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~akşam: -- --
Her 
Zam 
Dert 

nki 

:SugUn için rocmi dairelerde 

"gllnü gününe" L~ çrkarmak bir 
hulyailır. Çilnkü islerin gecikme-
l!inin sebebi bir tane değildir. 
!\alem usullerini rslah edecek 
bir heyet bizi makul kaidelere 

kavuşturmazsa daha çok tamim. 

ler yazmak mecburiyetinde ka. 
lırız ve hiçbir semere elde ede
?neyiz. 

Murakabe Komisyonunun vardığı netice 

Kasaplar 
Yüzd~ yüz kazanıyor! 
Mezbahadaki toptan f ıyatlar her gün 

gazetelerle ilan edilecek 
Fiyat mura.Kabe komisyonu, yarm 

öğleden sonra toplanarak tekrar baş· 

ta et olmak Uzere bazı gıda maddele· 
rine fiyat vaz'ı 1.§lyle meşgul olacak· 
tır. 

maktadır. 1lk tetkikler, perakende et 
!1yatıarmm mezbahadaki toptan satı
şın tam blr mısu olduğunu sösterml.ş· 
Ur. Bittabi bu yUZde yüz pahalılık 
komisyonca fazla görUlmU§tUr. Bwıun 
için normal bir had tesbitine doğru 

gidllmekredir • 

Yazan: 
•ıseyln Cablt Yalçın 

İn~iltercde ana:rntan müdn!aa.sr için t<'':'l·il r 11ll('n ordu, lcıtilA fl"lıl':·~~in~ kn~ı her ~n uyandı: 

Geçen perşembe gUnU yapılan lçtl· 
mada et fiyatları kasaplar cemlyeU· 
nin murahhasları huzurlle tetkik olun 
muş ve o gUnkU piyasa üzerinden ba· 
zı flyaUar tesbit olunmuııtu. Faka.t 
bu muvakkat bir müddetin icaplarına 
göre konulmu§ flyatıardl. Dundan do· 
layı: Uç gilndenberl et flyo.tlan için 
devamlı bir kı.staa aranmıştır. Yapı· 

lan tetkikler, bilhassa toptan ve pera 
kende et fiyatları arasmda nasıl bir 
münasebet bulunduğu, toptan et tı· 
yatma nazaran perakendenin kaç mta
ll olduğunu tayin noktasm~an yapıl· 

Fiyat murakabe komisyonu, et fi· 
yatlarını murakabe ve kontrol husu· 
aunda perakendeci kaaa.p:.an takibi 
daha az faydalı bulduğundan öoeru· 
da.n do!ruya toptancı ks.saplarla ka.' 
§ı karşıya kalmağl tercıb ethıektcdlr, 

Yeni 'konulacak kıstu ile toptan et 
fiyatı malılm olunca, perakende ola· 
ra.k kaça satılması lft.zıtn geldlginl 
herkes kolayca bulabilecek ve herı;U· 
nUu ~ezbaha. toptan tlyatlan gazc· 
lelerle Uftn olunaca.kb:r. · 

bu!unmaldadır •.• 
~--------------------------------

a İR Ankara tcJ.ı;rafma göre 

le Dahiliye Vekileti viliyet: 
re bir trunim göndererek lşle.. 

~ günU gününe giirülmeslni 1h. 
etmij ''e halkm t-Jkllyetfne 

llıeydan ,·erildlğl takdirde bu emre 
'Ykn-ı ha.rc'ket e<lcn memurlar 

~da §iddetll ceular tatbik e
cllıecer,..fnl bildlnnl~tir. 
d llnia.,ılıyor ld işlerin sürünreme. 
e kalmMı birçok §1.kiyetlere 

Illeydıuı açmış ve bunlar artık ta.
~ül edllemlyecek bir hacim 
leoklı ebnl~tir. BonJan dolayr da 
bu tamimin t.ekmnna. lhtiYll"' hl· 
'ıt • y 

olmu~r. ''T krnnna,, dlyo. 
tıını. Çünkli ga:rntc 01-uılum oku.. 

~ zaman zammı bu yol<ln cmir
l'r \"Crlldfğine şaJıJdim. Hemen 
~eı- chirenin eı.Tnk h~ nde l 11 

~eler medfun hulnnmalda-
tlQ.. 

Otuz kırk seoooenberi Türkiye. 
ll1iı slyo.si \'O sosyal teşkilitt mda 
'lıı.iYÜk değişildikler \"e lnkıliıplar 
Oldu. Fakat kalem işlerinin yolun_ 
il-. gitmesini t.cmin kabil olamadi. 
l!ıınun son ~di de Dahiliye Vo
lttıetinın göndenncğe mecburiyet 
ftıasettiği tıwılmdlr. ({imin bir ı,ı 
01tıp da. resmi bir d:ıircdo bir ev· 
~ takip etmek me\·kllne dü~se 
ltcııp gelmeJ..-t.en yaka sllktib1 gö. 

~lir. Bir ta.raftan meseleY1 isti. 
lanı etmek icap etse nekadar za. 
tlıanda cel'ap geleceğini yalnız Al
lah bilir. En ufak bir kağıt, ayni 
daırenm içinde bir odadan diğer o. 
daya bazaıı bir haftada lılle gide. 
tlıc7._ 

G~ iş görülme-;inde ha.zan za... 
~ter 'e pek haklı sebepler 
~. Bunlara eberlya t~üt 
....... tah isi t.e5CbbUslerinde to
Mif olunur. Eski zamanlara ait 'Yttlann bulunınasmdald zorluk. 
"-' için türlU türlü mazeretler ak. 
"- gelebilir ,·o bunların bir kısmı 
lcabuıe şayan olabilir. Fal<at itiraf 
~f.tnek mecburfyetlnde)iz k1 resmi 
bıtıbabereıer pek uzun sürüyor, iş
ler günü gün.tine çıkmıyor. 

Vişi nihayet general 
dö Golün fikrine 

geldi mi? 

Peten hükumeti 
Almanya Fransa 
İşgalini genişletirse 

Şimali 
Afrikaga 

geçecek 
Fransız tayyareleri ve 

denizaltıları şimali 
Afrikaya gitti 

l'asa ve Tens2 
rransız kıtaı2rı 

sevkedlllyor 
General 

dö Gol dedi ki: 
Mücadeleye· 

tekrar 
başlayalım! 

Fırsat bu fırsattır, 
bundan istifade edelim 

Londra, 29 (A. A.) - B. B. C': 
Hür Frarunzlar ~fi general dö 

Gol dün akşam bütün dünyadaki 
Fransızlara hitap ve onları müca.
c!eleye tekrar başlamağa davet et. 
miştir. General Fransız Afrika.sın 
daki halihazır vaziyetinin ihd~ et 

(DeYıınıı 4 ünrlido) 

Habeş 
• 
ısyanı · 

bDvDyor 
İngilizler Kenya 

yoluyla Habeşlere 
silah sevkediyor lar 

Arnavutluk cephesinde: 

Yunanhlar 
Himaranın şimali 

garbisinde 

Herliyorlar 
İngiliz tayyareleri 50 
İtalyan tayyaresi 

düşürdüler 

Atfoa, 29 (A. A.) - B. B. C: 
Yunan rcsmr tebliği: "Mahdut 

mahiyette karsılaşmalarda Yunan 
latala.rr düşmandan yeni esirler ve 
harp malzeme~i e.lnuşl.ardır.,. 

Yunan hlikfımetlnin resmt l!lılSz -
cUsU, dün akşam, Yuıwı krtaları. 
nm Htma.ra.nm §imali garbtmndeld 
volrl,. hU<'nnıll\l'tl vn 1le'l'l~ ı?e 
muvaffakıyetle devam ettiklerfıı1 
söylemiştir. Yunanlılar bu mmta.. 
ka.da yeniden harp rnalzeme~i iğti• 
nam etmi.<jlerdlr. 

tngiliz tayyarelerinin Yunan taş 
yareleriyle iş bil'liği yaparak Yu. 
nanistanda şi.mdiye kadar 50 tay. 

(De\·aını 4 Un<'li<lc) 

Adriyatikte · 
Bir Yunan 
denizaltısı 

üç İtalyan vapuru 
batırdı 

Attna. 29 (A.A.) - (B.B.O.) Atl· 
na. bahriye nezaretinin blr tebll.ğine 

göre, bir Yunan tahtelbahln bir ttaı· 
yan nakliye kafilesine muvaffaklyetll 
bir taarruz yapmıştır. Papanicol!a 
adındaki Yunan ta.htelbe.hlrl Adrlyo.· 
Uk denizinde, Avlonyaya gitmekte o· 
lan 14 gemiden müteşekkil bir kafile· 
ye taarruz etmiştir. Tahtelbahir ma· 
baretle manevra yaparak Uç büylllı: 

vapuru batırmıııtır. Bunlarm mec
mu tonu 25·30 bindir. 

Muva!faldyetll taarruzdan 80lll'& 

kafileye refakat eden İtalyan torpido 
muhripler! Yunan taht.elbahlrinl saat· 
lerce aramışlar, deniz bombaları at· 
m~lard.Ir. Fakat tahtelbahir maharet· 
ll manevralarla kurtulmU§, salimen 
üssüne avdet e~tlr. 

Hadiselerin 

!lagün f~tn ''giinU gününe" iş 
~ bir hulyadır. Çünkü iş
letin. gcclkmet"lnJn sebebi bir tane 
dcğtldh·. Bunu yalmz tcmbtllik \"& 

~ytlıkb izah cdemc:vf7 .. Bu u. Londrcı, 28 ( A.A.) - Burada Te- fs-·ı ri - - ... 
lıı.IUn rne5elede biiyük ~lü bulun.. büyük bir alaka ile karş1lanan 
tnakıa. beraber, kalemlerde kabul diğer bir hadise de Harlium 1 .... -

~lınl~ kırtasiye usul ye kaJdele· ve Nairobi'den Times gazetesine ALMANYA YENı· 
gelen telgraflardır. Bu telgra.f-

l'bıln lc:an,ıklığı, çokluğu Ye ha.zan lar Habeşistandaki vaziyetin 1- ı B. R HARP p 
l2a. ınantJ!fmlığı büyük bir t-081r talyanl~r için_ ~tt.ikçe ~akika- 1 LANI 
hPar. Resmi dairelerde dahili ten endışe verıcı bır mahıyet al- 1 
ltı•"!ı..,hele ,.e usuller mütehnssıs ol- makta olduğunu göstermekte- HAZIRLIVOR 
~':oon'4r için adeta esrarlı bir dir. Mezkur telgrafların tetki-
dUnrsıur. Çeklnlekten yetişmemiş kinden açıkça anlaşıldığına gö-
l'e.,ı blr vekil buna kolay l<ot:n· n. re Habe!?istanda.ki tahrikat git- Yazan : HASAN KUMÇAYI 
L • tikf!e müzmin bir mahiyet al-
"''I "7Jlremez. .. d ·· d h R makta ve gun en gune a a 1YAYETLER biriblrlnl takip 

l\.a.Jcm l~lt'rlnln ~.abuk göriilebil. mUsbet ve muayyen bir şekil ediyor, blribirhıe ka.nşı-
l'tı~ı için en enet nsullerin mantı- arzetmektedlr. Bu vaziyet mez- yor. AynJ 7Alllanda Almanyıınm, 
lı.ı ''" nde bir ışfllde sokulması trop kilr memlekette daimt ve normal Tuna ha,-zasmda ve Balkanlarda, 
~e1. Bu n•mllcri bilenler kalem-1 bir hal te.c:kil etmek istidadını Fra.nsada, İspanya hudutlarmcb, 
~rde tıenclerce dJrsek (llrtitmUş ~ımaktadır. ~e~ yer ~örülen l\la.nş sahillerinde, ha.tt! Non·eçtc •e ısyan hareketlerınm hakıki ve Mkeri haz1rlıklardıı bolundoğun. 

Dıtiynrlamış klmsclerillr. Fakat wnumt bir ihti!il.l O"enfşli!!i elmı- dan bahseden telgraflar geliyor. 
IIiiseJi:ı Cnhlt YAT.ÇIN J.a başladığı şUph~zdir~ Bunların hep.cıl birden doğra ~ 

.(Denmı t tinctlde)~ {Den.mı ' llocttd.-.). • nıaı1. Almanya :.ynl mınanda & 

Yeni şa lalar 
Kanadanın 

Almanya tarafından 

istilasına teşebbüs 
bile 

mevzuubahismiş ! 
lngilterenin istilası için 

15 Alman fırkası 
talim yapıyor 

(Yazmı S üncüde) ................................................ 

Milli Şef 
MebvJ:lll 

sonra 
Askeri ve mllkl 

erkAaa da 
ziyafet verecekler 

Anka.ra. 24 (Huııust) - Relslcum· 
hurumu.z Milll Şet İsmet 1nonUnUD 
Büyük Millet Meclisi azasma vermek· 
te oldukları ziyafttler devıım etmek· 
tedir. Evvdkl akşamki ziyafette 53 
mebusumuz davetllydL Bu toplanbla
rı yU.ksck rUtbell askeri ve mUlkt me· 
murlara verilecek zlyafeUerin takip 
edeceği anlaşılmaktadlr. 

ingitteıege 
Harp tehlikesi bahasına 

bile olsa 

Topyekun 
yardım! 

Amerikalıların yüzde 
altmışı bu fikirde ..• 

Nevyork, 29 (A.A.) - B.B.O. -
Gallup enstittısU tarafından yapılan 

b1r anket neticesinde Birleşik Ameri· 
ka ahalisinden yüzde aıtmııımm Ame
rikayı harbe sUrUklemek tehlikesini 
bile gösterse İnglltereye topyektl.n 
yardnxı yapılmasr taraftarı olduğu 

anla§ılnuştır. 

nn.,'tltloğn. asker göndermek, Fra.n· 
sayı işgal etmek, İngilt.ereye lh. 
raç lın.reketino ba~lamak teşebbüs. 
lerlne girişemez. OLcıa olsa. bu ha-
berlerden biri doğru, diğerleri sah
tedir, asıl maksadı örtmek için 
şn..,ırtmıı.ca tedbirine· mllra..~at e. 
diliyor demektir. 

na b:ılmndan umumi vaziyet 

Yanan adalarının 
lbracatı için 

Türkiyenin bir transit merkezi 
olabileceği düşünülerek 

Bazı tacirler alakah makamlara 
müracaatta bulundular 

j Türk sahillerine komşu Yunan 
atl:ılnn :i~ıı..rctlni:. b~lrll 5nrt. 
la.r içinde yUrUtUlebllmesl için bazı 
imkanlardan istifa.deye ça.1~ 
tadır. 

Yunan adalarının a.na. vatanla 
ticari müna.sebatmda bugünkü 
ea.rtıar ifinde bazı gi.lçlUkler Çtk. 
ma.kt.adn-. Bu yüzden bu a.da1a.r 
mahsullerinden olan maddelere ya 
pılaın talepleri kolay kolay karşt.. 
lamağa imkA.n olma.mtıktadtr. Ba· 
ZI Tilrk ve Yunanlı tacirler bu.gün. 
kü §Srl.lar içiiıde Yunan adala.rm.. 
dan Türk 63.hillerine en ufak de • 
iliz vasrtalariyle dahi nakliyat ya. 
pila.bileceğini gözönUne alarak a. 

Jakalı ınakamlara .mUraca.a.t eQnir 
!erdir. Bu ts.cirleı- Tilrklyenln bu 
ada1a.rm ihraç maddeleri için mU.. 
kemmel bir translt va.z.l!csl göre. 
bileceği, yalnız bunun için bazı 
kolaylı:klar gösterilmesi IA.zmı ol· 
duğunu söylemektedirler. Bu ara. 
da bittabi bizde ihracı memnu o. 
lan ta.kat Yunan adalarının ihraç 
edebileceği maddeler de v:ırdxr. 
Zeytin, zeytinyağı, sa.bun gibi mad 
deler de bu meyanea bulunmakta· 
dir, Al!ka.dar makamlar ne gibi 
mUsaadek!rlrklar gösterilebileceği. 
ni ve 'bilhassa gümrük müsaade .. 
lerhıln ne ola.bileceğini tetkik v& 
tesbit edeceklerdir. 

Ege tütün piyasası 
14 ikincikanunda açıhyor 

Ticaret vekaleti, hariçte tütünlerimize ihtiyaç 
fazla olduğundan müstahsile telaş 

etmemesini tavsiye ediyor 
Ankara, 28 (A.A.) - Ticaret V,~kfiletinden tebliğ edilnıışttr: \ 
Ege mıntakası tlitiln yipa~:ı.smm yaklaşması dolayısile bir mtid• 

det evvel Vekalet tarafından yapılan tebliğde bol ve çok nefis rekolte
nin en milsait Şerait dahilinde satıaını temin edecek bütlin imkan .. 
larm mevcudiyetine I,,aret edilmiş ve alınmakta olan ha.zırlık tedbir • 
leıinin yakında ikmal edilerek piyasanrn açrl:ş gününün 118..n edileceği 
bildirilmişti Bu seneki gecikmenin başlıca sebebi ttitun plyasasmm 

(De,·amı 4 UncUdc) 

T a/,si talzdidatı 
yakında kalkacak 
Benzin stokumuz muayyen bir haddi bulunca 

Hususl otoınobillere de müsaade 
edileceği haber veriliyor 

t.etldk edillnre 1'Öylo bir nettoeyo Benzin İn8arl.'Ufu için koordinasyon tadil etmek ltizunıunu duymuştur. 

vanlabillr: heyeti kararlle taksiler bir gUn çift Taksi tahdidi pek yakında kaldırıla• 

ltalyanrn blr taraftan Arnavut. ve bir gün tek numaralı olanlar ça· cak ve bUtUn taksilerin her&Un l§le· 
lulda Ynn:ı.nhlara, diğer t.araftan lıştınlma.k sureUJe yarıya indirllmi.§· mesine müsaade edilecektir. Benzin 
Afrikada lnglllzlerc rnnğHib oluşu, ti. stokumuz muayyen bır haddi bulun· 
Abnn.nyanm müttefikine istinat e- Bizde taksile;o az olduğu için benz!n ca hususi otomobillere de mUBaade e
derek ha.zırlıımrş olduğu pl3nlan sarfiyatı hemen hemen değlıımeınlş, dileceği haber verılmektcdlr. 
bozmuştur. Şimdi İtalya yanlımı· çalışanlann mütemadi faaliyet halin· Almanlar Romanyadan daha ziya· 
na istinat etmlyen bir harp planı de bulunması tasarrufa ruanl olmuş· oo mazot aldıklarından Romanya hU· 
llbmnifrr. tşte birlblrinl tuhnıyan tur. Bilhusa yağmurlu günlerde tak· k~meU harice mazot ve petrol satar 
Alman acıkeri hazrrlı'd:ın haldtm. at lhtiy:ıcı daha ıiddetıe hla:ıedllmlf· keıı :ıwıunla beraber benzin de &Lıll· 
<hl.ki ahberler bo yeni \'a.ztyethı blr 

1 

tır. masmı tan kO§maktadırıar. Bu ttl· 
lfadeısl olarak telfıkkt olunnb!llr. Verilen bir habere göre, koordinar ı barla Romanyadan benzlo tedarikinde 

HASAN KUM'ÇA YI JIQll heyeti btt netice 113erlne kararım mtlfktll&t yoktur. 
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R A B E R - Ak~am Postan 

:. Hirber· 
- -

Tarihi deniz. romanı: 18 Yazan: Kadircan Kallı isv:çre bize 
otobüs satacak 

Şimdi kürekler bUtiln hızlarlle 

deııii! dalıp çıkıyor; gemi katran 

karanl ğında ya.kanıozlar saçarak 
ilerliyordu; öteki de ,uphelenntl4 

olmalı ki hızlanmıştı; fakat artık 
kurtulmasına imkıin yoktu. Ufuk 
ağardığı halde kovalamaya devam 
ediyordu. Oruç Reis güneşin doğ
rnasile beraber top menziline gir. 

(li ve ateş açtırdı. Kalyonun kıç 

lombarlannda dört bUyUk namlu 
par!.,dı; dört büyUk alev ve du -

man fış~ırdı; cUnUn keskin ışıkla. 

r:na ka?'§ı olduğu için ıyt nlşarı a
hmıyvrlardı; dümeni sancaf;a ve 
iJltcleye kırtyorlar, kötli vaz'yet. 

1 .. n lturtulmoğa çahoıyorlardı. Fa-
:at her defasında Oruç reis de ay. 

:r.i manevrayı yaptıkça emekler 

l O!:a gidiyordu. 
• Tilrk gülleleri kıç kasa.rayı a· 
mı.riık güverteye düşüyor; fener • 

lcrdeıı bır:ni uçurujor, b-:>dosla -
ma.nm bir taratmı parçıılıyor; en 
sonra dümen yuvasmı sakatl:yor. 
du. s:mdi kalyon istediği manev
rayı da ~'llp~ıyO"', geniş bi,. ka. 

,.ls tiz"'rek sancağa d6nilyor; ruz_ 
giı.ı ı.ı.ltma dUşerek yelkenleri 
mn_, nıı et.meğe mecbur oluyordu; 

küp~lesı yer yer kopmuş, kuman
da kl5~kll yıkılmıe; gilverteyJ ya . 
ralılar ve ölüler doldurmuştu. Kıc; 

toplarından ikisi, borda topların • 
dıın Uçil kundaklanndaıı dil,mUı:ı. 

tü; ate5 de t.avsamJBll, 
Oruç reis nrttk hücum zamanı

n-n geldiğini anlamı§tı. Mesafeyi 

yirmi otuz kulaç kalmcaya kadar 
yediıdi; prova toplarmm Uçfino 

l>!rden ateş c.ttlrtil ve: 
- Rampa! .. 

Kumandasını verdi: ?ov nUer 
son gayretle mlldnfaayn b<>":rta • 
nan Rados gemisinin baı:; ,.e kıç ka 
saralarına, manga araların& ok ve 
kurşun yağdırdılal'; Oruç reisin: 

- Alabanda ea.nca.k ... Aborda .• 

Kancnln! .. 
ttty;; n, , 

Kumandanları ara.smda kalyo-
nun güvertesine yalınkılıç fırladı. 

lar. İki gemi yanyana dururken 

bir kaplan su ayg rma aldınnıe, 
pençelemiş sanılırdı. . 

Kavga pek kısa aQrdU: teslim 
olanlar bağlandı; olmıyanlar yere 
serildi. Gemideki mils!Uman forsa
lar ancak elli kadardı; ş·mdi on. 
lar efendi olmuşlıırdı; ötekilere 
:ıinclr vururken alay ediyorlardı: 

- Ayaklar baş olmu,tu, ııimdi 

düzeldi! 

Dümen çabucak tamir edildi; 
;J:alvonu ardına takan Oruc; Reis 
rotayı Antalyaya çevirdi. Bir giln 
evvel limana h 'c; tanımadıktan 
bir geminin girlş~nJ seyreden, son· 
ra işi anlıyarnk bayram yapan 
Antalyalılar o akşam bU.Sbütün 

hayrette kaldılar. Oruç rei9 art k 
bir masal adamı olmuştu; saraya 
ellcrin!n Ostnnde götürdüler; şeh. 
zade Korkut onu kucakladı ve al
nından öptU. Kalyonda c;ıkan yUz. 

lerce çuval buğday, sandıklar do· 
Jusu hurma, <.li~er kıymetli eşya 

ve binden fazla duka nitıııı şehza.. 
deye takd·m {dildi: o da paralan 

JevenUere bırakarek mallnrm bU
ytlk b1r kısmını fakirlere daeıt • 
tırd·. Koca kalyon ne olaca.ku; bu 

tekne Türklerin hiç sevmedlklerl, 
gUvencmediklcrl cinııtPn. çok ağır

dı. Oruç reis onun da kolayını bul. 
<:u : Toplan, yelkenleri, tplerl, de

mirler! ve diğer lüzumlu şeylerini 
söktnkten sonra alarga etti; bir 
akşam aleşe verdi; denizde he • 
men hemen biltUn gece suren bir 
donanma yaptı. Bu, o kıyıların 

belki hlc; ııcyretmediği bir zafer 

m~aleslydi. 

Oruç rel.s b'r hafta geçmeden 

gene denize açıldı. Kıbrıs açık • 
lannda, Rados ve Girit civarmda 
do!aşıyor, wruvor. batır?yor, ya. 
kıyordu. Bazım adııl!!rtn limn:ı.ları. 

na, kalabalık köylerine baskınlar 

veriyordu. Gden haberler şl:ivalye

lerl eaşırtıyordu. A<'aba bu kim • 
4J ! En eonra gilçlültle kurtulan 

bir Ccnevfı 
duğunu haber vıordl: Railosta bel} 

gemidq lbareıt bir filo hamiandı: 

borda hattmda beşer mil aralıkla 
K:bna ve Anadolu arasını tarıya. 

cak bir ~ekllde denize çıkarJdı. 

Fakat Oruç reis tutulamıyordu. Hariçten mühim 
BugUn Gir:din ııı:mallnde "'Öru" lti· ·k d k - c. mı tar a amyon 
yor, hirknç gün sonra Lamaka a.. laıtig~ i geldi 
c;ıklarmdan ha.her geliyordu. 

Oruç reis bir sonbahar ak,.,amı Belediye Amcrlkaya otobUs alparlf 
Ala.gosa önünde küçUk fakat çalını etmek f§lyte me,gulkeıı bir teklllle 

h bir tekne gördü: onu hemen ta- karşıJqmııtır: 
1 .. tanbul beled!yeslnln, otobUs ara· 

nıdı: İbn! Ammad'm ~emisiydl; o. dıgını haber aıaıı bir İavlçre 1lrket1, 
nun vn.ktiyle Rado~lulara casus - tıe!ealyt'ye mürncantte bulunarak oto· 
luk ettiğine eımdi bıç ~Uphc etmı. büa saı.mag~ hAZlr olduğunu bıldir· 

yordu; çilnkil Tqucu b1'.9lunuıda.n lllifUr. 
evvel lakenderlyeden ayrılınadan Belediye, bu ~kllfl tetkike koyul· 
evvel de gördüğünü hatırlıyordu. muıtur . .Ancak, ıurası vlr ki, tekli: 

edilen otobUslerın aayı.sı, yatzıız 15 
Onıç reis rotayı hemen o tara- ten ibarettir. 

fa çevirdi: 18.kin gemi §aır lacak Bununla beraber, htanbul belediye 
blr hızla uzaklaştı, Magosa kale. at bu fırsatı kaçırmamak ve gösteri· 
sinin büyük t "Plo.rmın himayesine ten ;ıeralt uygun oldugu takdirde on 
sığındı. be~lnl birden aatın &J.ıp ,ehrimi.ze ge 

Türk korsanı ertP. 1 sabah kale tinnek tuavvurundadır. 
toplamım menziline kadar sokul· Otobllalertıı evsafı bakkmda §irket 

ten izahat. ıstcnml§Ur. 
du; Ilı.kin kUçtllı: gemi>i orada gö. Diğer taraftan ticari ırnıhatllde, 

reme<il; Suriye kıyılarına yor vel'- 1 otomobil ve kamyon ıe ... a.zımı ııe aIA· 
di kadl\l'lan memnım edecek ha~rlcr 

Radocluln.r Oruç reisin ergeç kaydetmektedir. 
Antalyaya döncce~ini dügUndüler. Kamyonlara verilmek Uzcre, yaban 

cı memlekeUerdcn mUh!.ın miktarda 
Limanı uzaktan gözetlemeye baş. lllstik geUrllmlıUr. 
ladılar; fakat koca korsan bunu Ancak bu IAetiklerin tevzi edilmesi 
sezmiş, kendisine AlMycnln doğu· için ticaret vekt.ıetindeıı müsaade ta 

sunda, aarp kıyılarda, gemilerin t.eJım14Ur. 
hemen hiç uğramadığı ve yakının. LAatlklerln, kamyonlara ne ıeklld~ 
da köylerin de bulunmadığı bir dağıWacagı, ticaret vekAleUnln bu 

busuııta hazırlıyacağı bir tamimle ta· 
yerde b'r koy bulmuştu: tekne al- yln edilecekUr. 
t-a.k olduğu direkler de indirildiği 

için bir mendirek gibi uzayan ve 
kıvnlan lrayalarm ardmda kaybo. 
luyQrdu. Civnrda.kl t!.ld bil' kaleyi 

do depo bnl:no l:o:ıımuştu; kU ilk 
tir dereden suyunu alıyor; Alüi • 
ye ve Anamur ltöylerind" ku. 
me.nynsmı tamamlıyordu. 

(Devamı ''"r) 

Meyve 1 ı·atiarı 
Jlkseldl 

Son günlerde meyva !tyıaU&n bir
denbire çok yUkaelmltUr. Noel mUna· 
ıebeUlc bir taraltan ehemmlyeW 19 
kilde meyva ihracatı yapılması ve di
ğer taraftan da dahW iaUhlAkln art· 
maaı ve yeııı yılbaşı için de bazırlanıl 
muı fiyatların bu §eklldo yükselme· 
ılode lmU olmutlur. Bilhabsa manda·' 
Una.portakal ve armut flyatlarmda 
bundan onbef gUn evveııne nazaran 
büyük bir tez.ayüt vardır. 

---o---
Usküdar ve Kad11·:·yd" 

ihtikar yapanlar 
Oı:tUdar ve KaüıköyUııde yapılan 

fiyat murakabe kontrollerinde birçok 
esnaf ve taclıln halka muhtelif mad· 
deleri yUkaek !lyaUarla ı:ıttıkl&n t.eı 
bit olunmU§tur. Bunlar ÜııkUdar adil· 
yeıtne verllml~tlr. Yann bunlardan 13 
tanesinin U!ıkUd&r asliye dördüncll 
ceza mahkemesinde dunl§m&lan yapı· 
ıacaktır. 

Vakıt 
Aaım UB, "İstlhllk kaynaklanmm· 

dan aynen varidat lemin edebiliriz,. 
başlıklı makalesınde, 263 milyon lira· 
ilk normal bUt\;e bariclnd" olarak tf!· 

ne conun kaı.Uır 216 ml\yonu bulaca 
Cı tahmin edilen !evkalAde masratıan 
kapatmak ır.ın mUrııc t .. :ıucn ted-

l lllrlenn turlü r;eklll rC" dahill ve hart· 
el lstlkrazlardan iberet olduğu, bu 
tedbirlerin emnıycUc tat .ıü y.ız ıı:.11 

yonlar mikynsı nisbeUndo mUmklln ol· 
a:ı da nihavet bu !mktı.nm blr had~!! o· 
•acağını. bu hudut geçildiği gUn teb 
ıike mıntakaaıııa glrllml§ olacağuu, 

Avrupa harbi 1940 mali yılı içinde 
bitmeyip 1941, 42 ve 43 yıllarında da 
devam edece:ı anla§ıldığı takdirde 
bugUnkU tedbirlerden ayrı kar;ı1lı.klar 
aramak, yani dııhlli ve harici istikraz 
vasıtaınrı yerine tmkAn derecesinde 
istihsal kaynağına dayl\llan yeni ge· 

1 

lirler bulmak ıwmgelcceğlnl kayde· 
diyor. 
Asım Ua, lpr U!!ulllnlln kaldınl· 

masındakl zaruret ve şarUArla bugQn 
kU lmkAn ve §Brtlan ınuk&yeae ede-

rek diyor ki: 
'•Halbuld bnı_;Un ıle,·ıct t~klllt. 

la.n dünkünt> nlsbc tle tamamen de
ği'}ml';ttlr. nır kere mUstah!ıut bJ. 
m:ıye itin toprak mah~u11erl ofisi 
adı ile bir tc;}el.l•Ul \-:ırdır. Bu t.e-
5"ldru! 1<ôylllden bnı;day, arpa, yo 

Balıklar 'enrze 
46 

Son iki ıünde 200 bin çltt torik 
balığı çıltarılmıştır. Bunların bır kıs 

nıı. uıUhl~lt, edıldikten sonra kala.ııı . 

bwıauzluk yü.zOnd~n denıze dökWmtlf 
tUr. Çıkanlan btllığın bıç oımauıa ya 

rısını ihraç edcbılnıck lçm nıUhım 
miktardı& bııza Uıtıyaç vardır. A · 
monyak miktarı a.z olduğu ıçm Bo 
mooU fal)rikaaı. fazla buz. laUbaa\ ede 
memektedlr. Her BCllC b&bk yUztıııden 

memlekete 2 mllyoıı lira dovı.z gelmek 
tedlr. Bıu lallbSllllnlD arttırılaıul 1· 
çin t.edbırler alınacaktır. 

Mektep!erıa yılllaıı 
tat u 

Maarif Vek~letinin kararlyle 
dünden itibaren li.e ve orta okul. 
lar söme$tr tatiline başlamışlardır. 
Tatil, lkincik!nunun ikinci günü 
sabahına kadar devam edecektir • 

llk okullnrd:ı okul talimatr..rune. 
!eri hükümlerine göre 31 Birinci
kanun Sılı alccıa.'1'undan Cumarte
si sabahına kadar tatil yapacak
lardır. Bu okullar için aynca pro. 
~ yapılmasına lüzum görülme. 
mıştır. 

Bayram tatili 8 tkincik!nundan 
itibaren bütün kültür müessesele
rinde başlryacaktrr. 

Üniversite yılba~ı tatilini ort3 
okııllar ~ibi v::ı.pacaktır. 

Hayal olan hakikat 

H A YATIN her snfb1!6ı b1r hl -
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3
-r-et-1 Dün gece Sirkecide kiye mewao ... Fakat bUD· 

B
. tarın birçoğunu, maharrirlcr uf~· 

ır tramvay berber ı tefek rötuşlarla, amıw.rına. göre 
deif5ti.,,reiı berk~iD ;,ı,e~kle oJıO. 

fl''omuza dükkanına girdi yabileceğl §ekle sokarlar VO )iııO i böyle bir neticeye bağlarlar. 

e 1 e m a n 
Traı olan bir adam Dün gazetelerde okudoğuJD bit 

Deniz Ticaret 
mektebinin tevsi 

projesi hazırlanıyor 
Ta2eba filoda 
st2J görecek 

lılllnakalAt veklll Cevdet Ker1m tn· 
cedayı oehrlm!zde bulunduğu esnada 
yUkaek deniz Ucaret mektebini gez;· 
mi§ ve yarının gene; deıılz.cilerlnln da· 
h& mükemmel bir tekilde yetııtırUme 
leri, iatikballeriııin temlnl için bir 
proje hazırlanma.sı hususunda &J.lka· 
darlara emirler verml§U. 

Yüksek deniz ticaret mektebinin 
yenl in1§af projesi a\lraUe hazırlan· 

mağıı ba§l-.ım.I§lır. 

Öt>Tendiğim:ze göre, yenl projeden 
tatlhdat edilen llk gaye yUksck deniz 
ticaret mektebinin bUyütülmcsldlr. 
En geni§ talebe kUtle:Jine malik bu 
lunduğu geçen sene ancak dokuz me
zun veren deniz ticaret mektebi bu· 
nun birkaç n:ıUıU mezun verecek bal .. 
getirilecektir. Bunun ıçln mektebUı 

binası teval olunacak, tedrla kadroau 
genlşteuıecek ve önümUzdekl sene 
mektebe çok t.lebe alınmaaı temin 
olunacaktır. 

Bugünkü deniz Ucaret tuomuzdıı 

kaptan, makinl.st Bıkmtıeı çekilir ve 
mektebin yctlşUrdiğl genç denizclle• 
ihtiyacı karoıJıımal<tan çok uzak bu 
lunurken yarm muhakkak çok lnkl 
f8l edecek dcnlı: ticaret filomuz için 
mektebin buglliıktl kadrcmle hıç ka· 
tı gelm!yeceg-t ve yeni tt-knelere ele 
man bulunamıyacatı Jılmdiden görUl 
mekted!r. 

YUkeelt deniz ticaret mck•eblnfn 
ntölyeleı1 de genı:Ietılt:ıcek ve tale 
benin ameli yellL'mealne imkan veri 
tecekUr. Talebenin mevcud dentz ti 
caret filosunda devamlı ataJlan da 
t.eın1D oh.uıaco.ll tır. 

Alman yadan 
getirilecek mallar 
Ticaret vekaleti lisans 
almak şartile müsaade 

etti 
Almanya lle memleketimiz ara.em· 

da 21 milyon liralık ticaret anlaşma· 

aı çerçevesi. dahilinde celbolunacak 
mallıı.rm ve bu meyanda kimyevt mad 
delerle boyalarn alparlf ı&hiplerl ta· 
ra!mdan memleketimize geUrilmeal ı· 

Çin vaki olan müracaatların vekillet· 
ten evvelce 11.aan.ıı almmaaı şarWe it· 
hallerine mllaaade olunmuştur. AIA· 
kadarlar biuelerine verilen mlkt.rlar 
hakkında Ucaret mQdUrlüğUndcn ma 
lflınat alabllccekterdlr. Bu husustaki 
liste, dün, ticaret vekA!etınden mm· 
tak& Ucaret müdürlüğüne tebliğ edil· 
ml§tir. 

Uunbr da )ine ı.t4khırda n am. 
barlımlakJ stoklara. Jın\·e oluııabi· 
lir. 

Toprok mabsullcrinln aynen 'er 
Si oıarru.: ıılınnıasında iltlucl bir 
f ~·da dalı" 'ardır. Bu da de\"lct 
mubayaatı He tlyııtbı.ruı ) ukselme
llne maru olmaktır.,. 

Yeni Sabah 
Hlliıeyin Cahlt Yalçın L&marUnln 

doğumunun yüz ellinci senesi mtlna· 
aetıetUe Re§lt Saffet At&biııen tara· 
tından verilen konteransı mevzuubabl 
ederek Türklerin cuınlıuriyet inkllllbı 

na gelinceye kadar garp dünyasmd4a 
kendilerine pek az doat bulmuı ol 
duklarını kaydederek diyor ki: 

''Bunu bizleri prpden ayıran ttlrlü 
tUrli:i manlalarm qılmalan çok zor 
olmaamda aramak lcap eder. Türkler 

Avrupaya başka bir dln ve medenJ~ 
te men!mp bir fatih adatue ,-lrdlleı- ve 
bütUn A vrııpayı titrettiler. lrk, din. 
Usan, Met \-C lılllıaaa kWtlir butün. 
bühn b:ışka kil. Din hlalerlnln ve ta· 
ll5&lbun pek lruV\etJ.e vlc4ıuılara bA· 
klm oldu~u o eski devirlerde l.9tikW' 
leri için do titriyoo btrçok Avruı

ded Uerinln Türkler aleylılndo tlfab.I 
ve tı.ıırlı1 UlrlU WrJU noertyatta bu· 
)nnQM•erınüa .t:a1ıa 111.r f87 .._naı 

bayıldı lıayat safha.<1mı vuJroundan e'"''cl 

Vatman Nbun Gökaertn ldare.stn· blr muharrir düşiinebUml~ ol&a1• 
dek1 18 numaralı Harbiye • Akaaray ıh, kaleme alacağı eser cidden oıe· 
tramvayı. dün ıeccı aaat D,5 nralarm· r:ıWa olnuıaca!< bir mo\'Ztl taşıııı1I 
da Sirkecide, Edirne otobllalert· olo.rdu. 
ıılıı hareket ettlgt ktlf• baımd&n ı•· Bir adam, gece derin uyknsaJI" 
çerken, yoldAn çıkmıı. Hakkıya alt dadır o·· 1 rtn ki .,.pı. 
"Temizlik., berber dükktnınm cam • oz e e, yana a~a J-du.. 
ıamu, çerçevelerini kırarak içine ıır san ve kendlslnl lhtlragla open 
ını,tır. Ancak kaldınma takılan t•· ı daklann tcmaslyle uyanıyor. 
kerlekler yUsünden tramny dükkt.· Bakıyor: Bu blr gençtir. \'e 
ııa tamamUe raememf~. böylelikle bir kendl~Jnl karanlıkta görtırnedlği, 
lacıa thUmall auatıtmııtır. blr kadm aandığı için öprnüşttır. 

Kaz& unuında bem dükkt.n, hem G ıkı tını ttoede e\6 
de tramvay müşterilerle dolu bulunu· enç • ş ıyor ve ne r . 
yordu. Berber dUkkAnmdakl mü§tert hmırzbk için gfrdfği öğrenJllY0 1 

!erden blrl, tramvayın Uurtııe doğru ' a.dllyeyo teslim edilmiştir. ceıaf& 
geldltfnl 1rörünc. kendistnl yere at· ça.rptınlmı \ '8 bapi haneyi bo11,... 
mı§. bayılm!§lır. Tramvay yanm aaat riıf§tır. 

sonra yaluı:ı.a konmu§tlır. Kaza etra· Fa.kat, uyurken öpUlcn ıuıaının 
tında tahkikat yapılmaktadır. 1 1 d .. tl"'"cıı 

--o---
Beyanname ile 

bildirilecek 

Vapağllar 
hükOmetçe sıtın 

alınacak 
DllnJı.ll ııtıabamıuSa hQkOmeun, ya· 

pağı stoklarını beyannameye lab1 tut· 
tuğunu, beyannameye tabt tutulıuı 

yapağılarm cıııslerin.I l&lalJllı Ue yaz 
mı;ıtık. Bu husu..talu kıu-arname, dlın 

mıntaka ticaret mUdUrlllğllne tebıtğ 

edilmioUr. 
Kararnameıılll metninden anlqıldı

tma gore htik(l.meı.. milll korunma ka· 
ııumuı H lıııcU maude.>inlıl verdJğ'I 

&alA.btyete nıUJıteııiden, karanıamtıllin 
neşri tarıb1nc1en önce memleket d4h1 
ıınuekı aıwııyt muesst.:selerlnden bcr
bl'lngi biriyle tatırtrt mukavelename· 
Uc lı(\ğlanan yapafılarla. &iraat bnn 
~ası eınruıde bulunan yapafılar aıa· 

rıç, beyan edllen yapağıları aatm a· 
labUeccltUr. HUkflmet bu ılbt yapağı· 
lara değer tıyatmJ tedlye ederek aa· 
tın almak üzere el koymuı bulunmak· 

tadır. 

Almanyaya incir 
gönderiliyor 

Almanya ile yeni yapılan 7 mflyoıı 
Jlralık ticaret anlagmıuı mucibince 
bu memlekete lhraç edilecek 2 milyon 
kilo incir muhtelif partner halinde 
lzmirden İstanbul& geımeğe baelıı.mlf 
tır. Buradan lhraç edilecektir. 

Polis düdüğü ihtikan 
. yapılmı§ 

Yeiiıcamı caddesinde 37 numarada 
atlAhçı Oıımaıı Topçu, İngiliz markalı 
polı. dUdUklerlnl fıUıl§ fiyatla aatmak 
Lstemf§, hakkında zabıt tanzim oluna· 
rak adliyeye veri.lml.§Ur. 

Osman Topçu, yann dördüncü aor
gu bAklmlfklnce sorguya çekllecekUr. 

edllemf'Z. TUrk bir dü,man otarnk 
te!AkkJ olundu ve kenJblne dalma 
düşman muamelNI t.atblk edildi. 

Osmruılı saltanatı Avnıpada puyl 
dar olduğu mllddotçe, allfıhh bir mu· 
kavemet veya- taıtrnız.a ttttadUf et· 
nıedl;t zamanl.ır lftlralarrlan müre1" 
kt-p blr 'dllıımıı.nlıl< bücumwıa. mart12 

kaldı. 

Bu sabac.lll ıwı:Umlrl hto mUanfııa 

t'tmlı1 dctfllz. ()n;:.n irin m 1;11lıın~ 

lsnatlard:ın ba§h.l&l'lllt illi oıenfur 

Utıralııra varuuıı.>a kadar tUrlı.i tbrlil 
tellkkilOl' bizim hakkımttda bir ha· 

kikat eekHnde A\·rupa efkArıumuml· 

>·esine yerle,U. 

ç n e gundcn gUne ku\"l.'e ..,.... 
bir kart \"ardır: Ilırsa, nJçJn ı.co· 
dini öpsün \·ele\· btr kadın bile ol. 

mu' olsaydı. Onun işi, yup:ıcnğııı• 
yapmak ve kim4'cyc ~örüııınc<l0Il 
srvı,rp gitmeMir. Onun böyle blt 
hıı.r~lteU eve ya!>3J'.cı olmadığ'tll• ,-o 
belld, beUd değil ko\'vctll bir Dı
timalle karııımm lşıkı olduı;.-und 
gösterme?: mi! tşte bu k'a\"·ctU 
lhtlmalle adam, tuımma ı;:.atıyor 
\ 'C ondan ayrılıyor. Fakat ~ 
masumdur. Yalunp yat:nnnalaJ1• 

kendisinin masum olduı'UnO ldı}lıY 
lan para etmivor. Vst.ellk bu ~· 
reketl k()('.3.Sm; asabiyete ürUkllt. 

yor, çektiği bıçağı llo ,-ncudunııll 
muhtelif yerlcrlnden J&l'ShUlrY01• 
1' eticede, o da mn.hkfunlyet daJIS
gasou alarak bmırzm gittiği yere 
gidiyor ... Fakat kadın o hnplshll' 

nede bulundukça, kendisine L ıt 
lılığuu yardnn cbnck eıırctno goS· 
tcriyor. 

ltt.e bir atk hlki.yesl.. v..ııııs 
hakikatte hiç de garip görünnılfel' 
bu h&dlse muhayyel blr roroatı111 

ve hll<iyenln mC\'ZUU olsaydı, ıııo
hakkalı: mUncltldtler, genç hlJ'tll" 

zm kadm zannlle adamı öpmesini 
pek hayal mahıı;ulü görürler ,-e 
eserin kıymetini çUrütUrJcrdL .. 

Demek haldkatlerln hayal te~ 
cdHebilcnlerf do me\·cut. 

Kibrit 
Çarşamba sabahmdaJI 

itibaren 

ıo para acazıayor 
H ll k Q m e t ı kAnunwınn!del> 

itibaren kibrit ftyatııırmm ıo patş 
indirilmesine karar vermiştir. Etletlıl 
de kibrit bulunanlar bu aym 31 tnc1 
aalr günü ak§amma knd&r maıııırzııl 
kibrit lnhlaarına bildirecekler ve~ 
iade edeceklerdir. Çarpıuba a&bahUl

0 

dan 1\f baren 2 kuruştan tazıayıı kilr 
rit aat&nlar hakkında kanuni UPJdbllt 
yapılacaktır. 

Buğday s ~tış:arı 
sernes bırakıldı 

Toprak mahsulleri ofiıi 
stoklan tamamladı 

Verilen bir habere ıöre bllkOJl)et 
buğday aatl§larını tekı-ar sertıetı 
bırakmıştır. Evvelkl günden ttıbarcıı. 
ber tacir Anadolunun istediği ınınt6· 
kaamdıı..n getireceği buğdayları tste' 
diği kırmacıya eatacak ve bu busu.sı
ofise malllmat vermiyccekur. zıra e'I' 
velce, kabul edilen kararname ııo toP 
rak mahsulleri o!lal buğda.)' ~UJ)ll 
tamamlamııtır. 

. Şubey davet 
FaUh ukerlik fllbealnden: 

Tllrklu bakkmda aıemı-U duymuııar FaUb KıZt&§ı blll numarıılJ e\'d~ 
dır. Bunlard&ll bazllan yazdıkları .. teyahut FaUb Karaman cad. NO· 

4 
t 

Rrlcrde Tllrkler bakkındakl iyi pha· te oturan piyade teğmen ;MeblXle 

Ale) lılmizdekJ cereyanı mllnhaaın.n 
kasW bir duşmanlık •ureUııde taııav
nır etmek yanlış olur. D~lıırr 

rwı.dan ç.:ığu 5llU11ml lclllı•r, yıuıl IÖy

ledilderlne l<endllerl de lnanıyorlıırdı. 

Avrup:uım bizi bllmeıd, oldufumm. 
ğtbl görmesi çok zordu. Bir mUletl 
anlamak lçln behemehal dlllnl bllme
je, araııınıla ya.,amap ve memlok& 
&de ee)'&bat. etıoete lhtl~ w.rdu'. 
Tiirldyeye gelen eenahlardlMl bir kıa 
nu memlekeUertndeld aardlde kana· 
atJ.erln y~htmı anlamışlar ve 

det~rDe AvnqMM!ald yanlJt t.eW<kller ot. Kwstata (332-212) 
den b\r kısmını whlhe muvaffak ol· j H&rbtye Oamanpa.şa apart. NO· 

9 

mu,lardir. L&marltne bu buıuıt.a da otul'an nakliye aat.eğ'men ıı;tetı! 
TtlrklUp ~k h1zme& etmlt bir Fraa· j of. 8alUl (18&01) 1A Um.eA ~t· 
... --.r.kkld .. ~... &an. 
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Alman propagandasının sıkı 
bu- faU.:ıyete geçtiği ani.aşılıyor. 

<ll Nevyork tarikiyle, Buda
n \eya Bükreşten gelen, 

e b.,} ük kutlelcr halınde Al
-ın uskcrlerinın :Macaristan i
ltıdcn Romanyaya geçmekte ol

lanruı. dair haberlerin üze
l'irıde toplanan büyük alfıka 
"-Ontlrada gerek sh asi Ye gerek 

kert salahiyettar ma kanıların 
"haberlere pek az itimat gös
iln olduklarından dolayı c

nıiyet"ni hi"solacak derccc
ka~betm ştır. Filhakika si-
1 nıah.filler, bu askeri hare

" bep olaral~ gösterilen 
' ya ve Almanya müttefikleri 

ındaki ihtiu1fların içtinabı 

J l olmıyan veynhut çok müm 
...n göı ünen bir müsademeyi i

ttırcceğine dair olan riva
tlerı kabule şayan görmedik-
ti gıoi askeri mahfillerde Yu· 

lıa.n stana karşı bu kadar geniş 
•Yusta yapılacak bir hareke

~ kış mevsiminin şimdiki şe-
'ti altında mümkün nazariyle 
.ılamıyacağı fikrini ileri sür
lerdir. F..sasen çıkarılan ye
yialar da Alman askerleri

'di.?J. u sefer Romanyaya değil, 
er'e doğru yürüdüklerini 

bcr verdikleri ıçın Londra 
llıaJıafili, Alınan ordusunun ya· 
llıı a aba hangi istikamete doğ
:ı Yuriıtüleceğini merakla sor
~ tadır. 

Sinemalarda İngilizleri 
alkışladıkları için 

P arislilere 
ceza verildi : 

illi balta patates 
yok! 

xc,york, 28 (A. A.) - Nev
.rork Daily Miror gazetesinde PL 
erre L.-ıgnrc ve A veri ey Root, Al
manynnm işgal altında bulunan 
I<'ransanın iaşesini tom in ediyor _ 
muş gibi görüncr!'!k hakikatte hal 
kı tazyik surctile Almnn iradf'~inc 
ramctmek gayc-.sini takip ettiğini 

yazmaktadırlnr. Bıı muharrirler. 
bilhas..-:a sinemalarda halk, İngiliz 
kıt.alarmı alkışladığı. Alman ve 
İtalyan kıtalarma ıslık çaldığı i -
çin Pııris şehrinin iki hafta pata. 
testen mahrum kaldığını tebarüz 
ettirmektedirler. 

Ayni muharrirlere göre ayni 
mahiyette metodlar Petcn bükü -
metini tazyik için kullanılmakta . 
dır. 

Belçikada ia§e ,·aziycti daha f<ı
nadır. Almanlar Fra.nsadan BelçL 
kaya ~da maddeleri göndPrmek -
tedirler. Esasen Vişi hükumeti ia. 
şe meselesine layık olduğu ehem
miyeti vermemektedir. 

Bu tazyike rağmen Fransızlar 
galiplere surat asmnktadırlar. Bil. 
tün ümitleri, fngilizlcrin muzaffo .. 
riyı>tindcdir. 

.Muharrirlerin anlattıklarına gö 
re Pa.ris üzerinden uçan bir tngi. 
!iz tayyaresi gökte teksif edilmi'i 
buhardan bir iz bırakmıştır. Bir 
saat sonra bütün Parislilcr bir 
İngiliz tayyaresinin göktc bu ~i
hirli kelimeyi resmetmiş olduğunu 
biribirlerinc anlatmaktaydılar: ''İ. 
timat". -----------

• Cconevte, 28 {A.A.) - D.N.B. Vl· 
§iden alınan haberl~ro göre, general 
de Vulllcmlnln tekaüde sevkini mtite· 
aklp Fransız ha.va. kuvvetleri kurmay 
başkanlığı \'Ckilliğlne t:ay\n olun11.n 

general Romalct, ho.vn ttımgenern.111• 

ğine terfi etmJ~tlr. 

• Stokholm, 28 {A.A.) - D.N.B. 
Temyiz mahkemesi, sabotaj aebebiyle 
sekiz sene küreğe mahkOm edilen 
1ngUiz tcbaa.smdan Rlchmarun ce7.ıı.· 

smı tasdik etm~r. 

• Budapeştc, 28 (A.A.) - Macar 
njansı. Hariciye nazırı kont Çakin\n 
sihht vaz.iyetl \y!IE'şmekte devam ed.1· 

liakikatte ise umumi fikır, bu 
~r'aJarın bir Alman propagan-

1 olduğunu ve asıl İngiltere- yor. 

k ı yapılan hazırlıkları ka- ;:::====================== 
ak ve teyakkuzu azaltmak 
sadiyle ortaya atıldığı mer

Zındedll'. 

~1aamafih garptaki askeri 
azı~ etin inkişafı beklenirken, 
r taraftan Arnavutlukta, di-
er- taraftan Mısır hudutlaı·ında 
teyan etmekte olan askeri ha
.t" tın büyük bir alaka ile taki

d vam olunmaktadır. 
Arnavutlukta Himaranın Yu
nıııar tarafından alınması, 
!'ada ltalyan radyosunun bu 
evkıin ehemmiyetini küçült-

k hususundaki iddialar hilfı.fı-
1\a, biıyük kıymeti haiz bir hfı.di-

olarak telakkı edilmektedir. 
Unan kuvvetlerinin taarruzu-

karşılaşmış bulunuyor. Halbuki 
Almanyanm İtalyaya yapacağı 
yardım meşkuk mahiyetini mu
hafaza ederken, İngiltere, Ame
rikan yardımından gittikçe e· 
min bulunmaktadır. 

Amerikaya bir vazife ile gön
derilip son günlerde avdet eden 
Sir Valter Layton, İngiliz dost
luğunun Arnerikada, Londrada 
tasavvur edildiğ'İnden çok bü
yük olduh'Unu ve Amerikan yar
dımının yakında. hakiki bir çıg 
halinde yuvarlanıp geleceğini 

söylemiştir. 

SEKRETER 

~ İtaly~ müdafaasından ziya-'. İşte nihayet per§embe! .. Beni 
ı kal ettiği muhakkak olan beklediği gün ... Gözüm s:ıatte. Va. 

na hava ~artlarına rağmen, kit ve zamflll yaklaşıyor. Gidecek 
~\7lonyanın da tehdit altında miyim? .. 
lunduğu şüphesizdir. Oh iç.imi alt üst eden bu çarpm
Mısırda, daha doğrusu Trab- tı ! .. Kalbim blitün kuv,·Ptimi ke . 

"ata, İtalyanların müdafaa için 
serek çarpıyor. Bu bir i!~tek mi ·: 

l'fettikleri ibüyük gayretler in-
ır~. Bir korku mu? Bir özleyiş mi? 
"'!' edılmemekle beraber Bar-
anın yakında sukutu beklen· 
~ir. Romada, İtalyanlar 

%a şimdiden Bardianın Magi-
~t hattı olmadığını söylemiye 
--.USlanuşlardır. 

Su sözler, şiddetli İngiliz hü
llllarmm doğurması melhuz 
t celere İtalyan efkarı umu-

~Y~sini ha.zırlamak istibariyle 
''<Ulidar telükki olunmaktadır. 

l.ondrada!·ti kanaate göre t. 
!yan hükfımeti şimdi çok va
llı bir mesele kanıısında bulun· 
llktadır. Zira bir taraftan Ar-
"Utlul:taki muharebelerle, di
t taraf tan da Afrikada cep
;:le cereyan eden harplerle, 

Yok.c;a sebepsiz bir kapris mi? 
Geccdenberi gittikçe ziyadelc -

§en, derinleşen. korkunç bir sar _ 
smtı iç:inde vücudumun yıkılacak 

gibi sallandığnu duyuyorum. Bü -
tün bu sarsıntıların arasında içi • 
me demir bir çengel gibi asılmrs 

bir karar ''ar: Gilmiycceğim ' .. 
Evet, gitmiyece~irn. Ona gitnıi

yeccğim artık ... 
Başımı tıkrrdıyan saatten çevi • 

riyorum. Ayağa. kalkrp tekrar o -
turuyorum. Ya.zı yazarak vak.it g<'. 
çinnck istiyorum. Fakat nasıl o -
luyor, bilmem, kendimi bil'denbire 
gardrobun 5nunde buluyorum. Ye. 
ni terziden gelmiş ve bana pek 

~ gü7.el bir robun yumw;e.k 

H '.K. B E R - AK,.qam Postam 

'i! eni şa'f ia ar 

Kanadanın 
Alman7.\ tarafından 

istilasına teşebbüs 

bile 
mevzuubahismiş ! 

lngilterenin istilası için 
15 Alman fırkası 

talim yapıyor 

Londra, 28 (A.A.) - Afi: 
Lizbondan ''News Chronicle'' 
gazetesine bildirildiğine göre. 
~fareş:\l Brauschitsche'in Fran-
sada bulunan Alman kıtalarına 
hitaben söylediği ve Hitlerden 
emir gelir gelmez tngilterenin 
istila edileceği vaadini ihtiva e
den nutuk, bitaraf askeri eks
perler tarafından tefsir edil
mektedir. 

Bu ek.cıperlere göre bu nutuk 
!ngiltereye karşı taarruzun 
mümkün olduğu kadar geniş 

mikyasta yapılması derpiş edil
diğine bir delil addolunmakta
dır. Eksperlerin kanaatine göre 
Alman noktai nazarı İngiltcre
nin 1talyaya karşı elde ettiği 
muvaffakıyetlerin Almanya için 
bir ihtar teşkil ettiği merkezin· 
dedir. Almanya c:ok beklemeden 
ve lngilterenin daha çok kuv
\•etlenmesine vakit bırakmadan 
nihai darbevi indirmelidir. A
merikanın ·ıngillereye yaptığı 
yardımın artması da Almanları 
endişeye düşürmektciiir. 

lstila t~ebbüsünün yalnız 
Pas - de - Ca1ais'yi aşmak sure
tiyle değil, Pns - de - Ca.lais'de, 
aynı zamanda başka iııtikamet
lerdc de yapılacak taarruzlarla 
başarılabileceği hakkında Ma· 
reşal Brauı:ı.chitsch tarafından 
yapılan beyanata telmih eden 
mezkOr gazetenin muhabiri şun
ları ilave etmektedir: 

"İyi haber alan bir zat bana 
Almanların filhakika aylardan
beri Norveçte sağlam yollar in
şa etmekte olduklarmr ve Jskoç
yaya kütle halinde ibir iniş hare
ketinden şüphe edildiğini söyle
di. Aynı zat, Almanların ikinci
kanunun sisli havalanndan ve 
hemen daimt olan karanlıktan 
istifade ederek Izlandayı Yeya 
Kanadayı i~tilaya teşebbüs ede
bileceklerini de ilave etmiştir." 

.Muhabir, netice olarak söyle 

Sinir harbinde yeni 
bir blöf: 

Macaris andan 
Alman kıtaları 
geçtıği yalan r 

Trenle asker değil 
petrol ta~ıyorlar 

Dondra, ~8 ( A.A.) - Afi : 
Macaristandan Alman kıtala

rının geçtiğine dair verilen ha
berin ,zihinleri karıştırmıyıı ma
tuf bir Alman blöfü olduğ'u Dni
ly Sketch gazetesi tarafından 
bugün teyit edilmektedir. 

Filhakika. bu gazete i>.1n<'a
ristan ve Rornanyadan geçen 
esrarengiz trenlerin Tunanın 
donması üzerine Romanya pet
rolü taşıyan 50 trenden ibaret 
olduğunu taHih etmektedir. 

Bu gv.eteye göre petrol taşı
yan, fakat miktarları daha az 
olan bazı trenler Yugoslavya
dan ve Romanyadan gec:mekte
dirler. Çünkü Yugoslavyaya Ro
men petrolü verileceğine dair 
iki memleket arasında bir itilfıf 
mevcuttur. Almanya, bu petro
lün yarısının kendi hesabına de
po edilmesi şartiyle bu petrolün 
Yugoslavyaya gönderilmesine 
müsaade etmektedir. Almanya, 
icabcttiği zaman bu petrolün ya
rısını Yugoslavyadan alacaktır. 
Bütün bu faaliyet •Belgratta, 
Bükreşte vesair Balkan hükfı· 
met merkezlerinde bulunan Al
man propagandacıları tarafın
dan Berlinden verilen talimat 
üzerine istismar edilmiştir. 

üç milyonluk 
Çin ordusu 

1941 de kati mukabil 
taarruza geçecek 

Çurıldng-, !!8 (.1. A.) -. Çin or. 
dusunun sözcüsü demiştir ki: 
"- 1941 senesi, Çinin mukabil 

taarruzunu ve bunun neticesinde 
Çinin zaferini getirecektir. }fare -
şal Çankayşek'in ordusu, şimdi Uç 
milyon muntazam erattan milrek. 
kep bulunmaktadır. Ve bunun· bir 
milyondan fazlasını seyyar cüzü. 
tamla:rı: teşkil eylemektedir. Halen 
yeni silılh altına alınmış büyük 
miktarda Çinli de talim görmek
tedir. Çin dahilinde csliha cndüs. 
trisinin inkişafı sayesinde, Çin or 
duları, Rlmdi her zamandan daha 
iyi t<>çhiz edilebilmektedir.,, 

demektedir: Hindiçini - Siyah hudut 
"Söylendiğine göre Fransanın hadiseleri 

cenubu garbisinde.1ssahil 'boyun- Tokyo, 28 (A. A.) _ D. N. B. 
da La Rochelle ile panya ara- Bangkok'dan alman haberlere 
smda :15 Alman fırkası tahşid göre, Tayland başkumandanlığı, 
edilmiştir. Bu tahşidat. Alman· Xakonpao mıntakasmda 24 kanu . 
ı:ırm İspanyayı istila etme]: is· nuevvelde Tayland krt.n.larının 200 
tcdiklerine dair bazı ~ayialara 1 kişilik bir F'ransrz • Hindiçini kıta
yol açmıstır. Fakat bunun haki- sını t:ı.rdettiklerini bildirmektedir. 
ki sebebi. Fransanm bu kısmı- Ayni gün öğleden sonra, Tayland 
nm İngiliz bombardımanlarına kıtaları. ı;iper kazmakta olan Hin
pek maruz bulunan Fransanın ) diçini kıt.alan üzerine ateş açmış. 
şimal sahiline nisbetle istila ta- !ardır. Tayland tebliğine göre, 
limlerie daha müsait olması· Hindi<'ini mevzileri tamamiyle tah 
dır." rip edilmiştir. 

ipcklPri a\"uçlıı11mı dolJurııyor. lık, Affolunmaz bir budalalık bu ... 
Arkama bakıyorum. İşte eğer şim Hayatımı zer.irlemeğe hakkım bile 
di hemen hazırlanmazsam iş i!-ien rok. Jçimde burkulan demir hele. 
geçmiş, her şey bitmiş olacak. Ne? umun zembereği bird,.nbire boşa
Sahi gitmiyor muyum? Sebebi lıyor. Ve ben gene aciz ve korkak 
ne? Büyük sa.adetimi kendi elle • titıiye Utriye odama kaçryonım. 

rlınle hiçbir sebep olmadan. paı-ça- Başımı ya...<nıklnrm ams"lla saklı . 
lryor muyum? Hayatta iki defa yorum. lşitnıemek i!!'tiyonım. Ne 
terkcdilmiş gc•nç bir kadının neko. tıkırdıynn saati. ne d'-' kalbimin i· 
dar feci Lc;tıraplar çclı:mesi. mlim - tapkar çarpmbsını. 
künse hPpslni çektim. Yeti.,medi :Niçin ve kim!lf"n ko-rkuyorum? 
mi artık ... Düne gelinceye kadar Niçin kendime bu kadar azap '''-' -
nekadar öl~in ve manasrz bir ha. riyorum? .. 
yatın fl~iri olmus. solmuş ve> yıp· 

ranmıştım. Dlin ve dün gece ba • 
şunda gene yıldızlı ve aydınlık bir 
hulya alemi açılm:ştJ. Kendi elim
le ı:şıklarmu söndürüp tekrar ka . 
~kalmak? .. Bu bir budala· 

Yastıkların nrnsındıın bnı;unı çı 

1r~ .. ı.;;.·m zaman bütün damarları
mın. zonkladığını duydıım. Başımı 

çevirdim,J>u sefer Mkbniyctlc sa. 
ate baktmı. Oh artık zam.an geç -
miş, ben muzaffer olm.uştam.! ! .. 

[ • • \ :"\, kendi iııln nıh dedi .. , 
\l' 'u<'Udtuılluhi kuv~e1tcn 

a~ rı ıılaral• far1..elliJ:I ku'l'Htin l..al· 

bintlı•rı sı•lıJljti ı lt' de kuııaat J:t!tlrmiş 

olduğu için I:. 1 ,·c.ra. Jı•rıa ha<ılctlerin 

do lıeı• ini kulbo.! utfrtm •I, Met olıuıı, 
tur. lı•rlıanıctli !Jlr ad:ıuıı o\:erkt•ıı 

) umıı~I< :. u~kli, rıı •rhaııoetinl fazla 

bulıınC",\ ) ufka yürek.il, mcrhametı.11. 

olanları ı..utı :ı urekli :ı·"hııt :ı ılreksir., 

;ıal.ın "'"' ft•mı•sinl bllmiJt'nlcrl de uçık 

:ı u,rekli dl~ 11 t'" ~u cUi~lnılz gibi .• 
Hıı knımutlıı ııt'Uce 1 ftlnrak, lnsa 

nııı t'n ~ ııl<!!Ck ııu.,Jrll olan ~ecaaUn 

dt' ~ url'ğiıı bUJ ükJüğıindeıı , .e ı;cni:,11· 

~iıulr.n lh•rt gddiğinl 7,annedeııll'r çok 
hı. Onun kin nmhıırcbcll'rde bli} Uli 

.•·C"ant glibt.en•rel.: ~·hret nim•) adam· 
larııı J. urı>~inl çıl•arıp s:ılamıık (ta• 

bli olthikh'ıı Aonra )iıdl't oldu~ za.· 
maıılarıta hn.7.ılarının _yür<'ğl kiiçük ol· 
duğu ~öriilünce taa<'diı) ı·derl~rdJ. 

l:«lil :mmanlarm en buyuı, tablııt 

l\llıııl cılnn l'lin bu knnaatlrı ~anlı',! ol· 
du~ııııı ıınlutnıak iı1.erP, blrrok hay~ 

\"anl:ınn ;\1lrdderlnl nml<11~··~ Ptmı, 
\·e h.ıll•takl lmna.ııtln nk .. lııe olanı.k, 

küçük ;\ ün·klJ ha3 \'anların daha ce98· 

rt>tU, büJiik :ıiirelilllerln korkak ol· 
dukl:ırnn gö<1t4"mıl"tl. Daha 11onm bir 
ı:ok fl:ıl~-olojl ilmi adamlnrr da onun 

ıngiliz deniz 
kuvvetleri 

Şin1diye kadar 244 
tayyare dü~ürdüler 

Londm, 28 (A. A.) - Amiral
lik makamı tarafından ne§redilen 
rakamlar İngiliz ve mlitt<".fik ge. 
milerinc yerleştirilen hava dafi 
toplamım donanmaya mensup tay
yarelerin düşürdükleri Alman tay. 
yarelerinin mühim bir yekiı.na ba
liğ olduğunu göstermektedir. 

1 ilkkünuna. kadar dcmlz tayya. 
re dafi bataryaları 192 tayyare dü 
~ürmi.i.şlc.rdir. 91 tayyare de hasa.. 
ra uğratıldığı için bunların tahrip 
edildiği t<'yit edilmemiştir. Ayni 
müddet zarfmdn. donanma~a men
sup tayvareler 52 tayyare düşUr. 
müşlerdir. 10 tayynrenin daha 
tahrip edildiği teeyyüt etmf'mış _ 
tir. 

Bundan ~a.c;;ka n.) ni donanma 
tayyarel"ri tarafından 49 düşman 
t:ıyyarcsi ha.cınra uğrat1lmıştır. 

---o--
Kanada 

donanması 
mevcudu 

Bir buçuk senede 15 
gemiden 120 gemiye 

yükseldi 
Ottau, 28 (A.A.> - Kanada 

harp malzemesi tmaline a.~v adım· 

Iarla ilerlMn~ktedir. 1941 senesi 
bidnyetindfln itibart:'n bu domin
yonda ayda takribı.>n 360 tayyare 
imal C'dileccği tahmin oluıımnkta
drr. l{anadn<la tesis <'dilen top ve 
obüs dökümhanesi, İngiliz inıpam· 
torluğıınurı (>n büyük !'n modf'rn 
döküm hanelerinden biı idir. Burada 
aşağı ~:ukarı her tipte nbi!s imal 
edilmektedir. 

Harbin bnı,;lanı:ıcmda 15 gemi
den ibaret o!an Kanada donanma
sı şimdi 120 parça gemiden mü· 
rekkeptlr. 

Nefoı in ~·ıh laı;ı 

mücadele rok gli~ü~ 

Her tarnfrm kırık ve 

ıuludyle 

rn"ğerse. 

mecalsiz ... 

Ama niçin mlicadele c>dC'rrk ken • 
dimi bu kadar yordıım? işte bunu 
anla.mn·onım. Müc:ı~le'enin bir se
bebi olur. H~lbuki ben JtimR<'YC 

lıE'sap vi'rmeğe mecbur olmıyn.n 

ba.'jına buynık bir kadınını. Bıı 

dPnsiz Vfl çocukca milcarl"l<'r· 1 

n<'ticcsi acı olacak do~nı.su. O ne. 
tice benim için çok acı Gene hn-

va tta yapavt>lrız n7llp ~"'Jtm';;. 

mıı.hkiım ettim k,.nılimi. Sonra o:ın 

da yazrk clPğil mi ya 7 BeklernPk, 
aldanma!!:, ne mUz'i<:, ne tahammül 
aşan şeyler ... Kendim bunlarm a _ 
cıııımı bilmiyor muyum? İçimde o--

bUt.une uyanık, a~ ııı k::udcnln insan 
lum ıla t.utbll, cd;lcbllcCf'gım• knrar 

\crnwı. t.alııııelinı• ı.atıaııını.lıırJı". 

Bu nıeselrnln hnl{lhati ~lırıdi pek I· 

~ i ı:ortuıu~ ur. Jf.ı~ 'unl:ınl,ı kuı;u' .} u · 
rcl. belki bü.)iılt crsııret \Uır, fnkat 

lnsuıılarda bü;) uk ~ Urck ı;ok dcln bü

.} ııl< t•es.'11'\!t \ 'C ~cc~atle tıirlt>Şlr. An· 
ı:aJ, bu.} ül;: .} ürrğiıı in,.ıııııı litıt:ant \.er· 

ım• lntleıı llcgil, !)ıt·.ıatııı ~ ürPğl bü· 

~ utmL'biııdcıı dol:t.} ı,. 
Uuııu i bat ettırcn genç ı;ınrculıtnn 

~ urcı;idir, ı;porcıılar, ~üp •tılz. oecaat· 
JI, ces:ıretll geııçlrrdlr. :!.aten por ~ ap 
tırrııaktmı lıır ınal•":ıt d:ı o lıuyük has 
lt'tl ı;t•nçlerde gl llijtlrmcktir. Spor, 
a"lınılan ~e<'~Ultll olmıynn sı·nçlcre bl· 
le ~a:ıı verir. 

Faltat, ı;porıb C<'.aat \ lıcudıın ta
hammillu dcrer~lnde lrnlınalt l.J.um· 

dır. Bilha..<iıı:• blllfıı{ ~ aı:-hırında 11.ıın 

bu ~rtn riayet 1.1tlilın<'Jiııcc v'licut 
8Jıordaıı ra;;da ı;ôrı'l'Pki lerue zarar 
gôrür. O ya lnrdakl g<'.nt;lcrin ~ilreğt, 

hiç bpor ~ apına~ anları.la bılc, 7.atan 
kendi l•endinc yorgunluk rı;erı goat.e
rlr. O ynşlaı:ıla. gençlf'r111 ~ urek ç.a.ı

pmtıll\l'ına r<lk ık .tutulıııaları bun· 

dandır. Bazıları • bereket \l'l"l!lln, pek 
az ma~'lda • ~ tirek romatl7.ması d<'nl
len ağır hastalıjtıı tutulur!flr. Bunların 
llı.tl sebebi o y aşlurı!a hormonlarda ha 
aıl olan d •ı}lşnıelerdir. 

7.aten, kendi ı.endinıı ~ orcıın olan 
genç bir 3 ur.:k bir de ht!s.'\pı;ız dereee

de ııporJ,a ~·onılunca, buıııı ruuluneOllS 
için lı'ü.) Umcye ~l:ır. l aJb lıüyü.} iıa· 

ClO vilcudıla türlü türlü urızn:.ıı· çıkar. 

Genç ı.poreıılarm çoğu tıuıılanı f'lıem· 
miy~t V'f'rınerler, b:ı.ttii ııııur heı· has· 
tulı;!a bir h'IJ_a' i nı~ı t:u.ıı.. r tll;I e daha 

:.r.iyade ~orulıırlar. :Sp.:ır bir wu.nl \il• 

ınwı<lır, tlrı~nı fnl.ut ıı · "talığa 'e 
l!JlUCWl dl'rN'l'Sİnı• g .. 11·- Genç ~I•Or· 

C'Unun uııırıettii:i gibi, :!i(ıorurı hn ,,. 

kit bir tedavi ,.n.,rtıı.•ı olm:ıd:ı;ı mc. 

dan:ı çdnnm, o uı.mnn b!r heldnı ınrı 

a~·ı•ne edn \'e ı;rnt• ~ uştıı ifr ıl dı•ı"f • 
dıı ~ııor nrtlC"t'SI cl:ır:ıl• yiirı-ğın l>U~ u 

müş olduğu nnla~ılır .. 

Eski zamanlarda şe<•ıı:ıtll' ... ulın> t nl 
mı, olan imı:ııılıırm d.ı ~ ılrt•ği bul ıi 

mc<;I bundan oba ı:-erek... O znnı;'ın· 

Jardn ,eC'aat gii'il ı'.'rı'.'nlnin • lırrt,ı"rl11t 
•aldnnıak {ult"t otılıı(:ıırıılan h i>iıl( '\il· 

ft'kJl olm•ılt lwlki dılnnııb kul"" 11'>· 

yu ıı:tn iftlhnr l'dll~ı'k hl,. ~ .. l•l•ırdu. 

Falmt ,lmdl ö~ lf' hir f'ulrt l'll'l:ıllı~n 

dtın tn'lllf,.17.rıı ~por )nnıır"'< l:'<'n(" 

:rıı~ta )'ilrf'j;hıl h.' iifmrl<f<> MP ,.. •fi ':\ 

yoktııl'. G. \ . 

Alman ta yare crı 
Londraya s2JJ ·n rıı 

l.ondra, 2M ( \. \.' - 1ngiliz 
hava nezaretinin tebliği: 

Dün akşam, gilnc>~in batm s·n. 
dan biraz sonra, dill'nıan romh:ı:
.dTan tayyareleıi, J...ondnışn hü
cum etmişlerdir. Dört s:ı'lt kndar 
süren bu hücum cs11ac;ıntla, payj -
taht üzerine birrok !x-mbalnr atıl. 

mıstır. 

lngiltercniıı ııaı k mınt<ıhıuıı 'e 
cenuhu şarki mıntakn.sı il<' cenup 
sn.bilinde bir nokta üzcrİT'P dP bir 
kn" bomb3 atılım m. 

Bir miktar ölü ve 1 :r r i:ttar da 
yaralı vard ır. Birçok ev talııip e· 
dilmLı veyahut ha.sara Uf ı "mrı;ıtır. 
Birçok yangınlar erkm r, frk-ıt bıı 

yangmlarl:ı sürntle ve milr., .. ir bir 
surette m~!':'Ul oluQmu. tur. Yan . 
gınlarm büyü!: 1;,~r kmnı. dah:ı hü
cum dtvam ederken siir:dürli'ır"iı::. 
tür. 

na knrfjı tatlı bir hüzün d~\'U\ o • 
f'Ut'l. G::.IHın acı~runn!; is~·,.rınıM. 

Birin;n acrnacak hal<' g im iııı i~-• ti yorum galiba. I il m bu z:ıh ın 'li 
isi bunun için yaptım mutl"lka. r:. 
vet, şimdi kendi kc!'"'imi i: ice an
lıyorum: dlin'-' kıı<l<>,. ~l'k' ı·ı rm.i 
hnşkalarma tattırmak, :ml'm ol . 
mak istedim. Gnıip bir lıil'. çok ga 
rip bir his bu! .. 

İçime sinen hlizün gitt i'·çe de- • 
rinlcşiyor. Ona acıyorum .. Başka 
birine acmrnk bana gurur "eıiyor. 
Kırılmış gururmnun yaralarını te:ıı. 
kin ediyor. Bu sevilmek 'k~dar 

tatlı ve munis d -'.;il ıuna sr-rinle-
ı id, ferah vrınci bir ikrı.ir gibi ı:;i.. 

nlrleri kU\·ve~ lemlitiyor. 
Fakat içimde yenilmez bir amı 

var. Onu görmelt istivonım. Dlm· 
dik, cazibesine em:n :ı ürih ilşli bir 
az eğilmi~ mi?.. Parlak, mağrur 
r•rlik bakırları hiraz mahzun mtt! 
Ma1enf Ye trma.n\t be.f't ked~ 

• ? 
mı . 

(Dctı<tmt nrr) 
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Meraklı sevJ~r 
ıııms:ııııı uı:ıııınnııı . ı!llllııı 'iılilllGoıınnıııııııııımııuıımrnıımıııınııııınııl!i111t1 

Daha kaç sene 
!. aşagacaksınız? 

Acaba dahn geride kaç sene
lik ömrünüz Yar; Bunu hiç şüp
he:;iz h~pinız merak eder ve ka
ti bir tarih oğrcnebilmek içın 

Geny~ kalan ömür 
Erkekler Kadınlar 

için için 

10 Ya;mdakilere ;;5 58 
olmıyacak ~eyler feda edersmiz. 

. 15 .. 50 53 
Bız, sıze bu hususta biraz yar- 20 ,, 46 49 

dnn edebileceğimizi zannediyo- 25 42 44 
ruz. Tabii kat'i tarıh vermemize 30 38 40 
imkan yok.. Ama vereceğimiz 35 ,, 33 36 

40 29 32 cetvele göre daha geride kaç se- 45 " 
25 27 

ne ömrünüz kalmış olduğunu az 50 .'.' 22 23 
çok tahmin edebilirsiniz. 55 ,, 18 20 

Evvela şuna işaret edelim ki 60- · 15 16 
böyle bir tetkil{e girişilirken va- 65 .. 12 13 
sati ömrü gözönünde tutmak 70 9 10 

tayyarelerinin 
boınbardımanlar ı 

70 bin Alman 
Havrden 
çıkarıJdı 

Almanlara ne 

yapacaklarını 

§aşırtıyor! 

Kfr milyondan ıazıa 
çuca tahliye edildi 

doğru olmaz.. Çünkü mesela 
80
75 " 7 8

6 5 c muayye~ bir ya_§~. ~eldi_kt~n son- 1 •• l/mdra, 29 ( A.A.) - B. B. : 
ra çocwduktakı olum ıhtımalle· Müşterilerinin hayatile çok ya- Pres Asosieyşin lngilız tayya-
nnı, ilk çocuk ya§larmm has- kından alakadar olan Amerikan ıcierinin istila limanlarına yap-

trkları son hücumun bu nevi hü· 
talıklarmı \'e bazı kazaları at- sigorta şirketleri ıesrni ölüm ista- cumların en mühimmi olduğunu 
latmış, binaenaleyh ömrunuze tbtik erini incedE:n inceye tetkik haıber vermektedir. 

nursun uz. 

birçok ~eneler kazanmış bıılu· ettikten sonra normal ölümler r.ak-
krnda yukarıki neticeye varmış-· Mezkilr limanlara en büyük 

Yeni doğmuş bir ;ocuk için -
eğer çocuk erkek ise vasati ö

mür altmış, bir senedir. Eğer kız 
ise altmış dört senedir. Görülü
yor ki kadınlar erkeklerden üç 
yıl fazla raşaınr:.k ~ansına ma
liktirler. 

lardır. bomb:ılardan yilzlerce~i atılmış-
A;-ni sıgorta şirketlerinin yaptı- tır. Hücum Kaleden Bulonyaya 

ğı tetkikler sonunda on sekiz yaşı· kadar imtidat eden geniş bir 
na kadar tahsil etmiş olan!arın yu- mıntaka üzerine yaptlınıştır. 
kanki vasalilerden iki sene fazla Fransa sahiilerinde muazzam bir 
yaşadıkları tesbit olunmuştur. Di- yangın cıkmış, bu yaıır,ını tngil
ğer taraftan belden aşağt kısımlan tere sahillerinde binlerce kimse 
kısa olanların da yukarıki vasa- görmüştür. 

Çocuk on yaşma geldiği • za
man yaşaYlş ı::ansı daha açılmış 
olur \•e yaş bilyildükçe bu şansı 
da büyür. Binaenaleyh şöyle bir 
tablo yapmamız mümkündür. 

tilerden iki sene kadar fazla ya-
şadıkları gorülmfu:;tür. Londra, f8 ( A.A.) - Salihi-

Buna mukabil atletizm ile meş· yettar bir menbadan öğr;enildi· 
ğul olanlar ile boyları fevkaJAde ifine göre, .tn~iliz tayyareleri, 
uzun ola!llann yukanki vasatiler- dün gece, Bordeaux, Lorient ve 
den ıki sene evvel öldükleri görül- Havre'da dahil olmak ilzerc, iş· 
mü~tür. gal altında.ki Fransada doklara, 

----------------------------! tayyare meydanlarına ve deniz
altı üslerine hücumlar yapmış-

Türk- Yunan 
dos 'luk bağları 

kuvvetlenmektedir 
Yu. an matbuat nazın 
beyanatında bunu ifade 

etti 
Atına, 29 (A.A.) - AUna ajanaı 

b !diriyor: 
:Matcuat nazın Nikoludiıı Mısın:ı.. 

çtl•an Elahram gazetesin.o muhabıri 
ne bir mUIAkatta bulunmUJ,muhabır. 
Yu• nn zaferlerinin kOIIl§U memleket 
ler Uzerlnclckl tesiratı., hakkında mu 
talea sorduğu vakit Nikoludis, şu ce 
vabt vermlşl!r: . 

- Tarihlerıy le lttihar eden istik 
balleılne it matları olan hUr memle 
ketler Lstıkl~l ve tamamlyetlerl teh 
dll altımı duştilğtl vakit Yunanistan 
tarat'l"ldan gö3tcrl'en m 3ali ta'kip e 
dıp etı 1emek tamıunlyle kendilerine 

Peten lıDkametinlo 
kararı 
{Ba~ ~ru.tı 1 ndde) 

tiği frrsı:tt:J Lebaruz et tiı~n:lı uemııt 
tir ki: 

"·- Muca.dı:lcye t.ekrar devam 
karunuı vcı;cu lunı.ı•~h:ı ~. ni Llıel~. 

rı, fikırh:rı. m<•vkJJı•ri ve hıı.tta 

IrlUau~kl Jıata.[a!"l IHl ufıtı:>ll <Jl::!Ufl, 

bıliı..kayıd vtı ı;;a.rt i!Wııık edec~ _ 
gl.lJ.l . ., 

(it;Nt:JtAI.. ()() tiOf.lJN Filmi 
Zı\Fmt ım Kı\:li\l'\l\OH. 

Lr.mdrn, 2lJ ( A.A.) - lkylı 1 eL 
gral gaıet.e~ınin Lııl.ıoııdaki husu. 
si mulıabirı, gazete:iıne şunları 
yazmaktadır: 

"Lizboııd.a heyecanlı bir haber 
dola~uıa.ktaiır. Bu habere göre 
Mart~al Peten, son nazi talepleri
ni reddettıği ıçin Almanlar Fran 
sanın i~ğal edilmemiş o"an kısmını 
istilaya hazırlanmal,ta idi'ler. Söy. 
len;:liğine göre Almaıılar ilerl.!meğe 
başlar ba~lamaz Peten i~e hükfı. 
met crlSı:unı .\frikaya nakletmek 

aittir... üzere Vı~ide tayyareler beklettiril 
Türk ~e Yunan ittifakından bahse· m.ktedir. \'işi ile sıkı temas halin

den n zır, vaziyeti muhabire şu suret de bulunan mahfiller de bugün. 
le anlatmıftır: lerde merak ı ha::Iisekr cereyan e. 

'' - l'd memleketi birtblrine bağlt debileceğı söylenmekle iktifa edil-
yan çok sıkl dostluk ve ittifak bağla k d • me te ır. 
nnı pek iyı billy-0rswwz. Ewıa Hu.ve 
ten dtyeb!llrlm kt. Yunanıstan geı;ır· 3u mahfılleroe hakim olan 
mclt olduğu imtıhan, bu ba~1arı gti!l kanaate göre Mareşal Peten, 
geçtikçe kuvvetıendtrmclctcdir. Yu neticesi. n.e olursa o~un Al~s.n 
na..'lltlar ve Türkler aynı hiElere tıı.oi 

1 

taler.,.lerını kabul etmıyecektır. 
olarak aynı gayelere doğTu tam bır Dıge.r tara~.tan Fasa ve Tunus:oı 
tesaııUdle bakınaltt dnlar. Sonuna :-ıevke<lılme~ uzere Fransız k~ta!a. 
kadar mlıttchld olarak yUrUyeceğimlz 1 rının Marsı!} adan vapura ırkah 
de kaUyen Uphe etmiyoruz.,, edildi~ine dair verilen haberler 

burada teyid edilmektedir. 

Her akşam -(Ilas tarafı 1 ncide) 

onla.nn da artık nnırunch•leri sa. 
dclcsUrmck hu usunda fikir b~yan 
e{Jnbilccclı \ e nnsi :at 'crer,e.k bal. 

leri lmlmaoııO)hr. 

Kalem usullerini buı;ün~tü niza.
mm l"ap1arma 11ygun ımrett.e k:ıv
rıyaralt ve ıslah edc~el< mUeedd'd. 
!erden mürekk(•ıı bir heyet, ~ali
lı gayretler sarfod rel• bizi makul 
l<aiılelere lian1~tutmazsa daha çok 
tamimler y:ı1.mak mecburiyetinde 
ka:lınz ve hiçbir semere elde ede-
mcvlz. 

Tamimlerln arkJl! ı rra "mes'u· 
Uyet" gelir \'e mcs'uliveti de ''fik. 
J1 ta.kip'' yaşatrrsa bngtinkti der. 
din bir lu mı izale edilebilir. Fa
kat ha d~rdln l<ökl!'rl ~ok derinde 
olduğu için ımlece bu tedbirle ö-
nüne geçilemez. 

Hllse;ybı Ca.hit YALÇIN 

Alman diğer haberlere görr 
Fran:;ız tayyare1eri ve denizaltı!a . 
n şimali Afrikava hareket etmi:tir. 

GÖRE! S FAAlJYETE 
GEÇtl'OR 

Londra, 28 (A. A.) - Afi: 
Dailv Sketch gazetem yazıyor: 
Göbele, I;"neral dö Gol'e kR.I"§ı 

ş"ddetll bir hUcum habırlama1ı:ta -
dır. Bu hUcumları, Almaıılarn 
kontrolü altmda bulunan btitün 
radyolada pek yakında ba.cılıya • 
caktır Fransız!Rr tarafından irat 
edilecek nlan bütiln hitabeler son. 
ra.dan "Fran.cıızla'r Fransızlara bi
tap ediyor., i<Jmi t.a..'jıyacak olan 
bir kfüı.p halinde ne:şredilecektir. 

Stut• r. t radyosunun FraTISIZ 

spikeri vatan haini Frooonnet'nin 
bu işin başmda bulunması da dö 
Go1 Uı.rafmdan gösterilen faaliye
tin nihayet nazileri endlcıeye dU • 
şilrdiiıfünü r:ös•,,nnekteoir. 

J,AVAT. GE 'E SAHNEDE! 
Parlı;,, 28 CA. A.) - D. N. B. 

bildirivor: 
Hal~n P~rlste bulunmakta olan 

esbak Fran!'ız blUivekil muavini 
Laval. i"'gal altmdaki Fransız ara. 
?.ı.s·n<l,,,ki Frans·z müm0scıili do 
Brinon ile uzun görüşmelerde bu
lunmuştur. 

lardır. 

GELEN RAPORA GOH.E ..• 

Lrnıdra, !8 (A.A.) - lngiliz 
hava nezaretinin istilıbarat ser
visi bildiriyor: 

Ingıliz hombardımarı tayyare
lerinin Almanyada ve Alman iş
gali altrn<laki arazıde vukua ge
tirdiği hasarlar hakkında bu ha
sarı gözleriyle gorenlerin haf
talık raporları çok sarihtır. Bu 
raporlar, talıminat olmaktan 
c;ok uzaktır ve bınnlann temel
lerine kadar yıkıldığını ve bü
yük yan~mların çıktığını gör· 
müş olan kimselerden gelmekte
dir. 

Do!dara ve ticaret gemilerine 
karşı yaptlan hiicurnları bahis 
mı>vzuu eden ve Hnvre'dan alı
nan bir rapor diyor ki: 

"t:ti hafta miitemadiven tn
gil iz bombardnnan t.a.vvı:ı.releri, 
sehrin üz0 r.inden hi,. eksik olma
mı~trr. Bu müddet zarfında 
bilha<ı?.a bir ırere, bombardrm:ın
Iar fevkalade şic1oetli olmuı::· 
tur. O gece, durmtıdan devam e
d,.,n br>T!ıbardrmanlar altında se
kiz s<tat sı!hns.klarda kaldık. 
Cıkan yangınlar, Herou t'da han 
garlara s'ravet etti ve bu su
retle bii 'iiven mı a7.zam yangın, 
bes saat <ıtirdii. Gnrc olur olmaz, 
herkes, hatta Alman askerleri 
dahi, sığınaklara girmektedir." 

Bu vaziyetle alak~dar olarak 
l"lu cihet de tebariiz ettirilmekte
dir ki Fr;ı.nsrz "Petit Joıırnal" 
gazetesi, 70 bin Almanm Havre
dan ~1kı.ırr1dıi7mı, meber kışla
srrrrn ciddi hasara uğradnnru, 
petrol deooları ile b-ir miihim
nıat treninin tahrip edilc!iğinl 
yazrJığı icin lmuatrlm· ... tır. 

"~erliner BQreen Zeitung" un 
bir milvona yakm r.ocuğun ta.lı
livesi İf;ini "gilıel bir sosval e
ser" olı:ırak ta1,,.if etmesi de bom 
bardıman edilen mıntal)alar<la 
ne gibi ı:ıeraitin hiikUm sürdü· 
ğünü ~ö~tPrmektedir. Alman 
gazetesi. teı::rinisaninin ortala
rına do'iru, hu fına kadar bu 
mm takalardan ~5'1 birı oocui(ım 
..,e Berlin ve Ijam:burgda11 da 
220 bin r.orur"Tı.m talılive ı><l)lmiş 
oldu.<tunu blldirmekteydi. 

Diğer taraftan alman başka 
bir rapor da şöyle demektedir: 

"Ak~· inti a. verilmek üzere 
yapılan bütün gayretlere rağ
men. Aimanvada hP-men herkes. 
!n'7iliz bombardımanlannın bü
yük ~ıhhatinden havret P-tmekte 
ve berhanP,i bir sivil hedefe isa
bet vahi oluren bunun tir tesa
düf teşkil ettiğinden emin bu· 
lunmaktadır." 

Ege tütün piyasası 
(Baş tar~ı 1 oclde) 

en iyi şerait altında açılmasrnı temin maksad·d1r. Halen bu yolda muh· 
telif şekilde hazrrlıklar tamam olduğundan ~ge tü~ün pıyasnsınııı 
İkincikanun ayuun on dördiincil salı gfuıil açılması kararla.ştmlmıştrr. 

Bundan cvvclkı tebliğde de bildirildiği gıbi dünya piyasalarında 
tütlinlerimiz için ihtiyaç her zamandan fazla ve serbe.cıt piyasalarda 
fiyatlar yükselmeğe mütemayil olduğundan, her türlü tedbirlerlnıizin 
inzimamile, senelerdenberi görülmemiş nefasette bulunan tütünleri· 
mizin müstaJ1sil ve memleket için en yüksek bir seviyede gelir temin 
edecek şekilde sat·şmdaıı emin olmak gerektir. 

Geçen sene kampanya.sının ilk hararetli devresini milteakip za
man zarfmda dahi fiyatlarda sağlamhğm devam ettiği ve hatta. bazı 
istihsal merk,.zlerinde yükseliş seyri görüldüğü hatırlatılarak mtis
tabsile yeni kampany"r'a hiç bir zaman ve hiç bir sebcnle teıncıa ka· 
pılmaması, dalına emniyet ve teoni ile hareket etmesi kuvvetle tav
siye olunur. 

Ş:mal: Afrika 
cephesinde: 

italyanlar 
Tobrukta 

Hazır[anıyorlar 
l ngiliz topçusu 

Bardiyayı mütemadiyen 
dövüyor 

Kahire, ~9 (A. A.) - B. B. C: 
İngilizler Bardiya.nm garbindeki 

mm.takayı d~mandan temizlemek. 
tedirler. Bardlya önilndekl İngilız 
krt.a.larmm hazırl·ğı arızasız rle -
vam ediyor. İngiliz topçusu fası
lal!ız faaliyettedir. 

İtalyanların Tobnıktaki Mkerl 
hazırlıklannın hararetle devam et. 
tiği öğrenilmi§tir. 

Yunan barbl 
(Ba' tarafı ı nclde) 

yare ı:füşürrliikleri bildirilmektedir. 
1ngilizlerin zayiatı 8 muharebe ve 
4 avcı tayya.re&Jrl.lr. 

Loruln, 29 (A. A.) - B. B. C: 
Stefani ajansı ltalyada yiyecek 

mı:ı.ddelerinJn kontrolunu sıklaştı -
ran yeni bir kanun kabul edildiği.,. 
ni haber vermektedir. 

İtalya.o Tebliği 

İtalya.da bir mahal, Z8 (A.A.) -
İtalyan orduları umumt karar

gfilun:n 204 numaralı tebliği: 
Bingazi hududu mmta.luuımda 

Bardia cephef&de topçu faaliyeti 
olmuştur. 

Hava kuvvetlerinin yardımı ile 
yapılan bir hareket esnasında seri 
kollarımızdan biri düşmanın bir 
makineli müfrez~ini tahrip etmi.ıj 
ve müret.trbatmı esir almıştır. 

Deniz cüzlitamlarmuzdan bir:i 
sahil boyunda.ki zrrhlı mUfrezelere 
karşı top ateşi açarak düşmanın 

kuvvetlerini dağıtmış ve mot.örlü 
topları susturmuştur. 

Dün gündüz ve evvelki gece 
bombardıman tayyarelerimiz düş-
manın bir ileri UssünU ve makineli 
vesaitini müessir hareketleri altm
da tutmağa devam etmişlerdir. Av· 
cı tayyarele'l'imiz, dli~manrµ avcı 

t&yareleri ile şiddetli muharebeler 
yapmştır. 

Tayyareleri:nıizden biri Akdeniz
de 0000 tonluk bir vapur torpilli· 
yerek batırmıştır. 

Ankara Vilayeti 
·Parti Kongresi 

Dün idare heyetini seçti 
ve mesaisini bitirdi 

Ankara, 29 (Hus i) - Parti 
''i.18.yct kongre.si dün m !la isin! bi
tirmiştir. 

V:ilAyet idare heyeti avıWdarr· 
na Rifat Börekçi. avuka.t İbrahim 
Rauf Ayruılı, Rauf Baysan, Hilmi 
Atlıoğlu, Ali Rıza Sun, Faik Çu
bukçu, Fahri Tandoğan, eczacı Ca
fer Beruı.dam, avukat Emin Halil 
Urgun. 

Yedek a.zalrklara avukat Haynıl
lar Ö.zbudun, Fahri ·Da.ldafoğlu, 
H:ıthar K:ırc-0/!o. HU11e~in Fevzi 
Hnkm:m, Hiisnyin Öker, Sait, Su· 
at Özyürük. Mustafa Başar. dok • 
tor Ragıp Tü::Un s~llmişlcl'dir. 

Bilvük kurultay delı:ıgnliklcrine 
de Rffılt Börekçi avukat Ziya Si
dal, Mecdi Sa.drett'o Kavma.n, Hay 
nıllah Özbndun, Sadi Batu. Rıfkı 
Emren, Hüseyin Ertuğrul Eti, Ha· 
l~ Koçan seci.!mlşlerdir. 

Kongre me~aJ.s.ini saat 13 de ta,.. 

marnlamış V" kongre reisi lın!a bir 
hitabe !lP. d01Pgelere müc:bet me
saUerinden dolayı teşekkür ederek 
celseyi karıamıştrr. • 

Parti vilayet idare heyPti tara· 
fmda.n gar gazinoınında delegeler 
ııerefine 200 kişilik bir C\ğle ziya. 
feti verilmiştir. 

Fransız Hindiçinisi 
kıtala rında itaatsizlik 

Saygon, 29 (A:. A.) _.... B. B. C: 
Havas Ajansma göre Fran

s·z Hindiçirum umumt vali -
si general Döku, kmnüıtlstler ta. 
rafından tahrik edilıneğe ba.~laruın 
Koşinşin kıfalarmı tef~ için Say_ 
gona gitmiştir. Havas ajansı §Ö~ 
le devam ediyor: "Bir r -.ılrk isyan 
hareketi vahim bir mahiyet arzet. 
mt;,ge de şimdi her ~ey yoluna gir. 
mi-ıtir . ., 

Habeş f syaaı 
<Be.ş tarafı l ııcJde) 

. bu ba 
rımesm muhabirleri , .as: 

kete ~-0bep olarak evve.a besi 
ı r ırı rtnlyanlara ka.rŞI ı~a. 
ıı •nı ·a.ıı11·en 1n:?itiz ab 1 .. I" • .T ~ jhf yaÇ il' 

::ııııda·1berı ordusun~ 1 uste 
nnı tatmin mak<ıadıyle m k 
linın giltik~e halkı soy.~a. el< 
1unu tutnıll§ olmasını go~ İ!1 
dirler. Bundan başka bu., l)eŞİS 
giliz.le>r Kenya yolu .ile ıra ,.J. 
tana slliı lı ithal etnuye muretl 
fak olmaktadırlar. Bu su ıra. 
silahhnma1• imkanını bull!Jl ·de 
lı ş!Herin ! tal yaya kar;;ı );:~ 
ha'~iki bir harp ~ak el 
l'erı de .gayet tabiı~ı~. ~a! 
Hal t-"lıler, J'nndi!erını aıti iğÜ 
iı;:in ancak İtu.lyanlardaP ııaııs. 
nam ettiklerı silahları l<U 
biliyorlardı. 

1 
ııerl 

DiğC'r taraftan lngl 
1 

IJ'lU 

Yunanhlann elde ettild:r~da 
vaffakıyetlerin HabeŞıS t' 
duyulduğu da muha.kka.kt~,a 
muzafferı.yetler ne kada.talci ib 
kes:bederse Habeşistan~ . ece~ 
tila!in de o derece geııışlı~htil 
şüphesizdir. Bu takdirde 1 

11 
hareketini İtalyanların ~~1 
edebilmesi de gittikçe gıl'-" 
cektir. ----

Mehmet AJıil 
Dün kabri başınd• 

ihtifal yapıldı 
14 

lııUklAl marşı §airiml:Z:, 
Akifln ölümünün yıldönUıııil rıı t1 
betile dlln Ed.lrnekapıdaki J!l~er!lt 
şında mera.,Jm yapılmış. ll~ı}<l$ 
profesör ve talebeleri h8.tırl uıerl 
muazzam bir çelengi kabrin 

koymuşlardır. bit ıı 
Prof~.sör, Ali Nihat Tarlan .,e 

tuk soylenıtş, Aklfin §ilrierl 
tlklAI marşı okunmll§tur. 

POLiSTE: 

Kaclıkö) de bir e~ 
çatı kısmı yandı 

1 Kadıköyde Cevizlikte E!Jlillbe 
0 

mazında Aliye Elkana ait 1~.10 E' ralt evde yangın çıkmıştır. "1"' 
kısmı yandıktan sonra yangııı 
rtilmUştU:-. 

Bundan bqka Gala ta.da ıfıJJ o 
21 numaralı evi ile Ali ~ ,lj!J! 
de de yangın başlangıcı tılıtl~' 
rWmUştur. Ilı 

FAT1H'l'E BlR OTOliOı:; 
KAZASI ı;6 p 

Şoför Hal.ilin idaresindeld ~ ıe 
F Ullı,eıı ka numaralı otomobU, ıı. ~ ç!l 

k n Sezal Yılmaz adındaki 1# ~ 
f6r ) mı§, ağır yaralamıştır. şo 

mış, yaralı Cerrahpa.,a bsS 
kaldırılnııştır. 

L-rr 

C,.man düşmanrn beş avcı tay· 
yaresi düşUrülınüştUr. Bombat•d1-
man tayyarelerlmizden biri dön· 
memi5tir. 

Adt>t LlrAlrk Ura 

Yunan cephesinde dUsmanm ta
arruzlan ~iddetli mukabil taarruz
larmıızla geri piiskürtiilmi!§tllr. E· 
sirler ve otom.atik siliıhlar alm
mışt!r. 

Bombardıman ve avcı tay-rare
lerinden mür .kep filolar kıtalara 
tesisata ve yolların j'.tisak nokta. 
larına taarruz etmişlerdir. 

Düşmanın Pre,·eze deniz üc;si.ine 
taarruz edilmiş ve demirli bulunan 
vapurlara tam ı~abetler kaydo!un
muştur. 

Atlanti.kte denizaltılarnnızdan 
biri dönmemiştir. 

;;arki Afrikada kayde değer bir 
~.ey yoktur. 

Etibank takviye 
edilecek 

1 HtikOmet, Etibank müeııseseııinl 
ktı·"Vetıend.lrmeğe karar vermtş~lr. 

Bu suretle toprııkaltı ıserııetıerlnden 

geni~ mikyasta lsti!ade mümkün ola· 
bil~cektir .Bu husu~ta }laz:rlanao bir 
projeye ;öre bilhc.s!1a devletle~tlrllen 

kömilr r.avzasının bUtiin Jhtıyaçlan 

geniş ölçüde temin olunacak ıı.·e :en 
modern ~slsatıa te~kil&.Uandır ,.,.cak· 
tır. 

ıooo - 2000.-
8 1000 - i!POO.-
2 750 11500.-
4 :;oo 2000.-
~ 250 - 2000.-

35 \00 - 3500.-

"° 50 .. 4000.-

M-0 20 - 6000.-

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za· 
manda taliinizi de denemiş olursunuz· 

ltf'tldrit>r: • Şubat. ı Mııyı" 
l Atustcs. S lklnl'lt.E'şrl" 

tarlblerlııde yapılu. 

'5 

1 
Kumbaralı ve lrumbant.!lft bl',_pı 
'8nnda ~n at 1>1!1 .lrası bulonaııJI'' 

lmJ''aya da.bil edilirler. J 
'"'F 'Wi'& 
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R A B E R - AQ&m PostasJ 

Sa a ar ruhuna 
11-ıali misiniz? 

Aşağıdaki suallere cevap veriniz 
San'atkar ruhuna malik olan 

insan demek gUzeli sevmesini 
bilen ve güzel olan her teYe kar
şı lakayt kalamıyan kimse de-

. . 
mektir. 

Bu tarifi yapmamıza sebep, 
birçok kimselerin aan'atklr hak 
kmda yanlq bir fikre sahip ol· 
malandır. San'atklr, pir ve
ya reM&m dediğimiz zaman he
men hatırnuza usun saç bırak
mak, çok geniı kenarlı, balık 
bir şapka giymek, kalm bir bo
yunbağı takmak, ekseriya kirli 
yaka ve UtUsUz pantalon ile gez. 
mek gelir .. Hayır, bu sanatkAnn 
tarifi değildir. Fakat ne yazık
tır ki hemen herkes sanatkArm 
dıı giirünilşünü böyle kabul e
der ve hattı ancak bu görilııtl.ş 
altmda hakiki bir aanatkAr ru
hunun saklı olabileceğini de ka
bul ederek bu gibf kimaelerin 
yaşadıktan anormal hayatı da 
hoş görUr. 

Biz de fUJlU illve edelim ki; 
bu görtlnfltte olan kbuelerin 
oo1u 11.D&tta hentls cırak olup 
lrendlııl bıralamt. kendbıl lel'H

rillje vermit olan JrlmMlerdlr .. 
Bunlarda .. kata. ııe ~ ruh saf 
l&mlrjl lralmadıfl ~ vere
eelderl e.erde de - eler eser 
oluna - bnyllk bir kıymet ara
n•mu Buna mukabil hakiki ar
ti.t mfltnuı kılılr içinde olgun 
bir nıha malik olan klnuıelenlir. 
llatU halk anamda, arurnma 
da h&ldld arti8tJer ftl'dlr. Sa
aatlrlr rahaaa malik olmalr için 

Bu iki hissimiz, görmek (re- diğiniz zaman sanatına alA.ka / 4) Bir musiki parçasmm uslO· 
sim, heykel gibi sanatlar için), gösterir misiniz! bundan hangi besteklra aıt ol-
ve işitmektir. (Musiki, şarkılar 4) Odanızda masanın Uzerine dufunu seçebilir misiniz? 
vesaire için) .. Bazı defalar (ÖZ biblo koymaktan hoşlanır DlJSI· 5) Herhanrf bir earkryı ha-
ve kulağın zevkleri birleşir.. nız? tırlryabilir misiniz? 

Meseli operalarda, operetler- 5) Güz.el bir manzara, bir bili· 6) Bir şarkıyı sörlerJEen als 
de olduğu gibi... • bUl pkımaaı size tesir eder mi? eonunu getireibilir mitiniz?. 

Şimdi araştırmak istedifimi.z 6) Bir sanat eseri bakkmda 7) Şiiri kitaptQ okumak mı, 
nokta ~ : fikriniz sorulduğu aman dil· yoksa dinlemek mi sim zevk ve-

1) Umumiyetle sanatklr ru· ıüncelerinizi söytiyebilir misi· rir? 
huna malik miefniz Diz? 8) Koımerlere ve edebiyat top 

2) Sanatın hangi kı9mma 7) Büyük eanatklrlarm sanat l&ntılanna. devam eder miainiz! 
meylintz fazladır. idealleri vardır. Sis de onlar gi- O -Tiyatroyu 18Viyor musu• 

Aşafıda dört kısım sualimiz bi ideallere bağlı mıamırdır? nuz! 
vardır. Bmılarm hepsine ayn B - Sanatkar gömllne malik 1 - Bir temeile Y'ttifebilm.ek 
ayn ce•ap verdikten eonra el- miainiı? için yemejinizi feda edebilir ırJ-
de edecetiniz rakamlan ceme- 1) OOzel bir taıbloyu fotoğra· ainia T 
dersiniz. fa terdh eder miaiıı.ls? 2) Keru:liniae tiyatmd& iyi bir 

Biliyorsunuz kf cfotrudan doğ 2) Renkleri Jıatırnmda tuta· JV t.em1ııi ~ para 1ıılriktirfr 
nıya evet diye cevap verdiğinlı bilir, •e biıiblrine unun renk· mlwintıp • 
suallerin ka.rşısma .. yeni vazi- leri ayınbilir mi8iııl&! 8) ~- sid• lılr tJllelf 
yete göre değişir." diye cevap 3) Şekitler hatmnDJda kalır dört beş defa ~ mfıiniıt 
verdiğiniz suallerin ka.rşıama mı! Mellell nvelce r&'dOğUnUz f) Uca w iyi bir,.. temill 
"bir" ve "hayır'' diye cevap ver- bir heykeli unutmu mwnıs ! etmek fgln ....ılefte tiyatro q.. 
diğiniz suallere sıfır koyacak 4) Seyahatte iken mu.leri ft pnnnda dolapr DllBDm! 
ve sonra hepsini cemedeceksi- tarihi eeerlerl gıner mislnls? 5) Ciddt bir eeerf, eid eğt_. 
niz.. Eğer 31 ile 2fS arasmda bir 5) Şehrfnizin hU8W!llyetlerini, di~k olan dlfer bir pl1'J8e tft"o 
rakam elde ederseniz ha.kfkaten mazisini, eserlerini bilir mfai- cih eder misfııis! ' 
aanatklr nıhuna mallkelniz de- niz? 8) Temlllf hOfUllUR gi&ıa pl
mektir. Elde ettiğiniz rakam 24 6) Bir ~t eeerinl tetkike- ,esleri blllhare okur musun zl 
ile 12 aramnda olunsa yine az derken kuvvetli ve zayıf taraf. 7) Sevdilfnlz operalarm plik
çok sanatkir ruhuna mallkılniz tarını kolayca bulup çıkarabilir Jı.rmı alır mmaa! 
demektir. Daha qağt bir yekt'ın 7) Bir l'Pf'8NQJ eserinden tanı 8) Sizi geken tiyatronun tarı· 
eJde ederseniz sanatı aevmediği- ya. bilir mi.siniz? JıiDe kup alAka g&sterir mial• 
nize bUkmetmek icabeder. 8) Resim sergilerini takip e- ıüaf 

fşt suaUerimlz: der misiniz? Bu dört seri auaJe ven:IJ~ 
A - Hayatmnıda şiir arar C - Sanatklr kulajma ma- oevapJarm tutan aizia ana.tklr 

mısmız'! lik miabıiz! ruhuna malik olup olmadığınız 
1) Gmel bir man ·yret.. 1) İki orkMtra tarafmdaıı ça.- llakkmda bir kanaat edinmeniae 

mek için biraz zahm, .atlan- iman aynı parea arasmda bir ~. 
maft, koltuğunuza gömülüp isti- fuk olursa bunu aıılı:yalıiUJ' mi- Aynca bu dört ııerf 8U&le ııym 
n.hat etmeye tercih eder miti· aini.a? tekilde cevaplar vererek de han· ·.----------------------• muhakkak .,.ıetf, fırçayı '1p 

naJm yapmak veyahut k e, 

'I u d . . .-er e uunıt 

AA..,. tül W....,.re ,ek· 
8ek bir memuri,.te tayin olun
•UIJ·· Doatlanntkn blrt de bullu 
haber almea hemen tebrik et-
.- içhı dalreelae kOllDUf. 

Odada toeriJ'9 ctnnit. fabt 
,Ulaıek memuri,.. ta,ı. eclil· 
menia ftftlill gurur .. azamet 
iciBde olan adam. d!M•a•• tam• 
mamaıJwkt&n pllnk: 

- ... de khMf+ .. iılti)GI• .,..., 
Diye ~ daSlbı fil ..... 

vermiı: 

- GÖllleriDim peı'4e bıdifüıl 
lpUlm de ~ oı.un demiye 
pldim 

- ----- ------ -- ---- -- ... ----
FaJdah bilgiler 

Pn.tikt.asi 
Her ev bdmmda ufak terazi 

buhınmu. Terut otmaymca 
IMt& ,...mu. *'- lJl bir 
.... ,... ... fllfü,. İllti• 
yaç vardır? 

Bir kahve klflfmm ihtiva,. ..................... 
..... ..... g&ıtaiJmltUI'. 
Kahve bfı1ı doldurulduktu 
IOJlrt. bir .... berlnden p. 
çileeektir ki, ihtiva ettifl ~ 
Ce, katıPı lrenan ile aynı IMM· 
,.ae buı..ı. 

Un: 3 Jl'&Dl, Tos feker: t 
gram. Şarup:. grua, Su: s 
gıılıDl. NifUta: ' gJ'llD. ı... 
tus: s gram. Zeytlııyalı: ' 
.,.., 'J'eemiı; • Jn.ıllD, ita-
...... blU' ,.,.nri: a gram. 

Bir çoba 1caftğt: Un: 10 gl'llll, 

'l'tl felr,w; SU Jl'Ull• Şurup IO 
gnm, Su: 16,S gram. Nl§Uta: 
18.G gram, fnee tuz: 16,5 ~. 
~)'lıfı: U,~ IJWJl, TeJ'eJa· 
fi 18,ts ~. ftendetenmtl ka-
IU' PQDlri: 10 srun4Jr. 1 

k!Pla aarı1ıp pir ,...... 11-
- ~, ~ ~yecinia. 
bir guetecinfn de hakiki bir sa-
oatkir kadar aanatklr ruhuna 
malik olmuı ilamdır. ÇUnkti 
nBıayet 118natklr ruhu demek 
glbeii eeven, &11&elden anlıyuı 
demektir. 
Şunu da kaydedelim ki anat 

umumiyetle iki himimizin bir
lefmeaiyle, vey&but başka bir 
deyişle, iki hissimWıı kabiliyeti 
ile mevcudiyetini veya adenıi 
mevcudiyetini gösterir. 

Sinema ve Tiratrorar 
$elail' Tiyatro.u 

~
,, 1" ..... Dram ......... : 

l 
GünııJDs JUO dl. A.kpm 

IO,IO da: 

Aptal 
••• ...... OnSS ._ ..._. S lrr ..................... : 

"• Huret1eri . -
B~ll• HOllı J;,.,,,.. 
..... 11 .......... ... ,_ .... ._, .. ...... 
·---· lın. 

niz? 2} Bir lroııo 'Vefa ortlltrada gi aatlara brp meyliniz oldu· 
2) Odapm "5eerkea blNll bir Ma ...,.. ltlr W J'1MMQa yük iaa ... telıbit edeıbilirsinız. 

konfordan fedaklrhk ec!lp este- eelir V91I. alplırwa kul•jmm bu· Her .nde ayn ayn elde ede-
tik ba.knnmdan kazanmayı dil· nu hiaeeder mi? esfbıis yek6n e dan qağı olmaz 
şünür mttsUntt.z! t 8) Duyduğmıus bir ~ tee o Ull&ta wya anatlara kar-

3) Bir KDa.tkAn takdim edil- t t.empoAD11 wnıMltr .wnjg? fi me,ihlls oldufu, dörde ka· 

• • Bu hafla SUMER sinemasında 
Her wınsta 811oaaaa .......... ......,,. . ., ....... __ .... ,... ....... 

i L K ASK 1 
-~ 

..,.,........ lewlmllllıll ........ "lüa, ...... °" 
... ,.... ..... n "ttı ... . 

Arnıa: ~ ....... p'ms111tr ,_,_: lqtlls ,...,_ • h-

·--- ....,.. lııııutılae alt .......... 

Bu Hafta IABA8Y& Sinw11nda --.. 
Parlak Ye ..... ~ ,, ....... , 

KARIELiTA CASUS AVCiSI 
, •• 7 ... , .ıauı .lllJaAT we 

UJ' .. nı.. ... trff ....,, .. MLl!f ....... -.. ... .. ..,.,... ...... w 
k ....... .... • flbnl 

.................................... 

dar bir eempati göstermekte 
bulundufmmzu ft netice bura
kamda 8'llfr ohına o 118nata 
ve.ya a.natlara klll'll hiç bir 
JD8JÜIÜ. -,.aniz olmadılmı 
g&sterlr •.• 

Haberin bulmacası 

.......... 
ı-Dnuaı ~.,..,.., 1-

........... K••rmu ~ ba-

----.-----------------~~ 
YUI QOk Jl1'9I 1* JIKı -- 3 -
,._ ' - ., ciDF !pl1k, lıılr 1'adm ·
... 1 - Kaıpugı ~ ... vtl· 

iDii• 

BISA 
2 Bügük Film 

1 - HAYDUT AŞKI (fi•• .. , 
't?'lra.-.,...,_, ıe,ammı. 

Baş rolde: • 11 A B O M 1 a 1 

2 • 3 AHBAP ÇAVUŞLAR SiRKTE 
'l'lbtqı9 -6&11 p Qlıefblfl' AR.ŞAK PALABIYIKYAN'm f&beeerl, llasb _. 11 de temll&tb m&Uae. -

SEIEllN El 80YOK FRAN$1Z FaLll 

rı T 1 N & 
11s1ıı .. w111 ..... lılr ........ ıtı e m n • .._ ha Rrtllr 

• mao ....... 

audmnmdakl .. .ıaacm '°1Ullwı ter
.... - KalburdlD pelrmelr, 7d. 7 -
Bir n. bir emir, ...... - Pli' 
mUldr. t - ar mn ....., .kalaba· 
lık, tayfa, 10 - 'l'awlr, ,.ıvarma, 

U - Bir ltıde ..._ .-ıua e· -.. 
Yv"dlallflil1a: 
ı - Avdet eden, 2 - tnuır.m. bll

Jtlk blçak, uk1 bir Tllrk dmett, a -
w. -....,.. ma lwf ,anymıa. 
6-~ua ,..., I* malıedba 

lalNI. 1 - ..... ,.. idi' Jıııua1.. 
~ ]pıl!ıpılın alral ıg mah8ul. 
• - ır ... tmeır., .kovına, 7 - .... 
cUdl, bir auı.t, 1 - 8oJca ldbu', mey
-. • - ..,.., meauHJet. 10 -
s.rıptM lıüll' ..... alfabede bir 
lllldla ........ u - .... .uy&da 
lılr ....... •tllll•hk11l • .....,.,. •• ... 

.,, • mh a , lıs8lı 

ı - 41n11a1ı. a.. a -- ......_ tt· 
IQFI, 1-Alda, x--., _ ...,m.1k, 
Dul, 1 - Um, ToJ, Kal, 1 - I. K. 
Rll.lla&.f-~-·-
•elıılr, UI. .. 1 - ..... Amade, 10 
- ..... s.ı. ı. u - .... Çabl· .... 
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&ıora pl.fı.n.öıried tek.Amili ettir. 

r·:şlerdir. O eeJdlde ki tayyare 
Gtnlcmo cihazlanmrı hiçbir işe ya

ramryacaltt.Ir. 
Milsteşa.rm yüzünd" hayretler 

belirmeye !başlamıştı : 
- Acaip! .. Siz bıınlan nereden 

biliyorsunuz?.. 

Diye sordu. 
- Herhnlde Valesk ndan de . 

~J. bay müsteşar! .. 
..\IUsteşa.r n.tJldı: 

- Hayır, hayır ... Onu sonnuyo 
rum! •• Tayyareyi dinleme cihazla· 
rrı:ruzm işe yııramıyn.cakla.rını ne • 

reden biliyorsunuz?.. Bunu soru -

yorum!.. 
- İşe ya.ranuyııcaklardrr ! Çün. 

kil Almanlar motörsüz ve sessiz 

pliııörlerlc bomba.rdnnan edecek -

!erdir .•• 
Müsteşar, benim Alman tayya • 

releri ve tayyareciliği ha.kkmda 
verdiğim izahata son derece hay -

Tet etmi'J görilndü. 
Adeta ~ ıbir halde: 
- Ka~uktan zrrh ! .. Bu nasıl 
y? Nasıl olur? . Topa karşı ne 

para eder? .. 
Dly~ söylendi. 
MUsteşaıın ibu cehli beni da • 

ha ziyade sinirlendirmişti. 

- Bay müsteşar! •. Alma.nlarm 
}larp t&yyarelerini zrrltladlklan bu 

kauçuk zır:hlar elbete oplara. kar

!il değil! .• Yine tayyarelere karet! 
AVCI tnyya.rclerinin mitralyöz a -
teşlerinG lkarşt!., Alçak uçuşlarda 
yerden yaptlaca.k mitralyöz ateş -

!erine karşı!.. 
MUsteşar hftla derin hayretinden 

knrtulamıınuşt:J. 

- Anladım .. Anla.dmı. Fakat ku 
·um siz bu malllm.att nereden alı. 

' } rsunuz? .. 
Dedi. 
.Milstesarm gösterdiği bu bön -

lık, ba.5ka bir zaman olsaydı beID 

ahkahalıırla gUldürebilirdi. 
- Bay mUsteşar! .. Unutuyor • 

sunuz ki bu rruı.lümat.I almak be -

"im vazifemdir! .. dedim. 
- Peki... Niçin bu malümatı 

bize bildirmiyorsunuz?. 

Ayağa kalkıp mllsteşarm önüne 
rloğru gittim. 

- &y müsteşar! .. dedim. Kim 
söylilyor ki ibermiyorum 7 •• Ben bu 
malflmatı kendim için topluyor de. 

ğillm n!.. 

M:Usteş:ı.r, benim bliyü.k bir hid
det.le söylcwğim bu söze daha 
ziyade şaştı. 

- Peki ... Bu m.allıına.tı veriyor. 
sunuz da bizim niçin haberimiz ol
muyor!.. Hiç olmazsa teknik mu. 
kaymder yapa:biliri:ı: ! .. 

- İşte onu hiç kimse bilmiyol"! 
Verdiğim rııporlnn k.lm.c;e okumu· 

yor blle! .. Buna nrtJk Pminim! .. 

Onl.Ar Valeska gibi ve sizin acemi 
hrtihbn.rat subtı.ylarmız gibi adam. 
l:mnın sahte raporlarına inanı -
yorlar! .. Eğer fevkalade bir şans 
eseri olarak işin içinden Valeska. 
yı bulup çıkarmasaydık. daha da 
ina.rup gidecekl<mli! .. 
Müsteşar benim bu itham edici 

ııözkrim üzerine biraz makule av 
det r.dcr gihl göründü. 

Sustu. 

Tekrar yerine otunnu tu. 
DUşUnüyordu. 

Bir müddet çat.ık kaşlarla dil· 
§tindükten sonra burnunun üstün. 
doki gözlüğünü srkıştrrarnk başını 
kaldırdı. 

- Sizin, dedi, askeri te5kilat ve 
faAUyetimize mlidahal~nizi biç 
hoe görmediğim.izi itiraf ederim! •. 

1.or!a okutacağlm ! .. 
- Teşekkür ederim, bay müs. 

teşar!.. Hayhay, elde etti~imiz 

\'Psikaların birer kopyasını mem
nuniyetle size sunmakta tereddüt 
etmem! .. Fakat sözlerinizden anla. 
madığım bir nokta \'ar ki buna 
pek hııyret cttim ! .. 

- Xeden7 .. 
- Valeskanm aleti olan genç 

istihbarat subaymızı, ancak bu 'r~ 
potlıın tetkik ettikten sonra, di -
vanrharbe scvkedeceğim diyorsu.. 
ı:uz!.. Demek ki onu cezalandır -
mak niyetinde değilsiniz! .. 

.Mlisteşar cnnr sıkılmTFı bir hal. 

de yüzüme baktı. 
- Henüz ÇC?.alann sırası de • 

ğil !.. dedi. Herkesi mümkün ol • 
duğu kadar çah.ştrrmalıyız! .. İstih
barat ajanlarrmızı ufoktclek se • 
beplerle cezalandırdrğmı.ız takclir -
de onları vazifelerinde ihmalkar 
davranmaya sevketmiş olmnz mı • 

~,z? .. 
Müsteşarın sesindeki fe,·kıı.Jade 

ciddi ton, hanıı, yine ve dalına bir 
askerin bir sivil kar§ısındak.i ezeli 
inat ve istihfafına maruz bulun -
duğuma t.nmıuniyle 11üphe bırak • 

mıyordu. 

Bu vaziyet karşısında. yapacak 
bir şey yoktu. Fakat acaba a.ske· 
ri makamlar Valeskayı da mı ay. 
ni disiplin taassubu ile himaye e
deceklerdi? .. 

- Pek füa, öyle olsun, bay 
müsteşar!.. dedim. Fakat korka • 
rnn ki Valeska hakkında da bana 
bir karar tebliğ edecekfil9iz! .• 
Müsteşar elini havaya. kaldırdı: 
- Yok, yok! .• dedi. Valeska i

le bi1Jm resmen bir alaknmız yok! 
Onun hakkında. serbestçe her is. 
tediğiniz takibatı yapabilirslııiz! .. 

Bunun üzerine müsteşara teı;ıck
kür ederek dışarıya çıktım. Fn • 

kat Polonyanm harbe girmek Uzc

rc bulunduğu en vahim ve na.7.ik 
bir anda ve kurmaylığın do~nı • 
dan dol;'l"llya ruhunu ve riüşmanı 
hakkmdnki can alacak bilgisini 
tahrip eden en tehlikeli casusla -
n yakıılnmış olmamızın dahi hiç . 
bir tesir yapmadığını gör:ıpekten 

dola), içimde derin ve acı bir ye
isle bir defa daha zehirlmunişti. 

Buna rağmen milste~ann ben -
den istediği ıı.qkcri istihbarat hak 
kmdaki veslkalnnn mahrem birer 
kopyasını çrkanı.rak mlicıteşarıı gön 

derdlın. 

Ne oldu?. Faydası oldu mu? .. 
Müsteşar okudu mu? Söyleilikle -
ri gibi erkamharbiyeye verdi mi? 
Onlar okudu mu?.. İnandılar mı? 

Tedbir aldıl.Ar mı? •• 
Bunları asla bilmiyorum Vf' zan 

da etmiyorum. Zira gerek hüklı • 
met, gerek genel kurmaylık bü -

yük ve şanlı zaferleri gctirecc.-k 
bir harp hazırlık lnn içinde son dl'. 
rece meşgul olduğu i<'in bu kabil 
tcfcrrilata kimsımin kulak asma -
ya \'aleti yoktu. Bıınd:ı.n bı>.ı;ka 

Varşovada büylik nUfuzlar. mem. 
leket lıjlerl üzerindf'ki lcmatı bir 
kalemde çizip bozamya. kinı.cıe 

kimsenin fnrkmdn olmamn}·a bas

lamıştı. 

Neteklm Valeskayı bizzat i .t1c. 
vap etmek için çağırttığım 7.ar.ınn 

onun askeri tevklfhaneC!c bulun -
madığmı öğrendiğim zaman, haya_ 
tımın belki dEı en büyük hayretini 

ıluydum. 

Valcskıı harbiye v~ hariciye ne

zareti mUstcşnrlarmın Sovycl. Rus 
nkfı.nınn vı>ruit;i blr gece ziyafe -
linde haz•r buluntlurulmnk için tcv 
kifhanc<len nlclR.rl'IC alınıı) götü -

NovrosvskJyl t evkifiniz askeri ma rülmüstü. 
kamları büsbütün kızdırdı. Fakat. t 2 
galiba haklı gibi görünüyorsunuz! 
Ben 817.den müsaadenizle, b"r şey 
rica edeceğim! .. Bu Alman tayya
releri hakkındaki rnporlann birc>r 
ltopyaRmı Iiıtfon ban::ı da ve-rir 
mistniz ".. Z ra üzeriııde ciddi su. 
:-ette tAtJrlklerde hulunmcl< isti • 
vonun 1 •• F.ğ'f">r \"llZ yct hakikaten 

41\~1ediğınlı gfü!ysc Xovrovski;>; 

Y ,\ Ll~Sti.\ l'OLO~"l"',\.!\'J:\' 

(J \:\" I>.\RI\) 1 ! ... 
Df'nilecekür ki biÇ!l.re Polonya. 

nın hükitm"t adamları ve genel 
kurmaylığı Almanların a~keri ha -
zırlıklnrı hakkında doğruya yakın 

en ufak bir bilgi edinememi<ılerse 

bunu mazur görmek liızrmdır. ZL 
ra hC'mı:>n bUtUn dünya bunda al-

\'Mrh&rbe verce g m, hem de biı Jarunıştır. 
ı 1rmatı büvta: tm<lnıharhtyeye ( Dem mt var) 
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1cemiy et te tkikleri 
ı ı iW!~ı mııı ııre:ı:ı x !!illi r. ı mı ll!ll!Uill!!la 

ebi 
Kadın fa gdall bir zevce 
v e: uy s a l biı anne olma l ı dır 

iktibas eden: ME.COI E.NON 
Çinli kadınlar Nevyorkun met ı anru çok iyi bildiğini s6yllyenSin 

halinde, göze çarpan bir yerde bu • ~ utang bu kadar serbest ve ken
kadın heykelinin bulunmasına ~ 1 

dilerim erkeklerden fark ız adde
ret ederler. Unlar bir çok garp <iiıJ' tden Çinli kadınların bir gün bir 
!erinde adalet, hürriyet, sulh ~ ;erke~in kendilerini nikahlayıp gü
zafer kelimelerinin dişi olmac.lıi-...a.1 ızel bir Çin C\'inde ve sehrin gürül-

' ~ rma daha çok hayret eQe'!ler. v•1: fi u hayalın.dan uzak. güzel bir 
!arca kadın tasvirlerini~iffün er; ~:ıhçe içinde ve çi~·ekler ara~ında 
keklerin gözü önüne ~ •t ... e.ı....a ~e J.i ananeleıc göre \'asalmasırır 
yıptır: Kadın nihayet llir"ı.aduulıı ıfra!pten İ<:tediklerini ö;·ıe~1cktedir. 
Bu cümle Çin anane!rnae 'J{aa'ffifu ~· • 
yerinin ne olduğuıll' ~ Zaten Çınlı kadınların çoğu eski 
için söylenir. Çi.naebdmJiı ~kek- I ananeye. göre yaşar \"C sabahleyin 
ten çok aşağı bir mevkii vardır ,.e erK'eklennden e\ ,-eı kalkıp onların 
onlar kadınlan j ahileştiren \e ~anında ya, aş konu.urlar, kapı 
san'atleri için birer ilham menbat i (ar~ı komşularla pencere veya ~a
addeden ve nihayet hayatlarının pılardan sohbete dalmazlar. dıye 
ba~ tacı kılan dığcr memleket er- ila\'e etmektedir. Çınliler 400 mil
keklerinin telakki tarzlarına ha> yondan fazladır. Garplılar \"c Çang 
ret ederler. Konfuçis'un bu hu- Hay Şek kendilerini zamana u}'
susta çok sarih fikirleri vardı: durmağa çalı .. mıJardır. 
Kendisine inananlara kadınlaı:la 

erkekler ara:ıında bir fark olması 
icap ettiğini telldn elti. l\lukadde 
kitaplannda kadınların diiny~ 

zevklerinden uzak kalmaları icap 
ettiltini, çatılan yukarı bakan talı
ta evlerinin içinde kapalı !:alırlar. 
Yuvalarının hakim ve kraliçe i 
olmalmıı telkin etti. Çin anane- ı 

sine göre kadınlarla erkekler ara
sında dağlar kadar fark vardır 

İcrayı hükQ.mct etmek, harbetmek, 
almak, satmak, eğlenmek hür ve 
hakim yaşamak yalnız erkeklerin 
hakkıdır. 

A vrıı palılasm ıs ol1111 Cinli Jmdııı tivTcrimlcn... F'l'7-i <'f 
ç;,, l.rul•ııl(11 ı bötı!c <lcqilılfr. tJnlur ar<ısl.1da I t

01 t 

erkc;jc nsl 1111 itiraf etmek iciıı bir 11aravanm a k 
ualnı: kınııı;;ı llflbııç/rn ım 11öst1,,>rebilen hı::lar coı t 

Faziletler ara,ında i e bı ı 

katlınlar için namu lanna t 
. . . , rt 

yet ctıne.erırıın en e a r, 
1 duumı telkin ctmi-tır. !\ 

bır mukadde kıtap an bu h 
Çin kadııılannın canlı bir IJl: 

de gö:-.tenlmektedir. 

Kon[uçius'dcn C\'\'Clki a ırlarda 
Çini idare eden kadınlar olduğu 
halde, ondan sonraki a .. ırlarcla 
kendi ine inananlar onun t lkink
rini yapmak ve dinini herkese ka
bul ettirmek için büyük b:r azim• 
le uğraşıp çabaladılar. 

Fa.kat modem <,.:inliler, 1917 de 
Çinin yeniden doğuşunu ilan eden 
bugünkü Çinliler, Konfuçius'u bir 
kanun harici olarak ilan ettiler. ve 
onun dininin mana ız bir şey oldu. 

Konfııçios hic bir cr1;r'!-: 1·c\'Cı 1 arlıntn bc1:(ır 1m7mcımnsmı 
l:endi<>in 11uı ıaıılaı a tatbil:a calısmışt ır. Fakat 011un bütün 
tel1:itıaımm Cin l.rlarmı bahti1uı r eclemi!fccciii Mikardır. 

Mongol hanedanınd<1n 013 !1 

dul kadın kansere yakalanın 
göğ ünü bir doktora gb terfll 

1 
imtina ederek bu zalim ha t fl1 
pençesinde ölüme surüld :~ 
kahramanlığım go termic; 0 

Fakat imıversitere giden 'eya
hut Şanghay \'Cya ı 'ankin cadde 
!erindeki buyuı~ mağazalarda ele! 

trik ütü-.ii \eya lıhanta. otomatık 
ğuııu ileri sürdüler. 

u::.tura veya sabun :satan kızl:ırcları 
O günden sonra Çin kadınları 

mada Çınin bır çok milyonluk nü-Pckin üni\"er itesiıw clc\'ama baş- . 
fusu, kadına: "Sen iyi bir anne ,·e 

!adılar. Stenografi ve basketbol. 
yüzme ve uşulti defteri öğrenerek faydalı bir ZC\"CC olmalı:.ın~ .. diyen 
beynelmilel bankalarda kfı.tibelik Konfuçius'un telkinlerine :-inclık 
vazifeleri almağa ve Şanghay dük- kalmaktadır. Bir çok Çin erkekleri 
kanlarında tczgfıhtarlık , e satıcı- kadına bu telkinlere göre muame:c 

tık yapmağa bac;ladılar. Fakat bir ed•p ona o gözle bakmaktadırlar 
Çinli muharrir olan ve Çin kadın- • Çocuklarına, çama.ır ipine kuru-

mak ıçin a-:ılmı) bir kadın fistanı 
\eya çama5ırı altından geçen ço
cukların büyüyemiyeceklerin.i tel
kııı ederler. \ 'e kendilerinin birer 
cariyeleri adclettikleri kadın 'ücu
duna dair ıne,·zular hakkında 
garplılarla hiç konuşma;dar. Onlar 
için kadın, çiçek açmı~ şeftali dal
ları arasıntlan ::c,·gililerine ilk defa 

takdis cdilmıştir. p -
Tabıi bunlar eski Çın ı-ıtrı dıJ' 

rmda okunabilen hakıkatler ~ 1~ 
ğunclan şarklılara has o an ~r ı.ı 
kabiliyetleri sayesinde Çin~ı r t ııı 
ad tler<l0 n bir çoklarının ı;ı~ıer, 
tahfif etmişler 'e Çin cr1'e 1' , 
ra tlı) acakları yoldan çıktllIŞ ı.ıil' 
dın arın af edilmelerinin e: rt-ı: 
şanından olaca~ını ~a~ul 11~ • bu ananelerin şıddetını aza 

!ardır. tabi 
E xi ananelerin şıddetı •cf\' 

-..·~nton veya ~anghay :sinemala- edilmiş olmasına rağmen ~ ,. 
b"r,. 

olarak yüzlerini gö terıniş olan ses
siz ve küçük birer esire. utanıp 
krzararak kendilerini sevdiklerini 
itirafa cesaret edebilmış temiz \e 
uyşal bir mahluktan ba~ka bir şey 
dPİ{iJdir. 

' . la. modern Çin kızlan ı\meri- fuçiu:-ı'un "kadın faydalı 1 ııdır 
'>nlr yıldızlan. yüksek topukları. ce ve uysal bir anne oırna 111 
•pek çorapları Ye kürk mantoları sözlerinden dı~rı çıkı'mıyar~ ıı • 
hayranlıkla ~eyrederler. FakaL Çi- kemmel birer yuva kurmak '.lyı' 

ı n.in .mahalle tiyatrolarında daima Çinli kadın için bir ideal .. t· 
"Dünyanın bütün se\'gililcri ni- maktadır. Belki de bu, af)Oll k ,e 
kahla birbirilerinin olabilirler .. söz ğınma, kıtlıklara, sa.ri _ha _talı d 
lerlle biten Ye e:,ki Çin ananelerini harplere rai:,ımen Çınlılerın 1' 

Mıılauac:~ıt. f111 n' ''"' rn 1Jir Cin C1'İnin irf 

~ .. _ ındıran piyeJer oynanır. yüz milyonluk bir kitle olarak 
. . . malarının biricik sımdır. 

.._.. •ıılı kadınlar e\•lenmenın ne E 
demek olduğunu bilirler. Onlar j İktibas eden : Mecdı 

•t ............ ~~~~:::;~~;s;: 

Kızılay Istanbul Deposu Direktörlüğünden: 

15/1 ve 16/1 

ov 
KA ~I 

o. lu 

Mağazamızda Düzinesi: ve 
Destesi: 181 l{ur~ştan 

Perakende olarak ~atılmaktadır. 
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Gü vt: rc· ı 
'- 1 Ne biri. ne de &teki 
~ \'azlyetle karstlS§a.cakl&. 
~ eml§lerdl. Spa.rt.on eeı
~ rl &'irebllmek için hald· 

...,euerinJ söylemeyi dUşU. 
~n vulyetı kurtardı. 
~ ..... ~ gece hayatında ma
~ bir ıta.Mlyet olan 

aklına gelmjeti. Onun 
geldi~ aöyllyerct 

'V\ıeuna on dolar sıkı§ • 
it cebine atan memurun 

~'trt derhal değişti; eaa· 
İfı818.MJ.yeUn ismi onun U. 
~ irfnı göstcnqken para 
~üt brra.kmadı. İk1 arka-

OyUn salonuna götUrdü 
•eauyer.ı.n yanma d6n • 

I& biiyilk masanın etra· 
"-.~. bir oyuncu kalabalı. 
~ Kimi slnfrU ve ke.

ncşeli ve memnundu, 
~ mevkilnde elll y~. 
ı.~-:r bir adam oturmuııtu. 
~dığı fişler koca bir 

eydi. Snlt1n ve lAknyt 
~larıa oynuyordu. 

~-... ~ ecele c.rkad!lfmn: 
Yor musun! 

~ yabancı gelmiyor; 
~ mı .•• 
~htıs Gudey değil mi? 
et. çelik kralı. Zaten o 

\; OYJıar 
burada mı oynar aca· 

~ .. Fakat her t.nrafta 
"-de!izn, bizim kumarda 

Yanma gitmek lçtn 

~bile dc~iz. 
' da ben bu iei yapa -
~ Görürsün, gel be • 

~~e ··~yoruz! 
~ oynamın salona... Bu· 

oynıyaca.k derecede 

~01t. Fakat onula taW • 
.>'&biliriz 

~ a.l'kadB.§lIUD p~lndcn 
~ Una gitti. Tomıson, her 

derocede kaybettiği i
> ~mdan kalkan bir 

~~l'itıe ourdu, Sparton da 
t..~ ayaka durdu. 
~~h-kaç nı aldı ve oyuna 

\ · 'lttı.t taıa yoktu, ilk 
\ ~"'Jni bcv dolar kaybetti, 

l'\ıleun yuvarlağ:nı dal. 
ederken Tomsonun ya • 
~a hitap ettiğinJ duy .. 

ltı 
~eraıntz. Y anıbyorsuıuız. 
""'lla alttl, çUnkU oyuna 

(oYln\lltUm. Ne hakla a-

yeli konu§ltlanm ihtar ederim. 

er Mfu:ıakqa etra.ftakilerin ve klilp 
mel\3uplar:nın mUdahalelerlne rağ 
men bUytlyor, kavga halini almak 
istidadını gösteriyordu. 

Tomson hiddetle söylendi: 
Yazan: M. Rüçhan Adlt 

- Son defa olarak fht&r edJ • Oğlu.'ll ilk mektebi bitirmişti. 
ycmım: Paramı verecek mlAlniz? Kendisini bu ba.Barı!nndan dolayr 

- Hayır. ÇilnkU bu para ba.na mUka.fatlandırma.k lizımdı. 
afttlr, Nealmalı diye dilşilnilyor,mua· 

- Bu takdirde ılıe herkesin fık bir şey bulamıyô!'duın. 
önünde hır.ııız demek mecburiye • Şimdiye kadar beş sınıf g~ 
tinde kalacağnn, mfş beş hediye vermiştim. Blsik 

le arlık kavga mahfyet'ni al - leti, topu, Fotograf makinesi. 
velhasıl var oğlu vardı. Yeni a

mıştr, Polis hafiyesinin hiddetli ee lacağım hediye bambaşka bir 
8l herkesten Ustun ı;ıkryordu: şey olmalı idi. Nihayet eiirn!z· 

- Bu ne rezalet! Par::ımı kap. den vaz;reçtim. O~luma soru~ ne 
tnınryacağnn, Buranın mUdUrU ne· istene onu alııc:tk, bu mr!'!e'eyl· 
rede ? de böylece halletmiş otarnkbm. 

Oyun dunnuş, ale!Ac"le mUdil're Benden gUvcrcin istedi. GU· 
haber verilmişti. Sven blrar. ecm. verclnl alması kolaydı: ilkin ı3 

gü\·ercini almllklll. bitmlvordu. 
m geldi. Kavgacıları yatl§trrmağa Kafes lbnn, her gün m~tıl ol· 
ça.lJ'§b: m:ı.k !Azım. uzun, uzun isler ... 

- Rica eder'm sn.kin olunuz. "- Başka bir sey alalım oğlum!, 
Mües5eaMndP rc•nl~t ~rlm:Mrnt ıs- dedim.olmadı. Tutturmuştu, gü• . 
temcm. İhtilatı halledaıtt. Lt\t _ vercinde güvercin. 

fen yazıhaneme kadar znhmet e- Hanımı da oğlnn!A. oluyor. 
dlnfz. "- Al efendi sevaptır be!le· 

Tomsonun itham ettJ!?i o:.ı.ıncu m"'!3i !,. divordu. 
Svenl taktn etti. Sparton da 1l!'ka. '

1
- Oı!lum vaz ı:reı: taşka RCV 

d::ıcılle beraber onların p~lnden alalım, bakamazsın ölürler. Ha· 
g"tti. tıtm sevap ynryarkcn ~ün:ıh h:;Jer, 

lfM yanar1~en göz ı-ıkartınz . ., di 
yor-ltı'll. Ren onları knııdrrırken 
onla bent knndırd . İsmini !'il· 
Unte ı!lirmedi i!im yerl~ri g~zd:m 
nlhıtvct A t"az.ırmda. blr ('fnge· 
nede bi?' rift b~v;ı,: e-ih·cr(•:n al
drm. T<tvuksu'I': kümesi de tam•r 
edi,, k;'> es ya.,,ttk. Neyse b:ı VÜ?. 
den orrJnn sokaıfa rrkmP.z oidu. 
Bir akı:;am i. ten dönmi\!'tUm kn.· 
fec:te {?'Üvercinleri g8re:mcdim. 
''Herhalde hnvalar so~k diye 
0~1 n ~lan içP.ri almı~tır .. de-. 
dfm. 

Svcn yazıhanesinde bir nvul<at 
ve diplomat cerbn:esile iki tara -
fm arasmı bulmnğa çal~tı: 

- Sizin isminiz nı:tdir efendim? 
- Tomoon,_ 
- Teşekkilr ederim Mr. Tom • 

son. Demôk bu zatm s 'ze ait olan 
fJşlerl aldığını iddiada h6.l! ısrar 
ediyOl'5UllUZ, 

- Evet. 
- Muanzm1Zln mi Mr. Sloan, 

kartından l5ğrenlyorum. lddfanrnn 
hakikate uygun olduğunu 9anmt -
yorum ama klilp azaaı a.rasmdakl 
ihtilatları halletmek meeburiye • 
tlndeyim. Bunun için de meV"ZUbahs 
parayı şahsan bon ödlyeceğim, Bu 
vaziyette mesele kalmaz sanırm.ı. 

Tom.son cevap venli: 
- Pek al&.. 

Fakııt bir.ız Mnrtı ö~eııdim 
ki kuslar! "srkıldrl:ı.r geu.;indo 
gelsinler!., diye sahvetmirı. gidiş 

o gidiş. Oğlan o gUn bekledi, gel· 
melerindcn ümidi kesince baş-

hıdı ağlamaya. 
"- Ağlama gider, gine alı· 

rım!,, dedim tek evlattı. 
At pazannda çingeneden 2 be .. 

yaz güvercin aldım. Bana, "on 
beş gün sonra salın onlar n.heır 

bir daha l:açmnzla.r ! dedi. 
Yeni güvercinler eskilerin ye

rini alclı ku~lar beni de yavaş ya 
vaş s:ırmağa ba~ı,mıştı. Bir gUn 
kırmızı boya aldım. Kı;ıf~i boya ... 
dım. Beyaz gUvcrcfn kırmı.~ı ka· 
fes gtizel duruyordu. Oğln.n bo. 
yaya batırdığı parmağını kuı;lıt· 
rın kanadınn sOrUyor: Bn.ba bak 
ne gtizel oldu, diyordu. Ytue ".>un 
evde yokken güvercinleri srJa·Er 
mi.c;.Uçtu konınu, gitti g('lır.ez. 

Hesap ettim güvercinleri alalı 

yirmi gün oluyor. Çingene kafes 
te on beş gUn tutun demişti. 

Bu seferde, tuttum At.paıe· 

nnın yolunu, Çingeneden hesap 
soracaktım. 

Baktım paznnn, orcla, ayni 
yerde ... Yakla11tım beni gör eıii 

cömelmişt.i, elind .. beyaz bir gü· 
vere-in vardı. Elile hayvanın 

kanatlanndan bir şeyler eiimeyt: 
uğra§ıyordu ve yanındaki çinge 
neye söyle sö~rlUyordu. 

- Sakın heri! işi anlayıp ~l\ 
vcrcinlere mahsus boya sUrme
sin, ama ıannetmem heri! ena· 
yiye benziyor, her halde gelil"' 
k rn boya.lı bir yere konml' 'ar. 
dır. 

Rüçh:ın Adi• 

DlrokUSr, Tom.sonun muarn:ına 

döndü: 
- Mr. Sloan, sizi burada !azla 

meşgul etm.iyeyim, gideblli!"llini:r.. 
Bu inatçı i.7.Aya p:ırayı alması için 
bir Uğıt vereyim. 

rı;sanbu LEvazım Am rıığınden verııen ı L har Cı asker kltaate ııan.arı 

İ8ml Sloan olan adam, TomtJO • 
na !ena fena bakarak çıkıp g\ttl. 
Direktısr bir çek yazdı, Toınsona 

uzatırken eoğuk bir taVTl'la: 
- Buynın, dedi. Yaln12 sizden 

klUp lzllarma mahsus hUvtyet 
varalw!ıını gerl istemek mecburl • 
yet'nde:.1m. Adlanmızdan blrlnln 
böyle bAdJaelere sebep olması glS
rUlmll§ ~ey değidi. BenJ buna al 
ıhı mecbur e~ olduğunU%U ka· 
bul edlıı1z. 

SlSyl~nllenlerl ees c;tkarmadan 
dlnlemif otan Sparton, arkadaşı • 
nın bir gllz l§aretl Uze'l"ine maksa
dnu ani-yarak kaprya gitU. Tom. 
son da parıı cüz:'lanmdn.n bir hUvi· 
yet vuak~ı çıkarıp Mr. Svcne 
gösterdi: 

Beııer kUoawıa tahmin edilen !lyab 6 kunıo 20 santim otan 3000 torı 
arpa pazarlıkla satın alınacaktır. Puzarlığı ııe r.,tın Ankarıı.ua L.v amirııtı 

!llltınaıma komıayonun•Ja yapılacaktır son tondan ~ağı olmamak .lzere ayrı 
ayrı tallplere de ihale edilt>l>illr Arpalaı döküm balındf' Ankara ve civar la 
taayonlarda teslim a!mır. 3000 ton lı;ln kaU umınat 21.200 Ura ve 300 ton 
tçtn katı teminat 2R13 liradır. llv.ııaf ve şartnamell 930 kurup komtıyondan 
aunır. falipıertn ııergUJl A.nkaradı Lv 6.aıtrllfl •tınaıına kom.ı.yonıma l'Cl 
meıert UCl72ı t 11406) 

inhisarlar umum 
müdOrlüğ(lnden: 

.& - ~umuneııl mucibince (1000) kilo mUhUr kurşunu mUteahhldi nam 
ve ":esabına pazarlıkla satın almacaktır. 

ll - Pazarlık 3.1.9"1 cuma gUnU a:ıat 14 te Kabat8.§ta Levazım ve mu 
bayaat şubesindeki atım kom'ıyonunda yapılacaktır. 

W - NUıuune sözU geçen §Ubcden parasız almııblllr. 
lV - lsteklilerln pazarhk için tayin olunan gUn ve ııaatte yUzde 7,lS gO 

venme p&ralarile birlikte meakQr komisyona mUracaatlan.(1248.')) 

sana karşı gösterdiği teveccüh w 
itimadın da kaybolmasına sebeb oı 
mak istemedim. Padi§ahımızm bü 
tün ümidi sendedir. Cuma günü 
donanmayı saraydan ~yredecek ve 
cuma namazmda senin muva!fald
yetine dua edecek! 

gözlerini yollarda bırakma! Bili· 
yorsun ki, bütün denizciler tersa· 
nede seni bekliyor. 

Artık tehlike bertaraf edilmi~ti. 
Birlikte kalktrlar. 

Recep reis: 

- Benim yerimde başkası olsay 
dı, ya kellesi giderdi, ya namusunu 

·41· 
Recep bunları işitinc.e ürperdi .. 

gözleri sulandı. kurtarırdı ama.. bereket ,·ersin 

'ı'd' ~ ı ıyonım. Bundan faz-
~~enı. diyerek ayağa 

1 
~ bu sırada C-evher a· 

"hır sesle haber verdi: 
'devletlQm! Recep Reis 

çıktı, Varıp buraya ça 
<>nu. 
~ ~u. Recebi yolundan 
~sına getirdi: 

~~ paşa seni bekliyor, 

ıl!enizclsi, kaptan pa§a}1 
1~""'a-ı r"' "rr'e~:,. ve 1!'5?. 

~~ o~Jı. i~P ııde· 

Yfirüyemedi.. Odaya girdi: 
- Nasıl oldu devlettam?Padişa 

hı görebildiniz mi? 
Kara Mustafa paşa, Recep reisi 

sakin görünce: 
- Hele gel bakalım. dedi. biraz 

otur da C-evher ağanın odasında 

konuşalmı. 

Sonra ya\'aş yavaş açıldı: 
- Fazla konuşamadım, Recep 

reic;! Yalnız ~unu öğrendim ki, 

efendimiz Lukreçyayı kendine ni 
k!.i1am!~. Artık bu \"aziyet karşJ 

sında ~ir :rndm p:?jİnden bu dere<:< 
Jwşmak li>a olacaktı. Efendlınizin 

- Valde sultan da beni bir hay· 
li sıkı~tırdı. Lukreçyadan vazgeç· 
tim. Elbette !!-dalardan ona benzer 
bir kadın bulup getiririm. Siz me· 
rak etmeyin, devletlfun! Ben. mert 
bir insanım .. Bir kadın yüzünden, 
vazifemi. vatanımı, büyüklerimin 
teveccühünü unutacak bir adam 
değilim. 

Kaptan paşa. Recebin birdenbi· 
re değişmesinde valde sultanın mü 
essir oldu~unu tahmin etmekte 
gecikmedi. 

- O halde mesele kalmadı. Re 
cep reis! Hemen donanmaya git.. 
Seni bekliyen 1efer ckadqlaruun 

va1de sultanın hatmna. diye 
söylenerek saraydan ayrıldı. 

Recep reis tersaneye, kaptan 
~~ da yalı köşküne gitti. 

DORDüNCU MURADIN 

ŞÜPHELERİ 

Cuma günil. Sultan Murat cır 
ma namazmt'an yeni dönmüştü. 

Sarayın kız kulesine bakan pe.n 
ceresi önünde Bayram paşa ile do· 
nanmanrn geçi~ini 5eYlediyordu. 

Bayram pac;a: 
- Sayenizde donanmamız kuv 
~ AJcdeni• pkl!M".9 ..rtr 
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İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞM\1 
Uer ,...ben toara cinde ~ eltfa .......... 

tltJertabıl fırcala7UUL 

MJlTl-ERl..~ SON mOdellert &"eJ. 
.a.Ur. \"apura, tnne nkttnde yt>tl~· 

IDf'k için aneak eeblnlz.de veya kolıı· 
aqı;da NACA.R .... olmalıdır. 11 

TAŞLI n 18 8EN!; OAILUITI. 8por 
ea baylara J'&"Yl\11 mf'tln erp "' k<>I 
MA1'LP.:Rt. 

Saatçilerden ısrarla 
isteyiniz 

HABIE:R0 Ülfil 
Daimi. okuyucularına 

bir hizmeti 
Blçlll 

llAaıarlDlll 

Dikkat edilmesi lazım 

gelen mühim nolltalar 
parasız ., 

me~re ece§ ı I 
idare. ll noma.rada s;5s
tertlcP llintarm clddJyctlne 
bnaat ıeUrmeue netret.. 
mea. 

. 
ll~be lıı böy\tk mUS&bakalı n 

btt münasebetle bql.ıtmuz yanmda 
h.. ı;Un aeoretmekte oldutumu 'f. 
kuı><>nlıır malnmdur. 

Tallplcrfn adreslerini sarlb 
bir pldlde 7azrna1an llmne 
drr. 5tlrhı ~orı ld blldlre
cf"kleıt ad.._IH m&h• 

Haber, bu kuponJan, 111Jnıı ba 
mUsah3kll lçln dtığll, ayni zamanda 

olm) urularınnı 1 :tlçilk fakat a.-u· 
çilldU~U nlıtpl;'tlndo MlJ ö1' faydalar 
f'ldo edeblltt"hlc.rl hlLmt.tJerl lçt9 
de kullaaabUmr.JerlnJ kararlaftar. 

fuz kalaralchr, Mektupla.. 
ra ayrıca keodilrrlnln aııh• 
yaraklan hlr rcmh: ,.e nu· 
111ara korıolmıhıhr. 

m~b~ * 
Aıağıda nc,1 \·e cln~leri 7azıb 

G~!ettk mektnpta.r l~n mU· 
ncaat yert ntara•. nahrr L 
darchaoettf ı6sterfleb1Ur. 

GlSAterllecell remlzlcre 1ee. 
leçek mektuplar bo t'fntı 

flAnlara b~uedllecek Rtt
tıuıda ayn bir ~f!ldldr bU• 
dlrllettkttr. 

ILlnlan n91trc:tlrmf'1' lstiyen oku· 
yucularunıa ll!nlanm 1>3shğmııı: 

7a..mdakl bir tek kuponla blrllkte 
~öndenntfüUrl~r. 

Kuponlan muntazam snrette 
toplıy&n okuyucularımızm bu uğur

da gönderccekl<"rl kuponlar l'l)'U 

oı'tramıya~akttl', neşrf'dllen llinlan 
bı• kupon yerine kaim olacaktır. 

Bi>yl<'lf'rlnln tıanlarmm ne~l'fıd.IJd.l· 

lf ~ıızf'te tarihini tcııblt etmeleri 
kindir. 

Parasız n•-edilecek 
ilan cintıleri 

Şayet ha mektuplann bll• 
dll'ffeklerl ad~e ~6ndt'rtl• 
m~lnl aJTO ~erleree puL 
lanmıt \'fi ad,.e.lerl yıml· 
mış bir S&rf ıöndermtlldlr 
lcr. 

~ Neırt hıte'lsen bütUn lllnla• 
rrn S0.40 ktoHıneyf «eçme
mf!lllne dikkat edlhnelldlr. 

1 - llo~m \'f" öhlm. * 
t - Nl,anl.tnm• \'ft nlltl.hlan. 

7.arf içine kupon ,.,. bq 

lıuM19lak dam~ pnlo ko. 

nahnaaı uahı1mamahdt1'. 
m. 

3 - -'1ım <ııttım kat.ilinden her 

ne\ 1 kU(Uk ilb. · .,.. Nt.trl la~en lllnfar fU ad
reso ,anderllmddlrı 
Raher Gaıet~f 

' - iş Vf' işçi arama 'llnlan. 
~ - F.:rltek \'t' kadm. ,.,.ff"nmek 

1 
l!'ltlvenlerln l'!} aı'.ama Uinlan. 

6 - Her ne\ll ~k&yet \le tcfelı· 
kUr mektuplan. 

luu gösterecek \:e sahillerimiu 
musallat olan kor~n!ara haddini 
bildirecektir, diyordu. 

Murat donanmaya büyük ve 
derin bir hayranlıkla bakıyordu. 

- Donanma.yı da ordumuz ka 
dar kuvvetlendinneliyiı. Günün 
birinde düşr.ıanlar birleşecek olur 
sa, denizden gelecek tehlikeyi an· 
cak d<>nanm:ı kuvvetile önliyebili· 
riz. 

Veziri~zam. padişahın sözlerini 
doğru buluyor ve! 

- . Hakkını% var. şevketlfun! 
diyordu! • varidatrmm arttınp ve 
ba~ka masraflan kmp donanmaya 
sarf edersek, bir iki yıl içinde ~iz 
bir donanmaya sahip olururz. 

- Ben de bö}·le dü~ünüyorum 
Ba~dada gitmeden bu donanma i· 
§İnl haleclip teııtAhlan faaliyete ge 
tirmeliyiı. Fakat, benim bir endi· 
"em var: Tersanecle yapacaıtrmız 

faaliyeti ve bu faaliyetin hedefini 
yabana&ara -1.inmmeliyb. N• 

1•KUçUk lliinlar seni.si" 
P01!1ta kuf:Mu: !14 

lstanbul 

yaptığımızı yabancı devlet elçileri 
öğrenecek olursa. hüktlrnetlerin., 
bildirirler .. Onlar bizim faaliyeti· 
mire mukabil tedbirler alarak, ya· 
pacağımız i,:;i kıymetten dü5firür 
Jer. 

- Bu hususta ~iddetli emirler 
verir, ağır >'as.aklar koyarız, ~V"" 
ketlOm! Tersaneye yabancılann 

girip çıkmasına mani oluruz. Hat· 
ta ferman buyrulursa, tersanede 
çalışacak işçileri de orada yatırır, 

dı~anya çıkarmayız. 

- İşte bı• güzel bir tedbirdi~ 
Ancak bu guretle, yapacağırıtP 

işleri düşman gözünden saklayabi· 
liriz. 

Bayram paşa. padi<~ah ne d~. 
peki diyordu. Sultan Murat bu me 
seleleri aKra Muc:,tafa pa~a ile ne· 
den konuşmamı~tı da, Bayram 
pasaya açmıştı? 

Bayrnm paşa. kendi kendine: 
•- Acaba, ;ıadi~hın Kara Mut 

tara paca,·a itimadı mı yok?!. dl· 
ye dü~~e ~amıştı. ,,,,. .. ,,,.,. . ...,.., 
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-~JfJJ-:-.. ) -~ .. r .. 
As eri Liseler Boks 
maçları dün sona erdi 

Ne icede Deniz lisesi birinci, Kuleli 
&kinci, Maltepe üçüncü oldular 

Geçen hafta başlanan askeri J kim. Bedri aşağı bir vuruş yap ı 7 inci müsabaka: 79 kilo: 
Eseler boks şampiyonasına dün tı. Hakem iyi görmedi. Buna Maltepedcn Ali, Denizden Be
lbüyük kalabalık bir meraklı ı rağmen Sabahattin hiı.kimiyeti- di. Müsabaka çok çetin oldu. 
yine büyük bir kala:balık merak- ni devam ettiriyor. Bu maç gü- Ali rakibinden ağır idi. Üç ra· 
lı kütlesi önünde devam edilmiş nün gilzel maçlarından biri ol · vund da berabere sayıldılar. Son 
ve müsabakalar sona ermiştir. du. Sabahattin galip Ye sikle- bir ravund yapıldı. Maltepeden 

Neticede Deniz lisesi birinci, tinin ikincisi ilan edildi. Bedri Ali galip sayıldı. 
Kuleli ikinci, Maltepe üçüncü üçüncü. Bu suretle Ali siklctinin ikin-
olmuşlardır. cisi, Bedi üçüncüsü oldu. 
· Dünkü müsabakaların tafsi- 73 kilonun ııa.mpiyonıı ge<;en 
Ii.t ve netıceleri şunlardır: hafta bu boksörleri faik bir 

Birinci müsabaka 51 kilo: dövüşle mağlup etmiş olan Ku-
Denizden Yaııar Murat, Malte- leliden Hayridir. 
peli arkadaşı kilo fazlalığı do - Boks ~ampiyonasmın netice· 
layısiyle çıkmadığı için galip si: 
ilan eclıldi. Bu suretle siklct i - 51 kilo: Birinci Denizden Ya-
nin şampiyonluğunu kazandı. şar Murat, İkinci Kuleli, 53 ki-

İkinci müsabaka; Denizden lo: Birinci Deniz<len Şevki, i-
Şevki, M ... ltepeden Nuri, ha- kinci Kuleli, üçüncü Maltepe, 
kem Kemal Bekof. - 57 kilo: birinci Maltepeden Ce-

tık iki ravund berabere ve .mal, ik inci Kuleli, üçüncü De-
yavaş geçti. Son ravundda Şev- iniz, 61 kilo: Birinci Denizden 
ki daha hakimdi. Maç berabe - {Sermed, ikinci Maltt'pcden Ke· 
re ilan edileli. maı, ilçiincü Kuleli, 66 kilo: Bu 

Bir ravund daha yapıldı. kilonun şampiyonu tayin cdile-
HB.kim ve güzel dövüşen Deniz· mamiştir. Deniz ve Kuleli ara-
den Sevki haklı olarak galip i- · sın.da. yapılacaktır. 
lan edildi. Ve bu suretle kilo~u- 72 kilo: Birinci Deniz Afif 
nun şampiyonluğunu almış ol- ikinci Kuleli, üçüncü Maltepe'. 
du. 79 kilo: Kuleliden Hayri birin-

Denimen Şevkinin geçen ci. 
hafta yaptığı ma .~an sonra Deniz Harp okulu ve lisesi 
hastalanarak bugune kadar 15 puvan, Kuleli 13 puvan, Mal 

laini 
lloşasn 
Atletizm ajanlığından: 

1 - İnönü koşusu bir arka
daşlık bir birlik koşusudur. 

2 - Bu koşu 5-1-1941 pazar 
sabahı saat 10,30 da Şişli tram 
vay deposu önünden başlaya· 
caktır. 

3 - Koşu mesafesi 3000 met 
r edir. 

4 - Koşu neticesinde yalnız 
takım tasnifi yapılacaktır. 

5 - Bir takım (3) kişiden 
mürekkeptir. 

6 - Koşu esnasında atletler 
çekmek veya taşımak suretiyle 
biribirine yardım edebilirler. 

7 - Bir t;ı kını varı~ hattını 
bir arada ve bir bile t~as ha
linde geçecektir. 

8 - Birinci takım koşuyu 
bitirdiği andan (6) dakika. 
sonra yaru, bitmiş addedilir. 
Bundan sonra g-el<'ceklcr tasni
fe dahil olamazlar. 

9 - En çk takımla müsaba· 
kayı bitiren birliğe, lnönü kupa
sı verilir. 

10 - Birinci bitiren birliğe 
ve onun koşucularına birer bay
rak ve ikinci takımın koşucula
rına yalnız madalya ,·erilecek
tir. 

İstanbul dahili gülle 
atma birinciliği 

h~a yatmış olduğunu öğren- tepe on puvan almışlardır. 
dik. . ~ .. .. 66 kiloyu ~imdiden ikinci o- l stanbul dahili giillc atma 

37,5 derece.ı .harore .. le do~ - lan Deniz kazanırsa 18 puvanı birinciliği: 
şerek mcktebının boks şamp:- olacaktır. İkinci olursa 17 pu -
yonu olmasını temin eden E'ev- vam olacak ki Kuleli bu mü_ İstanbul dahili gülle atma 
k!Yi. ?lndan tebrik eder \'e de · saba.kayı kazar:c;a da 16 puvan- birinciliği sa~ ve sol elle olmak 
ru~ılık hayatında, ve spo;da la ikinci kalacaktır. U~.ere 12-1-~.9~! tarihine müsa-
daıma muvaffak oımasım dıle - N~ cd . . h b. 1 dıf pazar gunu sabah saat 10 
riz. . . c c ~m:~n . esa ıy e, dan itibaren Beyoğlu hnlkcvi 

Üçüncü müsabaka 57 kilo: şımdiden Dmm: 1!sesı v~e Ha::ı> ~:ılonunda. 4 k tagori üzerine 
okulunun §ampıyonlugu katı- 1 d~ 1 1 1 . Denizden Bülend, Kuleliden ~c- 1 . t' 1l . . K 1 I' .. .. .. .-rece a nn at et ere madalya 

fi.k. Hakem Kemal Beltof, • eşmış ır.. nncı u e 1• uçuncu vapıhcaktır. 

Maç diğerleri gibi ilk iki ra- 81 ktloıfa :ı kcıi li f': ~r boks 66 kilo müsabakasının neti- Müsabakada üc;üncüye kadar 
Maltepedır. 1 · 

wnd iki dakikadan ve son ra- ampiyonu olan d<'nh haTp cesi bu vaziyeti değiştirmire- derece alan atletlere madalya 
vund üç dakilta olmak üzere okulundan Semlct cektir . verilecektir. 
ilç ravund. 

Her üç devrede çok hakim DO n y a tutbol yıld ı zları: N o. 10 
ve gUrel dövüşmüş olan Şefik, 
galip gelerek 57 kilo ikincisi 
olmuş, Bülend ise üçüncü ol· 
muştur. 

DördüncU müsabaka, 61 kilo: 
Kemal Maltepe, Necmi Kuleli. 
Hakem Kemal Bekof. 

!Ik ra.vundu Necmi çok ha
kim dövüşerek galip bitirdi. 

ikinci ravundda hakem bok -
&örlere ciddi dövüşmelerini ih -
tar etti. UçUncü ravundda Ke -

Dünyanın en iyı forvetlerinden 

''PETRONE,, 
Meztyetıerı .. OJ1111 tarzı ve bDIDllyetıerl Her hakfo mahfuzdur: 

mal ha.kim ve çok kuvvetli dö- 1920 olimpiyntln.rında Zamora, 
vüşilyor. Müsabaka berabere i· 1928 de Orsl neyse, 1921 de de 
1§.n edildi. 

Çok iyi bir boksör ve Malte
penin kaptanı olan Kemal galip 
dövüştil ve maçı kazandı. Bu 
suretle sikletinin ikincisi Ye 
Necmi de üçüncüsü oldu. Bu 
maçta hn.kcmin clürUst hareke -
tini bilhassa takdirle anmayı 
lborç biliriz. 

Beşinci müsabaka: 66 kilo: 
Denizden Seyfi, Malte~n Ma 
cit. Hakem Kemal Bek of. 

Birinci ravund: Seyfi fevka· 
lfi.de §iddetli dövüşüyor. Bir da
kika içinde rakibini abandone 
ettirerek müsabakayı kazandı. 

Bu suretle Seyfi gçen hafta 
hakem heyetinin çok fahiş ha
tasını merdana vurmuş oldu. 

Askerl mektepler arasında 

Petrone odur. 
Po.ris olimpiyadı münasebetile 

beynelmilel şöhrette kalemlerin 
bizden de kuweUıiz tahmin ettiği 

Urugu\'aym o tarihe kadnr meç • 
hul "futbol kahramanlan" çok 
Ustün ve oyun ustalığı ve maç ka 
biliyetiyle önUno çıkanı hallaç 
pamuğuna çevirirken hepsi de a~
n a.yrı birer ' 'fe,·kal:ldo" ola.n on 
bir futbolcu arasında 'Jüsbütün 
yilksek bir harika vardı ki bu, ta
kımın hem ası, hem de en genç c. 
leınanı santrfor Pelrone idi. 

Dillere destan Unıguvay takı • 
nunm dillere destan futbolcusu 
Petronc, A vnıpada o gün başbyan 
eöhrelini 1928 olimpiyadına kadar 
da devam ettirdi. gıbctte. .. Zira. 

yalnız siklctinin en iyi boksörü 
oldugunu değil, aynı zamanda 
bütiln bok örlerin en iyilerinden cidden yüksek kıymette idL Gcın~ 
biri o'duğunu isbat etti. ti. Fakat Arnsterdı:undn da kendi-

Scyfi Kulelili ı akibi ile bir 
daha dövüşecek ve h erhalde 
hakla o!an şampiyonluğu a la
caktır. 

6 mcı müs baka: 72 kilo: 
Maltepcden Bedri, Kuleliden 
Sabahattin. 1 akem Kemal Be -
kof. 

Birinci ravund: Sabahattinin 
kat'i galebesiyle bitti. Bedri 
sersemlemiş bir vaziyette iken 
gonk çaldı. 

İkinci ravund: Sabahattin 

sini seyredenler "yirmi yaşındaki 
halinde değildi,, derler. 

Her neyse! .. Benim bildiğim U . 
ruguvay ~ino §rullpiyon olınu§, 

Petrono dürt senelik uzun bir fa. 
sıladan sonra yine santrfor oyna· 
ml§ ve milthiıs sıkı maçlara rağ -
men yine en çok o gol atmL5tır. 

Bu mUthiş futbolcunun bilhassa 
§iltlertnln sı:kılığmı mcthedcrler • 
di. Ben de zehirlnl bildiğim ''Be. 
kir'' den do mllthiş olduğu söy -
lenen bu §iltlcrl merak ederdim. 
Nihayet bu meraknn zail oldu. U-

yine hA.kim dövüşüyor. Fakat 
bir an Bedri canlandı. Fakat 
tekrar Sabahatfoı hakimiyeti 
ele aldı ve rnvundu galip bitir-
di. rugıuıym ve §ampiyon Nasyon:ıl 

Son ravund: Sabahattin hft. • ta:!anımm bu mesh ur oyuncusu ya 

.. ...1- ·• •••• l ~.___ •• .. 

Yazan: 

Muvakkar Ekrem Talu 

pek karlı tekliflere dayanamadı, 

yahut )1ldızı sönmeye yüz tuttuğu 
lç1.n olmalı kalktı yüzlerce cenubi 
Mnerikalr gibi !tnlynya geldi. 

gu\•ayh bek Ma.skeroni, l<'edullo, 
Sanzone'lorin ekserisi milli takı -
mm kadrosunda bir iş görmeden 
ba.~ka diyarlara göç etmişler yahut 
kllip takımlarında sönüp gitmiş -
lerdir. 

Petrone de böyle olmuştur. 

"İsim" den ziyade kendi gözUno 
güvenen Pozzo'nun gözli tutmamış 

olacak. Milli takım antrenmanla • 
rına çağırdığı baldo Meazzasına 

tercih edip de bir defa olsun sır. 
tına. 1talyan formasını giydirme -
mi,tir. Hatta serke§liğinc içcrli -
yerck onu manen öldürmek iste. 
m?ş ve btkt.tnp kaçırttıktan sonra 
da dis.kalifye edilmesi clhetinc gi. 
dinceye kada'r uğraşmıştır. Görti -
lilyor ki İtalyaya gidip futbol sn.
hasında yıldızlaşmak Holiv11da gi_ 

dip de :ı.,Idız olmak kadnr zordur 
ve bir sürU formaliteye lüzum 
\'ardır. 

Benim tanıdığnn J>etrone biraz 
battalca, biraz hantalca, biraz 
yağlıca. ·biraz gi.>bckll, bir.az ağır. 
dı. Fakat bütiln bu as futbolctıla· 
ra düşman fazlalıkla'ra rağmen 

1 
her maçında ~ine de en çok gol 

Tuhaftır, bu kadar şöhretine çıkaran o oluyordu. N:ı.sıl mı? An. 
rağmen de orada tutunamadı. ZL !atayım. 

ro. zannetmemeli ki 1talyaya her 
dnvet edilen cenubi Amerikalı 

mutlnka göze girobilmlştir. Hıı. 

yır! Orsiden sonra A'rja.ntinin en 
meşhur yıldızı ve milli t akan san
trforu Stab:Je (Not: Yakmda por. 
tresin[ okuyaca.ksmız), haf Ev:ı _ 
risto, B rn:ı.slı:onl. Volnntc ... Uru . 

Bir kere hakikaten pek mükem. 
mel ve isabetli s:ığ şiltleri vardı. 

Gerek sürerken, gerek frikik o -
!:ırak atrşlartnda hem de havalan
mad:m giden toplar ne yapıp ya _ 
pıp fileyi buluyordu. Tabii oyunu 
anlaYJ§ı da klasına göre çok yUk. 
ııekti. Beklenmedik zamanda oyıı-

50 )'1\'-larmdald kacl•nlar 
3.; Y ı\ ~ 1 N D A 

~(irünehilirlcr. 

Meşhur bir ı•i t m .. t,.ııac "" 
tarafından keşif ve genç hay. 
vanların cılt \'C lıiiecyrelerınclen 
kemali itınn ile istihsal edilen 
ve b ir genç kızın taze ve saf cil
dinin unsurlarına müşabih olan 
''BİOCEL" tabir edilen kıymetlı 
ve yeni cevher, halihazırda cilt 
unsuru olan peube renl,teki To
kalon Kremi terkibine karışlml 
mrştır. Bu ak~am, yatmazdım 
evvel sürUniiz. UyuduF•muz her 
dakika zarfın.ela cildiniz. bu 
kıymetli unsuru mas edip besle. 
necek ve her sabah knlktıı;ınız-

da cildiniz, daha. sa! d~~r~ 
görünecek ve gençleşec o·ıığSııl 

Gündüzleri, beyaz ıı. fer 
Tokalan Kremi kulla.n,Jtl kll\-vct 
kibindeki beyazlatıcı ~~ 11ilf 
lendirici unsurlar. daJıı ;adde! 
ederek gizli gayri sııf ls!' iı:J 
ri ihrıı.ç ve siyah noktl!' sıld~ 
eder. Açık mesameıerı . bC~ 
rır \'e bu suretle cildini~ll b~ 
!atıp yumuı;atacaktır . . dıll bl 
tedbir sayesinde he~ ~ıı \'e gerı 
kaç sene gençleşebıllre ~i şa>" 
kızların bile gıpta cdec ~r tcll 
nı hayret bir cilt ve 
malik olabilirsiniz. -

• ~.· · ...... 4:~ . . .. ' .·.t.. ·• i _ .. •• • , 

Şirketi Havrıveden: 
Of.il 

Yaz saatlnln tatbiki, ışıkları maskeleme tedblrln1n kaldı~tc r:ı' 
rine muhterem yolcuların bOtUn arzu ve ihtiyaçtan nazara sııııııtS ıat1Jl1' 
kıl seyrüsefer tarifesinde l/l/94.l Çnrşn.mbıı. sııba.ıımcıan ıtıb!lrell ~ 
mevkilne konulacak olan yeni l~Ave ve tadilleri gösteren cct\'cl 

Pazartesi günü iskelelerle vapurlara o.sılacaklır. 1 
dCJd pil 

Kış tarifesine ek olarak tcrUp edilen bu tari!e yalnIZ uz.erin 
ıctıt· 

bedeli olan 2 kunıı;ı 10 par:ı. mukabilinde gl1'clerlmlzde dağıtııacn 

i rhlye Cam;ıar~yetl 

ZiRAAT BANKASI ·rası· 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Ll 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

efl ... 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lbbarsız tasarruf tıesapıarındS şJd 

50 llraaı bulunanlnra senııdo " defa çekilecek kur'a ne ..,afrd 
plAna göre ikr&ınlyo dag-ttılnCl!lttrr. 

00 11
,_ 

4 nıled 1,000 llrnlıl• 4,000 lira 1 100 aded :SO Uralık ~~ ,. 
4 .. 601) " 2,000 .. 120 .. 40 .. ş,%00 " 
4 n 2rıo " 1,000 " ıao .. 20 .. 

40 " 100 .. 4,000 .. ,.,., 

DtKK.A 1': Hesaplarındaki parnlıır bir sene içinde 50 uradl!Jl ect1'dl'· 
dllşmlycnlcrc ikramiye c;;ıktığı tııkdirde % 20 fazlaıııyıe verilg~ 
Kur'alar senede 4 dc!n: l EylQI, 1 Blrlnelktuıun, ı Mart ve 1 

tarihlerinde çckllccektlr. 

nu açıyor, wnulmıı.dık istika.met -
lerc nefis pasla\" dağıtıyor, ister. 
se de • yani llizuinunda - harman
lamasını bilerek dalıyorJu. Ken • 
disini Zekinin ve Salahaddinin tc
ka~tlük hallerine benzetebiliriz. 

Biraz da tipi ... 
Uzunca boylu, he.beşe ya.km 

esmerlikte. Çatık ktı.5h. Yakışıklr 

mı değil mi pek belli etmiycn 
"ihtiyar'' b·r yüz ... Toparlak ada· 
leli kalnı bacaklar. Memleketinde 
yUz metrenin 10.8 le fiIDDpiyonu 
olmasına rağmen ıığır bir tempo. 
su vnr. Fakat. .. öylesine de bir is. 
mi var ki, insa onun kusurlannı 
da acaba "meziyet" mi diye alaka 
ile seyt'Cdiyor ! 

~fm-al<kar ~n>m TAUJ 

1 
29. 1 ~.940 

U.OS A jans 
9.18 1\lıır~lnr 
9.4:; ı·emrk 

LlııtC!ll 
12.SS fi'a ı: eserleri 
12.50 Ajans 
13.03 'J'ürkiiJer 
13.2.'.S Orkestra 
J8.03 Gaz; 
ı 8.1>0 Fıml heyeti 
19.SO Ajan s 
19.45 Dilj;-tin 

'l'i\rküleri 
20.00 Oyun 

hn\·aları 

20.115 Sinema ıııesl 
20.80 Konu,ID3 
20.45 Şıı rlalar 
2L 15 Konu~ma 
21.80 Şehra?Jıd 
2%.80 Ajana 
2%.!50 Dft n• 


