağladım, senesinin 1 teşrin ayında mucizeye Bundan sonra, John'ln yalnız diri 
içil derUi blr f<lY oldum. Yine kat· benzer bir Mdlse oldu. John'ln hem- olarak dönmesi klıfi gelmedi. ÖlU· 
landım. Fakat baba. bir ı;Un onu şiresl, bir akşam yemekten sonra nıUnc alt vesaik yırtıldı, tekrar nU· 
Beyoğlundtı. blr genç llo görmüşler nişanlısı ile beraber salonda duru· rus kaydına geçirildi. Ve ü.bidede ya 
sordum: yordu. Bu sırada sokaktan geçen zıh duran ismi kazındı, ve belediye 

- A amcamın oğlu... bir adam. bastonla. pencerenin ca· reisi J ohn'l karı,<15ınd& dipdiri sö· 
Dedi, lnandrm. mına \-Urdu. Kadın merakla. pencc- rUnce dondu kaldı. 
Bir akşam Ustu uzun &hTI bir he- reyi açtı, yabancı heyecanını sak· vatan uğrunda. her !cduklirlığa 

t'i!lc Divanyolundan geçmiş. Sor· lama_ğa $alışarak sordu: katlanan vatanperver cıuıuslar için, 
dum: - Madam Lcwlngton yine bura- bir anne lstira'bının bir aile mate-

- Aman mUnıısebelslzln biri, J>C· da mı otunıyor? minin ne ehemmiyeti var? John 
şlme takılmış... Yabancı, 1914 de kUçUk bir kız bahtiyar sayılır, altı sene sonra dö· 

Dedi, inandım. ı bıraktığı hemşiresini tanıymnamış, nebilmiştir. Fakat yalandan ölümle· 
PlAjda tepelerde esmer bir adam· onun evlenecek çağa gelmiş nişanlı ri mın edilip de sonunda hiç dönml· 

la konuşurken rastladım: bir hanım kız olacağını dUşOneme· yenler de vardır. 
- Yol soruyoru~. . mlştl. Zavallı hemşire yabancının bu Diğer meraklı bir vaka. da kuman. 
Dedi, inandım. l: ıne ınandım... sorgusllo llrktU, korlrndan tilylerl dan Cummlng'ln başından geçen 
Hayır inanmadım. Fa.kat bclll et- Urperdl. Altı sencdenberi ölUmUne maceradır. Harp başladığı 1.aman 

memeğo çalıştım. Birçok :,·abancılnr ağladığı ko.rdP.şlni karşısında görUn· cummlns denlz yUzbn.şısı idi. lngl· 
ve bu kan ... Bu sukut değil, sukut· ce kim olsa. Urker, korkardı. ıız donanması, denizde çolt Ustiin ol 
tan başka bir şeydi artık ... 

Kız nişanlısının kucağına ntıldr, duğundan ba.zı gemiler Uslerindo de· 
Baba o gece evde başıma ~-umrukln ~ 

d ı t U d b idi 
.. 

1 
sonra birdenbire sıyrıldı ve bağıra· mirli knımışlardı. Cumm!ng'in bu· 

vuı· u. ş e o g n en er r goz e• 1 
rlm Sakatlandı. Ben de Ona. \'Urabl.• rak: Yukarı katta. bulunan annesi- lunduğu kru,•azör de denize açı ma· 

Tam bir sene Cummlng bu vazı· 
fede kaldı ve çok yararlık gösterdi. 
Fakat kırtasiye ve bilro işlerlle ba· 
~ hoş olmryan Cummlng hariçte 
vnzi!c almak istedi. Dileği bu sefer 
de kabul edildi; aldığı vazüe Roman 
yaya gitmek, orada Almanların fa
aliyetlerini kontrol etmek, Roman· 
yanın harıbe girmcslnl temin mak· 
sadile itil!! devletleri lehine propa· 
ganda yapmaktı. 

Birrba.şı rUtbcslni almış olan Cum· 
ming, Rusyadan geçerek Romanya· 
ya geldi. Burada da bUyUk işler gör
dü. Bilhassa Almanların Alman se· 
fareti ma.hzenlerinde 250 sandık in· 
filfı.k . maddesi gi'Zledllderlnl, ayrıca 

V ı r u s . r U a m ve ş i r 1 
pençe mikroplarını havi 600 bon 'bon 
bulunduğunu keşfetti. Bu keşfinden 
o zamanki Romanya Hariciye Na
zırı MUs:,11 Parumbaru'yu, BUkreş

tckl Amerikan sefirini haberdar et· 
ti. Bunların kullanma usullerini de 
öğreten bir rapor hazırladı ve bu 
raporu gizlice İngiliz hUkO.meUnc 
gönderdi. Bıındıın llOllra, zaten itilaf 
devletlerine meyletmiş olan Roman· 
ya harbe girmekte artık tereddUt 
etmedi. Binbaşı Cummlng Rumen 
ordularile beraber harbe iştirak et
tikten sonra bir daha görUnmed!, l~i 
kayboldu. Aradan aylar \'C seneler 

llrdim. Ve bir yumrukta onu ccda.· nln odasına koştu: nııştı. Fakat ıı.t~ll seciyeye sahip ge<;ti. Bu mUddet zarfında onun hak. 
dma. ka..-u,.tururdum Fakat benim - Anne, John geldi, dirilmiş, bl· olan Cumming. asude geçen hayatın .. & k k"bll 

T • • kında hıç bir lj'ey 0 0 renme .. 
de yerhn zindan olacaktı. ve Alem\ zı soruyor. dan usandı, .15 • Ağustos 191 l de olmadr. Akraba.lan, dostları artık 
bnna lanet okuyacaktı .• İşin iç yU· Annesinin cevabı pek kısa oldu: amirallığa bır lııtida vererek Enteli· ı ndan Umldi kes

cens Servis tcşkili'ltmdn bir vazife onun hayatta olduğu 
zUntl bilmediği için. - za,:allı yavrum, sen çıldırmış- 1 mişlcrdl· öldllğünU zannedıyor\ardı. 

s.ıba En.,.ln dUn akşam ne oldu sm ' verilmesini dltcdl. • • ., ' · I<~akat. 19 • :Mart • 1922 de lAndra-
blllr miııln, ne dedi bana blllr ml· İstidası ko.bul edUdl ve e phcde 
sin? Hayır anne, gözUmlc gördüm. kendisine mahrem va'zlfcler \'erildi. da verilen bir gala merasiminde tek 

John'dur. 
ııhJAkında. konuşmasında. inanılmı- - Para, banı1 hiç olmazsa beş 
yncak şekilde acı değişiklikler ol· yUz Ura kadar bir şey ver de tstan- - Kendincı gel kızrm, !enn bir ril· 

Bir mUddt't garp ccphesfndc ll'ran· rar orta.ya. ı;ıktr. Herkes hayrete 
sızlarla lngllızler arasında irtibatı dUşmüştU; aylardan \'e ı;enelcrden• 

temin vazlfesllc meşgul oldu. 60 bey ben devam eden saybubetinin ~ebe
gir kuvvetinde motörlc mUcehhez bir . . d 1 "ap olarak cum· 

muştu. Bu sakin çocuk evlendikten bulda. kalal''lm bir iki hafta, sıkılı· ya gormUşsUn. 
sonra ufak bir sesi gök görUltllsU yorum. Bu sırada John eve girdi ve mCınl 
yapar, bir kıvılermdan yangınlar - Beş param yok. Cevabını \'er· olmak lstlyen nişanlı genci iterek an 
çıkarır, bir damla. sudan tufanlar dim. Yoktu zaten... nesinin odasına yUrüdii. İçeri girdiği 
meydana getirir bir kıyamet olmuş- - Kart herif, yok ol diye haykır· zaman, annesi ve hemşiresi heyecan 
tu. Ev\'clee ayda yılda bir iki ka· dr. ' dan ve korkudan buz kesilmişlerdi. 
deh rakı içtiği olurdıı. Fakat şimdi Kan başıma sıçradı. Yaralı bir Neden sonra. Madam Lewington Oğ· 
rakı kUplerlnln dibinden a:,.Tıldığı ıı.tmaca gibi ntılmak ıstedlın UslU· lu olduğunu ıınladı ve göz yaşlarını 
saat yok gibiydi. ne .. Karşıma seçti, çirkin bir kah- tutamıyarak bağırdı: 

- Otur, beba Engin! kaha ile: - Oh. John, avdet haberini niçin 
Baba Engin 'bütün sinirlerinin vur - Ne o? Ne yapacaksın? bana yazmadın? 

duğunu duydu. Ecel kadar lcor'Jcunç. mezar kadar Zavallı anno oğlunu bağrına ba· 
- Ne var evlAt. kaygıbsın yine? soğuk, zindan kadar siyah bir bal sarkcn bayıldı, kızı hıçkırıklar için
Tufan birbiri UstUne iki kadeh aldı her taraf gözlerimde. Başım de ayaklan dıbine yıkıldı. Ancak er-

rakı içti: döndU. Beynim altUst oldu. Hııykır· tesi gilnU kendilerine gclcbildllcr ve 
- Haydi baba, ir;; benim için sen dım: ölümden sağ ve salım avdet eden 

de... - Alçak! genç bahriyeliye bu mucizenin se
Baba Engin kadehi boşalttı. Tu· 

Can kanlı gözlerini Enı;inln gözleri· 
ne birer hançor {:'lbi sapladı. Vahşi 
bir sesle dedi ki: \ 

- Baba Ensin. ne oldu ibu Tufa

na? 
Ellnl göğsUnc vurdu: 
- Ah ne kadar temiz. ne kadar 

• berrak bir yUrek vardı burada? Ne 
oldu? Bir paçavra ı;ıimdi? 

İki )'Ulll~nu masaya dayadı 

devam etti: 
- Bu karı! Bu kan! 
Tekrar sağ elini kaldırdı, şıddeUe 

indirdi masaya. Kadebin biri yere 
yuvarlandı, kınldı. Bir kadeh daha. 
fı;U: 

- Bu karı, e..-Iendiklen bir n.y 
sonra hayatı bana kapkara etti. Zin 
dandayıro o vak~U:cn beri ... Jkl yıl
dır Zlncirliyirn... Fakat kırdım ar
tık baba o zincirleri ... 

Ve arkadan acı bir ka.hkaha attı. 
Bir baykuş gibi_. 

- İskarpin, manto, şa.pkn. ruj, 
çorap, t'ldiven, bluz, para, otomobil, 
rIAj, Ada, Yalova, Bursa ... Diye baş 
tadı. Gıtt.ikçe gemi azıya aldL Vacl· 
denin dört mantosu var. Dilberin do
kuz iskarpini var_ Bugtln çay gil· 
nU para, ya.nn kabul gilntl para! 
öbür gUn ziyaret güntlm para, oto
mobll ... 

- Alçak sensin. Para, para! 
- Alçak karı, elverir dedim. kes 

sesini. Paramı çaldın, saadetimi çal· 
dm, istikbalimi çaldm ... 

Bıllr mlsln, nı.ısıl tamamladı ve 

nasıl mukabele etti bunn, yeı:ıilli ma
vili gözkrlni c-özlcrimin içine bıçak 
gibi sanlrynrak yUrck tırmalayıcı 

bir l.Btihza ne: 
- Namusunu <la çaldım! 
Bilmiyorum ne ynptığrmı artık 

bundan tmnra ... Sarı saçlarından ya
kaladım, çektim, bu zehirli tel yı· 

ğmnu. Sonra ayaklarımın altına. al· 
dım bu mahlO.ku ... Ve onu ... Bir kô· 
pek gibi boğazladım. 

Baba Engin yerinden fırladı. 
Meyhaneci Leonun dizlerinin bağı 

çöztllmllştll. ç.ökUverdl. kirli malta 
taşlarının fistUne. 

Ba<ba Engin bir iki ndnn seri ÇC· 

kildi. Sort:ıu: 

- Sonra." 
- Sonra hoğazladnn bu karıyı. 

Kafasını kopardım. Beynini oydum. 
Çekmecemde. eebımde, kasamda ne 
kadar para varsa. hepsini bu kata
nm içine tıktım, doldurdum. Paraya 
doymıyan bu nankör kafa doysun 
paraya. artık.-

beplerini sormağn başladılar. Fakat 
John onların biltlin israrlaı;ma sU
kO.Ua. cevap vcrdL Ve sonunda an· 
cak bu kadar söyl!ycblldl: 

- Bana bir şey sormayınız, bey
huı;ie.dir. Altı seneyi nerede ve nasıl 
yaşadığımı söylemckllğim imkan
sızdır. Bunun için cvvelco yemin et
tim. Zaten yeminimi tuttuğum için 
cammı kurtarabildim. Rica ederim, 
sUkO.tuma h\irmet ediniz. Sıze bed· 
ba.ht olmadığını bılmcniz kAfidlr. 

John, hahlc lstırnp ve sefalet çek
mişe benzemiyordu. 1914 de basit 
bir bahriyeli olarak gitmişti. Şimdi 

bını sor ıı ar; co. 
otomobılden inmiyor, yorulmadan lkt r tt' 

lnl.n"' ,unları söylemekle ı a e ı: cepheden cepheye yntlşlyor<lu. Bir 0 • • 

sabah yine erkenden hareket. cttı. ı - Amiral Cumming'e denız yüz. 

Bu sefer, gt•nç zabit namzedi olan başısının inanılmaz macerasını sor· 
oğlunu dıı. beraber götlhilyordu; o· mayınız. sırrımı söyliyemem. 
tomoblll. kendisi sllrUyordu. F'akat İljtc hiç kimse no John'un ve ne 
yolda bırdenbirc hlr mermi lle dev· 'i hakıkt sırlarını as· 
rllmiş bir ağaç gö\•desilc karşılaştı. de Cummlng n 
Çarpmamak için sUratle dlrckslyo- la bllemedl. Onların bu sırlan mu· 
nu sağa çevirdi ve otomobil kapak· ha.faza edemiyeceklerine inanılsaydı, 
landı. İlcisi de otomobilin altında ka- belki de memleketlerine sağ döne· 
larak bayıldılar. Bir saat sonra Cum 
rning kendine geldi; oğlu inliyor, im 
dat istiyordu. Fakat zavallı baba oğ'
lunun ölUm halinde olduğunu anla· 
dt, kurtarmak için uğraştı. Sağ eli 
parçalanan kısımlar arasına. sıkış

mıştı; bir tUrlU çekip çıkaramıyor
du. Onun gittikçe zayıflayan inleyi· 
şine dayanamadı. O zaman cebin· 
den çakısını çıkardı ve elini kurtar
mak için iki parmağını kı::stı. üze· 
rinde k,flan p3rçaları iterek kalktı, 
oğlunun yanına geldi. Fakat ikl par 
ma~nı kesmesi boşa gitti. O~lıı o 
anda. can vermişti. Bu facia karşı· 
sında bedbaht baba derin bir ıstırap 
la oğlunun ruhsuz cesedi Uzerine 
yıkıldı kaldı. 

Birkaç saat sonra bir Fransız ke· 

mezlerdi. 

Bir Deli, Karısını ve Oğlunu 
Balta ile Yaraladı 

İmür (Vatan) - Ba.>,ndır 
kazasının Kudret köyü halkından 
Mehmet oğlu Osman Konur. an· 
ıırzın çıldırmış, eline geçirdiği ~ir 
balta ile ev halkına hüçum eUm1!1· 
tir. Karısı 40 ya~loarın<la Kamile 
jle 19 yaşındaki oğlu Kamili muh
telif yerlerinden ağrr suretıtc ya
ralamıştır. ÇıJ.gm adam gü~ h.al 
ile tutularak adliyeye verılmış, 
yaralılar da hastahaneye gönde
rilm~tir. 

Bu akşam SUMER Sinemasında. 
Rus muııiklsi ile baletleri sUrcr filmi olan ve 

(Şarkı KraliçMl) (Dans Kraliçesi) 

ZARAH LEANDER no MARIKA RO:<K 
tcırafındrın fcvkalA.de bir tarzda. yaralılnn 

Unutulmaz Bir 
Balo Gecesi 

Şaheserinin ilk iraesi .şerefine BÜYÜK MUSİKİ GALASI 
En blly{lk RUS Musikisi dahisinin qkları... E6erleri ve hayatı .. 
Bu akşam içtn kıCa. kalmamıştır. Mahdut kalan koltukların ev

velden aklrrılması rica. o1unur 

Yerinden kalktl sırurıı 81.nlrll hay. 
kırdı: 

- Para. baba Engin pa.ral Para! 
Tekrar oturdu. Tekrar I~ bir 

kadeh: 

Tufan knnüdadı. Masanın Ustlln· 
deki pakete sanlı gazeteleri titreyen 
encrilc parçaladı. Sonra. ayağa kalk 
tı, bir tekme wrdu masaya. 

Bir bil.\', sarı dalı:-alı saçlarla. çer
çevelenmiş kanlara, çamurlar bulan 
maş bir kadın ~ı yere yuvarlandı. 
Ve kanlara ·bulanmış demet demet 
banknotlar meyhanenin kirli mal· 
t:alarmcı dltıldı. 

BU AKŞAM saat 9 4a ip EK Sinemasında 
- Neden bu kadının cehlnde bir 

tkl yUz lıra buhınmasm? Yazık de.
ğıl mı ooa? Ha.. ha, ha.! Hayriyele
rin yalısuıda her gece pokere üç 
beş yU:z Ura. btrak".uı ar kadaşJann ın 
yanında neden mahcup kalsın bu ka 
rı ': J{aybettun kendimi. İki yıldır. 
Ne Boğazın mavi sUıleri, ne göğlln 
lı-ytak bulutları. ne sabah ı;-Urıcşlc· 
rındcn dökülen 8.U.m teller, ne bu· 
luUara •ıı.planan kekıkU dağlar ne 
'IU yeşil denizin ruba ok;şıya.n dalca· 

Meyhaneci Lcon donmuş bir halde 
taş'lann ilstündc. .. Baba Ens"in soka· 
ğa fırladL Çamurlar içinde ve karan 
lıklar arasında kaçmağa çalP,ıyor. 

Tufanın acı ve boğuk sMlcrı yağ

mur damlalannı ve rUzgı\r lnUtile· 
rıni yırtıyor, bir baykuşuıı kalbi \'e 
Jcula~ı yırtan. tırmalryan korkunç, 
ürpertici kahkahaları gibi. . 

Sema SADRI 

Sizi 2 saat eğlendirecek, gUldürocck, merak vo heyecanla s:ırac ak nefis bir film 

Karanlık Kuyu 
(Kocam Poltı Baflyeıı) 

Bal} Rollerde: ROBERT MOZ:..'TGOl\IERY • RO~ALINDE RUSSEL Aynca: F'OX dUnya havadisleri 
Bugün saat 1,45 • 4 \'e 6,15 seanslarında. son defa olarak 

NAMUS BORCU: Türkçe Teknikolor 

( Haftadan Haftaya ) 

Zincirli Makara 
1 Yazan: A B P AP 1 

M uhteldrler, işlerini yürüt- man kaç:rna'krtan ko\·alarnt•ğıı 
. bl 

fırsat bulamamı~lardıl Ş.mdı 
le Yunan ordusu, muntazanı bu 
surette çekilirken. bazı bazı ge 
ri dönüp. ltalyan!arı ürkütınıır 
tür! , 

Tarihın tekerrürden ibaret?: 
duğunu evve~ki ltalyan mıığ ~ 
biyeli kadar bugünkü, sözde 
talyan gııltbıyeti de ispat ctrııe 
ğe kafidir! 

mek için umulmadık ça
relere baş vuruyorlar. Bunlar· 
dan biri de zincirleme ticaret· 
tir. Bfri diğerinden mal alıyor, 
o da ötekine deVıediyıor. Bu 
devir, nihayet Con Ahmet Be
yin devrialcm makinesi gibi 
kuvvetini bizzat kendisinden d· 

!arak • ne sihirdir ne keramet • 
malın fıyatını iki üç. misline çı· 
karıyor. 

Geçen hafta htanbulda böy· 
le zincirleme makara ticareti ya • 
pan birkaç Mi~on yakalanmıl! 
ve Adliyeye verilmiştir. Bunu 
i~iten bir arkadaş: 

istila Grafiği 

- bte dedi, zincirli makaıra 
buna derler? 

Relda:n gibi olmasın ama, 
malumdur ki makaratar da cZin 
cirlisi~ makbuldür. lhtıkar da 
ondan mevzu almış olacak? 

Tefrikalar Tefrikası 

Zincirleme ticaret, zıncİr· 
li makara derken aklıma. 

biıdenoıre şu meşhur Suttan A· 
ziz meselesı geldı; 

Evet Sultan Aziz intihar mı 
eUi, katil mi edildi? Hakikaten 
merak edilecek bir şeyi Bir mu· 
harrir bunu vakti!e 200 mü, 
300 mü tefrika halin.de neşret· 

mi~ti. Tefrika tuttu. Bunun üze
rine ba~Ka bir muharru derhal 
ba,ka hır tefrikaya ba§ladı: 

- Suitan Aziz katledilmiş. 

tiri 
Bu yeni tefrika, eski tefrika· 

nın unc1rıedni birbirıne bağıı. 

yordul ... 
~imdi bir ba~ka gazete ba~ka 

bir tefrik.aya. başıadı: 
Sultan Aziz nasıl öldürüldü). 
Zincirin halkaları devam et

mekte ve elden ele geçmektedir. 

Bana kalına Sultan Azız asıl 
bu tefrikalarla ötdürüımü§tür. 

Fakat eğer öldürülmemi~ olııay
d ı bile, bu tefrrkalan gördükçe 
intihar ederdi! 

Binaenaıeyh yıne -hareket 

nok.tamu;a gelebiürız: Suttan 
Aziz hem katıecfümiş hem de İn· 
tihar etmi!'tir. Tefrıkalar tefrika. 
sı bunu ispat el~nektedir. 

Kesik Kol 

ı stan'hulun me~ur bir ke. 
.,ıA. oaş hr~ayesı vardır. 

İyi hatırıamıyorum, vak:tııe Js· 
tenbulda bır yerde bir kesik baş 

buıunmu~ ve günlerce bu başın 
gövdcsı aramnrştıl 

~imdı de kesık kol ve kesik 
bacaklar bulunmu,tur. Bunun 

da başı aranmaktadır. Her hal
de bu kesık kol ve bacaktarın 

sahıbi bundan senelerce evveı· 
ki kesik ba§ın sahıbi değıldir. 

l<..ealk bır kol ve bacak i1' 
zcr.İn<ie durmak bızirn 1.§lmız de. 
ğıldir. Çünku ne zabtta meınu· 

ru ne adliyeci. ne de doktoruz:. 
Fuat xeaık kol acaba b~in· 

ci kol oımasın? Çünkü beşınci 
kotu içınuzde yaıtatmaına~a ah. 
tetmişızdir l. 

Tarihin Tekerrürü 

Yunanlılara karşı harp e· 
den ltalyanlar, &<>n gün· 

lerde deh~etli bir hamaset gös
tenmeğe baıı-1aclılar. Altı aydır 
ka9tıklan Arnavutluk toprakla. 
rında. tekrar ilerlemeğe ba§la· 
dılar. ltal:Yada çıkarılan emri 
yevmilere göre «'lati:h bu kahra. 
manlık ve hamaset demnını 
altın harflerle yazacakmı~I> 

Fakat İbalyanlar acaba altı 
aydır neredelerdi? T arm o za· 
man altın harfleri bııaikmıo da 
neden teneke harfleri tercih 
etmi~1H 

İşin doğrusu İtalyanlar o l4· 
o 

Mensuc.a~· ve iplik Satııla-

I• ıstilanın da kendisine 
mahsus bir grafıği ,,.ardır· 

İngilizlerin tesbit ettiklerine S0
' 

ıe, Almanlar Yunanistanda şaf~ 
tan garba doğru 1 1 kılonıelfr. 
ilerlerken, İtalyanlar, garP111; 
şarka doğru ancak 1 kilornctr 
ilerliyebi.m ·~!er 1 

Bunun sebebini araştırı>...,., 
du'k da bir arkadaş dedi ki: k~ 

- Ama İtalyanların ha~' 
var. O nlar, Almanlardan da 
c;ıok hakiki « T epedelen» in ne 

rede olduğunu biliyorlar. s0
;, 

ra onlar Smolika dağlarının 
ne demek olduğunu biliyor\ııl· 
Ve ilave etti: 

- lta]yan • Yunan harbi b•~ 
ef ladığı zaman ltaly.mların rıı 
1
. 
ı· 

hur Julia dağ fırkası bu Sın° 
ka dağlarıntla hayli hırpal~~ 
mı:;ı, aonra şimale kaçmış. 016

1 
da da hırpalanmış ve hırpalııt 

r ' hırpalana .-J uliu nın 4:ju 1' d:ı 
bitmi~ ve lta}yanların ağzın~' 
yalnız cal> nidası kalmış<tırl d~' 
kat buna ra~.nen ltalyan of t 

·r,1. 
lan ıbaı: kumandanlığı bu rı 

11 
lan anlatırken, Julia fırkasın\. 
b .. h .. ·~ .. biıdıt 

ıı assa temayuz et:tıgını · t' 

)'._ordu 1 Peki ricat ederken ~•· 
hassa temayüz eden bir fır ı 
ilerlerken ne olurll Tabii arslall~ 
Onun için son neşredilen ltab·ı 
emri yevmilerinddd yüksek e-

d .. k ı~ ~ır· ayı mazur gorrne azı 
1 

Ne yapsınlar onlar da el Y~ 
damı ile idaıeı maslahat edı> 
larl 

Pulun Altı 
1'1e~· 

A lmanyada bulunan . b·' 
met AKsı ısmmae.kı şf' 

zat, bir dostuna mc~tup .r ~ı· 
mış. Bu mektupta diyesi iill-f l'~ 
Almanyada her şey boldur· d' 
· · 1 b·ı· · · Gı ıstersenız a a ı ırsınız. _ 

maddeleri, giyecek, içecek 
111

1' 

ğazalardan taşıyor. Herkel 
tediğini istedığı kadar ıılı) 01 

İmza: Mehmet Aksı!.. • 
Yani okuyan yazandı:ın ~-

1'4'' gerek ... A:Ksı soy admıı. ba ıl 
nız hakiki vazıyeti anıarsın~ef 

Bu küçük trkra bana t:tıı ;.;il 

tandan bir itatyanın bır dOııttl' 
na yazdığı me,tul:.u hıııtır\,. 
Bu me'kıtupta şu cumıeıer 
mış: ~ol 

cHa:be§İstan bir cenrı.:ll t" 
sütü bııe buıunuyor. buradA' ıııı.1 
halımız n:ükcm..-ncl 1 l;.ğıe•ı4'.~tıl'ı 
yerinde. Ha·ı!k bize ç.~ ~dil 
ediyor. HaLet1istan<la !bul 
ğum için bahtıyarıtn··· "f.cr 

« ••. Sana bu mektubun u tflf 
ne mah-sus bıııkaç pul y•P 10,r 
oım. Bilirim pul merakın .,,. O~ 
Bunlaı yeru çıkan puüardır·ıeıı' 
katli ıkakiır yakında kı)ıınet 
cekb 11ııı 

Dost'U pulları hakikat.et' ~· 
marnla kaldırımış ve attıf ~t c 
yet ince bir yazı ile yazı fil 
lan §U cümleleıi okumuş: ehe~· 

«- . Habeşislan b.ir c l'l'ii'' 
nem! Ölüyoruz. Tehlike 
hişi Haklkını h elal eli> 

0 
s' 

Şimdi düşünüyoturn da 
11 

~ r 
man Habeşiııtanı ıstı la 1~,b'' 1 
orduya mensup olan bu h'~ıi' 
şimdi, Ha'b~an tekrar aıdıl 
sah.ıhine iade edilirken. ~ııll' 
mektuptııı. ne ya:Lar. ~re pU . ~ 
tına da ne kayneaor? ~ 

- ~ 

lstanbulu T erkedece~ 
rında Fiyatlar Faturalarda Olanların Nakilleri r 

Gösterilecek İstanbulu kendi arzularfl~iı' 
Yerli. ve ecnebi her nevi men· kedecck ola.nlardan. ~k .pa p.YıO 

aucat ile makara iplikleri ve di· nakil nazuhkları biı:,m.ıfUI'· ~ıet 
ğer nevi iplik sah~larıuda, fahri· birinde kend-ilerj naklecl-ile.c~ ~e 
ka ve i'rrıll'larh3nclerfo bunların dir. Bunlardan listeye gırh,ıJ' 

d .. , 
nam ve hesabına satış yıapan top. meşru mazeret.ı olınll ıg ci'"'' 
tancı ve yarım topt.ancılaun, ve· gitmek istemiyen-lerin file ,J•o 
recekleri faturalarda perakencle sevke tabi . tutu}~al~rı :,U ı>" 
azami satı~ fiyatlarını gösterme• r.vvd de bırdıraicunız g ıe'elJ 
!eri lüzumu lstanbul Ticaret ve görülmektedir. Yalnız. ~~ıJ'' 
Sanayi Odası meclisi tarafında.n olan.lar d.iğe; pa~tıl~rle s5,,,J-. 
kararlaştınlnnştır. Bu karar hıln· leeexlcrd.r Karadeniz ve: ~ 
fına hareket edenler Odalor ka· ı mı:~"\ yapılacıık ikinci.~•"'' 
nununun S inci maddesine i3'tina. bugü'llerde iian edihndt 
d~n cezalandınlacak!ır. le muhtemeldir. 
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S .. ErnekU jandarma binbaşuıı 

lu :MU!lt Aziz Samih 1ıterin nişan 
raslmesl dUn Anknrada Gar lokan
tasında her iki ııilenin yakın dostla
rı ve gUzide da\'ellllerl arasında ya
pılmıştır. 

Çörçil 'i 
Din~erken 

(B"f' ı incide) X/X lngilizler 
Balkanlarda Niçin 
Muvaffak Olamadı? 

imparator 
Haile Se!asiye 

5 

Hır itaiyan IÇörçi in Nutku 
Mecmuasına Göre ule~"tlUı.n Hu1"5it Sertbakan öl

rn~ş,l Eyüpte ail~ kabristanına gö
rnu tnÜ§tür. 

t "!ı Nişli Bay Hacı .A'kif hafid· 
~rı;:!en ve tuhafiye tacirlerinden 
da ut Nedim Ni§eri tedavi 
~ tl~ek üzere bulunduğu Bursa· 
~ <>hnüı. Ççk.irge kabristanına 

ioznüt"hiiftür. 

İki genci tebrik eder, kendilerine 
engin saadetler dilerlz. 

AÇIK MUHABERE: 

Polatlıda: Jandarma levaLım 

anbarı müdürü kerimesi Bayan 
Perihana: Kim kiminle evlenmeli 
müsabakasına iştirak için gönder· 
diğiniz l~enin zarfı içinde, ku· 
ponlar çı'kmamıftır. Süratle gön
derilmesi lazımdır. 

ihtiyarlar, bu kadınlar, bu ço· 
cuklar, bu sakatlar ve hastalar 
bu alemin bütün maddi alaka 
ve hesaplarından sıyrılmıştır. 
Başka bir aleme mahsus ima
m., metanete, fedakarlık ruhu
na yükselmiştir. Bunlara ve 
lngilterenin deniz muvasalası
nı devam ettirmek için karşıla
rındaki tehlikeleri bile bile her 
gün denizlere açılan gemicilere 
kar:şı Çörçil, büyük bir meımli
yet duyuyor, hepsinin itimat ve 
sevgisini 1lğır bir yük gibi sır
tında hissediyor. 

Londra, 28 (A.A.) - Londra 
gazeteleri, Yunan ve İngiliz kıta. 
!arının yiğ;tliklerine işaret ettik· 
ten sonra lngilizlerin karada uğ· 
radıkla:rı muvaffakıyeteizHğin se
beplerini araştırıyorlar. 

ADİSABABA'Y A GiTMEK TÜRK • SOVYET DEKLARAS. 

ÜZERE HAZIRLIKLARINI YONU, TÜRKİYE'Yİ HARBE Vnşin~ton, 26 {A.A.) _ B. 
İKMAL ETMEK ÜZEREDİR TEŞCi EDEN BİR ESERMJş Cburc:!hill'in nuttku, Amerikan 

Amerika, Kanadada 
Btraktığı Tesir 

Adlsababa, ::ıs (A.A.) - Reuter Bernc, 2S (A.A.) Oggl adında· milleti üzerinde kanaat verici '\'e 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor: ki İtalyan mecmuası beynelmUel si- teşci edici bir tesir y<ıpmı:tır. in· 

«Bir t:ıra!tan imparatorluk kuv- yası vaziyeti ve bilhassa Birleşik A· giliz başvekilı hakikati gizleme· 
vetıeri son düşman mukavemet mer. mcrlka dc\·Jetıcrl ile Sovyetler Bir1i· mesile tanınd~ı için sözleri, her 
kezlerin! muhasara ederken diğer ğlnln hattı hareketlerini tahlil etmek zaman hedefe vaıı.ırnktadır, Al· 
tara!tan imparator Halle Sellislye- maksadlle neşrettiği bir makalede, manlann Libyada lngilizleri he· 
nln payitahtına avdeti hazırlıkları Sovyet Rusyanın Almanya ile hem· zımete uğrattığı hakkında itiraf 
ikmal edilmek Uzeredir. Evlerin bir hudut olan mıntakalardn bir takım kadar, Mısır'dakı askeri vaziyet 
çoğu şimdiden Habeş bayraklarlle tedbirler almakla beraber şimdilik hakkında verdiği temınat da İ) i 
donatılmıştır. Habeş cenglı.verlcrine harbe sUrtıklenmek istemediğini. fa· .kar ılanmıştır. Nıhayet, hava ve 
mensup kuvvetler şimdi Adisababn kat takip ettiği siyasete bakılacak deniz kuvvetlerinin arttığı ve va. 
tayyaro meydanına hll.kim olan ka· olursa gayesinin yeni ihtllAflar çı· ziyetin geçen yazdaki kadar na· 
leyi kontrolleri altına almış hulunu- karmaktan başka bir şey olmadığı· zik olmadığı hakıkmda yaptııı 
yorlar. nın anlaşılmakta bulunduğunu teba· beyanat Amerikalıları tatmin et· 

~LANANLAR: 
Sundan Times diyor ki: 

y Eski generallerden rahmetli 
aij Usııf torunu Hasene Belen ile 
E: ~a.rj iist teğmenlerinden Şefik 

r ener ni~anlanmışlnııdır. 

* İzmitte Bay Nihat Şerefliye: 
it Adres değişikliğinin çekindiğinİ.z "lttare ntcbusu merhum general Mu- "h 

., 1 grbi bir netice tevlid etmesi ı ~ı-'1...1 n AkytızUn hafldesl ve Başve- d kd 
"ll. et 1ıf mati yoktur. Kazan ığınız ta ır. 
~ atbuat Umum MUdürlüğü de hediyenizi aldırınsınız. 
>..:ak Ve MuamelA.t MUdUrU Bedri 
l\k Yüzun kızı Bayıın T U r k A n Kadıköyünde Fikir tepesinde 
tti Yllzıe lnhısarlnr Umum MUdUrlil- Bayan Necla Nursaçan·a: Eksik 
c lllUfctli'I muavinlerinden Erzin- kuponlarınızı .idarehnnemizden 
an Inebusu AZlz Samih lttcrin oğ- afdırtabilirsiniz. 

~~1!!!!!!!!9!!!m!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!l'I! 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Bütçesi Millet Meclisinde 

Fakat buna rağmen onlara 
hiçbir teselli sözü söylemiyor, 
hiçbir tevile sapmıyor, elemleri. 
nin sonu yakla§tığı hakkında 
hiçbir vaatte bulunmuyor. Ak
sine olarak bütün yaralan de
şiyor: Balkan hezimeti, Libya 
hezimeti, Akdeniz hakimiyeti 
için korkunç bir mücadeleyi 
kar§ılamak zarureti, Garbi Ak. 
denizde yeni cepheler hazırlan
ması, istila te~ebbüsU ihtimali, 
Atlantik muharcbc~inc ait kap-

Başlıca sebep, müttefik han 
kuvvetlerinin kifaye,tsizliğidir. Bu 
kifayete.izlık Yunaniatanda oldu· 
ğu kadar bariz bir şekilde devam 
ettiği müddetçe hasmı ezmek ba. 
his mevzuu olamaz. 

Niçin muvaffak olamadık~ 
Muvaffak olamamakhğımazın se. 
hebi Yugoelavyanın yıkılması ve 
Alman tank ve piyadesinin adet· 
çe Üstünlüğü değildir. Bunlar da 
terazinin bir gözünü Almanya 
lehine meylettiren amiller arasın· 
dadır. Fı&at yalnız başına bu 
amiller 1eraziyi Almanya lehine 
meylet\iremezlerdi. Muvaffskı· 
yetııizliğimizin ye.gane izahı şu: 
dur: Müdafaa eden taraf mahallı 
ha\•a üstünlüğünü temin edemez· 
ee, ya~adığımı.c modern ııartlar 
içinde karada hiç-bir cephede tu· 
tunulmak imı:canı yoktur. 

Bu arada cephelerdeki hareklı.l, rUz ettirmektedir. mi~ir. Amerikalılar artık ibiliyor. 
memnuniyet verici bir şekilde de· 'Tclcpress ajansının Romnda.n ver- lar ki mücadeleye iştirak etmişler. 
vam etmektedir. Dessıe·ye giden yo- dfği bu makalenin bazı parç-aları İs· dir ve edecekJerdir ve mücadele 
la hAklm bulunan Komboçıı geçidi· Vfçre gazeteleri tarafından iktibas vahim ve büyüktür. 
nln cenubunda İtalyan kıtalım ile edilmiştir. * 
muharebe eden cenubi Afrika kıta- İtalyan mccmuasu şunlan illl\'e et O ta.wa, 28 (A.A.) B. 
ları Uç kilometre daha ilerlemişler· melttcdir; Churclıill'.ın nutku bütün Kana 
dlr. İngiliz Hariciye Nazın Eden ilo da'da çok büy:ük bir alaka uyan· 

,C b b d D Sovyetler Birliğinin Moskova. BUyük 1 dırrru~tır. Resmi mahfiller nutuk kara bir lev:ha ... 
Çörçil, bir hezimet gü~ünde 

işte böyle konuşabilen adamdır. 
İne-iliz milleti de böyle sözleri o 
vekar ve metanetle dinliyebilen, 

enu u gar i e ebramarcos mın. h '-k d ·· J"- •· - •• 1 
tak d ik. "'4ı- ü idd tli el,.lsi :M:alsky arıısında sık sık YU· aK ın a muta ua yurulrnuyor ar. asın a ı 0 ..... s ren ş e mu- ,. du b k 'I B M ok · 
harebelerden sonra Sudan kuvvetle· ) ku bulan müllı.kaUıı.ra fazla bır e- s_!l. 8.~e · ı . · a enzıe 
rl Motıı. kalesini zaptetmışlcrdlr. A· hemmiyet ııtfctmcsek bile 24 mart· Kıng bugun meclıste harp hak· • 

b b · ıı d Fi h .ft ta Türkiye ile Sovyctıcr Blrltği ara· kmda beyanatta 'hulunacak.tır. dlsa a anın şıma n e c e mm ... - B Ch b·ıı· · k h · -
d tt 1 1 k h ı;ında aktolunan ve Ttirklyeııin bey- · urc ı ın nut. u arbın mu. kasın a ayan ara arşı arp c· ff • 1 · 1 -· h k 
d .,. k • ti · d dti nelmllcl bir ihtilaf halinde So\'yct za erıyet e ne.tice enecegı a • 

Bir Çok Cami Ve Türbelerin 
Tamiri Hakkında Dilekler Ve 

izahlarda Bulunuldu 

böyle sözlerle azmi ve mukave. 
meti kırbaçlanan büyük bir mil 
lettir. 

Mısır tehlikeye ~ü~müştlir, 
İngiltere büyük bir felakete 
doğru gitmeği göz g~re ~abul 
etmiştir. Çünkü en agır rıskler 
karşısında bile yalnız askeri 
hesapla hareket etmiyc razı o
lamamıştır. Ahlaki kıymetlere 

Muharebeyi Alman hava kuv. 
vetleri kazanmıştır. Bidayette Al. 
man hava kuvvetleri, Bulgaris• 
tanda. kafi miktarda hava mey· 
danları bulamadıkları jçin epey 
mücıkülat!a karşılafmışlardır. Fa. 
kat bir ay sabırla çalışank kati 
an ge1ince o kadar fazla tayyare 
uçurabildiler ki, bunlar her yer· 
de kendilerini göstererek müstah
kem mevzileri ve dilğ\ıırdaki top· 
çu mevzilerini berhava, dar vn· 
dilerde tankları, nakliye kollan· 
nı bombardıman ve durmadan 
münakalatı, üsleri. depoları, tay
yare meydanlarını, lirnan{arı ve 
deniz nakliyatını ıbomlbardıman 
etmişlerdir. Dü~man tayyareleri 
bizi ve Yunanlıları bir an bile 
rahat bırakmadılar. 

den ı6er u~e erı e ı:ımanın k d ı ·ı · 1 • b 1 d"W• k 
· ü t ı tft"' i t 1 1 Rıısyanın bltaraflı'"na gUvenebilec~ ın a ngr ız enn ese ıgı anaat motörl vası a arını cuır p e nı ş er b• 1 ·ı · 1 · • • . • 

l 1 d &} · ıtı t · ""ine mütedair bulunan beyannamı:- '\"e nsı ız erın cesaretı :çın hır \'e talynn arı aa ara ı ca c mıye .., ·ıL k - l ı. 
ı l d. B m t k d nln Türkiyeyi harp '-'olunda teşci e- ı nam aynagı o acaNtır. mecbur etm ş er ır. u ın a a a ., 

dllşman takip edilmektedir. den bir eser oldug'unn şUphc yoktur. 

Y unanistanda 
Harekat 

200 Amerika 
Harp Gemisi 

HAVA HARBi 
Londrıı, 28 (A..A.} - İngiliz Ha' a 

NezareUnin tebliği: 
Bomb:ırdıman ııervisine mensup 

tayyareler, Kolonya.nm garbında biz 
fabnkaya ve Kolonya cı\·aı:ıruıa bır ıııı'\llkara, 28 (A.A.) - B. M. Mec

ı._1 bu&'Un ı::lcmsettln GUnaltayın baş 
~nı · taıc 1l'ında tOplanarak Antalya ve 
'derun elektrik müesseselerinin 
la lf( belediyelere devrine, memur-
01~11 ta?ısıı müesseselerinde talebe 
ııu ltıryacaklarına, vU4yet idaresi ka. 
11~12tıun altıncı maddesinin tadiline, 
\'e et memurları aylıklarının te\"hlt 
btı laaduıUne dair kanuna bajh bir 
lltı llıa.raıı cetvelinin RiyasetıcUmhur 
~tal m~urlarına alt kısmının 
11ıı lttirDmcsine alt kanun Jlı.yihala
~ ikıncı mnzakcrclcrinl yaparak 

>.r eytcmıttır. 

4ıt 10C1Jsın Yine buctlnkU toplantısm
~tb fırncf mnzalterelerınf yuparak 
'l'tit Ul cyJedıği kanunlar arasında 
Cla lttye • İsviçre, Tilrkiyc.. • Finlan
trıg lıcaret muahedeleri ıle Türkiye • 
en iltcre ticaret anlaşmasının Uçiln
.\ •'lı lllnc'!desinın tavzihine, Tilrk -
ıı an ticaret anlaşmasına mütedair 

'illa 
~rı rın tasdikine alt kanun ın.yiha-
lıı.rı~e Türkiye ile Bul&"nrlstan, Hol
Clıt • lsviçrc, Bclı;ika nraımıda mev. 
tak tıearet ve tediye anlaşmalarının 
rıh~ tnUddetıcrlnin temdit edılmele 
ııı.;~ aıt kanun l4yihaları da bulun-

ta. idi 
ıt . 

ıııı telis, bundan sonrn Devlet De
~:011ıırı işletme umum mUdUrlU
~ 1940 bütçesinde değişiklikler 
'-llıtı asına alt klll'lun ile Valuflar 
tııı ın rnlldur1UğtlnUn 19U bütçesi-

\' llıUıakereslnc geçmiştir. 
~~kınar umum mUdUrlUğU bUtÇesi 
CQ,l' lltle söz alan hatipler evkaf 1· 

etliııı 
•trı n rnesalslnl ve başardığı e-

erı t 
~. Bkdirlc işaret ederek bazı te-

•rıruı 
~ n trde bulunmuşlardır. Bu ara-
la)a•etık Şevket İnce, ecdat ile ya
~tn ~ ııcsıı araıımda irtibat tesis e
lttb- 1

11 tnüesııesenln müzelerlıı arşiv 
t~- t erı tesis ederek evkafa ait bU
-..ıı ıııu 
lıara '-'Sscsatı, evrak vo vesaiki mu-
~~IJıa hususunda gösterdiği alA.kayı 
tlıı111 e~ıern1.ş "e Türk hayırperverli
ttı- "e Türk siyasi idaresinin bi· 

" 1kasını teşkil eden vakıfna· 

Memlekette 
ı, Zelzele 

~tg,~buı, 28 (A.A.) - Kandilli 
~ nesinden: 

'tııı~ :Y~ saatile 16 yı 2 dakika ·16 
lltıı : teçe merkez UstU lstanbul
t det 12() kilometre mesafede kA.in 

11 bir :ı:e1zcle kaydedılmiştir. 
~lr 
~ '· 28 (A.A.) - DUn burada 
~Uıı16·20 de bir sarsrntı oJmUf ve 
~a dtfleri •de 7,7 de iki zelzele 

ItaYdedılmıştır. Hasar yoktur. 
4 "'111 

'tra tra, 28 (A.A., - Aldığımız 
rı-11, rı.ra nazaran dUn saat 16,2 de 
~a :;1'· 16,5 de Zilede ve 16 da da 

'1:ıl'l da bırer yer sarsıntısı ol· 
'4t;ı"G.tt· Zllcdeki yer sarsıntısı bazı 

ete arda ~atlaklık \'Ukun getirmiş 
llıa ehenırniyctll bir hasqr kaydo· 

ntı~tır. - o 

meler yazılarını ilerde olmyabılccck pay a~rmadan, söz tutmağı 
mütehassıslar yetl.ı;tirllmesı temenni- mukaddes bilmeden İngiltere. 
sinde bulunmuştur. nin, manevi cepheyi tutamıya-

Fcridun Fikri (Bingöl) de bazı cağına, zaferi kazanamıyacağı. 
türbelerle bUyUk camilerde tesadüf na kanidir. Diyor ki: cYunanis-

~!~ırn~k:ş:~:~miı~:c:aş~~~~~~ıtl~~ tan tehlikede idi. Biz yardım et. 
Ziya GeVher Etlll Yeşil caml ve mesek te Yunanlılar tecavUz 

turbeslnin tamiri meselesi Uz!'rindc karşısrnda. duracaklardr. fıö. 

durarak bu tamir işlerinde dikkatli zümüzü tutmamak imkanı yok. 
ve hassas davranılmasını istemiştir. tu. Şimali Af rikada hayret ede. 

Hatiplerin bu beyanatını takiben cck kadar az kuvvetlerle iş gö
kUrsUye gelen Maarif Vekllf Hasan rüyorduk, bu kuvvetleri taksi
A.ii YUcel, Vekft.lctin Yeşil türbenin rne uğraşmak bir tehlike idi. 
tamiri lşlle iki seneye yakın bir za- Buna· rağmen tehlikeyi göze al
şıırct ve_ bu tnrbenln 2:5 sene önce ..dJk ve Balkanlara kuV'Vct gön-
yapıımış olan ta1J11i1nden bah!ıitm19. derdik.> ~ 
Ur. 

Maarlt Vekilini takiben ktırsUye Bu makineleJ;ımi§ harpte, ul-
gelen Osman şevki Uludağ (Konya) vi kıymetleri red ve inkar eden 
Bursadald Yeşil cami ve türbesinin barbar bir alem karşısında; 
tamiri sat'hnları etrafında ıııalQmat mertlik ve kahramanlık sesinin 
vermiş ve bu tamirler esnasında ya- yükseldlğini duymak, çok f e
pılmış olan hataları zlkı·cderek bun- rahlı bir şeydir. 
ıarm ıslahı ile hali aslilerıne irca e- İngilizleri acı bir surette ten-
dilmelerıııi islemişlir. kit etmek mümkündür: Senc-
Abdurrahnıan Naci Demirağ <Sr- lercc evvel niçin gaflet içinde 

vas), Dlvrlk'teki büyllk cnmlin ta- uyudular, Almanların silahlan. 
miri hususunda evkaf idaresinin gös. masma neden seyirci kaldılar, 
terdlği nltıkadan şUkranla bahsettik. bol memba ve vasıtaları saye. 
ten sonra camiln bUYtlk bir dikkatle 
ve ihtimamla tamir edilmesine mu- sinde vakit ve zamanilc yarışa 
kabil medrese kısmının bundan nıah girişerek neden harbi önlemedi. 
rum bırakılmıf olduğunu ve bunun ler? 
medreselerin maarife ait bulunnın- Bunlar haklı suallerdir. Fa
sından ileri geldıtını söylemiş, iş ,,kat gaflet bir defa olmuştur. 
hayatına uymayan bu vaziyetin hal- Senelerdenberi hazırlanan bir 
ledilmcsi temennisinde bulunmuştur. düşmanla harbe tutuştuktan 

Vakıt'lar Umum mUdllr~ Fahri Ki- sonra yeni baştan ordular kur-
per Yeşil Camlln tamirınde yapıl- k 1 h lamak ve 

' ma , ma zerne azır 
mış olan yanlışlıkları tetkik ettire- ki t k b' .. d lur şey 
ceğinl ve hakikaten böyle bir şey bu na e me ır gun e o : . 
ıunduğu takdirde bu hataların tas- d~ğildir. Mısırı~ müdaf aas~ !çın 
hih olunacağını ııöylemlştir. bın zahmetle bır ara;:a geti:ılcn 

Bu izahatı mllteakıp heyeti umu- mahdut kuvveti taksıme ugrat
mlyesi Uzerlndekl müzakere klfi gcs. mak askerlik hesabile hatadır. 
rUlerek maddelere geçilmiş ve ka- Fakat Çörçilin hakkı var: Yu
bul olunmuştur. nanlıların yardımına koşma. 

Meclis, gelecek lçt:imaını çar.şam- mak, lngilterenin dayandığı 
ba gUnü yapacaktır. bütün yüksek ideal ve iddiala-

Milli Şefin 
Resimleri 

Ankara, 28 (A.A.) - Aldığımız 
telgraflar Millf Şef lsmet İnönUnUn 
Kütahya ve Bolu vllAyet CUmhurl· 
yet Halk Partisi ve halkevierlne im· 
zaıarlle hediye etmi~ oldukları fo· 
toğrafilerln merasimle şeret mevki· 
!erine konulmuş olduğunu blldirmck
tedtr. 

Parti Grupunda 

rı yıkacaktı. Kendi varlıklarını 
tehlikeye koyarak iyi niyet gös
termesi ise, göze alman maddi 
risklere mukabil İngilizlere bir 
çok manevi §eyler kazandırmış. 
tır. 

Yunani~tanda cereyan eden 
muharebelere ~hit otan ıbir zat 
geçen; hafta dem~ti ki: c 100 
] lurricane 4ayyaremiz daha ol· 
saydı dü~anı mağlup ederdik.> 
Bu belki bir hakikattir. Şayet 100 
yerine 200 avcı tay;yaresi daha 
gönderebilmiş olsayıdrk belki Yu. 
'ğôslaVy:anın da bir "iuu:nım 'kur., 
tına bilirdik. 

Gazete, havacılık esahasında 
yeni ve muazzam bir gayret aar
fe.dilmesi hususunda ısrar ve har. 
bin anca'k böyle gayretler baha
sına kazanılabileceğine işaret 
ederek Amerjkanın yapttğı yar· 
dımdan • memnuniyetle bahıet. 
~ektedir. 

· İngiliz Kuvvetleri 
(8a~ı ı lndde) * 

«Ad~ababa'nın 200 kilometre 
şimali şarki.sinde bulunan Oessie 
üzerine İngiliz hücumu, 4 ve 5 
nisanda bitirilmş olan Adua ve 
Adisababa harekatının neticesin
de inkiı;af etmiştir. 

c:Dessie.nin sukutundan. sonra 
İtalyanların iki mukavemet mer
kezi kalmıştır. Bunlar da: Tana 
gölünün ::imalinde Gondar ve 
Adisabab;-nın cenubu garbisin· 
de J imma· dtr. Oe"ie' deki İtal
yan kuvvetleri şimdi, ya Fransız 
Somalisi istikametindeki ~arka 
doğru ricate te~ebbüs edecekler
dir. Fakat bu ricat hattı, arka· 
dan kesilmek tehlikesine maruz 
bulunhıalctadır. Ve yahut, bu İta!. 
yan kuvvetleri, Dessie'nin şimali_ 
ne giden yoldan kaçmalarına de
vam edeceklerdir. Fa'kat bu yol
da, Dessie' den 300 kilometre 
mesafede büyük. Ambaalagj tabii 
ka1esi üzerine tazyiklerini icra 
eden ve şimalden ilerliycn İngiliz 
motörlü kuvvetleri tarafından 
tehdit edilmekttedir .. .> 

- Radyo Gazetesi -

* Nairobi, 28 (A.A.) - Şarki 
Afrika imparatorluk kuvvetleri 
umumi karargahının tebliği: 

Dessie 26 nisanda dütrmü§tÜr. 
Kıtalanmız saat 18,30 da §ehre 
girmişlerdir. 

temin edileceğine ve bu felaket. 
lere yol açan diktatörlerin ada
letin pençesine verileceğine da
ir teminat ... 

Ankara, 28 ('Telefonla) 
Yann (but;ün) öğleden sonra 
Büyük Mmet Meclisi Grup içıti· 
maı yapıJ.acaktııı. Bu İçtimada 
Hariciye Vekilimizin beyanatta 
bulunması ve dünya umumi ah· 
\ali karşısında Türkiye'nin takip 
etmekte olduğu siyaseti ve bütün 
devletlerle olan münasebetlerimi 
zi izah ed:ncsi ırnuhtemel'dir. • 
İptidai Maddeler Tenzilat Cetveli 

işte Çörçilin ilk bakışta ka
ranlık bir intıba veren nutku 
bu yolda parıltılarla doludur. 

cnaııı 1 incld~) -
muvaffak olacakları hakkında 
şimdiden bir şey söylemek kabı! 
değildir.~ 

- Radyo Gazetesi -

Kahraman 
Kumandan 

«Ahı nydanLeri, üstün Almaıı 
ve İtalyan kuvvetlerine kar§t koy. 
mu!', Yunan tarihine pek şanlı 
sayJalar ilave elmiş olan Genc.ral 
Papagos, ülldcs ne veri:len vazi· 
feyi ha1tkile başardıktan vcı kah-
raman unvanına bihak~ın liyakat 
k~'bettikten sonra faal vazifesin
den çekilirken takdir etmeliyiz. 
Harp tarihi, General Papagos 
adına şüphesiz şerefli bir yer ve
recek tir ... :ı> 

- Radyo Gazetesi -
Tahliye Baıladı 

Sydney, 26 (AA.) - icra 
komitesi reis muavini ve maliye 
nazu vekili B. Spender bugün be_ 
yanatta bulunarak dcmi§tir ki: 

Yunanistanda bulunan kıtalıı· 
nmızın bazılarının tahliyesine 
ba§lanı:nıştır. Şimdiye kadar ya· 
pılan tahliye harekatı muvaffak 
olmuştur. 

Korfu Aduı İşgal Edildi 
Roma, 28 (AA. )- İtalyan 

oTduları umumi karargahının 32 7 
numaralı tebliğ: 

Ha.va teşekkülleri ve siyah 
gömlekli müfrezeler bu sabah 
Korfu·yu i~al etmişlerdir. Maki. 
neli bir piyade taburu Preveze'yi 
işgal etmiştir. 

Sirenaik' te :ı·obruk cephesinde 
düşman tanklar ve piyade kuv· 
vetleriyle bir !kere daha taarruza 
teşebbüs etmiş ise de zayiatla ge~ 
ri püskürtübnii~tür. 

ftalyan ve Alman pike bom· 
bardıman tayyarelerindcn mürek. 
kep teşckıküfler Tobruk civarmda 
düı;man bataryalarına, makineli 
vesaitine ve kaımplarına taarruz 
etm.iflerdir. 

ŞarJd Afrika·.d.,. dü§llllanın taz. 
yiki ve kıtalarunıZ'ln kahramanca 
mukavemeti devam etmektedir. 
Dess.ie tahliye edilm~ir. 

Alagi anıntakasında düşman 
taarruzları. ta:rdedilmiftiT. 

Denizaltılarımızdan biri Atlan. 
tikte 1 O bin t'Onhı'k bir düşman 
muavin kruvazörünü batırm~ır. 

Cirit Adası E&.nevi Bir Kaledir 
Londra, 28 (A.A.) - Londra ga

zeteleri, Balkanlarda cereyan eden 
harekA.tın son safhaları hakkında go 
len haberlere \'C mütalA.nlara bir 
çok sUtunlar tah.Sis ederek, adetçe 
on defa UstUn bir dUşmann karşı, im 
paratorluk kuvvetlerinin dümdar kı· 
taları tarafından gösterilen şiddetli 

mukavemete işaret etmişlerdir. 

(Başı ı incide) X nSkc.ıi kampa muvaualuyeW h\icuın. 
olurs:ı. olsun hayati mUcııdclenln At- !ar yapmışlardır. 
Jantlkte cereyan eden mücadelede Hollandada işgal altındaki arıız.I 
olduğunu söylediği sırada Amerika· de,Ymiden"de hM"Uzlara ve Dekooy'· 
dan Londrayıı. çok mühim haberler da bir hava meydanına hUcumla.r ya 
geliyordu. Ilu haberlere göre 200 A· pılmıştır. 

merlknn harp gemisi mihvere alt Frnnsada. Bretagne sa.hlllcrı a1:ık· 
gemileri araştırmak tizere dcnlZll'.re lıırında, bir düşman karnkol gemisi· 
açtlmış bulunuyor. Destroyerler, de-

1 
ne bombalar Jsabet etmiftlr. Bu ge

nizaltı avcıları, mayin tarama ge- mi en son defa görWdQ(;U .zaman, 
miler! ve bu yolda deniz tayyareleri,! yanmakta ve kuvvetli surette yana 
lngılteı·eye mal götilren vıı.purlıınn yatmış \'azıyette bulunmakta ıdi. 
mutat olarak tuttukları deniz yolun- Bu lıareld~ttnn tayyarelerimiz.in 
da devriye geziyorlar. Bu gemilere hepsi salimen geri dönmUştUr. 
diğer harp gemileri de iltıhnJt «le· 
eektlr.. Çôr1:illn dediği gibi, bu Ame- İsviçre de Ablokadan Mütee.sir 
rlk n gcmllrrl, harp mıntakası ha· 
riclndeJd .sahada muhariplere alt 
denlzaltılann veya harp gemılcrlnln 
mevcudiyetinden büliın memleltet 
ı;eyrisefainl haberdar edeceklerdir. 

OJmıya BA§ladı 

Zürıh, 26 (A.A.) - İng1ltc
renin lsıviçrcdcki elçisi B. Kelly 
Bale. lngiliz ticaret odasında bir 
nutuk söyliyerek demiştir ki: 

Amerikanın Yeni Bir Blokajı 
Vaşington, 28 (A.A.) - Rooseveit 

Yunanistanm Birleşik Amerlkad:ıkl 

kn~di ve ulacaklnrının derhnl bloke 
edilmesini bugün emretmiştir. 

Lindberır istifa Etti 
Nevyork, 28 (A.A.) - Meşhur 

tayyareci Lindbcrg Rclsicümhur Ro
osevelt'c bir mektup göndererek ih
tiyat tayyare subaylığından istifa 
etmiştir. 

Lindberg, geçen hafta kendi h:ık
kında söylenen bazı sözler dolayısl
le bu karan verdiğini bildirmekte
dir. 

Llndbcrg tayyareclliğe talebe ola
rak girmiş ve 1924 te yüzbaşılığa ve 
nihayet albaylığa terfi etmiştir. Llnd 
berg'in lnfıratı;ı düşünceleri dolayı

sile geçen cuma gUnU Reislcümhur 
Roosevclt gazeteciler toplantısında 

Lindberg'i cCopperheııd> diye tavsif 
etmiştir. Copperhcad, Amerikada en 
tehlikeli bir yı1nna verilen addır. 
Rooscvelt, o.yni gazeteciler tOplantı· 
smda Lindberg'ın siyasi dUşUnceleri 
dolayrslle fiili hizmete çağırılmadığı. 
nı d:ı. söylemişti. 

Alınan Siyasi Mahfilleri Irak 
Hadiselerini Dikkatle Takip 

Ediyor 
!Bern, 28 (A.A.) Ofi: 
La Suisse gazetesinin Berlin 

muhabiri yazıyor: 
Alman siyasi mahfillerinde 

Irak hildiseleri dik!kat]e takip 
edilmektedir. Bu mıntakada İn
giliz kıtalarının ta:kviyesi Berl:in'i 
son derece alakadar eyJemekt-e, 
fakat Almanya bu mıntakada da 
gafil QVlanmryacaktır, denilmek. 
tedir. 

nl ifa ettiklerine tecıısut etmiyorlar. 
Altı ay mUkemmel harp ettikten son 
ra teslim olmak mecburlyeUndo ka
lan Yunan kuvvcUcrl hakkında ile
ri sUrtılecek bir şlkCıyet gIDgcsi bile 
yoktur. Yunan hUkılmeU Atinndan 
Gldde Kandlyeye nakledilmiştir. GI· 
rlt: adası Yunan azminin c!sane\1 ka 
lesidir. 

İngiltere, dümıanlarına karıı 
tatbik ettiği meşru ve haklı ablo. 
ka ile kabili telif olmak şartile 
İsviçrenin iktısadi hayatını koru· 
mak için elinden geleni yapmağa 
hazırdır. 

Bayan Şan-Kay-Şek 
(Ba~;ı ı lndde) *= 

cÇin. Japon tecavüzüne karıı 
dört senedir mukavemet etmek· 
tedir. Bu müddet zarfında 50 ili 
60 milyon kİ.! i hicret cllniıtir. 

•Çin milleti namına !ngilız 
milletini sempati ve hayranlıklı 
selamlarım. Hiç bir orou verdiği 
bütiın muharebeleri kazanamaz. 
Veya harbettiği bütiin cepheler· 
de muvaffak oıamaz. Fakat mil· 
!etinin mane\•iyatı bozulmadıkça 
milletin katbi sağlam kaldıkça vt 
hürriyet iç.in mücadele edecek 
vasıtalara mali'k bulundukça o 
orou mutlaka nthai zafere kavu 
!jUr.> 

Çinlilerin Muvaffakıyetleri 
Çangking, 28 (A.A.) - Cep. 

heden Çung~g' e gelen son ha. 
berlere göre Çin orduları Şeki· 
yang, Fukiyen ve Hupeh eyalet
lerinde mukabil taarruza geçımiş. 
!erdir. Çin kuvvetleri Sekıyang 
sahillerinde T r.işu limanını ~al 
etmişler ve diğer bir Çin !kuvve
tinin piştar kıtaları W e.n§u ist.i:h
kamlarını zaptederck \Venşu ,!'Ch. 
rine girmeğc muvaffak olmuşl4r
dır. Fuçeu'ırıun ıarkında Min neh· 
rinin cenup sahillerinde bulunan 
Şanglo Çin kuvvetleri tarafınclnn 
istirdat edilmi,lir. 

Hupeh eyaletinde Tahungsan 
dağlarında mukavemet eden Çin 
kıtaları kuvvetli Japon hücumla
r:ının hep İni tardetmişler ve Ja· 
pon taarruzu başlamadan evvel 
i.ı:gal ettiklcri ibütün noJ...-.ıaları is
tirdat etmişlerdir. 

Neye Mal Olabilir? 

~ .-\diiyede Becayİf1er 
itt1ı}'1t"v· ıs (Telefonla) -
tıı.ıtrıc ckiı.leti hakim ve müd

l''ııt11 brnilcr arasında gl'niş mik. 
llı~it ~ayuı y.apmıya karar ver
~~.llıı.~ 1-fa~ırlanmakta olan ka· 
'l.ir11rı c bugünlerde Ali tasdika 
\>tt~lc ekt.rnek üzere Başvekalete 

ceo tir. 

Ankara, 28 (Telefonla) -
İptidai maddeler tenzilat cetve· 
!ine yeniden hazı ilaveler yapıl
nuştır. Nişastadan mamul kaşeler 
)o 24, mukavvadan mamul kutu. 
lar <;(. 46, zımpara bezi iç.ın de 
% 40 tenzilat kabul edilmi~tir. 
Bu maddeler yukarıda yazılan 
te.nzilat ni~etile ithal edilebile
ceklerdir. 

Nutkun hepsini dinledikten 
sonra insan kendi kendine so
ruyor: Acaba B : Çörçil, etrafı 
karanlık göstermekte bile bile 
ifrata gitmemiş midir? Çünkü 
teferruat hakkınJaki bedbinli
ğe rağmen nutkun her tarafına 
saçılan ümit noktalarının pa
rıltısı, bu karanlık içinde daha 
ziyade göze çaııpıyor: :Mesela 
Almanyanın mevcut muvasala 
§artları i~inde Mısıra hücum et. 
mekle hata edip etmediğine 
dair küçücük bir sual, Vavel 
hakkında çok samimi bir iti
mat ifadesi, Atlantik muhare
besinin Amerika ile beraber ka. 
zanılacağına dair nikbinlik, ka
ti hava hakimiyetinin yakında 
temin edileceginc dair mutlak 
f'lekilde bir ifade, lngiltercnin 
hala istilasına teşebbüs edilme. 
diğinden bahsederek Almanya. 
ya meydan okuma, iki büyük 
demokrasinin elindeki memba
lara göre zaferin muhakkak 

Amerika, sonunda nereye va. 
racağrnı bilmekle beraber bir 
merhaleden diğerine olan ımesa. 
feyi zoı'1ukla a§ıyor. Öyle sam. 
nz ki, Çörçilin nutku, yeni bir 
merhaleyi daha aşmasını kolay. 
laştıracaktır. 

Ahmri Emin YALMAN 

Gazeteler, Yunan milletinin uzun 
ve kahramanca mukavemetin! ve 
Yunan hükıimotlnln adalanndan mU. 
cadeleyc devam etmek kararını al
kışlamak hususunda müttefiktirler. 

Obser\'cr gazetesinin mUdiri Gar
Vfn diyor ki: 

cNe İngilizler, ne Avustralyalılar, 
ne de Yeni Zelandalılar taahhUUeri· 

Ciritte ve diğer adaiarda Yunan 
milliyetperverliği \'C istlklılll lngUiz 
deniz kuvvctıerınin müdafaa ettiği 
nımtakıı dah!llndcdtr. Milletine !Ayık 
bir kral olduğUnu isbat eden Yunan 
Kralı Jorj milletine ve dostlarına 
karşı kusursuz bir dUrUsUUk göster
mittir. 

Vaşingt'On, 28 (A.A.) - A· 
merikanın Fransada~i csici büyük 
elçisi B. Bullitt, Çin· e yardım ce
miyetinın toplantısında bir nutuk 
söyliyercl. demiştir ki: 

Çin'e ve lngiltere'ye yardım 
siyaseti Amerikayı haı1be ~üri.ik· 
liyebilir. Fak.it T otalite.r devlet· 
)er tarafından cebren kabul etti· 
rilccck bjr suth gayri kabili ta 
han'.''!" ı ı r 
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İzmir Futbol Ajanının 
Bir Mektubu 

Beden Terbiyesi Genel Direk- , görmüş olsaydı bu oyunda Fe· iddia e'ttiği cihi, eğer bir kasit 
\örlüğü İzmir bölgesi kağıdına nerbahçenin ofsayıt durma reko· olsaydı, !binlerce Goyirci müvace. 
milli küme bölge organizasyon 1 ru tesıs eden sağ açığının yine of. hesinde yapılan bu gibi hareket· 
komitesi reisi futbol ajanı Suat say:tten kaptığı ve pas vererek )erden istifade ederek verecekleri 
Ywtkoru imzasile aşağıdaki mek. 1 yaptırdığı birinci ~ole de mani hükümlerle belki de müsabaka-
tubu aldık Yann lazım gelen ce- ı olabilirdi. ların neticesini lstanbul takımları 
vabı vermek üzere bu mektubu 3 H k . h kl l 1 alcylhine çevire.bilirle,,di. 
aynen a§Clğıya dercediyoruz: 1 k -d.~. emın !gayet a · 

1 0 ~- 5 - Buraya .ilavesi lüzumlu 
ra ver ısı pena tı cezasını mu- . .. ı 1 · 

Vatan Gazetesi Neşriyat teakıp Fener bahçeli Esat, (bu bf ır. ndokıtaskda,\ikmusah~aka .ann frı· 
Mu .. d."rl·u·gu~ ··ne h. d h k d d "k esın e a er ızmetıne a ın· u a ıse a em raporun a a zı • k .1. k d 1 d :ı_ • 

d"I k. d " ) h k ki ma suretı e a ro arın an vır 
Gazetenizin 2 4 194 1 ve 2 1 t' rekı mbe the 1~ ıL 8 eme ya aşa)· çok kıymetti elemanları kaybe-

4 l 9 4 1 nu·· hal arının spor sütun- ra ( e erıf 1UU penaltı tnı ~ ·· d ı· · k ı d b. · · ' d' b" d" . ı · · en zmır ta ım aTın an ınnın, 
larında lunirde son hafra zarfın ıye spor ter ıye ve ısıp mıne b" h ek . d d 1 .. - k b' -·'-·Id h t d ır ar etın en o ayı, en ıyı 
da vapılan müsabakaların tarzı ya ı&mıyan ır Şe.KI e 1 ap e e. b · d. · (' " k · · • · d h k ır oyuncusuna ısıp ın cezası 
'Cereyanını ızah eden Kemal Ona re ıtıraz etıJgın en n ·em tara- k "- .. b 'k 1 . t" ' n f d 1 B verere ıuu musa a a ara ış ıra.l{ 
imza'ı yazılar bu müsabakaların ın an oyundan çı'karı mıştır. u . . 1 d 
lzmi;li hak~ler tarafında ta- 1 tarzda hareket eden 'SJ>Orculatın ettGır~ı::"l.~ş o mk~sıl. ır.. ~- 1·· 1 rı· n d • ·ı d k 1 1 oru uyor ı ·1 zmır ıKU up e 
rafgırane idare edildıği zehabını egı oyun an çı arı ma arı~ı, de lbu müsaba'kaları ne bahasına 
L ) d k k ld ·· ··1d···· otonteler tarafından daha agır 1 _ 11ası e ece şe ·ı e goru ugun. . . . . olursa olsun kazanmak 11;aygusun· 
den keyfı ... ·eti berve...1.· at· tavzıh cezalarla teczıye edılmclerını d d v "ld" l 

" '!.ili ı b ki k _,_ kk d a cgı ır er. 
ederim: e eme .na ımız ır. 6 - ıBu müsabakaları yakın-

ı - F enerbahçe ıkulubuniın 4 - Kemal Onan pazar günü dan takip eden, lhüsnüniyet sahi-
faal bir idarecisi ve ezcümle iz- yapıtan Fenerbahçe - Altınordu, bilbir spor idarecisi ve iyı 'bir ha. 
mire seyahat eden takımın başın- 1 Galatasaray • Alta>: müsa'bakala. kem t0lan lstanbul futbol ajanı 
da bulunan imza sahibı Kemal rı hakemlerınin ıcle lzmirliler lehi- Nuri ıBosu.t atlkada mızın, bu mü
Onan"ın bu müsabakaları tama· ne tarafgirane idarelerinden bah· saobakalarda hakemlerin ne suret
men kendi takımı lehine bir nok- sedi};or. Halbuki bu hakemler bi- le hareket etmiş oldukları hak· 
•tai nazardan takip ettiği ve his- liikıs misafir lakınılara azami ımi- kında kanaatini açıkça bildirme· 
t ine mağlup olarak müsaibakala· safırperverlik göstermişler ve pe. sini, hakikatin tavzihi ve spor ef
rı nakleden yazısını gayet taraf- nallı ,glhİ cezalarla tecziye ed.il- karında husule getirilmek i~teni
girane bir şcıkilde tertip etmiş bu... mesi lazımgelen ha1eketlerj iz- ı len yanlış kanaatin .izalesi bakı
lunduğu .görülmcktedır. mirliler aleyıhine ofarak nazan mından lüzumlu görür ve bunu 

2 - Fenerbahçe • Altay mü- müsamaha ile karşıladıkları g.bi. I kendisinden rica e~erim. 
saba kasında, Fenerin 6ağ açığı bir -defasında da: Galata'Saray - işbu tavzihin ıgazetenizin ayni. 
müt-emadiyen ve musirren ofsayt Altay mimıbakasında, Galatasa- sütununda neşrini saygılarımla 
vaziyetine !kaçtığı için !hakem, ray 'kalecisinin ıtopu G.:ale ıçinden ' rica eder.im. 
görc'bildiği ·adırr lbu hatalı vaz\- çıkarmasına Tağmen ıg,ol verme· Milli ıküme ıbölge organizasyon 
yetlere isaret etmiştir. Filhakika mislerdir. Jzımir hakemlerinde, ! Komita Reisi Futbol Ajanı 
eğer hakem lbütün bu "Ofsaytleri Kemal Onan"ın pek haksız olarak Suad Yurdkoru 

Anadoluya Gideceklere 
stanbul Vilô.getinin Tebliği 

lııtanbul \'lliyetinden tebliğ edll miştlr: 

- Karadeniz iskele ve istasyonlarına gidecek beyannameye tAbl yolculardan ilk kafileye dahil olanla· 
rm hareket günleri ile saatleri ve binecekleri rıhtımla. inecekleri iskeleler aşağıya yazılmıştır. 

2 - Naklıyata l Mayıs 9!ll per9embe gUnll başlanacaktır, 

• ı l\layı aat 18 (Ak u) 

1 Ma~ ıs aat 14 (Tırhan) 

2 ~la~ ıs aat 14 (Ankara) 

3 Mayls aat 18 (Aksu) 

5 Mayıs eaat 18 (Aksu) 

5 l\layı s.aat 14 (Tırlıan) 

6 l\fayı aat 18 (Ankara) 

8 l\layı aat 18 (Aksu) 

9 l\layı aat 18 (Tırhan) 

11 i\layıs ııaııt t8 (Ankara) 

Galata 

lD 

l!> 

lD 

lD 

lD 

ıt 

45 elen 4H (Dahli) No. ya kadar Zonguldnğn Fil,ro , Karalıiik, ls
metııaşa, E kipazar, DenlL \"olu. 

1121 den 1421 (Dahil) No. ~·a kadar 1nebolu~a 

1422 tlen 18:!1 (Dahil) No. ya :kadar tncbohı~a 

1ıl5 den 692 (Dahil) ~o. ya kadar Zongıılda~4 
Atkara{·ıı, Kurşunlu. ıo>omuc•ak, 

6118 den 890 (Dahli) 

8!H d~n 1120 (Dahil) 
18'?2 den J85!J (Dahil) 

2161 den 2418 (Dahil) 

1861 den 2160 (Dahil) 

24-15 den 2580 (Dahil) 

J:\'o, ya kaaar 

?\o. ~a kadar 
?\o. ya katlar 

?\o. ;ra kadar 

No. ya kadar 

• ·o. ya kadar 

Günlfü·e, lldı.ıın, Isparı, Çankı· 

rı, Deniz Yolu. 

!'' 1ı;uldağa 
Çankırı, Tiiney, Kalecik, Irmak 

Barım, Ama ra, Kuracaşile, Ci· 
de, Ayancık. 

~amsuna. 

lnop, Gcno. 

( nm:,una) 
J.aıllk, lla\'Ul, Jl8<'ıbayram, A· 
mas~a. 

2681 den 2848 (Dahil) No. ~a kadar (Samsuna). 
Havza, Turhal. Zile, Yıldı;ı:ell, 

Çarı:a.mba, Denir. '\"olu. 

Bu ve Bundan Sonraki Gidecek Olanlar için 
s - Her nUeye kara yolu için kırmızı ve deniz yolu ıçın de mavi biletler hazırlanmış \'C l:iırer de vesika 

numarası vermlştır. Vesika nunıaraları esas olup bütün muameleler bu numara ile yapılacaktır. Ve 
sevke ta.bi ailelerin daveti de yine bu vesıka numarasfle yapılacaktır. 

4 - Her aile elindeki bilctıcı·in taşıdığı vesika numaralarının dahil olduğu kafilenin davet gtlnUnü ge· 
rek kaymakamlartn yapacağı tebliğlerden gerek gazetedekı ilanlardan öğrenmeli ve o gUn o saaUerde 
behemehal Galata rıhtımında eşya ve yiycceklerlle beraber hazır bulunmalıdırlar. 

:5 Her allo beyannameyi verdiği kazaya. müracaatla. biletlerini hemen alacaktır. 
6 - Her aile götüreceği eşyanın başka eşyalarla karışmamasını temın ıçln denk veya sandığr üzerine bl· 

leUcrln taşıdığı vesika numarasını okunaklı ve bUyUk rakkamlarla yazacaktır. 
7 - Yolcular ldi.milen g:Uverte yolcusu gibi seyahat edeceklerdir. Kamaralara parası ile de olsa yolcu alın· 

mıyacaktır. Kamaralar yolcular için hastahane olarak lmllanılacak ve gemide •
0

o'üonın raporuna n~ıa· 
ran haııta olanlarla. ha.mile veya emzikli kadınlar kanıaralnra meccanen yerleştirilecektir. Yolcular 
seyahat müddetince yiyeceklerini kendileri beraberlerinde götüreceklerdir. Vapurun kantininde mevcut 
yiyeceklerden para mukabilinde istifade edıleblleceği gibi yalnız sıcak çorbaya munhasır olmak üzere 
ımkAn nlsbetinde istiyenlere çorba verılebilir. Kamarada yatmlan hastalara keza parası mukabilin

de doktorun tavsiye edeceği yemekler yaptırılır. 
s - Zonguldaktan ve Samsundan trenle dahile sıdecek yolcular ısın bu limanlara muvasalatlan günü 

saat 18 de trenler tahrik ettirilecektir. 

o s Bursa Vilayetinde Çeltik 
Ziraati Menedildi 

İki Kişiyi Aiır 
Yaraladı 

Evvelki &;'Un, O&man a.clınclaltl lıtr 

genç, yanma bir ka11 arltadaflJll a.• f 
i--t--+-o!ı--.ı--+--+-

1 arak Balıklı panayırına 1'1t.mi9ler• 
dir. Osman ve arkıı.dB.IJl&n orada bir 
meyhaneye glrerek biraz demlenmiş· 
ler, oradan çıkmı,ıar, ba,ka bir yer· 
de biraz da.ha lçmı.,ler ve neticede 
Osman, körkütük ııa.rhof olmu~tur. 

Bu sırada Osman ve arkadl.lJları 

bir bahçenin önünden geçerken Os· 
man bir erik ağacına musallat ol· 
muş ve erik koparayım derken dal· 
!ardan birini kırmıştır. Bahçenin sa
hiplerinden Hayik. Hamparsum. Kir
kor, Hırant ile dört arkadB.fl Os
manın hareketine sinirlenerek hep 
birlik olup üzerlerinc yürümüşler

dir. 
İşin yumruğa bineceğini ve dayak 

yiyeceklerini anlayan Osman. der
hal bıçağına sarılmış ve llzerlerine 
yllrüyen Hayik, Hamparsum ve ar
kadaşlarına saldırarak bunlardan 
Haylk ve Hamparsumu muhtelif yer
lerinden ağır surette ynra\amıştır. 

Suçlu Osman derhal zabıta tarafın 
dan yakalanmış ve dlin adliyeye tes· 
Um edilmiştir. Dün adliyede UçUncU 
sulh ceza mahkemesinde sorgusu 
yapılan Osman tevkif edilmiştir. 

Mahkum Olan Şoför 
Bundan bir müddet evvel Tünelde 

Emofoye adında bir genç kıza. çar
parak muhtelif yerlerinden yaralı· 
yan şoför Apoetol, dUn Altıncı As
lıyc Cezada görlllen muhakemesi ne
ticesinde 3 giln hapse ve 12,5 lira 
tazminat vermtye mahkClm edilmiş· 

tit'. 

Ormanda Bulunan Ceset 
Evvelki gUn, EyUp kazasının, Ke· 

merburgaz nahiyesine bağlı İhsani
ye köyU halkından bir kaç kişi kö
yün civarındaki ormana odun kes
miye gidecekleri biı· sırada taafflin 
etmiş bir cesede tesadüf etmişlerdir. 
KöylUler derhal M.dlseden jandarma
yı haberdar etmişlerdir. 

O gece geç vakit Mdisc mahalli-
ne giden mUddelumumt muavini Ke

i mal özçoban ve adliye doktoru Hik· 

1 

met Nomer tahkikata. başlamış ve 
adliye doktorunun gördUğU !Uzum 
Uzerine ceset morga kaldırılmıştır. 

Yaprlan muayene neticesinde ölü-
mün Uç ay kadar evvel vukua gel· 
diğ"i anlaşılmıştır. 

Zabıta Haberleri: 

Bir Kaza 

Soldan Sağa: 1 -~ Basın • Bir a· 
ğaç, 2 - Bir çocuk eğlencesi - Ba
yağı, 3 - İlenin kısası • Cllmle, 4-
Ayrılıp uzağ'a gitme, 5 - Bir deniz 
ölçüsti. 6 - Rabıt cda.tı • Söz • Bir 
nota, 7 - Arg-oda: Biçimsiz, 8 -· 
Alan • İlçe, 9 - Pnmuklu ev c·cketi, 
10 - Mukaddes bir vazife, 11 - A· 
tik - Bir nota. 

l:'ukardan aşağıya: 1 - Yemek pi
şirilen yer . Basit, 2 - Tok değil, 
3 - !ş elbisesi • Budala, 4 - Cenup 
Amerlkasında bir memleket • Bir 
nota, 5 - Bir musiki IUeti • Saha • 
Yama, 6 - Derin • Tuzak • Bir uz
vumuz., 7 - KUi kabı • Çöl, 8 -

Anadolu ajansı • Bir renk, 9 - Pa
zar • Şık, 10 - En bUyük baba.mız
Aynl iki harf, 11 - Bir nota • İs· 
tifade. 

DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ 
Soldan ı;afa: 1 - Palamut • As, 

2 - İrin • Rende, 3 - Saıııatyn • 
Ar, 4 - İka • LI, 5 - Anane - Kın, 

6 - Desise, 7 - Uçmak - Çeşıt, 8-
F:kmek - Hk. 9 - Sağ, Cilveli, 10-
Aferin • Ek, 11 - - Lira • İn • Si. 

Yukardan a,ağıya: - Pisi, Kum 
ııal, 2 - Araka • Afi. 3 - Liman • 

Meğer, 4. - Ana • Adam • Ra, 5 -

Tenekeci, 6 - Es - Kin, 7 - Trak • 

!ç, 8 - Sehven, 9 - Keşkek, 10 -

Adalr, 11 - Serin • İyi. 

~ DOH.TOIWttKYA.GEB 

CEVAD TABiİN 
lDBAB - ILUf - KAZUBAr 

•eeatrenin tahlillertni yapar. Di· 
\"ll1IV'OIU cırt.8-~R Tel. ~ 

Gıyap Kararı 
Edirne Asliye Hukuk Jl:"lkirnliğin

den: 

'üskUdarda Ayazma mahallt~I Res MUddaaleyh: Molla FahreUin ma· 
sam sokak 22 numarada oturan 68 mallcsınde Horozlu Bayırda Baltacı 
yaşındaki Hatice GUlşcn, dUn cvjn· Mehmet Uydur yanında iken h!ilen 
de minder üzerinde otul'urken mın· lkametgil.hr meçhul bulunan Hasan 

1 

derden aşağı inmek istemiştir. Fa- kızı Cevrlycyc: 
kat kadın yaşlı olduğundan muvaze- Edirne askeri hastahııneslnde ko.· 
nesini kaybederek yuvarlanmış ve rantına memuru Yahya üresin tara. 
sol ayağı kırılmıştır. fmdan aleyhinize açılan terk sebc· 

Hatice, tedavi edilmek üzere Hay. bine müstenit boşanma davasının ya 
darpaşa Nlimune hasto.hanesinc kal-1 pllmakta. olan muhakemesinde tara· 
dırılmıştır. fınıza gıyap kararı tebliğine vo du· 

T Al d B 
v K "ld' 1 ruşmanın 15.5.941 perşembe gilnil ea· 

ren tın a acag1 es1 ı . at 9 za. tallkıne karar verllm1ş oldu-
Evvelki gece Kartal istasyonunda 

vukua gelen bir kaza neticesinde bir 
adamın sağ ayağı diz kapağından 
kesilmiştır. 

Evvelki gece s:ıat bir raddclerin· 
de altmış dört numaralı Marşandiz 
Kartal istasyonunda. manevra yapar
ken, henUz meçhul bir sebepten dola
yı 35 yaşlarındaki makasçı Zeki 
Gülden, vagonlardan birinin altında 
kalmıştır. 

Zekinin feryadını işiten makinist 
lokomotifi derhal durdurtmuş ise de 
Zekinin sağ bacağı diz kapağından 
kesilmiştir. Zeki derhal Nlimune has 
tahaneslne kaldırılarak tedavi altına 
alınmıştır. Kaza hakkında. tahkikat 
yapılmaktadır. 

Araba Çarptı 
Beyoğlunda BUyUkhendek cadde· 

sinde asfalttan geçmekte olan Ra
simin idaresinde çift atlı su arabası 
o sırada caddeyi kateden Veli adın· 
da bir adama çarparak muhtelif yer
lerinden yaralamıştır. Veli, derhal 
hastahaneye kaldırılmış, suçlu ara· 
bacı Rasim yakalanmıştır. 

Bir Yaralama Vakası 
Dün, Çarşıkapıda 23 numarada o

turan kunduracı Sait Ahmet Gala
tadan geçerken karşısına. eskiden. 
beri dUşman oldukları, Şehreminin
de oturan Mehmet Kavcı çıkmıştır. 

ğ'tından ye\'mi mezkiıı·da gelmediği· 
niz veya bir vekil göndcrmedığinlz 
takdirde itirazınız da olmazsa gıya· 
bınızda muhakemenin intaç cdılece
ği tebliğ makamına kaim olmak 1i· 
zere iltl.n olunur. 

4 DOBTOB 
&OBBOBON ) 
EmiD&lO :Nimet Abla 11f1111 
ıınQndetli mm.yeıMıbaneptncte 

her gUn ba8taları kabul edu. 
:ı'el. >Wll 

8ahibl ve Neşriyat Müdürü: Alı.met 

Emin YALMAN - Buıklıfı yer 
VATAN MATBAASI 

~PARA .. 
\ HAYA.T TAR-lflıırI!f 

Salt Ahmetle, Mehmet bir müddet 
ağız kavgası ettikten sonra sinirle
nen Mehmet bıçağını çekince Sait 1 
Ahmed! diz kapağından yaralamış. 
tır. Yaralı Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılmış, suçlu .Mehmet yakala.ıı
mıştır. 

T. il BANKASI 

ıs ?lı'lSAN on 

1 sterlin 
Dolar 
tsvlçre '.Frc. 
Drahmi 
Peçetn 
Dinal'• 

&apanlŞ 

5,24: 
132,20 

30,29 
0,9975 

12,9375 
• 3,1530 

31,137:5 
31.0975 

ı 1938 İkramiyeli 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum 
1932 Hazine Tahvlllerı 
193'1 > > 
1935 > > 
1938 > > 
Anadolu Demiryolu Tahvili 
Demlryolu Mümessil Senet 
T . C Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

20 12 
l!J 02 
l9 13 
61 00 
15 50 
28 IJO 

52 00 
41 50 
39 50 

Bursa (Vatan) - Vilayet hu

dutları dahilinde çeltik ziraati, 

Sıhhiye Vekaletinden vilayete 

gelen bir emirle kati surette mew 

nedilmi ir. Bu emre göre, artık 

Bursa mıntakasında çeltik ektiril. 

miyecektir. 

Abone iJcreti 
Türkiye dabiunae: 

Senelik 6 aylık S aybk AJ1* 

1400 400 150 Kş. 

kiiçik T ·• ı af H...,llın 

1941 iKRAMiYE Pi.ANI 
KEŞU>El&R: 'Şubat. 2 ıı.a,. 

l AgUato8. 3 1k.1ncitefrla 
tarihlerinde yapWr:, 

1941 ihomiyeferi 
1 adet 2000 liralık = ~-- ı.. 
8 > 1000 > = 3000.- > 

Yen 
İsveç Kronu 

1933 Türk borcu 1 
1918 İstikrazı dahiU 

ı.. iL 
18 50 
21 85 

TUrk Altını (Reşat) 
Türk Altını (Hamit) 
Türk Altını kUc;Uk (Hamit) 
Türk Altını kUçUk (Aziz) 

i'l3 oo 
26 00 
28 20 
27 05 

Karacabey, Orlhangazi, M. Ke. 

malpaşa, Mudanya, Yenişehir, 
lnegöl ve İznik gibj lhemen bütün 

kazalarımız.da son aylar zarfında 

26 95 a1tm1ş olan sıtma afeti de bu SU· 

25 85 ı retle 011tadan kalkımı~ olacaktır. 

Hariç mcmlckotlere: ---
l:ienelik 6 aylık S aylık Ayllk 

2700 1410 800 K,. yoktur 

~ > 750 > =1500.- > 

4 > 500 > =2000- > 

8 > 250 > =2000.- > 

85 > 100 > = 3500.- > 
80 > 60 > =~-> 

300 > 20 > =6000.- > 

iB~':'.Di9, Kezle. Grip, Romatizma 
Nenıljl, .l.'"lthk .._·ii ii'tilo Aİrilannw ...!.Derhal Keti" 
fcabında-fftncte tteşe ':iinabil~l<lfn.ERfNOEN SAKININIZ. 

tiER YERDE PULLU KUTULARI - ISRARLA iSTEYiNiZ.,. - .-.... ... "'" 

Kastamonu Daimi Encümeninden : 
Kastamonu busust idaresine ait num"une oteltnin ilonali StıŞ&aU 

19.4.9'1 tarihinden itıbaren 20 gün milddetle kapalı zarf usulile ckSilt· 
meye konulmuştur. 

Keşif bedeli 18140 Ura. 5 kuruştur. 
İhale 23.5.941 tarihine müsadif cuma gilnU saat 10 da viltyct d,,ınıl 

enclimcninde yapılacaktır. 
Mukavele, eksilt:me, !bayındırlık işleri genel şartnamesi, husus1 ,.e 

fenni şartnameler proje, keşif hulasası elektrık, kalorifer ve sıhhl tcsl· 
ııata ait umumi ve fenni şartname, kalorifer ve sıhhi tesisat projeleri 
hakkında talimat, sıcak sulu ve buharlı kalorifer tesisatına ait umuıU1 

ve fenni şartname vahidi fiyat listesi ve yapı ışlerl umumi ve fenni .şart· 
namesi buna mUteferri diğer evrak Kastamonu nafıa dairesinde ve dııl· 
mt enclimen dairesinde görU!ecekUr. 

Muvakkat teminat 1360 lira 50 kuruştur. 
İsteklılerin U:ıklif mektuplarının ve en az 5000 liralrk bu ışe bcnıtr 

iş yaptığına dair ihale gilnUnden Uç gUn evvel vilı'iyetten almış oldlığıl 
ehliyet ve Ticaret odası vesikaları \•e teminat makbuzlarını ihalede 
bir saat önc.c makbuz mukabilinde daimi encümen kalemine tmza ınu· 
kabili verilmesi llıznndır. Posta ile gönderilecek vesaik ve mektubun 
mezkur saate kadar cncflmcne gelmesi llızmıdır. {2312 • 330) 

~------------------------· Tlrldre Cmnhulraıı 

Ziraat Bankas~ 
Kuruluş taıihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lira-'lı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticaJ1 her nevi banka muameleleri, 

Para. biriktirenlere 28,000 lira Ilaarnlye veriyor 

Ziraat Eankaamd:a kwnbaralr ve lh~ t.MalTtıt heea.plarınd• 
en az 50 lirasr bulunanlara senede 4 defa çekilecek 'kur'a ile ~ 
daki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet ı,ooo liralık 4.oeo Ura 11 ıoo adet 50 liralık 5,000 il" 
4 » 500 :ıt 2,000 lD , 
( 1t 250 lD 1,090 ıt 120 » 40 ]) 4,800 

40 » 100 > 4.otO » 160 » 20 » 8,%00 , 

DİKKAT: Heaaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.f&" 
ğı düşmiyenlere lkramıye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verileceırtlt· 

Kur'alar ııenede 4 defa, ıı mart, 11 haziran, 11 eytal, 
11 Birineikllnwıda çekilecektir. I 

~ ............................... ~~ 
Sıhhat Memuru Aranıyor 

ıs 
Tilrk Ha.va Kurumu ha\'acılık dairesi !çin aşağıdaki şartları ]\J 11 

olmak Uzere 7ô lira i.icrcUe bir sthho.t memuru alınacaktır. TaUPI~. 
lstanbulda !bulunanların Tilrk Ha.va Kurumunda Havacılık mUrn . e'1 
llğine ve diğer mahallerde bulunanların da Ankarada Havacılık (lait 
Genel Direktörlü.[;üne m!iracaa.tları ildn olunur. 

l - Sıhhiye mektebi mezunu olmak, oı· 
2 - Yaşı 40 tan yukarı 'bulunmamak ve faal hizmete eıverl~11 

duğuna dair tabip raponı buhınmak. "t· 
3 - Şinıdiye kadar ı;alıı~mış olduğu yerlerden verilmiş iyi hal 

ğıtıannın bulunması, tiJI' 
4 - Kabul edilecek olan sıhhat memuru 1nonü kampında 19 

dam edilecektir. (3313) 

.2024 

;,nuİtctBfüıt is 'SANICASIMO~ 
tK!i~~Jr.EL.i ~ES•P ~çJ 

T opkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünde": 
K~lf miktarı 

Lira K. 

::\lu\ akkat teminat 
Lira. 

ihale güıtU 

-----1521.37 ı:ı t 5/5/19 il ., ... 

Topkapı sarayı müzesindeki .1521 lira 37 lrnrıışluk tamır ac;ılC 111~ il°' 
. . . p1ll 

kasa ıle 5/5/9!1 pazartesı sünü saat on beşte Ytiksek mektepler 

scbec!llğinde ihale edilecektir. csııı 
Taliplerin yüksek mimar veya mühendis olması ve bil gibi 1!6r' 

eserleri tamir etmiş bulunmıısı meşruttur. İhaleden ev\'el nıahaııcı1 uı:c 
mck ve keşi.fııamedekl evrakı tetkik etmek üzere Topkapı saraY1 ~1) 
müdUrlUğUnc müracaatları. ~ 

T. H. K. Hava Gedikli Namzetlerine 
15 - 18 yaşında olup ta muayenede kazanmış olan hıı\'tl 3~ı 

namzetlerinin derhal Havacılık mUmcssilllğine mUracaatıarı. C 


