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llerııD 
eıçımız 

Yanan c:eplleılnde 

Şiddetli 
piyade 

Bugunlerde çarpısma-
~karaya geliyor ları ~l~yor 
~ n~ 15 (Husu.'I) - Ber. G o r. ı c e 
~ bi k l!:lçinıiz Hüsrev Ge
~ ~aç gilne kadar mezu
~ bu Ya gelecektir. BilyUk 
'l fııı rrıra_da birka~ gün kalacak S Uddet zarfmda pek tabil 
~ liariciye VekAletlyle de 
~<:ektir. 

~········· 
.. '«oıotof 
:!'Oskova-
'" dOndD ~Oskovada 
l'leşredilen 

-. .... tebl•ğ 
t;8' hflkGmetllllll 
~~lbıe lleazl)Or 
~ -, 15 (A. A.) - Molo. 

~kovaya dönmüıtür. 
~~b~a da Alman hilkfune· 

.. ~ıne benzer bir tebliğ 
-...... tir. 
lı' 1~&11 TEBLIG S '-ı l3 (A.A..) - Reaml Teblıt: 

\ ~rı1rı1T.eorlnfaant 1940 tarihle· 
~ ..;_~e Ynptıfı ziyaret eanaam· 
~·~ ı.-. Blrliğl komiserler heyeti 
~· t <'leiye komisen :a. V. K. 
~ il Ubı-erıe ve Alman hariciye 
~. büı 'Votı Rlbtıntropla mUlAkat· 
~~ ~uştur. Fikir taatuert 
l!ı;..~ ~ r lUınad bavaaı içinde ce· 
lei':ıu ,tve Almanya ile Sovyetıer 
~ lct lldar eden bUUln meaele-

''lıkıı itUMa müncer olmut· 

~- llbt TEBLtGE GÖRE 
t "'e)o~ v AztvET 
~ b! lf (A.A.) - Yarı 
•ut. ır rn '"' d b"ld. "ti · enua an ı ın • 

~~er Birliği Halk komi
'a.~eti e~eti reisi Molotofun 
""'lli~~le alnkadar olarak 

r Berlin mahfillerin
<Devanu t üncüde) 

tama mile 
muhasara 

edildi 
Alp f ırkasınıp 

bakıya kıtaları da 
mahsur 

Yanan llanetıerı 
200 eıır daba aldı 
Atına, ı:s (A. A.) - Ba§ku· 

mandanlık tebliğine ıöre bütün 
cephelerde §iddetli bir topçu ate
§i kaydedilmekte, eiddeW piyade 
çarpışmalan olmaktadır. Hava 
harekitı da çok ıiddeW ohnut
tur. 

Yunan tayyameri Göriee ve 
Argurokastro hava meydanlarmı 
bombardıman etmielerdil". 

tki ltaıya.n tayyareai yerde talı.. 
np edilmiştir. 

Yunan krt.alan ymid81 200 Mir 
&lmıflardrr. 

tıerllyen bir ttaıyan kolu mu
vaffakıyetle bombardıman edil
rniftir. 

GÖRtCE TAMA.MiLE 
tllJllıUIASA ........ 

A~ iS lA. .\.) - Cejı1iedm 
gelen haberlere göre, Yunanlı • 

(Devamı • llne&cle) 

iskenderiye, 
bombardımanında 
ölü ve yarah var 
İ11k< -~eriye, 15 (A. A.) - Har 

bin başlangıcmdanberi dün İtal
yan tayyarelerinin lskenderiyeye 
en ~ddetll taammı kaydedilmiş. 
tir. Ölü ve yaralı vardır. 

' 1
, ~""41aa mül"f'kkf'JI yardnncr onllldan blr fl'UP-·· P'nma 
ngıı da buna bemıer bir ordu tfıtldl edecekleri anJatılıyor. 

k lerede Fransız Almanyanın 
~~dadınlarından Fransa ya 

1ınc1 bir ordu yaptığı 
~kuruluyor teklifler 
~~- (~) - Hür Franm; 

~ lctaıı ~kıı edenlerin faal b.lz aeaeral. Batna 
~ lııt GG Qo;zııırnaıarmı temin içi~ 
~' ~kadınlardanmürek. Çok ağır oldu
~~ltt, leıkllAt vücuda ge. ğLJnLJ Söylüyor 
),.~ ""tltt lıı "-rdifi 6ğrenllm1§tir. 
~ ~~lteredekinln aynı_ oıa. Kahire, 15 (A.A.) - Fransız 
~ .._Uu terıı. ıamplyonu Btt. Hindiçinisinin eski umumt valisi 

'lıı..'ı,: ~tc:b-n~ ' 11 bu yenı teokllAtın general Katru dUn radyoda çok tr" >ca~hıı ~~Ur. 1 heyecanlı bir nutuk vermie ve 
lllıt ~r bt<Urdığtııe ron, ,.ar. ezcüml"!, Almanyanm Fransa.ya 

hf2 lhaasa &KJ, daktilo, yaptığı tekliflerin kabul edilmi. 
ıı. .. ~etıerde veya bUro yecek ,eyler olduğunu aöylemif. 
~e&ktır. tir. - -· . 

============ı:=:========================= 

Beri in - . . 
uzerıne genı 

bir akın 
Loadrada 

19 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

Lonclra, us (A. A.) - lngiliz 
hava kuvvetleri dün gece Berlln 
tu.erine muvattalayetll bir akm 
yapınwlardır. Hücum uzun aürmüı, 
ıehlrde yangmlar çıkmış, şiddetli 
infiliklar yukubulmtıfiur. 

Hava nezareti bun& dah- henüz 
tebliğ neşretmemiştlr. 

19 TAYYARE Dtl'Şt)RtJ'LDV 
Londra, H (A.A.) - Hava ve da· 

h11l emniyet nezareUerintn tebllği: 
Bugtın Alman bava kuvveUerine ye

niden atır zayiat verdirilml§tir. Ce· 
nubup.rkt eabili a~klarmda, herhan· 
gt btr hücum yapmadan evvel, dür 
manm 13 pike bombardıman tayyare· 
ili ile bir avcı tayyareııl dUtürtllmU,· 
tür. Bu -sabah cenub Ahlllni geçen 
ml1Dterid bir ağır bombardıman tar 
,arest de derhal tahrip edllmittlr. Bl· 
lllm lkJ avcı tayyaremiz kayıptır. Fa· 
kat bunlardan blr1n1rı pilotu kurtul· 
muttur. 

Londn, H (A.A.) - Hava nezare
tinin tebliği: 

Sonradan alman raporlara göre, 
bugün dört tayyare daha dU§UrülmQI 1 
ve bu suretle tahrip edilen dUoman 
tayyarelerinln adedi 19 a b&Ut olmuo
tur. d 

Taranto ikinci 
defa 

bombalandı 
T orpito muhr.ibi 
tugihlarında 
yangınlar çıktı 
Sahilde petrol 

depoları llarap olda 
Londra, H (A.A.) - Salibiyet· 

tar membalardan öğrenildiğine 
göre, tam tafsilat mevcut olma
makla beraber, orta garktan gelen 
yeni haberler, dün gece İngiliz 
tayyareleri tarafından Taranto 1-

(Devamı 4 üncüde) 

Amerikanın 
Londra sefiri 
değişiyor mu 

Vlfl btlktmeU 
aezdlntekl sefirin 

lıtllası llallal 
olunmadı 

(Yazısı 4 öncüde) 

Hususi otomobiller 
_taksiye çıkarılıyor 

Bau llaaı otomollll sablplerbda lleazln 
ıtolla yaptıkları •IJlenlyor 

naza.n dikkati celbedecekleri de 
gözönUne konulmaktadır. 
Diğer taraftan son günlerde bir 

çok hususi arabaların taksiye çı
karılması için birçok milracaatlar 
vardır. Bilhassa şimdiye kadar 
ta~i saati olmadığı halde kiraya 
verılen hususi taksiler bunların 
başında gelmektedir. Bu halin de 
benzin tedarjki kin bir manevra 
olduğu kanaati m~vcuttur. 

İspanyol barıc:ıye 
nazırı Pari ıe 
hareket etti 

Petrol ve benzin kumpanyalan, 
son günlerde benzin talebinin şiın· 
diye kadar görülmemiş bir derece. 
de çoğaldığını allkadar makamla. 
ra bildirm.ielerdJr. Kumpanyaların 
aatq merkezleri, mutad olan ben· 
zinln çok fazlasmı aldıkları halde 
yine Yetiştiremediklerini aöyle • 
mektedirler. Allkadarlar buna 
sebep olarak, hükümetin benzin 
sarfiyatını tahdit için hazırlamış 
olduğu e8Ular llzeıine bundan 
sonra benzin &lanuyacaklan söy. 
lenen birçok huauat araba sahip. 
terinin şimdiden mümkün olduğu 
kadar fazla benzin almağa kalkış· 
malarmı göstermektedirler. Fil -
bakika birçok hususi araba ve 
hattl taluıi sahiplerinin bu ~areye Londra, 15 ( A. A.) - Alman 
bqvurduk.lan s~r11lmettedlr. Fa. ıf!tihbarat a.jansmm bir haberine 
k&t hususi an.halara benzin ve • göre t~panyol hariciye nazın 
rflmediğf zamanlar ıiWIWll araba • l Suner dün Parise hareket etmiş. 
1arm ortada ~ çt1nkU tir. 

ihtikar b·r 
heyUJA diğildir ! 
Anketimize veıilen şayanı 

dikkat cevaplardan: 
i-... -----·-··--·-· ·--······ .... ---.._. -

1

1 1 - Geniş ve sıkı bir kontrol teşkilatı kurulma- ) 
lıdır. 

2 - Milli korunma kanunu cezaları sür'atle 
. tatbik edilmelidir. 

3 - Muhtekiri haber vermeleri için küçük tacir 
ve halka, ondan almak istediği maim nor
mal fiyatla başka yerden verileceği taah
hüt olunmalıdır • ....... ----·--...... . .. ___________ __ 

Hayat pabalılığmı gidermek ve nabllecek tc.dblrlerl tesbit lçln açtığ•. 
1htlklrı kat'I ıekilde önlemek için alr. mız anket etra!mdaki aJAka gittikçe 

tezayüt etmektedir. 

M b 
Anketimizs verilen cevaplarda en 

ısır aşvek ili çok üzerinde durulan lehte ve aleyh_ 
ta mUtaleala.r yUrUtUlen !!yat mum 

Sab · p kabe komisyonunun da aynı zaman~ r 1 aşa I azası olıın belediye lktısat mUdUrU 

B 1 Saffet Sezen dUn kendisiyle görüşuı ra ID açış natllaaa arkada11mıza dU1Uncelerinl §tiyle hU. 

okurken 1 il.sa etml§Ur: 
"- Ban!l kalırsa flyatm pahaW~. 

B ., r d b . maması ve lhtik!r yapılmaması çar e n 1 re lerinl evvelA latihsal ve istihlak ml: 

öl d Ü val içinde bulunduğumuzu kabul etti: 

1 

vasenealnde aramalıdır. FevkalAdc nh 

tlniliıe, birçok ihtiyaçlarmıw mllnha. 

llııır ıl•uetlnde m-an dahilden tedarik edece#fmlze ,.,. 
.7 baııun hallan hateu ruhiyesi ü.zennd'" 

dellflllUll (De\'alllı ' ttnctidc) 

olmıyacalı 

Mf'rbum B&fvekll Sabri Pata . 

r .. _ 
lngilterede 

bombalanan 
.. askeri 

hedefler! ,, 
4 Kilise, 17 meşhur 
blaa, sekiz gazete,I 
6 mataza, 3 eiçiUkll 

Kahire, H (A.A.) - Mısır Baş- 1 
vekili Huan Sabri Paşa, bugiln 1 Lon.dra, 15 A.A) - Röyter: 
parllmentonun açılış celseıı.lnde, i Almanların İngılterede yalnız 
kral Farukun, kraliçe Feridenin, askeri hedefleri bombardıman 
valdei kraliçe Nazlmm ve daha bir ettiklerine dair olan iddialarile 
çok yüksek zevatm huzuru ile, alakadar olarak, istihbarat ne. 
kralm açılış nutkunu okurken yı- zareti, son dokuz hafta içindeki 
kılmış ve ölmüştii,r. hücumlarda bombardımana ta. 

Röyterin hususi muhabiri, vaka bi tutulan "askeri hedefler' in 
hakkında aşağıdaki tafsilatı ver- bir listesini neşretmiştir. 
mektedir: Bu listede şunlar yazılıdır: 

Basın locasmda bulunuyordum. 4 hastane: 
Nutkun ortalarma doğru B&§veki· 25 klise. Bunlarm içinde 
lin sesinin değişmekte olduğunu Westminster klisesi. Saint • 

(De\·amı 4 UncUde) (Devamı 4 üncüde) 

Topkap ı Sarayına giren 

CASUS LUKRECYA 
Dördüncü Murad devrinde bir Venedik şövalyesinin ~ 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

Pazartesi glnl Ballar ıltanlarmda 

HABER için hazırlanan bu tarihi 
tefrikadan enteresan bahısler 

.. ... ' ...... 
"... Lük~ya, \"&ilde sultana, esir<'! tarafın. 

dan ~zU olarak satdmırıtr. Şö\•alyenin kızını bir 
türlü saraya sokamryorlardı. Bir gün llalepten 
gelen bir kum&fl(mm 1!18.r&ya getirdiği kumaş 

denkleri arumda Lükrcı:ya da saraya ~rmeğe 
mu,·affak olmuştu. l\lahpC'yker sultan; r,'ükreç. 
yayı ~örünce: '•- Bu krım bakışlanntlan korku. 
yorum, oğlumu a\·larsa, n~limize yabancı kanı 
kanşrr •. ., diyerek, ~v&lyenln kızm; Recep ft(>Js 
isminde bir deni7ciye hediye etml~tl. Fakat, Re
cep P..elıı, VencdikU r.arlyC'~i almağa mu,·affak 
olamadı. Lükrcçya o ~n saçlarmı ~ıplak omuzla. 
nna dökr.rck, hac; bahçede dola,,,qn Dördüncü 1'1tı. 
rada. göriinmck f1TS&hnı ka(ımıadı ... \'e Murat, 
kapıda l>ckliy<-n Recep rei"le: "Haydi sen ~t, de
cll. ben onu ııonra g6nderlrlm .enta e\ine!_ 
lllh,, 

Pıu.ıut~ı ~nil Haber ,utunlannda okuya.. 
naz! 



H A B E R - Akşam Pastası 

Düşündüğüm gibi 
/ 

,.......... .-.__a ._. - www - - t:c:wa ııwwwıs .. 

Cerrahp~şa hastanesindeki 
küşad resmi münasebetiyle 

M nı>ENJ bir ~ehrin bclllbaş. lstanbuJ şehri bu günkü sd:W 
it ihtiyoçlarmm başmrla mUesseselcrinln sayısı ,-e imk.3.n

hiç ı;üplıeJiz ki hastane ihtiyacı lariyle biltün ihtiyaçlara el uuı.
gelir. Hele o şehir, tstanboJ şeb- t.abilmek, cıebahm saat altısından 
.ri gibi bütün mcmlekPtin her ta- itibaren pomdlnik kıtplla.rı a.h ve 
rafından gelen tedaviye muht:ıı; iniltileriyle dolduranlarm bir 
vatandaı;la.rı hastanelerinde ba • dosek bula.bilmek i~in sırtta 

Alman,arla 
yenı bir tıcaret 
anlaşması 

Eski anlaşmanın bugün 
meriyete girdiği 

sanılıyor 
rmdınnal•, teda\'i müessesele • lıastaııcden ha.shuıeye sürüklen- Bir müddet evvel imza ve tas
rlnde lyt edebilmek gibi güç bir dirilenlerin hep!lllnln rstırnbnn dik olunduğu halde tatbikma ge. 
va7lfryt yiik1enrnı, olursa., onan dmdlrm.ek, bir ~t.oryum yat3. çilemiyen Türk - Alman muvakkat 
hastane, dispanser, poliklinik, ~"f lçjn nöbet beklerken srrala.."l ticaret ve klering anlaşmalarının 
pre\•antoryum ve sanatoryum ~- gelmeden, ölmılorin canmı kur. bugünden itibaren meriyet mcvk.L 
bi mücssc-selere de olıın ihtiya.- tarabilmek kabil değildir. ine girmekte olduğu a.nla.şılınakta-
cı çolı şlddetlid1r. Hastane lınpı- Bütün ihtiyacı kArşdryabilm~k 
ıarında biraz dolaşmalt, polL için İstanbulun daha çok ,.e daha dı1:\ncak 21,5 milyon liralık olıU\ 
tdi'1fülerin önllnde biraz bulan- geni~ sıhht mUeııseselere lhtiya· bu anlaşma hak.kında dün akşama 
mak, sanaforyumlara yatablhrek ~r \'arclır. Ve işte bunun İ!:İn do kadar şehrimizdeki alılkada.rlara 
için müracaat edenlt>rin S!tyı!lm- ~azetelerdcn Cerrahpaşa haıı- malftmat gelmemş, fakat Berlin. 
ılan l.aberdar G.mak bize bo tanet>inde yeni bll' p&\'yonun in- den bazı malların yola çıkarıldığı 
Uıt'yacıu ~iddciinl pek b:uiz bir şaahnm bitU~>ini ve kil~t ru. bilclirilmişt.i.:r. 
surette göst.ermekteillr. minin yapılılığmı öğrendiğimiz Anlaş~anm tat'bikı errasında 

tstanlıul şolırimle memleketin valdt biiytm bir ıııevtnq duydnlc. gtlmrükteki Alman malları da çr 
diğer şelıJrJerinilrn daha fnz)a. Ve bu no'\'l havadi!llere ıru:efe kanlabilecektir. 
hastane vardır. Diğer tal'a.fw·- sütunlarında. sık ııık ra.<11a.ma"li ve Anlaşma mucibince Almanyadan 
da. bu ne\i lhtlya.çlan ka~dıya.. fald halkmnxm en böytik utr.. 58 ağır cer lokomotifi alma.cak, a.. 
cak müesseselerin pek az oluşu rabl olan tcda,·ı yok!mlluğu der ramızdaki muallAk hesaplar da 
yüzünden, İstanbul yine bütün dine y&\'a.,, yavaş ds ol!'l& çare tasfiye olunacaktır. 
memleket içinde hasta.ne yoklu. bulunduğuna ~ahit olmaktır. Muayyen hlikUmler dahilinde 

ğıınu en lmvvetle hisse00n bir Suat Dervi11t olmak şartiyle Almanyadan it.ha • 
memleket kôşı:ı;Jdlr. Y JAt yapmak istiyenlerln talepleri ==================:::==================== ticaret mUdUrlllğUnce tesbit olun· 

maktadır. 

Yazan : ~adiccaıı- ~aflı 

Diğer taraftan haber verildlğL 
ne göre, son defa Almanlarla An
kara.da yapılan mllzakereler neti. 
cesinde bir buçuk milyon liralık 

yeni bir anlaşmanın esaslan ha • 
zırlanmağa başla.nınıştır. Bu bir 
buçuk milyon liralrk mal mübade
lesi her kapanış devresinden son· 
ra yeniden açılabilecek ve bu 

- 34 - lerde tali biraz daha giilseycll, kombinezon sayesinde Almanya ı. 
1HTlYAR TİLKİ ... -- -Ruslara gönderilen yardnn gecik. le ~0·50 milyon liralık iş görülebL 

Sa.rışın genç yaver öne geçti; seydi, Hacı Murat daha o zaman lecektir. 
Hacı Muratla prens Tarhanof, o- bununla karşılaşacaktı; hem da Bu anhşmayla gefüilebilecek 
nun ardından yüriiJtiler; Kafkas şimdiki gibi, kendislnl himaye e • mallar arasında külliyetli miktar

da makine ve makin~ aksamı bu. 
kahramanının sert adımlan hah • den bir adam olarak değil, bir e. lunacaktır. 
tarda y;ıımuşayordu. sir olarak görtişecektL Diln Almanyadan birçok köprti 

Yalı.lrzlı koltuk ve kanapelerln , Hacı Murat prena Voronsofu:ı malzemesi, demir eşya, çok mik.. 
cevrelediği ikincl \·e küçU.k bir şüphe dolu, hmç dolu bakışlarmr tarda muhtelif kağıtlar, mopon 
salonu daha geçtiler; E.ırma elbi- hiç beğenmem.işti. O anda kafasr., boyalar, eczayı kimyeviye ve txb· 

ild taraf da korkun,. a.rzul•• ı-'-•--ıyordu. biye ve 40 bin kilo eap buluıınıak-seli odacılar kapıların - " - lllUUM.1 tadır. 

l.armda dimdik duruyorlardı. Da _ Vaküyla dağlarda gövdesinden Diğer taraftan bugünlerde Al. 
frıstanda hep hareketli, hep hür ayıramadığı eu başı &ıimdJ eurada manyaya piyasanuzda.n mUhim 
bakışlı insanlar görmeye alışmış yere seremez miydi'! LA.kin bun.. miktarda tütün ihraç olunacaktır. 
ohı.n Hacı Murat bu halleri ister dan ne çıkardı! Hem de Hacı Mu· İzmird 'n bildırildiği.ne göre, AL 

• t b b ı. i in mi 1 ... ıar manlarm almak i!tedlkleri1 2 mfl· :stemez gördükçe, girdiı,'1 'erJ mu ra uraya u ,.. ç ge ~ ı. yon llral•k tütünün beı yüz bin 
hiti bir kat daha alçak ve rJllk bu- Atıldığı maceranın gay~ini h"r. liralığı g3nderilm ştir. Almanlar 

Juyoı-dıı. bir zaman unutmaması lAzımdı. incir, Uz.im için de fi.at teklif et-
Hcncıinden dah!l lrl ve sırmala. Kaldı ki prens Voronsof o dere- mişlerdir. r 

n bol bir odacı kUc:Uk salonun tam ce lıliyük bir kin yanında pek kU-

karştsmdaki kapınm tek kanadını ı;;nk kalmıyor .. muyd~? Hacı Mu. Ahnan fiyata şeker 
açtr, yarı beline kaJ:ır eğildi. rat kendi kendine şöyle diyordu: 1 

nacı Murat henüz geçt"? salon - Bu adam bizden olaydı hiç· satmanın sırrı 
bUyiildüğiinde bir odaya girdi; bir işe yaramazdı! 
tavan yüksekti, oym.,.!ar ve yal • KarşısmdakinJ. kendi ölçüsllne Meğer 220 kuruş eden 

çuvalını masrafa karsı
lık ve kar sayıyorlar~ış 

dızlar fosforlanmı..~ hissini veri • vurup da ayarında dUşliklüğünU 
yordu; kocaman pencerelerden ço. öğrenince hemen ona. doğru a.y • 
ğunun ye~n pancurlan indir!Imf - ni sert adnnlarla, ayni dik gövdo 
tl: y:ılnız soldaki telt perıceı-edon, ile, ayni ylik!!ek alın ve h!klııı İstanbul l>ıı.ltka1larından bir kl.3m ·• 

nm ve bilhassa bUyUk ve çok 1§ ya. 
pan bakkallarda kristal toz oekerln 
kilosunun 35 kuru~tan '>atıldığı na. 
zan dikkati celbetıni§ ve bu bUyük 
bir şüphe ortaya çıkarmıştır. ÇünkU 
Türkiye şeker fabrikaları şirketi 1·. 
yatlarına göre toz §ekerln toptan fı. 
yatı 35 kııru§tur. Bakkalların bu ~!I~ 
kerl dilkkı\na mal edinceye kadar bl • 
çok masrafları olduğuna göre ~ekerl.ı! 
perakende olarak kilosunu 35 kuruo. 
tan satmalarına tmkıln yoktur. Bu v:-. 
ziyette acaba piyasaya gizli eller b141_ 
ka vasıtalarla ucuz ıeker mi çıkartı_ 
yorlar? SU'.l.11 akla gf'lmiş ve derhal 
tahkikata ba~lanmıştır. 

oldukça •oluk bir ışık giriyor; or. yüzle ilerledi. 
tsıdaki blivilk ma!lanm boyunca Ya .!r dn;:arda kalmıştı; prenıı 

yayılryordıı; koyu kırmızı ve ağır Ta.rhano sert bir !lel!nı verdi; 
perd~ler altın yaldrzh korni,Jer • ba§ınr Hacı Muracl.a çeyirert>k onu 
den döşemeye kadar sarkryor; o· takdim etti: 
daya belirsiz bir heybet giydiri _ - İmam Şamilin meşhur naibi 
yordu; yere çok glizel ve parlak Hacı Murat ... 
bir !ran hahı:n serllmi~ti. Sonra da prensi Hacı Murada 

Prens Voronsof' tam karşıda, 

bü~·lik maıııanm bıı.ıımdn, ayakta 
duruyordu, Yetmiş yıı..,mda olma -

ema rağmen taze görilnen beyaz 
yüzünde bir taş donuktu~ göze 
carpryordu; ~::ıkalınz ve sivri çe • 
nesi kısrlmrş; beyaz du• -ıklannm 
uçlarım ancak aııan bıyıkhn Ur • 
permi., gıbl~ıdi; çattk kaşla.rrnm 

altmd~ ancak otıJz srnelik iki par
lak gCSz yanıyordu. Apoletsiz, pek 

sade bir elbiee giymişti; birçok 

nJşan1ar almış olmıı.'lına rağmen 

göğsllnde, gırtlağmm hemen aşa_ 

ğısmdnki beyaz haçtan baş!ia bir 
eey yoktu. 

Prens Voronsof lkl t>linl masa • 
nrn kı>narına ko,,.mu'I, hiç krmr!_ 
damadan Hıcı Mırra.da baktyorJu. 

Meşhu-r akmcı kapıvt ~f'çtikten 

ııonra blrka~ sanh'e durmuş; ça -
tık ka..,ı rınm altrndald çelik ba
kışlarla meşhıır gencrnli ~üzmüş· 

tU; vaktiyle Kafkas dağlarında 

göbeğine kadar oolrnlma.k cesare_ 
tini gÖStPren, lakin ker.rlisinm oa
ıırtTCI çevirrn~ hareketi ib;erinP 

neye u~c""nnı nnlfl·nmr:-•an, Mr 

rivayete g!Sre hnıcmda.n gözy~la. 

tarııttı: 

- Kafka.•yada çarm vekfll, 
ka.fkas orduları ba..,kumanda.nr 
general prens Voronsot ... 

H:ıcı Murad ~iiçilk, sert ve ei • 
nirli ellerini göğsünde çaprazlad•; 
scs'ne mümkün olduğu ka.da.r yu
muşakhk verdi: 

Yapılım tahkikatın retieest ıimıt "• 
dilmedlk gayanı dikkat bir netice ver. 
mlştir. 

- Ben Rutılann bilyük çarmrn Bakkallar ışekeri yine toptan 33 
ve sızın hirnayenize srğrnıyorum. kuruştan ;ıtmaktadırlar. Fakat eon zıı.. 
Son nefesime kadar "Ak çar" a manıarda. cuvaı fiyatlıtrz çok ~a.h"'ı . 
hizmet edeceğim. Imam ~ l"şmı~tır. BIU1::ııısa §eker !abı·ıkalan 

·amil ı:ıL tarafından ru:Jma kullanıl.an çuvallar 
zln kadar benim de dtiı,manrmdrr; yeni ve en tyl cinıı kanaviçecıen ya_ 

ona karşı döğiişmek istiyorum: ı pılmrş olduğundan bunların fiyatı 220 
böylt>ce s'ze faydalı olacağnna kuruşa k'triar ytikselml§tlr. Bir ı:u . 
ştinhem yoktur. vaida 100 ltllo krl.!ıtat şeker olduğ'ur. 

Hact Muradın sözleri, akmlan do.n bu vaziyette bnkltullar ~eker! toµ. 
•- -• h 1 li k k .. ··lal tan flyatınn r::ıtarken ç•ı\"ll para!m "a"nr ıı:·p tPt ve ·rv!'A ıı"!?'l : . . · 

dan hem nr.klıye Ucretlnı çıl;:artınakt 
:ıattf\" kekeJf".~i~i. ..derin bir 11.ı:·ı 1 hem ue kılcda iki kvruş kı!.dar tıir 
le sm·Jemedıgl ~.-ı:ı:e \'e kııl:ı.;1'4 ·, ı~ıı.ı- t~'r."'n "tw<'kteııırıer. ö•e(lenhet"I 

•:arpıyordu. Voronsof yarmı a!lrr • h:ılk nr:-ijınıJa teltel'I ucuz eat:ıu bıı'. 

Irk ordu idare hayatında ne çap. kalın uct·zcu o~dt:~ı l<ıı:ı~at! t"'c•·ı 

raşık hadis,.!erle karşılaşmış, Of'ı ı ol•l··~ndın ba'-kaller ıleh'\ fazla ltıtn 
ık d 1 P,rı>l"1~ '3an bu karh ıekcr ııatmakta 

entr acı a ıun!ar tanonli, ne 
1 

d 
1 

• 
ır ar. 

ır.askeler indirmişti: bu 3efer d,.' --------------
her r.:ı.msn olduğu gibi hı>meıı Tepcbn:.r belediye bahç~ııı duvar. 

1 ._. k . ı lariyl~ tıv .. tn rne lıal.nln gerive el:n revap vermPm " ... ır ~-C ııımıye, 1 · · 
. 1 ' .. • . ma31 ve Tozl(oparancla.n P"rııp:ılMın 

karşrıımdakı ac.ıtmm goT.lcrının f • llnürıe ç• mıak uz~~e ın~• olunan Y•). 
çlne girmişti; ıoa.nkl o p'encerelcır- ıun ikmali dUn Şehir Meclisi tararm. 

Kooperatif !er 
çoğalıyor 

Milli Şefin Meclisi açış 
nutuklarında işaret 

buyurduklan inkişaf 
ve tekamülü temin için 

1 
Bir lrooperatıı ı 

kanana bazırıandı 
Öğrendiğimez göre Ticaret VeMıet1 

memleketimizde kooperatlfçll1ğin sür. 
atlo yay.tlm:ı..sı için yeni tedbirler al_ 
maya kıı.rar vermi~tlr. Milll Şefimizin 
BUyük Millet Meclisini açı~ nutukla. 
rmcla bilha.saa i~ret buyurduklan ko. 
operati!çiligi.n Jnklşat ve teke.mum 
içl.n her tUrlU imkanlardan lstl.ade e. 
dilccektlr. Bunun için kooperaUf ka. 
nunu projesi bazırlanmı§tır, 

Bilhassa 2834 sayılı kanun ile mUs. 
tabsWerin kredi lhtıyaçlannı karıııla_ 
makta olan tarım krecli kooperati!le_ 
rlne, bilhassa ehelllmiyet verilecektir. 
Bu arada şlmdiye kadar ka.ti bir ge. 
nJşleme görtı.ıınlyen istihlAk ve kUçtlk 
sa.n&t kooperaUflerlne ehemmiyet vr. 
rllecektir. 

• Halen memleketimizde 8 kooperntlt 
birliği, ısa satı§ kouperatıti bulunma!. 
tadır. Birlikler Iğlır Pamuk, Adana 
Pamuk, İzmir, Pamuk, Ha.sankeyıt 

tutün, Gaziantep f1;3tık, İstanbul yaş 
meyva ve sebze, Bursa koza birlikle. 
rldir. Birllk ve kooperatiflerin aza 
adedi 53.703, l.aahhüt edilen sermaye 
mıktan ela 3.73~.ooo liradır. Bu yaz 
mevsimi de dah11 olmak Uzere son bir 
Jstıhe :ıJ senesl lçlnJe bu kooperatit ve 
birlikler 30.362.844 liralık i§ yapını·. 

tardır kl_ bunların meşgul olduklar. 
kendi sahalarındaki I§ hl\cimlert bil. 
tUn memlekete nazaran yüzde 15 i 

geçmemektedir. 

Selfllo'I ve lkfncl 
klğıt fiabrlkaları 

F aali'yete: geçmeleri için 
Sabancadan su 

getiriliyor 
SULıerbank unıum mildürU Bür. 

han ztı.ni Sam:!!, Buı..,adaki tet· 
kiklcrinJ bitirerek şehrimize dön. 
müştllr. Umum müdür, demiştir 
ki: 

"-- Dün Bursa. Merinos fabli -
kasını tetkik ettim. Bu:·adaki fab. 
rl!kaıun istihsala.tı yi.iZ<L' '28 ill 30 
nisbetinde artmı~tır. 

Gemlik sun'l iıpek !abri • 
kası yakında yünlü dokuma. fabrL 
kaları grupuna raptedilecektir. Si· 
vMtaki çimento fabrikasmm in~a.. 

atı ilerlemektedir. Fabrlka.ya l! -
zmı olan bazı malzeme Almanya. 
dan getirtilecek tir. Slovakyade.n 
iki bin ton ıellU'oz tem.in ettik. 
tzmitteki eeUUJoz ve ikinci k'\ğ"tl 
fabrikasının faaliyete geçebilmesi 
için Sapancadan geti:rilecek suyun 
da ihalesi yapıb ırııtır.,, 

• Barem kanununa göre, bir derece 
terfi ettirilrneai IA.zımgelen yabanc• 
dil bilir menıurlann imtihanları önü~ 
müzclekl raznrteal gilnü İstanbul O_ 
niverslteslndo ve Ankara dil, tarih fa. 
kUlteslı1de yapılacaktır. 

• Beledly~ imar r.lÜdUrlUğtl Beyazıt, 
Stileymaniye, Sultanahmet, Ayasofya 
Beykoz ve üskUdarda açılacak mey. 
darıların pldnlarmı hazrrlamış, tasdik 

Sinemaların 
makine 
daireleri 

Belediye esaslı tetkik ve 
kontrollere başladı 

Belediye zabıtası, şehrimiz sine. 
malarını kontrole ba,lamış bulun... 
maktadır, Evvelki giln Beyoğlun
daki Şık ve Alkazar !inemalr.rnı
da yapılan teftiş sonunda, sine. 
malarda 12 yaşından küçük ço. 
cuklar görUlmüş, sinema sahipleri 
haltkmda. ceza kes.ilmiştir. 

:Jlasqef!_ .. 
Şuurlu tayyareler tJe 

şuurlu top 'tıf 

I• NG1L1Z tayyare~~ 
rent-0 ıııruı.nına ~ -

baslan yaman oldu. el& ıı& 
Tayya.r~llerln biic~ tee' 

derece mu\aff:ı.k oldıı!da.t!Jşlt arııl 
bit c mck lizerc erksl sa. uçııŞ 
limNt üzerinde i';tlnci b~eı0rl 
yapm3la.rt, fotoğraflar ~ il tf6-
muva.ffakıyetin bUyilld~ ya. 
bit etmiş bulunmalarl bll Jıiicll' 
na. oJaolan şüphe yok ~_..ııerdt"' 
mu bizut ya.pa.n tayp>~ 
çok sevindirdi. etcdtJI 

Umumi bir y~rde, bir ~§.dlse,-1 
bu haberi okuyan biri, t('Ciler\11 
anJa.ttı ve sözünü ta)')'JJ r:ıl' ııııı• 
ertesi s:ı.bah bir nçıış y:ıpl' ~ııJJ. 
vaffakıyctl tesbit ettilde~inUrcJI. 
b'Dll ua,·o edereı, bitirdi. götltl 
Jerden biri bu nıüıı:ı.scbele 
bir hilr.aye anlattı: ıır.;t1. 11· 
"- B'.llla da biri a.nJati e~ ıııi

nmmt Jia.rpte Ça.naldraJed ,.sJtP 
dafll.llda kullanılan \'e ıııu bir!ııt' 
emlahtlar yapan fop~1 ,-tf 
t.o~uJa.r: '•Şuurlu top' ~ ~ 
mişler. Bu kulaktan kUb1fııtn J>ıl
:vııyımr.ı.k bir Alman 7,:ı.blt it et• 
lağınıı kndar da gltmfş. ,ıeı;;,p'' 11 

miş ve bu şöhretil "şuurlıı 
gönnek istemiş. . ,.tışıııl 

Onu yanma götürm~şter, ~f( 
görmüş. Bakmı~ ki doJ,;,ne ~ti 

Taksimde bir yaralama ğit topçu, cannıı Alla.btııa e<fC, 
. etmc>Aen bu t.opla. atış ~ 

Diğer taraftan yapılan şikA.yet
ler iizerine sinemaların makine 
daireleri de esas!r bir tetkik ve 
kontrolden geçirilmekte, beled.L 
ye talimatnamesi mucibince tecdL 
di hava tertibatı, iki tane eh!L 
yetnameli makinisti ve itfaiye ter 
tibatı bulunmıyanlar hak.km.da za· 
brt tutularak ceza kesilmekte ve 
bu tertibatın en krsa zamand2 
yaptrrılrnası lüzumu kat't şMi.lde 
ihtar edilmektedir. 

Maltepe demir fabnkasmda. çalıoan B".,ilh li 
1 

d soflfl' · .ıt . u.,...... ame ye er cı; ,, Y 
Necmi evvelki gece Taksımde dola • 1 tJ il ....,( a,te,, .·~ 
şırken, ötedenberi aratan açık bulu li f 

1 
d w .. _p ,.,,1ı...- _ıı-· 1 gma yer eş · r en me.... -«< • 

. . - p ır ıı ıgı zaman "" • • ptf'tl" 
nan Şevket adında birisinin hilcunr • korkunç bir ~ekilde gerl t~~ 
na uğramıştır. le 'kalmıyor, n.rd a.yaltlJırJ US eıJJ 

Şevkııt .;ektiği bıçakla Necmiyi ha. Ş!l.lıl:ınan atlar glhi tcker~ıJ~ıt' 
cağından yaralamış, yaralı SUrpagop üzerinde zıpJıyarak başlJ1J g ~ 
huta.hanesıne kaldırılını§, Şevket ya_ ka.Iclmyor ••• O kndıı.r ld 8~~;,.;Jı 
kalaıımıotır. re ikinci atısta. yeniıJen J1, 

tam:imini 1ca"p ('ttir:lyor. ış ıJj: 
Peynir tacirlerine ihtar Alman zabıt· b:ıJ.-ın~ bıı.l~'

"- Haraplığın:. rat;ıneJI 11 ~ Fiyat murakabe komisyonu dUn il atış yapıyor. Fakat nede~.tı:ıJ'ıl 
toplannuş, toplan tenek., satıştan için 

1 
urlu top dendiğini anl~~ 

yüzde 115 kar kabul etmiştir. Otom .. demiş. 
bil lAstıği fiya.tıan ve kAr tesbttıerı ı Topçu zabiti tı:ı.h etıntş: ~ 
de konuşulmuş. peynir tacirleri davet _ Şunun için suurlu ki ,ıııe of' 
edilerek buzhanelerde mallarm tutu·. yt nam'osun~ı::ı.n fırmttıkt.ııll~jl
masında ısrar edilirse, piyasaya çıka. hcıJefe isabet r.tthip ettfrC 

111
.ct 

rılmaları !çın 00.şl<a tedbirler almak nl an Jamak lçln ba.,mı tuıld 
mecburiyeti hasıl olacağ"ı kendilerine ve IY.ıJavor . .,..''"~ • • •• ,, iı,,.,JIY 

bildirllıniştlr. !Uuhaı.ı:uı.k Torento ıct de 
bombardıman odl'n ta,yyııft 
şuurla tayyareler. ıı. ~ Otel ve pansiyonlar 

kargir binalarda 
kurulaca!~ 

9iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiıiİİ~~~t 
"'btl 

Basra trenlerine rc.gj•f• Yen! hclediye zabıtasmm bf!n, otel J{ <;1J" 
ve pansıyon~ııra alt hısmı, bugünkü Bir kaç gündenueri . :· ~;:! 
Şehir Mecllıılı!de müzakere edilecel<. pn.şa • Basra trenJeri!ldti. fi" 
tir. Hıı.zırlan:ın proje.}e göre otel ve temini miişkülle,,~iş, hat !< i~ 
pansiyonlar mutlaka kArgir binalarda taklı vagonlarda yer buı.ı:18 <fJ
açılabilecektlr. kf nsız bir hale gelmiFtıf·eıc ~ 

taklı vagonla seyahat etJ?l 5 ~ 
tiyenler bu hat ürerindeJde f" 
evvel haber verdikleri lı"ed;r.Jel" 
tak temin edcmenıclrt 

1 
ı~ 

Haber verildiğine göre btr~ 
22 sine kadar Basra }la 1ştJ!· 
bir teık boş yatak kal!Ji~1 ~ 
Bugün lstanbulda ya.tıı u l.ıel" 
gon i-:in 200 e ya.kın yo!C 

Askere kış 
hedi~esi 

Dün Beyoğlunda 4300 
par~a hediye toplandı 
Huduttak.I askerlerim.ize verile. 

.ek hediyeler için Halkevlerlmiz • 
deki faaliyet hara.retle devam et· 
mekted1r. DUn Ş~U kadınlan hal. 
kevinde toplanarak, eve teslim e. 
dilen eşyaları cinslere ayırıp pa • 
ketlemlşlerdir. Yalnız dün Şişli 
Halkevine 3300 parça eşya tevdi 
edilmiştir. • 

DUnkil toplantıda mahalleleri 
dolaşarak halkı hediye vermeğe 
davet edecek heyetler de seçil • 
miş, Beyoğlu Halkevlndekl teşkl. 
lat da ikmal .oluıunw;, bayanlar _ 
dan mürekkep heyetler tcgcltkUI 
etmiştir. 

Dün akşama kadar Beyoğlu 
Halkevlnde de bin parçaya ya.km 
eşya topla.nmI§tTl'. 

tk~:m,~ 
• iJl rl~ 

Doktor Orhan Sadettill tılı' 
kası Nurinnisa Berk~ı~ 
tulduğu hastalıktan k_urt oııııt* 
yarak pazartesi ~il~ 
Eınirgandaki aile Jcıı; 
nrna defnedilmiştir. cJ 

* • • ıııı 
Eski Hicaz defterdatl ôfiicU• 

Zühdünün refikası lffet \fl.1~1 
hakkın rahmetine k~ oP'

1 

bugün Feriköy mezar!Jo ... 
nedilmiştir. 

için Şehir Meclisine sevkctmlştir. PlAn Anadoluya petrol 
ıar Prost tnra!ın:lan b.aZırlanmıı ve k K hi tlı•Jet 
mahnlll husuı.ıyetler gözönündc tutul. sev iyatı ısa · zme 
muştur. Şehrlmizueki petrol ve benzin kur - cağrılıyor 1 

• Vali ve Belediye Reisi L1Hd Kır. panyaları müdürleri dUn mmtaka ti. Beşlktas As. Şubesinden: r ~#r, 
dar dUn, Eminönü ka-::ısmda, kazanın c~r~t müdürlüğünde mUdü~ Avni Sa. , 1 _ Askerliklerine k&t81f) 111~~,, 
tınar ı~ıeriylc meşgul olmu_o, yeni dt. mının riyaseti altrnda bır toplantı olduğu halde tıu yıl (l940 yııtls. ııi1' ok 
rektlflerde btJlunmuştur. yaparak, yeni gelen tenekelerle merr.. Uf sebeplerle hazırlık kıtaS d!J.!111~ 

• Adana tapu siciller grup mUcJUr_ leket dahilıne yapılacak petrol ve ben rilnılyen vı;;yahut geç ııevl<~ ııJlf ı, 
lüğUne Bur::;a mUdUrü CeHll AgAh, tz_ zin tevziatını bir programa raptetm!.§. maları clolayısiyle geri çevr;e.,.~;. 
mire kauastro roilfcttlşlerloden Safi. !erdir. ve bnJen yültsck ~illllceel< 1,,s~ 6~ yeddln, Bursaya tzmir müdürU os. Bugün dlyarbak1r ve Mara.<;& bir mlyen yedelt subrı.y yetı~e ı<lerJJI i1 
m:ın, Siva.'ia Van müdUrU Necmettin parti ıı:öndcrllecek, pazaı tesl gUn!l de metliler askere sevkeJıJeC6 ~eıcf 
K.ı J "uy kad.:ı~tro müduı·llltli!ıe de Karaden!;ı: llmanlarlyle Şark vil~l l'·. ellerinde diploma ve ehlfYetn ııs.l4e 
mcıl>ez ta:>u 'llc!~tcrı mu.ıurı.ı S1fü. lerl için 50 bin teneke yola. çıkarıla. le nUfus cUzcla.nları oıduğU ,ııllt 

... J' ı t r caktır. e:unU .. 111 .ay.,. c ı m : ı • geç 15/11/ !l ıo cuına .,. ı.ı.ıuıı ~ 
• 13clediye, mezbı:ıha ve diğer ma ~ kuza kadaı· (IUbe mer.ıı:ez _,,, 

hnııc.ı!ı amon.ı:nıc thuyacını temın iı;ın Hava taarruzlarında maıarı. ııaısııssl ı. 
p._~te:le;ı s!p .... ı.lcıde bıılunmuştur. l J Gelmiyenler ha.kktnda 

Yara anan ar • ş.mcll kô.~ıt bu!ıram J·Uzünden Ka. mc:le yapılıı.cağı. 
panınış bulunan rumca bir gazetenin I Anl<aradan baber varlld1ğlne g!Sre, 
sahibi Ko .. tantln ılilıı birinci sulh ceza 1 hava taarn:zlarmdan korunma sıra.! • • f 
m:ıııkeme.:.mce tc\ :ıt oıunmu.ıtur. sında vaz1re görenıerden yaraıananıar Yem neşrıya at 

t di'l ol•mdu1ım:ı ~nre, r<oııtantln harp mecrullu addedilecektir, Mal~ Yeni Edebif ıır,tl~ 
ga.:etesJnu..ı iş vcrJi151 dört kişiden kalanlar harp mnlüllerlnln gördüğü t 9ınfl1 ı:ıl 
bin !!raya ya;mt ltcfalet akçcıi almış, muameleye trıbi tutulacaktır. Bunu t,.... Yeııl Edebiyat ga.Ze e bir ,e 

n edecek olan kanun l~yihası mec .. .._s_a.:..yr~ı,_da_n_a_m_u_te_ka.ınil__, ........ «. 
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Sa!ıibi "" Neiri11at Mudürü 

; 0 '"'asan Rawılm lJs 
~E EVir lslar.bıd ~tara ca~i 
\' ~.ba• fi & :ıı dltsl: l!ıuhl llAllCB ,r· ~lert telefonu e 23872 
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1 • ~ tlrrı,t Ecld0 
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tın~Ullanlılar İtalyan kuvvetle. 
~.ite karşı muvafia nyctli hare. 
ar ta bu unma<,o.. devam ediyor_ 
\'~ .Makedonya cephesindeki 
tııd a~ kıt'ulo.rı G "rice.i"tiltame_ 
ıı, e ıl rlem<:>ktcdirlcr. Bnzı ha_ 
h r ere gbre Yuoo.n.lılnr bu mü. 
lll .tı:ı İtalyan mevkiinden iki mil 
"'~ af ede bir noktaya kadar gel_ 
-...: lerdır. 

~f ('.~~c .. Alp fırk sının im~a 
ı t ~ ı ~)>ir CE'phesınde temız.. 
, r • tı ve e ·r toplama fa. 
~ ti · m diycır. B zı ha. 
dere g .. re Yunanlı! r bu cep. 

t , i d harbi Arnavutluk top. 
~~arın intik 1 ettirmeğe mu. 

·ak o1mu lnrdır. 
gu s~hıl mıntakasında h rbin ilk r:; erd.., bir miktar ilerliyen ve 

1 iilnas d re ini ge en İtalyan 
aı ı imdi ters yüzü döım1üş 

taı Unrnaktadırlaı·. Ha"N:ket nok. 
JI" ~tıı:a avd~t edip etmediklen. 
in· it ır henüz mnlfımat gelme. 
li '1', 

eu arb"n, di w er taraftan. üçün. 
tt;tl\.lp fırkasının imhnsile nıha. 
kın.1 bulan lbırinci safhası hnk. 

~ Yur~istandan su yarı 
,;ıı ın lfmıat verilmektedir: 
~ 2S b.ı incite"'rin pazartesi sa. 
~tıııı s~at 5,5 do. ltnlynn kıtaatı 
~ anıstanı icgal etmek üzere 
~~ruza. geçmişlerdir. Bu neti. 

temin için istihznrat ta. 
1"1lıd1. Memleketin iş""ali ha:be. 

" 1kar çıkmaz Atina.'da. ihtilfil 
f ~C1ktı. Jtalyan elcisi Grazzi 

nhhı.rd n ynrmnm İtal}•an 
~ftarı, :\arı mm cumhuriyet. 
~ U;hmı. dair malfunat top. 
~k t_ı: Hüküm et derhal devri. 

tı. 

ti un için yıldırım sür'atilc 
~{k t<-' g mek, ~ivil ahr.liyi 
~ ış etr1 l., münakalatı her 
1' U f>e.f rh liğe mani olacak 

' (tt.e akamete u8'ratmak ve 
· ıı{ n ordusu tarnfmd n i"gal 
~acak yerlere derhal faşist 
11 {!er yetiştirmek ica:bediyor. 

Unanistamn Ayuseranda da 
l(cı~an konsolorn Trandefila. 

ta 8 birincite!'lrinde Arnavut. 
q. c· Yun.111 hududuna doğru 

ı ?~ ıne_'llur gruplarının sevk 
~""~1?tni gbnnüş ve Bank Di 

a_.nın Y n~ a'ya bir şu:be aç. 
ıt· Uzere F~m geldiği para 
llıe hazırlnndığıru işitmiş_ 

~aliyi tethis etmek için bom. 
ı-: 1~an tayyarelerine emirler 
"llıq ve münakalô.tı kesmek 

'A, do "Aero Espresso" ve 
·\la t 't . 

ır o1..ıı torm" tayyare şirket. 
~ rı:ın bu havalide senelerce 
~tkik t uçmu.cı ve her taraf mı 
ıııa etm~ pilotları vazif o ba. 
:11 ;ağrılmı tı. Yıldırım harbi 

~l;q.cı nizami hadden çok fazla 
' ıııt la mücehhez 9 fırka, 250 
1lı. t "e nihayet en ön hatta 

~ıı ~ askerlerden mürekkep 
la'l't~Uncu Alpini fırkası top. 
taı a! 6\ivarilerle, Bersaglieri 

,,e t~rııe. Arnavut taburlariyle 
~ltı,.o~;ah gömlekti askerlerle 
"I! Q] e edilerek harekete ama. 

, 1:1alc cımini almışlardı. · 
~ll 't te.arrızıara karşı koymak 
~~~ ~n.nistan zayıf bir vazi. 
.~ 1~1 • Cünkü harpten kaçın. 
~~ea.,~1~ .hudut muhafızlarını, 
."trt t giz~ bir surette yapabil. 
~ v aheıdat ile takviye edil. 
.._"'"llll~ !..unu b!le, "Hclli' kruva. 
~ lta~'l torpilleıımeqinden son. 

el'q. Yanın husumeti tarnamile 
~ a~<l.~1. çıktrğı tarihteıı yani 
l'"b;J;u.~o~ sonra itmam ey. 
~f!i~·~ı. O kadar ki 28 bL 
ı.~a~rtn fecir vakti yani ul. 
i~ttıi un verildiği mühletten 
h:"?tı. l:rrı;: ~at evvel İtalyan_ 
'1~kete buYük taarruz kitlesi 
t }'alnı geçtiği va.kit .karşısnı. 
"TJ.~ll }' z M çova'yı ve oraya 
t.. ~ı ... 0lları ınilda:faaya memur 
~ ~Ve t.1.kviyc edilmemiş 

tınan frr•r4 mı bulmuştu. 
CDe\runr 4 UnctidC') 

Sekı·etPr 

H A B E R - Akşam Postası 

Ron1en Başve
kilin ın Romadaki 

temasları 
Antonesko Kral ve 

Musolini tarafından 
kabul edildi 

ıroma, 1 ı (A •. \.) - Stc!am a
jansı bıldıri~ or: 

ltalyn kralı ö~lc vakti Kirinal 
sarayında Romnnvn Bawekili Ge· 
neral Antonesko ile hariciye nazırı 
Stıırdı::ı'~ ı kabul etm· lir. Miıln -
kattan sonra krala nomcn mis2fir
lerin maiy<'ti tak1im c 1"1Mi"J ve 
misafirler krnl tnrnfınd~ öi!le 
yemeğine alıl:onıı u •ur. 

• ı;ı • 

nom::ı, ı 1 (.\.A.) - Stcfr.ni bil· 
diriyor: 

Ger.eral Antoncı::ıko ve Romanya 
harici~c nnzırı. Ch;gi !':nrnvmda 
Kont Ciano tarafından knbul <'dil· 
miş vt> Ror.ıanyanın Roma vt> İtal
yanın Blilrreı; clç.;l<'r"nin de i5tira
kile s mi., i Lir görJ r.ıc yapılmış· 
trr. 

Biraz sonra. Gen rru AntonPsco 
i!E.' Sturd.~a. T\ont Ciano ile bir
lıHtP VerC'dik ı1nrıyına gitmi ler 
ve B. ?Uussolihi tarafnıd ·n kabul 
cdilmh!cnlir. İtalyanın Bükreş ve 
Romnnyanın roma clclkr:niıı ele is· 
tirak <'Yl<'dif.i r-:ıı ii nc!er. bıı.,da~ 
böyle fa• ist ltnlya ile ll'ivonncr 
Romıı.r.yn nr:ısmdaki milnnsebctıc
rin bariz vnsfını fC'!=:kil edt:"n :mın~· 
mıı. havası kinde eC'rcvan etmiş vf' 
saat 18,::I!) a kadar silrmüşliir. 

RomC'n misııfirler milteııkiben 
Villa Madamnya dönmti lel'dir. 

Çem er ayne 
sade bir . 
merasım 

yapıldı 
Lônilm, H ( \ ... ) - nUn Londrad:ı, 

Golde 0 rc n'dc Çcmbcrlayn'fn cesedi 
yalulmış \c lmllerl bugUn VC'stml.ns· 
ter kllsesinc ltonulmu,tur. Kllscdc di· 
ni merasim başladığı uıman ha va 
tehlikesinin bıtUğtnc dair ~aret ve· 
ıilmekte idı. 

Merasimde hazır bulunan §ahsiyct· 
1ıcr arnsrnJa kral nnmınn gelen Glou· 
ecster DDkU ile b:ı~vckll B. Çörçil, 
Lord Hal!faks, B. Attlcc, Lordlar, dip· 
1omatlıı.r, kara, deniz ve ha'lra kuvvet· 
!erine mC'n up )'ili. k rlltbcli subay· 
Itır bulunmakta icll. 

Bu mcmslm Vcstminster kllseslııde 
ı;;lmdiye kad r yapılanların belki de 
en sadesi olmuştur. 

Mdbedin bus:ı.mnklnrı önlinde gUl
den muhteşem t.lr çelenk göze çarpı
yordu. Çclenk'ln Uzcrindckl kartta da 
§unlar yazılı idi 

"Baı;ıvekll ve l!nrp kablııesi arka· 
d:::ı§lan tarafından.,, 

İcra Vekilleri Heyen 
dün toplandı 

Ankar:ı, H (A. \,) - lcrn Vekilleri 
Heyeti, bugün saat 16 d:ı Başvcka.ıet
te Basvcı.u Dr. R fık S:ıydamın riya· 
setinde toplanmış ve ruznıımcslııe da· 
hll meseleleri görUsmUştllr. 

ı·a1.aıı: 
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Binaenaleyh, bu pı ensiplen yü

rüdüğünüz t<ıkcliıde pek gilzcl an· 
hyabilirsiniz ki ş:ıvr.t Almanya si. 
ın.blı bır ihtilafa, ynni harbe glri

§ecekse 1914 te rıic!ı.:ğu gibi nsla 
birkaç cephcdn h:ırbetmiyec('k -
tir!. lşt<' im r "'al n g-özöniine a • 
lırsanız. bugünk!i \ nziycU kolay • 

ca knvny hilirslniz '·· 
.•Jer Naz

0 lf'r sulh rııphesilP, 

yani lngiltere VC' Pransayla haı·. 

bi göze alncaklars3 mutlııkn Sov· 

yet Rusya He uym•ncaklardır! .. 
Eğer Sovyet Rus~ n ile carpışa -
caklars:ı. mutlaka, lngiltPrc ve 

Fransayla uyuşacaklardır ! ... 

n 
Mzsz,. bütün 
itti/ ak ve 
ostlu/(. mua
hede/erine 

sadı/, 

a ıa . en
u an 

a ı en 
~ıszsı ol 'u 

Kahire, 14 ( A .A.) - Kral 
Faruk Mıc;ır parli!.ınentosunun 
açılm~ı müna~ebetıle ıı at ettı. 
ği nutukta şövlc dcmı.qtir: 

Tahribatı doğudan batıya ka
dar yayılan bu amansız harpte 
:\1ısır ihtiyattan. basiı-etten ve 
emniyetini temin ve vecibeleri_ 
ni ifa arzusundan mülheın olan 
bit hattı hareket kabul eyle. 
rnic;tir. 

Mısır, Büyük Britanya ile o. 
lan ittifak ve dostıuJc mualıe
desini gerek metni ve gerekse 
ruhu itibarile tam bir samimi. 
lik dairesinde tatbik etmiştir. 
Aynı zamanda, Mısır harbin 

1 tesir yaptığı her tarafta diğer 
devletlerle dostluk bağlarını i
dameye çalı<:.'.mıştır. Mısır, ken.. 
disine ıtimadı olarak ve hfı.ki
miyet ve istiklfı.linde kıskanç 
tehlike!eri karşılamağn. amade 
bulunarak ve beyneJmilel şart • 
!arın ıılacağı şekil ne olursa 
olsun. emniyetini ve bUtünlüğil. 
nü idameye gayret ederek ha. 
dict>Jerin c;eyrini takip eyle
m<'ktcd ir. 

<; Çl'n frtimn dcvr<'si znrfmda 
tav"iyr ettiğiniz ve milletin 
arzu vt' iradesine uygun olan 
bu ~iyac:et, en iyi neticeler ve. 
rc~eği ve Mısırın bütün arzu.. 
larmı t, hkkuk c•t;rebilecıeği 
ümidi i1e hUkumetin de sectiği 
siyasetin aynıdır. 

Hiikfunetim, memleketin ik. 
tısadi hayatında harp yüzün
den hasıl olan kansıklı'klara 
('.are bulmanın bu r.iyasetin 
muvaffakıyetinde her şeyden L 
yi teminat altına alacağı ka.. 
naatindedir. 

Buna binaen, hiikfimet vazi. 
yeti elinde bulunan her caroyc 
başvurarak karşılnmıştrr. Hü
kU~t, ll.1ısmn biiyük müttefi. 
kinden samin•i bir yardım gör. 
müştür. Zira yeni pamuk re. 
koltcsinin satın alınması icin 
hususi bir anlaı:;ma yapılmış 
ve piyasa müttefikimizle birlik
te tam.im E>dilmistir. Bu suret. 
le ticaret muameleleri müsta
kar bir esas i.izcırirı" r.cr~yan 

mcktir? 
F'ullbrist başını iki tarafa sal • 

lıyarak: 

- Evet, bu milmktindilr! d(' ~ 
di. 

- Şu halde hiç hazırlanmamış 
görünen Almanların ehemmiyetli 
surette hnzrrlnnmrş olmaları la -
zrm. Öj le. değil mi? 

Fullbrist gayet derin bir şüp -
heyle dı1dnklannı btizerek cevap 

\•ermedi. Yahut \·ermek istemedi. 
O vakit Po1onyıının na.sll bir 

tehlikeye doğru yıldrrnn siirali. 
le gitmC'kte nl<luğumı dııhn kııv · 
vetle hissederek son dert'CC mil. 

t<.'t>.Ssir nlrlıım: 

Bu hisle \"C büyük bir galeyan
la· 

Fullbrist gnyet mnnldar bir sıı-. 

rette konusmaı.taydı. 

- Az.i?. dostum! dedim. Alman

lann biiyük hazırlıklar yaptrklnn 

muhakkaktır! Onlar dahn şimdi -
den harp kuvvetlerini maskeJC'n • 

dirrnPyi biliyor ve b~arıyorlar! 

HiUerin A vıısturya), ilhakr giinil 

Viyanada top al"ab.,suıa fırlayıp 

bUtfüı dünyaya meydan okuduğu. 

nıı herhalde unutmaınrff olsanız 
gerı>ktir!.. Bu hareket, ancak bU· 

yük bir harp kuvveti ha1.rrhğmm 

- Yani. d<'mC'k istiyorsunuz 

ki, dedim. mademki Alman - Rus 

ade.miteeavüz pnktr aktedilmiştir, 

o haldf' Naziler lnrnlterc ve 

Frnnsayla harbi göze almış de • 

R manya a 
nesre o "ien bir • 

kararnaıne 
Yahudiler ve Romenler 

hakkında yeni bazı 
hükümleri ihtiva ediyor 

HUl.reş, 14 ( \.-\.) - BU!crcşte neş· 
rcdılen bir k ramamC', bazı tr lblrlcr 
hakkında a .. ğıdald hllKUmlerl 1btıva 
etmektedir: 

l - Yahudiler nleyhln!fekJ Nurem· 
berg kanunlaıınm tatbiki, 

2 - Rom~n bayrağın.~ yapılan me
rasimin Alm n bayrağına da yapıl· 
masr, 

3 - Nazi ııartisl devlet tarafın· 
elan himaye gören ve şahsiyeti hUk· 
mıye} ı ııaız l:u\unan bir tc kiltıtı ola
cnlttır, 

4 - Yalnız Almnn milletinin zihni 
yeti ve telt'lkltlsinc malik olunanlar 
ve de' ltt ~rl.ü.Ilı tarafından tnnınmrş 
olanlar pa,.tl tızası olabileceklerdir. 

5 - İd:ırc heyeti, Romen hU'ıfım"· 
tinin taıdık!ne lktirnn etmek şartt il 
Alman muhtariyet hukukuna alt nl· 
zamname!er n"şretmek sal&.hıy tını 
haiz olacaı.tır. 

Nc.,rcdil n d ğer bir kararnamede, 
halen ın.r'i içtim 1 n z:ım akı:hlndn 
§iddctıi ntı:na}i11 1 re teveS!llll ed nle
rln 15 srne kUrcğ mahltQm edllccel« 
lıırine dair tUltlımlcr vard r. 

Bu kabll nUmayt<ılerc ve slyn.st top· 
1antı1ara lstlrfık edecek R menler bir 
sene muc:drtle hnpscdılebil"cckler ve· 
vn tccrl ı lmınplarına gondeı llcblle· 
~cklerdir. Romen olmıynnııır için bu 
ceza iki nı!sll tatbik edilecC'kllr. 

Arnavutfuk 
teba sı 
askere 

...., 

çagrı ı or 
Arruwutlul' Konsolosluğundan: 
Yunan Krnllıı1't dahilinde, Arnavut 

bayrnğl.le ve Arnavut zabitanın tdnro· 
ei altında tqekkUI etmekte olan Milli 
Arnavut lejiyonunn lşUrA.k etmek U. 
zere bUtün Arnavut teh'asmm derhal 
bn&ıkonsolosluğa mUrac:ıııt1arı ehem· 
mlyetle tavsiye olunur. 

(Adres: To.k<iim, Pnrnutlcknpü, ?ılls 
okak ?>.'o. (;/6). 

İspanya Amerikadn ... 
t 00 milyon istikraz 

yapacak 
.. n3lngton, 14 (A.A.) - Vaşington'· 

un iyi haber alan dlplomntık mahfil· 
lcrlnde, lspıuıyol hUkCimetinln Ameri· 
kadan JOO milyon dolarlık bil' istikraz 
yapmak istediği söylcnmektcdlr. 
İstUaaz hedefinin dahili harbin tc· 

siriyle hA1A ıztırap çekmekte olan ls
panyol h:ı.lkma maddi yardımda bu· 
lunmak olduğu anlaşılmalttndır. 

Hariciye mtisteşarı 13. Suınncr Vcls 
gazct:ecllerc beynnnttn bulunarak ls· 
panynya yapılnbllccel< yardımın tet
kik edilmekte olduğunu blldlrml§ ve 
1spo.nyııya alt iktısndl yardıınlrm da· 
ha ziyade K.-zılhaça alt olacağını llAve 
eylemiljtlr. 

etmiş. harici kanşıklıklarm 
Mısırda ciddi tesirleri olmamış. 
tır. 

Bu nutuk, şimdiye kadar 
Mısır parlamentosunda krallar 
tarafından okunan nutlıklarm 
en kısasıdır. 

bir devlet rcısmc vereceği emni
yetle yapıl::ıbilir !.. • 

Son deıecc zeki olan İngiliz a.. 
janı soğukkanlılığmı muhafaza e· 

diyordu. 

Benim bu hararetli iddinlanmı 
kendisi de pek nla düşündüğü hal
de pek kat'i hüküm vermekte a
cele etmeyi muvafık görmüyordu. 
Yalnız, gayet sakin, fakat çok 

manidar bir tavırla: 

- Bir politika adamının bu ka
bil nUmııy:işlori hem kuvvet his _ 
sinden, hem de blöf gayretinden 
gelebileceği ayni derecede ihti -
mallc he.saplanabilir! .. dedi. Ma • 
lüm ve muhakknl\ olan bir şey 

varsa Nazi politlkasmın temelle·

rini l9H harbinin ihtiva ettiğidir! 
Esasc>n Nazilik geç('n harpteki 

hatalardnn çıkmı'j. orlann tamiri 

ıçin kurulmuş bir s:slemdir!.. 

Hitl 'rin (Me'n Knmpf) ı bu harp. 
teki gel"ek Alm:uı)'a tıı.rnfır.dan, 

gerek beynelmilel yaTJılmış hata _ 

lıınrı tnh1illerinden ''" onun do w. 

nısunıı. doğnı hamlelerden ba§ka 

bir şey doğlıdir! .. 
Fullbrist sonı:n. ..ıuınbS .bir dWe 

ayağıı. kalktı. 

E ~ hrunar.ı.t olanların bile 
ön tMeı ıııin hlc o :nuzsu 

ii~ı~ birini lçlnde l,LÇlrdilderi ~er . 
<'ol, i<;I olı:ınJ,P ela nitıUn :ı.rı..,ını 

ora.da ge lrebllnı<•k l'lbt'tte rlaha 
k"~ıtıl... Onun İ"İll ~ nt. le ı ın
thı snğlığn nckndar ehemmi~ et 
\ t"rıl< (' flzla olmaz. 

Bir kere, J ata), od~ ı l er ~'li· 
... ünden mdnılrlin ol luğu lmd r 
;\ iiksd, olnbmtır. L\ dl' oturuJ or _ 

!l!JIZ en üst Jmtta, npartım nd::ıy
snnız _ a. .. ıı.n ... or o n !'.U hllt• - yu· 
l•an katları t.erdh etmeli inıl.. 1rı. 
sun ~er ~ ü ,· ne ı f-;petlc ne ı.adaı· 

y~ı.<s llrı.c o ka.<lar rahat il) ur ... 
GiinC'şc lmr ı olmasr liı:ı.umurm \'O
t ul,J.ır lıilc bilırl ·r. 

Gene miimkiln olduğu ı.ndnr 
geni-;. 1\Ji,:ıflr oılıı..<>ı dar olursa 
znrur yol•, fflkat ~-ntaı, oılası mut· 
lakn g<'nlo; olm.,lı ..• ( ııte pC'nct>re· 

'li olun;:ı Lu ıne\ imde daha J,ola~ 
ısınır. Jıer mı.;\ simde ı.;llrtiltfülcıı 
korunur. 

l azın pek sırakta ııcnePrclerl, 

Uj urken dQ, açm:ıl• t blidlr. F:ıkııt 
soittıl· nrn\"slnıde _ hele çocuk o _ 
dn ında - ,.,ece penccrderl nçma,, 
hatıra bile r,-ctlı1lnıeın"Uı11r. U) ku 
znınanıuılaıı once, C\ et, J ntnl• oruı· 
sııun pencereleri cbirnn nı;ık bıra
kılır. rnkat yatak od '"1113, j nt -
ınnk förnrc girince ilk is flCnccre. 
teri lmııııtnıak olmalıdır. 

1\ ısın ~·afak odnsmı hiç ısrfaıın
l a lüzum ı.;örmcd('n yntalrilirsenV. 
daha İj ı, fal.at çocuklar için, ~ a..5· 
lılnr için, z:ıvıfl:ır lc:ln ı mn "1' lfı
nm. O znınan en iyisi çini sob:ı.. 
da odun ) akmaktır. Ualorifer 
\arsa, ~ ntnl< onun radi) ntlininclon 
.uznk olmalı 'o _ pd: de soğuk o1-
mı~ an ı:ceelcrde • ) at.:ırken ni' 1-
) ntörii li patm:ıb •.. I\ömlir sob:ı ı 
• içindeki ne türlü kömür olursa 
ol un - ~atak odasııın hiç gimıe. 
mclltlir... Uıwagnzi 'SOlxısı daha 
tehlilteli. I~lektrik sokısı - pnhn· 
nıa d:ı.)aıı:ıbllsenlz ele _ ha\'nyı 

lmrutur, siı.i sinirlendirir. 

O<lıunn zeminine - h:ıstnlık im • 
lcünmı dü<;tin°rek - knlm lll!lllfnr. 
lı muşa.ruba, onun üzerine btrkru; 
tane halı seco.'tdc, tabii her sahalı 
lcn.ldınhp döğ\ilml"k .:artilr, rıı:k t, 
mutlnlm., c\in. apnrtmuı.am nrkn 
tanı.fındnl 1 rolkonıındn. Seccade -
Jıırf solmk llzC>rlndcki bnlkondA 

om n ordusu 
terhis o unuyor 

I..ondnı, 14 (A.A.) - Berllndcn ö/t 
renlldiğine göre, BUkreşten Almıı.n is
Uhb:ırat Ajaıısına gelen bir telgraf, 
baı;ıvekıl general Antonesko tarafın· 

dan Romayıı lıareketinden evvel im· 

zo.Iaruın fakat şimdiye kadar neşrcdll· 
mcmış olan bir cmırname mucibince 
Romen askeri kuvvetlerinin, knra, de· 
nlz ve hava ordulannın, heyeti umu· 
mıyclerl iUbarlle terhis olunacağmı 

blldlrmcktcdır. Te ıls yarın öğleden 

sonra b:ışlıyacaktır. BUkrcş tclgnıfr, 

Romen milli rnildafan n!!zarct!nin, lU· 
zumu tnl<dlrlnde ihtlyatlan sil!h nıtr 
na çağırmak ve teltdlıfi ıı rblye ka
rarlan lttl!ınz etmek snlrutlyetlni haiz 
bulunduğunu llAve etıncktC'dır. 

- Hatadan ç;ıkmış olnn bir 
sisteminse yine hataya avdet et • 
mesi p('k mümkündür, dostwn ! .. 

Ucdi. Netckim Bitler üç '1dam 
birden olmak istemekte, üç tarih 
)evresini bir anda yapmağa sa -
Va.§maktadır! .. 

Ilütiln Almanları yeniden bir -

leştirmek istiyerek ve btittin po_ 
litika an'aneleıini huşunetle yıko: 

ralt Bismark, Av:rupada büyük bir 
ımparatorhık kurmak istiyerek 
büyük Frederik ve lngilLcre im • 
paratorluğunuıı vasayetini Avnı -

pndan kaldırmak emeline dü§Crek 
d" Napolyon olmak istemekte
dir!.. 

Bıliyorsunuz ki Uç karpuzu bir 
koltuğa sığdırmak bir meseledir! 

- Demek olu~ or ld siz Hitlcrin 
hatadan korkan dUsturln ortaya 

çıktı~ı halde hata edeceane kafi. 

siniz" 
Fullbıist keskin ,.e ytrtıcı bir 

gı.ilü"le g61du: 
Evet, h m n daima korktu· 

ğuna uğnyan b"r adam gibi! •• 

- Yani Polonyayla harbotms. 
sl pek milmkiln olmadığına mı 

hüküm vermek istiyorsunuz? .. 

3 

do.,mek • doğrusunu ist.erscnlı • 
m d('tılJ et,,lzllktir. 

1 ıı.ul< uılıl!-.li n ılu<.Pmesı de 
ınrnlil \n oldu ~ l •t':ır az olmıı.lı· 
dır. l'<•rıe('r<'lcrc 'nln /. ı tor :\eti· 
'ir, n':ır da ~ıı: ık "!:.inebilir. 
l aıl ı toı tu ar... \ ,\J.; otl mın 
'nnırııla ı U\ alet oı1 M ~ol. a, :\ :ı. 
bl oı. ı a ı · ıu .. tnıı tir I· \'!lho 
t ı.tırnrnl, :-,ab~h tunıl •tini orada 
~ .. pın:ıl. ı· ımdır. I•e!r yntnk oda. 
sınıfa m·ıh .. u kiıl"ul, dolabı irinde 
lılr 1. ll lhlt buıunclm ma;\ ı · hiç 
a~ıp dC' - .ı. nrntlnl n n um1u sa -
nı'tlısmı' Jü ın ugi" nczlrlerinin 
co u, ~< eh•) in '°>lrnk ~at.ahtan 
çı'u11 k oı. ~a :.,itıncl. neticesidir. 
Yn lıtırda goğü n'-'-lclt>rl 7.atlir 
rı e <Jlur \C ~iitiirür. l'ir l~l7.lmlık 
yUzlinı1en bu fı kth<'te l ol aı:nınk 
dnhn n) ıp olur. 

Ka11olıı, 1ahli demirden \"<' ho _ 
;:\alı: Soritl esi de demirden. Şimdi 
moda olnn alçak ka~ ol brn girip 
\'ıkınnJ, ı.ol:n olursa da, ;:\ üks<"ic 
kll") oln l er yü1ünden birnı dnha 
~ tı kS<•llr... Knryolıının iizerinf' ı-11-

t elcr, ~ :ıstıl b.r bildnmiz ~ibl, fa
kat ku"tü;:\ü )orgaruı ,·c )astığa 
he\ es etııu'j iniz. Çıinl•ü dlıi lnı -
l:ırd:ı.n 1 opanJn•ıs tüylerdf'n ya • 
pı1mı ;:\ or~nn 'c ) il tık bMm 
mel'h:tmotli memleketimizde p<•k 
az bulunur. 

Gecem. f'S\ aıı, ı terseniz ııij:ı. -
nıa, istcrs ıılz entari, fnkat nlhn
dıı ba.<ılnı hiçbir s('y bulunmaması 
ılahn iyidir. Bir d(', ipeıtll pijama 
'eya go!l11ck b:ıZJlanna. dokunur, 
siniri ndiril', uyku;;unu kaçınr. u
~·uj ıunadıi;"llllz ~ecel erde üzerlnl1_ 
de ipckU kumns bnlıınup bulun. 
m •rlığmn dildrnt cl<'rsinf7~ 

liaryolamn ha ı sima.le, ayağı 
<"Cnuh.~ do ··ru oluncıı daha rahat 
uylm ~cldih-itıi elbette unutmamıs
smrzdır, 

ı·at:ı.k odasında kn~ sna.t UJ u · 
malı Y llu mC\'slırde \•e <lalın S-0. 

1:"Uld:ırdn, işiniz 'e \ıl.ktiniz müsait 
olurs:ı dokuz saat, o s:ı:ıt bile u. 
yuynbllirslnlz. Giincşc göre ~·ao;:ı· 
maya :ı.lıı;mı. olıın bizim füllnıl. 
mlzde insana biraz da ~tine 
ka~ sabah uykusu lazmulır. o. 
nun için yazın, etken doi:ran gii · 
ll<l6 Jmn;ısrııd::ı fn!l&C d:ıluı. az u~ 
ku ile knnıınt edebilir. 

G. A. 

merika 
yeniden 26 

harp gemisi 
inşa ediyor 
lloıotoıı, 14 (A.A.J - Amerika roh· 

rlye nazın Knoks, Bostondakt askcrl 
tersaneyi tC'ftiş ettikten sonra gazete· 
cıll'.'re beyanatta bulunarak millt mil· 
datna programının evvelce tespit ı;ıd!· 
len mühlete nlsbetlc bir sene Uerlds 
bulunduğunu beyan etmlş ve dmüştir 
ki: 

1941 de blrlcslk Amerlka devletleri 
yc.nıden 26 harp gemisine sahip ola· 
cnktır. Bunlann arasında 2 Ztrhlı ı." 

bir tayyare gemi.si vardır. 

Fullb1ist kanaatlerine böyle a· 
çıkça vuruşumdan dolayı hayrete 

düı;ıerek: 

- lngiltcrc ve Frar.s:ınm mut. 
tehit garantisi olduğu halde Na.. 
zilerin böyle bir ıu.relı:ete cesaret 
edeceklerini h!ç zannetmek iste · 
miyonım ! .. dedi. Fakat Ruslarla 
yapılan paktm Nnzll"n pek sevin.. 
dlrdiğine bakılırsn, böyle bir şe -

ye kalkı ııcaklıı.rm:ı ihtimal de 

verilebilir!.. 

Heyecanın ntıldun: 

- Şu halde, Almanyanın ilk 
kuvvet teaübesinc Polonya mnruz 

ka.lmrş olacak, öyle değil mi? 

Fullbrist hayretten ziyade is -

Ulıkara benziyen bir bn.kışln yU. 
zUme baktı. 

- Fnkat niçin yalnız Polonya? 
Dedi. Ona garanti vermiş olan ln· 
giltere ve Fransayı unutuyor mu. 

sunuz? 
- Hayır!.. Tabü unutmuyorum. 

Fakat bir harp takdirinde İngilte

re ve F:ransa.nm Polonyaya doğ -
rudan doğruyo ve fillen yordmı 
etmeleri için hiçbir mllsalt vazi • 
yet görmüyorum ! .. 

( Devnm.ı uar) 
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Bir manifaturacı 

ihtikar 
suçile 

yakalandı 
Yeşildirekte oturan Kfunil a. 

dm1a. birisi, dün Mahmutpaşada 
manifaturacı Dimitriye gitmiş, 
Dimitri metresi 120 • 130 kuru. 
şa satılması lamn gelen siyah 
saten için kendisinden 180 ku. 
nış istemiştir. 

Bunun üzerine kamil zabıtaya 
haber Yermiş ,.e Dimitri cürmü. 
meşhut halinde yakalanarak ih. 
tikar suçiyle adliyeye verilmiş. 
tir. 

Uzakşa kta 
i giltere bir 
Başkuman· 

danhk 
ihdas etti 

Londra, 14 ( A. A.) - lngillz 
hükılmetinin mcsuliyetini de. 
ruhte etmiş olduğu U?.a.k 
Şark arazisindeki müdafaa teş. 
kilatmın bugünkü hali na.zarı 
itibara alınarak, koordinasyonlu 
bir ltontrolün temini maksadile 
bir Uzıı.k Şark başkumandanlığı 
ihd2.sma. karar verilmiştir. 

Malezya'da, Birmanya.'da ve 
Hong Kong'da bulunan subay_ 
Iar, l-nıma.ndanlar, generaller ve 
Uzak Şarktaki !bütün hava kuv 
vetlerine mensup subay ve ıru: 
manda.nlar ibu başkumandıı.nlr. 
ğın emrine Yerilmiştir. 

Yeni lbaşkumandanlık, Çinde. 
ki ve Şarki Hlıu:listandaki deniz 
ba.şlrumandanlı1darı ve Hindis 
~ ba.skumandanlığiyle iş birli: 
gı yaparak faaliyette buluna. 
caktır. 

Bu.vazifeye hava mareşalı Sir 
Robert Brookepopheln tayin e 
dilml~tlr. Mareşal yakında Sin -
gapur'a hareket cdecektlr. • 

Londra, 15 (A.A.) - Hollan. 
da hükfilneti yeni htitçesindc 
milli müdafaasJna 12 milyon 
sterlin tahsis etmiş ibulunma.k. 
tadır. Bu para Felemenk Hin 
dista.nında alm.n.n müdafaa ted • 
birlerine'harcanacaktır. • 
Diğer taraftan Holanda hükfı 

meti !tngilizlerle beraber çarpr: 
§8Jl Holandalı askerlerin de 
masrainu verecektir. 

EOLISTE: 

k yaralanma 
bAdlsesı 

Ya.sef adında; amele, dün b~ 
·--diye tarafından Ordu cadde

'lde istimlak olunan sa.had~ 
• du\•ar üzerinde çalışırken 

"lÜŞ, b~rndan ağır surette 
'marak Cerrahpaşa hasta 
c-ine kaldırılmıştır. • 
ndan b~ka Anderya dmda 
: de, Adalet hanmdn nsa.nsö. 
t:ımir ederken yüksekten 
1üş, muhtelif yerlerinden 

r:?.lanarak Senjorj hastal'l.€'. 
c kaldırılmıştır. 

JJCN CEZALANDIBILANLAR 
Dün şehrimizde muhtelif 

~cmtlerde, 15 şoför ve 4 otobüs 
1iletçisi seyrisef er nizamname 
sine muhalif hareket suçund~ 
cczalandmlmıştır. 

Bundan başka tramvaylar 
yürürken atlayıp, binen 22 kişi_ 
den de birer lira para cezası a 
lınmış, ibir çok esnaf cezalandı: 
rılmıştır. 

TRAMVAYA ÇARPTI! 
'Kartalda oturan İdris adında 

oirisi dün Tokatlıyan önünden 
karşı tarafa geçmek istemiş, 
613 numaralı tramvaya çarp. 
mL'.ltır. İdris yüzünden ve başın 
dan ~ğır surette yaralanmış~ 
Beyoglu hastahanesine kaldırıJ 
rnı~tır. • 

BİR ESRARKEŞ Y AKALA:"\l)I 
Sa.matyada oturan Talat oğlu 

obi adında birisi, dün esrar 
f çer'ken görülmüş, yakalanmış. 
tır. Üzerinde dört gram esrar 
bulunan esra.rl>eş kaç:ıkçıltk 
mahkemesine teslim o~u.nmuş. 
tur.. 

Yanaalı tan da 
Bar'llln ilk salhası 

(Baş tarafı S üncüde) 
llk saatlerde İtalyanların he. 

men Yunan süngülerile karşıla. 
şarak durmağa mecbur oldukla... 
rı tarzında. çıkarılan haıoor 
tashihe rouhtaçtu.r Çünkü o Yu. 
nan süngüleri düşmanın kuvvet. 
1i taarruzunu naz.an dikkate a. 
larak mükemmelen bildikleri 
Pindus havalisinde geri çekildi. 
ler ve ltalyanlarm ilerlemeleri. 
ne meydan Yerdiler. Bu vaziyet 
karşısında İtalyan kuvvetleri 
Smonika ve Grammos'un dağlık 
ve ormalık havalisini ve Pindus. 
un şimal sathım.ailini geçerek 
Samarinaya kadar geldiler ve 
Distraton köyünü işgal etmek 
suretile Meçovaya yirmi kilo. 
metre kadar yaklaştılar. 

Bu hal düşman saflarında bü.. 
yük memnuniyetler uyandırdı. 
İtalyanlar bu havaliyi müdafaa 
eden bir tek Yunan fırkasını 
ya~lar, Meçovo'ya kadaıoo. 
lan yolu açmışlardı. Artık me. 
murlarm ve banka müstahdem. 
terinin gelmesini beklemekten 
ba.~ka yapılacak bir şey yoktu. 

Fakat Atina ve hudut muha. 
fızları müteyakkız bir surette 
bekliyorlardı. Seferberlik tasav. 
vur e d i 1 m i y e c e k de. 
recede büyük oir şevk ve obye. 
can içinde ilerliyor \'e ba.şku. 
mnndanlık en yakın bulunan kı. 
taata - hatta iaşe servislerini 
bile düşünmeden - derhal harp 
meydanına yetişmeleri emrini 
veriyordu. Bir kaç sa.at içinde 
Ef zunlar Pindus dağmatırma. 
ıınrak tam tehlikeli zamanda 
düşman karşısına yetiştiler. 
Aynı gece şayanı hayret bir 

diğer seferberlik daha yapılı. 
yordu: Epir'in kadınları, ihti. 
yarları ve çocukları i~c:ıe hide. 
matını üzerleri.ce alıyorlar ve 
kıtaatrn ihtiyaçlarını temine ko. 
şuyorlardr. Binlerce kişi topları 
~.ekerek, gülleleri sırtlarına ala. 
rak dağların tepelerine çıkardı. 
lar. Askerlerin tüfenklerini, ör. 
tülerin.i, cephanelerini yetiştir_ 
diler. Epir halkının vatanper. 
verliği bir kaç saat içinde en 
muntazam menzil hiz:metlerinin 
yapa.mıyacağı derecede işinde 

muvaffak oldu. Ordu, piyade ve 
topçu kuvvetlerile ve taşlarla 
mücehhez köylülerle ltalyanları 
bekliyordu. 

işte o vakittir ki Yunan kuv. 
vctıerinin şiddetli bir mukabil 
taarruzu dtişman kıtaatını tam 
bir hezimete uğrattı. Bu hücum 
neticesinde üçüncil Alpini fırka. 
sı ismini taşıyan teşekkülden 
hiç bir şey ortada kalmamıştır. 
Düşman tam bir hercümerci ha 
linde silıi.hlarıru, cephanelerini: 
hastanelerini ve yaralılarını 
bırakarak kaçmağa çalışmış, c. 
sirler "Güzel Ellad" (Güzel Yu 
nanist.an) diye bağırarak tesli~ 
olmu.şl~rdır. Bu tabir, galiba 
yuna;ı~stanı güzel buduklan için 
ışgalını lrnsdettiklerine bir de 
!alet olsa ger~ktir. Alpini fırka: 
sından kaçabilenler ise iki gün 
evvel zaptetmiş oldukları köy. 
lerden geçerken ne buldularsa 
tahrip etmişler ve soymuşlar. 
dır. Bu meyanda Samarina Ke 
rasovo, Distraton köyleri ):akıl: 
mış ve taş taş üstüne bırakıl 
mamıştır. • 
~te İtalyan _ Yunan harbinin 

birinci safhası bu suretle bitmiş 
tir: İkinci safha İtalyan kuvvet: 
lerı ibaşkumandanlığın..ı. ~cneral 
Uba do Soddu'nun tayinile baş 
lamış bulunuyor. Bu haberi bi; 
~faon Yeni başkumandana sele 
fıle aynr talii tem,.,.,.., 1• ett• ~· : .. 

1 
........ ıgını 

soy emek surctile karsıla.şmış 
tır.,. -

10 Sonteşrin) 

;:,eRTeter 

Sümerbankla Birlik 
arasındaki deri ihtilafı 

SUmcrbankm Jthal ettiği derilerden 
dolayı SUmorhıı.nkm ithall\t birliğine 

kayıtlı olmadığına göre, ithn!At yapıp 
yap.:ı.mryacağı meseleJI üzerinde deri 
ve kösele lthalM blrllğ! ile Sümer_ 
bank arnatnda ihtllA.t c;:ıktığını yaz. 
mıştık. ~lrllkler umuırJ l<Atlpllğ nden 
bir gıızetcnln sorduğ'u suale cevaben, 
ademi maınmat beyan edilme.sine nıf. 
men bizim deri ltb:.lt.t birliğinden al_ 
dığnnız malômata göre, bu hususta 
Ticaret Vekaletine murncaat e~
tlr. 

Emniyet Umum 
Müdürü geldi 

Emniyet umum mUdUrU Ali Rıza 
Çevik, dUn ııab&h Ankaradan t~hrl.. 

mlze gelmı,,, öğleden sonra Emniyet 
MUdilrlUttinU z:iyaret etmişti:. 

Ali Rıza Çevik oehrlmizde birk.aç 
gün lcalacR.kbr. 

itaı1a-Yanan barb .. 
(B~tar:ıfı 1 ncldc) 

lar GörUceyi hemen hemen tama.
miyle muhasara etmişlerdir. Yu.. 
nanlıla.nn gec;tiği Kalamas nehri 
havza.smda İtalyanlar geri püs. 
kürtülmekte devam edilmektedir. 
Merkez mmt.a.ıuuımda. U~üncü Alp 
frrka.smm takviyesine gönderilen 
ltaıyan kıtaları muhasara edil· 
~tir. 

Afüıa, ı.~ (A.A.) - Yunan 
başkumnndanlığının dün ak-
şamki 18 numaralı tebliği: 

Tayyarelerimiz Görice tayya. 
re meydanını bombardıman et
miş \'e yerde bulunan bir ~ok 
düşman tayyarelerini imha et.. 
miştir. Büyük bir bina .berhava 
~ilmiştir. 

Tayyarelerimize taarruz eden 
bir düşman avcısı muharebe 
neticesi düşürülmüştür. Düşma
nın sahra karargahları da 
bombardımana tabi tutulmuş. 
tur. 
Düşman hava kuV\·etleri 

memleket dalıilinde, hiç bir as. 
keri ehemmiyeti olmıyan şehir 
ve köyleri bombardıman etmiş. 
tir. Birkaç yaralı ve ölü var
dır. 

Yunan deniz.inde kömür ha -
!ine gelmiş bir deniz tayyaresi 
bulunmuştur. 

Pindos mıntaka.c::mda. müfre. 
zelerimi.z tarafından yapılan 
muvaffakıyetli hücumlar neti -
cesi, Arnavutluk topraklarında 
yeni tepe silsileleri harben iş -
gal ettik. 

• • • 
Atiwı, 14 ( A.A.) - Umumi 

emniyet nezaretinin tebliği: 
Salı günü düşman hava kuv

vetleri Epirdc nskeri hiçbir 
kıymeti olmayan küçük bir kö. 
yü bomtardıman ederek sivil 
halk ara:nnda. küçük zayiata 
sebebiyet venniı:tir. 
Dü~man şarki Makedonyada 

bulunan küçük bir şehri de hiç 
bir netice almaksızın bombar. 
dıman etmiştir. 

İT.\TSANl,AR l\.\L.UIAS 
XEJmt.YE KADAR ÇEKİLDİ 

Attna, 14 (A.A.) - Diln gece 
cepheden gelen haberlere göre, 
Epir mmt.a.kaımtılıı ltalyanlnr lm
J:ımas nehrine kadar ricat etmiş
lerdir. Mezkfrr mmtakada askeri 
faaliyetin artması bekleniyor. 

Dün İtalyanlar Yunan denizin· 
deki muhtelif adaları bombardanan 
etmişlerdir. Bir kac;; ölü ve yaralı 
vardır. 

Cepheden az haberler gelmekle. 
d.ir. Fakat Va?.iyetin sakin olduğu 
zn.nne<lilh or. Yunanlılar her la.raf
ta mevzilerini muhafaza ediyorlar. 

YUNA..'i ESİRl.F..Rt 
ÜLDORtJI.tlYOR MU? 

Atina, 14 ( A.A.) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

İtalyan ordusu hattı hareke
tinin kıtaatnnızınkiyle taban ta_ 
bana zıd olduğunu ve bun.un a. 
şağıd:ı zikredilen hadiselerle 
sabit bulunduğunu salahiyettar 
kaynaktan öğrenmiş bulunuyo _ 
ruz: 

1 teşrinisanide öldürülen bir 
Yunan subayının cesedi gömül
memiş ve üz.erindeki şeyler tn. 
mamen yağma edilmiş bir hal
de bulunmuştur. 

Bir Yunan alavından esir dii
şcn ve firar halindeki 1talvan
ları yaralı olduğu için takfp e. 
_demiyen bir Yunan askeri !tal. 
yanlar tarafından bir darbe i • 
le cansız yere düşüriilmüştür. 

Piyadelerimi7.den esir düşen 
biri soyulmuş \'e kalbinin ü7.c
rine bir hançer saplanmıştır. 

Cenova taburunun 70 inci 
ıbölüğüne mensup Tes.snro Gios. 
sone Digiovanni isminde esir e. 
dilen bir İtalyan askeri üı.e. 
rinde 3.550 drahmi ile üz.erin -
de Yunan bayrağr görülen bir 
saat bulunmuştur. 

1!\"GII,1Z TA l.'YARELERt.'\'iX 
FAAl.İ\'ETl 

A.tina, 11 (A.A.) - Yun:ı. 
nistanda ki İngiliz hava kuvvet
leri karargıi.hınm tebliği: 

12 - 13 sonteşrin gecesi 
Draç ve Avlonya Ingiliz hava 
kuwetleri tarafından tekrar 
bombardıman edilmistir. 
Uzmı nıesafe tayyareleri Ba

rideki petrol tasfiyehane!erine 
kar~ı muvaffakıyetli bir taar
ruzda bulunmuşlardır. 

A vlonyada, yüksek infilak 
ve yangın bombaları bir mü_ 
himmat deposuna isabet etmiş, 
infilak ve yangınlar olmuştur. 
Bombardıman tayyareleri 20 

dakika sonra oradan a)TI!ırlien 
infilak ve yangm.lar de·.·arn c.. 
diyordu. 

Keza bir nakliye otomobil te
cem.muuna da taarruz edilnıi§
tir. T,imıınm orfa~nnda bomh<t-

Amerikanın 
Londra seıırı 

lTaşingtoıı, 15 ( A.A.) - Röy. 
ter: 

Dün, Villiam Bullit, Fransa 
Nezdinde Amerikan büyük elçi. 
liği vazifesinden istifasıru Ruz. 
veltin kabulden imtina ettiğini 
ıbildirmiştir. 

Bullit, demiştir ki: 
Geçen ağustosta istüa etmek 

arzusunu izhar etmiştim ve 7 
teşrinisanide tahriren istifamı 
verdim. Ruzvelt, vazifede kal.. 
mamı arzu ettiğini bildirdi. Ya.. 
ziyet, şimdilik budur. Resnı1 
vazifelerin talımil ettiği ta'kyi. 
dattan azade olarak kon~<mıak. 
ta ve yazmakta serbest bulu. 
nursam Amerika Birl~ik dev. 
l.etlerine daha biiyük hizmetler 
edebileceğimi zannediyorum. 

Dün, Bullittin, bu beyanatın. 
dan evvel, pek tabii olarak 
Londraya dönmek istemediği 
sanılan Ke:nnedyinin yerine Bul_ 
littin Londrayn gönderileceği 
şayiası çıkmıştı. 

Bullitin beyanatı, Fransaya 
<H:iniip dönmiyeceği veyahut 
kendisine Londra. büyük elçiliği 
gibi oaşka bir va.zife verilip ve. 
rilmiyeceği meselesini meşkQk 
bırakmaktadır . .Manıafih iyi ha. 
ber alan mahfillerin zannına gö_ 
re, Bullitin Vişi'ye gönderilmesi 
muhtemel değildir. 

Taranto bombalandı 
(na.,ı.varı ı ncide) 

talyan Ussüne yapılan hücumun 
Lüyilk muvaffokıyeUe neticelendi
ğini bilclinnektedir. 

Gelen yeni hnberleredc şöyle 
denmektedir: 

Gece berraktı ve ay ışığı \•ar
dı. Tayyarelel'imlz, Taranto kör -
fczinden içeri doğnı ilerlerken, li
manda harp gemileri kolaylıkla gö
züküyordu. Bir dakika oldu ki ye
dI büyük yangın birden parladı ve 
blrlbirini takip eden müthiş jnfi
lfi.klar işitlldl. S n h i 1 d e peL 
rol depolarına ve tezgahlarda tor
plto muhribi iskelelerine tam isa
betler kaydedildi. Ililyük infilak 
kudretinde bir bomba salvosu tor
pido muh:rtplcrl anmd~ dokların 

durnrları boyunca patladı. 
İtalyan tebliği, muhtemel ola

rak iki düı;man tayyaresi düsürül
öü,, diyor. Biz, cc\•aben "~uhte
mel olarak hayır" diyoruz, çilnkü 
tayyarelerimizin hepsi üslerine 
dönm~tür. 

Liman \'e harp gemileri topları
nın §İddetli b:ıraj ateşine rağmen, 
hUcum:ı, sonuna kadnr devam e
dildi ve iç limanla esn.s dokl:ırm 
~ark kısmı, bUyUk infilak kudre
tinde bomb!llarla ve y:ıngın bom -
b:ıl:ırı ile şiddetli bomb:ı.rdıman:ı 
tabi tutuldu. 

lar patlamıştır. Çıkan yangın 
bombardıman tayyareleri 25 da
kika sonra ayrılırken hala de~ 
vam etmekte idi. 

Avlonya tayyare meydanını 
tayyarelerimiz pike uçarak 
bombalamışlar \"e fevkalade 
tahribat yapmışlardır. 

Avloııy.uun cenubu şarkisin -
de de bir büyUk vapur bom. 
bardıman edilmiştir. 

Ewelisi gece Draçta çıkan
.lan J'.'a~gınlar dün gece tayy:ı
relerımız oraya gittikleri vakit 
haliı. devam ediyordu. 
Rıhtımlar üzerinde ve deno. 

larda bir bomb:t salvosuııun 1
pat 

ladı~r göriilmüştür. 
Adriyatik üzerinde İtalyan 

Bari limanına taarruz eden u. 
~n me5:'1fc tayyareleri büyük 
hır tasfıyeh~nin binalarına 
tam isabetler kaydetmişlerdir. 

llk bomba salvosu hedefe L 
sabct eder etmez bü)'iik alevler 
fı~kırmıştır. Bütün bombalar 
hedeflerin bulunduğu mıntalta. 
ya tam isabetle düroniiştür. 

Çıkan büyük yangın, tayya
rc!cr üslerine dönüşte çok uzak 
mesafede bulunurken de, sürat. 
le tevessü etmekte idi. 

Tayyarelerimizin 7 sonte.şrin. 
d~. Avlonya ürerine yaptıkları 
hu~um~an dönerken taarruz 
ctt!klerı İtalyan deniz tayyare_ 
lerın~en birinin tahrip edilmiş 
oldugu tesbit edilmiştir. 

Bütün bu harekattan sonra 
ta~yarel.erimiz üslerine dön-
m~lerdır. 

İTAl,YAX TAYYAREI.:zrnt 
l:'L"X Al\" li:OYLEnt:r-a 

nmm.\ r,A nı 
Londrn, 15 (A. A.) _ Ha.Ik 

emniyet nezaretinin bildirdi,;; • 
1 

~.ne 
gore talyan tayyareleri dün Yu-
nan k?~l,.rini .?<>mbardı:man etmiş. 
tir. Bıua~ ölu ve ya.:ralr vardil'. 
1° İtalyan tayyaresi dil• .. ..:•1ın·· tli ,..u, u ~-

r. 

İbtlkAr Molotoı Mostsodr' 
.) ,(Baj tarafı 1 ncld&) dllill 

bazx tesirler yapması ta bil olcluguno.1 ~)· 1 
göre her feyden evvel 1.eu.tısıııa.tttnlt - - (Baş ı· 
- ama, her sahada - aZ&ml had de t~barüz ettirlt nl 
c;:ık:ırt.mak zarureUndeyiz. Hu t;Izlm bu ııyarct, AimanJn 
tçın tutubcak tuşlıca yoldur. Ntte.: ,yetle:r Bir~~ği ara.BJ!lJS.fı J1,fJ 
kim Cumhuriyet HUkUınett bunu göz.' ; dostatıe 1!1un~be~~ ~ 
önUnde tutmuş ve devlet !abrtkalan,.• yade derınleştırmıştir. ed n 
mu imal kapa.sitesinin ytıkseltılme.sı lki devleti alakadar ~ 
hareketine i:cçllmlştir. nlin. meseleleri, Führerl~ ~ 

Komlsyo!lun mesaı tarzı normaldir harıclyc nazırının şah~ 
,.e gıtthq;e, \aziycte ıntıbıık edilip misafir ile yaptıkl~ . g . ~ 
meselenin ıuhuna girlldıkçe daha d.s. lerde müzakere edilnı1.Ş '~ ~ 
mU.sın.lr olunabilecektir. 1' akat blr de tün mühim meselelerin b ~ 
bunun tatbikatı yanı , erilen l<arann tarafça telakkisinde ~ 
kontrolU meselesi vardır ki asıl mu_ anlaşmn. mUşahede ol~ 
hlm olan budur. •ıabıidlr kl 'ı'icaret Aynı mahfillerde bıl 
VekA.leUnce kontrol kadrosu ikmal o. ğine göre, Almanya, geÇell uııJ!t.~ 
ıunarnk faaliyete geçtl.gi zaman fht _ aktedilen ademitecavüz J!l f b~ 
k"-rla. gayıl tal>ti fiyat ;>Ukselmeslylc desi ile başlanan siyaseti? 'ol~ 
yaprlıın mUcadetenln asıl netlco.ılerı eı_ iki devlet için menfa.atlı 'Jl)4) 

de edllecektlr." ~·. ~,,. ve binnetice daha. ziyade 
1 ~J 

ıuıaıat tacırlerlmlzı.len Ahmet Nu. §af ettirilmesi IR.zmı g ıoıı ~ 
retuu Yaman da §unları söylemek. işbirliği için sağlam \'C de lrlt-' 
tedir. lr bir temel olarak görıtle 
"- KomL:;yonca kabul etlllmlş ve dir. tıet 

Be 1• .. .. el . So"l'fe . 
cdllruekto olan kı\rla.r ıu: ktlr değildir. r ın go~ erı, • •..ti~ 
Bunlar normalin birkaç, b3zan bc!J al. Birliğinin bu düşünüşe l;ı-
tı mislidir. Fevkaltı.de ahvalin ncz:ı_ ettiğini göstermiştir. ~ 
lteU, Jtha!At müşkWll.tmı, az ciro ya_ 
pıldlğını gôzönUnde tutsak dahi bur .. 
lar yıne fazlaslyle vcrllm~ krı.rlardır. 
Bununla li<tl!a etmiyerck !azlaya. .sat. 
mal< katmerli 1htlkAr yapmak de. 
mekUr. 

Bu 1htlktı.r barek~Uylc mücadele 
için Uc ~ey 14zımdır: 

ı - Şiddetli blr kontrol. {Şlmdlkl 
halde lt0miı1yon l:arar veriyor ama, 
kontrol yapılmayor.) 

2 - Halkın muhteklre karşı mUcı: .. 
deleaL (Halk ve esnat bUyUk bir uy_ 
B!lllıkla istenilen !lyat.ı kabul etmekte 
ve mal bulaınam:ık korkusuyla ağzını 
açamamaktadır. Eğer ~ıkAyctl tabak_ 
kuk edenlere normal :CfyaUar Uzerlr.. 
den almıık 1.stedlğl malın tedarik edi_ 
ıeceği taahhtit olunurea o zanııuı muh 
tekiri Jıorkmadan haber \'erenler ço_ 
ğalııcaktır.) 

3 - :M!.llt koruma kanunu ile lw. 
nulmu, olan ağır cezaların sUr'alle 
tatbiki. 

Bunlar yapıhlıbrı takdirde görüle_ 
cektir ki !hUkfLr h!ç de korkulacak 
bir heyt'll~ değildir." 

(Bn.ıstarofı 1 nclılc) 
gördüm. Bir dakika sonra Başve ... 
kil mikrofanun üstUne düştU. Ha
san Sabri Paşa, nutkun ynzılı oldu• 
[;ru kağıtları elleri arasında. sıkı
yordu. Kabine az:ısı ve krıı\ h:ıne
tla.nı kendisini knybetmlş olan Ba,'J· 
vekilin yardunma k~muıılıırdır. 

liaS:!n Sabri Paşa, içtima salo
nunun ynnında bir odaya götürUl
mllş ve kr:ılın açılış nutkunu, fi.yan 
meclisi reisi tamamhmıştır. 

Bilnhal'll, B::ı.~·:ekilin kalp sek • 
tesınden öldüSU bildirilmiştir. 

Ba.svekilin ölUmünii miiteakip, 
çok ncıklı sahneler olmuş ve kra
liçe I<'eridc, valdei kraliçe ve Ba
yan Hasan Sabri Paşa, lıınçkıra 
hmçkıra ağlamaya b:ışlamışlardır. 

Açış nutkunun krnaUni mUtca· 
kip, kral Faruk, baş'l:ekllin yanma 
gitmek üzere derhal içtima salo
nunu terketmiş, fakat geç knlmış· 
tır. 

IIıı.ımn Sabri Paşa, bugün .ilk de
fa ola'rak, bu s:ıhah kral Farukun 
\'ermiş olduğu :Mehmet Ali niııanı
nın bUyllk kordonunu taşıyordu. 

SİYASETIX DE\',\l\I J<:DECBGI 
l'Al\l~D.\. ntLDIRILECt:K 

I\nlıire, 11 (A.A.) - l~öytcr: 
Ea.svekilin cenaze merasimi ya

rın s:ıbah yap:ıılacaktır. 
D::ış\•ekilin nfatma rai;'lllen, pek 

muhtemel olarak kralın nutkunda 
hilrlirilen siy:ıseUn devamı teşek
kül tarzı bir kaç gUnc kadar bil
dirilecek bulunan yeni bir hüku
met tarafıdan temin edilecektir. 

11.\S.\N SAURt PAŞA~·ıN 
ImYAN.\'rI 

1.onclrn, 11 (A.A.) - Bugün 
öltlUğü haber verilen Mısır Başve
ltili Hasan Sabri para siyasi haya
t:ı 1D26 da mebus seçilm<'kle gir
miştir. l 931 de senato azası ol
muş, reis vekilliğine intihap edil
miştir. 1933 de maliye nnzırlığma 
getirilen Hnsan Sabri Paşa 10~1 
de )ı1ısır sefiri olarak Londraya 
gı:>lmiş, bir k:ıç sene sonra Mısıra 
dönmüştiir. Müteakiben tic:ırc.t ve 
miinakô.lat nazırı, 1927 de ba§ve
kil ve s:>nra da harbiye nazırı ol-
muştur. · 

Hasan Sabri paşa 27 haziran 
1940 clıı koalisyon kabinesini teş -
kil ve aynı 7.amandn lınrlciye na
:mlığı Yaı.i.fesinl de deruhte etmiş
tir. J{abinesi beş gün sonra mcc
lls önUne çıkmış \'e Hnsan Sabri 
Pa.şa Mmrrn. İngiltere ile olan dost 
lulc muamelesine ruıdlk olduğunu 
teyit eylemi<ıtir. Meclisin bUyük 
b!"r ekseriyeti kcncfü:ine itimat re
yi vennlgtir. 

Haaan Sabri Pa~a 65 yaşında 
Hl. 

• 

is Htere e 
bombal nan 

askeri bede ıer 
(Bıı.5 tnrnfı 1 ncldC~ 

Paul, Katodralr, Qınte~ 
Katedralı, Trafalgar nıe~d i ~ 
da'b.i S:ıint • Martin klises 
Isvcç kliscsi vardır. ~ 

Dört saray, bunlnrm nrns sf.l.ıi 
Buckingham ve Ke:n.singtotı 
rayları vardır. . iJlll' 

17 dünyaca ehemmiyetlı Jıııc.
Bunlarm arasında Lonarıı. ır;. 
si, British Mueseum, diğe~~ 
zeler, Lo'rdlar kamarası. ~ 
minstcr Hall, Holland l{oı.ıSC 
vardır. 

18 umumi bina, bunların._~ 
sında Bay:m Tussaud :ıntiıe-" 
vardır. aıı-
Sekiz gazete idarehanesi. 1' ~· 

ların arasında Amerikan ~ 
civtcd Preess, Daily ~ 1' 
Daily Herald ve Daily Sketcb 
\'ardır. ~· 

26 meydan ve büyük cad ~ 
Bunların arasında Beicete~ 
fKensington meydanları, 1'~~ 
Srtrect. Oxford Strect. fc(-_ 
Lane. Piccadillv. Regent St~ 
caddeleri ve Vinl.'bledon t 
korinan vardr. s.-

G biiyük mağaza. BuntııtJJ1 ~ 
rasmda Gamages. John ~ .""5 
Petcr Robinson ve &1frıd0·-
mağazaları vardır. öf.o 
3 büyük elçil!k. !Bilfıhara 1<~ " 
r1lan bir saatli bombanın diliJf 
ğü Amerikan büyük elÇ~ .. "9 
tahliye edilmiş o!an J~ 
büviik elçiliği ve lspanya. bil~ 
elciliği. ~ 
l) 

Leyli eccani 
ı ti anun 
kazanaaıar ~-

Bütün vilfıyetlerdcn orta.~~ 
tep \'e liselere almac:ılc P ·ce)t'• 
yatılı talebenin imtihan netı~..ejJ 
ri belli olmu.~, imtihana !{t~ 
talebelerden 337 si :ınu\-:-.,a.ıı 
olmuştur. Şehrimizden k~, 
45 talebenin isimleri ve verı 
leri mektepleri yazıyoruz: ı. 
_ \'ildan Hattatoğlu, S~sUııl 
ge~e~, Nebahet &zı:r, G )'c' 
Çclıkıl, Muammer irıd, ıı;)~ 
gan Batur, lsmet Güven. iye' 
Gürmen, Y a.~r Dinçer, l{a~ 
Fethiye Tokan, HayriY<: __ ,,;neJ• 
balkan (Kandilli kız Jı~ !81' 
Cahid? Akdere, Türkiin ... ~oi'• 
Nermın ltılıç, Melahat u:"" ~· 
ru, Fevziye Batur, Munlla.. ıtf1l 
kene, Nermin Turgud (İzınlr11c~ 
lisesine), Yezdan Oasi, Çll'fl1 
kız fü;~sine. . v l)JtCr' 

Ruhı, Semıh. Dogan ... ~t, 
Abdullah Yılmaz, Sa.bs.h ~~Ui'• 
Refik Çelik, Hasan xoars\~cfil> 
rü Bıçakçı, Hasan Bora, ·ıı , 
[I\a~kan (Niğde orta nıeh-teb1ıı~ 
NeJad Paker, Emin Heral. c;c. 
san Yoldaş. Talha ScııhutJ ... ~f 
dad Eynaltan, Ciha.cl, ~)'~' 
Scrtlbaş, Muhib Coşkuner. oı, 
H dun Özkarde.ş, Ali :aııs.r Ô• 
c:ıy, Enver Yassı, M~\,.el• 
zegün (Kastamonu lf~c) 
Seyfi Aruğ CEdirne li a,!, 
verilmişlerdir. ~~etr• 
rincikanunun ikisine kada.1" 
teplerinde ~ 

lngiliz topları lVl~~§ 
sahilledni dövdıı tJl'.";ıı 

Lond.m, 15 (A. A.) - ?J!ıtl~ 
menzilli lngfliz topları, diln ds;• 
sahlllc.rlni blr s::ıat nıUddeUe 
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~ ("#~ ~ l!:'ava~~l.ı_!c ba~isierl 

~ (J ' Straıosf er 

~ 
"" tftekktırler! Fakat, 
~ "-lttı karaya çrkıp ta 

ı. 'tı.._ ~up getirmektense J • 
~ ;:t1 tercih ederim. 

'ıı ~ "erdi: 

~ ~ lizin llatUntı.ze abna • 
~- Billlda aizin ,emı
....... ~ Z&rurl. 
\~ eöze kanltr: 

~l'aunuz ya, size ~ 
~ 

'-._ .._ dalıa ook mu gtıve. 
~1'uz '! SU de, her ne 
~ olsun blSyle bir t· 

'ıl? llınıyacağmm &öyle • 

, ~ kulaldarmm ucu-

'-...' kınnızı ke.lldi: 
,, l!en demfttim ki. •• 
\ ~lldahaıe etti: 
~ etJneyin, canım! • de
ı..._~ ~un.eter, rica ederim 

~-.. ua. .• Biru ca.buk. 

~ · 
'd-· . di ~ -111Jüz, • de , devam 
~ 1'kland kendiai de 

•~el rehin makamın. 

Yazan Cek Landon 
da kıymetli bir gahslyet l!ztm ol· 
duğunu ileri aürtlyordu. 

Dedi ki: 
- Hemen bu geeeden tezi yok, 

bizzat ben karaya çıkıp k&bile 

reisi Kina • Kinayı yakahyacağmı. 
Merak buyurmaymız: Tahitlll 

gemicllerbn bu işi ferah ferah 
ba§:ıracaklarclır. Yaıılıırmda bir 
tek beyaz bulun::.cak ki o da be. 
nim! 

Size gelince Munster, ikinci bir 
aandalm içinde ve sahilde lhtiya· 
ten beklersinlıı. DönUete olur a 
yardmımıza muhtaç oluruz. İkin • 
el kaptanımız Emili gemisinde 
kalsm. Saat birde hareket ~e • 
ceğlz, 

Karar verdiğimiz gibi hare.ket 
ettik. 

Ben, Fovlerle beraber, M.lldala, 
aah!lden takriben elli kulaç me • 
safede bekledim. Mis Le.klandla 
Tahitili gemiciler de sahile ya. 

ııa§War. 

Punga·Pungr.da herkes uyuyor 
zencilerden hiçbiri yapılacak baa -
kından ze-rre kadar şllphelenmi • 
yordu. 

Aman Yarabbi! Sandalm için • 
de hiç de neşeli değildim. Bunu 
iliz de kolayca tahmin edersiniz 
ya ..• 

Sahildeki ağaçlar, korkunç bi • 
rer heyuIA gibi, alya.h gölgelerini 
kumlara ve ısulara uzatıyorlardı. 

Ateşten daha tiddetll blr intl· 
zar içinde ne olup ne biteceğini 

beklerken g5\tyUzünde kaynaşan 

aaytSIZ yıldızlan l!eyrediyordurn. 
Dalgalar kayalara çarptıkça taUı 

BeSler çıkarıyordu. 

Sonra bir klSpek havladı. 

Kalbbn hızlı hızlı çarpmala b11ı1-
lamI§tI... Mis Laklandla yanında· 
ki Tahitill gemJcilerln meydana 

çıktıklarına hiç şUphe etmiyordum. 
!bJJa Jaayvan amma d& hvbjOrdu 
ha! .. Fakat blras eon.ra k6peğln 
ıesi kesildi ve <'rlalığt e111dllinden 
daha müthiş bir aükOt kaplıı.dı. 

Evet bu detin ve korkunç bir 
' 

ıe.aizlikti. 

lbn.cllığm uıodcm harptcld c.. 
hemnıiyetll me\·ldl bizl Juı\·acılık 

hakkında ~ teknik yazılar ham
lamağa se\•ketU. "Ila\'ıırlık bahis. 
lerl,. adı altında vereceğimiz yazr 
lar her smd oknyucalaronmn an. 
hyaeağı şekilde yazılma, ''e her
kcsl all'.tUutar edecek me,'ZUlan 
lhfh·a etmektOOlr. Bugtin bo yazı 
sllslleslnln ilkini okuyoculaı'm1Da 
takdim ediyoruz. 

Sfrato.<t/er nedir t 
Meşhur alim Piccard'm h&. 

vacıhk sahasındaki ilmt ar8.Jitır· 
malan ve uç~ tecrUbeleri stra. 
tosfer kelimesinin sık e\k gaze
teler siltunlarma geçmesine ve. 
sile teşkil etmiştir. 

Bu kelime çok sene evvel bir 
Fransız metereoloğ'u olan Teis
serenc dö Bert tarafmda.n orta. 
ya atılmıştır. Ve blzim arz da
irelerimiu göre on iki bin met. 
re irtifadan sonraki boşluğu 
kasdetmo1::tcdir. Bu mmtakada
ki silhunet hiç bir zaman 15 de. 
receden fazla bir tahavvtıl gös
termemektedir. Yapılan mütead 
dit tecrU'belere göre 12 bin m. 
ile 15 bin metre arasındaki 
sühunet sıfınn altında 55 ile 70 
derece arasındadır. Stratosfer 
ılstilnde, yani 20 bin metre irti· 
fadan eonn. bazı meşhur jeofi
zlklerin fikirlerine göre hararet 
düşmez billkis yavq yavq 
artarak yUz kilometre yüksek· 
likte inanılmıya.cak bir raddeye, 
bir kaç yta derece sıcaklığa va· 
rır. 

Be~er u~lveti flzerindekı te· 
airlcri Stratosfer 'de çok dllşilk 
sllhunetten mada hafif ve yu
muşak bir hava, yani bizim t.e
r.effiis ettiğimiz hava~'& nisbetle 
tazyık ve kesaf cti az olan bir 
ha.va mevcuttur Bunun da m~ 
nası ıudur ki biz o:rada. her nefee 
alı,ımızda clğerlerlmi7.e olaJljen. 
azot ve Anldrid karbonat mole 
kiıllerile havanın etrkiblnde 
bulunan dijv gaz Molekülle. 
rinden daha az bir miktar idhal 
eınu. olacağız. Ve bu fark ol· 
dukça ehemmiyetlidir. Deniz se. 
v!yesile bir olan yerlerde, her 
nefes alışnruzda içimize çektiği
miz obfjenln mlldıan. cıa bin 
metre irtifada teneffüe edeceği. 
miz oksijenden 4 misli fazladır. 
Ve bW\UD için de bir insan lSyle 
bir irtifada normal olarak yqa
yama.z. 

Bu, ilk olarak 1875 nlea.nm
( Dmımı t'm') da Ti988.11dier, Sivel ve Kroçe • 

Spinellf a.dmda. Uç kişinin bir 
-----------mll!balon içinde 8600 metre Jrtifaa 

D yUkseldiklerinde havanın ııey. 
\... ,.l\'İft bulmaCaSI ~ Solcllın atar ı rekleşmeelnden dolayı Sivel ile 
'~'~ ..... _ __ .... u.· l, - Bir ne\·l babıır, 2...: Hallçte K.roçe • SpinelU'nin fec! ölü-' , -...ınaeam.......... miyle tecrübe edilmişti. 
'"'1.~raınan, 2 - Davul, De· bir lakele, emir al&'uı, 3 -tııtırahat, Dört bin metreye kadar otan 
•,~Ray, 4 _Lira, .Aca· Tfbet ruhanJal, • - Kuvvetu karar, ard 
L ~ az bulunur, 5 - Evveldtn verilen pa· uçuşl a en ha888.8 uzuvlan-
~ !' Bekız. 6 - KeJ, Sık, sı, mız bile hiç bir lnza göstermez. 
"'\ L..~' 8 -Arıza, Taam 9 - ra, blr nevi ağaç, 6 - Renk, mutfak. !er. Beş bin metreye vanlınca 
' ...._ ıo - Ameliyat, 4 c§yası, 7 - Blr vilayetimiz, emlr aııa "hava ihtlyaC1" ba§ gösterir. Ve 
~ aı, s - Bir yıldız Jamı, aorıu, 9 - lnt3an 'sık sık ve derin derin 

ı 4 !> ~ 7 8 9 to Blr vııayetlmlz, vabfi hayvan, 10 - def es almağa. başlar. lrade ve 
Demieyolu, kanııklık (faril!>. kafa faaliyeti zayıflar ve insa-

nın vücudu uzun etlren sıcak 
Yukardan aeatıya: bir banyodan çıkm11 gibi bUyUk 

1 _ öten blr kq, 2 _ Kıiru 80fuk Y?,~lrluk ve bitkinlik emareleri 
gosı.t>.r . 

tren, s - Papaz. bafırlı, 4 -Kısırlık, !rt"f rtt k ... _. il · 
. ı a e ı ~a UZ\'lJ ... ~ ıerın. fikır, 5 - Emir ai&'uı, kuru (arap· d ki ıı.-zaı da artar 

e au ar ve nor-
ça), 6 -Bağlamaya yarar, hitam bu·ımar bir mukavemet an.edebilen 
lut. 7 - Bir nevi taUı, 8 - Nulr, lu· vücutlar için yedi bin metre 
ım yağar, 9 - Erkek adı, teııa deJH, irtifaa varılrncaya kular milş. 
ıo - Şarkta bir kuabıımız. külA.tla olsa bile teneffüs imkAnı 

~--------··---.... ~~~~~~~mevcut olabilir. Faka.t yedi bin 

'fRAGIMI NASIL: 
KURTARDIM 

)r .Milli Roman 
~.af); Jskender F. Ser tellf 

~ . 55. 
~ ~~ bir ümitsizli~ ic!n makamlara bildirmişti. Fakat, sen 
\ ~' li.bıydi. Melunet ,aVtı· umumi kaı arg~ha gidip vaziyet an· 
~ de emin değildi: latrnak istiyorsan, yolunu ke:;mem. 
ti~~de et de, bQyQk Hatta oraya gidiyormuş gibi dav

a..._~Yun. Buradaki vaıi· ranarak, köyüne gitmeni dahi hoı 
--qta\ty- aörurum" •• , Hurcı.itl ~ 'uu. Belki bize bir • ır 

,·~~li=~:1e:. Ve butadı 
\.' '.,.qlllZ<len haberdar o· 
\~ iôre tedbir alırlar. 
'~"U~ İtiraz etmedi: 
~ bey, burada bfr top 
\lncı~uzu icao eden 

Mehmet çavuı artık kendisinden 
bqkac-ına itimat edemiyordu. 

Nihayet o ıün Hur§id de yo!a 
çıktı, fakat kayalıia iner inmez, 
Mehmedin ayranı birden kabar 
.mıstı.. Tabancasını cekerek: _ 

- Al hain, dedi, sana bu yara· 
şır! 

Ve Hurşidi arkasından yaraladı. 
Hurşit yolun üstünden kayalık· 

lara doğru yuvarlandı. 
Hüseyin, Mehmet çavuşu o gü· 

ne kadar bu derece hiddetli görme 
mişti. 

- Ne yaptın be a~am? diye ba· 
ğırdı • Böyle yavuz bir arkadaşa 
kıyılır mı? 

~1ehmet başını salhyarak ım· 
dü: 

- Bcr. ona kıvma~:ı.ydım. o oi· 
ze kıyacaktı. Darııarlarında ta~ıdr 
it kan, halis Türk kanı de~imi• 
ter~in. 

Hüseyin safiyane bir tavırla 10r· 

du: 
- Ne dedin Mehmt"t çaYU~? Bi· 

ze kryacak mıydı? 
- Öyle ya. Yeryüzünde bura· 

dan daha emin bir yer bulamaı· 

ken, ümidini kesmenin sebebi ne 
dir? 

I 
metreden sonra oksijen kullan
madan uçmak imkfuu yoktur. 

On ikj bin ve on dört bin met. 
re irtifada ise bir nevi oksijen 
ve amidrid karbonik terkibini 
tel"clfils etmek ihtiyacı baş gös
terir. Fa.kat şunu da. kavdede. 
lim ki bu vasıtalar, u;,nyete 
normal olarak çalışma imkRıımı 
vermezler. On bin metreyi geç
tikten sonra, bütUn sun'i tr .ef. 
!üslere rağmen kalb hr~ı •·e 
gayrimuntazam olarak çarpnıa
ğa başlar ve vücudu soğuk bir 
ter kaplar, damarlarda karınca. 
laşmalar hissedilir, mafsaJJar 
acımağa, bat dönmeğe ve einir
ler rztırap vermeğe başlar. 

Muhakeme ve irade kud. 
reti o kadar zayıflar ki bir 
kol kaldırmak veya bir 
manivelayı çevirmek büyük ve 
31orucu bir hareket haline fnkr. 
lap eder. Bunun sebebi de ciğer. 
ler, karb, mide, damarlar ve di. 
ğer u.zuvlann çok yıpratıcı bir 
faaliyet göstermek mecburiye. 
tinde oluşlandır. On dört bin 
metreden sonra oksijen ve anid. 
rid karbonik terkibinin istimali 
kafi gelmez. O beş bin metrede 
i!e amu<lfıkart içindeki mayiin 
tazyıkı normalm dört yüz defa 
krfi gelmez. On beş bin metrede 
rede kan kaynamağa wlar. ve 
vlicuddaki mayiler kaynama de. 
reoesine varmadan evvel tebah
hur etmeğe ve bilhassa ciğerler 
vasıta.sile dışarı çıkmağa baılar. 
lar. 

Bunun neticesinde vtıcnt-i be. 
rşer ~ok tınvilk talıavvlllata :na. 
ruz ka.Jab!lir. 

MeaGZd atı iki bfn metre 'l/ftk. 
~cl;;iMe MNrUJl wclette bir tn· 
Ban t1almz varım acuıt 1«ıl3a 
tam t1edi kıla k41ibcder. 

Yµksek ırtifada bulunan bir 
adamın !izyolojiaf bugün çok en. 
teretıa.n, yeni ve genif bir tetkik 
sahası olmtı§ ve bu vadide bir 
çok btlyllk Amiller uzun ve mun
taza.m ilrut lu·a.ştrrmalara dalm.JI 
bulunmaktadırlar. 

Yaksek irtifaı. 11.CUflarda 
~u f<Qruma ~tal.an. 

yüksek irtifalarda maruz bulun
duğu yıpratıcı vaziyet dolayısile 
böyle ağır bir elbisenin harekL 
tı tama men sekteye uğratacağı 
ve lii&umlu hareketlerin ya.pıl
masma engel olacağı ve görüş 
kabiliyetinJ azaltacağı anlatılm. 
ca. muhkem surette kapalı oda
lara mUraca.at edilmiştir. Ancak 
böyle odacıklar içinde yapılan 
Strasfcrik uçnelıı.rm tam bir ne. 
t!ce ''ermeleri imkam hasıl ol
maktadır. Stra.tosf er uçuşlarmm 
yapılacağı müstakbel tayyare 
(atratoplan) larm gövdesi her 
tarafı muhkem bir surette kap&. 
lı, OstUvant 19Jdlde bir kamara 
olacak ve ön tarafındaki kaim 
kristal camlar her hava tazyi
kine mukavemet edecek !yarda 
bulunacaklardır. Tayyarenin bü. 
tün cihazlan buradan idare edi
~lrtfrı Dllamrm eofuk bava. 
m tazyık edilecek, rsrtılacak ve 
kapalı kamaranın içinde devran 
edecek ve aynı zamanda otoma
tik surette çalışacak bir cihaz 
tenefüs edilen havayı dı&an çı. 
karacaktrr, · 

Bu suretle Stratoplan yUbel-

dikçe yalnız kompre sorlar de
ğil aynı ?.amanda dahilt tazyıkı 
ayarlayacak cihazlar da hareke
te gece;ek ve yolcular ve tayya. 
recileri.n 3500 - 4000 metre yük. 
seklikte kaI'§ılMacaklarmdan 
fazla bir hava. tazyıkine maruz 
kalmıımış olacaklardır. 
Dışarıdaki hava taeyıkile içe. 

Tideki ha\•a tazyıki farkı çok 
f&la olursa bunu idameGe çeki
le"ek zorluk artacağından 4000 
metre yi.ikseklikteki ha va tazyı. 
ki esas tutulaca.kur. 

Bu kısa izahat Stratosfer u
uç~Iar~da fen adamlarının 
kıı.rşılıwtrkla.rı çok §ilmullü tek. 
nik zorlukların sathi bir ifades; 
sa~,lmak icabeder. Yüksek irt.i
f alnrcla. ant sühunet tahavvlille. 
ri karşısında madeni uzviyetle
rin maruz bulunduktan fiddeUi 
taJcabbus hAdiselerlni, makı.oo 
lnzalarmı, hava kaçırma halle. 
rinde emniyet tertibatmm mun. 
tazam çalışmasını ve bir çolr 
teferruatı nazarı itibara almak 
icabettiğinf de göz önünde bu.o 
lundurma.k icabeder. 

İktlbM t'l('foD: Meedl Enön 

Yukarıda~_... m 
d6i-t bfıı metre Jrtifaa lrad&J', 
vücutlan mukavim ve buna all!J. 
tinlnuş olan insanlar oksijen 
ve anidrid • karbonilt terkibi te
neffüs ederek uçmağa muktedir. 
ler. Biri yalnız oksijen ve diğe
ri bu t.erkibi i.htiva eden iki 
~elik şişe tayyarecinin yüzUne 
taktığı bir mukeye merout bu. 
lunmaJrtadır. 

14 bin metreden 80nra. dalg1~ 
elbisesi vey--..hut her tarafı muh
kem oln.rak kapatılmış olan hu. 
eust küçük oclar.m kullanılması 
icabcdcr. Birincisi dalgıç elbise
sine benzer ve üz.eri ınadent bir 
ka.ek tqıyan bir nevt lbtilrten 
olup bunun §~mesir..e mani ol. 
mak için de ikinci bir kaim u.,. 
baka mevcuttur. Bu elbi!enin 
altm'!4, S~~er'deki bUyUk 
8?fugun . tesı~ını hafifletmek 1. 
çın, tayyarecı elektrikle nııtılan 
bir elbiseyi labis bulunur Made 
ni Kask'~ ~ekA.nlan, · buğu. 
lanmanm onune geçmek için ay
nı elektrik tertibe.tile ısrtıln-. 

Ev kadınına tavsiye 
, H ali.a keten naad su içerisinde gomme arabik e· 

anlaıdır ritnıeli, içerisine bir iki parça 
Yatak çarvafı veya çamqyr. şeker ilav_e etmeli. 

hk için hııce keten satın alınır- Gayet ıyi yapl§tıran bir tut. 
ken bunun halla keten olup ol- kt.1 olur. 
madığmı, içinde pamuk tire ka. 
rışık bulunup bulunmadığını 
anlamak güç bir iı değildir. SfJ 
gram saf eterle 160 gram 95' 
derecelik ispirtoyu kan§tırmalı. 
ve bu il&çtan kesilen bir parça 
kumaş nUmunesi ilzerine akıta
rak U7.erini örtmeli. Eğer keten
de pamuk tire ''ana. ili.cm te. 
sirile eriyecektir. Kat>alı 'lcmno:ra!ar: 

Dalgıç elbisesi şeklindeld • • 
t~chiza.tın yalnız tetkik ve tec. Basıl bır tutkal 
nıbe saJı~mda kullanıldığmı Evde öteberi yapıştırmak için 
kaydetmek ıcabeder. Uzviyetin 1 yapılması basit bir tutkal: Ilık 

- Belki evini, çocuklarını ö.ıle· 
miştir. 

- Bizim de evimiz var .. Bilim 
de ailemiı var ama, özledik diyf', 
hiçbir gün işimizin ba~mdan ayn· 
bp kaçmak aklımıza gelmedi. 

- Şimdi ne yapacağız. Me'ınlf"t 
çavuş? Dağ başında ikimiz ka'dık. 
Mu(at dönmezse, uykuyu nöhelle 
uyunıağa mecbur olacağız. 

- Neden böyle düşünil}·orsur.? 
Bir baskına uğrarız diye mi kor· 
kuyorsun? 

- E:.lr.ıette. AJda gelen, b."l~a ce· 
lir derler. Böyle bir ıssız tepede her 
türlü felaket ba~L'Tlu.a Ke!ebiliı. 

- Murattan hAll bir endieen nr 
mı? 

- Kati olarak bir 1'1 IOy1iye· 
mem, Mehmet çavu~! O, bu civar 
daki yolları QOk iyi bilirdi. Eler 
dü!P11anla elele verdiyse, halimiz 
haraptır. Eler blmn kırarıtJıa 
gittiyse, yakında biıi ararlar, v~ 
-,eıtp bulurlar. 

- Ben, kim nedene desin, Mu· 
radın bize ihanet edeceğini .z:ı."lner 
miyorwn. Murat. bugün dcl?il•e 
rann, herha!de buraya dönecek \'e 
bizi bu felaketten. bu yolsul!~tan 
kurtaracaktır. 

MEH.\IET ÇAVUŞU. SON 

GUNLERI 

Aradan günler ıeçiyordu .. Ne 
Murattan bir haber vardı, ne de 
Yavuz beyden. 
M~t çavuşun bir tek arkada 

fi kalzıuştı: Hüseyın. 

Mehmet. bu aar ve temiz Ana· 
dolu ~iu>·la bql>qa verip dert· 
ltfiyordtL 

Yiyecek, içeoek. hiçbır frY kal· 
mamq, kq yakla§rnağa, ıec.eler se· 
rin1em9 t.flamıftı. 

Mehmet (aVUf kendi kendine 
16ylıeniyordu: 

- Kaç gündenberi ne dtŞnan 
tayyaresi uçuyor.. Ne de düşman 

ipekli çamaımn 
aararmamaaı için 

kolay u•ul 
Beyaz ipekli ç:ı.maşır, elbise 

ve erkek gömleklerinin yıkanın. 
ca. sararmaması için aon çalkL 
lama suyuna (leğenin boyuna 
göre) beş, yahut on damla oksi
jenli su karıştırmalı. Bet daki
ka bu su içerisinde bıraktıktan 
sonra sıkmalı, bir havlu içine 
sarmalı, suyunu çektikten IODJ'a 
ütıilemelidir. 

süvarileri göründü. Acaba harp ol· 
du bitti de bizim haberimiz mı 
}ok? Fakat b· nu n:u::ıl anlamalı? 

Oyle ya.. Bunu anlamak çok 
ıüç bir işti. 

Giden gelmiyordtL 
Melm~ t çavuş bır aralık Hüsey

ni etrartakı ko; lcre gondermek is· 
tedi. Fakat, bu fikrinden derhal 
vazieçti. 

- Gidenler geri dönmüyor. Hü· 
seyin de gıderse \e geri dönmez· 
te, ben bu tepede aklımı oyr.atı · 
rım. 

Mu .met, belh}di ki, Sarı bofaıa 
h!lkim olan bu tepede son gürJerini 
y.aşıyordu. 

Hüseyin, Mehmedi ve tepeyi 
terkeclip kaçsa bile. Mehmet. Ya· 
vuı beyin ona emanet ettiii toptı 
bırakıp bir yere ıidemudi. 

Topun yanı bqındaki cephane 
Aandıklarında yirmi yedi tane ıoı
le vardı. 

• 
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Futbol merakı bugü bile eksilmemiş olan 
N~DöM «K ~U~ccö» 

924. P:ı.ris olimpiyadı. Muhtelif 
mllletlerin seçme futbol takımları, 
dünya birinciliği ic:;in üç l'ltadda 
durmadan çarpışmaktadır. 

Malüm ya, bizim takıma kura
da Çekoslovakya çıkıyor. Bu takr 
aım da salahiyet sahibi beynelmi
lel futbol mUtehassıslarmm tahmi
nine göre olimpiyat şampiyonu ol
ması pek mümkün. 

Türk milli takımı oyuncuları, 
(Kolomb) dk barnkalarm birinde 
topl&nml!', kuranın neticesini ö~ -
ren.dikten sonra hararetli hararet
li konu5uyorlar. Münakaşa ediyor
lar. Her kafadan bir ses: 
"- Korkmayın çocukla.r, bir de 

bakarsınız. kazanırız. Biz adama
kıllı çalıştık \'e hazırlandık.,, 
''- Öyle ya biz hazırlandık da, 

adamlar armut devşirdi. Atma be· 
yiın atma, bu~sı Taksim stadyo
mu değil. On taneden aı:ıağı yer -
M;k. yine ııükredelım.,, 
"- Bence tam bir müdafaa o

\"UnU tatbik etmeli)iz.,. 
''- Takmuınnı paniğe uğrama· 

sm da ne olursa olsun . ., 
"- LA.ldn, hani bizde de ama 

§8.JUI varmış ha, ya kurayı c;eken 
mübarek ele ne buynılur?., 

*** 
Msc. gilnü. St.D.dvomun tribünle· 

ri tıklım tıklım d~lmuş, TUrklerin 
oyununu merak edip görmf'ğe ge
len her milletten binlerce kişi.. 

İşte Çek milll takımı, Türk mil
li takım oyunculan sa.haya c;ıkma· 
ğa başladılar. Tnmam. MilU mam
la.r çalmdı. Oyuncular toplu bir 
halde reaimlerini çıkartıyOrlar. 

Aman Allahm! Zayfert, Ştapel, 
Çapek, Kolonati .. Hepsi oynuyor
lar. Allah bizim takıma imdad ey. 
tiye. 

OYuncian evvel Beklrln bir ild 
bomba gibi patlattığı gösteri§ §titil 
biraz olııun moralimlı:i ok3Mr. 
~ bqladı. Ne aksl, bWm ka· 

leYi9 doğru ırkı bir rür.glr e.smek
te. Çekler gibl en kuvvetli bir ta· 
kmıa düşt:Uğümils clvermiyormuş 
gibi, bir da sama,1 lfetle de mi mil 
cadele ed~eğiz! Bu ne talihsiz -
lik? 

Ankarada yapılan U:rk - Ru~ mHli telumlan mA(mdan 80llra. kaleci 
Ha.mit \e Nedim bir arada ••• 

larsmız? Sen dursaydm on beş gol 
yerdin! ... ,, 

*** 
Şimal turnemizde, pek parlak o

yunlar oynadığı için tercihan ek· 
ser defa Ha.mit kalP . .ye konulurdu. 

Hamidin anlattığına nazaran ne 
hikmetse bu esnalarda, Nedimin 
ııağ eli daima sargıyla sarılı bulu· 
nurmuş. Bunun sebebi de şuymuş. 
Nedim temas:ı geldiği ecnebi ga
zetecilere, mihmandarlara, maçtan 
evvel konuştuğu ecnebi takınır o
yuncularına gösterip: 

·•- Ben asıl milli taknn kaleci
ııi:>im. Lakin elim ııakat, yamı be" 
nim ihtiyatım oynıyacak!,, diye i
zahat \'erirmiş. 

Hamit, artık hiç unutmam he -
pimizin içinde dayanamamış bir 
gün Nedime haykırmı§tı. ' 
"- All~kma, üııta~ eu eUnl 

röntgene bir göster de içinde ne 
dert var anhyalnn. İçim parça.la -
ıuyor vallahi.,, 

Demişti .. 
*** 

Futbolli urun müddet ovna.· 
~tır. Bizden evvelki d.wfr • 
lerden !başlamış, bizimle devam 
ettirm~ ve bizlerle bıralunıştır. 
Beynelmilel oyuncularnnızdandır 
BJ.rçok seyahatlerimize iftlrak et ~ 
:ıniştir. Her futbolcil, her tanıyan 
onu sever, i:>i kalpli, iyiliği se -
ven, kibirsiz, şakayı kaldıran blr 
ark(ldaştır. 

Sipahi Ocağı ile sabah, öğle ve akşart1 
Sonbahar· e.. yem..... ....... ...d ••• def• m .......... dişi~ '"' 

fırçaJaymız ~ 

c~C:..~~!!~.a~!!! ~ EKRf~ 
başlanıyor _ ·-- ~ 

Sipahi Ocağınm kaç zamandan· 
beri beklenen konkurlart bu ayın 
17 ve 24 üncü pazar günleri sa.at 
14 ten itibaren O<'.ağm Harbiyede
ki sahasında yapılacaktır. 

Şehrimizrleki subay ve sivil 
bütün binicilerin iştirak edecekleri 
bu milımbakalıı:rda her ' gün için 

onkur mevcuttur. Aynca Avrupa 
da yüksek muvaffakıyetler göster
aıiş olan ekibimiz de müsabaka!&· 
n. girecekti:r. 

Geçen ay son tecrübe konkur
larmı .iyi bir şekilde yap'Ul Sipahi 
Ocağı talebelerinin alacakları ne· 
ticeler merakla beklenmektedir. 

Programda dreeaj (hayvan tcı
blyesi) mül!abakalarnıa da yer ay
rılmıştır. 

Bu konlrurlardaki müşterek ba
hiç çok alika uyandıracaktır. 

Şimdiye kadar her ay munta
zam yapılmış olan ocak talebeleri· 
ne ına.hsus müsabakalarda Zafer 
Doğan Bonbakay, Murat, Efekn:; 
ve Filiz ismindekJ atlar birinci gtl
ınişlerdir. 

Bu ıson konkurla.rda en genç a.t 
(Bonbalmy) çok ümitli göriinmek
tedir. 

Süvari binicilik okulunun yeni 
atlan .ise seyirciler için büyük bir 
sürpriz teşkil edecektir. 

15.11.940 Cuma 
8.03 MUzik 
8.115 Ajana 
8.80 MUzlJc 
9.00 Ev kadını 

12.33 MU%1.k 
12.150 Ajana 
18.05 MUzlk 
H .00 Mllzlk 
18.03 MUziJc 
18.30 MU%1.k 

19.SO Ajanı 
19.45 MüzlJc 
20.115 Radyo ga. 
20.415 Temsil 
21.SO KODU§ma 
21.415 MUzlk 
22.80 Ajatıs 
22.45 Müzik 
23.00 MUzlk 

16. 1 1.940 Cumartesi 
8.03 Mllzlk 
8.15 Ajans 
8.30 MUzlJc 

9.00 Ev kadını 
13.33 MüzlJc 
18.W Ajanı 
u.oıı MUzlk 
H.20 Müzik 
111.00 At y:ırışlan 
115.30 Müzik 
18.03 Müzik 
18.40 MUztk 

19.00 Konuııma 
19.115 .MUztk 
19,30 Ajana 
19.45 .Müzik 
20.115 Radyo ;;a. 
20.45 MUztk 
21.115 Konuşma 
21.30 Mtuik 
22.30 Ajans 
22 . .50 rconu,ma 
22.ııo Müzik 

Şehir Tiyatrosu 

~ra:-~~ SANTA r ,,ıos• 
fü!Herkes, bilha!lsa çocuklar tarafından alıtı 
iplgayet kolay ve müessir bir müstahzardır· 
:.ı, 

lllı . BARSAK .... 
mi SOLUCANLARI &<" 
19 karııı gayet te&lrlldlr. Barsak BGlucanlarmm büyilkle.rdtı ,.~ llJ inde ııebeb olacağt tehlikeler ıözönUne almıırak IOlucJIJl 

:!i larmda bunu kullanmalan faydalıdır. ııt'r 

1 ;;:ı Hekimlerimize Ye balkıml'l'.a tavsiye edilen bu mllstahınr 
:m ecı.antde bnlunur. Kutum 25 kunl!Jtur. ···f} .... .. ...•.. 
····~::· .. !2-·"·:ı:-::r:: .... ır::::c:···: - ···········: ~~:u·:. :::: fim:=:::ıni:::::ir:ffi!SiS:ll:.~::r::i:::E::::::t: •. :: :::::::::::: ~ ... 

#-çoK MOaiM-~ ı r'•--ıllill:lili;:a11i113~ 
ı.;ocuıı tiellJ.Ol

1 1 
Erkek ve kadın !arkı yok 

ADEM! İKTİDAR, 
BEL GEVŞBKLIÖİ 

ve zafiyeti umumiyeye karaı 
Hormona fabrikasının 

GLANDOKRATiN 
Babları çaredir 

Her ecza.hanede kutusu 

200 kuruştur. 

Ahmet AkkoYli~o ~ 
ıs! ı lak.atm, l'allmhane t'B .s1' 

uıı • Pazardan maada tıerg 4cııf~ 
tel'! ııonra reıetoı:ı _, ' 

-,.-,.-==-=---.---.---.-.. -.:..---.--~ 
f -~:~~e~i~'rd' 
H Dr. Mt•ra.t R. 1~ 
İiBeyoğlu • Pannstd<~~ı. 41 _,,.ı 
ı:ıokalıı No: 2. fc · ııı r 
•• tUf !l Muayene ve her 11111"' 

u~ıiv•tı ftkal'f';;dÇ11'1 ... __ ı;;;:::-:=~!!!!!m--. a::ı:m=-.:::::::=:· ~ 
R~et('I ile satdll'. I 1 

1 Emniyet Sandığı ilfır~ 
-~ -- Emlak almak ve satmak istiyenfer~çı 

1stanbulun her semtinde her çeılt emlAk almnk ve sat:ın::ı.1' 
aalonumuz en iyi vasıta haline gelml§Ur. 

ÜCRET : Blr llrada.11 ~olmamak üzere Uç ay içln bin 1 1~0 
buçuk kuruştur. (l ' t 

Satışlardan ayrıca komisyon~~ 

stanbul Levazım Amirliğmden verıle0 

harıci askerı kıtaatı ııanıarı ___ .__,. ____ ,.,... __ ır=.:u.num:-=---;J,1 

Hepsine tahmin edllr n tlyab 180.000 lira olan 2-lOO ton lltl Je J. 
!ıkla satın alınacaktır. İhalesi 2ıi/ll/940 pazartesi gUnU snot 11 ı.ıııtı 
dıı Lv. Amlrllğl satın alma. komisyonunda yapılacaktır. Kat'l tcıı:: 1ıı ' 
llradır. Şartnamesi 10 liraya komisyondan aımır. Tnllplerln ti: 

Haydi! •• İşte atln3mağa h&.lllı • 
yoruz:. Ça.pek uzaktan kalemizin 
kö§esine ilk tehlikeli ve eıkı şütli
nü gönderdi bile. Aman, topun gi
dişi fena. Giercek galiba. Hayır. 
kalecimiP.: mtikemmel bir sıçrama 
ile golü lrurtanp topu kornere 11a
vurdu. 

" - Yqa Nedim! ..•• 

Se~·ahatlerimizde hepimizi peşi
ne takarak en enteresan verleri 1 
bize gösterir ve gezdirirdi!.· Sonra l!lllW• 
d~ ."aman kendinizi sakın üşütme· 
Yltı;z çocuklar,, diye, tertibat alır. 
~oğuk almak korkusuyla hastalı • 

Tepeb&§J Dram kısmında· 
Akşam 20,80 da: AYAK 

TAKDll ARASINDA 

komisyona gelmeleri. (1418 - 1057') 

Yerden sağ zaviyeden t.1'lfes bir 
,ut daha, bunu da. lA.stik top gibi 
bir c;eviklikle !ırlryarak, pyanr 
hayret derecede ille.betli bir plon· 
~onla taleclmlz yine kurtardı. 

,"- Varol Nedim!.,, 
.Arkaamrla biraz llOnra, kaleci -

m.ız: Çeklerin eağ içinin kaleye 
doğru sert bir driplingle dört adım 
IOkulan bir hücumunu, ayaklarma 
yatarak kuiyor ve muhakkak bir 
rom daha kurtarmş oluyor. 
' '- Dayan Nedim!..,, 
Bir buçulı: eaatlik mac; e.snasm -

da, bizim kale uzaktan, yakmdan 
• sağdan eoidan, havllda.n, yerden, 

mitralyfü: ateşi gibi §llte manıt 

kalıyor. Ukbı dilnya.nnı en ya
man futbolcularmm attıklan bu 
~ütlerin birçoğueu kıymetli kale -
cimiz; Nedim tam bir eoğukkıınlı
lılda, mu-..atfak bir oyun göstere
rek gol olmaktan kurtam or ve 
:hakir olarak da • Çekler de dahil · 
herkPs t.u&fınd11.n takdir e<liHJ' 
ıliı: laıuyo1'. 

*~* 
P'utbolde - g~e2\de Hamidin 

portrMi yar.m:nda da söylediğim 
ribl ~ birlm <' devirde iki meşhıır 
la.lecimiz; v&rdı. ~edim \'e Hamit. 
BU İki oyuncu ra.kip oldulı:la.n hgJ· 
dt kardet ::lbl eaııdan ~vişirle.rdl. 
K'.&t'iYY• kılk&ndtk \•e husumet 
aedl.7 bilmeelerdi. Her muvatfa.kı
,.ıa oyunlarmdaıı 800.ra biriblrlo-
9ııııt kuMklayı:p tebrik ederlerdi. 
Uktıa ba arada Htuı:ııit Nedimi, Nt 
tim llamJdt klldın:nak içil! ne il· 
tft.ter, ııt muıdpllkle:r bulurla.rdı. 

12' Parls ellmpiyadma i•ti:ra\: 
' ..,_ " oradan da limal tumel9ine 
tıba amt futbol btllemlmı birf· 
~d.cD kıymeW bw iki seçme e 
ı-nNMIU!t W. tutbo}Q\llcr ;ok mU· 
\emmel ~ pJüt olmuşuz: 
4v. N edh:n Perist&. yu.ka.rda an -
attıtrm, sb ~ ka.rıır r idden 

emsal&iz bir oywı ı;ıkarmıştrr. Ha
mit.,e, elınal turne.mirin en esaslı 
bT§ıl~mala.rmda yüzümüzü gül -
dürmüış, bir kahraman kesilmi§ -
tir. 

tıste, Hamit ve Nedimin bu ,:e • 
kilde birlikte geçen futbolcülük 
hayatlarında ,oyuncular arasında 
da pek meşhur olan hatıraları 
vardır. O ~amanki futbolcüler ara
aındaki tam bir samimiyeti, tE)sa
nUdü, aporcu zihniyetini ve nasıl 
candan biribirlcrini sevdiklerini 
göstermesi itibariyle enteres:ın 
bulduğum bu hatrralardan birka -
çını yar.ayım : 

Hamit, N edimi daima. §U ~ekildc 
çağırırdı : 

"- Yaş~~aaaağ Ustad Nadim. 
Malll'i kaleci! . ., 
Par~te Çeklerle yaptığımız o· 

limpiyat mac;mm crtesı günU biı

tiln futbolcular bir aradııı istirahat 
ediyonız. Kaleci Hamidin ~<!si 
yü!c .. ~!iyor: 

''- Yı.e~ Nadim. Nedir e kol· 
tuğundaki bir yığın gaz:ete ! Yok· 
ıa İ8tanbuldan filin mı geldi ? Ne 
hAvııdi~ \"'l.I' balcalnn ! .. 

Hamit bu suali bermutad her· 
kesin iı;ir.dP bir muzhl"k ol:<un 
diye Mrmu~tur. Zını. bu;ılar maç. 
tan ~nra. Paristı- ~ıkan ve Nedi· 
rn1 baıtan 8,4&ğı metheden pzate· 
ferdir. 

NP<limin cevabı 
" - Alavı btT.U t\•liuhm. Be · 

~encmedın mi? Al tercüme ettir 
clc gözün kaleci görstin. Siz ne an-

gmuzı önlerdi!.. _ 

• Uzıın bovlıı. sa.rısm. mavi irÖT.lU, 
ıpek gibi san sac;h sülün gıöi mll
t<>nasip enda.miıdır. Sahaya terte
miz: bir kıyafetle ~ıkar. o urun 
boyu, sevimli ytlz:Uyle kalenin ö· 
:nünde bir heykel ua.ınetiyle du _ 
rur. Ne ya.lan ~öyliyeyim, ca.k&yt 
çok sever. Hattl kaleci Hamit bu 
yüzden Nedime (Mecmua oyuncu
su) · farnini taktığı me§hurdur, Yi
ne Hamirtin l!öylediğine nazaran 

güya Nedim, kale civarında g::ızet~ 
fotoğrafçılan resim çıkartrrlar • 
kcn, topa plonjon yaptığı zaman 
resmin tam alınması için nezaket 
icabı yerde fazla kalırmış ... ,. 

Nedimin kalecfük hayatında bir
çok muvaffakıyetli oyunları ol -
muştur. Paristcki meşhur oyunu i
se en başta gelir. Bunu antrenör 
Hnnter de daima söylerdi. 

O gün Çeklerin kıırşısmda panik 
olmamamıza ve olimpiyat futbol 
turnuvumda mağluplar arasın · 
da en iyi derece)i almamızda Ne
dimin büyUk hissesi vardır. 

İlk klübü Altmordudur, Sonra 
Fenerbahçeye girmj3tir. Futbole 
kaleciliğine !şrktır. 1\'etekim ~): 
a~ını bile (Kllleci) koymuştur. Ne 
dundon bugün dahi futbol mera -
kı bir parça ol.sun ek11ilmemiştir. 
Statlarnı en at~li en meraklı 
mUdavimlerindendir.' Seyirciler a· j 
rasmda dainut onun eert sesini 1 
duyarsını?.. Genç futboleü 11rka - ı 
daıı;Jıırını bir erkanıharp kuman -
dan gibi tribünden bağırarak ida - 1 
re eder. Tenkit eder. Kır.ar, bağı· ı 
nr. Yül:seltir, alkışlar : 

.:·- Haydi bakahm nlatlnrmı. 1 
Goııterln krndlnizl ! .. ,. 

.,_ Süt. .. sut, diyorum Mna!., 
"- Aferin ~ocuğum, hıı ~Yl• 1 

• • • 
uıtlkl4J Cedd~lnde Ko
medi lmmrnda Ak,am 

ııaat 20.80 da: DADI 

R şit Rıza Tiyatrosu 
Bn Akşa.m 1111knüdar Hal" 

~ln6.tna8mda (BF.Nt ()Pt}NOZ) 

Beyoğlu Halk Sineması 
BngUUn S film blrd'!'ft: ı - Lorf'I 

Hardl ı, arıyor, ı - EJma" HırsaltU'J, 
S - Kurşundan Yılmı:yan su,·art. 

Mühtlrtımti zayi ettim. Yenisini 
Çiitaracağımdıın eskL"llnin bUkmU 

' yoktur. - Janye. orta çeşme Çağlı. 
~ıın No. 8. Feride Okan. 

:(.~:(. J 
Bir kilosuna tahmin edilen tiyıı.t 1150 kuruş ola.n on ton sad~ıı' 

kilosuna tahmin edilen 20 kuruş olan 100 ton bulgur ve bir k11°11111ııı fiyat 22 kuru~ olan 200 ton un ve bir kilosuna dökUm olarak ta 11,.-ı 
fiyat 7,15 kuruıı olan 250 ton arpa ve bir kilosuna tahmin edilen fllş 
ruş 60 santim olan 800 ton odun bir kilosuna tahmin rtynt 70 ıttl 
ton koyun eti kavurması pazarlıkla alınacaklardır. Pazarlığa ~1ıe 
.20·11·940 çaqıambl\ gUnü saat H de yt.lzdc yedi buçuk temi.Jl6t1ıı. 
Kars ukert eatınalma komisyonuna gelmeleri. (1444) (107SSl 

••* ... ao . u t "' 
Aoağıda yuılı mevaddın açık ekslltmeleri hizalarında yn1-1 s.JıP 

atlerdıı Nlğdede askerl ~tınalma komlsyonunds ynpılacaktır. 'f , 
le saatinde komisyona gelmelerL (1386) (10459) ,e I' 

Cinııi kilo tutarı teminat ihale g!ll1 
lira Ura pt 1 

nu~r 225.000 33.7ö0 21521 21ı l~ ~o 
Pirinç 40.000 H.200 106~ 2'/JJ • 

* * * tııl f .f 
Beher l<ilosuna tahmin edilen !!yatı 370 kuru, olan 7 toı:ı tJlrtt" ' 

beher kllosunn tahmin edilen tiyatı ~30 kunış olan 3 ton sıyııb ~ 11 
pas! .. ,, pazarlıkla mUnakasay:ı konmu§tur. tlııı1<'s1 20/11/9-lO çar§411l~r. 1'' 
"- Ne yaptm ! Berbat ettin, 11 de Ankarad:ı. M. M. V. Satınalma koml.syonunda yapııaeal' 6~ çalımın sırası mı şimdi! ... ,, in t lSYoıı m a ı 5340 liradır. Evaa! ve §arlnameA! 180 kuru§a kortl rl· ~ 

'* * * Taliplerin kanunt veııikalariyle bell1 vakitte komısyona. gc1rnelc,, ,.,, ı 
Yaşa Nedim!.. <146~ 

Endri G'ÜRSOY ~ 
------- ---- * * * ti~ 

A§ağıda ya..."llr mevadın pazarlıklıı ck'.'!iltmeleri hizalarında yazılı gUn, saat ve mahaTierdekl 1151'C ıııel'fl 
komisyonlarınd:ı ynpılacaktır. Taliplerin beUi giln ve saatte alt olduğu komiayona. gelmeleri. şıırtıı• ı~ 
ml!yonlannd:ı görülür. (1472 _, 

Tutarı 'I'cminat.ı İhale glin ve saati !halenin yapılacağı nlııll111 
ClllBI 

Kuru tu;ulyt!. 
Arpa. 
Arpa \'e yulat. 
Arpa ve yulıt!. 
Arpa ve yuln.C. 
Maa kayt§ mahmuz. 

Buğday. 

Buğdııy. 

Un. 
Un. 
Buğday 

Arpa, ezmesi. 
Sade yatı. 

Kuru ot. 
Saman. 

Krıple kön1üri\, 

Miktarı Lira Lira 
100 Ton 24.500 1838 

150 
M 
51 
:11 

16.600 1238 
32.500 2437,50 
33.150 2~M.25 

33.150 2480.25 

22/ 11/ 940 
22/11/940 
19/11/910 

20/ 11/040 
21/11/940 

10 Erzurum Lv . .Amlrliti' 
10,SO Erzurum LT . .Amirliği 
14 Esk~hlr. 
11,SO 

14 " 
1000 Adet Getirilecek numuneden 

t d•ıreP-15,30 Edime eski mU:.ıirl)'C 
200 Ton 
~00 

JOO 

llO 
100 .. 

6606 
3() .. 

540 .. 
220 
50 .. 

beğenilecek 18/11/940 
:Z0.000 ıoOO) 

20.~0 3000) 
:Z0.000 300tl 
10.000 1500 

1.350 

2835 

25 

19/11/9~0 

16 " ,, 
18 .. ft 

~l .. " 
21 " .. 
18 .. " 
16 .. " 

10) 

11) Dlyarb:ı.kır. 

11,SO Çanakkale. 
11,30 
15 T,lllrburııa~ 

111 

111 Çorlu • 
ll,30 

16 " .. 11 .. 
l8 •• .. 16 ,,. 


