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SON HAVADiSLER ta~e: 

F'ransada vatan ~kı, namus ve 
Şeref hissi muvakkat ve izahı im· 
kansız bir inhil§.lden sonra tek· 
tar canlanıyor. Pa.rls sokakla· 
rrnda Fransız gençliğinin içinden 
&elen nümayiş bu uyamklığm 
tnUjdesidir. Vatanın sesini i~i· 
ten Fransa kalbinin derinlikle· J 

rinde mazisin'n şerefli günleri· 
lli.n titrediğini mutlaka duyacak 
ve onun davetim> muhakkak ki 
koc;.,rıı l{trr. 

Yazan: 
ey nCabltYalçın 'Bnl~•sr kl'lllı 8:)J•iıı ilP, r.",ı:'tll' hll<;,•f"ld JI \'P 
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Tekaüt eı' 
. Takaüt kanununu tadil eden yeni 
'. layiha Meclis ruznames=ne ahndı 

i.ktısadl dev et teşek-
küllerinde çalışanlar 
Ocretı .. ve yövmlyeıt oi anlar da Barem 

ve tekaüt bakl2rından f s.flade edecekler 
Anlrnra, •l (Tekfonla) - Askeri na göre, tekrı.üt teşkilatı olmryan 

ve mülki tekaüt kanununun 66 ve 1 mülhak bütçeli dairelerle lıususi ı· 
67 nci maddelerine giren fıkraların darelerden ve millga şchrcmanetlc· 
tadili hakkındaki kanun layihası ri ile İstanbul mahalli idaresinden 
mecbs ruznamesinl? alınmıştır .. Bu· (Dc,·amı 4 Uncüde) 

G ...ı.\ERAL dö Gol idaresi ta: 
ti . ru.fmdan ne5redllen bir Jı,ta· 
a· •ge göre, hür Fra.n. (Z ku\'\'Ctleri 

6
u htu :.ı.skerden, 1000 tayyııl'('dfü>n, 
~ tlcaret ,.e 20 harp gemblnden 

Bulgar Hariciye - -----
Nazırının nutku: Romanya Yunanlılar 

·ibti Ar c 
arttır 

z ları 
ıyor Bulgaristan adaletin yerini Ayasa1anda-

harp harici bulacağına ya girmek 
Milli Korunma Kanunun da yapılacak tadilat 

projesi hazırlandı ~kkij" C',dl,·omıu!li Bu Fransa.· n ,. •• • 
: hürriyeti i~in çarpışan ,,.,tan· 
d l"\·.erle..rin mcmnı.ml"7<'t ve iftihar 

11ll3"arak neşrettikleri bir rakam. 
4! er halde hilr Fransrı lmnet
b rı bundan fazla. olamaz. Hal· 
C:ki ne hazin bir istatistik! Ko· 
it\ Fransa, be~rlyet tarllıinde bir 
b:~ıo ,.e rehber rolünü o~"Da.mış 
8a YUk FNlD.sa şlmdJ ne küçücük bir 
f Yısa dUşmUş. 85 milyondan Ç-Ok 
~la. nüfusu olan Fra.noıayı ancak 
ttı· bin kisiiik bir ordu temsil ve 

kalmağa kani 

li~afna ~lyor. 

çahşacak 
Bulgar nazırı T rakyada

ki hazırlıklarımıza da 
temas etti: 

'~TOrklJe ile iyi 
komşalak 

mlaasebatlnın 
lnklşal edeceğine 

. 1 

1 akat müstakbel Frannyı doğu· 
~k, rnü~hılı:bcl Fransaya ~ki san 
~ Şe~fi flo teknır ~-ıı.şamak bak
Ilı 1 ~ ~reeck bu kUçB'k ordunun o· 
, °tlZlanna o kadar bUyül< ve parlak 
~ la~ı dticıihıcır li.J'itm'h ~r11.o n: H 

General Antonesko 
Diyor ki: 

" istikbal çetin, 
fakat ümitlerle 

doludur,, 
Natuk Almanyayı 
ızdırdı, Macarları 
llayn e dil dii 

,. l'alc trıüendele\·o atılan '"Btanper· Bulgar nazırı Bulgar • 
b~tlero bn~ı k·alblerden pek tabii B~ s (AA..) - Stefant: 
:.._ bnınie llt> bliyiik bir hiirmet ve Y Unan mÜnasebatından Bqvekil mua.vinl ve lejyoner hare· 
·~·ııııatı dalg-Mı kabarıyor. bahsetmedi ketinin kumandanı Hona sıma tara: 
ı..l?ansanm ölmemi<:., maziı;lnl in· tından imza edilen bir emirname ile 
~ Sofya, S (A.A.) - D.N.B.: 
... ~ etnıcmic: olmac;1 ltifidir. Hür • · lejyoner polisinin tesanüde doğru in· 
"... '" Bulgar hariciye nazın Popof Bul-
~.,.nsa bir timsaldir, \'azlfeuln tikal aalhasında lejyoner rejimine 
ıı .• .:t.. gar dış siyaseti hakkında çoktanberi 

·11'1lı:.ııln·, Framıız vat.anıdır. yardnn etmekten ibaret olan vazifesi· 
le~ .~ F'ran-.a bugün maddeten çok (Denmı 4 üncüde) ni bltirmi§ olduğu için lAfvedilm.1.§ ol· 
l<'~lınijc; olnbillr. t'akat a..'lıl büyük d duğunu ve bütUn memlekette bugün-
tııu sayı manen küçliltmcmek, ça· Amerika a den itibaren faaliyette bulunmıyaca-
~atııı içinde bırakmamak için ğını bildirmiştir. Bu .teşkilatın Azası, 
Ilı Stz milletinin mhundan kop- b t • lejyoner kadrolarına alınacaktır. 
o~ıı; bir ıuim v~ iradenin lfade<1l sa o a J Liyakatleri görülenler, devlet polis 
d 11 hu kuvvet muhaltkak ld gUn· tcşkilAtına alınacaklardır. Y.alnız lej· 

ıı:11" gUne bü~1iyeoek n maddeten har ek etleri yoner kumandanları emrinde dahlll 
ll henunıyet kesbedooektlr. bir organ tbka edilecektir. 

tt~ıaha lmclldenFran~daümJt,·e· ço' g..,; alıyor TRANStLV.Aı~YANIN 
la:ıı lsıu-cuer pıırhyr.-r. Fransada va· 1LT1HAKININ 
''akı:lu, namns ,.e şeref bl~sl mu· YILDOUMO MERAS.Thil 
~ııı t ,.e izah' imMnsız bir lnhi· Çok mühim bir tecrübe Bükreş, 3 ( A.A.) - Rador ajan· 
tlıı en sonra tekrar canlanıyor. Pa· tayyaresi tahrip edildi sı bildiriyor: 
ltıh5Qkakfamıdo Fransız genoliğinln ~ 1 . tı.. 
1ıı:den g .. ıen ntıma~·15 bu uyanık· Bir ba...,.t labrlkası Kra.m mümessili gene:aı . n· 

<>•rı u • u tonesko ile lejiyoner harel~eıinin 
~rı 'Frrı "jdcsldir. Vatsnm sesini ışı- b 8 d kumandam Horia Sim, Tran:;ilvan 
illa l'ansa kalbinin derlnnkıertnde asara u11ra 1 
~ıı:cılslnJn ~refU ~nlerlnin titredi· yanın anavatana ilhakının 22 incı 

rn tı d Nevyork, 3 (A.A.) - Bugün yıldönümünü 1918 de ilhak kararı 
'"f'tı 11 aka duyll('ak ve onun a· · vukua gelen bir infilak netice· nm ilan edildiği mahalde tesit et· 

lJ ~e nıuhaklmk ki ko!'I~. . T 
ita Ur Fran~ hareketinin Snriyeye sınde acoma şehrinin biiyük mek üzere pazar sabahı hususi 

fes Yet etme!'linc mani olmak vazı· bir kısmı sarsılmış v~ şehrin _ce· trenle Alba Juliaya gelmişlerdir. 
a ll'le tanarc ile gönderilen Chi· nubunda bulunan Columbıa.n General ile kumandan, Tram;il· 
~J>('.'ın r;~i a'klbeU hür Fransız Powder 9ompany" fabrikaları vanya davası için çalışnuş olan 

1'tkett lt,:in talihin btr ıutfudnr- hasara ugramıştır. lann öldürüldükleri yerleri ziyaret 
c~( \•e ~t bir idare ada.mı ola~ TAYYARE FAw~tT,. ASINDAKi etmişlerdir. İçinde taç giymE" mera· 
6u 8ll_lle her ha.Me Suriyede Iıill<ilm ı SABCYI'AJI . simi icra edilen kilisede bunu mü· 
%~1i3 olsaydı, Fransız şerefin<' Nevyork, S ( A.A:)-~e~ka teakip dini ayin yapılmıştrr. 
11"'1~..a?'ar \"erecek hl:r.rnetler görcbi· ______ <D_<',_a.rn_,_4_u_n_c_u_dc"""')-"--------....._:.--(-D_e_vam_r_4_Un.....;ç.....;il_de) 

. Işıkları 
m8skelenmesi . . 

Al~rm işareti verilef ~k tayyareler 
· t~· rahndan kontrol edilecek 

nı;~':1ali Af'rlkaya gittiği bilinen 
~ raı Veyga.nd'm faaliyeti hak" 
\'at:a bir <öoey ı,mımtyor. Fnınsu. 
)ıı~ "~n·erıerinln, m<'mlcketlerine 
'11 et edeb11ece1' vazı ·ettt" olan si· 
r;ı~~e a<ıker şeflerin önünd<', ge· 
ele,-,. ş olduklan datalet ve hata 
arre:; hıi teH\fi etmek. kmmrlarmı 
"arı ~rtnek lc:in ne güzel bir frrsat 
\Jcd" n frrc;atr k:ı~rran Frnn!iiızlar. 
I~ ttt~ıerı mütarekedenbcrl gö1 
ltı~et in onüne cıP.rilf'a dcno1cr ''t'n hi(' 

~""('aıl'hanı,ş clciWctirıcr. nö Gol Otom"blllerla lemerlerl ba'·lrında yeni tı"le trerı~ıe. hlir Frnnsn. hareke· u D 

ı-tarı te1< hır ı,utı" haline j?f'lttek kararlar verlldt. Fenerlerini bu ~ekllde 
tl"'ıl ~ı ktn"\·etleri bn~ün hi'ılô. Ak· ~..-
hltır~f' e ~ok rntihlm bir rol oynaya· llapamıyanlar cezalandırılacak 
l'e 1.a..ır. 4lE&J.f'.,.lzde lh•lyan tehdidi· 
hrı~teldııl~ "'1rı rrüat"lkbf'l aul· Işrkla.rın m~k::· "nesinde di mıntakalarmda teıt t ya-
~ıııtı7 e<.a.."'' "11\rifı-rınıt&n biri eJdc gc.-;llen noksanıarC:.ın, kayma. parak tr.:l!:k~le~eden ı;..:. ya. 
h'lıı 'l o18.<'a.1mr. ttalvan h™ı t'a· kamlrklara bildirilerek bunun kanların bir kısınma i:.~. · .. bu. 
il, el Jn.... ... ,,r "f .. Frroaa ı\.branya sıkı bir kor:.trole tabi tut;Jmasr lunmu.'?lar, bazıları hakkm:ia da 

. ~~ ~ "ol~y an'1,a.l'Ulr B1ı ve no!~ a.rm tashilıi için ih. zabıt tutmuşlardır. 
bıt'liğı · kd . ...wt<> Fruır.ızJ~ el· ı t:ı?'da. ı .. •,,nuıma.sı :.~~ ve Hava kumanda'llığı mu-. 

ne büyUk bir bfzmet goriir! dün gece kaza kaymak .. . 1ları ile bir. zaman.da. maskelca.ne işini 
lfüseyln Cahlt YALÇIN vilayet seferıberlik müdürii, lwıl- (l)evul1ı 4 ttırdWol 

•• uz ere 
~ltfln cephe 

bOJanca ilerleyiş 
4evamedlJOr 

Atlna, 4 (A..A.) - B.B.C. Resn:ıt 

~blll'o 

Muhtelit Yunan tayyare teşekk!llle
rlnin İtalyan muvual& yollarının bir· 
le§tl#l noktaları bombardıman ettik· 
lerinl bildirmektedir. ltalyaıı tayyare
lerile flddetll muharebeler olmuştur. , 
lki lt.aıyan tayyaresi dUşUrlllmUş, bit 
Yunan tayynresl UssUne dönmemlı· 

tir. 
Yunan kıt.alan §lddetli çarpı~ıırak 

Aya.saranda istikametinde bir buçuk 
kilometre daha ilerlemeğe muva.ffak 
olmuşlardır. Erglrl tarafmda Yunan 
kıt.alan strateji bakımından ~ok r.ıtl

hlm ild noktayı zaptetmlşlerdir. Bu 
m.mtakad& de. bilhassa Hromad~ çok 
fiddetıi muharebeler olmu~tur. çevril· 
mek üzere olan blrkaç İtalyan 'll&yı 

Yunanlılara yUzden fazla Bcrsaglierl 
(Devamı 4 ünclide) 

Şayam hayret bir keşif: 

Buharla 
mülehaııik 

• sesszz 
tayyareler I 
Stokholm, 4 ( A. A.) - ste-

fani: · 
Svenska dagbladet gazetesi. 

rin Vaşington muhabiri, Besler
kard~lerin buharla işleyen ses. 
.siz bir turbinle müteharrik bir 
tayyare icad ettiklerini yazmak
tadrr. · · · 

Bu tayyare, az havalı · yükı!ek 
irtifalarda arızasız uçaıbilmekte
dir. 

ispanyada iki · tren 
ç~rnıştı 

55 ölü ve 80 den 
fazla yaralı v~r 

iaşe . işleri için bir ınüsteşar[ık 
kurulması kararlaştırıldı 

Milli '":or·n~i"kanrnunda lü· 
zum ve icablara göre bazı deği. 
şiklikler yapılması kararlaştırıl
mıştı. A..::<:.r~dw1 gelen haber:~. 
re göre, bu husustaki ç:ı..lI§malar 
nihayet bulmuş, ha:;ı: .. ar.an Ja. 
vihıı °R"SVe!;-51cte ver.:J::ni;!.ir. 
Pek yakmd:ı. Me:ıree sevkohtna
rak. tasdik ed:!eceği söylenmek
tedir. 

Kanunda yap1lan tadillerle ce. 
z:ıi iıüı. ·~ıer ~endiribnelr_ 
te, hilkfımctin lilzum ve 3lıl.ı'!lr'et 
halinde istediği teşkilaf'T yapa
bilmesi imkanları temin olun
nıAktadır. 

rn.ırcr tr3raftan iac;e meseleleri 

ile meşgul olmak Ü7X're "-ir teş. 
kil~.: kurulması etrafında hliıkü· 
met.ca yapılan tetkikler de bit
miştir. 

Haber alındığına göre, kuru. 
laca:k teş.ldlatm bir iaşe müste. 
şarlığı olması kararla.ştrrılmış
t:r. Proje sür'a'.Jıe""l.~~1 et. 
tirilerek Meclise sev:kedi!~~· Til 
tahmin edik:fı'gine 00öre Mth:tace. 
len müzakere ve 'kanuni~t kes. 
bedecektir. lo.şe m~a.ıiığı 
memr~n bütün gıaa. madde'." 
Jeri alım. sa:tım işlerir,i muraka· 
be edeco.'lttir. !stihsalf:.!.ı tanzim. 
arttmna veya tahdit iş1eri de 
ia~c mü.st.el::a.rlı?nı-rı sa.la'lıiyet. 

d ·hıhılinr\e ola.caktır. 

Bugün ikinci mesai yıhnı 
bitiren valimize 

Ista o bul 
minnettardır 

Basın Birliği, şehrin bu · hissiyatına 
tercüman olmak için bu akşam 

Valimiz şerefine Park Otelde 
bir ziyafet veriyor 

Zlyalete Örll idare Komutanı ile Parti 
re!sl de davet edildiler 

Saragose, 4 ( A.A.) - Salt 
sabahı saat 4 ile 5 arasında 
Madritten ve Barselondan gelen 
E.--cpre.sler Velilla Del Ebro is· 
tasyonu civarında çarpTŞmIŞtır. 
'.Müsademenin şiddetinden lo
komotifler biribirlerine girmiş 
ve bir çok vagonlar parçalan. 
mıştrr. Şimdiye kadar yirmi ölU 
ve 40 yaralı sayılmıştır. !Kaza 
mahalline Sara.gosse, Madrit 
ve Barselonadan imdat kamyon.. 
ları yola çrkartlmıştır. 

Madrid, 4 (A.A.) - Madritle Doldor Lfttft Krrdnrm ltd ıııene t'vve1 Vftll tn~·tn1nt mntf'ntdtı 9'1'11?~ ... 
Barselona arasında bu sahalı 1 lamak a ... ~r~ 1 t.ıabul:ı ım gell,;l ıJe ~len lllulıidJlıı Ustiliıdıığ', Bum .. UJ'll99 

vukua gelen tren çarpışmam ht&ııbul mmtakası reisi 'e dlğl'r zevat tarafwd&D HaydıupapclA 
neticesinde 55 ölü ve 80 den Jmr&ılaıutımdaa bir latatıa 
faz.la yaralı vardlr. (Yum'~} 
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G ÜKÜff için~ 
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iGNEYi KENDiMiZE! 
D VN ;;ece bir~ ~.Yle 

blr u~:ıy:ıymı, dedim. O
tu:::-du;:11 a:ı:ırtun:ın~ glnne.:en 
e\ veJ p~:ıccrclcrioo baktım. 1'e· 
ytı :-c:ıJdl !storlar çelillm1J, raı...ıt
anı!armcb ''~kh çizgiler ve lw 
aarlıırınt!a ti!rlU mı:ıstatl11er ,.ar. 

Ark:ı.d:ısıram kov\·etll hill!ürü· 
all ve ıntml:kde !:Ol' aa;113Dl 
b:ığldı~;.ru yıı.Lı&clan t:::rll:'.;.ioı lçl.ı 
bu lıall Cmıafüıe veremedim. 
Konuşurken mzan diklıa.bıl 
~lbcü;ı. im, diye cl~~ündün. 

Daireslru:ı kap4ıoı ç:ı? .. mı; ka· 
plDID camlaruıa ~t ettlm, , ... 
car.dar r.ıavl kiKıtla ba§wuo.ıta 
k3patılnufjtı. Fil.kat Holde yanan 
üzerine ma,·I kil.liıt Aanlmış o.ar 
put c'lı~;mdaft Mil farll8cll'l3 er 
da. t~;rij·o ~rt .... e ka'°"'a'tıi:-'1111 
m:ınz'!.r;1. bayreti:nl t:un:mılle ar
tınlı. l~l; -ın ~ı~:ı.rrya erznn bu 
hol ad.::!a bır:mlıttı. Cturdc !q· 
muz o~a d:ı lSyle... Cblblrlm.im 
7ü:ı:Un:ı ı:>r ın~·::c~lyo;-oı. . 

14Bu QI M~JJ.·?" a~ ... "J.Jdr 
l•n 111a11kelediın.'' dcwll. &ta· Jel· 
al• karanı" o'dtıl.UPU. ta:..t " 
llfğm dlJl'"dM peki•& sezlldl,;lnl 
1Miyledi11t. ıa ... madr. U3raher •· "ap ,.kt;~ o ,·~ı doirıı eöıw 
4JJtm• lautdr. 

'l'elaar lgerlve r:(rtllk.. Ou 
1'fklann ne ~kJlde nıa.Akelencce
ğl'll an•"lttna. Bttft- t..-kür ede· 
«!&: 'y~rıh bl'~terlMI "e~:lea 
iil;r~nt!!:;Iırl e!)-do. 11:-.rp M!'nda 

106 
• Il!men 1.er gUn, ı:oğu Azeıt du 
rerJl halktu ve ~lvar JıöyJiUtrJen 
11udan Hllct Muradın evtıııa kı111· 

1911d .ki kU~Uk meydaaa dolarlar, 

wııı oı:ıun ı~s~ce:ı yol ?tenann:t3 
be~l'fflek ıue~hıır Avar :nımuııa· 
uu aen-elierlc:ırd.l. P JÜA Jn fol vt 
~sa tdst,. dobııuııt~ı tll•rlMI 
'f. .. bir eobaıı da ııszı carpıyor 

"4u. t 
H:ı.et Murat z!yatette kazaktara 

ve mUstabkem mevlüe kuuupıda 

eden Rus biqba,W'1ı, Mbitleri ve 
buı memurlan da buldu; lnnııan· 

dan, J6b:kll, krmn11 )'\WQ btr a· 
damdı; hürriyetleri uğrunda dövU· 

pn da!1hlara hllrmet ettiğ'nl söylü· 
;,ordu; bu sözler, Halli beyle arka· 
lqlarmın gUcllae gidiyor; ilkin 
itiraz edemiyorlardı. Bu arada l -
aam Şamilin idarelbıe, h"l'leriat, 
~var atlılannm eg.m b'rer nişancı 
ve 11avaıçı olduklarına dair parı.J< 
ICSzle• '8çU; ıtus sabJtıe..S dı buııu 
tasdik ediyorlardı ı h•ttA votka ve 
ıarnp onlan biraz daha 11armca iç· 

leriııdaı biri M4e8iıü btvaya at· 
dını ve bıjırdu · 

- ırıUn kahram~ c1uonı1aı1n
mızm ıtretiıle t. 

Onlarla lıer•oer ır11 " IN'hot 
olan HalU ltey ~' 

- Eğer blltlln Avarlu Hacı Mu· 

bir Pruasa paetMlade elnldr 
~u sö7Jeyioee de ideta üfüe-
lendl: • 

- sı. gazetecıı.r, •acU, ne tu· 
hal adauıl&...-ı. Botl Da\'ls io 
b~:eıllğl farenla reJlgine d. 1r 
tafsll!t yeılnlı:.lz, kaclm gaze n· 
KI, ev işleri ismi ııltın<la de!Jleı.:.n 
blle ta~WWN ka!lu&;Dıy~kt:ın 
~rl? ta\'tllyelerclJ bu:ıuum.uı''• 
Si:tun1111uzda harp idare ooen er 
lduuhllrplere HarteJt, lllllletlcrla 
mnk!\ddenttyle oynayan dlp!o" 
matbua rc>litika dersi \'erirslDJı. 
Jfent!r~:~ttml7.te admı bile ltltr.lf 
41!i!Jrliz çtç~kler ve asıl yetlflt 
rllılJ[;Jne dair sayf:ılıı.r ta':3is fJ' 
denbılz. Sonra aı~kcleıuae 

ı~u, ve m~:eket tcl:s '"" 
flhenuclyotD bir bte bl~~ 
y~~ ... wrcılılüt ed;r.;i;Jz, 
,\~PU la-" veraı.ı_ fa 

kat o •UAlMlı: 
- Yalnn lıak vflrmek klft w 

111, dedi, meseli im nobaaaı JJ 
•iltanlamawla keadl kaltmiaı.•e 
ltlPa' ~~k kt"laP ntMeni ,..-
~ İahl!t -~ d'!jil•l•• .. 

8311 arkada,.°' ba lkde 
lu.C:aıs oldajuım IJbat l9bı '>u aa· 
tırbn JU'1PD. f.:&Jet kea~!tl bu 
y...,,.ı e!tlınü f1111ııtnu lnılarca 
gnntoel!ıırtlllb!n §QnJdSI ela t..• 
tınrken IJne. i l•enilllcrl:ı:! so•;a
-1ı k&wlu ha&.-per•t o!l!ulılarua 
laer balda hmtaa!dır. 

Mu~aler Esr .. 

- Y~ HPbılt gemıly~ c&Jta· 
ima ,av avlN'ıl, Aiftm ı,tam:, vakU 
~eı:'rlıil 1 

OtekJ, kUçillttUIB ta.nı bl.r ut. 
claJıa kU9Ult•a itli' 10.at yaptı· 

- Hay, hay ... CUh im! .• 
H:ı.C1 Murat geceyi karışık rtıya· 

im. setlrdi; •IUıll ..._.. mlirWe· 
rine ıorduı 

- UuJı rc>l l!:lD her fey Msrr 
nıJf 

- Hazırdır. 

- Yu.mı.ırtalAn al4>.Jııı ııur 
- Aldık ... 
Gllao' Dt dlSrt mıarals ~ yllk· 

se!m!3U; Hacı Murat odaamdıın ı:ık· 
tı. Aıı" l:ı"1diı Q.cınbanm meyda· 
nmtla Halli heyle ve kazaklarla, 
buıu,tu. Müfreze zı1'1ti Kamenega 
mllrtUe~ hepQtl atlanmıg görUn· 
ce Jlıcı }.f~ iht&f etti: 

- Böyle yasaktır; hepsi ıttme· 
ıln! .•• 

f)f\il. 
B11 slSze ~imse aldlJ'lllacb; o da 

tekrarJ:ımadı. Hacı Murat atmı ye· 
:ııU dağlarqı eteklerine; Zabtab'ya 
doJl'g 11UrdU J JltlUl bay •tb111 
gidiyordu; mttr"tler Uç dört adını 

rerideıı re!ly~rdı. Kua~ıar çok 
ce~~en yirmi otuı at bQyu geri· 
de kJJJqlJrdr, 

Mavnalara mo1ör 
takı!mRSI 

düşünü,üyor 
Bir Türk ·müheııditi 
yerli deniz motöril 

yapmağıı te;ebbüı eUİ 

Elde kAfl miktarda romork6r 
bulunmadığı için, limanda. açık· 

ı 'ta bulun~ gem!lerdo t_:ımil vo 
t:ıhllyo yaı_>ıı.n mavnr.!:rl:ı na:.:, 
it' ya-.-::.~ gıtımeıkte<Ur. :Cunun i. 
c!:ı, mavrıa.l::ı.mı J;fr çc,t..uıs mo. 
~ ko=.ullnuı dJ~Unlkııer!rtedir. 
Veri~ t'.r hwro r:: :::, mU· 

t.t§o::ıj;. b!r TUrk ~::hendl.sf, 
yerli cloııiı mot5ril !malt i~ln 
p.lımnl\la.ra b~amııtır. Şlmdl. 
" kadu ya.p,Jan tecr;.::.:':r 1: 
aetieeler vermı,ıır. Tiler~'. :!er 
mU-:ı~t n!t!'9 ver~i:ı takdirde 
301) m.et'1' 'l:ı'Tde!J, imıı.11 mUJr.:.tJı 
rertiıbnei!rte~lr. 

Aakere kıgblc hediye 
hazırlıldan ilerliyor 

Hararetle devam eden, askcrıe
ri:n1zc k~l:k hediye h::.zırl.-ımıık fa
aliyeti ııcti.:~siı:.C:e. gimd'ye kadar 
Erıı :nönil Halkevinıle üSO!) ç::ır:ı.p, 

ı 1383 eldiven, 24:> ka~, 2i0 avcı 
yeleği. 85 pamuklu, 781 fanl!A. Fa• 
,tih Halkevlnde 33 yUn kaz:ı.k, 27G 
c;ift ç.,rap, 113 eld:ven. Kadıköy 

l 'Bnlltevin"e mııhtelif cins eşyadan· 
2500. Şişli Halkevlnde ise 22 OCO 
parça toplaıımlflır. Birkaç güne 
kadar 'bu y:.k~m.ı'1. hayJ.4 kal>aracağı 
lir.lit ecHwe'ttejfr, 

,/\k§r.ın kız f;e.nat 1'lekt"nler1yte 
di'f.lr JPe!ttenter"c, U.J venitede ha· 
zırlan ma.ı:'a ohn hediyeler önü· 
r:ıUz~e!d hıı."ta fr.lnde merkeze gön· 
clerilıni:J bulunaeaktll'. 

T;carıt Vek a~etradı 
detı1ı111111ıer 

Ticaret Veklılett dış ticaret mn· 
dllrU Servet Bırkin'io maarif vekl· 
kti talim ve ı.Jllıre lt•Y,etl Uaııtt 
na tayihi yüksek taedfüc arzcd.il· 
nıil. lç ticaret umu111 mudUrli Cahi· 
dbJ '1ış ticaret tımum mUdUrlU~e 
14lirilmesı kıwıutınlmıştır. 

SiandarÇij.qfyoıı müdürü Faruk 
bqlt1, bir ~feyQ naklohuıarık 
yorioe İltanbuJ mın~ ticaret mij· 
<lürU Nazıniulq ;eUril~ceil iÖylen· 
wckteau-, 

--ıe o--~-

Hamal tarifesinin 
yeniden tetkiki isteniyor 

Sc-hlr MecJişl lzafo.nndan Meh· 
met !lpahl, mecU. rlyueUne bir 
takrlr vererek hamal tar:t'elerlnin 
parça b~ını olııı&lc Uzere t!Bbit e
dilmesi neticesi bazı kimselerin e~r 
yala.mu bir yerden oir yere pa,k)e· 
derken Jaymetlndeıt fula hamal 
ilcreti vermek mecbırriyet'ndc kal· 
dıklarmı, bu tarU'eıWl yonlden tct
kiliinl istcml~Ur. 

~11-1921 seı:ıeıılnde Vefa or 
ta mektebi yedinci smrfından aldr 
ğnn tasdiknameyi Eayi ettim. Yeni· 
ıfni çıkaraca~dıa..n eeld~inln hWr 
nıll yoktUl'. - J'lkl'et 'l'iha,._ 

Az maaşh 
memurlar 
H.ıyat ıar~b.n 
n~rl~~bjı için 

llaa~ıarına ıam 
1iıpılaoa11 

.Ankara4a.ıl tlldlrll4!:tne göre, 
kllçllk memurların almakta olduk· 
lan maıı ve Ucretlerin bugUnkU ha' 
yat ıartlanna göre Gok az olduğu 
dUgilnUlerelı bu ıııaae ve Cmtlerln 
bir ıntı.tar artmlınaaı lçln tc:~l.kl .. r 
ya.pılma.ktadll'. Dıı tet.:dklerln, bu·· 
ılln lç'Jı derhal kuvveden fUJe ~ıka
rıhımıyarP!?ı oa lllve edilmeJıteclir 
1011 mail yılı bUte~ın•n tatbikine 
aecıl :US1 ıııratin, ya:ıJ 1 Hu•randa 
bu ltl\bll Mtıı.ı '.}'nra &aaı yı.pWnaııı 
m · uubahlct'r. 

Tramvııylarda 
kı!a far~ı 

kalkac&k r111? 
Ilaber verildl~ne &öre ı .. +f' t 

led'yetlne t.ıaih tramvay ldarelf, 
tr.ımvny h:I~tlerin1e c~uı:luk \ ~ 
yc!:nassk!·J.: t~'ni irin bazı tctl:l!c 
J:r yaptır'J11:ı.1It:ı:::;r. Ta .. ''-lerin ne· 
t"c: si :ılınmra mcscI:ı, fT<" "ia Vcklı 
Jetine arz ~tlllO:?Ck ve veklletten ta· 
li.m:ıt istenc::ektir. ~!mdi!ci hal1e, i · 
dare, tr.ımvay bilçlterin:l-:::d :. .. ·· 
ratı b~rtı:.ro! etm~k ve bilet ver· 
mel:te ko!a.}l:k temin etmek maksi 
diylc kıta fn'rkııu kal~rmtak tı;nv 
vurundııct. r. Bu 11uretle bütiln tram 
vaylarda b'r tek bilet ihcla.~ ol11na 
cak ve tramvaya bllıcn her yolcıı 
ister bir tc!ı kıta, l:ıter 1<>n l:tcyo· 
na kadar gitsin ;bu bileli alacaktır. 
Bu tek bil etler }(in iklı,et rnevkiler 
de asgari ~. birinci mevldlerde as· 
gari 7 ku1111 fiyat klbulU dUtblU· 
mekte:!i'r. 

Diğer taraftan, tranıvay!ar hat· 
larmda aktarma llefedcr ı~ın ıP-k 
hil~t ihdası hakkındaki tetkjklt:r pe 
neticelenmelc ilıeredir. naımafltı, 
i~. tetkik ıa.hıuıın® oldu:';u ioin ile· 
nta verilen bir karar yoktUJ". 

• Dtln Macarlıtandan mühim mlk 
tarda ziraat maklneli, Bovyet Ruı· 
ya ban:lıralı bir vapurla pamuk ve 
yllnlll buma, matbaa kA~dı. matbaa 
hurufatı, Tuna yolu ile de teneke o· 
yuncak, dllğme demlP levha, muka•· 
va, pamuk lpllfl, .ıgara kc\tıdl, flvl 
gelmiftlr. 

• Dlln, Çekoslovakya, YUBanl.!tana 
tuzsuz ve tuzlu balık, l'lll:Jtlne ser
be3t döv:zıe lAkerda, J.!acartatana. le;: 
fındık ve ba:trsalc, lngllteı·eye susam 
ve l<eten elyafı, lsvlçreye dan, Tugos· 
lavyaya dı ıcrbcst d/Jvlzle pamuk ve 
arpa göndcrllmlıttlr. İhraca\ mıktan 

209 bln Ura tutmal<tadır. 
• Su:-tinlerde tehrlmlze klllllyeUI 

miktara. nlş:ıdır gelmi§ vı bu madde 
Uasrine yapılan ltbala.t ıtok mıktan• 
ıu takviye bakımmdaıı gok faydalı ol· 
muııtur. 

-==-• 4 -ç7'' ? -· 

C, H. Partisi 
Boıalan iki umumi 

idare heyeti azalığına 

Kısa c•vap \ 

Y.NE p~ ~il ..-·~ 
AQ ile Vollüde ~ 

''Nereye?" auallne Vell CfJVf.P 

rt7orda ~\ 
.. _ 81yalı perde:tk bel, !!s.~ 

:1ahut slyıı!ı J::!~ al~!!.)'S- ,,Jet' 
?a l:u g~ce mın:t!st bitiyor, : 

79 B8JIJJll DIY•DI· 
•• .. ,,. rıpııdl 

Jen dı~aırya t;;ı1' 11~ -
Alin:n ycrillila ... o!aa1cJIBI ta, 

·ıavere)1 uzatmamak l~ID, t61 
~estinr.e h:.r CC\'ep \'C!'lrC:IJIU ,,,, 

• ...,., • (~) - Haber &Jdıfı· 
rnııa ıön, c. H. PuUll U112wnl 
idare boyıU baaıııdan tilılop meb'uaı.• 
tnt:•d&J'1DlB1 lıl11aak&l&t VıkUUflD'"
Ankara aııeb'WN Nllmtas Ökmtn'ln 
}'luret Yekill'flat &aJlalerS dc>la)'Jld 

I• acılan umumi id&N lle7eU &salık· 
ıanna ı•ııtl b&fkulık sSlnaıaea :.ıa 
ı-&f Xıl/ııau .,, ıoeı böl.fcal ,.ru mu 
fetu,ı Uaau RefJt Taııkut Ue ı:ıAzıt 
m111 un Jı'tu.J AU&J 1e9ilın1flerdir. 
Kaean fteflt •taııkut'ua ilııu&k• Ut-

ParU "'"' JuadrOllUDJll ...... bir 
1DUf'llll,Uie de MarJ14 mel.wııı .fU.. 
•• lılı ... ı.D4fııcJOttu almmıttır. 

&\YSIQ1' DIVAlQ 
.u.u.mı..uu 

A.nbra, 1 (4.A.) - CJl.P. sn1P11 
unıwnı uyeU ı-ıı 040 ..ıı ,uıao aaaı 
10 te reis ••kUl ,.,.bsoo 1Mbuw Ha· 
ıı.ııı Sakanın "'911ıtnıM topl11.11dı. 

Parti nizamnamesinin 131 ve 132 
inci ma:1de!ert h llkmUnce her tçUma 
scneal lçln yenl'2cn teıklıt lcab ean 
hayrJyet divanmm aeçilmell 1111 lctı 

maın ruznameslol teıkll ediyordu. 
Yapılan flstüıap ae~US!Dde apğı· 

da ıaım:ert yazılı yedi uanm ekseri 
yet kazanarak JıayslJet divaııı uah 
fın" eecUdUderl uı1a1'111u1 ve lntl· 
.u.p netıceşt umumi beyeıe arzedıJ· 

mekle ~etııeye ıı.lltayet vortılllilUr. 

Dr. Mustafıı Cantekin (Çonım) , Is· 
mail Kemal Alpsar (Çorµnı). lbra· 
hlm Tali önıörea (Dl~.> Al' 
~:ıa Tarhan (lat.anbul), Dr. Tuta· 
rntral Hakkı Şlnul llrel (trtanb\111, 
~ctp Pıı?ker (KUl.P,a), OJ. Mac 
Elü<.nlz (Seyhan), 

o 

Yeni 
11role ılrlerıauz 
Tıp fa.kuttestnln L . . • ~ do. 

çent!eriııdt11 vı tıp llemkııiı:P 
mUmt;yJ aiın~~ndıın Dr. E!t
rcm ~rif ı:..wıt ne Dr~ Muzaffer 
&vkı. 4rif bmi}t, .ı-apyo:oji ~o
çentl Tevfik profeıs6rH~e terfi 
ttmiılordir. Kw.:1eT' • .I tebrilı 
eder, muva!!a.kıyetler et!~ 

o ' 1 j 

AslrePe l'Öndenleeeli 
hediyeler Ucretaiz 
naldedileee!ı 

MOaa1ra1At Veı.:.ıett, tal'_, ~ '1 

siltı.h alttna alman ve muvua' tfz· 
metlerini yapmakta olan a.ı.ııkerleri· 
mize gönderUecek her tllrlll hediye 
ve eşya!ann 11cretslz nakil hat.kın· 

da b·r lwıwı projoei lıuulıuuııak· 
tadır. 

Sıva• • Er.ul'UID 
iotikrazı 

A~!iOfll, a CA.A.) - Haber ıJ· 
dığımıza ı;Bre, Sivas - Erzul'Um lıı

ükrumın O.IJ mllvon Jlralık T 11el 
ve S-OJl tertibinin sll!k·J~sı,·on11 da 
dlf;-::r tert'plerde oldutu l'lbl htılkm 
''e mUe.sses:ı.tm göstcrdi;;ı raf'bet 
"'etı .. ~slnde ınuvatfaltt)'Otl~ hap•n· 
lll?Vtır. 

- &u~;:n pmr ... n;;r·kfpW 
:;a'ı. zahmet bnvurn:a-

Bu:ı~. l;e!IJ Ve:t: 
- Cugün le\ ka.:ide ,.,,.,.,,. 

açık.. __ ....... 
o; ye cevap vermlı bal~~ 

i>H da ~ derdim r v,Jll-
- Hayır_. Ba )'lıllll§ bir.,. 

Kuru m•)'IJ~ yalnd 
hurma mulır? 

B ıu pzetede, .. ı.:acr• ~ 
d~ burma tste.2J"1 '' ı;.ıoı 

bir levha r.üıiime ill!ltl d• m;deıa 
okacluın. G?rdtl"' Jrt bın111s ..,,
,ey L'lD'ıl meJ''adır. Hurm.aDPI ~ 
men·a olı:ı:~un1a r;tir?:e ro~, 
lıuru mcyn ,aJmz hunu .. 

================~~~~ 

Elltrinda erz&k 
bu;unanlar 

Yarın alqama bclat 
beyanname il• 
bildirecekler .. _., ..... ,. 

Mmta.ka ticaret ın~:,...
t.,pdMcı, yan tv~t.ncl~ j 
~6ndenJi~ hfr. t!U!lirtt' _ ,,:l• 
!"'-hire ma~d~!erlnin te:r . " 
m~ye ta.bt tutuldu~nr.ı t-:-1'1 
mektedlr. ~yuın:uner9 
mad 'eler rtt:n~ar'1!r: ırJtfJ 

Plrhıç, I:.:J.""Ur, dan, pi>' 
Fasulye, mcrc~me.~. ını.&tf• .,,_ 
'ıqt, zeytfnya~. kur' l~• .,. 
yez peynir, kaşar pe)'!•ı.r, ;JfJ 
şabııA, e'l.?.:. ı;.?e bu ın~tor~ 
bı.ılwı:uı!::.r y~ JL!:;:.n::!_-Alf, 
beyanname u~ td~cç...;./ 

i g i r oı'im, ıoi-.. ::ı 
ŞEHRbdZ taclrlerincletı 1b1 

411 OiUtmon';n A!li voaım• 
ıaea vefat et~Ur. .,..,-
Cenaıesi buelln Oamerıbf~~111· 

evlndeıa kaldınlarak ebedi ..-
ruine delnedilıniJtilt 

••• 
.... e~ 

!'tllm11'E tı Ba:ı1ıuf 11111n-~ 
uınw:ıtye güdüril Mehrl:ıt p1o1• 
kalb ıekteainden, vuil• ue :;-. 
ciufq V~e'de öl~l!§~Ur. c• 91• 
Vbe:le ark<ıd'l.§lan ve dod~ 
rafından kaldmlarak defile 
Ur. 

••• • 
'lllDIBNE mektupgutuıtunclsJI ;1'1 

tekatt, Edime im mu~llJll rn~.;1es4 
mttdUrU Rebia Yartm'n P"-~ 
l'evtllı Yarlım vef:ıt etnd11tl~aol 
:rttn l'atih Çnrıambunıda IA •rıcl,. 
soka~da 28 numaralı 1ıane.! tJff 
lcaldınlualc öAle namall ırstfJl eıı-• 
mllnde kılmıfı!dan 10nr& I?d!!eclll' 
zmlakJ aile makbere.1ıı• c1~ .. 
mlşt.tr. 

rat gibi ve atlan da "'"" ttı slbi 
ille pr hazr 1 r inln )J~camaq 9r 

dular gönderm fne ne Ulııum var; 
Bana beş yUz kaıslJ venılıa, p'4rJ 
atlpUrge 1<>pa"iyl değil. ıUpUrge 

ltpltr!)1ı ıllpllrUrUm f 

Bugtln milrltlerln kaJbJerindeki 
tatıs Yt •em lttyecan gözlerinden 
f~u. 

! ; ; ! 3 1 9 !! ! ; gç ! YJ il 

Rtl1le• derin bir ıeeılJI~ " h11, 
nt lo!Jıd• blr Ham b'f• bir de RuJ 
llUl'IA bakıyordu; fereffm ltrr 
ıeyden UıtUa tutaa korJsuao d.:l'r 
nın bıı ı15ıJert eevıpı11 vı IJIUkam· 
111 bırakaeıluıJ h't unauforlJrdr 
ve ltuaua hemea oracıkta ohıver 
lltHl Jhtlmıa!lnl dOtUnUyortarclı. 

IAJdn bekle11en t•Y otmı1ı " 
fl&cı Murat ıuıtu: 111deoı ftnctııJrıüs 
blru yınuJdıtJ, dudülımmı ismi· 
<blı, lııyık ıltıadıa uı aeı "' tttW 
bellrtll ıtılOmtedllt 10rU!dl, 

ftUI b r ~~"' :ıl • c ttı 
- Bu ıOıltrl Ha1U lM)' delU. ıt· 

ki .OylUy,rf 

&.bıt!er dt yaprfsa ptı ••ıt· 
mly• çatııtıtar, ~k ıreçmtdta aın· 
et Y"nlden Uk ne,eıı ve ll!lmlml ha· 
vayı bu!muş gl5rtıııdn. Halil berıe 
Hacı ~Iurat bile arkadq~ bjrkııç 
Rl'z !16yledller; q bdar ki Pe.lil bey 
Hacı Mnrath kanıya kadşr ui11r1-· 
dı; Wnlıtiı(!I '13ft Murat dostu· 

OID.UWla eliD1 lro u: 

Jlqı Murat, Ranettye bir ıouet Yeni S"bah 
yaJ>tı: tllfeğinl kılıfmdan çekU. HUseyln Cahlt Yalçın, "Almanya· 

Hanefi ellftf atm terkisindekl ıım p&Mı., lıafWW nıakaleiindt, IJ• 
heybeYQ soktu. oradan ilfi )'1Ullur ı ınuraaa 10ıı •QUUllJ.rcl& Jörilleıı 41p· 
t -'-·-· ' lomaUk faaliyeUo aıkert sahada k&I"' • w·- ı '*11'111 IOI tUat aldık· ııJaoılaD mııvaUaklyetalsllklar ıuıtıcıe• 
t11 IOftra lttlllıl hanya flrlıttr; al olduğu Juakkındakl tahmlnlerı.n hiç 
Hın Murat bir Uda tUttlt dot ta t-.uız adcltdileınlyıce:tnl kayde· 
rulttu; yıunurtaına bın botlulıur dtNk l'ransa, Romanya ve M1,car 
dl ftbbJleeeft .. )'tbell aolsta)'a devlet adaı:nlarıııııı Berllııde Hltlerle 
OCVlrdl: at .. etti, konuımaıarı, Alman ve tı.ıyan bari:· 

Korlm bir 11 orta!~ U . clye nazırlannın bu iki memleket ara· 
910 il f u.tti. , ıında ınıkUc dokuraaıan, Buııar kra· 

)'WllUrtı parcı pırcı 0 da " ber hnm tayyare ııe Berline acyw ti ve 
PIJ1UI bir tarafı 11rp'Jdl l l)'ltl ... Molotot • Hitıer mUl!katı"dan sonrn 

?ftttftdl Hut ll\11'94111 ltrt Hlt du· ~vyetıer blrlitl Ue rızli itUtak bağ 
)'Ulda ı ıvı mıvcutmuı unnmı uyandıracak 

- 11darf,. dolaaı1'aQlı l'&)'J'etlerbs Almanyaıuıı 
Htftdlpta 11&,.)'a flrlıttıfl JJrlnci Yt.Pmalc iltedlğl bUyllk bir ıulb taar 

''11"'" .... • d -''l't-"• wu l'\llllUIUB bazırtıklan olduğunu YllSJ 
n a •~ - •e e11VT ~warm yor 

k•t'1UftU)'!ı pr '1S11Jtclı, ConkO Alrnanyanıa uzun ıOreeelı 
lu lft ., lhlar lttfbtamclı" iki bır tıarbi kola,,. koıa1 güae almaaı 

Y11marta tdlım: ıttı; H•netı ateş ı mllıJ'lktın de~ldlr. Yapılacak sulh ta• 
ıttl arrw:unun mllaıntr oıaıuı ve harbi 

ÔYW\ lllllfM .. ll ı 6tckJ lllllrttleı bltırıneıi için blc bir cUıcU ekalk bı 
de ya ıtq tcU)'orltr i yahu• )'\UR ur rakmamak istiyor. 
ta frrlahyqflJfdl. HUııeyln Cablt Yalgın, tıartıln ıuhu 

Hacı Murat ıaem , .... km ~ na 111ıtblırtıı.1 tıatımıt1"ti.ll ııoara 
diyor ki: 

HaJU beye döpd\i 1 ....... A)mqJ& dttn)'&~ letHA711 

- Bil laf bizden daha lyf yapar '"lkm"' balı w töz tanıma• insaf 
11m ! dedi J bilmez bir mllteam. .ae'flllhldCOD w 

sarp deımokrullerl de kllcllk millet 

lerla, k•dll•rlnla " IMdMI,..._ t.
tlnııtgdb ve temeli olan ahlı1kl kanun· 
lan madafaa eder bir vazln«edlı'. 

ln:ilt.ere efkAn umumlyul ancak 
böyle yllkırek bir prenalp namına Jlar· 
be tar.ıttar olmuştur. Cu;Un Blrle,I~ 
ı\m"rlka etkAn umuınly~ tagUtıere
ye her tllrlll yardımda bul:muyo111&. 
hatt~ harbe ıııtı.rakl bUe diltllnmep 
bft§byona aebebi prp demokraallert· 
nln mllılafna ettllderl davanm yük 

ıekll';i ve lmdciyetldlr. Harp luuicl 
knlmlf mem1ekı>tlerde lngllt.ereye 1ca ... 
ıı beslenen muhabbetin, lnfllterenla 
plebfosl lehinde izhar edilen temenni· 
lıı11n :"\'ePPe 1Cbnb ve hikmeti de b· 
gtllz davumm blltUn bUr mltletlertn 
dtl\'Mın:ı tamaınea 'Ypa ol ......... 
ibarettir. 

ı\lm:ınJ't\ yapmak lat4dl!l ttyaa& ter 
Ubntı He t.ı:-nterenln elinden ııtt bq 

ııUfthı ııırr::ılt vo in -;nteren!n 1tarp p 
yeıılnt ert.'ldıut kaldımıaı, lstt,cw, Pli· 
haklim. mevcudiyet .., latlkftltırl ml
clalas .ctl~ll aöylen• lröetHr ~ 
letleır Almanya ıı. Mrletlrlı11..., k ... 
w ,......,,_ lıarar verlrlerwe, Al
hlallya taratma U1lum flderlerM 'ft 

~ .. ~ tM,.etlert obMdı 
tmı llAD eylerleree ln&iltere tllkfame
U prtp bir mevkide kalmaz mı f in· 
sma efklJ'l wnumlyesl o zaman: Biz 
neye harp edlyonaa f Ortada Alman· 
,....,_ tl"1yetçl bir IDllle& 701'. Bey 
il makadderatlal'IJI• razı. .a..t1ı& baa
dao memnun. Bize ae olU)'Or, demez 
mi! 

lagilla eftdn -.m!Jtll ....,,. Mr 
ttreddUde dil§JrUJdökten eonra, Hıtler 
eakl nakantı teıkJ'IU' ederek lnglllı; 
mlDetlne llarp ı;vblr dUfmanbtı ol
anaıll,'lDa, ln~rta ...._ ~ 
yet1erlne IHraz etmecllttal, lngttbl 
M8-teaalelleler1N dı.t-...,....,_. 

llÖyter n 1Ulh teklif edenıe lngUtere 
•wıeu.tı 1c1a ...,.. ......_ etmek 
zorlapblllr, 

lıte sannl'11J)·oruz ki A•n,-...ıa 
ıluıdJ )'tlrlltmelrt.e oldu~ lıa.p 9"1• 
tlQr ve t.atbll<at ~lıwtflı p1An da baa· 
daa ll'-rettll'. 'B:1 pldnm sayıt al)Jda· 
lan oolltur. KOçUk mllletl(lr Avru,. 
al'8mmJ kalKıl ~ ltoyunclnna .. 
... .... .Sle, ba hattlıeMerlnla ~ 

bho.,. " "'"''•r ...._.. eldulGii& 
.._ lllcblr lflY temin fldemfıs. Raid· 
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HABER-Akşam ~ı 

Macar Amerikan 
h riciye nazırı bombardu an 

Y gos avyada 
ı ıüthis fırtınalar 

~ 

.Yakında Belgradı tayyareleri 3000 aih~ meskensiz 
ziyaret edecek kaldı, bulaşık 

İngiltereye toplu bir hastalıklar 
Bclprail. /J (A. A.) - Stcf ... ~: 

bildirıyor: halde muntazam n çıkmasEndan korkuluyor 
Macar harkiye nazırı Kont teslim ediliyor 

Csakyi'r.,:..a r J•. y~~mde Belgm.. Bclgrad, S ( A.A.) - Havas: 
dı ziya.ret edeceği umnedilmek- Baltimor, s (A.A.) _Amerikan Fe.."la. havalnr Yucroslavynnm 
tedir. pilotlarından Huçinson, İngiltereye her tnrgfında dikli .n:uz..·dara ve 

Her ne kadar bu ziy&ret rcs. muntazaman Amerikan bombardı- hasarlar:ı. sebehı:ı; .. t vermiştir. 
men blldirilınen:iş ve Yugoslav m:ın tayyarclednlıı toplu bir hnl· Fırtın:ı.Cbn l- i Yugoslav ve R:>i
gazeteleri de bir Mn: '" parla- do teslim edilmekte olduğunu ve ri de Ita.lyan, olmak Uz.ere iki 
mento heyetinin yW:ıında Belg. tayyareleı1n ıı.:nzaya uğramadan vn.pur batm.Lc;sa da nıüretteba.tı 
nı.da geleceğini yazma:kla ikti- Şfnın!f Atlantikton gl'Çerek fngil· kurtarılmıştır. 
fa etmir!erec de siya.si mahfil. tereye götürüldilklerini söylemiş Bosna'dn. Karadnğ'da. Cenui>I 

l 

ıGününe Göre 
uıı.litWll!'W.'lllJlll[]; lllJ11!1111;1!l ııııı· mııuıa 

T El'Ltırstz bir dostumu <nnr 

1 
ılc ziyarete ~Uim. Be>ni mut 

tngıı soktu. r~ltlolnbının listundl'ki 
sepette iki beyaz ,.o şişman olaca· 
hk dnnı)·or. dolnbm, le.inde k . r 
peyniri, bir hıb:ık ka.\'rulmuı.; Juy
rruı, bir parçası ekslbnJs bir pnkct 
t.creyaj:,'1 r;örünliyordu. Rnfm biri 
\'l~n<', öbürü ~llck i'ld kal·ıınoz re· 
c:el .. Tel örgü sepet ynn ııın kn· 

dar yumurhı dolu.. 'crdo bir kap l 

içinde mc\ imin cbzelcrl, bir Ice· 
e kii.ı;tdmm itln<1o uzUrn •• Pcn~re· 

nln kcnanna bcynz 'c yc~I sabon 
Jialıplan di:r.llm1ş L Ocnlct:ı yan 
!ki tcnc<'rc lmynıyor !_ 

Gözlerimden ne demek f tcdiğinl 
nnll)wnııdığnnı sezen ortn 1ın1li 
do tum: 

- l te km'\etn \C ıu:bnkAr bir ta' 

milletin sulh içinde ~a5JY n bir rı.lle m· 
inin mutfağı budur, dedi. Un 

Sonra ga7..ctedc olrodum. Anu· ln
p:uım en b-Olluli bir memleketi obıı oı· 
I"l'an aya, 5hndi Almanlar p:ıtntt"~ m· 
gôndcriyorlnnnı ?._ et 

JCUNT m 

• 
erı 

l'aı.ıın: 

et ii ent 
ler Rant Csakyi'nin saJ· ... bntinc ve §Unlan mı.ve e~: Sırbistan'da fru>.la kar yağdığın. 
hususi bir mana atfetmektedir- ,._Her tayyarede 2 pilot ve ı dan otomobiller işlememi.5tir. Hosetvar kalesinde zincire vurulmuş bir Macar 
ler. Bu ziywet Belgradla r..:..:.ı. telsizci bı unmnktadır. Tcıslhtınt Şimali.Bosna'da su b Jcmma asilzadesi, Macar beylerinden Apafi Mihal'in 

. İto.ly·~ -1., .. m Yunanı·.-... "·na '"'P· pe~ ıırasmdnki iyi komı;uluk Amerikalı, Knnadah ve 1ngillz ol· ugrıyan mmtıı..kada ayrıca. so. T kl f d T k l 
• cı.ıııı..... _...._ ,,..,. ğu.kl d .. thiA tah ·b... ür er tm·a ın an ransilvanya ra ı ilan edil-srı taarruzd~ ı. .adı.Jarı münasehetlerine iş:ıret edece.: mak tizere tahminen 60 pilot ve o· ar a mu .... n a;,. yap. 
trı.uvnrf kıy.etsıza't ütün dünya. ve yeni Avrupa .nizamından tuz telsizci tarafından yapılmakta- mıştır. mesi Ve Apafi'nin Türk askerine ziyafeti •• 
g tel ni i n1 etmokte devanı sonra Balkanların vazi~tinin dır. Baç bölgesinde !binden fazla 
+}Yor. Bu h ustn lnailiz ı;nze. gözden ge::irilmcs.i fırsa.tmı ve- Her pilot ayda blr defa uçmak"' ev yıı!:lmıf]~i bi~dnr ev<>'- ff ıcm 1071 yılı ... Tnınsihıuı- menzili oluga. duroolı:. Sonra kale· • 
~en d her gun t lWllarca r:::e!{t'r. Macaristan ilç!er pak. ta ve vapurla dönmektedir. Lock· turu az e g 'ştir. yada kanlı bir bohrnn hü· ye iş görmUs, IJioe maCAl'CG bilir llri 
?nd aka.le r yıı.zma:ctadır. Bu ara. tm.'1- iltihak ettiğinden bu göz.. hecd Hudaon tipinde fevkalade se· Bu mınta:kad'l. lbttla,,.1k h~ta. kilrn s\irmektec'lir. Mncarb.r iki bü· adanı gönderdik. Yanın saati.en 
a Taym:S ga.z"'tetin.in dilnl·ü den ""eçirilif} daha büyük bir ala. rl bombardıman tayyareleri ilk h1dar crkmasmıdan lkcmku:~a.'k- yük fırkaya aynlmı lıı.rdır: Dlr lus· "'onra Jtalc t.ıırafmclan bir U>z belir 
~'ına qi yant dikkat bazı ka uyandıracaktır. partide teslim cdilr.~t.ir. Tayyare· tadrr. (,.;'tlnkü ku)ıılnr !klrlenmıştfr, mı, TUrk hlınaycsl Wr 'krnllık olan di. "Bu ne ola!" derken on ıı.m. 
tnu+. .. 1 __ , leı1n hepsi İngiliz tayyare mey- Tnw. lll'ıınyanın 8.'"lll halde deva- mlk'-- 11"-11nh -L-11 -un J[::tH~• n 
~ar ikrı surme?kbdir: da 1 · " uuı lU3UU ııwm ,.~ ~· ~ 

"! in n arma inmektedir.,ı ı•taı aıın lo ımns \'O Türle hlma'-'C lnl Macarlar 'in nn..,.. huzuruna n"Utt J.-o ku• ı. tnlyn.n fa1tviye kıtalannm nııtere ~ QU ' " " .,...,... pe • r n~ ~~ sahasına vasıl olmn"ma ve ;,j Jc; GECE FOTOGRAF .ALINMASI l~ln bir m sut ~ğ olanı.k gurmck· uz girerek dediler ki:·~ 'l'tırk 
"l.lil ı b" 1 n 1'1 S tedirlcr. :çir kısmı dn, Avusturya lor? .. Siz buraya ne cür'etıe geldi· r 
tn un r. ticesi olarak talyan 8JYar8 uCU.m UI Vaşington, ,, ( A.A.) - Birle- U imparntorunun )alım truırlkituın. nlz ... Mnrndmm bildirin!" BunWt 
llı. u:kave.metinin artmış bulun- alJ!.tA- lazıa olmadı oik Amerika. ha\"a işleri komite. Heri süratlerinin alet olarnk, Avu tucynnm yardımı üzerine scrdanmız Illliıeyin pn~-: 
u asına rağmen Yunan kıtaları u.uu si, geceleyin tayynrodc..'1 fotoğ- altı misli fazla 1 ile isyan ctmMcrdlr. nu büyük 1s- .. Serdanmız AU p::ı.sadwı kale ko· 
G tlenı kte dev ... ":n ediyorlar. Londra, S (ı\.A.) - İngiliz ha· raf alabilen yeni bir ille-Un In. . • . )ıınm fülcrl olnn krnJ P.al;od Gür rnarıdanınım nii.me 'n.rdJr." dcdL 
orıce'den kuş uru.'}11 ile 20 mil va nezaretinin bu aktjaın ne!'lrelti" giliz hava. kuvvetlerine verilm lAndrn, S ( A .. 4-) - Daılv go öldltnilmü<ı, tanıftw.Lvı Keme· ~an olıuı ndanı: "Sizden hlr~ il< 

~esafctle olan Pogradeç F;elıri ği tebliğ: sini kararl~ırmrştır. 15 scııcl~ Tel~f. gnr.cteg•:;.n Nevyork ni Yarms'u mUstAltil Translh'ıı.nya adam bizimle gelsin, nameyi lnr e 
~ Untnııların e1

·n'3 düşnU tür. Bugun İngllterenin şark ve cenu· çalışmalar netioos.i koşfc.c'l.ilmiş muhabır! de S8;~ur mcselesJ;ne kralı U. n etmi~lerdir. Fn.kııt Türk nuuıdanmıW\ versin, Amn 6 izler b1I an 
rı:lonya, a.fflebiihtima.l işe yara.. bu şarki böl~eleri U:ı:eıindo mUnfc· olan bu aıet, manyczyonı ile temas ~ erek şoyle. demekt~ır: ordusu Trnnı;lh·nnya)n girmI~, Ko· mahaJcle I-nhrsmız ,.e ton e.ttmıı. ~el· 

1 l Yacak bir hcl 'e olduğu iç.in rit dU~an tnyynrNcti tarafmdan alman gece fotoğrafları t rtiba Snnsur. mosclesı Amerıkan mrni ~:ınuı, ~mı~tır. mlyeshıiz" dedi. JIU.c;cytn pn~:ı, Bu· 
"taıyanlar b tün müna.kalelcrini uçuşlar yapılmıştır. t h · b 1 . _ ı. ,'J e • gazetelerı tarnfından uzun uza- r.tacar menfruıtleriııl Türle hinuı· din Ü.'--nnmdıın HUse..tn Odab:ı.;ı , " 
vra . b ını avı u unnw.n.ta.urr. Bu u- d nU k .....ııı . t' B " "· . c u~rinden ya_ ma.k mcc u. Bu tnyyal"Clerdcn bnzıtan Lon· ı t hed fl · ta; • h rya ı nr• aşa ..,...ı mıfi ır. un- yc~inılc gören fırl·nnm içinden 1\lu-.;tıı.fa Odab:l.5ıyı "e beni on kisi 
f Yet.indedir. Gele z günler zar. dnı mmtaknaı Uzcrluden uçarak ci· re ' ~ e en yın ve nsa.ratm 1 l::ı.rnı vardıkları netiOO; Novvoı:t Trnnsilmnyn. kmlhğınn., bir cok ile nUanmıuı lılndirlp Ye nfunc-3i 
Alnda Italyanlarm. bütün oenu~i vara bombalar atnırşlarclır. Susscx otoıg~.ıarmı almak husus~~ TiıneJ gnt<,te5İnin Londra ·mu. nıımzctlcr \Brdır: Eloini oğlu, Hal· 'eriı> gönderdi. Onlar önümüze dllıt 
·~,...,A tl w • hl' w 1 da ngilız ha.. va 'kuvvetlerı ıçın hn.b'ın' İ"rafnıdan crn suretle ... ,,,.ı_ ~ ..;· .. vu ugu tnmn.mıyle ta ıye kontlugu ile arld ngıllere Uzcri· k k tl 1 ktı ... !ijU '",.; lcr Gobor ve Ap:ıfi l\lllıal J:(bL.. ır;Up lmfoye lıırdığmıntlıı '°" Anif 
'-\olA-... ş · · d ço ıyme 1 0 nca r. hıs' ~..1flmektedı'r·. il -\..:{ • kumbi r. 1rinın şimalı. no e bombalar a!:tlnırştcr. '-"U Simdi, Türk ordususl:ı. beraber lmpı mı nçıp Ud tnra.rı tonı l'de· 
ı..~. e '.ılmeleri mu .temeldir. :Bu Londra, 8 (A.A.) - Hava ve İngiltere sansürü clınde bu- Tr:>mll\a'1ya~·a giden El Uya Çele· ttk lıUs:Uidüsnr dJblnc ynnlıl l"n· 
"'<l.lclc Ayasaranda lımaıu Yunan dahili ı:ımniyot nezaretlerinin tob· ı~~/ '-) Iunan kuvveti, hidisc1erin düş- ı itlen :reni bir ergUzC!ltinl clinleye· dek ı.cnnrmdıı atlrırnnn:d n ı .. ıc· 
~!'dUSUnun garp cennhı hcsl mek Uği:~ - :V-41lıt.. mnn cline geçmesini menetmek. lim: i1mlz ııtlar ynnmclıı. lmldı. hı .. 
'•ıtsusur:da i~ ımal edilecektir. Southampton'a karşı yapılan ha: -- • - ten 'br kn hiçbir gayede kullan.. " .... fü J.:t'lirb<' bUtUn 1 ter geri nşnk b tığnnttda öbür bl·· ıı. · 

Yunznistıın, kendini böyle va hücumları esn&Sında huckatrn mamıstır. Ingiliz er tbir da.lıa ri- lcalac:tldı. 'Iy:wr.., ~:uım kardeşi llU.hl:ımnnı alarclc gözleriı · 
llaıtr::unanca. mudafaa edece!t vüs'atme nazaı-ruı insanca zayiatın • Londm, 8 <A.A.) - Bucktnı;haın cat etmeleri imkanı olmıyan bir AbM:tı. Sarı illi~\ in p şa Tamsll\ıır layıp eUerlnıize yapı~ tam , 
~<'?'ele, teslim bil olmuş olı;.aycı az olduğu tcbayyün etml.ştlr. xr ı 1J n t<'sınen h1ld1ril<liğino göre, yol taltip etmektedirler. O yql ııslmri Ue 'e ~rdar kUtlıUdnsı Jlıı• ynk merdi\ en çıl•tıl,•ımmla g- · •ı-i 
Clid ada.sının lngtliz kuvvl'tl~ri Cumartesi ve pazar günkri ;. · '· \\ ı trclya hUkCımctinln tavsi· da. doğru söylE>mektir. Amerika- :ın ağo. tl J..-ır1t j'tllk s Jdxın \"e mlzt ı;tıl:ır. Bir dhııohanffi • i-. 
taratın· n i o-ali lngıll<'rc için pılnn a.kuıla.r csnnsında ISlü. v ongır iJZl'rln . Avuııtrnıyr. umumt vnll· ır okuyucular 'b:ı.zı tcclılıürlere S n<'.e a~kcrlyJc knıb g11tinneyc kcmlelcr Uzctioo oturup Tı <'rı,. "ı: 
~J~ot biçilmez bir fayda le~~ ynrnlılann umumt ndedinln 370 <kn f:I 1..ol'd Covncnln \BZ:trcsinin (l:ıUDltlz rağmen, v. riyctt~ hn.~rdn.r e. rnemur ()fılnl:ır. Ben ele Hüseyin rasmı \e Tlscn nebrlııJ, yıı.' ı 1 

'""ecekti. Fakat bu cesurane ibaret olduğu nnlaşılmıstır. cı kı k~ı rıueanldt'n ıtıımrcn bir S<!lle· dilmektctlirler. OnJara. belki gön il şa ile bcrnber yola çılctun. elimle kariye \"C k:ıı b l n s ~r 
ltllidataa ve şccinne mt::.abil ta- tık ycnı btı müddet 1çın tcmdldlnJ dcrilmcsinc mil.fan.de cdilmiycn ''Üç gulümm1 ,.e clh cnkn.1 atla; til·, Kumnndan ı;elip ''ho ~<'lıli 
~sayesinde Ingiliz kuvvet. Fransa~a harp tnsvlp ctıntştır. gülünç bazı vakala.r olmuşsa da rnnla: "AyA ı .. Ti~e nehrine yun· nizl" clcdiktc nfuneyl 'erdik. 
Ie
1
11 daha çok b:.iyillt: ıı :!r.fo"'tl<'r t b tJ • Mar llya. s (A.A.) - Yanmda. bWllo.nn d ... telgrafla ~kilecek 'ln.n g~~ck mUntk\indi.irT" dlye 1ı:tndeld lteırı.nı mıılfımu o!t~ •1 fn 

(! d . 1 d B il a r a 'Ptl-TQUt!'ll nlıı.rak dllll k§am sno.t kadar bir kıy.metleri yv! tur. mü \er" edip Tiı;cnin rnc rnlı: ta· derlı:ı.l Zlomı o~lunu getlrdip • 
fkc etm ~er ir. ugiln m tte. rafın )Ulmrı nltı aat glttiın. Bu muılor krellıb"Q. lstccli(;rinlz?" dedi 
ı olan tn.....;ltere ve "'ıınanistan v•.<?i, 3 ( A.A.) _ Harbin de- 2:ı •l '' ırlcn hareket eden mare§nl Bu ıgu' lünç hika.""eler ar-asmda 

ı. ı>• ı .,... malmldcn "C"İlir di~·c c:uunuzı Al· to Zlornl oğltlllA bnktık ki n" ı:rııı •ı 
~~ zamnnının alelade bir mc- ıuiryollarına, köprülere ve tU. Po'cn, " le de ufak bir tcvaklmttan bugün Lonclrada rnklohınan bir .. ~ . " " b 
"~! lalın ısnınrla ~ IJl herkes ıırkad:ışl:ı.rl· dn "etmı oltkn. ,.ellr denür z"ncir "\: ""ı' k d b lunmn.kta nellcre iTas etti·g~ i zar"r bı'r mı·ı rıonra bu sntınh 9,30 da Mıır.ııllyaya tnncsi vardır ki aynen ynvn.ro· " " ... 
.ı "° arşısm a u • .,. - ~# le bel~ ll:ıMp ~llahlannı ıırkasma. He "'ÜJiir. Elleri b:ıgwlı, .. erdnnı t.o 
'llr ltal 1 • dl ekte ı yar frank tahmin -.:1'lm"'k~--1ir. mın'n!altıt otml§Ur. ıuz: "' 0 

d · v:ın ara ın rm o • uu .. l " IA.'\.J bnğlnclı. Bazı is gönnu~, çeteye n!r- kalı, fakir kn:ıl oğlu, be.m imle ısa· 1 
tıklar d. b ı D · nsk'"" Talıriba.trn vL·;.,• ... L ve ~-'u:.rı--. • Cezair, s (A.A.ı - ı asta tctti§· Yull<-uıhlnr, 1·1',..at ı .. linde 11·u· b' ı . ı ar e er, uçenın "'"" - ... , .. uı " ·u nıljj gıızlJer &llilhlarmı tulumlara \'e hibl \ 'c hem nuı.lıpns lmls. I\am:ın· 
eı-... ~A1-· ..ı t bo-·1·1 w tine raP..nen uenı"d"n ı'mar ı'slerı· lcı1nc dcvnm eden gcncr~ı Vc""'&nd, hınan İtal\•nn ordusu tnrafm. 

11 .. ıı~t mancvıyn z.W\ ugu. <:>' "' " :. "" ~ :ı.ul:m ı.nllnra ı.oyup, on bin baha.· dan itti: "Osmanlı devleti bö3lo cu· • 
1.u bir knt daha arttırmakta ve müsait bir safhadn. cere an et· dUn, Mekncsı ziyaret ctml§tlr. Cezalr dnn bırakılan <bir çok ha.rp mal~ dır )![.itler, ylrıni be bin atlnr, ''aneli kral edip 'l'nmsll\'tlllyayına· tlı 
~endı'l · · t 1 ftln...,. iç· fır mektedir. Alınan ?"n m--1u•mata umumi valisi amiral Abrinl dn Visr .,,,_...,ı· •·c ıı.u me·,•anda tankl..... u ıı a erını op nmuıa.o • ın • >:'V ~ ""', .. ..,._. • •u .u A ahıı. s1ğınıp 'l'i ene ay. l• \'Urup ı nıulısfnza ccJcıo? BUlm krnlınu7. c 
at "e tD..kat ırakmamaktadır. göre, bu köprti ve tünellerde den tayyare ile Cer.ııirc dönmil§tllr. iğtinam etmiAlcrdir. Ba..c:;ka rna- ~·üzere!• can pn~:ırın:ı cliistUll'r, kar· Kcnıcnı Yıı.nuşun nesi '-nrdır!" nu· 'c 

ıı l:>iğer t:ıratt::ın bir zırhlı fırtı:<'. bomba ve dinamitlerle açılıın Hclııtnkt, 8 (A.A.) - Amcriktının m(ll"tta.n oldu~u irin nasıl işle. şı yaka -a ~e<;ttlcr.Tiscn nrhri gerçi nun üzerine Hü eyin Odnba§ı: ''Ke· 
dlrun ..Arnavutluk sahili U1,erin- 1690 gediğin yU7'de doksan do. Moskova bUyUk elc;:lsl Stelnhıırdt bu· diğini 'bihedıkleri bu tankları Tuun. \'l' J«rmt lmdar geniş ,.0 ae· mcnl Yıınn_şun krollığmdnn padisa.· 
len yapacağı bir taarruz da kuzu tamir edilmiş olduğu gtbl sun Helslnkıye muvasalıı.t etm!zUr. tecrübeettiklcrl va.kıt bu araba- rln dl'ğildlr am:ı divnne ı:e co kını hm hu.beri yoktur. Kanun Uzcre 
dta.ıYanın hattı hnrel!eti üzerin. iF;ıe yaramlyncak bir hale gelen Bllyilk clçlnın bu seyahati huausl ma !arın birirıc• vi~...a!cıi ile saatte ul•ar nclılrdir. Ane"l: on • ooi ki5-f lm:.l değildir. Bir zorOO. bldir. Bu 

8~ llladdt ve manevi ayn bir te- 40,000 kilometrelik elektrik hlyettedlr. ancak beş mH, ikinci vitesleri ehlt o!du. Du nı~haldc btr :r.ıırnn.n ~foro onun lçin ı;eldilı. Amıı. bbıe 
fır .hu..~1e getirebilir. Yunan ne. kablosu da, tamir olunmuştur. • Tokyo, a (A.A.) - D.N D. ııj:ın· ile ise saatte on mil lrntedobil. ofuruıı Jırrk<"s cs"·abmı kunıfarak karsı g<'lmeyip lmçıp gezer. Bu Zlo· 
e
1 
rı kendi muva"':ıla hatlarını Atılan 500 köprüden 185 şi sının ö~rcndlğlne göre, J ponya w. 1 oiğini r:'Örmii~Jcr ve geri s.irotini athm bin61lt'r. O ftdm hnula se· mi oğlunu 'erin km:I edelim!" d11-

e:.de tut:r-nıi medburiyetindcdir. sene wnundıı. seyrüsefere açıln- Mançuko yenı Nruıkln hUkCımetinl r('s tecrUbc ettikleri V"lut tanklo.rm kiı: J;:tnt mamur ımsnb:tbn. J;öylcri c1ikk lnım:ı.ndnn gaz.aba. gelip fakil- l'. 

h vcut ~·egfuıe simendifer cc:>. caktır. men Uı.nıdıklnrmdan bıı hUktımct ta· birdenbire santte 60 mil sür'atle \'O b::ı~lar, lıah~clerl ~cçlp Hosct- Zloml oğlunu lınledcn Mıığı 1'tmaJT bl 
t1 .. ~en 80 mıl uza!.~:\. ve Flori.. T hrip edilen 28 t-und:Jeı' 12 rafmdan Japonya ve Mıınçukoy ya fırladıklarn ı hayretle te:mn ::ı. ''M knlr.slnc geldik. Haleyi uznktan ferman etti ama patrikler rica edil' e 
~rn §t.rkınrladır. Bu sebeple si y--nidc •• jn; a cdi'r· · 'ir. kında bUyük elçiler tayin edilecektir. eylemi leı dır. · tcm:ıı;n ecllı• cilmle gaziler bir top (Uıtfen Myfayı ~drinh) a 

.rarnıııar Vt:: hastalar hastahane· t'!'----------------------!l:IS~------------=---.-ı------------------------- ııı t Varıneı'-ra kadar uzun seya. G l __ ,_ bı 
l; tı J o··ru·· nmı' \c. 811 Harp~. ndenln de y No\•onik tedhiş cemi' ba3rct etmiş gibi görUndU. Dedi. gözlerinde ~ekle.r pıı.r ıyıuou. :;."" ra tabammill etmek za.nı. .ı • - ..inde bulunuyorlar. Bu mesc- yetine mensup veya bu cenuyetle Bu son derece cazip vt'i csraren Fakat hiç giılmuyordu, döndU ve lfı.kayt bir tavırla yiiz;ü· 

l UB-rp sahasmda bulunanlar ve B E ş • ı c • K o L her hnngi bir milnnscbeti bulundu r;iz kadmın yüzUnUn hayli solgun· Ben gülmlyc calışlnn. (me bakmıyn b~lndı. 
""-':ılr verebilmek için her tiirlU ı ıt ı ğunu öğttnerck hayret eltim. lıı ruış olduğunu gördilm. Filhnkikn, Valo.ska Tesirini tamamlyJe yn.p:ıbilmesi 
;ı-<llftnuı.ta malik olanlar tar - V c esas itibariyle bu ada.mm Mevkuf olmasına rağmen gayet harikul d metin, cüretkü.r ve için bir mUddet sustuktan sonra bir 
tı1an !latledilebilir. 

1
. 1 mutlaka Kontes Vnleska ile de bir iyi bakıldığı hn.ldo Vnlcsknnın yü· ~on derece zeki bir kadmla böyle denblro: c· ıu.ıın: 

a ~al Pnpagos ihtiyatlı ve münasebeti olduğunu kabul ettiğim ztindeki bu solgunluk onun içten bir vnziy~tte görU~ek t~ebbtlsU 1 - Valeska! dedim .• S!z1 kunrona uz 
~ zamanda azimkar lbir lrn. VLAD:11,IR SA BAT için Valeskanm dıı. bu tedhiş ceml· içe bUyUk rndişclcrlc mu:ı:tarip ol· glillinccek bir hareketti. dizdlrccrğimi biliyor musunuz! .. 
~;:_ndan şöhretini haizdir. Bu. 49 yctile bir al!kası bulunabileceğini duğu zannını uya.ndrrrnnktaydı. Fakat Valesknyı sarsmak için Vnlcska titredi. 
'i)ıuıkü günde anlaıuldığma gl: .. e, 
:;.:_eral Papagos Strugayı isgal düııtinmek mecburlyctlnde kaldan. Valcska benim odasına gir~ zoihnimdc en tesirli olabileceğine 1 Fakat karşnnda, sanki hi~ rotuı 
cıh.n k hedefini ta.kip etmekte- Böyle bir ~ey de elde edUernecli. Halbuki Valcsl:ta bu sırada yeni zaman gösterdiği ea.htc hayretten hUkmett.ih'im planımı ha.zırlnmış bu· cctirmiyormu1' gibi, bir w gU\rlltu 
~h· .Bu ııı vasıl olursa Elbasan Nihayet, gayet geniş ve uzunu· nakledildiği askeri tevkifhaneden sonra k~larmı çatuak. hnrikuüıde lunuyordum. ile durmrya çalışıyordu. 

1 ke altına düsecektir. zadıya yaptığımız tahkikat netice· tevkifhane mildüıiyctine bi'r eid · kindar bir yüzle ayağa kalktı ve Bana :rwrunti çevirmiş olan Va· Ben, kelimeler iWrrfne bnsarak. 
lYktatörler kendi fikirlerini sinde Gavler ismindeki adamın Çe· detli mektup yazarak haksız yere Meta kininden titreyen bir sesle: lcskayn gayet soI;'Uk ve katı bir nynı tok ve katı tavırla devam 

tat lam ıc hı su~ur·· birer üs- koslovakyada bir cam fabrikalörU hapis vo ihtillı.ttan menedildiğini, -: E~er henUz mcdcnl haklar sesle: cttlın: 
olma.larms. r. w me11, bugün b 

;:ıamhyor ki iU30lini Yunan olduğunu tesblt edebildik. eğer tahliye olunm~a açlık grevi dnn ıskat edilmi.'1 bulunmuyorsanı, - Kısa konuş:ıcağu, Valcska!. - Evet, Va.l~! .. Slıi kurşuna 

1 
le::ini kC'r:li ı·end'ne ve Hit. Binaenaleyh bu yoldan da hiç bir yapmak kararında olduğunu bildir- sizi, burada herhnngi bir sebeple Dedim. dlzdircceğim! .. Bunu da W.e bir n 

lh l'den yardım almaJcsızm hallet. şey elde edememiştik. Maama!ih, mişti. kabul etmokte mazurum?.. 1 Valel!lka yürunti döndUrmedcn cellat gibi değil, hattA bir hCıkim {!l' 
aı gayesinıi:-tlir. Cünkü imdat bu husustaki !na~ı çal!imalarunız Te\•kifhanc mildUrU Valeskarun Dedi. son derece hiddetli bir sesle cevap bide değil, fakat bütlln bir Polonya 

?nak demelr mihverin diğer ve gaynıtlerimlz nihayet bir sürp· bu mektubunu derhal bana gönder- Bütiln soğukkanlıhğnnla yanma verdi: milleti namma kon~ söylü)o 
U ile zahirc-1 olsun mev.,.:t ., fr rizle ilk meyvasmı verebildi. mişti. 1 kadar yUl'UdUm. - Emir mi veriyorsunuz... nıın ı.. n 

~t:!ll ındü o.v~t .na~Ariyesline vedka Şatoda eld~ "ttiğimiz hizmetçi Bu mektubu iyi bir fırsat addede· - Vaioskn! dedinı. Hayır! Me· - Hayır!.. Valesknrun etli dudaldnrı bembe ;en • ~ me tir. nrnn arın a -
1 

· · 

1 ı'llelfoı ini talı ·ik ise daha bir gün ajanlnrunım Uzerlnde No· rek Valcska ile nu esrarengiz No· deni haklarınızdan henllz ıskat edil· - O halde?... yaz kesilmişti. Birdenbire kindPn Jtl 

~Ur. I:erke Hitlerin ~imdi- vonik gizli tedhiş cemiyetinin işa' vonik tedhiş c~iyeli hakkında a: j rnediniz!, Fakat bo.'li knbul etme· - Yalnu: bir daRıka bc-.ni mn· titrP.yen bir sesle: ur . 
.,. ~~1' nl r vt rm~ ; ynhut rcti olan ve rn ncr a.sn- Polonya o<>· c;ıkça g0rllşmiyc J arar verdim ve mck hakkına malık değilsiniz!.. lyecekslniz! . - üzerinize ct>llAt vrur.'fcsırti ı l lzı• 
~: k r: rka kuvvl'tli imdat valyelerlnc mahsus k:ılıçlarm haçlı Valeskıunn şlltiiyct mektubunu yaz· Valeskn, avnkta. nefretle yUzUnil - O kader mı?.. nldmIT.7.. Ne dem~k istlvorsunuz? 'l ~r 

ıt ·- ~.'rne ; <' mc:vdan bırak. sapını temsil eden rumuzun bulun· dığı günün ertesi günü, akşam uzo· 1 çevirdi: - Hemen hemen... Beni burnda tchdid,. lr•:umni h"ldT"' 00 ..... 0, • r re 1 ':'i tnreye karşı 
... t i arttJrnınkln be. duğu bir kağıt parçası getirip teıs· ı rl, kendisini a.skerl tevkiJbanedeki 

1 

- Beni ıstiçvo.ba mı gelıvorsu - Peki. söyleyin!, Sizı dinli· nız yoktur!.. 1 
'! rn:ı.ktndır. !im ctmlşti. husust dntrede ziyaret ~ttlm. nuz? Bu hnrP-ketinize ancak güle" I yorum!.. . Dedi Güldum . ıık 

1 6 nC'tdııl ·O, .it, l•u untikn mcrn'::hsı nsfl· \'aleska. beni görünce son derece rim!.. . Valcska siyah VJ' ur.un kirpikli (Dcıxtn, 1 r) h: ,.. -.,-~,,.,~--------~-------------------------------------ma:----... iı• ... -
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l H A B E R - Akşam PO$tasl 4 B1R1NC1.KANUN - 1940 

lşıklarm 
maıkeleameıı 

(Bas tar::ıfl 1 incide) 
~ ·:rvareler!e havada kontrol e
c" :c;,,ktir. Kontrol iılarm işareti 
verılmek suretile yap:laca.l ... "tır. 

Otomobillerin iyi nıaskelen
ıedikleri gör~lınüş ve dtin vi. 
Jii.yetten şu tebliğ yapılmıştır: 

1 - Motörlü kara nakil va_ 
srtal&.rı ön büyük li.mba.lannın 
camları içeriden Sil..":1!'r Bank 
'·ağrt r-.~ri!::ı-···...., f'.iyah rcn:.1i 
kiığıtlar:yle kağrtlanaca.k ve 
!amb3 camW-mm şcltline ve 
.lmbalar .. .-ı duruş ,·aziyet·;.ıe gö
.-e merkez noktasından : santi
·1etre a.µğrdan itibaren lıi.-nba. 
nm alt kenan ar.:ı~m ':ı :;-eni~Iif.i 
1 santimetre ve u~unlu3ıı S 
santimetre olmak i.17..ere lamba. 
nm tabii zb·ası in' i.,ar cde<'ek 
surette ufkt bir kısrm açık bıra
k1l:ı.c::.ktrr. 

2 - L:.-·::ı.!arın iç parlak 
J.:sımlan ile .::.Op ıam:;aıarı mat 
kağıt veya k:ı.ur.u!1: 'oeyn~ re!''de 
kıiğrtlar yapı.şbrılmak Z":.rctiyle 
oı.rlaklı~ı iz.ı.Je edilecekt::-. 

3 - M">törlü nakil vasıta!&n
nm arkadaki Lc;op lamb:ılarr 1,5 
'"ı.ntim~tre kutrunda yuvr.. '.~:. 
'ı"r delik arı't bırakılmak 81::."C. 

•ile camlari'run fretisinden ı:ıi. 
•·:ıh kıi3;dla m~~elenm~si mec
b-ıridir. 

4 - Arka plakaları l"nv·r e
tlen lambalarla. otomobilin i~in. 
deki lambaların ,.e taksimetre 
lbnbala.rmm yalnız mavi ışık 
verecek şekilde olma.lan nıec'bu. 
'·dir. 

5 - At arabalarının camlt1'":
n1n tna\'i rc-·:;e boyanmasr r_::
bı-ridir. 

İtfa.iye ara.'halannın ışrkla:-t_ 
.•• ., r.ıaske1i olmasmdan dolayı 
v· ·-t.,a M"i~::.··'·'"-: -=U..~.~Uat çek. 
mekte ve teabhur etmekte ol
dukları gör..lltı.:ek bunla nn va
.. .lf e o.<>!1asında ma.skelenmemesi 
ic;in emir Yerilmi~tir. 

kurtardı. Yine :r.!ndana göndcriıiien 
ltn:ıcn Hfüıeyln Odaha!'ı Zlomi oğlu· 
n::. u.nlınca lnıma:ıdan clindt-ki 
m~ ile Hüııeyin ağarım oyluğundan 
nırup yaraladı. 1."lne ı:;Ö7:1<>rlmh:l 

ln~layrp d153rı ~ıkardılar. Sonra. 
ı; •lcrimlri acıp ellerimize birPr fop 
ı;nh:ı ~e 1..-umaş ' 'e cllll)er altm , .e 
:ı..' ... mlamnım t'1liş.ttr kunıı nrip 
yo'l:ıdıl:ır. nı~ dahi mağmum dö· 
nüp Jlüseyin p:ışa ile l><?raber olan 
on hin Lt;kere mülaki olduk. Hü· 
ııcj ;:ı ağa.Dm yara<.ma merhem sa· 
rıp 'aka.}, Hüse~in 1'3Şaya bir bir 
:ınbttık. 

<Nllıa~·ct ntesi yıl, Apağı Mihal 
maiyeti ile Türk ordwıuna gt'lmis 
'e serdar tarafından TranııllYan:ra 
kralı l!An edilmişti. nu Yakaya da. 
fıahlt olan JI:\ lly:ı. Çelebi gördükle· 
rint öyle nnlahr.) 

1072 ~·ılı ~lu11:ırrernlnin ikinci 
cum:ı gUnü, merhum Sultan Sülcy· 
manm liç ynı.mda kl'ftl yapıp ic;i u · 
lid~I İlinay:ı teslim Pttl~ Betlen 
nhfıutmd::n Apağı Mlhal namındl\ 
bl~ '.'öt'yhz:ırl~ ı::ellp Tran5ifnnyadan 
r~dic;aha iki bin 1':eso tahsil edece· 
;:.ini tnahhüt edip, ,·e J{emeni Ya: 
l"'lŞU ~r nerroe bulursa bn.kkından 
• t>lmiye ahdetti. Ama 11erdar bunu 
~e/;enmeyip fikri Haller Gahnr t.a.· 
rafmda ldJ: ''Bu kral olnmnı:!" de· 
dl. Ama Melek Ahmet ıı:ı~:ı ''\'al· 
lah bu i~i kral olur, 7İm Sultan 
l'ülP.\"manm hu ail<-nı nuan , ·ar 
ılır'' ·dedi, l\fuh1Ir a~:ınrn ba5mrlan 
fa.milrlc Inl alıp ln·al ol-ıcak gencin 
b:ışma koyup blmılllah diyerek ser 
dann f'linJ öptürdü ,.c bir ı.,wt'mle 
üzerine otıırttu. Arwmd:ın fatiha 
okundu. Apağı MlhaJ kral oldu. Ça· 
\ u5b:ı.~1 n:ı dJ\·an çarnşlan ";\lüba· 
rck clsu.n !" diye bağırdılar. 

Kral iskemleden kal'"ar:ık Ye7.İr 
'e mlrmJranlann ellerin) öptü. !':on· 
ra me\'rnt kumandanlar kralm pllnl 
öpel'(:k biat ettiler. 

Buncl:m sonra Trnnı;il\'anya lmı· 
Iı umum Oc;manh a."l:erine ii~im bir 
ziyafet çeı.tl iti rnlslltıl ~i)z!(' ~ör 
mmnl~tJr. F.kser nlmetlPri f'kmek, 
çörek, boğa~.a, lıM beyaz ekmeklf'r 
idJ. Çemenli \'ailf üz<-rlnc kl!.lrnlPr 
dö~ndl. 'üzerine <'kmckler t:o'V'u. 
fürk ııdet ha." n b<'v:ız ckmekJp· 
tin her birini birer çlit t11ı~"t1' araba: 
larma korup getirdiler. t'ı:f'rlı-ri yu· 
murt:ılı, çörek otlu. karanfil 'e 
laı.1ülcll yaitlı t<irf'klerin hMabını 
Allo.h bilir. t ç ~iiı a.ıfot ın~r, ko· 
~'Un. kuzu, fa\'nk 'e gü, ercin ke· 
baplıın Yardı. Tam üç bin koyun 
liç bin lnmı idi. ı·uz ka.7~'\n hnl~r 
plltm. yüz 'imzan yoğurtlu bnl~r 
c:orb::..c;ı ,·ardı. nu diyarda rirfnç 
bulunmaz. Yerlrlt'rln önünde olan 
sofrad:ı. bin Mh:uıd:ı çceitll nimet
ler ,.a.rtlı. t'ı: gün, nzirlerln aş· 
~ılan krab ~iillp bn ~·emekleri pi· 
şlrnı!jlcrdl ra5aların sofr:ı.c;mda 
n!ce ~-üz afltap misal ı."l'al \ e 
kumandan oğulla.n cam \ e blllCır , ·e 
neeer \'6 ~ur ~soler!f' "ll 'P. Şf'r 
bet dağrtırlardı. Yemektt'n M>nra 
g:ızUcre üç yüz fıtı bal :erbntl Ur 
ram nhmdn.• 

Bulgar barıcıye 
nazırının nutka 

(Bas tnrnfı ı ır.~i.!e) 
beklenen nutkunu Sobranyad& söyle. 
mlıtır. 

Nazır evvel! Bulg-nrlstanı harp dı· 

~ıında bulundurma:.., Bulgar milletine 
ııulhu temin etll'ek ve meınle!{et!n em· 
niyet, htlklAl ve hayatını, hak H men 
!aatıerlni muh:ı!'az.ı. eylemek husu
.runda. hUkômet tarafından yapılan 

beyr.natı hatırlıı.tmıo ve hUk1lmet1n 
bu \'aadini tutabUdl~inl ve her zamıı.n 
bu •iyaırete ııadık kalacı1~mı ll:h·e l!t· 
ml~tir. 

Popo!, Cenubi Dobrucanm Bulgariıı· 
t&na a \·<!etinin Bulgari.st:ın için mU
hlm bir Mdlse oldu~una işaret ede· 
rek bunun maC:dt ehemmiyetinden 
baıjka mantı\•! ehemmlyl!tl bulundu~· 
nu ve Bulgarl.ııtanla Mıhver devletleri 
anısında mevcut ftostıuk mUna!i!ebet· 
lerlnl takviye ettlt!nl .ııöylemlştir. 

.Nazır dl!ml~tır ki: 
"-CraiO\'& muahed!!~Ue bu m!!.s~lenln 
ırulh yolu Ue halledllmlş olması. Mlh· 
nr devletlerlnln adlllne bir zihniyet· 
le tahakkuk ettirmek ı~tediklerl Av-
nıpanm yeniden tırnzlmi işine bir nü· 
mUne olacak mahiyettedir. Bulg-arls
tan A\TUpanm yeniden tanı~lml mese· 
lt'!slnde çalı:maya her zaman hazır· 
dır.,, 

BORtS • lllTLF:r. l\IULAKı\Tl 
Kr:ıl Borlsin HIUerl ziyareti hak

kında Popo! deml~tlr ki: 
"- Bu görUJme Dulgarlstanm ve en 

yUk.ııck ~l!!lnln ehemmiyetine işaret 
etmiştir. Bu ziyaret aynı zamanda Al 
rnanyıl ile Bulgarl!ta.n arıısmdakl 

dostane mUna.sebetlcri bir defa daha 
tebarüz eWrmlştir. 

• YUGOSLA \' • BULG.'\.R 
lllt.":S A SF.BATI 

Bul;aristan cenubt Dobrucanın av· 
detinl Bulgar • Romen münasebetle
rinde aı;ılan yeni bir de,·ir olarak te· 
ltı.kki eder. Cenubi Dobruca Uzerinde-

NAPOLi VE 
SiCıLYA 

BOMBARDIMAN 
EDiLDi 

lfahirr, 4 ( \.ı\.) - D.E.C. : 1n· 
~iliz tnyyareleıi Xnpolide dcmiryol· 
lan bombardıman etmişlerdir. Na· 
poli istMyonunn. is:ıbetlcr olmuş, 

30 kilometre uzaktan görUien bir 
yangın çıkmıştır. 

İngiliz tayynrQJeri Sicily:ı.claki 
ii~leıi de bombardıman rtmişlC'rdir. 
1ngilizlcr, büyük infllıiklar gör· 
müşlcrdir. Ha\'a bat:ıry:ılannın 

'idd'!tli ateşine r:ı.:1:-ın<'n hiç bir ln· 
giliz tayyaresi h:ırnrn uğrama· 

mıştır. 

B11lgar!standa sun 'I 
kauçuk 

imal edilecek 
Sufya, 1 (.l.A.) - Eulgari.,tıın 

da ımn'i k3uçu!< proje!erindcıı lmh· 
Eeden Yeçcr gnzete::;i 'bunun için 
bil" kanuıı h:ı.zırla.nmakta olduğunu 
ve kauçuk imaline mahsus ipticlni 
maddelerin mahalli rU3uma tabi tu· 
tulmıvacağını bildirmektedir. 

Çine yeni krediler 
açılacak 

Çunking, 4 (.\.A.) - Çunking'in 
salii.biyettar mahfillerden bildirildi· 
ğine göre Amerika tarafından Çine 
açılan :krediden mııda yakında di· 
ğer dost bir devlet de Çine kredi 
açacaktır. Bu hususta tafsilat ve· 
rilmemektedir. 

General 
Antoneskonun 

nntku 
(lla5 tnr:ı.fı 1 incide) 

Evveli 1918 _ 1019 Romen 
milli muhafızlarının kumandanı 
scneral Plad söz nlara.k demiş
tir ki: 

"- Bugün!~ü gcn~liğin r:.omen 
milletinin itibarını iade edece
ğinden eminim.,, 

HllS • 1019 Trnnsil\'an.;ra Ro. 
men milli muhafızlarının cs!d 
muharipler birli3i reısı Dr. 
Dumitrahco da §tiyle demiştir: 

"- Romen milleti tamamile 
.serbest olwıcıya kadar bütün 
Jmvvetlc1 imizle miicadele ede
ceğiz ve her türlü fedakarlığı 
yapacağız. Yeni Romen ruhunun 
yeşil bayrağı altında ba'ika bir 
ı ikincikanunu bekliyeceğiz. 
Romen milleti, bugünün gelme
sini ümit etmek hakkına malik. 
tir.,. 

Sansız bir halk kütlesi ijnilnde 
söz aİan general Antone~ku. bu ~e· 
nenin ilkkfınunun millet için bir sa 
adet r,üni.i değil. bir ıstrratı günü 
olduğ:mu kardettılaen sonra şun
ları ılfıve etmi~tir: 

"- Buglin aynı zamanda is. 
tikb:ılin haklarma yol açan bir 
gündür.,, 

General. bundan sonr:ı mesul-
1eri ı;iddetle tenkit ederek de
miştir ki: 
"- Hepimizin mücrim oldu. 

;;unu wrntmryalım. Çiinkii bunu 
tarih te ur.Aıtr.ııyııcaktır. lfardeş 
lmvgllariylc zayıfladrk ve feci 
neticeye geldik. Hudutlar biribi~ 
rini takiben düştüler ve biz 
onları r.1üdafaa etmedik. Çünkü 
!ırtma koptuğu :zaman, Roman
ya dahilde zayıf idi. Hnriotcn 

ki Bulgar ha.klımnm Sovyetler Btrll· I de yardım görmedi. Llı.yemut o-
ği taıarından tanılmıısı Buı;ar • sov- L1\t Cl Kırl!al' lan Romen milleti ölüm tehlike. 
yet münasebetlerinin muıait bir tarz· htanbul Vali ve Belediye I~cisli· ]eri g~irdikten sonra daima 
da lnld§a!ına yardım etm~tlr. Bu ğine ta.yin edilen Dr. Llıtii Kırdar, dirilmiştir. Bu sebeple Transil. 
mUnıuıebeUerln atlyen aynı §ekllde ve bugün, bu vazife~inin ikinci yllını vanyalılara, lejyoner asl:crlere 
her iki memleketin menlaaUne olarak tamaml:ımaktadır. Valimiz, geçen ,ve bütün Romenlere emniyetle 
da.ha. ziyade inki~a! edeceğini Um!t iki sene zarfında binbir ihtiyacı yüz. emniyetle hitap ediyorum. Tran 
ederim. üstü bırakılmış İstanbul gibi bir, ailvanyalılardan rztır:tplnrına 

son:ı:T • RULGAR şehrin, bütiin beledi ayıplarını ört·..r rağmen meyus olmamalnrın.ı is-'°' 
MCNASEBATI • mi:re çalışnını, bu mesai~i kendfslne,1 .tiyorum. Herkesten evvel tura-"' 

Bulgariııtan, Yuı:oslavya. ile ola.n !s~-ınbullularm mfanet ,.c eUkran · "da biz vardık. Herk~st.en sonra 
mUna.sebellerini iki memleket arasm· hisleri g~bi ku\'VCtli manC'\'İ ra~rt.a·; gene biz kala.cağıT,. Çünkü hiç. 
da. mevcut doatluk paktı çerçevuine Jarl:ı. baglanm~mı int~~ .. et~tır:. ,J)ir fırtına bizi de devi~~iye_ 
ııokmak için elden gelen her §eyi yap· Doktor Lfıtfi hırtlar, buyuk bır \'8. cektir. Jst.ikbal ~etin fakat ümit
nır§lrr. Bu ıayr~llor neticesinde mtın11.· zi!e ;ışkı He sarf ettiği enerjlaln1, ö• do doludur. 

Tekaltler 
(ll:ıı;i tarııfı 1 b<'İdc) 

ve Ankara belediyesinden maıı.ş a· 
lıınlarm ve muallimlerin umu· 
Dli mli\·:ızeneyo dahil hizmetle· 
ri veya umumi mUv:ızeneden bu i· 
darclcrc alınanların bütün memufr 
yet hlzmetlcıi tckaüllüklerine sayr 
lacaktır. 

Tekaüt ve yetimler, nylıklan.w 
sbn bulundukl:ırı dairelerden ala· 
caklardır. 

Diğer taraftan bütün jktın:ı.di 
devlet tcııckküllerin<lc ç:ah§a.Illar 
için mühim lıir kanun pl"ojesi hnzır
Janm:ıktadrr. Bundan sonra bu gibi 
mücs.~esclcrdc çalışan ücretli ve 
yc\-miyeli memurlar, banknlnr ba.· 
remının 14 ilncü maddesindeki 
haklnrd:ın aynen istifade edecek • 
)erdir. Bunlarrı tekaüt sandıkları o· 
lacağr gibi her mÜe<>..,5CSe do hasta· 
lık ve ölüme karşı yardım teşkillitı 
da kunıl:ıc:ıktrr. Kanunun ilk talbi· 
katı askeri fn.bt il:alarda olneak ve 
yevmiye alanlara da ~amil buluna· 
cakhr. 

Yunan harbi 
(I'.a5 far:ıfı 1 hı.-;ae) ' 

esir bırakarak alelac::lc çele .. ı ştlr. 

Daha şimalde Moskopolls'n solun· 
da Yunanlılar hatlarını ilcrle~mL'}ler· 

dir. 
İtalyan tayyare!erl Yunanlıların i· 

lerleıneslne manl olmak Uzerc yolları 
1 beyhude yere boınbalamı~tır. 

l 'OGRADEÇ l\lI.!'iTAKASI!'o"D.\ 
Londra, 4 (.\ .,\.) - n.n.c:. 
Lontlranın salO.lılyetli mahfilleri 

Arnavutluktaki vnzlyeti Yuna:ılılar 

hesabına mükemmel telO.kkl etmekte· 
dlrler. 
Mnnaslır cihetinde ttnlynnl:Lr, Yu· 

lgoslav hududunda do~ru sürlilmekte· 
dlr. 

1talyanlnr, Pogradeç mıntakasmdn, 
kendilerini toplıyarak Yunanlılara ta· 

; :ırruz etmişlerdir. Yunanlılar bu ta· 
nrruzu bekl!yorlarJı. Muharebeler pek 

1 
-çetin olmuştur. Fllkat neticede Yunan 

4ıııar bu taarruzu pUskürtmUşler ve 
!taıyanlam ağır zuy!:ıt vertllrmlşler. 

id1r, lngillz tayyareleri, Yunan a.sker-

l
l~rlns pek müessir lılr yardımda bu· 
lunuyorlnr. ... 
• AıtNA'\'UTLARIN YAUDDll 

Londra, 4. (.\ .A.) - B.D.C. 
ArnaYutıarın ltalyanlarn kaq:ı ha· 

rekllttn Yun:ı.nlılar:ı. çok l\lymctıı yar 
drmlarda uuıondul<lan a•lt'er1 mah· 
tlllerce mu,ahede edilm!!.lctedlr. 

ATtl'\,\DAl(İ l~GtLlZ. 

' 'iki randevu evr 
daha bulundu .. . 

Alıliık zabıtası dün gec~ de1~'. 
izli rondcvu evi daha basıntŞ, u· 

)llı.ş yap.:ın birçok genç kııdrlıI !O . 
,nascbetsiz vaziyetlerde ~yakala 
ruışlır. • ri 

Beyo;;.ıund:ı b:ısılan randevu e 
" ular' meşhur ve S:!bıkalr rahdevuc 

0
• 

dan Marik::ı.mn işlettiği fuhuı:han • 
c ir. Zabıta Mıırilmnm son zıır:ın°. 
l:ırda lstikliıl caddesinde 113 nuın~. 
rah aparhmn.nın Ü<~üncü katını b·r 
ralııdrğınr h:ıbcr almış ve sıkı. 1e 
tarassut so:ıunch M:ırikantn )';:n 

1 
c·ski iııine döndüt:;-Unli ve burasın. 
bir ran \-U evi olarak 1~Iettiği te5 

bit etmiştir. 1• 
Nihayet, bu daire dün gece b~1r' 

nıı~ ve bazı kadınlarla erkekler cU 
mil m~hut lıalinde yııkalannıJJ t~· 

Arııştırma yapdr.n diğer ev •. ~ 
Kurtuluşta Sincmköyünde pegı 
m'en sokağında 32 nUÜııırada l~ 
ve Sadığın oturdukları evlor, b~ 
larrn aynr :>.:ımanda vasıtalık e 
yflpnrak müşteri buldukları, ev 
getirdikleri anlaşılmlf"tır. bir' 

Ani arama neticesinde evde ... 
çok kadm ve cı-kck münnsebctsı" 
vaziyetlerde bulunmu~. hepsi dC 
yakalanmL5lardır. 

Her iki randevu evinde bultıJIB.ll 
kndınlar muayeneye sc,·kedllnıfş, 
Marika 1hsan ,.o Sadık adliyeye 
vcrilm~lcrdir. Evler mUhUrlen· 
miştir. 

-~~--~---~~---------
Din bir tacir sıtrgl
ne mablulm edtı•I 

nr Sirkecide, hırda,·attılık yapan 1.. 

n;k, çivi almak istıyen müşterllC:" 
b<Jl stoku olduğu halde, .. mnl :.·ok••' 
dcmJ§, yalcalanarak ııeklzinci ıısll.)"C 
ceza mahkemeıılnc vertımı,u. • 

::Mnhlceme. dün, Karnlğln durU-~ 
.smı blllrml~. kendisini 2 sene :ı;;s!d~ 
:ıire ııürgUn cdllmeğe, 1\00 ııra dil fır. 
ra cezası ''crmcğe mahl:Om etın~ ... 

Dlter tanı!tıın dUn de Mabınutp~~ 
•la bir ihtll{Ar cUrmü rncşbU aıı1 
;;apılmı, :ve bir mU~terlye mcnn•l'f ';ıı 

jclns1nden kuma.§1 47 kuruşa sa~, 
ınanlCaturacı Nikola Papazoğlll. 

1s.ıı· lcunL,tnn fatura verirken ynk::ı 
m~ur. ıW 

ıebeUerde terakki oldutu mUşahede nilmilz~e!d )11lar içU:.d~, lst~bul· General, hundan sonra Tr:ımil· 
edılml~tır. Bu nıUnanMtlPrln iki nıem d:m e!ırgeyrcek de!,rıldır. Dunya vanva muhacirle~inin iztir::ı.hlarını ti 
lekeli yaklqtırmağa devam edeceğtlll :ıhvalinin gittikçe nezaket kesbetU· 1·tm k · · d 'h.ld I ted AI',\ŞESl 
Umlt eylerim. gı Y e ır zamanua, §e ı r e Y r, b. l · I t l Lcmılrn, 4 (.\.,\.) - Atlnada lngi• -· bö 1 b. .._ 11 d e , ~aza a · ıçın a ı e a ınan • 

Nlkolıı. cUrmUmeşhut mUdde!UJl'lıl16,. 
fiğine, verllml~. ancak bazı nolttltda 
rnı tahkiki ıı;in evrnk zabıw.ya 1 

l~tu'1l'llu~tur. 
Tt)RK • IlUI,GAit yer görUlen imnr faaliyetleri, bu ır en ::ın a n:ış ı.r. · · llz den!z aı.aş~l bulunan visamiral 
1\lU~AS~B.\Tl kana.at ve temenninin en beliğ mü· d~R~%~~·e ~ ·Crlın •• zırnret!.e:ıın~e~ Turlc bugün kral tnra!ından kabul 

'nronnEtuMmııL'\"lN BEY.\!'i~\:1'1 ıco· 
'- Dün ihtiktır hll.cllsclcrt ve nı l!l I 15. 
nınma kanununun kabulündentıcr dJği' 

0

fanbul adliyesine ne kıı.dar iş gel rs 
Bulgaristan • Türkiye mllna.se· ~')ideleri olarak kabul cdJ!ebllir. .11' · dere.( ora .ır?..da mf u . a ·.~ edllml~ •;e Yunan • ltalya.n harbinde 

Kendisine, 1stanbu1d:ı.ki vazifesinin n::.ı _erın . a~.·asmr mu .. a aa cttıgı·, bellen, iki memleket aruınıh mev .. 1 l B d f 1 gözü lle gördüklerini krala anlatmış· 
U··,.üncU vılm" başlarken, iki senelik nı soy emış ır. u mu a .. aa .. an a·. ]<ıırtl :z:e, ne kadıı.n da incelenip ddcıl' cut dostluk ve bitııra!lık muahl!~· .. " .... l k J ç k R tır 
hizmet ve muvaffakıyetlerinden yış a ·ar~ı anmıştır. u_ı:ı, ·u. u·, --·-------------

.ııl mucibince lnkl§af etmektedir. t k ] d - ld bnğlandığma dair, lstanbul ınU ee· 
mumlsi Hikmet Onat gnzetecncro 

TUrk matbuatmda yükselen bazı çok daha ileri mertebelerde başarı· ~anya. arı. Y.a .mı e.;ı ır, ve 
lar temenni etmek lstanbulu sc· kımc;en•n ncfretını cclb~tme:ne,( -

naııo~ ae.slere rağmen iki memleket • tecı· R ·· 1 ı 1 Y'l · ven hel" vatanclaşın vazife.si olma· ır. umanya, soz er.e c c·~ı , ış 
arasındaki mUnasebetıcr, müteka· hdır. sabır ve sabatla ihya edilecek ve 
bil hUrmet ve dostluk eu.ıılarma Diğer taraftan, Türk Bnsrn Birli· ada!ct yerini ıbul~caktır. 
istinat etmektedir. Türk Trakya· ği İstanbul mıntakaııı rei;;liği, hem General hı.:dud!:ırın ı.ı.i!C.'.ldclesiz 
ıı:nda yapılan askeri h:mrlıklarıı. şehrin hissiyatına tcrcilman olmak, <lü~me,indcn me ul olmıy:ın asker, 
gelince, 'l'Urk hükOmeU burların hem de Örfi ]dare Komutanı Kor C hitab c:'.erek onlardan bii ·ük 
ııır! tedl\fill mahiyette oldukları general Ali I:.ız:ı Artunkal ile gaze· !erine la\'11,: olmalanm be1'Jecliğini 
hakkındır. mlikerreren beyanatta tecilcrin tan~malann:ı vesile teşkil süylemiştir. 
bulunmu§tıır. etmek Uzere bu n.kşar.1, \'nl;miz !W Sonra L(. Jncrlcrc hitab etmiş 

ı:.ı memleket arasında mevcut refine rarkotelde bir ziyafet tertip ve onl:ırdan 1cmlcl:etin ha!da.--ına 
iyi komıuluk mlınıuıebetlerinln is· etmiştir. \'C Yecibe'crine hizmet etmelerini 
Ukbalde dır.ha. ziyade lnklea! ede· Valimiz ve Komutanımızdan ma· istemiştir. 
ceğine kanllm.,, da bu ziyafette C. H. P. Yi!fıyet icla.· ALllz\~YAD.\ 
Yakın ve u7.ak Mir memtckelle· re heyeti reisi ve lzmir mobusu I!c·' Rcrlin, ı (.\ .,\.) - B.B.C. : Cc· 

re gelince, Bul.ı;arl!tan hepsile ve şat Mirriaroğlu da hazır buluna· ncral Antoneskonun son nutkunu 
halen mevcut harp ı:arllarının mil· caktır. müteaddit Alman ra~ctcl"'l'i nz çok 
ııaadesi nlsbelinde normal ve dos· siddcUc t!'fsir etmekteclirler. 
tane münasebetler idame -t"tmek Amerlkada b t 1 lU.\CARISTAI\'D.\ 
arzuıundadır.,, 18 0 8 IlmfaJlt'"tf', 4 (A.A.) - 13.RC. : 
BULG.\HISTA~ IL\nı• H .\R1Ct t (Baş tarafı ı inrl ılc) f:.,7.etelerin dilinden anln~ıldığma 
Popot nutkunu bitirirken hükume· aleyhtarı faaliyellcri tahkik lw_ ~a .. e General Antoneskonun nutku 

tL'1 Bulgnrlstanı harp felAketinden e· misyonu reisi Martin, bu sabah , 'Tn"aristanda bir siirpriz tesiri yap· 
.ıılrgf'mek hususunda ;nyrctlerıne de- radyoda söylediği bir nutukta rrır:ıtır. 

Pil ihtikarı \'am edeceği ha.kkınd1 teminat vcrmtı ga)'Ct mühim bir tecrübe tayya_ 
ve llyık oldut'll mevkii bulma~ı için resi üzerinde en az beş sabotaj 
Bu1gar m!11etinln menfaat ve hakin· hare!<eti teebit cdildigyini be- Ellerinde cep lfı.mbasr pilleri bu· 

1 b 1 d ı 1 
lunnnlarm \·ermiyc l'!IC'chur tutul· 

rının emn yette u un uru acnğını be· yan etmiştir. Ta,·varcnin ait ol. 
yan <'tml~tlr. ını; bir kimsenin bu ııl- du~ fabrikamı{' .i:ınıi zikrc<lil- dckları beyanna."llclerin mUddcti 

Tramvayla otobiis 
çarpıştı 

Dün $işli Halaskar caddesinde, 
3101 ııum:ırnlı F:ıtih · Mecidiyeköy 
otobüsü ile Şişli • Tünel hattına iır 
leyen v:J,tmıın :\Iu<Jtafanm idaresln· 
deki tramvay çarpışmış, h~r ikisi 
de hnsar:ı uğramıştır. 

Tramvay ve otobüsteki halk bii· 
yük bir teliışa dllşmüıı. ancak hiç 
bir kimse yaralnnnı:ımı!Jlır. Zabıta 
talıkil:a ta başlamıştır. 

mlı;ıtlr ki: 
26

.1· 
··- Kanunun merlyete girdiği ııc 

940 r,1lnUndenberi mcmuriYetltO ge· 
milli korunma knnunun:ı. tevrı:tan 8, 
len suç ndccll llZ dlr. Bıınlıı.rdtı~n:ı 
tanesi karara bağlanmış, gcrlYC l<tl 1rı· 
28 tanesl de, :rıaliyct, s.."l.tI!! ııyıı t.UC-

vc piyasa yazlyell, kflr mlktıırı, .. de 
uıerı" car defterle.rl gibi hususlar pe· 

yapılması icap eden tetkikat ıc;ın 
tlcclenemcmlııtır. •dt!r· 

p~~ Mnamafih bu noksanlar da ~ '{tc 
i •1rııe 

Pc- lltmal ettlrilmls ve ett r .. ıı. 
· ~ rın " 

bulunnıu~ olduğur.dnn b~nııı c,1c· 
yakında netıcelencceğlnl tahrnııı 

UiR ESR,\RKt~:o:> YAfü\l.,\XDI 
Kilçiikey:!Sofy:ıd ı 'licdrcse !'ok:ı· 

ğında, 26 numar:ıun otuınıı s:ıbıJm· 
lı eroinmı.mlardnn Ali Üçgül dün 
r:ıUp:1eli bir ~ckilde dolaşırken yaka· rim. ı•JÇ 
lanmıcı, üzeri nrnndığı :ı::ım::m bir :Milli lrnrunma kanununa gısrc noW 
miktar esrar bulunmuştur. teşkil eden hQ.rllselero nlt ışı~r'~c'!rı 

Ali, kaçakçılık mahkenıetinc ve· sansız gelmeleri ve sUratle n l<tııdır· 
rilmiştir. için icap eden tedhlrlcr nı111::nıı ~ • 

· ····-- 11111111~ şE~f~1°E FERAH- ÇEMBERLiTAŞ 
lstanbul'un en büyük 

2 Sin em asında B •• Matinelerde~ ugun itibaren 
ı u ~ r!ün bilm~tir. Tüccarlardan b:ızıJu· 

yasctin samimiyet ndcn e phe edeml· rnemiştir. Bu s:ıbotaj hareket- rı, taşraya pil gönderdiklerini bil· Sünı;:'ilsi\nc şun, ımn<'.n;;-ına 1,-ıtrrlcr k:ızandır:ın 
yeceğinl söyliyen nazır her t"?hllkeye leri tayy:ıre havalanmadan evvel clirmi~lcrdir .. Bundan başkn dün ıııilli z:ıfl'r dcstaıııınız. 
karıı h~·mak için bu karı:uk vaziyet· meydana çrkarılmıı-ı ise de, tes. Yıınnnistanchm mülıim miktnr<la pil Çanakkale GEÇ I; LMEZ 
te dikka tli ,.e hazırlıklı bulunulması bit cdilemiven ı;•eni bir hareket gclmistir. 
lA:ı:ı::rıgeldiğ!nl ilflve etmlııtir. neticesi olarak ·bu tayyare tah_ Digy er taraftan son zamanın.rıh 

t ·· 1 ı tkuna nihayet · ~.ı·ı · · l nc ... t"kürı: Sadettin Kol ıı.alc, SUpervl1ör: Ziya şnı.ır Popo ~u ıoz er c nu rıp •:-.ıı mıştır. Rem zama11 ar<ln. ~iimriiklcrden pil cıh•.,.ıldrğ-ı httldc 
· ti \'a ) 1 t 1 ·k• t ...... Al Ayrı<'a: llcr 2 ııineınacln aynı z:ım~ndıı llAvetA:'n vermı: r: . pı mış o an a 1rı a , "Llr - hunl:ırın piyasaya siirülmc>di~i na· 

.. _ Memlf'ketin her Çl')CUğ'U \''llRn için man.nazi gnıpum.ın bu tayy~rc 7.:trı d:kkati celbe•Il"i~tir. Fiy:ıt mu· ~ 1-Silahsorlar Paramunt Harp lldill-
kend!ni !•daya hazır oldu~ndan. Bul. fabnkasında çalı~makta oldugu- rn ab~ knlT'icı;-.•onu, bu l"tcıu.,tn tet· ~ R i ' .. • h d 1 · T" k lftlll!llı 
gari~anm a.tı.~inden eminim.,. nu meyd;ınn çıkarmı~tır. ki'rlr~ .. ~~~ ,,~ıc•·~. evüsu ava ıs erı ur çe 

••~ll'-11~1 m· rı·ttr.fhnman~~!~J~~hljH~ AMllimllHl!ınlllMm!UIRl~B.ltÇ~J~ 
Bugün,. li!ulnr ll"!k Film ıttıdyoı.1111(\a ıı~nn10111.a ı;cnilt>n fllnılerln ı·ıı gü7<'1ı F'ı ~ Y:ıl:ın \'C lılı':ıl uğrunda hnyıı.tını, i-;Uhl,:ır eden Lir luı.braııuınlD J 

DONY A EDEBIY ATININ ŞAHESERLERİN DEN: ~ d::st:ıni scrgüze,tlcrl ~ 
,., .,,,, .... "'·'·'· ... -..... ,.. '"· ...... ., .. rn,,.... ~ VAT AN Fedaisi, · 

.. m··ı·ı:ı:Md·-··'•~. mı..,~. QM~'' .~~ •~ttın Ş,,~-~. •··-,~· ~ TORKÇE so2:LO f 
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,lrarlten çek yoruluyorlar 
Ptc:t c.!U' !~e!d"klcrle 
~e üstlerinde ta~ona· 

:ldı!ar. !re giderken ve· 
a bura~ a çı1uırten silah· 
• l:ır<ta b11 a:':lllıya çolt tan 
.;ı hu .. 
hıı-~ . 
~J:-...ıYe3!nc .!evam eda • 

' 
0tılara t!5yledlm; g6ztl · 

' deı:ıtın. Onlıır bnna gtit· 
~:ı lıayvail!:ın anlamaı-

ı:!'r • 
· Sah: EöylUyorum ! Bo· 

linc tuttular b• • 
tr s:ı.b:ı.h y::ı.m~ıımlann 

e Çocukl::ı.rını ortalıkta 
; birdenbire böyle dnğr 

l hıc inana vercmlycrek 
~run y:ınına kıı~. TU· 
a:tn larmdan bea mil ko: 

ıa ve lek b~ma çndırda 
10rttu. AsıJ kamp da, blr 
'l'etıı buldultlan altın nıa· 
~~a nakledllmiş, 
4 d~UndUm: l~admlıırla 
, P bizimle beraber geldi. 
' bil.fış bir halde yatan 
Cıtııızıannn. sırtladıklnn 
' en uznl;lru;:ırak b:ılta 
0l':n:uıa dalmI§ ve beyaz 
bir banynn ağacının oyuk 
~lnnı ... l "'1• 

~ izler'ni bo%a're.k geri· 
I! 

llıli}ı~ınUştU; ve Tildorun 

~~at VO JC\'a.zunml 

~~Ynınlara rnstlaymca 
ÇıtlıJığm lçtno aaklnn· 

~ 
8onrı:ı da beyulann 

b &tlAJı serleri lşilı:n:Ş ve 
Yazlara tesadüf etıne· 

q' 'l'Udorun yanında tam 
'alttandıb"tnı e8ylüyordu. 
~abr..n m~yva.larlyle gc· 
0ıtıa ses ı;cda çıknnna· 
·il \e pap .. ~nn vurmu . 
lip biteni bnbCl' vermek 
d' a Yolla.nnıtş, o kadar. 
ilerde ve ne ttJde oldu· 

'ice, l:endinden geçmiş 
; Jlck bitap olduğWldD.D 

iŞ, l:nJmış •• , 
~illan sonuna kndar din· 

< l\ra Jıın zenciye sordu: 

tilteı, dedi, faknt sen 

~ b~n çndırda tek baııına 
~~ ~alde buldun da ne· 
i ;din? Silll.h, bıçak, tn· 

1 b ana knhrdr. 
t li~Dtın sallıldı ve manalı 

"'llgedl: 

bo ltadar hııyvnn değil ... 
b"Yaz efendiyi öldilrsey
":iaı cfendil r beni '-'a· 3"1 • J 

be bağmrlardı: '•Bu si· 

1 
1Saklan bu tUtUnlcri 

tt ' ' 
nereden buldun 7'' 

b enı ÖldUrUrdil. 

0 
l'az efendiyi öldilrmez

< ~ çok tütün, çok 
~eyıcr alırım 

~r\ ... 

di ltl: 
~~ blr iş kalıyor. 

b'lııdan r.nrmakları ile 

HA BE R - Akş:ım Postası 

n -

bomba tipl~ri 
Yazan. tek landan lktıbas eden: r.:&c41 EMiN 

ınasanm kenarına vuran Jan sor- • 7 • 
du: 

- Ne fşl? 
- Yarın sabah TUdonı *ramrya 

çıkaca~ 

G:mç krz muhata.bmrn eUmledrıl 

tashih ettl: 
- Çıkacağız ... dedi. Ben b~la· 

rmda olursam Taltltllilcr daha çok 
gayret göeterlyor. Bundan baıu 

böyle nrutlk blr zamanda bir b•ya· 
2ın yalnız hareket etmt$1 muvafık 
olmadığı kanaatlndey:m. 

Şcldon, nasıl arzu eder.seniz ,gı· 
hil~rden baıını kaldırdı. Zira pek 
iY1 ö!renxqU ki kıza ka!a tutmak 
beyhudedir. 

Ge~en yazılamnız::!.~ havn bom 
bardımnn şekillerinden bahsetm1 • 

olduğu.muz için burada bombardl· 
ııuın nevilcrinden kısacn bahset
ıncJde jktifa edeccı";'iz. 

Evvel! sivil alt:ılin.n her nevi 
bombardıman taarruzlarına kanJı 
hazırlıklı bulunmaları icap ettiğı 
ni kayd,.ttlkten oonra bu bombar· 
dmıanlarda kullarulan taarruz ıi · 
lfıhımn yani bombaların muhtelif 
tip.erinden ve na çapta oldu' ların· 
dan bahs ile tevlit edebilecekleri 
~ararlar hakkında mnlüıruıt ver· 
meğe ,alışa.cağız. Bombardıman 
nevUerlnl umunı! bir ta.anife tabi 
tutarak kilçük ça.ptaltl (burada çap 
ağırlık man:ı..ama gelir, halbukl top 

Ş~ldonu ınUteseltl eden bir nokta çuluk~a namlilarm kutrunu ifade 
j eder) bombalarla yapılan bombar

kalıyordu, Genı; kız çiftlikte yalnız dımantarı ''KUçUk bombardunan ''e-
b:l§ma. kalırsa muhakkak bir takım \ ya küçlik mlkya.,ta bombardıman,, 
çılgınca işler yapacaktı; halbuki , olarak tavs't edeceğiz. Bu bombar
beraber gtderlenı3 b6~1e bir şeye dımanlar ağrrlıklan 15 kJloyu geç· 

ıniyen bomba.larln yapılır, meyd:ın verilmemiş oluyordu! 

;unkU bU:'1ltt blr bombanın da di
,er hcıha.ıg: bir boruba gibi hede· 
ce isabet etnıemesl imkan dahilin· 
Jedi•, 

Du takdirde büyük bir zarar 
mevzuu bahaolur. Halbuki ağır ı;ık . 
lette bir bombanın yerlne mecmu 
sıldetl9:1 o bo :ıbnnın oıl;lctine u 
la.5an 3--4 bomba iınal eililip bu.;. 
!ar hedef i.ızer:ne ctıldığı takdir 
de i'!abet nlsbcti fnzla olacai:'l gibı 

atlup da temin edilmiş olur. 
"l\Uçük ve "rta ,nik:rastakl bom 

baraımanlar., en fula tekrarlanan 
bombardnnanlnrdır. Çünkü bu su· 
etle daha vı:.si bir saha UzerlM 
esir' va""ınıcc olur, ''Blh1lk bnm· 

bardunnntar diye fevknl!de haller 
de yapıhr ve mahdut bir saha dahi· 
!inde bUyUk mikya.'Jta urarlar 
tevlit etmek gayesini gildcr. 

Bombardunnn fnnliyetlerini bom 
baların buyültliiğüne göre tasnır 
ettikten !onra bombn1arrn "ııcv'i., 
hakkında bir tasnif~ ı;:-cçcecğiz: 

Bombalar b:ıı;lıca Uç !!mtfo. ayn· 
hrlar, ~·ani Uç tıp arzederler. 

&•-- *="' 

.. 
Ş:?ldon ellerlııl çrrptr. Hizmetçiler 

derho.I koııu§tular ve aldıkları e· 
mirleri b:ırakalara ihl!ğ ettiler. tır 

terinden b'ıisi de, BalE"Suno.da ihtı· 
yar l:abile rclal (Secl)e ko~tu ve 

onu beyaz a.iamm yanına davet etti. 

1) Yalnıı infilak edici nınddetc,... 
le doldurulmuş olan ve lnfilflklnr 
husale getirmek için kullanılwı 
•'lnfilfık bonıbnlal'I,,, 

r.ır btııadu eJlJ metre ııajöa ıutla.J-an :ınrt.~Uf tı:mılıAtarm f"\ m ettıtı hsG:ln 
~Gııtt•rlr ~ res1ıu. 

Bir balıkçı kayığı da bir mektu· 
bu hamilen Mr. Bu§e'ye gönderildi; 

bu mektupta Mr. Buje'Jen de yar 
dun isteniyordu. 

Hiıme~l Viyaburl'yo, kendleln.ln 
de yamyamlara kafıı çıkacak beye· 
tı aeferiyeye iştirak edeceği haber 
verildiği zaman, zenclniıı siyah tle· 
risl sapsan keslldL 

Blrt~ bomba ttpl: Yuka1'4:ın a.~~ 
)"~ (liıfilAklı) D:ırb!umumlde n> mı· 
dıın sonra kullnnrlr.ır:t oh-.n lllnn·f"lll 
mn;>W bomba lle blr torpido luokı.I 

Bunun Uterhıe, Lat:ıperu ahta· Daha bUytlk çapta yani ağırlıJc-
rak. ''ben g5nUllUyUm" demcıln I lan 100 klloya kndnr olan bomba
mı! Herkesin a#u hayretten bil' tnrla yaplnn bmobardımo.nlara ise 

"Orta m Jcynsta bombardıman,. a· 
kar~ nç!k kalm~tı, Zira klıne ao· dmr vercc<'ğiz. 
rulsa Vıyaburi'ye ondan cesur der· Bilyük c.;aptald yani al!Jrtı.J.;1an 

dl 800-1000 kiloya kadar yUksel!'!n 
İhtiyar kabile reisi ı;etm!~t~ Be· bomba111rl11 yP.mlen bombardıman· 

l tara lse ~·sUyü.k bomhardunan va· 
yaz trendinin kencllsUü böyle g«e ya bliyilk ln.lkyasta bomb.'\rdıman-
vı:ı.kU konUJmak flzero calzrmaın Lıır., adını ver ~cr.ız. 1GOO ktloln1' 
koltuklarını kabartmıştı, boır:.b:ılardnn d a h a h n y u k 

c.;npta homb:ılnrm lıull:ınıld:ğı en· 
fakat nıes:lenln ma.hlyetlnl öğ- derdir. Bir bombıınrn na kadnr ııa.· 

rendifi zamnn, katlycn kabul elıni' hnlı:va mnl oldut'll hesap edilirse 
)·eccğini aöylcdi. dah~ ağır bomba kullanmanın el· 

verişli olmıyacağı meydana tıkar. 
Yamynmlar:a kaJ'll bir admı bile 

atmam, diyordu; ve ilan ediyor • 

du: 
- Ş:\yet nltm a.raymlar d&ha 

evvel bana danrı;salardı ba§lanna 
gelecek felaketi kendilerine söyler· 
dim. Oraya k1m ayak basarra so· 
nu kay · kay olmaktadır. Siz gider 
ııeniz siz de kay • kay olacakamız. 

İ§çi b11.3Ilar baraka.la.rdan kaç~ak 
geldiler. 

§el don emretti~ 
- Punga • Pungndan gelen zen· 

zllerden on ki.şl seçeceksiniz. En ı· 
rilzr:nden, en kuvvetUI-rinden .. 

Sahllde yaşamışlal'dan olmMm, 

(tuzlu su adamı) istemeyiz. Adanın 
iç kısmında, ormanlık yerlerde ye· 
tişrnişlerdcn olsun. Bacakları ıağ· 

lam olmalı, aynı zamanda silah da 
kullıı.nmı§lar .... 

HABER'in bulmacası 
c~ nunuratı bulmaeammn halli: 
ı - Guetccl, E, 2 - Emine, Elem 

3 - Rey, Pire, L, 4ı - İl!ve. E, Ba. 
6 - Vira, Emzik, 8 - it, Er, Re, 
R, 1 - R. T, P, J.lt, 8 - Ma, Sabıı.n· 
ça, 9 - Enlarl, la. 10 - K, Alatur:u;. 

2) İçinde bulunan ya.kıcı madde· 
~·1 etrafa yayrn:ık lçln 11z paUayt· 
er madde fa.kat taru·rw:un gayesi· 
ııl teşkil eden valucı maddelerle 
do!u bulunıın "Y~gm bombalan". 

3) İçlerindeki kimyevi taarruz 
lrl:ıddesinl etrafa yaymıık için ye• 
tecek pntlnyıcı madde ile ga:r. veya 
mayi halinde kimyevi madcleleri 
ihtiva edip umıun'yetle •c~az bom· 
balttn., admı n!en bom.balar. 

~il ~n tip bombalnr rnevcut 
bcıynelntllel elyaset Vfl alılAk ka· 
idelerinln tamamen nrU.dıın kııl • 
dınnak istedikleri cin~ bomblllar-
dan nlmnkla bf"ral:>er bıı sı-bohln 
bu nevi bomhıılann tetk'ktndr.n 
sa.rfr nnzar -•.nını?f icar ettlrml -
yeccğJ nştklırdır. Bu bt11Jlıc11 Uç tip 
bomh11 infilfı.k tu)Alnnna glire dıo 
iki.şer sınıfa avnlırlar, Yıuıf bir 
yere çarpar çarprnar. patlıyıın 
"ıcıi veya ıınl tnr;Jaklı" bombalıır· 
la, bir ci.cı;ne VO)'n blr yero çarp· 
tıkt:ın rıonrıt pr.tlamıı.~ bir mUd • 
ilf"t t.enlıhıırR u~myn.n ve ayıır'ana· 
hilen "ten.bhurlu bomıbahır,, olabi· 
lirler. Bu ilJnci nevi bombaların ya 
hedere vıırdrlt an bir müddet aonrn 
patlry:ın veyahut da derinli~\ fa.zll\ 
olan hedeflerde hedefe blr m.!kta'r' 

nntuz ettl!:ten sonra paUıyan tıp. 
teri <le \/ardır. 

PATf.ı\ YJCI BO~ı\t.l\C 

İnfilaklı bombalarm teslrlerl, 
talıintile, bombaların c;nplllft ta· 
bnwül ctUği nl.sbclte tahavvül e· 
der. Fakat hepsinin gayEls! tah~ 
riptir. B%assa bom.baların patlı· 
yarak dağılmasmdnn etrafa ımc:ılan 
parça!:ınn yaphklap tahr'ba.tt.an 
dyade Lomb-ınm lnfiln!nnitan hu· 
tııle gelen "hnvıuırn yer değlştlr
ını>!ll,, yani lnCl18.1:ın ıwe.d:ı yaptı· 
ğı tr.zylkln husule getlrd '#l tRhrt· 
b:ıt daha bllyliktUr. ÇUnkU boırıba• 
nın etrafn dağılan parçalan n:ha· 
Y"t kUçUk misketlerden ibarettir. 
Ve zararJan mııhduı olur. İnfllAlmı 
teslrlerl arn11rnda pallayıcr madde-
lerl.'"I daf,ılmaııı nPtlceai bu madde
le rin etrafa saçUklnrı bogucu gaz· 
lnr:n ( pnllayıcı maddelerin l:cndl· 
lerll'\dc bulu\}at>_ ,pazlar) tefilrl_;ri 
ilo fnfilA.k netfo•sJ iştlal edlc( me
vnddm pl\rlanıaalle cıkalıilecek 
y:ıngınlan da saymak icap eder. 

1nfil4klr bombalııra hr.a otan bu 
talırlbln tesirlerini a~mnak i~in 
bir çok arn§tİrmaJar yapılmı§ ve 
bir çok yeni yeni bomba Uplcri 
icat edilıniqtir, Bu suretle taarruz 
edilecek h~efin mnhlyet ve VPzl· 

sotdnn ııa~aı yet.ine g:.;re bnmba kulla.nmak hn-
1 - SclAmla)ma ıtade eden tılr ke· kii.nlnrı elde edilrn~t:r, 

lime, hayret edatı, 2 - Emir algaaı. llesell '•Nüfuz edici" bombalar 
bir nım ismi, 3 - Ağaçtan yapılmrı bilha.S!'a sert ve tahkim edilı-• '" 
bir Alet, ııcbcbl vUcudumuz, 4 - hır- he ieflel'l delip lçsrJ!erlne nUfuıı: ct
denbire, mayi bo§altmıya yarar. ll - mek hasszsmı haizd'rler. Zıı i 
Bir Amerikan ismi, gemlcilerln kork· ! delen torrlller gibi, ''}layn'' clıı .. 
tuğU tıı.bll bir Mdlae, 6 Emir slga:ır, bon1balar ise bilyUk miktarc:lll pnt· 
~\1k, Isanın sonu, 7 - Rüzgarla ka· la~ ıcı madde kull:lmlmak euretile 
rııık }<ar yağıoı, kurtuluş. 8 - lyl hedef Ur.erinde lmt'i ııurettl' tahr: 
sahıJJero konur, 9 - J.tlanıı pRpucu, bal ynpılmuınr temin ederler. (Bu
uzun bir odun p:ırçası, JO - Tered giln Pantrlt ve T4 g"bl fevkalade 
dilt ıtııde eden blr kelime, cet. ı §!ddctii patlayıcr mnddelerin hıl· 

Yukurdan U3::ğıya: JanılnınBı ourctilo imal edilr.n bom 
ı - sns:;-ıemlık, "iııte .. nln kabaca· b:ılar haril:ulade nct!cclcr alınma

sı. 2 - llttlnat, •'tolt,.un aıwı a - sun temin etmektedirler.) · 
PJ.ı;l"k. bir ncvt büyük bıçak 4 - ''NUCuz edbl" ve "mııyn" tın• 
Olgunla maml§, J~rı. O - Esas, 8 - bombrların tlnalar Uzorfnde:ki l ' 
Me§bur bir anıırglııt naznriycctsı, 1 - rlp kudretl:rf şa nnr diltknt dere 
Emir stgası. knplanm dayısı. 8 - ccde ehemmlyctlldir Bu bombalı: 

e'rinJ hisseder ve ;,. en tahribe 
uğrarlar. 

SUpilrUcU bo~t-'\'a G lince, b1•n 
Jar çok )'ill:;.sek deı ece?de infnjklJ 
bombalar olup küme •halınde bu· 
Junnn binaları hep birden tahrip 
edebilirler. Bu bombalar, mllnlo 
rastlar rasUnmaı. pat!!>acnk şekil· 
de v~yabut b1r an ev\'el veya son· 
ı-.ı. patlıyacak §ckllde l.nıal \•e ihzar 
edl!mlş olduklanndaıı. pntladıkları 
ı.nmnn öyle bir "infilak dnlgaM,, 
husule ge tirirler kl bu Infil4kın te· 
ohJ .. yı.;r değ etlren hava. bir r·~nı 
binayı yılrnhilecok k•ı~ tl go" c
ık Bu tipte (7CO) klloırrmnlı t lılr 
tek bomba 1918 de Varr·r. on 
Creacent'te 4 bUyilk b!nnyı tııma· 
men yı:::m1;3, 16 bina~• a~.ı· hrıı ra 
''o 400 binayı dıı Jıafi! hıışara uğ· 
rntmrstır. 

Bu vaziyetle, bombanm etrafa 
ı:ıc:tığı m "skctler vcyıı demir par
çalarmrn tesiri, hava taz) il:! • 
ılin ~:'bap oldn w u tahrlhtın yanın· 
da btr hiç gibl bhr. Fakat t;a• 
nu da göz önOndo tutmak icap e• 
der ki ınf'lfık edici bir bomba.nıa 
tevlit edebileceği tctılike ne lı:ıı.t!ar 
§UmullU ve bUyUk olursa olsun bu 
tehlıkc enstantane yani cınl Ye ge
Qici olur. ÇUnkü lnfilfı.k lıusulo ge
lin teBlrler"ni yaptıktan eonra sü• 
kunet derhnl a\•det eder ve artık 
hiç bir \ .. :ıtfkn kalmaz, Fakat dl· 
ğcr <'irı~ boJJlba'ar tı:tn aynı veyi 
ıJöylemek mUmkUn dert' lir. 

lccdl ENO~ 
Gcl~eklyazrda: \'angın bomb:tlan 

--
~ inP.ma ve· Tiyafro'ar 

Sehir Tiyatrosu 
Tep b.-aıı Dram 1 ısma 
Alt~ ıa.so da 

Bulunmaz U§ak 
• • 

· • ı r.adıleslnd11 kom~dl kısrnındıt 
;wıduı 11 te Çorııtnı. oyunu. 

Ak§;ım %1Ut0 da: 

Dadı 

-o----
Beyoğlu Halh Sineması 

Anato! Fransm nıeohur bir eseri. bir bir evin içinde. alt katlarda lnfı 
nevi aıız. 9 - l{enar. rastgclmek, 10 Jô.k ederek bfnavr bnştnn ~eğ 
- Hıu:retl 1dusa.nuı deC"nett. dilen \ talırJp edip yrkıl~blllrler. TnbU el· 
cilcrıl verlllr. vardaki binalar da bu lnfil!l~tn te· 

~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-_!!!!_~~~!!!!!11~~"!!111!!!!!!'!!!'~~~ 

B.ı<tlht lJ de: 1 - Lorel lbırıJI Çitte 
AvcılJr, 3 - tScnorltn. 1 - ımı.t. 

~ a birden:>' re l:orktu. 
t eııd~ni tahkır eden 

:t:ıınuştı. Pirdenb rı:ı 

~Sultanım 1 dedi. Ge., 
ı bdırn. Her zaman ge. 

1 
ıuayn. 

~·t!e bu Venedik ~ingo. 
l.ll} ders veriyor? mm 
~r? 
hazinedar kadınlar 

llaQfeaJl gözrelerlne 
-l?ı di ye "Sultannn" 

l> ederlerdi. Ayşe her 
1tı k davra.ndry 

g'"z.lerinden ateş 

saçılıyordu; oraya ni;:in geldiği 
belli değildi. Kapıdaki harem 
ağası onu nasıl da serbest br. 
ra!<mıştı? Eu ciheti de anlama. 
ğa ve.kıt kalmadı. 

Nili'..!:cr bir adnn dah:ı içeı·iye 
girerek: 

- Kaltak! 
Diye haykırdı. Fakat bu se

fer, bu ağır kelimenin muhatabı 
Lukreçya idi. O, saraya geldiği 
gündenberi ilk defa böyle bir 
hakarete marus kalıyordu. 

l'.Atkreçya birdenbire ~la.dt : 
- Benden. ne istlyorsunu.z? 
Diye sordu. 

Nilüfer kendini adeta kaybet. 
mlıs gibiydi. c:.;zlerl diinmü;tü .. 
Kime hakaret ettiğini bilmiyor. 
muş gibi konur.ı.:yordu: 

- Sara.a nicin geldin? Efen. 
dirnizi bcr.im elimde., ::ı.lmı:ı.k mı 

istiyor ... t1n, kahpe? 
Ayt" l:cnua. çekildi ''e Nilü· 

tere dönerek: 

- Onu Paraya t".ctiren Padi· 
şa.htır, eledi. 1' t·Jmı ba "ma topla' 
Bu yapt1~'ln rezaleti efendimi ... 
duyacak olursa, cellada gittiğin 
gll!ldür. 

Nilüfer kahkahayla gllldtl: 
- Seni, lnşaallah cellada ben 

göndereceğim. 

Ve gözlerini açarak, Lukreç. 
yaya b·ktı: 

- Ya!mz onu değll .. Seni de. 
Hiddetle ka.pJyı kapayıp 

çıktı, 

L·lln-erye korh-udan bayıl. 
~ll~t.J. 

A~ Padl~m g&deslnf n.. 
"11ltmağa o.Jışıyordu. 

Vatde Sultan, An:enln gecik· 
ti_b:nl . görUnce, ha.rem ağasını 
ca~mlı: 

- Caf.:?r! Ayşsyi Lukreçyaya 
göndel'miştinı. Hfı1a dönmedi. 
Git b .. k. ba'·r.hm neden ge~!!ctf? 

D~li. C:ı.fer ağa orta kcridor. 

dah geçti. Oğlwıun daircsir.c 
\'arm"a. klir.ük bir mcrdi\'enln 
ha.şındn. A~"eye rast'edı: 

- Ncr~de kal lın .. Valde Sut. 
tnn cfcndfr.ılz merak etti. Seıti 

aramnğa gelmi:tim. 
Ay'c çok heyecanlıydı: göğ. 

sünü tutarak: 

- Aman koluma gir, C\lfeı 
nğa ! dedı. Neredeyse dilşUp ba 
rılacağım. 

Cn.fer, Ay!;enin koluna gırdl. 
- Ne vn.r? Bir şeyden mi 

korlttum? Da:nağını kaldrrayım 
mı! 

Hızh hızlı ytirUyorlarGı. 
Ayışe1 Vakle Sultanın daire3İ,. 

ne gelince g~ bir nefes aldı: 
,__ Nilüfer, Luk.reçyanm oda.. 

sına gehli .. ür-erir.e yürü ii. Ben 
otmatııyclım, bo~u§acaklardr. 

- Dinsizin hakkında imanc:11 
gelir. derl~r. Bırakalım, birıbırlcri 
nı boğsunlar. 

Ba~ını önüne iğ~ 
Dalgın ·.t du.ünccli nazarlarını 

~Iarmaranın ufukların& Çt"V1rdi: 

- Demek ki, Nililfer, Venodik 
dilberini kıskanıyor.. Oylt mi! 

- Kıskanm"k da JA! mı, a. 
ğııcı ~rm ! Za valh kızın Uzerme 
öyle bir yürüyliş yUrüdü ki .. 

- Onların ikisi de oğ uma Ilı 
Çcrkes da.marı tutmu§ )"ık değil dıye mın!dandı. 

da~cnc .. ?! 

Ayı,c, Vakte $ultn"'1ın yaruna 
girdiği zaman. yüı.ü mosmor 
olmuştu. 

Ayşe her zamankı gibi, valck 
ulıanı teselliye çalı şıror \e: 

- \'allaili sul t.ımm, dıyordu 

Lukreçr a. hG~kaı e!endint1ıe ıa 
Kösem Sultan: )'rk bir mey\:cdır. O. ru'tan Murat 
- M~r:ık ett im nyol, d~d!. t.'\n ba~ka,ımn ağzına yaraşmaı 

nerede kaldm1 Ben kadın olduihun halele, onun 

- Ayşe, o!up bltc:'nleri anlnt. 
trktan sonra., Vnlde Sultan..ı 

nlll '·{l.Sızlığnu görUnce dayana. 
m:ıdı: 

- Bu kız, Alimallah Lukreçya 
y1 öldü~k. Onu bu fettanın e 
!inden lrnrtarmahyız, ııltaruJn! 
dedi. 

Valde sultan ıü!Cmsedl: 

yilzüne dikkatli bakrunıyorum .. gü 
zelli~, cazibesi kar§ısında gözle 
rim kama;rror 

- lyi am:ı ... ben onun z~asın 
dan ko Jrnyonım. A.yşel Onun 
derece zeki bir klz o,d~ bit 

ydim, Yusu1..habadan &atm alır 
~dım? 

..... .... .,.) 



4 BtıttNciKANUN -~ 

Nakleden · 
L. L. 

Otomobili sevkedcn Jorjet se. 
vınçle haykırdı: 

Il
ı ~..,j e Ajansların Dilı - .,.,,,,, 

~;r~liiı .~·;;CTKA.<UN · ·,::r'.~ ;:;:;~::-- :::::.: 
- Niha~ _t yakl :ı.stık ! . 
Gözleri yol dönemecindeki ta

belaya ilişmişti; "l{)era'ya gi. 
der,, diye yazılıydı. Balıa !. 

Vıvalo mırıldandı: 

1 1 
100 Frc. BOCUMLABIN uıııl ye -Mabac r er ~: ~:re F"rt.. 29.687~ Alt.Tl\IASI ve ~~~a~:b~...., 
loo ıııortn • • Do·•• a ... .,.. 

:_ ~atak bulacak mıyız, ... _ 
kalım? 

- Emln ol, baba, yatak ta 
bulacağız! 

Arkada, vali .. ve b:ı.gajlnr ara
sında oturan çocukları: Mişel ve 
Ra.mond da cıynı fikırdelerdi . 
Alman işgr,lil"dcn bır!mç gün 
e 1\ ~I Par..Jten ayrılmı§lar, ge. 
ı;cn harpte yaptık an g f Pla. 
ketten u1..aklaşmak maksndile 
Klcra şehri1.de oturan Furtol 
a ilesine harp sonuna k :. · ~r mi
safir c!ıunk i.ize.:-e yola çrkmış. 
lnrdt. f~lC'ra'ya ilk gelişlerinde 
Jorjet an<:ak on sekiz yaşında 
idi. 

Şehre girmişlerdi. Caddeler, 
Paristen ve Fransanm diğer 
mıntakalarından gelen ba§ka 
bir çok muhacir otomo'Jilleri ile 
doluydu. Jorjet tenha bir sokağa 
saparken yir.ni beş sene evvel 
gördüğü bir tabela. ile kal"§ılaş. 
tı: "Furtol ve oğlu". 

IKırkbeşlik zayıf bir erkek 
Jorjcti görünce derhal ayağa 
kalktı . Jorjet blraz mutereddit 
bekledi. O 7.amandan beri Moris 
ne kndar değişmiı:rti ! ... Jorjet te
bessümle: 

- Bonjur, Morls. .. Beni ta.. 
nımadm mı? :Madam Morto ... 

- Madam Moı to ... A ! Jorjet! 
Siz, Jorjet haJ l!k anda sizi ta_ 
myamadrm! 

- Evet !benim, • 1oris! 
Karşılıklı hatır sormalardan 

sonra Jorjet çekin.gen bir ta
vırla, yine muhacir olduklarını 
söyleyip evinde ,misafir kalmak 
imkanı olup olmadığını sordu. 
Moris cevap vermeden bir müd. 
det yiizüne baktr. Jorjet: 

- An!:ı.dım, <:od ı. Bizden ev. 
vel gelen olacak ... 

Morls sözilnü keserek : 
- Hayır, hayır! BiT.de kala

caksınız. Şehrin nihayetinde ye. 
ni bir villa satın aldık. ölen ka. 
rımın oda.sı boş ... 

- Evet, evet. Acı kaybınız bi
zi ne kadar müteessir etmişti ... 

- Sizin beyden ne haber? 
- Ma},Stanberi mektup al. 

madım. Cephede o a.cak .•. 

*** Biraz sonra Jorjet, babMt ve 
çocukİariyle birlikte Morisin c. 
vine yerleşti. Ertesi ~a'bah, Mo
risi vazıhanesinde bulunca : 

· 1914 te de böyle olmuştu, 
değil mi Moris? 

- Sizin i<:in. eveı-. Esl.:. i gibi 
genç v(' gii7..elsini.ı . 

O! .Moıis. Bu ko:nplimanla. 
n hırsı.kın. Düşlinuu ki, o vakıt 
on sekiz yaşındaydım, l z\buki 
şimdi kırk dörde bastım. 

- Buna rağmen, bugün o za. 
mandan daha. güz.clsiniz. 

Hakikaten Jorjet. çok azaJ 
çekmesine ve yaşnun ilerlemiş 
olmasına rağmen eski güz.elliği
ni muhafaza c'..-1 iş~i. 'Kocası b~ 
langıçta kendisin" hayatın bü.. 
tun zevkini tattırmış fakat son
raları ba.ıka bir kaC: • .:a saf~ 
sürmek üzere kondisini terket
mişti. Bunun ti?.erine Jorjet le 
herhangi bir zaruretten 7iyade 
öç almak için bir müddet zengin 
bir gençl" yasamıştı. Beş sene 
sonra ona ve babasının tazyikıı . 
ve çocuklarının hatm için ko. 
casiyle baıışmaya mecbur oldu. 
Fakat müna.sebctlcri pek samL 
mi değildi. Karı?ılıklı sevgi v .. 
bağlılık silinmişti. Bunun içindir 
ki ınnumi seferberlik onlara. bir 
halaskar gibi gelmı~fti. 

*«•il> 

din.iz. Jorjet. nk tanı51mımıZdan 
sonraki hayatınızı bilmediğim 
halde ... Kocanızı seviyor muydu- • 
nuz? Şimdi de onu se\·mekte de
vam edivor musunuz? Kocanı
nasıl bir adan1? Sizı mesut ede. 
bildi mı? 

Jorjet lakayd bir tavırla ce. 
vap verdi: 

- Husın.i bir lisede profesör. 
- Kendi.sinden haber alma-

yalı çok oldu mu! Belki de eı;ir 
düşmüştür ... 

- Ben de bu düşün(e ile te
selli buluyorum. 

- Demek onu seviyorsunuz? 
Çok seviyor musunuz? 

Jorjet cevap yerine çantasın. 
dan kcx:a.smm bir fotoğrafım çı. 
kararak Morise gösterdi: 

- lşte onun son bir resmi. 
Fu.rtol yüzüne baktı: 
- Bahtiar adam. Tarafınız. 

dan sevilmek saadetine kavuş
muş. 

- Onu kıskanıyor musun'..lz? 
- Jorjet! Unutmaynı ki, be.1 

de bir zamanlar bu büyük saa_ 
deti arzu etmiştim. Hatırınızda 
mr, size kaç defa aşkımı itiraf 
etmiştim? 

- Sahih mi? Nereden hatır. 
J;ıyayım? Aradan bu kadar za
man geçti! Ben size nasıl cevap 
Yermiştim? Ben de size işrk 
mıydım? 

- Hayır. Beni sevmiş olsay
dınız, sizinle evlenmekte bir an 
bile tereddüt etmezdim. 

- Zannetmem; o kadar cid. 
di mi? O halde kısa bir zaman 
sonra başka bir ka.dmla. evlen. 
menizi nas1l izah edelim? 

- Evlendim; fakat sizin gibi 
severek değil. Ne maksatla ev
lendiğimi bile :bilmiyordt.m. 

- Bütün erkekler gibi. Evlen
menin siııe nice vazifeler yükle. 
eliğini bilmeden. 
- Belbi haklısınız. HH4 de b:'.. 

tün söyledikleriniz doğru idi. 
O zaman da halklı idiniz. Sözle
rinize itiraz etmiy"' "<''"~ .L. ed&
miyordum. 

Jorjet bir an için Moris.l.e ee. 
ki rş.ndevularmı düeündU. Ma.. 
dam Furtol olacağı ve daiml ola
rak Klera'da yaşayatağt fikrine 
yavaş yavaş alışmağa başladı. 
ğmı hatırladı. Bu dü..c;ünceleri 
aklından çıkarmak ,maksa.dile 
mevzu deği~ek istedi: 

- Eminim ki karmızı çok se. 
verdiniz. 

- lyi bir kadındı. Ondan ufa
cık bir şikayetim yoktu. Ölümü 
beni çok müteessir etti. Bunun.. 
la beraber tahayyül ettiğim ka. 
dm değildi. 

Gözlerini yere indirerek ilave 
etti: 

- Hayalimdeki kadm sizdiniz, 
Jorjet. Fakat bu dakikada ben
den o kadar uzak lbulunuyorsu. 
nuz ki, yüzünli7.e bile bakmağa 
cesaret edemiyorum. Maamafih, 
ancak beni sizin gibi bir kadm 
m~'ut edebilecek, sa.plandığnn 
melankoliden kurtarabilecektir. 

kudrette olan \'e kendisini çıl
gınca seven bir erkekle talihini 
birleştirmek için bu, müsait bir 
fırsat değil miydi? Bundan ma_ 
ada. bu erkeğe kendisi de az bile 
ols:ı bir alaka göste rmişti. Gi!nç 
ı}<en onu sevmişti; şimdi de 
sevmeğe gayret edecekti. 

Tal.ı:ip eden akşam yemekten 
sonra Morisle Jorjet yemek oda. 
smda yine başbaşa l:almışlardJ. 
Çocuklar erkenden yn.tınağa git
miş, ihtiyar Vfa.lo ıse Furtol ile 
kızının bu başbaşa. kalmasına 
mani olmak istemediğinden u
sulca odadan çekilmişti. Harp 
tehlikesinden uzak olduğu için 
Kleradan memnundu. Bu sebep. 
le kmnm herhangi bir yolsuz. 
luğuna, orada daha uzun ?:a!Ilan 
mısafir kalmalarına yardım 0 -

deceği ümidile, mı>mnuniyetle 
gözüni.i yummağa karar ver. 
misti. 

Şimdi M.oris çocukluk arkada. 
şile rahat konuşa.bilirdi: 

- Jorjet, sfae bir şey soraca
ğım. Ama, krzarsmı~ diye kor_ 
kuyonım. 

- Kmnayacağıma söz veri
yorum. Sorunuz! 

- Niçin tekrar Klera'ya gel. 
diniz? 

- Fakat. .• Zannedersem bunu 
siz de biliyorsunuz. B4. .ı.ya ilk 
gelişimi?,deki hatıralarımız o 
kadar hoştu ki bunu pek tabü 
bulduk. 

- Ye.gine sebep bu mu, Jor. 
jet ? 

- Ki.fi değil mi? 
- Evet. Yani ailemizin misa-

firperverliğinden memnun oldu.. 
ğunuz için tekrar buraya geldi
niz. Tabiatin güzelligi, buradaki 
sükfınet sizi ce7betti ... 

Jorjet, o anda Morisi yakan 
kuvvetli arzuyu anlamıştı. Bel. 
ki de onu memnun etmek için, 
haline acıdığı için: 

- Hayır, dedi . • Sizin de ha.tı
uruz mühim bir rol oynadı. 

O, ümidaiz bir halde cevap 
verdi: 

- "'izin gıbi bir kadmın kal. 
binde benim kıymetim ne ola.bi
lir? A, , bilseniz sizi ne kadar 
takdir ediyorum, sizin için neler 
hissediyorum! Simoo mahıuı.ı 
kaldığım yıllar sizi düşünmedi. 
ğim, hayat için h:ı..tıranızdan 
kuvvet ve cesaret bulmadığım 
bir gün geçmemi~. Jorjet! 
Halimi gUlünç görüyorsunuz, 
biliyorum. FP...k.a.t bunun ne kıy
meti olabilir; ben sizi seviyo. 

• 
ruın ... 

Sonra ayaklarına kapanarak 
mantosu ile yüzün.il gizledi. 

Jorjet: 
- Çıldırdınız mı. Moris? 

Kalkınız, rica. ederim. Ne oldu? 
Furtol, bu söilere dikkat et

mez gibi görilndü. Bunun üzeri. 
ne Jorjet ayağa kalktı; kolların
dan sıyrılıp acele ile odasına 
kaçtı. 

.Jorjet gülümsroi: 
- Zannedersem, benim gibi Uzun müddet penceresinin ö. 

kadmlar Klera'da çoktur. Vak. nünde bekledi. Düşüncelerini 
tim müsait olsaydı, müsaadeniz. bir intizama rokmağa ve kat'i 
le size böle uygun bir ka.dm bul- kararını vermiye çalışıyordu. O 
mavı ben deruhte ederdim. ·esnada bir motör sesi duydu. 

.::_ Gitmek niyetinde misiniz? Biraz sonra garajdan bir otomo
- Evet. Kaynanamın ta.~rada bil çıktı. lşte, Mori~i de gördiı . 

kü~k bir evi var. Bizi oraya Garajın kapısını kapadıktan 
çağırdı. !tiraf edeyim ki pek te sonra otomobile atladı. Gidiyor. 
arzu etmiyorum; öyle icabedL du! Ona seslenmek istedi. Fa
yor. k:ı.t onu tara.saut ettiği için bu 

- Kalınız, burada. kalmı7., hareketin doğru olnıadığmı dü· 
Şu .. ndu··. Şı'mdı' motor" guru" "ltl:.sü Jorjet,. Bunu siT.den rica edi. 

Ertesi gün öğleden sonra yorum; hiç olmaz.sa çocukları- çok uzaktan geliyordu. Moris 
Furtol, Jorjete bir g~inti teklif nızın hatırı için.. .. K1eradan emin gitmişti. 
etti. Kırlarda bir müddet ses- yer bulam.ar.smız. Sabahleyin, hizmetçi. Jorjcte 
sizce yan yana. yürüdüler. Bir Morinin bu itirafı Jorjeti bü- bir mektup getirdi. Hc.Jecanla 
arnlık Furtol: tün gece uykuSJJZ bıraktı. Furto_ açıp okudu: 

- Bu ı;e • ıçın lun n.']kmıu bu derecede kuvvet. "Ani hareketim icin lJ1>ni rcf_ 
bir sürpriz oldu, J orjet. Burada 1i olacağını ummazdı. Kocasm- feclüıfo. Gmıct m'ühim tk.ari me-
bulun.:ı , 1 ı· : ir :·'\mn·o- dan çoktanbcri haber almamış- eele1cr, ne kadar siircce<iini bi 
rum. Hat.':. 'iy:ı • ·. .. iif1"ime tı. Fakat onu bir zerre bile dü. lemedii;itn bıı scuah.ate cıkmanıı 
kani olmak için ikide bin.le ba. sündüğü, merak ettiği yoktu. MCclntr "'<li!Jqr, Etx_le, siziıı wi. 
şımı ceYirip size bakıyorum. Onu sevmiyordu. lki çocukla dul ,ır._ -•ibi oiurmmuzı riw. "rlC?'i,m. 

100 Rayi~mark lliT .. MALI OLAN ..... dlf 
100 ae1ga <Ba) ıaratr s üncUdfl) Babları çare zoa 
100 Drahnıt O.fl97/I !ki harp sahası valnız Ingiltere tusU 

J her eczabanede kU _, Leva l.622~ her iki.sinin de temel direği oldu-110 
100 
100 
100 

Çek kronu ğundan dolayı değil, aynı za- kuruştur. tı11" 
P ta 1 ,, 90 ş ·· d •••• Re,.ete il• ı;a · eçe '" manda Yakın arka gon ere1.:e. .. 
Zloti ğimiz bütün kuvvetlerin çok ge. 

100 Pengö 2•;.~::ıf.i niş bir mikyast,1 gemi mevcudu-
100 !Ay 0.625 muzla mütenasip bulunmasından 

=======;,..-- o$· 
100 Dinar 3.tııs dolayı, yekdiğerine sıkı lbir su-
100 Yen 31.1376 rette bağlıdır. Almanyauın §im. 

·~ ~
!eri arasında hal"J> ~ ~{.. 
rudan doğnıya tu~ e ıııeC":,s, 
tarın da isti kHi.llerill arttı:ı:;; 
yetlcrini bir kat ;r;ı:aıı~ ~ ,p_. 
tıT. Bu eebepl~ . rırlO.:~etll 
Hitlerin ön.ümiizdeki ıi!l ~~· 
fmda hücumlarını. da ıı:v--· '. 

100 t:ııvc; kro:ıu 31.0015 ciki hücumları ise bilhassa. lngi-
100 H.uole l;z gemilerine ve !ngiliz limanla- ' 

Esham •e Tabvt!At rma müteveccihtir. Çünkü batı-
Tabviltt Uzertne muamele oımamıg· nlan her gemi SüveY§e ve Is. 

tır. keprleriyeye o nisbette daha az 
bir surette l?-gil~:. ed~ 
mesi ihtimalıne ınti g,lelıL l> f' 
riz. Fakat bunu ya~ ltP)~~. 
temelinden titri~~ıcriıl dZ>' 

karşı indirileook 4un~1l-' 
yük Britanya ve da! c.ı 
vast itibariyle ~ k8'.ld~~'~ 
e!ıenuniyeti haız 0 si< ~; ... 
gözden uzak tutnı~4z il~ 
tindcy: .. . Herhalde 1 ~ ~~ı" 
rı için Yakln ~ıı.rırta-tıeri ~ d' 
kava ve ha,·a. Jı:uv·ve Jdtlc~ 

I~ 
4.12.940 - 5.12.940 

8.08 Program 
8.1~ Ajnnıt 
b.80 Pro;;ram 
8.'6 l:"enıeı, lig. 

12.83 Tl'mslUl'r 
12.150 AJııruı 
18.03 TOrkUler 
13.20 Orkeatra 
J8.03 Sonatlar 
18.80 Çocuk aaatl 
19.15 MO:dk 
19.SO Ajanı 
l:>.4,5 Şarkılar 
20.u Radyo Ga-
20.'6 Fa"ıl beyeU 
21.10 Konu,ma 
21.25 Semailer 
%1.'6 Bando 
22.so AJanı 
22.45 Caı:band 

1 
8.08 Program 
8.lS Ajanı 
8.80 Program 
8.4S Konuşma 

12.83 Şarkılar 
12.50 Ajans 
18.05 Şarkılar 
lS.20 Program 
ıs.as cu Orkı. 
18.40 Şarkılar 
19.U Operet. par. 
l.'.80 Ajans 
, '.~,. J ·=-e ıııu 

%0.15 Radyo Ga· 
ıo.u Keman So. 
ıı.oo Dtnte.yıcı hı. 

~· ~o -~.n·~-
2L'6 Ork•~tı 
n.so AJanı 
n . .s Caı:b&ı1d 

dü.,iinccm ~zi daima ta.kib ede. 
cek. 

Mori..! Furtol" 
Şimdi Jorjet, Morisi ya.nmda 

tutmağa çalışmadığına çok piş
man olmuştu. Aşk.mm evini ve 
işini brrakaean kadar ı,uvvetll 
olduğunu tas.'.lvvur edemeni;;ti. 
Fakat bu hldiseden sonra ken. 
disi de artrk o evden gitme-ğe 
mecbur oluyordu. 

• •• 

yardnn gönderebileceği deme:ıc. 

tir. l-ste mesele nazari bir suret. 
te tet1dk olunduğu vakıt insan 
bu net icelere vasıl olmakta ise 
de bunlarla Almanyanm haki.ki 
niyetini ke.<'fctme'.< kabil olnu
yacağınt itiraf etmek ica'bOOer. 

Yunanistanm askeri zaferleri 
lngiliz deniz ve l::ıva kuvvetle .. 
rinın A 1' 'eniule elde ettikleri 
galebeler, Almanyanın f:cvkul-. 
ceyş bakımından cenubu şarki 
Avrupa.sındaki mevkiini gii<;leş
tirmişti~. Diğer taraftan 'bu ay
nı galebeler, Balkan memleket.. 

şüdüne ihtiyacunız 0 f 
unutmamalıyız... sekret8 

~ 

lls-ta-nb_u_ı -L-e-va-z-ım_A_m_ir-li-ğı-nd_e_n_v-er"'."il~e-n 
L har1CI askeri kıtaatı ilanları ~ •. 

- ı vsnııU ., !it' 
Beher 400 litrelik benzin koymağ& elveri§ll 1500 adet &- tJ eo;to' .ı~ 

lmacaktır. Bir varilin tahmin bedeli 63 lira 80 kuruı ilk t~n~ -~· 
dır. İhalesi 11·12·940 ~aınba gUnU aat 15 te Anka.rada !!.)!. · ıı;ı.11Jıtıl 
komisyonunda yapıln.caktır. Taliplerin kanun! vesikalarUe teJtli! 
rmı komi&yona vermeleri. (1:112) (11092) tol' 

~ "' .-. ıl\11 aooo ııl· 
Beher l<Uoauna tahmin edılen fiyatı 6 kuru;ı 75 11anttnı 0

• 1,.~. ~ ,$1' 
arpa pazarlıkla 11atm aımacaktır. Pazarlığı hergUn Anknrad tllt nseı1' !$' 
aatmalma koml.ııyoııun<1a yapılacaktır. 300 tondan aşağl oıınaıtı ye cl~ ~ 
ayn taliplere de ihale edUeb!l!r. Arpalar dökUm ha,IJ.ode JU1İt9ra ye soO ~ 
tuyonlarda teslim a.laur. 3000 ton için kati teminat 22,760 ur•)<oııı16>.,,ıı f'ı 
için kaU tt>mlnat 8038 lıradır. Evli&! ve §il rtnameııl 960 kuru:ı,1oııUIJ' 
&lmır. Taliplerın hergtiu Ankarada Lv. O.mirliği satmaıma lt 
melerl. (15i2) (1H06l {ı)"IJ 

Sekiz gUn eonra. Jorjet, hiç "' ~ ~ edfltıl J l' 
beklemediği bir sıra.da Tuluz'un Itkstıt:ıne güntı 111teklı bul\ınmıya.ıı ve beher ldloııuna tah1Jli.tl 

0 
,.at 1ıı ır 

bir mağar.asmd& Morisle karşı· -te kW'Uf olan w.ooo kilo· yataklık pamuk 9 ·12·940 pazartesi ~eeeıı.ıı~t , 
la.ştı. · Ankarada Jlııl.M.V. 11atmalma komlsyoııuııda pazarlıkla lhale ea>- ,,.-d'ııe 

Morie hayretle eanlu-: tA;kiuertn sa~ llralll< ka.tJ temınattarile blrlikto pazarlık &'un ve 
- Jorjet! Kleradan neden ay. l!lJeyonda bl,J.lunmala~ (lı:i7G) (1H30> ~ 

rıldınız? ~ • • "'wr· ,r 
- Sir.e hcpfrini izah edeceğim. Bir motör usta okulu ınpatI kapalı zartla ekıltltmeye ıco~ı ~~ 

Fakat buradn. olams.r.. Yalnız mtn bedeli lM,266 lira 38 kııru17 ilk teminatı S!J65 liradır. J{a~ ııs'"; • 
olmalryız. Nerede oturuyorsu- ırtıtmesi 12·12·940 perşembe g11nu saat ıı de .Ankarada :M ?ı1- ~,,-oıı ı/) 
nuz? ııııma ko,n ı voounda yapılacaktır. Ve 11artnamest 77:S kurup 1'0 tlll.,eıı ,ı) 

- "AJ·b" o~-ıı·.,,•f'. ı k k ı i" ıe sa& ıJ1 'W ...,.._ lmır. Talip erin karıuoı Vl.'91 aınrile te ·ı ! melrtuplarmı .,a ızı l 

- Bu akşam geleyim, ister. ısa.at evvel komisyona vermelcrı. (1~ ,, 

seniz. • * * 21·ıı·e4oıııı' 
- Hay hay! Si;.. !bekli: . , ~ğim. 100.000 kılo sığır eti atmacaktır. Kapalı ~nr!la eksilt.nıesi ... ~)-011 1,(1 . ' k~- W" JorJet 1 Alb" oteline gittiği martesı gflnU saat ıı de Mani sada askeri satmaııntı .pi'# 

vakıt, Furtol'un Tulu7..da iş1eri yarntacaktır. Tahmin bedeli 28.000 lira ilk teminatı 2100 urııdır. "'el" 
bittiği için ~{}er.1'ya hareket et- kanuni veslkalarıle tekil! mektuplarını ihale snatlnden bir ,saat e' 
tiğini öğrendi. Bir mektup bile yona vermeleri. (1586) (11467) ~ 
bırakmamıştı... .. .. • nl' ıı t"' 

tl~ı ~ A§ağtdıl yazılı erzakların oksııtmelı>ri hizalarında yazılı gün ve santlerdc Balıkeslrde aakeı1 Sil eıer 1~ 
yonuııdıı yapılaC"aktır. Kapalı zarflar ihale 11aatloden bir saal evvel komisyona verilmesi. Açık ekSU!P} 

ll 148.tUI komisyonda bulunulması. Şa~tnıımC6i komisyonda gbrUIUr. (1584) ClH651 
Clnm miktarı kilosu teminatı ihale gUnU ve §eldi 

Arpa tebriye 
Kuru ııovan 
Guyağı 

Yoğurt 

Süt 
Kuru fasulye 
Toz geker 
Patates 
Kuru Uzllm 
Nohut 
Salça 
Bulgur 
Sabun 

kilo 
6000 

23.550 
8.000 

1$1.900 
20.000 
42.000 
13.ll'iO 
25.000 
1:5.400 
2:5.000 

l\001! 
52.20!1 
16.000 

ıruruş 

3:5 
9 

30 
20 
15 
3Q 

45 

15 
30 
19 

27 
20 
47 

lira 
:.?52 17·12 940 10 Açık Ek. 
1:59 .. .. .. 10,30 
l o .. .. " 11 .. 
283 .. .. " 

14 .. 
255 14.SO 

9-l5 .. .. .. 16 K.Zar1 
444 .. .. .. 15 
282 19 12 940 10 

347 .. " " 
10.30 .. 

3:5i 
t n 

ıs::: l4 .. 
ı 3 ı:s K. zut 
564 • .. .. 16 •• ~~ 

* * * ş:ıl ıl • • • a!'ıteı1 ıcc 
Aşağ·ııa yazılı me,·addm p1zarlıkla eks!ltmcleri hlzal~ında yazılı gUn, saat ve mah:lıterdcld cıerl 

komı.,yonlarmd:ı. y:ıpılncnktır. Taliplerin belli saatlerde ait olduğu kom!Byondıı. bulunmaları. şart.'lııJJl ,.ı. 
yanlarında görUlUr. (15821 (11463) ıtı t111Jll· 

Cinsi miktarı tutan teminatı ihale gUn ve eaıı.ti ihalenin yapılac&o 

Kuru ot 
KokkömUrü 
Kuru ot 
Un 
Kuru ta.sulye 
Pirinç 
Kuru tasuıye 
Bulgur 
Nohut 

kilo lira lira 
100.000 
150.000 
600.000 36.000 :5400 
250.000 48.750 361'i6.2.5 
130 000 43.1562.M ::26 ı.19 

33.000 16.912.2'1 1268.H 
ı~.000 

1:5.000 
15.000 

6 ·12·940 
6 12·940 

11·12·940 
7·12 ()40 

10 12·940 
l0·12 91'0 

1',30 
H 
16 
10 
ıo 

lL 

çorlu 
Çorlu 

Kayseri • urtıt1• 
Çantıkkale u;ır11~1 
Konvıa r,v. 

- İstediğiniz kada r bakınız. kalırsa? Serveti hemen hiç yok. Klcra'va dörtiırı~~ sizi orada 
I<"akat l:'r zamanlar tanıdığınız tu. Ehemmivetslz bir Jradla ge- btılnmwcıcat'iımı diJ.'riinmek iste- Patates 1:5.0M fi.~ 
on sekiz yaşmdıı.ki kızı unutun. çiniyordu. O hald~ kendisine hoş mi?ıorum. Siz seunili kocamzm Sadeyağı 6.0oo I<ırklarell l{ıı"llk11 '/ 

- Benim nazarımda dcğisme. ve rahat bir hayat temin edecek tJanmda bulutıJtCf1..lcsımz. Fakat Mcrcımek 3.000 t 12·940 l~ ~-

----~----------~--~------------~-------------------~--------------------••• ; •••• mmmBmm-----İİİİİİİİİllll~41, 
Q ...... ..:.. ~,. :~--~----~~--.............. -...... llml....... ~· 

FOSFA RSOL F O S FARS OL. Kanm en bayati kumı olan kırmm ruvarlacıklan tazelİyenl: çoğaltır. Tatlı i,tah t~ irtllf 
Vücude deva.nlı ıençlik. dinçlik verir. Sinirleri ca!'llandmıralc "'~"hi bahr:ınlan. uykmı107:h1~ r;Mr~· M~a.nn~d d• ~ 
':ıtzlarda. bi8r1"1c tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürriey' Sıtma nehhatlerine, Bel gn~ktiği Ye ademı ıktıdat 
:if,, atmakta ' •AYl!'lftİ ha,..et faideler temin edtt. y\ff:1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~F 05 FAR SO l.~n dilu bijtün ku~~ ,urub~nn~ftr G•tn~lüğij OEVAMJJ BtR ,URE~E KAN, KU 

KAN 'KUVVET ı'ŞTıHA şurubu ŞTIHA fEMIN ETMESi .. iflı kullıınanlardr bilt tesirim ıfertıal nöstenncsidir._ --
Sıhhat Veklletlnln resmt mUsaades1nl balzdlr. Her ec%8nede bulunur. ...-


