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~dta~ 
reni bir 
1~giliz 
~ıyaneti . 
~ altında.ki llalka yardım 
~ ~ İngilterenin borcu olma.

gibi b8şka ta.raftan yardım 
~Elrine müsaa.de etmemek 

bir vazifesidir. ÇfuıkU Al. 
'işgau altındaki a'raZiye gi,. 
~~ en ufak bir şey Alın.an:
· ~ YtikUnil hafifletir. 

''ID Cablt Yalçıa 
~()~l:'A gazetelerini oku· 
\ inak p<"k alikaya. değer bir 
\ .'\hnaıı niif uzu hangi mem. 
\. !erıeştnc orada matbuat 
\..'ziyade Alınan oluyor! 
,~., doğruy& Alman marka. 

~'Yan haldld Alma.n mama• 
~her tara.fta dikkat 'e rıüp. 
~ l'i1' ettiği bilindiği için, bi. 
~lııt bıemleket markası altın· 
~1icak propagandAya daha 
~ let veriliyor. Bunun için· 
l.._ llıeııeıa Macar gazetelcrl gL 

•'Ya matbuatı da. Alman 
~da sen1sl t.arafmda.n bil. 
~ raa.ııyotıe ç.alı§tmlmakta.
"~ gazeteleri "Berlln 

~11 nıahsusumuzdan" kaydı 
\~ her türlü Alman propa.• 
l'-. büyük bir me,~Jd ayır. 

lf, 

ta'°!lil~liz Btikres gınet.e. 
blrinde yine ''Berlln mn • 

'usu" A\'l'llp&Wn lıı~e 
'-lyıe nıeşgnl oluyor. Alman
'tnıı altında bulunan , .e aç. 
~tıı,.,p çeken memleketlere 
ı\tnerika devletleri bazı 

llıacıdelerl göndeımek Me. 
~de lngilizlerln buna. m8.-

ıı1ı.1a., malfundnr. İşte "Ber
~hlrt mahsusu" bu ha.beri 

llefretle ka~daınakta ol. 
: hllcııriyor. 

llel( tabli buluruz. Çünkü ı 

aldığı bo tedbir,, •'I~. 

~ı ~ Avrupa memlckctle
ll)'la hakika.~ Almanların 
~~ yiyecek maddeterin
ı..~t'lıınıyetl intaç ettlği için 
."'1lı hiç ho5una. gitmJyeceği 
t tı-, Yalnız 1ngilizlerl 'kaba. 
ljgt~rınek için Berlinin ser. 
lııiitahaza.nın tubaflığı bizi 

~ ternis etmeğe ~ ketmi~-

Ruzvelt beklenen 
nutkunu söyledi 

Almanya 
galip gelirse ... 

Dünyada feci 
bir devre 

başlayacaktır 

Fakat 
Almanya 

galip gelmi
gecektir 

Mihver tahakküm 
emelinden 

vazgeçirilmedikçe 

Amerika 
sulha tan 

bahs edemez 
""aşington, 30 (A. A.) - Cuın

hurrcisi Ruzvelt bütün dünyada 
sabırsızlıkla beklenilen ve haliha. 
zırdaki ihtilaf karşı::ımda Birleşik 
Amerikanın vaziyetini tasrih eden 
mühim nutkunu bu gece söylem.lı,. 
tir. Ruzvelt ezcümle dem.iştir ki: 

(Deumı 4 üncüde) 

Şimali Afrika 
cephesinde 

BARDiYANIN 
BOMBARDIMANI 
DEVAM EDiVOR 
İtalyan topçusunun 
mukabelesi azaldı 

Tobrakda 
bombardıman1arıa 
1angıalar çıkarıldı 

Kahire, 2~ (A.A.) - Orta 
şark İngiliz umumi karargahı • 
nm tebliği: 

Trablusgarpte .dard.L mm-
takasmda topçumuz faaliyetıne 
devam etmiştir. İtalyan gami· 
zonunun mukabelesi nisbeten az 
olmuştur. 

Sudanda Kassalanm cenubu 
şarkisinde ve Gallabatm şarkın
da topçu tarafından himaye e · 
dilen devriyelerimiz düşmanı 
muvaffakıyetle iz'aç etmişler

olduğu üzere, tnglllzle- dir. 
tika.<Ian AYnıpaya ;,iyceek 1 TAYYARELERİN 
~et>lne muhalefetleri bu 

1 

. FAAL1YET1 .. 
'1hnan lin g~e Kahıre, 29 ( A.A.) - 1ngılız 

Y8ıl1Dl e e · hava kuvvetlerinin. tebliB: 
llh btden ileri gelmekte. 1 26 • 27 Kanunuevvel gecesi, 
~lr ~yle dJyor: "İngiliz (Devamı 4 üncilde) 

h cevap \'erilebilir: h-
b~ bnıunan m1ııctıerin ıa- Had ise 1 eri n 
~ ilk defa Almanyada.n - _ _ _ ._ 

~ 'tı k05muştnr! Bo, hakiki Tefsiri 
'nnetini gösteren çirkin 1 ..,.., ___ _ 

iden başka. ne olabilir! o B 1 • d 
1
'-l'tn i~gal ettikleri mem. u garıstan a 
iaşe yardnnmda bulunup 

bllmlyonız. Faw Reddedilen 
lı.~e 3'"8.rdon edebllmek için • 
• ~ kendisinin yiyecek · Tekhf 

11lnıalıdır. Harbin ~lan· 
~ı; gıdasız krutu:aı.ıa- Yazan : HASAN KUMÇAYI 

11erek belimlzdeki kuşak. 1 
~, cllerimlzi yıkamıya... B ULGARİSTA.Jlıı"IN mJh,·cr 

1llJc gezeceğiz diyordu, devletlerine iltihakı hak· 
bir memleket ba.~kala· kında eski Bolgn.r Başvekili Çan. 

- kof hırnfmdan bir teklif yapılmıt:1. 
~~nn Nleblllr! Bu teklif mebusan bıı.rlclye cncü_ 
~ un.yanın bildiği blr haki· meni ta.rafından reddoJunmu~. 
~ .\loıanta.r hangi memlc. Fazla. olarak encümen mcmleke· 

tlerse on.el:\ bütün bul. tin kat'i surette bita.ra.f ka.lmasT 
)tl't-cek ,.e giyecek ens.· ha.kkmda bütün parlamento na.mı· 
1' na ayrıca bir temenni izhar et. 

ta kıymeti olmıyan hu· miş. Ta.yınishı Sofya mulıa.blri ta. 
~ . llflra.Iar \-a.sıtaslle hal. rafından blldlrllcn bu hadise harp 
~y{n Cahlt YALÇIN yaıJyctbıbı son lnkba.flan ne Bal· 

~. w 
L.....~.amı..LJbıdi&ll-.Llmnlarllla-1."JJ 

ij~ 1 ,-,;'igat murakabesi 
~f için geniş teşkilô.t 

lngJJt"Pr~ye l!le\·1,.,-lll.,...<•k Ame rii an t:ı.n art>ll'rl 

Umanın ıla geıııl ~ o yükll'ıı irken. .. 

Arnavutluk cephesinde 

Muharebeler 
eski şrddetını 

kaybetti 
T epedelen yolunda 

ilal1Jan ricali 
devamediyoı 

Yunanlılar bir çok 
köyler işgal ettiler 

\tiııa, 30 (A. A.).: - B .B. C: 
Yunan re.'>mi tebliği topçu faa· 

liyetinin yavaşladığını bildirmek
tedir. 

Yunan hükfımetiniıı sözcüsü Hi. 
ma'ranm şimalinde stratejik ehem.. 
miyeti büyük bazı tepelerin Yu
nan krtaları tarafından 7,..ı,ptedildi

ğini bildirmiştir. 
Tepedelen ve Klisuraya giden 

yol üzerinde İtalyan kıta.larmm 
ricati devam etmektedir. Yunanlı. 
la.r mühim· köyler işgal etmişler, 

(De\anu 4 üncüde) 

Bulgar. Krah 
Dün başvekil Filofla 

görüştü 

Sof~a, 30 (.\, A.) -. B. H. C: 
Bulgar Kralı Boris diln bn.şve • 

illi profesör Filofu kabul etmiştir, 
Çarşamba günü başvekilin Bul· 

gar milletine yeni sene münasebe
tiyle bir mesaj neşredeceği ve 
bunda geçen sene zarfmda vukua 
gelen hadiseleri gözden geçirece. 
ği öğrenilmiştir. 

~lkliğln bir Jfad<"Sidlr. A~ nl rn 
manda. Almanyanm R-0man) ada ye. 
niden tah"idat yaptığı hal~da 
~ıkan ~a.yialarm da JfaYkan emni· 
yeti balmnmdan hir krnnet \'C 

eht'1mnlyeti oJmadrğmr gÖsterir. · 
Haldka.t suı'lor ki Amıwutlulda 

İtalyanın m~ğlfıblyeti dm·am edip 
dururken Alma.nya.nm Ballrn.nlar. 
da ona. ya.roon etmesi, blitiin Bal. 
kan memleketleriyle miif'adl'lryo 
1\fmıe..t. aynl zamand:ı. lnıti]tcre 
t.a.rafrndan SeJanlktfıı lıir c~phe a· 
çılmasm:ı. 'c R-0manyadakt petrol 
madenlerinin de ynkdmnsı için ta
ıırnıztar yııprlma.~ma kendi ellylE' 
'~ilo hazırlaması demektir. İn. 
~IJt.ereyf ancak Britanyn ada..ı;;mda 
mağliıb edebileceği 1'anaatinı1P. bu. 
lonan Alnınn:ra böyle bütün Bal· 
kanların kentli aleyhine bir harp 
rephl'ı.i haline ı::-elm~int> seb<-p ol· 
mak lst<'m<':l. Almanya tarafmtfan 
kat'i blr te'J'ik hareket) görmedik. 
çe do Bulga.rhıtanm bit.ar:ıfiıktan 
ayrılma.sı tahmin edJJcmez. 

MareşaJ 

Peten 
Fransız gençliğine 

Hitap etti 
Hal karanlıktır, fakat 
ati aydınlık olacaktır 
Vişi, 30 (.;LA.) - Havas a

jansı bildiriyor: 
~rınu; çl rn uu.aı.>ı.;n 

radyoda bir nutuk söyliyen Ma
reşal Peten demistir ki: 
"- Halde istirap <:ekir.iz, fa. 

kat istikbali düşününüz. Hn' 
karanlıktır, fakat mukadderat?· 
nıza layık olmay1 bilirseniz, ati 
aydınlık olac-.aktır. 

(Dernmt 4 lincfüle) 

Par is 
müzakereler. 

esrarını 

muhafaza 
.. edıyor 

Fransızlar bir kısım 
· teklifleri kabul 

ettiler mi? · 

Geneıal 
Veggand 

Bir tehdit ~alinde. 
elan F asta bulunuyor 
Lcmdra, ·29 · (A.A.) ~ Röytcr 

ajıınsının diplomatik muhabiri 
bildiriyor: 
Vişide vaziyet, çok karanlık 

olarak kalmı:ı kta berdevamdır. 
· (Denı.mı' ·l üncücle) 

Şimali Atıantlkte 

Bir korsan 
gem,sıne 

ateş açıldı 
Korsan kaçmağa 

muvaffak oldu, iaşe 
gemisi batırıldı ' 

Londra, 29 ( A.A.) - Bahri 
ye nezareti taraf mdan bugün 
ö$fleden sonra neşredilen teb
liğ: 

Noel n-ünü sabahı hüriik bir 
düşman harp gemisi ~imali At
lantikte sevreden kafilelerimiz· 
den birine -hüctun teşebbi.isünde 
bulıin.ınuştur. 

.S.orunma kanunu tadllitunn tatbik e 
.. alt kararnamaıer _ hazırlandı 

Ankara: 30 - Milli Korunma 
kan unundaki tadilatın mer;yet 
mevkiine girmesi dolaysile bu 
kanunun tatbikine müteallik e.· 
saslar birer karar şeklinde ha.. 
zırlanarak vekiller heyetine sev
kedilmeye başlanmıştır. 

Bu kararnameler Halk ve Mil. 
li müdafaa ihtiyaçları göz önür.· 
de tutularak, hazırlanmakta ve 
iktısacli bünyemiz dünya hadise. 

terinin inkışaf seyrine, yeni icab 
ve zaruretlere göre organize e
dilmektedir. 

Dahili piyasada ciddi ve .filli 
mürakabcsini başarabilmek icln 
esaslı ve geniş kadrolu bir tcşkL 
tat vüaude getir"Jm!'k' e b "tün 
mücadele sıstemind' bu fiat mü
rakabesine çok biiyük bir ehem ... 
miyet verilmektedir. 

Bir taraltan et ucuzlatılmak ıstenf r en 

ttayvan borsası mensup nrma 
ikramiye daQıiılıyor 

Canlı hayvanlardan alın an bu resim de peraken .. 
de et fiyatlarında müessir oluyor 

Hayvan borsası idare mec::lsi, clinceye kadar resmin ehemmiye 
bu sene istanbul mezbahasından ti artmaktadır. 
kasablık hayvan satışlarının bor- Hayva~ borsası idare mecfüa 
saya temin ettiği normalin fev. azalannın bir kısmı ayni z:uran· 
kindeki varidatın tahsil ve tenıi. da fiat mürakabe komisyo-:un. 
ninde büyük hisseleri bulu:ıma- da da azadır. Bir taraftan fi.:ıt 
sından dolı:ıyı borsa memurları_ mürakabe komisyonu:ld'.l et fi
na ikramiye tevziine karar ver. atlarının bahalılığına ka!"81 bir 
miştir. Bu ikramiyeler yılbaşı tedbir aranıp duruıken diger ta
münasebetile tevzi olunacaktır. raftan hayvan borsasının aynı 

Haber verildiğine göre bu se. mevzu üzerinden temin ettiği gp 
ne hayvan borsasının geliıi !)5 lir fazlasından dolavı memurla
biıı. lira.yı aşmıştır. Hayvan bor- rına ve borsa ile alakalı il~ret. 

.. .sasJ rPsnti rılı:ırnc c r.li. h--ıyvan. maaş ve huzur hakkı alenlara ik 
lardan binde dörde baliğ olan ramiye tt vziine karar verilmiş 
bir resim alınmaktadır. Canlı bulunmaktadır. 
hayvanlardan (ayakta) alınan Tevziine karar verilen !kra. 
bu resimler kesilmiş hayvanla. miyeler barem kanunun verdi?;i 
nn fiatmı. daha mlihim bir te. j imkanlar dahilinde tevzi oluna. 
sir yapmaktn perakendeciye gi- caktır. 

Bır kaç gün evvel Kur.ıkapıda 

BEK iYi VAR~LAY1P 
TABA ~ CAS 1 ~ 1 ALAN ADAr~ 

:6 n ıece 2e11gın bir adamı oymak 
tçlıı sllAtt attı ve yakalaollı 

Bırknç gece evvel, Samntya. bekçi· 
lerlndcn Dursun, mahallede gezerken 
meçbıil bir şahsın hücumunu uğramış, 
adam kendisini bıçakla yıı.ralayıp 

yere scrdlkten l!Onra taban~sını a 
lıp kaçmışf.ı. Ağır yaralanan bekçı 

Cerrabpuşa hastanesine kaldırılmış. 

·ye meçhul adamın taharrisine girişli 
mişti. 

Nihayet dün, gece, bu bad.lscnın 

dUgümu çözUlmUş ve bekçinin iaban 
casını gaspeden adam bir cinnyet ~ 
liyccekken ele geçirilmi§tlr. 

Bu. Şarkışlalı Mahmut oğlu AW 
tır. 

Kumkaprda Sovanağa mahalle~indc 

Uvey babasının yanında oturan Auı. 
i~sız ve parasız bir genç olduğundan 

kolayca zengin olmağı kurmu:ı ve yu
k.:ı.rda anlaLtığımız şekilde bekçinin 
tabancasını gaspeltikten sonra, Be 
yazıt cıvarında oturan zengin t:irt 
<ılnden tehdit ile para lstemıştlr. Zen 
gin şahıs kendisine eh~mmıyet v.rme 
ylnce, Atı! dtin geco telıdiclinl gene 
lekrarlallll§ ve adam aynı cevabı ve 
rınce de tabancasını ateşlemiştir. 

SılAh sesine polisler yetişmiş .,.e A 
trfı yakalamışlardır. ı<urşun boşa gjt 
Uğinden kendisinden para istenen ıı 

dama bir şey olmamışta. 
Atr! bugUn adliyeye verilece tir 

M. Kemc.ıı pasa Karncabevde -s 
d 

Suıar altında kalan saha
daki halk tahliye edildi 
Bursa. 29 (A.A.) - Kcmaı· 

paşa ve Karacıı.bn vdeki scylap 
~eçcn sC'ncki handini bulı. us ve 
•\aracabn,·de bu haddi <le asnır~
tır. Dün akşama k!!'iar vilayetr 
<relen mnlftmatn. ~öre uı. · · 
könriic:;ihırlen Kn 1"'1 ""ı-. ... ,,e kadar 
olan ı:ıoc::ie Ye iki taraf tam:ı 'C'l 

su altmdadır Karacabey ile 
P.".-c.a ar;ıcıın<la miinl'I knH'i t dur-

Kcrr.alpaşa ile tel<.'fon irtib_ i 

l<e!'ilnıiştir. Bu kaza merl~eziıı 
dfki vazivet ~e<'cn sen"ki mnn· 
zaravı almış bulunmakla bera
ber ı:cc:e!l r\aptakı acı tecrlı· 
be1erdcn istifade e<lilerek vila
,.rt~" rok esa.,lr tr>rlbirler aldı
rıJrn ıc; h,,ı,,,.,ouf;undan sin:::liye 
1-\ndar insan ve hı:ı· .. -~., zayiatı 
rılmndığı anla.$1lmak-t'\drr. suı.r 

m ise de telef o tel'.:l rr:::;:··Af..LI~naln.a.s.aııım--hiı:.1.tAA--z-.ııa.a.ı~---



Düşündüqüm Gibi 
,...a:maww•w1M11wwıı-

Atıne vu çocuk davası 
B tLl'i'ORUZ Ki, memleketimi 

zla bafhca dertlerinden biri 
-·'mel buteh._ yatatıdır. ıstan

W .ı...taaeaerlnde yl:'r bulabilmek 
lgla &1btleree beldlyen ııa.taııuunı· 
am Dyuı bakJkat.t»n pek çoktur. 

Ve duyuyoruz ki bastaneleriml· 
:11a dolum 1ervlüerl sancısı tut 
..... .... haJcle selen &nalan geriye 
clöodtl.nnemek için bıızao onları hiç 
de feu.i addf'dllmlşooek şerait için
.. ...,.dlrınala meelııur kalıyor. 
Lolnualan yPr yataklarında ,,.e ba 

san da lldıter üçer yatınyor. 
JılmnJeketln -yal clavalarmm 

beUJbılf.lıJarmclao olen çocuk ~ 
leeln1n haW için bu ı.a anneden 
llllthYarak ıııkı blr himaye altına 

Nmeam lüzum ve ehemmiyetini 
Mrkes blllr, nı bu ılıtunamuzda biz 
de bu meeelenln !Uzum ve ehemmi· 
yetlnJ mtlteaddlt defa.hır u·barüz et 
Urmete çalıştık. 

BaU vakti )'t'rlnde aile luuimları 
11111 bug11o bu lllfWde etrafında ta 
mamlle tenevvür etmlt bir nzJyet 
te olduklan aıılkArdır. Halbuki lk 
tıııadi prtları milıfkül olan bilı-IHIZ 

ve biçare llalk kadmlannın anne o 
lu!lan. çoouk yeÜftlrmelerl haki· 
ka*- 90k .... ın •fbalarta dolu o 
lu Mr maoenclır. Macl4i lmkAnsn 
)ip kanpo bilgisizlik ytizllnden 
ber ııeae kaç iman yavrusu ya he· 
ab llayata ık1er1DJ ~ ya 
lııat clalıa mini mini bir bebek iken 

f' llüp ptmekt.edlr. 

8oa ntllua •ymuz cwld nüfus • 
J1DUU nazaran eter lsteclltlmb 
)'Wuıeldilrt.e bir rakam ıöstenued.ly
dfyte .ebeblol Türk anaamm velOd 
elma)'111Dda detll, Türk yavruırunu 
yetlftlrmek IDMeleüıl M>nü:a mem· 
lekettıe maaleaef Dk plAnda bir da 
ft Olarak kabuJ etmem.it Olll.fUJD~
da aramalıyız. Devlet, çocuk yettı· 
Unneji kldld lııtr mlleaılele mev
UIU olarak ele •lawlıkç.a da bu itin 
balJedlJQIMIM W nl\lıJsuıııv.an la 

1ıenlJıifa 19VfJ'819 DtaelPMPla IJDk&a 
...... olmıyac:aktu. 

Çocuk meeeiElllDID bilini bl& ö
tedenbert çallf&D anoen1a yani. ge
be lfçl kaclmm blma7eelnde baata 
hanelerdeki dolum eervtalerlnln 
çofaltıl.-.ıncla, çalıpna mnw 

lerlnin doj'rudaa doğruyıı l~·lııde ve 
ya çok depo ve tmallthane bulunan 
gemilerde kreşlt•r ıaçılın&8ında, em· 

zlk devrini rt'l1flrmlf ve yedJ yaşın 
dan küçük çocukları gündıiz ba· 

rındırablltıoek çocuk yurtlarının ya· 
pılmwıında, fakir ~oeukların tene
kt"Clım ) ııpılmıı biçblr sıhhi 1>11 tı ha 

iz olmıyıuı l;ı.belertleu kurtaracak 
aınele mahaUf'll'tlııln inşasında \·rı 

baaıl çocuğun ııııne karnından bü 

yük bir lııııaı.ı olunı·aya kadar dlilmi 
bir blına,\e \e kontrol altında bu· 
lunmaııında buluruz. \:e hakikatte 
de böyle olduğu lçlıı ötoclenbert 
bunların tcıJkllatlaıulırıll'DB81 fikri· 
nl müdafaa et.mıı, yıwrWaruwzm 

bekunsrzlık ııeraıet, ve cıı.Jıalet eUn 
de na.bak yere zl~ an olmamaları I· 

çlo dalma tıütununıuzd& mücadele 
Ji apmıt bulWIU)'Ol'U:&. 

Joakat nıaaltıııcr bu hullWlta mem
lt.iı.ett.e bütlln bu lııtllklerlmb.ln 

ınecmuunuıı birden haUt•dlle<'f'ği ü 
midini heuü:ı kaı.aıuunadık. Hatta 
ııon zamana katlar bUhııı bunların 

be1111>aıtlılnnııın bile tnh:ıkkukıın· 

dan uzak bulunu) ordu!<. llıılbukl 

ııon günlerde gnzctelerde bizi bu 
bakımdan memnun edr.n hıt\'3dbıler 

'" k""tlaştrk: 
MalAmdur ki it kanunu rebe ltçl 

kadının blma)e ini dcrpl~ etml3tlr. 
faka& it kanunu uzun mllddettt'n· 
beri mevkU merlyete seçmiş oldu 
ıu halde bazırlanmıyan birçok nl· 
zamnamelerl içinde gebe işçi kadı 
nı himaye edici nizamname de bu 

lunuyordu. 8on zamanlarda üynk 
bir sevhıçle bu nlzaınnanıf'nlıı ha· 
zırlenma.kta. olduğunu ırazetelerde 

okuduk. Şimdi dll gene bir gazetede 
ve bastah.ı&nelerdekl dojum ııervts

lerlnln gcııl~Jetlloceği havadlıilııl 

gördnk, çok temenni ederiz ki pek 
yakm bir 7.amanda mııay;\·en adet 
te ~ elan lmalAthaııe 'e depo· 
tara da birer kret yapmak ,,-a:ı.ıre ve 
mecburiyeti tahmil l'dllecektlr. Ve 
okodUJumuz bavadlslerde birçok 1 
yl tuavvurlar ılbl l!iBck'ce tnsııın·ur 

olmaktan ~ıkArak baklld ve müıı 

beı neticelere 'anlacak ,.e bu su
retle anne ve çocuk davamızın iki 

mllhlm derdi kısmen de olsa tedavi 
eclllnılt olacaktır. 

Suat Derviş 

{arilai deniz romanı: 19 Yazan: Kadircan Kallı 

Fakat 11S11 aeneai baharmm 
yainıurlu bir ctınünd• bet Rodoe 
gemisi ldlçllk l:ı6r teknenin. ardın· 
da oldnklan halde ufukta görün-

diller; ldlçük tek:Dıe biru eonra o~ 
sa alat.nda trunola etti; &ym u
fukta kayboldu; ötekiler koyun 

ağzına eoCuJdular; demlrU olaıı 
gü-1 ve ceeıır kaliWıye at.et aç
tıl&ır; deniz ., ... b,.al* oldufu 
jçilı fa&la ~ Oruç 
~ gemiyi boplttı; foral&n da 

aldJ; yalan Upedea., o ita.dar -
fener n·nctığt teıtn-dn pa.rçaia-
n81'&1t eulara gömfildtlğUn.11 derin 
bir ac1 De eeyrettl Soma am.
daflenna dllocl1: 

- y alund& daha iyiltai yapa. 

_,_ 

Bu küçük kervan güney Ana.do
lunun aarp ve yalçın dağlarında, 

balta girmem.it ormanlarında, coş· 

kun derelerin köpUklendiği boğaz.. 

larda, .sisli yamaçlarda çetin bir 
yolculuğa bqla.dı; gtınlerce, haf
talarca at ve katır sırtında sarsıla· 
rak, çok zaman daracık yollardan 
gittiler; yorgun, bir kaçı hasta, 
eller yaralı ve ayaklar fJşrnl§ oldu
ğu halde Alqehir ovasma indiler; 

ancak ondan aoa.ra biraz kolaylık 
gördtller; Mani8aya ula§blar. 

Şehzade Korkud düşilncellydi; 

baoba§a kaldıklan zaman Oruç re
ise, yeniçeri ağaai.te mektupl.qtJ.. 
ğmr, yeııigertlert elde etmek ihti
mali bulunduğunu, hatti kendisi· 
nin bu makaatla İstanbula çafırıl
dılmı ~yledi. 

- Bu ~e ne deNin ! 
l'.8U YOLDAŞLA&... Dedi. 

Antalyaya bir' be lroaak kal- Onıç rei1 hiç ·bir cevap bulamı-

m.Jltı ki ~ tamıbiI hanoı yordu; teluıııdeye k&.r11 derin bir 
Onıt reiıllıe '* be; dlıUla 1*]ıb&- lriirmet ve 8eVl1 besliyordu; lAkin 
p. kaldı: bu hOrmet onun Oıurwııh tahtına 

- Oraya citmı11m iyi olv! metni oJmıyan '*Yoldan uı~ 
- Niçin! arm doğru bulacak kadar kör de-

- Yeni lancak beyi ft bdı, fildi. 
gelir gelmes tehzade Kortmdu ee- - Şema.dem, bu devlet lllzlere 
venlere eziyet etmeğe bqladı. ta- llyıkhr; Wdn devşirmelere gilve
tanbuldan gelen haberlere g6re nilmez. Bu işlere de hiç aklun er
Beyamıt Han kendi yerbıe ~ mez. Ben kuluna deniz hakkmda 
de Selimi geçJrecekmjş; bu takdir- eonılsa bilirim. 
de ~ Korkudun hayatı teh- Şelıade Koıirudwı padifalı ola· 
likeye gire!'; Cem Sultan gibi şö- mamaar için başlıca sebep çocuğu 

vai,-elere yıtbut Mısıra ka.çmwna- olmamasJydr; Onıç reJs o kadar 
ııı içlR fimdiden göz hapeinde imiş. açık olan bu hakikat Uzerinde hiç 
~ r9 devlet kuvvetinin her durmadı; kendieine bir gemi ve

e.- Uııııtiln o'hlugıaa :inandığı rilmesbıl istedi. 
ıll lııllrle ._ lıile devlete Şehzade Korlrud, Onıç reis 118te
b-. lııııiıtnmayı en büyük günah mese bile bunu teklif edecekti; 
•ill ' Phrdl. Buaun ilin An~ çUnkU her :Hıtimale k&l'§T, JUzumun· 
,..-~; ..ırMrl • yakm da Anadoludan kaçmak için bir 

'P t•• -- peil&lı -.ttJ; le- gemiye, böyle Wlta Ve Ce8Ur bir 

Y C :im 1 '15 11 Jer lııGylerine ,.. ~emkiıye muhtaçtt. Bu mebtala 

•~ t"•: ıwt,t ... .,,.a.m- 1 tımJr hd-· htr emir yuc:h : 
da .... - ...... '9bllb. (~ .,..) 

BUGDAY 
STOKLARI 
Siloların kadroları 

takviye ediliyor 

Bazı kaıallalvda 
binalarda 

lliraıanıyor 

Toprak mahsulleri ofisi, 15 
gün daha temdit olunm\lf ve bu 
suretle 35 gUne ibl!ğ edılmi§ o
lan buğday ve çavdarın toplan
masının bu müddet zarfında ik
mal olunacuğı muhakkak görül
mektedir. Ofis bUtUn memle
kette muazzam müb::ıyaat ya.p
mL'J bulunmaktadır. lşin en e
hemmiyetli kısmı, alman mah
sulü silo ve an.barlara ce'mıek 
teşkil etmektedir. Bunun için 
toprak mahsulleri ofisinin an· 
bar ve siloo.lrmı t '.viye etmek 
lüzumu da. hasıl olmuştur. Bil
hassa sila.ların m" · 'ne knıımla
n ıçm başmakinistlcr, maki
nistler ve santral mak;nistleı i 
alınması için bir imtlhan açıl
ması takarrür etmi~tir. 

İmtihan bir hafta. sonra, "'ele
cek pazartesi günil Ankaradn 
yapılacaktır. Avnca yüksek mü
hendis vwva elektro mihanik mü 
hendisi de almncaktrr. 

Toprak mahsulleri ofisi mu
bayaa olunan buğday ve çavdar 
mahsuliinü biran evvel emin yer
lere çekebilmek için bazı köy ve 
kasabalarda bulunan, anbar ve 
büyi.ik binalardan da istifade et
mektedir. Bunlar ara.'jtrrılmak
ta ve kiralanmaktadır. 

Kadın işçilerin 
hakları 

Doğum dolayısile ça ı
şamıyan işçi kadınlara 
yevmiye ve ücretleri 

verilecek 
İş kanunu tatbikatı etrafında 

hazırlanan yeni nizamname pro
jeleri bitmek U7.eredir. Bunlar
dan emzikli ve gebe kadın işçi
ler hakkmdaki nizamnameye 
göre, amele iş ba.qmaa ölecek 
oulrsa ailesi efradına, iş sahibi 
olmak için birçok imtiyazlar ve. 
rilecektir. Bundan başka, her 
ay birkaç gün ka.dm ameleye is
tirahat hakkı, gebe kadınlara 
çocukları dünyaya gelmeden bir 
ay evvel izin verilecektir. Bu gi
bi işçi kadınlar, gebelikleri es
nasında da daha hafif işlerde 
çahştınlacak, vaz'rhamllden bir 
ay sonra işe başlryacaklardır. 
Bu müddet zarfmda amele ka
dınların yevmiye, haftalı1c veya 
maaşlan tamamen kendisine ve
rilecektir. 

Resmi ve husust fabrika ve 
imalathanelerin ameleleri aynı 
haklar haiz olacaklardır. 

Yeni Sabah 
Hll.eeyin Cahlt Yaıom. bug1)nktl 

makaleırlnde mihver devleUerinlD va 
ziyeUerlnl t:ahlll etmektedir. 

Muharrir, ne mihverin ne tnrtıte
renJD hakUd vaziyetlerinin uzaktan 
blllnemiyeceğinl, çUnktt her iki tar&· 
fm da ne kadar aıkmb içinde bulun. 
sallar bwılan belU etmemeğe 

çallfS.C&klarmı, binaenaleyh dtln)'IUUD 

yalnız bazı allmeUere bakarak mana 
çıkarmaktan bafka bir py yapaımya· 

cağını kaydederek uzaktan göze çar· 
pan alAmetlerin mihver devletlerinin 
gayet sıkııık bir Taziyette bulunduğu 
kanaatini verdiğini, çllnkU bunlarm 
gerek kendi ahalllerine, gerek yaban
cı memlekeUer halkına ahval ve ,era 
itin lehlerinde olduğuna dair yalan 
yanlı§ teminat vermeğe !Uzum hisset 
tiklerini ili.ve ediyor. 

Hüseyin Cahil Yalçm, bu bakım 

dan Bükre§te çıkan ve Alman ta 
rattan Demir muhalıslarm organı 

bulunan Cuvantul ga.zetulnd• çıkan 

ve gazetenin Sofya muhabirinin yaz 
dığı anlaşılan bir makaleyi hUllaa 
etmekte ve cevap vermektedir. Bu 
makalede gazetenin Sotya muhabiri, 
gelecek hatta zartmda mUbJm bldlae· 
ler oıacatmı kaydederek Jı.. nııpaıun 

kat1 tekil 90l1 defa t.Mbtt edlldtttm, 
J'r&ıı.u.ıua Almu,ya u. ~ 

Artık hi, şiipM yolı 

Samatyada bir 
otomatik telef on 

merkezi kvrulacak 

YOLDAN OlbD ~ ............... _ _,,_ 
• olda.. Ba ••aeleıtn ~ 
yolculara liyık gördlikled I', 
luklarnt bUlst ,.effJnlb• ... 
blr de banlarm sık sık ~ 
malan clgan ~ 
bir de tnmva1 tlry9ldllpte ---·-· teıa kıldı. ş1mc11 blrlDI , 
blrinJ yakmak kah~ ..., 
zörnüze tnılpftJ' ~..:....ıe f"" 

ı Boğazdan Taksime kadar olan mmtakadaki te
lefonlar Şiıli ıantrahna bağlanacak ve böylece 
latanbul ve Beyoğlu aant rallarına yeni aboneler 

kayde :..ilebilecek 

Cumartesi akşamı~-,,,., 
dan eıkao bir tnmw1 li ~ 
berber dültkinma glrdlll ~ 
dur. Bu baberi werea eWf1I ~ 
lerlmlz bile: .. AD..,....~ 
aktamı dlyel,, ı.tl•iı ..... Malzeme mevcut oliai,jandan yeni 

teıııata bemen ba,ıaoabtlıcek 
diler. ... 

E,·et ... Camarteel _....... df• 
ıııadandır ve .......- .,... 

Telefon müdUrlü~. lstanbul
dıı. vücuda getirilmesi takarrür 
eMn yeni telefon şebeke inin 
tetkıkleıini yapmakta ve plan
la"mt hazırlemaktndır. 

Yeni telefon R.ebekesi esaslı 2 
koldan olacaktır. Birinci kol 
irin Samatyada. yeni bir otoma
l ;k merkezi ihdas olunacaktır. 
Yeşilköy, Bakırköy, Filorya, 
Yedikule. Samatya ve Edime
kapı ile Beyazıda kadar olan 
şehrin bu kısmı yeni santroh 
raptohmacaktrr. B4 suretle a
sıl ls~ul merkez otoma.tJı?i
ne bağlı olan şebeke hafiflemiş 
olacaıh icin bu kışımda veni a
bonE'l"'r almak imkanı ha.sıl ola
caktır. 
Boğazirinin Ruml'li sahili köv 

!eri Bebek, Arnavutköv, Orta-

Bir ' şsizler yurdu 
açılacak 

Eminönü halkevi iş 
bulma işlerinde tavassut 

edecek 
Eminönü Halkevi son günler

de çok yerinde bir karar ile lı
tanbulda bir banndınna yurdu 
açmıya. karar vermiştir. Bu yurt 
ta şimdilik 100, 150 kadar i.-iz 
ve -tri~!z banndınlabilecek
tir. Yurdun Nuruosmn.nivde 
belediye tarafmdan Eminönü 
Halkevine ~rkedilecek ve tamir 
edilecek bir bina.da kurulm a 1 

kararlaştırılmıştır. Bu yurtta 
da.ha zh·ade Anadolud...ı1 iş bul
mak i~in !1Chrimize Pelcn kim-
se r barmdırılacaktır. · 

Y l rt kurulduktan sonra Emi
nönü Halkevi, işçi arayanlarla 
iş anyanlar arasında bir muta
vassşt olmayı bile düştlnmekte
dir. Yurt, yalnız erkeklere mah
sus olacaktır. 

Murakabe komisyonu 
gıda maddeleri 

fiyatlarını bugün tetkik 
edecek 

Fiyat murakabe komisyonu, bugün 
öğleden aonra toplanarak pirinç, fa· 
aulye, w eadeyağa narh koymak için 

bB§lanan tetkiklere devam edecektir. 
Bu maddelere, narh koyma işinin bu· 
gün bJt:lrtlmeai muhtemel görülmek· 
tedir. Komiayonun, et fiyatıan tızerln 
de de c;abfaca.tı haber verilmektedir. 

Berllnde Petendea bafka hveç, hv* 
re, Yugoslavya ve Türkiye ıriyaııet & · 

damlarmm ziyareU beklendiğini, Bul· 
garlarm, kıa bir zaman lçlade Al· 
manyanm Yuııanlııtam tazyik ederek 
kendilerine Adalar denlzlııde bir matı. 
reç nreceğine emin bulunduklarmı, 
Berllnln tngilterenln pek yakmda tea
llm olacağını Umlt ettiliııl, Ttlrk ıa· 

.:etelerinin mihver ıiyaaetlnden mem· 
ııun olduklarmı yazdıklarını, Ttlrkiy~ 

ııin Rusya ve Almanya taralmdan 
yapılan tazyik neticesinde artık tn· 
r;lltere tıe olan doıtıuğundan VU&'eç 
ınek Uzere olduğunu, Bulgart.ataıı Yu
naııistandao istediği oeylerde W"IU' et· 
se dahi TUrkiyenlD katiyen ka111mı· 

yacağmı, Saraçotıunun Yunaıılatanıa 

ltalya araaında bir tav&a11ut için AU· 
naya gideceğini, Almanya ile Y\ll'O.
la Yya arasında da müzakereler cere· 
yan ettiğini lddi& eylemektedir. 

Hilaeytn Cahit Yalçm buna cevap 
vererek diyor kJ: 

"itte AJm&ıa ld...a altmda bulu 
oaa ~79 AlmM atitmu atı.-
ela bul11111111 ..... Wr mgg ht .... ,......... ............... , ...... 

kö~· ve Betiktaf ile Nişanta.şı, 
M:ıçka ve Taksime kadar olan 
tckfor.lar da Şişli santralına 
rar.tolunacaktır. Bu şekilde Bc
yo?lmıun diğer kısnnalrında 
B"yoğlu otomatiğine merbut 
şebekeye yeni aboneler alınabi
lecektir. 

Bütiin bu tesisat. İstanbul te
lefonunun elinde bug-ün mevcut 
malreme kullanılarak ve ba
zılan ticari miinasebatta bu
lunduğumuz m~mleket!erden ı::'C
tirtilerek yagılacaktrr. Bunun 
icin yeni tesisata yakında baş
lnn:ı.bilecektfr. Bundan sonra 
telefonda. bilha&Sa Beyoğlu şe
hekesi ve lstanbulla Beyoğlu ya
kası ara.srndakf milkA.lemelerdc 
,!!i>rülen aksaklıklar kamilen zail 
olacaktır. 

Hava korunması . . 
ıçın 

Yeni bir kanun layihası 
hazırlanıyor 

lanmız yoldan ~·--19 , 
Cuma.rteal göal lılr -;;.. ... 

berber dttkkln.ma ~,.... ~ 
ze Uunr haliyle: "JleG i' 8" 
:\'Oidan ~ıkmı! mıymtl" 

t ::-ınlştlr. "'" 
Bunda artık hie şüphe yo 

~ 

PaFIİ ReisitilıflP 
Şi~li halkevinde "'reli 

bir konferans •:.,_ fi 
Cumhuriyet Ha':1' ~ ~ 

tanbul idare heye!-1 . ~ 
Mimaroğlu dün Şifli -:;....u 
de "Bugünkü düııya v~ 
mevzulu bir konferaJlS ~ 
tir. Konferansta vali ~~..ti ıtJıl 
ye reisi Uıtfi Kırdar. P-' l,ııJllO' 
sublan, ev azalan bazU' .... ti 
muştur. b~ 
Reşad MimaroğlU; da ..,.~,. 

dilnya ahvali karşısıll~..ııl 
ve karanhk görlln~ • ...ı.fto ,.,-_ 
nünde hakiki bir 'l~ .. ~ 

Ankaradan bildirildiğine göre düşünmesi ve nelen ,,.!1~ t bugilnlerde yurdun her atrafın- vazife edinmem ıuını ~,7., d'üef'_ 
da yapılacak olan umumt hava zah etmiş, aon iki seııeı- ·-.....tt 
denemesinin mükemmeliyeti i - tiJdell .~ 
çin yeni bir kanun lAyihası ha- ahvalini hillisa et ~ .... 
zırlanmıştır. Llyiha, hava taar- sözlerine şöyle devaJJl e t ~•"" '"• 
razlarına. kal"JJI korunma kanu- " - )tte Türk bu ibl'O , 
nunun bazı maddeJerin.i tadiı.etr cerasını pek iyi bili~or ~6' .,
mektedir. Dllfbr. Biz Türkler, b~..fl.-~ 

Buna f!Öt'e, bUyftk şehirlerde- ceralanmızı daha iyi DuP-~. 
ki eığmaklann adedi arttınla- ı zifemizi tam idrak için ~ 
cak, şnyet ~ledive bütçesi klfl şi de bir daha gözden gW""_Mf'• 
gelmezse htikfü:neAtc~ Y'S:rdnn ya- lman ve azim, birlik \'e ~
p!lacaktı~'. Yenı layıha ıle milda- lik neler yapmaz· ~ 
faa komıs:vonlan, her on beş 1 ş f Urk uıUSU· ..ti 
gü""d0 bir toplanacaklardır. e ' yaşas~ ~ tkU sttJ'CY 

Di<Ter taraftan şehrimiTAe u- Parti reısinın nu 
mumi hava denemesi iç!n vilfı- surette alkışlanmıştır. 
yet aderberlik mildUrlüğU bir • al 
tı11imatname hazırlamaktadır. Yeni ne..:ıJ 
Bu talimatnamede denemede ça
h!'la.cak bütUn ekiplerin vazifele
ri hsrih edilmektedir. 

Denemeler için gündüz saat 
on. ge<'e de saat iki münasip gö
rülmüştür. Gece taamızunun 
tatbikat sa.ha.smm Sirkeci gan 
ile Tonhane civarlan olması muh 
temeldir. 

''Karbanmm, lnlrllum derlıdal 
Ha\'& Kuramuna tıebern ederken 
Türldyentn havalarda da lmvvetU 
olmMı gayesine emek vennlt oı.. 
cağmm uaatmaJDUL 

1·or. 
Biz )'QkarQ'a ıama. ettlllmla ...... 

lıerler &1'11111119 Tlltklı9)• al& elllllla
rı birer birer fıeblp edellm: 

1 - Alman;ya ... ,... ...... lir. 
mek veya .ar .ayul lılr ....... yap-
mak bere Berllne Tllrld7edea lalcblr 
ıwı- ptmlyecekUr. 

Ceza h.akiınİ > ._ 
Hikayeci <llha.n 'l'at'I'~ 

(Ceza hikimi) adlı~~ 
piyesi C. H. Partisin~, ~ 
leri sahneleri için kabUl. ~ 
ve güzel bir §ekilde ~ 
tır. Tavaiye ederis. _.,I 
. Açıl kilidilll ·~ ~ 

Son neslin en ~~) t"_ 
rinden (ErcUmend ~ 
ni şiirlerini bu isim al 
la.mış ve itinalı bir cilt 
netretmiftir. 
tavsiye ederis. 

1 - Tll1" p&et.elerblde mlla'ftrin 
.. ,.. ................ elllılldarma .... Vamt 
tr ;yazılar lntlfaı' etmmdftar. 

a - tnrutere u. .......,_.... 
va.zıeomek l'8D lıbl .. Bmıa ~ 
ııtmııtar ... Al.aaaya ~ ...... 

luklarma ... - ........ . 
' - Adalar ... lıJM ...... -

BulpıWıaam y..,......... ...,..... 
eerdfıdeoeil Weplel'e ftrld19 lllclııtr 

P.amaD 1Aka7d ~. 
5- YUDMls._ ftellıee..._ ldo· 

bir ........ yalım~. Tür
kiye W:r nldt, iter 7 "'1'19 Ym-. ._. ,.. ........ . ,_.....,..,.. .......... ...... ,. ......,........ 



Dili 

ispanyada soğuk 
dalgası 

Kar yüzü görmemiş 
§ehirlere kar yağdı 

Madrıt, '?9 (.1.A .) - İspan
ya üzerinde ~iddetli bir foğuk 
hüküm silrnıekte,dir. Barselpııa· 
da so§uktan iki kişi ölmüştür. 

Alicantede hic bir za.ryı~n sı
fırdan a.<jağı imr.iyen derP.<·.e sı
frrm altında 4 dii göstermek· 
tedir. Cürdonda da aynı dc>rcce 
kavdooilmiştir. 

SevildP. derece dwı ı.ııfırm nltm
da Uçü göstı>rmiştir. Kar yat;'11lnk
tadır. ~evillilt'rin «'O;-:ll ~imdiye ka. 
dar şPhirlcrinde kar yağdığını gör 
memiı:<lerdir. 

t'A s'f,.\. Mt'Tntş nilt 
K \SIR<it\. 

gal.Jııf, 29 ( A.A.) - Fas İİ· 
zerinden geçeıı ı~asıı ga 17 ki cıi· 
nin ölümüne scl>ebiyct vernı ıs
tir. 

Büyiik bir c;iftlik binasiy'\e 

lngHterenln 
glnllellk masrafı 

11750000 
ingil!z 
ı· t ~ırası. 

iki milyardan fazla 
Bütçe c.:çığını kapama!! 

için m illi tasan·uf a 
müracaat ediliyor 

Loııdra, 29 ( A.A.) - Yüzde 
üt fai 7 [j bir harp istikrazı aktc
dileceğine dair mc1liye nezr.ı eti 
tarafından yapılan i!Cuı, cfkiırı
umumiyece ç:ok mü~ait bir şekil
de karşılanmıştır. nr.lk, bu fai:t: 
haddinin. hüktimt'tin, ev'\ elden 
beri alışılmış ohlll y:.izoe beşe 

rın idaresinde bulunan 

~-· Fransız ajansının si
~a.rriri tarnfıdan ileri 

llnütalealar hayli şaya

ir. Bu mubarı ir di-

1 saplanıp kalmak gibi bir zihni
yetten kurtulduğuna del,ılet et
tiğini görerek memnl111iyet i:t.
har etmektedir. Bu, aynı zaman
da, hükilmrtin itibarına kı-.rı-;ı u
mumi itimadın, bir senedenoo-

verlilere ait bazı l'Vler ha~arı.ı 
tığTamıstı::-. Bazı yerlerde: kasır İ 
ga ıı.ğar!:ırı kökünden söl<:i.ip at· 
mıştır. Zeriyatın maruz kaldı -
ğı ?.arar mühimdir. 

ri !'On dercC'e artmıı:; olduğunu 
dsı g-östermt'ktcdir. 

Bu gece, bu hususta yapılan 
tefsirler, lıaıbin gittikçe artan 
ınasrailarmııı, milli tasarrufa 
yeni bir müracaatı icarettirdi
ğini tebarüz ct1iıım ktedir. 

· vaziyet hiç de böyle 
· .\lmanlar Fransaya bir 

.... ~~Pacaklan zaırui.n bu
~e temin edeceği 
'b~Utlaka hesap cdecek-
~km refahından bab

la.man da bunu kendi

~~ kütlelerinin dostlu
~ "lllln etmek hususunda 
~affakıyet temin e-............. ,__ 

andalan ,·asılasiylc 

8Uretiyle yapmakta-

ıneydan muharebesi 
da .t\lma.n krtalan 1400 
~ip etmişlerdir. :\1üte
ll eclilir edilmez, aynı 
~ıtaıan bu köprüleri yc-
~l>tnışlardır. Alman oto
<>Uarnun meşhur müte

h.. 'l'Odt'un teşkilatı ~alış
~laınıştır. 

._. ... ~ .... _ e.ı-ce köprü, Fransızla
!an için münakalatm ye
. ~lıni ve köylerin ia.şesi
Qı llıaksadiyle yapılmı

ns, Polay, Nantes, Yu
. , ve CJıalous köprü
ır edilen ıbaşlıca köprü-
l?ı<la bulunmaktadır. Al-

• 8ltf lngiltereye yapıla
rı bir hareket maksa

lutufkarlıkta bulunu-

1arın karşılıksız bir cö
hareketi yapmakta ol

inanmamak için bir

~ ler vardır. Fransanm 
ltnenıiş kısmında bulu
ilyaya çıkarılan bir 

- --<O---

Vangınlar ve 
inhlaklar 

Romanya petrol 
mıtaka!!~da 

llndelik bAdlseıer 
ol da 

l.onılra, 2!J (.\ . \ .) - Mill'ltnkil 
Fransız ajansının bir habf'rine gd· 
re Romanya pPtrol mmtnkasıncin 

hemen her gün yan~mlar, infi!:ık
lar ve marııandiz tr<'nlerinin yol
dan cıkmac:ile ne:icelenen bozgun
culuk hareketleri vuku bulrnakta
drr. Petrol mnıtakasrnda bulunı>n 
komfinistlcrlc Yahudilı'•r sliriilmüı; 
lerse de boz~rııluk vak:ılıırı de
\'Blll <'L"llektedir. 

Tanca meselesi 
mtlzakerelerı 

Ma dritte devam ediyor 
Ala<lrit, 29 (A.A.) - lngiliz 

büyük elçh;i :5ir ::lamucl Hoaro 
ile İspanya hariciye nazm Su
ner arasında Tancadaki Yaziyet 
hakkında cc'reyan eden mü?..a
kcreleriıı ıneİnnwııyct \'Crıcı 
bir tarzda ilerlediği uumedil
mektedir. 

Bununla beraber halledilmesi 
icap eden bir çok noktalar 
vardır. 

l\Iadrittc bulunan Tanca baş 
konsolosu Gascoign° bu mesele 
hakkında Hora lazım gelen i
zahatı vermi~tir. 

Şirketiha:rriye 
tarifesini değiştirdi 

Şirketi Hayriye, yaz san tinin 
tatbiki ve ışıkların maskeleme 
tedbirinin kaldırılması dola \'ısı
le Boğazici yolcuları ta1 nfıı;dan 
ileri süriilen istek '"" ihtivacları 
nazarı dikkate alarık t·ıl":fcde 
büyük tadıliıt ~:a prrı:ı:ıtrr Bu ta
dilat yılb.ışından hbaren tatbik 
olunacaktır. 

Gönül acılarımı ı,:ıkıırmak istiy<ı · 

l'l!m galiba .. Yoksa içimde gtı.zel, 

iyi ve yumusnk nckadar sevimli 
hisler 'arsa lıeı>sini israf ettim de> 
artık zu!Umden başka kullanaeak 
silahım kalmadı mı nc-dir? !.. Onu 
mutlaka acrruıcak bir halJc gör
mok istiyorum. Evet onu acmacak 
bir halde görünce yüreğimin son-

Vapurdan çıkatılır c:ı- su~ şefkati.le onun gü..:el b:ışını 
derhal işgal altındaki göğsümde ovunduracağım. 

ı._ ~unu ve ıağlebi ihti- Fakat öyle hfı.kinı bir ~itfa .,.ö-
tikle Almanya yolunu rfineceğim ki ona, h<:>r zaman kC'n
~anlann Fransız hal- dislni bırakıp kaçmak kudretine 

dUgun~.. e ın· anmak b' ı- sahip olduğumu anlasın.. Anlasm 
0lur. 

\re itimada şayan bir 

lhL bildirilen karakteriB
~~. Almanlann iş bir
tle anladıklarını açıkça 

·r. 
konserve fabrikatör
edilmemiş Fransız 

da teneke mevcut 

SEKRETER 
(Denmı 4 üncüde) 

ve şımarmasın. 
.... Cumartesi - Bu gün curnar-

tesi yani beni beklediği ve benim 
gitmediğim perşembeden sonrn 

ve ta..ı iki cehennemi gün geçti, 
beu bitkin. harap bir haldeyim. 
Perşembe günü randevuyu atlat 

tıktan bir iki saat sonra acele ace
le giyinerek f sto.nbula geçtim . .Ma.t 
sadım ona kendimi göstermeden, 
onu görnıekti. Bu bana tatlı aynı 

Daily Telgraf gazet~i. bRş
maknlt'Sİnde, yüzd~ beş fah zilı
niyetinin. geçen h·u\-,; b~y\ıudP 
yere çok pahalıya !1J, 1 t t. ":1'11 

hatırlatmakta \'C s<i.ı le devnm 
etmektedir: 

"Son üç pyJık devıe e:snasın
da, milli masraflarm güulük va
satisi 1 l.750.000 ste ·ı;ne baliğ 
olmuçtur. Du, ~encde 4 milyar 
2:>0 milron stcı !inlik bir yekun 
tutar. Bu hesaba göre mali 
serınnin me ·arif yekfınu 4 milyar 
750 milyon sterlini bulacaktır 
ki, bu rakam temmuzda yaılılan 
bütçe tahminlerinc1cn 400 mil
yon sterlin fazladır. 

Bu muazzam masraflara mu
kabil. umum \aridat, ~l~hl ;b
timal 1 milyar 400 milyon stf'r
lini tecavüz etrni~·ecektir. Bu 
hı>:aapça en a:;ağı 2 milya.,. H50 
milyon sterlinlik bir açık l:ıtrşı
sında bulunuyoruz dcmekt ·r. 

Milli tasarruf bu açığı kapat
malıdır. Hiç şüphe etmiyoruz 
kı, halk, vazifesini, tayvat'!'ı 'Je
rim'zin, askerlerimizin ve bruı-
1 iyelilcrimizin clü•;m m J,ar ısın
da her giin gösterdikleri kahra
manlığa muadil bir lrnhramon
lılda yapacaktır." 

• Bcyı'Ut, :.!il Ar.ıa tH \il ) Y 
nl Fransız Surıyc ve Ltib•ı.ın yUI sr 
lcoınuıcrl f; neral Dentz bumya gel 

nıiR \'C \ ·• te ınc ba Jan.:ştıı. 

• Loııılrn, 2!! tA.A.) Bcrllndcn 
gd n tı ;ol • r.uzar n Almn•na ha· 

riciyc 11 7.arı.;ti namın ı soz stiylcnıe~t 
salfthlycttar ol n bir znt Alr.ıar.,ı; nın 

Polonya Ulbllyctinl Ilga ctti.;.nl bU<l.r 
miştır. 

• Londra, 2lı (A.A.) Röyt ı ~i 

mali H•1dl'zyu hükOmcti gl'ncrııl ~ı,~ 

ta){saJıa 2000 ıstcrlın ı:-onct~rmişUr 

Bıı pam Yunnnlstanın Jtalyııyn lmr 
şı yaptığı mucndclcyc bir yardım ol 
mak Uzcı e göııdcrilmiştlr. 

l 
zamanda üzücü bir heyecan veri
) ordu .. O b~ni görmeden ben onu 
görr.erktirn. Kim bilir ne kndar 
mahzun ve mustarip biı hali vard·. 
Üyle ya sevenh'r, bekliyenlcr, 
şüpheye düşenler mutlaka sararıp 
solarlar .. Aşk hem insanın içinde 
cennet behçcsi gibi ciçekler acar, 
hem de gençlik çkPklerini sol
durur ... 

Köprüye çrkınca saate baktım. 

onwı sokağa çıkacağı vakıt )aklnR 
ım.tı. Onunla hep bu saatlerde so
kuklnrda buluı;muştuk. Bu. bozul
maz bir itiyat haline gl'lmişti. E 
ğ r hala beni beklh orsa onu l ula
mıyacaktım.. Sevinect>.lc miydim? 

Alman isti la 
limanları 

İngilizler tarafından 
gene şiddetle 
bombalandı 

J.ondra, 29 ( . .\.. A.) - Hava n~-

1 

zo.retinin tebliği: 
Bu gece fena havaya rağmen, 

İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
bombardıman tayyareleri, Rotter. 

1 dam ve Anversteki petrol depola_ 
nna. ve Boulognc, Chcrbourg ve 
Lorient isti!~ limanlarına hücum 
etmi.slerdir. Lorient'de büyük bir 
yangm görülmilştür. Tayyareleri
mizden ilcisi kayıptır. 

1(. • 1(. 

J.ondra, 29 (A. A.) - Salii.hi
) cttnr bir menbadan öğrenildiğine 
göre, Lorient'tcki Alman denizat 
tı üssU dün gece lngiliz tayyarele. 
rinin hücumuna uğraml§ ve bu 
tayyarelerin başlıca hedeflerini 
teşkil etmiştir. 

İngiliz hava kuvvetleri Fra.nsı:>. 
ve Hollanda sahillerinde de sair 
hedefleri bombsrdnnaıı etmişler • 
<lir. 

Bulgaristan 
mihvere resmen 

iltihak etmiyor 
Yapılan teklifi hariciye 

encümeni reddetti 
~"/ya, 29 ( A.A.) - Taymis 

mtıhabiri bildiriyor: 
Bulgarist:ınm mihver dev-

letlerine iltihak etme~ hak
kında sa bık baş\'ekil Çan kof 
tarafından } apılan te!t!ifi me· 
busan hariciye encümeni red
detmiştir. 

Encümen. memleketin kat'i 
surette bitaraf kalması hakkın
da biilün tlarlamento namına 
ayrıca bir tc-mcnni izhar eyle· 
mi8tir. 

Alman tayyarele
r iain lngiltereye 

blcamıarı 
Loııılra, 29 (A. \.) - İngiliz 

ha\ a ve dahili rrnıuyct nezaretle
rinin tcbligi: 

Dun, hava karardıktan az sonra 
düsıruın bomb:ıı-dıman ta~ Y"r>lerı 
lngiltcrrnin cenubu ~arbi • nlrle. 
rinden biıiıH• kısa. fı:ı.k ıt ınddc tli 
bir hilcum yn.prnı Ir·rr.ıı· . ~tuhtelif 

y .. ngınlar çıkmıs. h zı hasar \'U. 

kun gelmi-tir. Ya.ıı~nlrır siırntle 
söndiiıillmilstilr. Za;iat çok azdır. 

1\l ma:=-;L,\IU.X ('}~!\" \ZJ<; 
~z ,.;ft\~ll\11 

Loııdra, 2!ı ( \ . \.) - Dıin 
~.hne stcrde. hı:wa akınlarına 
kw b·Ln g den 72 ~inin cenaze 
mernsimı ~ aprlmışur. Cenaze ala-
1•mm gediği sokaldarda yüzlcrcl' 
aile. ındi.-ıimi.s perdeler arkasmda, 
Alman bomb:ırd mnnlannın kur -
b:rnlnrına hüı metl"rini izhar et • 
mL<;lerdir. 

---<O--

l\1acaristana gidecek 
heyet 

Hareketini telfr eden :'\1acaris· 
tann cide"Pk Türk ticaret ' -
yeti gelecek cumartesi günii şeh
rimizden hareket edecektir. 

Beni hala bekliyor di) e sevinecek 
miydim'.' .. Relki. Fnkat onu göI'<'
mPzscm? Oh şimdiden derin bir 
üzünlü hissediyordum .. Onu görı>
mezsC'm belki azaplı bir şüpheye 

clügebilirdim .. 

Fakat böyle bir supbcıye dilşmc
ğe Hızum kalmadı. Ben köprilye çı
kınca saat ya1'laşmıştı. 

Derhal bir taksi~ e bindım. onu 
uzaktan haberi olmadan gözetliye
cekt;m .. 

Tam düsündü";i.ım plfmı tatbik et 
tim ... Şoföre ağır ağır r;itmr<ıinf ve 
8i'-'lı. nf'den tiinele s:ı.pıp Şh=ıli~· 

doğnı ç itme ini l"nb"h ettim. 
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izdivaç Meseleleri 
•••••••• ••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

Hek ime göre ideal 
izdivaç ve şartları 

D (•) 
Yazan: Dr. BASii! ADASAL ................. ....,..,... .............. . 

H~r evlilik vakası karşısında çok 
defa hekimlerin halletmekle mü
kellef oldukları şeyler basit değil
dir. Yalnız bekaret gışasmm tayini 
yalnız frengiyi istihdaf eden kM· 

da Vas.sermann teamüli1nün aran
ması veyııtdiğer zührevi hastalık
larını tetkiki kafi olmaz: çünkU 
izdivaç, bazı haşin moralistıerin 

sandıklan gibi basit uzvi bir vetire 
bire, hayvani mahiyette ciruıi bir 
muamele olmaktan ziyade ruhi • 
içtimai bir hadisedir. 

Fakat wnumiyetle evlilik nam
zetleri karşısında alemşumCıl ve 
riyazi mahiyette bir düsturumuz 
yoktur. Her vaka muvacehesinde 
başka şartlarla karşılaşabiliriz; ya.. 
ni her vaka ferdi olarak mütalea 
edilmemelidir. Esasen tıp nazarın
da hastalık da böyledir; karşımtz
da muayyen bir hastalıktan ziya
de, ayni ha.stalığı taşıyan muhtelif 
mizaç ve karakterde hastalar var
dır. 

Göz kamaştrrıcı idari ve ilmt in
kılabnruzm UstUnden seneler geı;

tilı:çc, cinsi meseleleri salıihiyct ile 
hal ve fasledecek olan (Seksüel 
enstitü) !ere de sahip olacağımız 

tabüdir: ve bilhassa ııüfus tezayü
dü ve ımğlam çocuk mcselelP.rinin 
milli bir dam frşkil ettiği yurdu
muzda böylE' bir enstitüvü de çok 
yakm bir istikbalde görmf>k tf>men

nimi7.dir. 
Ya~, be<lPi'; sıhhat, fiziki uygun 

luk, müt kal.il maddi ve ruhi an
laşma (c kilerın kufu\' dediklel'i), 
ÇO<'uk ynpmıı kabiliyeti, mümkün 
oldıığu ni!;bf'tte csa..<;lt ruhi tahlil 
Si''J nı ıayeneler neticesinde veri
lecek olan bir raporun kıymPti var 
drr; ve kehanet dereces.ınde bir ha 
kikat olmamakla bPrııber, böyle 
bh i:ı:divn ~m arıza.sız gt>çmesl kuv
\•etll' muhtemeldir. 

İzdivaç yaşı hakkında öne silril
len miltalealar muhteliftir; bunda 
tabıatilc memkketin, ırkın ı;e ik
lim to.havvüllcnnin tesiri asikar 
dır. 'irmlnci asır ccmi\'eUnin yeni 
iktısadi art.Jıırma, tahsilin uzun 
sürnlPsinc, ho.rp zaruretlerine gö
re erken evlenmeler azalm~trr. 

Almnııyada erkek 29, kadın 25, ba 
zı : erlerde ise 20-25 yaşlarında ev 
lenirlm-. Bizde bilhassa köyli1 deli
kruılıları ('(1k çabuk evlenir; bunda 
cinsi ilcalnr ve zaruretlerden zl

yadP., yine iktısadi amiller ve köy 
an'"ncleri, karııı!ıklı aile bağlılık

ları u:nildir. Asker ocah'lna gelen 
bir Ç<'k gt'11çlcrln iki iiç çocuk sa
hibi do.hi olduklarını görilyoruz. 
Anadoluda öksüz kızlar ve dclik:uı 
lılar çoktur; sC'lıit çocuklarıdır; bi
naenale~·h füi aile boşluğunu er-

i ken izdivaç ile doldururlar. Fakat 
ctevlctin tayin etmiş olduğu yaş 

duttm .. Şoför de ben.'.m birisıni ta
kip etiğimi anlıyordu .. Buna rag 
men kı:ılbımin çarpıntısını duyacak 
zannPdiyordum .. işte oluk oluk a
ka.ı insan seli içinde onun hava.ı:ı 

onun ısığı, onun benliği dalga dal
ga rsmeğe hıışlad•. Sh·ah, kumral 
c:an bnı;lar arasında onun rins Vl' 

parıltısı icrnrline mahsus madeni 
ba.,ını göremiyordum. O her kesten 
ayrılan varlığile gizli köı;emdc kal 
bime doluyor .. 

Oh o'lu s:-virorum .. Mutlaka se
\•iyorum .. Güzel ve mfistesna en
nıım•na gef'P.nleri:ı baı;,larını çeviı c 
rek yinr> magnır ve emin bir yü-

hadleri tahtındaki izdivaçlann mah 

rurları ve irsi ilibetleri de düşii
nUlmelidir; bilhassa kan-koca ara.
smdaki aykırı yaş farkı çok mah
zurludur; çünkü hem doğacak olan 
çocuklardn bedeni ve ruhi naldse
ler olur, hem de çocuğun n~vıi
ıtüma veya tahsil yaşında ebevey
ninden biri yaşı icabı olarak ölür; 
hundan ba';!ka b:.. izdivacı yapan 
uzuvlardan birinin ruban tatmin 
ıxlilcmcnıc.si yüzünden baş göste
ren Nevroz gibi sinir gevşeklikle
rinin, gf>çimsizliklerln ve hatta ta.
lillarm da rolü nazarı itibara alın
malıdır. Kan birliği, yani kardeı 

r.ocukları gibi yakın akrabanın bir 
aile teşkil etme teşebbüsleri de hot 

görillemez. Gerçe zamanla tabii bir 
temizliğe ve seçmeye mazhar ol
muş ve marazi irsiyetten kurtuı.. 

muş olan bazı ailelerde bir tehlike 
:roktur ve hatta bu birleşmelerden 
1~ürbüz çocukların çıktığı görillınek 

tedir. 
Fakat umumı:·etlcı sık sik kız a

lıp veren akraba aileler ıtrasmda 
dejenere dediğimiz mütereddi ço.. 
cuklo.nn 90k olduğu muhaklrnktlr. 
Yahudi ırkının familynl ve irsi haı 

tahklar hususunda sampiyon oluşu 
bundan ileri gelmektedir. Bizde 
de bazı köylerde bir bcktasi sım gi 
bi, dıııanya sır vermeden yalnrz 
yakın aikı çocukları beyninde carl 
olan izdivaçlar. yok değildir; fa!tat 
kan grupları baknnmdan Türk mil 
letinin bünyesi mü.kemel olduğun
dan nahoş arualarmı görmüyoruz. 
Buna rağmen irsi frenginin rol oy
nadığı bazı köylerde de nlsbeten 
geri yapılı, zeka bakmımdan iBkI 
şat' etmemiş olan çocukların çok 
olduğunu her gfinkü srhbi muaye
nelcrimizde müşahede ediyoruz. 
Tarcan kaza.sının ismini unuttu
ğum bir köyünde hemen bUtün de
likanlılarm cüce denecek kadar çe
limsiz, onun yanı başında i.se baş

ka bir köy gençlerinin de atlet ya,.. 
pılı olduklarını gördüm. Bunu ıklim 
den, ha\•a 5ertlarından, sudcn ve
ya s:tma gibi hastalıklardan ziya.. 
de yakm izdivaç ile nesle intikal 
eden irsi frenginin cUmlci asabiye
deki fena tesirlerine atfetmek ll.
znndır. 

Almanyada (ırkı ıslah) ~·olunda 

yapılmış olan İcraattan roT.JSI ÇOk 

haşin ve anti demokratik olmakla 
beraber, bir çoğunun da modern ta 
babct ve hıfzıssıhha muta'larma 
istinat ettiğinde şüphe yoktur, Bu 
noktaları ba.cıka bir yazımızda izah 
etmcğe çalışacağız. 

R. Adas:ıJ 

(•) Birinci )azı 28 blrlnclklnun 
llHO rnmınteııl günkü ııayımn.da 

çıkmıştır. l'ı:iln<"ia ~azı da çar')llm· 
ba giankü ııayımızda çıka("aktır. 

dığı halde etrafını araştıran gizli 

hareketleri sezer gibi oluyordum .. 
Her hnlde beni nrayor. İçimde taş 
kın bir gurur kabarıyor. Bu ne bü
yük zevk!.. Bu öyle ölçüsüz bir 
.zevk ki onun eşsiz güzelliğini avuç 
!arımın içindt.. tuttuğum gün duy
muş olduğum zevkten bile derin ve 
sonsuz. Bu bir öç müdür'.' Bir gurur 
\'C intikam duygusunun kabaran se 
vinci mi? Bı>ni ynpa\'alnız bırakıp 

uzaklara giden v~ ileriyi aramayan 
öbüriinün vurduğu hain gönlil acı

sını bundan mı çıkarıyordum!. Bil
•niyorum, bilmiyorutn .. 

Üç gün köye dönmeden Maçka
.ta bir akrabamın evinde misafir 
kaldım. Ve bu Uç gün ona kendimi 
~östermeden bu sefer kaldırmıla
rm üzeıinde kayan bir tak.sinin 
'çinde onun arkasından sürüklen
d'm. 

Bu sab'lh aynama dikkatlfee ba.. 
kınca bu üç gfin içinde ne kadar 
yıpranmıa olduğumu anladım. 

Arabayı bir f)asaj!!m~Ö:!!ll!!Ü!!ııd9;eLldl!Ju!!r:..- _Jiı;.jj.ıı,l.e..,geclı:~....li::i.rJıı.!.ıır:ıa.Jıa.k:mı:a-..-~------"'-"~-----~---
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lhtıkarla Bir randevu evi 
m ·· cadele için meydana çıkarıldı 
Bursada halkla İ§birliği 

yapıldı 

Buno.a vilAyeti flat murakabe 
komisyonu son toplantısında ih. 
tikarla mü..;adele için miihim bir 
karar vermiştir. Bu karar ·· .ti· 
karla mUcadele i§inde vatandaş.. 
lann yardımım istemek §eklin · 
de tezahür etmiştir. FirL ı:."::a

kabe komisyonu, vali Refik Ku· 
raltanın imzasını tn§ıya.n fiU be. 
-yannamcyi neşretmiştir: 

" 1.htikfrr hareketlerine mani 
olmak üzere tedbirler almakta 
bulunan vilô.yetimizin fiat mu· 
rakabc komisyonu, son toplantı. 
sında, mtiraknbenin daha g ~iş 
ve daha emııiyt;tle yapılabilme.. 
si için Bursa halkı ile işbirliği 
yapmağa karar vermiştir. 

Her vntandaş rastiadığı ihtı· 
ki' r hareketlerinden vilayet em
niyet veya rnmtaka iktısad mti. 
dilriyetini hab ~. :.r ederse .ıem 
kendi mcııfnatini ve hem de 
memleketine hizmet etmiş JJur. 

Sayın Bursa halkııım bu mü. 
him vazif .. yı doğruluk ve büyük 
bir hass::ısiyetle başarack~~a. 
kanaatim v rdır.'' 

Her akşam 
(Haf} tarafı t nclde) 

km elinden alıyorl11r \"C posta pa. 
keU hali"de Alma.n)ııya y0Uu3·or
b.r. Ilcnür. Alman lstilfısma uğra· 
manuş olan l\lacarl tan '\'e Yngo. 
slın'} a lbl memleketlerhı asd a.. 
hali51nin ~;yccck huSU5und& ueka· 
dar ıl mtı ccktiklori isUtııya uğ

ramış yerlerdcld balkın felikctlnl 
bize ~ gUz.cl if eder. 

Fak t Almanlar bazı yerlerde 
:ızı 7'Amn:ılar hakikaten bJr yar. 

hında bulunma~ olsalar bile buna 
' 'mecbur" durlar, Çilnkü oralanru 
tenıU isUliılan altına almı&lardır. 

1u hnlln beslemek onların vazife. 
ri eilmleslndendlr. tstıı altında· 

:I b:ılka yardım etmeh lngUtere
ıin borca olmadığı gibi bıı.§kıı ta. 
aft:ın y:ırdım edilmesine müsaade 

tmemclr de bir \"llr.lfesfdir. Çün1.ll 
\iman ı~·!:ıtl altmdııld anı:r.Jye gL 
rec it en ur I• bir 3cy Alınan)·oıım 
ytfüUn l hafifletir. ' Fıı.'tat Bcrlin 
bunu ımld lnı;lltere bitaraf, harp 
:ıhnMlne 07.ak bir memleltete ya· 

ın'nt''.llt f ir varc1nna mfinl olayor

mm; "i' 1 tclahlcl eclcrek bir luyn. 
n~t r?J'Or ve bizi aldıı.tınağa ca.· 
lısıyor. 

Hü eyin Cahlt YALÇI:'i 

Aıansıarın O .ili 
' 

ız- maa 
re ı 

(B la.rafı S UncUde) 
olmadığından kutu yapmak için 
muhtaç oldukları tenekeyi ken· 
dilerinde bu madde mevcut bu
lunan Almnnlartlan istemışler

dir. Bu lıiç şlipheslz, mUstevli
ye cömertliğini gösternıek için 
verilmiş güzel bir fırsattı. Al
manlnr 1500 ton teneke gönder
meyi kabul etmişler, fakat bu
na mu';abil Fransız fabrikatör· 
lerinin, kendilerine 3000 ton kon 
serve göndermelerini istemişler
dir. Fakat Almaların talebi sa
dece bundan ibaret kalmamı§, 

bu 3000 tomın hesabında kutu
ların muhteviyatının hesaba ka· 
trlmnmasmı ileri sUrmUşler<lir. 

Yani Almanlar öyle bir pazarlık 
tel:lif etmişlerdir ki konservele
rin bedeli ile bunları ihzarı için 
yapılacak emek hesaba katıl

mak ızıu 1500 ton tenekeye mu
kabil 3000 ton teneke ve ayrıca 
bunların ihtiva edeceği konser
ve} i istemişlerdir. 

Fransız fabrikatörleri stok-
lardan göndermek şartiyle bu 

Ahl1k §Ubtısi memurları, dUn gece 
uzun zanıandnnberl rwıdcvuucluk )& 

pan ve Oııktldl\rda TahtaınlnlU'e so 
Ka.ğı 2 numarada oturan Kör Hakltne 
nın evini tıııann§lar, iki kadınla bir 
erkeği mUnıı.aebc~lz vaziyetlerde y&

kalaml§lardır. 
Sabıkalı bir rande\•ucu olan kör 

Hnklme, adliyeye verllml§, ev mUhUr 
ıenerek kadınllır munycneyc sevkedll 
mlşlerdJr. 

Paşaliınanında bir 
aan<ial devrildi 

Pnşallma:ıında bir deniz nr.a · 
sı olmuııı bir sandal devrilmiş, ilç ... 
kişi denize dökUlmü , etrııltıın 
yetişen kayıkçılar tarafınJnn 
kurtarılmışlardır. 

Kuzguncukta. oturan Todl)ri i · 
le Hüsameddin evvelki gi.\n sa. 
at be§ buçukta t~tanbuldan Ah 
medin kayığına binerek Kuzgu ı
cuğa gitmeJc üzere yola çıkmış 
\ardır. 

Sandal Pa5alimanı önUnc gel· 
diği zaman, havanın muhalcfe. 
tinden dolayı su dolmuş, batt."..1§ 
tır. Oç kişi kayıkçılar tarafından 
yetişilerek kurtanlmıştardır. 

Mare al Paten 
(Ba' tarafı 1 n<'ide) 

Ağabeylerinzin bir çoğunun 
içinde bUvUdilf!U fena hava on
ları zevkin çiçekli volları ara
sından tarihim'zin en bthrUk fe· 
l!ketlne götürmU.stür. ~nç YJ.
§ınızdan itibaren atıl~ğınız çe· 
tin yolda kolay elde edılen ::evk
lere yeniden mUşkiUatın temin 
ettiği heyecanlnrı tercih etmeyi 
öğreneceksiniz." 

Mareşal bundan sonra genç
lere vecizele$tirilmi§ §U na.sihat
ları vermi~tir: 

''-Bir m~lck intihap edece
ğiniz zaman azami kazanç as~a
rl gayret hevesinden karı:u~ız .. 

İmar için elzem o1pn .ıey ınfı· 
ratçılığrn ortadan kalkmasıdır. 

Milli inkıUi.o ~ençler ic;;in ve 
gen"ler ta.rafmdan va.,ılnıahdIT. 
İmar faalivetfrıe "'e,.,rllffn na· 

sıt vardım edebilecei!ini izah e
den ma'NM'Rl d m'ııtir ki. 

"Esas itibariyle içini" 1e Hd 
heyecan vıt""tmalısmız. Haki
kat ve hulOs." 

Mare .. al sözlerini şu suretle 
b'tinnirtir: 
''- Mrıre!!;"lln -,,.,.,..lrk t i'"iD 

V""~'~ .,.ibi !'!: .. dt>, v .. ,n a!'kt 
ile Frn"ll içln kerırli"f'r! fooa 
et""~vi ö.-;..,.,....n,,nı•.,ırı:,,. '' 

Ya an arbl 
(8a5 tarafı 1 nciile) 

düşmandan bUyük miktarda esir 
ve harp mnlr.emesl almtı;hrdır. 1.. 
talyruıtarm multabll hUcumlan pül! 
kU'r• 1ınuetnr. 

C e bovıınca muharebelerin 
§fd i azalm•ştır. 

Soğuk e!ındi esk1sl kadar şicl • 
detli değildir. RUzgfır daha az 
kuvv tlldlr. Kar fırtınaları nadlr
!Cf;mi~tır. 

a harbi 
(Da tarafı 1 nrlı1e) 

fn,.,lliz hava kuV\·efleı ·re men
sup tnvynrt>ler, To rıık Uzf>rine 
bir hiit'tım vamrıı~lardır. Tob· 
nıJ-'da van<'l'ınlar rıl{arı1 mı~. fa
kat hn!'!arm bııtUn ı?enlJ::li.:Yi i 
miİ""'hade etrnnk mümkün olma
mıc:br. 

A vrt ta vvare1,.rfmf?:, t.anrnızf 
kesif Jı"reı·,..+ı.,,...;nı t'!evam ett'r
mı .. t,..rdir. Rn hıı .. ı. ,,,..,,.rden bi
rirıAP. avrt hfmıı,.~;"Ae sevre
nen hUvUk bir dUsman bombar· 
otm~n srnıbuna raatı~l"'Yl ı::hr. 
Vukua e"ıen m111'11re~<="'i~ Mr 
Swoia - 79 \'P hir l<'ırı.t - 4? rlii-

5Ü:rıilmüı; ve bir Fiı:ıt - 42 de 
nııılıtc.nıel ol:ı .. ı>tr h:ı hrirı erl'IMlş
tir. o:.;er di'\rt fınvola - 7rl hı:ı
cıara uı'{rııt'lf"\M1w. Bunlarm lis. 
!erine di'ne• ldik!Pri :rannt>hın
rn""....," l<tndll'. 

&:ıtuım, dü<mıP.n tııraf'•ncl~n 
bombard•man cdilmi~tir. fakat 
hacııır ne· azdır. 

VEFAT 
ah ver'şe razı olmak mecburi- tnönU ıısesı mUdUrll Mehmet Emin 
yetind kalmışlardır. Çünkü bu, Ünver dün gece Haydarpaşa numune 

Almı.nlnrrn en büyük endişesi, hastanesinde nezfi dlmağlden anı ola 
fabrikahı.rrnı atmaktan iba- rak vefat etmiştir. Cenazesi yarm 1'~ 

Ya§ 1 leyin nilmune hastnnesinden kaldırı 
ret bulunuyordu." ıarak ailesi makbereslne dc!ncdllecek 

SEKRETER u~~ .... =ısmmm..-. .. ıamı ... 

(llaş tarafı 1 ncidc) 
"- Almanya harbi kazanırsa 

B'rlc!lik .Amcrlka bllyilk bir t ehli· 
lı:e ka111ıunda bulunacaktır. Bilyilk 
Britanya yenildiği tnltdlrde bütün 
dünya için çok feci bir devre ba-s
Jıyacaktır. 

Mlhver devletleri, Birlc-iil< A. 
merika da dahil, btitUn dünyayı 
kendi kontrollan allııll! almak is. 
tlyorlar. İng ltcr mıı.ğlüb olursa 
mihver devletlerinin elinde bizı:ı 
kal'§ı nBkerl \'6 bahri bUytık kuv
vetler bulunacaktır.,, 

Cumhurrelsl lnfira~ılan şiddet
le tenkit etmiş v~ onlardan bahse 
derek §Öyle denı~Ur: 
''- İnfüatçıtar ı.ılz• tehdit ed0 n 

tehlikeyi, her nkcı.nm yat.ağa girtp 
başlarme. ~·organl.ınıt çek:ııcklc 
izale edemlycCl'klerdir.,, 

Ruzvclt devam elml.şUr: 
"- MUtcarrız dvlotlerln boyun. 

dunığu altmn girmiş memleke tle· 
rln misali nvni ıısulUıı hizo de 
tatbik edlİcciğlnl göstermek için 
kı\fidlr. MUtcarrız devletler hare -
ketlerlnl mazurg 8stermek l<'ln 
hiçbir den g6rteremozler. 

Nazileri~ anll.'..'imak için ancn.k 
bir tek çare \'al'dır: Onlara te>.Unı 
olmak 1 Jtalvanlar bile nazı taz) ı. 
kinden kend lı>rini kıııtnram ıyaeak 
tardır.,. 

Ruzvelt bnğırarnlf ccrııiı;tir ıd: 
''- Fa.kat Almanyn harbi kaza. 

namryacaktır.,, 
Ve ilave etmiştir: 
"- Bunu almış olduğum malu· 

mata istinaden ı:ıöy!Uyorum.,, 
''Blrleı;ik Amerika demokrasıle -

rin slliıh fabrikası olınalıdn-.,, 
Cumhurrel& nutkunu §öyle hl. 

Umıiştir: 
"- MlhvEır devletlerinin Uı... 

bakkilm emellerı ortadan kalkma· 
dıkça A.m.erlliıı sulhten bahsede
mez!,, 

l\VTKUN RADYOLJJt 
TARAFINDAN VERlLM:1Ş 

BİR HfJI..ASASI 
Va~ingtcm, SO - Reistcum· 

hur Ruzvelt, heyecan ve merak· 
la beklenen nutkunu dUn gece 
radyoda in.t etmiştir. Ruzvelt 
e7..cl\mte demiştir ki: 
"- Ah1•'\nya, harbi kazanır-

sa. kıı acağımız tehlike 
muazzaı acaktır. Büyük Bri-
tanya harbi ko.ybcder"'...e bütiln 
dünya için en feci bir deviroaş
lıyacaktır. Mihver devletleri, A
merikadan başka biltün dlinya
vı kontrolleri altına alarak as
keri ve .ahıi kuvvetlerinden is
tifade edeceklerdir. Samimt su· 
rette beyan ederim ki, vaziyet 
ciddidir, fakat yataklarımıza. 
uzanarak b:ı.şımızı yorgan i!e 
örtmekle tehlikeyi o.Uata.ma
yız." 

Milteakıb•.,1 Ruzvelt. Nazizmi 
ı:ılddct!e tenkıt ederek demi§tir 
ki: 

,._ tnsan bomha ile muza.ke-
re edemez. Milletler, ancak ta· 
mamen boyun e~erlette onlıırla 
uvuca l-.jJir'er. 1talvnn milleti, 
nazizme ~eriki cUrllm olmıya 
icbsr edUmi<-tir. Dü.qlindUkleri, 
veni :-i;-.,m, diinvanm P.tı cqld ve 
en müsteı'J't rcjimMfr Bu rejim
de ne hUrriyet ve ne de din var
dır. 

MUtecavlz de\·letlerln bo\run
duru'!u altına ~iren milletlerin 
misali bize de aynı usullerin 
tatbik ciilocet'tini göstermiye ka· 
ficlir. Miltf'..cavi~ devletlerin yap
tıkları lıareketler f<;ln hiç bir 
ma:r.erctl~ri volttur. 

Amerika 3imdiye krıuar lnrril· 
t"'reve rmıa~run marldt vardım· 
hı.rda bulnnmuştur. İstikbalde 
daha bi\ ·ük yardımlarda bulu· 
naı-akttr. 

Amerikanm bu vardımı, bif.a
ra.flı~ı bozmıracaktır. Na<ııl 

Ticarethane ve 
müesseseler 

Asker ailesine yardım 
mükellefiyetini 

!enellk oıara 
ö eyecelller 

Muhtaç asker al!elerlne yapılacak 

yardım me.ks::ı.dlle vali ve belediye 
rel.si LOtn Kırdm-, oehr1m1zin bUtUn 
mUessesat, ticaret ve sanayi e\·lerl l· 
le bankalara blrer mekt'Jp gli:ıdor

mişUr. 

Valinin mckı,ubundaıı kahraman 
erlerin ailelerine ~apılacak yardımın 
o Ucarcthanc içln senelik olarak veril 
mest mUna.:ııp görülen miktar zikro 
lunarak yakında müracaat edecek o 
lan tahsildara bu miktarm ıeve eeve 
verileceğinden emin olduğu ka)'dolun 
makta ve tahsili emval kanununun 
tatbikine IU:ı:ıım knlmıyncağı muhak· 
kak görUldUgtı de UAve oluonınk~ 

dır. 

100 liradan fazla geliri olanlardan 
aıınacnk olan o.eker ailelerine yardım 
parRl!ıı matı§ snhıp1er1ndcn ıı.ylık ola
rak alınnmsına mukabll ashabı ıser 

v'tı tle Ucıırct anhlplertnden senelik 
olarak alınması taltarrllr etml~ ve 
hunla.mı talin rl hnkkında tetkikat 
y~p ıa.nık mllnMlp görWcn miktarlar 
kendilerine blldJr~lml§Ur. A!ker aile· 
ıerlne yardrm için aznmt kanulnn mtk 
tar eenede ~00 liradır. Bu mtktar da 
en btll tik ticarethane ve ısanayi mUC!! . 
ıcselerlncc verllecckUr. 

Bar sahibinin 
kar ısı 

Bira kadehini kocasına 
atarken ba§kasını 

yaraladı 
Cumartesi gecesi, Beyoğlunda 

Florya barında bir hô.d.se olmuş 
ve buranın sahibi Tayf ur Yılmaz 
ile kansı İclal bir m eseled ... n do 
layı kavğaya tutuşmu~lardır. 

Sarhoş olan İclal hırsını yene· 
memiş, ve eline geçirdi~rf bir ba
lon kadehi Tayf urun başına fır. 
latmı§Ur. Ancak kndeh, Tayfura 
isabet etnieınlş, Taksimde otu· 
ran Sabri oğlu Sami Dinanıamı 
başına geLTJştir. Sabrinin nlm 
yarılmış, Beyoğlu hastahanesıııe: 
yntırılmıştır. 

İclhl yakalanmıştır. 

Sey'ap 
<Bıı.:ı tarafı 1 nctde) 

sini istila etmiş bıılunm:ıktndır. 
Su basan yerlerin halkı drıha ev
vel tahliye olunmuştur. l{emal
pa.şanm ortasındaki beton köp
rüyU de tamamen sular kapla· 
mıştır. Ulu!bad l{öprusUnün ü.st 
kısmındaki koruluklar bile sula
ra gömlilmü§tlir. Vilfıyet jan
darma alay komut:ıniyle nafia 
mlidürU I<em.3lpa~ada bulun· 
maktadır. Balıkesir valilif..rinin 
vilayetimize gönderdiği bir tel
grafta Değirmencik ve Kille de· 
re1erin1n de taşmakta olduğu bil
dirilmektejir. 

KIZILA YIN YARDIMI 
Kemalpaşa Ye Kar:ı.ca1 ~y sey

lap mmtakalan halkınm acil ih
tiyaçlnnna. sarfe.dilmek üzere 
l{ızılay umumi merkezi tar~fın
dan vilılvet "mrlne 2000 lira 
g-öndcrilmiştir. 

Vilavct ~u paranın 1200 lira
sını Kemalpaşaya ve 800 lirası· 
m da ~raca.beye göndermiş· 
tir. 

İsveç .,.., diğer komşu milletler • 
Alma..,yava her gün mUhimmat halyada benzın 
vesaire gönderdikleri halde hl· kıtlığını tesirleri 
tnraflıklnrı bozuJmuy?r. . tng;l- Roma, so (A. A.) - Stefanl: 
tcreve yardım etrr.emız, bır hıs- H 1 b --ı- ·a.kınaktn olan ba 
· t ı · l - ·1 'teri mil a en '·~· ) -sıva Mese!esı ( e~ı • as. • - Iıkçr kayı.khı.rınm motörlcrlnin ga· 

te.hnıısıslanmızm ta~siye e~tiıt- zojenle çal tırılınası hahslndc, kor 
!eri .bı.ts:retkfı.rnnc bıı· asken ~ı- ı porasyon n~.Gareti, gazojen terti -
yase.tır. . b t.r Jrovnca1t bahkçr ka.yığı sn!ılp. 

Hiç bir diktatör vrya diktatör . !erini masrafın yarrsı tutarında. 
lü~ kombinezon, bizi bu yardım. 1 primi~ m\.ikfl.fatlandırmr.ğı karar. 
d:ın menedcmiyec~k tir.Mühim. laştırmı~tır. 
ma imnllne, sanki kendimiz hırb 
de imişiz gibt n~l .sUı at ve a· 1 --- , 
zimle devam ctmelıyız. Amerika. yemlzin to.m bir muvaffR. dyetle 
demokrasilerin büylik bir ınli· ı' neticelenc~c~lnden ~minim. Boz· 
himmat fabrikası o'malıdır. gunculuk ıçın hiç hır sebeb yok-

Hüm) ..:.l ve emniyetleri için 
1 

tur. Eminim ki, mihver devLtlcri 
harbeden A\Tupa milletleri biz· bu harbi kazanamayacaklardır. 
den silah ve milhimmat ist'yor- Bu sözüm, en son ve en mevsuk 
Ja.r. Onlara ist e-diklerini siiratle istihbarata dayanıyor.'' 
ve vaktinde gönderrn~Iiyiz ki, Ruzve1t, nutkunu şu sü~lcdc 
bız ve cocuklanmız onların çek bitirnıi§tir; 
tikleri ı~tııap ve ncılnrı ç:ıkmeyc~ " - Mihver devletleri dtinya-
!im. ya tahakkxm emeıı~rinden vaz 

Reisicumhur sıfntilc slzd0 n bu geçmedikçe, Amerika sulstı,ın 
gayreti istiyorum . .MUşterek ga. 1 b~sedcıncz.'' 

- -- - ----~--~--.~- ---- - - -· -

Paris m 2a ereıerı 
(Ba' tarafı 1 nddc) 

Fakat Amerikan kaynakların
dan verilen ııansasyonel haber· 
lerin telmih ettiği gibi bir buh· 
rana varmışa benzememektedir. 

Fransız nazırlan hala müza
kerededirler. Amiral Dc.rlan ve 
De Brlnon, Paris ile Vişi arasm· 
da mel{ik dokumaktadırlar. Bu 
da sarih surette gösteriyor ki, 
Almanyanm mümessili A:~etz 
ile görUşı:neler devam etmekte
dir Ye Alman talepleri , her ne 
ise, bir kalenıde reddedilmemis
tir. Bu hususlarda gerek Alm ... n 
gerek Fransız re!mf makıımlan 
aynı derecede kat'i sükutu mu
hafaza etmektedf ... ler. 

Fakat lıer halde, Almanların 
bir ültimatom verdıkl ri. Tou· 
londa.n ve Akdenizdeki diğer 
Fransız ilslerindP..n istif!lde hak· 
kı istedikleri. Fransız filoeunun 
,·erilmesini talep ettikleri, Lava
lin yeniden vazifesine getirilme
sini şart koydu.klan hakltmcla.
ki haber lerin teyit edilmemiş 
bulunduğu müşahede olunabilir. 
Diğer taraftan Mareş:ı.l Pete

nin muhammen Alman talenle
rine "Havır" cevabı vcrdii;ri, 
Fransız filosunun kısmen daha 
nimdiden Toulon'u terkettiği ve 
Mareşal Peten ile diğer hüku
met azasmı §İm.ali Afrika.ya. gö
türmek Uzere tayyareler haZil' 
bulundurulduğu hakkındaki ha
berler b;ıkkmda da sarih teyit
ler mevcut değildir. 

Nisbi bir emnivetle yalnız şu 
cihetler mtişahnd:, edilebilir Jd, 
Vi"Ji ile Almanlar arasındı mii· 
zakerc inkitaı yoktur. mUz.'l.ke
reler bilhassa Amiral Darlan va
sıta.sivle devam etmektedir ve 
Flandin, Alman taraftarı tema
yüllerine rağ-men h!'nUz sahne
ye çr~amıştır. 

Vazivette mevcut d"t;.or sarih 
bir unsur da General Veygandm 
hB.la basit bir ziyaret icin gitti· 
~ Fransız F~mda. bulunması
dır. 

Önlimilzdeki birkaç gün için
de ve bilhassa eğer bu akşam 
Vişide Mareşal Petenin riyase
tinde toplanacak nazırlar heyeti 
içtimamdan sonra bir tebliı? neş
rc<lilirse, vaziyet her halde sa
rnhnt kesbcdecektlr. 
AMİRAL DARLAN V1Ş1'DE 

Londra, 29 ( A.A.) - Vişi rad
yosunun verdi~ mal(lmata naza. 
ran ı\miral Darlan dün akşam V.i. 
şiye avdet etmiştir. 

KABL"4'E 'roPLAi\"TISI 
Vişi, ~9 ( A.A.) - Havas: 
lCabine diln nkşam 17,30 da 

toplanmıştır. Bu içtimada bir 
çok projeler tetkik olunmuş 
''e bu husustaki tetkikatm ge· 
lecek içtim3larda da devam 
etmesi takarrür ettirilmiştir. 

Kabine bugün öğleden sonrıı 
tekrar tl)nlan? caktır. 

VIŞl'Nl ~ TEBI.JG! 
Vi§i. f9 ( A.A.) - Havas bil

diriyor: 
Sa!ô.hiyet.t:ı.r mahfiller, Fran

sız • Alman münasebetleri halt· 
1 krndaJ.ci entern::ı .. yonal haberle· 

ri manevrn olarak telakki et
mektedir: Amiral Darlnnm no
el arife inclc işgal altmdaki a
raziye reyahati, Almanya ile 
Fram~a arar.;rnda'd fikir teati-
1 .. rl cerı:'!vesi dahilinde cere· 
yan etmi3tir. 

Yah&ncı haberlenn hil~fma 
olara < B. Brinon hala Pnrlste 
bulunm:ıkt:ıd1r. Bazılarının S'lll 

:;as,,•onel kararlar b.Jdf>diği cu
martesi nazırlar içtimaı. nor
mal ~urette cerewın e•miştir. 

üniversited.e 
Talebe teşkilatı için 

bir toplantı yapılıyor 
Oniverııltc talebe le§kililtmı kurup 

talebelik tuıynunı zevkli ve derlltop 
lu 1-ılr hale ı;ctlrnıck için Unlverattcde 
bugün vı:.ll d?ktor Ultfl Krrdar, parU 
\1llyet başlumı Reşat Mlmnroğlu ve 
rektör Cemil Bllsclln l§tlrakJ ile bir 
heyet tophı.nncakt.ır. 

Tesblt edilen ihtlyaçla.r arasında.· 

bllllassa bir talebe kJUbü tcalsl OO§ta 
gelmektedir. Kurulacak to.lebe l;lUbU 
\a81ta81le her yUkt:ek t11h!1l senet, 
derıı me~gullyeUerlnln haricinde ~ti· 
fadell vu cğlcııooll valdUer geçtrebl 
lecckllr. Talebe klUbUndc gatranç, 
dama, bU!U'do, radyo, mecınU:L, ve ga 
zctclcr buluna@ktır. 

Avrupa hatbnda yük 
nakliyatı 

Ay başından it:lbarcn, A''r•.:ıa 
hattı yük nakliyatında, devlet de 
mirvollannm ana şebekesinde 
tatbik olunan biltUn tenzilatlı ta 
rifele~in tatbikine ba§la~cak· 
ır. 

Dun bir dalgı~ 
motörU battı 
ı ıçıar kartal 

DUıı, Çanakkalede, bit~ 
r1l. birdenbire dalgalar 
na.yarak batllll§tır. 8 

Taceddin Alı;aryasına alt tlJ 
dalgıç motörll, tam tecb~ rıc" 
kale önlerinde demirli durUıııo~ 
denbire dalgalar kabaflllll• ~ 
dat iBteml§, imdat gellDceY'ç 
kaynamıştır. ?ı.Iotörde dJllfl 16 

1 

ıc.rı, halaUar vcsıılr ıevazı: 
ıar vnrdr. Kaza neUC"~ eı" 
zayiat kaydedllmcml§, ~ 
ile levazım kayboımu~ttır• ,,p.t 
olursa motöriln ytll:dUıiUJ!I 
§llacakttr. 

ıki kardeş 1 biribirine gır~ 
l kisi de yaralllııı 

Yc§Utulumbada otur~ rsd?. 
Oökdcnlz. dün ı:;eee ~t ~ 
de, Beyo.zıtta oturan ve ,ı~ 
olan k~l Arltln e\11Il0 
pısı önünde b.'lğır& çagır& . A 
otmeğe ba§laml§tır. fJrıv: 

Arif de luzmı§, soıuır J' 
lkt kardeş boğaz 1:>0ğ~ 
bıı.§lamıı;lardır. d~,.,~A 
İbrahim Gökdenlz. ıııl ~ ~ 

Bundan, yanında. tıt§l~e~ 
ıı kutuyu kaıwrmııı ~ ııııc " . .&' 
ııa \'urmn§, diğeri de e yıı.rtt"'. 
bir tahta ile onun ba§U11 f''I' 

Her iki yara!J ko.rde§ 
tedavi altına aıınau;ııa.rctır• 

rı B~4tı 
(Baş t.tu"Bf1 ı d 

Kafileden bir vaP~~ Jl 
vaki olmuş, vap~r ıı. ıı•~e 
uğramıştır. Kaf ıle"'El tJlle~t 
milerinin refakat ~ dıı 
duğunun f8:rkı_mı. va . 4 
sliratle çekılmıştfr. tıerit'.1~.ıp 

Refakat kuV\•e . tş.l'' s 
hal dU§Illan gemisirUre0ctl 
dcrek uzak bir n1esııllll~ 
a.çmağa muvaffak ~yet 1ıl 
Durmadan değ!'lcn ı~ ıı 
liyeti birdenbire a~ ..rıı' 

il . • • yri "9.ı· m erımtzın se . 
dilsmtistür. . . . t~lll ~ 

Diisman gemısınitl etli 
sma. bir obüs isabet UI'· /.~ 
patladığı görUlJnU.Şt tird1 • 

mız ateşin husule ge t" 1 

samı ehemmivetini lftıf· 
mek mümkün ola~!l~ııdtll 

Refrı kat ıı:emilel'!.şıur· 
vikte beş kiEıi ölII1: .. 5:ı~1 harp geınisi hafif Jll f 
ramr'i,Sa. da donanınall öle~ 
metind" kalacalttlı'· 1Jef 
V"'·•n akrabalarına. bil t 
mistir. eıııJSI ~ 

J)lişmcın korsan ~ tıl\il 
riivet şartları a1tırı~~()111tt 
dilirkcn 8204 t0nl tcııl 
den Alman vanuru r~ b!f 
fa ıcat mürettebatı "'~ 11 btl 
rette ateşe verdi~in e ıs. 
pur hnrn l'!emilerinıiı 
d"n b.,tmlmr~tır. 0ı9tl J3ır1en vanunın:ın :rııı t 
m;sinin ia•esint t ,.Ait· 
muhtem"'l ,,.··riilT"n ~ı;fi 

AUIANLABt\ ...,,, 
Bel'iln, 29 (A. J\,) 

resmi t"...bliği: _...ı 
Deniz Ustu kuvvetleJ·~t1'ıı 

bir mııhnfoza sltmda ~e 
s11yreden bir geınl k~fll;u~ 
tıun nıuva!fp~ryGtli b t peıı 
pıid•ğmı bildirmektedir·~i (O 

tU kuvvetleri, topçu atbit ~ 
pille 6.000 tonilatoluk #-tı,r 
bat:rmağa ve diğer iki un'r 
di surette hasara uğra~
vaff a.k olmu~lar ve dnll' 
k sa bir muharc-~ede, ııfı.1t'1 
cüztitamlarla birl ktl! ~ 1<111'ıf. 
dafaa eden birbıcl sntıt~ıe 

1
, 

kanıı ağır toplan va! tııJ-~ 
addlt tam i5a:bet kayde ıılıJ;f!l"' 
Bunun Uzeriııe dil~nrı ~e 
yi kesmiqtir. Bizim kU\~ ( 
hleblr b -ı~ olmamı.':t.ı:.;;,~~ 

IlAHER - fnJ?i.Uz t t>U , 
fi!~e hae:ıra. uğra.d·~ f\.Jc!' 
İngiliz harp gemi.si '~Uf· S 
bin tonluk bir ltruvnı50 sO 
31,5 ntlldir. 8 tane 2 0 ı ıt1' 
mP.trelik nf,ır, 6 ta:nfl 11' ~ıtıı::f fi 
toplarla mUcelıh~ulr. Allil)J1 
vetll tayyare defi sil 
tane tayyar€Si vardır. lfe 
J 000 kiloluk b~ô..e 1 

vincten bir rtı0 
• düştü ~ 

Dün 6 tonluk Açıl rno .ffl!ll t 
ktC ır 1'-c 

vapunıruı. yük verıııe __ .,f'll){ ııt 
kapakln.rından biri l<oı--- · J.1t 
U~erlne dU§mU,tUr. :KaP .. ı';.etıe 
vinçteki 1000 kiloluk bıl " ,. "' 

cıırr 
rlln üzerine dU,m0'1• ~1pC 
annlan par.Çalaml§tır. 

yoktur. 



...,, :'1•.: .: 'f.:ıı.. 
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"KuJtukların içinde oturuyorlardı,, 

.. : 
• W.. ....._. ...... ftrlr .., ... d elaYOI' da ayak· 

la ~r ft clsel 1ılr mamn .... ebillyOP, 
DIJlmhlw lAmes oı.,... ~ .. ... • ....... ıl1ıl 

,.. ............. ela: 

"l!>y '*" Mı:M• arta blaa Dha Mld." 

Dünyanın en m91hur maymun mukallidi 
Sm Fransi*°<la Ronald iernm. ba§lmnıştır. Aldığı ders, ataca tır. 

tla bir hayvan mOttbblsi, maymun manmak: f'llmni de ayaklan gibi 

ların ldetJerinf ve ahlAktamu tet. sühuletle ve ~e kullanmak. 
kit etmek maksadile, bir maymun pire aYJ)dairıak Pbi ~ir. tein 
..,.._ tam iki ay lll8)'!llUD1art pribi, bir iki ıünlilk mileterek 
bir arada yıpmqtır. hayattan aonra. ba dmleri ver. 

IJk sQnler, maymunlarda bir nvje, maymunlann bizzat talip 
flrtcante, bir çekingenlik hasıl ol. ot~. Şfkagohı hayvan m01'h. 
..... da. mOrebbinin mütemadi bisi, maymunlann nasıl bQyük bir 
"-tt.e kaffte oturmlsl bu ~ sabırla ders verdiklerini anlata an.. 
llaUli Jmll JaVll i.ıe etml§- lata bitiremiyor. 
tir. Maymunlardan den alan bu a. 

Rona1d. maymmılara itimad tel. dam, tfmdi, dünyanm en mükem. 
~ etmlf ft on1ardan ders almaia mel mAYIDUn mukallididir. 

Jı aclamlarma 
Bilh- illeri fula olan 1111111 rma utılt blT lftheya şu yanlur 

- busaal yerlerde, duvarlara, yazmış : 
41\raktimfs da.rdrr • manama plen 1 - Hava hakmdaki fikrinize 
ta.ta ibareli levhalar asmak Adet iftirak ediyorum. 
ainıupr. 2 - Sihhatim iyidir. 

Vaktin mkid okhılumı bilen. 8 - Gaıeteleri okudum. 
"'1n buk1utı bu usul P ta,daJı 4 - Pek fazla meşgulüm. 
alınakla beraber, Amerlka1ı bir it' Amerikalı, bu suali mukaddere 
ldammm tatbik ertili Fkfl, • tuıa cevap şeldh)deki lemaeile, kendi. 
~ oJmekla heılber • sile gör(lşneie gelenlerin mana.su 
daha kestirmedir. ve Iftıunmıı mukaddemelerinin ö. 

Bu sat. callll'll adumm dwL ntımı atmış olmaktadır. 

Seulli 

DOnkO lik macları 
Galatasaray Beşiktaşa 5 - O 
gibi büyük bir 1arkla yenildi 

Yet a Beyooıuspora : 1 -o , 

a 

istanbul-spor Altuntuoa : 1 • o, 
Süleymaniy9de Topkapa 2~0 galip --bir t1lrlil \ ·w J\ rlar. Ve bu çen hafta Beyoğlusponı yene 

devrenin ;u üncü d kikaamda SUleymaniye ile Topkıı:pı arıt 
Lik maçlarına dün Kadıköy ve ta~ golünü de attı. Siyah - Beyaz biraz da P.tt;ykoz kalecisinin mıda idi. 

Seref stadlannda devam edildi. Mkimfyetf devam ediyor. Dakika r-.:ı. ' . ~ bir gol kar.andılar. Ovun hakem HUeilnü.ntln 
Havanm soğuk olmaama raAmen 21. Yine Galatasaray aleyhine <>- Devrenin bunclı11ı sonraki kıs darelinde oynandı. 
mühim maçlarm yapdacalı Kadı- lan bir kornerde hakla kafa ile Be- mı goJsUz geçti ve müsabaka da Sülevmaniyeliler ilk arıJ r
köy stadına üç bine yakın bir me.. şı'ktqm OçOncQ golünil, 26 mo bu !lekilde 2 _ l Bevkorun ga- dan itibaren Topkapı eahaqma 
raklı topl•DIJUfb. dakikada Şakir phsl bir gayretle libiyeti ile neticelendi. yerleştiler. İlk on dakika bi t 

Dünkü müsabakalarm en bu. dördüncQ, ve de\'re tonlannd.a da Beykozlulan bu parlak gali- geçtikten sonra oyun m · 
yük hususiyeti şimdiye kadar gör- Yavuz penaltıdan beJinci Be§ikta~ biyetlerinden dolayı tebrik e- vazfn bir şekil aldı. 
medi~tmiı bir "1<ffde Fenerbabcıe- golQnQ attı ve müsabaka da bu ~- der ve Fenerbahçelflere de bir Yirminci dakikada s· leym 
nin hasmı küçük görerek Beykoz kilde 5-0 Beşikta" lehlııe neti- daha hasmı ktl~Uk görmek ha- niyeliler topu fazla ~ kta t t 
~ında 2--1 mağlQp olU§udur. celendi. tasma düşmemelerini tavsiye e- I malarından ~ol~yı bır go~ -

BqiktaJ Galata.saraya 5-0 ıi- deriz. çırdılar. Binncı d vre h 
bi katt blr netice ile galip celmit. BEYKOZ 2 - FENERBAHÇE 1 VEFA 1 • B. SPOR O zaman vaziy t 0-0 id . 
Vefa Beyollusponı 1-0, !stan. 'Bu stadda gt\nQn ikind maçım Kadı'"- atad da gtınUn bi 
bulspor Kasunpqayı 1-0, SWey., .Beykoz· Fenerbahçe yaptılar. rnci ~:.. Vef:. Beyoğlwıpo; l!KıtNct DEVRE 
maniye de Topkapıyı 2-0 yen- Bey'kar.lular fimdiyekadar hiç yapmışlar ve birinci devre 1..0 İkinci devrenin i 
mitlerdir. Stad masiyJe maçların bleci O)'JWil&mlf orta haflanm Vefa lehine neticelenmiştir. tevaztn bir şekıtde i! m (" 
tafsil!tnu aPIJda bulacaksmu: kaleci oynatmak mecburiyetinde İkinci devrede Beyoğluspor- derken Sillevnıan'• Pd n F 

kalarak on kişilik bir kadro De oy. tutar hlkim oynamalanna raf- ilJı: golO attı: Bu P"olden !'11"1,,ra BEŞiKTAŞ S - G.S. O 
.Bu stadda ~~ J>.1~ 

F.enerbahoe • BeYhM maçıtıtlan 
eonra günün en mühim ve oampı
yon neticesine tesir edecek olan 
moabakasr .8efilcta§ ~ Galatasa. 
ray arasında yapıldı. Hakem Ta
rık Oıerengin idarainde oynanan 
bu maça. Galatuarayhlar 3ün
dUz ve Cemilden mahrum bir 
kadro ile çrkmJf]ardı: 

Oyuna rUsglr aleytılerlnde ola 
rak .Beşıktaşlılar bqladılar. Gala. 
tasaray muavin hattında kesilen 
bir a.kından 1anra san • kırmızı. 
lılar derhal mukabil akına geçe. 
rek oyunu yavaş yavaş Befikta§ 
msıf saha ma ıntikal ettirdiler. 
Fakat tecrübesiz uç orta muhacim 
bir tü1fü gol çıkaramıyorlar. Bu 
arada bir çok fırsatlar da kaçıyor. 

Sars • kırmızıblann bu hakimi. 
~tlerinc rağmen devrenin 33 üncü 
dakika ında Beşiktalidar bir fri. 
kik kazandılar. Bu frikikte Hakkı
dan bir ara pası alan Şeref Gala
tasaray müdafilerini atlatarak Be. 
§iktaşın birinci aolünü attı ve ~ 
rinci devre bu şekilde 1-0 Betik
taş lehine neticelendi. 
iKiNCi DEVRE: 

10 uncu dakikada G a 1 a t a • 
s a r a y aleyhine olan bir kor
nerden istifade eden Beşiktaş mer. 
keı muhacimi Şakir ikinci Beşik. 

:ardah bilgiler 

~: Samih- Duramoy. men netice al0 amv;·~mışt1~~ mbi'!: Topkapıhlar rna -ıubiv tt kur 
O)"lmll ~ befladdar. _.,.b l • -• .,,_, .. - tulmak icin canla ba~la 

Rüzglrla beraber oynayan kuv- mfştir. mağa başladılar ve 
vetll hasmılanna karp, bu on ki. lST. SPOR 1 · ALTINTUG O zuncu dakik d h'r ı 
şilik kadro ile sıkı bir müdafaa GUniin ilk m~ı tstanbulspor lcu.andılarsa d S bah ttin t 
tatbik etmele ba§ladılar. Bidayet- ile Altmtuğ arumda idi. pu kalecinin eline vererek bı 
te mOtereddit ve kendinden peke. ilk dakikalar miitevazin bir ··....,:~· dP ~önd 'rd'i. 
min görilnmiyen bu mtldafi, F~ eekilde cereyan ederken, Tan - K ı r k ftçüncil dakika· 
nerlilerin hasmı kQçQk c&erek fm eıkı bir şQtU Altmtuf ka- da ikinci ve BOnuncu Sülevına -
ltkayt bir oyun oynamalanndan leBfnfn Uet dfre~ni styrnı.rak niye golUnil tekn.r 'F •" ' 
istifade ederek yavq yavq açd. aTta gitti. Nlhavet m~ ye- tici dakikıı ı:ınnra <' O' u l 
mala ve Fener kaleslnf oldukça pne ı;rolttnU otuz birinci daki - Sutevmaniyenin 2 - O " ı i· 
tehlikeli vaılyeUere sokmap baş- kada Tank kaleciyi de geçe!'ek ,. ,_.,.,,.. ... ,.,.;ı 
!adılar. Fenerliler, rüzghla oyna. kaydetti. 
malarma ralmen ÜÇ ortanın müte. du golde kaleci kabahatli i -
nıadiyen çalım yapması. iki açık.. di. ÇUnkii kalesini erken ter 
lan beyhude yere muattal bir va- ketmişti. 
ıiyette bırakıyor ve bir türlü aol h eonra tstanbul"f>O!'dan. 
çıkaramıyorlar. Muzaffer. tııA lcııthınRrak oyunu 

Fenerliler bu vuiyette oynu. t.erJı:etti 
terken bu arada Beykmldar sıla tKJNct DEVRE 
bir hücum yaptılar ve seri bir yer İkinci devrenin başlama ı ile 

Haberin bulmacası 

4 ~~~-+-4-4-
1 ~f-+-
1 t--ıı-+-

dejiştinne ile ortaya aeçeıı Be~- Attmtuğ alevhine konıe. olma
koı solaçıiı KAmn 24 t:mdl ~- sı bir oldu. Fakat tstanhu1spor 
kada ııkı bir §\itle Beykomn bi- bundan istifade (>(fomedi. Aka - 7 

rinci golünü yaptı. binde her iki taraf da birer gol 8 
Bu eol Fenerlilen harekete ge. kac:ırdı. On dördUn"ü ~ kikada 9 

çirdi ve Beykoı kalesini sıkJ1tır- Altmtu"lular bir "'Ol kaçırdı
maia ba§ladılar. Fakat i1ç orta Iar. Surası mııhnkkak ki Altm-
muhacimin sanki muhakkak mal- tu'Jular ı:ıanssn. 11.__..__.__.__.__ 
hlp olmak için mQtemadiyen ça- Otuz dlSrdilncU daki'kada ta • 
hmda ısrar etmeleri bütün hAld. ıtm So1c1aa •ta 

• -~.. --.ı 1 met. Altmtuğun baskısı a - ı - Paraamı koydu u Y r bo§ de· 
miyetlenne • .......... .,. 0 maması- da iken topu ka.ptı ve santra 
:ıa sebep oluyor. ~izcıisinde bUtiln r~kinlerinl '1'· tn (Ud keUme), 2 - Hak r aetil rr 

Yine 3' Ondl dakikada Beykoz.. cefa, ı - Almanyada bir n ll.lr, 
lular ikinci bir akmla ve Şahabın rf bJrakhktan sonra topu ileri tarafı açık, • üzerine y1lkJ n 

. . 11er1n· de ,..,,. .. rd sürerek kaleci ile karsı karşı- u, .... m çıJclJih ...... , a - .,.,_ ~·-· ..,;ı şütil ile ikıncı goı 1 ~ ı- ya kaldı. _..,___ e• - ., - ~ ., .. 
tar. Fakat ~ iki gol dahi Fener. "° zWt tap, birdenbire, bir emir, 6 

1 akı ba BuTada kalecivi de at1ataca.,_. u-~t eA-•·, •--anı """&ta"' r bahçeli oyuncu ann mı ~ma rd k l ~ kt' Top k u.,,.... .... ... """ ,,...,, .., 
M uharrirler ve eserleri getirmedi ve ,ınırsuz oyunlan de\•- ye d.e ,,. al eye t <'e 1· • ld~· hayvanın yavrwıu, 7 Bir hay 

re !Onuna kadar deYam ederek bi. le ıre ne c:arnJn ~n ge ı. bir mualld AleU, 8 Btr bin k 
İngiliz müııakkidlerindeıı Levia rind haftavwwı 2-0 mallOp bi- TOJ)u karı,ılayan Bekir de ıska vanı. tavpru yakalayan, Y 

".... ~ince Altmtuilular ikinci go- lr k ham,m dllnya edipleri hakkında tirdiler. ld ıeylerden. O - AJı4doluda b 
tKtNct DEVRE: lU de yemekten kurtulmuş o u- inaandakl manevı kuvvet. 10 oplanmış olduğu malfun:ıta gö· ..,_ d lar az sonra da mU .. abaka 1-0 kemmeı, bir cins be&. 11 _ Bir 
lKİDCi devre şu şekil e cıe- t lfbi t" l e büyük muharrirlerden hiç~iri stanbıılsponın ga ye ıy e so- •-• bir vekilimizin adı. reyan etti: rd" ..... ..., 

lehasının maddi müki.fatıru gö- Sarı • iicivertliler mUtema· na e 1· Yukardan a!flll•Yll: 

rememiş, yarattığı pheeerlerden diyen hücumda olduktan halde, sOt.EY tANfYE 2 • T. KAPT , ı lskambJl~kt b r ııra kltıtıar 
ha :ı. bU""k istifad J re- za·~ olan Bev. koz mUdafaasını GUnUn fkinc1 mUsabıtkası ~- 2 - Gtıııe1 aanaUardan biri,, bir aıtat 

yatta -en ,,... e e ıu. edatı 3 BUyUk bir mimarımız k4 
dememiftir. Bugün herkesin eser rışık degil, , Uzuvlarımızdan lkl.li 

Birbıl N.,ıJGll tıtr ıt1n Bir· 
lbıde helap i&"IYonnUf. ... 
llJll u.tune bet on tane napol
)oa ko1m111-

terine tapmdığğı Yunan şairi F y 1 k 1 b blr erk k ısmı. ıs M ydan. tşar t, 
tki &rkadq h&ya.tlarmdan Homer, bir gece misafir kalmak e n e r 1 m az u' • u• • & ltikad eden, aaym ıahıa. 1 

beh8ediY'Ol'lardlı. ve bir öğtln yemek mukabili O· - Muallardakt korkunç m&hlClk, evt 

kU'llllDda duran GenenJ 
llappa lal'mut: 

- Almanlar bu lrtlçtık napol
~<>ıılan p MviJWiarıml öyle 
lbi? 

- o,te h-.metmup, büylk 
llapolyonu eevdiklel'inden 90k 
daha tazla bu küçiıkleri sevi-

'h--~ bölmesi, 8 - t.lçtırıc11 phıa. bir yemeli 
Biri dedi ki: dJae ve .....,-..a'dan parçalar okul" k k k alfabeden tkl barf yan)'&D&. o - lnıd· 

. du. İngiliz ··'"" Mllton ••Kavbo· n u• ' n s o a o ş u s u N:--ı~ '- b ~ • "' Us bayanı, tyt lf yapanlar& ııöy lr - ..,......ı .. en, -rımı ır lan Cennet, ismindeki elel"ine a• ıo - Yatar gibi oturan, Avrupaıım 
loim 1'11 gfbi lçme1r, bir §ekerle- id telif hakkını yalnız 5 lngiliı Fentl')ılınu apor klübünun ter. 3 ünc6 v. Papamuradollu s.4ı büyük bir nehri. ıı - öbür dünyada 

me &ibi ,.aıeJr, ~ iatiyor- liruı mkabilinde •tnılfb. Fran· tip ettili 2.5 kilometrelik kır ko- 4 üncü K. Kostantinidis 8,54 ki btr meydan. 

4um. mı edibi La Bruyere .. Secl}'f!ler,, şusu dün Ayvansaraydaki klüp 5 inci K. Elmacıoğlu 9.8 • DIUll&l'lah ..,.............., balll: 

6 H Arse "ad' ı - Göbekatan, P, 2 - llcntd, illa· 
Ot.eki ··--daki eserinden ancak 2 ba'u lokalı'nden ba"'ıyarak Fesha.-v. mcı . ru ıs 

---... ..._..... ıııa ·-.r~ 7 . . H Pa ~ı ( k" :ıca, a - R, R, Latife, ' - lJMS, lılelt -..&vu.: frank para kazanabildi. Robin· gidiı ve lokale dönüı. olmak üzere ıncı . pauv...., os en u.. ha, 
1 

_ G&k. Kan, 1Ad, 
9 

_ • ...-. 
- Ya §İmdi! IOD Crusoe'nin muharriri Daniel muvaffakiyetl~ yapılmıştır. Dere- çilk eleman). ...., , _ Ula. Ye, Dl. 

1 
_ a, lledll· 

celtt.funl. ardır: 8 ind Y. Ka~. Şimdi, o saman niçin böy- de Foe de bu Jdtabdan ancak :vUı._...._......._..r-_ ........ ___ . _______ J..'::--__gg._....,._:....:...A.L._..._,_. ___ _ 
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Nr. lngilizlerin büilin dünyaya taarruzunn maruz kalmıBlır. 
şöhreti yayılmış olnn Entelicens AlmaJllann hu tayyare kuvvet
servisi, ne Alınanyanııı yanı ba.~m- leıi karşı ın<la, bir dev yanında bir 
ds. kapı kom!}llSu olan biçare Fran- • cüce \"R2.İyetindc kalan Polonya 
sanın muazzam (Service ı:ıecret) tayyareleri fevkalade kahrnnuınca 
gizli tcsldl8.tı Almanların mfithi5 cenitlcrinc rağmen, nisbetsiz \'e li

harp hazırlıkları hakkmda Pn kü- miU!iz bir müdafaadan tecavüze 
çillı: bir nuıltımat bile edinememk- geçmeye vakıt bile bulamamış, ka
lerdir. hir bir tayyare hücumu karsısında 

Bilhl1$& bütün bir tarih boyun- ez-Hip gitmi.c;tir. 
ca düşman yaşadıkl.an h&lde, as- Polonya. ordusunun elindeki tay 
kerlikte en ileri bir devlet tanınan yareler eski sist.c:m tayyarelerdi. 
Fransanm Alınanynda senelerce Kahraman Polonya tayyarecileri, 
sürmliş gnyP.t bilyilk askeri hazrr- orduların gerilerine felaket ı:ıa~n
lıklarm farkmdn bile olmama.sı son naldan yağdrran Almrın tayyare 
derece şaşılacak bir hft<lLc;Ntir. havn ordulnrile teker teker, kıyn

DUsünmı>Udir ki Almanlar yüz
lerce fabrlkalnnnd:ı 30,000 e ya
kın tayyare imal etml ler, binlerce 
ağır tanklar yapmışlar, binlere(• 
pilot ve paraşüt kttaları yetiştir-

mi5ler, bunl:ı.·rdan fırkalar teışkil 

et.mi: !er, uzun uzadıya t:ılimler 

yapmışlar, tecrübeler )'tlpmı.c:lar, 

yine burnunun dibindeki asker 
Fransa biitiln bu muazıı:a.m faali

yetlerden tek bir haber dahi ala
mamıştır. 

1ş böyle iken < Danz.ig koridoru) 
meselesi ortaya. çrkmcaya kadaı 

Polonya ile dostluk m ünasobetle
riııi daimn kuvvetlendirnıl,j, hatta 
ilk Çckoslıwak SUdetlcrl buhrn
nmda Alınanyanın yanında yC'r 1tl
IIUŞ olan bir Polonyanm bu derece 
gizli tutulmus Alman hazırlıklan
nı öğren.mi olması beklenemez. 

Alman Nazileri Avrupanm isti
üsmı kn.rnrlacılrrdıktan sonra bir 

raman ~ansı göz alan Knyzerin 
adak Unifonnalannt derhal çıkar 

·1rş, bir kwm postu gi,}'Dle~i ter
h etmiştir. 

O derece ki Polonya harbı olma,. 
l:ın evvel biltün dünvada Nazile
rin nskeri kuvvctile ıılny C'lmiyen 

tek bir insan yokt:u. 

sıyn döğüşmüşlcr, Polonya gökle
rini alev ve dumıın içind~ brr:ık

mışlardır. 

I'akat Polonya tayynrPcilcri tek 
ba.sma Alınnn tnyyaı c filolnrmnı 

li7.erlne atılıp muhakkak ö!Umleri 
gözlerine alanı\: Alman tııyyaTele
ıinin burunlarının diplerine yaklaş. 
t1ğı ve bu tayyarelere alttan üst. 
ten mitralyoz • tcşled yağdırdık

larr halde düŞID1lll tayyarclcıiniıı 

adeta kurşun if:lemiyormuş gibi, 
düşmediklerini hayretle ~ördüler. 

Nihayet topla düşiiıiilcn bir Al-
man tayyaresi muayene {!()ilince 

bu tayyarelerin motör ve benzin 

d~poları kısımlarının gayet kalın 

bir nevi kauçulcla zırhlanmış olduk 
larnu gördüler. · 

'Mitrnlyöz kurşunları bu kaim ve 
sert kauçuğun içine saplanıp knlı-
yor ve tayyo.reye bir znrar vere. 
ıniyordu. 

Bu yüzdl'n, Polonyanm knhm-

mnn tayyaı-elerl hava harplerinde 
insan takatinin ve cesaretinin eri
ı:cb.ileccği en yllkRek kahram:ınlrk· 
la.rla dö~ştüklCri halde patır ı~ 
tır yerlere dökilldiller. 

Polonya tııyya.relerinin düşman 

tayyare filolarilc ilk teması bu su
retle bir nevi hava p:ınlğ1 haline 
girdi. 

t~tP, belki lok b:ıeına . meş'wn 
kahraman \'aleskanın Poloııyaya 

bahşettif;'i büyiik hizmetl<'nfon bi.

ri bu oldu. 
Bir hlikiımet a.damrınwn affe

dilmez bir gafletle ( Polonyanm 
Jnndark) ı dedii:ri Valeskn. ne ga-

Adsız 

kahıamanlaı· • 

Mayn tarayıcı 

gamı.er 

mürettebatı 

Omürlerinin otuz kırk 
yılını azgın denizlerle 

boğuşarak geçiren 

Sabık 
balıkcılar 
İngiliz vapurlarını 

nasıl kurtarıyorlar? 

~liknati.sli mnynlerin csı11u çö· 
7.illmiiş \'0 İngiliz ınülıendislcı i ta
rafından vücucle ~etirilen t..rtihat 
s.ay~inde bir Yapurun miknntisli 
mnyıılerle dolu bfr ·mnyıı tıırlı::r.ı., 

ndım esk":.i kadar ıazla tehlikeye 
maruz kalmaksızın gcçmı:ıısi temin 
edilmi.5 olmakla. her abcr tehlike 
büsbütün iz:ıle edilmi.s df'ğil<lir. 
Bir vapurun bildiğimiz i'uli mnyne 
çarptığı ve.va mikn:ıtisli nınyıılo 
tekue::ıl anısında doğrudan ı.loğru
ya bir tcmag vaki olduğu zaman 
kurtulma.sına imkan yoktur. 

Denize mayn nasıl dökiildüğü ' 
çok dPfa yazılmıştır. :Mayn, bir şa
mnndırn gibi, hemen hmnen suyun 
saUırnda duı ur. içindeki asıl tchH
kcli kısmı, mnrnin üst tarafma 
çarpıldığı zamıı.n hıfilfik eder. Bıı 
infilak o kndaı· kuv\·<>tlld'r ki mıı.y· 
ne c:aı p:ın vapıır. muhakkak bnl
mağn mahkumdur. 

Sabit \•eya sahih, nlcli'tdı• yahut 
miknati.<ıli olsun mayn tehlikesinin 
tama.mile izalesi için bu horpte ye
ni bir usul bulunmu-: dC'ğildir; ı_ıim· 
di de gC'çcn harpte 0lduğıı gibi yi
ne "s\iplirgc" V!' mUmcant ı>dil
mel<te. mnynler taranmakta ve :ıU
pilriilmE>kt Pdir. 

Bu hnqıtc de ı;eyrlseföini emin 
bir hale gctirmPk, Alınan deniz· 
altı gemilnrinden vcyn tayyarele
rinden kurtulnn ''npur kafilelerinin 
rah:ıka limanlarıı ula~abilmcsi:ni 
!Rmin için, madeni a~larln müceh
he7. ma:pı tarayıcı gemilorden her 
gün yti?.lercesi 1ngiltnrc ı:nhille · 
rindC' dolı:ı.şmaktarlır. 

Avrupa mületlerinin çoğu gıöi 
Polonya da, Çekoslovakya ve Avus 
t11I'Yanm mütlıiş ibir blöfe kurban 
gitt.iklcrlne kanidJ. Onun için, Av
nı panm ortasında bir çok garip id
dialarla melemeye başlayan bu can 
b:ızhane kıL.--usu ~da, hiç 
kimse dahili politika muhar~bcle~ 
rinin ihtiraslı entrikaları içinden 
sıyrılıp Uı. askeri hazxrlı'k yapmayı 

aklından bile geçirnıemiştl. 
Hnlbuki muhakkak olan bir <.'i

het varsa- ki tarih hunu acı acı 

yadedcccldir _ o da, Avnı.panın 

Na.zilere gafletle ve ha.rp6IZ ma~

lUp olduklarıdır. 

ıiptlr ki, hakikaten de görünüşte ~fayn tarama j:!Pmilerln müı ette. 
Polonyayı kurtarmak uğurun<ln AA l batı ('Ski bir tabirle '·kelleler.ini 
şılaNı.k büyük hir.ıneUC'r görmeye koltui:nna nlmı~ .. kimsPlerdir. Bwı 
başlamıştı. lnrm C'ksPrisi ömlirlerini Şimnl de· 

nizinde, tRkoçya sahillerinde, lz
Netekjm Almanla.rm tchdit!C'ri-

Alınanlarm (yıldırmı ha.rbı) de
dikleri, meşnıiyeti bile münakaşa 

olunabllec6k bir (gaflet harbı) -
bir ('baskm) dır. ~r halde tam vo 
klasik manasile bir harp değildir. 

Hele katiyen şövalyece mr dö
ğüş değildir. Çünkü hakiki ve mes 
nı bir döğüşte, silA.hın. intihabı bi
le hasmın bırakılır. 

Halbuki Naziler harp da.hl ilan 
et:nedan, gizliden gizliye hazırla. 
dıkl.an müthiş ve muazzam sil:ih
larile birdenbire emniyet ve itimat 
içinde yaşayan milletlerin üzerle
rine aWmışlar ve onları, Polonya
da olduğu gibi, harp edemeden 
mağ!Up cbnişlerdir. 

Muhakkaktır ki eğer Jo'ran:m. 
hatta Polonya da Alınanlar kadar 
ayni silfilılnr derecesinde hazırlık
lar yapmış olsala.rdı asla mağlüp 

olmayacaklardı. 

Olsalardı, bu mağlubiyet ancak 
o zaman kat'i ve nihai addoluna.. 
bilirdi. 

Bütün Avrupanın yaşadıf:'l iti
matlı gnflcıt içinde yaşaması pek 
t.nıbii olan Polonya da düşmanın mu 
ıızz:ı.m ve göriilmemLcı askeri hazrr
lrklarmı bir snniye bile nklma g-c

tirme~ olmaktıı şUphcsiz mazur
dur. 

Fakat Polonyanın bazı ricali, bu 
müthi~ hazrrlrklar hııkkmdn kendi
lerin"' yapılnn fübar ve izahlara 
clıhi kulak nsmnınLc;lnrdır. 

Netekhn Polonya hnrbı baslar 
başlamaz, Polonya. muazzam bir 

• tayyare kuvvetlnin, tanklarla müfi 
t,e: .. e.k hareket eden cehennemi bir 

ni son dakikaya kadar blöf 7~1.nnf'
rle:ı Varşova, Valeskanm askeri tev 
kifhaneclen ale1ncclc çrkımlıp bil
hassa hazır bulundunıldu~ ziya

fet gece.sinden sonra birden bire 
değişmiş, mUthiş bir heyecana ka
pılmIŞtt. 

Zira Valeska o ziyafet gecesi 
gayet mühim esrnr öğrcrune~c mu 

\•affak olmuş, bunu hilkumcte ha
ber vermişti. Bu haber, o kadar 
bil~iik bir telfi.51 mucip oldu ki 
V:ırşova hliki.ımeti o vakıt.a kadar 
şidetlc ısrar ettiği bütün politika~ 
smda.n birden ibirc muazzam bir 
ricat yapmaya kalkıştı. 

Zira Polonya hlikümeti, Valcf'
kanın roüthi.5 mahareti say&-ıinde 

Almanların blöf şeklinde göster
dikleri tehditlerin sahte oldu~ınu, 
katiyen ve durdurulmaz bir §ekil
de haxbc karar vermiş olduklarını 

ö~cnmiş, hiikiımeti, Almanların 

thleplerini dcrhnl kabul etmeye 

Revketm~ti. 

Valcs.kanm ziyafet gecesi gnyet 
r.ıühim ve Almnnlarm doı<tu bulu
nan diplomatlardan gizlice aldı~ı 
bu hnbcr nete-kim PoJonya hükfı. 
metini malüm olduğu şekilde, bir· 
denbire ilk paniğe yuvarl:ıdı. 

Polonya scfiı·i, Almanların \'er
diği mühlet geçmeden, alPliicelc 
Alman hariciye nazırı \'on Ri:bhen
trop'u ziyaret ederek Polonyanıiı 
Alman şartlnnnı ve müzakereyi ka 
bul ettiğini bildirdi. 

F'a.kat nei.icımtn ne olduğunu bU 
tün dünya biliyor. 

Von Ribbent.rop geç kalrndı~mı 
söyliyerek hu mürncaati reddetti 
ve harp patladı. 

landa nrıkl:ınnda balrk :wlamakla 
g-~c:irmiş eski h:ılıkı,:ılaıdır. Mnyn 
taramakta kullanılan gemiler df' 
onlarm e~kiden balLk nvına rıkt1k
lan sabık halrkc:ı gemil<'ridir: tC'k
ırnl<'r bu hıu'])tc mayn tarayıcı ge
mi haline getirilmiştir. ~imdi, el· 
!eri nasırlr, ı:ıuratlnrı dCniz :riiz· 
~arlarlle ynnmış, kırçıl saçlı hu a
damlar liziliz muavin donanması 
mensuplarıdır \'l' bir amiralin ku· 
nınndaı-:ı a!tmcla hulunmaktııdırlnr. 

Hepsi çckimekten yPlİl'mlC de. 
ni?.cidir. Haritalanı \'C "s<'kSlant•'a 
müracaata sık Rık lüzuın giken 
bahriye z:ıbitlf"riııe hıyrk ıı.ltınclıın 
gülerf'k bak:ırlar. Onl:u·ın hnı·itaya 
ihtiyaçlan yoktnr, otuz kırk sC'nP
denbcri dolnı:;maktn ol<luklan in· 
giliz snhillcıini ceplerinin içi kn•lar 
iyi bilmektl"dirll'r. 

ılı * • 
Harl'kct snati yakla.'lmnkta-

dır. Şafakla ber:ı.°U<'r :.irmi mnyn 
tarayıcı gemi lngifü sahilleri acık· 
larmda devriyeye c;ıkacakt·r. Bun· 
!arın hepsi. ı::ulh zamanında fanli
yı>t sahalaı ı İrlanda sahillC'rinoC'n 
TernÖ\"i! kadar U7.anan eski b:ılıkr,ı 

gcmHeri<lir. 
Şabık balıkc:ı gemilf'rl s.is ir,inde. 
limandan hir<'r bir<'r \'C hll'S17. g-ibi 
!nv:ı..,o:cn ıı\-rılıynr. Dalgalırrı y~mın 
teknelerinin ı;:ıknrılığı ses ancak 
işitilehili:.·or. 

Milrcttelıat hep denizci ınıı~nm· 

bası ye ağır çizm<:>ler ~i~ıni_c;lcrdir. 
Dalgaların yalayıp eiipürdiiğii gii. 
vcrtedc ml.imkiln mcrtobl' az ısla· 
narak r.alıParilmck idn böyle giyin· 
mek ~arttır. 

Gemilerin işte tehlikeli mmta· 

kadn ... her grminin bru:mdan ve 
kıı,:mdan toıııil şC'ldindc bfr nevi 
şnmandırn olan iki '·domuzcuk'' hi· 
ribiri peflin<len denize indirildi, Bun 
lann vıızifesi. bır:ık ı:ibl keskin 
madeni bir ağı denizin ıtlblndr> gf'r. 
gin tutmnktan ib:m~ttir. "ı:ıiipüı-,ge •. 
denilı:ın bu ağ maynlcri rapteden 
telleri kesmekte, kurtulan mayn-

.\fayn tarıı~·ırı ı:ı-ıııiıll' frıyfolar, mayııfortn ın<"rlmf 

huhınıluii,11 11'114.'ri ıw ... ('n ·•,iipiir~c·" lı•ri :.:ı·rııw~ı· 

rnah"u' "domuzcu!." u dP11i11· iııclimwk Ü7.<'rl' ••• 

·'Süııiir:.:" bir neyi madeni nğilır ve b1~al< ~tbt lu·~· 
hindir. nu ailnn ~er~in tutan bir ne\i sıunnndr 
r.ı)a ''uomnı<·nk" i..,mi H~ıilmektedir; iı:tc bu '•l'ilı-

ııürge" lt-rden biri •• 

.\fnJıı lara~ıı·ı ~C!mllrr f'lSJ.;iılnıı hnlık 

ler suyun yüzllne çılcmnkhı ve ni
:-a.ncı bahriyeliJC'r tarafından tti
frok ateşile patla tılmakwdrr. 

Faaliyet hararetle devam edi 
yor. Yirmi gf"mi tarafrnrlan ~ü
ı·üklenen •'süpiirge'' IC'r onlarctı 
kilometre murabbaı hir ı:ıaha dahi· 
lindP denizi taramakta, tesadiif e
dilen maynler imh:ı olunmaktadır. 

(Bu sütunda okuyucularımızın ga-
zetcnıiZ yanınrlaki kuponla birlikte 
gönderecekleri 

EVLEXME TEKLİFLER!. )Ş .\RA 
~1A, İŞ VER:\tE, ALIM. SATIM 
g<ibl ticari mahiyeti hniı olmıyan kU 

çiik iU\nları parasıı neşrnlunur.) 

I ş arayanlar 

Orta tahsil ~ciı-mılş genç hir '!'!irk 
kızı mUesseselerıle ve ya .ıile arnsır,ı 

da çalışmak istiyor. 
Gazetemiz idarehanesine ıııllracaat 

* Artıp harnerinl bılır; r!ynzlyeye 
vakıfım. Ünh·crslte mlld:ınnıiylm 
Haftada sekiz saat ders ıam!\nları 

haricinde ı·alışabilecck bir tş ıınyo 

rum. !Müracaat: Haber gazetesi Y. 
s. Ç.ı 1234 

• Ticaret lıs•!-91 2 lnC'i Rınıf talebesi· 
~·im. Yardımcı muhasip, daktilo. kfı.lıp 
olarak mektep harici :rnınanlnrd:ı 

(2,25 !'i,!'iı ehv<'n llrrctle çnlışınal< t~li 

yorum. Mliracaııl: Haber .J.J. rumuzu 
na roı•ktuplıı. 0·2ı 

• Arnp harflerini kuıtanablllr. Okw 
du~nu iyi anl:ır. L'nıumi ınaliımau 

yerinde !<abahtan ö~lcyc kaılıır çnlışıı· 
bilecek birine lhtıyııç '"arılır. Yabancı 
bir dil b1len Lcrclh edilir~ 

Mektupla müracn:ıt: Haber gazl'te 
si 1!!52 B. C.) 

ı·ı ~Pnıi ... i ol:ın kii~·iik tı•knı-lerılir. 

Gemilerin dahilinde. makine dai
t'f'!crinde çıılrşanlar. t.eknnll'ri bir 
mayne çarptığ'ı tiık<liı·e. kurtulma
larına milyonda bir biln ihtimal 
olm:ı.dığmı biliyorlar. Bu sebeple 
g'iivertf"de ı,:alısan arkadaşları ve 
7.abitler gibi talılic;ive yPlekleri 
yoktur: bunlar knzn vukuunda 
fa~«laRız ve binaenaleyh ~imdi iş 

Satılık - Kiralık 

* A~a'lpa,ııda: GilmUpn)'U hasta· 
nesi yakınında. arııa..;ındıtn deniz gö· 
rtlr. Haritaı:ı çıkarılmıştır. tnşııata 

mnnii yok. .10Xl6,5=131 met· 

n• murabbaı ar:<a lizcrin<lekl ahşap iki 
C\' pazarlıksız :>300 liraya satılıktır. 

13uglin 1 ııl lira kim getırmektc-dlr. 25 
liraya nıütehammildir.MUracaat:Habcr 
gaz.eteııi "R 1~9il U., l:.?34 

Müteferrik 
Tı·,1>J,J. ür: Okuytıl<Ularınıııdan Ali 

Ertürlc hastalıklaı1 c&ııu;ınıla tedavi· 
!erine ihtimam ::österen Kumkapı ve 
lcmılar nahiyeleri beledlyı.' hekimle· 

rtndcn Bay Ha~ıb ve Xecaettln Atası« 
~un, nahıyc ınUdUrU Bay Xuri Tıın:ı· 
l?OYltı ile başkomlscr Kemale teşckktir 
etmektedir. 

• C,:.-ıpaılıı, deni?. görUr bir yerde 
tramvny caı1desi \'eya caddeye yakın 
bir yerde 100·110 metre mur11bl>aı 

veya daha fü?.la aı·ııaııı bulunup da 
;;atmak lstlycnkr ı Hn ber s-ıızet<"sl 

B.JU runıu?.una mektupla ınilracaat 

eılcbiUrler. 12 

Aldırınız 
Aşal!;ıda runıuzJan yazılı olan o· 

k11yucularımızın nıımlanna gelen 
mektupları ıdarehanemlzdcn aldır· 

maları rica olunur. 
(12!52 B.C.I • (RC597)U) 

başmda taşınmam manasız yiık· 
lcrden ibarettir. 

~faynler birer birer denizin sn:
lıına ctktıkça llılha. olunur, ve infı· 
lfık eder'ken cehennemi bir gUrUl· 
tü çıkarıyorlar. Bu gürültü ko~tl 
nedir bilmiyen bu babayiğit aenı~· 
cileri neşeye boğuyor. Vapur J<afı
fokıinin sinsi sinsi yollarmr bek
liyen dü§lTlan pusularmdnn biri da

ha yok edilmitjjr. Her dC'fn.sınd:ı 
neşe ile sayıyorlar: 

- Varan bir! 
- Varan iki! 
- Vnran tiç! 
F~lli motre mesafede bir E;i!ebin 

dıre-kleri gö-rülüyor. Bu talihsır. gc-
mi koca okvanuslnrı salimen n tı' 
tan sonra, "tam İngiltere salıillcri
ne vardığı srrada, bir mayne çnrfl'" 
ıms. batmıştır. 

Bir:ız sonra, bir kaç giin e\'l el 
bir mnyn tarayıcı geminin halJ"ll 
olduğu yerden geçiyorlar. Bn g~· 
minin mürettebatından ıınc.:ık b 
kişi knrtanln'bilmi.cıtir. A:rnı telı 
likeye her an onlar da maruzdtır 
lnr; Bunu biliyorlar, fakat kork • 
muyorlar. 

Artık tehlike ile arkndnş olınu~ 
bulunan bu adamların coğu g('Çrn 
harpte de mnyn tarama icılcrind~ 
çaluımışlnr. avnı tehlikelere yirJlll 
bc.<ı se>nc mn.·el de göi:rüs gPrıni~· 
1 erdir. Talihleri varsa. o zaınııtl 
kurtulduklnn gibi bu sefer de kUT" 
tuk.caklardır. T:tlihleri yoksa ölilfll 
nerede olsa gelecektir! 

• Arıı ısıra uzaktan bir cantıt'Jl.l° 
diidüğü sesi geliyor vC' diğ~ cntll\ 
var düdükleri ona cevnp verl.YO 
lnr: Her şey yolunda gitrof'ldC 
dir. • 

Saatler geçiyor. Güneş batınııl' 
Ü?.eredir. Snhil bir defa da11ıı tıı 
ranmış, bir çok mayn imha oıun· 
mu.13tur. Filotilla dönıneğe hııztr· 
!anmaktadır. 

Uzaktan. canavar düdüğU biT ke· 
re daha ötüyor. Fakat ibu sefer u
zun uzun ve acı acı ötmekt,ed.İt': 
Dilşmanm bir mayni öldürilcil tc· 
sirini göstermi.c;. ismi gemi olxn 
la beraber kUçücük birer tekncd 
ibaret olan sabık balıkçı genW 
rindcn biri may:nin infilfiltlle fı,(let 
berhava olmuştur. 

Arkad.aşlan. talihsiz tekne 
imuadma koşuyorlar, bir yardıınd 
huhınmağa imkan yoktur, şW:a 
deni?Jnin dalgaları tekneyi ve ic;~ 
dckileri çoktan yutmuştur, den.i
zin üzerinde C'nlcaz bile görUlillU 
yor. 

**. 
~fayn tarama faaliyeti bütil, 

gün sUrmUştiir. Şimdi "domuzcu!' 
lar ve ''süpürge" ler denir.den alın 
mrş, filotilla limana dön-.ıek UZ 
re yola çıkmış, tehlikesiz sula 
girmiştir. 

Eckid<'n bir ııilebin süvarisi ola. 
ve şimdi ihtiyat donanma.ya znb1 

olarak ıılmmış bulunan fi]otil 
kumandanı. limana girer girJlle 
vereceği raporunu hazırıamııJtl 
meşgul.. Bu iş ona oldukça güç S 
liyor, rapor yazmnğn mayn tnrl~ 
smda saatle.rce dolaşmağı tc 
ettiği muhakkak! Faknt -rapor ver 
mı>k !1Rrl: O gün yU?Jerce ma~ 
imhn edilmi'i. kumandasr aıtmdak 
tC'nkelerdcn biri b:ı.tmış ve on d 
nizci ölmüştür; bunları Londfetl 
amirallik dairesinin bilmesi Jfızııll·· 

• *. 
•••••••••••••••••• Ertesi sa:b:ı.h. mUteaddit "npu 1 al • kafileleri salimen İngiliz lima.nl~ 

Kızılay lstanbul Deposu 0'..,.cktörlüğilnden: rma girerken amirallik dairesin 
kısa bir tebli~i haber verir: 

15/1 ve 16/1 No. lu 
OYUN 

KASITLARI 
Mağazan11zdaDüzinesi: 1922 ve 

Destesi: 181 Kuruştan 
Perakende olarak satılmaktadır. 

\ılrf'll: Kızılay Hıın :-:o. 20, YC'nl Postane kar~ısr - İstanbul 

'':\lıwn tarama islerlnılo Jmllıı111 
lan St~r hah'kc:ı gemisi <liişml\f\J11 
bir maynne çarıınrak bntmıdıt. 
Ka.,·bolan mürcttcb:ıfm <'11 ysk 
ak.:Sbalarnıa malfımat verilmiştir., 

HABER 
RERO\JN 

8SAYFA 



POLiS HAF'iYE Si 

HAYDUJT.I.. 
liııN:I ~IMN' ÇE -..ııoa 

15 
- Buyrun. h~et v~! 
iven, hiiviy•t ~ bakm-

" la§ll'dı, renkten renge girdi ve 
~~Yereık: 

- Nasrl, dedi, sjz &vil poliMi-
-- &yle mi? Bunu da.ha evvel ni-
9' töylemedin.iz ? 

- Yazü:ı.a.nellize gedmeğl pek 

~rdum, beni tsnmıailıi'uuz ci
hetle buna razı oJmıyaeağwzr tah

' etmiftim.. Bu ııebeple hileye 
~ \>\U'dum. 
~dığım komedi dolayısile be

"1 lbazur rörmeni%i rica ederim. 
~·. Sloa.n tamam.ile masumdur. Çe 
~ geri alınız. 

8'.>en gittik~ artA:ı bir telli için 
~idi: 

- Beınden ~e istiyorsunuz? Di
~e Böylep,dj. Beıı namuslu bir ada-

'· Ben .• 
'l'oınson onun söziinü kesti: 

- Bunlan biliyoruz, va.Jut kay
'1yelim. Kendıni suçsuz göster 

~ğe çalışma., yalan para etmez. 

lh._~fer, yüksek tll&kaml~rdaki 
~lamı da seni kurl:aramrya-'r. 
l ~e ya.rdIJJ]. etmen içUı şana 
l' dakika mühlet ·vertyoruz. 
~ tehlikeli baydutıard.a.n biri 
~Al Vudun bu civarda saklan
:ımı..ı biliyoruz. Onun nerede bu
~uğımu bilmemene imkan yok-

• bize çabuk yol göaier. 

~~arhane direktörli inkara ça-

- İsmini söylediğiniz burada 
~ığı gibi ben kendisini ... 

~ - Pek !lft.... Öyle ise !iU odada 
~ak. bir arqtmna ameliyesi ile 

ha..~ıa.nz. Haydi Spa.rton .. 
h s"~n l!!Oğukka.nlıhğmı elde etme 
. Çalışarak : 

~:- Sizi Şld.yet edeceğim, dedi. 
~da araştımuı. ya.pmağa he.klu

)'ok. 

~l>arton, bu arada kapryı 
llı:ıtı anahtarla. kilitlemişti. 

lae dikUtle drva.rları 
~a başla.ml'şt.ı:. Tomson : 

içeri

Tom
yokla-

( ..._ Eğer izalıa.t verirsen işimizi 

ı::-l'laştırnu§ olursun. Bu, senin 
de hayırlıdır. 

~.~Unıarbane direktöre homur
"Glldı: 

l1 - Bu hareketinizi çok paıhalı
' t>deyeceksiniz ! 
İki polis hafiyesinin kendisine 
~~ı çevirmiş olmalarm.dan 

~~de ederek elini telefona gö
l) U, Faka.t ta.m () sıra.da dönen 
~on bu hareketi görerek be.-

-.. Telefona eliiıi sürme, nteş e
'1 ... Müsaade et de biraz kü
liiııhaneni. gözden geçirelim. Ne 
~~eı tilcller ... 
. l'~ da. a.rk.a.daşmrıı yanma 
~tu, ellerile kütüphanen.in oyma 
rgtınla.rını yokladı \'e birdenbire 

~rn 8E.'6&.zliği içinde hafif bir 
{lrlrd.r işi.dildi, kütüphanenin bir 

~~:s:~ ~:~I d:~! İki polisin 
't'ornson söylendi: 

. - l!a.k şu Uıe! Ben şüphclemn~ 

zel buluş doğrusu... Ne d~r&n sen 
bu işe Bay direktör! 

Kmrıarha.ne direktörü koltuğuna 
çökmüş b~tkin bir halde hal"eket· 
siz dur.makta idi. Polis hafiyesi 
arkad8fın.a. dönerek ilave etti: 

- Haydi dootum Spart.on, bizim 
yooi a.hbahm ellerine kelepçelerl 
vur da izingiz gezmeğe gitmeğc 

ka.lkm.asm. 
Spart.on, kumarhanecinin ya.nı.. 

na gitti. Faıkat onun hiç bir muha
lefet görmeksizin tuttuğu el1n1 bı

raktr. Yere eğilerek oradan kliçtik 
cük bir ~yi alrp baktı. 

Doğruldu ve elinde tuttuğu şeyi 
1.rkadaşma gösterttek: 

- Kelepçe vurmak zahmetine 
girmemize lüzum ke.lnıadı, de-dl, 

- Na.ul i Ne dcn1ek i .. tiyol'Sun? 
- Ölmüş, intihar ('\ ıriş... t~tc 

bu da söylediğimin delili... 
PoJ!s hafiyesinin yerden aldığı 

şey, şiddetli bir koku ncşr~dcn kü 

flÜctik bir şişe idi. 

- ' 'il 
fki poli& hafiyesi bir müd,det ses 

siz kaldılar. tık konuşan Tomson 
oldu: 

•••• ...wu t'U:il"1.Sl 

t· .... ' . • . ... , # ·:"' • •' ;f"· _.,,aı>.ı 

oaım'ı okuyucularına 
bir hızmetı 

Kti~lk 

tlinıarınızı 

pır asız 

ueşreiecet>z 1 
Haberin bliyük müsaba.kB,!11 ve 

bu münasebetle başhğuuız yanında 

h., göıı neş.retmekte olduğumuz 

kuponlar malumdur. 

lia.bl'r, bu lmılOnla.rı, yalnız bu 
m>iıı~haka lçln değil, ayni zamanda 
of..U) UCUİRfllllD küçiik rnl{l.t kil· 

çl;:JUğli nlKtlctinde büyü~t faydalar 
elde ec)e!)Jlecekleri blımetJeri için 

1 dr kullanııbilmelertnl 
mıştır. 

J<a.rarlaf}tır. 

,\IJ.:ı~~ıda ne\~ ~·e cinsleri faul~ 

ilanları o~rettirm<'l~ IBtiyen oku
~·uculamnız ilanlarını başlığımız 

,Vıkmdakl bir tek kuponla. birlikte 
l!.ii1Jdt>rmclidirlcr. 

buponla.rı muntazam surette 
toıılıyao okuyucularmıu.m bu uğur

da. gilııdcrcceklcrl kuılonlar ıiya.a 

u~ra.nnyat•aktır, neşrtdilen ilanları 

hı kupon yerine katm oln.ca'ktır. 

C 'ij lc>lerinln ilanlarının ueşredlldJ· 

ğl gazete tarihini tcsblt etmeleri 
kafidir. 

Parasız neşredilecek 

ilan cinsleri 

l - Doğum \e ölüm. 

2- l\\iı:-anl,rnmı.t vo niklihla.ıı. 

m. 
- ,\lım <;atım lrabiJinden her 

ne\ i küçiil' illin, 

4 - lş ve i~i arama 'linları, 
5 - ıı;rkek \'e ka.drn. f'vlerunt>k 

i-.tf!-"enlf'rln eş arama ilanları. 

6 - Her nc,•i "ikiıyet 'e tcr;ck· 
l<ür mektupl$-rı. 

Dikkat edilmesi lazz.m 

· ~!elerı .müh;m nohtf"llar 

* td:ı.rC', 5 numarada g-ös· 
terile n ilanların dıldtyt>tine 

lmrnı:ıt ~rtirmczsc neşret_ 

mez. 

* Ta!iı,h•riıı ıttlrf'sl<'rirıi '4ı>.rih 

h!-r ., ... /,ildt- )'a..ımal:ı.rı laıını. 

nnı masa ii:ı;rı-inc ko~·mn!)IU. Bu:n. 
!ar ararrnd:ı hir ruıa.11t"r dostes"ni 
a'nrak mıı.~anın göz[c .. in! aç p ora
iM: ~n ara~~m:rıaı:'h karar verdi. 

Ülüniin üzcri:'ıde buluı l •:?;u koltu

ğu yavı>-'.fr:a kenara c:ekti ve t<'krar 
mRr.enın yanma gitmı"ğe dav
randı. 

* 

* 
* 

drr. Şüılhe yok ki blldire-
cekleri adresler ınah-

fuz ı<alacaktır. ~lektupla. 

ra ayrt<'a kcnfllleılnln anh· 

raca.ldarı bir remiz ve nu· 
nınra konulmalıdır. 

G:elrN•k mektuplıu iı:in mü· 
rııcaat ~'eri ola.rıı'k Hnber 1. 
da.rehanesl ~6sterllcbl\lr. 

Gii@if<'ı'ilP<'Ck reınizlere ge. 

lecek mektuplaT bu cins 
ilanlara haı.rcdilecek su· 
tunda ayrı bir şcldlde biJ
<lirilecektir. 

Şayrt bu moktupların bil

dfre<'eklerl adrese gönılr.rfl· 

me"inl a.rıu ednrlef6e pul. 

lanmış ve adresleri yazıl· 

mıı, bir zarf göodermellcfü
ter. 

Neşri istenen biitün Ufınla· 

rm 30.40 kelimeyi g~roe
mcsJne dJkl<af ccJJJmeJid.lr. 

Zıtrf içine kupon ve beş 

kuruşluk damga pulu ko. 

nulma~ı unutulmn.mahdır. 

Neşri ı~tenen ilanlar şu ıı..cl

re-.e ,;iinıt~rilm{'Udlr: 

Hahl>r flıl7'etest 

''(~iiçük ilanlar sen io;i'' 

l'ostl\ kutuı.u: 214 
t .. tıuı htı I 

& ·ıı lw.HJ :• •• ı ı. 1~> f'tlim. 
Hıt: t.er.:tlf dsüz 

saati 
Gt•m•I lll'<'ntalığı: 

t:ıt:ınbul füıtltı 111111 No. l ;.~ 
D>i ·iil< m:ı~:ırıl:ırd:• satılır. Ta,,rıı 

iı:iıı ıt<'f'llt:ı. ı:ıranıyor. 

., 

Devtet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

30 birincikanundan 6 ikincikanuna kadar m 
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kal 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

l{ARADE~l:.'. IL\TIINA 

BARTIN HA'fTlNA 

B\.NDlR:\IA llATTlNA 

KARADİGA HATTINA 

ırımoz llATTINA 

AYVALm HATJ'INA 

tz1'fiR 8lJRAT HATTINA 

11.l\llR ARALIK POSTASI 

Salı lZ de {Erzurum), perşembe 
de (Güneysu), ve paza.r 16 da ( 
r&deniz), Ga.lata nbtımmdıı.n. 

Salı 18 de {Anafart&), Cum 
UI de (Antalya). Sirkeci rıhtımın 

Paurteııi, sah 9.50 de, ça.rııan 

per§ernl:ıe, cuma 16 da. l Trak), 
marusi H te ( Marakaıı) ve p 
9.ISO de CTrak), Galat& rıhtımın 

Paııa.rtesl, çaJ'§amba ve cuma 8.HI 
ı Muakaa). Galata rıhtımmdan. 
ca ı;:arvam):ıa ve cumartesi~ de ( 
adet), Tophane rıhtımından; 

- Salı ve cuma 19 ela (Kemal), Toph 
rıhtımından. 

- Puar 9 da ,(Bartın. Tophaıı.e rıb 

mmd&ı. 

Qal'J8.ll!-b& ıs de (Burııa), ~ar 

115 de (Menıin). Sirkeci rıhtımmd 

Pazar 11 de (İzmir). Galata rıh 
dan. 

Peroembe 18 te (Tuhıuı> Galata 
mmdS!ı. 

NOT: Vapur M'ferleri ba\dunda lıer tllılU mıı.lfımat ee&ğıda t.ell!'fon 

marala.rı yazılı acentelerlmlzden öfrenUebillr. 

Gala.ta. nhtmu, llmıa.nlar umum 
dUrlUfü bılnuı ıı.ltmda. -i236 

Galata Şube Act'ntalığı Gala.ta nhtmu, Mmt.aka liman 

l;il'k~l Şube AOMtalığJ 

11tl blnut altmda. 

Sirlreet, )'Olcu Mll>nu 

1 g 

il.det Liralık Lln 

l 2000 2000.-

3 1000 - 8000.-
2 7!>0 - 1500.-
4 llOO • 2000.-

~ :!00 - 2000.-
85 100 - 8:100.-
80 60 .. 4000.-

ııoo 20 - 6000.-

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za
manda taliinizj de denemiş olursunuz. 

401.3S 

ı<.•'c ıtl"l"r ı ı:lııbar. 't '\la~ r 

.\ d'ı ı ... to" ~ Uı irwıt .... , r 1t 

t:ırlhl,.rınılP VB1Jılır 1 
Kumbaralı "" kumbarruıı:ı heıııap 
tarmd.ıı Pn n:ı elll Lrs.ıı bulıınnnlaı 

kıır"nya dıı hll rıllllrlPr 

~ aıtıa yine de hayret ettim. GU- (TJct•om1 11("r) 
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tılcllalbuki, padi~h. kız kulesi a 

!arından donanmanın sıralanıp 
~~İşini takdirle seyretmiş, ve bufl' 
ıı;n mütehassis olarak, Bayram 

saya, duygularım açmıştı. 
Eğer itimat meselesi mev· 

llbahs olursa, padişahın ikisine 
., . fazla güveni yoktu. Murat, ken 

~ göre bir vez~r. b~:ın1~mış~~· 
a>'rarn paşa cahılın bırıydı. Mu-

adiyen bostanlar, bağlar, çift· 
~lerıe meşgul olurdu. Doğruydu .. 
~ruluğunu ve doğrulan severdi. 

Urdu. Cesaretini birkaç hadise 
~göstermişti. Fakat, bir devlet 
' için bunlar kafi meziyet· 
'° ~ Murat bunu a.nlayacak 

(,'ağa gelmişti. Ve bu düşüncelerlE' 

dir ki, donanmada olsun, kara or
dularında olsun, Recep reis gibi iş 

bilir kimseleri himaye ediyor, onla 
ra salahiyetler vererek: "sizden 
büyük işler, ülkemiz uğrunda bü 
yük yararlıklar göstermenizi bekli· 
yorum!., diyerek, ehliyetli kimse 
!eri <;ık sık teşci ve taltif ediyordu. 

Recep reis donanması Saray-
burnundan Marmaraya kıvrılarak 
geçip gitmişti. 

Drödüncü Murat yabancıların 
casusluk yapmaları ihtimalini o 
gün ilk defa veziri~am Bayram 
paşaya açımı bulwıuyordu.. 

Ll 1KREÇY ı\ YI DENEl\lESf 
Bir akşam karşı kaışıya otur· 

muşlard ı . 

Lukreçya. padişahın şerbetirr 

!!f'tirmiş ve Muradın: 
- Otur bakallm .. biraz konuşa 

lrm .. deme:;i üzerine. Lukreçya 
elindeki tepsiyi bir kenara bıraka 
rak . padişahın gösterdiği yere otuı 
ınustu. 

Dördüncü Murat çok dU~ünce· 

liydi .. 

Yeni gözdesinin yüzüne dikkat 
le bakarak: 

- Yıldız, dedi. saray hayatın

dan memnun musun? Yok.:;a. Adıı · 

ıardaki f:övalyenin şatosunu öz· 
ledin mi? 

Zeki kadın derhal şüpheye dü~ 

tü: 
- Ç.ok memnunum. haşmetma· 

ab! Bu saadeti Türk sarayından 
başka bir yerde göremezdim. 
P&dişah acaba bunu neden sor-

mu;lu. 
V,·ne·lik dilberi padi,,.1ha ce\'ap 

'erirken. J\ltıı adın yi.i:r.iin<l<>ki çiz 
gilerden manıılar çıka;mağa ça!ı~ı· 
rordu. 

Dö .. düncü l\.hrat. ~crbeti içme 
rli. Lukreçya hii;bütün şüphelen 

rli. 
- Acaha. cariyeniz. efen1im:7 

memnun cr!ehiliyoı muyum. ŞC\'

ketlüm? denwk cc"aretini ıı;ö~ter 

di. 
Lukre;\·a. padi.;:.:ıhın ne demPk 

i~tediğini anlayamanıakla beraber. 
bunu :-:arnr'ğa. lüzum görmii;til. 

Sultan :\forat bir müddet sonnı 
şerbet bard."lğım aldr. \'e birkaç 
yudum içti. 

- Çok nefiı:ı olmuş. Bunu sen 
mi yaptın? 

- Hayır, şevketlCtm! Cariyeni· 
ze yapılmış olarak verdiler. 

- l\1uz ~erbeti yapmasını bil 
mez misin? 

- Bilmezdim.. fakat, burada 

- O ha!rlf.:' bundan c;orıra. ben da bu kı5kanchk yüzünden hiriblr 
c:<;>r 1"<'t j,t .. diğim zaman 
olmaz mı? 

~n yap. lerinin knsurlan, hataları ve çe-
virmek istedikleri entrikalar mey· 

- B<nı'-lüne. hn"ınetmeap! Ha dana çıkmı~ olacaktı. 
rem· e mü~aaie eder1er~e. elimle 
\·ao:u. t·ıl"c1;m ederim. 

Padic~ah hunları şövkrken. gö
zünün ucuyla Yıldıza haktı. Ve 
l!:t'P.Ç kadının çrhre~ınde belireT' 
çizgilerin mana::.ını anlayamadı. 

- HaremdE ~nin işlerine kaq· 
şan kim'e \·ar mı? 

- Hayır. şcvketlüm ! Şerbetini· 
"İ ~imdiye kadar l'\ilüfer getirirdi 
de. 

- ~en getirince o kıskanacak 
diye çekiniyor musun? 

Yıldız önüne bakarak gülüm~e· 

eli. Bir ~ey söylemedi. 
Padişah. Nilüferin ne kadar 

kıskanç bir kadın olduğunu bilmi· 
vor değildi. l\1urat onları kıskan

dırmaktan, hatta biribirine tutuş· 

maktan zevk duyuyordu. 

Murat birkaç kere Yıldızı dene-
mi~. kati bir hüküm ,·ermemekle 
beraber. kendi kendine: 

- Ç.Ok zeki. çok anları~lı. çok 
~ehhar bir kadın ... diyerek. kendi· 

sini sık sık k1ymetli hediyelerle tal 
tif etmekten geri durmamıştı. 

Sultan Murat blr arahk Lt.kreç· 
raya sordu: 

- Bahçede kuşlardan hangi~i· 

ni seversin? 

Lukreçya kafes içinde zarif bir 
Hind papağanı görmüştü. 

- Ye~il kanatlı papağanlardan 
çok hoşlanırım, şevketlOm! dedi. 

Murat haremağalardan birini 
çağırdı: 

(Dewmı var) 
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Tlrlılye Cambarfyetl 

ZiRAAT BANKASI 
KJ&ruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası . 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve tıcari her mvi banka muameleleti. 
Para hlriktlrenlere 28.800 Ura lkramlye veriyor. 

SAATLERlNtN SON modellert gel
.mJ.,tlr. Vnpnra, tttne vaktinde yetı,-

Ol('k için ancak cebinizde ı-eya kolu
nuzda NACAR ııantt olmalıdır. l~ 

TAŞLI ve 15 SENE GARANTİ. Spor
cu baylara yarıyan metin cep vo kol 
SAATLERİ. 

Saatçilerden ısrar la 
isteyiniz 

ZJra.at Ba.nkumcla kumbaralı ve ihbarsız ta.samı! hesaplarında en az 
M lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağldald 

pl~na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

Maliye Vekô.Letinden: 
Gümüş vüz kuruşluklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 4. ıı.ded 1,000 liralık 4.,000 Ura 1 
4ı ,, GOO " 2,0-00 n 

' .. %j(J .. 1,000 .. 
40 .. 100 .. .(,000 .. 

100 adcd 50 llrabk 5,000 lira 

120 .. 40 " 4-,800 .. 
160 ,, 20 ,, S,200 ,, OUmll§ yQ.z kuruşluklarm yerine gtımll§ bir liralıklar darp ve piyasaya 

ıcuı miktarda çıkanlınl§ olduğundan gümüş yüz kuru§lukıarm 31 lktnclkA· 
nun 1941 tarihinden aonra tedavülden kaldınlması kararıaşt~tı:r. 

DİKK.A T : HeııaplarmdakJ paralar bir aene içinde 50 liradan aşağı 
dll~mlyenlcre l.kramlyo çıktığı takdirde % 20 !azlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 de!a: ı EylCU, ı BJrt.nctkAnwı, 1 Mart ve ı Haziraıı 
tarihlerinde çekilccekUr. 

GUmtlıt yüz ~luklar ı Şubat 1941 tarihlnden 1Ubaren artık tedaVW 
etmıyecek ve ancak yalnJZ Mal Sandıklan Ue Cumhuriyet Merkez Bankam 
ıubelerlnce kabul edllebllecekUr. 

Elinde gümüş yQ.z kuruşluk bulunanlarm bunları Mal Sandıklarfle Cum· 
hurlyet Merkez Bank&SJ 11ubeler1ne tebdil ettirmeleri ııa.n olunur, ....... a. .. •ee.:a•aP:K1~1m1 .............................. . 

•.: IJ'lo . •. .. . . • ' . 

V AKIT matbaası 
/(itap 
tanzim 

kısmını yeniden 
edip açmıştır 

Kitap, mecmuat gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. 

(702:'5) o(10Z16) 

~tanbul Levazım amirliği~den verilen ı 
harici askeri kıtaatı ıU\nları ----Beher kilo.suna tahmin edilen fiyatı 6 kunıt 2:'5 aanUm olan 8000 ton 

arpa pazarllkl& satın alınacaktır. Pazarlığı hergtln Ankarada Lv. lmirliğt 
ııatmaıma kom.i.syonunda yapılacaktır. 300 tondan a~ğı olmamak üzere ayn 
ayrı talipl~re de ihale edilebilir. Arpalar d<SkUm halinde Ankara ve civar la· 
tasyonlarda teslim almır. 8000 ton i~fn katı tem.Jnat 21,250 lira ve 800 ton 
ıctn katı teminat 2813 liradır. Evaat ve şartnamesi 960 kunı§a koıntayondım 
al.mır. Taliplerin hergUn Ankarada Lv. Amirliği aatma.lma komisyonuna gel
meleri. (11572) (1H06) 1, ., 

30.12.940 
8.0S A;Jıuıa 
8.13 Hafif 

progrnm 
8.'5 Kon03ID!ı 

12.ss Fasıl heyeti 
lUO AJau 
U.O!'I Fasıl heyeti 
l S.20 Karışı!>: 

program 
18.tO Beste, ııentıll 
l9.l5 Piyano 

u" ca:r; 
ıo.so Ajan• 
19.·15 foc,e ııaz 
:!0.15 nadyo 

GazetM 
20.'5 \: t:l'OI& 

lôiololan 
21.00 Dln1<'1·kl 

i!lkklerl 
21.SO Konuşma 
22.30 Ajans 

31.12.940 
ı.os AJan• 
8.18 Hant 

program 
8.f.ll Yemek 

IJ5tc6l 
1%.SS Türkçe 

rıl!klar 
12.60 Ajanıı 
ıs.os TtlrkQe 

plAklar 
ıs.zo Kanşık 

proıram 

J8.SO Konqma 
19.SO Ajans 
l9.•U Kadın l'eçlt 

kon~ri 
%0.15 Radyo 

Gıu:,.tesl 
%0.45 FMıl ht<yetl 
:ı?l.S4l Konu,ma 
U.45 On-kstra 
~2.SO AJanıt 

Sinema ve Tiyatrolar 

1
111111:!111 Şe~::k~i~!:.°su 
11

1 ı ııı~ ItomedJ Kuımmda, 
11111 Ak~ %0.SO da: 

r'aşa Hazretleri 

Be}'oğlu Halk Sineması 
Bıtgll.n 11 de, Akııam ~ de: 
l - Kara KoN>an: ll kıMm. 
2 - Servet Hırsızlan. 

-.ı---:ı:z::g, ••c= .• ---, 
Ç<ıcuk Hf.'kUnl 

Ahme Akkoyunlu 
fakJrtm, TallmbaDe Palu No.. ' 
l'ıtV!rı:IU ma4d8 t!Prg11D saat UI 

tt>n eonra 1 f'lefon 4012'7 
llll:m!llllllll'Zlıc:lllli1f•'.1111_.I. 

-llElllBllı:IZJDmll!:•-• 

Dr. Kemal Ozsan 

İdrar yolları hastahk
iarı mütehassısı 

&yoğlrı lstildll Cadde5l No. ıcxo 

Bunı:ı Pa:uuı Ustü Ohanyan 
AJ>"rtm&n. 'fel.: 412S.5 

--~~l;al-·-= 
ı:..... • .. ::::::::::::a=r.m::==::an 

Göz Hekimi 1 
Dr. Mrrftt R. Aydın 

Beyojlu • Parmakkapı. imam 1 
ıokak No: 2. Tel: 41553 
r lu•1•ne •• her türlü söz 
ameliyah hkan için parHtz-

Türkiye Kibrit 
ve Çaknıak 
iNHiSARI SiRKETiNDEN : 

SAYIN HALKA iLAN 
l/1/941 tarihinden itibaren Y.eni bir iş'ara kaC:lar, bell~r kutu kibrit'~ 

Perakende Satış Fiyatı 2 kuruş 
olarak tesbit edildiğinCJ.e11ıs.. ·f~~ t~D edecek. bayilerin Şirketin en ya
kın ac~nteliğine veya doğrudan <loğruya Is tanbul' da Karaköy Pa· 
lasta 5 inci kattaki adresine bildirilmesini sayın halktan rica ederiz. 

Amerikan Türkiş investment Korporeşon 
Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı sahibi İmtiyazı şirketi 

• • • 
Türkiye Kibrit 
ve Çaknıak 
iNHiSARI SiRKETiNDEN : 

BiLÜMUM KiBRiT 
Per kendecilerine ilin 

l/l/941 tarihinden itibaren beher kutu kibrit'in perakende satış 
fiab 2 kuruş olarak tesbit edildiğinden, fiat farkından dolayı bir 
zarara maruz kalmamaları için, ellerindeki kibritleri 31112/940 Salı 
günü acenteliğe iade etmeleri ve 1/1/941 tarihinden itibaren fazlaya 
satacak perakendeciler aleyhinde kanuni takibatta bulunulacağı bü
tün perakendecilere ilan olunur. 

Amerikan Türkiş investment Korporeşon 
Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisa~ı sahibi imtiyazı şirketi 

30 BtR!NctıK:ANUN - 114!_. 
-- -~ 

!/t11+ıişiHi ~tllliıŞ 
kaflu;uHu sç,klaJMı.1 

Fazıatcerevan ' isti hl AR 
edenamputlar kull'anıldr• 
~ında aynı. tuhaf'lt{ra dO• 
şüUlr. 

Hakff<l .. taS'at-ru'f yapma~ 
isteyen daha ıaz cerey·an 
sarfı na mu ka.brt da fi ıa b"OI 
ışık veren TUNGSRAM am-· 
puuarın·ı .. mübayaa ede..-. 

IJNGSR~AM 
EN AZ PARAYA·EN SOL AYDINLAK 

-~~~~l!Sli 

IU Ali MUHiDDi~J HACI BEKiR · 
ığı Tlcaretbaneıerı ... , 
!P: Merkezi: Bahçekapı 
i:ii Beyog"" lu, .... 
i~i Şubeleri: Karaköy, 
··=· :m Kadıköy, 
nii· Mısır Elkahire . 
m:lit\3maklı lokum, keatano ıekerl, mey\.-ah nuga, kırk katlı ıaar&.1 ... 

•ıbaklavaM, U.:I kavnılmu,, badem ııckı•rl, Bülbill yu\-a~ı, Tahin be~ 

1'9;ayramda yaıaız "' 

KIZILAY GAZETESi 
Çıkacaktır. 

11Anlarınızı vermekle hem kcndfnlze ve hem de Kızılaya yardını e~ 
olac&kaınız. 

lllıı sayfalıınnda • ııanUmi tıO 
J(te• 

İLAN Diğer ııayfııla.rda 
" 

FİYATLARı: 
8 üncü sayfada • 
2 ocl aayfada • 
1 D<'l ı;nyfada • 

GE~'"EL ACENTESİ: lSTANBUL KUTLU HA..'l 1/4 

Taşra 1tln acenta ıımnryor. 

100 ,, 
zoO n 

j50 ,, 

600 ,, 

tlm ................................ . • ..... ·' J. ...... • • •J .. • .. ~ ,· . 


