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3let dşam: 
~~------------------. 
Butgaristanda 
Alman 
Askerleri 

SovyeUer Birliğinin haberi ol
madan ve muvafakati aımma· 
dan Bulgariatana Alman askeri 
göndel'ilebilir mi? Gönderilme. 
mek llzmıgellr. Fakat fiiliyatta 
her 18.zmı gelen ıey tahakkuk 
etmiyor. Onun için, müteyakkız 
bulunarak vakayiin .inkişafmı ve 
yeni haberleri bekleme!t ic.ap 
eder. 

Arnavutluk cephesinde 

italyan 
mukabil 
hDcumları 

Ağır zayiat 
verdırılerek 

tardedildi 
Italyan sol cenahı 

şiddetle tazyik ediliyor 
Atina, ıs (A.A.) - B. B. C: 

LAieii ve F atıh yangın yerlE rinde 
Bütün cadde ve 
sokaklara kal
dırım döşenecek 
Belediye yeni yıl için bir 
imar proğramı hazırladı 

Yazan: 
Yunan başkumandanlı:ğınm dUn 
a.k$amki 80 numaralı tebliği: Bardlya clnmıda ttalyanlanlan alman sll&hlal'Clan Mr rıtm. .• 

Belediye fen lf)ert mtldtırlUltı, 9'1 
mall HDeafnde phrt.mtzde J&pllacak 
tmar l§leriDI bir prccramla te8blt etli 
mlfUr. Bu P1'0Jl'&ID8 &tire. ilk pllncıa 
suııanahmet " Beyazıt me7daD1an 
tanzim edilecektir. Sultanabmet me,,. 

danmJD tanz!ml !.Ç'D Pro8t bir tatbi• 
kat Projeli hala1»ın,.ıır. Buna &'ÖN 

1&Q8D adltye araymaı moıo.ıan ka!ll 

cbnlacak. labakpap " Kabuakal ... 
balan )'efil aba baUne geUrlleoekUr. 

BlıeJlll Caldt Talçıa 

B A L K A N L A R üzerlo· 
de birdenbire bir de.. 

cllkodu fJrtma8J koptu. Bo bir 
NJrlma JıarckeU midir, yok. 
• sinir barblnbı bir mane\'Ta• 
ıı mıdır, ya.hat mevzusuz kaimi§ 
ajanslann ve gaıctecUerin h8J 
\'Urd.a.klari bir ortalığı kanıttmna 
f;efebbti&ll mtıdttrf belll değil. Her. 
halde BaJkanlara dair gazeteler· , 
de ve radyolarda heyeean verici 
, e merak uyaocbncı bir siirit ba.. 
herler lntl,..r etmeğe başladı. Ban
lara inanmak 11zongellne, Alman. 
ya Balgarlstana asker le'\1'etmlt
tır; bunlann sayısı mühim bir mlk. 
tan balmuıtvr; &e\'klyat lıl11 de

'am etmektecllr. 
Ortada böyle bir ip uea olunea, 

mahayytıelerln derhal faaliyete 
geçmesinden tabii bir şey olamaz. 
Almanlar Bulgarlstana o.sker yoL 
luyorl&ıU makaatla.n muhakkak 
ki Bulgt.rlatam 1'. "BOman,.,. 
~ a.ıett:ır. ihtimal ld 
hlgal'lltanı tlia8JIP Yanan,... 
arkaclaa hlleam etmek ve ltalyan
fan kurtarmak lstlyooeldertUr. 

Ba ..,war pdl tekzip olunUJor. 
Fakat prlptlr ld lpttda ud ala. 
bdar olan devletler, )'1Pll Balga
ıktaa Ue Almanya tekılp ela 
m-.ıen11r. Bu haberlerin yalan 
oldağunu bize Moskova blldlradl
tlr. Hattı&, )'ine dlkkafie pyandır, 
Almanlar ba pylaJamt.,. dolapla. 

smdan memnun pbl görUrmıtltler
dlr. Doktor Goebbelll AJmanyama 
yakında elWa bir t;eea\1lz deni 
vereeell hakkmda llÇlktan açıp 
telu1ltld.r bir ...... bllamDJfUr. 

Jl'üat her meeelecle ohlaiti gibi, 
lnmda da Moslıova 1ıa1d1d ft1111eU 
.._ geclnneclL Tass ajarıs1llD1 
t.hJlptm• sön, Bulprlstana AL 
~kec1Jlıne*e J81tut 

AbnaD ka~"Vetıerl 
,~._,..... .... ~ ..... 
tı aJmpı._.i.r. AlmaDP tara. 
fnuTaa ....,.,. bd .... ~ 
mttruu.ttr. ... ~. Bul
ldatan ~ ete bu mesele 

....... So~ Jllrllil11e g6. 
l'llllH"'lltlr. B&:rte oıanoa, • .,... 
... ~ tarafPIÜll :BaJprls. 
tua asker ginllwlJmealne gGp 
llQnrafabt cevabi veıdlil Jaakkın· 
dald ......... c1a ..... olalak icap 

eder. 
SovJetler .,..... ba tekzibi, 

mak ki)aaet8 w eıaanmJJetB oL 
..... ~. .-elenin yalDIZ 
lllr frwmmı tıea\'lr etmlttlr denlle
W. Tekllp bize, ya11111 bir raok. 
ta • h .. kak aarette an)atıyor: 

iJ1 ma ı::.ı .. 
Balgutatana •ker sevkedlld...-· 
den SovJetler BirHiblfn haberi 
Joktu blnaenaleJll muvafakati 
&ı o~ Pek &I&, fa.kat ya Sov. 
)'etler Blrdibıe Jtaher verllmeden 
ve oaan mavafabll a191ms4•• ba 
it Ja111l11ona t 

AlmanJ&Dm aetrettlil PP tek· 

Cephede mahdut faaliyet oL 
muştur. Birkaç esir aldık. 

TARDEDILEN 1TALYAN 
HUCUMLARI 

Atinıı, 15 (A.A.) - B. B. C: 
Yunan hükumetinin resmi 

sözcüsü İtalyan mukabil httcum.. 
tarının tardedildiğini, düşmana 
ağır zayiat verdirildiğini bildir .. 
miştir. Esirler arasında iki de 
zaıbi t vım:lır. 

Diğer taraftan dUnkü tebliğ. 
de .mptedildiği bildirilen dört 
tanktan üçü şimdiden İtalyanla. 
ra karşı hizmete girmiş bulun
maktadır. 

Diln mitralyözlerle bir ttaL 
yan tayyaresi düşUıillmilştür. 

AVLONYA VE BERATI'A 
Atina, 15 ( A. A.) - Radyo 

Kolom.biya bildiriyor: İtalyan. 
Iarm Avlonya ve Berattaki kadın 
ve çocuktan tahliye ettikleri ha.. 
ber ahmmştır. 

(Devamı « lnctide) 

Amerika ile 
Af manya 

arasında harp 
başlarsa.. 

ltalyanın Amerikaya 
harp ilin etmemesi 

muhtemel •• 
Londnı. H (A.A,) - RomtdtD &Jı. 

na.tı h&betlere söre Amerika De AJe 
manya arumda harp çıktılı ~ 
de ~tUca ile ltaı,um blrlblrleriııe 
U&m MıW etmemeleri llıttmal dahWD 
dedir. 

SöylendltiM tere Ruzvelt!D Amerl
kamll Roma .ılrl Plllptı ftlltullt ı. 
ta)Ja ~ V!ktor EmaDOele g6Dderdl 
11 blr mesaj bu yolda blr tekllft ihti
va etmektedir. 

Libya ceplaeainde 

Tobruk 
garnizonu 
Bardiya garnizonundan 

Daha az 
mevcutlu 

Mllulllıe• mevki ........ , .. ............ 
llllllJOr 

Kahire, 16 (A. A.) - B. B. C: 
Tobruk mm.takalmda İngiliz Ju.. 

talarmm ta.ha.HUdll devam etmek. 
tedir. ~ aJıt, t.o~u 'betıryala· 
n müteıiıadı ~et haUnaedlr. 
~~ 

........ ıt (44) - .... aJ:mc1lı. 
ama cen. To'birUJca sşo ldlometre 
cemıbmada cır&bıua Yahumı tu&aD 1ıt 
tal1U kuneUertıdn prili kedmıı 
ve muıwara &ltıaa almmılta. ~ 
P1 GıulyaDI bu nneUerS, avp QO
ltında NU n.dlldDe pten •tba ,ole 
ldldm Slft vaı...isilall Mmra taaı. 
1'W1 tçln Clr&bluta topıuıı,ta. !• 
~ Bardlpa(an ~- -tat kuvvet.ıert ~kell bir 't'Utfete 
d1lfl1rm0,ltır. BUDd8a lılrkag ... 
veı lngiUz ta~ Cl'ablua flmaU 
ıarblalnde kaflkllert bomb&ı'dımu etli 
mı,ttr. Fakat bu katUelerlD Clıablua 
dan çekilirken m1 yokll& buranm lm
dadma giderken mi bombalaadllı bil 
dirilmeılllftlr· Slrablulda m&blUr bDo 
luDaD ltaıyan kuvvetJerlnbı *11ktan 
belli delildir. 

I>ll9r taraftall 1ıısWz ~ Tol» 
ruk dq latlhkUılarmı. JCat1 taar 

(DeftlllJ ' lılelııle) 

IMABER 
Y abanoı dil dersleriAin 
devamına başhyor 
Haberin birkaç sene enel bergiin form\ ( fo 

ma okuyuculanna verdiiİ ve taldP edeni · hi~ • 
muallime müracaato miıht.iç bıraknlıy&Cak 

surette hazırlayıp 

HABER METODU 
adıyla netrettiii yabancı dil derderinin ikinci 
kısmma pek yalanda yeniden batlanacaktır. 

1Jdael lmıiD tıaklp edecek .. lllllÜlllllft ................... frw& 
ea dlllerlDba • llsel ~ lılılDl ~:......., Dr-
tdddı takip eleoekler """ ................. Bfaletf~. 

Din olm,.........._ ............... Wdp'~ ırtl -·Hami ... ....... ~ ....................... Gö..........-- tbertnella 
,.,......_ aaae ......... Koclıımı na.as~ Cttz .......... ta111p ....... 

llpee 8oV)'etlerln t.eblblal haber =-=-:.: Pek yakında 
10

" ki ,.... JMnıi hlr .,,.. ..... .t- H A B E R ' d e ---- .... _ ......... ~u. 1 !DıpaCahltYAL(ilN ı_, ..... _.._. __ ...,_. ... ._..._._..,_ ________ ._-:-...,.---· 
(Deftlm ' lnethte> 

me.um 1 aelıle) 

ingilterenin sulh 
gayeleri tesbit 

ediliyor 
Londra, 15 (A.A.) - IUJyterin dip. 

lomatik mubabJri yazıyor: 

lııglltere bUk~metlnden birçok dt • 
fa harp gayelerlııl bildirmen !aten• 
mf§tfr. Yllksek mahfillerde, bu bımg. 
ta ''sulh gayeleri,, keltmelertııl kullaıı 
mak tercih edilmektedir. 

lnönü Ansiklopedisi 
Eseri hazırlayacak heyet Maarif 

Vekilinin riyas~.tinde toplandı 

lmar ve sulh meaelelerlnl tetkik eta 

(Devamı ' llncllde) 

Balkanlarda vaziyet: 

Bulgaristanın 
müstakil siya
seti Seriinin 

hoşuna. 
gitmedi 

Filof hiikUmetinin 
dtileceii tarialan 

çıbrclılU 

Romangaga 
Almanaske'i 

sevki yatı 
devamedigor 

Romanya karaaulan 
tehlikeli mmtaka 

ilan edildi 

Ankara, 1' (AA.) - lılaarU Ve. 
klllJg1, 1939 yılı Kayıa ayı !çüıde AD 
karada toplanan "BtrlnCl Ttırk Dept• 
pt kongre81,, nce almDUf kararlarm 
tatblkatmdan olmak OJıere, •'lll&m 
Analklope<i!81,.ıün dlllm1M tercUme 
etUrUmeıWıe girifır.11 ve bun& ..-.taa 

bul flnivenltui edebiyat t&kWt.alnJ 
memur etmfftl. ötrendltim1Ze C6re. 
hemen bir buçuk yıla yalt1af&D bir 
çalıfma ve bazırbktan 80lll'8. ve bul 
maddeleri yeniden telU etttrıımek tu.. 
reUyle mUhim kısmı lkmal edilen bu 
eterin biriDcl cildlnln Uk faalkWO 
Defl'8dilmlf olup müt.b&ld futktılltr 
de muntazam bir ıekllde lntlfar erli· 
~ktlt. 

"'~·~ ...... br sDa '9lm .._ ktl\vlUiı ........ 
Nil ft ~t 1aıDcNll lmi'al' " ... 
men•Jert uumd& tılJOk bir JW ta. 
tan mlDl anıHrlnped'D&n YDcuda ptt· 
r1DDe8l ~ de ıı.;anımuma 
lla&rlf VekUQlbd tıefYik " dant et
lldftir. Maarif Ve1dDfll bqtlD mem· 
lelret lrtW IQID ~ eb9me\ıet 

Almanlar 
ispanyaya 

hububat 
veıecekler 

Bene, 16 (A.A.) - D1e Tat saze. 
tealnlD Ber:JD mulıablrinln blldlrdit • 

tafı.YaD bu ifa de beıl•m• bn.r 
"8l'llllf ve bazırlık tıttrownıı taaıı,ıet.9 
pglrmlf buluDmaktad:ır. 

Tl1rk lbnhlbı " kOliorboa dalma 
Jllbek ldm&yelert il• pUpı..m. .. 
~ulne im - l1DllD vwmlf olllD 
tok R7ID KilU '8fim1S .. Rıellloum
llurumwt lmut taaao yapıJae&k mms 
amılldo~ yQkaek &dl&rmm ..... 
rDmeal ıottwıu ve ,...anı eumıaurt· 
tet Kaarifbıe lıahf ~:lfllu'da". 

tnlıaO laei~ H - 18 aut o
.... ~ altı ctJtlf1· ·'1Aroue9t 
de a. • ıdecle.. .... ~ edeeekur. 
llU1l tarQı ve ~ k01tllrG. 

mUSe ~ e~ ~·-~·-~: . 'Sil ......... _... ............ 
oeJli ~'"'" ~ ,..rıc " 
l8IAlll JdUtor " tadJdm aaı ......... 
de ebemmfJl9tJe!t ile mtıteaulp mctt
lerde '" eiliıi1n terUblDdeld ~ 
DUlha.... edilmek fa'UtJe ,..... 
tem oldbarak U&w dllo*Ur. 

lDllDl1 ....... Dıped... ~ ... 
~e ealıdlerbal ..... ..ı&ld• 
ıetU ladul mOrekkep ~ relall
llDl Çaakın mebUlu ....,_ cabtt 
Y&lçm ve umumi kllıpltllnJ dll latan
bul mebulu tbrab:ı.-a Aile~ Olvl& 
deruhte etmlfltWdlr. 

Jıla&lU Veklll tlaaD .la YOOeUa 
,..tıllpcte ilk topıaı.ı.Dı 71opu ... 
sırbk beyeU çalıpı&la'!'llll tamılm ve 
tertıblne att ..... urarıan vvmJt .,. 
bu karar'6rm tatblktne ..oımı,ur. 

Berne, H (A.A.) - Havu · ajaım M &tire. Almanya. 90D 8ovyet ~ AJ Si 1- d h dil 
blldiri10r: ı- Ucaret 8Dl8fl"HI muctbtnce So. ovaa.7a a ya u er 

tmçrede çıkan DtetaJ pzetealn!D ıeuer blrlillnfD ktınd1slne veıecees san bazubend 
Berltn muhablrt. Bul&'ar bafvekW 2 mllJOD tondan ıuıa hububatm bil· tapyacaklar 

(Devamı ' bctlcle) JOk bir Jamamı lçaııJQa vereceıcur. 
• l'lb&JdJca tapanyada ekmek flkdam, ____ ......_ 11 ( • .&.) - !>. Ha L.-. ımparatorunun IClll ... sarfmda b&ldkS 1ı1r fellltet -• ........ __ a. -. "' ~ ..., ...- N. B: 
bepnati.: lbd abmt ve ancak kuancı ayda 800 3aı1d Slovakyanm ~ ola 

po1etadau cron olan klrnlelere t.Yll Prelovada ekser bhvelmı, ... 

ita 1yan1 n edQ=u:ullablrin blldlrdlttne ~ ~aı:~::!e=.' 
nn. SoY;Jetıer blrlıtt. yakm prlca ya budller, al şve.riflerinl aabab .._. 

gDnleri =.=:-:c:.nım:d= ~~~rİn' 
larmdan l8ttfade tldllıDetdae mtıaade tlmetlfarika olarak san renkli Mit 

sayıl ı d 1 r tdece.!!!!!ktk!!!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!p!!!azu!!!beD!!!t!!!ta!!!şnn!!!al!!!an!!!!ls!!!ten!!!m!!!lff'!!!r!I• 

llld l*erlerl• 
emra. .. 

topı..-a•tat.r 

Habeşlstanın 
kurtulacağı 

gün yakındır 
Bartam. H (A.~) - Röyter ajan. 

amm buausl muhablrlndell: 
Bug1lD Hartum~ bulundutunu 86) .. 

lemekte artık mabzur Olmıyan Ha- · 
beflatan imparatoru H&De Se!Ue ba-
11& 1'&Ptrtı beJ&U.tta fUDJ&n 116y!emif 
tir: 

.._ \tal,Jaıılar tantmdan Adtaabaa 

ba me~ dlkl!ıen beykell 11kar&lc 
yertDe Yuda IP'll!arıau teman edeD 
mermer beJkell ~ .. 

~tlılelde) 

Hadıseıerin 
- zzız - ~sıa:u:.-
T e ts ı ri ., 

Alman 
Propagandası 
Filof hUkOmeti 
Aleyhinde 
Faaliyette 
P~ l'Uol'aa ....-

.. llJledlil •atuk, her 
tanlı aaeama etınep ..,.... lrlr 
mahiyette '~ lcln ÜDUI• 
,..ta IJI ..........._... .. 98 Balnr 
Bape1dUDla utds yerinde cı.ruu,._.. .~ ... 



Tarihi dena romanı: 31 Yazan: Kadircan Kaflı 

Uzwı Durmut'un reisliği altında 
Ka.rh İline giden gemi y11s kadar 
genç levent getirmişti. Kaç hafta· 

. danben bunlarm talimleriyle uf • 
rqılmış, hepsi de yetiştJrllmiştl 
Oruç reisin cesaret, adalet ve cö. 
mertliğini duyanlar Cirbeden, bat.

ti Bizartadaıı Ha.lkelveda gel.mir 
ler, onun emrine girmişlerdi. 

Güzel bir temmuz sabahı,, do. 
nanma alkışlar arasmda limandan 
çıktı. Önde Kara Ömerln dokuz o. 
turak perkendesi bir atmaca hIZTY
la ufka uçuyordu; onun biraz ge
risinden Çeşmeli Karamehmedin 
on beş oturak perkendesi sü.zillU • 
yordu. Oruç ve HJztr reislerin ku. 

manda ettikleri ve he'rbiri on se -
kizer oturak iki kalite bir mil son· 
ra ancak yüz kulaç aralıkla pro. 

va nizamında ilerliyorlardı. 
Karadan uzaklaştıkça lodoe yel. 

keuleri daha güzel fora ediyoı:: 

kürekler siya ediliyordu. Oruç re
is iki perkendeye dönüş ip.retlııi 

verdl Kara Ömerle Kara. Mehmet, 

genii.lerinin kıç lWıa.rala.ıı tistUnde 
yükSelerek, avuçlarmı boru gibi 

)'aparak h&yJmdılal': 

-· Uğur ola ... 
Leventler de ayni sözü tekrarla.· 

dılar. 

Oruç reisle Hızır reia cevap ver. 
diler: 

- Hoşça kaim! 
İki gemiyi dolduran iki yU.ı 

levendin neşe, heyecan ve kuvvet 
taşan haykınşlıı.rx engin denizde 
birkaç da.k.i.ka süren uzun ve bey. 
betli bi'r ka.mrganm uğultunıı.u 

yaratb:: 
- Hoşça kalm! 
Biribirlerini ufuklat'da. kaybedin. 

eeye kadar çevre salladılar, 
Siçilyayı sağda, Stromboli ya -

nardağını solda bıraktılar. Yqll L 
talyim kıyıları boyunca tfmale git 
tiler.· Buralarda deniz ve hava da· 
ha durgundu, ufuklarda hiçbir ya. 
banct g~mi görünmüyordu~ aahil· 
leriD yeşil veya boz renkte fonu 
üzerinde beliren kUçllk balıkçı b. 
yıklan ve aa.ndallar onları ga~ 
ce yırtıcı kuş görmüş serçeler gi .. 
bi ürkerek telAşla kaçryorlardı; bit 

liınımm ağzına, denize doğru uzı
yan kayalıklar Uzerindeki bir ka • 
leye yaklaştıklan zaman oraları 
kaynaşcyor, köylerde, yollarda pa· 
nik oluyordu. Napoliye yaklaşır . 
ken görülen bir gali hemen !JE?h
rin topla.İ'm.m altına aığmdı; daha 
yukarda birkaç geminin yattığı bir 

limanın önünden, hasretle baka • 
rak sUzUldfiler; Korsika ve Sar • 
dcnya kıyılarını da baştan bqa ta 
radılar. Glinler iş!!!lzlikte.n canları 

srktlarak geçiyordu: geceleri lilk. 
1I ıehir ve kasa.balar önünde pu -
su kurmak fayda vermiyordu. Le. 
ventlerin sabırları ttlkeniyor: gü:· 

pe gündüz, milkemmel surette si . 
Jılhlanmış bir limana bile hücum 
etmekten bahsediyorlardı. Daha 
batıda, İspanya, Balear ve Ceulr 
arasındaki denizlerde, hele Cebe -
liittarık boğazında pek yağlı pili' • 
çaların bulunduğu eski leventler 

tara!mdan söyleniyordu; Oruç Re-
is bile neredeyse o tara.fa rota ve. 
recekti. 

Bu srrada Elbe adası ile ltalya 

sahilleri arasına ~lerdi. 
En sonra prova direğindeki var

diya günlerdenberi beklenen ha • 
ben verdi: 

- Provada btr gemi ... 
Herkes ayaklandı; reisler baş 

ka.saralara fırladılar; Oruç Reis 
dümeni sancağa Hızır iskeleye kır 
dılar; görünen gemi her iki sa • 
hilden hiçbirine yaklqamıyacak 

şek.ilde gayet çevik bir manevra 

yaptılar. 

Direğe brmanan Oruç reis dUr. 

bünle baktı: Bu bir kalyondu; telı:: 

nesinin son derece suya gömUlme
sinden iyice yüklü olduğu anlaoı. 

lıyordu; ~rka direğindekJ Ceneviz 
bayrağını hafif bir "poyraz kerte 
gün doğusu" rilzg!n öniinde nazlı 

nazh sallanıyordu. 
Koca kalyonda koşupıalar olu -

yordu: aonra yelkenle?in hıtp ~. 
tıfı. "kocamen omuzluklarmın ıt19-

lükle eaneağa döndüğü görüldü; 
rüzgi.r İtalya kıyılarına gitmesi _ 

ne uygun değildi; bunun için Elbe 
1• kaçmak iBtiyordu; fakat o k~ 
ca gövdenin, değil kaçması. sade. 

ee dönmesi için uzun zaman la
zımdı. Türk gemileriyse dümdüz 

ve açık bir vadide fil görmüş iki 
aslan kadar hızla yaklaşıyorlardı. 

Artık kalyondaki Cenevizlilerin 
tüylü şapkaları, başlarına renk 
renk ve büyük mendiller bağla . 
mış oan tayfalar, iki borda boyun. 
ea boş yere küreklere asılan for 
salar ve onları kamçılıyan gardi -

yanlar besbelliydiler. 
Gemi tam ril7,gal' üstüne döne

bilmiş, biraz hızlanmıştı; ortasmd~ 
l;>ir deniz kızı heykelinin ve iki ta· 
.rafında kocaman iki fenerin yük 

seldiği bodoslama aynası bütün ih 

tişamiyle göze çarpıyor; güneşte 

parlıyordu. 

Oruç reis topların lombarlarmı 

bile açmamıştı; Hızır reis de öyle 
yapıyordu; kürekleri salya etmiş

lerdi; bir müddet borda hattmda 
gittiler; kalyonun en az bir defa 
ateı açmasmı bekliyorlardı; bu • 
nun için de gittikçe 1:1okuluyorla'I"" 
dl; aralannda ancak yüz elli iki 
yüz kulaç kaldığı halde Cenevizler 

a~ etmiyorlardı. Oruç reis gül 
dil: 

- Amma sabırlı heriflermiş! 

Artik yeter! 
Dedi ve dümene seslendi: 

- Alabanda iskele ... 
Sonra Kuzgun Aliye bağırdı: 

- Puta .•• 
Kumanda o anda tekrar edildi. 

Küreklerin içeri alınmış olan to • 
paçlan dışarı sürüldü. 

- Sxk hamla •.. 
(Devamı var) 

Maarif vekilinin yarın 
gelmesi muhtemel 

Maarif Vekili Haaan Ali YUce
lin, yarın şehrimize gelmesi bek • 
lenm.ektedir. Vekilin, şehrimizde 

bulunduğu müddet zarfında talebe 
birliği te.şkili işiyle meşgul olaca. 
ğı ve maarif müesseselerimizi göz 
den geçireceği söylenmektedir. 

Bir çocuk yanarak ölaü 
Vefada Himmet sokağmda 7 nu

nınrada otul'a.n Nurinin 7 YruJında· 
ki oğlu Burhan diln sabah, ablas• 
Fehimenin kapısı .:>nün'le vanan 
mangala düşmüş, elbiseleri muh • 
telif yerlerinden tutuşup y:-ınarak 
ağır yaralanmDJ ve Şişli Çocuk hı.ıs 
taneı:ıine kaldrnl~t!r. Çocuı: bir 
az sonra hastanede öl!Y'üştür. 

oı..:=--

Hamamlarda 
talebeye tenzilat 

Hamamcılar Cemiyeti, Beyazrt 
clva.rmdaki hamamlarda öğleden 
ııonra Üniversite ve yUksek. tahsil 
gençlerine yilzde elli tenzilAtla yı. 
kanmak imk!nlarnu temin etmiş
ttr. Mes~le talebeye bildirilmiştir. 

Vakıt 

Aaıın Us, "Almanya Bu1garistandan 
ııe istiyor?" ba}jıklı makalesinde, 
Bulgar kralınm gizli tutulan Berıın 

ııeyahaUnden, Bulgar b8.§vekil ve ııa. 

riciye nazrrmm Berllne davet · edlJa 
melerinden ve bu cavet.in tekrarı Uze 
rine Filofun bastauk bahaneıılle Viya· 
na.ya ve oradan da Strazburga kadar 
giderek Alman hariciye nazırlle görü' 
mesinden bahs.-ıderek Almanyarun 
BUlgariııtandan ısrar ile bir şeyler I!• 

tedlğlnt, takat B•ıl!?aristanm bu dev 

lete kargı sempatlsini muhafaza et
xnekıe beraber onun istediğini bir tüı• 
lU yerine getiremE:diğini kaydediyor. 

A.1111m Us, Almanyanın Bulgari8tan. 
dan böyle J8rar Ue istediği ~eyin ne
ler olabileceğini tetkik ederek diyor 
ki: 

"Acaba Almanlann Bulgarlardan 
böyle ısrarla lstedlkleli \'C bekle
dJkleri şey nedir! Harp sonunda 
Adalar denizinde Bulgarist8.Jla bir 
mahreç vaadi mukabilinde Ama 
vutlukta Yunanlılara mağlfıp olar 
İtalya.o ordusuna yardım temin et. 
rnek rnldir'I' Yoksa böyle bir ;\'ardı
mm Romanya.ya ~rmı, olan ı\ lına.rı 
ordusu tarafmdau yaprlabilme<ıl 

için Bulgaristan ("()praklarmdan 
Seli.nlğe dojtru bir geçit hakkı is 
temek midir! 

7Ahlren bakılmca Almanya Bnl
garistandan ne tt.alya.nlara doğru-

H A B E R - Abam postu! 

Gümrüklerde 7 O O 
çuval kahve var 

Neden gümrükten 
çıkarmadıkları 

tacirlerden sorulacak 

MAARiF VEKALETiNDE BAZI 
DEGIŞIKLIKLER YAPILIYOR 

Maarif vekili, vekalet müdürlerini toplayarak 
muhtelif maarif işleri üzerinde izahat aldı 

Gümruklerde ithal edilmemiş 
700 çuval kahve bulunduğu tesbft Ankaradan verilen malfimata 

1

. li.m ve Terbiye Heyeti izA.smdan 
edilmiştir. Halbuki, bazı kahve göre, Maarif Vekili Hasan Ali Yü- Reşat Şemseddin Sil'er tayin edil 
toptancıları mal yok diye kahve eel dün Vek!let umum müdürle • miştir. VekiLlet güzel sanatlar u
satrşlarrm durdurmuşlar veya mah rini bir toplantıya çağırmış ve mum müdtirti Mesut Kemal Brtkm 
dut miktarda satış ya.pmağa baş- kendilerinden muhtelif maartf iş. ın bir lise muallimliğine nakli ile ye 
lamışlardır. Bu kahveler, kahve leri lizerinde maliımat almıştır. rinc eski Darilleytamlar umum 
ve çay ithalat birl'.~ine aittir. Yol· Vekalete müteallik her türlü miidürü Tevfik Araratm tayini ka 
da bulunan 1 O bin çuwıl kahve bu resmi muamelelerin günü gününe rarleştırtlmıştır. 
hafta içinde şehrimize geleceğin • intacı ve müracaat sahihlerinin şi-
den o vakte kadar şehrin kahve kA.yetlerine meydan bırakılmama. Milli Talim ve Terbiye Heye -
ihtiyacını karsıJıyacak olan bu SJ da bu toplantıda görtişülen me. tinde münhal bulunan ÜÇ azalığa 
stokun gümrilklerden niçin çıka seleler arasında bulunmaktadır. da bugünlerde tayinler yapılacak. 
nlmadığı alakadarlal'ca birlikten l Münhal ~lunan _ yükse~ tedri- 1 ~· Vekalet:_te daha bazı değişik . 
sorulacaktır. sat umum mildUrlilğüne Milli Ta • lıkler olacagı haber verilmektedir. 

Polis mekteb: 
talebesi 

Bir senelik tahsil 
esnasındaki maaşları 

arttırıldı 

1 

Münakalat 
Veki•i 

Bu sabah 
lzmire gıtti 

Bir müddettir şehrimizde bu. 
. . . 1 lunan Münakalat Vekili Bay 

Polıs me~teıbınd~ tahsil?-e ~~1- ı Cevdet Kerim İncedayı bu saıbah 
lunanl_ara bır senelık tahsıl ;:u~ Marakaz vapuriyle Bandırmaya 
detlen_ esnasm.d~ ayda beşer lı. gitmiş ve buradaki umum mü. 
ra verı_l~ekte ıd.!· . . dürlük erkanı ve bir çok dost. 

D:ıJıılıye. Vekaletı_!l~ hazır_ lan tarafından uğurlanmıştır. 
ladıgı emnıyet teşkıla~ı. kan~~ Vekil bugün 3arıdırmaya va. 
nunun ~ 4~ ncu .. m.~ddes_ını ta.dil racak ve orada yeni esasJara 
<:d~n layıha Buyuk Mıl_let. Mec. göre, yapılmakta olan Bandlı-ma 
lısı ta:afından kabul edılmış bu. limanı inşatmı gözıden geçire. 
lund.u~dan ba?ema bu k:ı:nu.n cektir. l~üteakiben İzmire gide
muc~bın~ polıs mckt_ebmde cek olan vekil orada iki gün 
tahsıl go~en ~alebeye ~O lıra as· kadar li.ınan işlerini ve vekaleti 
li maaş uzerınden tedıyat yapı.. ala.kalandıran meseleleri tetkik 
lacaktır. edecektir. Vekilin bir gün de 

Ege tülün piyasası 
açıldı 

İzmir, 14 (A.A.) - Ege bölge
sinin her tarafında bugün tütün 
piyasası açılmıştrr. Yerli ve ecne
bi tütün kumpanyaları memurları 
tütün miiba.yaası için tlitUn mm
takalarma gitmiş bulunuyorlar. 
Bu sene tUtll.n fiyatlarının müsait 
olacağı umulmaktadır. Ticaret Ve· 
kalctinin teşebbüsU ile şehrimiz iş, 
ziraat ve emlak bankaları şubel~ 
ri tütün alıcı tacirlere müsait şart· 
larla finansman yapmaları için 
merkezlerinden emir almrşlardır. 

Yeni talebe yurtlan 
Yeni aç1laca.k talebe yurtlan i· 

çin vilayet parti idıır:e heyeti reis. 
liği fevkalade tahsisat temin et 
miştir. Parti idare heyeti bugün 
bir toplantıya çağırılmıştır. Bu 
toplantıda talebe yurtları işi görü
şülecektir. 

Aydın hattını ve hat üzerindeki 
tünellere ait teşebbüsleri göz. 
den geçirmesi ihtimali vardır. 
Vekil oradan Ankaraya döne. 
cektir. 

BAY RAUFI MANYAS 
Liman işletme umum mü1ütü 

Rauft Manyas lzıniroe bulun
maktadır. Münakalat Vekflinin 
lzmirdeki tetkiklerinde kendisi. 
ne refakat edecektir. 

Yağ, fasulye 
. . 

ve pırınç 
Azami kar nisbetleri 

tesbit edildi 
Flyıı.t murakabe komisyonu, tasul. 

ye, pirinç, zeytinyağ ve sadeyağı satıg 
larmda tatbik ed!lecek yüzde kAr 
nisbetlerini tayin c·tmitşir. Taşdik için 
vekA.lete bildirilmek Uzere bulunan bu 
karara göre, bUtUn bu gıda maddele
rinde toptancI, yarı toptancı veııair 

aatıcılar da nakil ve diğer masra!lar 
da dahJl olduğu ..ıalde yüzde 26 nüıbr• 

ithalat ve ihracat 
işlerimiz 

Ticaret vekaleti 
tacirler ar-asında bir 

anket açtı 

Ticaret Vekfileti mevzuu, itha -
18.t ve ihracat işlerimizin tanzimi 
olan bir anket açmI§trr. Anket su· 
alleri, İstanbul ithalat ve ihracat 
birlikleri umumi katipliği vasıta.si. 
le her birliğin mensuplarına ayrı 
ayrı sorulacaktır. Gelen cevaplal' 
tasnif edilerek vekalete bildirile. 
cektir. 

Beşiktaş cinayeti 
Şüpheler iki kişi 

üzerinde toplandı 
Beşiktaş cinayeti etrafında, za

bıta ve müddeiumumilik tarafın • 
dan yapılan tahkikat ehemmiyetle 
devam etmektedir. Dün de, 40 ka. 
dar şahrs istievab edilmiştir. Sor_ 
gu ak~am gc~ vakte kada!' 1!1Urmi11J 
ve neticede blltiln şUpheler ild ki
şi Uzerlnde· tôplandığmdan bunlar 
zan altına alınmıştrr. 

Bilahare, bunlar cinayet mahal· 
line götürlilerek sorguya burada. 
da devam edilmiştir. · 

Konservatuvarın 
ıslah1 

İstanbul Konservatuvarmm ıs -
!ah ,. 0 tekemmülü etrafında tet • 
kklcr yapan müfettişler, tanzim 
ettikleri raporu belediye riyaseti_ 
ne vermislerdir. 

MUesseseve verilen ta.hsi."8.t elli 
bin liradır. Bu mikdarm 300 bin 
Ura.ya. çıkarılması istenmektedir. 
Raporda, bina işinin de halledil. 
mesi icap ettiği yazılmaktadrr. 

Dünkü ihracatımız 
ZAYİ. - NU!w k!ğıdmn ve tatbik 

mUhilrUmU zayi ettim. Kimseye bor. 
cum olmad~ gibi all~vi merbutlyetlm 
de yoktur. Yenisi!li çıkaracağımdan 

eskisi hUkUmsüztlür. 
Ay!!IP. BedJa Nt'Blme 

tinde bir kAr payı kabul edilmi§Ur. Diin lngiltereye 770 bin liralık 
Bu nlsbet, toptancı. yan toptancı ve tUtiln sevkcdilmiştir. Muhtelif 
perakendeci arumda muhtel!! miktar memleketlere de 916 bin liralık 
tarda takim e~lmiştir. Vel<A.let muvo.- ihracat -0lmuştur. Gönderilen nıa.d
Cık görürse bu n.L3betler llln edilecek• J deler arasında tütik ve bakrr da 
Ur. bulunmaktadır. 

dan doğruya, ne de dolay1<1ile bir 
yardım i<ıtcmiyor; onun f">tedlği 

.,adeee Bulgaristanm Macaristan 
ı.;ibi, Romanya ~bi üçüzlll pakta 
iltihak etmesidir; yani Bulgarista· 
nıo Almanyaya Avrupa.da yenJ bi· 
nizam kurmak !lalfıhlyeti \'f'rmesl
ılir. M&drm ki Almanya \'O ltaJya 
nüfuzlarını kullanaral• R-Omanya
ılan Dobrucayı Bulgaristana alı 
''ermişlerdir ve madem 1d yarm 
Oedcağa.cmı da kendbino \•erecek
lerdir. Şu halde mihver dt'vletleri· 
nin al'zul~ rı vec:hile çizilecek olan 
Anupa harltasımlao istifade eden 
,.e edecek olan Uulgarlstaom böy· 
le bir pakta iltihak etmesinden 
da,ha tabii ne olabiUr! Bövle bir 
teklif karşısında Bulgaristan hala 
tf'reddi.it ediyorsa bono ne suretle 
i1.ah C'dC'bilirlz ! 

E\·ct, Almanya Bnlgaristandan 
ı:ol< şey drğf 11 yalnız bir !'ley isti. 
\ or: Bu cin .üçüzlü pahla iltihak 
etmeı,tıı·; lıaldkat halıle ise Bulga 
rlstao için bu pakta iltihak etmek 
l>ütün benUğinı Almanya hesabına 
fedaya karar vermektir. Zira UçUı 
lü ı>akt mndhlnc-f" p:ılcta ı.rlr<'n de\' 
lf'ttn Almanya ve ttaly:ıya ir:ıbm
da silahla yardım etmesi şart ol-

duğu gibi Alman ordularına top· 
raklarmdan g~lt vermesı icap edi· 
yor. HatU bu da kB.fl gelmiyor: 
Memleketin idaresini Hitlerizm 
rejimine uydurması, daha. doğrusu 
mtıerden gelecek her türıti emir
lere boyun eğecek bir idare şekil 
kabul etmesi lazım geliyor. Ro· 
man:ratla cereyan eden hadiseler 
bunu pc'.c açık göstermiştir. 

Onun için Alma.nynom Bolga
rlstandan istediği şey blr kaç ke
lime He hulisa edilirse "Bulga
ristanı Ba.lkanJarda ikinci bb• Ro
manya haline getirmek,, denllebl
llr. 

Bulgaristan Romanya.da bir kaç 
ay içinde olup bitenleri pek iyi gö· 
rtip bildiği için Balkanlarda lldn· 
el bir Romanya olmanın tehlike. 
terini anlamıştır. Bunun için Bul 
gar Başvcklll profesör Filof'un ild 
gün evnl Rusçukta söylediği nu
tukta ilk defa olarak "Bulgarista. 
nm ne Hitlerizml, ne faşl.ımi, ne 
<le bolşevimıl kabuJ edemiyeceğl· 
ni,. açıkça söylemiştir. 

Tas ajansmm da neşrettiği blr 
tekzip de ''Bolgarlstanda Alman 
askeri varsa bunda Sovyetler Blr
Uğlnln muvafakati yoktur ve bun-

dan sonra girerse yine lUoskova.· 
nm muvafakati olmıyacaktrr.,, yo
lunda bir Usan kollanılması Al. 
manya tarafından Sofya hiikümetl 
üzcrimle yapılan siyasi taz);kıer 
ile aliikacla.r olsa gerektir. Alman· 
yanm siyasi va..,ıtlarla Bul~arls

tanda. yapamadıw şeyleri askeri 
t,azyiklerlc yapması ihtimalleri be
lirmiş olacak ki lUo<ıkova hliküıne-. 
ti malôm olan sckilde bir tekziple 
5lmıliclen bu tar.ı:da hart'ketlf'ri boş 
görmlyeceğlni anlatmış oluyor.,, 

Yeni Sabah 

Htıseyin Cahit 'l.""alçm, "Yunanistr• 
na. karşı İtalyan suikast?,. başlıklı se . 
rl makalelerinin ılçtıncüsünü yaıı:mış
tır. 

Yunan beya.z kiı.abındaki hAd.lsclc• 
rin hUIMa. ve ta~lll! mahiyetinde bulu. 
nan bu seri makalelerden bugünkünde 
HUseyın Cahit Yalçm, ltaıyanJarın 

Yunanlstanla harre girişmelerine ta
kaddüm eden aylardaki mütemadi 
tecavüz ve tahrik1.ırinl kaydederek d a 

yor ki: 
"Yunwı devlet adumlan ne kadar 

ballsaııe davransalar, bitarailıklıırı 

hakkında t.t'lllllnat \·erseler hiçbir tay .. 
da olmazdı. Çiinkiı ttafyanlarm lstedJ 

ğl §ey Yonanlstamn bitaraflığı değU, 

Yunanl<Jtanm İta.l)a.n tıı.b1l;yet1 altnı.a 

glmııeıılydL,, 
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Lise müdürleri 
toplandı 

Kasket giymi
yen talebe 

Nakil vasıtalannda 
tenzilattan istifade 

edemiyecek 
Lise ve ortamekıep müdUrleri dlln, 

İstanhul kız liseaı:U:P bir topla.ıitı yap 
mışlardır. Bu toplantıda talebe mu
rakabesi ve tal"?beı:.in nakil işleri gC. 
rtişülmüfOWr. Şimdiye kadar, den sa. 
ıı.tıerlnl kahveha.ıe vesair yerlerde 
geçiren t.41ebelere k8.I'!II açılan nıucaıo 
delenin kuvvetlend.irUmeıılne .lı:arar 

verilmiştir. Talebenin kasketsiz dol.a.§
malan da yasak edllecekUr. Tramvay 
vapur gibi nakil vasıtala.nnda tenzf• 
!Attan istifade etrul"k istlyen talebe
nin, mekll?p kash.etıerint giymeleri 
§art ko~lmuştur. !kinci yazılı yokla
ma sonuna kads.•, tkametgAh deği§tl• 
ren taıebeı::.in mel,\tJ. değiştirmelerine 
müsaade ecWecektlt' . 

POLiSTE: 

iki yaralama 
Gaiatada oturan Nlbat adında blrt 

bir meseleden dolayı Nevzat taratma 
dan bıçakla yaralanmıştır. Yaralı hu 
taneye kaidı:1'11m.ı§ Nevzat yak&lanmıı 
br. 

Bundan başka. Galat.ada. Kara~ 
sokıığmda oturan Sallhaddin Tekin 
de, arkada:11 Ali Dt'mir tarafından ~ 
çakla yaralanmı~tır. carih yakalan.. 
m.ı.ştlt'. 

1H11YAR BİB KADIN MUllTE 
Ltf' YERLERiNDEN YANDI • 

İstlnyede Yeniy.Jl sokağında. 11 nu
maralı evde oturan 63 y8.§mda Mari· 
ka, odasında yakuğı mangaldan sıı.• 

rıyan kıvılcmılarıa etekleri tutuşm~ 
ve viicudunun muhtelit yerlerinden 
yanmıştır. Kadın hastaneye kaldı:nl

mıştır. 

KOMURDEN ZEHlRLE..""IDl 

Kadıköytillde oturan ameleden IJs. 
m~.odasında ye.k!.ığı mangal kt)rıi • 
r'lnden zch1rlen.ml§, haataneye kaldı:-

nlmıştır. • 

BİR BÖCEK em KADINI 
ZEHtBLEDl 

SUtıUcede Elif ııokağmda oturan 
Ahmet Co§kunun kar131, evde oturur. 
ken bir böcek tarafmdan zeh1rlenmlf, 
hastaneye kaldırılmıştır. 

IAiell ve Fatlb 
yangın J& ıerıae 

kaldırım döşem1or 
(Baş tarafı 1 ncide) 

Tramvay idare:;ı, ue 941 yılında suı. 
tanahmet • Beyazıt tramvayları yolu
nu asfalt yapaca.ktir. 
Beyoğlu kazasuıaa da Taksim. kl§

la.sı sahası tanzim edilecektir. 
Bey.ı.zıttaki Koskh lstimlAk sahası. 

nm te&viyesi münakaSaya konmuttur. 
Dlğıır taraftan belediye, aradan gla 

çen rubu asırlık tılr zamana rağman 
şimdiye kadar yoı'Rl7 ve kaldırımsız 

kalan Aksa:-ayve Fatih yangın yerle
rinin Nitün cadde 'c sokaklarmı yap. 
tırmağa karar vermiş ve faaliyete 
geçilıriiştlr. Şimdi LAlell Ordu cadd<• 
desinden Kumkaplya inen caddeler 
üzerinde kald.mm terşlyatı yapılmak• 
tadır. Bu sırada l:>uıunan ve gene 01'
du caddesini Gazt bulvarma bağlayan 
Aksaray ctı.ddesi a1ı kaidırımlandı:ktan 
sonra Ordu caddesinden Şebz&debaş • 
na doğru çıkan Gf>nç TÜrk ve LA.leli 
ııpartımanl3rt yaıuııdaki Harikzede
ler caddeleri kaldınmlan yapılıı.caX

tır. 

Belediye bu caddelerin ko.ldmml8J19 
ması için l!zım olıın parkeleri getirt.. 
miş ve yapılacak yolların üzerine nak· 
llyats. başlanmıştır. Asfalta tahvil ca 
lunacalt Beyazıt .a.eyc.lanmdan çıkacak 
parkeıer da gene !ll.! sahalarda bulu
nan ve etrafı şeh'"İJl en güzel binala.. 
rlle tezyin edildi~ hnlde beledlyentıı 

ya.ptıramadığI caodcleriD ln§aatma 
tahsis olunacaktı:~. 
Diğer tali yolla:.- k&ldırmı olarak 

kapıracaktır. 

Yugoslavyamn altın 
istihsalatı 

Belgrad, H (A.A.) - D.N B. Or. 
man ve madenler nezaretinin bildirdi• 
ğlne göre 1937 eent>slnde 272• kilo C"• 

lan Yugosla vyanm altın l.stlhsalA.tı bu 
sene tahminen dört bin kilo arasmda
dır_ 

Mevcut on, on tx.ş kadar &ltm ma· 
den ve altın işlemi" imalll.thaııesi işi • 
tllmek gartıle istlhsaltı.tın senede 5.500 
UA. 6.000 kiloyu bı;J.acağı ta1unin edil· 
mektedir. 
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Ölülerin 
ıymetleri 

Geçenlerde Alman devlet re. 
ısi Hitler Viyana.daki m~b.ur 
bir ölüyü Fransaya .v~rd.ı; bu 
ölü bir delikanlıdır: bırıncı Na. 
polyonla Mari Luizin oğludur. 
Doğduru zaman bütün imp!U"a. 
torluk 

0 

Fran.sa-sı adeti yerinden 
oynamış ve (Roma. Kra:lı) il~n 
edilmişti. Fakat :\apolyon esır 
düşünce annesiyle birlikte Vi~.a.
naya götürülmüş; orada Duk 
de Rayştad unva:nmr almışt~r. 
Hastalıklı bir gençi. Romantık 
bir Fransız şairinin (Kart:ıl 
yavrusu) ismindeki eserine göre 
ba:basının zaferlerine hayrandı; 
onun lıeyecanlannı kendi kal. 
binde de buluyordu; Fraruıaya 
e.itmek istiyordu: Lakin ancak 
~irmi ,·a.Şıarmda iken öldü: 
Viyanaya gömüldü: şimdi baba. 
·mın vanma götürüldü. 

Alman devlet reisinin bu jes_ 
tıni başka haşka sebeplere a,!
f edenler bulundu. Çogu. mag. 
lüp Fransaya bir ''nezaket ve 
teselli'' te?.ahürü olduğunu söy· 
iedı Birinci Napolyonun Sent 
Helendcki ölüsü de İngiltere 
tarafırdım Fransaya siyasi bir 
müznkereve müsait hava yaı·at. 
mak maksa:diyle hedyie edit 
misti. 

ll\.inci ı 'ıı1>0lyonun şahsı 
F'ransa tarihinde bir şeref say_ 
fa,,ı 'aratmadı; bütün şöhreti 
birin~inin oğlu olmasından iba
ret kaldı~ buna rağmen Fran. 
sızların onu bahasının yanında 
görmekten memnun olduklarına 

til he voktur. 
Ölül~re hürmet medeni millet .. 

lorin haşlrca: vasıflarından biri_ 
d.~r. Bu itibarla· ölülerinin ya. 
hancı memleketlerde kalmaları. 
na razr olmazlar; isterler ki o 
fedakar ve büyük ins,ı:nlar va
tan toprağına karışsınlar. On. 
lar sanki gut1bettc kaldıklarını 
hisc::edcrlcr ve yüzlerine hasret 
çPkerlermiş; y~~ayanlar, ölüle. 
rm hasret çekmelerini istf'mez. 
ler. 

Lakin her milletin ve dinin 
~örüşleri aynı değildir. ~t~nd~ 
· layı da hiç birinin dıgerını 
tenkide fazla hakkı olamaz: ye. 
terki g·ayri insani bulunsun. 

1519 senesi kışırıda yapılan 
hazırlrklardan ı:ıonra İspanyol. 
lar Cezayir üzerine 170 gemi ve 
20.000 asker gönderdiler. Ku· 
ıuandayı amiral MJOnkada. almış. 
tr. 15,000 Arap askeri de bunla. 
ra yardım edecekti. Fıı.kat Bar. 
baros Hayrettin bu orduyu boz. 
d u. 20,00'0 tspanyoldan anc~k 
beş atı bini kurtuldu. Sonra ~ı~ 
fırtınn çıktı. 110 dü.~man gemıs1 
karaya düştü. Meşhur kı.ım~.
danla rdan Ferdinand'ın gemısı, 
hiç bir zarar görmeden. deniz
den alınıp konmus gibi, kumsala 
oturmuştu: bütün levazımı ta. 
mamdı ve içinde 660 asker ı.-ar. 
dı: Barbaros hiicum etti: bir 
kurşun Fcrdinandı ağır surette 
yaraladı; mürettebat esir alındı: 
Bunlar namus sör.ü verdiklerı 
halde kaçmağa çaıb~ !adılar; ~u~
an saıbit oldu ve ıdam edıldı. 

l""r. 
Bu vak'adan sonra F.:-rdi., 

nand'ın aıkraibasmdan biri gele
rek onun ölüsünli nlroak tizere 
7000 altın teklif etti. Şu ce\·ap 
verildi: 

Anlar hep dt>ryaya alılrrııs. 
tır ve hep helak olup gitmitıler_ 
dir. Bande bulunur! 

.Aıb<lürrahman ismınde birisi 
olüyü gizlice gömdüğü yeri söy. 
ledi. Barbaros ulemayı topladı; 
fetva istedi. Dediler ıki: 

- Bu mevittir. Bunun bey'ı 
haramdır vcŞer'i değildir. 

Ölüvii vermediler. 
· f( :ıdircan Kallı 

Fransada müthiş 
soğuklar 

Bazı mıntakalarda 
termometre sıfırn 

altında 23 
Clennont Ferrand, 11 (A. A. ) -

Havas: Frans:ı<l:ı. soğuk mütema· 
diyen artmr--., ve insanca. da za. 
yiata aebep O"'Qaktadrr. St-ine nt>h. 
ri buzlarla doludur. Pari.,e hiı.ldro 
tepelerde kayakçıJar kaymakladrr . 

Rbone tamamen donmustur. U
yon ve Macon'da sühunet dereee-
&i sı:fırm altında 17, Verone'da 23 
tür. 

Loire bölgesinde ıoıoğ'ıık hakiki 
bir felaket tevlit etmiştir. Loire'm 
ortasındaki adalar tamamen su Rl. 
tm<:a. kalmrştır. Sakinlni ha kkm_ 
da. endişe mevcuttur. bere'de kı:ır 
çığları Lagrave köyünü tecrit et
clilmiıı bir hale koymu~tur. Köy 
halkının iaşesi husu!}i ı>k.ipler va
ıııtasiyle temin edilmektedir. 

CamargnP'da iki çoban ölmüı::. 
tür. Diğer bazı çobanlar dıı kayıp. 
tır. 

Amerlkadan 
çıkarılacak bir 
Alman prenıeıı 

Nazi casusu olmadığını, 
iftiraya uğradığını 

söylüyor 
\'aşington, H (A •. \ .) Adliye m• 

:ı:areti, prenM?a Hoh.-nloe de Valeler .• 
burgun birle§ik Amerika devletleri 
hududu haricine ılcı·hal çıkarılması ı. 

çin emır verildlğını bildlrm~tır. Pren 
ses, geçen cumarte<>ı gUnü gece yan• 
ıımdan evvel blrle~ık Amerika d~vlet• 
leri a.razbini terk,tmek mecbutiycLin 
ete .bulunuyordu. F.-.kat buna rağmen 

elA.n Sanfranai.skoda bulunmaktadır. 
Prenseı avukatı ,.a.~ıtasile yaptığı: 

beyanatta. kendiıin!..!I nazi ca.ııwıu oı. 
duğu ha.kkmda. yapı.lan iftiralara kuı ... 
ban gittiğinı ve ha~talandığuu söyle• 

miştir. 

Adliye nezareti, prensesin cuma gü 
nü Sanfransiskodaki iakA.rı makamla· 
rı huzuruna. çıkaca.ğı.nr ve kendisin
den ~ bin dolarlık bir kefalet iııtf'n<• 
ceğini bildirmektedir • 

Siyam. Bladlçlal 
llarbl 

Amerika bu mesele ile 
alakadar olmağa 

başladı 
.Ba.ngkonk, 14. (A. A.) - Bir 

Siyam tebliğinde, Hindiçini arazi. 
sinde Kamboç'un şark bölgesinde 
yeni ile'rleme kaydedildiğini ve 
düşmanın müdafaa. hatları ile bir
likte birçok ölü ve malzem~ hı • 
raktığmı bildirmektedir. 

V AŞİNGTONFN .\ LA.KASI 
V~ingt;on , 14 (A. A.) - Ame. 

rika hariciye nazırı Hull, Siyam 
elçisini davet ederek görü~mü~tür. 
Mül&.katm. Siyam ile I<'ransız Hin. 
diçinisi arasında.ki muha~mat et
rafında cereyan ettiği ıı:annedil· 
mektedir. 

Hull gazetecilere yaptrgı beya. 
natta, Siyam mlime5Sili ile umumi 
mahiyette haberler teati ettikleri.. 
ni ve müşkülatrn i1.alesi c;arelerini 
~örilşmediklerin.i ~ylemE>klP ikti
fa. etmiştir. 

Bu kararın manasını kavrıyam.a. 

dıkça şaşkınlığa düşüyordum. Yok 
sa ben-ı başı boş brraksrak bir tec· 

rüb<? mi yapmak üıtiyordu ? .. 

O, bu mütereddit ve !l'Rı?km dıi. 

şüncelerimi kavramakta gecikme -
di. Yola <;rkacağımız günün gecesi 
yanıma gel~r('k içimi okumuş gibi: 

- Hiçbiri ııenin düı;ündtiğün ı;:i 

bi değil yavrum! . dedi · Sı>nden 
aııla usanmı~ değilim. Seni i:>ir Ma. 
donna gibi takdie ediyorum vı:> öm
rümün sonuna kadar da edeceğim. 

Daha çok genc•ıı1n. Hayatı iyice 
anladığın zam:ın bana hak verP -

ceksin. Etrafımızdaki havanın hır 

az değişmel'li laınn. Bunu yalnw. 

senin için istiyorum. Anlıyor mu. 
sun? Yalnız senin ~in ... 

Sözünü ke&erek: 
- Benim hiçbir ~ikayetim olma. 

dı ki - diye itiraz ettim - O ba . 

~mı sa.llıya.rak devam etti: 
- Hi~bir ~ki.yetin yok. Sen 

bir melek kadar temmım.. Ağzın • 
da.n hiçbil' fitlyet çrlntuyor ama 

H .ABER - Akşam postasr l 

Izlaadada 80 bin 
laglllz askeri var 
l!lt.okholm, U (A.A.) - '.l'a<,;;, 
Dagnes Nyheter gazetesi, Nevyork• 

takl 1zlanda başkonsoloııu 'T'horıının 
bir makalesini neşretmiştir . .Makalede 
lzla.ndanm !n~tere tarafından işıı-aıı 

tavııif edilmektedır. 

Bu yazıya göre halen lzlandadn 
80.000 kisilik bir 1ng.llz ordusu ıne\• 
cuttur. Sahil tizeriI'de de kuvvetli sa 
hil müdafaa batarvıılarr teııiıı edilmiş

tir. 

Almanya lrlandaya 
yardun mı vadetti? 

İrlanda hükumeti 
şayiayı tekzip etti 

Londra, 14. (A. A.) - lrlanda
nın !ng.iltere fevkalade komiseri 
Dulanty dün akşam ı-u tebli~i neş_ 
retmiştir: 

"Bugün bir sabah gazclcsi, ev_ 
velce lngiltereye kiralanını~ olan 
üslerin kont~;unu !ngilterenin tek 
rar ele almasına mfuı.i olmak için 
Almanya tarafından geçen aylar 
içinde de Valera'ya her türlü yar
dmı teklifi yapılmış olduğunu yaz
maktadır. 

İrlanda fevkalade komiseri bu 
haberin esassız olduğunu beyana 
hükumeti tarafından mezun edil. 
miştir . ., 
İRLA .... ~DA lft)KÜME'l'İNDEN 

BlRTEMENNİ 
Otıa.va, H. (A. A.) - Eski mJI. 

li muhafa7..akar partisi reisi .Manlon 
Kanadadaki bütün 1rlandahlar na
mına İrlanda. htikumetine şu tel
grafı göndermiştir: 

•'lrlandanm mihvere karşı yapıt 
makta olan harpte göstereceği 
her türlü i'? birliğim şimali Ame. 
rikadaki milyonlarca İrlandn!ı şük 
ranla. karşılıyacaktır.,. 

İspartada ze lzele oldu 
hparta, 14 (A.A.) - Bu sa

bah 1.30 da şehrimizde bir zelze
le hissedilmiştir. Ha..~r ve insan· 
ca zayiat yoktur. 

gclgrad, H ıA.A.) Steiani a.. 
J .. ,.:ından: Prahovo " Nış hattında bir 
trenin üçilncil meYkı vagonlarından 

birinin yoldan çıkması neUcesinde 
dört yolcu ölmtiş, birçok yolcular ya. 
ralanmıııtır. 

• Budapeııte, 14 (A.A ) - Ste!ani: 
ŞimaH MacariBta.ndı.• :-ıoğuklar son 
gilnlerde yeniden ş!cdetlenmlş ve tel'
momet:re lllfırdan a-;ağı 30 dereceye 
kadar inmiştir. Budapeştede ııoı'tıJk 

sıfırdan aşağı 115 derecedir. 
• Budap~şte, 14 (A.A.) - D.N.B. 

Macar telgra.t ajan.~mın blldlrdJğine 

/{Öre, sııla.hiyettar Macar mahfilleri, 
Budapeştede Attilıi. için bir dbide lli• 
klleceği hakkında yabancı memleket
lerde dolaşan haoerıerin asılsız oldu· 
ğun.u beyan etmişlrrdir. 

• Zürib, 14 (A.A.) ZUrlh ;:ôlUa 
nün yukarı kısmı hemen hemen tıı-

mamile do.cmuştuı. Buzun kalm!Iğı 

ikl santimetreyi bulmuştur. 
• Paris, H (A.A.) - Stefnni ajan· 

.smdan: Paris poli.si el altından sntıa 
lan takriben bir milyon franklık al-
tın para milsadC'r~ etmiştır. Yirmi 
franklık sikkeler 600 franga kadar 
ııatılm.akta idi. Birlrnc: muhtekir ya· 
kalanmıştn·. 

l'Uhunu saran havada ... 

Tekıar sözünü kesetck: 
- Bu bir vahime! .. dedim - Bir 

vahi.menin şikayeli bu ... 
O beni işitmemiş gibi: 

Göreceksin. bu scyahattı:-ı 

sonra bana daha olgun, dahR Sf>\ 

gi dolu döneceksin. Hem ben din 

lenme.ğe ~ttiitim o sakin ki 

~eye seni niçln beraber süriikli 

yerek can sıkıntısına mnhkiım ı:
deyim? .. Senin de keneli kendini' , 
hiç olmıı1..sa birkaç ay hür bir ha. 
va, yalnız kendi yaratacağın ha -
vayı teneffüs etmeğe hakkın var. 

- Fakat ben yapayalnız yaşa. 
manm yolunu bilmem ki ... 

- Öğrenirsin. Bunu öğrenmeğe 

Okla silAhh 
kızıl derilıler 

Brezilyada bir hudut 
komisyonuna hücum 

ettiler 
Rio d<l ,Janc~ ro: 11 (A.,\.) - O. 

..'."li. B. 
Bir hudut koıut.syonunun be§ aza.,,ı 

Venezuela. hududu clval'ında okla mU
sellAh yiız kadar kızıl derili tarafın. 

dan çevrilmıştir. Komisyon azasından 
h!'psınln az çok varalandığı ve fakat 
muka\·emete devam ettikleri bildırflı 

mektedir. HilkQmet imdat gondeı• 

miştir. Başka komisyonlann da aynı 
vaziyette bulunmasından korkuluyor. 

Amerikanın satılığa 
çıkardığı 19 şilep 

:."ole\york, 11 (A.A.) - Dov Jones 
ajansına göre, İngiliz vapur Jmmpa.na 
yaları yaş haddini bulduğu için Ame
rika bahriye komisyonu tarafından 

satılığa çıkarılan J 9 şilebin mubayaa
sı için teklifte bulunmuşlardır. Bu 
şileplerle diğer bir vapur için toptan 
4.611.650 dolar tel~lt edildiği ve kG4 
m1syonun bu bedeli kabul edeceği 

zannedilmektedir. 

·'Uçaa kale., 
tayyareleri 
lngllterede 

Londr6ı~ 14 (A.A.) - 1ııg.Jte. 
reye tahsis edilen muhte1if dört 
tip Amerikan bombardıman tay 
yareleri Atlas Okyanusunu ken. 
ki va.'3ıtalariyle geçerek İngilte_ 
reye teslim edilmişlrdir. Bunlar 
faaliyet sahaları gniş olan 
"Lockhead .. Hadson" bombar. 
dmıan keşif tayyareleri ile 
"Uçan kale" ismi ile maruf 
Boeing _ B. 17 tayyarelerinde 
ve "Uçan vapur" ismi verilen 
iki motörlü "Consolidated" 
tayyareleri ile "Lockhead _ 
Hadson" lardan daha büyük ve 
daha seri tipte olan "Looheed • 
Vega • Ventura" bombardıman 
tayyarelerin den ibarettir. 

İngiliz, Kanada ve Avustr&l. 
ya imalatını takviye eden Ame. 
rikan tayyare tipleri kırkı bul. 
maktadır. 

Sovyet Rasyada 

l 
1 

- Otomobil kullanma.sını bilir misini.zf 
- Maalesef bilmem. 
- Memnun oldum. Beş on dakika otonwbilim.e ,.~~ciiHlk 

eder mi,sinfa? .. 

IUtUJIB 
GÜZEL SESLERE SAGLIK 

G liZEL ... e.... tabiatın bir in
sana vereceği medyetıerin 

en ) ükseği sayılabilir. Güzel yüz, 
güzel endam, §Üphesiz, insanı sev. 
direcck meziyetlerdir, fakat sahi
bini ı;örmek şartlyle. Halbukl gü
z~ı 'jes, sahibini görmeden sevdL 
rir. Vaktiyle, pencere ka.fesinio 

~alıut bir duvarın ıırkasmda.n işit. 
tiği güzel bir sesin sahlbine ô.şı.k 

olanlar \·ardı. Güzel 11es gramofon 
plaklarına., radyo merkezlerlnln 
mikrofonlarına. girdikten sonra ge
ne aşk duygusu uyandırmaya &e
bep olduğu bilinmezse de, sahiple. 
rini görmeden &e\'dirıneyc sebep 

olduğu şüphesizdir ... 
Güzel ~ln bir iyiliği de, güzel 

yüzden ve güzel endaından daha 

dayanıklı olmasıdır. Gü7.el ses, sa. 

hlblnln yaptığı birçok yaııhşhkJara 
karşı kendisini bozulmaktan ko

rur. Fa.kat ne de olsa, onun da da

yanıklıhğmm blr derecesi vardır. 
Yapılan ya.n11'lık o dereceyi ge. 
çlnoo güzel ReS, sa.biblne danhr 
ve a.z çok b«YLulm. Onun sağhğmı 
muhafu.a için, onu bozan f!ebeple. 
rf bilerek bu sebeplere meydan 

kına, bir ULağa 'e liık ıık deitt· 
tirerek bakana göz yonıhır, ln!i&Jl 
gözlerini bir mliddet büsbütün lı:I.. 

pıyarak o clhaııı diıılmdirmqe 

mecbur olur, 

Taga.nnJ ederken ı.ıaf>uk yorga. 
luk duyanlar da. seslerinin perde
~ınt sık sık deği~lerdir. tyt 
kulla.nıla.n ses hemen hemen yor. 
gunluk bilmez, denilebilir. Yahut, 
pek uzun müddet t.aganDi ettikten 
sonra kııııa bir isttrah&tle ~krar 
kuvvetini bulur, llalbukl iyi kul. 
lamlmıyao ses yomlmaduı bcml· 

lu.r. 
Güzel se&l bozlllm.a.ktan konmıalı 

için, tagaıınl ederken daima bü 
mesafe g<Wıetmek lüzum111tu, •Ttıı. 

Jarm. nJ§ııı.n almasına benzetirler: 
Nb.a.n aım.daa tüfek atmak avcı.. 

bkta ~ ~ yaramaz, tüfel."ten 

~n tane blr yere isabet edene 
ancak teeedttf eseri olur. 

Çocuklar için demiryolu vermemek elbette daha iyi olur. 
yapılıyor Güzel sesi bozacak en büyük 

Bunun gibi güzel bir &Ct'lle ta.· 
gannl ederken de .•• Mesafeyi fyüıe 

t.ayill etmeden çıkan ses güzel ka,; 

lırsa bo ela te.dttf eseridir. Ona 
dalma güel olmMmı yani tüfek. 

t.en çıkan tanenln her vakit hede
fe isabet etmtıüni temin için ae. 
sin nereye kadar gideceğlnJ önee. 
den tayin etmek şarttır. 

J.\loı.kon, 14 (A.A.) - Tas: 
20 kilometre uzunluğunda bir 

demiryolu inşasına başlanmıştır. 
Bu hat çocuklar tarafından i§leti
lecektir. Bu demiryolu ı;ocu.klar 
için hem eğlenceli bir oyun olacak 
hem de teknik bir mektep vazife
si görecektir. 

Hat üzerinde yedi istasyon, bir 
köprü, bir tünel ve bir telefon san
trali bulunacaktır. Hatta kullanıla· 
cak lokomotifler, elektrik trenle -
ri, vagonlar ,hususi rampalar 10 
milyon ruble:.·e mal olacaktrr. Son 
ııeneler içinde So\•yetler Birliğin
de çocuklara mahsus 17 şimendi
fer hattı insa edilmi!'ltir. 

Bunlar arasında Gorkide, Dne. 
propetrovskda, Don üzerind~ki 

Sostovda ve sair ı,ehirlerde inş ı 
edilenler vardır. Halen 40 Sovyet 
şehrinde çocuklar için bu tarzda 
demiı-yollarr in!'la ooilmt>kledir. 

mecbur!-' un ) avı ıım ... Bak bu git -
tikçe ağaran saclannıla önümiiz • 

clPki uzun yolu hep beraber '.:!"cçe· 
bılecek miyiz? 

O biı-den sustu , . ., ben gdzüm. 

de yanan bir damla yııııı srs11izc( 
,;ilerl'k onun yüzüne baktım .. rnt 
'ikçe ağaran ;;açlarrn altında öyle 

ı t e~li ~e parlak gözlcrı vardı ki ... ' 

O gece, ben yata~ımda uyanık. 
ıayatımızda yetti beliren bu kan. 
şık ve çetin bilmeceyi çözmeğe ça

lışırken onun, bitisik çalışma oda. 

smda geç vakitlere kadar masa -
sının başmda çalıııtığmı aralık kıı. 

pıdan görüyordum ... 
• .. Yola beraber ç1ktığımızm eı:

tesi giinü, şirin bir şehirde o, ce 

yanlışlık, taganni ederken seeln 
gi<leccği mesafeyi tayin etmemek· 
tir, İnsan söz söylerken, lıltap et
tiği kimsenJn bulunduğu mesafe. 
yi, tabii ola.rak, tayin eder ve se. 
sini ona göre yükseltir. Sf>slerlnin 
güzelliAfol muhafaza etmesini bl· 
len hanendeler de saı1n söylerken 
seslerinin nereye kadar gideceği

ni tayin etmesini bilirler ve SC!'I. 

lcriıü ona ıı;öre yük~eltlrler. Bu 
lcaideyi bilemiyerek tagannl eder. 
kcn se'>lerini lüzumsuz yere yük· 
<1eltl11 a lc:alfanla.nn c;psJeri ı:ahuk 
bozulur. 

Gözün, lüzumuna ~Öre, uı.ağa 
;\ ahut yakına. bakarken görmesini 
tanzim eden bir cilıa7.l bulunduğu. 
nu, ı;,iiphesiz, bllir<ıiniz. Bu cihu 

iyi kullanılmayıp da in-.an bir )·a. 

nubun. egzotık nebatlarının ılık 

kokuı;u sinmi,.. mavi havaya süzü

len bıt gemiye !>inerken, bcın. 

genç başımı sert rüzgarlara vere. 
ı·ek kurşuni şim.aJ bulutlarının 

gardığı ebedi beyaz dağlara doğ 

ı u yükselen bir eksprese binmeğc 
hazırlandııhmrz ayrılık dakikası 

geldi. O, genç sevgilisini bırakan 
hisli \'C muztarip bir koca gibi de. 
ğil, himaye eden ve koruyan ya.s
ır bir dost ağrrlığryla bana veda 
etti. Titrem.iyen sesiyle: 

- Sıkıldığın zaman yuvan eenı 
bekliyor yavrucuğum... Her tnrlti 
rahatın ve saadetin dtlşünillmtl.f • 
tür. Eğer eğlenit8en istediğin ka· 
dar gezmekte dP serbPstsin, Beni 

Bundan dolayıdır ki, tagannl 
hocalım dalma. '•söz söyler gibi ta• 
gannl ediniz, kendinizi ınkma;rı. 

nız" derler. Söz söyler gtb[ t;aıan. 
nl etmek MJ&in gldeuoği yeti • 861 
söylerken oJdttğu gibi • bilmekUI'. 
Bu kaideyi bilen gmel flle!'I yorel. 
ma.ı, bozulmaz. 

Gene bundan dolayı, gttzıel Mr 

le taga.nni ederek miimaftee yap. 
mak, gtize1 s~le t.alim etmek lt:ln 
en iyi yer ~ık havalı kırlardır. 

O zam.an güzel sesin gtdeceitt ye. 
re hudut olmadrğJ için onun l'!ahl
bi 5~ini kudreti olduğu kad&r 
yiikselttr, daima uzaklara be.lı:aa 

göz gibi, l'ie"! çıkaran boj:aı de yo. 

mlmaz. 
G. A. 

hıç düşünme... Ben senı omril.mUll 

:-onuna kadar bekliycceğim.. 
Bu ciddi ve fedakar !llOzlerde 

benliğimi eriten bir ıoııca.khk var • 
dı. Gözlerimden akan yaşları gör· 
duğü halde bana yaklasmamasına 
şaşıyordum! .. Ne olmuştu ona~ ... 

V c ben bilmi) erek onu nasıl bu 
kadar kırmı;;tım ? .. Aramızda han.. 
kulade Ş('y!crin ~ölgesini ~eziyor-· 

dum. Birkaç gündenberi yall\IZ ya 
pacağım bu seyahatin zevkini be 
nirnsemişken şimdi her ı;eyı ayak 

altına alarak cehenneme bile git
se beraber gitmeği göze alacak 
bir hale gelmiştim. Son kudretine 
kadar cereyanla dolan blr elek . 
trik bobini gibi birdenbire boea -
na.cağımı anlaynıca mtlee.tr 6Je. 
rini kesti. Yıllarca sQrecelr bir 
aynlığm başlangıcı ~ ille 

setti.ren o mfurteıına ıı.,.._ a . 
ıuada, kıea n maddi ~ 

~tama bh,ok mekbij:ılw " ... 
fıtlar yerhşt:hdlkten lltlm'A ellırne
ka;pah bil" zarf "PW'Cl.cne... ..-. 
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·oa'fto·.i, ··v~~ : &;ıı 'g .dji. 'Cı · n~,.~11 .~ııfe:~(\V~"·~tti:etrs e:ıer; · 
Akdenizde 
oir italyan 
:estroyeri 
batırıldı 

ı 'ayyare hücwnile bir 
kaç İngiliz gemisi de 

hasara uğradı 

Londra, H (A. A.) - IUSyter: 
Amlrallık dairesinin bir teblibi 

e göre, gemi ka!ilelerinln ~t:ı.;lıııi. 
ıl muhafaza i!;in merkezi Akdeniz.
le 7 Kanunusani ile 13 kAnunu: 3.· 

ı.l arasmda yapılan harekit esna. 
unda bir İtalyan destroyeri batı. 
nlmıştır. Bilahare bir İngiliz de&
troyerl hasara uitramış fakat bu 
gemi limana dönmUşttir. İtalyan 
ve Alman hava kuvvefü~rlnin ln· 
giliz gcmiler!ııe hücumlan netice
sinde bir tayyare gemisi ve bir 
kruvazör hasara uğramış ,.e kayıp. 
lar kaydetmiştir. Asgari on iki 
dUşman tayyaresi dlişUrUlmilş ve 
-ıynea daha bir miktar tayyare de 
hasara uğratılmt§Ur. 

Japonya da 
n·1n bir konterans 

akdedildi 
Batvekil Amerikanın 
muhasım vaziyetine 

işaret etti 

Tok70, H (A.A.) - O.N.B. &jauı
om hUBUBi muhabir b1lc1lrlyor: 

K&o!ne ı.zaaı ıle c..rdu erkAnı. mebu· 
ı;a.n mecllat mUın~m rt, lKtıaat " 
maliye IJecıtıun .ııUmeaillert•' ve ga 
Mteet.ıer anuıı:ıcta yapuacag& oaber 
verilen lçUma t>Ugün aktedilultttir· 
Kll.zakere.Jere O&f"elöU!n, ordu yUkull 
kumanda tıeyeU .atan. muavlDlarl 
ve barbiye nezanıtl ~be mQdUrlert 
lle yaptığı uzun ~ konuema Ue ba,• 
aııml§ur. Jııt.atbuaL bU toplaııtU&ra bu 
,ıük bLr etıemmlye. vermektedir. J~ 
JOl:l atyaaı mahfU.erı mecla devrut 

:uncden evvel n.ııtumetın b&Zı c.ekUf 
en bllbaasa bUtçt!Y• mecll8teıı ıec;ıı• 

mep gayret edece~! kaıı.aatındedlrler 
Hazırlanmakta ?li&L yeni ınuııar 

kaıluauna c.la bUy•L& t.ir ebeınmiyıt 

attedılmelt tedir. 
Bundan aoııra ,....,llacak toplantılar 

da oapekıl Konııye bükOmet!n mub
teuıel mukavelelere rağmen dahi Ja 
ponyaua yf'n1 a!yu\ nizamı tahakkuk 
etUrmek bu.susun 'akt umlae bir d • 
fa daha ıoaret ed .. ~ktlr . .... 

Tokyo, U (A.A.) - D.N.B .. U
diriyor: 

Başvekil Prens Konoye bugtln 
toplanan parlA.mento lktısat Alemi 
ve matbuat mUmeH llni konferan 
amda memlelı:et içinde ve dıamda 
cereyan eden bA.di&elerin inkişafı 
hakkmda bir nutuk söylemiştir. 

Japon BaşvekU, bilhassa U~''i 
paktm imzasından sonra tahnddUs 
eden beynelmilel vazlvetl ve Ja
ponya ile, Sovyetler Birliği, tnrll· 
tere ve Amerika arasındaki mUna
aebeUeri tebarüz ettirmiş ,.P bu 
müna.s~betle Amerikanın lngtlt•re 
ve Ç ne muavenet etmek auretlle 
aldrğı muhasım vulyete ı.at-et 
etmiştir. 

Başvekil bund!:.n sonra Nankhı 
hükCımetlne. Fransız Hindirfniı-lne 
ve Holanda Hlndistanma alt mese
lelerden ve müteakiben de yPnJ lk
trs'\dl bUnye ile al~kadar Japonya 
llit sadl meselelerinden bahsetmiş· 
tir. 

Hera şam 
....................... 

t liq taralı l nclde) 
mclerlıı ne dereceye kadar ciddiye 
almabllooeğl düşUnlilme,.E' dr.ğer 

blr noktadır. Bulgar hllkümctt be 
Bu makaleyi ya .. dığunız lna kadar 
h!ç ağ7.ını sçmaınıştır. Ba.5,·eldl 

F1Jof'un nutkundan bllusıta Lo;tlıl

llllerde bulunmak ...uretlle Bolı;a. 

rtstanın hattı hareJ<etl hakkında 
bir fikir peyda edlleblll~ de bu 
nctfoo dolambaçlı yol:arda.n geçti· 

it için ktymetlnl \'e t.eslrlnl kay. 
bedlyor. 

So\'yetter BlrUğlnin haberi ol· 
madan \'e muvafakatf almm:ıdan 
Bul.!.';'a.ıistana Alman a..'lkerl ~l>nde. 
rllebillr mi? Gönderilmemek la, 
mnı;eUr. Fakat fiiliyatta her iL 
zmıgeten ıe7 tahaktmk etmiyor. 
mllll ı~. mttteyalduz bulunarak 
• .ı.kaylln lnktşafmı vo yeni haber· 
lerl •demek f<'ap eder. 

BbeylD Ca.hlt YALÇL'l 

Amerlkada btlJOk 
btr yangın 

~ ' ~ . .. . . .. . ... .. .. . . . ~ . .... ~- . . , . 
- . ,. . 

NO\'YOrk. l5 (A. A.) - Havas· 
Brooklyn köprüsUnU yakan bir 

yangın şimdi belediye antropoları
nı tehdit etmektedir. 5 kl§i ö;nıu.ş 
ve birçok kişi de yaralanmışUr. 

Babe, imparatoru
n an beyanatı 

(Baş tarafı 1 oc:ld~) 
tmparalor zuı.ııı &oı unuyorau. ~z 

teri parlıyarak bana, hududu geçerek 
vatanperver Ha.l>r!'lilerln baımda 

dUşmBlla karşı na::p edeceği günün 
u.zak olmadığmı ..t>yledi ve ltalyanla· 
ra kartı Habe§lstaııc.a ba§lıyBll Jaya. 
nm inkişaf etmekte olduğunu ilAve eı. 
ti: 

imparator aözlerıı.e e(SyJe devam 
etti. 

"Memleketime Uuınet eden eski 
mUttellklerlm ltalyt..nlarm günleri ea 
yılıdır. Onlar moo:ur:kc:umtzde güzel 
yollar yapau§lardır. Fakat tebaam
dan b!nlerceeinl ö .. !UrmU§ ve esaret al 

tına al.lnl§tardır. Fakat bUtün bunlar 
Habeslller!n CCBBreUnl luramamışur •• 
Habcştr.t.anın kut'tutacııgı \'e Adil ve 
meşruu bir hllkfımctlı. kurulacağı bu 
gün yakındır. Geceleri buswd bir aee 
çıkararaıt Go"aro tepcJcr!nl inleten 

'" davuJ benim •etıea. a yakm oldu
ğumu bildirmektedir. 

Davullarımın itoalnl tanıyan ve bu 
gün ltalyanlarla oh l:kte ı:ıarp etmek 
mecburlyeUı:ıde IL'llatı eski ukerlerlm 
:ten yilzlercesi kıtaıanndan kaçarak 
sadık kumandnımı Raıı Monkaısbanın 

Gojjam tepcmne rtiY.Uği bayrağın allı 
na kOfJD&ktadır • ., 

lmparator. aon günlerde Habe§la 
tan nududunda. ııa~auannı tehlikeye 
koyarak kendlaiııi görmcğe ve hizmet 
lerlnl arzetmeğe gelen bJrçok Habe§ 
reialertnc raaUadığtnı lllve etti. 

Afrika barbl 
(~ tarafı 1 ncide) 

ruzu bazırlamaK ıut're, mUteıııadiycn 
bombardımaı. earıl'kl,.dlr. Tobnıkda 

ltaıyanıarm ne ltıı.d&ı a.ııkert olduğu 
hU!nmlyoraa da ıir+.rdlyadaklnden da 
ha az oıduğı• zanneoı11Uyor. 

lTALl°A MVTEVEKK1LA.ı.'"E 
BEKL1l'OR 

Londra, 14 (A.A.l - MUatakfl 
Fransız ajansı bildhiyor: 

Taymla gazetesinin Kahire hu· 
auaf muhabline göre Bardlanm 
zaptında olduğu "ibi Tobrukun zap 
tına da mUkAmmel bir tarzda ya· 
pılan topçu hutrhk atE'.t:ivle mUrı. 
tettk hava hile mu ve kara keşif 
hareUtı takaddüm edecektir. Bu 
sırada yeni hUcum ic;ln bUvUk kuv· 
vetıer, takviye kıtaatı n•tlrilmek· 
te ve malzPme naklivah va'l'•lmak 
tadrr. tng'llz to~çn•u Tohruk mU 
dafaa hatt nı ve seha.s!nı lvtl"P tıt 
ra&SUt etmeğe müsıılt olan ııahllı> 

hlkim tepelerde bulunnınktadrr 
Tobruk mUstııhkem mrvklinin iş 

gal ettiği saha 8."lrd'a mUdn"ıu 
sa.hastn-'an il<' m'rı'I ırntr.tlr Tob 
n.ıku mUdııf a Pd"n f!'! 1fh rn' n 
Bardlanmkl ka!iar lvl inşa edilml• 
ve o kadar kuvveti' Ur. Maama'U. 
mUdafi adedinin daha az olduğu 
şlinlH'!l:dir 

1talvan hava ve kara kııvvı>t)Prı 
İngiliz hava kuvv tlPrll"'ln ı,iddrtll 
faııllveti karşIFTnda ta!n m' •le 
f ı>lce 1Jğ'ratmış bt .. sinl vermPktedlr 
Tobnık Ptrn" nc:le hr>r !-n!l~ bir ha
rı> kete vP ttıılV&dan t.o.ln•I""' kı P. 

atı ~PM!~·n,. dr'tılef f'de<-Pk rmıı

rt' voktur 1'?-~hl ~ırarn l!mnnlıın 

n'Jl ıtn-rt ·~ı mıı.n~l!r1l'"R b kil rıru 
İtalvan•n mnk ddPr Akıb"tl mut. .. 
vekk!J~ne bı>kl,..-lf~ n rPdllir. 

in 
sal 

(B&ıj ta.rafı 1 acl e) 
mekte buluoıw ..ı\:!el nazırı Artuı 

(" ı·eenvoodun pek ll"U:::ılewci olarak, 
bu gayelerin tart.tnt •,.tkJk edeıı na
zırJar komlteal.nlıı riyasettui deruhte 
etmesi mı..ııUk1 .>lacakur • 
HllkOnı .l.n ··d~nıanı mağlQp et 

mek., den ıbaret bu!unan harp gayel • 
rt basit ve tamaaıUb malOmdur. Fa
kat 8Ullı ga..)elerl, yalnız Britanya 
Commonvealth'llıi ~lılkadar eden bü 
tUn vazıyeUerin siyaııetinl temın için 
dom!nyonlar ve ır"~•,.mleke hnpar • 
torluğu tle değil ta lfat ~ynı zamandn 
mUtte!J'•Jer ve Amerika btrle§lk de,,.. 
leUerl de birçok iat4areleri icap ettir 
mektedir. 

I ngiliz tayyarelerinin 
akrnları 

Venedık, T orino, 
Sicilya 

bombardıman 
edildi 

Beratta da askeri 
tahcı§şÜtler bombalandı 

Londra, 14 (A. A.) - İn~!iz 
hava nezaretinin istihbarat bU. 
rosu bildiriyor: 

Pazartesi ,ı:ecesi bombardıman 
tayyarelerimiz düşman harp 
ma.kinasmın dağınık esaslı in. 
sımlanna hilcum etmişlerdir. 
Cenupta Venedik ve garpta 
Brest liz.t>.rine akınlar yapılmış. 
tır. 

Venedik mmtakasında Porto • 
Marghera'ya yapılan hilcumdıı 
inşaat tczg!hlan ve petrol tas 
fiyehaneleri mlihim hasara ıığ. 
ramıştır. Tuna: havza.ınnda R~. 
gcnsburg'la Romanyadan ~v. 
kedllen petrollann konult!uğu 
depolar ve tasfiyehancler bom .. 
bardıman edilmiştir. 

Brcst'in Almanlar tarafmdan 
Atlantikte seyreden İng-iliı \'a· 
purlanna k~t deniz üssü v!:ı. 
rak kullanıldığı malumdur. 

İngiliz hava kuvvetleri bun. 
dan mada dün yaptıkları hilcu. 
mu tamamlamak için Torino'va 
da hUcum etmişlerdir. 

Ayrıca istila limanlarına ve 
bir cıok düşman tayyare mey .. 
danlarına hücum edilmiş, bir 
tavyare meydanmda yerde bu. 
lunan Uç tayyare ya:·ılmıştır. 
Hangarlar ve kışlalarda yangın· 
lar çıkmıştır. 

İTALYA.!"1 OSI.ER!NE 
HOCUMLAR 

.KaJılro. U (A.A.J - lııgillz hava 
kuvveUeri orta şark umum! karar
gıUımm t.etıllğl: 

81c1lyada ~tanla tayyare meyda. 
ııma lngllll: ı:ıava kuvveUerl ııııa 

KAııunUliaDi seceıu ağu bir ı.aarruz 
yapm!fUr. liuraya ı:ur aeri tıücum 

yaplllllış ve çok bt.yült tııuı&r vUKua 
geürllnll§t1r. ı-an are me.)'da.ıımın 

garp tarafından ıkı baııgara ta.m iaa· 
beUcr kaycolunmuv. bu ııangarwuı 
bmsinde yBllgın çıkarumıo, dlgerı yı· 
kılm!§tu'. 

Tayyare meyda.ııınm prk taratın· 

da diğer bir tıarıgar cta yakılmı.ur. 

rayy1LCe weydaruua aıt ıdare ol.llata. 
rınJo. QiddeUı uıfUUuar vuıtuıı gcu· 
rUmiş ve bır çok yangın çıKarıllllıı· 

tır . .Bu petrol llepoııu at.c;jlerwuşUr 

ve Amıaıı JUJıkenı 7 tay,>areai oldu· 
ğu ısaııııaıı wıgarı uokuz ıay)•&r·e de 
yakılarak tahrip edl!ın~Ur. Uiğer 

bombalar eı;a:W tıarcket pıstıerllıe ve 
ta.il' acc we,> da.nllilll gıu p ta rıı..unua 

bu.Ullan ueuıı.r yulu u.ıerwe cıuıımU§. 

tUr. B:ı ~ang;.nlııı ve lnfilli.ktar, 10 
kilvnıe~deo dıı.l:uı. w.ak mesa ede bu· 
luna.ıı Paıs:>ero ouıııundaD görı.UaıU§ 

tUr. Bombardıman u.yyareıeum wen 
lklal Uslertnıı dönrııeım~Ur. Fakat ou 
ıayyareıeroen bırw ye.e mecuurı anlı 
yaptığı zaman bu.aun mureu.eoata 
kurı.acııınıııur. 

Ayuı ıeoe, ı...ıbyaoa T? ka ve Be-
1>..na tayyare m.ıyaanıarına da taar. 
ruzlar yapılmıştır. benınuacıa büytlk 
yangınlar çıkımlıu~ ve yerde altı 

ı.lü§m&n ıayyareaının yanmakta oldu· 
ğu gortıınıü§lUr. 

Hombalarıa ve n.lıteaklbc.n mltr&J 
yözle yapılan hllcurularıa daha birçok 
tayyarenin 1.§leml!ll bir aıe ı,;etiı11· 

mlş olduğu sanılmaktadır. ayyareıe. 

rlmıı bur&ctan garı dönerken btıytık 

bir yangın tıUk'\m sürmekte ıdi. Ber
kada tıangarlara ve kışlalara tam l· 
sabeUer ıtaydolunm~ ve lofll1k vu· 
kua gethilmtetir. 

Demede kı~lalara ve mtldır 
(a.a mevzıJerine de taarruzlar 
yapılmış ve kışlalarda yangın -
tar çıkarılmıştır. 

Arnil.vutluktn Berat da dUn 
akert tahaşşütler bombardım:uı 
edi1miştir. 

Bombalar, hedef mmtakasına 
düşmüştür. Hava şartları dola· 
yısiyle alınan neticelerin tam 
ınUsa.heltesi kabil olmamış ise 
de eanıldığma göre tam isabet
ler kavdedilmiştir. 

Şehrin cenubunda bir köpril 
başından bUvük bir duman yük 
seldiği görUlmUştlir. 

··------·-· i,;ıocuıı Hrktmı 

Ahmet Akkoyunlu 

Bu husu.ata aynı mmanda, mane,1 
mahiyetteki meseleler Uzcrtncle kliB • 
ferin görUşler!nl de tarnamtle na.tArı 

dikkate almak lA.zır- -,ektedir. Bu. 
bahi.ate blW mahtil'Arde dtl§üntlldügti 
r.~ göre, Papanm muhua.mat bldaye 
Unde Uer! sUrdüğtl V<' aon noel nutkun 
da tekrarladığı .nılhun bCJ §artı, m. • 
nevi mahiyette )apılacak hitabın •sa· 
ıımı ~kil e"·~ktlr. tngttterenln Uç 
bUyUk nıhant mü.messili olan Canter 
bury ba§plakopoeu, Kardinal KJnaley 
ve HUr kylaeler ıuıam· ıe.s relıd, bu l ı alUllm. raıtmhan• P&IH No t 
şartların kendi n.>ktnl nazarlarının ıtq~r'1an ma,.da nrrrtlr> ıuuıı uı 

'•" •nrı ~il 1 •••tnn Clll "I? 

dA eaaıımı teıkU ettlgi hususunda mu. • • ..::1•••••••1.•••• 
tabıktu. 

Bardiyadan l<açan 
İtalyan subayları 
ingiliz tayyarelerinin 

takibile izleri 
bulunarak yakalandılar 

Londra, 15 (A. A.) - Hava ne. 
zareti istihbarat dairesi, ort.11. şark 
İngiliz umumi karargiihınaıuı veri 
len 'l§nğıdaki haberi neşretmekle. 
dlr: 

İngiliz avcı tayyareleri İtalyan 
ge:ıeıalleri ile yUksek subayların. 
dan mUrekkcp büyük bir grupu a
rqtmnağa devam etmektedirler. 
Bu general ve subay grupu, Bar
dianm muhasarasından ve uı.pt:n. 
dan evvel mezkur şehri terketme. 
ğe muvaffak olarak sahil boyunca 
Tobruk istikametinde firar f'den 
d!i.ş.man kıtularmın öncUlcr kolunu 
teşkil etmekteydi. Bu araştırmalaı 
şimdiden ,yi neticeler vemıi17tir 
Filhaklkn, Hurricnne tlp!.nd<'ki av
CJ tayyareleri ım.hildeki yurlara 
temru; ede<:ek kadar al<',aktan uça· 
rnk yaptıkian araşt.mna hareket_ 
terinde İtalyan subaylanru gör 
mtişlerdir. Bunlar İngiliz tayyare
ierlni görl\nce deniz kentı.nndaki 
mağaralara iltica etmekteydiler 
Bundan iki giln evvel hlr Hurri 
cane tayyaresi küçük bir ltalyan 
ımbay grupunun deniz kenarında 
masıtn bir mahalde saklandığını 
görmUşttlr. Pilot hu keşflnden aliı. 
kadar makamlara malfımat vcrmi§ 
ve onlar da vaziyetten bir harp 
gemısinf haberdar etmişlerdir 
Harp geml'.!.i drırhal bir motorbot 
ind1rcrek firari grupu aremağn 
başlam·ştır. Kısa bir faallyetten 
sonra bu sul)ay gnıpu ya.kalan 
mıştır. Bu grup içinde Sldi . Bar
ranfdeki İtalyan kuvveUerinc ku. 
manda etmiş olan general Bergen. 
tina da bulunmaktaydı. 

Yunan harbi 
(Ba.ş tarafı l U<'l<le) 

1TALYAN SOL CENAIDl\~ 
TAZY1K 

Atina, 14 ( A. A.) - Haber 
alındığına göre, Yunanlılar •-ep. 
henin merkez mmta.kasında pek 
çok harp malzemesi. ele ge!:ir .. 
mlslerdir. 

Hava.tarın fena olmasına rağ
men, Yunanlılar ltalyantarın 
şimal cephesindeki sol cena1ıları 
üzerine büyük tazvik vapıyorlar 
ve İtalyanlar burada. mevzileri. 
ni birer birer bırakma.:,aa mec. 
bur oluyorlar. 

KLİSURA'NJN ~t f.ALl 
GARBİSİNDE 

Londra, 14 (A.A.) - Londra· 
nm as' eri mahfillerinde bev3n 
edi1di~hıe ~öre. Yunanlılar • r. 
l'avutlukta Klisura'nm şiına'i 
gnrbisinde ki\çük fakat \!hem. 
miyetli bir ılerleme kayde,, iş. 
terdir . Bu ilerleme Yunanlıları 
Klisura'nın eneY ötesine 
Berat <·varında dn bir hayli ö. 
telere eriştirecektir. Tenedc
len'ln garp istikametinde ·ıb,:.
'rk arazi bovunca il<>r'emel.:rin 
devam etmektedirler. Bu ha.re. 
ket neticesinde "":epedc1en müA. 
kUl vaz.fvettP ka'mr.,tır. Fa ·at 
Tepedelen'in artık sukut t.'lliş 
~ibl tt-lakki edilcc::emni eöylen ek 
heniiz mevs;m!'l:z1ir. ltalvanlar 
?uradaki kıtaıarmı veni bir frr. 
'-anm hüvUk kısmını v{'tir. 
mek suretile takviyı- ctm"şl"ı dir 

KARAYA DJ'lgEN İTALYAN 
CESF.TLERİ 

ingilleıede 
YANGIN 

BOMBALARINA 
KARŞI 

TEDBıRLER 
ALINIYOR 

Gönüllü itfaiye 
teşkilabna yüzbin kişi 

yazıldı 

Londra, 14 ( A.A.) ·- Röyter: 
Pazartesiyi salıya bağhyan 

gece Alman hava ku\'Vetlerinin 
İngiltere üzerine yaptığı hücu. 
mun esal.sı hedefim lngilterenin 
cenubu gnrbt sahili U?.çrinde 
Plymouth şehri teş' etmi§tir. 
Alman tayyareleri c;; .Jiı. bUyilk 
miktarda yangın bombası mu. 
t.eaklbc:ı yüksek infilak bomba· 
ları atmışlardır. Gönüllülerin 
kahramanca gayretlerine rağ. 
men, bir miktar yangın başla. 
mıştır. Hücum, nisbeten az 
müddet devam etmiştir. Bir 
hastahanede yangın Qıkmış, di. 
ğer bir ha.sta.haııec!c de kadu1la. 
l".a ait koğuşa ta.:n bir isabet va. 
ki olm11ştur. Toprak sathında 
iki sığınağa da tam isabt1t ol· 
t'luı.lur Bir miktar ölU ve vara. 
Iı olmasmdan korkulmaktadır. 

ALINAN TEDBİRLER 
u:mdra, 14 ( A.A.) - MU:rta. 

kil 'I<'ransız ajansı bildiriyor: 
Bütün İngiltercde, yangın 

bombalarına karşı yeni tedb!.rlcr 
alınmak 1i?eredir. Bu tedbirler, 
şimdiye kadar bu hususta alın. 
nuş oln tedbirlere nazaran, 
yangın bombalariyle daha ruU .. 
essir bir surette mücadeleyı te. 
min eeecektir. 

Fılhakika, geçen cumartesi 
gecesi Londra mmtnkası üzeri· 
ne binlerce yangın bombası atıl· 
dığı zaman yapılan tecrUbe, 
Cıty'de çıkarılan yangınlardan 
sonra alınan tedbirlerin kafi .:>l. 
madığını is~t etmiştir. Geceleri 
pek çok binanın bekçisiz hıra. 
kıldlğı anl~ılmıştır. Bundan 
başka, boş evlerde! çıkabılecek 
ya~ınlar için de şimdiye kadar 
terti~t alınmış :Ieğildi. Kum 
torbalariyle en çok Uç kişi t.ara... 
fından kullanılmakta olan tu. 
lumba1arm da ka.fı mıktarda oL 
madı~ı görlilmüştür. 

ltfaiye-:iler, yalnız başlarına 
biltün yangınları söndür='leğe 
muvaffak olamamaktadırlar. 
Bundan sonra on].arm işi, bUyük 
y:ı.n.,"lllları söndilrmekten ibaret 
olacaktır. &asen bazı iptidai 
ma10matla her vatandaşın• ge
rek sokaklara, gerek b"naiarm 
d:ı.mlarma dü.5en yangın bomoa. 
larmın tahribatının önüne ~~
mesi k lJildir. 

Dah!l ye nazırı MoITison'un 
bu hrsustaki davetine §İmoiye 
kadar 100.000 den fazla vatan. 
daş icabet etmiştir. Bur.!ar y<ın. 
~mlnrla mlicnde'e edecc1derdir. 
Fa1:rat Londra mmtııkasında 
yan:;ın bombalarının yapa~ağı 
zararları a.c;gari hadde indirmek 
için en a.~a1ı 300,000 gece ,göz· 
d:sune ihtiyaç olduğu hesap e. 
dillrJştir. 

Hiildlmetin yakında sillb al. 
tına alınacak olan sınıflardan 
yan~ın bombalarile milcadele 
kıta lan teşkil edet e~i ve bu lrı. 
t.a1ardaki hizmetiıı de mecburi 
hizmet sa·,laca"P hater alın. 
mıştır. Önümüzdeki ha!tnlarda 

.Ilelgrad, 14 ( A.A.) _ H:ı.vas -silah altına <t2-~It lacıık olan 
ajansı bi!dirivor: 37 • 41 yaşlarmdnki k

0

mseıerin 
Dün Adriyatık denizi Yugo3lav p:ısif ı:nU?a!aada, orduda göre. 

~.,hilirin muhtelif noktalarına ceklerı hınnet kad:-.r faydalı .:>. 
bir çok fuıiform:ı.'ı OPSet atmış. l~ca.ltlan . muhakkak telh.kJ-i e. 
tır. talyan komolosu cesotJori 1 dılmektedır. 
teşhis için sahile gitmiştir. Bu1!,dan mada, eski anııvata~ 
Bunl~ın Arnavutluk açıklurm· muhrs:ız ordı:1~m . mensupları da 
da. torpillenen bir askeri naklive her saıbah ıtfa•ve kışlalarında 
vanımında ölenlerden olduı?u hususi ~ers!er ~örmektedirle ... 
tahmin edilmektedir. 0 Bımla:- şımdıden yangınlt. mU. 

cadele teşkilatında vazife almış 
PREVEZE BOMSARDIM.~N bulunmaktadırlar. Sivil ha!k da 

~D1LD1 bu derslerde ve talimlerde bu· 
AUna, H (A.A.) - Umumi emni· 
t ne'lıu-etin!n 13 Ktınunusnn.I nk§a· 

mı ne§red.len tebllğı: 

lunma~a ve küçük tulumbalnrm 
ku?anılmasmı öğren:neğe dsvet 
edilmektedir. 

Dllşman hava kuvvetleri bugtlıı y 
Pre\'ezeyi bombardıman etmiııUr Pek enı· Demiı·yotları 
az • ı!ktarda ölü ve yaralı vardır Ba. j 
ın binalar yıkılmıştır. Yıkılan bina· Güzergahta tetkikat 
lar arasında bUyUk kUse ve kız mek· 
tebl de vardır. için bir komisyon 

ltaJyan ordusu:ıun Popon mmtaka· kuruluyor 
smdan rehine olarak atrp gdttlrdUğtı HU~metçe ln,ası tasavvur edllc:ı 

Yunanlıların miktarı ytJıU geçmekte. ~·eni demlryollarm geçeceği dağlara. 

dJr. Bunlarm aklbeUerl meçhuldür. 1 çıkarak tetklltatta bulunmak üzere 
Yalnız Geroplaton~~ köyünden papaa bugfinlerd~ nafta vektıleUnde demir· 
Atanos Ekonomldu ıtıkııdradan hayat· yolu mUteha&sıslal"'ndan mürekkep 
ta olduğuna d!llr mnJQmat vcrml§Ur. 1'ır komisyon te§l<U edilecekUr. 

Bllkanıarda vaziyet 
(Baş tarsfı 1 nclde) 

Filof, l.arafmda.ıı söywncn nutkun Ber 
llnde yaptığı tesiratı gu aureUe izah 
etmektedir: 

"Berllnde hAklm olan lnUba File• 
fun, aynı zamanda ltcrkese ho~ görün 
mek arzuau Ue heı tarafta emniyet• 
slzllk tevlit ett~l ve bu aebeble bu 
nutka rağmen \'e lıelkl de bu nutuk• 
tan dolayı uzun n tıddct fkUdar mev
kilııde kalmağa ı."1uvaftak olamıyacıı• 

mcrkezlı:dcdir. 

Herhalde bu nutuk Alma.n plAnlan 
üzerinde • bu plAruar neden ibaret o
lursa olsun • hlç':ılr teatr icra edecek 
mahiyette degUdlr., 

BL'LGARlSTANIN TEKztBt 
Sofya, 14 (A.A.) - Bulgar ajansı 

Alman lutaıannm }{ulgaristıı~dan geç 
tiki riı.e ve bu hususta diplomatik bir 
teeşbbtıs yapıldt[;ına dalr yabancı 

memleketlerde yayılın!§ oltı.n pyialan 
tekzibe saIAbtyettwdır. 

TASIN TEKZtnt VE LONDRA 
Londra, H (A.A.) - Londra rea. 

mı mah1Ulert Taı ajıın.Bmm tekzibi 
hakkında. hlcbir tctsirntta bulunmr.• 
makta iseler de !ıltııraf mü§Bh!Uer tek 
ztb!n pek tabii olarak menfi bir haber· 
olduğunu, bununl& beraber bu tekzip
ten Ucaret muah!dcsiniıı lklUerl ara. 
&mda çok sıkı ts~nrelcrin idame edfl 
mekte olmadığı nıanaın,,m çıkanlmt• 
61 mtımkUn olac'tğmı kaydcyJcmek• 
tedirler. 

ROMANYAYA ASKER 
SEVLuYATI 

Ankara Radyo g~tesinin 
dün akşamki neşriyatından: 

Romanyada. vaziyet git:..ikçe 
karışmnktndır. Son hahe .. lcr, 
Alman askerlerinin nakli işine 
hiı.liı. devam edildiği merkezin.le. 
dir. Almaıı kuvvetlerinin tam 
miktarı iyice belli olmamakla 
beraber, külliyetli yekuna baliğ 
olduğu nnla!ılıyor. 

Almanlar bidayette bu kuv. 
vetleri Romen ordusunun talim 
ve terbiyesine tahsis edilec-.';"ni 
ileri b-Urmüşlerdi. Fakat bilfı.lla. 
re bunla.nn miktarı arttlkca 
ikinci tevil olarak Alman ask~r. 
lcrinm •'Romanyadaki Alman 
menafiinin mlida!aası için" ,gel· 
mekte olduklan iddia edildi. 

Son zımanlarda A' ""an ıs.. 
kerlerinin miktarı o kadar oo. 
~almıştır ki Romanyanm Al. 
manya taraf mdan bir sıçrama 
tal'1tası olarak kuJlanılaca.ğı 'bile 
hatıra gelmektedir. 

Bu meyanda Romanya radyo .. 
su dün Romen bahriye neza•-eti· 
nin bir tebliğini nem-etmiştir. 
Bu tebli,ğde, Romanya kar .ısu. 
larmrn tehlikeli mıntaka olduğu 
ilan edlliyor ve Romanya kP.ra. 
sulnrına girmek veya oradan 
çıkmak ist·ven 1?emilerin "':ös 
tence ve Sul na limanlarma ha· 
ber verme1eri lfı.zmı geldiği bil 
diriliyordu. 

Radyo sadece bu tebliği ne§ 
retmiş, fakat s<;...epleri iıah 
et:r:'ıemistir. 
YF. Jf NİZAM N0MAY1ŞLER.1 

Bil1:reş, 14 (A. A.) - D.T\J.B. 
ajaı sının hususi muhabiri bil. 
diriyor: 

Lejyonerlerin kumandanı ve 
ba..cıvckil muavini Horla Siıtıa 
önlimüzdeki pazar Jrllnil bUtiln 
Febirler<le tn-olant1lar yapılma 
smı ve bu nüma.yiı:ıler esnacıınca 
Avnınada yeni nizamın k•ınıl 
ma<ır ir-in n.,zi Almanya ve faj;st 
İtalya tarafmdan arılan m1ics. 
dele hakkında nutuklar söyleniİ 
mesini cmıretmi~. 

GENERAL AN'TONESKO 
BFR I~tNE M1 G1DF..CK" 
Berlln H (A.A.) - Yo.n resmı bir 

kaynaktan tebliğ ed!lml~Ur. 

Romanya başveklll genernl .Allt • 
neskonun y&kmda Berllne gCJ.>A<.ğtne 
dair ola.mı~ yaboın<'J mcmle'l.<e'lt:•ı:l 

çıkan şaylıılar ilzt"rl!le Berlln 11lyıu! 

mahfilleri b'Syle b\r tasavvur".!nn r.ın• 

ltlmatııı.n olmadığını beyan '!!t.nekt!>
dJrler. 

italya neden mağlup 
oluyor? 

Stokholm, H (A.A.) - Dagbladet 
gazetes1Dln aakerl muhabiri 1taıyan· 

larm maruz l:aJdıgı mağlObiyetlerln 

kısmen gayri mllaaJt vaztycUere ve 
şansızıığa atfedllcb11cceğ1 fikrindedir. 
Mihvere göre bu meyanda, Yunanla. 
tanda vaktinden evvel bareklta ba§· 
lanılm1'! oıma.eı, Mısırda aUrprlzlo 
katpllınılmış bulunma.sı, fena lıava 

§artlı\n vesaireyi saymak mümkün· 
dllr. 

Alman hava kuvveUerlnln de ıım· 
dU,; vaziyette ArnavuUukta ve Trab. 
lusgrapta bir ,,ey yapamıyacaklarml 

aöyllyen muharrir, Alman kltaatmm 
İtalyadan geçerek ltaıyanlarm yardı· 
mına gitmeBinin mı:lhuz bulunmadığı· 
nı çünkü b3yle olr h cketln ttalynn 
nutuz \"ti ltlbarmı rencide edebileceği· 
nl, ayni zamıı..nda deniz yollarmm da 
emniyette olmadığım lllve eylemek. 
tedlr. 
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LONDRA 
KALESi 
Dünyanın 

sağlam 

kalmış en 
eski ve 
şimdiye 

kada·r lıiç· 

.,.._., Londra bletıl ftaJUm en ""'"' kaJE-1.-'Pfalftııft JıM6 ve 
ulmalda meşhw-dur 

.. 

~· 
-Emin oltmnz h'V"n, kafll("nfn f"ft ~1 kadmMı;nn f ... 

Miibalağa 

J141!.balağacılar konuşuyorlar. 

eh; biri: 
- Benim ame&mın bir çift iğı 

var, dedi. O kadar bU k ki. tir 
ucundan bir gün b'r buzağı 
ka~mıştı. Çiftliğin cbür ucun. 
dakiler karştla.rmda b'r dana 
gôrmüı.Jerdi. 

İki bahriyeli lokantada çor. 
ba ısmarladılar. Birer kaşık al. 
dıla.r, suratlarını buruşturdular. 
İçlerinden biri garsonu çağıra.. 
rak sordu: 

- Nedir bu getinllğin ! . 
- Çorba efendim. 
Bahriyeli, arkadaşına d&ıdtı: 

- Ya.bu, meğer biz seneler. 

zaptedilme

miş bir 

kalesidir 
Büyük Brftaııya Jmparatorluju· 

11un merkezinde, T&ymia ııebn sa. 
hillerilıde yttkaelea ve fimcü.ye ka.. 
dar tayyare bombard:ma.nlarmm 
ta.brlbatmdan maaun kalmtt bulu • 
D&Jl 16Londra kajeai" bugün lng:iJ. 1 

terenin bir t1maa1i, en eüi tarib , 
hazinesidir. lami etrafında dola • 
l&D efsa.neler muhtelif eterlere 
mevzu vermil, daha gegenlerde 
eehr:imizde göaterllea bJr filmde 
de dekor te§kll etmft olan .. Loıa
dra kalesi,. dtlııyanm en eski kale. 
sidh' '" lfnldlye kadar hiçbir za • 
man saptedilmemJttjr, Duvarlan -
DID kaJınlJiı Mrt bu~ metreyi, 
yUbeJrlfğl ise yirmi yedi metreyi 

bulmaktadlr. 

Bir baş a mtiıbala~ı ~ldU: 
- Bu b'r şey mi, dedi. Benim 

amcamm çiftliği senin amran. 
kinden daha çok büyüktür. Şun. 
dan biliyorum. Aynı hadise 
amcamın c;iftrğinde de olmuştu. 
B;r buzaJh bir u tan kaçmı.,tı. 

Ö:ıi\r uca geldiği zaman bekti. 
yenler karşISmda bir dana gö~ 
mttş!erdi. 

denberi çorba içinde seyahat e
diyormuşuz; halbuki biz denizi 
tuzlu su sanırdık! 

Cofkunluk 

Delikanlı edebiyattan bahse. 
diyordu, cogtu. ~ kıza: 

.. Londra kaleal,, Dl buJldan do • 
kuz yUs ıene kadar evvel faWı 

Gtyyom hap ett1rmJttir. Bu se. 
beple "Loadra lraleei" Venedikte
kf ,.Du.kalar 88l'a)'I" ndan ve Moe 
kovanın "Kremlin" inden Uç yUz 

sene kadar eskidir. Onun yanında 1 
- Demek İki çiftlik f.e ıııo.ıa 

hıiş. 

- Müsavi olur mu hi~. '&ınhn 
amca.mm çiftliğinin 'r ucundan 
ka~n buz ıh di f imtı ya vor
d& inek olmuş, doğurmuş. Öbür 

- am, edeli Ji&l'itA jtlm1 
ve l&f 1919 a,ıtaf 

Genç kmn ytlzll atBdil· Km.r. 
dl, bozardı: 

uca varan dana onun yolda do. - Ban& lfıksmıf dmıü. 
ğurduğu buzağıyıiıış ! Annemle b1r ~rDpyim. 
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Brodwav Melodi 1940 
ELBAKOB PODLL • nD UTAl8 

Gördüğü Hankulade RaQbet OzertnP 

M E L E K Sinemasında 
Daha bir kaç gUn temdıt edilmiştir 

YORAN ŞTRAUS ve otullan YOBAN ft Jozıı:rın 11&,.tllnm &CllteND ft Be)\CllDıll lmbıdD 
takdlrbd hana ~ . 

ÖLMEYEN VALSLAR 
ÇEMBERLITAŞ SiNEMASINDA 
caeıenıecektll'. 

Ayrıca: NEŞ'ELI SAHA 
LUCIEN BARCUX l.8ETIY STOCKFELD 

•i•ı ı ıı• 

TAKSiM ıioeııuıi Bugun matinelerden itibaren 
1 BOtGB l'IL• •IBDD 

ı _ ŞARK 111nemsCIJıtmızı bllyl1k 1 1 • BO•ll •ABOrr ft 
bir muvaUalf yeti olu IAllL ll&TD01''U 

BEY~ JiSiR; LONoRA°'KALESi 
TtırkGe IÖSIO tillD TarDd we cı1u1 1ı1r ftlm 

Her Ud ft1ml ~ - flllat 

Bil Hfft1ı \'8 ........... t.
lllfıereelnde tılyasl _ ........... 

ldemnuJa lnlJ1andmlltn'. O dmr
de .ı,..a mahktmlar Londra kale. 
alnde ve balta ile idam ecUllrlerc1L 
Ba tekl1 idam uıeak ..o..deJen 
mahna bir eereftl. Awm ~ 
madaa olualar ba terefe IAJ'l)s gl

rllbnecllklerl loln ipe ~ldllrlel'dl. 
Balta De ldalD aındl 1agllterede 

Mll'larta evvtıl bldıtdnutCat, fa. 
W Wrbf -ımberl ..... lılr 

Avnapa memleket.hule Llamlar 
birle JaPl)mallWlr_ 

gibi mubatnı kıt.alan için de sur 
dablllnde Jatlalar vllcuda getlrll. 

miftlr. Surlar d•blUnde o samuıJar 
dalına çok miktarda erzak, mu • 
himmat, harp mabemesi, altm bu
lundurulmakta olduğundan kale i. 
cabmda uzı.ın mllddet bir muhua.. 
rayı göze alabilecek tudretteydl 

Londra kaleai büyük ıiyul mu-

ll•k-elere ...... a..ldl •t:mıt. 
bu muhakemelerle beraber Mlede 
buan trallçelerm .,. amumlyetle 
uilzadeleriD hapledlldJlderi hapla 

lwıelel', ftkence ~rcftWerl oda -
lar vlcada ptlrllmltJtlr. 

LoDdn bini krallGe J:llmbe • 
tüa htlt0mdal'J1'J mumda (H 1111.. 
oO amr) kral IU'a)'I oJmaktaD p. 
DlJf. ımtubet, ~ bu kale. 
de mahpus geçlrdiğf tçba kraliçe 
olunca içinde aylarca l8t1rap çek. 
t1ii yerde yapmak latememJt. 
Lonclra bllll bu tarihten IOD1'8 

yalma bir bapWhane ve iekeııce • 
hane olarak Jrahmtbr. 

Ortqalda lqUterede Landra 
bleebtln ll9ml bile dehptlnden 
tlylerl lrpertmeje kA.ftydL Lon
dra kalMIDe baplediJmell Glmek 
ve ekleriya lekence içinde 81mek 
demekti. 

••• 

Iarar faydaaD kalmaa cellit lrm 
'banmı. lmdm ayakta dururken 
çalamııtır • 

İngiltere kralı Ddnc1 Jak 
mnda lngnt.ere tahtına bak id 
ederek lnglltereye uker lhrag et: 

. iDii, IOlll'a mağl6b ve 88lx' olm 
olan Monmouth dllkul otu al 
yq:nda idama mabk6m olmut 
telam edlleceil zaman cellldı il 
Jı:oanpıuı, baltamn keüiD olup 
olmadığuu muayene etmlt, ceil&
da ltbıi cabuk b1tlrmelfDI 16yliye. 
ıek oaa altı aterUn vermil. ke 
lı!zmetki.rma da çabuk idam e 
difi takdirde cellAda altı sıerlill 
daha venn..snı tahOı etmiftir. 

Soma l&)'am hqret bir 802'.-Uk'"i 

JranJılrJda batma idam Jdltilğiln• 

bYJJWI. ceJl&da eliyle tearet et. 
JDJetir. 

Bu ı.ueu ııoı1mno .,. tnyıar 

8rpertid bir 118.bne takip etmiştJr. 
Celllt baltayla iç defa vurduğa 

halde malıkiUrum bqmJ vUcutlun. 
duıayır&mamıf,dehtet~mdebal. 

~ elindea atarak uyreden hal
ka MDJllUt ve bai:rDU1tır: 

- Bu Jot benim yerime yapacak 
olana kırk Ura vereceğim. 

Klmae bu ip talip c1Jnnam11, 
blllJrfa afhyaıılar, batmP çafı
ranlar olmut, bunun nze • 
rlne celll.t tekrar baltayı eline a. 
1arak iki defa daha vurup zavallı 
ada.mm başmJ Jroparmıttrr. - K 

HABE ....... 
SSAYFA 

Haberin bulmacası 

Ylllııudu zavaı 
1 - Yaımanıa .... pı;triJeD teJ, 

2 - Bir emir, ftklr. usuvı.rımızdaD 

biri. 1 - Arapça (,Olıl) akrabadall 
blrt, • - ıuu bummla J'B+&l, ham 
asam, 5 - Uıkudakt _...ımı t -
Şarll dlDerbdD lllrlDde taıtm•. ince 
lpD Sibl tel'ı 7 - Nota, yapılm!f 1f 
kaba ...,,,na bllandduarı 1a1 ı.. 

'*· 8 - llalutum. Pkm1epnı 
meYllm. 8 - JılalQm bir dtl~ ba 
pi) 10 - Toprata atdu 



8 H A B E R - Akşam postam 

Yediğiniz nelerdir? 

87 Sabık Polonya &ıterice08 Senif şeflerinden.. 

Vücudunuzun büyümesine 
yanyan vitaminlerdir 

- Peki. .. Siz profesörün bu ak 
eam IA.boratuvara çalışmak için 
girdiğine emin miainiz? 

- Elbette! .• 

rı Uzerine profesöre telefonla bu 
ziyareti kabul edip etmlyeceğini 

sordum. .. Profesör hemen ziyaret. 
çinin içeri bırakılmasını söyledi! .. 
Bunun Uzerine kendisine mUsaa • 
de ettim! .. 

Vitamın almıyan bir vücut 
hasta olur .. 

- Yani profesörU içeri girer -
ken bizzat gördünüz mü? .. 

- Gördüm ve hattl sellmla. 

dun! .. 
- Ganp ney! .• Peki. profcsö. 

riln geceleri bu saate kadar ça
btmak mutadı mıdır? •• 

- Sık sık bu saatlere kadar 
kaldığı olur! .. 

- Ali.!. Profesörün muavinleri 
kimlerdir? .. 

- Muavinleri yoktur! .. 
- Profesör dalına asistan.sız mı 

çall'§IYOr? .. 

- Eveti Hlç ldıMeyi yanma 
eolmwı! .. Biz dahi kendisi talep 
etmedikçe yanına girmek aali.hi -
yeüni haiz del:Uiz! .. 

- Sizi fimdiye kadar herhangi 
bir eebeple içeriye çağırttığı oldu 

mu! .. 
- Hayır! 

- Pek lll... bay kumandan! .. 
Prote.ör içerdeyken hiç ziyaret 
kabul etmem.it midir? .. 

Bu sualim illerine genç mUfre. 
19 kumandanmm birdenbire kıp -
kirmm keallditfni gördüm. 

Muhafız kumandanı tekrar ili • 

nirlenmişti. Tt'krar: 
- Fakat, sa bıze böyle bir ra· 

por vermediniz! 
Dedi. 

- Özür dilerim komutanım! .•• 
Tekrar özür dilerim!... Malflmat 
vermeyişiının sebebi yine profesö. 
re karşı beslediğim hilrmet hla • 

sinden ilen gelmiştir!.. Zira bu 
kadın zıyaretc;J bana kendisinin 
ziyaretim gizli tutmak için fevka
lade ricada bulundu! .. 

Hemen atıldun: 
- Dostum!.. Bahaettiğbılz ka· 

dın genç bir kadın mı ? •• 

- Evet!.. 
- Giızel! .. 
- Evet! .. 
Genç müfreze kumandanmm 

yUzUnün kızartısı daha fulalq • 
mJitı. Genç subay 1Upheslı gece 
vakti gölilnen bu genç ve gilzel 
kadma kan!ı -;gösterdiği zaaftan 
dolayı utanıyordu. Netekim genç 

F en şimdi bazı gıdalarda bu
lunan ve her yaştaki in· 

ısanlarm biiyümeaı ve güçlenmesi 
için lbmı olan esrarengiz cisimle
ri biliyor; bundan başka sağlığın 

da ancak bunlan yemekle sürüp gi 
deceğini bize söy!Uyor. Vitaminle
rin ne işe yarıyacağmı ve ne gibi 

lıa.stalık1ara karşı gelecrğini bil 
mlyenler pek çoktul'. iste bunun 

\ 'iT . .UUX Ct.'T\'EU 

Viıcuttak.i vazifr lcri 

\'ltnnıin; A: 

11üyüme. 
Rlitün ya§l.ırda l); sıhat. 
.MuvaffukiyetH ms.ı yetiştirmf'. 

Mikroplnı .n hUcumı;na karşı set 
ç kecek suı;lam uıı:ın·l.ınn güçlü 
k •ıması. Bizi dinlemekte olan muhafaza 

kumandanı dahi bunu hemen faı
ketti ve hayretle benim yUzilme 
bakmağa ba§ladı. Genç mUfrezr 
kumandanı gösterdiği bu heye _ 

candan dolayı birdenbire mahcup 
olmqtu. Mahcubiyetle gUIUmıüye
rek: 

subayın bu zaafmı hisaeden mu . için biz de size dalına gö7.önUndc 
hafız kumandanı ııinirlenmış bir bulundurabileceğiniz bir cetvel ver \ okhıl11 nf'lere !Of>ht•ıı olur: 
halde, gayet asabi bakııılarla Ru _ meyi faydalı buluyoruz. Vücut sathının örtüsü muhtelif 

y~rlerde yarılarak çatla1. Buradan 
baya bakmaktaydı. 1nsanm beslr>nmesine esas olan 1 mıkroplar gı'ıebllir. Gözlerin, soluk 

Ben de muhafız kumandanı ka· vi · l A c o G · · tamın er • B, • • gıbı bır cihazının v(' haşkn 'erlPı ın Utiha.p 
dar profesörün boyle gene: bir ka. ta.kıın smıflara ayrılmaktadır. lanmasma yol açar. 

- Affedersiniz! .. dedi. Bu aua
llnis birdenbil'e aklona garip bir 
mUphedemi getirdi. Onun için bir 
u mUteeBSir oldum!.. 

- Gw bir .müşahede mi de. 

dm ziyaretçiyi kabul edişine pek 

tım Bunların ekserisi neballarda hu-
şaşmış . 

Bunun için kumandana hayrPt 
ve merakla dönerek sordum: 

- Muhterem komutan! .. Profe. 
sör Taguluraviç evli midir? •. 

lunur Vfl o vasıta ile insan ile hay

vanların vilcudUne girer. lnsanm 
\1lcudUnde tam manaaile inkişaf 

edebilen yegane vitamin olarak §im 

dilik o vitamini tanınmaktadır. Bu-
diniz? Ne gibi? .. 

- Efendim ... Profesörün husu
s! hayatına taallill< eden meselele
re kanşma.k vazifem değildir!. .. 
Fakat bundan t1ç gece evvel profe 
IÖrün hU.1Uııl kartı ile bir kadro zi· 
yaretçl geldi ve benden profesörü 
hemen görmek içm hususi müsa

Komutan da ayni bay'rctle CP.••ap nwı da Ultra Viyole 311aı olmalaıı
verdi: 

- Hayır! .. 

O vakit aklmıa hücum eden 
müthiş bri şUphe> le genç mlifre-
ze kumandanına döndüm: 

zm geHşmeeine .imkan yoktuT. Nor 
mal şerait altında bu ıuaı güneş 

qığı verir. KA.fi miktarda vitamin 
alınmadığı taktirde bir takım hu-

talıklar baş gösterir. Mesel&: D 
vitamini kemik hutalığma, C vrta-

ade istedi! .. 

Genç müfreze kumımdanmı ha). 

- Azız dostum!.. Bana ou 
genç kadını tarif edebilir .ı:ıus1· mini de iakorpite meydan vermez. 

ret ve merakla dinlı~orduk. Muha-. nız? .. 
fız lrumandal\ı böyle bir kadro zı· D dım. 
yaretçiyi .i§itlnce son de~ece hay. Genç subay sıkılarak: 

ret et:mif gibi görünüyordu. Elini ( DeVamı var) 

birdenbire müfre7.e kumandanına 1 ============== 
uzatarak bir şey soracak oldu. 

~'!a~=·kendJni topladı, bun--~~-
Kumandanm bu harekeünı far

kettiğim için gülerek kendisine 
döndtlm: 

- Muhterem komutan!.. Bir 
teY m1 80t'&C8kt.mız? .. Buyrunuz!. 

Dedim. 
Kumandan önce tereddUt etti, 

fakat aonra birdenbire mUf r ze 
kumandanına adeti hiddetli bir ta 
'V1rla: 

- Siz, bize böyle bir ziyarete 
alt hiçbir malillnat vermediniz zan 
nederim! .. 

Dedi. 

(Bu sUtun<la okuyucuJanmızın ga 
zetemlz yanındaki kuponla birlikte 
gönderecekleri 

EVLENME TEKLIFLER1. lŞ A.RA 
MA, lŞ VERME, ALIM. SATIM 
gıbf ttcaı1 mahiyeti balz olnuyan lctt 
ı;Uk tlAnlan paıaal% ne.-rolwıur.) 

I § arayanlar 
"'Lise mezunuyum, hususı mUease

selerde hergUn ög-ı den onrn ı;;alışabi· 
lirim. Tal plerin Haber gazetesi va.. 
BJtaai~ (6.6. x. y. z.) rumuzuna mtl
racaatıan. 

Muhtelif Amillerin vitaminler Ua-
1 tündeki tesirlerini de bilmek fay. 

dalıdır. Bilhalllla yilk.lek bararet
lerde uzun uzadıya açık havada 

kalmak A vitaminini harap edebi
lir. Fakal 'bu vitamin pi~irilmf''k ya. 
hut konserve edil~ek suretile ko-
lav kolay bozulmu. 

Havuçla bulunan ve Karrolin de 
nilen sarı ci8imle diğer seb1.e ve 
mevv('Jcrin san ile Yetil laınmla.. 

rı vücudde A vitaminine tebeddill 
edebilir. Karrotin açık havada kal

malda, hayvan yağlarında.ki A vi
tamini gibi kolay kolay bozulmaz. 

Mademki A vitamini yağlarda. 

ha1lolur ve bazı vitaıninler gıöi su
da hallolmaz, llUda plşmekle bozul
-r:ıaz .. 

B. vlta.ırWıi pişirilmekte tahrip 
edilemez, fakat, bu ~ auda 
hallolundlğundan pişirme suyu ile 

Genç mllfreze kumandanı kaba
hatli bir tavırla mub fız kuman
danma dönerek: 

• lngillzce, Crans:ızc:a. almanca ve 
türkçe bilen, seri daktilo ~azan bir 
genç büro veya tüccar yanmda 1f (• 
rıyor. lyi ~efer ııs ver"tJlllr. Haber g 1 Y"Jıut sebzelerin kendiliklerinden 

- Altınızı dilenm. komuta- zetest \&B!tMl.l• ıH. ı rumuzuna mi• bıraktıkları sularla kaybolabilir. 
ıum!.. racaa+. Pişirme suyuna soda ilave etmek-

Dedi .. Hid.ise}1 şiındı arzetmek 

1 

Satılık _ Kiralık ı~ B vitamini imha olunabilir. Ku- ' 
mecbunyetinde kalı~ orum 1.. rumak taB vitaminini bozmaz. Ta-

Sonn tekrar bana döner k: * Ayaapap.ta: GUmUşsuyu hasta nılan vitaminler arasında en kolay 
- Evet efendım, belki bu me- n ı )akınında, aısasından ttenız gö bozulanı C vitaminidir. Açık ba-

aelede suçluyum. Fakat l:"if n luı- rllr. Haritası çıkanlmıştır. inşaata v:ıda kalmak, uzun uzadıya pişir-
din ziyaretçinin elİ'ı c b•zzat pro· manıt yok. 8.lOXl6.6= 131 met 

re murabbaı ar&a üzerindeki abpp tkl mek, pişirme suyuna soda katmRk 
fesör tare.fmdan verilmi ve ken- ev pazarlıksız 3300 Uraya 1atılıktır C vitamhiliıi mahveder. 
< ıırini görmeye mezun oldıığunu BugUn 18 lira kira getirmektedir. 23 
l ·dinlığ hır kart bulur. 'll~ ta) liraya mUteh mmlldlr Tavi7.ı öden. Yemekleri kurutmak ve depo 
dJ!.. mlıUr. Vergi borcu yoktur. Haber etmek de C vitaminini bozar. 

Mii.fklll vaziyette kaldığını gör. gazete.inde •'R (597) u .. nımuzuruıı 
mU'racaat 

düğüm genç müfreze kumandanı. 
na: 

- Rica ederim, dedim, sız özilr 
aebeplerl aramaya çalışmayınız! ... 

Aldırınız 
Aşağıda rumuzıan y8%1U olan o-

Sadece hldiaeyi naklediniz'. De - kuyucuıannuzm nnmlarma relen 
mek bir kadm ziyaretçi pro"esörü mektupları tdarebanemlzden aldır-

ziy&l'ete celcH! .. Siz de mu::;aa1o .malan rica olunur. 

ettblis".. t (V.M. 2'> (C.U 65J ~iS.C.) t.A..N.) 
- Eveti .. .Püat. .. k&dmm nıra-

D Vitamini havaya maruz kal-
dığı zaman A vitamininden daha 
geç mahvolur. pjşjrmek işleri D 
vitaminini boanaz. 

Mutad pifirme sıcaklığı ve açık 
havada kalmak G vitaminine tesir 
etmez. 

Pieirm~kte llOda kullanmak G 

vit•mfnint lD&hveıSc. 

\'ltanıln; 8: 
BUyüme. 
Bütün yaşlarda iyi sıhhat. nor· 

mal iştah. 

Haznn cihazmm elverişli 

meal. 

Yokluğa aeolere ıııeMp olar: 

işlı:>-

Beriberi yahut Polynevıitıs ha. 
talrklan. 

,,ltamln; C 

BütUn y~larda lvi ıuhhat. 

İyi diş, sağlam diş eti. 
Kifi miktarda alınmaz~a sıınla. 

ra sebep olur: 
Mafsallarda ağn ve srzılar, bun

lar yanlışlıkla hazan romatizma sa 
nıhr. 

Yokluğu iee: lskorpit yapar. 

Vitamin; D: 
Büyüme. 

BUtlin yq~ iyi ı11hhat. 

iyi kemik, iyi di.'5. 

ı· okluiu aelere 8eWp olur: 
Raytşiş den.nen kPmik hutal gı 

insanı kam.bur yapabilir. 

Vitamin; G: 
Büyüme. 

BUtUn yularda l}i ıuhhat. 

Mide bozukluğu ve dl>rideki yara 
!ara mani olur. 

Yokluğu nelere M!bep olur: 
Pella.gra hastalığma sebep o ur, ı 

KAYXAKLARI 

\1tamln A. 

Morina babkyağı. 

Tereyağı. 

Ciğer ve böorek. 
Safi siit, krem. 
SUten yapılmış peynir. 
Havuç, ııan ve yetil r nkli gı

dalar. 
tspanak, diğer yeşil yapraklı 

sebzeler, domates. 
Yeşil yaprak. 
San mısır, 

Patates. 

Vitamin B. 

Hububat. 
Kuru nohut ve fuulye. 
Ceviz ve fmdrklar. 
Yeşil yapraklı ııcıbzele.r. 'domates 

Süt, yumurtanın aarı111, ciğer. 

Maya., 

15 tKtNctKANIDJ - 1941 

Jime Preisser 
Beyaz perdenin bu en 

fotojenik artisti 

Süt banyosundan 
lıoşlanmıgcr .• 

Holivudun en son parlayan 
yıldızlarından biri June Preisser 
dir. Daha sekız yaşında küçü. 
etik bir kızken sahneye çıkmış. 
tı. Kız kardeşi Cherry l937 se. 
nesinde Harry Hopkinsin oğlu 

ile evlenmi~ti. Bugün t\.merika. 
da lfl tarıe "June Presseri se. 
\•enler" cemiyeti bulunması o. 
nun ne kadar sevildiğini kolay. 
tıkla anlatll'. Kendisi mükem. 
mel bir atlettir. 

Bu genç artist sporlar ara. 

ı;ında "' ook yüzme ve ata bin. 
meyi se\'er. 

l3ue-iin Metro Goldw) n Ma.. 
w•r şirketinin artil'ltlerindendir. 
Son defa çevirdiği bir filmde 
!"Üt hanyoeu yapması icap et. 
misti. Filmin çevrilmesine baş. 
lamadan süt banyosunun nasıl 

bir şey olduğunu anlamak me. 
rakına kapılmış \'e evinde bu. 
nun bir tecrübesini yapmıştır. 
Mnltımdur ki. siit ranvoeu. 

nun kadınlan gü~lle!'lmenin bir 
ili.er olarak. bir eksiri olarak 
tf'lllkki ederler. 

June Presser !'rlit banyosunu 
yııptrktan sonra. suyu süte ter. 
<'ih ettiğin; söylemiı:ıtir. June'nin 
Holivudun en fotojenik artisti 
olduğu muhakkaktır. 

Yıi~mc luwu:: I 1 ırrıı rıl.urkcıı 

Sıii 

Preisscı•·,, ~rzel bir fX> t 

Jurıe. Preitı.(/,..f c1ıindr ~ 'tf banyoS'lı yaparken 

Taze domates, domates salçası. 

Çiğ Wıana. 

Çiğ biber, tspanak. 
Çiğ elma. 

Sovan, şalgam. 

Piemie patates. 

Vl1amla Ç. 
Bal*yağı. 

Yumurta aanm. 
Deri u.ttme teair eden UltJTYI.. 

ı 
yole şuaı; .> a gün ten yahut hu-. 
susi 18.mbalardan. 

D vıtaminı ımdi sut ve ekmek 

gıbı gıdalara ithal edilmektedir. 

Bunlarda bu vıtamin ,>oktıır, 

'\'ltamln G. 

Taze et, c.ığer ve böbrek. 

sut, tereyağı, yumu't'ta, 

Taze ve konserve som n b 
, Ye§il yaprak, domates, ma a. 
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Delen polia kuvvetlerinin §efi 
a';1l derhal harekete geçmek 
:rindeydl. Spart.on da bu fi.kirde 
hııhuıu söyleyince hepsi birden 

~~ kapısına yUrUdUler. Fa 
kendilerini müthiş bir kur -

ıı .,_ -
,, .. gmuru karşıladı. Aralarm -:U Uç kişiyi kU'rban vererek çe. 

J 
er ve siper almağa mecbur 

dılar. 

PoUsıer Bifühla mukabele edi· 
tlardı. IAkin fabrika binasına 

5ekilde hUcuınla grimck ancak 
k zayiat vermekle kabil olacağı 
,k ılryordu. Milfrezenin §efi, hU 
ınu §afıı.kla beraber tekrar baş. 
:nak üzere kestirdi. 
Al Vud, hiddetten yUzU kıpkır
~ kes.Ilmlg bir halde haykırdı: 
; Herkes vazifesi ba§ma ! Si • 
lanruz hazll' olsun 

.l{endlsl de, elinde ~Uçilk mitral 
•Zil bir pencere başma gcçmt~. 
e~eınekte ve mütemadiyen s5y 
il.ip durmaktaydı: 
- Serscnııer? Al Vud'u ele gc· 
rnıenın hnkAnsız olduğunu onla.. 
~ g~tereceğim. Bakalım hangi -
! Uauınmuş, anlıyacaklar. I:o'red. 

- Emret §ef ! . 
- Bitişik odada. .• 
- Getir buraya. 
airaz sonra Lill iki haydudun 
~Sın.da odaya g~ldi. Al Vud o
a _Yaklaştı, genç kızı yukardan e... 
ı.gı sllı:erek: 
- Sen gUzel ziT kızmışsın! A
Qı ııe bakayım? 
Lıu seslnl çıkarmadı. 
- Benimle eağır ve dilsiz oyu. 

ıı OYJ1amanm tehlikeJI olduğunu 
Yorsun galiba! Dilini çözeriz 

iz sen.in, hele biraz bekle ... 
llaycU çocuklar şuna nişan alm 
ayım... Söyle kız, konuşmağa 

ryacak mısm? 

Bu tchclit de pnrn etmedi ve 
enç kız ağz·nı bile açmadı. 
Dreddi mUthfg blr soğukkanlılık

ı teklü etti : 

- Bizi casuslamnğa gelmiş oL 
ıığu muhakkak şef; kendisini te
litıemekle bUyUk bir şey kaybet. 
liş olmayız sanmz. 
.\1 Vud derhal cevap vermedi 
biraz dUşUndUkten sonra: 

- Hayır, dedi. Sen kızı al, pen· 
ere yanına git ve aşnğıdakilere 
e.Zırarak anlat ki eğer üzerimize 
teşe devam ederle~c kızı onla.. 
fil gözleri önUnde lSldUrmekte bir 
tn bile tercddilt etmeyiz. Haydi 
>akalım. 

Sn:ns~hı bağlanmış olduğu için 
11'1kavemet etmesine imkli.n olrnı
~ .. ~enç kız, haydut şefinin söy. 
~ yere silrUklendi. Al Vuıi: 

- Haydi, diyordu, biraz acele 
edin. •• Cilbert sen projektör\.! yak 
IJ'e kı:ttn tarafmı aydınlık yap .•• 

~!'edeli, st'll de kızı iyi muhnfa -
et. 

- lf erak etme~in şef. 
~ddi tabanca.smı Lilinln Mğ. 

e dayamıştı. Pencerenin camı-

lu~ .. 1'a birienbire afalladı: 
- Derı· §imdıye kadar ailem 

'~tı. Sar.ıya girdiğimi due 
au aranuğa kalkıştılar? 

. ~e hl':ben itiddlıni toptıyarak 
"i: 

ok l:!~r.iın sizden başka ailem 
... Sızaen başl:a kimsem yok. 
nıını Ben el ti . • , br.bam da g se. 
nu Rönnek ıstemem. 

Vaı11e ~tan cevap verdi: - }'" rıa <le~ ~· bı• g~en adamın 
anıCU: ~yl~mek istediğini biz 
ada~~ ıstiyoruz. Herhalde 

ir kere olsun )'iizY.üz.e 

nı açtı ve tam bu sırada yakılan 

projektör onu ve kızı ışığa boğ • 

du. 

Haydut, avaz( çıktığı kadar ba· 

ğırdı: 

- Ateşi kesin, yoksa kızı öl_ 

düreceğiz! 

Vücudunun nşağıdaki polisler i
çin mükemmel bir hedef teşkil et. 
liği i<;in, arkadaşlarına belli et· 
mcmeğe çalı.5J11akla beraber, kor. 
ku içindeydi. l<'akat korktuğu ba
şına gelmedi. Aşağıda bir sessiz. 
lik oldu ve ateş kC'sildi. 

Al Vud emretti: 
- Haydi art;k çekil ... 

Freddi pencereyi knpattı ve Ll· 
li ile beraber geri çekildi. Pro. 
j cktör söndUrilldU. Haydut şPfi 

sevinçle söyleniyordu: 
- Gördlloilz mil fikrim ne ha -

rU:ulade)-mlŞ ! 
Etrafını alan avenesine emirler 

\•erdi: 
- Elimizde bir rehine var, mü. 

dafaaya hazırlana.biliriz. Bu adam· 
!ara gilzel bir ders vermemiz sizin 
gayretinize bağlı ... 

Freddi, kızdan sen mcs'ulsUn. 
Elimizden kaçarsa kabahatini hıı.. 

yatmla ödersin. Sf'n yalnız onun
la meşgul ol. 

Riçardson sen §U tarafı gözle, 
§ilphelendJğin en ufak bir hareket 

olu~a atea et. 
Siz tiçUUnz, kapı tarafından kim 

senin girmesine mAnf olacaksınız. 

Kurşunlannı:ı:a acımayın. Haydi 
bakııbn iş başına! 

Haydutlar alelücele odadan çık
War. Fredcli de Lill ile beraher 
onları takip edecekken Al Vud: 

- Kızı biraz burada bırak. Sen 
kapı önünde bekle ve tehlike ha.. 

llnde bana hab~r ver. 
- Pek! eef. 

Fredcli, genç km odanın orta -
BIDa eUrUkled!kten sonra dl§al'J 
çıktı. Al Vud elleri ceplerinde 
genç kızın kaı,ı·sma dikilerek: 

- - Sesini duymağı pek l.Bter -
dim, diye söylendi. Her halde po. 

lise mensupsun. Öyleyse benden 
çekeceğin var. 

Genç kızda korku alA.imi görün
meyince hiddetlendi: 

- Beni dinle yavrum. Şimdiye 
kadar sana karşı çok sabırlı dav
ra ... dım, bu benim Adeu.m degııcıır. 
.li;ğer derhal dHlrti çözmezsen be _ 
n1nı hiddetimin ne demek olduğu
nu anlat ve hareketine pişman o -
!ursun. Söyle ... 

Cevap alamadı, bir adım Deri L 

tarak genç kızın yanıbaşma geldi. 
- Mademki öyle, sana caausla

nn layık olduğu muameleyi ya • 
pacağnn. 

Kaba kaba gU!dU, sert ve lnf 
bir hareketle genç k~zm robunun 
yakasmı omuz hizMmdan tutaru 
kuvvetle çekip yırttı. 

(D<wamT V&J'l 

gelip {;örü~me!ism! Sonra, düşün
ki, bu :ı•Jam sem görmek için ta 
Vene.:Jıkıer. kat:up Istanbwa gel· 
mışfr'. Seni görmeden geri döner• 

se, Türk ~<ırayl.ım.a giren bir ka· 
dınm esir gibi s.ıkJandığıru yahut 
bir l~ş gibi katese kapandı~ını 

söylem0 hten çekınmez. Aleyhimir 
de hiçbir zaman höyle fena hüküm 

ter verilrliğini istemeyiz. Kaptan 
paşa seıa o adaaıla görüştürec.ek• 

tir. 

Lultre\Ya bu sfülere inandı ve 
daha f aıl(l itiraza lüzum görme
di. Kendi kcndi:ıei. 

R A B E R - Akşam postası 

Ole • 1 
Radyard KlpHng'd.en 

.. bay'a geldiğim gUnden. 
beri. sabahtan akşama kadar at 
üzerinde gczdğini gcrdilğüm 

genç kadının kim olduğuna ne. 
dense pek merak ediyorum. Bir 
gün, on beş senedenbcri Hindis.. 
tanda bulunan bir dostumla be. 
raber kahvede otururken g~ 
kadın gene geçti. Arkada.cınnm 

onu tanıyacağını Umit ederek 
derhal sordum: 

- Kim bu kadın kuzum? Ni. 
çin daima atla geziyor? 
Arkadaşım anlattı: 

- Bu genç kız ailesı ta.rafın.. 
dan adeta zorla miralay ShneL 
der'le evlenmeğe razı edilmişti. 
Miralay, genç kızdan ancak o .. 
tuz otuzbeş yaş kadar büyüktü. 
Oldukça mühim bir eervct: sa. 
hibiydi. Sıhhati de mükemmel_ 
dl, yalruz soğuk havada ciğerle. 
rinden, sıcakta da kalbinden ra. 
hatsız olurdu, ama öldürecek 
kadar değil, şöyle blrkaÇ gUn 
yatıracak gibi bir hastalrk. Ben 
miralayda hiçbir ku81w bulmu.. 
yorum doğrusu. Gayet iyi bir 
kocaydı. Hasta olduğu za.. 
man biraz titizlenirdi. Ayda on 
yedi on sekiz gün kadar .. O ka.. 
darcık titizlik te nihayet her 
erkekt.e bulunur, değil mi? 

Kocasının bütUn bu meziyet.. 
lerine rağmen genç kadm mes. 
ud olmadı. ÇilnkU miralayla ev. 
lendiği zaman vazalb kUçUk kal. 
bini başka bir adama kaptırmış. 
tı. Bu adamm lsnıl hatırımdan 

çıktı, lazım oldukça (Öteki a. 
dam) deriz. 

(öteki adam) ın ne parası ne 
de istikbali vardı. Yakışıklı da 
değildi. Vazifesi, batınında kal .. 
dığma göre istasyon memurluğu 
fdi. Bütiln bunlara rağmen genç 
kız onu ne çok seviyordu bilsen.! 
Hattl miralay kıza talip olduğu 
zaman nişanlanmak üzereydi. 
ler. Fakat miralay ortaya çıkm. 
ca bu nişan birdenbire unutul_ 
muş ve ondan kal.uı blltun batı. 
rala.r, izler de kızın anneeinin 
döktUğU gözyaşlarile yıkanmış. 

silinmişti. Zaten bu kadın, evini 
gözyş..şlan vasıtasile idare e. 
tlerdi. Kızı bu hususta kendisi. 
ne çekmemişti; hiç ağlamazdı, 

ha.ttl dUğünUnde bile ağlama. 
mıştı. 

(Öteki adam) kederini, içine 
sindire sindire sessizce çekti. 
tık işi kendi sini müınkUn olduğu 
kadar fena bir istasyona naklet.. 
tirmek olmuştu. O berbat iklim. 
de mUthiş bir sıtma nöbetine 
yakalandı. Belki bu maddt ıztı. 
rap, bir müddet için roanevt a. 
cısını unutturabilmiştl. Fakat 
kalbi iki türlU hastalığa taham. 
mill edemedi. Sıtmg ile aşk elele 

- Bu adam bana ne söyliyebi· 
lir? det; • Elbette beni müşkül va· 
ziyete dii~ürmiyecektir. 

Lukttçya val<.Je sultana döndü: 
- l'ek; sultanım! siz nasıl ten

sip cdtrseniz öyle olsun. 

Karlan paşa, valde sultanın çe
virdi~ Golapta llU derece muva.• 
fak oıac.ığmı tahmın etmiyordu. 
Lukreçv.ı şöyle bir yan gözle ~ 
tı. Venedik dilbtri ne §eker, ne gü· 
zel bır kauındı ya! -

M.ısuıta paşa, LW,treçyayı ilk 
defa b:.ı üdar yak.ın<lan göruyoı • 
du. 

J _ ::ic Mustafa paşanın tereddü
dü kaımuıuştı. Oyıe ya .. mademkı 
bu işin böyle olmasını valde sultan 
istiyoruu: ondan ötesini dü~ünmek 
çocukluk cırğil mi}di? 

Köstm sultan: . 
-Padişah ougün surlara gitti. 

Akşama geç vakit dönecektir Hay 
d1 bcmeo baml&D.. 6rtün.. A~ 

verere.k zavallı adamı harap e. 
diyordu. 

Genç kız ise. evlendikten son. 
r~ sık sık hasta olma.ğa b~la_ 
dı. Hergtin bir parça daha kendi 
iÇine ~kilerek herkesten uzak. 
ayrı bir hayat geçiriyordu. 

Dans etmesini bilmezdi, cahil 
· luğu için hiçbir zaman uzun 
münakaşalara girişemezdi. Esa. 
sen fevkalade güze! olmıyan yü. 
zil hastalıkla büsbütün çirkin_ 
leşmişti. Miralay da karısından 
usanarak, hayatında böyle bir 
korkuluk olacağını nasıl olup ta 
evlenmeden evvel anlıyamadığı_ 
na e-:.eflenip dururdu. 

Bir yaz, miralay Schneider, 
zevcesini Simla'da bırnkarak 

taburiyle başka bir yere gitti. 
Onun hareketinden bir kaç 

hafta sonra, .(Öteki adam) m 
çok hasta olduğunu ve iyiJeşmek 
ilmidile Siınla'ya gelmek istedi_ 
ğini haber aldrm. Biçare hemen 
hemen ölUm halindeymiş. 

Bir gece, bir iş için geç vakt" 
kadar (Dovedell) otehnde kal. 
tiım. O giin hava yağmurlu ol. 
duğu halde Madam Sc.hnelder 
stasyon caddesinde atla bir ~a. 
ğı bir yukan dola.sıyordu. 

K1Upten çıkarken. yanımdan 

hızla bir kira araba.er geÇtl. Me. 
rak edip te iGinde kim var diye 
bakmadrm. Zattan baksam da 
karanlıkta blrşey göremeı.dim 

ya! Biraz ileride. genç kadmm 
flr&'hayı beklemekte olduğunu 

gördilm1 fakat aldırmadım. Tam 
yan Mkkalardan birine sapaca. 
ğnn srrada müthiş bir kadm 
çığlığiyle yerimden B)~radım. 
Derhal sesin geldiği tarata koş. 
tmn. Araba durmuştu w g!!Dç 

kadın çamurlarm içine yilzUko. 
yun uzanmış, bağıra bağıra 

ağlıyordu. 

Arabacı. arab3run f<:I~de, bir 
eU yanmdaki demiri tutarak 
dimdik oturan bir ölüyü g&:ıte • 
rerek: 

- Bu Sahip, Simla'dan fkf 
istasyon evvel öldti, diyordu. 
Döşmesin diye iple bağladım. 

böylece geldik. Şimdi bana bah. 
şiş kim verecelc? O _ cesedi 
g5stererek • iki (ruppe) vere • 
cekti. 

Ölünün yUzUne dikkatle ba.. 
kmca, (Öteki adam) ı tanıdım. 
Sanki, eevgilislne yaptığı bu 
sürpriz hoşuna gitmiş gibi yU. 
zlinde mUstehzi bir tebes8tlmle 
sakin sakin oturııyordu. 

Zavallı kadını b~ka bir ara. 
baya koyarak evine götUrdUm. 
attaıı d~c:erek kendislru kaybet. 
tiğini söyledim. 

Doğrusu, iyileşe<'eğfnden pek 
ilmldim yoktu. Fakat birkaç 

• seni, i)ahçeye çıkar~n! Dış kapıda 
da kaıM:n paşamn adamlan ~ 
Jiyecd:. Padişan sarayda yokken, 
Venedil:ıeı. gele.1 adamla konuş ve 
netire;;i bana ha;.;er veri dedi. 

Ay~ bir örtü getirdi. Lukreçya 
örtimdü . 

- l~te. hazırım sultanıın! 

Valde sultan Ay~ye döndü: 
- Ifaydı, ikinız de b:;:~çeye çı• 

kınız .. aıka kapıda Lukreçyayı bir 
uşak b<>!f;ıyecek. Nereye gittığinizi 
kim~ye ~ylem..!:l!n 1 

Lulul'-~ya Ayş~ ~le birliktf" çıktı 
Kara Musta:·cı ıx:şa hayı tınden 

müten~cJj yen dt.Jaklarmı ısırıyor 
du. 

Valdc sultan: 
- Haydi. siz dt- hemen ~idiniz. 

Ayasot:ıa onündt: Lukreçyayı bır-a· 
rabaya ~mdirip ıftedığiniı yere 
götüre~i:ıı siniz! 

Kanı. Mustaf1 paşa şaşkın bir 
tavırw valde SUıtana tqekküı eQe-

T 
-==== 

Misisipi hükumeti 

a r-ını 

Birleşik Amerika Devleti, 48 nakşetli~ti. 

hükfunetten müt~ekkil~ir. 
Bu 48 hükfunetten, 2:3 il, idam 

için elektrik sandalyesi kulla. 
nrr, Sekizi öldüriJcü . gazla, on. 
biri ise ~makta. 

Diğer 6 hUklıınete gelince, 
bunlar hiç bir till~luyu idama 
mahkftm etmezler; tatbik ettik_ 
leri en ağır ceza., mü~Lbet ha... 
pistir. 

!dam htikUmlerini §İmdiye 

kadar iple infcz eden L~:sipi 
hükfuneti bundar. eonra artık 

bu usulden vazgeçmiıs bulun. 
makta.dır. Dört bin dolnrlrk hu. 
sust bfr tahsisntla bir elektrik 
sandalyesi satın almıştır. 

Elektrik sandalyesi. blitiln 
tertibatı ile gümü~ renk bir 
kamyonetin içindedir. İşin asıl 
enteresan tarafı, ceJladm, san.. 
dalye yanında kendisiııi halka 
teşhir etmesidir. 

c.eilA.t, Jimi Tomson ndmda 
mütekait bir 1'a.hriyeli ve 
elP.ktrikten anlar, çok ı..a.musıu 
bir vatandS-;acıtır. 

Bahriyeli olduğu zamanlarda 
ırnılarma döğme ile dt:niz kw 

gUn sonra kendisini topladı. 

Sevgilisile ilk ve son randevu!'u. 
nu unutmuş gibiydi. t~te o u. 
mandanberi biltün gün1erlni at 
Uzerinde geçirir ve sn.nki bir 
yoku ka.rşılamağa çıkmış gibi 
nemli gözlerile etrafı araştırır. 

rek sıı raydan ;ıKtı. 
Kapn•u. arkasından Elmas ağa 

Luk: eçyamn A};e ile birlikte ör• 
tünrnüş olarak çıtmğını gördil. Fa· 
kat ıf·r·nemezli!{if>n gele ek bir 
köşe1e sındi ve gözünün ucuyla 
Lukuçyaı takıp etti. 
Sarayın ıçinde padişahın habe-

ri olmaaan • oynanan bu komec:• 
yanın sor.t nasil bıteceğini kimse 
bilmı yordu. 

O akşam padişah. Lukreçya ile 
havuz h:ışında tanbur ve ney din· 
liyerek ytmek y,yecektı. 'eyzene 
ve tanbııracıya &Cndüzden }\abeı 

gönderil misti. 

• •• 
SULTAN MURADIN YILDIZI 

Nr.DEN OOGMADI 

Suıt.ın Murat o akşam çok r.
şeliydi. Adalarda,ı gelen bir erzak 
kayıfmm kaptaru şöyle bir babeı 
ı:tir•~ta: 

Jimi Tomson, elektrik sandal. 
yesi ile çok iftihar etmektedir. 
Vamesinin icablanna göre, 
Misieipi eyaleti dahilinde, 39. 
hird€n şehire gideeekttr. 

Öbilr dUnyaycı göndereoefl 
her idam mahkQmu için 100 do. 
lar. yani bizim paramızla 125 
Ura alacaktır. 

MODERN APARTIMANIN AJDLı. 

LI KİRACISI 

- Oda çok ktiçllk o1dof'o lçla 

ta\•nna asma11 dUştlndllm. lluıgt

lne llıtlyacnn oluna onu indiri

rim. .. 

"Aktloıizt çıkan Türk donan,,,. 
sı göğüsten kabarıocak muvaffo
kiyeı!I,;, gösttrdi. PCl§o gemisi uir 
ko1sanlc1la dolu olaralı yalmıdo 
lstan!nıla dönecekı •. ., . 

Pa :ı~ah çok memnundu. Cevher 
ağaya: 

-Haydi Lukreçyaya haber w
riniz, r.ed· çabuk gelsin. 

Ncyzenlt tanburacı daha öncııe

den ıeimişler ve havuz ba~ında fi' 
turmuş:ardı. Sultan Murat havua 
başın- ıa yemek ytmesini '°k sever 
di. 

Cevher et.J. barem dairesine g~ 
ti .. Luk:<.~yanın ooasına gitti. Ka
pıyı \"\tr<lU. 

Ce\·tp alamadı .. 

Ya\fa~ kapınm kanadmı açtı: 
- Er<'rıdimiz Cxiliçede bekliyor .. 

nered'!Slniı? 

Bu.şırn içeriye uzattı. odada Jdo 
seyi go:emedi. 



1 ti "K B E R - 1Jişam postası 

15.1.941 Çarşamba 
8.0S: Ajans J0.15 l\IUzlk: Ço· I 

.18: Hafif culdnr ltln 
program l 9.SO AJ:ıns 

8.4.5 Ev kadını J9.15 Geçit 
12.85 Şarkılar konseri. 
12.50 Ajans 20.15 Radyo 

Futbolcu hatıra ve portreleri 
~--~ -~-.._. ._. awwws ı_.: ~,_,5-J& .__ 2-' 

No: 28 - lS.OS Halk tür- 1:3ı:etCtit 
kUlerL 20.-15 Fa!lıl heyeti 

18.20 Orktl6trn 21.10 Komı:sma 
18.0S Danıı mü· 21.25 Sem:ıller 

zJğl 21.45 Banılo 
Enerjik cesur ve fedakar b'r oyuncu 

J 8.SO Konusma 22.so Ajııns 

Bahçe) ···~i~;;a-:~ ~~;;;ı;~ıar 
Şehır Tıyatrosu 

· "'11'11111 ' Tepeb..'t ı J>mm ı., mmd3 

Ra ıpZiga • 
usaslyetıeri llcr hakkJ mahfuzdur: 1 f ,, , , .. 11 1 Ak~m 20.SO da: 

ı Yazan: Uostoycf ki 

Yazan: BEDRi GORSOY ıiiiı Aptal 

MezlyoUerı .. oyun tarzı ve 

i'enerbahçenin au 5ckildeki bl -
rinci takımında bUyük bir liyakat 
ve fedakarlıkla unutiunıyacnğunız 
oyunlarına eahit OlnıU!UZdur: 

Şeklp • Cafer, Kadri - t"alılr, h
met, Ragııı lJ)a • Ccdrl, Ümcr, 
Zeki, Alac\lılln, Sabih. 

Amatör bir oyuncunun ne dere
ce bir a.~kla klübilnü sevebileceği
ni öğrenmek istiyenler Ragıbı ör_ 
nck almalıdırlar. Ragıb klilbilnil 
\"e futbolü canı gıöi sever. Maç. 
la.rda P..ag:p adeta bir \•olkan gi
bidir. Co§ar, didinir, koşar, kan 
~er içinde kalır, bütUn kudret ve 
kuvvetini sarfeder ve neticede mu 
vnffak da olur. YllzUne gdzüne 
\•\mırlar, tekme atarlar. YUzU gö 
zU kan içinde, bacağı çiirilk için· 
de o yine oyunu tC'rkctmez, çaba. 

Jar durur. 

Ragıp Zı)adn, futbolll bırakalı 
on be seneden fazla olduğu hal. 
de bu merak hfı.Ja mcycuttur. Fe
nerbahçe lt!Ubüniln müessis tı.zala· 
nndnn olan bu kıymetli nrkada~ 
mrmı bugUn dahi klUbe hizmeti 
pek aşiklrdır. Futbolcliler:imiz:.i ye. 
ti§tirm,.kte, onlara teknik istifa. -
deli öğütler vermekte ve kolla • 

maktadtr. 

Ragıp Ziya da t.Ipkı Fah!r gibt 
:sporunu lhmo.l üneden yUksek 
tahsilini pek parlak bir surette ba 
pnnı§ h:ıkiki ileal blr !!porct:mur 
dur. 

Senelerce ltalya.da ziraat tahsil 
etmiş, doktorasını Ycrmi,, bu gün 
memleketimizin en kıymetli zira. 
a.t miltehass1s1an:ndandır. Bu yol
da yazılmı-5 milt~ddit ~leri 

vardır. 

Ragıbın futboldc en ba.stn gelen 
meziyeti ııkıllara hayret verecek 
bir derecede enerjik, cesur ve fc
dakir bir oyun oynıuıuu;ıdır. 

(Ragıbm futbolU bıraktığı bu 

kadar zaman oldu~'U h'.'.ılde daha 
geçenlerde yapmış olduğumuz bir 
te:kaUUcr maçında, Fcncrbahçcden 
merkez muavin oynad·ğuıı giiren. 
ler bu arkadaşın futbole ve klübü. 
ne kar§t olan sevgisini ham bu u
Gurda damarlarmda ne cev\'al bir 
kanrn kaynadığını farketmiı;lerdir. 
Bu yorulmaz futbolcünUn on beş 
une evvelki oyunlarını artık bir kı 
yas etmelidir.) 

Sakarya koşusu bu 
Pazar yapılacA.k 

:btruıbut Bölgesi A Uetfmı Ajnnlr 
mı.lan: 

Sakarya koıiwsu l9/l/19!11 Pazar 
mıbahı saat l0.80 d& Şlşll sırtlannda 

3500 ve 6!'i00 me':re Uzerinde yapıla· 

caktır. AUeUerln u..nt 9,30 da numa· 
ra almak Uzcre S~ll Tr.ımvay depo_ 
ırunda hazır b<Jlunmaları ıtızrmdır. 

:Vaktinde nıUracaı.t etmJycnler mUsıı· 
bakaya girmek hakkmdan mahrum 
kalırlar. 

---o---
Bugün yapılacak 
mektep maçları 

tstanbul Erke.k ,\l4'kteplerl Futbol 
Lik Heyetlnden: 

rcnerbahçcli Ho.gıı, Ziya 

Futbolün tekniğine vakıftır. Gö
ril5leri mUkemmeldir. Vereceği pa.. 
sın anmı ''!,, istikametini i)i ta}in 
eder. Kafa vuruı:lan bilhassa ka. 
fayla ııa:slıırı rnC'§hUrdur. Dripling
leri, deplasmanı. dernarkc olueu, 
<:alnnlan, açıklara ani uzun \'C isa· 
betli pasları yerindedir. l1<i aya • 
ğma da hiı.kimdir. 
Kadıköy sultanisinde ) el.işmiş, 

sonra Fcnl'rb:ıhı:cye ~rnıiştir. 

Spor terbiyesi fcvkal:ıdcdir. Çok 
mert, temiz kalpli, dalkavukluk . 
tan hoşlanmıyan bir ahliıln vardrr. 
Ragıp Ziya senelerce Fcncrbahçe 

ilçilneU, ikinci, birinci takırnlarm

da bUyUk bir §evk ve se...-gl ile fut 
bol oynamış, tam mannsiylc mu -
\'affak olmuş, kcnılisinf klUbllne 
ve memleket sporculanna çok sev 
dimıiş, değerli bir sporcumuzdur. 

Bedri GüRSOY 

RD DiRŞi .AS OLALIM 
Beden Terbiyesi Direktör
lüğunün · dikkat nazarına 

Yazan: BEDRi GORSOY 
Eski beynclrnllcl, tertenıiz bir a· 

mat<ir nıhu ile mcml<'kct futbolD. 
ne senelerce hizmet ııtmll) lıir ful· 
bolcu arkada51mdan u içler ııcı-.ı 
mektubu ııldrm: 

''Getcnlcnlc bir ııawr ı;iinii 
tntihlnı bir m~ı, cs~1 lıir mcrnl• 
\ e elimde olmıyan rcJ.ici bir J,u\'. 
\etin te lrl aıtmda kalarak, ~ey· 
rctmcl• iizerc ta.dyoma koştum. 

Ne yal:ın öyliyeylm cebimde 
1.o.dyoma girecek pıınım ) ol.111. 

llikin, ne 7.arnn \o.r, dedim. };Jbct 
de cnclcroe büyük bir fcra.ı;ııtlo 
bn cıahalarrla koşup füdinen, emek 
arfedcn beynelmilel futholrllyii 
tanırlar, tanımnsalo.r bile öziiM 1 .. 
tlmat cderelc l~criye ol arl:ır diye 
c1ü~ündüm. l\fantecssüf ;\'nnılmı!inn. 
Ne yazık ki oknuulılar, lıntta 
terslediler bile! .. 

Çdk nıuztarlblm. Gözlerim ya~-
13 doludur. lla7ln hadn tlü§ÜnÜJ'o. 

1 
nım. Hlr 7.anuınlıır m1lli fonna 51r· 
hmda irerfye ~rerken nhı:ı.llnin n.. 
çılarak yol \Prdl~, bilet i tiyenlc· 
rin hiimıetle ~clıUnladıj:;rı, çok defa 
halkın omuzlan iilcrinde, nlkı la.r 
ar~ ında çıktı&rım bu kapı boA'tln 
"Paran yoksa glrcmc>zsin ! .. ., diye 
suratmıa kapanıyor ... 

Beni on derece mütces ir e<leıı 
bu mektuba l>Jr tek kelime ım,·c 
ctmcğe liizum ) oh tur. Hu, arka • 
dnşnnm ıstınıbmı tlaha fazla şid· 
dctlendirmcktcn ba~lca bir I~ ya. 
ramar.. 

KıymeU Pey akçesi 
L. K. L. ı<. 

ııor te eJ..'külıimilzüu clemlr gı. 
hl, nynl 7.amnmla rnii flk ,·c kadir. 
lnas elinin uznnıp bu i~o siiratle 

bir on 'ereceğine emin bulunu
l orunı. Zira (Clzde por nankör_ 
diir) di~·c ımralannum yerleşen 

karuuıtln - sporu tc \lk noktasın. 
dan - :r.arnrlı bir engel olduğuı.ın 
inanmaktayım. 

Uc-ncıe bu 1 artık kökünden ı-n 

fiCkllde ballcclilmclldir: Sııorun 

her brnnşındıı. fııal 'o gııJ rtra.nl, 
esl;i \O yeni nekıı.dar bcyıuılmlle. 
Jimir. \arsa (ki, elll alhnı::ı ge~. 
nıcz snnıyonım) bunlarm eline 
fotoğraflan yapı,.ık birer hü\1yet 
\'arıı~m ı \ 'cnnck ,.c bu kıJ metli 
<'mel.tarlar (futbol nınçlan, atıe -
fü:m karşılw.mal:ı.n, tenis, bokcı, 

~krim, basketbol, J).Ür~, dcniıcl
Iiıl, \oleybol, biltnn mektep ,.e 
ho.Jke,·lcri beden terbiyesi \'C spor 
müsabaka \ 'C nıiisaıncrelcri, ~c>nç. 
ilk ha;\'rnnu, beden ~rhi~·csi t.op. 
l:ınh ı, hnliısa hilal tisna hlitün 
por hareketlerine para.,.ız, er· 

hcst!;e h<'m de la~,k oldukları yr.r. 
lcre oturtulmak _artlylc) gtrebll. 
melidirler. 

b.dihamdıın korl.."lllıuna:r.. Zira hu 
urkadaşlar mcıııl~<ctte dağınık bir 
hııldo bulunmo.ktadırlar. 

Yükselmi , değerli porculan -
ınıza kı~,net 'o ehemmiyet \:erir .. 
sek, yctlşecck nesilde de parlak 
porculnr ka1..anmz. 

U.edri G1JRSOY 

261 14 20 00 Şehremlnl .Mollaı;Uranl Seyit Ömer mahııllcslndo eski 
koruk Mahmut çc§rnesi yeni Hacet sokağında l nll'
mıırıılı hanenin tamamı. 7051 

319 20 2• 00 Beynzıttn Tav§antaşı mahalleslndo eski Hasanpa.p. 
karakolu yeni Cumhuriyet caddesinde 105 No. lı 

dUkkAnın tamamı 8050 
Yukarda yazılı iki parça emllk 30.12.040 tarihinden itibaren blr ay lçln 

do pazarlıkla satılııcaktır. tsteklllcrln 30.1.DH perllembe gt:nUnc kadnr Çcm 
berlltaştn vakı!lar başmUdUrJUğU mahlfllt\t kalemine gelmeleri. (213) 

ltVıııen Çarşamba günü Şeref P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
Stadm.lll yapılacak ma~lar. 

Saha komiser!.: ~ ı•opıu. 'Ncarct , 1 - ldare ibtiyncı kin 100 atlet masa. 100 adet duvar .... e 
L. - ş~u Terakki L eaat H te, Hn 150 adet de me .... in kanlı sey ·ar ki cem'an 350 adet manyatolu 
kem: ş. 'l'ezcan, 1uksim ı ... - lŞ'lk telefon maklr.csi knpalı zarfln eksiltmeye cıkarılmıştır. 
Llseııl aaat 15,15 te Hakem Ş Tezcan 2 - Muhammen bedel "14,000,, mm·nkkat teminat 1050 

* * * lira olup eksiltmesi 27. İkinci kanuıı l941 pazartesi gtinü saat 
l5/1/1941 Çarş:imbs gfmU t.mınonü ü.6 da Ankarada evkaf apartımanmdn P. T. T. umum müdürltik 

lfall<e-\1 salonunda yapılneak \'oley- satın alma komisyonunda yapıl:ıcakhr. 
>ol matlan. 3 - ı~teklilerin muvakk" t teminat makbuz veya banka te· 

Saha koml11Vrl: s Gukçen, Kız ög. minat mektubi'c kanuni \•esaıki ve teklifi muhtevi kapalı zarf
rctm.n (J. - Ş!,,!I Terakki L. Saat tarım o gtin !:'ant 15 e kadar mezkiır .komisyona vereceklerdir. 
• 'ı.. lİalı.ct:J: s. A~ıkön:-;,ı. Çamlıca 4 - Şartnameler Ankarda. P. T. T. levazım, !f:tanbulda yeni 

Uaetıl - tat. KıE !.ıs~aı 14~10 cı.. Ha· 
1 

valde hanında P. T T. levazım ayniyat şubesi oıüdürlüklerinden 
kc.m: .S. .A.Acöney. bedelsiz clı'ak vcrilocektir. (8513 - 11635), 

*** hUkli'U Caddeı;l Komedi kısnımda 
GUndiiL 1' ıJe Çocuk Oyunu 

Ak~ 20.80 dn: 

Paşa Hazretleri 

Beyoğlu Hali~ Sineması 
Buı;ıin :ınt 11 ıl~. gece saat 20 dıı: 
ı - Knrtac.a ı\luharebelcrl Tilrktc. 

2 - Ate, B<Sceğl. 

SA 
H 1KlNClKA:Nt.'N - 1941 

1 Sterlin 
100 Dolar 
lOO • Frc. 
100 Liret 
l 00 hvlçre Frc. 
100 Florin 
100 Rayl~mark 

100 Bc}ca 
100 Drahmi 
110 Le\& 
100 Çek kronu 
100 Peçot& 
100 Zloti 
100 Peng6 
100-Ley 
100 Pen&:IS 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 bveç kronu 
100-Rublo 

impaııı, 

6.:24 
182.20 

29.6S76 

0.9P'TlS 
l.6225 

22.9375 

2">.5373 
0.625 
3.17l) 

81.1375 
aı.oos 

Esbıım ve TahrllAt 
1938 yüzde 3 iimımiyest 
Ergani 

19.6S 
19.81 
19.27 Srvaa • Erzurum 6 
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15 lK.1NC1KANUN - 1941 ...,,,, 

Ereğli Kömürleri 
işletmesinden : 

8~80 numaralı knnunıı mil tenldcn ne redilf'n 2/12899 ncıııı' 
ralı kararnıunenlo S ayılı knranncı. gorc teşekkül eden J~rcğ.Ii il& 
zası kömürleri Satı hlrliği, 8867 numaralı kıınnn ve 2/14547 sa 
knra.rnaıncnin tatbiki neHcesi olarak 1. KfinoousnnI. IDU brl 
elen itibaren Tn.sflye haline konmu olmruımn binaen sozU g~n JJ~ 
lil>le Tasfiye tarihine katlar aktcdilml olnn nıuka,·elelerin Köııı 

teslimi \ccibelcrl 'c 1 bu 'cclbclenlcn do'-'llal'k h klar i letm 
tarafından de\Tco 'e naklen kabul edilmiştir. Bfna.eııalc~ h 1. Kill 
uttSanl. 194 L tarihinden itibaren Kiimür tcslimJnc mUteallik tnıff 
!er itin 7.onguldakto. Mahdut l\lcs•uııl etli Ereğli 
si ıniies"cseslnc nıürat•a:ıt eclllnı~j ilnn olunur • 

.......................... ..:-=!!M----

Ereğli Havzası Kömürleri 
Satış Birliğinden : 

3780 mınıaralı kanuna müsteniden n~rcdilcn 2 / 12899 numar& 
k:ı.rarruunenin 3 ayıh liararınıı. göre teşekkül eden }~rcğli Jl.a\ 
liömUrlcri satış blrlibrf, ahiren me\·kli mer'Q ct.c konulan 8867 mınıt" 
mlı kanun ,.o 2/14:il7 «ayılı ko.ranıame hülrumlcrlnin tatbiki nctt 
<'esi olarak ı Kanunusani 911 tarihinden itibaren t.ıı fiye hanıfi 
konmuştur. 

Satı birliğile imdi~ e kadar nktedllnıls olan muka.ı; elelerin 
miir teslimine mükalllk \ecibclerl ,.c lsbu ,·eclbolon1en do 
fıal•ları Ereğli kömürleri t lctmesl tnmfmdıın kabul olunarak ı. 

mür teslimatı 1 bu mukn,·clcl<'f hükümlerine ;:öre yapıtamğma,: 
bu hıı«ns itin nlakadurlann Ereğli Kfünlirleri İşletmesine \"e tasfli 
l o tarilıLutcn {'\'Hi'kf muameleler için dahi merkezi 7.onguldalô 
bulunan, lfall tasfiyede Erc~li lln,'7~'\~l kömUrlcrl at~ blrll J 
müracaat etmeleri ilim olunur. •••m&•• .. ımr• ff 

p • MEŞHUR AKÇA KOCANlN ,. _ _,, 

1 yağlı r.!~!!1!~~ }~~~dıklarını~ 
Unlcı.ıpanı Zeyrek Cad. No. 83 - 2, JstanbuJ 

• • <t I • t , • o , ~ ·~ (:, rli'"•\ ~ ) ' '• I 

VAK IT matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gnzete basar. 
Tabiler namına dizği isleri alır. 

I 


