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Hadiselerin Edebiyatı 
Yazan: 

Yakup Kadri KARAOSMANOtLU 
Fiyatı: 5 Kuruş SiYASi SABAH GAZETE Si lıdacı Tazı Tarıakl Saıımızda 

Bir Yolcu 
Anlatıyor: 

Yunanistan da 
Üç Haftam j 
Nasıl Geçti? 1 

Maceranın Hazzı 
Ve Saadeti 

Tarihi Hava 
1' eneffüs Etmek 
Ne Demektir ? 

Mağlup mu, 
Galip mi? 

Beşinci Koldan 
" Korkun f 
~: Ahmet Emin YALMAN 

ti& s LiL22! 

Bayan lnönü 
Yardım Sevenler İstanbul Şubesi 
Mensuplarına İltifatta Bulundular 

Bıı~·aıı '.\lc\hibe lnonü, Yiik,.ek dlrektlflcrllc memleket mıidafaa51n

da 'uzife ulm:ık iizere fııali~ ete geçen Ankara yardım sevenler renıl
yetlnin ı~tııııhul ı:uhl'siıır ınen'<uıı kaılınlarınm .. namına kongre 'e ~u· 
he reisi ,ıfatilc Ra.'·an lla_\·ri.' e Kırdar tarafından C:t'kilcn tazim tel· 
grafına 11~ıığ11lakl c•e\ahı n•rnırk liıtfııncla lıuluıııııu~lıırdır: 

Bayan Hayriye Kırdar 

lstanbul Yardım sevenler Cemiyeti Reisi 

Telg rafınızı memnuni- yatına teşekkür eder, mil
yet le a ldım. İstanbul şu- let ve memleket işlerinde 
besindeki hemşirelerimin ı kendilerine büyük başarı
hakkımdaki samimi hissi- lar dilerim. 

Kobra Avcı 
Tayyaresi 

Sür'ati 640 
Kilometre 

Mevhibe INÖNO 

Balkanların 
Hududu 

l:t•d70 \"ar, telgraf \ar, tayyare 

,_ ~ Postaııı \ar, paete , ·ar ..• Dün

~ zaman neşir \'Uıtaları ba
\.; böyle bolluk sörmemı,ıır. 
~ Olcl11fu halde doğru malflnıat 
~ '-knnından dünya yüzündr. S. ...._hu kadar yoksuzluk 
1( -..:::.etll~tlr. Radyoların ~o-

Yakın uidiselerde mühim rol oy nayacaiJ anlaıdan lnciliz donan muı Cebelltank önünde 

Konferansa 
Lüzum Kalmadı 

~ t•n ,.e falan mem-
.... -.Zu ettlff !jeklldr- duyuru-
a.ıı. '-ete •yfalarınclakl haberler 
~l koatroUu l1NllD ........... 

r. Hakikati anlamak ~in, 
tllri saınaaıanta oldutu slbl, 
........ etlerf•clen edenlerin 

~~~· '-'ka çare yok. S Sakız yollyle kaçrp 
~ ... yolca ile dün kU'fllqtnn. 

'"-ttaa istifade ederelt 

\ 
.. rıuya fe)lUm. ç.ıı lleye
~ "-.kh Mr WkQe lılllat· 
~ ~rJtr de '"tlırdl. 
-... ta ~un anlattıkları: 
~ l&nbulla Atina arasındaki se
'llı ~Yıaız defalar lUkş vapurla
~ aralarında. yahut yataklı 
~ .;:da yaptrrn. Bu şekilde seya
~ bUınett talihin bir llltfu sa
~llnı. Alda.nryormuşum. Meğer 
~ın heyecanı. zevki, lUks va
~ı,. rahatından bin kere hoş bir 
~ 'ti 'ilin bir tehlike içinde, geee-
1\ıı, ~ınıyarak, soğuklan titreye• 
~atar arasında bocalıyarak 
~"!Garı Bon maceralı seyahati, 
~ evvelki yolculuklarımdan 
b~ lı.e defiyrnem. 

B. Fı·anko 

Salazar 
52 inci Yılı 
Vesilesiyle 
Portekizlilerin 
istiklal Aşkını 
Tebarüz Ettirdi S '41 kayık kadar l<Oçük bir 

~ tle geçirdik. Denize açıldık. 
~~-lllGt •dalardan birinin 'koytu bir L izbon, 29 (A.A.) - Başve· 
~ tlzıenlyor, gece gidiyorduk. kil Salazar, doğumunun 52 inci 
~ UYUmak imkanı yoktu. yıldönümü münase!betile kendisi
~l lıtr muz yerde lltreyorduk. Fa- ni tebrik için Maliye Nezareti Ö· 

:-~ 'l'nerlıaleyl atlattıkça dUnya- nünde ~oplanan halka balkondan 
~"-es \'tt9uyorduk. Nasreddln Hoca- irad ettiği öir nutukta ezcümle 
lııi~ll bu~ll «bir adamın eşeğini kay- şöyle demiştir: . 
~tıı rtıaıı dıye tarif etmesinin «- Hayattan son derece kıy-
~tbı. 1 l>u seyahatte anladım. metli bazı şeyler vardır ki bunlar 
~ 81tlnaklarında, sonra Yuna- için her şeyi feda etmeği göze al
'ıı...~ird UzuntU, mahrumiyet için- mak lazımdır. Mitli şeref hürri
~ 1~ııı hartalar ..• Bunları öm- yet\ istiklal ve arazi bütünlüğü 
~ ~ıç bir devrine değişmem. bunlar arasında lbulunmaktadır. 
~ 1Y~elerl Atlnavı bombar- Biz doğruluğumuzdan şüphe et· 
ııı.-::" ~ekten çekinmlflcrdir. Bu- mecliğimiz gibi başkalarının dü· 
~"lltre'be llbtr şehrin fuitünde hava rüst1'üğüne -de itimat ediyoruz. 
~'teı lerı olduğu için yanmış Kuvvetli mıHi birliğimize, Porte. 
'1 ~ ıı;r Vakit vakit düşüyordu. kiz b>praklarına karsı beslediği
bllt \ır. '"a dafi toplarının mermile- miz derin sevgiye ve silahların 
~ feıt tehlike membaı idi. Bazan imha edemiyeceği medeniyetimi. 
~inde bombalar da dilşilp zin ülkülerine güveniyoruz. Bü· 

\~ııı · tün dünya müvaceiheıinde hepi· 
~~l ::_ ası: Pirede nakliye ge- miz tek bir vücut teıtkil ediyoruz. 
\ı.._~ """"'llbardıman etmeğe ehem- Yaşadığımız zamanlar bliyük 
"""-'t"'l:torlardı. Burada bllyUk güçlüklerle doludur. Hiç kimse 
~' 'b~ınıuıı Pire liman memur- Avrupa faciasının ıkendisi için 
\ı t-. hat.Ası yUzUndendlr. Al· doğrudan doğruya veya bilvasıta 
~s::-uzıarı başlayınca limanda- ne lbüyük ıstuaplar saldığını bil
I,1:'1'1trı e dolu bir vapuru açığa mern.tktedir. Biz bu yarİ11ladada 
llj ~. \1 1lzımdı. Bunu yapmamış- sulh için.de yaa~ık ve böylece ya 'l •Purun etrafındaki yllklü ya~mağa laytk olduğumuza ka. 
(~n birine bomba dUşmUş niiz. B.ir çok milletlerin hattı ha-

• :1.ı: rı i'i ia@•o~ 
~Ons ve Radyo Gazetesine Göre Günün En 

Mühim Hadiseleri 
l8'VYILL VJIC NY J. VA : .N .l. ı:Jıpflftt! 

°4- t::: i'YA HJWS ;t:ıwıtV :n.ıt)pınJI( ldl.ıfiN 9A !qrqwg 
-.. Yanın eneli ~lü pakta lltiflak. ondan l!IOnra Cebellit ta....... 
~taarruz edeceği, AJmanyamn pakt ,·eııife!ıile lııı.anyaya 

'4- l'o Yardımda bulunacatı söylenmektedir. 
~ l'teldz bqveklll lrad etti ği bir nutukta Porteklzln hürriyet 

'4- Ctı latlkWıne olan aşlnnı tebarüz ettirdi. 
~ ınütbllf bir .lnun tırtıaasl çıktı. Mib,·er kun·etlerı Sollum 

~ ~ ada durdular. 
~tanda bir taraftan breklt ,.e bir taraftan ~hHye de

e-ktedlr. 

Cebelitarık 'a 
• 

ilk Hücumu 
lspanyollar 
Yapacakmış 

Sonra da Almanlar 
Yardım Edecekmiı 

Cebelitarık 
Manevraları 
Bütün Hafta 

Devam Edecek 1 

Cebelitank'a Bir 
Filo Daha Geldi ' 

Yeni Tayyarenin 
Bir T opuyle Altı 
Mitralyözü Var 

Nevyork, 29 (A.A.) - Yeni 
C'Obra Aımerikan avcı tayıyareaİ· 
nin iı.k tecrübeleri ;yapılmıştır. Bu 
U)'y.areyi imal eden fabrikanın 
•iiihenlılieleri Cobra nın tek mo· 
töflü bütün av tayyarelerinden 
od.ha eüratli olduğunu wylemi .• 

(OM .... : ,__ 6, Sü. G te) 1§! 

Almanya İtalyayı 
Bu İşe Karıştırmak 

İstemiyor 
«Balkanlann hududunu çiz

mek için Viyanada bir konferans 
toplanacağı aöylenmİftİ. Ciano • 
Ribbentrop ıöriitmeainden sonra 
böyle bir .konferama lüzum kal
mamııtır. Anlatılan Almanya, 
mihverin hUlliai olduiu jçin hunu 

{De,·aını; Sa. G, 811. 6 te) = 

Y•nen nz~Jti halrlı• l: r• 
gazetelerinin mütalialan muhte· 
lif tir. 

Times gazetesinin diplomatik 

1 
muharrirjne göre, Alınanyanın 
şiddetli tazyikına uğrayan Gene. 
ral Franco. yeni mahsul alınma· 

sece m•htf'.vraların 
muayyen bir ptin mucibince ~e
reyan ettiği anlaşılıyor. Cebelita. 
rık kapkarantıktı. Taarruz ma
nevrasını yapan ta.>-yarelerin mo~ 
tör gilrültüleri, mitralyözlerin, 
hava dafi bataryalarının ve Ak· 
denize doğru ataş yap~n ağır top. 
!arın sesleri işitiliyordu. 

Stalin 

~~Mlire'-de 

2400 ltalyan 
Esiri Al ındı 

A lmanlar 
Cenubi Meraya 

ilerliyor 
dan harbe girerse milletin açlık
tan öleceğini söylemek suretile 
vakit kazanmıştır. 

H albuki Ne.ws Chronicle ve 
Daily Herald gazetelerinin Liz
bon muhabirlerine göre l!.panya_ 
nın mihvere iltihakı artık bir gün 
meselesidir. 

News Chronicle diyor ki: 
İspan:)'a Hariciye Nazırı B. 

Suner, İııpanyayı açı.Jcça mihverin 
yanına koymak ve Cebelitarık 
üzerinde iddialarda bulunmak 

(l>eftmı: Sa. 5, 8IL 1 &e) ·=· 
Avam 

Kamarasında 

Küçük Bir 
Münakaşa Oldu 

Londra, 29 (A.A. ) - Avam 
kamarasında sorulan bir takım 
sualler, hiik.funet te§kil atının ye; 
niden m uhtemel ta.nzil:ni m ealele
sile umumi vaz.iyete dair yakın· 
da yapılacaık par~amento müza· 
kereleri hakıkında küçük bir mii· 
nakaşaya sebep olmuştur. 

B. Churdhill ezcümle demiıtir 
ki: 

(Devamı Sa. &, Stl. 1 de) X/X 

Manevralar kalenin muhtelif 
sevkulceyş nokıtalarında bütün 
hafta devam edecektir. Cebelita_ 
rıkıtaki bütün kuvvetler manevra. 
!ara irtira'k eliroektedir. 

* La Linea, 29 (A.A.) - iki 
tayyare gemiaile iki zırhlı, bir 
kTuvazör. bir torpito filotillası. 
bir çok denizaltı ve rki muavin 
kınıvazör bu sabah Cebelitank 
limanına girmi~ir. 

Matsooka'ya 
Demiş ki : 

Birleşirsek Dünyada 
Korkulacak Birşey 

Olmayacak 
T okio, 29 (A.A.) - B. Mat· 

suoka'nın hususi katibi B. Hase
ga.Wa Moskova garında B. Sta 
lin 'le B. Matsuoka'nın nasıl veda 
ettiklerini Asahi şazetesinde yaz. 
dığı bir makalede anlatmaktadır. 

J aponyaya dönme.k üzere tre-
ne binmeden evvel Japon Harİ· 

Bir Alman 
Gazetesi ciye Nazırı B. Molotov' la görü

' şüyordu. Hariciye Nazırının ma· 
A 'k M d iyeti, bir çıok Sovyet erkaaı ve 
merı aya ey an üçlü pakta ittihak etımiş bulunan 

Okuyor mtımfeket~erin diplomatik mü
messilleri garda haZtr bulunuyıor. 
lardı. Birdcnıbire Josef Stalin gö. 
rünmüş ve Japon Hariciye Nazı
rına yaklaşarak demiştir ki: 

Ber1in, 29 (A.A.) - Reuter: 
Deueecıhe Allgemeine gazetesi 
Amerikanın İngiltereye yaTdım· 
lannın hızl atılması meselesine 
dair yazdığı bir makalede diyor 
ki: 

cR oosevelt'in planlarının an· 
ca.lt tek bir neticesi olacaktı r. Bu 
netice, A~erikan vapurlarının 
aürable ve muh akkak olarak batı
rıhnasadır. » 

«- Şayet Japonya ile SoV'yet
ler Birliği beraber hareket eder· 
leMe Avrupada artık korkulacak 
bir şey olamaz. > 

B. Matısuoka, B. Stalin' e şu ce. 
vabı vermiştir: 

c- Bu takıdlrde artık şarkta 
(De\·aını ~ 5, su. '1 de) •= 

lstanbuldan Gideceklerin ilk Kafilesi 
Yarrn Hareket Edecek 

ikinci Kafilenin Sevki 5 Mayısta Başlıyacak 
Kendi .ıırzularlle lstanbulu ter

kederek Anadoluya gidecek olan
larm ilk partlııl yarın ııabahtan 

itibaren 1 l Ma),sa kadar ı.evke
ıUlmeğe başlana('aklardır. \'e ya
rın Akııu , ·apuru ZonpldaA'a ha 
reket edecek tir. İkinci grupun 
se,·ki 5 Mayısta bqhyarak 22 ııl

ne kadar de, .. m edeceği anla,,ıı

ıml}tır. lıtanbul , ·uayetl ikinci 
sruPUD sureti hareketlerini bildi-

ren beyannameyi busün tebliğ 

edecektir. 
lUudanyaya g idecek olanlar 5 

!\la)," pazartesi sabahından 10 

Mayrııa kadar Trak ,·apur u ile, 
Bandırmaya gidecek olanlar 8 
.!\layııı per,embe ,.e 10 !Uayııı r u
marteııl günleri Kade, , .e l 1 ı'.\la

yıs pazar sünü Trak npurlle, tz
mlre , .e İzmlrden t renle Anadolu
nun muhtelif yerlerine gldttek 

• 

olanlar 12 Mayıs pazarıe.ı ,.e 18 

Ma~·ııı ı>azar gilnü Kade11 \"apurlle, 
Ordu , .e <Hre!luna gidecek olanlar 
14 ~layısta Aksu , ·apurlle, Tlre
bolu'dan llope'ye kadar (Trabzon 
, .e Rize) hari~) hütiin lııkelelere 

Tırhan \'&purlle, doğru Trabzona 

l"fdecekler 17 ı'.\layısta Ankara 
'apurlle, doğru Rlzeye gidecekler 
22 :Mayıııta Akım ,-aı>urlle ı>e\·ko

lunacaklardır. 

Mihver Kuvvetleri 
Sollum Yakınına 
Geldi ve Durdu 

----~ 

Çölde Müthiş Kum 
Fırtınası Başladı 

İngiliz Kıtaları 
Tahliyeye Devam 

Ediyorlar 

Royter, Harekatın 
Devamını Bildiriyor 

Kahire, 29 (A.A.) - lngiliz Bcrlin, 29 (A.A.) - Alman 
Ortaşark umumi karargahının orduları başkumandanlığının teb. 
tebliği: !iği : 

Yunanistanda geri çekilisimiz Y.unanistanda, Mora'nın temiz. 
devam etmektedır. j (Dc,aını : ::ia. 5, .Sü. f. te * 

(Devamı : Sa. s, Sü.. 6 da) ** _ 
--------------~ ,, . 

' . 
- '"--K'C.W&nı~•••;oı:ı;;,,:wo-~- ~ 

~ 

Sollum liman ,eh rinin 

GONON SES 1 
Uyuyan Çocuk 

Yazan: 
BllAT NDai 
Çocuk bahçeııinln bir klişe.ıJinde 

dört ~ yaşlarında bir afacan 
gördüm, anlaşılan bütün gün az· 
mı,, akşama doğru oturduğum 

kanapenln arkaııındakl baııılmış 

çimenler üstünde yorgunluktan 
uyuya kalmıştı. Esmer, ince bir 
çehresi \'ardı. Arkaıoından 'uran 
ikindi g-üneşl kınr<·ık saçlarının 

bir kısmını ııarartıyor, kulakların

claa birini bir ınr.tt.an kırmızılığly

le parlatryor<lu. Ağzının kenarları
na çikolata yahut karamela ne' in· 
den ;)&Jıı,kan bir maddenin artıkla. --

rı bulu,mı1fh. Me\ im l:ı iki 5 tnek 
hunları emmek için müternadh <'n 
;)an açık dudaklarına konup kalkı· 
lorıtu, 

Toz toprağa batmış minimini 
hıwaklarmı kısarak ba mı bileği· 
nln ÜAtlinden toıırağa bırakışı ya
hut belki de bu hınzır ı>lnekler z.lh· 
nimin mutat endlşelerile karışarak 
fena 'bir tt-dal yaptı. l'anl yauu
ı•uğu medeni ılllııyanın bir çok şe
hlrlerlncfo olduku gibi bir tayyare 
hfü·umunda iihnüş gördüm. 

Bilmem ba,kaları için de Ö) le 
rııiıllr? Ren kendi he5abıma dün
) ada ıo;tra!;JZ bir çO<'uk ölünıündt>n 

daha a<'ı \e ls)an ettlrll'I hir Şt'!)" 

ta &\\'ur edemem. 
Şu haldr. ne ) a ııa<'.ağı:ı: ! Onu 

korumak için harpten kaçınmak 

mı lazım! l 'a bütün i.) i nlyetlerl-

(LUtfen MJfaJ1 çeviaiıaia) 



Avrupada 
==20 Senem== 

Nasıl Geçti 
Bir Anda Neş' eyi Altüst 

Eden Bir Mektup 
Yazan: Bebla Tevfik BAŞOKÇU 

Telif ve tercüme hakkı tamı:ı.rnile 
-14-

mahfuzdur 

VATAN 
A~ - . 

Gazeteciler 
İçin Yerinde 

Bir Teklif 
Hasta Gaz:t~cil.r.J 

Çubukluda Bir 
Bina Y apı:acak 

iaşe Müsteşarı B •. Şefik Soyer 
Dün Vali ile Görüşiü 

Görüş:nenin Şehrin Un Stoku Ve Diğer 
lhtiy!-çları Etrafında Olduğu Tahmin Ediliyor 

30 - 4 - 941 _,._. 

;GtfiNIDfıE~ ,; ~ mr: 
~ ,,, t\l?JtU~ 

Kadı köyünde 
Modern 

Bir santral 
Telef on Aboneleri 

Günden Güne 
A:tıyor 

Posta, Telgraf ve Telefon U

:==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;~ 

Midelerin İçi 
~ aten evvelce bir >.bııd-" 
~ . d' e bulmuş amma §1111 ı 

.. 1 et· 
başka bir Alman tekcnunu jel• 
tirmiş: Bir alet indirilerek 111 
içinin her tarafının fotoğrafı ,l>
nıyormuş... . fefl 

Bu, ilk bakışta, basit bıriif!İI 
veya tıp havadisi gibi gör Jetı 
amma, bunun altından ne 
neler çıkmak ihtimali yok! 

* - Gel bakanın Kari. ot' 
şu koltuğa... • ,..:,,,1 Bazı dosUar düğiln hediyesi \'er· 

mekte acelo etmişler, daha yola çı· 
1<ıırken hcdiyelerinı göndermişler. O 
'ledlyelcri beraber gotUrmek ıstedım 
onlar da nyrıca bir valız oldu. Hele 
harel<etimden lkl gUn evvel Sultan 
Muradın kızı Fehime Sultanın bU· 

lerl Ankaranın bu açık nlınlı heyeti
ne lizami derecede saygı gösteriyor

lardı. 

Vapurdaki ilk gece beni çok mem 
nun etti. Geçen defakı gibi milliye
timl hırpalıyııcak bir vaka olmıya

caktr. 

lstanbul Belediyesi Daimi en· 
cümcn azasından ve gazeteci ar
kadaşlarımızdan Refı.k Ahmet 
Sevengil dün Belediye meclisine 
bir takrir vererek Çubukluda İs· ı 
tanbul Belediyesine ait bir arsa
nın Basın Kurumuna verilerek 
burada büyük bir ·bina inşa· 
sını ve bu binada da gazetecilerin 
hastalıkları vukuun<ia istirahııtle
rinin teminini teklif etmiştir. 

t mum Müdürlüğü, bazı şehirleri 

Kari topuklarını birf>D';. 
çarparak bir selam çakar 
koltuğa oturur. ~ 

Hususi alet Karl'in mid .;J 
indirilir, mide içinin her·~ 
yette fotoğrafı alınır ve fı ~ 
hemen developc edilerek }ır 
mütehassısın tetkikine ars0 · ytik bir çayında bulunmuştum. Fchi

mc Suttan o vakit tstanbuldakl A
merika ı~al kumandanlığı şefi Aml 
ral Bıistol'Un şerefine bUyUk bir 
çay ziyafeti vermişti. Çay zıyafetln
den çıkarken Sultan efendiye veda 
.için yanına gittim: 

Bıraz benımle odama kadaı· 

gelir nılsınlz ":' Dedi. Odasına girdi· 
ğimlz zurnan antika bir dolaptan 
evvelce lhazırlanmış bır mavi kadi
feli Ye Uzerlnde Osmanlı hanedanı 

arması bulunan bir mahfazayı açtı 
ve bana uzatarak: 

Sabahleyin <'rkcnden uyandığım 

zaman dUn vapur hareket etmeden 
evvel Rftnnnm bana getirdiği {A) 
Hanımın Viynnadan gelen mektubu
nu hatırladım. Hemen çantamdan 
çıkardım ve okudum ... Bu mektup 
benim neşemi bir anda nltUst etti. 
Söylemiştim ya, geçen defa Pari

se giderken hayret verici bir suret
te btiytık el çantam lçlndekı para ve 
elmııslarla beraber çalındığı zaman 
Parlstelci nhb:ıbım (Al Hanım bana 
dört bln frank kadar bir para ikraz 
etmişti. O zaman lo'ransız parası 

fevkaltıde yUl{Sektl. Dört bin frank 
bizim paramızla nltı ytız TUrk lira· 
sı tutuyordu. 

Belediye meclisi bu yerinde 
teklifi muvafrk görerek ait oldu
ğu encümene havale etmiştir. En
cümenin tetkikind~n geçtikten 
sonra meclise verilecek ve tasvip 
oll_!nduktan sonra derhal fanliye. 
te geçilecektir. 

Vali doktor Lutfi Kırdar İa!e Mü:ıte14rı Bay Şefik Soyer 

Bir :müddettenberi şehrimizde tiyac;lnrı etrafında görüştüğü tah 
bulunan ve iaşe işleri etrafında min edilmektedir. İstanbul Be· 
tetkikler yapan İaşe Müsteşarı lediyesi şimcHki halde un stıoku 
Bay Şefik Soyer dün Vali ve Be· için depo temin etmekle meşgul-

Sirkeci Meydanının lediye Redisi dkoktor Lutfi Kırdan dür. 
ziyaret e ere uzun bir görüsme · Planları • Müsteşar, Iıışe teşkilatı umumi 
yapmı~tır. 

Şehircilik mütehassısı mimar Müsteşarın. Valı ve Belediye heyeti toplantısında bulunmak 

telefon hatlarile birbirlerine bağ
lameğa dev.anı etmektedir. İ.G.· 
mir - Aydın, İzmir - Nazilli hal
lan tamamlanmıştır. Kısa bir za
manda İstanbuldan ve diğer şe
hirlerim.izden buralarla görüşüle. 
bilecektu_ 

İttanbul vilayeti .dahilindeki 

telefon abonelerinin adedi gün. 

den güne artmak'ta \ 'e bu teza· 
yüt bilhassa Beyoğlu ve Kadıköy 
havalisinde vuku bulmaktadır. 
Bunun için Umum Müdürlük 
Kadıköyünde büyük ve modern 
bir otomatık santral vücude ge· 
tirmeği lüzumlu .bulmaktadır. 

Süt Fiyatlarına Zam 

Yapıldığı Asılsızdır 

nur: r} 
- Kari bugün et güniİ 

madığı halde et yemişsin~ j 
- Bugün yemedim. Et 

nünden kalmış olacak. ,P 
- Et günü üç gün e~ ~· 

Yediğinizin şimdiye kadar ı;
tan hazmolmuş bulunma$1 
zımdır. * . 

F "d . d .. ~ - ranz mı enız e u~ _, 
kalık teker görünmektedll"• 
nasıl oluyor? , t' 

- Validem ve kardef1~ 
ker yemedikleri için vesik 
nı bana verdiler. 11" 

- Reblacığım, dedi, bu bir çift 
zarf fincanın babamla annem kahve 
içerlerdi. Bende bunların hatırası 

çok kıymetlidir. Sizi sevdiğim için 
se\•dlğim bir şeyi de düğün hediyesi 
olsun diye size veriyorum. 

Bu güzel hediyenin zartları bnğa
. dan yapılmıştı. fıncanlar da şimdi 
· mevcut olmıyan vaktile Yıldızda, 
saraya mahsus bir fabrika imnlitın
da.n üzeri mavi mine kaplı, içi sa
rı yaldızlı çok zarif fıncanlardı. Sul
tan efendi mahfazanın içine kendi 
armalı kartını koymuş ve üzerine de 
o g\lnUn tarihini, yani 21 şubat 922 
yazmıştı. Ben Sultan efendiye teşek 
kUr edip elini öpUp odasından çıkar. 
ken: 

Bu defa İstanbuldan hareket et
meden evvel para ve hesaba alt ne 
kadar işlerim varsa ödemiştim. 

Bu arada ıtk fş olarak (A) Hanı
mın dört bin frangını göndermek 
için ihtiyar eniştemle Osmanlı ban· 
kasına gıttığlmlz zaman eniştem: 

ProSıt Sirkecinin nazım planlarını reis.ile Belediyenin yapacağı bir üzere dün akşam•ki trenle Anka
hazırlamaktadır. Esasen gar önü mily.on un stoku, şehrin diğer ih- raya dönmü,.tür. 
ve tramvay tevakkuf mahallinin 1==========:.~============~========:I Bir kaç gün evvel, bazı man·, 
köşesi açıldıkıtan eonra Jyı bir 1 dıra ve sağımlı hayvan sahiple-
manzara arzeden meydan hu nanmayın rinin, hayvan gıdalarr fiyatları-

- Sahibi tarafından "1' ~ 
nılmayan §ekeri sizin istib 
hakkınız yoktur. 

- İnşallah bu det'a evlilikle çok 
bahtiyar olacaksınız. Demişti. 

* Vallzlerlme kabinemde mUmktln 

- Kızım, dedi. (A) Hanım şimdi 

Viyanada oturuyoı·. Senin ona bor
cunu Fransız parası olarak gönder
meğe ne !Uzum var? (A) Hanım 

Viyanada Fransız parası sarfcdemez 
ki. Bu altı yUz lira lle Avusturya 
kronu alır gönderirsen daha mak
bule ge<;er. 

- Fakat, enişteciğlm, dedim. ( A) 

Hanım bana Fransız parası vermiş
ti. Ben de ona. verdiği parayı ayni 
cinsten inde etsem daha doğru ol· 

mertebe bir intizam verdikten sonra mnz mı? 
npurun gUverteslnc çıktım. Vapıı- Eniştem fikrıne itiraz edildiği I· 
run daha. G:ılata rıhtımından hare- çln biraz canı sıkıldı~ 
ketine vakit vardı. Salonda beni ge- - Madem ki yine kendi bildiğini 
çirmeye gelen yo.lun dosUarlıı nkra· yapmak istiyordun. Beni J;JC diye bu 
'OOlar oturmuşlar, beni beltliyorlar· raya kadar getirdin'! 
dı. 

Hemşirem .Rll.na: 
- Aman abla, dedi, az kaldı u

nutacaktım. Senden sonra biz kapı
dan çıkarken postacı senin için Vi
yanadn n bir mektup getirdi. galiba 

- Hayır efendim, kendi blldiğ"iml 
yapmak değil. Kendi fikrince bu u
sulll daha doğru gibi buldum da si
zin de fikrinizi sordum. 
Eniştem her yaptığını çok bcğe· 

nen bir adamdı. Sultan Hamit dev-
rınden başlıyarak meşrutiyet idare
sinde de devam eden uzun bir şura· 
yı devlet azalığını kendisinde akıl 

UstilnlllğUnlln bir imtiyazı gibi !nr· 
zederdi. Tekrar öfkeli öfkeli şöyle 

planla modern bir meydan hali- llllııııı.. nın arttığından bahisle süt fiyat-
ne getirilecektir. ' larına bir miktar zam talebinde 

bulundukları ve Fiyat Mürnkabe 
---<>--

Tahliye Kararları 
Bir mülke sahip ve mutasarrı· 

fının izin ve malumatı haricinde 
girerek mukavele yapmaktan, , 
icar vermekten imtina edenler 
hakkmda yapılan müracaatlar \ 
üzerine idare amirlerince veril· 
mekte olan tahliye kararlarının 
ıtikayeti mucip olduğu ve yapılan 
tah'kik ile bu hususta bazı yan· 
lışlıklar vuku bulduğu anlaşılmış
Ur. 

A\e.kah daireler mümessillerin-
1 

den müteşekkil bir heyet yakında 
Vilayette toplanacak, bu İJ hak· 
kında kat'i bir ~e:kil kararla~tırı
lacaktır. 

Yağsız Sütler 

Ş~ker Darlığı Tama men Yala~dı 
:son günlerde, bazı karu ruhlu· 

lar uydurdukları tatsız lıaberlcrle 
~ara.sıra ffülrlerlııılzl karışhnnak· 
ta, ı.lhhılerfnıll.I bulanılırmaktıı· 

dır. l\lenıleketh~ şeltcr darlığı ol
duğıı, ':eker fiyatının ar1tırıi(l<·a

l!;ı , .e halka ,·eslku ile dağıtılat•ağı 
hakkınıla ağu.larda dolaşan ri\'a
;'.l"etler de l'itP. bu so~·ısıııların yeni 
bir he1.eyunutır. 

komisyonu tarafından altı kuruş 
zammile süt fiyatının yirmi beş 
kuruşa iblağ edildiği yazılmıştı. 
OğTendiğimize göre bu zam hıı· 
vadisi asılsrzdır. Mandıra ve 
hayvan sahipleri gerçi bu yolda 
bir müracaatta bulunmuşlarsa da 
Fiyat Mürakabe komisyonu va· 
ı:iyeti tetkikle zam talebini red
detmiştir. 

İ ktısadi Haberler: 

Ticaret Ofisi, 500 ıton kahve 
ile m'Ühim milotarda ham ve nın· 
mul deri, ham kauçuk ve lastik 
ithali için teşebbüslere geçmiştir. 
Çay ve Kahve Birliği, Portsait.te. 
ki kahvelerin İs-tanbulıı getirillme. 
si hazırlıklarına başlamıştır, * Yabancı memle'ketlerde 
yapılmakta olan tüylü deri ihra
catı görülen lüzum üzerine mene. 
dılmiş'tir. Tüyü gayet kısa olan 
derilerin ihracatına müsaade cdi. 
leccktir. 

* idpi-- Doktor, Fransızın ~ ıtıİ! 
nin resimlerini tetkik ettinıı 

- Evet, İspanak yeınİ~· 
- Ya Polonyalının.. ı,il' 
- Bir ot yemi§ am~•ı ~' 

diğimiz. sebzelerden de~ 
olduğu henüz anla,ılaınadı. 

- Ya Belçikalı? • 
- Brüksel lahanası Y~ 
- Demek hala yiyecelı 1 

buluyorlar! Olur şey de~j 
KÖR I<~ 

Küçüh Haber~ 
.;er 

Kapatılmalarına karar \J' 
ahşnp sinema snhiplerinirı Jleıf" 
itirazları üzerine, Belediye.:~ 
miz bu sinemaları bizzat ~~·· 
g_eçirmü;t"ir. Verilen knrtır+ • Jtl' 
lılara yakında tebliğ eıiJeG c * B~ledıyc tarafınd~.P ı1" 
edilen Üsküdar halk plaJ1 ef 
sın on heşinc!_e açılacnktır· ~ti' 
taş, Y enikapı ve Fi orya, GI 1' · 
rında da açıhnası di.l~iınulen 4uf· 
lar bu yıl için geri bırakıl~r- lf' * Mevsim :ınünasebe~ı c:«11•> 
tanbul ve Gazi kıbprülcrJ, ) 
sm birinci gününden itibar~. 
rım saat daha erken açılaC 5 I 

(A) Hanımdan olacak al da bak. 
Ben mektubu aldım. Hakikaten 

(A) Hanımdandı. Geçen sene Paris
te beraber geçirdiğimiz birkııç ay
dan sonra o bir müddet daha orada 
kalmış ve sonra Viyanaya gitmlştl. 
Ben Rlinanın bana verdiği mektubu 
sonra okumak niyetflc cebime koy
dum. Ve artık vapurdan çıkmak is-

Kaymak altı ve krema artığı 
yağsız &Ül satışlarının &<>n günler
de çoğaldıijı haber alınmaktadır. 
Bu sütler htanbul surları harici 
ile Çamlıca ve Alomdağı havali
sinde bulunan ve krema istihsal 
olunan köylerden getirilmekte, 
Topkapı, Edirneknpı semtlerile 
Üd:üdar mahallelerinde seyyar 

Bentm fıkrlm şudur ki Viyana- sütçüler tarafından halka kilosu 
1 

da oturan bir ınsana ecnebi ımrası 17,50. 20 kurus fiyatla halis süt 1 

dedi: 

Diln, nıliraı·uat cttlğlml:c. '<atfı· 

hl~ etli bir wt hu şnylalarm tek· 
7.lhlne hile ıleğer bir mahiyette 
bulunmadığını ı;o~ !ellikten tmnra: 

- Şcl\er yokluğunun te\lit t'de
ceğl \'a7.lJeti ıllişllniiıı ıhı teliışıı 

ılli-:en ,·e bakknilııra U';ll,en ıııii"· 
tehliklerln lıiıtfin ııaralarını lıitlrc
cek kadar cllmlzcle ::eker var. tı;. 
tanhulun, ge!:ınlş seneler ve ayla-

m alt lstatlstlklurine ı;ôrc. va ati 
olarak gtinlük sarfl)atı ~ iiı ton
dur. Biz, bu şa~ lııyr çıkarıınlara 

ı.usturıll'u bir cevup 'ernıt"k \'C bu 
':&.)lalardan yok yere ku.,kulanıp 
ellerindt' \'e e\·lerlnıle ihtl~ at şe
ker bulundurmak arı.usuna. kapı· 
!anları da ikna etmek için gUn
lerdt>nberi kur~ılao:tıA"ıım{ ga~ ri
tııhli mlktarılukl tall'plerl redıh•t

ıncdlk. ~ı ... anın )·imıl ikini'! ı;imli 

188, ~ Jrnıl diirıhinl'ii ı:iiııh 203. 
:.?$ iıwi gli nii 330, !!6 m·ı gliııii 

S'.!I '\(' 28 iııel giinli yani dün de 
48'.! buı;uk ton piyasa~ a !iPlrnr 
H•rıllk. Bıı~hıı ılc ~·apılıın tall'pleri 
kahul t·ttlk. b1enllen ınlktarlurı 

'erdik ve her giin ıle 'C"receğlz.ıo 

* Fiyat Mürakabe komisyonu, 
peynirlere evvelce konulmuş o
lan narlıı kaldırmıştır. Peynirciler 
bu vaziyet kar~ısında geçen sene. 
den kalma pey:nirleri kendilikle· 
rinden ucu.datmak mecburiyetin. 
de bulunacaklardır. 

* Geçen mart ayın~a ı1' f' 
a~ker ailesine 199 bin }ıral ~fi 
dımda bulunulanuŞtur. Bu ı51 

d
. ,,,e 

dan 1 5 bın lirası Bele ıye ··}tt 

bin lirası da yardımlıı ~~t11ı; 
bulunanla~ 

gönderilmez. diye verilm~ktcdir. Satılan bu 
. Aramızda gl\eenlklik olacaktı. E- sütlerin yağsızlı.ğın:dan şikayet 

nıştemln fikrini kabul ettim. Altı, edenlere, sütçülerin çayır mev:ıi
~z hrayı Avusturya kro~u ol~rak mi münasebetile hayvanlara ye
Vıynnaya (A) Hanıma gonderdım. sil ot verildiği ve bu sebeple süt-

teyen akrabalarımla vedalaştım. A
fJet olduğu şekilde dualnr, sennlar, 
ağlaşmalar bile oldu. 

0 vakltki zihniyete göre ne eniş-" l · l "b" ·· ··-..J··~·· erın su u gı ı goruncıugu, ceva-

Denıl')tlr. Un söylenilenlere hl· 

...ıın için lliıve eıllleı·ek tel.: kelime 
yoktur. TAKV.il'I 

SO :\ 1SAN Otl 
Yine geçen seneki gıbi vnpurda 

çok az yolcu vardı. Fakat bu defaki 
yolcular geçen defaklnden çok fark
lı idi. Vapurda başlıca mevkıl Ankıı-

radan Parlse gönderilen bır TUrk 
heyeti teşkil ediyordu. Heyet Yusuf 
Kemal Beyin riyaseti altında Anka
ranın itimadını kazanan muhterem 
zaUardan toplanmıştı. İçlerinde hu
kuk mtışnvlrliği vazifesi de <şimdiki 
Vaşington sefiri> :Mlinir Beye veril

mişti. 

tcm, ne de ben Avusturya işlerini hını vcm1ekte oldukları ıc:la bildi. 
dUşUnmUyorduk. ve Avusturya kron rilmekte ve alakadarların bu bu
larının her gUn nasıl yuvarlanıp susta nazarı dikkatlerinin celbi 

Belediye Meclisi Dün Toplandı 

* Otobüs lastiklerinin tcvzÜ· 
ne devam edilmektedir. Evvelki 
gün 186 otomobil için lastik ve· 
rilmi tir. Diğerlerine de peyder· 
pey verilecatir. Bundan sonra 
lastik tevziatını Ticaret Ofisi ya
pacaktır. 

~'AR:;Al\IB.'\. • 111 
AY: t • Gtl~: 120. 1{11sı.ıı'l• 11 
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Vapurun yemek salonunda blr ma 
sayı yalnız Ttlrk heyeti işgal etmiş· 
ti. Vapur kumandanının masasındn 
da birkaç yolcu ile ben bulunuyor· 
dum. Vapurun kumandanı ve zabit· 

mlze rağmen muharebe etmek bi
zim ıcın vadp olursa? 

:Fakat bu defa ı.lhnime, çocuğun 
ağzına konup kalkan sinekler ka· 
dar ıııilnasız \'e iğrenç bir ba'ikı& 
hayal, daha ıloğrusu bir hayaller 
ı;erlsl musallat oldu: C) uyan ço
cuk hafif blrsllklnme ile lenlılen 
hayata doğarak yerinden kalkıyor 
'e gö:ı.ilmün ön tinde stıratle bilyU· 
yerek on on iki )'Dşına gcll ·or. Fa
kat boyu uz.adığı halde lmdlki 
uyn,·an gdı.el çocuk çelırebinin 

,·ııadettlğl lnki~ftan ~er )'Ok, 
YUz bir ihtiyar yUzü gibi oluk, 
yıprak \'c ta alı; gö1.ler çökUk, 
dalgın ve kapkaranlık; dudaklar 
kısık nı renksiz iki ı;lzglden Um· 
ret; boyun uk!iliı.ler ve esirler iı;in 

tasav,·ur ettlii;imiL \ıu.Jyetıe yana 
etllmlş. Kalabalık bir sokaktayır. 
Sokak hizhn kendi sokağımız fa

kat hu yabancı ha~ rakların işi 
ne 'l Bu yaban<'I ba\ raklarla do

nannllŞ ı;okaktan )'aban<'ı bir ınu
ı.ıkıı marşlle yabam·ı bir asker ta
buru gC4J})Or; önünde )ine yaban· 
l'I hlr sancak. Bu geçit r~ınlnl 
kenıınlıın ı.e,·redcn çocuk yüzü da
ha sarı, <ludaklıırı dalııı. Jm;ık, Ut· 
reve tltreve onıı. ı;el:im vcrl;ror. 

Ondan ~onra "!;OCU''11lll yine bll· 

dUştUğUnUn farkında değildik. istenilmektedir. Bele.diye Umumi meclisi dün teklif Bütçe encümenine tevdi 
öğleden sonra nisan devresi top- edilmiştir. 

r' 
UlC'Rl: !SGO - Retııütrı1" ~~l 

lşte o sabah (Tadla) vapurunun 
kamarasında (A) Hanrmın mektu
bu bana Avusturyada paraların her 
dakika dUştUğUnU ve kendisine gön· 
dcrdlğlm paranın eline geçinceye 
kadar yarıya inmiş olduğunu haber 
veriyordu. Bu sebepten bu parayı 

kabul edemlyeceğim. Tekrar size 
iade ettim. Bana Fransız frangı O· 

lnrak gonderin . :ı. Diyordu. 

(Arkası var) 

yUmeğe devam ediyor. Şlmdl bir 
mektep derı;lıuneı;lndedlr. önünde
ki kitaptan korkak bir Se!!le yaban. 
"' bir de,·ıetlıı ınethii tienaısrna dair 
!latırlar okuyor. Daha. !lonra tek
rar bliylidiiğlinü; on seklL, yirmi 
ya,larına geldiğini giirüyorum. Kı
)1lfeti 'e omuı:lurı giin günden dü· 
şlik, çehresi gün glinden bozuk, 
bir yabancı adamıı yalvarıyor; 1 
1 tiyor, ekmek istiyor. Hakaret 
ediyorlar; lı.zetl nefsi hayli aşınmış 
olmasına rağmen yine sararıyor \C 

kemli memleketinin artık kendine 
yabancı olan gökilne başını kallh· 
rıy or. Nihayet onun dalıa yaşlan· 
ılığını, bedhaht ,.e ne<'abetıilz bir 
ihtiyar olarak ayak altında ı;ii· 

rüııduğiinu 'e ölıfüğünü görüy o· 
ruııı. 

u,rıırsuz hayal artık ı.ona. ermi'j· 
tir. u~ il~ nn ı,:0t•ıığa: 

- Bô.) le yaşamaktansa ~imdi· 

den kendi bayrağın altında, kü
çtık y iireğinin gurur ve neşesini 
lıAla dudaklarıııda. ta'jI.)"Brak ölebl· 
lirıolıı, diyorum, kendi tnıırafının 

kucağııula giile güle yat. Kendi 
hayatıınıı. için olcluğu gibi ı;enln 

ha,at ve hahnn için de zaaf 'e te
reddtit bize yıu;ak. 

RF.ŞAT NURi 

-0----

Topkapı - Maltepe Yolu 

• Ağaçlandırılacak 
T opkapı mezarlığının Maltepe 

)antılarına reis vekili Faruk De- Tramvay ve Tünel Umum 1\lü. 
relinin başkanlığı altında devam di.irlüğüne mürakrp olarak Zahit 
etmiştir. Hançerlioğlu ile Ha"im Alınnın 

Dünkü toplantıda asker ailele., t~yinteri, lstnnbul. Sulnr id~resi· 
rine yaroım tahsisatı için alınan nın alım satrm talımatnıımesı tas-

* Almanlara satılacak olan 
keçi kılı ile kitre fiyatları üzerin
de uyuşubıuştur. Sc.vkiyata ya
kında başlanılacaktır. 

V A.Kİ'l' ZEVALi &~ 
ıı 6 

GÜNEŞ: 6,00 

öCLE: 13,11 

1K1ND1: l i,02 
yolu ile Topkapı • Yedikule as· 
falt ıkısmının ağaçlandırılarak 
bundan sonra burasının mezarlık 
olarak 4cullanıll:namasına karar 
verilm~tir. 

50 tahsildarın istihdamlarmın de- dikEo~_unmuşt~r. Cih . A 
yup ve cıvarı. angır • • 

* İşçi sigortalarına ait işleri 
organize etmek üzere lktısat Ve
kaletine bağlı olarak bir işçi si
gorıtası umum müdürlüğü te~kil 
edileceği öğrenilmiştir. 

AKŞAM: 20,04 

YATSI: 21,47 

1MSAK: 4,09 
vamına sarfedilmek üzere otuz yas:pa.,a, Boğaziçi. Büyükadn 
bin liranın verirmesi hakkındaki .imar planları tasdik edilmi~ir. 

- JJ\ et, on ikisinde, saat ikide ::m<ıls 

Da.nvers isminde biri.bini muayene etmi
şim. 

- ~ııı.ıs Dıınvers mi? Bu 111ü.111kUn de· 
ğll. 

Uu r.özlcrl 1''a\'Cll söylemişti. ~taksim ııö

zlioü ke ·tı ,.e doktora dedi ki: 
- 'Tıılıınin ettiğimiz gibi 1ııize sahte bir 

isim sö~·ıemlş. Bu hastayı hatırlıyor musu
nuz? Doktor Bak4'r? 

Doktor ılefterin ı;ayfalarını tetkik ettik· 
ten bOnra: 

- F.\et •• 'il 1 Damers .• Şlmdi bu haı;tıı
yı hatırhyoruın uzun bollu, zayıf, çok ~ık 
bir kadınılı .. 

- E,·et .. E,·et .• 
::.ioıırıı .:'llaksbııe doğru dunerek çuk dddi 

bir ta\lrla: 
- Hu yaııtığını 'ey doktorluk ,.e nıe"ilek 

adetlerinin hlltlfııuta. bir harektt .. Hastalar 
burayll gellıı dr, hil:e ılcrtıerini döktü.kini 
ı.aman blı: bir daha bunları başka yerde tek
rar tdemeyb:, me§Jek ı;ırrı olarak l!>akla
mağa bor.;:luyuz. Fakat bu vaziyet h~ka.. 

Karınız ölmüştür. Fe\ kallidf' bir an yaşıyo· 
ruz. Karınızın kendl>ilnl öldürmek için bir 

6 ebebl oluı> olmadığını öğrenmek lstlyorsu
nu~. t:,·et, ,·arılı. Mlıtlıs Dan,·ers ismi altın
da bana gelip de muayene olan bu kadın va 
lıbn bir hastalığa tutulmuştu. 

Doktor ı;ustu. Hepimize ayrı ayrı baktı 
,.e ayni ciddi s~le ılc\nm etti: 

- Bugiinmüş gibi hahrlıyorwn. Bu tarih· 

ÜZÜNTÜ -
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ten hir hafta cvYel gelip bana kendL<ılni 

muayene ettirmişti. Rahatımı: olduğunu an· 
latmıştr. Ben de rontgen ile her tarafının 

resmini aınıı~tım. O glinU bu röntgen mıı
ayencsinln nctlccıılni ö~renpu~ğe gelmişti. 

Şurada ayakta duruyordu. Bana dedi ki: 
dlaklkatl öğrenmek isterim beni tatlı "üz· 
!erle a' utnıııyınır- :t~ğer ha.,talığım ümit iı; 

,.e -:ıfnsız ise açıkça ~yleylnlz.ıo 
Suı.tu ,·c defteri tetkike başlaılı. 
nen hekllyordum. Merakla, heyecanla sö:c. 

terinin sonunu ht•kliyorıluııı. :-iilı:ıyct <le\lıın 

in: 
- Benden hakikati i"'tl)·ordıı. 

B4'n de söylt>ıneğe mı•ı·bur kaldım. Bıu.ı 

hll!ttulartlan Jıastnlıkl~rı ı;aklanılabillr. Fa· 
kat l\ltı.is Dan\'erı; öyle hastalardan değil

di. Kendblne .)alan ı;öylemck olamıtı.ılı. Si.ı; 

de onu tanıyorı.unıız. Alılıuı:ıcak kadın ılr.

ğlldl. Ona açıkça. hastalığının ~ifasız uhlu
ğunu s:>yledlın hiç kımıhlanıadı. Heyecan 
gösterıncıli. Kendiı;lııhı de bunu hissetmiş 

olduğunu ll{ıvc etti. Paramı ,·ereli ,.e gitti. 

Henüz çok ağrı ,.e ancı hlssetmlyurdu. 

Fa.kat \iç dört ay sonra morfinsiz yaşama.· 
ı;ına imkan olmıyacaktr. Ameliyat ile kur
tannak da mümkl\n değildi. Çekmek ,·e ö
lilmU ookJenıckten başka ~aresl yoktu. Has
talık bir kunserdl. 

ille kimse bir !jCY ı;öylemlyor, odadaki ı>a· 
ntln tiktakından ha-:ka giirültü duyulmuyor 
ıhı. Doktor ı;ö:c.bne devamın: 

- Görünfüıte hasta olduğunu anlamak 
nıi\!jkiildli. Vakı!t biraz zayıftı, fakat kadın
larda zayıflık nıoılu: İ"!te biraz ev,·eı ı;Hyle
ıllğlııı gibi uncıtk dört bec: ay ya-:ıyablllrdl, 
O da. morfinle ,.e ı,:ok iı;tırap ~·ekerek .. Rönt 
gen C"amlarıııdan unla~ılılığına göre lıhnyc· 

sindeki huııuı;iyet dolaJu;ilc çocuğıı da ola
ıııttzdı. llu dlıcttrn normal sa) ılamazılr. 

Hlraz sonrn Alhay Julyan'ın doktora tc
şl·kkUr ettiğini hııyal meyal i~lttını. Kafam 
bir şey alacak, ııı .. seılet•ek lıalılo değildi. 

Doktnr Baker'ln elini ıkarak uzaklaştık. 
Doktor arkaınıı.dan hağınyorılu: 

- Rııııorumu size mi gönderl'ylın '! 
- Rapora 7.annetınenı ki ihtiyaç kalı.ın 

şayet olursa ya. ben ya Mister de Vinter si-

ze va:ıar rica ederiz. fi"' 
~ Jllt . .! 

- Bir hizmette bulunalıllclinıse tıll ,... 
num. Eğf'r siz l'Öylenıemlş ols:ı) dıPı:ı , ı•ıt' 
ta llc gıızeklr.riıı balıscttl~I 1\IL"il~ (le ıı'ııı' 
arasında bir ıniına-;chct buluııduı;UP11 

gctırerııezdlrn. 
I 

- Tabii .• Tahli.. ıı'' 
- Tekrar Lunılrayıı mı ılönliYOrfi11~,ıı" 
Soldaki yolu tuklıı eden.eniz cıııJı:S 

,·arırsınız. Dosdoğru gidiniz. 
- T~ekkür cderl1., Dotor". ~"'~ ' r Oradan uzaklaştık. OtomotıUIP 1• t " 

1ı.b "' gl'ldlğlmlz uınıan uzaktan tanıı ı .. e' ' 
hoş se inin !jRrkı :;öy ledlğini ı~ıuın•· 
tun ta otckl tıırafından gell~ ordll• 

XXVI d",ç 
J(tlt Jl 

Arabanın yanımla hepimiz al 11 ır r 
yorduk. Birkaç dakika hiç klınse ;.,, ,,r, 
ı.öylemcdl. Albay Julyan tııbakRS111 , 111 rC~ 
ke:;e sigara ikram ı-Cliyor<lu. 1·~11' eli il• .. ı~ 
saıısarı idi. Pek bitkin göriinıl) ord tıı'y,.1' 
ruyr yakarken ellerinin tıtrcdlıtlnl torl•' 
tim. Sokakta şarkı ı;ö~ le;riıı p::ırtl, ı;' · 111 

aılam bize doğı·u gc!<li şupl<a"ı ti -11 

ııarı;a fo(llamak istedi. Klisenln ıııı•dl· 1
11 

\urdu . . t'&Hll bu sırada söze haşlıa~rııt"' 14 
e;aıısarı fakat sesi hlila <·Uretli ,e .,ıı•ıı" 
Hiç lıirlmlzln y\iziine baknıryor. l':~rlf"~ 
arasında cluran sigarayı c\lrill ı:e n!ict 

- Kan er <ivle mi! Acaba "
11 

. ) 
(Ark ... .,,, midir'! 
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• YAZAN: 

Ihsan BORAN 
lEınekli Kurmay Subay} 

~şistanda: 
Siırınıııc ttalynnlnrın ınuka,·e· 

1

1
ntt ınerkczl olan Dcslye knrı .. ık 
:ı 1 • • 
ı; liı. krtıılıırı tnmfrnrlan i'lrwal 

ti! 1 • •O 
nıı.,tır; rlcııt cclen İtalyanlar 

llnt·aı, 'ilnınlc 'e !'larlm çckllrblle· 
<ekı • l'rdJr. Şarka çckillrlcn;c lıatfı 
~ 1"rler. :Uurııda Fransız Somalisi 
'.ırdır. 'o Gencrul De Gaullc ta
f'llftarları olan hıir J"ran ız ku,·· 
'1"Uerı toıılıınmı tır. Slınale Gnn· 
c :ı • • 

r rıııntııkıı ınm dağlık yerlcrlnı-
;1ekuere1< lııglll1lrri tılr nıiiılılet 
alta nıc ,ı;ul c<lebillrkr ,·e nlha· 

~ t ll~lıktan te!illnı olurlar. 

1 
General De Gnullc \O İngilizler 
ran .. u; ı-;,,,..mll.,lnl ~llh,·er 11leyhl

ııe iltılı:ıka dnvcl edlynrlnr; .kati 
:~tice ~ crlnılc ııc kadar lrnn·et 
lı01•lan a ylııc azıtır derler. Bu iti· 
ı:rıa hlı\1lk bir meydan muhare· 
h 1 lltlfeslndo bulunan l.ibyıı <·ep-

lnılo rniinılnln olduğu kadar 
"Ok t ku, ,.et toplamak ntllhlındlr. 

ıı nıaı atı:ı rran'lız ~onıallsln· 
dt:ıı btlfade yerinde bir tedbirdir. 

Dun" kadar, ortıı 1;'8rk kuman· 
~nı General Wa,·cll'I njans bilgl
trtııo gü, cncrek tenkit edenler 
\arııı. lngiltf're b:ıs\·cklli n. Çör-
"il'ı , ıı son nutkıınıı okuyun mil· 
"tkktUer, General Wn'\'ell'ln uı.ak 
'" u k t bül Uk cephede ne Jmtlar az 

lJ\ 'etle iş gbrmck met·hurlyetln· 
~ l<aldıJ;-ını görmüşler, ,.,~ yap· 
•kları tl'nkltıerde ne kadar hata 

~ttıı.ıcrlnl elbette nıılnmışlardır. 
h
o • 40 bin klsldcn ibaret küı:ücUk 
lr ' l>u ordu Ilı- hlrlnl'I l,flıyn :.eferlnl, 

l\ıı Afrika harbini mu,·affnkı
l~tı ha aran \C nlba~et ,·erilen 
~7. U~runıfa - Lfhyndaki yeni 
~lıiikeyi ı::ozc alarak • "l'unani • 
~ rıın ''nrıhınına koşan hu kuman· 

111 tenırıt etmek doğru muydu'! 

~: 
l.ib~ ıı ccplıeıılnı'le baızlıca u~ lıa· 

~ket \ardır: 

12 
t\) 27 nl an akşamı ~lıflır hu

ll<tıınu ı:-cı:eıı Alınan • ttBllan 
tıı t' it 0 rlu birlikleri r:arkıı doğru 8 
llorııctre J u.dnr ilerllemi'}tlr; ha· 

'eketııı ı;ıklet merkezi tialıll bo· 
~tıc·ıı. !->idi Uarrımi btıkamctlnde 
0ı'~llı edilmiştir. lngllil; kıtaları 
L_ı Alınan motorlii koliyle tcnıas 
"'l!l ltdeılj r. 

~ ll) J\lman • ıtaıyıın pike hom
tdınıan Ul' "\'arelcıi a\·cr ta.} Yfl· 

•eı ,, • 
crının hlmnycslnılc olmak Ü7.e· 

tt l\ i ll'rsa Matruh mıntaka mda 
el tıgııız tcıpçu me\~llcrlnl boml•nr
,_:"1an ctıni-;tır. Her iki tnrnfın 
'""' . \ a kU\\'ctlcrl ara!lınılıı Urrkll 
: ~llh1eııı muharebeler bu<Jlaıııı~· 

r. 

,. Cı Alınan - ltalrıın ordusunun 
.. cr1 't ınuva.,nlasrnı telııfül eden 
\Obruk kalcsl muıııınidane ınukıı· 
tıııet ctıncktedir. 

~~~n;.:ı~!:nd~~:n::~r.bit~~~r:a: 
< l.ı Jıa,a lolunu bu cephe için 
lllla t '<ılı llablleeck ,·nzl~·ettedlrlcr. • 

k ını.ta l unanl~tnndukl ha\"a 
il\\ 1 «'"lu e lcrlni tlc Llb)ııya nakle<le· 

lı !!tdlr. Bu ltl1ınrln Almanların 
a,a ·· kt·ı· t lıı l oıı~ le ikmal nııış ı a ı 

t~ıı."l. auılını~tır. 7.ayl:ıh göre aln· 
~ ku,'\ctll hn\n filoları hlma· 
..,l''lrıııtı !!'l<'ll''llllan nı ttalvaıtan • tıı.1ı ~ • 
ı~ I lu n, lıntUı mnı;a:dye gemi-
'"'" oı;ı nal llyııt yapınnl:ırı ıla '"arld 
lar lılJır. İkınnl , e takviye lhtı~ııç· 
'" ~ııı blı~i\k kt!>lmr tay;\·arelere 
bı ll\ il l ollarına inhisar eden 200 
Ot~ ıu ilik zırhlı w motörlü bir 
hır urıun deniz ~ırı ı,:öllcrilc lıU) iik 
lııt taarruza atrlmnM ~·epycnl bir 

;cı,ılt olacnktır. " 
~ 11Clliderhı tcşcbblisii ele nla· 
lıı taarruza geçmelerini hiıum· 
IPrfiStnıu .. tıık. Pnkat kfıfl kun·et· 
11,'ll 

0lınadrğından ,·cyn henüz top
~ lhııdıkıarından ~imdilik oyaln
tııal( 'c rnlırtafaa ile 'akit kuan
~ 1 tedlklerl anla"ılmaktadır. 

tr,a ' 
l~lıı· l\tntruh nıev:ı:ilorlnln ''n:rJ-
•-,ı. 1 hcnıl:r. bllıııh oru.r., buraılukl 
'ii~ıl(' • 
tıııı 1111• ı,got wı ınliılafaa ııUtnla· 
ı\ıı !\ eııtıııı ela bizce mcıçbuldUr. 
bıı ea!{ şu kncla r üyliyrblllriı ki 
«'" llıev1<uıı drnlre dayanan şimal 
lıı~1 l<u\\etll, fakat mc.rkez \C 

t'eıı a cenup cennhı zayıftır. 
1 r tıp ı•enntır role w: Knttarıı clnj:· 

ııı..., d 
;t~ ll.}anıyor: .Alınanlar tabi· 
lııı llaJıa!lımlaki nılı-:klıl:ıta kapı· 
tıı'Z. '1<ulcey~I hede.fi feda et
ler, ll!r, Sonra, çol paraşiit kıta· 

lnl '11 l<ullanılma ı için çok nıii· 
ı,.. n 

i(ll, • u ltlh:ırln., cenup cenahı 
l~ııı ;ı,tırıak \ cya gcrlleri kesmek 
~ 

1 
111Uhakkak kara Jıarcket!cri· 

'ıtrı~zuın l oktur. Hunların lıcıısi 
ı,11 1l tlir; lngi!lıkr J.ihyaıla ınu
tıı01.ı\ I< qJıııak lı:iıı kunetll hnuı 
latı rı bulundurmalı, Cerabub
ıı111ı Şarka \e !'ildi Barrnniılcn c·e· 
\rl'ıt> uzanan yollara clıemınl,ret 

Clidlı-ler 
(•lrı ı• • 

cJıı, 1 <le ha\'a ku\ ,·etleri bulun-
tıııtl( 1 \11,r nı.ımclır. Hunlar icabında 

tıı f:;a • l.lh.)n hına .}Olunu keı;· 
l~tı/' 'e l.lh) nt1:ıki muharebelere 
'lctıııllk etıneğc !.'alışacııklıırdır. Gl
ltıUıt '" dlJ;'rr Yunan adalarının 

aıaası l!;ln de 15zınıdır. 
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Adliye J(oridorlarında: 

Çatla da Patla 
Ben Yine Bildiğimi Söyliyeceğim ! 

Mahalledeki Kavgaları Yetmiyormuş Gibi 
Mahkemeden Sonra da Çekişiyorlardı 

Sulh ceza mahkemelerinden 1 - A ... A... Üstüme iyilik 
birinin kapısı önünde on, on be~ sağlık. kim yemi. bu naneyi. Ben 
kadar kadın toplanmışlar. fakat mi nikahın mışım. Sen onu halt 
belli olur bir sekil-de rki kümeye 1 etmi~sin ... Ya senin çocuğun ko· 
tryrı}mışlardı. Yalnµ bir tanesi: candan mı? Kim bılir nereden 

- Yazık. yazık, diyordu. kaptın. Hc.m senin kocanın yüru. 
Hem akTaba olııcaktar, hem nıah meğc takati yok ... 
keme kapılarında tiurünüyorlar. - Aman dostlar nıımusum 
(Yaşlı bir kadına dönerek) Kom beş paralık oldu. Seni edepsiz ... 
§Um ne duruyorsun, gelin bunları Benim namusuma nasıl dil uza· 
barıştıralım. tırmıl!sın ben sana gösteririm .. · 
·~Kims~ o taraflı olmadı. Yalnız Di~e 'kavga devam cdcı*-cn 

dıger hır yaşlı kadın: . oğlum, bakıttm olmayacak. şahit 
v· -.- Akrabanın akrabaya ~llı· filan yazarlar. doğruyu söylc:sen 
gını akrep etmez akrebe, ahırel· b' · ·· ek bclkı· de ikisi rk d d' ırı guccnec • 
1 

-. e ı. de gücenir. Et tımııktan ay· 
İlk konuşan kadına hissettir· rılır mı? Sonıa biz kötü oluruz 

meden sordum: diye, usulcacık kapıdan kaçıp 
- ~~anım t~!'~e bunlara ne ol· gittim. Gittim amma phıman ol

muş boy le? llutun mahallelı bu· dum. Ağız patırtısı ta bizim eve 
raya toplanmı~sınız? ... kad ı ·y rdu 

Kendi.,ini dinleyip dınlemıye- ar ı;e 1 
•
0

1• ·b .. ı· eıl 
v· • ~- • k · · b' · Onlar ha a en guze ım, 5 

cegımı Aestırme • ıc;ın ır ınsan . . . . • · 
sarrafı hali takmarnk benı yuka- çırkınsı.n~ d.ıye bagırıyorlardı. Bır 

d • ı.. · •· d'· ara geldı kı antık «ay. vny> dan 
rı an aşagı 'Utr suz u: E 

S ı· d (El'! .ik. başka ses du.> maz olduk. n so· 
.. - oı:na ev a ım. ı e 1 nunda: 

kume hahnde ıtoplanmış kataba· y . . d 1 diye bir 
lığın arasında birer çift göstere· f - . ~t.~l~~ ost ar, 
rek) Bunlar kedi köpek gibi Al· eryat ışıtı ı. 
lahın giinü durınndan dalaşırlar. Başörtümüzü örtmcğe vakit 
Karşı karşıya otururlar ve işten bile bulamadan tt0ka~a uğradık. 
biraz nefes alınca evvela ufak Bir de ne bakalım, nah şu taze 
yollu site.mter başlar. Ondan 50n. amavut kaldınmları üzcr;ne yat· 
ra birbirinin ne altı kalır ne üs- mış. ağzı burnu kan içinde. Bir 
tü. İki senedenberi bu böylece çok dostlar da yangın var, diye 
devam edip gidiyor. ko§Jlluşlardı. 

Kadın dnha henüz açılmcımış· A'kşam kavganın ikinci perde. 
tı. Biraz dcşiverdim. si başladı. Her iki!inin de efendi. 

- ilk günler yaygarayı du· leri gelmişti. 
yunca hemen kıo!}ardık. Fakat Cumbalarda otururken dayak 
sonra şerbetli oldu'k. Bu iki ka- atan, dayak yiyene nisbet olsun 
dın ;.. vgaya başlayınca mahalleli diye yine türküye başlamı,. Vay 
pencc. elerin.i indirb~or. Ne ya- yine s.item cdi •or, demiş. Yok 
palım evladım!. Zengin mahalle. şu .. Yok bu .. Derken bu sefer er· 
lerinde günde üç vakit radyo se· kekli kadınlı kavga başlar. O o
ıoinden durulmaz, bizim mahalle· nun karısını döver. o onun karı· 
de de bütün gün bunları dinleriz. sını. Sonra birbirlerini döverler. 
Eh ahbaplık ahbaplık nmma.... Küfürün bini bir parn. hıe niha· 
Buna da kafa derler. yet mahkemelik oldular. 

Naeihat ettik, olmadı. Şunu Hukimin huzurundaki masaya 
dedik sökmedi. Cemaat nekadar oturd4kları zaman ~rnçlulnrdan 

1 büyük olursa olsun imam bildi- biri kocas101 çekti: 

1 
ğini okur derler ya. Bunlarda - Pek sokulma, el ete değ· 
hergün ayni 'kavga. Bir çok defa mesin ,dedi. 
evlerine ı;'ttim; Suçlular birbirlerine baktılar. 

- Cdin, kadın kadıncık ı;u Muhakeme esnasında hır taraf 
işten vazgeçin, mahallenin huzu· diğer tarafın gösterdiği şahitleri 
runu kaçırdınız. dedim. kabul etmedi. Diğer tarafın. şa· 

A a .. Olmaz. Kadınlar moro· hitlerini berikiler kabul etmediler. 
fin midir Oroyen midir? Ne alla. Koridorda bana dert yanan ka. 
hın belaeıdır} Ona alı~nuli sibi dın, hakime de: 
kavgasız duramazlar. Nihayet ge. - Aman b11y hakim, bunlar 
~en gün kıyamet <koptu. Misafir akrabadırlar. Ne olur barı§lırın. 
gideyim diye nereden akhma et tırnaktan ayrılmaz. diyordu. 
geldi. Tam konuşuyorduk, kar- Hakim de: 
şrki cumabadan şu gördüğün ka· _ Orası bana taallük etmez, 
lın kadın, nisbetçi bir sesle bir siz kendiniz. ıbarıştınn. dedi, 
ıJatlkı tut.'turdu: Kadın hala ısr~r cdi.> ordu. 
Çirkinin yanında 
Sabah geç olur vay Koridora çıkarlarken kavgacı· 

}ardan bid oJan boyunsuz kadın, 
Ah gece selme gündüz gel.... kaşla gÖz arasında rakibine; 

Derken ses.ini yükseltiyordu. _ Çatla da patla. ben yine 
Mi8afir gittiğim kadın bir fıçı bildiğimi söyliyeceğiın. sen ço-
barut gibi parladı: cuğunu nereden tedarik ettin, 

- Vay benim çirkinliğimle dedi. 

alay ediyor, dedi. Erkekler, horozlar gibi birbi-
Fırladı cumbaya: rine baktılar. Muhakeme başla-
- Sen kendi ckaknemliğine madan önce bana izahat veren 

bak, diye açtı ağzını, yumdu gö- kadın tekrar tela landı: 
zünü. 

- A ah sevsinler, benim gibi 
kakneme kul köle ol, eline ay
nayı al da tasavvurunun kepaze
liğine bak. Bir koca bulmuşsun 
otur oturduğun yerde .• 

- Benim.ki atiç olmaZtıa ni
kahlı ya .. Sen •boyunsuz kendini 
nikah ta ettiremiyor.sun ya .• Seni 
kim nikahla koy-nuna alır1 .. 

- Aman dostlar ayırın. yeni· 
den hırlamağa başladılar, diye 
bağırdı. 

Mahalleli bir çifti bir tarafa. 
öteki çifti öteki tarnf a çekerek 

alıp götürdüler. Her iki taraf ko. 
ridorun nihayetinç!c !kayboldu 
gitti. 

Mithat PERiN 

Necmi bu gece yorgun ve dUşUnceli idi. EDE B l 
Rrlıtımın mermerleri lizerinc uzanmış. yıl· 

dızları seyrediyor, bazı bazı kısn bir etim
le ile Nahitlc I<:ezb:ının mUklıleınclerine 

karışıyorılu. Uırdcnbire doğruldu: 

- Sizin şiire merııkınız var Kezban Ha
nım. Yahya Kemalln c:Denlz tUrkUsU> nklı· 
mzda mı? 

I<:ezb:ın ilkin hatırlıynmadı. sever. 

Serbest Kürsü: 

Laikliğin Dogru ve 
Yanlış Telakkileri 

Bir Tren Kompartımanında Cereyan 
Eden Bir Münakaşanın Hikayesi 

[Bir okuyucumuzun gönderdiği bu yazıda dikkate değer ve 
münaka~aya lıiyık fikirler vardır. Bunun için Serbe$l Kürsü sü
tunumuzda aynen ne~retmekte fayda gördük. l 

olan hnkkr ve iyiyi islemek, şahst 
ihtiras ''c menfaatlerden feragat. 
fedaldirlık, kalbe kun et ve ferah· 
lık verecek iman ve Allah sevgi· 
si gıbl kıymetler süzseçten gcc:· 
mlştir. Hürnfelerden 'c riya. ve tn· 
a:ı:ıuptun tecerrüt eden böyle kıy· 

mctlcı·, ferdi hayatımız !çın de. u
mumi hayatımız için de bir zen
ginlik ve glizellik knynatmıştır. 

Şark ''ılayetıcnnde vazıfc dola· 
yısıle yaptığım h r seyahatten 
yeni dondiim. Malatya. ile Sivas 
arasındıı bır tren kompartımanın· 
da ilk önce kula!(; misafiri oldu· 
ğunı, sonrıı kendimin de karıştı· 

~ım bir dertleşmeyi gazete sliltın· 
!arına nksetlirmektc faide görU· 
Yorum. Öyle Unut ederim kı bu 
dertleşme hakkında. vereceğim ma
lCımıı.t birçok zihinleri karartan 
yıınhş telAkkllcrı ortadan ltaldıı·

mağıı. hizmet edebilir. 
Yol arkada.~larımdan biri dedı ld: 

- Her insan ve her millet başı 
sıkıldıkça Allaha baş \"Urur. 

Almanlar bir nralılt yalnız ken
di km'Vetlerine gUvenirken l}imdi 
sık sık cAllah bizimledir> deyip 
duruyorlar. lngillzler Amerikalı· 
lar ve Yunanlıların her vesile ılc 

Allııhtan ba.hsettiklerınl duyuyo
ruz. Neden yalmz bfz Allahtan 
bahsetmekten lıdeta çekiniyoruz? 

Bu suale ilk önce cevap veren 
olmadı. Yol arkadaşları tanıma

dıkları kimseler ıırasındn. böyle 
bır mUnakaşaya karışmakta le· 
reddüt cttılcr. Nıhayet içlerinden 
diğer bıri bu tereddüde galebe et
ti: 

- Evet. dedi, Allahtan bahseder 
ken bir kabahat etmiş &lbl oluyo
ruz. Acaba neden oylc oluyor? 
Kompartımanda sekiz kişi var

dık. Diğer dördU de ayni kanaate 
iştirak ettiklerini birer Slll'etle I· 
fadc etlller. Geriye biı· lise rnu
nllinıi ile ben kaldım. Muallim 
gençti, fal<at çok okumuş, okudu· 
ğunu iyi hazmetmiş, cidden olgım 
bır adam olduğunu derhal belli et· 
tı. 

Yol nrkadaşlarımdan blrl dedi 
ki: 

- GörUşUnUz yanlış değıldır. 
!o.kat bunun sebebi lınkkındıı. flh· 
nlnlzde sakladığınız dUşUncc hnlt· 
sızdır. İnkıll'lbımızm en esaslı bir 
umdesı olım l;ı.lkllk, katiyen dini 
hor görmek ve vatandaşların ima· 
mna ve dini telakkilerine saygısız· 
!ık göstermek mCınasına gelmez. 
nen aksini iddia edeccğım: Ortada 
resmi din varken din rlynktırlık 

halinden kurtulmuyordu. Sırf gös
teriş için zabıta kuvvetlle dine 
saygı temin etmeğe -uğ'raşanlar 

vardı. Sonra dinin bekçiliğini fu· 
zuıı surette üzerine ahın bir yo
baz sınıfı vardı ki dine cehalet ve 
taassup damgası vurulmasına \'e 
bir çok aklı başında vatandaşların 
imanı bozulmtıııma set>ep oluyor· 
du. DUşUnUn bir kere ki bt• adam
lar. gtıyn hlr dUşmn'1 be0 1nl'I ko
lunun gizli acer..teleri imişler gibi, 
Türk milliyctp(rverliğinin hn .o,ıck. 
line düşmandır. 

c:TUrkUm11> dıyen bi« adam mUs
IUmanlığını güyıı ınkftr etmiş gıN 
ifrit keslliyortarctı. Garibi şu ki 
bır Arnavut, Çerkez veya Arap 
ınUslilmanın Arnavut, Çerlrnz \'e• 
ya Arap olduğunu iddia ctmcsini 
hoş görUyorlardı. Sonra haklkt 
lslam dini. dalma terakki ve yr.ni
llk taraftaı·ı olduğu halde bu ri· 
yakll.r ve cahil yobazlar terakkinin 
ve yenilib'in her şekline dÜ\lmandı
lar. On Uç buçuk asır ewd çöl or
tasındaki basit "bir kabile hayalı 
içın dU~iılUmUş mahdut hUkUm· 

:ı ıs 

lerle bu asırdaki muğlllk hayatın 
ıdarc edilmesini ve ihtıya.çtnn 11· 
ham almalı suretlle hiç bir yeni 
kanun ve nizam yapılmamasını 
istiyorlardı. ı 

Tahsil ve terbiyrnin görenek ha· 
riclndeki iptidai ı;ıekillerinden baş
ka her şcklıne balta vurmıığa çn· 
!ışıyorlardı. Garibı şu ki bu Qdam· 
lnrın kendi memlekeUerinc reva 
&ördükleri usullerle mUstemlckcci 
mcmlekeUerin tabalarmı terakki· 
den mahrum etmek, uyuşturınıık 

ve esir halinde bulundurmak ıçin 

baş vurdukları usuller arasında 

zerre kadar fark yoktu. 
Ben de söze karıştım. Dedim ki: 
- Bunda hiç bir garnbet yok

tur. Osmanlı sarayı; memlekete, 
hele TUrk halkına bir mUstemlckc 
gözilc bakıyor, ortalığı o ruhla ida 
re ediyordu. Tlirklcr yurda bağlı· 
!ık duydukları için. hu idarenin 
gözünde tabii dlişmanl:ırdı. 

Saray memuru olarak Türklere 
gU\'en gösterilmez, oraya Osmanlı 
lmparntorlt•t\lnun TUrkten başka 

her unsunına mensup adamlar top 
lanırdı. Bunlardan çoğu şahsen 

her rezaleti yaparken, TUrk hnlkı· 
nı milliyet ve vatan duyguların· 

dan mahrum b1ral\acak bir vasıta 
diye dınl taassuba baş vururlnrclı. 

Bereket kı Türk halkı yobazlık· 
tnn şıddetıe nefret eder. Bu riyalı 
tesir \'C tazyiklere rağmen milU 
duygularını inkişaf ettlrmeğc rnu
va!fnk olduğu gibi, dlnt imanını 

da rıya perdesinden hariç tutan· 
lar çok olmuştur. 

İnkıltlp idaresi Hiiklik düsturu
nu kurarak dUnyanın cehalet va 
t.nassubun kör bır sill'lhı diye kul
lanılmasına, :ı.klın icaplarına kar. 
şı gelmesine, rrıemlcketln birliğini 

ve nhengini bozmasına ve siyası 
hayatta umumun menf'aatınc ay
kırı bir takım emellerle ikilik ııok 
masına mlınl olmak istemiştir. Va 
tandaşların dinl fıkıdelerlne, lba· 
detıcrine, Allahla olan münasebet. 
lerin!! karışmak hatırından geçmc
ınlştiı'. Nitekim lfilkllk kurulduk
tan sonra riyasız bir ibadet g(l,ye. 
sile camilere giden vntandıı,ıarın 

sayısı çoğalmıştır. ı:eıc 1'llrk dlli
Jı> 'hisse ve l"Uha hitap eden ınev

IQtlnrn göst.!rlleı! rağbet. dikkati 
celbedeeeıt kadar hararetli ve u
ıımmldlr. Son,.ıı eıı ınllcrimııe hi~ 

bir zaman '>ur,U·,~·i kndnr iyi ba
kılmamış, şımdlkt kndar temiz tu· 
tulmamıştır. 

Buna rağmen hakkınız var. Fer 
dt ibadette kendimizi tnmamilc 
hUr sayarken. bir gazetede. bir 
konferansta Allahtan. dinden bah· 
setmekten Adeta çekiniyoruz. Fa
kat bu tereddUdUn lt!iklik sarih 
mtı.nıı ve lhedef'i!e hiç bir alllkası 

yoktur. 
Dını tuası:ıup ytizünden bu mem

ltıkot o kadar zarar görmUştUr ki 
eski ile yeni arasındaki intikal 
devrinde her tUrlU dint kıymetler 
umumi hayatta li.detıı bir J<arentl· 
na geçirmiştir. Bu vaziyet. kimse
nin arzu ve tesiri olmadan kendi 
kendine olmuştur. Bu karentina es 
nasında dini telakkiler süzgeçten 
geçmiş, terakkiye engel olabilecek 
yanlış düşUnceler \'c taassuplar 
geride kalmış ve dinin asıl hedefi 

sı ESE-

llahsi ille açan yoldaş dedi ki: 
- GUzcl söylüyorsunuz. Yobaz· 

lığı biz de istemeyiz, taassubun ne 
demek olduğunu bizim gibi küçük 
kasabalarda yaşıyanlar pek iyi bl· 
liriz. Dediğiniz gibi, dını lı.lct edc· 
rck yapılan fenalıklar ortadan 
kalktı. En saf .şeklinde dine. ıma
na, hnlk sevgisine ka\·uştuk. Emın 
olun ki bu iman bizi kaUyen uyuş
turmuyor. aksine olarak knlblmıze 
kuvvet ve ferahlık veriyor. Fırtı· 

nalarn dahn meta.netle göğils vcr
memızf temin ediyor. Yalnız bize 
ferahlık \"O kuvvet veren imanı ve 
Allah ı;r.vgl.ııini çocuklu rımıza ge· 
ı.;ircmlyoruz. içimize dert olan nok 
ta budur. (lcrkesin hususi din mu
allimi tutmağn iktidarı yok. Zaten 
aransa dıı iyi muallim bulunmaz. 
Mekteplerde din deı·si verilmesini 
istemiyoruz. Mekteplerin laik kal
ması her halde f'aidelidir. Fakat 
istlyenlerc mahsus olmıık Uzcrc ih
tiyari dersler tertip edilse, bu 
dersler için müsabaka ile kltnp· 
lar hazırlalılsa ve bu kitaplarda 
ibadete alt mlhnnlld şekillerden 

ziyade lsltı.m dininin yüksek ahlllki 
''e felsefi hedefleri üzerinde durul· 
na pek iyi olmaz mı? 

Diğer bir yolcu dedi ki: 
- Dinden asıl maksat nedir? 

1nsnnlarm maddı zevklere kendile· 
ı ini bUsbUtUn kaptırmnmnlo.rı, 

zevk \'e iştihalarından fcdaklrlık 

clmeğc alışmaları. başkalarına 

yardımı vazife bilmeleri, kcitUIUk 
etmemeleri, başka lnsanlaı·ı kar· 
deş bilmeleri, kin ve nefret gtbl 
hislere gem vurmaları !iUm değil 
ınl? :eu çcrçlve içinde camilerde 
vnız \'e tclkfn ı:ıckllnde bllo olsa 
çocuklar için din dersleri açılsa 

fena mı olur? Bahsettiğiniz karen
tina fikri bence çok yerindedir. İn· 
tlknl devrinde böyle bir karentina 
ltı.zımdı. bu kendı kendine olmuş
tur. Fakat r,ılmdi karentına lamam 
olmuştur. 

l)ink alO.kası olnn meselelere 
karşı artık yabancılık G"österccck 
:o;erde bunları ele atmak, hayal i· 
çlnde samimi surette bunlara :yer 
''crmelt emin olunuz ki hayatımızı 
bir kııt daha zenglnle-7tlrir, birliği· 
mlze. nhcng:lmize kuvvet verir. 

B ir tren kompartımanındıı 

cereyan etmiş olan bu ko
nuşma ibcni çok düşUndürdU. Ben 
kendi hesabıma semavi bır mtuıCı 
110 mutekit bir ndam değilim, lıı\

diselere ilim gözlle bakarım. Fa· 
kat ruhi sahada dinin kcndıne 
mahsus bir yeri, bir vazifesi oldu
ğuna lnanırı01. Cetıerlmlzin bUyük 
bir sovı;-1 11e bireı· .sanat eJJeri ve 
ilham mcnbaı diye vücude gelır· 

dlklerl camilere yeni neslimizin ya 
bıı.ncr ve uzak kalmnsınıı. acırım. 

İşte bUtUn bu dUşüncclerle tren
deki muhavereleri oturdum, yaz· 
dım. Eğer yeni yeni düşUneelcr 
için kUçUcllk bir tohum hizmetini 
görUnıe zahmetim boşa gitme· 
miş olur. 25 ~1ı;an on 

l::i. C. D, 

&LS 

OMAN TEFRiKA No. 30 Bunu görme!<, hile ve yalandan nefret eden 
ruhuna bOyllk bir darbe tesiri yapmıştı. 

SC.'>lc fısıldadı: 

Birdenbire arkasında bir ayalt sesi duy
du ve knlblnln çılgınca çarptığını hissetti. 
~ l~ezba.n Hanım. bir dakika durunuz, 

beni dinleyiniz ıutfcn. 

Genç kızın vUcudü bir yay gibi gerıldl, 
ayakları Yct'C mıhlandı, başı gururln doğ
ruldu. 

- Mutlaka bileceksiniz. En son şiirlerin· 
den biridir, bnkınız birkaç mısramı sCSyll
yeylm: 

Bu iğneli :sözler Vivctte aksi sedasını b~· 
du: 

- Kezbnn dedikodu yapmaz. korkma! 
Fakat Fcrıt, gayritabii denilecek bir te· 

ltişla: 

- Ne istiyorsunuz Ferit Bey? GördUkle· 
rlml Vh•ete \'e hiç kimseye söylemiycccğime 
emin olabilirsiniz, boş yere arkamdan koş· 
mayın ... <ıDaldığın ıııllı\ eri gltllk!.'e ıırar b&.';'ka 

ziya, 

«l\la,·lllir ber turnf, fütliıı gece. nltııı 
derya. 

«l"ol tin hcıızcr hem uzun lıenı ele gliı.rl 
Jıir ınasala 

«0 !llllltlf'r ki geı·cr lıaş ha'ia :yıldı:ılarla. 

- Ha evet, bildim. Sonu şöyle bitiyordu: 
<ı1n~an ulenıdo lm~·al f'ttlğl nıliıldetçc Jll-

':'ar. 
Fakat tamnmlle ezberimde değil. 
- Yazık. bir saattir onu dUşUnüyorum dıı 

tamammı bulamıyorum. 

- Bundan dolayı ne? Durunuz, hemen gl· 
dip getıreyim. Bende ynzılısı var. 

Yok canım, şımdi eve kadar zahmet 
ctme~e değ'mez. 

Kezban yerinden fırlamıştı. Nılüfer nlny 
etti: 

- Bırak canım. senin de şiir merakını 

tatmin ctsın; l{czban ıyılık yapmasını pek 

- Baldkatcn fedaMr kızdır doğrusu ... 
:O.inamaflh Necmide de bu akşam pek garip 
bir hal var. 

Kezban onlara cevap vermek lüzumunu 
hissetmeden Necmiye: 

- Beş dakika sonra buradayım. boş yere 
hatırlamnğa çalışmayın. Dedi. 

Çevik adımların nğaçlann arasına daldı. 

Kendi kcndınc gUliimslıyor, Nahidin biraz 
evvel söylecllğl sözleri diişUnilyordu: 

-siz tanıdığım lrndınların hiç birisine 
benzemiyorsunuz. Sizde insanı çeken falmt 
daıına uzaltta kalmıığn. mecbur eden acalp 
bır tezat var. 

Bırdenhirc sağ tarnftald çamın aıtındn 

iki giilge gordU. Merdivenden ı;clcn hafif 
ışık ağacın yarısını aydınlatıyordu. Bu ay· 
dınlıktıı Bıhlt• le Feı idi tnnırdı. Bırbirlerine 
solrnlmuşlar. !<"eridin kolu Bihterin belini 
sarmıştı. Ayak seslcrilc ayrıldılar. Kczba· 
nın kcndılerlnl gordllğUnde şüpheleri kal· 
mamıştı. Blhtı:ı· bır nefes l<ada.,. zayı! tı 1r 

Bundan emin olmalıyım. Dedi ve Bih
tcri iterek I~ezbanın arkasındn koştu. Kalbi 
mUthiş bir gUmbUrtU ile çarpıyordu. Bu he· 
yecanını izah içın şdylo dUşUndU: 

- Vıvetıe yakında· nişanlnnacnğız. Bir 
rezalet çıkmasın. Taşralı zihnlyetıle Kez. 
ban Blhterlc aramızda ciddi bir mllnıuıe
bet olduğuna hllknıcdchllir. Halbuki bu ba· 
~it bir çapkınlıktan başka. bir şey değildi. 
Bıhler hu g~ce hoşuma gitmişti, anlWlllan 
o da benden hoşlandı \'e bana yaklaştı. !<:o
kusu tll. burnuma ltadar gelen bir çiçeği 
koklamamnl< budnlulık olurdu. 

ıcczban nrkasına bakmadan ık! ldişk a· 
rasındaki karanlık :,•oldn teliı~lı adımlarla 
yUı·Uyordu. İçinde bırdenblrc öfkeye, kırgın
lığa pek benzıyen bir isyan doğmuştu. Fcrl
din çapkın bir ad!l'lTl olduğunu biliyordu 
ama onun bu derece ileri gideceğini, Vl\·ct· 
ten iki adım uz:ıkta onun bir ıırkadaşllc e(; 
lcneccğinl tıısnvvur ,.c tahmin etmiyordu. 

Yıldızların ullıncfa yllzU dnh:ı mat, ı::öz· 

leri dııha }larlıık görUnUyordu. Genç adam 
başından aşa~ı soğuk bir ıru dlSkUlmUş gabi 
vücudunun donduğunu hissetti. 

- Size şunu söylemek istiyordum ... 
- Hiç bir şey sısylemeylniz. Hem izahat 

vermeğc ne ihtiyaç var? Vazlyou anlamı· 
yaeıı.k kadar çocuk dC'ğ!llm. 

- Hakkımda fena bir fikir cdinmcıılzdcn 
l<orkuyorum. 

- Korkuyor musunuz? Ne münasebet? 
Tcl,rar ediyorum: Müsterih olunuz, gördUk
lcrıml kimseye söylC'mlycceğim. 

• - Benim için kım bilir ne dilşUnccck· 

siniz? 
- Çok merak ediyorsanız söyliyeyim: 

Sız. karşınıza çıkan her kadınla eğlenen 
çapkın bir adamsınız. lznhatım kllfl mı? 

(Arkua var) 

1 SiY ASi iCMAL 1 
Kim Ders 
Amalı? 

Yazan: M. H. ZAL 
A lman radyosu evvelki 

akşamki nqriyahnda Yu 
naniztandan bahsedcrk~: «İşte 
kendi halinde kalmıyarak İngi
lizlere alet olanlara böyle ders 
verilir» diyor. 

Alman propagandası hafıza
sız olmağı, uluorta laf söyleme· 
ği bir marifet sayıyor. Bu yolda 
netriyatla nekadar gülünç oldu
gunu da farkedemiyor. 

Zavallı Yunanistan bir gece 
yarısı Almanyanın mihver oı1a. 
ğı ltalya tarafından tecavüze 
uğrayıncaya kadar hangi ecnebi 
devlete alet olmuştu? «Aman 
mesele çıkarmayalım» dıye 
adeta nefes almıyor, Almanla
rın, İtalyanların yüzlerine gülü
yor, gazetelerinde bir tarafa 
meyil gösterecek bir başlığa, 
bir yazıya müsaade etmiyordu. 
Ecnebi dılJe fransızca çıkardığı 
resmi gazetesini dört dıl üzerı
nc netrıyat yapar bir hale ge
tirmış, bu dıllerdcn her birinın 
baştarafa ge911lesini sıraya koy
muitu • 

ltalyaya: «Buyurun, gelin» 
diyemezdi. Eğer deseyai mem 
nun olmayacakların başında 
Almanya bulunacaktı. 

Yunanistan İtalya ile harbe 
tutuştuktan sonra Almanya se
yirci kaldı, hatta fırsat düştukçe 
Y unanlılann yüzüne güldü. Y u
nanlılar da ltalyanlarla dövüş
mekle beraber Almanyayı tah
rik edecek hareketlerden geri 
durdular. Yunanistana lngııiz 
kuvvetler~ ancak Almanlar liul. 
garistanı İfgal ettikten sonra 
Yunanntan tarafından çajml
dı. 

Eğer Yunanistanda cereyan 
eden hadiselerin bir tarafa ders 
olması lizım geliyorsa Alman· 
yaya der& olmalıdır. Çünkü is
tiklal içinde yaıayabilmenin 
Yunan milleti gibi milletlere 
nckadar kıymetli olduAunu ve 
kendilerine saygısı olan terefl 
mil etlerin bunu nekadar paha 
lrya aatmağa hazır bulundu la 
nnı ortaya koymuıtur. Asıl or
dusu İtalyanlarla vuruıan Yu 
nanlılar, Yugoslav yolu aç.ıldığ' 
halde, ordulannın küçük biJ. kıs. 
mile ve yalnız altını.§ bin İngifü 
yardmıile Almanlara üç hafta 
mukavemet etmi~lcr ve kendi 
kuvvetlerinin yekiınundan fazla 
zayiat verdirmişlcrdir. 

Anlayan için bundan açık bir 
ders olamaz 1 

Bir Kadın, Tren Altında 
Parcşalandı 

Dün Ahırkapıda 9ok fccı 
bır tren kaz sı ol-mu. ve • 1acıye 
iEminde Ahıı'kapı lnhı.sarlar tti· 
tun deposunda amc el.k } apun 
senç bır kadın trcn <il ındıı kala· 
rıık parçnlanmı!ltır. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 

Saat 7.55 te Ahırkapıdan :;e· 
çerek Sirkeciye gelmC'kte olan 
konvansiyonel treni bır döneme· 
çe geldiği zaman trenin onune 
birdenhıre Naciye ve bir arka· 
dası çıkımıflır. Makinıstin düdük 
çalması üzerine iki kadın birden· 
bire geri çekilmi~ler ve trenin ön 
kısmı gcçmistir. Fakat bu ı;ırıı.da 
Nnciyenin C'tekleri trenin hızın· 
dan uçtuğundan vagonlardan hı. 
rinın basamaklarına ilişmiş ve ka. 
dını demal trenin altına dü,ur
mü;tür. 

Naciyenin nrkadı:ışının f eryndı 
ve nte çi Ahmedin ımüdahalesı 

üzerine tren ancak 1 30 met1c 

sittikıten sonra durabilmi~tir. Fa
kat bu yüz otuz metTe uzunlu
ğunca 1\aciyenin eziDm~ parçala

rından ba ka lbir şeye tesadüf 

edilmemiştir. 

Hiıdise derhal zabıta ve Mud .. 
deiumumiliğe bHdirilimıı, Miıd· 
deiumumi mua\ ini 'e Adlıyc 

doktoru hudise mahalline siderek 

vak'a hakkında tahkikatta bu· 
lunmu !ardır. Adliye doktoru, 

Naciycmn cesedinin toplattırıla· 
rak defnine ruhs t vermistir. 

Hadisede suçlu olarak gö le· 

rilcn tten makinistı Mehmet Er· 
şan tahkikat esnasında: 

- Sirkeciye geliyorduk, dö· 
nemeçtc birdenbire önümüze ik 
kadın çıktı, Düdük çaldım. Ka. 
zanın nasıl olduğunu bilmiyorum. 
Hudiscyi ate çı Ahmet haoeı 

verdi. De11hal durduk. Trenin 

durması nizami mesafe dahılin· 

dedir. demiştir. 

Makinist Mehmet sorsusu ya• 
pıldıktan sonra serbest lbır akıl 
mışt.ır. 
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K DiN ve EV ' '( Maziden Canlı Masallar ) 

Eski lstanbulun Dedeleri 
() o 

Basit, ba•itliği kadar da zarif bir ıapka 

Dert Dinliyenler Arasında 
Yardım Sevenler Cemiyetinin Ankarada 

Açtığı Güzel B:r Çığır 
Ankarada bulunuyordum. Ba- dahil değıl, fakat bir içtimai dert 

yan Rebia Tevfik Ba:ıokçu, lackır- ola.rak tetkik edilmeğe muhtaç ... 
dı arasında dedi ki: f~te ikinci bir dertli ... Erzin· 

- Yarın dert dinleme heyeti- canda felaket görmüş bir kadın ... 
mizin günüdür. Saat ikide topla- Kocası Adliye memuru imiş, 
n1rp derdi olanları dinlcyec.eğiz. v&ktile 1;ün görmü~. Şimdi ç.ocu· 

Haıkın dertlerile, düyünce!CTile ğunu büyütmek için çal1'!1mağa 
«mas ıçin bundan iyi fırsat ola- muhtaç... Adliye Vekaletinde 
muıch. Bu toplımtıda bulunmak odacı diye io bulmu,. Çocuğunu 
için izin jficdim. da Çocuk E.sirgem"C Yurduna 

Ertesi gün E.vkaf apartımanına yerle;ı:tirmi - Şi.rrıdi .çocuk .içın 
ı:ıttnn. Yardımsever cemiyetinin dört lira aylık istıyorlamu~. Bu
dert dınleme heyetı toplanmıştı. nu veremiyonmu~. Dertliler heye-
1\ralarında Bayan Rebia Tevfik- ti işi tetkik edecek. kadının öde
t("n ba~ka dı.ğer bir bayan aza ve mc kudreti oLmac!'ığı anlaşılırsa 
kıymetli pır Behçet Çağlar var- bir çaresi aranacak. 
dı. Bir üçüncü dertli ... Bir evde 

Anlatacak derdi olanlardan Üç, hizmetçi diye işi var. Fakat sinir. 
dört bayan geldi ve içini döktü. li efend·ilcr, hizmct~n memnun 
Dertltlerin bu kador az olduğu- değil ... Asker dikişi ile geçinme
nu ıanmll)·orum. Yardım cvcrlc· ği tercih ed•yor. 
rin böyle bir heyet kurduğu he· Dert dinleyenler heyeti bana 
nUz duyulmamış olacak. cemiyetin prens.ipini anlattı: Ce· 

ilk dertli Gümüşaneli bır ka- miycl oadaka ,eklinde bir defa
dıncağızd.ı. Bakınız :neler anlattı: lık yardım usulüne kat' iyyen ta· 

- Kocam otuz bC1;' lira maa~1 1 raftar değildir. Yardıma muhtaç 
bir odacıdır. Altıncıya gebeyim. olanların halini tetkik ed~rck 
Büyük kızımızı evlendirdik. Kı- kendilerine çalı\'ffia imkiinları 
zım da gebedir. Damat askere bulmağı veya halle muhtaç bir iş_ 
gitti. Yardım için belediyeye baı- !eri vara kendilerine bu y<>lda 
vurduk. Bir şey yapamadılar. el uzatmağı usul tutırnuştur. 
Çün•kü evlemneye ait evrakı ha· Ankarada çok iyi netice ve .. 
zırlayamadığmnz ve harcı teda- ren dert dinleme usulü her taraf
rik edemediğimiz ~in resmi n:· ! ta tatbik olunursa cidden fayd.alı 
kah yapamadık. ister btemez olur. 
imam nilulhilc evlendirdik. Otuz Yardımseverler cemiyeti. mü· 
beş liraya bu kadar cana bak- t<>ahhit sıfatile aoker dilı:i~lerilc 
maktan aciz katdık. ve sargı hazırlamakla meşıgul o-

Azadan biri >0rdu: luyor. Bu sayede Anlcarada bir 
Sen de niçin çalı mıyor· çok kadınlara ;ı buluyor. Cemi-

sun? yelin azası da fahri olarak çalış· 
Nasıl çalıvnıyorum. V el tan tığı için bir takım askeri ihtiyac;

ıçjn senede bir çocuk yctiştiriyo- lar az para ile karşılanmış olu
rum. Bu az çalı.şınak mı? Kar-' yor. 
nı~d.aki çocuğu, diğer çocukların Yardımseverler cemiyeti mu
ı.Şlerini. evin idarcaini ihmal et· hitinde geçirdiğim sa.etler bana 
e.em daha iyi mi olur~ ·u k1111aa.ti verdi ki cemi.yet, 

Dert dinleyen heyet düşündü, memlekette i9tlmai yardım saha
ta:tındı. Kadınla kızı doğurunca sında ve kadın vatanda,a. hayırlı 
c;ocuklarının Çocuk Eıtirgeme faaliyet imkanları vermek husu
Krcşine yerleŞıtirilmes!ni ve kıza mında iyi çığırlar aç.ını1hr. Cemi
.. rgı yapmak ve dikil) dikmek yetin şimdiden on beı vilayette 
ıibi i,ler "·erilmesini muvafık. merkez ve ,ubclcri açılmıştır. 
buldu. Bu sayede eve gÜnde 70, Bayan İnönünün önderliği ve 
~O. kuru1 fazla para girebilecok, / biz;zat ortaya koyduğu güzel ör
ıhtıyacın tazyıkı azalacak... nck sayesındc memleketın her 

Bu dortliden §Unu öğrenml ol- kö~e•inde az zamanda çok hayırlı 
dum: Sırf evlenme harcı yüzün- bir yardım ve r;ı,efkat havası ya
den fakir aileler nik<\h memurlu- rahlması beklenehilir. 
ğunda evlenemiyor, (imanı ni- • Yardımscvenlcr cemiyeti işine 
k;.hı) adı a1hnda kanun haricin- büyük b1r heves ve ıevgi ile va.
de bir evlenme ~ekH devam edip kit ve emcık verenlerin hepai var 
gidiyor. Bu mesele Yardımsever .. olsun. 
!er cemiyetinin faaliyet sahasına A. E. Y. , 

BU AKŞA11 

MELEK 
Sineınasında 

' RlCBA.RD GREE:'li' - BRE~mA 

JOYCE GLADIES GEORGE -

RlCHAJID DIX gibi 4 büyük sine
ma yıldızının ş,ahane bir surette 

yarattıkları harlkullde gUz:el ve 

ınUc;,sir sahnelcrld dolu 

Kırık Yuva 
•.e!is bır şaheser takdim edecektir. 

TELEFONDA 

Bayan İnönü, 
Dert Dinleme 

Depoda Herkesle Beraber Çalıştı
Günü - Rodoslu Kadının Macerası 

- Alo alo, LeyUeığım, e;fz mı

sınız! Daha hatırınızı bile sorma
dan sı.,,e te,ekkür etmek lstertn1• 

Jfcın blnlerrc te,ek.kür ... 
- Nltln canım, ne yaptın1? 

- Niçin mi T Geç~n hafta biz· 
den Ankaradaki yardım sevenler 
cemiyeti için btedlğlm bir lirayı 

hemen gönderdiniz de ondan .•. 
- Kardetlın bir Uranın lılkırdı· 

- Cen1lyetJn dert dlnleıne kıs· 

ınUe de mc,gul oldunuz mu T llani 
geçen hafta anlatıyordunuz? 

- El'Ct birkaç dertli dinledik. 
ı·akat. onun en canlı kı~mun zan· 
11edcrln1 bizim patronun ya'tdarm
da okuyac.-aksınır, çünkü sessiz ses 
>tz not aldığl gözilme m,u. 

- A, a, ttlı:ln patron da klm? 
- Canm1, bUmlyecok ne var, 

sı nu olur! Ahmet Emin Yalman ... 
- Elbette, ısonra dıı. her ay gön- - Niçin patron diyorsunuz t 

dcrmc_yl do taahhüt edlyonunuz. - Canım. o kadar ıatJfe etmek-
- Parayı gönderdlğlm adres te kabahat mi~ llem de bir işin, 

doğru muydu! bir eberln sahibine patron demez· 
- Evet, zaten cAnkara. yardını ter mi? O da (Vatan) ın sahibi de 

t>eYen1er cemiyeti, \rakıf aı,a.rt- ondan ..• 
manları> denllln;e pam derhal ge- - AJın1et Emin Bey Ankaraya 
lir, postahanenin her ~eyden malü· n11 gelınl~tl? 

nıo.tı vardır. - Evet, yardın1 Se\·enler cemi· 
Tarudıklarrmdan b~okları yeUne pek büyük bir alılka göste

yardmı 5e,·enler ceml)·etlne mayıs rlyor. Bir gUn de dertleri beraber 
ayından ba':hyarak birer Ura gön- t.llnlemek için cemiyete geldi. na--
dereeekler. Nasıl ralışmalarınızın nımtardan birisi, kendisini tanıyor 

neticelerini göl'meğe ba,ladınu:; muş, beraber çalı'Jtığı bir arkada-
mı f' ~' henüz tanımadığından biraz &ı· 

- Geten hatta.danberl memleke- kılarak: «Efendim, Beyefendi de 
tlmlzJn blrtok tara!Jarmdan, daha, blzlın dıert dlnJPme gurubuna nıı 
para gönderdUer. Hepsine mak· rlnhlldlrlcr ?' Diye sorunca. ben bir 
buzlarını yolladık vo te'}ekkür et· kahkaha athm. 
tlk. Fakat ümit ediyorum ki sev- - ı>ek ho' olmuş, siz de ne ce· 
gUl vata.ndaşlarımrı; yakında. da· '\·ap ,·erdiniz! 
ha çok faaliyete geıtcceklerdir. An. - Ne cevap '\'ereylın, «Ahn1et 
karadakJ bayanların yardın1 bCl·en Emin Dey (Vatan) ın ttaldbldlr. 
Jer t'Cmlyetl ve vatan için nasd Gazetccllerln dert dinlemekte lh· 
çalıştığını bu günlerde gazeteler- tısaslarr çoktur, bugün de bize yar. 
deki resimlerde görmil.,"Jünllzdür. lhma geldi.» Detllnı. 

- El·et, gördüm, hem de tçlm· - Dertleri haftada bir defa ını 
den ben de orada balunup bera- dlnllyoftiunuz? 
ber ça1ı,an1achğrma. tce.s.,ur etthn. - Sözde, bir defa, Jıer pcrşeın-

iğneyi tekrar götUrmeslnJ annesi· 
ne söyle.mı,. Kadıncağız yola çık
ını, an1a. parasc da yok. Ne i!)C, 
Knılayın 'e hükOn1etin yardıını 

ile (l\luğla.) ya. '\'8 (~tarmarlse) ka 
dar gelml!) oradan kayıkla bir ge
ce Rodosa. getecekml,.. Kayığa bi· 
nerken gümrlik4:U1er kadına: c'Oı:e 
rinde para. elma!I fltıl.n bir şey var 
mı 'f» Dfyo tiormuşlar. Kadın da.: 
Gece sandalda kayıkcı ne yalnız 

kala.cağıın, Uz.erimde bir ,ey ,·ar 
zannetmesin.. Korkusu yüı:llnden 

ebende hiç bir 1jey yok» demi,. Fa· 
kat felılket asıl orada başlamı,. 

GUmrlikçüler, bu 5(;ze lnanmamı,

lı:ır. Kadını ayrı bir yere göttlrınUş 
ler "\-·e: cU8tünü arryacatı:z• de· 
mı,ıer. O vakit kadın kemerinde 
sakladığı elmas iğneyi ~ıkarıp gö!i 
termı, ,.e ka3,ktıdan korktuğu I· 
çln biraz tı\·\-el üz.erinde bir 'ey 
yok dediğini söylemi' atna. ı, işten 
geçJnlf!!. GUn1rük(Ulcr benı kadının 
fğne8lni zaptetını,ıer, hem de altı 

yüz elli Ura ceza. vermeğe htikmet
mlşler. 

- Aman bu no uıJdı ,·aka •.• 
- Som1a.yın, şln1dl kadıncağı-

zın İtalyan '\·lzesl gC('mlş, pasaı)or· 
tunun yeniden çıkn1a~n lilzrmnuş 

cebinde be, parası yok, yatat"ak 
yeri yok. NJha,yet derdini dinlet
mek için An.karaya. kadar gelını,. 

Altı ytiz elli Ura. cezayı ,-crınemek 
için ve elnıa8 Jğneyl tekrar a1n1ak 
için, ve pasaport tıkartıp İtalyan
lardan ,-11.e alarak tekrar Rodosa 
dönmek l('ln ricalarda bulunuyor. 

- AC'aba, hıtedJklerlni ulablle
cek mi? 

Boynuzlu Divane 
Ahmet Dede 

Eski lstanbulun blrçok dedeleri, şu ki Unkapanı •emtınin mefhııt 
babalan ve meczupları vardı. tstan- çamuru en şıddetH kı.şıarda bile P'' 
bullular bu zavallı adamları hoş tu· bucunun Uzerine değıl, nalc;asına uı· 
tarlardı. Bunların birçoklarının ha- le zerre kadar sıc;ramazdı. ~oyı~ 
yalla iken cemiyet arasındaki yer- pAk gezer ve namazı cemaatle kılar 
teri bizim Pazarola Hasan Beyinkln- dı. Bir gUu Sultan ~{ura.dın yarıırı• 
den Ustun değildi. Bu şefkatli ~ehir sokularak: 
onları daima korurdu. - Re\.·anı yedi ı;Unde alaeaJ<Sll'o 

\
7e!Od bazı kadın muhayyileleri yine yedi gUnde- verecek~Jn? oeınf 

bunları; öldükten sonra oldukların- Revan dediği gibi yedi .[_Ünde fetJıt"' 
dan başka ve Ustun ı;örmeğe çalış- dilml~. yedi gUn sonra. Tı·anlılar ı;t' 
mışlar. Onlara bol keseden birçok ri almı.,ıardır. 
ytiksek meziyetler ve has~..nlar ver· Çelebimiz Yetmiş kuruşla biZZ-'

1 

mişlerdir. Başlarına mum yakmış- görUşmUştUr. Onun başka. n1enJ<ıbt" 
lar, pencerelerine paçavra bag-ıamış- terini de fÖyle s.nlatır: 
Iar, mezarlarını birer murat ocağ"ı .-:1\ofurat Han Revanda:ı tst.a-rıtl·'· 
yapmışlar. la gelirken cYetmi~ kuruş:.> dedCY

41 

Tekkeleri ve türbeleri kapatan ka- varmış, ahret hCsabını görUp ıtY• 
nundan evvel şehrin hemen her so- rek · başında Çivi Zade kabrı:t' 
kağında bir dede ve baba mezarı gö taf'ındo. Kaymakam ı.turat ?Jf' 
rUIUrdU. Bunların içinde dinler arası fermanlle detnolundu ~telek Ahrrıti 
sevgi görenler ve şöhret yayanlar Paşa Sultan ].furat atzında.n ri\.,. 
halta mevhum olanlart bile vardı. yet eder kt Murat Han bir muh:ı.rt' 
Birçokları efsanelerile beraber Bi· ı bede: 
zanstan Türk İ:::tanbula miras kal· Ordu içinde Yetnliş kuru~ 
mıştr. . .sesini işitiyorum. Bakın hangi çadıf" 

BUyUk reportaj pirl Evliya Çelebi da oturur! Diye ~orarmış. Hatbtıltl 
bunlardan çoklarını toplamıştır. o günlerde dede tstanbulda olup ,-tf 

Boynuzlu Divane Ahmet Dede, yet dığl yerde: 
miş kuruş dede, Armağanı Mehmet .-1'Iurat Yetmiş, kuruşa, ~tors.1 

dede, Elekçi dh·ancsl ded, Duhan Y"etn11ş: kuruşa! .. ~ Diye feryat edf' 
ker dede, Nalıncı l\1emi dede, Na- rck serseri dolaşırnıış. 
lincr HUscyln dede, Dayak dtvancsi .lf. 
dede, Papaz divane, Durmuş dede Ermegani 1\fehmct df"<le Fuça.ııdlr· 
bunltıl'dan bazılarıdır. Herkese bir elma hediye etligi K 

Bunların hepsinin hoş hikAyeleri ona c:Ermego.ni:.t derlerdi. Bir gt 
vardır. Kasımpaşada Kocamış Oğlu dördüncü rı.furattan izin alarak nıt· 
ismindeki bir yeniçerinin evinde o-

1 
lekettne gitmek için yola çıkJllrfı 

turan Boynuzlu divane Ahmet dt:de Üsktidarda Bostancıbaşı köprusW'"' 
Kasımpaşa salhaneslnin UstUnde o-ı Taunun iyi ve kötU ruhlarilc mtı.ıt· 
turur gelip geçene; kat yapmıf, bu mUltıkat Uç gün siJf 

- Ah ke,ke, Leyliicığıın. Koca- be günlrrf, saat Lkl burukta.n, b~ 
nrı; şu gemicilik 1'!1erlnde olma· kadar, fakat dertlller ,ın1dJ bizi 
saydr da sizl de Alnkarada. aramıı:- hrr tarafta. buluyor. Cumartetııl gü 
da göl"!'teydlk... nü kongre toı,ıanm,o;tı. Oraya da 

- Gazcte1erde gördiiğ"UnıW: re- bir del'tll geldi. İhtiyar yetmiş al-

- t.,.nllt edi.)·orurn. Çünkü derdJ
nl ağlıya. ağlıya kongrede anlatır
ken herke.s kadına hak ''er<ll. Lfı.· 

zım gelen .,eyin (&re!Slne bakılmak 
fi-zere hen1en i<'ap eden yerlere mil 
raca.at edildi. Vo kadına. nıen1lf"ke
tlne gidinceye kadar, ylf!ytp içecek 
,., yatacak yer tedarik edlldl. ı,ı o 

tahaf kısmı da kadın: •Öllirüm de 

elmas iğneyi almadan gitmem. O 
bana elll altı sen€'11k .)-adlgft_rdır.» 

Diyor. 

- ŞellA Kl).beyc gidesin Ahmet mU~. bu esnada İstanbulda '1'•""' 
Çibol Şeklinde 18.f atarmış. Garibi yakalanarak öleceklerin bir defteft' 
~u ki bu adam ömründe görmediği ni hazırlamış: ve dönerek padi~• 
ve ismini duymadığı bir adamı adile 

1 

takdim etml1'tir. Rtl'ayelc göre 
çağırarak: . gtin sonra tstanbulda bir taun ~ 

1 - FilAn Çıbo! Diye iiı;inahk gös- gını başlamı,,. yedi gUndc ErmeS:' 
terırdt. dedenin verdiği listeye göre ~ shnler nerede tlkarıldt ! tı )a,ında blr kadıncağı7. ..• Kendi 

- Depolarda. a~k~ro ait 11eyter ağzFndan dlnledlğlmlz derdini ao
hazırtanırken... O gün asker 14;'1n. Iatı,am bir kitap olur. 
)'UJ't J~ln fukara i('ln canla başla - Za.,·ath kadın, df"rdl ne idi? 

J Yirmi sene evvel gördüğü bir ada· yetmiş bin ki.ii ölmüştür. Bıın&" 
mı tekrar görUnce hemen zıp1ar; 0 • sonra dede ruhların sırlarını fiif /: 
nu babasının ve anasının udlıırını lig-t. için bafını almıf, }ı'"'uı;aya git:; 

çe.lışrrken, bayanJarımızda gördü· - Kadıncağız, Jtodnıdu. fzmlrdo.. 
ğUnı neı:eyl, ben, ne rarisln en par- kJ hasta kızını görınek için R-Odos
lak çay Alem1erindr, ne de (Kot tan gil<' hal ile \ J:ıe afmış, Türkt· 
Dn.Ur) ün kokteyl partilerinde yeye geln11,. Rodostan gelirken kı-

gördüm. 
O gilıı o depol&n büyük şefimi

zin fila:yın tryl de ziyaret etti. tıd 
gün N>nra. oraya tekrar grldUer. 
Fakat bu defa i' ba•pndakl ba;yan
la.rın arasınl\ kendllerl de katıldı
lar, 'l·e 8a.a.tlcrC'e hep beraber ~alL')· 
ttlar. 

- Ne gil:ıel, nt' teı:vtk edici bir 
hareket. "\·ar ol&unlar ... 

- Bayan İnönü Türk kadınla

nndakl QI hasletlerin bir tlm'l&ll
dlr. Jyillk ,-., ncza.ketten halkedll
ml" bir tlınsat ... Var ol'!iun? 

zının orada btr elmas Jğne&l , ·ar
mı1, o lğne)·I de buraya kızına ge
tlrml"}o 

- Korkarnn kadıncağızın der· 
dl bu iğne üzerine ola.(' ak'! 

Evet, iyi düşbndünU~. 
- Ey, ttonra 't 
- t..,tanbula. gt114Uğl zaman bu 

JğneyJ Rodolrrjf.an getlrdı.-ını hem 
güınrüktekller, henı de hflrk~ gör 
müş. Fakat zavallı kadının kızı 

ünıltslz ha'Jta iınl'f, kendJ&lntn de 
'\·Jze..,ı bltl:vorn1U!J, yeniden Rodosa 
döruneı-,1 ldı.ınunrş.. Kızı da eln1as 

Elindeki 500 Ki~o Şekeri 
Beyannamesiz Saklamış 

Duruşması Net:c~s!nde Şeker :erin Nüsade
Bakkal Osmancn 25 Lira Para resıne, 

Cezası Vermesine Kar:ır VeriZdi 
Ai:ızdan aiıza. dolaşan dedi.ko

dular neticesinde baz• açıkgöz 
bakkallar ellerincleki şekerler 
için beyanname vermemişler ve 
mallarını saklamı~lardır. 

Bu kabilden dün, Sultanah· 
mette, Akbıyık ırnahallesinde 
bak'kall>k yapan o.,,an, şeker 
için beyanname vermesi li.zım gc. 
lirken elinde bulunan mecmuu 
500 kilo tutan yedi sandık ve üç 
buçuk çuval ,ekeri dükkanın 
mahzeninde ~aklamıı ve beyan
name vermemiştir. 

Yapılan. ar~tıııma neticesinde 
şekerler bulunmu ı oLduğunıdan 
Osman hakkında bir za:bıt vara
kasl tutularak cürmü meşhut ya• 
pılm?\ltır. Osman dün Adliyeye 

tcolim edilmiş ve asliye ikinci ce

zada yapılan duru~asında suçu 
milli korunma kanununa muhalif 

görüldüğünden suçlu C>.ırnan 25 
lira ağır para cezasına, dük'k1nı· 
nın üç gün kapatılma·~nna ve sak .. 
ladığı beş yÜz kilo şekerin musa
deresinc karar vcrilm~ir. 

Vezneciler Cinayetinin Muh ... kem:si 
Müddeiumumi Tathcı Aptülı<adiri Öldüren 

Hacının 18 Sene Haps:ni istedi 

- Zo.\·aıh ne ya.psm? At'aba, de 
dikleri doğru mu 'l 

- Evet, aylarda.nberi kadının 

bu acıklı hikaye-ini h•rk•" duy
muı;, lğne)i orad&n getirdiğini gö
ren birçok da. .,abitter '"·armış. 

- Doğrusu, yardım sel·enter <'&

mJyetfnin mllletlmh:e gö~terdlğl !fU 
al&kaya ba,··1dun. Cemiyetin dert 
dlnlen1e kı"'mında kim bilir daJuı 

neler dlnJlyeeckslnl~ 't 
- Neler, neler, Le-ylA<.'ığım. Ben 

)ine size anlatrrnn. Bugün itin 
gUn aydın ... Rebia T. BAŞOKÇU 

[ '[ [ 1ti " c _\ 

Soldan bağa: 1 - Bir sokak oyu
nu. 2 - Teenni'nin dU~manı; İsim. 
3 - Ay; Binalar. 1. - Terakki. 5 -
Hastalıklı. 6 - Yapmacık; Manzum 
medhiye. 7 - Bir Rum ismi: Taşı
ma. 8 - Genil'l· 9 - Bir musiki ale
ti; Genişlik. 10 - Su taşıyan; Fa
ku.t. 11 - SA.y; Bir nevi bıçak. 

Bunda!\ bir müddet evvel V ez 
necilerde bir vak'a olmu~ ve 
Hacı Molla adında bir adam bir 
çocuğu kııikanarak Şamh Abdül
kadiri •icimle boğarak öldürmü1· 

Yukarıdan aşağıya: ı · İslanbu
lun havasile meş,hur bir semti; Bir 
nota. 2 - Kraliçe; Blr renk; Ba4ın 
süslerinden. 3 - Teneke tutkaUyle 
yapı~tmnak. 4 - vııa.yet; Dm \'e 
dünya işlerini ayrran; Soluk. 5 -
Tıtk; Geni' dUzlUk. 6 - Bir meyv&; 
Kısa zaman. 7 - Tarih! bir impara
torluk; Nota. 8 - Bir renk: Oruç 
tutan; 9 - Valldelik; Tok değil. 

10 - Ayakta duran: Temenni etme. 
11 - Ölüm saati; Bir meyva. 

riyi sorımaoı üz.erine Hacının Ab- DÜNKÜ BPL~IACANIN HALLİ 
dülkadiri kucaklayıp odasına çı- Soldan sağa: ı _ Matbuat; cam. 
kardığı ve bir sicimle boğduğu 2 - Uçurtma; Adi. 3 - Le; ibare. 
gerek kendi itirafah, gerekse za- 1 - Uzaklaşma. 5 - ?.til. 6 - Ki; 
bıt varakası, Mors raporu ve şa· LA!; La. 7 - Aynasız. 8 - Saha; 

tü. bitlerin schadetlerıle sabit oldu- Kaza. 9 - Hırka. 10 - Askerlik. 
Dün ikinci ağucczada Hacı ~undan Türk ceza kanununa gö- 11 - Eski: La, 

Mollanın muhakemesine devam 're l 8 sene hapse mahkum edil- Yukarıdan a~İlgıya: 1 - Mutfak; 
edilmi" ve Müddciu.'11umi i suç· I Sade. 2 - Ar, 3 - Tulun1 ·, Ahmak. · · d mesinj ta cp etmi~tir. .. 
lunun, vak'a günü Sabri ismm e.. 4 - Breıilya: Si. 5 - Ut; Alan; 

Hacı Molla müdafaasını yap ki çocuğu arayan Abdürkadiri • Ek. 6 - Amlk: Fak: El. 7 - 'Tabla: 
göriiı>ee hiddetlendiği ve Soğan- mış olduğundan muhakeme ka- Sahra. 8 AA; Kızıl. 9 - Çarşı; 
ağa mahallesinde karşıla,naları rar vermek üzere diğer bir güne Zarif. 10 - Adem; KK. 11 - MI; 
ve Abdülkadirin kendisine Sab· I bırakılmu:tır. Avanta. 

söyliyerck selamlardı. ve orada ölmüştür. 

Bu divanenin koynu ve koltuğu * 
sığrr, keçi, kuzu, karaca ve ceylan Duhanker dedo dılsiz blr ııı" 
boynuzlarilc dolu idi .. Fal açtırmak zuptu. Burun otu • enfiye • ınUP1 

niyetltc onun yanına. sokulurlar: J l:lsı id\. Çocuklar burun otu d 
- Dede hani benim boynuzum? her gun onun avucuna toz koriafl' 

Derlerdi.. Dede bu tekllfı yapanı Dede hazrctlcrı bunları b.ırnuna r 
ba~lan aşağı süzdllkten sonra koy•! kcrdi. GUndl· ~·Uz d!'t.l'rlden ı~· 
n~ndan genç ıse kUçUk, yaşlı ıse çrktiğini E\'4~ya Çclcbı ı;örmuşttlf1 
büyücek bir boynuz çıkararak: Edirnekapı meza,.li~nda otııkt;I 

- İşte senin boynuzun! Derdi. :-a inerken LA.il çeş,mt!:5ınin karşı t! 
Soran bekar ise cevabı menfi o· raflarında kGçük b.:· türbe ,.a.r6!

1 

lurdu: Sal;.iı dede tUrtıc~I. 
Onun dllle:e dcst&n ol3n cf,.Sş,rl - Daha senin boynuzun 

dl! 
bitme-

Şen Çclebimız: bu a.da.ının tuhaflık 
larını anlatmaya şöyle devam eder: 

•Bazı kefere ve Yahudinin kıya

fetlerini değiştirıp beraberce geti-
rirdik. Bizi görünce a.,in~.lık eder, 
t\kin kefereye hiç yUzUnU dönmez
d:. 

- Ahmet dede buna da aı;ıinalık 

eylesene... Dediğinıne: 

- O çrfıllır ! Dlyerek ba,.un çe· 
virirdl. 

Birisi: 
- Ahmet dede! Sana bır boynuz 

vereyim. Ba.na bir dandeylc ! .. Dese 
hemen ayağa kalkıp sağ elinin par
maklarını sıktıkça leylek sedasına 

benzer bir srda çıkararak rakseder
di. Bunun için herkes Ahmet dedeye 
çokça boynuz getirirdi. 

Bir aydan sonra. kendisine boynuz 
veren gidip Ahmet dedeye: 

- Hani benim boynuzum! Dese 
hemen elini koynuna sokarak verdi· 
ği boynuzu çıkarır, teslim ederdi.ıı 

* 
Yetnliş kuruş dede Budine bağlı 

Şam.torne kalesinin ağası idi. Eğri 

fatihi Sultan Mehmelle beraber ea
vaşta. bulunmuş c:Gaip erler)- askeri 
içinde kalnuştır. Cinlerin sırlarını 

!A.ıf ettiği için Allah dilini tutmuş

tur. Tam yedi sene dılsiz kalmıştır. 
Bundan sonra da. söylıycbitdiği ye
gane cUmle: 

C"Yetmiş kuruş'> tur. 
Yetmiş kuru~ dede kopçalt çakşi

rl, çekirdekli kaputu, bo~nak pabu
cu, kabaniçe ve serhadli dolmalar 
giyerek sokak pazar: cYelml~ ku·:.. 
ruş-> diyerek gezer dururdu. Garibi 

de şudur; 
Salih baba bir glin biltUn nıtlrf 

!erini Edirnekapı mesl'?"esine dil' 
etmiş, onlal'a uzun bir konfer' 

vermiş, insanların kuşlar gibi Jı1\ 
da. uçabileceklerini ve bunun tt>Cr 
besini de bizzat yapacağını söyıeıı' 
tir. Salih baba bundan sonra ıııı'

1

·, 
surette hazırladığı geniş yenli ~ 
maniyealni giymiş, paçalarını 5 f 
mış J'}imdl hAI~ ycı.şıyan yaşlı se 
nin ta tepesine kadar çıkmış ,;e 

radan boşluğa atılmıştır. Hartf19} 
yeden paraşütü açıln1amf.9 oıac-1' 

,ı, 

yere düşerek paramp~a olıtıllı 
MUrltler onu düştüğü yere göıt'"' 
ler ve başına. da blr türbe yar:tı 
tar. Par~üt tarihini yazanlar S 
babayı TUrk paraşUtçUlerinln ıt)C. 
hldl olarak gösterseler yeridir· 

DUn ben e!saneler kahrama.ııı 
ı' 

lih be.banın tUrbealnl tetkik etı" 
O bir Bektaşi babasıdrr. 1270 5 il' 
sinde ölmUştUr. Baş ucuna dılt 
mezar taşında. imla., cUmle ve ti. 
ye yanlışları bulunan şu kil8 

okudum: 
trC'U emrl simal cana. geldi tt~~ 
Olınu,am men ne81i pdkl ol ' 

yUI ~f 

Sundu bit" camı muhabbet ' 
d.,.ıı 

Meskl BAkl olmuşwn fevt 
rne 

Fcvtlnıo cevherle tarih c'fil 
8allh il"' 

Vasılı me,.IA.ymı hem oJ nurt' 
,ı .. 

JAC'.<IE COOPER FERDDIE BARTHOLOMEV~ 

KARA Al TIN MÜCADELESi 
senenin en muazum ve en heyecanlı Cilml 

Pek yakında TAK Si M sinemasında 
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Matbuat Müntesibi 
Kadınlarımızın Toplantısı -

lıttanf>ul viliiyetı tsasın tiırJ.ıği ı sem söz olarak ayrı bir teşek'.kül 
~atbuata mensup .kadınlarımızı halinde çalışmağa !Uzum olmadı. 
D·~Lik binasına davet etmişti. ğmı anlatarak dedi ki: u; saat be' te toplantı başladı. - Mademki orta.da faaliyete 

Unt D<"rvi~ ayağa kal.ktı: gec;ımis bir teşekkül vardır. Doğ-
l d Evvelü burada toplanan ar- rudan doğruya ve vakit kaybet
.: 

8 "'1arn t cşekikilı ederim, diye, meden ona iltihak edeUm. faa
~c ba.,ladı. Bu .ise ~ahsan öna- sen onlar neşriyat işlerini de der
i~ h olmam dolayısile maksadımı uhtc etmişlerdir. Bize de liyaka
ıı a edeyim. Tüıik Basın Birliği- tizniz dahilinde birer iş versinler ... 
lcc mensup olsun olmasın eli ka· Bu düşünce muvafık görülerek 
l ın tutan bayanların da memle- takibi Suat Dervjşe havale edil
cİt tnü:dafaasırı,da faydalı bir di. O bir mektupla İstanbul Vi
li eınan olmaları zamanı gelmiş- layeti Y:ardtm Sevenler Cemiye
~· Şinı.di burnda toplanmaktan tine, matbuata mensup bayanlar 
bak.sat daha şuurlu bir şekilde namına bir mektupla ımiiracaa t 
ta~lilli hizmeti ne suretle başa- edecek ve lıizmet teklifinde bu-y eceğimizı konuıvnaktır. lunacaktır. -

b. alnız şunu dn söyliyelim ki * 
·~ eaa k ti sen yapılmakta olan hare- D arülaceze Menfaatine Büyiik 

• :. erden ayrı bir şey yaP,maya- Müsamere . 
~I~. Kendi fikir 'kabiliyetleri- 8 Mayıs peışembe akşamı saat 21 
1ırrıse ancak Ankaradaki Yar- de Şehir Tıyatrosu komedi kısmında 
kol evenler cemryetinin faal bir Dartlltıceze menfaatine bUyUk bir 
14 u olııca~ız. Bu da herhalde bu müsamere verilecektir. Bayo.n Fey-

~: için en _fa.>~~!~.~~ y~l~~r. ha Talay tarafından viyolensel rcsl-
top} at Dervı.ş sozunu ibıtırmce 1 tali verllecektir. J{endisine Bayan 
aorl'?l.tıda bulunanl?r~ fik!rler}ni Hege refakat edecektir. Bundan tıaş
klld lJ, ~e Mu'hıttın, şımdıye ita Şehir Tiyatrosu ıırtistıcrl tnrn
tt;- ar llııılıılllşulanlardnn hiç bir fından Saz • cıı.z operetinden bir 
'<>tl d~ığmı, anlamadığını perde temsil edılecektlr. 
S11 '°:Yi~uazzez Kaptanoğlu Bayan Feyha Talay 17 yaşında 
ili b~ Den:isin bü~n s~:>:lcdiklerı. genç bir sanntkfırdır • .An~arn Hal
llı} ~tan ıznh ettı. Bu ışı memnu- kevinde iki konser vermış ve çok 
ttı.~tlc k~bul edeceğini soylıye- rağbet görmliştUr. Konserlerin birini 

• Reisicümhurumuz da şereflcndirml§· 
~re:; Yalnız, dedi, onlara tam bir lerdır. 
h, . t~la gidellin.. Bence 'bu da· 
~1;~~ bir şey olur. Toplu grup 
\'c ~c onlara yeni bir fikir ila· 

* NiŞANLANANLAR: ' 
\11 ı Cltncclikıten onra yeni teşek- Başvekalet Matbuat Umum 
ltr eden lstanbul Yaııdımseven- Müdürlüğü Evrak ve Muamelat 
llı\i CCJniyetı şu!besine !}ahsan da müdürü Bedıri Aicyüzün kızı Tür. 
l~~at edeıc:.k ona faydalı o· kan A'kyü-zle İnhisarlar Umum 

rız. Müdürlüğü müfettiş muavinlerin-
lar~cr iki düşüncenin de taraf- den Müfit Aziz Samih İlter nı
t'1;_ ll~t vardı. Bu arada, yapıla- §anlanmışlaııdır. 
,l,ler de görüşülüyordu. Bir MEVLÜDÜ ŞERİF : 
~lltıd.ı Yalnız ıneşriyat ve propa-
"cr·~.sahasında çalı manın daha 
~i ~ hı olacağını, diğer kısmı ise 
~!ıs~ a _&eniş tutarak her sahada 
l'r/ abıleceğinj ileri sürüyor-

'· a 
~n Ahmet E.m.in Yalman, 

H.ahmetli yarbay ·Bay Alinin 
zevcesi Halide Tuğcunun ruh una 
ithaf edilmek üzere mayısın bi
rinci perşembe günü Beş.ikta•ta 
Sinanpaşa camHnde l\1evludü Ne. 
bevi okunacaktır. 

Parti Grupunda 
~.~kara, 29 (A.A.) - C. H. 
buaiı cclis grupu umumi heyeti 
15 1 tı • 29/ 4 / 941 • günü saat 
lia,. c ters v&iti T rnbzon mebusu 
~lldan Sa'kanın rcislığinde top-

ı '= 
Sa.r~ ~cin Hariciye Vekili Şükrü 
t'rıı 0Blu öz alarak son iki haf-
l.- 1\ itsL • • • iL ek" 
"lldıa 11:en ve sıyası nar ·at ve 
~-t atı hak;kında mufassal iza
'la.tı "cr~i. Bu :mevzua dair söz 
tıı "rı hat plerin mütaluatı ve so
tc.,.a 1&\ıaltere Hariciye Vekilinin 

p <1rı dinlendikten sonra ruz. 

nameye geçildi. 
İkinci mesele olarak Diyarba

kır mebusu General Kazım Se
vüktekinin tayyarC"ciliğe ait agkeri 
mevzuatımıza dair !'vlilli Müdafaa 
Vekaletine tevcih edilmiş sual 
takriri okundu. MıHi Müdafaa 
Vekilinin ve diğer hatiplerin ayni 
mevzua müteallik beyanat ve jza. 
batı dinlendikıten ve sorulan bir 
çok suallere Milli Müdafaa Ve· 
kili tarafından icap eden cevap
lar verildikten sonra saat 18,1 O 
da celseye nihayet verildi. 

Sudkostik isteyenlere 
1tt~"'-ara, 29 (A.A.) - Tica· ı kararlaştırılmış olduğundan, sud. 
~: t~letinden tebliğ edil~- kostiğe iHt.iyacı bulunanlarm ıı İ· 
:... ~ctrtl k k" ih . hi 1 . hnyet 20 mayıs 1941 tarihine ka-
•r'ı e ette ·ı tıyaç sa p erı . • . f 
~ 1tıda tevzi ve taksim edilmek dar Tıcaret Velt'aletı < aşe U-
~c V cktıletimizce, Ziraat Ban- mum Müdürlüğü:. ne müraçaat 
t~~~asııa ıle hariçten sudkostik ederek talep ettikleri sudkostiğin 

~1! ıl~tir. miktarını ve ne maksat için iste· 

Deri İhraç 
Lisansları 

Ankara. 2 9 (Telefonla) 
j Tıcaret Vekaleti, 1 ağu!!.tos 194 1 

tarihinden sonra yalnız salam ura 
derilerle, m~in ve lüs derinin 
uzun~uğu umumiyetle ve 7 - 8 
san timetre olanlar içinde istisna i 
olarak 1 O santlmetreye kad ar lüs 
bulunan ve yÜ;ı: adedinin ağırlısı 
2 30 kiloyu ge9miyen derilere ve 
elyafının uzunluğu ayni ebaddıı 
olan ve yüz adedinin ağırlıih 250 
kiloyu geçmiyen tuzlu kuru de
rilere ihrac lisansı verecek ve bu 
hadlerden . fazla ağır ve uzun ya· 
pağı derilerin ihracına lisans ve· 
rilmiyecektir. Bu işe ait kontrol 
her part inin alettaym yerlerinden 
alınacak vüzde on miktarının tar. 
tılmas1 ve bunlard an yüzd e b ir ini 
aşmamak üzere en az bir balya· 
sının açılarak birer birer gözden 
geç.irilip muayenesı ~uretile yapı. 
lacaktır. 

Bu itib arla 1 ağustos 194 1 ta
rihinden sonra deri ih raç edecek 
tüccarların lisans talebi için ya· 
pacakları m üracaat lard a yukarı
d ak i esaslar d a hilind e mallarını 
hazırlac:lıklarına dair izahat ver
meleri laznn gclm e.kted ir. 

Kira lhtikarına 
Karşı Tedbir 

A nkara, 29 (Telefo nla) 
F iyat Müraka be k om isyo nu bina 
kiralarını muhtelif şek i ll erde b il
hassa mobilya lı evler imıi a ltında 
arttırıldığı görülmüş ve 'bunun 
önüne geçmek için b ütün tet'kila. 
tın ı harekete getirjmİştir. 

Kiraları arttırmak için bu 'kab il 
çarelere müracaa t edenler teczi· 

ye ed ileceklerd ir • 

Arazi Tevzi Kanunu 

Ankara, 29 ( T elcfonla ) 
~razi tevzi kanunun daki bazı 
ma d delerin b ugünkü h ayat şart
l arımıza uymadığını gören h üku
me t bu kanunu zamanın icapla
rına göre tadil etmeği karar l aş
tı rmı~tır. Haz ı rlanmakta olan b u 
kanu~. topraksız köylülerim izi 
tamamen toprak sah ibi edecek 
bir mahiyettc;dir. 

Ceb~litarık' a 
jlk >Hücum 

(llAşr 1 lDCWfı) *=* 
üezere son hazırlık tan yapmakta. 
dır. Alınanlarla yapılan program 
§udur: 

1. İspanya üçlü pakta iltih ak 
edecektir. Bunun için de B. Su

ner yakında Berline veya işgal al

tın daki Fransaya gidecektir. 
2. Bunun ü zerine isp anya İn· 

giltere aleyh inde vaziyet a lacak
tır. İspanya ya m emleketin d ah il i 
şartlarından İngiliz ablukasın ı 
m es'ul tutacaık yahut d a Cebeli
tarıkın İspan,yaya iad esini b ir ül
l~:natomla isteyecektir. Bu t alep 
reddedilince de muhasamatı aça. 
cak ve Almanyanın yardımını is· 
teyecekitir. 

3 Cebditarıka kar"ı taarruzu 
bid~yette yalnız lspa~yollar ya
pacaktır. Fakat Alm anya üçlü 
paktı ileri sürerek ispanyanın 
yardımına gidecekti;. Daha ~İm· 
diden Alman kıtaları Bayon ne ci. 
varında ve Pyıinne dağlarının 
müteaddit noktalarında tahaşşüt 
elimiş bulunuyor. 

Avam Kamarasında 
(Rafı J ln rld4') X/X 

«- Nazik ve tdhlikeli hareket. 
!erin muvaffakiyet}e yapıldığı bir 
anda kuvvetlerimizin maruz bu
lu!lduğu tehlikeleri art tıracak ma 
hiyet'te askeri malU.matı, milletin 
isbemediğine k'lln iim.> 

1Bu beyanat şiddetli alkı~larla 
karşılan!m ıŞtır. 

Başvekil müzakerelerin parla
mentonun bu haftadan son ra ya_ 
pacağı ilk toplantıda mümkün o. 
tabileceğini bildirmiştir. B. Chur. 
chiN, B. E.den'in bu müzakerelere 
m'iihim sureUe iı.-ıtirak oebneııinin 
muhtemel olduğuınu da ı;Öylerniş. 
tir. Müzakereler B.· Churclüll'in ,• ltıal!ann mayıs ay1 zarfın<:la nilmc:k'te olduğunu ibildirmeleri 

ç Bahiplerıne dı:ığıtılması lazımdır. okuduğu aşağıdaki karar sureti· 

1 ne müsteniden cereyan edecek-

l~iiiiiiiiiiiii;~ tir: 

tıııeın son Jtal)ım tehllğlerlııl okııJor nııı-.u n ııc: 
11 tebliğler artık 1tnlyaııların yapt ıl• lanmluıı :r.lyndt· Alıuıuılıırın 
~Pthktanndan hııhsetnıektedlr: 
\Jrııan tanarclerl falan )ere hücum cttllı>r ... 
\ 1-.... n tnn't\rdrrl Maltn el : · " • l' Jıın n iblerinl bo111haln· 
lar.~ 

\)illan ha\a ku\\ctlcrinc nıcmıuıı 1esekkiiller bir dil.,ııuın k ru\ a· 

"Unc bU.> Uk çaııta lıonılıalar isabet ,ettirdiler... • 

'
1
2.dl': ((AJet ı-:ıer, el o\ ünUr ... 11> <11) o bir sö:r. \ardır. 

\Jııa~ılaı.ı lıuııun ı;llJI: Alıuao lar 1~11!> o'", itaJJ uıılar ö\"iwiı) ur: 

Avam kamarası, hükumetin 
Yunanie:t'ana yard ım göndermek 
suretile takip ettiği siyaseti tas
vip ve Ortaşark ve diğer harp 
sahnelerindeki harekatı dn en 
büyük ~iddeti l e idame edece~i 
hususunda kat'i it~madını teyit 
eder. 

Avustralya Başvekili B. Men
zies ayarında devlet adamların
dan teşka edil~cek ve nazırlık i:
lerile uğra mayacak devlet a
damlarından m'iirekkep bir kü
çük harp kabinesi teşkili mese· 
lesinin tetkiki hakkındaki teklifi 
B. Ohurchill reddetmiştir. 
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Yunan Başvekili 1 

Dedi ki: 

Buraya Harbe 
Devam İçin Geldik 

Girit, Savaşın ve 
Fedakar .. 01ğ1n Şerefli 

Bir Remzid:r 

lraıc narıcıye 

Nazırı Dedi ki : 

Irak, Sadabad 
Paktına Sadık 

Her Kolaylık 
Gösterilecek 

Bağdad, 20 (A.A.) - Irak"ta hU· 
kCımct değişikliğinin memleketin 

Hanya, 29 (A.A.) - Yunan harlcı sıynsetine dokunacak mahl· 
Başvekili . _B. Sude.~os, . Ha~~a 1 yette olup olmadığı hakkındıı Jiıı
~a!~ te~kılatla_r~ mumessıllcrının j vas • Ofı ajansının muhabiri tura· 
onunde söyledıgi bir nutukta Y u. fmdan sorulan !-lllale cernben Iruk 
nan hükumetinin harbe devam hariclve nazırı . B 'I ş b d r . . . k 1 . . J • ., usa a an a 
azmını ve hürrıyet uvvet ermın demiştiı· ki: 
zaferine olan imanını beyan et· 

<Irak heı-kesle mümkUn olduğu 
miş ve demiş-tir ki: kadar iyı mUnasebetlerde bulunma· 

c - Hürriyet uğrunda savaş ğa dnl'madan devam etmiştir. Gny· 
ve fedakarlığın bir rcı;nı:i olan 

lanı hUkümeti Irak'ı harpten masun 
~i~it bugün hür Avru~a mill~tle- tutmak için bUtUn gnyretlerlnl sar
rınm son fakat şerefh .. ka_leıı ol· fedecekllr. Gııylani hükCımetlnln en 
maktadır. Kader bu mu!'.tesna va. • mllhlm nokta l k t 1 .. kl . ttı..ı.-ı "f . . "k" d . . s·· .. k o ara e a ti e b' 
zl 

1 e. ~çın J · ı a a 5~~~ıştır: uyu İngiltere ile Irak o.rasındalcl anlaş· 
n,gılız ad~c;ı ve buyük Y~nan ":" mnnın harilyen \'e ruhen tııtbikldlr. 

~ası.'. B~_.ık.i adanı~ ımıll~lerı, Diğer suallere cevap \'eren nazır 
~un urrı.)ıet mey an mu ~re· şu beyanatta bulunmuştur : 

besınd e sebatla, cesaretle. azım· «Hint kuvı.-etleı·in!n Basraya gell
le dövüşüyo~lar. Cebir ve şiddet şi, muahedenln tatbikinde lngllizlcr
meqıloketlerınden gelen kara a- 1 1 k arasında anla•ama ı k 
k A .. · .. k .. B e ra y maz ı 
ın vrupanın ~zenne c;o tu. e. k ş oldux.una dair doluşan ŞR"i"· 

· b"" 1 b b · ·ı· ı c; ı mı 0 J .. tıerıyet oy e ar'. ar ıst ı a arını ı . b- ·ap teşkil eder. Bu tran-
'd d ·· ·· r· F k t h r aı o. ır ce~ 

ma~ı e .. e gonnuş ur. · 8 .a e slt muamelesi muahedeye uygundur. 
va kıt hur adam memleketı gale- Bu muahede mucibince Irak htlkfi· 
be çalmı~tır. Bu topraklardan çı- metl Brltanya kıtalanno. Akdeniz 
kan med_eniyet için , ayınil zaman· havzasına yani Filistlıı'e erişmek 
d a karde~leru;nizin kurtu uşu için üzere Transit mUsaades! vcrecrktlr. 
bugün bu fevkalbeşer savaşı ya- Muahedenin ahkfimına göre. ırak. 
palım. Memleketin emellerin i, 

lnglltereye tak)idat koymaksızın 
dü~üncelerini, kararların ı nefsin· 

kuvvetlerini transit olarak geçirme· de toplayan Majeste Kral, birli· 
ğin, azmin timsali olarak aramız. 
da bulunuyor. 

Mütecavize k~tşı en heyecanlı 
m ukavemet misalini Limni ve 
Semad rek g;bj küçücük adalar 
bile gösterdi. Yunan milieti bir 
imparator l uğa karşı altı ay ha r
bederek ve onu mağlup ederek 
şanlı bir örnek olmuştur. Ay ni 
millet mütecaviz Almanlarla, on
ların müthiş makinelerile 20 gün 
savaşttıktan, destanlara geçecek 
olan ve dostlarının ve dü~manla
rmın da hayranlığını çeken bir 
meydan muharebesinden sonrad ı r 
ki >:enilmiştir. ~dalarımız eğil
me d en sava;ııyorJar. Bütı.i n Yu
nanlılar yüksek bir ruhla v azife
lerini yapmı~lar \'e ancak sayı 
üstünlüğü karşısında mağlup ol
muşlardır.» 

Başvekil. sözlerini ~öyle bitir· 
mi~tir : 

«- Bu hürriyet ve kahraman. 
l ık toprağına, boyunduruk altına 
girmem ek, h arbe devam etmek 
için geldik. Yaşasın millet, yaşa. 
sın Girit., yaşasın Kral> 

Mora 
{Başı 1 inclcle) * 

lenmesi işini yapmakta olan Al
ınan kıtaları Tripolis'den geçerek 
cenuba doğru ileri hareketlerine 
devam etmi~lerdir. H ava ku vvet. 
le ri, dün, Yunan sularında cem
an 18,600 tonilato hacmind e be§ 
ticaret ger.nisi batırmıs ve bir 
miktar daha küçük v11 puru hasara 
uğratmıştı r. 

Sydney, 29 (A.A.) - Baş · 
vekalet vekili B. Fadden b ugün 
~ağıdaki beyanatta bulunmuştu r: 

«- Yunanistanın tahliyesi de. 
vam etmektedir. İmparatorluk 
kuvvetleri düııınanın şiddetli taz. 
yrk ı kar§ısınd~ büyük bir kahra
manhkla harbed i:r-0rlar. Kıtaatı· 
m ız.dan büyük lbir kısım düşma· 
n ı n ileri h areketine anudane mu
kavemet ettikten sonra şimdi Yu. 
nanista ndan ayrılmış bulunmak
tad ır. M aalesef İnsanca zayiata 
mani olunamıyacağı anlaşılmak
tad ı r. Buna in tizar etimcliyiz. 
Mümkün olur olmaz mille te tam 
b ir rapor veril eceıkt ir. Milletin ce. 
saret ve azimle bunu intiza r ede
ceğini biliyorum.> 

Sala zar 
(S.,ı ı hıclde) x 

reketimizi takdir ve teveccühle 
karşıladıklarına eminiz..> 

B. Salazar, sözlerine şöyle de. 
vem etmi!1tİr: 

«- Sulh meseleleri bizi son 
derece alakadar eder. Çün~ü har 
bin her şeyi tahrip ettiğini ve hi~ 
bir şeyi inşa etmediğini biliyo · 
ruz. » 

Halk B. Salazar'a hararetli te
zahürat yapmıştır. Doğunı yıl'dö
nümü Portekizin her tarafında 
şenliklerle tes'it edilmiştir. Liz
bon pank larında geceleyin hava 
fişekleri atılarak eğlenceler tertip 
olunmuştur. Resmi binalarla ev
ler donatıl'l'lış.tır. 

Portekiı: 'K!lzeteleri 1 2 senelik 
güze1 idaresinden dolayı milletin 
B. Salazar'a karşı duyduğu min
nettarlığa :tercüman olmaktadır, 

si için bUtUn kolaylıklan temin cde
cektir.> 
Nazır sözlerini şöyle bitirmiştir : 

cirak slynsetiniıı başlıca esasları 

herkesle dostluk ve iyi anlaşmaktır. 
Suudi Arabl:ıtan·a bir mllştcrek an· 
laşına ile, Yemcn'e bir ittifak ve kar. 
deşlik muahedesile. Türkiyt'. han ve 
Afganistan'a da Saadabat paktı ile 
hlrleşmlş bulunan Irak hlil<Qmetl 
her şeyden en·eı milli hfıklmlyetl 

muhafaza etmek ve mlimkün oldu~u 
kadar memleketin dünya harbine 
sUrUklenmeslnc m!ni olmak kaygı
sındadır.> 

Balkanların 

Hududu 
(Ba.o:ı 1 incide) = 

doğrudan doğruya kendisi tayin 
edecektir ve nihai her karar Al· 
manya tarafından verilecektir. 
Almanya, İtalyayı bu ite karı~tır. 
mak istemiyor. 

«Kont Ciano, son Viyana se
yahatinde, İtalyaya ait hudut me. 
se)e)er.inin hallini istemiıse de 
Yon Ribbentrop, bunun f imdi aı
raıı olmadığı cevabını vermİ§· 
tir .•. » 

• Radyo Gazetesi -

Rom ada 
Bir Toplantı 

R oma, 29 (AA.) - Stefani: 
Üçlii paktın dörd üncü maddesin. 
de derpiş edilen umumi komisyo. 
nun teşkiline dair müzakerelerde 
bulunmak üzere İtalya H ariciye 
Nazırı Ciano'nun riyasetinde bfr 
içtima akdedilmiştir. 

Almanya ve Japonya sefirleri 
bu i9timada ha~r bulunmuşlar. 
dır. 

Kont Ciano, üçlü paktın şümu
lü dairesine giren başlıca siyasi. 
asker i ve iktısad i meseleler hak
kında kısaca izahat vermiştir. ih
zari çalı~alarına başlamış olan 
ulmumi k omisyonla aSkeri ve iktı. 
sadi komil!tyonların müstakbel fa. 
aliyetine dair başlıca esaslar ka· 
rarlaştırılımı ştır. 

Bir kaç gün evvel Von R ib· 
bent!rop'un riyase tinde Alman 
umumi komi9)'onu toplanmı;ıtı. 
Pek yakında Tokio'da Matsuoka. 
nın riyasetinde J apon umumi ko. 
misy()nu toplanacaktır. 

Kobra Tayyaresi 
(Başı ı inride) / §i 

!erdir. B u tanare 11,600 metre
yi mütecaviz bir irtifaa çıkmıştır. 
Do'kuz bin metreden fazla bir irti. 
fada ve sı fı rdan aşağı gösteren 
bir hava tabakasında yapılan top 
ve mitralyöz tecrübesi mükem
mel neticeler verlmiştir. Cobra
nın b ir topu ve altı mitralyözü 
vardır. Elde edilen sürat saatte 
640 kilometreyi geçmiş.tir. 

H aziran nihayetinde Amerika 
ordusunun tamamile zırhlı dört 
fıt1kası olacaktır. Amerıkan Ge
nel Kurmay başkanı General 
Marshall bu fırkaların kısa bir 
zaman zarfında sekize ve hatta 
ona iblağ edilebileceğini 8Öyle
miş.tir. 

ıı..ir&c§Jk Amerikanın J 

Silahlanması 
B. Çörçil'in 

Nutku 
Senede 80 Bin 

Tayyare yapılacak 
Yeni Fabrikalar 

Kurulacak 
Yaşington, 20 (A.A . l Harbiye 

nezıı.retlnııı yen! sene bUtçesıne göre 
Bırıeı;ılk Amerika senede 80.000 as
keri tayy re imalini derpiş etmekte· 
dlr. 

Parliimentonun bugün mlızakere· 

ye b11.şladığı bu blltçe 6 mllynı· 5i4 
milyon 605 bin 46S dolarlık tahsl•mlı 

ihtiva etmektedir. Bu paranın mU· 

Amerikada Çok İyi 
Karşı landı 

Bütün Gazeteler 
Yardunzn Arttcrz:ma

scnı İstemektedir 
Ne,·york, 29 (AA) - Bü

tün Amerikan gazeteleri B. 
Ohurchıll'in radyoda ~öylediği 
nutkun bliyük bir samimiyetle 
söylendiğini ve Amerikan mille
tine göıı:derdiği mesajın ehemmi. 
yetini teslim hususunda ttifak e d i. 
yorlar. 

hlm hır kısmı bUyUk ve uzun mesa· N k H 'd T "b d" . ' e\'yol' · era. rı une ı· Celi bombardıman to.yyarclennın sa· 1 k" . y.or ı: 

tın alınmasına tahsıs edılmıştlr. B Gh h"ll h k 'k · k J . urc ı a ı ·atı açı ·ça n_ 
* giliz m;Jletıne bildirmiş ve lngi-

Vnşıngton, 29 (A.A. ) lyı mo.IU· lizler tarafından sair mmtakaJ.ar-
mat alan mahfillerden öğrenildiğine da kazanılan muvaffakiyetlcrı 
göre harbiye nezaretı bUyUk bom· izam etmemi--ıir. Nutkun ıki ba
bardıman tayyareleri imali içın ye-

k~mdan ehemmiy-etj vardır. Bun. ni hır fabrika kurulması hakkında l 
lardan biri ngiliz azmi, diğeri de Glenn Martin muessesesıle U mil· 

imzala. Amerikan dk.arı umumiyesi üze. yon dolarlık bır mukavele 
rinde yapacağı tesirlerdir. Tota· 

mıştır. 

Yine ayni mahfillerden oğrenildı· 

ğlne göre. demokrasilere yardım 

için pnrlfımento tarafından kubul 
edilen 7 milyar dolarlık tahsisatın 

bir buçuk milyarını harp malzemesi 
lcln yeni fabrikalar kurmağn ve 

!iter rejimde ynşayan milletlerin 
hiç bin böyle bir anda bunun gi· 
bi Lir nutku anlıyamaz. İngiliz 
mille.tinin ise bu nutku anladığın. 
da şüp'henin gölgesi bile yoktur. 

NeV) ork Tim es de şöyle di· 
)Or: 

me\·eutıarı gcnlşletmeğe sarfeyliye· Akdeniz kontrolunun İngiliz· 
eel<tir. İnşası derpiş edilen yeni . 
fab ık 1 d t motöru lerm clınde bulunması nekadar r a ar arasın a ayynrc h . j · 
tesisatı ile 30 tane de top. tank ve e em.mıyetlı ~!ursa olsun, ngıl-
cephane fabrikası ,•ardır. 1 t~renın bak1kı mukadderatını. ta· 

1 ym edecek muharebe bu denızde 
-------------- değil Atlantikte cereyan etmek-

D • 'd tedir. Bu muharC'benin neticesi 
essıe e bak~mından Amerikanın talü mü-

(8-şı ı 111<'.ide) ** 
Libyada Tobrukta kayde de

ğer hiç bir mühim değışıklik .>ok. 

him bir nis:bette lngilterenin ta
liine bağlıdır. İşte bunun içındir 
kı bu muharebede İngiltereye 
yaptığımı.ı: yardım gittikçe arta· 

tur. caktır. 
Sollumda dü~man müfrezeleri, Phifad'c)phia Record diyor ki: 

hududu geçtiklerindenberi. yer· B. Churchill'i dinlemek bize 
!erinde sabit kalmışlardır ve ke- ferahlık verm"ctir. B. Churdıill, 

lşif ko~~ardımr.ı: tarafından hırpa· İngiliz milletinın kat'i suretle har. 
anma~ta ır. b d d - · · ·· · e evam e ecegını, namus sozı..-
Habeşistanda, ÜeEsienin zap- nü tuttuğunu. yaptığımız yardım

tile neticelenen harekat esnasın- j dan cfolayı minnettar o~du~unu, 
da kıt'alarımız. iki bin ltalyan ve hadiselerin ingilizce konu!llan bü. 
40 0 müs:te~ek_e a:tkeri eair al- tün milletleri 'birbirine bağladığı. 
mı§lar vo bır mıktar top. kamyon nı ve Hitier'in bu imlletle · bir 
ve bü~~ _miktarla~a h~rp mal- inhitat seline kaptırmak is.t:~ef>İ 
zemesı ıgtınam etl!)ışlerdır. karşısın-da hepsinin mıişter~' bir 

Cibuti 
Hür Fransaya mı İltihak Edecek? 

Londra, 29 (A.A.) - Hür 
Fransız kuvvetleri um timi karar· 
gahından tebliğ edilmiştir: 

Vichy hükUıneti, hür FranBIZ 
kuvvetlerinin, lngil.iz. kıtalarının 
da müzaheretHe Cföuti Fransız 
mü~temlekeııine Jç"7,.rşı hücumlan. 
nı bildiren şayialar yaymıştır. Hür 
Fransız kuvvetlerinin Londrada
ki umumi karargahında bu hu· 
susta hiç bir maliımat mevcut de. 
ğildir. Umumi .karargah Viohy 
tarafından ortaya atılan haberle
rin büyük bir ihtiyatla karŞJlan
ması icap edeceği kanaatindedir. 
h issjyat1, halkın hissiyatı gibi uzun 
zamandanberi hür Fransaya çok 
müsait olan Cibuti Fransız garni. 
zonun da kendiliğinden vuku bu
lan bazı hareketler mevzuubahis 
olsa gerektir. 

Çölde Kum Fırtınası 
Londra. 29 (A.A.) - Reuter ajıın· 

sı blh!ıriyor: 

lnglhz askeri ııuzcüsU bu akşam 
aşağıdaki beyanattı:ı bulunmuştı..r: 

)'u.ıanislandcki harekAt htılli de
vam etmektedir ve tebliğ harıclnde 
hiçbir şey söyleyemem. 

Mısır hududunda düşman kıtaatı 
Sollum'un şarkında sekiı; kilometre 
kadar ileride bulunan bir noktaya 
gelmiş ve orada durmuştur. Bu le· 
\'Dkkufun. lng!liz devriyelerinin hır
palama hareketlerinden mi, İngilız 
tayyarelerinin bombardımanlarından 
mı, iaşe meselesinden mi ve yahut 
kum fırtınasından mı ileri geldiğim 
kestirmek milşkllldür. İhtimal ki bu 
tevakkuf mezkfır dört Amilin blr 
araya gelmesinden doğmaktadır. 

Düşman kıtaları şımdi Trablustan 
Sollum'a kadar uzun bir hat Uzcrın· 

gayret sarfettiklerİ!li bize söyle· 
m~tir. lng.ilizlere daha fazla ve 
daha sÜratle ya!'dıın etmeliyiz. 
Vakit durdır. Süratle hareket 
icap etme'ktedir. Malzeme imal 
etmek kiıfi değildir. Onları tes· 
lim ct:mdt te lazımdır. 

Kısa Haberler: 
* Londra, 20 (A.A.) - lngıltc

J eye son gi.lnlcrdc gelen Kanada kı
tı:ıları şimdiye kadar gönderilmiş 

olan knfllcleıin en kalabalığını \'e 
en iyi techız edılmlş olanını tcşldl 

ctmcktcdır. Bu kafilede piyade, top
çu. zırhlı, lstlhkflm kıtaları bulun· 
duğu gıbl diş doktorları ,.e papazlar 
dn vardır. * Itomu, 29 (A.A.) - Piccolo 
gnzcteslnln saltıhlycttar bir kaynak. 
tan öğrendiğine gör~. 1ngilterenln 
Bclgrad elçısi Sir Ronald Cnmbell, 
kilçUk bır vapurla. Girid adasına gıt
meğc tcşebbUs ederken Adiryatikde 
bir ltalyan torpıdosuna alınmıştır. * Rıo De Janelro. 29 ( A.A. l -
Alman «Natah> vapuru, lngiltz ab
lukasından kurtularak 2600 tonluk 
hamulc:ılle Bıımburg'tan Santas·a 
gelmiştir. * Hongong. 29 (A.A.l - B . 
RooSe\·e)t"in bUyiik oğlu B. Jamı:s 
Roose,·elt bu sabah tayyare ile 
Hongkong'dan Çuning"e hareket rt· 
mıştir. * Biikrcş, 20 (AA.) - Bugün
den itibaren hususi ikamctglıhlarda 
ışıkların sundUrlilmcsıne nihayet \'e· 
nlmiştlr. * Llzbon. 29 (A.A) - Hava 
harbinin yeni şaı·tıannı tetkik et
mekte olan Amerikan hava kuvvet· 
lerl kumandanı General Henry Ar
nold ı..ondra"da.n gelmiş ve dUn Clip
per tnyyaresiyle N e\'YOrka hareket 
etnııştir. 

de dağılmış bulunmaktadır. Tobruk --------------• 
ve Bardla'da ikinci duecede gruplar 
bulunmaktadır. DUşmnn ilerleyişinin 

başını üç kol teşkil etmektedir. Bu 
kollardan biri sahil yolu boyunca ve 
diğer ikisi de daha yüksek dağlık 

yerlerden ilerlemektedir. Her Uç kol 
da Sollum yakınında durmuştur. Bil. 
hassa Alman kıtaları şimdi çöl har. 
binin mUşkUIAtmn uğru:,·orlar. Bu 
mUşkUI. t susuzluk. nakliye mesele
si Ye kum fırtınasıdır. Bu kum fır· 
tınnsı öyle mUthlş bit· şeydir ki A· 
raplann «beş gUn sürerse knnmı 
boşarım> darbı meselini tıımnmile 
haklı gb terır. Umumiyet ftlbarlle 
Llbyadakl vaziyet Kahirede sUkQ
netlc ve nikbınhkle dcrpı., edılmek· 
tcdlr. 

Stalin 
(Başı l incide) •= 

da korkulacak bir şey obnıyacak
tır.> 

B. Stalin: cNe de dünyada. 
diyerdc Japon Hariciy,e Nazırının 
sözlerini tamamtamı11tır . 

Bunun üzerine B. Stalin B. 
Matsuoka', a yaklaııarak onu Rus 
usulü ile kucaklamıs ve ağzından 
ÖpınÜ!l>lÜr. 1 

Bu sırada yi.rksek bfr Sovyet 
memuru B. Stalin'e yaklaşarak 
kulağına bir şey öylemiıı. B. Sta. 
lin'ın de c:niçev:o:. dediği sara• 
hatle iJtilmiştır, 



Başmakaleden Devam 
Bir Yolcu 
Anlatıyor: 

ı verdlrmeğl go.ye edinmişlerdı. Şımdi. 
ye kadar harp ne demek olduğunu 
bılmıyerclt harp meydanlarına ko
şan Alman gençlel'I harbin asıl ta
dını böylec~ anlıyacaklaı· ve (ızaml 
dere~edc malzeme yıpratmak da 

(Ba ı 1 lndde) X X mlimklin olacaktı. Bu plan umulmaz 
bu yUzden vapur ateş almış, yangın bir derecede muvaffakıyetle tatbik 
gümrük dairelerine sirayet etmiş. edilmiştir. Altmış bin lngılizin iştı
Pıre bu ıştıal ylizUnden tahıibata rakılc kurulan mukavemet cephe~! 
uğradığı gibi Atmada bıle camlaı Almanlara yUz bınden fazla zavıat 
kırılmıştır. verdirmiş, ilkbahar harp plt'lnlnrını 

P.rc hücuma maruz bulunduğu altüst etmış \'e müsa\"I kuvvet ve 
• için Türk konsoloshanesi harbin ba· vasıta ile Almanlnrın kolayca mağ-

şırda Attnaya taşınmıştı. lCıp edlleblleceğınl fıllen ortaya kov-
Atınada günde 12, baznn 14 saa- muştur. Süngü hlicumlarında bır Gı

YATAN 

izmir Maçları Dolayısıyla 

Mektuba Cevap 
Hakem İçin Misafirperverlik 

Yoktur, Bitaraflık Var 

Kaynanasını Vurmuş, Kadın · 

Delirerek Hastahanede 
Ölmüş 

Bundan bir buçuk ay kadar 
evvel Edırne'kapı civaıında Al. 
isırninde biri kayınvalidesı Behi· 
reyi b ir kaza neticesinde tabanca 
ile vurmu~tu. 

O zaman yaralı kadın l lasek ı 
hastanesine kaldırılmışsa da Be· 
h ire orada cin net asarı gösterdı
ğinden Bakırköy Akıl hastanesı· ı 
ne k aldırılmış ve orada ölrnüştiır. 

Alin in kaynanasını kasden ve· 
ya kazaen vurduğu hakkında 
tahkikata devam edilmektedir. ___ ,, .. ___ ~ 

Petrol Limitedin Ofise 
Devri 

Petrol Limited şirketinin Bele. 
diyeye ait hissesinin Petrol Ofise 
devri hakkındaki teklif Belediye 
m eclisine verilmis ve bu hususta. 
k i tetkik yapılmak üzere bu tek
li f encüm ene h avate olunmuştur. 

tımız sığınaklarda geçiyordu Sıcıl· rltlı neferin on, on iki nısbetındo Al· Geçen hafta milli küme maçla. malarına sebep olmuş ve bu 
yada.n gelen Alman tayyarclennln man askerini kaçırdığı her taı fta rını yapmak üzere lımıre giden klüplerin mukadderatı ile oynan 
saati bcllı ıdı. O saatte sığınaklara görülmüşUlr. Tayyarelerin \e motör. Fenerbahçe, Galatasaray klüple· mıı<"tır. Zavallı Gnlatasarnylılar 
çekiliyorduk. Bazan vakıtsiz tehlike ıu malzemenin bolluğuna rağırıcn r~mizın. Alıınordu ve Altay kar- daha geçen sene Jzmirde yap
iııaretlrrı vcrtliyordu Sığınakta bir lngilız • Yunan" kuvveti hıçbır yerde şıla{maları dolayısıyle gazete sÜ· tıklan bir maç.ta 4-0 galip vazı· 
çok adamlaı·la dirsek dirseğe, hava- bozulmamış, yarılmamış çrvrılmc- tunlarında çıkan yazılar müna· yette iken 5-~ mağlu~ vaziy~t.e 
sız, sıltıntı içinde beklemek cchen· mlşlir. Adetçe ''<' vnsıtnca hu kactıır sebetiyle Başvekalet Beden Ter- dücuiişler, hııbol Aıanının ıtı· 
nem azabına benzıyordu. Ne mun- Ustlın!Uğe rağmen bunıı yııpamamalt. biyesi Genel Direktörlüğü İzmır 1 raf ettiği gibi bu müsamahaya 
tazam çalışmağa, ne de uyuyup Alman ordusu aleyhinde bir nottur. Bolgcsi kağıdına Milli Küme BöJ. 1 kuı ban gitmemişler mi idi? 
dinlenmeğc imkt'm yoktu. Yiyecelt ge Organizasyon Komitesi Reisi Şunu bilmelidır ki fütbol.de I') DODO .1 

d Demokrası"nı'n ı..ıava Ü stün lüg-Ü - b 1 " S y k h k · · ·· h dıye ) clhetındcn de Attnada sıkıntı var ı. -. 1· ut o ;-,.ıanı uat 'Urt ·oru im· bir a em ıçın musama a B O B ıftı M 
Haftad:ı yalnız bır defa et verılıyor· Ben Alman hareltctinın başından zası iıe. aldığı:mız mektubu, lazım birşey yoktur. Yalnız o maç es· B O B U l'I 
du Bir aıle için bir okka et almak sonuna kadar Atınada ıdım Bütün gelen cevabı vermek ÜLere dün nasındaki hareketler, vakıalar 
\zere 5, 6 saat sıra beklemek ıcap felCıketi yakından gördUm, memlekc· sütunlarımıza geçirmi1lik. vardır. Hakem ne görürse onu 
ediyordu. tin işgale uğramasına dostlarımla l.zmir Futi:ıol Ajanı bu mektu· çalar. 

Buna. rağmen. hezimet ve fch\kete beraber acı acı ağladım Fakat Yu- bu ile lzmir hakemlerinin üzerle- Yine .tekrar ediyorum. iz-
rağmen herkes mesuttu \'e mağrur· nanistnn hesabına veis duymadım . rine dusen vazifeyi ıbir hakem- mirde hariç.ten giden takımların 
t.tu. BUtün bu macerııyı yeni b:ıştan Aksine olarak Yunan mllletınin se- den bck1cnildiği şekilde yapma· maç kazanması hır mucizedir: 
~eçırmt:k tlı.zım gelse ayni acıları reflnl ve namusunu kuı·tardıgına \'e dıklarını açık bir şekilde itiraf et. Çünkü maalesef yalnız karşıdakı 
göze almakta hlçbır Yunanlı tered- ı istikbalini kazandığına kanıım. mekted\r. Bu resmi ağı.t Fener· takımı yenmekle iş bitmemekte, 
düt etmez. Dll man ı<ıtilA kuvveti- Harp talıhı, bir arazı meselcsı bahçe-Altay maçında Fen erin birçok manileri de aşmak .icabet· 
nln Olınıpos ve Termobıl geçitlerin· şeklinde karşılanamaz. Yunan hlikü- sağaçığı mütemadiyen ve musır· mektedir. . . 

' den mUc.adclesiz geçip memleketi metl bugiln yalnız Gırıddc htikUm ren ofsayd vazıyetine kaçtı· Milli küme maçh1rın ın beşıncı 
nl:ıbllmcsi yolunctıı bir dilşUnceyi hiç sl\rcblllr, val'ln belki de Londradaki ğı için hakemin görebileceği ka- senesi icinde bulunuyoruz. Bu 
• ır Yunanlı milli ı;eref ,.e namusa arazisiz !ıUkOınctler nrn cıınn karışır,! dar bu hatalı vaziyetlere işaret be!! sen~ ı:arfında İzmir takım· 
Yedırcmez. Olup biten işler katiyen bunun nctıce bakımından hiç huknıU 

1 
ettiğinı, filhakika eğer hakemin lar~ kendi saha\ar'ı haricinde kaç 

tt'nkit edilmiyor, lngılizlerin de elle· yoktur. bütün bu ofsaytları görmüş olsa takımı yenmişlerdir. İL:nıir F u t
andeıı geleni yaptıkları söyleniyor. Her aklı başırıda adanı için istik- idi F cnl'rbahçelilerin ofsayt dur· bol Ajanı acaba buna ne cevap 

At1nada bulunduğum sırndn insan- bal açık bir kitaptır Almanyada, , ma rekoru tesis edecekterini .yi vereceklerdir? 

ICmJn6nC Nbnet Abla ~! 

tmtmıSMS muayenehaneeinde 
her gt1n baırtaları kabul eder 

Tel. 2Wl 

1 BORSA 

1 Sterim 
DG!c.r 
İsviçre Frc 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 
İsveç Kronu 

1 
Y.ar_,.,. , 

5.20 
132 2(\ 

2!l,98 
0,9900 

12,84 
3,1530 
~0.90 

30,51 

rarın tarih! bir hava içinde yaşama· İngiltere gıbi hava hücumuna ma· ne sağ açığın ofsaytten kaptığı İzmirdekj derecelerden sonra 
~ı ının ne demek olduğunu öğrendlm. 1 ıı.ız memleketlerde tam verimle ça- ve pas vererek yaptırdığı gole daha son günlerde hariçte yaptık 
'Bır ameliyattan evvel' anestezi ya- lışmak lmka.nı yoktur İ'1ÇI ıyı de mani olabileceğ~ni k:ıydetıik- lan maçlardaki netıceleri ortaya 
pılmış gibi butün acılar, büUin çalışamaz, tehlike işareti gclıncc bır ten sonra Galatasaray • Altay koymak suretiyle bır mukayese &itlanı ve 'lahvil&t 

30 • 4 - 94! 
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GRi .. PiN ... _,. . 

Baş, Dif, Bezle, Grip. Bomattzm• 
Nevralji. Kırıklık Ye BiUUn A~rmızı Derhal Keeer 

bbfttdt rD'"'9 3 bf9 ıııaabfllr. TAKlJTLERINODI SAltlNOOZ. 
Ht~ Y&RD! PULLU KUTULAR! ISRARt.A · ISTEYl~IZ 

Bursa Merinos Fabrikası Müdüriyetinden 
ı - Fabrikamızın muhtelif servıslcrı ıçln 3659 numaralı kanU11 

hliküh1lcri dahilinde; l Veznedar muavini 
.ı. Muhabeı c ve arşiv memuru 
4 Şubeler hesap memuru 
1 Fen memuru c:Tercihan Sanat mcktcbı me 

zunu~ olmak üzere yedi memur alınacaktır. 
2 - Talipler: a - Fili askerlik hizmetini yapmış 

b - En az orta mektep diplomasına sahip ola 
caklar lise, bilhassa Tıcaı et lisesi mczunlan terc!Jı 
cdlleccklcrdır. 

c - Yaş haddi en çok 35 dır. 
d - Yapılacak mlisabaka imtihanında müsavi de 

recede muvaffakıyet gösteı·cnlerden dıplomaSl 
müsait, yaşı daha genç ve muhasebe bilenle 
tercih olunacaktır. 

c Bu ehliyeti haiz olmayanların müracaatı katı· 
yen nazarı ltlbare alınmayacaktır. 

3 - Evsafa sahip talipler; nüfus kö.ğıdı, şahadetname, sıhhat rı1P0" 
ru, htisnlihal klı.ğıdı, askerlik terhis tezkeresi, hizmet vesiknlan, üç adet 

- kll yeni çıkmış vesika fotoğraf!le il/Mayıs/ 1911 tarihınc kadar fabı ı 
zat işleri servisine rntiracaallıı ımtihana duhul varakası alacaklardır· 

f b• ·1 - l\tlisabaka imtihanı: 12/l\Tnyıs/19U pazartesi saat 14 de 11 r 
riknda umumi bilgiler, hesap ve muhasebe mevzularından yapılacaktı c 

5 - !mtihandıt mııv~ıftak olanlıır bıd::ıyeten namzet olarak ış 
başlayacak ehliyetlerini bilfiil lsbat edenler 13 llll 11 inci dcreccıerlt 
asli kadroya alınacaklardır. (337Z) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
63 N"o. lu ilan: Yeni peynir imalAU başladığı ve mal kendi kend111~ 

bollandığından 30/ 41941 tarihinden itibaren bılümum taze peynırlt 
için azami fiyat tesbltine lUzum görUlmediği illi.n olunur. (3371) 

UzUntüler. bllUln 1htlrnslar susuyor.! tnkrm işler yarım ~ır~kılır, ~zulur. maçında İzmir hakemlerinin b:J. yap;nayı da lüzumsuz görüyo· ı.. li. 
Hep beraber cennette yaşıyorlarmış Demokrasi cephcsının üstUn!UğU, akis misafirperverlik gösterdikle rum. 1933 Türk borcu I 18 50

1 

~ 
gibi herkes birbirine mUşfik ve dost harp sahası harıclndc bulunan A~e- rini, penaltı glbi cezalarla tecziye İzmır Futbol Aianı bu mektu - 1918 İstikrazı dahili 21 85 
oluyor. ö!Um korkusu duyulmuyor. rıka, Kanada, Avustralya ve Hın- edHmesi laLnngclen hareketleri bunda rernti bir vazife ile değil 1938 İkramiyeli 20 12 TlrldJ8 CmailllrlJltl 
Adeta usul ve nizam icabı diye sığı- dtstanı lmal!t yeri haline koyması- İzmirliler aleyhine olarak nazarı sırf seyahat maksadıyle lzmire 1933 İkramiyeli Ergani Hl 02 
nağa gidiliyor. dır. Burada bol ham madde, bol tez- miısaına:ın ile karfftladıkları gibi giden lstanbul Fürbol Ajanından 1934 Sıvas - Erzurum 19 15 

Londra halkınm ne gibi bir nıh gdh, bol usta işçi vardır. Amerika bir def asında da Galatasaray • yardım bekliyerek onun kanaat- l ~.32 HAzine 'I'alwlllerı 61 C, 

ıçlnde ay1ardanberi arslanlar gibi seri lmalfit yolunu alınca demokra- Altay müsabaka~ında C.alatasa- lerine miiracaa.t ediyor. . 1934 > > 15 50 
tehlikeye göğUs verd.lklerini Atlnada sinin ~stihsal kudret'. Alman kudre- ray kalecisinin topu kale içersin- lstanbul Fulbol Ajaı~ı . lz~ı~ 193:5 > > 29 $il I 
bulunduğum sırada oğrendım. tini bıre altı nlsbetı~cte g<'çecektır. den çıkaımasına rağmen gol ver ı hakemlerinin idaresu:lıklerın: 1938 > > 52 CO 

Yugoslav Hataları Bundan başka Amcrıka tayyareleri 
1 mediğini ilave ediyor, gözleriyle gördüğü c;hetle he~- Anadolu Dcmiryolu Tahvııt 41 50 1 

Size harbin bllinçosunu anlata· ı daha mukavim malzcm~den . yapılı- Maalesef lzınir Fu:lbol Ajanı· kese söylediği gibi inkar edcbı- Demiryolu Mümessil Senet 39 i5 
l yım: yor, manevra kablllyetı, sı!Ahları, nın imzasını taşıyan u ımektubu. lecek ve bir nezaket eseri olarak T. c. Merkez Bankası 1J3 00 

Şimaldekl ordu yorgun bir halde sUrati. vazife irtifaı daha. fazladır. İz.mir hakemlerinin vaziyel\cnni \ hatır içi~ olsun a~sini id?.ia .~d~- Osmanlı Bankası 26 00 
ıdı. Aşağıya yetişemezdi, fakat ye- Yakın bir z3mandıı. demokrası tara- bu tün ac;;ıklığıyle ortaya koyan cek vazıyette degıldr. Çunk~ b.ı T. 1ş Bankası (Numa nmhar.' 9 2ıi 
tışmesı istenilmedi. ttalynnlann ile- fı tayyare işinde adetçe UstUnlUk itiraflarla doludur: Bu ?a gös~~- kanaatleri.ni. daha lzmırde ıken ı;:ırketi Hayrtye 26 00 
rllemesıne kar,ı gelmek ve Alman· temin etlikten bnşkn malzeme ve riyor ki Futbol AJanı bıle bugun i:zh!l-r etmıştır. Türk Altını (Reşat) 27 95 

, ıar yctışlnciye kadar dayanmak pilotunun üstünlllğ'tlnd<'n de istifade füLbol kaıdelerinden tamamiyle lzmir Futbolü Ajanı bu mck- Türk Altını (H amit) 26 75 
üzere Arna\'Ut toprağında kaldı. Ar. edccektır. Son Berlin hücumu kor- bibehredir. tubunda büyük bir hataya daha Türk Altını kliçük (Hamit) 26 65 
kadan gelen Alman tazyikının şid· kunç neticeler vermiştir. Almanya. Fiıtbol Ajanı evvela şunu bil- düşüyor. Türk Altını kilçUk (Aziz) 24 50 
detıne ra~en hiçbir İtalynnın ayn- bövle hUcumlara gıttikçe fazla. ma· melıdir ki bir h a kemin her ne F eneıbahçe merkez muavin i Kalın beşi birlik 121 rıo 
ğ'ı Yunan topraklarına bastmlma- ru~ kalınca. ister istemez kolu, kn- suret1e olursa olsun herha ngi bir Esadın hakeme karşı uy.durma > :t> (Hamit) 123 00 
mıştır. 1ştc şimal ordusu Almanla- nadı kınlacak, şurada burada arazi hareketi velev.ki kend i takrmı aley bir şekilde söylediği sözleri kay- > :t> (Reşat) 125 00 
ra teslim oluncıya kadar bu ı;ekllde kazanması, netice bakımından te· hine dah i olsa nazarı müsamah a dettikten sonra bunların h akem 2·1 ayar altın gramı 3 60 

sirslz ve rreçlel hAdlseler halinde . ) h k l"k .ı. "d d d "h d'ld ·w• i .... d' 701 bır vazıfe ynpmıştır. " , . 1 ıle karşı aması a em ı · iKaı e- raporun a a tasrr e l ıgm nıec ı ıye 
Yugoslav felaketi olmasaydı Yu- kalacaktır. Nıtckını g~cn harpte de leri!ıc tamamiyle aykırıd ır. Şunu bildiriyor. - ------- -------

nan ve İngıllz mukavemeti başlta Almanlar bol bol arazı kazanmışla~, da unutmamalıdır ki,, düdüğü Bııy Suat Yurt:koru bug,üı. bir 1f9 ~MHP ~ 
şekil alır, belki de devamlı bir Bnl· fakat harbi neticede kaybetmışlerdı eline aldıktan ve iki klübün mu· Füt!bol Ajanı bulunması ve rl'S· .....aAD •ABSIN 
kan cephesi kurulurdu. Fakat Yu- Mukavemet Doğru mu Oldu ? kaddernt1 mevzuubahis olduktan mi bir sıfatı haiz olması dolayısı . ., .. W A ' 
goslavyadıı bir defa eski hükumet Bazılanna şu fikir gelebilir· eonra o hakemin klübü yoktur, le şunu bilmelidir ki bir hak em 
ihanet etmiş, askerf ku\•vetleıi dört 'Mademki Yunanistan nasıl olsa is- misafirperverlik yoktur. Fütbol raporu her ne suretle olursa ol· 

, köşeye dağıtarak hiçbir nevi mUda- tılt'lya uğrayacaktı, ne diye bu ka- Ajanının b u yaz:ları da lxmir ha sun mahremdir. Bir te kilat ada
raa hazırlığı yapılmasına imkt'ln bı- dar zayiat \'erildi \'e mukadder olan ke.mlcrinin b~t.araf olmadıklarını minın bunu ifşası vazifesini da· 

; rakmamıştı. Yeni hükfımet, bu batı\- neticeye ne diye lptidad::ın boyun göstermektedır. hi müdrik olmadığını göstermek. 
lan tamire vakit ve lmkAn bulama- eğilmedi? 1 Ben de 1zmirde bunu gör- için kafi bir delildir 
makin beraber bizzat yeni hat{ılar Cevap şudur : Yunanlılar muka- düm. Ben bir münckıkidim. Bir Netice şudur ki Bay Suadın 
yaptı: Muhakkak olan tehlike karşı- vemct sayesinde şereflerini ve kendi münekk "t edındiği kanaat1ere gö da itiraf ettiği grbi İz.mir hak~m-

' şında bUtUn kuvvetleri cenuba çeke· nefislerine saygılarını kurtarmışlar- re hareket eder. Tenkitler ya ha. !erinin bitaraf olmadıkları bende 
1 cck ve arazi dlişünmiyecek yerde dır. Ebedi bir varlı!< ımyan bir mll- fjf olur ve yahut da ağı r olur. Fa değişmez bir kanaat halindt!dir. 

Maçek'le müzakere etmek ve aklınca let. böyle bir netıce için her vakit bir kat bir münekkidin edindiği ka- Ve İzmire seya hat yapan ta!· m 
milll cepheyi tam olarak de\'am et- kaç bin evlAdını feda etmeğe, bir ta- n:ıatler neticesinde yaptığı ten· 

1 
oyuncuları iJ,. idarecilerinde, spo 

Urmek içın vnklt ve emek israf etti. kım binalarını yıktırmağa hazırdır. kitlerden dolayı h er hangi bir ru spor olarak Y.apan ve bu z.a
Maçek kabineye girmenin şartı diye Emin olunuz ki Almanlnr kendileri· ' ki:nscyc hesap vermiye mecburi- viyeden gören Izmirlilerde bıle 
Hırvattstanın müdafaasındn ısrar et- ne mertçe mukavemet eden Yunan· yeti yoktur. bu kanaat hak!mdir. 
mlştl. GCıya askerlik bakımından lılara: hudutlarının kapılarını bir İzmir Futbol Ajanı kendı Bir münekkit tenkitlerinde sc~ 
bu mUmkün ımış gibi, Maçek"ln ha- köle itaati ııe nçan Rumenlerden çok hakemlerinın herhangi bir h a- bestir. Bir münekkidi tenkit vazı 
tırına rıayet edilmiş, kuvvetler şl- fazla saygı gösteriyorlar. re'ketini nazarı müsamah a ile fesini yapmaktan kimse menede
malde bırakılmış ve Alman tuzağı- Mukavemette şeref' ve namus me· ı karşıladıkinrını itiraf ettikten son mez. lzmir Futbol Ajanı .böyle 
na dUşülmilştUr. Halbuki Yunanlılar seleslle beraber işgale m{ınl olmak ra vazifesi tenkit olan bir mü- kendi kendilerini fena vazıyetle
Florlna tarafının Yugoslavlar tara- ümidi de vardır. Nitekim Balkan nekkidin yazıları ne için kendile- re düşürecek mektuplar yazacağı 
fından örtUleceğınl hesap ederek ora- a111letlerı vakit ve zamanllc birleşip ı rini sinirlendiri> or. yerde İzmir sporu için h erkeste 
da hiçbır mUdafaa hazırlığ'ı yapma- mllştcrck bir plıinla hazırlık yapsa- Hep bu müsamahalar değil mi hakim olan bu kanaatleri silecek 
mışlardı. tardı harp Balkanlara hiçbir zaman 1 dır ki, lbirçok ıklüplerimizin bir filiyata taraftar olsa dah a iyi et-

Hezimet Değil, Zafer gelmez, gelse de burası Alman mil- 1 senelik mesaisinin semeresini gö. miş olur. 
Yunanlstana gelen İngiliz ve A- tarizmlne mezar olurdu. ı recekleri bir maçta gadre uğra- Kemal ONAN 

vustralyalıların sayısı altmış bini • ---------.... ""'!"------------~------
geçmez. Almanların binden fazla A vrupada Kıtlık ve Açlık . U 

ıerdc gcçirdığım tccr belere dayana· 
tayyarelerine karşı İngiliz tayyare- Almanların dost sıratne girdikl<'ri ralt soy!Uycırum: Alman askeri ta· 
lcrl yüz elliden fazla değildi. Bundan memleketlere bakalım: BllUin dlln- arı·uzuııdan çok fazlıt beşinci koldan 
başka Almanlar Slcllyada ve Bıılga- yaya yiyecek ihra~ eden Romanya. korkmak lazımdır. Blr çok memle-

ı r istanda yaptıkları geniş meydan- açtır. nesi var, ncsı yok Alman kuı·- kctlcl'in felAketlni beşinci kol hazır-
lardan hareket ettikleri halde Yuna- saklarına gidiyor. Fınnlar haftada .. mlllctlerlnln ço"'u Al 

l lamış, Avrup.. b -
nıstanda büyük tayyarelerin hareke- Uç defa ekmek çıka~ıyor. Her şey man tanklarından ziyade beşinci 

1ı canlnrını kurtarmak derdinde olan 
bir takım maddi dilşünceli zenginler 

\'e kibarlar beşinci kolun ilk kur
banları olmuştur. 

Alman tehdidi altında bulunan 
memleketler beşinci kola karşı ne 
kadar gözlerini açsalar. ne kadar tine uygun meydan yoktu. Bunlar ateş bahasınadır. Bıraz mısır unu. . .. d çökmüştUr 

. . kol ylizun en · 
iki bin metre murabbaı sathında, ze- patates bulmak !çın nobet beklemek . 1 k 1 lk 

1 
ihtiyat tedbiri alsalar azdır. Bunu 

mini betonlu meydanlara ihtiyaç llzımdır. Rumenler diyorlar ki: Yunanistan beşme 0 
m rop a- yapmazlarsa sonunda. çok dö,·UnUr-

nno. karşı hayret verici bir muka-gosterirler. Buna rağmen 1ngıliz ha· cKeşke Almanlıın aramıza sokacak ıcr. • 
vcmet: gösterebilmiştir. Sebebi, Yu

vacılığının Alman tnyyarecıliğine yerde lptldadan gcberseydık. Hiç 
ilstünlUğünil gbzümUzle gördük. On 1 olmazsa .şerefli bir ö!Um olurdu. Hal-
lngllız tnyyaresinden ibnret bir ka- buki şlmdl köpekler gıbi damla dam. 
fılc. yirmi, yirmi beş tayyareden la ölüyoruz.> 

nan mllletinln birliği \'e uyanıklığı
dır. İtalyan taarruzundan evvel Yu
nanistanda bir çok Alman taraftarı 
vardı. Almanyanın Mihver ortağı; 

Atlııaılan gelen yokunun \'erdill 
hu meraklı ,.e ehemmi~ etli maliıına

tı olduğu gibi yuzdıın . Okuyucularda 
alaka uyundıra<•ağınıı ı:iııth e etmı-

mürekkep bir Alman kafilesini dal- Alman işgali altındaki bUtün Av-
Yunanistana haksız bir tecavU7.de yorum. ma kolayca mağ'ICıp ediyor ve knç- rupadn kıtlığın tesirleri duyuluyor. 
bulununca bunların hepsi koyu birer mağa mecbur bırakıyordu. Az gıda, fena gıda yilzünden vücut- t 
Yunan tamftan kesilmiştir. ,.ştc bu Bence !ngıliz • Yunan muknveme- ler günden gUne kuvvetten düşiiyor. 
birlik ve uyanıklılık sayesinde Yutl gaycsıne varmış. muzaffer bir hastalık salgınları bn.şlusa bu zayıf 
nıı.nlstan İtalyayı mağ!Cıp etmiş, kuv. harekettir. Bu muknvcmet başladığı bünyeler mukavemet edemiyecektir. 
Yetinin küçük bir kısmilc de Almandnklkada vaziyet apaşikıir bir hale Almanların yarın için esir diye gliz-

Ahmet Emin YALMAN 

Dr. is. de -
TARANTO 

DAHiLl llASTAJ.IKLAR 

(Mıdc ve Barsak) 

MGTEBASSISI 

gelmlştl. Almanlar mutlaka llerile- terine kestirdikleri yüzlerce milyon !ara Uç hafta dayanmıştır. 
yeccklerd Yugoslav hezimetı, Yu- adam, btıgUn tedrici ö!Umle çarpış- Fakat Alman işgali muhakkak 
nan esas ordusunun Arnavutlukta maktadır. Almanlar bir tarafta bo- bir şekil alınca beşinci kol başını 
bağlı kalması ve İngilızlerın şimali zulurtars::ı, aç ve zavallı adamlarla kaldırmıştır. Atlnada bir. iki gün 
At·lkada hllcuma uğramış olması dolu olan Avrupa kendıleri için bir içinde defalnrlıı. hükCımet değişmesi-

! b d D kk t Uı.,_·ık olan Tünel Şahdc"irmeni Sok. No. 5 karşısında başka ihtimal yoktu. Bu- hamlede karanlık bir zindan halini nin sebeb u ur. ı a e ,, b 

nun için İngiliz _ Yunan kumanda atacaktır. nokta şudur ki beşinci kol, aç halk Tel. ~9206 
heyeti, geçitlerde fızami mUddet tu- Besinc i Koldan Korkun! arasında iş görememiştir. Dalma 2 den 6 ya kadar 
tunarak Almanlara. t\zaml zayiat Yunanlstanda ve <\lğer memleket- hakim kuvvetin elini öpmek \ 'C tat-

iDii.Ai& • :aA.11 -~ 
~ tabliDııırtnt yçar. Dl· 
vanyolu artae:nda Tel. 23334 
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n.t}llk maktD olarak 
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T. q BANKASI 
Klçiik T......- Heeap~ 

1941 iKRAMiYE Pi.ANI 
KJDflDICLB:R: t Oubat. 2 ~ 

ı ~ 3 Jldıımt,.1a 
tArüılerinde yapdlr. 

19-41 i~ramıyereri 
l adet ~ liralık = ~.- L. 
ı _ ıeee > = sooo.- > 
2 > TM > =1666.- > 

• > fiOO > = 2000- > 

8 > 250 > =2000.- > 
16 > 100 "' =3500.-; 
88 > 60 > =4008.- > 

300 .. 20 > =0000.- .. 

Ziraat B·ankası 
Kurul\1\1 ta.rihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lir89I 

Şube ve &Janıı adedi: 265. 
Zirai ve tıcart her nevi bank& muameleleri, 

Para biriktirenlere 28,000 lira i!g;amlye "Wlrlyor 

Z iraat Bankaıımda kumbarah ve ihbarsız tasarruf. hesaplarırıd6 

en az 50 lirası buhına.nlara senede ~ deCa. gekilecek kur'a ile ~ır· 
da.ki plAna gÖ!"e ikramiye dagrtdacaktır. 

4 adet 1,000 llrakk 4.000 lira il ıoo adet 60 liralık 5,000 il,. 
" » 5tO > 2.eoo > J 20 ,. 40 » 4,800 ,. 
4 » 260 > 1,IOO > 
40 » 100 :t 4.000 l) 160 » 20 » 8,ZOO , 

D!KKAT: Hesaplarmd&ki paralar bir sene içinde 50 liradan _... 
ğ'1 dütmiyenlere ikramiye çıktığı t akdirde % 20 fazluılo vmı~· 

Kur'alar senede 4 defa , 11 mart. 11 haziran, 11 eylOl, 
11 BirmcikAnunda ç~kilecektir. 

Sahibi ve Neşriyat MüdilrU: AHMET EID~ YALMAN 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

Toprak Mahsulleri Ofisi İst. Şubesi 
Müdürlüg" ünden : 

()8 , 
Afyen ihraç sandıkları için şubcmızde mevcut ııümuııesi gıbl l uııil 

156 bin krampon yaptınlacağından taliplerın 30/ 4/ 9!11 çarşamba ~ştl' 
saat: 15 de Liman hanındak1 mel'kezımızde vapılacak açık pazarl•ta8,,ı 

• 32 -ralt etmeleri. ( 

1f.. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Şubesinden : 

İstanbul 

~· Beşikta.şta çöp iskelesi civarındaki Afyon depomuz içın dt 011 
mevcut numunesi gibi tahta raf yaptınlacağmdan talip oıanıarı~ cı~l 

3 " muneslnl df'>poda görmeleri ve açık pazarlığı yapılmak uzerc rı· 
cumartesi günü saat onda Liman hanındaki ofisimızc muracaatl~J 

~335 4 


