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italyanlar 
Göriceyi 
tahliyeye 
başladllar 

48 saat zarfında 

Şehrin 
işgali 

bekleniqor 
ıYun8.nlılar mühim 

miktarda silah 
İğtinam ettiler 

ltalyanlar 
kaçarken köyleri 

yakıforıar 

!Manifatura eşyasında 

Kar nisbeıi 
Yarın yeniden 
teshil edilecek 

Eski mallarda uçuncu ve dördüncü 
ellerin kar vaziyetı henüz .malum değil 

Bir zamanlar biıyük dedikodulara mıo ve birinci el!erio. klrmdan iktnci 
yol açan manifatura !!yaUarı meseleııl 
yeni ve bir hayli garip bir safhaya 
glrmlotır. 

İstanbul Fiyat :Murakabe Koı:niayo· 
nu evvelA manifatura ııatışlannda yal· 
nız birinci el için kAr kabul ebni,, 
fakat ikinci ell kA.rsu: btrakmı§lI. Son 
radan bir hayli gürültü ve dedikodu· 
lar olmuş, Ticaret VekAleU Jç ticaret 
umum müdürünü ~ehrimtze gönder-

ellere de bir kısım aynlmıotı. 
Şimdi yeni bir vaziyet ortaya çık· 

nııo bulunmaktadır. Manifatura birin 
el el tacirleri yani ithalAtçılar ellerin 
de hemen hemen mal kalmadı~, ma.· 
lm en ziyade üçüncü ve dSrdUneU el• 
lerde toplandığım Ticaret Vek&Jetin~ 
blldirmi§lerdir. şu vaziyete göre buıı. 
larm k!r nısbetleri ne olacaktır! Bu· 

(De\'1UD1 4 üncüde) 
ın::ndra, 11 ( A.A.) - Askeri 
'aa. afilde Yunan ordusunun 48 
ınes~ 7.a~ınıda Görice'yi i şgal et
tıaıı ıne ıntizar e. ·ımclrte~•r. Yu. 
rnevk~ıtaatı şimdi bulundukları 
§eh . ıden İtalyan askerlerinin 
~rı tahliye ettiklerini görmek. 
tor!ler. Atlnadan bildirildiğine 
:-.ind muharebe Adriyatik deni. 
~en Yugoslavva hududuna 
lıaQ ar ~~ kilometrelik bir sa. 
itle~ b~tun şiddetile devam et
~.F; dir. 

Almımvıı'Çıt ,-..pdıt~lt bh' t"renil11hm tesblt eta 'tngiltı tayyareclt.-rt .• 
Hayat pahahhğını nasıl önlemeli ? 
~ ,,_, t"'7 '-' ~ ~ _, ~ ,,_, ~ -·-------

SPA GÖLtThı"llN GARBINA 
DOGRU 

tef:ıara., 11 ( A.A.) - Buraya. 
duS: 1haberıere göre Yunan or. 
~il ~aJyanlar tarafından zap. 
t~rrıış olan bütün köyleri is. 

t etti'· l sonr-ı Pr,.sba 
~ (De,·amı ' Unt'iide) 

~~~~~~~ 
~RANSA 

NASIL ve 
tiiÇiN YIKILDI 
~ Yazan: 

Pİ &er•r rgaezetesJLeaakıı ebqrmeulbalrrtrı 

. 
ıspanya 

hariciye 
nazırı 

Pariıte Lavalle 
görüştükten sonra 

Berhne gitti 
ltalya Hariciye Nazırı 

Cont 
Gianonun 

Beri ine 
gitmesi 

muhtemel ... 
(Yazısı 4 üncüde) 

MANASTIR 
YENiDEN 

BOMBARDIMAN 
EDiLDi 

Olü ve yaralı adedi 
yirmiyi buluyor 

&lgrad, l'7 (A.A.) BBC. 
SaUUıiyettar maJıatılde öğrenildiği· 

ne göre, evvelkl ak§am Manastır Uze· 
rine 9 bomba atılml§tır. ölenlerin ve 
ralananl&rm sayuı: 20 ye baliğ olmu~ 

tur. 
YL'NAN BA"KUMANDANLIOININ 

TEBLIGt 
Atına, 16 (A.A.) - Elen Bqku· 

mandanlığtnın bugUn i:Sğle Uzeri ne§
redileıı tebllgi: 

Dün gece, saat 22.50 den 23.16 ya 
kadar, İtalyan tayyarelerinin bazı fa· 
aliyeti kaydedUmi~Ur. İtalyan bom· 
bardrman tayyareleri Yunan araz.isi· 
ne dahil olarak Filorine ve Mellte il-

(De\'amı 4 üncüde) 

.:~ dikkate değer yazı ş h ,,,. • d k . 
l •ılesini salı günü Ha- e 7 l m l Z e l 
~.. ••t ı da k ~ au un arın o u-

~~a. baılıyacakamız. Yunan gençleri 
1'ıı ~et! Fransanm eıı c;ok aatı· 

~~ ~n::r !S:::~ :::ı:: Vatanlarını müdafaa içın ko~an 
!ı.,l'tct 1§1 hUkQmetl tarafmı:ı.an kanun Y 

~anaa~):~ı:tır~~n ~e~== gençlerden ilk kafile dün akşamki 
-ıJlllt 1 btlytık bir kudretle bu yazı 

~ttın'~!~ak:~:~y:e k~a;:ı;: ko.nvansiyonelle gitti 
~drr, !tah•an • Yunan haroi başla. bulunan 100 kadar asker.ik ça. 
~~!!!!!~~~~~~~\ drktan sonr. l"'!f'""'ı~ı-- ·.: ~~e ~mdaki Yunan gençlerinden ~ 
~ kişilik ilk k 'le dün akşamkı 

Konvansiyonel treniyle Yuna-

CA
T Ospuk asp ı SLaUrayKın.RaE· gcırevn A. nistana hareket etmiştir. Memleketlerinin müdafaası 

için v · 'lııncı rhrarlardan a .... va. 
tana koşan Yunan Geı.çlerini 

~dUncü Murad devrinde bir Venedık şövalyesinin -km 'rnnsolos ve aileleri uğurlamıştır. - _ - -:-unan gt>nçleri a~•rıhrken bu 

~Zan: 1 s K EN o ER F. s ERTE l L 1 kadar yıl beraber yaşadıkları 
~ Ti•rkiyedeki karde.c;lerin~ bir ce. 

Yarın Haber ıltanlarıada mile olmak uzere İstiklal ve 
Cumhuriyet marşlarını da te. 

:-. ... _, _.,_.. HABER için hazırianan bu ·tarihi ?"e"nüm etmişlerdir. 
İkir ~ · 1 · ıfilenin bu hılfüı. için-

tefrikadan enteresan . bahisler de ·eketi m11ht.,.meldir. 

" ... Dördüncü ·M~ '·Sarayında CILISU!I ,.~;·!·~'"'"'"1' Mıllt Müdafaa 
dcmlşlerdL Genç hiikiimdar bir yandan yeni a. 
kınlar yawnayı düşünii.rken, bir yandan da sara- v k · ı · h · · d 
yındald casusun kim. olduğunu anlamak istiyordu. . e 1 1 şe rımız e 
Bir gece, erkenden yatını, gibi görünerek, yatafı. . • .. . . • 
om içlne yorganlar yıldı n ba5 tarafmı örttü. o Mıllı Mudafaa .vekılı Saffet A 
gece kapısında bekllyen bar<:mağa~ma da izin rıkan bu ııabahkı ekspl'esle An · 
vemtlşt1 Padiph yat.ak oda.<ıınm bir kö~lnde karadıı.n şehrimize gelmiştir. 
gblenml~l Geceyarnma doğru, oda kapısı ya· 
~ açıldı. Ba§ı örtülü bir hayalet yan., yava.' • 

- DaTI'&1llll&.. Gebertirim! diye bağırınca, gözle. 
rlnin önttnde bir hançerin ı~ıldl\dığınr gö1'dü. Pa
dişahı öldilrmeğe gelen bir kadm mıydı, erkek . 

Yugoslav faşist 
partisi 

ytlrUyerek, yatağa yakla,tr. Murat birdenbire: ı· 

ınlydl! beUI değildi.. ilah." l Belgnd, 17 (A. A.) _ Dahiliye 

ı 
Arkasını yMli tefrtkamıztfa taklı• Ntlıılı. nazınnm bir emirnamesile Mbtk 

adliye nazırı Dimltri Ljotiç'in baş-
Yarm HABER Sütunlarında kanlrğmdaki ''Zbor" sağcı kalkın

ma pıırtiei her türlü siyasi faali· 
.... ____ .... , .. 11 .. 11 .. 11 ___ , ...... ,..,. __ , -· ....... , -· -· ........ ,.., .. _,,,......... yetten menediJ.mietir, 

HAMBURG GENE, Si••• Bank SOD 

so~~~~~~jAN tekllllare 
Kl••E~~~.~~. d• cevap varl7or 
bombalandı Yerli Mallar Pazarları Devlet 

Londra, 16 (A. A.) - Ha.va 
nezaretinin tebliği: 

Dün gece, İngiliz hava kuv. 
vetlerine mensup !bombardıman 
ta.yyare_filotillaları t:Arıüından. 
Hamblll'g efhrlnde demır yolla.. 
rına, gemi inşaat tezgihlanna 
ve umumi hizmet servislerine 
karşı geniş mıkyasta harekat 
yapılmıştır. 

Doklar ve demir yolları mm. 
takalarmda bir çok infilaklar 
vukua gelmiş ve yangınlar çı
karılmıştır. Bombardıman neti. 
cesinde büyük bir binanın ber. 
hava olduğu müşahede edilmiş. 
tir. 

(Devamı 4 üncüde) 

''Alman 
lakırdıları 
ve ingiliz 

f i'li9atı! ,, 
Nevyork Tribune 
gazetesi diyor ki: 

Bitlerin 
impa~atorıaıa 

ıaııaatı balladedlr 
.Nıwyork, l'l' (A.A.) - Nevyork 

Tribune gazetesi, "Alnıan l~kırdılan 
ve İngiliz fiiliyatı.. ba§hğı altında 
neşrettiği bir ba§rn&kalede diyor ki: 

Ne J.lolotofun Berlinl ztyareU, ne de 
bu ziyaret etrafında na.zilerln propa· 
gandaSJ, totaliter davasının bugün, 
Norveç istil!sındanberl en &§ağı dere· 
cede bulunduğu keyfiyetini saklıya· 

maz. 

Bir İngiliz zaf~ri ihtimalleri iae, 
buglin her zamankinden daha bilyUk· 
tür. 

H!tlerin ıçinde bultmduğu vaziye· 
tin tablosu, naz! propagandaamın çiz· 
dlği tablo değildir Hakikatte, Vllhelrı:ıa 
trassenln hırslı oyuı:t'usu, fütuhatı bl· 
ribirl üzerine yığarak, ancak, nizam· 

(Devamı 4 üncüde) 

labrllıalan mamalAtıallan eıaıen 
lılr lstlbdal etmemektedir 

Manifaturacılar Birliği Reisi, yerli mallar pa· 
zarlarının ucuz ı at ~mala-rı 

te.idiflvrik tar 
Hayatın pahalılanrnaJUila mey. 

dan vermemek ve bilhass& ihti.kir 
hareketlerini önlemek ~ en 
pratik şekilde bulunabilecek çare· 
leri tesbit için açtığımız ankete 
memleketim.izin en maruf tacir ve 
sanayicileri ve iktısadt teşekkül • 
lerin başmda bulunanlar cevap 
vererek mütaleala.rmı söylemekte 

devam ~tmektedirler. Bunları 11. 
rasiyle neşre devam edeceğiz, 

Anketimize cevap veren zevatm 
milhim bir ktsmI Sümerbank yerli 
mallar pa.zarlarmm ıslah ve teval 
edilerek ve hem devlet fabrikııla· 
rx mam.ulitmı, hem birinci el iL 
halat tacirleri ile diğer sanayi er. 

(De\'Ull ' üncttde) 

Hususi otomobillere yanndan 
sonra benzin 

verilmemesi muhtemel 
Koordınasyon Heyeti kararı Vekiller 

Heyetınce kabul ve yüksek 
tasdıka arzolundu 

Ankaradan haber verildiğine 

göre, lcra Vekilleri Heyeti eon 
toplantuımda koordinasyon hnye
tinin kabul ettiği dört kararı tas. 
vip eylemiş ve kararlar yükaek 

tasdika arzedilmiştir. 
' Bunlar arasmda benzin tahdida· 

tma ait ka.rarm da bulunduğu ve 
her dört karamı ya.rmki reamt ga 
zeteyle neşri ve mer'iyet mevkline 
girmesi kuvvetle muhtemel gö -
rülmektedir. Buna göre, yarmdan 
sonra husu'3t otomobillere benzin 
verilmiyeceği söylenmektedir. 

Diğer taraftan Ankara beledi -
yesi, taksi plılkası almıık Uzere 
müracaat etmeğe başhyan otomo· 

bil sahiplerine ret cavabr vermek 
tedir. 

Radyo Splkerlmll 

A NKARA radyosu spiker beftın· 
dlreı:uedl. Bi~ bu tenkldleriD 

çoğuna lbtlrak etmeyiL On binde bir 
yanlıaı yanı~ aaJ'lD&kta ltfilak edU9e 
bile buna bakarak bir a.damm. blr ka
dmm kıymetini ve bf'le radyoda'd biz· 
metini sıfıra lndlrmek dotru olma&. 

Mühim bir tamim: 
Yanlıalığa bük.medenlerln ~ğu lıa 

bUJdlmlerlnde de yanlıatır. Ukln lılr 

nokta var ki spikerler bunu müdafaa 

edemezler: Okuyaeaklan metni, mıeee
IA a}ana haberlerini, okumadan enel 

AskBre giden ücretli memurlar 
Maaşlarını nasll alacaklar? 

(Yumı Z adde) 

gözden gcçlrrDek ve gözü alııtırulak 

lbtlyatmda bulunmamalan... Ke.me
ler, cUmle ctUultmeler, pardonlar, t* 
zaman lııandan-. 
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Düşündüğüm gibi 
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Şeh'r ecl'si. de a la b'r 
müna~aşa münasebeti e 

GAZET.ELEIW~ olaı.dufıunıua c;jre şehir M<ıcl.hdnln ,llÇ(ln cuma j11n· 

kil topı.aııtamda mU.zakere ed.l1ell bitook l11Clôfileh•T arnamcıa Bam·er 
llkokul blAJWDm orada açdaeıık ortaokula devri ı,t det konuoulıuuş. lUanrıC 1 

aıeümeuuıln bn toklltine am.Jard:uı itiraz edfmler "bu blıııı., blıı tllrlü rukmtı• 

lada Ukokul ls;hı ynpdmı::ıta. l'ılaa.rUe deı;redllmeıtı6Udir., di)oolcr otmus, 
A.7nı celııcdo maarll tınctlmem namına söz alan bir zntın e;•ın.)c.rd ıııco•cuı 

lçtn k&fl blnıı movcuı oldıığmıa 8Ö)'}emesine rn~meıı red tel llft bazı aT.a.br 
arasında hlg değilse mUlAylm blr Uılılr bır:ıkm13 olacak iti nıa:ı.rlf erıctbno

Dln tekllfl lmbul edllmJycrc:k tetkik edllmel· Oz.ero kın anin oııctımrnlno hBva· 
ki edllmt,,. 

"' nyerlıı b1r ort.amektebe katt ihtiyacı t;eeblt edllml olduğu içindir ki 
orada bu yıl h1r mek~p nçılm:ı..sı k.ıı.rarla{jtırılmı;tır. Yeni ynpılaıı mektep 
blnumm ortaokula verllme6lle Snrn-er ilkolrulMıZ da knJmryacalc, leni orta· 
okullarda gene Ssnyer ve olvanndakl gocuklar için açllacaktır.\'al'.lyct böylo 
olanr., belediye azalarmı vaki tekllft remle ııcvkedau zihniyeti blnız hnyrct 
"" teesııllfle kıırDtlamak elden golmlyor. Bu zlhnJyet Mdocc ilkokullar ,·ıa· 
J'eı bUtçcslnden idare edlllr. llıılbukl o.r+.a.olrullar llanrtf Vcktılet.lno yaııl u· 
mumJ muvazeneye atttlr, ııfbl bnall "Ye formel bir dUşUnllflln rnnhsulU olabt· 
lir. 

Hususi mu.b:ısebe bttttıelertle aımıınt devlet bli.t!)f.SI 1'1l..'!mda bir rruiı: ıö· 
ır.etmek. ba lktslnl blrtblrlne kanştumamak idarecilik b!\kımmdan belki de 
Jllzumla blr tedbirdir. Fakat bu lkl!l &J'D.5ma kı:ı.bn bir ~in divan çekl(I bun· 
lan blrtblrlne Me&a zıt iki mllcasese ballnde görmek hl9('1c doğru olıı.nmz. 

lfahalll ldnre IJlerl nllıayct umum! cltt-lct, menıleke't isterinin bir pıır~ıdrr 
n ona terkip odelı mıııurlarda.n blrla!dlr. Eski dc'\irlerde §Chlrler, vt~yetler 
n eyalotlcr mUstakll birer eımm &lbl blrlblrlnden ııyn ve batta btrlblrfne 
ıuı tcamUller ve nhamlarb idare edlllrlerdl ve o mm.'\D MP.mleket )'amalı blr 
bobça vadyctlııdo olur .e buttın auurlarUe blrlblrtne knyrıa m.q ftlıdet ha· 
llnde bir kW Utılill cıdemez4L Karulathnlıcıe btz bu C31d devlrlcrln teslrlerlnJ 
~ ~ atıımsınıı bulunuyomz ve Kartal mtlmea Wnln Şehir l\loo
Usl topl.ıuıtımıdA )"IJkarda yazılı fikrl nen atlnneslno aallt olan dhnl) etin 
ldlkO de IMı eekl mlrutadr:r. 

Husu!! mubll5Cbenln de mmımt mavazenentn c!e gell1' Jtnynıığ'ı ayııııtu, 

halktır. HU51181 mnlıa8ebcllln idare ett1tt W<olml da, mıwırlfln lıl:ıro etti~ or
taokul da halk oocnklarma bllgt ftl'IDek ııfbt •mı ve tek ı;nye için çalı ır 
Jar. Şu balde &mft.R ba blııa bldm paramn:Ia yapılmıştır. Onu JDMrlfe knptır
mıyalmı, run.ıırlf ldare81 kendisine ayrı blr bina klralruım demek memleket 
idare YC mııarlt bloriDl ~k dar ve o ~tte -~ ~ btr u vtyeden gönnek 
dem:lektlr. 

Juat Derviş 

Yazan : 3'aditGaK- :J<all,ı 
- Evet, bugiln iç.in bir teY ;va.. ' 

pılamu; eebebl de bir tanedir? U.. 
ldn prens eğer lsterse bu 8IJiell ga., 
~ olftR!.erT 

- Nedir ve nasıl f ' . 
- Een, anamla k.arnn ve 9ocU. 

!amn 1mam Şamllfn elinde bulUD.. 
dukça hiç bir eey ynpamam; çUnkU 
o zaman tmnmm ilk 1g1 onlan ö'. 
d.Unnek olaca.kar. Her eeyden ev. 

ihtiyar anamı, haremim!, ıçocuk. 
larımI kurtnrnuı.k l!zımdır. Eğer 

!Akçar kendi ellndo bulunan bazı 

Dağıstanlılan !mama verirse lmam 
da onlan ban& gönderecektir; o 
u.ma.n benim yüreğim ra.h&t ola. 

1 
s:akt.Ir; bu maksat uğrunda ölaem 1 

l>lle gözlerim. arka.da .k.almiyacalı;. I 
tir. 

Hacı Muradm 1rl kara g'Ozlerinde 
~ek hasretin acıklı panltJlart 
:vardı; boynunu ..ucıt bükmtıştü. 

Prens Vororuıof elindeki kalemin 
ters t.a.rnfmı hatif hafif masaya vu.. 
ruyor, düşünüyordu; Hacı Muradın 
balinde oldukça sabirSizlık okunu. 
fordu. 

İhtiyar general, dağlarm kurdu. 
na hak veriyordu. Bundan başka 

Hacı Mura m allesinlıı kendi elin. 
de bulunması faydnlı olacaktı. 1 • 
mam Şamil cıimdi nasıl onları elinde 

tutarak Hacı Muradı a.detA klS .. 

teklem.i;ıse prens Voronsof da her 
bangi bir ihanet ihtimalini önle • 
miş olncaktı: 

- Hakkı vn:r ..• Bunu da çar 
hazretlerine ;>aznrmı. 

- Eğer elinizdeki esirlerle de-
liştirmek milmltün görülmezse 
para v~rerek kurta.rm.a.nu mum· 
ilrllndUr! 

götilrdil. Voroıısof hıı.fifçe baş eğ-
di v. meşhur tarihi konu§lil& eo • 
na ermJt oldu. 

Hacı lılurat kurma7 bnşkanmm 

kariısmd& dik ve yliksckten ko • 
nU1Uyordu; epeyce eeyler söylü • 
yordu; lAk1n bu sözUn de yurtla· 
rmm hilrrlycti 1'in çarpışanlara 

yanya.cn.k geyle.r olmam&Ama dikat 
ediyordu. Prens Voronısofa tam 

bir itimat telkin edemediğine, oı:ı: 

dan açık bir söz ala.mndtğma §Üp. 

he&l yoktu; Wdn oynıı.dığı rolde 
göze carpacak derece<ıa a,kcrıma • 

~ .da ımıindl. ----

-sıs-

OPERADA· ... 

Hacl kur&t ya.tm nanıaztndan 
llOnraki duasmı her zamankinden 
daha içli ve uzun yaptı: 

- Ey ulu Ta.nrmı. bu kuluna, 
girdiği işte kolaylık ver; k!firle
rln gözleri hakikati gl5remesin. 
Bunlar ıenin gönde:rdlğin pey-

gamberi, senin bize th.ean ettiğin 

kltabr inkdr edlyorlar; hepsi de 

kUfilr denizinde çırpınıyorlar: ge. 
ne doğru yola gelmiyorlar. Onları 

terblye etmek için biz mfuılllman. 
hıra kuvvet ver. Bu yerler hJç ho

şuma gitmiyor, beni gene bir aiı 
önce kendi yurduma, ifil!m yurdu· 

na ulnştmnnk için ne l!mns:ı yap. 
En bUyilk korkum bu kl!lrler a... 
rasmda kalmak, buralara gömUl. 
mektir. Çocukla.rmu bana ve be· 
nl çocuklarıma bağı§la... Blllyonrun 
ki her zahmete senin bUyUk adr 

- mı.nunlnrmıt% sa:ıımnm ki nı yUkselbnek, ec:nin verdiğin bU.. 
bwın mUsa.it olsun! En iyisi esir

4 
yU!c dinin bnrmdığı bir kö3oyi ktı. 

lerle değiıJUrmektir. Çar hazretle. firlcre çiğnetmemek iç.in katlı:ı.ıı • 

H .A. 

illi Şet·n 
. . 

resmını 

taşıyan 
ıY eni banknotlar pey

derpey tedavüle 
çıkarılacak 

Ankara, 16 (A.A.) - TUrklyı 

Cumhuriyet Merkez Bruık&Bmd&n: 
Banknot emisyonunun -kanunl

hadlerl dahlllndo bulunmak vı hAlen 
tedavUlde bulunan banknoUarlo. bir· 
ilkte tedavUl etmek Uzcre, yakmd& 
1dlllt Şefimiz Reisicumhurumuzun 
resimleı:inl ta§ıyan banknotlar 
-peyderpey- tedavüle çıkanlmağa 
ba§lanacaktır. 

Bu banl:notlar, ebıı.d, tezyinat ve 
renk itibarile hlllen tedavUlde bu· 
lunan yeni bar!U bo.nknoUarnnw:n 
aynı olacaktır, 

-0--

'eni çeşnı 
ekmek 

Aynı zamanda 30 p ra 
da ucuz olacak 

Beledi~ lklısat mtld'Urlllğtl yeni bir 
~ ekmek llzerlndc tetkikler yap· 
lnl§, vı krpe~ biraz fazla, unıer vı 
lezzetli olan iki nilmune ekrnek pl§lr· 
terek kimyulıaneye gönderml§tır. 

NUmune, kimyahancca muvafık gö
rUldllgll takdirde keyfl)·et ticartt ve· 
kAletlne bildlr!Jeccl<tir. Bu Up ile ek· 
mek 30 pnra ucuzlarıuo olacaktır. 

Belediyeye alınan yeni 
memurlar 

BelP.diye muhasebe eubcslnde açık 
memurlyeUer için açılan vo 153 kişi· 
nln gtrcııgı tmtthnn :netice& nnla~ıl· 

Uı!f ve çekllcn kur'a netlcesiude ıun· 
Jar kaznnmıtıtır: 

Huriser Tıuuk, Sabo.bat T•ılunay, 

Nimet Bayı<a, Saime GUv~nç, tsman 
Sa~a Dural\oğlu, HA.le özUrotcn, Sa· 
bahat Ballı, Rıfat Konur, Nezihe Tok 
aoy, Şazlye Demiray, Akife Tannku· 
ıu, Sabahat Türemez, Fahrünnisa <\ip 

Jray, Bahattin Akkaya, Zehm İlter, 
Hayriye lrgören, Sahavet CO:Jkuntu· 
na, Hünlr Akdemir, Nevzat .JğUlen, 
BAk1 Tüztı.ı:ı, Ferdeltln Uı er, Abidin 
Zaim, Nesrin Çerşil, J{all!r Boztepe, 
Vlldan Horasan, Necdet Erb3lır, Tu· 
tt.ıı Bahadır, Füruzan Tnmer, İhsan 
Bmçer, Sam1m Aksan, Fethi Yavuz
er, Femıh Kutluo :ı. 

Bir kadın diri dirl 0 

yandı 
EyUpte, Babahııydıırda, Cc.mi ıoka· 

ğmda, 22 numarada oturan Osman 
kızı Şalı.s1ne admdn elli y~larmril\ bir 
kadm, dUn kahve plprirnen blrdenbl· 
re bayılarak ma.ngaln: Uzerlne kapak 
lanmlf ve diri diri yanmııtır. 

Biraz ııonra yanık kokusunu işiten 
komşular polis• habtr vcrml§lerdlr. 
Eve girildiği zamıı.ıı Şahshıenin ölmüş 
cldugtı g15rWmU,. cesedinin römUlme· 
iline ı= vlrllmifUr. 

Hüsrev Gerede 
Ankaraya gitti 

Dün sabah ıehılmJzc gelen Berlln 
büyük elçtml.z, düıı ıı.k§amld ekçres· 
le Ankaray" gitml.§tır. 

• Nutua eayunmda muvaffakiyetıe 
çnlılan kaymnkam ve 1&:>1m memur 
larma Ba§vekCLlel tstaUaUk Umum 
HUdUrlUğUJıee birer takdim&me veril· 

mlfUr. 
• Saymı g1lnUnden bir gece evvel 

tmnlarm kalabalığından istifade ne 
Müeyyed adında biri.slnln cebinden 
3150 lira çalan 16 yıı§llldO. Mustafa a· 
dmda bir çocuk dUn ikinci sulh ceza 
mahkemesindo 6 ny hapla cezuına 

mahkQm edilmiştir. 

• Be§iktli§ta, posla cadde.ıılnde otu-
r.inin bunu kabul edeceklerine dmı. Bu zahmeti milktıfatsız br ran 9 ya~ıarmda lstetan, bahçedeki 

eUphem yoktur. Şimdi kurmay ral:.ma, bana sıhhat ihsan eyle, ağzı açık kuyuya dU§1UU,, boğulmUJ· 
başkanlığına götUrUn, bu plfln selil.met yolunu göster! tur. 

hakkındaki dUşUncelerinl da.ha tyi Fatihayı derin bir huşu içinde o. • Orta.köyde. Çevirmeci sokağında 
lats B d b k ı Ş _ • • 12 numaraJa otur:m 15 yaşında Aza· 

an ln. un nn 3§ a mrun a· kudu: ıçlerlnde bir kuzu kalbının dlyo adında bir genı; kız, t.ııraçado.» 
milin şimdiki vaziyeti, kuvveti, ne titrediği lrl kara gözlerini bir an 1 dU~m~. bafllldan ve muhtelif )erlerin 
glbl hnreketl'.?r yapmnk istediği yukarı kaldırdı ve kapadı; kUçUk 1 den ağır suretle y:ımıanarak hasta.ha· 
hakkın!ia dn bildiklerini söylcs!.n. eller.nl açtı; bir 3eyler daha. mı. I ney kaldırılmıştır. 

Prene Voroll!of son sözleri söy- nldandı; sonra hafifçe sararmış • Beyo~lu 5, lstanbul ı, Ka11mpa· 
!erken ayağ kılhruş, gene elle. olan vllzUnU yumuşamış ve se _ eıı. 9 u:ıcu 11kokullıı.rııe Boyo~lu kız or-
rlni ı d . • ' ~ Uımektcbln\n tam!ri:ıc b:l§lo.nmcytır. 

tna'iruım cn:ırma aynm~ relmı.~ görUnen sakalrnı ısıvazlerlı. ı • Beyoğla hcledI:ıe lm:Jtab9.Il~lnln 
olduğu ha Je Hacı Murada bak • A kl ı nasını, çocu ::ırmı, ve tnnsını helfı.lorı es'ti bir vnzfvette oldm?und:ı.n 
mıştı. dU§ilndU; o kadar çetin harplere, alnfrangaya çe>ıllm~.i!l knrarl:ıgtml 

Hııcı Mur:ı.t ellcrinı göğsüne (Devamı v ıı; m~~· 

- - • -----'*""' l7 -
Muhakkak gözlükleri 

ı 
noksan 

ıı-· 

M 
•• 1 , b • • U ztnı UzUme roka .. IJııd;S rtınU-
U ım ır tamım: dendir. ~rliklt~;;ı;~ 

1 
bulunduğu mma.nl&rda ynş:utı ~ 

A 
• d 11 ti ı 1 ga.zetelerlmlzde asker yazı 1>4'-s ere. gı en ucre ı memur ar 1 :::.:~:~ıo:e:~:erı:ı~S:; ker, fakat i~inln eri ıısker nı Wd 

Maaşlarını nasıl alacaklar? ~~~:~'t:·~e:~er :'~~ 
Divanı Mu.hasebnt talim ve ma· flyetini ırn numaralı kanuna göre sevdıı.sU.e belki örurün~e dah~f 

nevra m.aksadile siWı altma a1r yaptıktan eonra 3. maddenin ba. mnııda ile soldn.n sağa dönttı Jaf1l 
nan bUtiln UcreUi memurlar hak.. ımda yazılı tahsil görenler arzu leri ••D6t;ter'' yaptılar "e ~:rtsr• 
landa müesseselere bir tamim ederlerse evvelce yaptıklan blzmet '•asker gözlle" ya.z:ı yazdı~l"ti 
göndermiştir. hazırlık kıta.ıır hizmetinden aayıla. Bunlar yiııe beUd de as~ 
"- Memurin Kanununun me. rak bu kanun mucibince ihtiyat su. o halde işlerinin ert o Of' 

murin ve mtlflta.bdomini tarif eden bay yetiıtlrilir) diye yazılı olması. zehabını uyandıran gözierinde ~. 
ı inci maddesinin 2 fıkrasında na göre bu maddede bahsedilen Jüklerlnln bulunmayışı... ~ ıtıf 
(Devlet işlerinde Ucretle kulla.nı. 1 memurların vazlyeU kısa hizmetle taksalar da her §e)i bir k blJl
lan ve memurin Bicllinde mukay. slltı.h altına almıp da kıt'a hlzm•. man altmda seyretmekten ,.e 
yet bulunmayan ve memurin ht·. tini ifa ederek Yedek Subay oku. netice eturmektC<n 1nırtu(S!ıl3'·" 
kuk ve ııelAhlyetlnden mUstefit luna scvkolunanlardan farklı ol • 
olmayan kimseye mUsta.hdem de. madığmdan rUtbei askeriye thra _ 
nir) diye yazılı otmasına göre oda. zma değin bunlar hakkında maaş 
er, bekçi vesaire gibi müstahdemin kanununun 3041 saytlr kanun lle 
de bu tarifin şumulil dahiline gi. tadil edilen 25. maddesi hUkmUnün 
rebilir ise de bunların dıı.i.re ve değil, 1108 sayılı maaş kanununun 
mllesseselerin aslt erkfınmdan ma 22 inci maddesi mucibince muamele 
dut bulunan ücretli memurlardan ituı icabedeceği umumi heyet kr. 
hak ve selA.hiyet itibarile farklan rariyle bildirilir, 
olduğu aşil<Ar olduğu esbabı mu. 
clbe layihaslle müzakere zabıtla.. 
rmdakl tafsilattan 3041 numaralı 
kanunun da bu erkanı asliyenin 
maaş vaziyetlerin! tayin maksadi_ 
le tedvin edilmlıJ olduğu anlaşıl. 
makla beraber maaŞ kanununun 
mez.kO.r 3041 numaralı kanunla 

ismet inönünün 
Zonguldağa ilk ayak 

bastıkları gün 
değiştirilen 25 maddesi metninin • 
lfadcslndeki mutlakiyet mezkO.r Dün zonguMttkta umumi hır 
kanun hüklinı.Ierinin odacı, bekc:i toplanb yapılarak kutlandı 
gibi müstahdemin hakkrndn tatbl. ı 
kini zaruıi kılacak bir mahiyet ar. Zon~ldak, 16 (A.A.) - Bu. 
zedip esbabı mucibe ile metninin gün Re.i.slcumhurumuz ve Milli 
taarruzu halinde metne itibar e. Şefimiz İsmet lnönü'niin Zongulda.. 
dileceği de hukuk kaideleri ica. ğa ilk ayak bastıkları günün ye. 
bmdıın olmasına ve şimdiye kadar dinci ytldönUmü mUna.cıebetile Zoı. 
bu şeklide cereyan eden tatbika. guld:ığm kara denizi bayrak ve 
tın kanuna uygunluğu blltçe eneli. dövizlerle silslenm.lştir. Cumhuri. 
menince kabul edilmiş olduğu gibi yet meydanında beıı bin yurtdB.§rn 
odacı vesairenin kanun hüklinıleri iştirakiyle yaptlan umumi bir top. 
haricinde kalmasını temin eder lantıda Parti Rcla Vekili Halkevi 
şekilde yapılacf!JC tadilat için bir Reisi, yurdun kurucu ve koruyu. 
layihanın tanzim edilip yükselt cusu Bilyük Milll Şefimizin hayatı 
meclise takdim edilmek üzere ol. ve memlekete yaptıklan hizme'. 
duğu da mUzakcre !!!ırasında he. ler ve bölgemize hediye ettikleri 
yeti umum.iyede hazır bulunan yüksek endüstri abidelerinin feyiz. 
yUksek vekaletleri mlistcşan Ce • li umran eaerlerini tebarüz etti. 
mal Yeşil'in ifadesinden anlaşıl • ren çok heyecanlı bir hitabede bu. 
ma.ııma binaen ııözU geçen 21'S mnd. lunnıuş ve Halkevl 8alonunda ya. 
de hUkm.UnUn odacı vesaıre de da. pılan umum! topl:ı.ntıda bu mevzu 
hll olduğu halde bilumum milstah. etrafında söylevler verilmiştir. 
demin hakkında tatbiki muvafık Zonguidu.khlarm bu coşkun hisleri 
olacağı kararl~t.Irıldıktan sonra ve heyecanlan ve sarsılmaz bağlı. 
as'kerllklerini yaptıktan sonra ye. lık ve tazimleri Milli Şefimize tel. 
dek subay olmak istiyenlerin va. grafla bildirilmiştir. Zonguldaklı. 
ziyeti üzerinde yapılan mUdave. 

1 

lar bu mesut gilnU T"l.İlli bir ba•·. 
lci efkar neticesinde: ram cO§kunluğu ve heyecanı i~ln.. 

İhtiyat aubaylan ve ihtiyat u. de kutluyorlar. 
keı1 memurları hakkındaki 1076 
sayılı kanunun bazı maddelorini 
değiştiren 2754 8ayıh kanunun 
5. maddesinde (Askerlik mUkelle. 

Belediye Reis Muavini
nin teftişleri 

Belediye reis muavini Lt"ttfi 
Aksoy dün Kabataş, Aksaray ~Yeni İran ve Japon 

büyük elçileri 

Atatürk ün 
" semtlerinde yapılan inşaat işle • 

rir.i tetkik E:tıniş ve faaliyt:t et. 
rafında aUl.ktldarlardan hahat 
almıştır. 

kabrini 
ziyaret ett.!er 

İnşaatın bir an cwel tamam. 
Ianınası için işe bir kat dalıa 
hız verilecektir . Aynı zamanda 
seyrüsefer taliırıu.tnamesine ay. 
kırı olarak hareket eden ilci şo. 
för hakkmda da kanuni takiba. 
ta geçilm:~tir. 

lsviçreden bir ticaret 
heyeti geliyor 

Ankara, 16 (A.. A.) - l:ranm 
yeni Ankara bUyUk elçisi Anuşlı
van Sepehbodi, bugün saat 11.15 
de Atatilrk'Un Etnografya rnUze· 
sindeki muvakkat kabrini 7.İvnret ı 
ederek Ebedi Şefin manevi hu. 
zurunda eğilmiştir. Ticari mUnuebetlerimiz tamamen 

İran bUyllk elçisinin bu ziyare_ durmll§ olan 1ııviçreden bir ticaret 
ti esnasında bir polis müfrezesi ra· beyetlnln gelerek mııukereler yapa· 
sime! ihtiramı ifa eylemiş proto· catı ve yeni bil' ticaret anlaııınur tm· 
kol dairesinden Kenan ile EmnL zaıanacağı haber verilmekleillr. 
yet miicliri Şlnasl Tı.rrgn.y hazır Ancak !avlçreden alacağıın17. <ıldu· 
bulunmuşlardır. 1 fundan, mal gelmete batlayıp alaca· 

JAPON ET~ÇlSt 1 fmıı:z kapanmadan bu memleke_te ib· 
Ank:u'a, 16 (A. A.) - Japon. racıLt yapılmıyacakbr. 

ya.nm yeni Anka.r& bUyUk el~lsi 
Şukurlhara bugün saat 11 de Atn· 
türk'iln Etnografya milzesirıdeki 
muvakkat kabrini ziyaret ederek 
Ebedi Şefin manevi huzurunda e· 
ğilmiştir. 

Japon bilyil.k elçisinin bu zlyn.. 
reti esnasında bir polis mUfrezesl 
ra.simei ihtiramı ifa f>yleıniı, pro. 
tokol dairesinden Kenan ile emni· 
yet müdürü Şinasi Turgay haı:ır 
bulunmuelardır. 

Holand dan radyo ve 
ampul getirilecek 

IIolanc'ladan, radyo, radyo ak. 
samı, ampul getirilmesi için 
şehrimizdeki Holanda ticaret 
mümessilliği tarafından mınta. 
ka ticaret mUdürlUğü nezdinde 
bir te;ctbUs vaki olmuatur. 
Holandalılar, huna mnkabil 

memleketimizdôn hah. tlittin, 
kuru ütlim ımtm almak iste. 
mc-ktcdir. / • 

97 kişi sığmak cezası 
yedi 

Halk taratmd&n yapılan elper vem
fmaklarm teftişine devam edilmekte• 
dlr. Şlmdiyo k&dar ııtmaklarmı nl· 

zaınnameye uygun olarak yapmıyan 
97 kl.§1dcn 26 llr&dan l50 liraya kadar 
para cezaaı ııllnı:aJ§tır. 

Beyoğlunda dün 
akşamki kaza 

Dün akşam, saat 8,15 ıııralarmda 

13cyoflunda Tokatltyan ~nünde k&rfı· 
ltklı gelen 12~ ve 145 numaralı tram· 
vay arabalarmm &ra!ından ~eçmek 

lııUyen 806 numaralı husust otomob1· 
Un arka taratJ par~alanmıotrr. 

Bu arac!~ yolculardan bir kt§l de 
yere d~erek yaro.la:ımış, tabk!kJ\t& 
bMlanmıştır. Beyoğlunun en kalaba· 
lık ııa.o.Unde bu yUzden seyrUsof~ bit' 
mUddet tatil olW\muştur. 

Ateş kızarsa kime ktı0~ 
D ONKV' "En Son D~ 

bir fıkrasına .. Türkçe ın bll' 
ba.hau" adou koyum~ ve kJ'&rfC"" 
zaman gazıeUılerin havadia ee ,. 
balanoda yaptığı dolaşm~~ış: 
yağma çarpan ça.kıllan be~ 
Yanlış yazılan; yanlı' let• 
kull nıla.ıı kcllmelc:r ve cUJnle 

Fıkra §U satı:rlarls bıtıyor: •'• 
"Bir iki dakikada 151-e ııe..5lı~ 1• 

da gözümllzc ç-arpaıı yanh"lıı.t 
bir de içerisini okusak.,, ~ 

''İçlerlnl okusak,, deınenfıı • ~ 
doğru olac.ağmı dü~nürkeıt' u: 
nim de gözüme su bal--adis çştP 
••ATEŞ ÇARPAN TAYFJ\.,,bİ,-
Lim&nda bağlı dura.n MaD ~tfl 

vapurunda tayfa Arap 1'foJ;l1 rtl' 
k&zandakl kızgın ateıt çs.rpt' 
hacıtaneye kaldrnlmı_ştır.,, gt· 

Arap Muknere gün~ çs.rpa1re· 
bl ate3 çarpmasına bir net "' 
mJyect."i>.cıcm de, &t~ ~ıııı' 
bulunuşuna ve hele kızgın olu~ ~ 
akıl erdiremedim. Ateş Ja%1Tl~t~ 
muhakkak kendisini krzgınlA 8~lf' 
la.ııdıran \-·e ka1,ana sokan ınuh 
kJzmıı olacaktır ... 

~~~~~~~---~ 
Matbaacılığı~ı 

500 üncü 
yıldönümü 

Bu münasebetle düıı 't 
merasim yapıldı ve bı 

kitap sergi!i açıl~\10o 
Uo.tba.ac.ılı!tın '500 Unctl yıldljll ıtı!lıP 

mUna.sebetilo dtı.ı:ı "§ehir ve lJ1 de 
veslkalan milze ve kltapııanesf•,Jl 
bir kitap sergisi açılmıştır. t :ı,6 

Serginin açılma ~erasiınl ,sa tıe" 
to yapılmı§, merasimde viJAyet ve utt· 
ledlye erkA.nı ile harp okulu ltCJfl\}(~r 
nı general Ali Fuat, niversıte ':sıır 
ve profesörleri ve guetecııer 
bulunmuştur. ııı .. ı-

Rcktör bir nutuk irat edere~erı1' 
baacılığın banisi İbrahim ?slil etı9' 
ka ile Sait efendiyt ya:Jcderelt ı ttl' 
lerl okumaya ve dalma okuınaY8 
\-1k etml§ttr. tı'' 

Sergide ltJ mM asrrdM 1ttb6~ 
eılmış kitapta •• •.bratıim MUtc! 1f tıf 
kUtUpb:ı.nemıın ilk kitapları ve~..ıc' 
t>Mma kitaplar da mevcut bul 
tadır. 

Küçük 
propagandc:ıcı 

Yeniden ve daha ço1' 
cezaya çarpıldı 

1 
~-

Hukeımetin ma.uevi şabsiyetill tııct' 
kir edici ve halkı aakerllkt.en "~!:attıc" 
ctımleleri ihtiva eden baZl tıer--ı:ıı~ 
lerl öteye ?>eriye dağıtan 19 ~sJl't 
Nihat özkoyuncu Ue IU'~ ısrUJel' 
dün ikinci ağırcczada nal<Zell ~c ~ 
mulı&kımeleri sonunöa birer ed11. 
nar ay bapla cezuma ınatıldlll1 
ml§lerdlr. 

(V - ı 
şi,li halkevinin futbo 

turnuvası u ~t· 
Şl§U bnlkcvt 1p<>r ltolu ınubl ~· 

uı,kJIIllllrl ,. 
Undeki klUplerin gc."'lç ı;crtiP e• 
ıunda bir futbol turnuvası 
ml§Ur. 

Askerlik şubesin~ 
davet 

JJ'ntth ıı.akerllk ~obCd!ndCXU asl<erıtı' 
ı - Şimdiye kadar blO uıııtbrıl 

etmeml;ı Sl6·SSIS doğuınlU ıs t 11.sııe· 
ve nakllyo mıı!ına mensuP em 

re sevkedU~klerdlr. 2~:11.gl(' ı - şu~ içtima g0no 
pazartesi sabah saat 9 dtır'· {lfus ııll 

3 - :MUkellc!lerin o gün n r bJ 
vlyet cUzdMJarlyle fllb04° ıuıııı 
ıunmaları Jltıı. olu~ 



~Ut.ığı yer: V akıt matbaası 

lngiliz gazeteleri Taranto 
:llıafferiyctini sütun sütun ma_ 
'-1elerle alkı hı.makta ve bu bü
~~ zaferin harbin neticesi üze_ 

1lldeki muhremel tesirlerini 
ttkık etmcld.edirler. Bu arada. 

gılız ajansnıın bir tetkiki 
f3-Yanı dikk ttir. Bu ajans şun. 
arı Yazıyor: 
~ ~Uh sam. t başlangıcından. 
1 rı blı) uk bir ihtimamla kaı'ŞJ. 

1~rnaktan s mmc.sma rağmen 

11taı~ an filoswıa karşı hudlizlc
lt~ kaz u1dığı 1.af er, yalnız sev. 

CCyş bakımı ian değil aynı 
~~anda da siyasi neticeleri iti. 
~yl .. cüyiık bir h'discdır. Bu 

t u ı::c Londrada heyecanlı mü. 
leaıarın yünittilmesine vesile 
.aktnaır. 
Donanm~ya refakat eden ha. 

t~ kuvvetlerinin seci müdahale
~ bu kad r büvUk bir zaferi~ 
ı !Thğı öd€nmeksizin bir darbe 
) talyan fılosunun kuvvetini 

ar1''a d'' Ü k 'b" k t• bi "" . ,, u rme gı ı a ı r 
, tıca vermi~tir. lngili?..ler bu 
tıı.tkatb iki tayyare kaybet. 
bat lerdır. Bunların da mUrette. 
~at't ~sir olmakla beraber ha. 

Ildır. 

~a~arbin bidayetindenberi ihti. 
ltıe 1 davranan ve haklı olarak 
tti ha ret ve kuvvetinden korktu
ıta_ · icin hasnnla k~ılaşma.ktan 

Mısırda 
yeni kabine 
Eskisinin bitaraflık 

siyasetine devam edecek 
Kahire, 16 (A.A.) - Ha\"118 Ajansı 

bildiriyor: 
Yeni Mı.sır Baoveklll Hüseyin SnTı 

Paşa ötedenberi Fransız dostu olan 
bir aileye mensuptur. Babası glbi o 
da tahsilini Parlstc yapı:ruşt.:ır. 

Sallhiyotli mahfillerde beyan olun· 
duğuna göre Mısır bitaraflık siyase· 
Unl takipte devam edece!< ve ancak 
hükOmet mcrkezl veya Nil vadisi 
doğnıdan doğruya tehdit ed[idlği tak· 
dlrde bu ııly~tten ayrılacaklır. 

1SKE1'·mrniYJ~l'E iL\ VA 
JICCUllU 

İskeml<:>rl,rt', 16 (A. A.) - Dün 
gece lsk<:>nderi.rc üzerine yapılan 
ve 15 dakika nüren hava hücumu 
neticesinde yedi kişi hafifçe yara. 
lanmıştır. Bazı y)?rli evlerinde ha. 
fif hasarlar vardır. 

Şimali Fransayı kasıp 
kavuran müthiş fırtına 

Ulle, Hl (.\. ,\,) - Havas: 
Evvelsi gün cimali Jı,ransada aL 

tJ .saat süren mUthiş bir knsıl'.ga 
çıkrru!Shr. Bllhnssa Lill<:> çok mü
t~~ir olmuştur. ı<:opan saçaklar, 
sökillen nğaçlar, yıkılan çan kule· 
leri. Mkaklnra dC'nilmiş VI' tram. 
vaylar krrmen icıHyememiştir. 

Blitün f'lnnderde tııhribat mHL 
hiştir, Çifti kler harap, hayvan 
slirtile'rl mahvolmuştur. Hasar on 
milyonlarca franka baliğ olmakta· 
dır. İnsanca za~iat olup olmadığı 
belli değildir. Henüz tıı.fei ılt alı
namamıştır. 

~ Yüksek Ziraat 
't:nstitüsünün yeni 

talebeleri 
Ankara, lli (t\.A.) - BugUn tığle· 

den önce ylikBek zlrnat en lustl kon· 
!erans salonunda bu yıl zlrant, vele· 
rlncr ve orman ıaltUltelerlne almnn 
talebelerln ynzılına ,.e ancliçınc mera· 
simi :rapılmıştır. 

Merasimde vekil :Muhlis Erkmcn, 
.Manrif vekili Yücel. c.H.P. mUııtakll 
grup reisi Ali Hana Tarhan ile D.ı.r. 

a 1rnt surette endi e eden !tal_ 
11. donan_."llası üc saffıharp ge. 
~· iki kruvazor, 8 deStroyer 
-;1 deniza?tı ka• ......... tmiştir. 

;y u..: M. ziraat e11cUmenı azaları, gazeteci 
l ;,~"~redilen İngiliz resmi teb. mebuslar \'<: zlrnat, mnarıf vekdlct· 

• .. l'tni gör.den geçirerek anlı. ıcrt crklm ve mtldllrlerl, Y.Z.E. tcd· 
• J?. ki 1ngiliz donanmasırun rls hoycti, Ana.dolu ajansı ve matbu· 

t ~linınin donanmasile yaptığı nt mtimesslllerl bulunmaktaydı. 
ı· arebelerde İngiliz zayiatının 

rıi .>su iki gn~iden ibarettir. !hesaba katılan 1talvan dcnıiz 
bar da Calippso kruvazörü kuvvelleriniıı yarıya inmesi ln. 

l'a~ ır torpito muhr'bidir. Bu 
a 11A·tıılar bir defa daha mütale- giliz donanmasına Akdenizde 
br. ""'"td' 1 yenı bir rol "ermiştir. 
~ ıne üzum bırnkmıyan bir Taranto muzafferiyetinin si-
f)Qat ifade etmektedir. ya.si tesirleri muhtemel olarak 

t ıte nanma tayyarelerinin ha. 
~~t~ _neticesinde 1talvan.!arm sevkUleeyşi neticelerinden daha 
.ı~'-aQı- " bariz olacaktır. Yeni Akdeniz 
\LAili gı zayiat tarihi Jutıand 
lıa.rı t llluharebe inde Alınan do. muvazenesinin ehe...ınmiyeti Tür. 
~~llınsınm manız kaldıPı zayi. !kiye, Japonya ve Sovyetlcr için 

>,:" lll ı çok büytiktür. Almanların elde 
~eti ~ rave e e1ilirFe Taranto etmek i~in bir çok gayret. sar. 
ı lllaş1~n ehemmiyeti kolaycn. !ettikten sonra kücük ı?ördükle. 
~ ır. Jutlvnd muha ·~esin. ~ 

. b.nıanıar bir e:affıhaq) gemi- ri deniz hakimiyetinin ehemmi. 
Jı: ır .kruvazör ve 9 yardımcı yeti Sovyetler Birliğince her .za
~aaZör kaybetmişlerdi. man .sarahatla anlaşılmıştır. 

"( bva hücumlarına fazla ma. ~~~1nı_ranın. har~ ~rı_nesilc 
.,, UlUnması Eebebiyle donnn. W• .w. kdcnı~ vazıyetının de. 

'11 tı 'nodern zamanlarda a.na ğiştıgı. 'e lngııtere donanması. 
~b· ehemmiyc .. ini kavbettiği na ~ırsa.t veı ildiği, Sovyet mü_ 

' 1llbaşındanberi Al. 1 şahıtlerı tarafından lJeynn cdi-
j,ı:"- lldan ı'len· su" .. 1 1 . b' e ı ara an cnuz ı u gun ,.,.eç_ "la.d ru ege mış ır • t' o 

Alman ve italyan 
Başkumandanları 
lnsbruk buluşmasında 

neleri görüştüler?. 
Roma. 16 (A.A.) - D.N.B,: 
Alman ve 1talyım başkumandanlık· 

ları §eClerlnin tn~lırüktak! a.skeri 
gôıil!Jmeleri hakkında aallhlyettar 
lta.lyan mııhtillerınde tam bir sUkQnet 
muhafa:uı edilmekle \"e yalnız bu gö· 
rilşmclerin hususi mahiyeti üzerine 
dikkat naznrı çekilmektedir. Mlh\·er 
devlcUerlnln her sahada tam işbirlik· 
Itri ı:-özönUnde tutulursa.. 1nsbnıck 
gör~melerl, mutad Alman. · İtalyan 
görüşmeleri çert"cvesi dahllınde tama
mlyie normaldir. 

çın•n flç senelik 
harp plAnı 

Cinlilere göre Avrupa 
- harbi uzun sürecek 

Şuııkiııg, IG (A. A.) - Milli Çin 
lıilkümet merketlndeki kanaate 
g6re, Avrupa haı bi uzun surecek. 
tir. Binaenaleyh Çin daha üç se. 
ne •Jnponyııya kaışı harbetrnek i · 
çin hazırlıklarını yapmaktadır. Yi· 
yecck ı·e harp levazmıı stok edil. 
mcktcdir. Çiftçiler vergilerini 

• 
ingıltereye 

dünkü 
tayyare 

hücumları 
Çok hafif mikyasta oldu 

I..ondra, 16 (A. A.) - Hava ne_ 
zarctinin bu akşamki tebliği: 

Grenviç santi ile saat 16 ya ka_ 
dar gelen raporlara göre, bu sa
bah ııafaktanberi dilJjmanın İngil· 
tere üzerindeki tayyare faaliyeti 
çok hafif olmuştur. 

Kent kontluğu .sahilinde ibir şch. 
re birkaç bomba atılmıştır. Bu 
bombalar, bnzı hasara ve birkaç 
kişinin olmesini ve yarala.nmasmı 
mucip olmuştur. 

Hadiselerde iki noktaya, bir 
tayyare ga~rıimüessir mitralyöz 
hücumları yapmıııtır. Bu mıntaka.. 
da ölü ve ya.ı·alı yoktur. 

Sonradan alman raporlara göre, 
dün gece cenup sı:ıhilinde bir şeh
re bombıılar atılml§tır. Birçok ev
lere hasar olmuştur. Bir miktar 
ölü ve yaralı vardır. 

CO\'EXTRY BO:\IB.\RDl~fA~I 
liURBA~LARI 

yalnız parayla değil pirinçle de I..-0ıulnt, JG (A. A.) - Sanıldı_ 
\'erclıılirorlar. ğmn göre, Coventry'ye yapılan 

hücum neticesinde ölenlerin adedi 
Diğer taraftım resmen bildirilL 200 .. 1 1 o.d di d 800 u ve yara r ann e e 

. yor ki, Çin kıta.atı evvelsi gün 
K F~ . ı~u ü geçmemiı;Ur. vantungda nmşova gırm~ r. 
Japon kıtaatı Yapurlara lıinerek / LO~DR.\ YA 'EVVELKİ GECE 
geccleyın ayrılmıştır. YAPU.A."" HtlCUM · 

• Biikrcı. 16 (A.A. \ - Rndor rea· 
mi gazetede inttş:ır eden bir emtma· 
me, 15 t.et1rlnlsanl saat 24 den itıöarcn 
seferberlik vaziyetine nihayet vermek· 
tcdtr, 

• şanghay 18 (A.A.) - Taıı, Taun· 
mcjilı!ao g11.7.ct.t'sinin öğrendiğine gö· 
rr., ln~llt:ı: 11 nlz makamları, bllyllk 

mlkt rd..ı Jnpon gcmlıerlnln tahılt c· 
dılmlş btll mm sı sebeblle, lngiliz ge· 
mllerln1 t<u.ıngçu ve Fransız Hindlı;l· 
nlsl llm:ınLırmn girmekten menetmiş· 
tir. 

• ~ol'T'~. lG (A.A) - Romen hU· 
kUmeU rcı.si gcneııll .Antonesko, rcfıı.· 

kııtindtkl zevat ile birlikte. öA·ledm 
sonra 18,30 dıı Romayı terketml!J ve 
1stasy l\iusolinl ve kont Ciano ta· 
rafınd!l.D tc~yi olunnıuştıır. 

• Roma. 16 (A.A,\ - Stc!ani, 1· 
talya hıtrlclye nazırı lrnnt Clano Al· 
mnn ınesnl nazın Seldtc ile mn.lyetlnl 
kabul etml tir. Alman na7.ırı, İtalyan 
lşc;\ler!ntn Almanyadn çalıı;:mıılnrı ve 
iki memleket arasında i§blrllği busu· 
sunda lta.lyan rlcalile görli;ıecektir. 

• Ottava, 16 (A.A.) - Haber alın· 
dığınıı. göre Knna.ıa milli müdafaa na· 
zırı albay n.aıston, Kanadanın harp 
gayretlerini arU.ırmıılt hususunda ln· 
gllız makamatııe mllzakerelerde bu· 
Jıınmak Uzere yakında lnglltereye gi· 
dccektlr. 

• Moskova, 16 ( A.A.) - Slo'lal< 
mahfıllerinden ö~rcnildiğlne gore 11 
l.işiden mUreklıep blı- Slo\·nk tlca~t 
J;eyeti yakında l\1oskovnyıı geıccekUr. 

1.onılm, 16 (A. A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin tcb_ 
üği: 

Dün gece Londra üzerine şid
detli bir taarruz yapılmtştır. Düş· 
man tayyareleri mütemadiyen !n. 
giliz mUdafaası tarafından iz'aç o_ 
ıunmuş ve düşman tayyareleri o 
kadar yüksekten uçmnğa mecbur 
ka.lmUjlnrdır ki hedeflerine liiyıki

le nişan almak imkansız bırakıl -
m.I§ltr. 

Bulgaristantn 
en büyük 
düşmanları 

Yahudiler, farmasonlar 
ve İngiltere imiş! 

Sorl&, 16 (A. A.) - D. N. B. 
ajan!'ının hususi muhabiri bildiri • 
yor: 

Millet müdafaası kanun layiha.
sının ilk okunuşu mUnasebetile 
dlin mecliste müzakereler olmuş 
ve hatiplerin ekserisi farmasonluk 
ve yahudilik aleyhinde bulunmuş· 
tur. 

Meclis, yahudilerin, farnuı.sonla... 
rın ve lngiıterenin en büyük BuL 
gar dlişmanı olduğunu söyliyen 
hükumet partisinden bir mebueu 
alkışlrunıst.rr. 

Ekseriyetini talebelerin teşkil 
etUği Bulgar gençlerinden bir 
grup meclis önünde toplanmış ve 
)eni kanun lehinde te7.ahfiratta 
bulunmuştur. 

----~-

BURASI da nef<>imize tanıtlı" 
ılfb'l!lltt ) er demek. Ya~ -

ınıdc yom k için otmadıgı siıphı" 
"'iz, fuku.t ya.<i!UlUl.k i!,'lin ) etıtel, Ji. 
11m old 11~'11 da lılç ';'lı ııhc gotür. 
ın z... S<ınra ıb ailt> ocağı ılenl
len ~er ~emelt oıla.sıdır. Yemel• 
zamanlarından bn..o;lm 1.arnanlard:ı. 
aile da[;ılır, lalnız. ;>emek 1.:ınıa.n· 

lannda bir ııms:uıın ctrafıııda bir· 
ll'şir, J>aha wnra her y••mck oda."'ı 
bir mt-dcni) et merkezi demeJ.1ir. 
)lcdeııi~·etin ns.ıl manası fnlıril,a_ 

hır kııraraı,, tanl,lar, toıı 'e tı.i· 

fenk, tan-a.re ynınıı iııı-aolarm bi· 
ribirlc riyle ~föi,r\işmesl dcj:.ril, insan. 
umu birlcşmcleıi, '6tlı tatlı ~h

bet ederek fikir teati etmeleridir. 
ıc;n iyi 'e en sağlam dostluk ye
ıucr.t sofrasında olur. 

Onun lçln )emek odası nekaWır 
gü:r.cl 'c ferah olursa. insan nor_ 
:.ini o JUtdnr i) i IN-sler, alle daha. 
b2lğlı olur, bir arnda y mel< ;ı.iycn 

d~tl:ır da o kadar sen ı-.ohbet c. 
derek hiriblrlerine o lı:ndar tyi 
bağlamrbr, 

l't>.mek ()(b mm birinci ş:ı.rh 

mutlak surette temizliktir. l"alm1, 
ı.irlillk hn:.falık lmlB.! masm. ko
lnylık 'crdlji;i için değil, tcrnlz.lik 
15tahı arttırdı~'I iı;ln •.• J\nr gibi be· 
yar. iirtlilii ,.e c;l~lilerlc süslenmiş 
bir ma .. anm öniindt-, bembeyaz \'C 

ltenarlan e.Itın yal lızlı tabatdann 
lçind<\ parlak ~ümüşien c,-ııtal \e 
kaşıklıı. ;ı.cmck, ) illfırdnıı bardak. 
tan ı;u içmek lıcrltes.in 1 1alımı a.rt. 
tırır, AÜnlliııe ferahlık 'ererek 
sohbeti 1 1lılııfihnr, 

1\Jıışambadı:ııı nınsa örfüsli te
mizlcnmcı i <lnlıa. kolay \<;ya da.ha 
ucuz olursa d:ı j t:ılır l,npatu. lift>· 
da) n uygun ohun tll~ reııl~li be-4.. 
lerden ·npılaıı nl.'.U ~ ortülcrl de 
:1.ÜpJH'lik eseri ık-ği c :ıiığilrtliik 

al:lnıı:-t:idir. l~n iyi '" en emin te_ 
miı.lik hc)az ket.cnlfen m: .. cın ör
tiisliııde olıır ... &nz:ı yc.rlerd(': ntca· 
jou ağncın.Ja.ıı ynpılınr';! mrum Uze• 
ıimlc hiı; iirtU ohnad:uı yemek ki. 

lngillerenin 
Sovgetlere 
çok mühim 
teklif feri 

Londrada ifşa 
edildi 

Moskova henüz 
cevap verınedi 

Loııdra, 16 (A.A.) - Röytcr Ajan· 
sı blldirlyor: 

lngııtercnin Mo.skova Büyük Elçisi 
tarafından 23 llkte~rin tarihinde Sov
yetler Blrllğlne bütün ihUJ.Afiara ma· 
nl olmak ve iki memleket arasında 
bir "Moduıı Vh·cndl., n1n tcessUa\ino 
varmak Uzere ço!t mUhlm tekllfler 
yapılmış olduğu dün Londrada teyld 
edilml§tır. 

Bu teklifler meyanında Ballık mem· 
lekcUerlnln Sovyetler Birllgine Uhıı· 
kının bilfiil tasdik edilmesi, SovyeUcr 
Birliğinin ı;imdlki hn.rp neticesinde 
toplanacak olan sulh }ton!eranslIUl 
kabul edileceğinin lngiltcra t..arafm. 
dan garanti edilmesi ve BUyük Bı1· 
tanyanın Sovyet Rusya aleyhine her-

' 

hangi bir devlet veya devletler grubu 
tarafından yapıl cak bır taarruza h!ç 
blr vakit ,~tırtık ctm1yeccğintn tıı.ah· 
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lıarlıl• ııtam~ti -.a:ı. ılır. Bö~·l!'ıSi 
!'.İiph~.iz prl> z:ııif ıı1ıırsn dıı, truı
t..-ı. musanın İ)iC<' tcmiJ:l<'nPbilmesl 
ı;iiııhcU oldu~undan, t~Jılil,l'li bir 
J,ibaJ"lıl. olılue,'ll cln s1111Iıesizılir. 

1\fu ıuıın Şf'~li ı,e)'fe ~öre d.ı>ği· 
. <'billr, fakat dıırt kö!'<' ;ı. r.hut mı\ 
b.tll ıııas:ının dalı~ rlHıde i talı 
\ereceğini unutmamalıdır. ı·em~k 
haı lulanmıı tt,'flli:r.lli\ bakımından 
da <'D zi~ndc emııi~ct \erecek o. 
hın, üphcslz, beJaz ronl..-tir. 

Yemek ımı..'>n.Sı ctrafıt> fa herke
sin d:ıim."t kenrlinc mnlı:.uo, bir kol· 
tuğu bııluıım::ı-sı elbette dahn m • 
hıı.t olur. 1\olluk ~erine '8.lldal~ e 
l.:onıılu~a onlar dn mUnıklin oldu· 
ğıı 1 l?nr geni o1nmlıdtr. Koltuk 
ol.swı, s ndıılyc olsun heı~inin 
mutlnlm bir örnek olın.'\sı prttır. 
Hn ıısi a.lle sofrasında bile otunı
laeal;: yerlerin ba,.luı. lın.şka olma. 
lan, ~'illUnç olmaz tl, inSftnı sinir
lendirir. 

l" f' .. mck o<la..o;;ınııı sı<'.akhi;ı ne ın· 
anı terletecek kadar fıı:zla, ne de 

• bilhassa <lekoltc es\oapla gelen 
kadın da\etliln olduğu \'akit • 
üşiinccek kadar az. olmı:ı.lıthr: On 
dörtle oıı yedi d<'reoo arasında. 

Aoele yemci;, i~icc çiğnemeden 
yutııı k l)i cılrııaclı'•mı, ı;üplıesiz 
bilirsiniz. l~t gibi katı yemelıler 
nckll(lar l~ i ~lğncnirse o .kıMbr ko. 
ls.y bıwnedilir. rot.at yemekler -
den bazılarmm - unlu §eylerin • 
Jıazmolmak irin daha Ağızdayken 
orndn bir kiruyn mu.amelMI ı.rör
meJcri ljzımdır. Ağrııla lüzumu 
kadar dnnmı.mış ekmek, hamur i. 
~i 'o ııilin• t m ha7.ınedllenm:. 
Siicliln blle, blıvok lcimsclcrln 
knrnmtla gaz yapmt\61 ~ dur 
m:ıdıw igilıııeslu<len 1ierl geJir. sut 
nğlzda biraz tutulduktan, hatta 
çi~'"ll"r gibi yapılarak. onu hAZmııt· 
tirecl•k maddenin çılmta.sı kolay • 
lnstırılınca kannda gaz yapmaı.. 

l\lldo bozukluğa ılı, QOk defa n· 
oele )emekten ileri gelir. 

G. A. 

ingiltereden yeni 
ziraat aletleri geldi 
Bu suretle zirai istihsa
li.tımız azami haddini 

bulacak 
Bundan epey müddet cwel 

!ngiltereye ıgiden ziraat heyeti. 
miz ıl.aıdrada mühim miktarda 
zirai aıAt ve edevat siparişinde 
bti.lunmuşlu. 

Siparişler merine imal edilen 
son sistem makinelerin, ilk par_ 
tJsi ~imi.ze gelmiştir. Makine
lerin kısmı 8.zaınisini büyük 
pullukar teşkU etmektedir. 

Evveloe Amerikadan gelen ve 
zira.at konbinalarma tevzi edL 
len traktör ve harman m~. 
!erinden elde edilen neticeler 
tahminin fevkinde o1duğım<Dn 
hUkfunet yeniden mühim mlk. 
tarda zi.rat a.ıat müba.yaaszm 
müna'kasa.ya koymuştur. 

htıt edilmesi maddeleri vardır. Bu aon 
teklifin d&iml '1!r ad m.1 tecavU.z pak· 
tma l§tırtı.k d vetın1 mutazammm ol· 
4$ kabuı olunablllr. 
~drğına öre, B. K~un 

Bcrll.n ııcyı:,ha:1 ııı{lVZutı bahl.a o lm1I 
dan çak zarna.n evvel mblaUylo vAkt! 
bulundugu bu telditlere ıtmdlye la. 
dl\r hiçbir cevap verllmcmtştir, 

~ı man ar 11 ı· d h ·· ·ı · .. 
?ıı~i ır. lrqiliz donanması ise mış ır.,, 
~Ckadar deni~erde ser.~ ....... :.-.. ı-=-.................................................................................................................... lm!l" .......................... m: 

1\ ~h d?laşmış ve düşmanın ha- G •• •• · H gördUm! dedi. Fullbrist'in hemen heyecanla eli. Gibi sözlerle özür diliyerek, onu yctleri dahi muhakeme edilmeden 
ı1~lliz dıdleri ~bit olmaksızın orunmıyen arp: Gestapo ı;efi Himler !'izin kara ni sıktım: otelin holilnde buzlu viski içmeye göçtü. 
~ı~,,ı bayragını her tarafta j 1 ~ "'8.tıd şt B E ş c • K o torpili erini gömdüğliııüz mmtaka - - .Size bu ika~ınızdan dolayı terkederek otelden çıktım. Zavallı Polonya! Niçin ve nası 
et tı~~~~~r~ır~ Hitierin mil i ı L ların bütün haritalarını muntaza. ç~k teşekkür ederim, dostum?.. Bir otomobile atlıy~k §oföre l olduğunu bilmeden, ~aklkatleri, 
~~} ~ıde düşürerek aldatmak man almnktadır!.. Hakikaten 1nglltern belki ilk defa yavaşça: cUrllın.lcri, cinayetleri, ihanet ve 
~tilli'ılizlerin denizdeki faiki. ı•az.an: Birdenbire gayri ihti)ari bir Polonyaya hakiki yardrmrnı yapı. - s. S. F!.. (mes"uliyetleri meydana çıkarma • 

~et~·boş bir kelime olduğunu VLADMIR $ABAT dehşet sesi çıkararak yerimden yor! dedim. Dedim. da.n can ve~tir. 
~~li/~ek için kullandığı ibir 1 fırladım. Fakat sesimin titrediğinin ken· BurMı, Yal'§Ova genel erkanı. Polonya niç.ln yıldırımla vurul -

~labatenın tatbikattaki degew ri. 32 · · ld ., O anda zihnimi işgal eden en dim farkına vararak derhal sus - harbiye idaresiydi. muŞ<;,asma penşnn ° u · 
~ ~·~- ~.azifesinıi İngilizler Ta- h · lh~~. 'UZerlerine almışlardır. - Ne gaflet! .. diye mırrldandr. büyük mesele birdenbire nyclın. muştum. 7..ira bu hadise karşısın- \"il Polonya, hiçbir zaman arp ıs -

'\!~ti "Od~ bulunan İtalyan ge. Aziz dostum, size verilen silahla· lanmıştı. Albay Samero\·iç'in Va · da hü~ ilk bir dehşet hissetmemek M,\REŞAJ,1:\' lflTZURUNDA temcıniştir. ÇUnkü istiyemezdi. 
,l<ll L,~ruı sularda olmadıkları :ra ve onların icap ettirdiği mah • leskay1 o müthiş isticvabı sıra· kabil dı>ğildi. '.l'ARIUI r.tR l\IUHAVJ;ın; Fakat, dfinya yüzünde hiçbir za_ 
• ~f!r~yle ba.tma.mışsa da remliklerc daha büyük bir .itina İ· srnda: B"'ııinci kolun, bir harp takdirin. Tarihte ~li nadir görülUr bü· man hiç kimse diyemez kl Polon. 

~~~a. ~~:ı:~:~ty=: le riayet etmenizi tavsiyeye ce • - Kirlçki sana Fransadan gön- de. bizim müdafaamızın can da • yük kahramanlıklarla .istikllllne ya,daÇek~lov~yat· gibi, ağzını aç· 
ed J saret edeeegı~'m! Zira düsmanınıza derilen bir nc\'i silah hakkında hiç marlarını tc~kil edecek olan kara kavuPm"" olan betbaht Po:.:mynnm mn n esır 0 muş ur. ildi 1 llleleri bahis meV'tuu - .,, -. 

~'lUiı :· ~ğer İtalyanlar gmui_ veya müşterek düemanmııza bu bir şeyden bahsetti mi? torpilleri sahnlnrmı eliyle koymuş bilyilk bir de\'letin ezici bumu al· Asla. 
~falt U UstUne çıkarmağa mu. gafletiniz büyük bir avantaj te • Diye sorduğunu hatırlamL5, 0 gibi öğrenme i demek, Alman mo tında çök<:>rtile>rP.k mağlfıb ve pe- Polonya kahramnnea dö~üştü 
~ ~lurla.rsa donanmaları- min ediyor!.. vakit köy papası Popoviçin katli törize kuvvetlerinin Polonya top - rlşan edilmesinde, dünya tarihi - ve büyük devletlerden en azılı ve 
~ !'~it ~ bir kısmmr seferber Fullbrlst böyle acı ve doku· hadisesi etrafmdaki esrar ve Him_ raklnrı üzerinden b .. r silindir gibi nin Ustiinc masum ve kahraman en çok hnzırlanmıs, tepeden tır -
l'ıı~~abiı~. ~leri tamiratın nakil imalarlıı neyi kastettiğini tere gönderilen milhim haber mu. g1; çmesi dc>mek olacaktı! Bunların Polonya kanlarının sıçnunasm.da nağa flilahlanmı olan birinin kal'-

r~~~~y~~~ed~er~e~~= hala anlamıyordum. amması zihnimde ııydınlanıvenni§' dehşeth·Ie hemen fırladım. V(' bir devletin bir haftada orta - şısıncla zilletle boyun eğmedi . 
..,_tl~ Ç;me ameliyesinin teh_ - Fakat, sevgili dostum, ne)i ti. H ç §Üphesiz. Kiriçkinin o ka· Denim birdenbire düştüğüm te· dan lmldınlarak pay edilmc>sinde, J{Uçük bir devletken gizlice 
.''lla?ııir aşı~ardır. Hatta ibunla- kastettiğinizi anhy&ınıyorum !. dar tehlikPli bir §ekil de peşine liış ve heyecana. hayret C'tmekten A vrupanın bu son muazzam facia· muazzam ordular, yeni ı:ilô.lılnr ve 

l(;tj lunanla.rma götilrilL Dedim. düştüğti bu kara torpilleri harita- kendim alıımıynn li'ullbı ist'e: sındaki hnkıkt sebepler hiçbir :r.a· yeni bir harp tekniği hazırlamış 
~lerı k~hul edilse bile 1atlyan Fullbrist istihfaf ve ümitsizlik- larrydı. - Çok teşekkürler .. Çok t.e§ek- man hic kimse tarafından dilşü • 1 büyük bir devletle pençelesmek • 

İ hının faal hizmete girme. le dudaklarını bükerek: Benim telfı§ vn dehşetime ıoon kürler.. Affınızı dilerim, hemen nülmP li bile. Polonya yıldırımla ten, bo.ı;.:ı.ıl.,cnınktan asla ...wı.. 
f'ı-L "atıZUn aylar Iaznndır. · '" ~ .--.. ·o.ıı.y - Sizi aldığım ga_ vıittı!m ıkrec~ l!'!yret ~erek yüzüme çıkmağa me<:burum. Takdir eder _ vurulurcasmn mağliıbiyct ve orta. mcdi 

,.iikJ ~ık!'lak hususunda bir rapor iizcrine ziya'!'ete lüzum şa...,km şaşkın bakmakta olan siniz, vazife icabı!.. dan kı:ılkrşmın sebep Ye mes'uli - j ' (Devamı var) 
l er; 1~tiraza rağmen 
hezımetı üzerine az çok 
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iz mlthlş 
kasırga 

Kiremitleri uçurdu, ağaçları 
kökünden söktü 

/::mir, 16 ( A. A.) - Karabu. , devirmiş ve bir kısım zeytin a . 
run kazasmm Mordogan nahi. ğaçlarmm da dallanı.1 krr:mışt.ır. 
yesine bağlı Hocaeğlen köyünde 

evv~lk~ gece kısa ve fakat 5i~. Ramborg 
detlı bır kasırga. olm'uştur. Bır 

buçuk dakik.: devanı eden ıı:asır. bombardımanı 
ga bazı evlerin kiremitlerini u-
çurmuş bazı ağaçlan kökünden (Baş tarafı ı ndde) 

(B:ı:; tarn.fı 1 ncide) 
babından alınacak malları satacak 
ve kfır gözet.miyecek müesseseler 
haline getirilerek füı.t yükselmesi 
ve ihtikarın önüne geçilebileceği 
mUtaleıısmdn bulunmaktadrrlar. 

Bu mühim nokta üzerinde, su· 
mcrbankın sahibi salahiyet maka.. 
rnr §U mnlfımat:ı vermiştir: 

"- Sümcrbank yerli mallar pa. 
znrları devlet fabrikalal'I mnmulfı: 
ve masnuatmı piyasaya arzetmek 
için kurulmuş müesseselerdir. Ve 
sırf banka kanunu çıktığı zaman 
mevcut müesseselerden bulundu • 
ğu için ipkasmd:ı devam olunmuş. 
tur. Pazarlarda halen devlet fabri· 
knları istihsalatrndan olıruyan bazı 
yerli nuılları dn satılıyor ama bu 
vaziyet de ayrıca tnraftm.IZdan 
tetkik olunmaktadır. 
Bazı zevatın ihlikii:rı izale için 

bir tedbir olarak ileri sürdükleri 
büyük mnğnzalar herhalde pazar. 
lardan istihale edemez ve Slimer. 
bankm mesai çerçevesine gire • 
mez. 

Diğer taraftan §unu da. tebarüz 
ettirmek zarurldir: Pazarlarda sa. 
:tılan devlet fabrikaları mamulat 
ve masnuatı piyasadaki ayni cins 
mallarm fjatma nazaran çok ruja.· 
ğıdır ve bunlıı.rdan bir kar gayesi 
istihdaf edilmemektedir. Fakat di. 
ğer yerli firmaların paznrlıı.ra tev_ 
dl ettiği mallar vardtr ki bunlar 
verildikleri fiat üzerine bizim ka • 
bul ettiğimiz masraf kar§ılığı ilA.. 
ve edilerek satışa çzknnlrr ... 

l\IANlFATURA DiRLtGt 
RElSİ1'1N' FtKtnI~ERt 

Manifatura. ithalat tacirleri bir_ 
liği relsl Remzi Avunôulı: da §unla: 
n SÖ)•lemc.ktedir: 
' '- Ankete cevnp veren bazı 

tacir \'e sanayicilain yerli nuıllar 
pazarlarına. rol vennek istediltle. 
rinI görüyor ve hayret ediyorum. 
Yerli mallar pazarl:ırınm fiatlan 
ucuz mudur? Piyasada eğer pazar. 
Itır örnek olul'Sa bilmem hayırlı 
nu olur? 
Ba~ kalırsa tıimdi hiçbir şeye 

bakmayıp ve her fırsattan istifa· 
de edip ıntimkUn olduı'U kadar 
fazlaı it.hnlAt yapmağa ~alı:malı _ 
yrz. Bunun için ne fcdakarlrk ıa. _ 
zİınsa yıı.pılınalıdır. Piyasanın vaz.i· 
yctiilj kurtaracak yegfuıo :tedbir 

i:iudur . ., 

Rhenania .AsM.g petrol tasfi. 
yehanesile Blohm ve Voss tez
gii.hlarma da. şiddetli hücumlar 
yapılmış ve buralarda bir çok 
yangın çıkarılmJştrr. Doklardan 
biraz uzakta, şehrin şimal kıs. 
nunda Sarnbeck gaz fabrikası, 
milkemmel neticeler alınmak su. 
retile bombardımana tabi tutul. 
muştur. Altona mmtakasmda 
elektrik santrallarma ve şehird! 
daha diğer lıede.flere de çok iyi 
netice veren hücumlar yapılmış 
ve bir çok yangın başlangıçları 
mü~ede olmuştur. 

Başka tayyareler, mel dokla. 
rına, Ostend ve Calais limanları
na bir hücum yapmışlardır. Bu 
harekat esnasında tayyareleri. 
mizden birisi bir Messeshmidt 
109 tayyaresini düşürmüştür. 

Sahil müdafaa servisine ait 
tayyareler, dün. gündilz ve gece 
faaliyette bulunmuş ve Norveç. 
ten işgal altındaki Fransız ara . 
zisine bir çok hücumlar yapmış. 
tır. Rennes'de askeri depolar ve 
askeri binalar ve müteaddit 
tayyare meydanları bombardı
man edilmiştir. 

Heinkel tipinde karakol ge. 
zen bir Alman deniz tayyaresi, 
sahil müdafaa servisine mensup 
tbir tayyare tarafından. düşürül. 
müştür. 

Bütün bu harekattan yalnız 
iki tayvaremiz geri dönmemiş. 
Ur. 

a nlsbetf 
(Ca.> ta.mfı 1 nclde) 

nun tıı.yinl i3tenmt;Ur, 
Ticaret vekAletl uld mallar için 

veltıı.lctçe tadllen ltalıul edllml§ olan 
lstanbul Flyat Murakabe Komlıyo· 

nunun listesini aynen ipka etmı,, yen! 
mallara ayrı fiyat göstermiştir. Fa.· 
kat v::kll.let iklnc! elden sonraki tUc· 
cnrları perakendeci olarak kal.ıul et· 
miştir. Yarın !&tanbul Flya.t Muraka· 
be Komisyonu toplanarak peraken:!e· 
eller iı;ln ve yalnız yeni gelmiş ve 
ceierek mallara mahsus o)mak Uzere 
ldlr haddi tayin cdecekUr. Fakat eski 
mallar da Uı;Uncü ve dö=dUncU ellerin 
,·aı.lycU ne olacaktır': Bur83t henUz 
maH'ım değildir. Maam:ıfim bu arada 
bu mallar bir taraftı:.tı halka. satılmak 
tadır. 

Defteri 
50 "·c 100 yapraklı dilz beyaz, bUyUk okul defterleri bu sene de ya.ptı· 

rılmı~trr. Az kalmıgtır. Acele ediniz. 

ul Tarihi 
İlkokulun dördUncU ve be;,incl smıt tarihini kolay öğrenmek için hUlAsa 

ve el Jdtııplan çıkmıştır. Tanesi 10 kuru:ıtur. 

T LlİD KİTABEvi 
lii1I • 

BUGON S R 1 Sinemada ' 

~~~ .. :, .. ,,~;3.~sen~~ ~~~~,:~:~ 
1' Ed\ıınl Rcbenson. James Ste\lıml 

mmi~iİiC~~~~iZC::!m~~~t 
~~~~:::ZJ:D~mlllfimililll .. •mtlBll 

S Ü M E R Sinemasında 
Mubtc;ıem bir del{or itinde ı;nrnlen güzel t'e ne,'ell 

Deliliklera • a 
filminde: Dllnkll PA.RlS ... Harpten evvelki PAR!S ... Gülen 

ve D:biS eden "ı>ARlS'i "C-örecekalniz. 

Bat IWllercle: Mtj!ınr RAY VE."llıı"TURA ve orlmd.ı&lan CA.Zrnm l&UrAkile 

Romanyada 
yahudi 

müstahdemler 
Y ılba;şından itibaren 

İşsiz kalacaklar 
B ükrt',, 17 (A.A.) - llA\.·a.s\ 

HUkfimet, tabiiyeti her ne olurSll 
olsun bUtUn yahı.:dl mUesseselerlnl 
yeniden tanzlıne karar vermiştir. Ya· 
hudi mtlııtabı:lemlere, istisnasız olarak 
31 kbunucvvel 19f0 tarihinden 1tlb:ı· 
ren yol verilmı, olacaktır. Tıp cemi· 
yclir,~n c;ı!n.rılan yahudl doktorlar 
ancak yahudllere bakabilecektir. Ya· 
hudl talebe, tahsil iı;:in ynbancı memlc· 
kctlere gidemiyecektir. 
Diğer taraftan, ~-On kırksekiz saat 

zarfmda bir çok ga.}Timemnun Jejiyo· 
ner tevkif euılmlştir. Bu tevkifler, dl· 
sipline aykırı aleyhte vaziyet almış o· 
lan Pepe Dumestrlco, Borga ve dahıı 
diğer lcjiyon'.?r ııe!ler hakkında all?l!ln 
tedbirlerin mantıki neUcesinl teşkil 

eylemektedir. 

Manastır 

(Ba,tarafı t ncide) 
zerinde uçmu~lıır ve buradan Yugo.s· 
lav arnz!slne dahil olmul'lardır. 1tal· 
yan tayyareleri, Man::ıstır Ye ci\•anm 
bombardıman etmi§lerdlr. Yugoslav 
müdafaa tertib::ıtı bu hUcuma muka· 
bele etml§Ur. 

ispanya hariciye 
nazırı 

T...ondrn, 17 (A. A.) - BBC. : 
Dün Pariste lspanyol hariciye 

nazın Serrano Suner ile Laval n. 

rasmda bir göıi.işme vukubulduğu 
öğrenilmiştir. 

Alman hariciye nazırı B. Von 
Ribentropun daveti üzerine Suner 
Berlino müteveccihen hareket et
miştir. 

Londraya. gelen haberlere göre 
.İspanya hariciye nazır ve Alman 
hükümet adamları arasında vuku
bulacak konı.L,cmı.alara i11tirak et • 
mek üzere. ltnlyan hariciye num 
Kont Çianonun yakmd& Berlin 
gitmesi ihtimali mevcuttur. 

POLiSTE: 

Taksim 
• 

gazın osunun 
arkasında 

Bir kamyon yardan 
aşağı devrildi, bir 
amele yaralandı 

Dün, Taksim belediye gazino. 
s unun arkasına t oprak dökmek 
üzere yana.şan 4116 numaralı 
kamyon, yar 'm pek kenarında. 
durmuş ve bu yüzden kayaıl 
toprakla kamyon devrilmiştir. 

H asan adında bir amele kam
vonun altında kalmış, bacağın. 
dan yar alan arak Beyoğlu h asta. 
hanesine kaldınlmrştır. 

CÖRÜl\TMEZ KAZA ~ 

Nesim adında birisi, Bebek • 
Emin önü tramvaymm arka sa
hanlığında seyahat ederken, 
tramvay bir dönemeçte sarsıl. 
mış ve Nesim b~ını kapıya. 
~iddetle ~rpmıştır. 
Başı parçalanan Ne.sim bay. 

gm b ir halde Beyoğlu h astaha. 
nesine kaldırılmıştır. 

24 SAAT lÇlNDE 19 
ŞOFÖR CEZAL~'-'DffiILDI 

Son 24 saat zarfında şehirde 
yapılan seyrisefer kontrölleri 
neticesinde, 19 şoför hakkııı.<la 
yeniden ceza. ke.cıilmiştir. 

Bundan başka Fındıklı ve 
Beşiktaş semtlerindeki dükkan. 
la.r d a kontrol edilmiş, bir çok 
~af cezala.n1mlmıştır. 

Yanan harbi 
(Ba~tara.fr 1 nci<le) 

gölünün garbine doğru ilerle. 
mektedir. 

DCX AKŞA~IKI "l'UXAX 
TEBIJGI 

A.tina, 17 ( A. A .) - Yunan 
kuvvetleri başkumandanlığı cu
martesi akşamı 21 numaralı a. 
şağıdaki tebliği neşretmiştir: 

Bütün cephe üzerinde ve bil. 
hassa Görice'nin şarkmdaki 
dağlık arazide muharebeler ol. 
muş ve tarafımızdan esirler a . 

... İzmirde 

Asker aileleri-
ne yardım 
etmiyen 
8 tacir 

Malları haciz ve isimleri 
teşhir olunuyor 

t:ıımlrde, asker allt'lerinc kanunen 
hnmıştır. Bundan başka düşma- ynrdım yapmnğa merbur seklz tUccn· 
nm hava topları ve birçok harp rın, tnahht.:tıerlni gttirip bclcdlyedclt\ 

Bir tren kazası 
Bir makasçı ikiye 

bölündü 
Dün gece Edirne Karnağııcında. 

feci bir kaza olmuş, tren nuıkns~ 
çılıE;"I yapan Süleyman, mane:. 
yapan bir marşandiz katarının .. 
s:unaı';'mdan kaymış ve teker!~ 
lcrin nrasına düşerek ikiye böJUn .. 
mliştilr.. .;:.ıı 

Dokuzuncu işletme müdilrlli!'~ 
kazadan haberdar edilmiş, tnhki .. 
kata başlanmıştır. 

malzemesini aldık. aIAkadar t<!şekkuto yatırmadıkları (ll~) tarafı ı ocldc) 
İtalyanlar ricat ederken Ko. gtirUlmUş, ve hakl:ırında tahsil em· -"be iz tev1'ıı· 

sız, gayrimemnun, .uu. ts ve efl 
nica şehrinin yarısınr yakmış. val kanunu mucibince haciz muamele· lidc z:.ıyr! bir temel Uzerlnc mncss • 
lardrr. İtalyanlar hiçbir askeri sine girlşllerelt isimleri belediye ko· bir nevi fmparateırluk yapamaya lJlU 
h"'def t~kil etmiyen köyleri ridorunda bir liste !it- UM eclllnılşUr. 

l d vaf!nk olmuştur. 1' 
top ateııi altma almış arsa. a Sallantı halinde bu lmp:ıratorl~u'. 
zarar yapamamışlardır. ..,~ §imci! knr§ısında 1ngillz imparator 

1 28 İT.\L\'..\N TAYYı\.Rt;st Ordu için ğunun gittiltçe artan hava kuvvctın 
Dl~ŞtlRÜLDP Hedı·yel ı"k görmektedir ve bu imparatorlu~ At.ina, 17 (A •• \ .) - BBC ve<» 

Askeri mahafilden Röyter ajansı darbeleri, yalnız İngiliz Common ı~ 
• hinin değil fakat nynı zamand::ı geıırl: 

muhabirine bildirildiğine naznran s 1 gara 1 ue 
Yunanlılar tarafından alınmış olan mikyasta Amerika birleşik dev c 'f 
İtalyan esirlerinin adedi 3500 o nln endUstri kuvvetinin muazzaııı :;. 
baliğ olmaktadrr. Ayni mahafil yapıhyor naklan sayesinde gltUkçe dalı"' s: 11• 
general Metaksas tarafından ve • de kuvvctıı bir tarzda kendisini ıı 
rilen direktiflerin Yunan kuvveL ;Tu""tu··ncu·· ıer birligı"· 3 sctUrmcktcdlr. ıı 

H,,,.., artık lmzruıılrru§tır, dcneillc leri baş!tumandanr general Papa • ·1 l 'l t •• t · · - ,. gUl1 
gos tarafından dahiyane bir tarz. lll yon {1 0 U U n fakat kaz:.ınmak imkblıı.rt, bU !1 
da muvaffakıyetle tatbik edildiği· teberru edecek her z:ı?l1anl:lndcn çol: dııha ziyade ıxı 
ni söylemektedirler. TülUncU!cr blrl!ği çok gUzel bir te· salttır. ıır 

Şimdiye kadnr, 28 ltnlyan tay_ Bebbüse glri.-,mlş ve hudutıanmızt bek· Sulh:ı ve aUny:ı.nın sat;ıam inUb3 ı;I. 
yaresi dıişürülmUş, ve Yunanlıla • liyen kalırnman a<Jkerlerimlze hediye na doğru en kısa yol, muhııkka~ 
mı yedi tayyaresi zayi olmuştur. edilmelc Uzere 3 milyon kilo tutun top· !nglltercnin ve Amtrikan rnuıe 
Bundan başka Yunan ha\'I\ kuv - lamağa karar vemıiıitir. Bunlarla or- tuttuğu yoldur. ----" 
vctıeri tarafından Anınvutluğun dumuza hususi .slg:unlıır yapılac:ıl:· S J A lkt 1 
muhtelif tayyare meydanlarına. e caB e tır. 

yapııan 1ıucumıarda takriben 30 ı- ıık olarak birlik reisı ıskenııe= Türk eldi .. 
talyan tayyaresinin yerdo tahrip Dramalı, ıo bln ldlo tUtUn tahsis et· ıuıı•" 
edildiği veya zedelendiği muhnk _ Kırlc senedenberl Sel1n!Uc bU ı~· 
kaktır. · ml;,tlr. ve o(Fum:ıro) tUtıın şirketi meınut .... 

Bu tUtUnlerin aıcJmlması için \"ali ~ ..... 
İtalyan lıava kU\'Vetlcri tarafın· L!ltfi mrd:.ıra mnhlmııt Yerilmiştir. rmdan B~<rem Tal!il He scırı.nı~ f'll• 

dan Yuruınistnna. karcı '"npılan . d k' nınmış tutun tacirlerinden ,Akl!Jtoıı· .., ,, Dlğer tarottan halke\·lerın e ı as· 
1 hava hücumları münhasıran ga'-·ri 1 ti d at ailclerilc beraber bu sat:abJ< , ,, kcrlere hediye toplama faal ye c 

1 
ıcrdlf• 

askeri hedeflere ve sivil ahaliye hnr::ıretle devam etmektedir. vansiyonelle uehr.ımlze gelm !i· )-o· 
karşı yapılmaktadır. Şimdiye ka. On bir Jtlşillk bir kafile halinde~· 
dar 900 sMl ölmüş ve lOCO k~i ıa çıkan bu ikl Tilrk nllesı f.Stıı!~ 
yaralanmıştır. · Bunların ekserisi • lard.-ı. bekllye, ookllye nncalt Uç ıcı<e· 
kadın ve çocuktur. yeni vem Ü h 1 m suren bir yolculuktan sonrn meın şeıı· 

İTALY.\.:..'H,ARD.\N ALl"XAN tc gelebilmişlerdir. Bu yolcl!larıil rı ı· 
SlLAIII,AR bı•r teşk.ıla" t rlmlztle bulunan akraba ve do"t1~11 ı.r Atlım, 16 (A.A. ) - Cepheden gelen le bullışmatarı pek hazin oımu:ı . ı;ıı· 

haberlere göre, Görlce etrafında dUn ... dlJ . k b• k• ·ı "k b. • f • tasyon bulunnnlsrın naz:ı.,. ,,.e'" ba~lamış olan muharebe bugUn de 1 i ın ışı ı ır ıt aıye tını cel'·etmir:tJr. Gel€nlcr \"O bCltl"' ... bUttln şlddetlle devam etm!.ştir. " ,, .~ 
;l000 metre 1rllfllmılıı. olup Görlc ye - te~kilatı kuruluyor ler g!lzya,ı.mnı ~pted mcm~lcr 

famamiyle Mkim bulunan l\·an dağ· hrçkrnklarla ağla.şmr;ılardır. ~ 
ları bu meydan muh:ırcbeslnin hede· Hiikfunet, 18 _ .ı. 9 ya.şlarmd~. r1Jd 
rıni teşku etmektedir. d kk ,, ib l R 1 cı ru " " Diğer tıı.raftan Yunan ordusu tıı.ra· ki ge~ler en mure ep ~. ınl e S1:CUm 
fmdan d~mnnı.lan zaptedilen hnrp kişilik veni bir itfaiye teşkıliitı • 
ganalminln tadadilc iştigal edilmekte- \'İ.İ.cuda~ ıgetirmeğe karar vermiş, ltalya ralı 
<lir. Bu tadat henUz bitmemiş ise de hazırlıklara başlamıştır. 
son yek!lnlara nazaran bu ganimet· Gençler 45 gu'"nlük bir kursa 
leri şu suretle truınl! kabildir: 

H ağır top, 182 at;'lr mitralyöz, 260 tabi tutulacak, ihtiyat itfaiyesi 
hafit mltrnlyö:ıı ve otomaUk tUfek, vazifesi görerek, harp vukuunda 
9000 tüfek, !?00 harp levaz.lmlle dolu derhal vazifeleri ibaşına koşa
knmyon, 300 muhlellt esllha ile ı.lolu caklardır. 
.ııa.'ldrk, 1750 top güllesi. 
1T.\l,YA:\"LARIX YAl\TIKLARI Gençler malıalli nüfus idarele. 

n:On.ım. rinde çekilcook kur'a ile scçilC'. 
Afin:ı, 1G (A. A.) - Cepheden cck ve Pasif Korunma nizamna. 

a.lm:ın son ho.berlere göre, Görice mesiı~ göre çağırılan her genç 
mıntakasmda Moro\·anın cenubu davete icab~te mecbur 1.utula
§arkisindeki bütün tepeler, Yu - caktır. 
n:uılılnr ta.rafından znptedilmiştir. 
Bu suretle ltaıyanlar, yam~ yavaş 
tutunulmaz bir vaziyete girdiklc _ 
rlni görmektediıler. 

Plndus mıntaka.sında Smolinia· 
dan ilcrliyen Yunanlılnr, evvelce 
<llişmanın eline geçmiş olan bütün 
Yunan köylerini geri nlmışlardır. 
Hunlardnn sonuncusu, hudut üze • 
rindeki Koniçe, ricat etmekte o -
lan ltalyanlar tarafından yalnl ~ 
mış ve yıkılmış ve harabe halin • 
de terkedilmiştir. 

l:"UNAN TOPRAKLAP.l:\"DA 
İTA l,\'A"X l{AL:\fı\DI 

Atına, lG (A.A.) - Atina Radyosu 
bugUn şu haberi verml§tir: 

BugUn ~ğle Uzer!, Yunnn toprakla
rında, esirler hariç, hlç bir İtalyan 
askeri kalmamıştır. 

İNG1LZ TAYl'ARm.ırntNt~ 
I'AAUYJ:Tt 

Atlıuı, Hl (A. ı\.) - Yunanlstnnda· 
ki tnglllz hava kuvvetleri karargı!.hı· 
nm dün geceki tebliği: 

Cuma gUnU hava kuvvetıcrlmlzln 
tanrruzuna ı:ğrayan hedefler arasın
da G<iri.::enln şimal mıntakasmda ha· 
reket hallnrltı bulunan motorlu 'i:ıır t· 
taJyan kolu ıh vardrr. Du kol mu· 
va!!akiyctle bombalanmış ve ınitraJ. 
yüz ate~lne tutulmuştur. Bllyiik zayiat 
vcrdırllml' ve bUyUk h::ıs:ır yapılmış· 
tır. 

ltnlyan ordusun:ı karargAh olan bir 
çiftlik binasına 'e dışar<ln duran bir 
çok as'.ceri nrabaya taarruz edilmiş 
ve ağır bir bomba binayı yıknu~tır. 

Bu rnmtal{ada, llzcrlnden 1talyan 
kıtaatmın geçmekte o!ıluğıı mUhim 

En yaşhmız 
Sapancada 

152 yaşındaki bu 
vatandaş günde 6 saat 

yürüyor 
Türkiycnin en yaşlı :ıdamı 

Sapancada Muhtaziye köyünde 
bulunmuştur. Bu tam 152 yaşın. 
da ve Kafka.syanm Elma dağın
da doi'muş olan Osman İslam 
oğludur. 

lhtiyar altı saatlik yolu yaya 
g itmekte ve ata bincbilmektedir. 
Dişleri arka arkaya 5 defa yeni. 
den çıkmış, hayatında 3 defa 
evlenerek 2 kız, 1 erkek ve 
15 tonın sahibi olmuştur. 

Sofya emniyet m üdür ü 
a zledildi 

Ror~n. 11 (A •• \ .) - ımo 

Öl\Tenildlğlne göre, Sofya C'mnlyet 
mUı.IUrUnUn vaziteslnc nihayet veril· 
rnlştır. 

bir köprU tnmnmlyle tahrip olunmuş· 
tur. Knlabalılc ltalvnn lutaatına ant 
baskın yapılmıştır. ltalyanlarm zayfa· 
tı muhakka't surette mühim olmu§tur. 

a asın a .. \ .• tı• 

· Kralın doğum yıldotı 
mü münasebetile , 

telgra flar teati edilcl~ıır 
Anl-.nr.ı, JG (A.A.J - Rcs!C~:ı>" 

İsmet tnö:ıU, 11 t:ontcşrindc ).p 
kralı iıçUncli Vll<tor ı.;manuel'lll ıgro-f' 
dönUmU mUnru:cbetiyle tebrik tc ce~· 
göndermlşl"lr ''e bur.a. teşeld-.·Ur 
bı alırtışlarılır. ___.,-/ 

·ı oıı ingiltereden 3 mı Y 
liralık manifatura 
eşyası gelecek t'P'!r9" 

Ankar~da İngiliz ticaret ı-:o ı;ıı!l" 
eden t• yonu mUmeıWll rlle devam rııcJI 

zalt"relere lzmlr kuru me)"'C ı; tırıı.'l< 
çıları birliğinden bir heyet de ş 
etmek üzere h::ırc•,et etı:niŞUr. ·••tatıP 

hl JJlll' • 
1ngllizler yeniden mU rn oıı ~ 

incir ve UzUın satın nlacal~ ve tııııxıııe 
Iel<O I' pılan blr anla,ma ile meın J_ll$Il 

3 milyon llrayıı. yakın Jnyın ttc 
fatum en-ası günderecektlr. 

'sA 
Sinemasında 

P ıJJer 
Güzel Tyrone 0 

\'C • 

. . S . Hetıtııe 
Sevımlı onıa ıJ 

111J11C~ 
~lııhteııcnı ml:uınscnl, ~ !Jl')·ll"" 

1 rlJİO ve ,·a.ryetc ,.e tmır;o • rıı.n 
cilcrin ~özlerini kıım:ı:ıtı 

o 
Sinemacılık Alenılnde hl~blr tllme naı;ip olmryan bir rntbct kıuamuı 

KARLA 
ALT 

~AILAILAYKA 
MELEK Sinemasında 

f:ŞSJZ BiR MUVAFFAKIYETLE DEVAM EDiYOR 
Seanslar: 11· 1 ·%,SH,Sl>-6,!0 ve 9 da. JS'ume.mlı bUeU.ed evvel~n aldJTmız. 

~ r:!~~~ ~!~Hatta e~?~ı ~~~~una 1 
fllml S(SriiDUz. 

:~~----- --



C~~~ ltiphe yok kl, Mr. ŞE'ldon, 
'1Y kadın kafalı bir kimseye 
~ orı 

it de~Yt kayalıkla:rdan kurtarıp '::e aldıktan eonra icabedeıı 
~ Yapnıaıc üzere palamar • 

lı ~e eektik 
"ll ~ - . 

~laııı arıada Mis Lıı.kland .ildnci 
~~ ,,~a ~n.i sahile ifçi kaydet • 
~rıde~ 
'le~laıı, gönıenlı zenciler ken. 
\e· den kaçıp ge:.ıyorlardı 

\)t lal.eti olan ihtiyar Kina _' m. 
~ e!Jnekle gözlerini öyle bir 
'~a g~~ ki kera.tıllımn hepsi de 
~ donauı 
'%ıu . er .. 

·~ıd:l'i!ı ikisini de zenci işçiler. 
~ Reı ~~ktan sonra Martanın yr. 
' di' onları M6.rtaya boşalt. 
'<!. 
'~ l.aluand tekrar gidip zenci 
~IZı istedi. 
: uıe izahat verdim, dedim 
..... 

'1 ~i geınisi ancak krrk ge. 
\ ~ edeblllr. Flibett.1 .. Gibet 

6 bıı, \ ?.tarta ise biç, ruhsatiye. 
~~ il.dardır. Bundan başka bu 

~~ ~ Yolda beslemek de bi. 
~. ltansız .. Yiyecek bulame. 

ltıı h ' lı.::a IÖyle cevap verdi: 
~l ~~'b sat meselesi kolay; (TU.. 

~ e~ halled€ıri.n. Erzak me. 
~:"it bteliııce o hususta kıı.tiyen 
~~, ltY\ıl'l.ıbnasın. nen bizzat 
~ ~:~r ve lazım o:::ıcak yiye. 
~lııa1 .. l'ilc ederim. 
~~a dediği gibi yaptı; ken. 
~~~ a Çıktı, meseleyi halletti. 

~~il. cı ~lUıater bu sö~eri sö~. 
~ılı Rll.:raeını yaktı, Sonra ba .. 
'~ tarak: 
'tıııı. ~ geUyorı._ 
\ı~''J ;:.1ıı~ an" t görlff gorm~z .. ı~. 

\ ~etneye uğramış gibi 

\o, 
~1' ~ ~adar genç kızı hep ka.. 
\~ Yimniş görmeye o derece 
~~birdenbire hayretJr. 
,~~~d dı. 
, ~ t~ &tı. gelen ısmarlama elbi. 
lliı°bt; ltı:z:ı bUsbütUn başka., ~. 
~ ~hlUk ha1ine BOh-m.uş. 

~' Kovboy şapkalı ve 
~' ~fi§eldi kızdan ortada. e. 
: ~ hrı8Jn.ıştı. 
~~ ~ tam ma.nasiyle §Ik 
'\\~ «adındı. 
\.~~~hatları iyice tereE. 
~ ~ ' YUrurken incecik ço. 
\ ~ '1t:Indaki mevzun bacak. 
\ tlhı. cazip bir hal alıyor. 

l'\j& gı: 
~~.~ \:admr eski c-kekli. 
\~'4.. ,, tt. İnsan bu genç kı.. 
\~ tıı • (Blnbir gece) m.asaJ. 
\ ~ h lleeraıan yaşa.yan ka. 
~ 11 

lnll ?" diye kendi ken. 

Yazan. Cek Loedon 
bu ha.rlkul!de maceraları ya.şadığ·_ 
na ko~ kolay ihtimal verilemez. 
eli. 

Sofra hazırlanmıştı. Hepsi de i . 
çeri girdiler. Şeldon dikkat etti, 
Mun.sterle ikinci kaptan da, tıpkı 
kendisi gibi hayret içinde idiler. 

O vakte kadar genç kıza karşı 
gBsterdikleri arkadaşça ve 10.übali 
muamele birdenbire derin bir bü-. 

mete teha.vvfil etmişti; ve bu te. 
ha.vvlil adeta bir efsunla vukua ge. 

livermi~ti. 

Yemekten sonra Jan Lakland fir. 
canJara kahve boşaltırken Şeldona 

dedi ki: 
- Bundan böyle işçi toplam8!k 

hususunda. biç endişe etmeyin. 
(Punga • Punga) da öyle müsait 
bir zemin hazırladım ki. 

İhtiyar Kina • Kina her halde 
baema geleni kolay kolay unutr. 
cağa benzemiyor. Kendisinden her 
türlü yardımı göreceğimizden emi. 

nim. 
Guvutudan ge~erken Mr. Mor _ 

ganla c;ok tuhaf bir mUlA.kat yap • 

tım. Kendisi benimle bir konturat 
yapmak arzusunda.; benden adam 
başına kırk şiling vererek bin zen. 

H .t. B ~ R - Akşam Postası 

(Diüıl.ii ,ıiishada;t devam> 

Leman hanını v, !':lI '1-.fr k:ıdın. 
dır. Ze\ l:e, eğleıiooye ba.J-iı bir 
kadın .. Hiç yoktaıı bir ı:ı"ı::'e ya. 
rat:mak istiyor. Bu a1

• am d-ı 
birinci mevki salonunda tıfacık 
bir eğlence haznl'.1nmıs, sı mi 
bir aile e~lencesi. Ahm"din ka. 
rısile 'beraber gelme::~;1ü rica e. 
diyordu. 

Saat dokuzda Ahmetie Meliha 
kolkola birinci mcvl-' c:" 1 '>nıına 
girdiler. Ahmet Jr9rı<:ımın E>1 i:rıde 
bir kitap bulunduğunu sezdi. 
Meliha: 

- Affet Ahmet. bıırı:ıoa hiç 
eğlenemiyeceğimi bildiğim için 
şöyle lbir köşeye ç-ckiliP o_lmma:k 
niyetindeyim. Hic 1!"1rrl'·e,.ck_ 
tim zaten .. Fakat ısrarına daya. 
nam adım. . "' 

Kamarot yoluna davam erler. yorlar, Meliha ile Alımedin ~öz_ 
ken arkasına dönerek cevap leri karşılaştı. BaJn,ı;lar y;ıı.mıalc 
verdi: istedikleri şeyı biri birine nnlat. 

- Bize çarpan vapurun da tı, konuşmadan karar Yet lileı·. 
hRJi bizden iyi olmasa gerek. - Gel yavrun, bizim.c !!'el, 
Fakat muhakkak olan bir §ey rbebeği.ni bana ver. 
var: Biz iJatıyoruz. Bebeğini ki,,,,n elinden aldı: 

Kamarada . foli!ıa kocasına: - Sa.ıun ağlama yavrum, ~en 
- Parayı bana versen daha cici kızsın. Cici kızlar ağlar mı 

iyi olur, dedi. hiç! 
Ve kocasının verdiği parayı, Fakat çocuk luc~kır11. hıçkıra 

kamarotun tavsiyesi r,-ibi korsa... ağlayordu. Saı.da.Ja bulunanlar 
Şimdi Ahmet, bir kitap getir. smm içine iğneledi. Sonra koca. sabırsızlanıyorlar. :\foliha ile 

mediğine teessüf ediyorc1 ... Ge.ce~- sma sordu; Ahmcdi çn.ğ·rrıyoı lardı. Alımet 
yi dolduran bu gürültülü. n:usıkı - Daha ne alıyoruz? çocu~unu yaka ladr, sandaldaki 
yi işitmese ne kadar ıyı ola. - Cıı:raralarnnı. bir gemiciye verdi. Sonra. Me_ 
caktı. - Kibrit de unutmıyalım. liha elinde çocuğun bebeğiyle 

Ahmedin dilşüncesi hakikat - Evet, fakat ne olur ne ot yürüyüp sandala indi. Arkadan 
oluyordu. Çalgı bir anda sustu... maz, biraz acele edersek fena da sandalın en ııon yolcusu olan 
Garip bir çatırtı işitildi, gemı etmiş olmayız. Ahmet atladı. 
baştan başa sarsıldı. Danseden - Meliha "beni dinle!" diye Sandal suya doğru indi, ve 
çiftler durdu, seyı·edenler ayağa hay'kırdı ve kamaradaki masa:va gemiciler hızlı hızlı kürek çeke. 
kalktı. kachr ko~u. Döndüğü vakrt rek suya yavaş yava§ gömül. 

Bir kadın havkmlı, dudaklar. elinde küçticük bir şey vardı. melde olan gemiden uzaklaştı. 
daki gülüşler silindi, iki kaptan Ahmet sordu: lar. 
salondan haykırarak izaıhat - Elindeki ne? Küçük kız, botı yere, mini mini 
veriyordu: - ffr şey değil Ahmet. Uy. soğuk ellerile, çatırdayan dişle • 

- Size maalesef fena bir ha_ ku ilacımın kutusu. rini tutmağa. uğraşarak: 
ber vereceğim. Bir kaza oldu. Güvertede herkes koşuyordu, - Batıyoruz, ba.tıyorw:, di. 
Sis yüzünden rotasını §aşıran önlerinden kolları arasında bir yordu. 
bir vapur bize çarptı.. Belki bebekle küçücü·k bir kız geçti. S.ı.ndalla.r kamrtlığm korku 
batmıyacağız. fakat ihtiyati ıbir Ahmet: dolu boşluğunda gemiden uzak. 

ci istiyor. tedbir olmak üzere tahlisiye - Bak 'bu kıza Meliha., dedi. la.şrvor, fakat btltiln sandaldaki 
Demin size söyledim mi bilmem: sandaila.rma binmenizi rica ede_ ~!eliha bu ktzı gfüilnee da. gözler gemiye doğru çevrilmiş_ 

Tulagide Marta gemil'li için işçi zen. 
elleri nakledebilmek tizere resmi 
bir ru~a.tname aldım. 

Gem1mlz bundan böyle her sefı. 
rinde &eksen zenci nakledebilecek. 

tir. 
Şeldon gülümsedi. Acı ile karışrk 

bir memnuniyet hissetmiştir. 
Deminki şık ve zarif kadın tek. 

ceğim .'Ka.marala.rıruza kadar yanamadı .. Tam taııllsiye san_ tir. Gemiden son eandal da deni. 
gidip kcyımetli eşyala.rm.rzı al. dalmm yambaşrnda. olan gilzel ze indi. KU~Ucilk karanlık göl. 
mak için bol bol vaktiniz var. hirini bulacaktı, kızc.., c;....ra geler- güvertede koşuşuyorlardı. 
Faıkat fazla yük almayınız. Sa.. doğru ilerledi ve elini otnuzuna Meliha mmldandı = 
km sandalda ağrr1ık olur. koyarak çocuğu durdurdu: - Zavallılar, zavallılar. 
Kamaralarının önüne geldik. - Nereye gidiyorsun yav_ H.er şey ağırla.ışmıştı. Sanki 

leri vakıt koşan k:unarotla kar. rum? ı.ama.n kıymetini kaybetmişti. 
şıla-c:tılar, kamarot Ahmetle - Annemi arıyorum. Bu gece, asırlar kadar uzun bir 
Meliha.yı görllnce durdu ve nnsi. Bu çoeukcağrz anrak altı, geceye !benziyordu. 
hat vermeğe başladı: yedi yaE'larmda idi. Denizi ağır bir sessizlik dol. 

- O zerinizde para varsa sak. - An'T\en ı:ıeni brra:ktı mr? durdu. Kazadan, mıraptan do. 
'.rar gözlerinin önünden bir duman ğ bi h k • lamak için en emin yer, parayı - Hayrr, brrakmadr. ama. kü. an r are ·etsizlik. 
~bi kayboldu. Evet, demin bahçe. Bayanın korsasmm içine koy. çil.k kardeşim Nonoş ka:ı·boHu. Küçük koon bebeği hAll !le. 
den birdenbire çı:kıveren o zarif ka.. maktır. An ... em, bı::ham onu ar:ımağa. lihanm kolla.rmda idi.' 
dm değildi bu ... Ja.n tekrar genç bir Meliha güldü, fakat kamarot (titti'er. Gide,.~en harıa ''b!>kle!'' Ahmet yavrucağ:a ::.ordu: 
delikanlı olmuştu. fikrinde musrrtlt: dediler ama. bir daha dönımedi. - Üşüyor musun 1 
Beş gUn geçmişti. Janla Şeldon - Gemi batark"'n kalabalrk. ler. Ben de onları aramağa gidi. tKlz cevap verdi: 

sofada. oturuyorlardı. Her ikisinin tan istife.de etr.ıek istiyen hrr. yo11•m. - Çok değil. - -./ 
sız çok olur. Nasihatimi dinler. .Şimdi geminin ki'.'Xl.bilir hangi Ahmet o va.kıt pardüsü&Unft 

de na.zarları, rüzgarın altında ha_ seniz fena olmaz. bucağµıda. kaybolan Non<?§lı çıkardı, küçiill kı.zı eardı. 
rekete millıeyya. bir halde bekli • Meliha. kamarotu eorguya !ı.ramakla meŞgul bu anne ile Sandala kumanda eden gelnfcl 
yen Ma.rta'ya ~evrilmişti. çekti: babayı hu h~~'et'" lT kalabaltk haykırdı: 

Orada ehemmiyetli bir mesele - Fakat rica ederim biliyOO'. içerisinıde bulnıak iMkansızdı. - Haydi küreklere sarılınız. 
daha ilk günden itibaren ortaya / s~ sö~leyin, bu kaza na.sıl ol. 8 numaralı tahlisiye Randa1T Gemiciler olacak hadiseyi bi. 
konmuş, fa.kat hala halledileme • du, şım.di vapur b~-~1? hazrrdı. Yolcular !andala bini_ lıyorlarmış gibi kUreklerin Uze. 

-----=-~:mmmı1=mm:'l_.a_:sm_r~------· rine daha fazla eğildiler: Gemi mişti. ~ 

Ja.n Lakland geminin kaptanlı • 
ğmı idare etmek istiyor. Lakin bu 
arzusunu izhar etmiyordu. 

Ş<ıldona gelince o genç kı:zm 

kalbınden geçenleri pek güzel o • 
kuyordu. 

J an belki yirmi defa bu mesele· 
yi ortaya atmış; ve Şeldonun, 

doğrudan doğruya kendi!iine kap· 
tanlık teklif etmesini beklemi§ti. 
Evet, genç kız bekllyordu ki Şel. 
don kendiliğ'ınden bu işi teklif et. 
sin. Bunun içindir ki hiç ağzmı aç· 
mıyor, muaruıidan.e bir Btik\tt ihti
yar ediyordu. 

Mesele oldukc;a karışı,k bir aaf. 
hada dayanıp kalmıştı. Şeldonun 

ileri sürdüğü he:r kaptan için Ja.n 
derhal ''imk&nı yok!,, diyordu. 

HA9ER'in bulmacası 
• 

211 numaralı bulmacanın balll~ 
1 - Beledfye, A. 2 - Eyer, Sekiz. 

S - Rum.eli, td. 4 - Aban, Lili. 5 -
B, N, Dikiş. 6 - Et, Mlld, Y. 7 -
Pezan, Eda. 8 - Kılavuz, L. 9 - Si_ 
yam, Lira. 10 - Ara, Oluk, N, 

• f"-t-~f--l~-f.-l.....ı.. • ...Jı'iıll'1 
1t--i~-+-+-4rı..l-~'1tlllll-J 
lt--ıt-i...r-+-11~-ı-...ı-~ 

SOLDAN SA.OA: de gözden kayboldtL • 

1 
bir ta.rafına yattı ve bir an için.-

Bir an içinde gece ve deniz 
ı - Bir böcek. 2 - TUnada bir korkunç bir gürültü ile biribiri_ 

TUrk adası. S - Memnu, Çocuk ye_ ne karıştı. Batan geminin içeri. 
meği. 4 - Renk, Bayramdan evvel. sinde biribirinin ardı sıra ka.. 
5 - Üzüm •uyu. 6 - Ormanda gol-'. zanlar birer birer patlayordu. 
tur, Motör işletir. 7 - Çağlıyan. 8 - Geminin batmasından husule 
Ne sıcak ne soğuk, I.Akırdı. 9 - o. gelen yilksek dalgalar hafif 
turmıık, Bir ~ ıo - Erkek, Yemek sandalları yukarıya kaldırıyor, 
satılan yer. su içerisinde açılan korkunç 

1 - Bir nevi halk şarktar. 2 - Ne. 
zir, trat. 3 - Habc§ bUytlk!erine ve. 

rllen ad, Denizde yaşar. 4 - İrat, Bir 
nevi vahşi hayvan, 15 - LA.kin, Molla. 

uçurumlar onları içeriye doğru 
çekiyordu. Kıürekleri köpüren 
suların hiicumu He koomu~, dü
meni param parca olmuş sandal. 
la.r, ceviz kabukları gibi suların 
üzerinde oynaşıp duruyordu. En 
arka.da.ki sandal birdenbire ha. 

nm başı. ü - Renk, Yemezler içmez. Valanıyonnuş gibi yilkse1di ve 
ıer. 7 - Seyretmek, Erkek adı. s _ içind~kilerle beraber suda. kay. 
Er.>ek adı. 9 - Bir nevi salata. ıo - boldu. 

Gece uluyor, uluyor, uluyor_ 
du. 

Kuşta vardır, Göz rengi. 
~Otd u. Evet bu kadmm (Devamı var) Bir ba.ska sa.ndal sular ii7'erin-

~YRAGIMI NASIL= 
-« j 

Nihayet yedi gülleden sonra, 
düşman süvarileri hayvanlariyle 
beraber yaylaya serpilip can ver. 
diler .. Perişan oldular. İçlerinden 
pek azı kurtulup kaçtı. 

Bulamadı. 

- Cephanem de kalmamış .. ! 
Mehmet çavuş o gün çok fena 

öksürüyordu. Yokuştan döndüfü 
zaman txı~ıuk bir öksürilk başladı. 
Ağzından bir ~yler aktı, fakat, ku. 
cağındaki bayrağın Us tüne dUştO .. KURTARDIM 

Roman y Milli 
~zan: tskender F. Sertelli 

~, .57. 

\~ tÜfeğini elinden attı.. çehresi her zaman gôzönün önüne 
ı\ıı,?ir, ~ geliyor ve: 
~~~ağaca dayıyarak: - Murat, ben Türk oğlu Tür~ 
·~ ~·aı ' 6ell bana merhamet 
l tıııı " küm .. 

%.t 1&ın so:ıu nereye va. 
l"~ııe Diye haykmyor, diyordu. 

Ça O gün birdenbire karşıki yay. 
ti. tle cı "":1'· arkadaşlarının lada bir gürültü koptu, düşman 
.'1' vlti :vsuıne gürUi1undan 

k~1-\lguı1u anlamıştı ama. kuvvetli bir süvari bölüğüyie Sarı 
~ "~~tL boğaza doğru geliyordu. 
tarutlt . Me.hnıet bu lıücwnu bekledi. O 
. ~~ gıbj ~örünerek, vur • gün, tahamruillünün taştığı son 
~ ~ eJlıelıyle milli t.eşki • gündü. Mehmet tam manasiyle aç 

Fakat bu kaçanlar bir iki saat 
sonra düşmanın büyük bir süvari 
koluyla tekrar aynı istikamette gö. 
ründü. 

Melunet tekrar topa sarıldı. 
Ustüste atılan güllelerin ner

den geldiğini keşfedemiyen düş. 
man, boğazdan geçemiyeceğini an. 
laymca etrafa yayılmıya başla _ 

mı~tJ. 

Mehmedin sığındığı tepeyi hiç 
kimc;e keşfedemiyorciu. 
Düşmana büyük ayiat verdiren 

Mehmet çavuş son güllesini attı. 

ğmm farkında değildi. 

Mehmet bir arahk yaylaya bı . 
ra bulut halinde bir kuvvetin ineıi. 
ğini uzaktan gördii: 

Diyerelt, sar'a nöbeti geçirer.. 
hastalar gibi titredi. Zaten üç gür. 
dür açlıktan bitap düşmüştü. Bir 
denbire bası döndü ve top namlu. 
sunun dibine yıkıldı. 

Mehmet gözleri yokuşun altında 
dalgalanan Türk bayra~ına ilişti: 

- Yavuz beyin bana teslim eL 
tiği Ay • Yıldızlı bayrağımı düş. 
mana teslim etmemek için, topu. 
mun son 5üllesine ve tüfeğimin son 
kurşumuıa kadar sarfettim. Yar. 
dırn bekledim .. Gökten uçan kuş. 
lardan bile yardım umdum. Şıındi 
karşımda beliren büyük düşman 
kuvveti, belli ki, bayrJğınu almrya 
geliyor. Onlara, ordumun, vatanı 
mın, büyük Türk miiletinin şere. 
!ini la~ıyan bu ·m.,Jutddcs bayrağı 
te.ı::lim etmiyeccğim. 

Kınnın baylak üstünde, kırmızı 

kan lekelerini kolayca teşhis edeme 
cıi. Bu, onun son öksürüğü ve ci. 
R;erini şişiren son nefesiydi. 

Mehmet çavuş, ciğerlerindeı1 ko 
pan kan pıhtılariyle kirlenen Ay • 
Yıldızlı bayrağını, dü~man teca -
vüzünden kurtararak, göğsüne sa·. 
mış olduğu h3Jde birdenbire vere 

yuvarlanmıştı. 

O gürı akşama kadar rtevam 
c-at-n (lnönü) me~ Cian muharebe. 
sinden sonra. dü~an tam manıı 
~iylc mağUlı, w perişan olmuı::. 

Türk ordugu şanlı bir muzafferiyet 
teır.in etmişti. 
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de mi.itemndiyen dönüyor, dö. 
nüyordu, kürekleri çılgın sula1 
ırerı inde kayboan bu sandalı 
id~rc etmek jmkanı kalmamıştı. 
S ndulın kenarlarında gemiden 
kL ~an tahtalar ;, üzüp dunıyor, 
tahtalar arnsmda belki cesetler. 
de var. Uzıtkta deniz üzerinde 
y m ğc çabalayan iki baş gö. 
ı Linüyor. 

füıçük kız sordu: 
- Acaba. boğulacaklar mı? 
Fakat kimse ona cevap ver. 

m.edi. 
Ytlzenler, kuvvetten düşmüş. 

bitkin bir halde yakla§ryor. 
Bunlar bir erkekle bir kadın.. 
dır, erke~in kolları. l'em(.n he. 
men kendinden geçmiş bir halde 
b1.L.1:ı.n kadını 'Gelinden sıkı sı.. 
kıya tutuyor, M .iha bu manza. 
ravı göı mesin diye Hlçü.k lnzm 
yüzünü ellcrile k:ınc.dı. 
· Ahmet: 

- Buraya gelin, buraya. ge_ 
!in! diye ha ''kırır"'riu. 

Ahmet, tutsunlar diye, elini 
denize uzattı. Fakat Alımedin 
e~jne yapışan in.sanlaruı par.., 
maklar: kaydı ve dalgalar kendi., 
lerini alıp uz.aklara götürdü. Ah. 
met, onlarn., hafif bir sesle son 
defa haykın~lannıı işitti: ''lm... 
dat! İmdat!" 

Sonra uzun uzun kendi elleri .. 
ne baktı: 

- Bu el onlara tutundu, dedi, 
onlar bir erkekle bir kadındı. 
B~mı kaldırıp ! iiçük krza. 

'bakıyordu. V 3.kıa mı ma.nasıs 
bir histi, fa.kat bıı~a bir türlü. 
cesaret edemiyordlL 

Meliha d~::..i gözlerini yere in. 
dirmişti. Fakat kUçil'k k:rz, ba. 
~]arını Ahmetle karısından 
avınnrvordu. 

· - Kimdi ıbunlar, yüzlerini gö. 
remedim, kimdi bunlar' 

Ahmet: 
- Bilmiyorum. dedi. 
Bu gece gördüifü manzara, 

küçük kızın ı-özleri önUnden as. 
la silinemez. Arlık bu k!:r.ın baş· 
ka rocuklar gibi olma.sr imkRn. 
sızdır. 

Ahmet: 
- Kim olunıti omun, dedl. 

Ya.nyana, beraıbeN:e öldUler. Bu 
onlar için bir tese11idir. 

- Babamla. annem gi:bJ. sizin 
pbit 

- Evet, tıpkı bizim gibi, diye 
t.ekrarladı. 

Ve karısının dikkatli dikkatli 
kendisiııe baktığm1 hfuettt. 

Yeniden sessizlik bqladt, 8d., 
ğuk gittikçe da.ha çok I8ırıyor, 
tahlisiye sandallarının gel.me!i. 
ne de daha epeyce va'kıt var. 
BUtUn yolcular, kuduran deni. 
zin kamçılarıyla kem.1.klerine 
kadar mlanmışlar. 
VUcutlarmı ısrran ~al .. 

tında tir tir titriyorlar. Meliha 
ve Ahmet kızı ortalarına almış. 
lar kızın omuzlarının arkasında 
biribirinin ellerini tutuyorlar. 
Meliha kıza sanıyor: 

- Adm ne senin ya.vrum. 
- Mediha Lan.ta.. 
Ahmet: 
- Ne gfu.el adm var f!le!].in. 
Sonra. yeniden 8eeei.zlik baŞ 

ladı: 
Ilirt.z soma Meliha: 
- Zavalı yavnı, üşüyor <ledL 
Ahmet çocuğu aldı ve pa.rdtf. 

süsünün altma. soktu. 
Uzaktan 1 ... »-Jarı ~ 

kendilerine imdat geldiğini an
ladrklart dakikaya kadar uzun 
iki saat geçti. 

Darmad~ık kayrklar .. 
da. bulunan insanlar. satııki 

(Lfıtf erı saufm11 çe'V'lriniz) 

Yavuz bey, Mehmedi bayrağına 
sarılmış olarak yerde görünce, a· 
tından fırlayıp indi. Mehmet he.. 
nüz ölmemişti. 

Yavuz, Mehmedin ağzına biraz 
sıcak çay akıttı, Melunet gözle. 
rini açtı, karşısında Yavuzu gö. 
rünce şaşırdı .. Yava~a başını r~J. 
clırarnk, son gilllcsine kadar topun. 
dan nasıl istüade ettii:rini söyledi: 

- Biraz dur da sana, bayra~ 
nasıl kurtardrm, onu anlatayım. 
a!llanun! dedi. 

Bu sırnda, lc-.met İnönü, Yavuz 
beyin ark::ısında bu acı.1<lı sahneyi 
seyrederken gözleri dolmuştu.. 

Mehmet, İnönü fatihinin atının 
dibinde son nefesini aldı. Mehmet. 
tek başına dü'Şlllanla dövüştüği.: 
dakikaya kadar yurdunun istikla. 
linden ba~ka bir şey düşünme. 
mişti. 

Yavuz bey, tepeden dönedam. ~ Cidar sokulan bövle ve yardnnsıı kalmı~tı .. 
~ ~ kara yılan va~ • Düşman süvarileri boğaza doğru 

~. ilk . koearken, Mehmet topa yaklac;ıtı 
~le gı~en Murattan bu ve bir gülle savurdu. Bir daha .. 

- Eyvah .. düşmanın kuvai kil -
!iyesi geliyor .. 

Diye söylenerek. topun başında 
gülle aradı. 

Tt>har dli~tüğü yerden kalktı, 

koşarak kayalıklara indi; hayra.. 
ğım asılı bulunduğu direkten çekit> 
aldr. Sürüne sürüne, dinlene dinle. 
ne yine tepeye, eski yerine çıktı. 

Ertesi sabah erkenden Mehmet muzaffer İnönü Ba§kumand•ı 
çavuşun bulundulu, tepeye gelen Mehmet ~wşun ye.rarlıklannı 
Yavuz beyin yanında büyük rüt.,.. anlatIYor.du. 
beli birçok kumandanlar vardı. "S O N -nnıtyordu. Muradın birkaç tane daha.. ' 

~~~~~~~~ 
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' 5UME~ 
RAKrsrNı ;ç;N;z_ 

Galata.,, Kllrckçller 35 37 

Tel: 401'!34 
[ .................... . 
uzaktaki büyük gemilerden kcn. 
dilerini göreceklenniş gibi hay
kırıyorlar, el sallayorlardı. Da. 
ha sonra gemiler çok yakın gel. 
diği halde bile, kayıklar hala 
onlar $?'Örünmeyen küçük nokta. 
lar halinde kalıyordu. Projek
törlerin ışıkları geceyi deldi. Fa. 
kat bu ı§ıklardan hiç birisi 
8 numaralı kayığın üstüne düş. 
medi. Bırer birer her sandal bu_ 
lundu, fakat onlar karanlıkta 
kaldılar. Dalgalarla sallandılar, 
Mediha sordu: 

- Bizi niçin bulamıyorlar. 
Bu bekleyiş, bu kurtulama. 

'UU.lk ıztırabı, yardnna gelenler 
bu kadar yaklaşmışken görüle
m~mek korkusu sandaldakiler 
için son bir bap oldu. Bazan 
rşrk demetleri kendilerine yana. 
şıyor. sandallarına dokunacak 
gibi oluyor. Fakat son saniyede 
oraya çarpmadan uzaklaşıyordu. 
Sandalda.kilerden birisi ağla_ 
yordu. Birdenbire Mediha ayn. 
ğ& kalktı ve koUarım oynatarak 
kaldırdı: 

- Buraya, bura.ya! 
Ahmet 'knnsmı oturttu: 
- Sevgilim, nafile, senin bu 

hareketlerini göremeZler. 
Ve birdenbire ışık hepsinin 

gözlerini körlettl. Bu fect ıztr. 
rap çok sürmüştü. 

Kurtaran gemi üzerin.de, ka
zaudeler elden ele geçtiler, sın. 
ra mütebıeıminı bir halde toplan. 
dılar. Bir gemici Ahmede yol 
gösterdi, sonra. Mediha ve Meli. 
hayı sıcak salona. !kadar götür. 
dil, ve mesaj yapmağa. 'başladı. 

Medih!. mosmor olmuştu. 
Meliha: 

- Zavallı yavru, diyordu. 
Ona yiyecek liznn şimdi... 

Ahmet, çocuğa. yiyecek bir 
şey 'bulmak Ü1Je'l"e geminin mut
fağm& doğru yolla.ndr. Bir sişe 
mca:k sütü ve bir parçacık çi. 
k.olata. bulup getirebildi. Mediha 
bunla.rm 'iizerine aç kurt gibi 
şa.ldırdr, yemeğini yedikten son. 
ra yana.klarrna renk geldi. 

Meliha, çocuğun yemek yiyi. 
~ni seyrederken: 

- .Aman yarabbi, diyordu, ne 
eevimll yavru! 

Ahmet: 
- Evet, f aka.t ne yuık ki 

evlAdmuz değil. 
Meliha anca.k o vakıt lkorsa. 

gma iğnelemiş olduğu parayı 
kaybettiğinin farkına vardı; 
koca.sma: 

- Nasıl oldu, bilmiyorum, 
dedi, her halde kalabalıkta 'bi
nsi almış olsa gerektir. 

Ahmet: 
- Bövle şeyler, dedi, bu gibi 

ahvalde sık sık olagan şeylerdir. 
Genç kadın gözlerini kocasına 

doğru kaldrrdr, Ahmet bu gfü:. 
lerin yaşlarla ıslanmış olduğunu 
gördU, o vakıt Ahmet kansrnın 
elinden tuttu, ve onu tıpkr kü_ 
sük bir çocuğu teselli eder gibi 
teselli etmeğe bru ladr. 

- Ağlama Melihacığım ağ_ 
Jamal 

Melihanm bakrşları dalgındı. 
- Bugün dünden daha me

suduz Meliha, dün hayatımı;:; sa. 
na manasız görünüyordu. 

- Haklısın .. 
- Bu ~ece san•!'·m. beraber 

bulunmanın lezzetini Uıddık. 
Meliha dizleri ili:~rinde uyu. 

yun kalmış olan Mcdihanın ba 
şnıı Okija.yordu. • 

- Zavallı yavnı. biıe ahştr. 
Bi?.i amıesile babası zannederek 
ısındı. 

• • • 
Kıızaya uğrayı!.lllann isimleri-

ni kavdeden kaptan sonıyordu: 
- Bu çocuk "'izin mi? 
-Hayır .. 
- AnıLU!i, b:ıbası meydanda 

yok mu? 
- Bilmiyoruz. 
- Limana gidinre bu yavru. 

yu çocuklan esirgeme kurumu. 
na veririz. 

Meliha itiraz etti: 
- Ha.yrr. Ona biz bakarız. 

.\mll'Si ve babası gelip isterse 

H A B E R - Akşam Pomtsı 

" Futbolde hangi 
sisteme uyacağız?,, 

B öyle bir s ual mev zu bah s 
olabili r. Lakin: 

" Ona göre takım 
getirtelim ! ,, 

iddiası tamamen yanlıştı r 
Yazan : Muvakkar Ekre m T a lu 

Macarların, orta Avrupanın en 
kuvvetli takımlarından meşhur 
Üypeştin ya.km.da. §Clırimize gele _ 
rek tamam beş defa mü.sa.baka ya 
pacaklarmı biliyorsunuz. Bu vesi· 
le ile bir akşam gazetesinin spor 
muharriri B. Füruzan bir yazı 

Yazntll!. "Yazar a! . ., diyeceksiniz. 
Lakin .kıymetli sütununda, gele · 
cek olan taknn hakkında karileri. 
ne vermeye mecbur olduğu faydR. 
h ve i:ıtüadeli malfun.a.tı şimdilik 
ihmal ederek bakmız neler iddia 
ediyor. 

1 - Futbol meraklılan yeni bir 
haber ka!'§ısmda pek tabii olarak 
sevinçle rini izhar ediyorlar. Üy • 
peşt btr buçuk ay sonra İstanbul· 
da maç yapacak! Me.5hur ve kud.. 
retli Macar takrrnını seyretmek 
yalnn futbol tiryakileri için de -
ğil, muhakkak kı biltUn sporcu -
la.r için bir zevk olacaktır. ,, 

Buraya kadar iyi. Diye<-~'· sö · 
zümüz yok. Okumakta. devam e _ 
delim. 

2 - Bu ıbüyük takını bilmem 
ki bir ihtiyaç gözönünde tutularak 
mı ~tır? 

Cevabım ~ Bu saydığın takım -
!arla kapı 'komşuluğu yine ediyo· 
ruz. Senin dernek istediğini ben 
hissediyorum. Yani onlarla. sade 
komşuluk değil, sarmaş dolaş da 
olduk demek istersin. Fakat o za_ 
man fena mıydı? Ve bunun ne gi.. 
bi zararını gördün veya duydun?. 
Senin oğlun binasını döne döne 
yine okuyorsa bunda o Un!U ta -
kırnlann taksiratı nedir acaba? .. 

Bu millahazalarmdan sonra cld· 
den enteresan bir mcvzua atlıyor. 
sun. İkisi arasında 3.şikar bir mu. 
nascbeti ifadede - haydi senin gi· 
bi konuşaymı _ "kle'r'' da.vranmı_ 
yorsun ama ' 'paradoks,, larmın ru 
hu şu: "Taktik, sistem, stil, an • 
laşrna, tabiye biribirlerinden ayn 
rıeylerdir,. diyorsun. Bunlar biri· 
birlerinden ayrı lfıgatlerdlr ama 
ayrı ayn gayeJe·r ve fiiller değil • 
dir. Hepsi ayni kapıya çıkar. Bun. 
ları istersen ı;e:ninle ayrı bir gün 
mtinakaşa edel'm. 

7 - Bugün Macar, yarm lngi· 
llz. öbur gün Patagonya takımla· 
rını getirirsek ... ., diyorsun. 
Cevabım: Allah için İngiliz, Ma. 

car futbolleri Patagonya futbolü. 
ne benzer ya! .. 

j Askeri ı ıer 
voleybol şampiyona 

Askeri liseler voleybol şam • 
piyonasına dün Beyoğlu Halke
vi spor salonunda ba§lanmıştır. 

Kuleli ilP Maltepe arasında 
ı yapılan dünkü rnüsabakn çok 
j çetin olmuş, neticede Kuleli li -

sesi 15/ 6 ; 14/ 15; 15/ 5 ile ga. 
lıp gelmiştir. 

17 .1 1.940 Paza r 
1ı.ss Muhtelif 

~rkılar 
1 12,50 Ajıınıı 

13,0:S Halk 
tUrkrıteri 

ı.t,SO Snlon 
orı.cstrn "' 

18,0S Caz 
orlrnştrıuıı 

J 8,60 Fası I he:retı 

20,U C"a7.band 
PlAkla. 

20,SO Konuşma 
20,tS E-\ftz t'!lf"rleri 
21,15 Konuşma 
ıı.so Alafranga 

müzik 
:?2,30 Aja.n11 
22.li~ Dan!I 

mUdti 
19,1-5 AJan_ıı _______ . 

Sinema ve Tiyatrolar 

Sehir Tiyatrosu 
'l'epeh:ı.ıı Dram Knımı:nda: 
Oiındü..: l.'i.80 da, ,\ ktam 
20.80 da: Al'AJ{ TAKL\O 

ARASL'ID.\ 

** t sttklAI Caddesinde Ko~i Kısnımda. 
OUnd üY- 1~.80 da, Ak~'\In 20.80 dA: 

D A D 1 

Raşit Rıza Tiyatrosu 

* 
r..a.,it Rirn I'i atrc.su 
l'"ikt:ı Gttreı Slnt>ma· 
.n.da J 7 1klnııltqrln 
\k,amı: (Beni Öpl.inüı:J 

~ 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugttn J 1 de: 1 - Lorel Hnrdl t" 

Arıyor, % - Elma!I JlırılZlnrı, S -
Kur,unda.n Yılmıynn Süvari. 

l·-::=~:kim7i Dr. Murat R. Aydın ı 
Beyoi lu • Parmakkapı, imam 

l
ıokak No: 2. Tel : 415531 
Muayene ve ber türlü ırö2 • 
ameliyab fıkara için P8J"'l•7. •. 

m:l8Wilii .. 111:11• 

Cevabını: Bir ecnebi takımı da. 
vet ihtiyacı en önce pek tabii ola. 
rak mü.sabe.ka. arzusundan doğar. 
Sonra organizatörlerin, klUpl rin, 
bölgelerin mali kalkınmalarına ya· 
rar. D aha sonra cfkan umumiı;e. 

yi _ daha doğrusu · enzan umumi· 
yeyi tatmin ve bu suretle büyük 
bir halk ve seyirci muhitine kar. 
§1 bir nevi meslek borcu ödenmiş 
olur. 

8 - Seyirci z• "·inden evvel 
fut bolcülerin istifnde3i l• nuşulma· j 
sı Jbımğelcn bu gUnlr"ie .• her - , ------ ------
halde Macaristan ' .. 1 bir 

Bu arada gelen takımların şöh
ret ve kudretlerine göre futboicü· 
!erimiz de elbet birtakım şeyler_ 

den faydala.nD"lar. 
3 - Yok eğer tesadüfen maç 

yapr.ınya gelecekse her şeydrn 
evvel elimizde bulunması ic:ap e _ 
den bir programın müsaadesini 
almış olmak icap eder! .. 
Cevabım: Hiçbir takım '·tcs."ldü· 

fen maı: yapmaya., gelmez. Davet 
veya teklif olur, şeraitte anlaş · 
maya. vanlır ve takım kalkar ge_ 
lir. Sonra programın müsaadesini 
almak df'ğil, progl'nnt ta.htmda ha. 
reket etmek doğrudur. Ama böy· 
le bir programa bugünkü siyasi 
vaziyet pek imkan vermiyor. 

~ - Bugün Üypeşti, yarın San· 
derlandı öbilr gün Arsenali böyle 
gelişigüzel çağırrrsak futbolümüzü 
sık 115ık hoca değiştiren talebeye 
benzetirir.! !., 
Cevabını: Aman Füruzancığun ! 

I...ô.tife mi ediyorsun? .. Bu saydı -
ğın hocalar bizim ilkmekt"n futbo 
ili için birer ordinaryüs profesör 
değil de nedi-r? Hani böyle bir 
mazhariyet?.. Şöyle gelişigüzel 

Sanderland, Arsenallerin gelişi 
hakikaten gt.izel olurdu ama olmu. 
yor işte! 

:> - Ecnebi temaslarının. kıy· 
metli rakiplerle olmnk şartile, te· 
min ettiği büyük faydalı inkar et
miyorum. Garip düşlincclerle oku_ 
yucularr boı;una. meşgul etmek ni· 
yetinde değilim. 

Cevabnn: 1nkfır etmiyorum di · 
yorsun ama, ediyorsun işte. Bü • 
tün yazının ifadesi bu iddiada bir. 
leşiyor. Alt satır mtilahıızana ben 
de jşti.rak ederim. 

takmıuı nıernleketi.n.ze gelmesi 
günahı kebairden marlut olmasa 
gerek ... Ve futbolcüleri r-1:-Jn isti. 
fadesi için saha, antrenör, İ)·i ta_ 
lımat daha birinci plfın:!'l düşünii· 
lecek liızrmf'!Pnlir. 

l\luYakker Ekl'em 'fA~ U 

1. 

1 2000 
8 1000 
2 750 
4 500 
8 2M 

35 100 
80 50 

300 20 

. 
~~ 
~ 

•r-··----,, Çocuk B ell1mJ 

Ahmet Akkoyunlu 
rauım, Talimhane Palu No. • 
Pazardan mudı tıergUn saat l ll 

! tt> sonra Telefon 4012'1 .. -m;;----·--· 

Lira 

- 2000.-

- 3000.-- 1500.-- 2000.-- 2000.-- 3500.-- 4000.-- 8000.-

I T tKfNCfTESRtN' 

ÇAPA MARK1' 
SIHHAT, KUVVET ve NEŞ'E KAYNA~ 
.Beşiktaş: Çapa m a r ka Tarihi Te~ 

1 
ıstanbu l Levazım amiriiğmden verilen 

har1e1 askerı kıtaatı ilan ları - ;'. 
Aşağıda miktarı yazılı unlar kapalı zarfla. eksiltmeye konınu~ 

lcrl 26·11·9•0 gUnü hizalarında yaztlı saatlerde Ur!ada askeri sa ;;! 
misyonda yaptlacaktır. Taliplerin kanunt vcsikalnrile teklif mektuP 
hale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (1'50) (107'4) d 

Miktarı Tutarı Teminatı !hale ~ 
kilo lira lira 
:ms.ooo 32.312.50 2423.u · ıo 

u 121.000 H.2i.50 1066.Sl 

A.§ağıda yazılı mevaddın kapalı zar!la ekslltmeleri hiulıı.rıD~•ı" 
gün ve sa1Ltlerdc Monlsada askert satınalma komisyonunda ~p ,ı' 
Şartnamelni komisyonda görülUr. Taliplerin ihale saatlerinden bil 
veı kanuni veıılkalarlle teklif mektuplarmr komisyona V""mclcrl. f'. 

Cinsi . Miktarı Tutarı Temir. ttıal• 

Kuru o\ 
Kuru ot 
Kuru ot 

Kw-u ot 
· Kuru ot 

Kuru ot 
Saman 
Pirinç 
Samaı 

Yulaf 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Sığır eti. 
Yulat 

lira lira 
2016 ton 110.880 8316 

828 ,, 415.1540 3nlS.50 
1184 " 

lHO ,, 

984 " 
954 .. 

2160 " 
120 .. 

1380 .. 
456 .. 
1892., 
1392., 

10H ,. 

54.120 ( 059 
62.700 4702.50 
154.120 4059 
5" 120 (059 
43.200 3240 
H .400 3:;30 
27.AOO 2070 
33.060 2479.50 
93.960 7047 
93.970 7047 
70 740 52Sa.25 

150.660 11299.50 

~o 
z9-11·~ 
29"11·"' 1 
%9.11·,,, 
:?9·11',,a 
29-11·~ 
2911·~ 
so·J.1·~ 

1 21-11·,,, 

30·11~0 
21-11.gfD 

29·11 "° 
29-11~ 
29·11 .gJD 
29·11 "° 

1632 " 110.160 8262 29·11'9'° 
1392 " 93.960 71H7 29·11'p4D 

2232 tt 

792 .. 53.460 •009.50 29·11',,o 
100 .. 25.000 1875 25·1

1',,o' 
840 .. 60.900 4567.50 21·ı1· 101f 

{ıt54) ( 

t'ılf 
Ordu tipi 48 adet has~ nakliye ArabasUe iki '\elet eczahane • 

6 
' ' 

zarlrkla satın alınacaktır. Pazarlığı 18·11·940 pazartesi gUnU 8&3t ~I 
şehir aııkerl sııtınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnme ko~~ 
rillcblllr. Tahmin bedeli 22700 llradrr. tık temlnıı.:Z 1702 llnı 50 1~ teklllerın teminat mı.kbuzlarlle bell1 gUn ve saatte komisyonda bil 

~------------------------'-1--48~ 

Bayanlarımızı aylak azflatalerllltl~ 
Kurtaran gayet sıhhi, ufak, yumuşak ve erı 

F E"M aitıla ~:be A'Y(j J 
Yeni ambaJA.j ve dah& m ütekamil bir §Ckilde 8 llk ve 12 Jil< ":ısl 
yeniden piyasaya çıkn:u§trr. Eczanelerde, tuhafiye ve pıırlilıne~dtJI" 

larmda ve kadm berberlerinde hizmetlerine banr olcluğunU a - ~ 
B-ro-nşi-tle-re -KA-TR_A_N H----A-KK-1 EKRf 

* ~ 6 - Şfmdiye kadar Slavv'llarla, 
Spartalarla. Viya.nRnm dillere des 
tan takımlarivle Mncarlarrn se -
yircileri mebhut' bırakan timleri · 
le çok defa kapı ko~uluğu yap -
hk. Netice ha.kkmdn. benim oğlum 
bina okur, döner döner yine okur. 
dan başka söyliyccek sözUmiiz 
yoktur,, diyonıun. 

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

r•_. ................. .-~ 
1 VA KIT matbaası 
i K ifD;P kısmını geniJefl 

~eririz. Eğer ı_ .1 en çıkm~ 1 

bizim evladımız olur. j 
- Peki, çocuğu size bırakıyo_ 

rum. 
Me'iha cevap verdı: 
- Bana ve kooama. 

Keşldelcr: f Şubat, % M:ırı~- 11 ·<umbarah "e lrumbaraarz beııap. j 
1 Atlı ~ ! tklnc lteşrln ~ :ırmda en aı: elll lrası btılonanlaı 

mıı:;İlll .... ıa1r1~1ıe1r1ın1d1e1)1a•plıı1ır1 . .. 
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.. ill~lllır1•a1y1a1cllA.lilibl•lme4•1•1l•r~.r . ....... 

tanzim edip açmıştı' 
Kitap, mecmua, gazete basar· 
Tabiler namına d izö-i isle ri alır · 


