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italyada 
Alman 
Tayyareleri 

İtalya bugün taınamiyle Alınan 
nüfuzu altına girmiş ve artık 
hareket serbcstisini tamamen 
kaybetmiş bir vaziyet içinde 
bulunuyor. Almanya .sayesinde 
ayakta duran bi'r devlet ne dün
yaya getirilecek yeni nizamın 
başına geçmek iddiasma kalka
bilir, ne Akdeniz hakimiyetine 
göz dikebilir, ne Korsikayı, Nisi, 
Şimali Fransız Afrikasnu iste
yebilir. İtalya istese bile bunu, 
ona Almanya bile layık görmez. 

Yazan: 
BGseylo Cahlt Yalçın 

A LlL\..~ ta.yyaro km-Yellerinin 
İtalyaya g<'lmcJeri rirnyet 

ve tahmin ~eklhıdcr. çıkarak bir 
emrivaki oldu. Bu, İtalyan izı.cti

nefsinc lndlriimJş acı bir darbedir. 
İ!'!in n.luı.metini vo halya. kin ta
zanunun et1iği aciz n• zaaf halini 

ı~lzlemek ma.ksndiylo nl' kadar süs
ü kelimeler sa.rlodHS<', bunlar, 

kimse3i alda.tamu.. 

Harpten ewel, İtalya tayyareci
lik lnısusuncla mnnffakryetleri ile 
iftihar ooerdi. 1talyan tayya.rclcri 
büyük bir niimayi5 h-r;kil cde<"ek 
urette Atlas denizini geı:m.i;lcrdi. 

1talyıuıla.r tayyarelerinin adetçe 
üstünlüğü ifo de AnupaLla mühim 
bir mevki tutmak iddiasındaydrlar. 
Diğeı· taraJt.a.n, bütün Alman Ye 

italyan ga7'etclcrinin neşriyatına. 

ı;oıo, tD~lii: lay~ ar~IPri a.drt itllın
rlJle kendil<'rlnden p<'k geri bir 

b'ildedirler. İngiliz t:ıın'&rcleri ,.c 
t.ayya.rcclleri Jınkkmda. nıih' er ga
zetelerinde t.alidlrc bcnı.cr ~özler 

görmüyoruz. 

İngillılu bütün tayyare kuv\"Ct
lerini bir araya. t-Opl:ısalar dahi 
yalnız Almanlara hiilA yetişemedik

lerini kendileri itiraf c>dtyorlar. Bu
nu Almanlar dn, 1tn.Jyanlar da ka
bul etmektedirler. Şu halde nasıl 
oluyor da, İngilizler Almanlıı.ra. 

karşı kullanmal<tan geri l<aldıklan 
bir kısnn tayy::ı.rclorl ile İtal

yanın bütün o muazzam, htç <'1 sü
rülmemiş, hırpalannuunıı;; n bir 
buçuk senedenberl bittabi adedi 
ıı:rtmı§ tayyare filolalarmı perfı;;.an 

Ye aciz bir hale sdkuyorlar? Demek 
bütün ıtaı~·aıı tayyare kuv·rdleri 
kendilerine kar-:ı bizzanırr, adetçe 
pek aı bir nisbeHe bulunmak ica-
bcden İngiliz tayyareleri karşısın
da aciz kalmıstır~ ·~te bu hüküm 
dünyada herke"sin zihninde tabii o

larak y~rleşiyor. 

ltalyaıılarm deniz km ,·etlerinin 
değersizliği de meydana. ~lktı. I\:a
ra. ordusunıın da. ArnaYutlukta ne 
hale düştü_6"Ünü hep giirüyoruz. İ
talyanın prostijini hiçe indirmek i . 
çin bundan daha açık deliller olar 
mn? 

Demek ki Almanya. İtalya.dan e
lini çekecek ve onu yalnız bıujnıa. 
bmı.kaea'k olursa. bcs, on gün i~in· 
de yıkılıp gidecek. llani 1985 tari
hlndo 52 de,·Jcto meydan okuy:ın 

kahraman İatlyan :imparatorluğu 

nerede? 

İtalya bugün tamamiylo Alman 
nUfuzu altına. ginniş , .o artık hare
kE't serbcstisinl tamamım kaybet
mi5 bir rnziyet i<;indo bulunuyor. 
.\lıuanya. sayesinde a.yakta. duran 
bir <levlet ne dünyaya getirilecek 
yeni niza.mm başına. geçmek iddia

sına. kJıll<abilir, ne Akdeniz hikimi
~·<'tinc göz dikebilir, ne J(orı.i'iuıyı, 
.,... . "'" ı· Fransız :\frikasmı is-.ı.,ısı, ;:tıma ı · · · 
f<>Jebilir. ttıılya. i-..te-;e h!I~ bunu, 
ona Almanya bile lii;\ ık ~t;rmrz. 

İ!)te harbe girmekle değil, harbe 

&:ııll<'ık Rüriinmekle ttaıyanm vasd 
•· Hilseyin cdut YALÇIN 

.(De,"Mlt f4 ltnetld8)' 

Bulgar 
Başveki l i 
Hitler:e 

görüşecek 
Pr. F ilof Viyana d an 

Meçhul bir yere 
hareket etti 

Bulgaristanda bazı 
askeri tedbirler 

allnmış 
Londra, 5 (A •• \.) - R.R.C. - As 

sosiyeted Pres ajansuıa göre doktor 
ıarıa isti~are için Viyanaya gitmiş o.. 
lan Bul-;ar başvı;kill Filo! meçbtll bir 
yere müteveccihen bu ~ehirden lıarc
ket etmiştir. Hltlerle buluşmak Uun• 
Münihç veya Salzburga gittiği sanı . 

Iıyor. 

Aynı ajansa göre Bulgaristan bazı 
askerl tedbirler almı~tır. 

Taymis gazetesine göre 

Almanya 
Bulgaristan 
üzerınde 

Siyasi tazyik 
yapıyormuş · 

Türkiyeyi eld e etmek 
ıçın 

12 adadan 
b•.r kaçının 

bize verilmesi 
ıs teniyormuş 

Londra; 4 (A. A.) - ?.~üstakil 
Fransız ajansı bildiriyor: 

Taymis gazetesinin diploma. 
tik muharriri Bitlerin memleke. 
tine göre tabiye değiştirerek 
Balkanlarda kargaşalık çıkarma. 
ğa uğraştığı hakkında defüıer 
mevcud bulunduğunu yazmakta 
dır. Her şeyden evvel Bitler Ar
navudluğa ve Trablus Garba bir 
kaç hava filosu göndererek !tal 
yanların maneviyatını yükselt. 
meğe teş<:;bbüs etmiştir. Bu su. 
retle İtalya gittik<;e Aln ... - hL 
mayesiııe girmektedir. · 

Bundan sonra Hitler Bul:1riı:ı 
tan üzerine d;plomıtil· 1 · taz.. 
yik yaparak belki Yunanis1 ,,_. 
nın doğu şimalinde Alman nü. 
fuzunu arttırrM l· iS:emektedir. 

Bulgar başvekili File.: ,. Viva
(Devamı 4 üncüde) 

EN SON 
DAKıKA 

Ak denizde 
büyük bir 

mihver 
taarruzu 

yapı ~acakmıŞ 
Bru, 5 (A.A.) - Röyt.er : 
Basler Nachrichten gazeteslnin Ro 

ma muhabiri, ltalyada halkm manevi.. 
yatını yükseltmek için büyUk !a.a.Jiyet 
sarledlld!ğini bll4irmckte ve Roma sl 
ya.sl mahfillerinin yakında. SUvey§ 
mmtakAııı da dahil olmak üzere Akde
nizde bllyUk bir mihV'r"Jr taarruzunun 
vukua geleceği tahmin edllmekto ol. 
duğUnu ilA.ve eylemektedir • 

SON HAVA O i S LE R 
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. 1 Demiryolları hareket 
· 1 tarifelerinde 

Amı-rikadan tn~ltter"J" ,·ardım • 
gittikçe aı·tı.ror. Bu resim. lngilfc
re:re n>rllen bahrlyo tcııılarıııın r,u. 
reti istimali hakkmda Amerikalı 
bahriyeliler tara.fm<lnıı tn~m,, bah
riyelilere iıaha.t wrilirkcn alın

mıştır. 

Afrika cephesinde Arnavutluk cephesinde 

lngilizler 
Bardiyan n merkez müdafaa 

hattını 3 kilometre 
derinliğinde yardıktan sonra 

·8000 esir 
daha 
aldılar 

Bardiya müdafilerinin 
dörtte biri esir düştü 

iNGiLIZ 

ZIRH LILAR I 

38 lik toplarla 
italyan 

mevz ilerir:ıi 
·dövü~orlar 

Italyan donanmaH gene 
ortada yok! 

Bir İngi liz 
destroyeri · Bardiya 
limanına girdi 

Bir İtalyan vapurunu 
batırdı, bir başka 

vapuru da alıp götürdü! 
Kahire, 5 (A.A.) - B. B. C: 

Bardiya etrafında harekatın mu
vaffakıyetle devam ettiği bildirili
yor. Avustralyalı krtalar yeniden 
8000 esir almışlardır. 

Ajans haberlerine göre Brita:ıya 
krtaları süngü ve el bombalanyle 

( Dcn.m.r 4 üncüde) 

Awıtralyıda 

Alman casus 
şebekesi 
çallşıyor 

Korsan gemileri elde 
edilen sırlardan istifade 

ediyor 
(Yaınt'JI ~ incide} 

italyanlar 
mukabil 
taarruza 

t1azırlanıyor 
Y unarilılar dün de 204 

esir aldılar 

Adrlyatlk te bir 
ltalyan vapura 

batırıldı 
Atina, IS (A.A.) - B.B.C. - Yunan 

resmi tebliği: Q!phelerde Yunanlıla
rın lehine neticelenen mevzü çarpış. 

malar olmuştur. Yunan kttalan ara,. 
larmda birçok subay bulunan esir al• 

mışlardır. Dllşm.andan otomatik al.. 
JA.hlar ve diğer harp malzemesi iğU. 

nam edilmiştir. 

· ŞtDDETLt MUHAREBELER 
BEKi.ENİYOR 

"Atlnıı, 5 . (A.A.) - B.B.C, - .Ar
navutluk cephesinde muhanbeleriıı 
yeniden çok şiddetle başlaması bek.. 
!eniyor. lki 'taraf da. ha.Zırlık yapıyor. 

Roma radyosu dUn. ltaıyanla.rm· 
Arnavutluk cephesinde yeni blr müda 

(De' anıı 4 üncüde) 

Londranın İntikamı 
alındı 

·eremen 
ü ç g ece a rka 

arkaya 

BOMBARDIMAN 
EDiLDi 

Deniz inşaat tezgahları, 
tersaneler yerle bir

edildi 

Saaa1ı 
n11atallaıında bir 
çok yaagın çıktı 
Londra. 4 (A.A.) - Sa.lAhiyettar 

bir menbadan bildiiildiğine göre, 
3 Ka.nunusani sabahı şafakla nilıa,.. 
yet bulan hafta içnide +'lgiliz hava 
kuvvetleri tarafından Al.manyaya 
ve Alman işgali altında bulunan 
topraklara yapılan akınlar ekseri 
geceler son deTiıee fena bava şart.. 
la?'! y\ls:ünC.en mahdut olmuatur. 

(il"""""'' 4 ön~) 

değişiklikler yapı l d ı 
Anadolu ve Trakya hatlarında bazı 
trenlerin hareket saatleri değiştırildi 
Devlet dem.iryollan idaresi 

gördüğü lüzum üzerine Anado .. 
lu ve Trakya şimendifer tari .. 
felerinde bazı değişiklikler yap. 
mıştır. Bu di~iklikler gerek 
ana şebeke, gerekse Avrupa 
hattında bu gece yarısmdan iti. 
haren tatbik olunacaktır. 

Yeni tarife tadilatına göre, 
ö~leden sonra her gün saat 
15,45 de Haydarpa.şadan hare
ket eden An.kara treni Haydar. 
paşadan yarım saat evvel yani 
15,15 de hareketle lzmjtten 18 
de ve Bilecikten 22,05 de geçe. 
eek ve Eskişehire gece yarrsmı 
58 dakika geçe va.srl olacaktır. 
Ak'"J.mla.rı Haydarpa.'ladan 20,05 
de harekete.den Adapa.za.rı treni 
50 dak.i.ka evvel yani 19,15 de 
hareketle Adapaza.rma :--~ ı::5 de 

varacaktır. 
Arfiye _ Adapaza r • Adiye 

arasında işleyen kata:tla rda ıı 
115 numaralı katar .A<lapaza
rrndan 18,3;:; ve Arfiyed~n 16,20 
de hareket edecek ~kilde tertip 
olunmuştur. 

Banliyo trenlerinde de değ·_ 
şi::lik vaprlınıştrr. Haydarpa~e. 
dan hergün saat 15 de hareket 
eden banliyo treni yannd~m 
sonra saat 15,45 de hareket e. 
decektir. 

Sirkeci • F.dirne ve Ku-klare
li arasında her gün işlemekte 
olan katar Sirkeciden ıbundan 
sonra 8,50 de hareket ve E<lir _ 
ne Kara.ğaca 17,'l8 de varac~ 
Edime Karağa.çtan 8,49 da ba_ 
reketle 17,50 de Jstanbula \·a.stl 
olacaktrr. 

Pamuk istihsalatım iz 
Yılda 500 hin ha/
gaga çıkarılacak 
Pamuk kongrest mühim 

kararlar verdikten 
sonra dün dağıldı 

Ankara 4 (A.A.) - Pamuk kon
gresi bugün İzntir Mebusu Rahmi 
Köke'nin reisliği albnda son top
lantısını yap~ ve komisyonlar ta
rafından ha.zırlanmış olan raporlar 
okunarak bunlar üzerinde gö~
lüp kararlar verilmiştir. 

Kömisyoıilar, bu raporl::ı'""'ld'~ 
Çukurova bölgeSinde (Kla\ ""'nc!ı 
yerine (Akala) parmığunun ik::u •. '" 
edilmesi temennisinde bulwunu~ 
lar ve memleketimizde pamuk 
ziraatinin inkişaf mı temin ede-

(De~a.oıı 4 üncüde) 

Ba:ljram alışverişi 
. başladı 

Kurbanhk koyun piyasası 
bu · yıl bir hayli yüksek 

Kurban bayramının yakla§ .. 
mış olması piyasada son günler
de büyük bir hareket tevlit et. 
miştir. Bilhassa. bayramın a . 
ym ilk hafta.sına tesadüf etmesi 
halka daha geniş mikyasta. mü. 
bayaa kaıbiliyeti vermiş oldu. 
ğundan esnaf bu alış verişten 
çok memnun olmakta.dır. Dün 
cumartesi ve öğleden sonra da-

irelerle iş yerleri tatil olduğun. 
dan Mahmutpa.şa., Ka.palıçarşr, 
İstiklal ...... ~ gibi halknı dai. 
mi alrş veriş merkezlt.rini tecıkil 
eden yerler }i.irünmiyecek dere. 
ceıde kala.baJrktı. 

Kurban bayramı münasebeti. 
le kurbar:ık ~:ın1 nr d!t g ... .. ...,,ı, 
mutat ve mPRvverı ,.p .. t,.-~e ~::

(Devamı 4 lliıcttde) 

lnönü kır koşusu 
~ ıwwws ____ ._---------...... ----.----~-

Koşuya (850) atlet iştirak et~i 
Kuleli lisesi 351 atletle 

girdi ve kupayı aldı • kişiyle birinci, 2 - Maltepe 52 ta-Atletizm ajanlığı ta.rafından 3000 
metre üzerinden tertip edilen kır 

koşusuna Türkiyede bugiliıe kadar 
misline rastlanmamış olan bir spor
cu kütlesi iştirak etmiştir. Koşuya 
giren atletlerin ad-etli 850 olup 
müsabakaya. üçer kişilik ( 117) ta.
kmıla yani 351 kişi ile iştirak et. 
miş olan Kuleli askerl li8eai kupayı 
alm.ı:ştır. Fazla taknn]a. ~ eden 
BpOr birlikleri l}unla.rdır: 

1 - K•l«i HT teknk .,... .S. 

ktmla w 156 kişiyle ikinci 3 -
Atletik yıldız 19 takımla ve 57 ki
şiyle UçüneU. 

lstanbulun birçok klilp ve mek
teplerinin işti:r&k ettiği bu kotuda 
muvasal!t ba'mntndan derece aluı 
t.a.knnlar ~: 

1 - Malatyadan gelen Malatya 
t.aknm dört hayra'- a!ara.lt blı1Dcı&. 

2 - KurtulUI ta.lamı Udnd. 1 -
1bMım - Mıı'fi takmı tt ... 
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Tarihi deniz romanı: 25 
Limanın iç ta.rafında, kale kapı

SIDn', önüne atılan renkli hasrrlara 
bağd~ oturdular. Oruç reis duvar
ları ve limanın ağzmt tutan kulele
ri, mazgallarda. namluları parlıyan 
topları gözden geçiriyordu: 

- Korsanlık için çok güzel bir 
yer ... Yalnız küçük bir mahzuru 

var! 

- Nedil'? 
- Dört taraftan kuşatılması 

mümkündür; düşman çok kuvvetli 
olursa kurtuluş pahıürya mal olur! 

- Fakat sahipsiz bir yer oluşu 
bulunmaz nimettir! 

- Hele Anadoludan uzaklığına 

diyecek yok !. .. 
Oruç reis bu sözle Osmanlı dev

letine olan kirgmlığmı anlatmak is
tiyordu; Hıristiya.n korsanlara bü
tün Hıri:ltiyan devletleri taraim
da.n her türlil yardım yapılırken 

Türk korsanlarına Tlil'k hükfuneti

nin gösterdiği sertlik affedilemezdi. 
/ Eğer siyaset bunu icaıbettiriyorsa, 

ya.rdmu el altmdan yapmak mtiın
ktin değil miydi Kaldı ki Tilrk de
nizcileri ya.rdmı da d:llenmiyorlar; 
sa.dece göz yumulmasmı istiyorlar
dı. Bımunla beraber hepsinde ana.
va.tana ve devlete karşt sarsılmaz 

bağlılık vardı. 

ı Oru~ reis sordu: 
1 - Kurdoğlundan ne haber? .. 

- Akmda... Çikalı dokuz gUn 
oluyor. Aydın reisle Salih ve Piri 
_ eis de onunla beraberdir. 

-Kaç tekne? 
-Altt ... 
- Ne tarafa gittiler? .• 
- Mayarkaya... Garba gittikçe 

aıv çoğal:ır ! Baza:ı. Endtilüsten 113-
lam muhactrlarmI da Afrika.yaka
çırıyorlar; bu muhactrlarm bize çok 
yardım.lan oluyor; geldikleri yerler 
de bizim tarafı tutuyorlar! 

Oruç rırls burada iyi işler bec:e-
1·eceğini hemen kestirmişti; otur
mak lste:ın.iyordu Esirleri kalenin 
zindanma gönderdi; mallardan le
ventlere 18.zmı ola.nları bol bol ver
di; ne kadar p&rası vanıa Sinan h&
sa~mı yaptı; leventlere paylaştırdı. 
Kalyonmı. yelken, ip, demir, top ve 
.işe yarayan her şeyini söktürdü; 
sonra esirlere parçalattı. Briganti
ni yağlattı; çarçabuk ufak tefek ta.
zni!lerini yaptxrdI; forsalar koydu; 
Uzun Durmuşu reis yaptı ve emri
ne gerek kendisiınden, gerek diğer 
leventlerden otuz kadarmı verili 
Hepsini birer birer muayene etti; 
h.a.sta veya zayr! olmalarına rağ
men ge1mek isteyenleri tatlılıkla. 
alıkoydu; onların her türltı. ihtiyaç
la.rmı en küçük nokt.ala.rm.a kadar 
temin etti. Beraber gelecek ola.nla
rm elbise ve sllft.hla.rmm mükem
mel olma.sı için biç bir ~ esirge

mfyordu. 
Kısa.ca. hepsi.ne babaltk ediyordu; 

sesinde ve hareketlerinde tatlIJık 

ve sertlik görülmemiş blı' ahenkle 
birleşiyoc; azarladığı zamanlarda 
bile okşayormuş hissini veriyordu. 
Biınları hayranlıkla seyreden Mu
hidrun reis içten geleın bir ilhamla 
dedi ki: 

- Sana. ''Baba Oruç" dmneli ... 
Oi'uç reis glllU.msedi: 
- Bu kadar çok ve yiğit oğul

lara baba. olmak ne mutlu! .. Şim
diye kadar kimseye nasip olma
ını:ştrr ! 

Bu kısa konuşma kısa zamanda 
leventler arasında dolaşıyor; o za.. 
mana kadar Oruç reisin emrinde 
çalışmamış olanları da imrendir!~ 
yordu. 

Bir sa.hah, ufuk ağarırken, evve
la Uzun Durmuş limandan çıktı. 

Ya.İ-mı saat sonra da Oruç reis de
mir aldırdi'. Muhiddin reis ona ken
di leventlerinden . Yangöz Veliyi 
vermişti; bu iri yan, pala bıyıklı, 

elli yaşlarındaki adam, c:ümen ya
nında. duruyor, Oruç reise bu deniz
ler hn.kkmda sekiz on senedenberi 
edindiği bilgilerin en lüzumlu olan
larnn Siralıyor; bi'r zamanhr ge
misi yanıp da şu boz kıyılara dü
~erek Arapların ara sında geçir<ljği 

iki yılm hikayesini de kıı:a ' 'e keıı

kin hatlarla anlatmıyıı ça!rşryordu; 

araxx:ayı da o 7..aman öğrenroiştı. 

Ya.zan: Kadircan Kaflı 
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HALKULVAAD ... 

Şehzade Korkuda dost olanların 
bir bir idam edildikleri, zindana a
tıldtkları yahut mallarının zapte
dildiği Midillide duyuldu. İshak 
Bey: 

- Ölsem de kalsam da bura
dan gidemem! 

Dedi. Deposu, yağ değirmeni, e
vi, çocukları olan, hemtm bütün 
sermayesini adalı köylülere mah
sü1 zamanı ödenmek üzere vermiş 
olan bir tüccar başka türlü yapa
mazdı. Fakat Hrzır reis o zamana 
kadar denizde yaşıyan, hayatını 

denizde kazanan bir adamdı; onun 
için denizin her tarafı vatandı. Bu
nunla beraber Tuna boyundaki a
kmcıla.rm hikayelerini kaç defa 
ha.yra.nltkla dinlemiJ? ; oraya gitmek 
yelesi taşkın bir at sırtında, ya
lın kıhç, bir kasırga gibi zengin şe
hirlere, zengin ovalara !!aldırmak 

arzusunu da hissetmişti. La.kin bu
na henüz karar verememişti; san
ki biri'birinden güzel iki sevgili a
rasında kalmıı~tr. 

Oruç reis Antalya taraflarına 

gittiği strada harmanlar bitmişti. 
Hızır reis gemisini buğdayla dol
durdu; bir gece limandan aynldı; 
Ege denizine açıldı; dosdoğru Trab 
lusgarba gitti, işine oralarda devam 
edecekti. 
Buğdayı iyi fiyatla sattı. Pazarda 

.Airikanm içlerinden getirilmiş olan 
köle ve cariyeler buldu; bunlardan 
doksa.n ta.ne aldı ; şimale döndü ; 
Prevezeye geldi. Karlı bir ticaret 
o1makla beraber esirlerin acıklı 

halleri, .sefaletleri ona çok dokun
du; denizden vaz geçmek, Tuna bo
yuna sipahi olarak gitmek kararı
nı verdi. Evvela gemisini Meso
manyatis adında bir Ru.ma beş ay
da ve beş takaitte ödemek üzere 
sattı; sonra esirleri satmak üzere 
Başkolos panaynına götürdü ; iyi 

fiyatla. elden çıkardı. Prevezeye 
döndüğU zaman Mesomanya.tisin 
gemiyi daha pahalıya satt1ğmt ve 
parayı da aldığını öğrendi: lakin' 
HIZll' reise taksitini vermedi; ara~ 
larmda gittikçe sertleşen bir müna

kaşa oldu; sırasiyle o gün, bir haf
ta ve üç gün sonxaya bll'aktr; yine 

vermedi. Bu sefer Hızır relııin sa.b
n tükendi. Mesomonyotis: 

- Vermiyorum; git de dava et! 

(Devamı var) 

İzmir vilayetinde 
muhtaç çiftçilere 
tohumluk tevzii 

bmir, 4 (A.A.) - Manisa. vila
yeti dahilindeki muhtaç çiftçilere 
tohumluk buğday tevziine başlan
mıştır. Bugüne kadar Turgutluya 
300 ton, Çeşmeye 200 ton, Kulaya 
100 ton, Aıkhisara 150 ton, Görde
se 100 ve Alaşehir kazalarına 50 
ton tohumluk buğday tevzi edilmiş
tir. Diğer kazalarda.ki muhtaç çift
çilere de peyderpey tevziat yapıl
maktadrr. 

Yeni Sabah 
(Hitıer ne yapacak?) başlığı altın.. 

da yazdığı başmakalede Hllseyin Ca. 
hit Yalçın, geçen haziranda., zahiren 
zayrl görUndUğU. zamanlarda bile Al
manyanm ıulh teklifine cevap bile 
vermeğe tenezzül elmiyen !ngiltere. 
nin altı ay sonraki vaziyetinin kıyas 
kabul etmiyecek kadar mu.kemınel 

olduğunu, buna. mukabil karada, de. 
nizdo ve havada mihvercilenn gittik
çe tahakkuk ed• n bır mağlO.biyete.. 

doğru ilerledikler:lni misallerle tebarüz 
ettirdikten sonra diyor ki: 

''Hltler ne yapacak ? İstediğini yap.. 
sın. tsterso bütün tayyare kuvvetleri . 
nl Ualyaya yollasın; lıcıterse bütün 
Gestapo f.etkiUUlle ftalyayı doldur_ 
ı.un; iateree Fransa.dan geçmeğt" kalk.. 
sın; lı;t.erse Cebclüttarıka. hücum et 
sin; isterse Balkanlara inmeğe kalk~ 
ı,ım; ım yaparsa ;\aı>sın, l!>lcrı.e Lon 
dra~·ı hakli.aten bir harabl'se çe\ :ı ;in 

asıl lngilh•re~·l• hl~blr şey yııpamıya, 

roktır. Çtlnkli İngiliz milletini bUtlin 
ına.nevl ve maddi lcm"\·et1e-rllc dııl. 

ın.'l kar:,ı• ınrl:. bulıı".: \ trr ve bütün 
şimali Amrıil<nyı dıı 111Kllter11~·f! mü.. 
7.aheret eder bir vaziyette görecektir. 

H A B E R. - Akşam PO!tast 

ingiltereden 
ahnacak malzeme 
Hariciye vekaletinde bir 

komisyon çalışmağa 
başladı 

Ankara.dan bildirildiğine göre 
Ha riciye VckAlctindc umumr katip 
Numan Menemencioğlu'nun reisli
ği altmda muhtelif vek!let mtimeıs
sille:riuin i:ıtirakjylc bir komisyon 

1 teşkil eclihniştir. Bu komisyon, tn
gilterede geniş mikyasta getirtile
cek malzemenin tesbiti işl ile meş
gul olmaktadır. 

Her nevi malzemenin buluna.cağ• 
sipariş listesi tesbit edildikten son
ra Hariciye Vekaletinde, Bilyük 
Britanya mümessilleri de bulundu
ğu halde son bir içtima yapılarak 
teslim ve tesellüm işleri görtişUle
cektir. 

Beyoğlunda 
iki ev çöktü 

Beyoğlunda Aynalıçeşıne Alhatun 
sokağında 7 numarall ev ile bitişiğin.. 
deki 9 numaralı ev, dUn gece birden 
bire çökmüştür. Her iki ev de ahşap 
ve bo§ olduğu için nüfusça zayiat 
kaydedilmemiştir . 

Banıkalardaki İngiliz 
liraları hakkında bir 

karar 
Kambiyo mtidtirlüğüne gelen bir 

emre göre hiç bir banka veya ban
ka muhabiri, badema, elinde İngi
liz lirası bulundurmıyacaktrr. Bu 
gibi :müesseseler, ellerindeki İngiliz 
liralarm.ı derhal TUrkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasına yatıracak 
ve dış piyasaya döviz satarak 
sterling temin etmiyecektir. Her 
banka, el.indeki İngiliz lirast vazi
yetini günü gününe kapatmzya mec 
bur tutulacaktır. 

Bu kararın, İngiliz hükfunetince 
ittihaz edilmiş bir karar olduğu ha
ber verilmektedir, 

Lokantacılar fiyatlara 
zam istiyorlar 

Bazı llçllncU sml!f lokanta sahipleri 
belediyeye mllracaat ederek bugUnkU 
tarife ile idare ettiremediklerini bil.. 
direrek zam iBtemişlerdir. Belediye ik· 
tll!lat mlldUrlUatJ, keyflyetl tetkik etı. 

mektedtr. 

---o-

Adananın kurtuluş 
bayramı 

Adana, 4 (A.A.) - Ada.na kur
tuluşunun 19 uncu ytldönümtl ya
rın bUyillc merasUııle kutlanacak
tır. Bütün §ehir daha §im.diden baş
~başa donanmış haldedir. 

Univerıite neşriyatı 
için kurulan büro 

Üniversite neşrly1.tmı idare etımek 
i.lzere kurulan mütedavil sermayeli. 
n~riya.t bürosuna. a.lt (mütedavil se?"

ma.ye talimatnamesi) maarif vekA.le.. 
tince ta.c:ıdik edilerek rektörlUğe gön· 
derilmiştir. Bundan sonra üniversite 
namına. bastırılacak kitaplar bu bUro 
tarafından bastırıltp tevzi edilecektir. 

BUhassa Amerikanın d& bu taım ve 
l~att yardımından sonra HJtler için 
yalıuır; bir ihtimal kalmı"tır: Mağlflp 
olmak. Bumm . ('kil ve tarzı, tarihi 
bilinemez. Fattat bu ~huller nl'tlc~ 
~ J değ-~tittmez . ., 

Vakıt 
Asım Us, An.karadan telefonla ver. 

diği başmakaleıılnde birkaç gUn evvel 
yazdığı bir başmakalede "mihver 
yoktur; Almanya yalnızdır.,, dediğini 

hatırlatmakta ve buna en gllzel delil 
olarak da İtalyanın Arna.vutiukta, 
Akdenizde, ve Afrika.da kend1Btni bir 
?aha toplayamaz şekilde mağlQp oı . 

makta bulundu~u göstermektedir. 
Asım Us, başmskaleslne şöyle de-

\•am etmektedir : 
''Alman havo. kuvvetlerinin İtalya.. 

ya yardım etmekle bttabfır ttaıyanm 
flVVf'h'e Londra. t8arruzl&nıuı. l~tlrak 
etmek lçln gönderdli't tayyareleri ge. 

Gıda maddeleri 
fiyatlarının 

kontrolü 
Ticaret vekaleti bir 

talimatname hazırladı 
Ticaret Vekaleti, fiyat kont. 

rolü hakmda bir talimatname 
hazırlamıştır. Buna göre, fiyat_ 
larm fiilen kontrol~ ve fiyat mu 
rakabc 1 ~m i"' .:ınları çalış; 1ala
rmm ha.zırlanması ve büro iş
leri fiyat muraka.be bürola..r1 
tarafmda.ı yapılm:> · .~ · r. Bu 
.,.._ bürolar mmtaka ticaret mü. 
diirlükle bulum.. ·]arı 
yerlerdi" donrudan doğru) J. ma. 
hallin en büyük mülkiye memu. 
rumı ı· " ' · ·indeki 
kontrolör ve memurlardan te
şekkül edecektir. Bunlar da, Ti. 
caret Vekaletince ta} in edile_ 
cektir. 

Büroya gelecek şifahr şikayet 
ve ihbarlar için derhal zabıt 
tutulacaktır. Bürolar halkın bel. 
li başlı ihtiyaçlarım teşkil eden 
maddelerin tontan ve peraken. 
de satış fiyatlarını her on beş 
günde bir teSbit ederek Veka
l<>te bildıireceklerclir. Bı..ı . .)nt. 
rollerde ~ıda mô ~'dc'eri başta 
gelecektir. Bu husustaki tali. 
matname bugünlerde neşredile. 
cektir. 

POLiSTE: 

Alacak yüzünden 
kavga 

Galatada bir elektrik malze. 
mesi imalathanesinde çalışan 
Cemal Sevgi ile Mustafa Küçük, 
alacak yilzUndeın kavga etmiş. 
!erdir. Neticede Cemal Musta
fayı, ma.ka~· ba.şından >-arala. 
mıştır. 

EKMEK BIÇAGI ·!LE ... 
Sirkecide Hüdavendigar cad. 

desinde 13 numaralı köfteci dük 
kanında çırak Yusuf Ayan ile 
Mustafa ıbir iş yü,zjlı'ıd~ kavga 
etmişlerdir. Kavga kız,jmca 
:t' s tafa, ekmek bıçağı ile Yu. 
sufu kalçasından yaralamıştır. 

MEYHANEDE BAŞLAYA!'\ 
KAVGA 

Gedik. ıs.,,.. ..ı. Pazar ~-~-y..:;in. 
deki meyhanede içme•kte olan 
F - avan, Mıı7ır, Vahe, :viustafa 
ve Serya adındaki şahıslar, gece 
yarısına doğru kafayı iyice çek. 
tikten sonra ağız kavgasına 
başlamışlarsa da meyhane sahi
binin müdahalesi üzerine hepsi 
yerlerine oturmuşlardır. 

Biraz sonra, sarhoşlar birer 
ikişer dükl • .:. .. dan sokağa çıka. 
raJc bu sefer de burada kavgaya 
ba.şla.ınışlardır. Oldukça kala. 
balık olan cadde, derhıı! '.arış. 
mış, kavgacılar da sill.. L .. !rat 
vuruşmağa başlamışlardır. Ne. 
ticede hepsi ya.ralr olduğu talde 
hastahaneye kaldırı1m~\ilardır. 

ÇALINAN RADYO 
Yılbaşı "'Ccesinde eğle~~.ıek 

istiyen Adil Çimen isminde bir 
seyyarsa.tıcı, Tahtakalede Yu. 
sufun kahvesinrle1d ı aC' .., ma
kinesini çalarak acele satmış, 
aldığı elli lira ile de sabalha ka. 
dar eğlenmiştir. 

Hırsız, sonradan yakalanmış 
ve dün Su1tanahmet birinci sulh 
ceza mahkemesince tevkif edil. 
miştir. 

r1 allll881, verdiğimiz hükmUn lsab& 
ttnl teyid eden yeni bir lıA.dJsedlı'. 

İtalya, harp mlb.verlnin blr pa.1'91).. 
111 olma.k kuvvet ve ka.biUyettnı kay. 
bettlği Jçln Alınanyaya yardım et. 
ınek değil, ondan y&rdun istemek ve 
ıılmak mecburJyetlne düşmtl§tllr. 

Almanya, :tta.lyaya. tayyare gönde.. 
rerek yardım ediyor. ÇUnkü yardım 

etmediği tukdlrde Muııollninhı sukö.. 
tu ihtimalini dU1ünerck ona mani ol 
nuık istiyor. Hakikati halde Musoli. 
ninln sukutu ltalyada mare,a.I Badoğ 
liyo blikOmctlnln iş başına gelmesi ve 
tnglltere ile mUnferld sulh akdetmeNi 
demektir.,, 
Bundan sonra mUharnr, Almanyanın 

günün biı1nde orduları ile İtalyan 
topraklarını müdafaa mecburiyetine 
düşmemek için, İtaıyaya. tayyare kuv
vetleri göndererek MU8011Diy1 mev• 
kiinde tutmağa çalıştığını, Bulgar b8f 
vekili Flloıt ile hariciye n&Ztn Popo. 

Fazla fiyatla et 
satan kasaplar 

Konulan fiyata riayet 
etmiyenlerin bulunduğu 

anlaşıldı 

Perakende et fiyatla.:rı tayin e... 
dildiği halde bazı kasapların buna 
riayet etmedikleri vaki !}ikiiyetler
den anlaşılmaktadır. Mesela, beyaz 
karaman kilosu 52 kuruştan fazla.
ya satılmaması lazmıgelirken bir
c:ok kasaplarda 60, kIVIrctk ise 70, 
75 kuru!la satılmaktadır. 
Diğer taraftan toptancı kasaplar 

ile perakendeci kasaplar arasında, 
canlı hayvan fiyatmm bil' misli ila
vesiyle vaptlacak satışlarm kar tev 
zii hususundaki ihtilaf da belediye 
ikhıat müaürlüğünce tetkik edil
mf;ktedir. 

Bu mesclelerin, yarınki fiyat mü~ 
rakabe komisyonunda mevzuuba
his ed[Jmesi muhtemeldir. 

-----=o=- ""--

Beş yıllık su 
projesi hazırlandı 
50 milyon ııraya seylap 

felaketlerinin önüne 
geçebilecek 

An.karadan bildirildiğine göre, 
Nalla Vek8.leti, yurdun muhtelif 
köşPlerinde her sene tekerrür eden 
feyezan ve seylA.p gibi Afetlerin ö
nüne geçmek üzere geniş bir su 
projesi hazJrla.mrştır. Bu proj< • 
50 milyon lira sarfiyle beş senede 
tahakkuk ettirilecektir. 

tktısat vekili Bahkesirde 
Balılrcsir, 4 (A.A.) - lktısat 

Vekili HüsnU Çakır dün şehrimize 
gelmiştir. 

Gazete sahip ve başmu
harrirlerine valimizin 

ziyafeti 
letanbul vını ve belediye rei.ti Dr. 

Lütfi Kırdar, dün gece Taksim beledi• 
ye gazinosunda lstanbul gazeteleri.. 
ırahiplerlle bıı§muha.rrlrlerine , Cum. 
hurlyet ha.Ik partisi erkA.ru ve şehir 
meclisi azasından bazılal'mın da. hazır 
bulunduğu bir akşam yemeği vermiş.. 
tir. 

Dış ticaret dairesinin 
yeni teşkil~tı 

Dl§ ticaret dairesi reiııliği merkez 
teşkilfıtında yeni bazı deği§iltUkler 

yapılmaktadır. Yeni teşkilA.t işlerin 

daha çabuk görülmesini gözönUnde 
tutmaktadır. 

Romanyadan amonyak 
temin edildi 

Belediye, buz fabrikası için lüzumu 
olan Amonyağı, Romanyada.n temi?ı 

etmi§til'. 15 bin kilo Amonyağın celbi 
için lA.zımgelen tüpler, buradan gön.. 
derilecektir. 

Milli sanayi birliği 
kongresi 

Milli sa.nayl birliğinin BeTlelik 
kongresi ayın 23 Uncü perşembe 
günü Tica11et Oda&r salonlarm.da 
toplanacaktır. 

fun Viyanayı ziyıı.J.'9tleri füı İtalya.ya 
yapılan Alman yardımı ne nıUnase. 

bettar bulunduğunu kaydederek maı
kal~ini §Öyle bitirmektedir. 

Bundan sonra, Almanya için 
Balkanlarda bir taarruz yap .. 
maktan ziyade kendi aleyhine 
buradan bir taarruz cephesi a
çılmasını önlemek teşebbüsü 
beklenir. Onun için Bulgar baş. 
vekili ve hariciye nazırı ile Al. 
man devlet adamları arasında 
konuşulacak meselenin Bulga.. 
ristan toprakları arasından ya..,ı. 
lacak bir Alman taarruz pl!nı 
yerine buradan gelmesi muhte
mel bir fngiliz taarruzunu önle. 
nıek olması ihtimali daha kuv. 
vetlidir. Nitekim, Romanyada 
Demir Muhafızlarla Komünist. 
ter arasındaki mUsademeler ile 
bu memlekette yeniden Alman 
tahşidatı yapıldığı hakkındaki 
haberler de petrol mıntakasınırı 
mu haf ansı bakımından tedafUf 
bir tedbir hareketi &ibi tefsir ~· 
lunabtllr.,. - · - -

Alman tayyareleri 
Bristola hucum 

ettiler 
Ticaret mahallesine 

yüzlerce yangın 
bombası atıldı 

Londra, 4 ( A..A..) - Hava. 
ve emniyet nezaretlerinin teb
liği: 

S.:>n tebliğden.beri gelen ra. 
porlar dün gece İn"'1.ltere üze. 
rine yapılan hava hilcumları 
esnasında Londra bölgesinde bir 
noktaya düşen bombalar az· 
miktarda ölü ve yaralı vukuuna 
sebep olmuştur. 
Dü~anm bugünkü hava fa. 

aliyeti münferid tayyarelerle 
doğu ve doğu cenup sahili ya. 
kınlarına. bir iki taarruza. mün
hasır kalmıştır. Bu taarruzlar. 
dan biri esnasında Kent kont. 
'· !Yunun sah ·ı sehirlerin<len biri 
üz,..rine bombalar dü!;"mÜ!' bir 
miktar hasara ve insanca birkaç 
zaviata sebep olmu~tur. 

Dlin gece hava dafi batarya. 
tarı bir düsman bombardnnan 
tavyaresi dlişürrn.üşlerdir. Bu. 
ı:rün iki diişman tavvaresi cenup 
sahili aç:ııklnrmda denize düsli
rülmüştür. Avcı tayyarelerimiz. 
den biri kavıptır. 

BRİSTOL'ÜN 
BOI\lP A.RDIMAJ.'l'I 

Londrcı, lı ( A.A.) - Düşman 
tayvareleri bu gece batr İngilte. 
resindeki Bristol şehrine taar. 
ruz ederken İngiliz bombardı. 
man tavyareleri de üstiiste ü
cüncü ~ere olmak üzere Alınan. 
yadaki Brcme'yi bombardıman 
edivorlnrdı. 

Bristol'e karşı yapılan hücum 
şimdi artrk mutat olan usulle 
ba"lnmıstır. Aydınlatıcı fic:ıenk. 
!er atrldıktnn sonra yüzlerce 
vangın bombası ticarethaneler. 
le nıa~azalarm iizerine brrakrl. 
mış ve fakat daima uyanrk olan 
alakadar servislerle halkın g-c.s
terdiği faaliyet sayesinde biitün 
yangınlar söndürülmüştür. Ylik 
sek İnfilak kudretli boırn·1::ı..1ar 
bir hasta.haneyi h~ara u~at. 
mıştır. Bir belediye kliniıYinc, 
bir manastıra, bir otele, bir si. 
nemara, 3 mektebe ve bir tica. 
rethaneye bomba isabet etmiş
tir. Düşen infilak bombasının 
adedi mutadd n az görünüyor_ 
du. Hücumu müteakip dü~an 
şiddetli cir baraj ate~i ile kar_ 
şılaşmış ve projektörler faali. 
yete geçmiştir. 

Tanca meseıes•nde 
lnglltere lıpaaya 

ııeaulaştı 

Nevyork, 4 ( A.A..) -Tas: 
Neıvyork Times ga7.et:eeine 

göre İngiltere ile ispanya hükU· 
metleri Tancadaki İngiliz men.. 
f aaıtlerinin korunması mese. 
lesinde anlaşmışlardır. Anla§. 
manın birkaç gün içinde imzası 
beklenmektedir. Tancanm ha.rp
t.en sonraki stati.isü hakkındaki 
müzakerelere de:vam. edilmekte. 
dir. 

Gazete, Anıerikadan İspanya. 
ya hulbulbat gönderilmesi ha.'k. 
kında.ki müzakerelerin de devam 
ettiğini yazıyor. 

Stalin mesaj 
neşretmemiş 

Moskova, 4 (A.A.) -Tu ajan• 
bildiriyor: 
Yabancı memleketler bamnı. b?r 

Kanunusanide Pra.vda gazete&inin 
veyahut herhangi diğer bir Sovyet 
gauteeinln Stalln'in entern.Myona.l 
vazlıyetin tahlilini ihtiva eden bir 
ma.ks.leaini ve yaJıut bir yeni yıl 
mesajmı neşreylediği hakkında bir 
haıber ya.yınr§tır. 

Ta.ss ajaruu, uydurma. e>lan bu ha
beri ıte'.kzı'be ea.IAhlyettard.Ir. 

italyaya bir çok 
yaralı gıldl 

Roma, 4 ( A.A..) - Stefani: 
~ son ~erde gelen 

birçok yaralıları ziyaret iç.in 
kızılhaçm 3 numaralı hasta.ha. 
nesine tekrar gitmiştir. 

lıvıçte 
bir memnuiyet 
~ StokJı,ohn, 4 (A.A.) - tsv~ 

htilrllmeti, 7 k.8.nunusaniden iti_ 
haren şarap ve allrollU likörler 
ithalin.t meoeaniatıir. 



J 

AKŞAM POSTASI 
""seAi6i 11e Neşriqat Miitfiiri 
..-J9'••en Rasım us 
(IOAR6f.EVİ.· lsfanbd A!ltara caddosi 
.. ~!W-rıt. r..-rdrısi,lsıatkll!AilCI 

• ıılc,. telelonv: 2387:1 
• - : 14370 

ıı..;.. • • 7'>335 ..................... 
m.ıllU:KıNE ŞARTt..ARI : 

IAmerika ile Japon- Türk-Yunan 
!ya arasında hadise dostluğunun 
! ~~"""JDE FCNA :\fUAMt:f,F, • b • ,.. flrl'll trnt< I 

tUM> ıcr %1.QO ı.r. I 
~.~ • ,..,no • 
f.no • e.oo • J 

1 GÜR&.ıı.; A~U:RtKAN BA lffit\"E- g e n l l r 
Lİ[,ERt DOLA nstu; \'RRtLF.l\' 

.ıııliııiilliiiİl .. ıii1'°iiııi0 .-• .,.,.. ~00aM7a-. Amerika protosto. tezahürü 
Basıldığı yer \ AKl't' matbaa.sı 

Dili Ajansların 
IBIDl!tllllllli1~'i ill 

Almanyaam 
Yaptıftı 
Blylk aa 

su reddedildi 
J>cipina, ~ (A.A.) - Röyter: 
.Tapon makamları, geçen pa. 

zartesi günü Amerikan bahriw 
lilerinin tevkifi ve kcmdiler.in~ 
fena muamele edilmesi • Ü7.erine 
verilen Amerika protestomınu 
redde~terdin. 

Japon ~skeri ma:kamlarr tara. 
fından mahı:ılli matbuat vasıta-

Alman tayyareleri iki gün üst siyle neş~~dilen hi.r be~ımnn_ 
\iste serbest İrlanda ara·· · ... '"" mede mu7.nkl•rclerın dun geç 
ı-· d 1n . zısı lıhw ı vakit akim kaldığı bilı:lirilmekte 
ın e uçarak gılterc ile bera- ve ı:-u suretle nihav<'l bulmakta. 

her Almanyaya karşı harbe gir· dır: · 
memiş ve Berlinde bir sefaret Japonya hadisenin Ameı ikan 
heyeti idame etmekte bulunmu.· makamları tarafından ittihaz e . 
olan bu memleket bombala:. dilen hattı hareketten müstakil 

e olar::ı k halli hakkında '<i nokta i 
ntWar; ôlenler ve yaralananlar nazarında ısrar c<lccelrt.ir. 
·ar. İrlanda hükumeti tahkık..... Beyannamede hadise Japon 
yapmış, atılan bombaların pcır<:a- nokbı.inazarından na'clP~iLme1'_ 
ları mesulün Alman tayyareleri te. ne tt'vkiften. ne Je Amerik:ı 
oldug~unu meydana k bahri\·elilcl'ine fena muamele 

1 
çı a.rnııı;tır. ediJdir'Yind~n bahsedilmemekte. 

rlanda hükumeti BerlinJeki eli r. 
rnaslahatgüzan vasıtasile Al Burndald Amerika mahfillc
tnanyayı protesto ctmış. z.ııaı riylc di~cr ya:bancı mahfillerin 
\"e ziyanın tazminiııi isteınişfü. fikrine cröre. rüFn h;idio:;:! Ja. 

Serbest 1rlnnda ve "Eire'' is- pon jandnrmnı;ıı tarafından ih. 
timrımla tertip edilmiştir. 

mile anılan <'Cnubi lrlanda bu Anıerikaya w~i t:n·irı edilen 
harpte çok sıkı bitaraflık ınu· Japon sefiri a°İ11iral Nonıura. 
hafaza etmiş, Almanyaya kal'~' nm nlcla,..<.'l.! \'aki zi •aır:i hiidL 
olduğu gibi lngiltcreye kaışı da se ile alfıkndardır. hi nırılt;n,3t 
\•aziyetini açıkça bildirmi:j, her- alan bir kaynnktRn bi 1diri1diğrnc 
hangi bir istila kuvvetine silahla göre. amiralın Çin'deki askeri 

makamları ziva.rı-tinin tek hP_ 
tnukabele edeceğini i.lan etmişt•. defi. yeni Yazifcsint' hı:ıc:Iamak 
Menfaatleri İngiltere ile müştc· için Vn.c:ingtona g-itmeden önce 
tek olduğu ve galip Almanyanın Amerika ile yeni bir l.adise cık-
ha.kım bulunacağı Avrupada masma mfüıaade edilmesini te. 

trıüstakit lrlanda mevcut ola.mı- minden ibarettir. 

yacağını bıldiği halde bu ktım

ı ında ısrar etmekte idi. iı lvn· 
1.1anın bitaı af kalması lngiltC' · • 
nin aleyhin(' ve binaenaleyh Al 
nıanyanın lehine olan bir k1..:vfi 
yct~r. İl'iaııda İngiltere ıle b ~rn
ber Alman~ aya karşı harb.:: gir· 
miş bulunsa lngiltercnin clyc,'ın 
karşılaşmakta bulunduğu mt!~
küllerin bir kısmı ortadan kalk
nuş ve Alınan istilüsı tcş~bhü

sünde lngiltercnm en zayıf ta· 
rafı takviyl.. edilmiş oldul\t:.u;. 
ba.şka lugiltcrc, vapur kafilekri
ne hücum eden Alman tnyyarr 
,.e denizaltılarına karRı kull::ı.ııı· 

labilcceği mülccınmel iısıcr cldo 
eder. 

Bu vaziyette Almanların lr· 
landayı bil~ bile bombardıman 
etmeleri bu memleketi bilat ıflı· 
gından uzukla~tırmak ve Alnıan
yaya muhalif cepheye ı!tihah 
etmek yoluı~a sevkcdebilcceğı ci 
hetle Almanya hesabına çok bü
~ ilk bir goftır. Almanların bu 
gaflarını affettirmek için bula
b~lecekleri mazeret de yok g-ibi
dır; "yanlışlıkla oldu" divemez· 
ler, çünku lngiltcrc ada.laı mır. 
gPccleri zıfiri karanlık olmasına 

mukııbil cenubi İrlanda.ela ışıklar 
yakılm::ıktadır. 

Yapılan gafın Almanyayı ne 
kadar zarara sokacağını şimJi
den kcstirmeğe imkan voktur 
Atılan bombaların lrl~ındada 
anane\ i lngiliz aleyhtarlığın. u. 
nutturamk bu memleketi Al
nıanyaya karşı harbe sokacağını 
ıleri sürmek pek mübalağalı bır 
tahmin olur. Ancak lrlanda ile 
Ingilterenin arasını bulrnağ·. 

crayret serf ettiği anlaşılan Bir· 
lcşik Amerikanın delaletile İr
la ndanın bu bombardımaular 

yüzünden İngiltere ile işbirliğine 
-bazı imtiyazlar mukabilinde
raz~ olması muhtemel görük· 

Almanyada mflna
kale şirazesini 

kaybetti 
Berlinden lsvicre 
hududuna kad~r 30 

defa tren değiştiriliyor 

l..ımılrn, 4 (A.A.) - iyi haber n
lan muhtelif rnenbalardan Londra
ya gelen haberlere göre Almany:ı.
dn miinakale ı;eraiti çok giiı;lcşmi~
tir. Be>rlindPn fkıle'n giden bir yol
cu 30 d<'fa tren değiştinnr>k mee
buriyetindedir. 

Y<ılcu trPnlcriııiıı ad<'di normal 
zamandııki trenlerin yUıdc 30 u 
ııisbctinclc azdır. Otobüs serviııleri 
de biiyük bir nieb"l dahilinde tah
dit P.<lilmlslir. Eir yertl<'n diğ"er bir 
:,"f!rE' gitm"k cok miiı::küldiir. Husu
si otom!>biller bon1insi2lil< yüzün
den kullanılmaz haldedir. Bu ha
berler. lng"iliz hava hticumlannın 
Almanyadaki miinakal<' şartları ü
zerinde Ul"aV\'UI' r.-dtldiğindcn faz
la tesir yaptığını zannettir"c<'k ma
hiyettedir. 

Onun yanında, onun kıpırdamı
yan tunç heykcliıuıı göğ'sündc bu 
muhakemclcrimde beni bırakmı~tı. 
Yalnız ve yalnız rlleıinin ve nefr
sinin beni ısıtması idn hir daha 
dıiııya ıırğım çıkmamaya razıydım. 

Xiçin kımıldamıyordu? .. Nir,in ha
rekctleıini iradesiz bırakamryor

dum '? •• Ne kuvvetli bir insandı bu! 
Uzun sert parmaklarından tutnnı.K 
kollannı 'liÜcuduma sardım ,.e uefeı:: 
bile almadan onun en ıncc hareke-
tini sPzmiye ça!L'jtnn. 

lhtizazlnn tükcnmış çelik bir 

diyapazonun son titreyişine ben2.i
yen belli bcliı-si?. cinsi bir li.rpPrlı;, 
onun sert, c.sm<.'rleşıniş adalelerin-
den ta ruhuma sUzUldli. Derinden 
derine inledim: 

- Seni Sf'viyorum ... ilk sözleri
me inanma: .. SC'ııi baRkasına; öl
müş bir sevgil;me bE.'nzcttiğim için 
dt'ğil.. Seni yalnız sen olduğun için 

bilir. S<:'viyorum ... Ve hC'p sPni sevecc
Malllm olduğu üzere Birle~ik v, gım ... 

Amerikada birleşerek ora va- O elleriyle bir hastayı okşar gi-
taııdaşı olmuş milyonlarca tr· bi: 
landalı vardır ve bunların Birle- - Sus! dıyc tE:'krar mırıldandı, 
.:ik Amerika siyaseti üzerindeki silkünct bul.. 
tesirleri hayli mühimdir. lrlnn· 
daya tam istiklal vermiyen Ver-

Başrrnı kaldırarak: 

SiJ~ l<.'? diy<' ~ alvaı ~mık yü-

SEK RET ER zime baktım, söyle sen de beni ı.:.c-

(De\·amı 4 Uncüdc) viyor musun y 

Atin:ı, 4 (A.A.) - ''Gecikmi.~tir" 
Atina ajan!'lt bildiriyor: 

Atim\. Selii.nik, Patra.q ve Yuna
niı>tanın sair şehirleritıde çık.an ,;a
zetelerln Görieede çıkan Pelasgoo 
gazete8i, Türk gazetecilerinden 
Yunus Nadi, Hüseyin Calıit Yalçın 
ve Necmettin Sadak ta.rafından A
tilla ajan!'lma gönderilf'n makaleleri 
tebarü7. ettiriyorlar. 

Memleketimizin !'tamimi dostları 

olan bu kıymetli moslt-kdaşlarımı
zrıı makaleleri Yunan efkarı umu
miy<"•ini derin bir surette müte
lırısei.s ve müteheyyic; etmiştir. Bu 
kardeıı~e hitaba ce,·ap olnrak Atina. 
ajans• kendilerine tC'min eder ki 
temennileri arzuları ,·eçhile Yunan 
kara, deniz ve hn,·a kuvvetlerine 
ula:-tmlacıı.ktrr. Yunan kara, de
niz Ye M\'a kuv\•etleri müttefik ve 
kardeş Tiirk matbua.tmm içtA>n ge
len dostça harekf'tini layikiyle ta.k
diı· etlc>cek ve müteh:ıssi."' ve müte
hc>y~iç oiaca.klardır. 

Etnos gazetesi, Atina ajansının 
direktörü Vekiarclli'nin bir maka
lesini nCfjretmektedir. Yekiarelli 
bu makalesindc> Hl10 ~·ılı başında 
Sa:-aco'i,lu'nıın Atina njan'!ı vasıta
s!yle Yunan millctinl', 1-frtnksa.~ın 

da Anrıdolu ajnnıu vıısıtnsiyle Türk 
mil!Pt.ine yolladıklar1 mesajları ha
tnhtmaktadır. 

~arncoğlıı mesajında <lerııl'fil ki: 
·'Y f'ni !>Pneyf'. gircrkrn Türk \'C 

Yunan çocuklarının s~i Akdeniz 
sahillerinin her zaman c;ıkaracağ"ı 
iüıenkli ses gibi ~·ükselmektedir. f
ki m!ll"t g-PI r.ek asrrlnra itimatla 
bakmaktadır." 

M<'taksas cll'mişti ki: 
''ı:::'P.\inc:tf\ olduğu kadar I!'tıra:;ı 

;ünlerinde de mtittehit bulunan 
millPtleıimiz tarihin kendilerine 
tahmil elliği !lulh \'f\ me<lcniyı>t e
serini ı;onuna kadar götürmek üze
rP Şarki AkdeniıdP PlPle vermiye 
de,·am l'decf'klerdir." 

Vekiarelli diyor ki: 
'·Bu iki kahinnne mesaj tatbik ve 

tahakkıık !;ahalarmı 1940 dan evYet 
bulmmılardrr." 

Sekiz saatlik 
mesai 

Amerikada bir kısım 
işler için kaldırıldı 

\'a~iu~ton, -1 (A.A. ) - Ruzvelt, 
Atlantiktc ve Karn.ib denizindi'! ln
gilt<'rı>nin kiralanan mahallerde as
keri ve bahri üsler iıışarı.lindr A
merikan hükumeti tarafından çalış
tırılan i!'çiler ve makinistler hak
kında sekiz Rnatlik m<'sai glinünii 
kaldırrnıstır. Bu karar, bu tedbirin 
re,·kaliide !'Prait dolayısiylc lüzum
lu bulunduğunu gösteren bir karar
namP ile ilan olunmuştur. 

O, yine o katı, o duygusuz gülü

c:üyle: 
- - Ben o kadar ça.buk sevemem .. 

Daha seni göreli ne kadar oldu? .. 

diye başını çevirdi. 
Yine cırpınmaya başladım: 
- BPni tnm dört aydır tanıyor-

~un, yeliBmez mı? 
- Dört ay mı? Hayır yalnız ikı 

hı\fta! .. 
Şimdi yine iki muhasım gibi kar-

şı kar~ıya idik: 
- F<ıkA.t nicin hatırlamıyorsun? 

Dört aydır her giin. giinde bir 
c;ok defalar biribirimi;ı:P bakmıyor 

muyduk?.. Biribirimizi aramıyor 

muyduk'? Ben gözlerin. harekctlP
ıin mano.qınr nnlamıyacak bir bu

dala mıyım? 
O yin<' glililyorclu: 
- ::;en ıı.-ı kadar romantik bir 

kadın görUnmok isti\'Orsun.. Döı t 
aydır hen heıı s• niıı için mi dola!j
tırn 7 .. Bu benim itıyadımdı, 
~e cesaretle bana bu hakaı etle-

3 

~················· · · ·······················] 

L1zdivaç Meseleleri 
••••••••v•••••••••••• •••=•+••••••+•4"'••••.,... 

ı talyan 

denizaltıları 
İspanyol vapurlarına 
ni~in hücum ediyorlar? 

iV (•) 

Hekime göre ideal 
izdivaç ve şartla.rl 

I..ondra., 4 (A.A.) - ltnlran de
nizaltı kumandanlarınm İspanyol 
vapurlarını batırmak için emirler 
almış olduklarına dair olan haber
i er hakkında şimdi Londra\la duba 
sarih malumat gelmiştir. ~·mı zar
fında batan İspanyol vapurları:nm 
adedi altıdrr. Bu vapurlarda cenup 
Amerikasmdan İspanyaya sevkcdi
len yiy•'<'nk maddeleri buhınuuyor
du. 

''izdivaç halkasının merasiminden evvel lıer aile 
namzedi gencin nefsine sorması lazımgelen ı·azi
f e suali şu olmalıdır: Acaba evlenmekle ana ve 
baba olabilir miyim?,, 

Yazan: Dr. RASlM ADASAi.. 

İtalyan deni2..alt1 filosuna verilen 
bu emrin manasını :- .ılamnk güçtür. 
Bahusus ki İıtpanyol vapurları han
gi suretle olursa olsun müttefikle
rin menfaatine herhangi bir ticaret 
yapıunazlar. İspanyanın lspanyol 
halkını doyurmak için bütün vapur
larına ihtiyııcı vardır. Yerilecek 
tr>k mana, lngillz vapurlnrına hU
cuma cesaret cdemiyen tta lvan de
nizaltı filosunun enerjisini muda
faa.sız İspanyol vapurları üzerinde 
gösterme::.idir. 

• 
i ZDİ\AÇ' l\lt'\LUUIUUZUR ilk 111\., 

tırlarmda ıı;rarla l!Ö) 1.-.Cllğlmlz 

~~ i ft'krnr t'dillm; "t•vlenmt', kruıuıti 

bir mf'Cburiyet değil, ahlW ve lçt.. 
ma.i bir \·a.zifeulr.,, 

lk>vl~tlıı bt'!,iır buluııaıılan evliJlğo 

teş,·lk etJD("ll, oYUll.'re bazı lrnla~lıklur 
gö-.tel'IDl"Si ,.e zanıan zaman (bekar. 
lak ,·ergisi) projd~rine kulak u•rnıe
sinden mak :uh .) urt nüfw;una bir hız 
\·ennek, \-atanın 11<1taıısi)·el kudreti.. 
ni arttırmaktır. O haJd( lLdh-nçtan 
ntıının bl.'IJl.'dlği ha.klkt ıuenfuat 'e 
yardım bol \ll gurbilz çocuklardır: 
mt ut ,.e wllli aile ancuk çocuklarlle 
hakiki çehresini alır ve tamamlanır; 
beka...ı ve ıtt>hrf'tl ancak çocuklara 
mii t.Eonlttir. Vatani kaygu r;uyl" dnr-

~ Bilkrcş, 4 ( A.A.) _ !\lilli aun, •·golst bir hi>J Utı dabl kt·ndl -.a-
detlerinin dt•vam.ı lçln e\llJer çocukla,. 

müdafaa nezareti protesto ma. ra muhtaçtırlar. Alle ocajtı ancak &o 

hiyetinde bir generalin ve :birçıok bl.'wyn ve daha btı)·lık zevk vı~ gaytı 
albaym Romen ordusundan is. ue .Pı.)llmak an:usunu WJ'('n çO<'uktar
tifa etmiş olduğu hakkındaki la lçtioıai bir \-asıf alır. Ç,locukı.u:t. bir 
haberleri kal'i surette yalanla. allf'., bir nt:~ ı ı!>tırab , 0 cıa.tmi 1ıW.rau 
maktadır. dır; Vtl bu ıstırabı lk) ÇO<'UğWIU blrdOO 

* Stokholm, 4 ( A .. 4.) - f;te. kaJbedeıı bir aile hls<ıed"[· Bugiın 
fani: terem barp sah:ılamıda, dağ \eya çöl 

tskandinavrada şiddetli so_ hudut bo~larındıı ~·(){'.ukları hlr \·atıın 
ğuklar hüküm SÜI'ffiektcdir. 1s. için kahram;uıca çarpL~!ln hlr allenln 
veç Norveç hududunda kain herhalde ~ıılııu: lılr fanla "e~a bir 
ede'de termometre süırın altın. çift çorap verebilen bir aileden çol< 
da 48 dereceye. Stokholmde sı- daha fazla ö\·unJ)}('ğe hakkıdır; ı;üu. 
fırın altında 22 dereceye düş. kü koca mlllı-tıerln ve vata.alarm ı:.,.. 
müştür. Otobiislcr güçlükle se. :r<'fl bu ÇO('ukıu allelerlıı omuzlan ti. 

fer etmektedirler. 1.1indedir. 
"' Alcc:-:irrrs, 4 ( A. A.) - Herhangi bir bouıbardıruaııda ol.. 

D.N.B: mt•k ihtimaline kar ı, bir 1ııgllh: tay• 

Cuma sabahr milliyeti me<;hul )·arı•clıoinin an:ı ına ~1'17.ıp da milyon. 
iki tayyare yeniden Ccbeliitta . ıarr.n basılan ı~hur mektup bu yük.. 
rık üzerinde uçmuştur. İngiliz .el• hı .. ıerin hlr lfad~ldlr. Jo'c\k.ıı.IAd'-"' 
hava dtıfi bntaryaları. deni?. ve don .. ıhhı bir mazeret hıırlr.lnde lhU. 
kara topları ate.'j ac-mıştır. Bom_ )llri olıımk ı;ocul•tan ımıhnım kıııan 

ba atmamı:; olan tayyarelerden bir ııile)C hain dcmeM'k bili', vntan 
bir tanesi şark istjkametinde, ve .}urt ınohabheU ~arı,ındA kıı .. urlu 
di~eri ıgarp istikametind • geri w l!ıl,ıı~d dcml.)PCCğlınlı.dlr. o hııld• 
çekilmiı:;tir. bir ulle knnııu .. u, rıılıcblr \"e 64'ın<"rcli 

• Kopmı/ıil!/, ~ ( A.A.) - Ste- lçtlm:ıt bir , -a7ifr olmnlıdır. ~r.sllden 
fani: t1f!!lilt'> bu ıı:Umnı nızlfrııln lntlknll 

"Social demokraten" gazete. bir ltiyad "eklini alnııııtır. l"..skl l"n. 
sinin Stokholm muhabirinin ibiL nanlılarm me~aı.. J..•ı;ıuları llAnıpo 

dirdiğine göre ~imdiye kadar dı>ııhark>") lııınn ~lı~eı ı.enıtıollle ct'-

harpten doğan sebepleri!' nıt•ktetllr. l\lt"Salo• faş!) ı<'ı koşıİ<·u\ar 
1,350.000 ton hacminde. bitıı.r:ıf w i\ ile ınua~)"" ktıd•·nwlf'rıle brıhı. 
devletlere ait. ~41 \'.'l pur lbat. ııur:ık, PltM<l mt .... uıı•yı ll!'ıhı ıufl!K•dı· 

mıstır. 206:3 gemici ölıniiştiir. goturııwhlP. nıW•dlcftllcr: 11111111 lik 
• Berlin, ~ ( A.A .) - D.N.B: gPtırt"n m117.nffer ı;ıt;\llırdı. Uı•rkrsln 
2 / :3 kilmınusani gecesi İngiliz dii-:ltıırPSi VP. gıı~·· 1 bu meı;ıı.l••)I .... ıı

harp gt'mileri Stavanger ynkı_ dmrncl<k'n illan ttl. Jştc hı•r insanın 
nında Xorve<' ı:ıahilini lbombar da 11.hl!tkı ,.P. lı;.tlmaı \:trlft-ıılnl, atııtıı. 
dımana tevessül etmişlerdir: rıııdan aldı~ı mırıı.. .. ı n~ııı ılıhat , .. ~ 
Bombardıman rok uzaktan ya- ır:lnde~fı ile ('ıwnklarınıı hı1lkal ı·ttır. 
pıldı~ı icin obüsler ı:ıahile uzak nwl•t~n ıı.:aret ımtısi bir nır.lro hilk.. 
yere düşmüş ve hiC'"bİr hn..~r ı mıinılt• olıııoılıdır. Çocııl, tıl bir allr bu 
nıkubulmamıstır. ~n·ıtl'Tı '" ahl!H;ı nı1ırrnın .. uııdııı;..,, 

ıj savuruyordu? Romantik lıir ka
dını:ım demeye bile tcnezziil etmi
yerek romantik taslağısın demek 
istiyordu. 

Yarabbi! Bu adnmı boğsam kann
mıyacaktım. Benimle nasıl eğleni
yor. Ne pervaı-ız yalanlar söylüyor
du... Onu btisblitün bırakıp kaça
cağımdan neden çı>kinnılyordu? Bu 
hırsla darn1a dağınık sııçlı hıuı mı 

bir araş yosma gibi sallıyarak: 
Yalan cıö\'lüyor.wn ' .. 1 lep ya

lan söyl!iyorsun sC'n ! cli;·r hn; kır
dıın. Sen her gtin bnııim için dola
şıyordun. Yalnız beni gormek jcin! 
Söyle .. İtiraf et! .. Öyle değil mi? 

Kibar ve na2Jk hUviyetim kalbim 
den ıııyrılıp gitmişti. Elini beline 
kovup flHğ:ndıı.n bir yumruk Yt'dik
lf'n sonra darma daf,rır.tk 6:wlı b:ı

ı;ını sallıyan bir apaş kadm gelmiş
ti orta.ya. 

Ben , bu y ni m vcııdi ctımd n 
i;renirken o da beni tuhaf bil' ba
kışla süzüyordu. Yoksa o da düz-

gün, kibar bir kadını ne lın.I<' getir
diğini sörerck kendi kudrE:'tinc mi 
ha) ra.n oluyordu? Ben mütemadi
yen: 

~\"le .. ~öyle sana )alvarınm, 

do~rusunu söyle! .. diye onu omuz
larından tutarak sallıyordum. Dört 
a)dır, sen de benim için dolaşıyor

dun değil mi Y O kaldırımlarda be
ni sürlikliyen senden g<'lcn büyük 
aşktı tic!:'il mi'? ..• Beni ozamnndan
bc>ri, ilk gordüğlin giindenberi sev
din ... Sö~ le! Sana yal\, an~ onım iŞ· 

te .. Doı'h-ı:sunu sö~le! .. - Caka 
yapan b\r apaş kadının hasin tavır
lan, katı se..;Je bıuılıyan sözlerim 
şimdi yavaş yavaş yumuımyordu 

Beni gorimce gözleıinin içi nasıl 

imşekleniyordu ! Bıı sevgiden baş
ka han~ kaynakta gelir?.. Benı 

sevi_\oıdun ve hal·1 s 'liiyorsun jşte .. 
Gözlerind<'n hepsini okuyorum .. -
Ne" esim diıf:üm!eneı ek, sesim tit
reyerek devam edıyordum Ce
vap ,·er bana? .. Sö~ le ha.nn, beni 

:U\ kwn tamamı~ le mt\bnımdur. Gf>r 
~i çtX·tıklıır çok defa bir C\1n idnresınt 
gü~le~tirir. Ha.71 babalar ve aıınl.ır bu 

çııeuklıır için zrvldninl "e eğlence-

lcrlnl tahdit ı•tnwı, "" ne.fi,, feragat.. 
l••rlnde bulunmak rnN·bıırlyetlnde ka., 

lırlar. l"akat hı•r bU~·uı. \87.İfe \e tdı• 

ııwtte blrnz katlanma "" fenlgnti ne. 
fi'I mev<"uttur. 

l\luvakkat hir z.amaıı için bu ahllıki 

na(l('burlyetleri reıoaret, 5abır 'c te
\.ekkülle ~ ükleıııı"-'k ileri 1 için bir 
haz \'e ıraad~ hanıasetidlr. Çocuklu., 
rın istikbali, istikbal yolunda ebm l'l" 

nln do en kun·rtli kamtılıındır: çal~ 
malarını kamçlladığl gibi hıı;, atlarım 

dıı uzatır. Parlste gaz,.te nıü\'enll 

dul bir kadınm çok acı ıaırnt ibret 

den.ı wrki hikaJ esini hatırlı,\ onun. 
Hu foldr kadm hPrgün, ya7.rn yııktC'l 

hl\\.8!11 kı.,m da ynğmıır "' 
don kamçılan altındıı garet.-ı 

• a t a r a k ,.o h•\ :rl ederek 
hayatını ka:t.ılllıJor "' erltek ('ocu •u.. 
ııu da "t'fkatlc bu,\ ütiı~·ordıL llu çocuk 
biraz da hastalıklı~ dı; fakat l'n n&ri 
kuvvrt ih\çlaruıı alın terlJ le t"'<lank 
etmt•kk-n ceklnn:ı.i~t>n müşfik aıın onu 
tablatin hu,onetUe ~nlebe <'tın ' J.; ı;ııro 

Ule YllJt&tıyordtı. ;:ı;e ~re ki günün tıl· 

rinde ba';'ln tabiat l:"l!.lebc ç:>ldı 'e tir 
kızıl hıı.nılesl t>Onunda natlı çocuö. 
ı;o7lı•rinl I..npndr. l\JüH·zzl annı:ım tak 

llirkfırlan artık onu da bir daha k:ı.I. 

dının tıı~larmr -...·k<'rt•k guzt:te ..:ı ... 
pn giirnwdiler; çüııkiı l!C\'glll '.\'il\~ 

rusunun öhl.nıiındl'ıı biri.aç sıınt 11nnra 
O d:ı kahrından olıııl.l;:-th. 

Fakat lıdi\lıç ımıkaı;rl inl'lrn r;oıı

ra, çocuk babası "' )& nna ı nlm:ık 

büs.nil ııi) ı•tı kfıfi bir ş:ırt drğlldlr. 

Erl<ek \.'C~a kadın bazı lmsanlar bunu 
eiddctle lı.11-dlklerl halde bir turlü mu. 
\Uffak olıunazlıır, ı;Unkü nosll "rÜC'Udl" 

getiren mf'knnizmnnın hlr ç3rkındıı 

herhanı;-1 bir nok .. :ınhk ıneHmttur. 

Maddi n~-a ruhi mahl~ctte olabilen 
bu ku,;urlıınn bir kısım erl,ı>ğln (hor_ 
mon), dfıdll"lmlz rkli lfnı:ı:mdıı \"e tf'. 
11&8ül uzu,·Jarmda, bir ı.ı"mı Jmdmın 

)'U.Murtahklıırı tarn!ındıın kamı dokO

lcn aynı ne\ ldf'n kndın lık lıom1omın. 

da, yahıııl da birden hrr lklslndP bu. 
lıınur. Bu ı,uı.;urlarm rniihim bir kı~~ 

mı da ('\•ddani ,.ıı nıhi 'ıt7ı'dıı ol:ılılllr; 
bundilıı ı;onr:ıki nmMhııbt•ınlz.ıl!' dı• ı.11. 

nun tnhlillnl yıı11rıın) ıı c:ılışııttıl:'t7. 

(•) Bu ~rl maknlcnln birinci 1 28, 
lkindı;I SO blrlndkfinun rnıo, tıçüncti. 
~İl 1 11,lnrlkl'ınun nll .. hnlarmırzdıı rık.. 

mı..trr. 

scvdığinı... Hem ben aldanır mı

yım? .. Beni sc\•diğıni hiSSetmcısem 

s:ma gelır mi)dim? Dört a'·dır kal
dırımlarda sürükknir mh dim hiç? 

Birden gözlerinclr> bir rşıh :-. ana· 
lak tckraı söndü-

- Sahi. benim ıçin mı dolaşı

yordun? .. 
Artık rivnlı roll<'r \-ap:ı.cak deıv

rcde değildim. Her ş yi olduğu -.ı. 

bi itirnf etmiye ba~l~dım: 
- Yalnız; yalnız S( nin JÇJn senı 

görmek için... Ben crl:ek arayan 
bir kadın değilim ki.. 
Gôzleıimdcn yaf.lar bo. anıu..-.k 

hıçkınrken onun mUstehxi f!eSİni 

duydum: 
- Ben hir l rkrk değıl miyim? 
İçli içli akan gfü: vaşlanm, onun 

bu kntı istfüzali somsu ile hemen 
kurudular. İç.imde dağım l:.ır acı, 

öldlirücU bir ağın duyarak kalktım. 
Hiz yin,, haberimız olmndan o ge
niş ve yüksek aynnnm karşISına 

!lelmiştik ... On beş gün önce, içinde 
:- az ı;ünccıi pırıldnrken onun koyu 
lfıcivert ipek bllızunun sırtuıda bil
lürlnş:ın ince heyuz ellerimi ve sol 
omuzundan taşan dalga dalga kurr .. 
ral saçlarımla her zaman daha g• 
Z"lleşmi~. r.Rkla, sevincle rş•ldn~ •ı 
cliı. gözlerimin parılUlannı gör· 
müştüm. (Dr,·amı 'ar) 

• 
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Alrlkada harp 
(Raf tarafı 1 nclde) 

hOcum ederek ltalya.n mitralyöz 
yuvalarını imha etmişlerdir. İngiliz
ler bUcwnlarmda ~ok miktanla 
tanklar tarafından himaye görü
yorlar. 

Taarruzdan evvel bir İngiliz des
troyeri Bardlya Umanma girerek 
bir İt'\lyan vapurunu vatırmış, bir 
diğer İtalyan vapurunu beraberin
de alıp götürmilştih". 

lıigiUz harp gemileri taarruzla 
bt>rn-ber sahile müvazi olarak dizil
mişler ve İtalyan mevzilerini 15 
pwıluk (38 santimetrelik) toplarla 
bombardrman etmişlerdir. 

!NGtLtz TEBT,tGt 
Kahire, 4 (A.A.) -İngiliz umu

mi ka.rargtı..lıınm tebliği: 
Dünkü cuma akşamı ask,..rlcri

miz Bard'~ an n merkez müdafaa 
hatlarında 14 kilometrelik bir cep
he üzerinde 3 kilometre ilerleıİıiş
lerdlr. Hflcum Avu:.;; uralyalı krtaa
tm ~kun hamleleriyle yap1lmış
tır. Krtaatnnrzm zayintı ni!beten 
azjır, HarckAt muvaffakıyetle de
vam etmektedir. 

Sudan hududunda topçumuz ve 
devriyclerlmlz yeniden faaliyet gö&
term · şlerdlr. 

TOBRUK'DAN HUKABİL 
TAJ\'GRUZ BEKL&""WEBİLİR Mİ ? 

Londra t (A.A) - Röyter: Bar
diya.nnı ilk mUdaf:ıa batla.mu delm 
imparat.orluk kuvvetlerinin o ka.da.r 
uılithlf bir mukavemetle ka.rvılaş
mam-ş oldukları a.ıılaşılmaktad.ır. 
Halbuki İtalyan kumandanlığmm 
flındi merkez ihtiyat kuvvetlerini 
de ileri &ilrm~ olması muhtemel
dir. Garnizon umum.t kara.rgthmın 
Uman yakmmda.ki va.dide bulunan 
kuru b.tr nehir yatağmda bulunduğu 
muhakkaktır ve bu kararg!hm pek 
ehem.mlyetll bir surette tahkbn 
edllmlı olduğu derpiş edilebilir. 
Şimdiki taarruzun .kuvvetlerim.izi 
bu vadiye kadar inıniye mecbur et
miyeceği zannedilmekted!r. 

De.nlze h!ldm olmryan İtalyan
lar limandan istifade edem1yecek
Ierl için hu vadlnln mlldafauı pepk 
oeeurane olmakla beraber faydalı 
da olacak gtbl gı5rUnmeımektedir. 
Tobruk'daki İtalyan krtaatmm bir 
mukabil taarruzu pek ta.bil ol&r&k 
beklen<:bllinıe de IJfmdlye kadar 
Londraya böyle bir muka.bll taar
ruzu i!dlreıı biç bir haber gelme. 
m13tir. 

tLK T AARRUZlJN 
TAFStLA.TI 

lngiliz Kararg~hı; 4 (A. A.) -
Dün sabah şafakla beraber A

vustralya kıtaatı Bardia baricin. 
de 8 kilometre imtidadınca yn. 
nm bir dc.ire §eklinde uz_..ıak.. 
ta olan istihklmlann cellt~bu 
garbisinden dört nala bir silrat.. 
le taarruza geçmişlerdir. Avus
tralyalıların birbirine dikenli tel. 
lerle bağlı esas müdafaa hattını 
teşkil eden 40 kadar istihkamı 
ele geçirmeleri uzun .urmemiş. 
tir. Bu hücum esnasında İtalyan 
mUdafilerinden bir kısmı !UngU 
den geçirilmiş, mUhim bir kısmı 
da esir edilmiştir. HUcumun bil. 
tün ağırlığı müdafaa hattın'n 
bir köşesi Uzerine teksif edil
miş olduğu için yanm daireuın 
sair kısımlannda bulunan toplar 
ve müdafaa vasıtalan hücumla. 
ra karşı hiç bir i<J görememiştir. 
Filhakika pek çok topl:ır müda. 
faa hatlarının ilerisine ateş de 
cek tarzda. va?.edilmit olduk.lan 
için yanm dairenin içine dr-:nı 
bir yandan vuku bulan hUcum
lara karşı temamile fa.ydasız:iır 
lar. 
Mareşal Gnızyanlnin Bardiaya 

yardım edebilmek hususunda uğ. 
radığı ~n biiyilk müşkül!t, elin. 
de ne klfi derecede malzeme ne 

Her akşam ..................... 
(Ba.,at&rah 1 nclde ) 

oldufu me\·ld. 1şte fqlzmln kırk ı 
milyonu mütccadz insana. tahmil 
ettlği istibdat ve eE>aret t'ayeslnde 
gfıya tcmlıı ettiği :ı&keri el'ket 
,.e kuctretın mahiyeti. ŞUphe yok 
kJ ttaıysn milletinin dli~ünme ka
blllyc :ini l u!a muhafaza eden bü
yllk bir c'ilSerlyetl n.ta.nlannm auş. 
tüğü su küçük me,·klln acısmı ruh
larmtla dnynıaktadırlnr. Bunu on
la.r lstemiJ obnıya.blllrler. Fakat 
ba..~larmd:üd istibdada boyun t>ğlv 

telekl•ür ve ifa.de htirlyetlerinl feda. 
etmekle lşlcdJkJe.rl kabahat bu ne-
tlc~)1 vennl~r. tta1yada bu ha
kll,ııt \icdıın1ıırda derin derin yer
lcı;tl'cçe fa~lzm c;olı 811'mtılı dııl · 
h.r 7a~yaealıtn. 

HU8eyllı Cahlt YALÇIN 

de bunlan nakı1 için lcab ettiği 
kadar ııakil vasıtası bulunmam:.. 
sından ne§f:t etmiştir. Çün.kU 1-
ta.ıyan ordusunun bu gibi vıı.s1. 
talan Mısır ricati esnasında tn. 
gilizlerin eline geçmiştir. 

Diğer her iki ordu da çölde 
tabii surette tesadüf edilen ~ok 
soğuk rüzgarlarla top makaniz. 
malannı, otomobil motörlerini iş 
lemez hale getiren ve yiyecekle 
rin üstüne pis bir toz ta bakas' 
yapıştıran kum fırtınalariyle uğ 
raşınağa mecbur kalmışlardır. 

Bardia mUdafaa sistemi hak
kında elde edilmiş olan doğru 
malftmat hücum hazırlıklarının 
muvaffakıyeti için en mUhim bir 
amil olmuştur. Harekat henüz 
devam etmekte olduğu için şi .ı 
diki halde tafsilat vermemek 
mecburiyetinde olmakla beraLer 
Avustralyalı keşif müfrezeleri. 
nin bir çok defalar geceleri nü. 
dafaa harici hattının iç ı. fı. 
na giclikl-.:rini ve İtalyan m~da
faa tertibatı hakkında mufassal 
malUmat getirdikl{'rini söyliy~. 
bilirim. Bu müfrezeler tanklara 
karşı hazırlanmış olan tuzaklan 
tesbit etmeğe ve eb'adını ölç.. 
meğe muvo.ffak olmuşlar ve b ~ 
raberlerinde bir çok esirler de 
getirmi!}lerdir. 1sticvab edilen bu 
esirlerden müdafaa sistemi hak
kında etraflı maIO.mat almak ka. 
bil olabilmiştir. Diğer taraftan 
İngiliz tayyareleri de keşif u. 
çuşlan yaparak Bardia istih. 
kam.lannın fotoğraflannı almak 
suretile taarruza büyük yardım. 
Iarda bulunmuşlardır. Bütiln bu 
hazırlıklara rağmen bidayette 
Bardiayı muhasara eden kıtaa
tımız yalnız hafi! motörlü Io. 
talardan ibaret olduğu için csıl 
taarruza geçebilınek üzere yar. 
dımcı kuvvetlerin Bardiaya gel 
meaiııe intizar etmek zaruri ol
mu§tur. 
tNGtı.ız TAYYARELEBtNtN 

FAALİYETİ 
Kahire, • (A.A.) - İngilis hava 

kuvvetleri umuml karargthm.m 
tebliği: 

Bombardıman tayyarelerimiz, or
du tarafından Bardiyaya yapılan 
taarruza müzaheret makaa.diyle 2-3 
KAnmıu.sani gecesi ve dün mUte
madl bUkmlarma devam etmlfler
dir. Şehre pike hUcu.mlar yapılmış, 
tonlarca bombalar atılmıştır. Ha
ear i'f!?liltlr. 

Tobruk ve El - Gaza üzerine de 
ağır ba&kmlar yapılmt§tır. 

Tobnı.k'da gece bombalar askeri 
binalar ti.ıe'rine düşerek baz:r yan
gmlar çıkarm.If ve bu yangmlan tn
filAkler takip etmiştir. Bir İtalyan 
den.iz tayyareei bombardıman tay
yarelerimiz tarafmdan alevler jçin.. 
de deniT.e düşUrülmüştUr. 

İTALYAN TEBLIGt 
Boma, • (A.A.) - StefaııJ a

jan.ar bildiriyor: 
211 numaralı İtalyan resmi teb

liği: 
DUn Binga.ı.l hudut mmtakunı

da Barciia cephesinde dllşma.n ka.· 
ra, deniz ve hava kuvvetleri.le hU
euma geçmif ve bu suretle 9 ilk
klnunda başlamre olan muharebe, 
yeniden alevlenmiotir. General 
BerganzoU kumandası altında bu· 
lunaıı krtaatmıız fevkal!de bir şid· 
detle mukavemet ederek düşmana 
bUyU.k zayiat verdirmektedirler. 
Hava teşekkUllerimlz hareklta 
dahnl surette iştirak ederek düş· 
m.annı deniz cüziltamlarmı, Usleri
ni, krtaatmı ve motörlU ve8a.ltini 
bomba.larla ve mitraly&zlerle döv
mU§lerdir. Muharebe devam et· 
mektedir. Tayyarelerimimen üçU 
UslerinP dönmemı,tır. 

Meşhur ''Denis kartalı,, 
süvarisi 

Kont Lükner gene 
sahnede mı? 

Pasifikteki korsan 
gemisine kumanda 
ettiği şayiaları çıktı 

Stokholm. 15 (A.A.) - Pasilfkt' 

İngiliz ablukası 
Almanyaya yabancı 
parası girmesine de 

mani oluyor 
l'okyo, 15 (A..A.) - A.sah1 Şlmbun 

gazeteaınin Llzbondan alıu'ak neşret.. 
tiği bir telgrafa ıöre, Bennudee ada
larmdaki lııgWz makamları. Noel &'il· 
nU, Excallbur Amerikan vapurunda 
buluruı.n 9 Japon yolcU8Unun eıtyalan. 
nı muayene etmif ve bunl&nn, pasaı

porUarr da dahıl oldUğu b.&lde C§Yal& 
rınr, parala.nı:;t \:• veııikalarmı müsa.. 
dere eylemigUr, 

Japon gazetesi, bu tedbiri, mihverin 
hUkmU altındaki Avrupa aksanıma Ci 
den Japonlarm Nevyork - Lızbon ta 
rtkile aeyo.hat etmelerine mani olmak 
arzusuna, Almanya aleyhindeki ablo.. 
kanın birdenbire §iddetlenmes!ne ve 
Al.manyaya yabancı parı:ı.m girmemeel 
n1 temine atfetmektedlı·. 

Japon gazetesine göre araştırmaıa.. 
ra tabi tutuınn Japon yolcular arasm 
da.ki Berltııe gitmekte olan bir ra.zete 
muha.blri ile lki banka memuru var. 
dır. 

Bremeo bombalaad1 
(Ba., tarafı 1 ncldc) 

Breme, Lorient, Fless!ngues, Em
merich ve Norveçte Egcrsund'da 
mühim hedefler bombardnnan edll
mift,ir. Doklara ve tıcuet gemileri
ne karş1 en aşağı 16 h\lcum yapıl
mıştır. 

Hücuma uğra.yan sair mllhiın he
dafler arasında işgal altındaki e
razide bulunan tayyare meydanla.
n, petrol depolan ve Almanyada 
sanayi hedefleri vardır. 7 İngiliz 
tayyaresi tblerine dönmemiotir. 

Yünker.s tipinde bir Alma.n tay
yaresi düşlirühnU§tür. 

BREME.~'E İKİNCİ HVCUM 

Londn., 4 (A..A.) - Röyter: tn. 
gilis bombardıman tayyareleri, de
~ inşaat tezglhla.n ile fabrikala
rm tahrlb.ine d~am etmek üzere, 
perfenbeyi cumaya bağlrya.n dUn 
gece, yeniden Bremene dönmüşler
dir. Bu taarruz Uç gece evvelki hü
cum kadar flddetli olmamış, fakat 
hemen bfitUn gece devam etmiştir. 
1ık bombardıman tayyareleri Bre
men üzerine aa.at 20 de va.muşlar 
ve son tayyareler. şa.fa.ktan bir sa.at 
kadar evvel şehri terketm.lşlerdfr. 

Şehir ti.ıerinde sema çok açtktr. 
Bu sebepten muhtelif hedeflerin 
tanmmasmda biç gUçlük çekilme
mişt.l.r. ~be. altpmr o derece 
ağır surette haaa.ra. uğratılan deniz 
inşaat tezgihla.n, yeniden bombar
d:man ~tlr. Birçok ~mba, 
doğrudan doğruya, Deschimag in
şaat tezgA.hlarmın bUyük bir bina.at 
ibJerine dllşerek bir yangma sebebi
yet vcrmi§ ve bu yangın, o der&
ce eiddet keısootmiştir ki, alevler 
slir'atle civardaki binalara da sira
yet eylemi.c;tir. Bu tezgfi.hlarda, 
deniz UaeUnde ve t~ede yangın
lar o derece bUyümi.ietllr ki atılan 
bornbalarm lnfilW bu alev deryası 
içinde mtlşahede edilememiştir. 
BiWıare hilcum .A.elas deniz in

pa.t tezgihlarma tevcih edilınit ve 
bu hücumu yapan tayyarelerin pi
lotlan, bombaların muhtelif hedef
ler üzerine tam isabetle dUştüğU
nU sarih 8Ul'cl:te görmilşlerdir. 

Hedefi terkederken bir demiryo
lu ilmak nokta.!!mda bir !ehrikanm 
büyük blr bina.at yanmakta ve bu 
ya.ngm etrafa sirayet ebnekteydi. 
Demiryolu fste.ııyonunun hemen 
garbında. müteaddit endüstri bina
lıın a.le..•ler içinde idi. İ!ltasyon ci
varma da birçok yü.kaek infilft.k 
bomba& dilşmüştUr. Bu bllcum es
nasında bir tayyare on beş metreye 
kadar aşağıya tn.mio ve bir proja.k
tör grubunu tahrip etmiştir. 

t!çt)NCU Ht!CUM 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz ha.. 
va nezaretinin tebliği: 

Dün gece İngiliz bombardıman 
tayyareleri Bremen endlbtri mm
taka.ama. taarruz etmlalenlir. Rü
yet oartla.rı iyi idi. Hedeflere bil
yük ve orta çapta müteaddit bom
balarm isabet ettiği görülmüş, bir 
çok YM.b!U bombalan attlmıştır. 
H U büyük olmak üzere 18 büyük 
krZJl yanı;rn ç ktığr görlilmllştilr. 
Be-yaz alevli yangmlnr ise aayıla
mıyacak dercca fazla olmuştur. 

bulunan Alman korsan gemi.sine, ge. .Müteakıben gelen ta.yyarelel' he • 
çcn harpte '•Scedler, korsan geml!ın~ deflerin buhınduğu ııahanın bir a • 
kumand etml§ olnn Kont Felix fon teıı denizine hcnzcdığini görmü§ • 
Lucknerln kumanda ettiği hakkında- !erdir. 
ki haberler, Kontun tave~ll kayınblra Tayyarelerimizden birl yolunu 
C:crl tarnfmdan tekzip olunmugtur. kesmek istiycn iki motörlü bir düı
Kontun kaymblrııdcrl, Konttan pek man tayyaresini püskUrtmUş ve 
yakında bir mektup alın'§ olduğunu hasara uğratmıı;ıhr. 
ve nıektubunda Noel bayram.mı Haaz DU'l'Illıın to!lraklarmcfa ve düş _ 
ormanlnrmd:ı yaban domuzu avlamak man i~li altmda bulunn.n to rak-
Ja f"CÇ1rmeltte olduğunu b!.ldlrdiğinl lam" b ır:ı hed~flcl' rle taarruz 
sb 1 " r. cl''m· tir. 

Haber - Kont Fcllks fon LUkneı 1 BUU:n bu harck!l.ta i!}tlrak eden 
umumt harpte "dentz kartalı., tsıre ı tayynrelcr.m'zden yalnız biri i.issü
yelkenll gemt ne koraan.lık yapmzotı. ne dönmemi§tlr. 

Ayda 400 lira 
kazaaaa bekçiler 

OellHrlerı bir kaç bla liraya satJlaa 
bu bekçllllllere mukab ı a1da on lira 
topıayamıyaa bekçiler e b•la ayor 

Dahiliye Vekaletin.!n şehir ve lta- / mukabil İstanbul tara!mda me.el!, 
sa.baiardaki bekçi aylık:lar:nı, bek- Lalelideki bekçiler kat başına yir
çilerin vazife ve me.sullyetlerlni mi beş kuruş toplamakta, §ebrin 
tesbit eden bir proje hazırlamakta kenar semtlerindeki bekçiler Jse 
olduğunu ve bu hususta fstanbul beher evden ona.r kuruş almakta
\ilAyetlnin de müt.alea.sı soruldu- dırlar. 
ğunu ya.z:ou"tık. İstanbul bekçi ay- Beynğlunda öyle mahallE;ler var
lıkları tama.men mUvo.zenc::siz blr dıı- ki bekçil tlerinin gediği birkaç 
şekilde tak.sim edilmiş bulunmakta- bin liraya a.lmıp &atılmalttadrr. 
dır. Beyoğlunda öyle mahalleler Bütün bunlara mukabil bugün 
vard r ki bekçilerinin aylık gelirleri 'iehrin ek.5er k·snnlarmdn blnalan 
400 liraya kadar yük.selml"kt"'o;i'~ a.partrman dahilindeki kapıcı ve 
Fakat Eyüp. Edirnekapı gibi bazı bekçiler beklediği için ve sokakta
yerle'rde ayda on lirayı gU~ ton I- rln polis bulunduğuna göre bekçi 
ya.n bekçiler de vardır. Bcyoğlunda-
ki bekçiler apartonan katı ba"ma u- vazifesi garip bir unsur halinde bu-
mumiyetle birer lira almııkt.ıı. buna lunmııktadrr. 

Pamuk istihsallltı 
(Ba..,atarııfı 1 nclde ) 

cek daha birçok dilekleri kongre 
umumi heyetinin tasvibine arzet
mişlerdir . 

Bu raporlarda ha.ssaten Milli 
Şefimizin memleket pamuk re
koltes'nin ilk hamlede 500 bin bal
yaya çıkarı1mas. ha.kknıda verm~ 
oldu.klan vüuek direktiflerinin 
tahakkuku 'için pamuk mUstahsi'
lerinin bütU.n gayretlerini 8arfet
mekte oldukları ve cumhuriyet 
hü.kfimetimizin bu mlihim gayeye 
erişmek ti.ıere almış olduğu ted
birler §likran ve minnetle tebarüz 
ettlrmi.5tir. 

Kongre, bu çok verimli ve fay
dalı toplantıyı haztrle.dığmda.n ve 
pamuk müatahı!llerine ve'l'diği 
kıymetli öğUtlerden dolayı ziraat 
Vekili Muhlis Erkmen'e saygı ve 
3ilkranlarm1 arzet.tlktE:n sonra ve
kilin kongre dileklerinin yerine 
getirilmesi için imkan da.bilinde o
lan her ıeyin yapıla.cağ-nı t~ba
rUz ettiren kapama nutkunu a.lkı -
larla dinlemiş \'e toplant.ısma ni· 
hayet vermiştir. 

Pamuk kongresi azası, kongre 
kapandıktan sonra Orman Çiftli
ğini ve hayvanat bahçesini gez
mi§· crdir. Bundan sonra Ziraat 
Vekilimiz B. Muhlis Erkmen kon
gre azası ıereflne şehir lokıınta -
sr.ıJa bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Samimt geçen bu ziyafetin so
nunda Vekil i)alllUk toplantısının 

çok velüt mcsai~ini tebarilz etti
ren bir nutuk söyliverek arkadaş· 
larının, gerek vekillet ve gerek 
vahsı hakkmd'.1 göstermiş olduk
b.n kTymetli tevtccllh ve iltifat
lanna karşı ~iikran borcunu, on
ların riirektif ve dileklerini yerine 
getirmPğe çelrşmakln fıili olarak 
ödeyeceğini teyit ettikten ronra 

demiştir ki: 

''Arkadaşım Fevzi LO.tfi bana 
hocam diye hitap etti ve bu suret· 
le en haıısa.s bir damr.nma dokun
muş oldu. Bir hoca için en büyük 
şeref en bUyUk iltifat, yetiştirdiği 
talebesinin kendisini gcctlğini, ken 
cHsinden daha vilkseldiö-ini gBr
mektlr. Aranrzd~ bir çok talebem 
v:ı.r. Bu talebelerlmin, bu arkadaş
larımın bil i.ll< muvaffakıyetlerini, 
ilimlerini ve faziletl~rin1 gör
mekle bir hocanm duvabUeceği en 
bllytık r ! ve ittlliarı duw,·o
rum, Bu üt.ih:ı? ve şeref ıYaşla.rmı 
eğer göz}ıerimde görmüyorsanız 
bu, onların kalbime dökUlüoün· 
dendir.,. 

Bundan sonra Ziraat Vektlim;z 
içinden yetişmiş, içinde bllyümil3 
olduğu ve i~inde bulunmakla gu
nır duyduğu Türk köylüsü ııerefi
ne kndehini kaldırmıştır. 

D.. b .. ··k 1 Ajansların Dili 
unyanın en uyu •wııııurı!lll•anı•UHlllllUllllll-·-
transatlantiği ~ıma yanın 

Nevyorktan Afrikaya ı!aptı@ı 
arızasız gitti Btıylk Oal 

Londra. 4 (A.A.) - Dünya.um en 1 (na,,.tarafı 1 nrtde ) 
bUyük gemisi olan 85000 tonluk say muahedesine karşı Biı leşik 

"Kuin Ellza.bet,. nazı korsanlarının Amerikanın vaktiyle takınmış 
cözleri önünde atlas okyanusunu ge.. 
ne ha.di.eeııtz geçmcğe muvıı.ı:fak 0 1. olduğu va<.iyet Amerikadaki bu 
mu§tur. Gemi takriben 10.000 kllomet İrlandalılar grupunun tazyiki 
relik bir m~sa!e katettikten sonra yüzünden ileri gelmi~lir. Bu b1· 
Kapa muvasalat etmt:ıt1r • kımda:ı bazı İngiliz gazetelerinin 

Nevy01·kt.c.n hart~ket ed"n KUln El!- verdikleri §U hnbere büyilk bir 
zabet, Trlnlte yolunu takip etml~tlr. 
Ya.kında meçhul bir aemtc mütevcccı. ehemmiyet vermek lazımdır: 
hen Afrll<adan yola çıkacaktır. "Amerika Birleaik devlctlc-

Vapurun auvarl11l J. c. Tovnley, rindcki kuvvetli İrlandalı grup 
~nl&n söyleml§Ur: lrlanda bı.ışvckilinc hır mesaj 

"- Yolda hiçbir dU§mnn gemlı•!ne 'göndererek İrlanda bitaraflığı· 
t&ııdll! etmodlk. Yolculuğumuz haki· 
k1 bir tenezzllh oldu ve ıemt iyi ıart nın Hitler tarafından kabul e-
lar ıçlnde sefer etti. E."fU!cn KU!n Eli.. dilmesine inanmamasını ve s ... r
zabet, seyahat ettiğim gemilerin en best İrlanda devletinin İngilterc
lyilerlnden blrıdlr. !=lcynhatln H gUn ye _ Harp haric - her tilrlü 
sunnu., olmasına rağmen biçnir zamıın yardımda. buluıımasmı ısrarla 
bUtün ııtlratımlzle gttmek mecburiye. 

tavsiye etmişlerdir ... 
tinde kalmadık.,, 1 

ı Almanya serbest rla.nda tep· 
------------- raklarını bombardıman Etmekle 

Alman ıasaı 
ıebekesı 

İtalyanın Yunanistana tecavüz
de bulunmak suretile yaptığı 

gafın azametine pek yakın bü· 
yilk bir gaf işlemi§tir. 

SEKRETER 

Bayram allşverı,ı 

Almanya wı 
Baıearıstaa 

(Bsfat.ara.fı l adde ) 
na.da ne görü§CCeği bilinmiyoraa 
da Bulgnr kralı Boriaiıı arzusu 
Bulgaristanın bitaraflığını idame 
etmektir. 

Romanyada ise Alman faali. 
yetinin alametleri daha aşikir. 
dır. Eski Alman polisi §eflerin. 
den me§unı von Killngerin Fab
riciousun yerine elçi tayin edile. 
rek Bükreşe gelmesi Demir Mu.. 
hafızlarla. Gestapo tara.fından ya 
pılan tcthiş hareketiyle ayni za. 
mana. tesadUf etmiştir. Alı..ın 
tazyiki Romanya üzerinde art• 
maktadır. Buna mukabil Tilrkiye 
biitiln tehdid ve davetlere k&rp 
metanetini muhafaza etmiıtır. 

İtalyan matbuntı Tfirkiyeye 
karşı tekrar §iddetli bir mUca. 
dele açmıştır. Giornale d'İtalia 
gazetesi, Türkiyeyi, 12 ada hak. 
kında İngi~tere ile gizli bir anlaş 
ma yapmış olmakla ittiham et. 
mektedir. 

Diplomatik muharrire göre, 
bu ani hücumun sebebleri karan 
lık kalmakta ise de 1Wyanlann 
HiUerin Türkiyeyi elde etmek i. 
çin rüşvet olarak 12 adad:ın blr 
kaçını Ti.irkiyeye terki hus113· ı.. 

da Musollniyi ikna etmek fste. 
diği hakkındaki haberi itibardan 
dUşUrillmtk ist~nildiği tahmin e 
dilebilir. 

Muharri" sözlerini §U suretle 
bitirmektedir: 

1talyanl:ır Türkiyeyi korkut
mak istiyorlarsa. zamanı fena 
seçmişlerdir. 

Yuaan barbl 
(Ba§ata.raft 1 nclde ) 

faa hattJ vUcuda ıeUrdlklerinJ bildir 
mi§tir. Roma radyosu apikert ltalyan 
lann bir taarruza. hazırlaııdıklanm 

tla.ve etml§tfr. 

YUN A..'lıi BA~-ıiUMA?\"D.~'lıilNDI 
BEYA..'lıiATI ,. 

Atlnııı,, tS (A.A.) - B.B.O. - ";Ju
nan ba§kumandanı general Papac'oa.. 
~ beyanatta bulunmUJtur: _./ 
"- DU§l"&Dm bava htıcwnlarma • 

rağmen Yunanlıların JıarekAtı dur
mamıııtır. Fena bava ıer&lti dew·am 
etmekle beraber vaziyet Yunanıııu i. 
çln çok iyidir. Yunan askerinin maneo 
viy:ı.tı hlç bir zaman bU derece kuv
veUi olına.mıfUr . ., 

iŞGAL EDiLEN TEPELER 

Atbıa., tS (A.A..) - Reamt Yunan 
sözcüsü, dün ak§&III asker! harck&t 
hakmda. aşağıdaki malQmatı wmılf 
tir: 

Buglln hiçbir ltalyan mukabil taa.r. 
ruzu muvaffak olamalJll§tır. İtalyan. 

larm mukabil hücumlarından birl.lı 

Kllsu-rR. mıntııkasmda ya.pılmt§tlr .• 
Ağır topçunun mUznheretılc yapılma.. 
sına rağmen, bu mukabil h\lcum ve 
gerek bundan evvel yapılan diğer bC§ 
hUcum, dU,mana bUyük zayiat verdi 
rilerek tardedilml§Ur. 

Yunanlılar §imal cephesinde 1600 
metreden yüksek irtifada mllhlm te. 
peler l§gııl eylcml~erdlr. 

YUNAN BAHRiYE 
NEZARETL'.'1N TEBL1Ct 
Atin~. 5 A.A.) - Yunan bab. 

riye nez:ı.reti dün akşa..'ll a§a.ğı. 
da:d tebliği neşretmiştir: 

31 Kanunuen·el tarihinds 
Grenwich saati ile sa.at 6,20 de, 
Spanidf s'in kumandasında.ki 
Katsomia deniza.Itrsı, Adriya.· 
tik denizinde l\fonoere noktası.. 
nın on mil şimali garbi&inde ke. 
§i! gezerken, biri önde biri ar. 
kada iki topla. mücehhez mua. 
vin gemiler snu!mdan bir düş
man sillı.hlı petrol gemisine rast 
lamıştır. İtalyan bayrağmı ta. 
şıya.n bu gemi, San • Giovanni 
di Medusa istikametinde ilerle. 
mekte idi. Yunan denizaltl!!ı 
derhal hücum vaziyetine geç. 
miş ve biraz sonra iki torpil at
mıştır. Petrol gemisi, garbe 
doğru dönerek bu torpillerden 
kurtulmU§tur. Denlzaltmm 1ru.. 
mandanı, hücuma. milmkün olan 
metmiş bulunuyordu. Bunun 
üzerine denizaltı derhal deniz 
ilstüne çı:kmrş ve yıldirmı süra.. 

C.nbr.rr1111, S (A..A. - Bil.§ mUdde-
lumum! Hughcs, matbuat mUme~sille 
rtne beyanntta bulunarak, gen~ bir 
Alman CB.8ua tcbekeıılnln faaliyette 
bulundugunu ">ylemi~tlr. Harbe hazır 
!anan Alınanya Avuatralyaya da e. 
damlar göndermişti. 

(~ tarafı ı oride) tile beşyü.z metre meenfeden 

lngllterede belki umulmadık mnhfll. 
lerde Alman casus tc§kll!ltı bulunnıa
sının muhtemel olduğunu aöyliyen 
Hughes, bazı sırların fd§edJldlğlnln P.

şlkdr bulunduğunu ve dll§ınan korsan 
gemilcrini..-ı Avustralya sularında bu 
21rlardan istifade ettiklerin! ll~ve et 
mı tir. 

HUghes, dUşman kol'S3n geınlsinin

behemelıal yak&lanacağuu tıeım1n et.. 

mittir, 

rülcr vörülmeğe '- ...şla.r.ııştır. topla hUcum etmiştir. Birka.c; a
J<'a.:;at bu rene kurbanlık koyun. teşi müteakip, petrol gemial a. 
Iar geçen senelere nazaran pa... teş almış ve benzinin ve mU. 
:..lir bulunmaktadır. lstanbulda. himmatm yanması ile şiddetli 
et pahalı olduğundan yüksek infillklar vukua. gelmi§tlr. Ha_ 
flvatlarla kasaplık havvan O'e. reketini kontroldn.n mahr.ım bir 
tiren fakat fiyat murakabe ko- hale gelen petrol gemisi rüzgA.r
misyonunun müd.ha.lesi üzerine la Yugoslav snhillne sürüklen. 
bu emellerine kavuşamıyan ba.. ~ve karaya oturmUJ3tur. 
zı c.!cpler şimdi bu koyun'ıırt f.(nma.ndan Spanidis bu mu. 
kurbanlık ola.ra.k satıp. çı:kart.. vaffa.luye .ten dolayı bir d~ıece 
.ı:nal«adJr. 4 terfi edılmi:;tir. 
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L~--"-ıAa 'a" 
Bır ıımsaıın en yüksek manası Guzeı 

1 
olmaK 

hı imek 
ıçın uyunıu

lazımdır ? 
Tuz nedir ? 

Bt&KAÇ CÜJl 90DN bU yolcumuz geliyor: Kurban Bayramı 
Ba bayramda Jnırben ke8mek an'ane halbıJ alnuttrT. Fa~ S l 11. l 

Tuz, mutlaka her evde bulu· 
nur. Yemeklere lezzet verme:.t. 
ten başka birçok işlerde kulla· 
nılır. 

tat ıtlpbeeb ba ~r eemboldUr. Hakiki mana l"C ifadesi de ıodur: 
D'1Dy& aJi)ı&lll.rnDD içinde mensup olduğumuz bötiinHi~ ka1'ı 
ftZlfelertmbl hatrrluna'k 1(,'ln manevi bir tıenebböh, bir dlğf'r 
glmlık u.Jıilıil. 

Sırf nefllıl içlıı kurbuı ke&en bir adamın bodgimlığı asla mat
Jüp değlldlr. Zama.nınma göre cleğişmesl t.a:hü olan ahklm tM 
ea btlyttk dlğerglmbğm ne oldulunu bdmlara, eork.efe uf~ 
btlytlittJDUze göstermektir. Ye bu di~ergimhk tla ı t• '9odur: 

Btttünlttğümüzün müdafaası. 
Bundan dolayıdır ki, lrnrbanlnrımız yttoe millet ve güzel Tiirk 

yurdunun mlidafaa<ıı, maruz kalacağı tehllkelf'r uğruna sa.rfolun. 
mak icabedcr. O 'Vakit hu tim-.nl ,ıcdanm111.a, f'n büyUk ,·a7ife
miz oğnında hir hareket yapmı: olınanrn hazzmı Ye itminanını 
'erebilir. 

Tlirk, hir '.l ürk olarak, hlr in<•:ın olarak, bir dindar olank 
dahi en ~ m~ ,, 'c en ncdı> harekt>ti, ant'Sk m<'D8DP oldujtıı bU
tünliiğün <'n ;\;ine di~er#ım lıiı.nıette bnlncaktır. 

Şu halde, liurban kesmrl< ıı,ttt\a.rmd3kl l1t.iandaJjlıt.1"8, vk
ıfanc1:ı5lar:ı, - ~.,:ıı;t"ll p"k ~I ldrlk Hf'M"kltrl ~hl - Pn ulvi 
hir barr>ke.tl 'lr Y.ızifeyl, hir ywrt , . ., uluı; hor<'unn hlr dı-fa daha 
hatırl:ıtac:ığız~ 

Kurba.nla:nmız:ı, biti, ~oluk, cocuk, hepimizi, haulardıuı Jte-
lr<'ek en büyük tehllk~lerc, g\ '<lerden yağacak oombt\Jara kur
~ olmalıta:ı ?rurtaracal< Hın·a Kurumumuza 'f'rmeliYi~ 

r.:.ct, hurban bec.lr!inl, f!trt>nlzl HaYa Kunımnna ,·Miniz. Rih·

Jc ~·:ı•ıma?.ln. "" hU~;ık se,·abı isl,.mlrı olursunuz. 
ı•ııY:H·ı1 ık Ktıntmunf\ \'erdiil'.lnb; pP-ralarm t&mıtmlv\.- '.\'erinf' 

harc"Jndı~mı. o!°dnmuzdakl ~ilk lun·tallarm, her Jı:tin art"" o;n•~
ı.r.ınd n , (' 1'1\rkJ,u<oıı'mın daima <'oğalon <''.\.h"mııJarmdan ırnh-

;-nhi'i rslniı. 
,.,. h.l.lilünılenhcri nıilll"tin Hına Kıınımıma ~ artıKı nrdnn 

60 ml'\"on !.l'"l1''l gcçrni<rlir. 1'il 'c ~•a .:ı K11mrrllJ ha para ltı> ordu· 
ya, yfizleroe ~!\ f!btem tnyyarf' temin ~tine' 1ı- k:ı1mamı!I, ıdl-il 
tayyareellli:fn de tcmeHnl kurm•1~tur. ~lrnr'I\ t--u t """"" Ucfür.d" 
rouhteşenı bir bina. vüJ\ç .. Jİ\ or. Btı hin:ının llt''• ~·akmdıı gök'""e 
1 iştiğtni ı.:örm*'I<, bi':\·!c 1 lr r"yzr inn"lc l<:in. H:n a Kurumuna rar
c1nnda.n hlr:ın ftPıi l,ulı l:t'"tık liı.1.11ndır. 

Veriniz. İ(<tc bu feyze varal•nı, kaçmıyalnn: 
ve.-elim ,. rtrnızı, ac kalaltm. kacrnryehm. 

Gazeteciler kralı Hearat'ün aervetı 

1900 senesinde. bugünün ga
zeteciler kralı olan Amerikalı 
Heant'ün iki gaz.et.esi vardı. Bu
gün yirmi sekiz gündelik ve on 
altı haftalık gazetesi vardır. 

Hea.rat'ün otuz milyon karii 
vardır. Bundan bafka. Amerika 
v< yabancı memleketlerde 2290 
gidete ve mecmuaya yazı, resim 
tevzi eden ajanları vardır ki, 
bu iş için 31 bin memuru çalışır. 
Aynca Hea.rst'ün sekiz radyo 
istaayonu vardır, buradan ha
berler ne§reder. 

Bugi.in Heanrt'ün bütün eer-

Lindberg nasıl 
Meşhur tayyareci Bahrimuhi

ti geçip de Amerikaya dönUnce. 
resmt maha.filde onun bekA.r ol
duğu hatırlandı ve genç kahra
man Meksikaya propaganda se
yahatine gönderildi. Bir taraf
tnn da, o zaman Amerikanm 
Meksiko sefiri milyoner J)wiıbbt 
Morrw'a Lindberg'e hüsnü ka
bul göstermesi için talimat ve
rilmiı.:ti. ~firin iki de kızı var-

Her üçü 

Bir adam, bir evin ka.pmmı 
ça.lır.ı.,tı. Kapıyı bir hizmetçi aç 
tı. Adam aordu: 

- Bay evde mi? 
Hizmetçi de &ordu: 
- Kim olduğunuzu söyler mi

siniz, bir alacaklı m•mız. yok. 
sa t:ıydan bir iş mi istiyorsu . 
nuz, · ksa doet mUBUnuz! 

- Her Uçüyüm. 
Hizmetçi dtişündü: 
- Öyle ise, dedi, bay Biz Jeg. 

nıeden sokağa gitti; bir hafta 
evyel üç aY için seyahate çıktı, 

evdedir. 

Taluil 

veti 2 milyar frank tahmin edi
liyor. Yalnız hunun içinde, ga
r.eteciler kralının arazisi, şato
zeteciler kralının arazisi, şato

ları, çiftlikleri de da.bildir. 
Heanıt'iliı Meksikaaaki çiftli

ği 360.000 hektardır. Çiftlik hu
dudwıa girdikten sonra, binaya 
varmak için 117 kilometrelik 
yol yürümek ical>eder. Bu bina
dan &0nra çiftlik muka.bil hu
duduna varmak içni de 96 kilo
metre yapmak li.znndır. Yani, 
a§a.ğı yukarı, latanbuldan Eski
sehire kadar bir yol. 

evlenmişti? 

dı. 

Lindberg, Mekeikaya gelince, 

sefir onu yemeğe davet etti. Ye
mekte, ııef irin .kızlar ıda vardı. 

lçlerinden btrtai, LiDctberge çıl
gınca lşık olduğunu hit!18E' .. -ri-

yor, öteki tamamen lakayt du
ruyordu. 

Lindberg, lakayt davrananla 
evlendi. 

Bü'fÜk lM kum.ondon : 
- Ra.rbde iki f8!1Mn kork:a 

rım, dem~, biri ma.ğltlbiyet, d~ 
fa.zlrı "büyük bir za.fer. 

Merak etmi.§1.er: 
- Büyük bir ;,o.ferden neye 

korku.yorBıınuz? 

Diye M>TmU§lar, 1ou.mmsdatt 
C6Uab vermi~.: 

- Çünkü aafer birae da içki. 
>'e ~- Fa.ılaaım alanlar sar 
ho.1 olur, keMtlerini ka.ybeder _ 
ler. 

Yan 10kaia 

Bir gtin 'b&baaI kızma: Yol zifiıi karaıılrk. Bir köşe 
- Tahsilinin ban& bu kadar başına geldim. Bir de baktım 

pahalıya maloıacağmı hiç ta.sav ka.rşnnda Uç haydud ... Ellerinde 

vur etmemiftim. dedi 1 taıbanca.Iar ... Bütün kan beyni_ 
Kızı ceva.'b verdi. me sıçradı .. Hemen atıldım. .. 
_ Halbuki en as çalışan da - Haydutların üstüne mi? 

benim! - Ha.yır, yan sokağın içine ... 

MEYVE verecek bır şckılde 

ça.lı§Illak, sıba..tte olmak, üzlin. 
tıisiı%, tasasız ve n*1i bir ha· 
yat geçirebilmek için iyi U) u. 
mak 18.zımdır. 

YUzlerinde buru~ukların baş
laması ~ine kendilerini teda. 
viye uğraşan bazı kadınlara te
sadüf ettim: Bunlar ayni zaman 
da sıhhi bir hayat geçirmezlerse 
dilnyanın en iyi güzellik enstitü. 
!erinin bile kendilerine gençlik· 
!erini iade edemiyeceğini akılla. 
rma koymalıdrrlar. 

Z:ıv:ıllı ı:ıehirlilerin hiç de iyi 
bir uyku uyuyamadıkları hatıra 
getirilmelidir. Yatağa geç vakit 
hem de bütün sinirleri altüst ol· 
muş oir halde çekilirler. Yatak 
odasının karanlıklarında bütün 
üzüntülı>rini akıllarına. getirerek 
~ağa solıı dönüp dururlar. Uyku 
suzluk yenilemesi ne kadar güç 
ise uykusuzun uyuyamıyacağı. 

na dair olan itimadını bertaraf 
etmek o derece oordur. 

Rahat l.yuyabilmek için evve· 
lii bizzat kendinizde istediğiniz 
zaman uyuya.bileceğinize dair 
bir itimat peydahlamalısınız. 

Uyku bir irade meeelesidir. 
Ancak iradenizi vücudwıuza 

hakim kılabilmelisiniz. Bunun 
için de bir çok çareler vardır. 

olursunuz. 
Bundan başka bütün vücudun 

gerilmesi yahut büzülme ytizUn· 
den olnn uykusuiluk vardır. Bu 
bir fa::ı.liyet içinde geçirmiş 

eksariya, bUtün günlerini bliyUk 
sanlarda görUlür. Vücudun bil. 
tün uzuvları bu faaliyete kendi· 
terini o kadar uyduımuşlardır 

ki durmasını bilmezler. 
Böyle olunca karyolaya yUzü. 

koyun yatmalı kollar uzatılarak 

başın üstünden karyolanın yar
maklıkları sıkıca yıtkalarunplı 
ve böylece bacaklar münkün ol. 
duğu halde gerilerek ayaklar bi
ribirine biti ik halde ..ızaltılma... 

lıdır. 

Bu vaziyete ona kadar say· 
dıktan sonra kendinizi gevşetin; 
bunu yirmi hatta otuz defa, si. 
nir ve gerginlik yerine büyük 
bir isti:ahat ihtiyacı his.sedince· 
)e kadar tekrarlayınız. 

Nihayet gözlerinizi kapadığı. 
nız zamaJ1 isterse tatlı bile olsun 
günün biitün hatıralarını dü· 
şünt•enizden siliniz. Göz kapanın 
ca aklı yalnız uyku düşüncesi 
işğal etmelidir. Uykuyu sevme. 
!isiniz. 

Her şeyden evvel vücudun sağ 
lığı ve tazeliği lazrm olduğudan 
bugUnkU gUz ilik öğüdihnUzü 

kadın vücudu için çok mühim 

bir bahis olan uykuya hasrettik 
Çünkü gelecek makalelerimizde 
öğreteceğimiz güzellik yolları 

için sağlam ve taravetli vücut· 
lar lazımdır. 

Masrafsız elinizi beyaz 

tutabilirsiniz 

Sinirli ve yorgun bir halde ya.. 
tağmrza girdi~1niz zaman gözle
rinizde acı bir gerginlik olduğu.. 
nu hiç hissetmediniz mi? Göz
ler ka.palr olduğu haJ<ie rahat ve 
huzur hissetmezsiniz. Göz sini. 
rinin büzUlınesi fazla. yorgunluk 
tan ileri gelir ve uykusuzluğun 
büyük sebeplerinden biridir. Bu· 
nun çaresi: Yatağınıza girer gir 
mez gözlerinizin üst.tine gayet 
aıcak suya batırılmış bir havlı Bu iş için uzun uzadıya U&.ç 
parçaşr koyunuz: bu sağuyun. ve pomad tavsiye edecek değL 
caya kadar orada kalsıı.. Bun- lim. Siı.e hiç parasız ve zah· 
dan sonra bir rahatlık ve uyku metsiz bir çare öğreteceğim : 
hissetmezseniz, baş parmakları. Bir dUzline kadar at kestane.. 
nıza bir parça yağsız krem a- si alınız; bunlarm kabuklarını 
lınız ve gözleriniz kapalı oldu.fu soyunuz. KüçUk küçük parçalar 
halde, kapaklarına yavaş yavaş halinde kesiniz. Parçaları sıcak 
ma.aaj yapınız. Beş dakika geç.. suya atınız ve elinizi bu su ile 
meden derin bir uykuya dalmış yıkayınız. 
-----------------------------~ -------------~ 

•~ ıııuı•ıımıııımı•=\\ 
B U 1 'O N ANNJE DUCAUX MELEKERIOV. 8TROllEİM-ANDBELUGUET 

S
. NEM nbl ııefbı bir IRJ~ yuattıkl&n 
ı AsıNDA 

SENENiN EN BOYUK FRANSIZ FlLMl 

FIRTINA 

BEYAZ ESiRE 
(HALiME) 

Tuz antiseptik olduğu için i. 
!aç gibi kullanılabilir. Boğaz ağ
rısında bir kahve kaşığ-ı tuz bir 
bardak suya atılarak kaynatı. 
lırsa, soğuduktan sonra garga· 
ra edilince ağrı çok hafifler. 

Nezle başlangıcında gene bu 
suretle kaynatılan tuzlu su ılık 
iken ıburuna çekilerek yıkanırsa 
ve sıcak tuzlu su ile ayaklar ban 
yo yapılırsa nezlenin önü alı. 

nır. 

Solucanı bulunan çocuklara 
kaynamış tuzlu su ile lavman ya 
pıhrsa, oolucanla;rını döker. 

Gece yatarken, yahut saıbah 

aç karnına bir bardak soğuk su 
içerisinde bir kahve kaşığı tuz 
eritilir ve içilirse hafif müshil 
(laksatifl tesirini gösterir. 

Yumurta akı telle vurulurken 
bir tutam tuz atılırsa gayet ça.· 
buk sertleşir ve köpürür. Sön.. 
mek üzere olan bir ateşi tutuş
turmak için üzerine biraz tuz 
atmtk kafidir. 

Sofra örtüsüne dökülen sirke. 
nin leke bırakmaması için Uu
rine hemen tuz koyarak beş oo 
dakika durduktan sonra ılık suy 
la yıkamak en iyi usuldür. 

Paslanmış Utilleri temizlemek 
için bir gazete Uzerine tuz koy. 
malı, kızgın iltüyü tuz tize:rinde 
gezıdirmeli, sonra hafifçe zıeytin· 
yağına batırılmış bir bezle sil _ 
meli, nihayat.te temiz bir btt.le 
silinirse ütU yeni gibi olur. 

Kola ya.parken UtUnUn yapl§· 
maması ve kolayca kayma.sı için 
kola pişiriiirken içine bir kahve 
kaşığı tuz atılmalıdır. 

Bir kek v~ya pastanın fırında 

- :'\ a.. .. ı1, kanın l'<' mini be c l
J or mu? l'akat 1:-0k benze-mi.) or Ji 
~elf;\or bana! 

BORSA 
4 lKtNOIKA~u. - ıım 

ı ~terıın 

100 Dolar 
100 Wrct 
l(l{J 1svic;:rc Frc. 
ıoo Florin 
ıoo 

0
Ray1'1mark 
Be!ga 
Drahmi 

100 
100 

llO Leva 
ıoo Çek kronu 
100 Peçeta 

100 Zloti 
100 PengG 
100 IAy 
100 Dtnar 
100 Yen 
100 laveç kron• 

lılapauı, 

6 24 

182 ~O 

:.19 6$75 

o. rırıı 
J.tı 25 

129 75 

%•.>.5 .. ı& 
0.6715 
~.1~5 

11.1371 
IL0071 

Esham nı ~· 
Ergl\lli 19.75 

5.1.1941 
l.OS Ajanı 
9.18 Marıılar. 
9.45 Yemek 

Llstel!lt 
12.SIMüş~ 

ııarkılar 
12.50 Ajans 
ıs.o:s Tek prkılar 
lS.25 Ork~tra 
ı8.50 Saz l'll!lerlerl 
19.SO Ajan• 
19.45 l'a.sıl hryetl 
!0.JtJ 7Arab IA'An· 

der plAkları 
20.80 Konuşmıı 
20.4!'i ~çllml 

ııarkılar 
!l.llS Konuııma 
%%.1t Kabare 

mUır.ttt 

6. 1. 941 
8.0I AjlYle 
8.18 Hafif Prog. 
8.45 Konopııa. 

12.ss FMıl 11e~ct1 
12.M> Ajan• 
IS.05 Karışık l'rg. 
18,0S Caz 
18.40 Takalmlcr 
19.15 \ vfng dUoıru 
19.80 Ajans 
19.43 tn~ 
20.15 Dad~o Grt. 
20.45 Ui ~en Ena 

~enin J'I. % 
:!1.00 lllı•!!'\l<'i ls-

t~ltll'rl. 
21.so nn 1 0111 

%J,4tı f}rk"1ra 
%Z.SO Ajan!! 
n.45 oaıbtuıd 

pişerken kalrbma yapışmaması --------------------
ve kolayca çıkarılması için bir R<-,.:, Rıza Tiyatroau 
kap içine tuz koymalı, Uzerine •ı LlDlll Pl~KtN be-

raber 9 t1dnelldnun 
kalrbı oturtmalıdır. 

$ehiT Tiyatrosu 
l1~pebefı Dr&m Kıammda 

OUndliz 15.SO da 

Akpm !O.SO da 

Aptal 
Yuan: J>o8tA!ıyfeld 

~ .. 
~ CIMlcleRDcle komedi kmltuMla, 

OtbtdUz 16,IO, akııam ıo.ao • 
Pata Hazretleri , _, 

Yalnız 3 gUn kaldı. Sinema dUn 

Charles Boyer -
Glaudette Colbert'in 

DO ses 
Petrovna 

(TOVARtÇ) 

l'erıtembe aıc,aını 

Kadıköy Silsey) a 
alnemumdlt 

(0 J ı:. perde Be~ atladı t.P.IL 

Beyoğlu Halk Sinema.ı 
Rngtln MAt 11 de. A)(ıtam 20 dfl: 

1 - KISKANÇLIK 
1 - CANI DOKTOR. 

Haberın bulmacası 

1 - Çok çirkin, riyaziyede kJ,ıllaııı· 
lan bir harf, 2 - En fazla, netlces1z, 

3 - Fnınııızlarm ansiklopedilerinden 
biri. erkek dadr, 4. - GenJ§llk, bir cı• 
het, 5 - Sene, bir yeri tirnaklama, 
6 - Yemek, kolun ucu, uzun ıeylerl. 
kısaca kayıt, 7 - l{alburd&n geçlr

Sinema kuctretlnln en höyük harlkut 
Bugün La ı e ın......,.dft me, 8 - Bir emir, bır edatm kısaltıl. 

TCJRKÇE SOZLC 
.ı\şnca: Türkçe Paramunt .Junınl 

PEK YAKINDA TAKSIM 
'IPl"Blt on.8 t Zltf(WX 

-.. ••..• , ••.• ·-----· 
2 Büyük Şaheser bugün SU M ER Sinemasında 

1 - DEANNA· DURBIN'in en 
büyük muvalfakiyeti 

~ -- PlERRE BLANCHARD 
RENE St. CYR 

mıtı, 9 - Sıkıntıda olan ada.mm tek• 
rar ettiği hece, bUyUk hayvan, ıo -
Bir liUal edatı, arapça ''eritme,. 

Yukardan llflllıya: 
ı - Kaynana, bir aayı, 2 - Yatı§, 

kabadayı, 3 - Genıı değil, erkek, 
4 - Ümit edif, mekteplerde taleboyı 
sanata alı§tırmak içın verilen dersler, 
~ - Velosplt, 6 - Arapça {SU) bir 
dilde (evet), 7 - Tahtanın yontuıına.. 

smd&n çrkali parçalar, hllyUk mUhar
rir, 8 - İnce değil, çocuk doğurtan. 
9 - Elektrik ıevazttnatmd&n biri blr 
renk, 10 - Fabrikalardan ya.p~ 
olarak çıkan eıya, bir sayı, 

BiR KIŞ GECESi ~·.:~r:.~=~ 
1 - l'lrar, Bizar, ' - Ayak, Dtıalıe, 

fllmbade: Seaııalar: n. 2 • ve 8 ._ I ' - Bek, VUkeı._ e - ttıır, Ke, ... 

iLK ASKI 
Seanslar: 

1

7 - Y, '1••· 11:1, z. 1 _ 07, o.., 
-· var, t - Kaaak. .-... » _ ....,, 

Tıs, 11 - Kmtan, Nem, 

12.SO - S.30 - 8.10 ve 9 da 
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- Gayet geniş çapta büyük p. 

mellere doJru tehlikeli bir hare!··. 
te !.. Onun içindir ki k~ heısa• ··
ma ben, Polonyanm istiko~clen 

korktuğumu gizlemiyorum! .. 
- Polonyanm istik'balindr>n mi?. 

- Evet! .. Çün.kü_ M}tlnnlar ev-
vela Rusyayı, başll!IP~ i.ş-tedilı:le
ri işe rahatça koyulabilmek için, 
emniyet altına almak ist~rlar! .• 

- Rusyayı emniyet altına mr al
nak istiyorlar? Ne şekilde? .. 
Nuşiki cevap vermekte tereddüt 

tti. Yassr gözlerini kırpıştırarak 

F.ntellcens Servtş -&efierindeı .. 

lı•<'n hemen birbirine düşman üç 
kıı:;ma ayrılmış bulunuyor: Bolşe. 

yiklik Rusya ile Avrupayı tamami
le ayrrmıştır. Diğer taraftan Ame-

l rikada harp borçlarım ödemedik
feri için Avrupa işlerine bir daha 
p.nşmamak kararını veımiştiı-. 

Almanlar bu ayrılıklardan tam 
istifade edecek r.aman geldiğine 

kanidirler! .. 
- Fakat, aziz Nuşuki, siz İngi

liz ve Fransız ittüakrnı unutuyor
sunuz !.. 

'iizlime bakıyordu. I - Unutmuyorum, aziz dostum!. 
- Tereddütsüz söyleyiniz, aziz Bilakis Almanların bütün hedefi 

dostum! .. dedim. Polonyalılar en I lngiltere ve Fransayı birbirinden 
acı hakikatlerin içinde asırlarca ayırmaktır! .. 
yuğrulmuştur!.. Beni inciteceğiniz. Buna siyaset entrikalarile mu. 
den korkmayınız!.. vaffak olmağa bütün kuvvetlerile 
Nuşuki: 1 <:alışıyorlar ve çalışacaklardır !.. 
- Peki!.. dedi. Düşündüğümü 1 Muvaffak olamazlarsa kuvvetle ayı. 

söyliyeyim ... Ben, Almanların Rus- lj racaklardır! ... 
ya tehlikesini emniyet altına almak - Kuvvetle mi ? .. 

Denizcilik: 

Bir 
zırhlının 
doğuşu 
Herkes bir pilicin \eya bir ku.. 

zunun na~ıl doğduğunu, bir hasta. 
hanenin veya bir fabrikanın nasıl 

! inşa edildiğini bilir. Fakat bir ge
minin, ya~}·an, denizde yüzen ve 
harbeden bir zırhlının nasıl doğup 
inşa edildiğini herkes bilemez. İn
san zekasının en güzel eserlerin. 
den biri olan bu _ ~ilen, canlı 

mahluku yaratmak için çok kafa 
rormak lazımdır. Onun kuvvetli 
ve güzel, süratli, rahat ve iyi va. 
sıflara malik olması için büyük 
gayretler sarfedilmesi icabeder. Ve 
böyle bir geminin projesini hazır

lamanın, her hangi bir fabrika ve- Rakam. gen?Jlerin adeta kanıdır. den gürültüsü aylarca devam eder. 
ya hastahane projesi hazırlamak. Gemiye o hayat verir, o yaşatır. ıs bin tonluk bir zırhlının tekne
tan çok daha müşh.iil olduğunu bil Görünmiyen fakat geminin doğma si için takriben on iki bin ton çe. 
mek icabeder. Bir zırhlıyı gezmiş sın1 ve yaşamasını intaç eden ra- lik kullanılır. Ve bunun için de 
olan kimseler, içindeki ~yısız ma- kamların ne kadar lüzumlu olduk. tabii 15, 16 bin ton çelik işlenir. 
kine ve cihazları, her şeyi otoma- !arını göstermek için bir kaç misal Bu da takriben kırkar vagonluk 
tik bir hale getirmiş olan insanla- verelim: otuz katarın taşıyacağı miktarda 
rın yarattığı bu mahltıku, hayretle Geminin yapıldığı bilftmum bir çelik kütlesi demektir. Zırhlar 

için Polonyayı ortadan kaldırmak 

niyetinde olduklarına kaniim ! .. 
- Zannederim! .. Almanlar bü- seyretmişlerdir elbette. maddelerin mukavemet rakamları, için bunun bir misli fazla çelik 

:; ük harpteki mağlübiyetlerinden Bir harp gemisi bir şehre, bir beygir kuVYeti rakamları, amper, kullanılır. Fakat bu zırhlar asıl 
- Oh!.. sonra memleketlerinin yuvarlandı- insan vücuduna benzetilebilir. mermilerin iptidai sürat rakamla- hazırlandıkları yerlerde levha ha. 
- Evet!.. k di lm k 

1

, ~'1 sefalet yüzünden en büyük mü- Hatta harp ge'mi5inin bir insan.. rı, topların aksi seyirdim tertiball line getirilmiş olduklarından onla· 
. -. Fakat; buna. mu te r 

0 
a tehassrslarmı bütün dünya:;a da- dan fazla imkanları bulunduğu a. rakamları, geminin muhtelif sür- n yalnız tekneye yerleştirmekle 

ımkansızdrr :·· 
1 

Yalnız b ğıtmışlardrr!.. Biliyorsunuz ki Al- şikardır. O da insan gibi denizde atlerine göre pervanelerin adedi de. iktifa ederler. Artık zırhlının tek-
. _-Onu bilem_em... k1 u= maıtların C'n kıymPtli teknisyenleri yüzer fakat fazla olarak bir sis ta- ,·irleri, kullanılan mazotun miktarı nesi meydana çıkmıştır. İçerisinde 
ıçm her şeyı yapaca ann j ve mütehassısları anf hayat zoru bakası arkasında kendisini gizli- \'e geminin muhtelif süratleri vel. taksimatın yerleri aşağı yukarı 
korkuyorum!.. 1 yebilir. Gökyüzünü ,·e denizi ay_ hasıl her şeyi rakamlara istinat belli olur. Makinelerin nereye yer~ Nu.,uk.i sonra karanlık gözlerle ile dünyanm en uzak ülkeleıinde 

" ' · ı k b ı · b dınlatıp uzakları görebilir. Dür. eder. leştirileceği, ta güvertenin üstün. otel salonunun tavanına bakarak angaJman ar a u etmiye mec ur b" 
binleri sayesinde .ıo kilometre me- -10,6 lık toplarla mücehhez ır den geminin en alt kısmına kadar ı..·av""'Ça : 

1 

oldular ... Bu suretle dünyanın her uh 
" ..... ı ı ~afeyi gbrdükten sonra tayyareleri zırhlı yaptmnağa kalkışırsak m inen ym·arlak kuyuların top zırh - Ben Almanyada bir çok mil- tarafına yayrl_<lılar._._ ş_ te bu ya:yı • 

d f l k ,·asıtasi,·Je daha uzaklardaki faa- telif hesaplar yapmak mecburiye- kulelerinin müteharrik kısımlarını !etler hakkında idam kararlan ve.. · ma, zanne enm, dun:; anm e a e- J 

liyet ve harekatı da görebilir. Ça. tindeyiz. Böyle bir zırhlının mec- ihtiva edecekleri anlaşılır. Gemi-rildifüni zannedi'vorum!.. tini haznlamrştır! .. Zira bu müte- f nd b 
~ " buk muhabere etmek imkanına mu tonajı 45 bin ton etra ı a u. nin muhtelif kısımlarını ayıran 

Dedi. hassıslar dünyanın her bucağını mal ik olduğu gibi, kuwetini ve lunmak iktiza eder. Bu tonajın bölgeler yerlerine konmuştur. Ar-
- tdam kararları mı ? mükemmel bir surette yakından gö- .

1 kudretini kullanabilir. Bir ~ir. ,·üzde 15 ini topların ve menn1 e. tık denize indirme ameliyesi ya. rüp tanıdılar!.. MilleUerin dahili , - Evet, aziz dostum... Alman
' ar Avrupanm yeniden tanzimi me. 
;;ı-\asini açıktan açığa münakaşa 

(•tmektedirler !.. 

den farklı olarak da denizlerde, a- rin a<nrlığma, yüzde 35 ini gemi- kındır. Bu ameli,•eden sonra top. vaziyetlerini, 11aleti t'llhiyelerini e-· , 
' ~gırlırr. ının üçte biri veva dörtte bi- nin etrafını kaplayacak zırhlılara, tar yerlerine konur. Elektrik san-yakmdan öğrendikleri gibi dünya. "' , 
nrn neresinde ne gibi kıymetler bu- rini teşkil eden 30-40 santim ka. yüzde yirmi beşini tekneye, yüzde tralleri, yani büyük bir şehri ten-

lmıın-ındakı· zrrhlannr ta~ryarak onunu makine ve mayi mahruka vire kafi motörleri ihtiva eden lunduğunu gördüler!.. Bu Almanlar ,., - b' -
- A.-rupa haritasının mı yeni. eski mlli!temlek:clerin hemen tama- dola~ması icabetmektedir. ayırırsak yüzde on beşlik ır marJ dört elektrik santrali gemide kurul 

!en tanzimi? Ne diyorsunuz? Sonra bu gemı·ıer ckseriua ıbir- kalır ki bunu da gemi mürettebatı magva ba~lantr. Bu santralın gem.i-miyle sömürülmüş olduğunu, dün- ' k '> 

- E"·et! .. Tabii, takdir edersinzi bı·rı·ne benz.emezler. Her biri içı·n ve subaylarına, onların yiyece . i· nı·n kendı· kendine çalısmasını ya. yada bakir ve tepeleme kıymetler- - h 1 -
ki, bu silah kuvvetinden başka hiç le dolu taze müstemlc-keler bulun- erkanıharbiyeler müteha<>~ı~larla çecek, yatacak eşyalanna vel ası ni otomatiklesmesini temin ede-
bir kuvvetle kabil değildir! Alman duğunu keşfettiler!.. mutabık kalarak en wn terakkiya- gemi ha~ atının tanzimi için lü- ceklerdir. 1500 kişinin yiyecegı 
ya matbuatında bu mesele uzun • ta göre projeler hazırlayarak ge- zumlu olan eşyaya hasretmek ica. patatesleri soyma makinesinden 
uzadıya ve fileni bir şekilde roüna- ı - Demek ki sefalet bu adam- mileri inşa ettirirler. beder. tutunuz da cephane asansörlerinin 
ka..~a edildiğine göre, demek ki, Al- lara. yeni bir dünya hayali kf'!ifet- 1\Ieseıa lngilizlerin Nelson ve İstenilen sürati elde etmek için makinelerine kadar her motör ve 
mantar bu kuvveti kendilerinde ; tirdi, öyle mi?.. Rodney zırhlı lan 40,6 lık dokuzar evvela bu sürati temin edecek bir her makine bu elektrik santralle-
görüyorlar!.. Daha. başka bir tabir- 1 - Onun gibi bir şey, aziz dos- toplarla mücehhezdirler. Ve bun.. teknenin hazırlanması icabetler. rinin cereyaniyle çalışacaktır. 
le, demek ki Almanlar böyle bir tum!.. Mesela Almanlar Cenubi Af- lann hepsi de baş tarafta bulun.. Bu teknenin istenilen sürati temin 
Sl·ıa· b kuvveti hazırlamışlardır ki rı'kanm dün,·anm '-' enı Hind.is tanı etmesı· 1·ç1· n tecrübe havuzunda tec Bü} ü:k bir zırhlının elektrik te. 
bö'"lt• muazzam bir mesele;-i müna- olduguv nu, ancak bu zamanda keş- rübesi ,.aptlarak ihtiyaç g()c:.terece- si::atı için t ·rı n 1 ome 

1 

~ " maktadır: Yani bunlar düşmanı ak ·be 500 k"I tre 

.r takip ederek harbetmek için inşa ' elektrik kablosu ve takriben 350 
kaşa edebiliyorlar!.. . fetmlşlerdiı·!.. Bugün hakikaten ed'ılmı·.,. cr..-.ro'ılerdt'r. Ricate mecbur ği beygir kuvveti tesbit edilir. G 

" "''" k ton bakır tele ihtiyaç vardır. e. - Demek ki .ı>iz Almanların dünyanın en zengin anbarları olan kaldıkları zaman kendilerini mü- Eğer gemiye yerleştirilece ma· al 
Polonya.dan başka İgiltere ve Fran Cenubi Afrikanm istilfl.cıı meselesi dafaa etmeleri '1;güçleşir. Buna mu kine, tonajın artmasını icabettiri. minin, her tarafını aydınlatın < 
sa ile de harp et.meyi göze aldık- hakkında büyük tetebbil eserleri kabil Ilolandahlann De Ruyter yol"'a projenin yontulması, yani için 6000 elektrik lambasının yan-
larına kanisiniz ?.. ne"'retmekten "ekinmi'-'orlar!.. . .. d k t raf bı·rçok kısunlarda tenzilat yapıl. ması icab.."Cler. Bütün bu maden 

.., " J tipi üç kruvazorun e ar ·a a · k t l t k · · kulla 
- Tamam.ile! .. Hatta, i'i tama- f ma".' l ı'hti,racı hasıl olur. faaliyetı ·on ro eme. ıçın • 

Alın 1 Ce b• Af ·kayı ı topları, ön taraf toplarından az- , ,. t ben.,,. 
mile ~.·eni bir Avrupa davası da ol- - an ar nu ı rı m Bu hususta W' lenebilecek bir- nılan müş ır, manome re ve ..,.,... 

kl ? F k t b ladır. Bunlar ricat ederek harbet. ' d.....ı· 5000 b l·v masa gerektir!. Meseleyi Avrupaya zaptedec~ er... a a u mecnu- ld v 1 ld b'z bura ri aletlerin a t"Ul. ne a ıg o. 
mek için inşa edilmiş gemi tiple. çok şeyler o ugu ıa. e 1 • • 

münhasır göstermek işin birinci nane bir şey!.. da fazla teknik kısımlara c;apma. lur. Üst üste dört kat üzerıne ter-
r.afha.sı olmak 13.zrmgelir!. _Orasını bilemem, aziz dostum! ridir. dan bir geminin inşa'>I hakkındaki tip edilmiş olan bu saç şehirde se-

- Ne diyorsunuz?. Bu mümkün Ancak, Almanların büyük bir ihti- Demek ki bir gemi ta ba~langıç· faaliyeti tebarüz ettirece~iı. ri muhabereyi temin için 650 tele. 
mü ?.. rasla yeni bir dünya ta.savvurları, ta taarruzu wya tedafüi bir harp Yukarda geminin e~a~ hatları fon makinesi çalıştr. Bu şehrin İ-

- Evet ... Hakikatte Almanla- yani Alman noktainazarmdan yeni yapmak için in~a edilebilirler. Bır- tesbit edıldikten sonra in~a ameli. çinde dolaşan ha,·a, tıpkr maden 
rm dilnyarun yeniden ' tanzimine bir dünyanın tanzimi elbette ki pek birlerine bu kadar aykırı vasıfla. ve--ine geçilir. ocaklarındaki sun'i ha\'a cereyanı 
kalkıştıkları aşilcl.dır!. Nitekim Al. mühim bir işlir! Şüphesizdir ki n olan harp gemilerinin birbirle- · I3W1un iÇin o'.an ter<;anelel'İn .~ibi gece gündüz geminin her ta
manyada. talebeler (Dünyayı ala- onlar Avrupa meselesini halletm • rine müsavi olmalarının imkanı kırmızı yeya ~iyah renkle boyan- rafına motörler ve tulumbalar va
cıı.ğız!) şeklinde milli şarktlarla den Cenubi Afrika mesele::.iııe l'I 1 •:ar mıdır? Sonra bir memleketin mış aeniş zemini üzerine geminin -..ıtasi,·l ı:e\·kedılir. 
yetiştiriliyor!. 1 atmıyacaklardır ! .. Fakat bunu şim- ı co~rafi vaziyeti de gemilerin inşa- iskel:ti lam eb'adda ve tebeşirle Ge~inin son tecrübeleri yap ı l-

- Demek Nazilerin dünyayı diden tasarladıklarını asla gizlemi- sı~da mühim rol oynar. Gemileri- dıktan sonra bayrak çekme mera-
"· --"larm zannedi 1 - - d h çızilir, · · .. c.· ',mı· de ,-apılır \'e artık deniz ÜS· iı:ıtilaya kail\,ışa.._.. 1 

- yorlar!.. ni yalnız Adriyatik denızın e ar. Bu suretle tersanenin ıemını u- ~ , 
v. orsunuz, öyle mi ? 1 h' .. . _ b' A bettı'rme): ı'çı·n ı·nsa ettiren e~ki A- . · · k ı t' dogwar Ce tündeki faal hayatı ba~lar. lki~r 

W• • • ı Avrupayı, ıç supuesız, ır v- • · . zerinde gemının J$ ·e e ı · ' • 
- Zan degıl, buna emınıın.. . .ilk 1 t vusturra ancak 2'1 saatlık hare- mı·,.ı· kapla,·acak olan zırhlar bu. reya dörder ::;aatlik nöbet postala-di. · rupalıdan çok daha m emme a- · ' . , J • •• • 1 
- Fakat ne yorsunuz, azız v . v N uk. . kata kafi gelecek bır mazot veya rada "erlerı-ne konur ve geminin n ile ~emideki bi.ıtun ın"<ln ar O-. .. 1 lill • 1 k nıdıgma kanı oldugum uş ının · . • . k l 

Nuşukı ! .. Bu oy e a } apı aca - k. ko··mür -.toku ihtiva edecek torpı· dış ın· ~'aatr ik·ma·ı edı·ıı·r. El_ektrik_li nun ya-;amasım intııama w ·ar ar. 
. • • ~. • 1 bu sözleri bana dehşet verrnıye a- - - . . . '1'- • f v 

bır lddıa degıl ki.. i . . _ dolar in"a etmekle ıktıfa ederdı. \'İnçler durmadan teknenın çelık 'ferzi::;i, berberi, fırını ve mut agı 
- - Şüphesiz 18.fla yapılacak bir 1 fı gelmıştı. Çünkü ıXdriyatik denizi ni<;beten ak...ammı tezgahın kurulduğu yere ile bir ~hirdcn farkı olmryan ge. 

şe~ değil!.: Fak~t kuvvetle yapı- __ Bu ~üthiş ba~rşlı Ja-~nun b~ küçük bir denizdir. Bu ~cbeple .. \. taşırlar. Çekiç darbeleri ve oksijen minin k.umandam, valic;i, subayla-
labılecek bır şey.. . sozlerı 00f7UD.a soyleme<ligıne katı- vusturya torpidoları, Okyanosl<1r. kaynak aletlerinin insanı sağır e· rı idare amirleri ve askerlerı de 

Bence kıü'i surette belli olu}~_or yen emindim. da harbPtmek için in-:a edilen A- 1 ---=-------------- -------------
ki Almanlar göründükleri ve gos- Fakat Avrupad3. ilk defa bir Ja. merikan torpidolarmın 'asıflarım ·17 
terdikleri g:bi müstemleke dava- h · lduk'arr halde Yarıc:.ı kadar 

v. • 1 v • •• ! ponun ağzından i!'.ittiğim bu sözle-r, aız o . . 
~ında degıllerdirib . ._ Ebi~erdye~ mu~- ı ilk nazarda aklın alacağı şeyler de- bir mayi mahreç'e malik bulun-
lPmleke zaptı g l r ava arı o. ı v.ld' ' k "d'l Ç .. nkü Okyanoc;lar- G-

had ·ık r gı ı ma ta ı ı er. u 
saydı kendilerine bu sa a ı e 1

• ı · d h 1. t edecek olan Amerika--ı 
. 1 t J 1 d ı 1 b ıl a are ... e . nı uzatacak mile aponya o ur u. Onun için hayli şaşa amış t u- .d 

1 
eıa· acrırhk olarak ~ 

·· t t''k torpı o an en :" :· Fakat Almanlar dunya sa u osu- nuyordum. .. 
1 

t k .. mür ,·eya mazot 
nu tam:ımile değiştirmek emelin- Nazilerin bu derece şümüllü bir yuoı erce op 0

. . d 
1
. 

1 taı:ımak mecburıyetın ec ır er. 
planları olabileceğini hiç bir zaman Bu o;ebep;c hir gemi projesi ha-dedirler! .. 

- Dünya statükosunu mu ? 

- Eve t!. Almanlar bu i!ie baş-
lıunak için tarihi saatin geldiğini 

zannediyorlar!... Dünyad~Jd yeni 
vazlyettcn son derece istifade ede
bilecekleri kanaatindedirler!. 

Diliyorsunuz ki bugün dilnya he-

tasavvur etmemiştim. 1 
zırlamak uzun he-:aplara Ye ça ı~-

Karşnnda krsa ve tıknaz vücu- malara ihtiyaç gö-..terır. Kağıtlar 
duyla kolluğun kenarına oturmuş, üstünde ve yalnız rakamlara i~ti
müthlş bir ciddiyetle yeni bir dün- nat ederek dn~an ha~p gemilerinin 
yadan bahsc<len Nu~ukive, derin 

bütün hayatları yine rakamlara bir hayret içinde dedim ki: 
{Devamı n.r) dayanrr. 

- Kalk, odada bir fa.re ' '11.r gibi geliyor bana. 
- Oda.da bir kedi '\'9.rmIS gibi de ıel8in yat uy u ... 

memurlarıdır. 
Karıı.ıdan düşman gemilerinin 

göründüğünü haber Yeren opar
lörler herkesi vazife başına davet 
ettiği zaman geminin manzarası 

görülecek ı;:eydir. Cephaneliklerde 
..ıo asker zincirleme sıraya dizil
mişler ve mermileri zırhlı kulelere 
taşıyacak asansörler faaliyete geç. 
miştir. Bir tek lambanın ışığı al
tında bir tek bahriye neferi her
hangi bir tulumbanın başına geç. 
miş. vazifesini yapmağa başlamış. 
tır. Muharebenin ~ııuna kadar o· 
nun oradan çıkmasına imkan yok
tur. Bütün gemidekiler için bir hg_ 
yat memat anı olan bu anda mu. 
habereyi görebilen ve takip edebi
len kimseler sayılı şahsiyetlerdir. 

Ancak muhaberenin nihayetin
de hepsi birden zaferin neşesini 
tadacaklar veya denizin dalı;ı;alan 
arasına gömülüp kalacaklardır. 

Herkes iş başında, her menfez 
kapalı bulunmaktadır. Geminin 
muhtelif kısımlarındaki subay ve 
efradın birbirleriyle tema~ı te~on 
telleriyle ve makineleri ile temin 
olunabilmektedir. 

Hatta telefon fazla zaman kay. 
bettireceği için müş'ireler, rnano
metreler, endikatörler veya am. 
perrnetreler ,bu işi daha çabuk ba
şamlar. Geminin ekser faaliyeti 

bu müş'irelere istinat eder. 
Gemi kumandanı zırhlı kulesin. 

den muharebeyi idare eder. Maz. 
gallardan ancak ve bazan hedefi o 
görebilir, emirlerini verir. Fakı:ıt 
gemi artık maddeten onun eliı:de 
değildir. Onu müş'ireler vasıta~ıy
le idare ve kontrol etmektedir. 0-
parlörler ''asıtasiyle sesini her ta. 
rafa işittirebilir, mühim raporları 
telefonla alır ve gözlerini de müş'i. 
relerden hemen hemen hiç a),r
maz. Atışa hazır bulunan topların 
hangileri, ateş etmiş olanların han 
gileri olduğunu kendisine bu müş· 
ireler gösterir. Makinelerin, kazan 
larm. dinamoların vaziyetlerin! 
onlar vasrtasiyle takip eder. 

Top başlarında bulunan stııbey 
veya çavuşlar hedefi görıneden a. 
teş ederler. Belki de hedefi gemi 
kumandam bile görmemektedir. 

Çünkü 30 - ·10 kilometre mesafe. 
deki düşman, u fkun arkasında o
labilir. Hedefi bütün topçulara 
ı.-ı;österecek daha doğrusu bildire
cek olan direk üstündeki ni<;<rncı 
ve gözcü: gediklidir. O hedefi daı. 
ma dürbini içinde bulundurur ve 
bütün müş'ircler bu dürbinin isti. 
kametini te~bit t'Clerek topçulara 
hedefi i«arct ederler. Topçular da 
muhtelif manivelaları çevirerek a
teş ve çelik yağmurunu düşman 

üzerine yağdırırlar. 
Kazan dairesinde veya ocak 

başlarındaki insanlar da muhare
be harekatından haberdar değil
dirler. Onlar ancak gemilerine tam 
volu vermek için kanter içinde 
~alışırlar. ,\ne.ak kendilerine hava 

1 
veren büyük vantilatörün gürültü • 
~ünü i~itirler. Topların· ateş ettiği
ni ancak ~arsıntılardan anlarlar. 

Gemiyi do'duran 1500 canın ha
ratı müş"iı~lcre Ye nihayet insan.. 
İann zekalarına. ce<:aretlerinin ve 
~caatlerinin büyüklüi{üne bağlı
dır. Bazan bir milletin hayat ve 
mematı böyle bir muharebenin 

akıbetine bağlıdır.MECDi ENON 
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Al Vud, i~de ba.rikulA.de bir 

kolye bulunan btr mücevher ku

tusunu aça.ra.k: 
_ İgte LavirlYa, dedi, sana he-

diyem ... 
Genç ka.dm. dostunun elinde du-

ran mücevhere sevinç ve arzu ile 

baktı. 
- Va.adetmiştim, sözümde dur-

dum. Beğendin mi? 
Lavinya sevincinden çığlıklar a

tıyordu. Haydut, kolyenin fermua
rını metresinin boynunda kapamı
ya çalışırken, genç kadın fısıldadı: 

- Benim iç.in çılgınlık et.missin ! 
Al Vud hediyesinin makbule geç

miş olmasmdan dolayı çocuk gibi 
seviniyordu • 

- B"ni seviyor musun Lavinya? 
- Bunu bana sormıya nasıl ce-

saret ediyorsun? Bilmiyor musun? 
Seni sevmez olur muyum? 

- Tekrarladığını i§ibniye bayı
lıyorum! 

- Seni seviyorum! Şimdi mem
nun musun? 

- Evet, tbgekkür ederim. 

Sonra basit kimselerde terbiye 
eksikliğinden gelen bir ka.balrkla: 

- İyi kl hoşuna gitti, dedi. Hın
zrr kuyumcu beni adeta soydu. Fi
yatmı biliyor musun'! Tahmin et 
bakayım. 

- Hayır, hayır. Sakrn söyleme! 
- Sen bilirsin ... Seni mesut, mü-

tebessim görmek için ben neler 

yapmam ki! Paranın ne ehemmiye
t\ var" 

- Vftkit hayli ilerlemişti, sııat 

yirmi ikiyf geçmişti. Çeteyi te§kil 
eden haydutlar fabrika binnsmda
ki odalarma. çekilmi;,ler, yahut ge
ce eğlc:ncelerine gitmişlerdi. Bu
~ınla beraber fahriknda daima biri 
nöbetd kalrrdı. O sece nöbet Fred
di'de idi. 

Al V1.Jd metresi ile konurııurlnr
kep_ dahili telefonun zili çaldı. La
vin ya: 

- İstersen seni yalnız hıra.ka
yım, dedi. 

- Hayır, kal. Milhlm bir ~ey ol-
masa gerek. .. 

Telefonu açtı: 

- Allo ... Sen mis1n Fredtli? 
- Evet, şef. 
- Ne var? 

- Conni Vayt sizinle görüşmek 
istiyor. 

- Bu saatle olur mu? 
- Çok mühim ve acc.>le bir iş 

için gelmiş. 

- Pekala. Sebebini tahmin edi

Y0rum. Çabuk gelsin. Sen de onun 
Yannıda bulun. · 

Tel e'fonu kapatarak metresine 
döndü: 

- Gelen "müşteri" ile beni bir
kaç dakika yalnız bırakmanr rica 
ederim Lavinyacığmı. İşten rahat 
Y~k, görüyorsun. İçeriye geç. Vayt 
gıder gitmez ben de gelirim. 

- Pf"ki. Amma beni çok beklet
me ... 

- Merak etme. Başımdan çabuk 

savarmı. 

Öpüştüler. Gen~ kadın odadan 
çıktı. Al Vud masa.aı başrna henUz 
geçip oturmuştu kl Conni Vayt, 
Freddi ile beraber içeri girdi, Fred
di ona yol göstermek vazifesi bitti
ği için çekilip gitti. 

Yeni gelen enerjik . görünüşlü, 
yaşı elliden fazla, fakat sthlİatli ve 
ve dinç blri idi. Hayduda doğru i
lerledi. 

Al Vud onu güler yüzle karşıla
dı. Bir koltuk gösterdi ve yaprak 

sig-arası kutusunu uzatırken: 
- Geç vakit bu ziyaret şerefine 

nail olmaltlığrmm sebebi acaba ne
dir? 

Conni Vayt öyle blr hiddet için
deydi ki Meta güçlükle konuştu: 

- Ne için geldiğimi bilmiyorsu

nuz ha? Ya akşam gazt'teleri? On

ları okumadmrz -'temek? 

Haydut sUkftnetle cevap verdi: 

- İyi tahmin ettiniz, okumadım. 
Gazfltelcrin yazdrklnnm okumakla 
kaybedecek zamanım yok, Klmbilir 
yine hangi ehemmiyetsiz Mdlseyi 
siı<irmislcrdir? 

Muhatabı, hiddeti gittikçe arta

rak mukabele etti: 

- Ehemmiyetsiz mi? •. Detroyt
dakl bir fabrika.ya yapılan hilcum
da yirmi ki5i ö!Uyor ve siz buna 
ehemmiyetsiz eliyorsunuz öyle mi? 

Adetinizi bir defalık bırakıp şu ga
zeteyi okuyun. 

Pardösilsiinün cebinden bir gaze
te çrkarara.k ilk sayfadaki bUyillr 

serlevhaları okudu: 
- "Detroyt'da Blo,·er otomobil 

fabrlkasmn. dinamitle sun.ast ... 20 

ölü, 70 yaralı \'ar. 
Hiddeti bağırarak devam etti: 
- Bu faciadan haberiniz olma

masına imkan yoktur. L,:nu kimin 

yaptığı ise bence malüm: Siz ve a

damlanmz ! I:fafile inkar etmeyiniz. 
Al Vud omuz silkti: 
- Ben inkf1r etmiyorum ki! 131 

biz tertip ettik. Ölenler bulunma&r
na teessüf ederim, amma ne yapa
lım, başka türlil olamadr. Hem za

ten bu dllnyada kirr, ölmlyecek ki? 
Biran evvel dünya gailesinden kur
tuldular demektir! Sonra bu işte 
siz 'n menfaatinize ve muvaffakıye
tinizle hareket ettiğimi unutuyor 
gibisiniz. 

Conni Vayt hiddetten çıldıracak 
gibi olmuştu. Bağırdı: 

- Böyle bir cinayete ben hiç bir 

zaman muvafakat e;tmedim. 
- Sakin olun, hiddetle hafıza 

zaafına uğrayorsunuz ! Patronlara 

karııı harakcle geçmemi siz iste
miştiniz. Bu arzu üzerinedir ki faa
liyette bulundum ve şimrli ücreti

mizin derhal tediyrs:ni isti~·orum. 

Böyle kararlaştırmıştık. 
- B cfi para vermem! 

- VC'rmez misiniz'? Görürüz! 
- Sizin gibi adamlara para ver-

mek hn? H';ı: namuslu işçikriz ve 

yardrmmıza da ihtiyacımı?. yok ... 
Allnlla ısmarladık. 

(Dtwrımı ,·ar) 

-48-
- Hayır, ~vkethim! dedi, bu 

benim mendilim değildir. 
- Pekala. Bu mendili inkar ecli-

yorsun. Ya bu kokuya ne diy<."" 
lim? 

. - Leylak kokusu yalnız cariye 
nızde bulunmaz ya, şevketltım? ! 
Haremde bir çok kadınların elbise 
ve mendillerinde cariyeniz bu ko· 
kuyu hissetmiştim. 

Murat hiddetlendi: 

. - Yalan söylüyor>.un! Ben şim 
d1ye kadar btt kokudan senden 
ba;:ka bir kadına verdığimi hatırla 
mıyorum. 

Nilüfer itidalini topladı: 

Unutmuş olabilirsiniz, şe\ -
ketltım! Hem bundan ne çıkar? 
Cariyeniz bu mendili kaybetmiş ol 
saydım, apaçık söylerdim. "Bu 

mendil, benimdir,. derdim . 
- lyi ama, mesele medil me~· 

lesi değil. Bu mendili düşürdüğfüı 
;-erde bir de cinayet işlemişsin! 

Buna ne dersin? 
Nilüfer kendini müdafaaya çalı· 

şıyordu. 
- İftiradır, derim.. Cariyeniz 

ömründe bir kere karınca bile öl
dürmemiştir, şevketlfunf 

- Karınca öldürmemiş olabilir 

sin! Fakat, benim pek ~k sevdi· 

H A B E R - Akşam Postam 

(Bu su,unua okuyucuıarımızın gıt 

zetemlz yanmdakl kuponla btrlikte 
röndereceklerl 

EVLENME TEKLlFI..ERl, 1Ş ARA· 
MA, tŞ VERME, ALIM, SA'flM 
gibi tıcart mahiyet i haiz oımıye.n kü
çük llA.nları paraeız neşrolunur.) 

iş arayanlar 

• Eski harfleri mükemmelen okur 
yazar _yazı makinesinde seri surette 

yazı yazarım. Resm1 dairelerden bon

ııervlsim de vardrr. Sabahtan öğleye 

kadar hukuk fakültesine devam et 

tlğimden öğleden sonra çalrşmalt tize. 
re ehven ücretle münasip bir i§ arı· 

yorum. 

Adres: Suzan Akdolga Tarlabaşı 
Cad. No. 124 Beyoğlu 

• Yüksek ticaret mektebine devam 
ediyorum. Öğle .somaları çalI§mak ti 
zere iş arıyorum. Bir sene ıiraat ban. 
kasında çaltştım, muhasebe işlerinden 
anlar yevmiye defterl tutmMmı bili· 

rim. Az bir ücret te olsa kabul ede. 
rim; Haber idarehanesi K. ö. 574 

rumuzuna müracaat. 

• 2. Bir radyo mütehaasısı ve blr 
yardımcı aranıyor. (Galvano)ları o
lanlar tercih olunur. Ayrıca bir kız 

çırağına da ihtiyaç vardır. 
Müracaat yeri. lstlkl!l caddesi 208 

numara yanında Ş. ŞenyUz müessesesi 

* Arap harflerini bilir; riyaziyeye 
vakıfım. 9nlverslte müdavimiyim. 
Haftada ıseklz ııaat ders zamanları 

rum. (MUracaa.t: Haber gazsteai Y. 

s. Ç.) 23411 

Satılık - Kiralık 
* Ayaspaşada: Gümüşsuyu tıasta 

nesi yakmmda, araaamdan deniz gö· 
rUr. Haritası çıkarılmıştır. tnşaata 

manii yok. 8,10Xl6,5=131 met· 
re murabbaı arsa üzerindeki ahşap iki 
ev pazarlıksız 15300 liraya aatılılıtır. 

Bugün 18 lira kira getirmektedir. 2:1 
liraya mü tehammlldir .Müracaat: Habe1 
gazetesinde ''R (597) U., rumuzuna 
mllracaat 

• Boğaziçlnde, ÇengelköyUnde deni• 
ze nazır, geniş bir bahçe içinde biri 
ahşap, cligerı kiı.glr iki ev acele satı. 
ltlttır. Htı ıkisinin geUrdifi irat 21 
liradır. 

A. H. 13 rumuzu ile Haber gazete.. 
sin~ n iıt«.ı.;.., at. 

• Beyoğlunda 5 katlı 5800 liraya 
kelepir apartrman, Ayda 6:S lira temiz 
kira getiren bu binanın senelik bütün 
vergileri yalnız 40 liradır. Her katta 
ayrı saatle elektrik tesisatı vardır. 

Yeni terkoz tesisatr ve 20 senelik vak. 
fı verilmiştir. 

Müracaat yer! İ!ltlklll caddesi 208 
numara Ya.ni ş. ŞenyUz müessesesi. 

Müteferrik 
• Ehven prtlarla. kllı;Uk almanca 

teknik spor kitaplarını tUrkçeye çe
virtmek istiyorum. 

Tercüme edeceklerin, 1stedikleri pa. 
ra miktarı ile sarih adreslerini havi 
mektubun Haber gazetesinde H.E.K. 
t.M. rumuzuna. yazmaları. (Z) 

A.§ağıda rumu.zıarı ya.zılı olan o 
kuyucularunızm namlarına gelen 
mektupları tdarebanemtzden aldır 
maları rica olunur. 

(C.U.155) (F.F.) 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 
i şletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli 22.500 (yirmi lkibin beıyüz) Ura olan eterlliu.eyon 
cihazları ve teferruatı 17 şubat 941 pazartesi günü saat 115,SO da kapalı zart 
ususlU ile Ankarada idare bina.'3mda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek f.stıyenlerin (1687,!50) bin altı yüz seksen yedi lira ellı 
kuruşluk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veslkalan ve teklifle 
rlni aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme da.lreainden, Haydarpa 
:;ada tesellüm ve .sevk şefli!}'inden dağıtılacaktır. ( 12t94) 

""' 11• t ~ " :/-

Muı,a~e9 ~eli .(1Ş,q9) lira olan 150 adet hast.a.ııe . .Pelerini (2~.l.194Jl 
çarı;amba gUnü saat (11) on birde Haydarpa§a gar binası dahilindeki komis 
yon tarafından açık eksiltme usulile satın almacktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (135) llrhk muvakkat teminat ve ktmunun 
tayin ~ttiı'tl vesaJ.kle hlrlikte ek81ltme günü saatine kadar komisyona mUra• 
caatlan H\.zımdır, 

Bu işe alt ı,artnameler koml.eyondan parasız olarak dafıtılmaktadrr. (73) 

Teknik okulu satınalma komisyonu 
başkanlığından: 

Cinsi Adet Tutarı 

Lira Kr. 
Gömlek 072 1716 00 

Bornoz 125 6'l'i 50 
Havlu ayak 512 171 60 
Havlu yUz 572 tj~!J ~l) 

Mendil 1716 257 40 
Çorap 1716 çift 1029 60 
Pijama 384 lHO 00 
Fani11'1 atlet 1572 457 60 

Don Sl511 643 50 

7032 40 
Yıhiızcla Telcnik Okulu ihtiyacı olan cins ve nıil<tarıorile tal'lmln bedel 

ıcri ye.zııı 9 k11lc-m çamaııırm ihalesi yııpılmalt Uzere ıs . ı JH ı tarlhlne rastlı 
yan pazartesi gilnU saat ll5 te GUmüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi mu 
hasebeıııinde toplanıı.cak olan komlıyonumuzda şartnarııes!ne göre kapalı zarf 
ucıulile eksiltmeye konulmuştur. 

tik tıımlnRt 527 lira. (3 kuru,tur. lstel<lllerin şartnameyi görmek ve ilk 
teminatı yatırmak üzere ekailtmeıll'n bir gün ev\•ellrıe kadar okulumuza ve 
eksiltme gUnü de YUksek Miihc-ntlls mektebi muhasebcsinclc toplanacak ko· 
misyona gelmeleri, teklif mektuplarının ek:;ııtmcden bir saat evveline ka· 
dar makbuz mukabllinde verilmiş olmaları IAzımdır. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edUmez. (12146) 

ğim bir papağanı zehirlemi-ısin' 
Bunu neden inkar ediyorsun? Ka 
fe>.in içindeki su hokkasına ıehiı 
~oymuş \'e papağanın içec.eği su} u 
zehirliyerek ıavalh kuşcağıu öl· 

'lürmüssün ! 
- Papa~anlar çok naıik hay-

yoktur. Geçen yıl bu kokudan ben 
de haremdeki cariyelerden bir ka 
çına birer parça \·ermiştim. Ara
dan zaman gt>Çti.. şimdi kimlere 
Vf>rdiğımı hatırlayamıyorum. 

Ve önüne bakarak, daha sakin 
biı ta' ırla ilave etti: 

,·anlardır. Belki hastalanmış da 

ölmüştür ... 
- Havır. Tevile kalkr~ma. Ni 

lüfer! bu~u yapan muhakkak ki. 
sensin! ~afesteki suyu bir küçlik 
köpeğe içirdim.. Köpek çarçabuk 
zehirlenip öldü. Haydi. hakikati 
itiraf et bana: '0 biçare hayvan· 
cırrı ne makc.atla zehirledin? 
~ -Nilüfer. biran için. yaptıgına 

pişman olmuş gibi görünerek. pa· 
dic.ahtan af dilemeyi düşündü .. Fa 
kat "ya affetmezse?., ihtimali kar
ı::ısmda derhal metanetini muhafA· 
~ 

zaya çalışarak: 
- Cariyenize itimat ediniz. Ş('Y· 

ketlfim! dedi. Sizin sevdiğiniz bir 
~yi benim imh11 f'tmcme imkftn 

- Papağanın zehirlenmesi bah· 
sine gelince .. cariyeniz. bu cinaye 
tin kimin tarafından işlendiğini 

pekala biliyorum ama. elimde bö~· 
'e bir mendil ~ibi, küçücWc bir e
mare dahi yoktur. Bilmem ki, ~a 

ciece sözüme inanacak mısınıı? 
Murat. ıı;özd.esinin haline acı

mağa ba!;lamıştı. 

- Hele söyle bakalım. dedi, 
kimin ba~mı yakmak Niyorsun? 

- Vallahi yalan değil.. İftira 
değil.. herkesin söylediğini, herke· 
sin tahrriin ettiğini arzetmek isti 
yorum: Bütün saray halkı, bu pa

pağanın Lukreçya taraf mdan ıe-

hirlendiğini roylüyorlar. Cariyeniz 
den şimdiye kadar rıe gibi fenalık 

Gayr tnenkui satış ılanı 
lslanbuı Emniyet Sandığı MUdürlUğtınden 

7 

Sal •. min 22806 hesap numara.sile sandıfl'ımızdan aldığı (700) liraya. karşı 
~u1n:::ı aerecede ipotek edip vadesı.nde bo.ı·cunu vermediğinden hakkında ya
pılan takip üzerine 3202 numaralı kanunuıı (6 noı maddesinin naa.tutu 40 m 
cı mautlcsine göre satılma.sı icabeden Eytipte Topçular mahallesinde uıuyol 
.u;Ja caddesi sokağında cslti 91.127 yeni 119 Numaralı kayden 8869, 76 met. 
• e murabbaı mesnhası olan fazla ba.bçesi ve diğer mUştemilAtx ola.n ahşap 
kıl~kUn tamamı bir buçuk ay müddet.le açık arttırmaya konmuştur. Satış 
Lapu sicıl kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (428) Ji. 

ı a pey akçesi verecektir. l\:Iilli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
kabUl olunur. Birikmiş bUtün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresl 
ve taviz bedeli ve tell!'ı.llye rusumu borçluya aittir. Arttn-ına şartnamesi 
.3.1.941 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık hukuk i§leri ser
\'lsinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve .sair lüzumlu malrunat 
.ıa. ıartnamede ve takip dosyasmda vardır. Arttırmaya ginniş olanlar, bun.. 
lım tetkik ederek aatılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğreıınıi._ş 
a.d ve teUikki olunur. Birinei arttırma 5.3.911 tarihine müsadlf çar§amba 
Cllğaloğlunda ka.in sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mu
vakltat ihale yaprlabUınesi için teklif edilecek bedelin tercihan aımmasr icap 
eden gayrimenkul mükellefiyetile sandık alacağını tamamen geçmiş olması 
arttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartlle 2().3.941 

tarihine mü.!adlf perşembe günü aynı mahalde ve aynı saatte son arttırma.. 
sı yapılacakb:r. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm UstUnde bıra. 
kılacaktır. Hakları tapu slclllerile sabit olnnyan alAkadarlar ve irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarif'e dair iddialarını ilıl.n 
tarihinden itibaren yirmi gUn içinde evrakı mUsbitelerile beraber darcmlze 
bildirmeleri lA.zmıdır. Bu suretle haklarını bildl.rmemlş olanlarla hakları ta
pu sicillerile sabit olmıyanlar satı,, bedelinin payl~masından hariç kalırlar. 
Daha fazla malfımat almak iıtiyenlerin 39/684 dosya numarasile sandığımız 
hukuk işleri servisine müracaat etmeleri !Uzumu i!An olunur_ 

DtıacA.T 
Emniyet sandıtz, sandıktan alman gayrimenkulU ipotek göstermek iıtt. 

~enlere rnuharr1mlnll'riınizln koymuş olduğu kıym~t;.,, yüzde 40 ını tecıwtir 

etmemek llze;·e ihale bedelinin yarısına kadaı- borç ve4·ıııek surot!lc ltola.ylık 
göstermektedir. (67) 

Bronşitıere KATRANHAKKI EKRE 
,--------liiiiiiiiii-----

Tür klfe CambarlyeU 

ZıRAAT BANKASI 
h..uruluş tarih1: 1888. - Sermayesı: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zırai ve ttcarı her nevi banka muameleleri. 

Para blrlktlrenlere ıs.son IJl'a lkram.lye vertyo~. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbareıs tasarruf besaplarmaa en aı 

~O lirası bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
pllı:ıa göre lkTam~ye dafıtJ!ac&ktır. 

" a.ded 1,000 Unıhl( ol,000 Ura 100 Mted 110 liralık :S,000 Ura 
• • 500 2,000 .. 120 .. 40 .. 4,800 .. 
4 
ıo 

• 250 
100 

1,000 " 
4,000 " 

160 ıo .. 8,200 .. 

DlKKA T: Hesapıarmdakl paralar bir sene içinde 50 llradan aşağı 
ullşmıyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 Cazla.siyle verilecE:ktir. 
Kur'alar senede 4 defa: 1 EylQJ, 1 BirinclkA.nun, 1 Mart ve 1 Hazira.o 
tarlhlerınde- çekilecektir. 

i ... ~P•Z~idl .. ~:S•iWAQi11$11mll':D~E-~ .. llllSl•B~W~M&.-clW:la&ımıll ......................... llll .... f 

gördünüz de bu cinayeti benim 
yaptığıma zahip oluyorsunuz? 

Sultan Murat birdenbire dura
ladı: 

- Ne diyorsun, Nilüfer? Benim 
sevgili papağanımı Lukreçya mı 
zehirlemiş? .. 

Nilüfer soğukkanlılığını muha
azaya çah~arak: 

- Evet, şevketlfun! dedi. Herı
kes böyle düşünüyor ve böyle bili· 
yor. Fakat, korkudan hiç kim~e ağ
zını açma~a cesaret edemiyor. 

Perde arkasında, bütün bu mu
havereleri dinliyen Lukreçyamn 
birdenbire dizlerinin bağı çözülü· 
,·ermişti. 

Nilüferin böyle bir hile ile işin i 
çinden yakasım sıyıraca~ kimin 
aklına gelirdi? 

Sultan Murat elindeki mendili 
\'e leylak yüksüğünü yere attı: 

- Demek ki, sen geçen yıl bu 
kokudan başkalarma da vermiştin 

lr,---- ·-.,;ocuıı tiekıını 

Ahmet Akkoyunlu 
1akB1m, J'aUrn.Jıane Palu No • 
PU&rdlLD cxıaıtda bergün 8&&1 UI 

tf!D tıonra reıeoton 401 27 .. .................. , 
öyle mi? 

- Evet, şeYketlfun.. carirenize 
inanınız. . Size karşı - boynumu~ 

vurulacağını bilsem de · yalan sö~~ 
lemek aklımdan geçmez. 

- Peki.. haydı git odana. diye 
bağırdr. Nilüf~r odasına döndü. 

Sultan Murat, gözdesini perde 
arkasından çıkardı. 

- Nilüferin söylediklerini duy· 
dun, değil mi? 

Lukreçya çok üzgün görünüyor
du: 

- Duydum, dedi, fakat kulunuz 
ömrümde ilk -defa böyle dessas bir 
insanla karşılaşıyorum. Koku me
selesini tevil etmekle işin içinden 
kolayca sıyrılmak istedi. Düşünme 
di ki, bu mendilin bir değil, birkaç 
eşi kend i odasında mevcuttur. 

Murat mendili tekrar gör.den ge
çirdi: 

(Devamı uar) 
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Askeri liseler spor birinciliği müsabakaları neticelendi 

Deniz Harp Okulu ve lisesi 
21 puvanla birinci 

Kuleli 21 puvanla ikinci, Maltepe 
15 puvanla üçüncü oldular 

Her &ene a.c;keı1 okullar arasında 
yapılmakta olan spor birincilikleri 
mllsa.bakalnrı bu acne de altı brnnş ~ 
zerinden yapılmış ''e her sene birinci 
olan Kuleli lisesini de geçerek Deniz 
harp olculu ve lisesi birinci olmuştur. 

niz), 3. Fahri (Kuleli). ' mi {Deniz), 3. Ali {Kuleli). 

Bu seneki mUsabakalarda atletizm, 
boks, baaketbol, ve voleybol mUsa.ba. 
kalarmı dcııiz harp okulu ve lisesi 
ka.zanml§ futbol ile Hentbol mUaaba.o 
kal arını da. Kuleli askerl lisesi" kazan.. 
~tır. Bu .suretle umu:ml tasnl!te de
niz hıırp okulu ve lisesi 21 puvanla 
birinci, Kuleli 21 puvanla lklncl, Mal
tepe 15 puvanla UçUnctl olmuıılardJr. 
Atletizm mUsabakalarmda derece alan 
sporcular §lllllnrdır: 

100 metre: 
Birinci Halid (Deniz) 11 sani. 

ye, İkinci Şerif (Deniz). üç'i ü 
Turan (Deniz). 

200 mctr"'· 
l. Halid (Deniz) 23.3 san:J·~. 

2. Mehmed (Deniz), 3. Hilmi 
(Kuleli). 

400 metre: 
1. Osman (Maltepe) 54, 2. Ha.. 

lid (Deniz), 3. Mehmed (Deniz). 

800 metre: 
1. Osmnn (Maltepe) 2.10.4, 

2. Emin (I\.uleli), 3. Şefik (Ku.) 

1500 metre: 
1. Cavid (Deniz) 4.38, 2. Sıd. 

kı (Deniz), 3. Zarif (Deniz). 

3000 metre: 
1. Cavid (Deniz), 2. Zarif (l:::'c 

4x400 bayrak: 
1. Deniz takımı (Yaşar, Htlid, 

Fahri, Şerif) 3.44.8jl0. 
2. Kuleli, 3. Maltepe. 

4x100 bayrak: 
1. Deniz takımı: (Halid, Meh

med, Şerif, Turan) 46.1. 
2. Kuleli, 3. Maltepe • 

Uzun atlama: 
1. Mehmed (Deniz) 

Yaşar (Deniz) 6.32, 3. 
(Kuleli) 6.13. 

Oç adım: 

6.()2, 2. 
Ccmnl 

1. Mehmed 
.Nadi {Kuleli) 
(Deniz) 13.08. 

(Deniz) 13.28. 2. 
13.10. 3. Mü:ııı 

Yüksek atlama: 
1. Nadi (Kuleli) 1.75, 2. R:ığıb 

{Deniz), 3. Mehmed {Deniz). 

Sırık: 

1. Miinir (Deniz) 3.10, 2. Ş•·rif 
(Deniz) ve Fikret (Kuleli) 3,00 

3. 1zzet (Kuleli). 

Cülle: 
1. Hayri (Kuleli) 11.93 met t.\ 

2. Na~ (Kuleli), 3. Necmi (Dz.' 

Disk: 
1. Hayri (Kuleli) 37.65, 2 ... ~a. 

di (Kuleli), 3. Emin (Kuleli). 

Cirid: 
1. Hayri (Kuleli) 47.40, 2. N•.!C 

Maltt-pe asl;crt llııettl futbol tnkınıı mu kt4'dlr ııpor nıuallimlt>rile bir anı.da 
, o kıymetll spor kğrctmenl mıııaruedıJI n Güreli 

Denlı. ve lnltrİoe \ole~ bol takımlıırı bir arad;, 

. 
.-t keril l~ll"r ~"Ofla Wu11'11 t:ıkmu 

El bombası: 
1. lsmail (Deniz) 78.35, 2. !·fay 

ri (Kuleli) 74.65, 3. Nadi C!:·t
leli). 

üç adını, smkla ytıluıek atlama \'e 
ctr:lt hariç olmak Uzere difer bUtUn 
mllsabakalarda yenJ rekorler elde edil 
m~tir. 

J)(>niz okulu l"e Uııe81nin genç ve 
muktrdlr spor öfretrnool U!ıtefmcn 

TC\"fik Böke 

Bu mUaabakalar neUceıılntle ı 4,-i5 
puvanl& Denlz birinci, 130,S puvanla 
Kulell ikinci. M.&ltepe U~UncU olmur
tur. Çok çetln devam ed~ bu mll.ııa
bakalar neticealnde A8ker1 talebeler 
16 müsabakada ıs yeni rekor yapm&k 
ve mllll atletizm t&kımma ( 4) aUet 
vermek suret1le bUyUk bir muva!ta,. 
kiyet göst.ennl§l<?rdir. 

BıMlketbol 

Deniz Kulellyi 19 -20, Maltepeyi 14-.315 
yenerek oamplyon olmuş, Kuleli Mal. 
tepeyi 21..29 yenerek ikinci, Maltepe 
de UçUncU olmuşlardır. 

Futbol: 

Kuleli Denizi. "-t• Maltepeyi 5-1 ye 
nerek şampiyon, Maltepe Denizi 6.8 
yenerek iklnci, Deniz üçUncü olmUf 
lardır. 

Hflllldbol 
Kuleli Maltepeyt 17..9 ve Denizi de 

hükmen matlOp ederek §&Jllplyon oı... 
muş, Maltepe Den.tı:i 7..2 yenerek ikin 
el, Deniz üçüncü olmU§tur. 

Boks: 
Doks mUaabakaJarmda Deniz ( 4) 

1.>irincillk bir (!.kincilik), 2 UçUncWUk 
alarak şampiyon, Kuleli 2 birincilik, 
4 lklncll!.k ve 1 üçUncillük &larak i· 
kinci, M.altepe 1 birincilik, !.ki ikinci
lik ve dört UçtlncWük alarak üçüncü 
olmuııtur. 

Boka mUaabakalarm.da 
olan gençler aunlardır: 

ıampiyon 

51 kilo: Murat Yaşar {Dem) 

53 kilo: Şevki (Dz.) -
57 kilo: Cemal (Mal,) 
61 kilo: Sermet (Dz..) 
66 kilo: Halid (Kuleli), 
72 kilo: Aflf (Dz.) 
79 kilo: Hayri (Ki.) 

Voleybol mi.ıaaba.kalan 
Deniz Kuleliyi 115.8, 15 -12 Ue ve dUn 

de Maltepe liaesinl 115-3, 115-11 Ue 
yenerek ıampiyon olm\l§tur. 

Kuleli Maltepeyi 15-6, 115-16, 
15-6 lle yenerek ikinci ve Maltepe 
ıı.eesl de UçQncü olmU§tur. 

Spor mUsab&kalarm.m umwnl 
neticesi: 

Altı senedenbc.rl muntazaman de
vam eden asker1 l!aeler arwımdakl 

l!p(>r birincilikleri mtıaab&kalannı her 
sese Kuleli a.skerl llııeei ka.zamn&kt& 
idi. İki ıeu evvel, bu müsabakalan 
üç ıene ark& arkaya. kauıı&cak ta.. 

Aakert lllelcr ba"ketbol ve voleybol ~nplyonu Deniz harp okulu ,.e USClil taJÜmle.n 

tu. t~ı senedir bu kupayı Kulell aske. I". 

rt llaeal almrştt. Bu aene de mUsaba
kalan kazansaydı tamamiyle kupaya 
11ahip olacaktı. Halbuki Deniz tnknnı 
çok çetin devam eden altı mtlsabaka. 
dan dördUnU kazanmak suret!Je birin 
elliği elde etmııı olduğundan Kuleli 
taknnı kupayı alamnm13tır. Deniz 
ta.kımr arka arkaya. iki sene da.ha ku 
payı kazanırsa kupayı alablllr. Fakat 
bu ııcne basketbol mUsabaka.smı yal. 
nız 20 ye karııı 19 la ve bir tek aayı 
ile kaybederek kupayı elindel'l kaç~ 
mış olan Kulelinin gelecek senelerde 
blrlnc111ği elden bırakmamaya çnlL,a.. 
cağt t&bildir. Deniz harp okulu ve ıı.. 

sesi de eline geçirdiği kupayı kaptır
mamak için bu senekinden daha !azla 

çalı§8cağma 1Uphe yoktur. Her sene 
memleket gençliğine nUmune olncnk 
bir batarı gösteren Deniz harp okulu 

ve lileslnl, Kulell ve Maltepe a.ııkeı1 

l!aeler:lnl bUttln rnUsabakalarda gös
terdikleri sportmence hareketlerinden 
ve bllhusa memleket sporuna yaptık. 
lan bUyUk hizmetten dolayı candan 
tebrik ederiz. 

Kuvveuı rakibi Kuleliyi ilk deCa o
larıik ıeçerek ~amplyon olduğlmdtı.n 

dolayı deniz ha!'P okulu vo lisesini de 
tebrik eder ve dl!vamlı mu\•aCfal<lyct. 
ler dileriz. 

Avrupada dört senelik bir spor taı
alll yapmlf ve bir senedenberi Deniz 
li.lesi ve Harp okulu gençlerini yetış
tırmı, ve muvattakiyetlere ul~trnru,, 
olan uki sporculardan Deniz fuıtcğ. 
meni Tevfik Bökeyi de candan tebrik 
ederiz. 

IDrnMl PUVA!ıl" CETVELİ 

Bu aene ukert liseler araamda. ya-
pılan mtıaa.bakalarm puvan cedvell: 

Dz. ıa. Ma. 
.A.tıetlmı 5 ' 3 
Boka • 3 2 
Voleybol • 3 2 
Baaketbol 4t 3 2 
Futbol 2 • 3 

Hentbol 1 2 ' 3 

21 21 15 

Neticede 21 puvanla Deniz harp o
kulu ve liseıi birine!, 21 puvanla KU· 
lell ikinci, 15 puvanıa Maltepe UçUn 
cU olmuılardır. 

En Sondakika' nın 

okuyucularına 

hizmeti 
En Son Dakika da okuyucularmın 

evlt>ııme tekliflerHe ı, arsına ve ıı 

verme lllnlarmı parasız neşn>tmeye 

kanır vennl15tlr. Dördüncü tıayfamır.. 
da bulacağmrı. kuponu ll&nmn:a ek
lemeniz llumd.ır. 

Evlenme tekllfierl UJ.nlannda ad.re&. 
lertn tıarlh olnwn ıart olmakla bens,. 
lıer adreeler ne,redllmez, yalnız bir 
nımınla l,a.l'flt olunur. 

şampi~·on dc~ılT. ntıetlcıtnden bir !jrup 

A&ker1 nscıer 4..~100 bayrnli lct><pı"1ı ,enmptyonu Denb: 
Spor sul:ıa~ t Tevfik Böke, ~rlf, Turan, Halit, Mehmet 

ÇAPAMARKA tatıyenlt'r ldarebanemb.l gelt'Cf'k 
teklll DM'.ktuplıınna Mlrt'tılf olarak gös
tettbUlrler. ~leook mektuplarm nı.. 

muılan da UAn Nlllr.rek alt.kadarlar 
ha.bı!ordar fflllec:ıeıklMlir. 

En iyi cin• taze ııebze Vil hububaUa tavuk suyun.lan mamul G m 
ttıbarile çok yUkeek kalörl ve l§Uhıı.aver lezzeti camidir. Bir tccrtlbc i 
mızm doğruluğunu l..sbata kUi gelecek Ur. 

Bttyillc bakka.llye ma:azalnrmda hulıınur . 


