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Y"9oslavyanın 
Vaziyeti 

Almanlar 
Ak denizden 
kovulacaktır 
lnıilterenin Akdeniz 

filosu kumandam 
beyanatta bulundu 

AU... 11 (A. A.) - B. B. C: 
.Akdenhıdeki 1nsill sfDoeunlUl 

bqtamandam amiral Cmmingtıam 
m.tla gueıteelnln mublmlıtne ver. 
m11 oJduiu lıb' ""'n•t ..,.,....,, 
eR6mle cWgtplr Jd: 

.. _ Mr.denime iarbk ltaıyanlu 
baJımmedıfı jlbl Almanlar d& il. 
deıafmeo ko9alacakt:lr. ltaıyaa 

(Deftmı 4 belde) 
., . 

lnailiz ablukauna ve 
donanma ama 

Meydan 
okuyor! 

Franıız ticaret 
aemilerine harp 

gemilerine refakat 
edecekmit 

8Uİ$ 
Fransız Ye tnailiz harp 

gemilerini harbe 
tubqturmak iatiyen 

Almanyanın 
bir manevra

sı mı? 

Yugoslav 
Başvekili 

Hariciye Nazırile 
beraber 

Almanya ya 
gitmek üzere 
Fransız ajanıına göre 

Almanya ile 
bir anlaşma 
imzalayacaklar 
Anlqmadan 10nra 

miifterek beyanname 
netredilecekmiı 

Belp8d. u (AA.) - B.&O; 
"Ofl aju.11 (uld B&YU) DID JDU. 

hablrlne göre, Yugoall.• tıapekW 
Svetlwriç lle baricl7e naan CIDça.r 
Karkoriç .AJmaDya ile bir M'Afm• ım 
za. etmek UJıeN b1r Alman tayya....Ue 
A.lman)aya hareket etmek UaeredU 
Ba anJqmanm lmHımd mQflerek bir 
beyaıuıame takip edecekUr. 

......... 11 (AA.) -TaJmlllıı BeJ. 
grad ıa&bllllld 1UJ1Ul1 
~Y7Umı buicl ~da. 

1r bit be:JU&t bellU. ~· 
UJDUl91 JsneaW sar. Yqolla11 laDQ. 

mett 1'llddn lıap9ldllDID ~ 
be,anatl bek.-.~r • 

ı,t büet .ı.m mllb~ Y~ 

1 Partı grupu tap•ant•s1r da 

Barıcıre Velllll· 
mlz lzabaı 
wır11or 

Başvekil gaıın meclisle 
umumi sigasetimiz hakkın· 
da heganatla bulunacak 

Mecl'Bla dlül toplaatam11da IJ&11 llaa 
rasoe1a• ....-m helkowtc · lAJlllaları mbücrı wa ala olu a 

Arnavutluk cephe.inde 

Yunanh:ar yeni 
muvaffaki ıelter 

kazandı:ar 
ttalyanlann çok 

kurietli mevzileri 
zapt edildi 

Taarruz 
•nkişaf ediyor 

ıav ~annemeflnın memleketin au ltalyan f~•iat meclisi 
bl~ teJlt ederek tecavOll 111· ~ • • • • 
ramıı takdirde kendlslDl m1ld&faa • azasmdan bin em edileli 

focellDI-~ ~- (A. A.l ~ $.: C: . 

(yljlş ...... !9'1!!'lL"! ...-ur. 
• ...,.., 11 (.LA.) - Afi ajaam N..,_. ........... ln BeJ. 

pad mah:Mrt JUll'Of': 
Tuplln lıfttmetl ile sıJcı mana. 

88beU ola mı....... lıUdlrllcQlne 
gGre, ~ RUQa De lılr 
dD9tbak dıl)d&rUJaa1I. &1111 .,.. ...... 
A!mall1a ile dl lılr adndtıec&Yls ~ 
ti imla..,... beldlmUJctedlr 

iki Bu gar 
savari 
alayı 

Almanya emrinde 
kalmak iatemiyerek 

Vugos avyaya 
teshm olmuş 
Almanlar ve Bulpr. 

)ardan bu habere dair 
tekZip aelmedi 

(YUDil 4 belde) 

yetisi heMac!ı ••il ftdDek • 
tecllr • 

Teblfa)I~ ~ clenflmettecllr: 
•'Şiddetli bir mallarebeclen eon. 

ra dün kuvvetli c!Gllmn lilevdle. 
rinl lllal ettlE. ·~ dtln. ta. 
arrularmJ her ~ pnllle-
teret pek Pldetll mub1ıl1 hllcum. 
!anla bulmmıutlaıa da. Ns;btr mu
vaffü:ıyet elde eclem911d1er ye 
alır myfat wrmlelerdlr. 1SllJ:s&e 
.... y dahil olclaiu halde kr· 
dar ealr almımlbr. 

(Denmr' 

üzere 

rr .... ' belde> 

Hiikiimet hir dalıili 
Amavutlukta • f k /ı 1 

İtalyan askerleri ıs .ı raz azır ıgor 
H 

. • 1a 1a Balltaadaa ıwııı 91ka: dull olı• il• 
attıiativa ta nna ( · ı~ , 81 
mabaua elbiselerle a ... ru lla lrmla M aure Yıll 

Tıril tiril 
titreyerek 

harp 
ediyorlarmış 

o 

mecUate IU11at wırıcıll 
Btlkbıet bir dahll1 latikıu cakan. 

caktır. Bug1lnkQ '-rantrl llftlr,, p.. 
•teeinln Ankaradan alarak Yerdltt 
bu bıltlf',.. göre, bu lıuatı8ta ,..,._ 
tetJdlder UerlemlfUr. OntımOsdeld 
maU YJ'dan :vant bulrandan ene! bll. 

sırl&De<-atr •"laf'lan ba latllaaa .. 
teterruatm Um••llne ~· 
llallJ" velrtU ll'Uat AtralJ. BUyOk llD. 
ıet Kec'ıstnde bQtçe mDsalaırelerl ,.. 
pdırlun bu ı.tDcıu baklrında c1a m. 
bat ftftcelrtlr • 

"Yırtılmış şaheser,, 
Triyeate baıtaneleri 

aağouktaiı hastalanan· 
larla dolu imiı 

(Yaaın 4 lbaetlde) 

Çorapların 
standart f ipleri 
Kaıar ame 8 Nisanda 

(8u parçaları ihtimamla toplaJIOIZ) .4frika cephelerinde 

Habeş·standa 
İngiliz 

çemberi 
darallyor 

Habeı hareki.tının uzun 
ıüımıyeceii anlatıbyor 

T8'mda wızlrette 
mlllladelı .. · .. 

lir lleM-tlddlr 

tatbik ediliyor 
Ankara. 10 ( A.A.) - tktmat rlhfnde mevtii meriyete ~ 

VekaletJnden tebliğ edılmi.ıtr: tir. 
7 ağustoe 937 tarih ve 2 7210 Nizamnamenin muvakkat ma.d 

sayılı icra vekilleri heyeti kr <*l ile 219231 sayılı karamame 
ran ile mevkii meriyete konul ile kabul edilmiş ohm nlumna 
muş olup 14 temmuz 1938 tar:lh me hllkllmlerine göre ımal edil 
ve 219231 uyılı nranwne ile mit bulunan çoran1arm bitin°' 
tadil edilmit olu ipek /8 IUD'I ve kadar sahl"'~ta...,.,a mU11aade 
ipek kadın QOrao1an stanaart ni· edilmiş ve fabrikcı1arla ~n 
ıamııameeinin hWdlmleri d~ sabi vanan tfoal't't'ttınıe'enn et 
tirilmie ve yeni nizamname aeldz !erinde mevcut çoranlarm llMI 
mart.19'1 tarihli l"MIDI ıuetede ve miktarını 8 nisan 1941 tarı-
~ hine kadar birer bevaımame ile · ı mahalli ikbsat mftdUrttRdeıine 

ı mart 1941 tarih ve 4753, ve iktteat rnftdilrlüJO bldmum-
2 15260 saydı icra vekilten he Yan vertel"de tit>31"et p1•mıa 
yeU karan ile kabul edllmf• er 

1 
bildirmeleri .aecbuıt tutuhimı 

1aD nbamııame 8 nisa.n 1941 ta- ı tur. 
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Don Alvaro: "Size tekrar tekrar teıekkür etmek 
borcumdur. Elimden gelen • nliği yapmak iaterim 
Bir dileğiniz var mı?,, Gamsiz Ali kestirmece
vap verdi: "iki can kurtardık, siz de iki can bağı~-
( ' ... ayınız ••• ,, 

Dedi; hızlı adımla.da, çakıI· 

lan biribirine katarak, gözJeri 
hep ileriye bakarak, fakat belki 
hiç bir şey görmiyerek u7..ak. 
laşb. 

Bu sırada ikı genç kız Rozita. 
nm omuzlarma ellerin koymuij
lar: kulaklarına sokularak: 

- Seni seviyor! ... 
Diyorlaro1. 
Tonbul kız ilave etti: 
- Yüzünden okunuyor! Tıpkı 

senin gibi. .. 
Rozita yeniden krz:ırdı: 
- Yok canım. böyle ey olur 

mu? ... 
- Kbnbilir! ... F ka.t ne ma· 

c.era ! ... Zaten maoera, olmryaca.k 
şeylerden olur! ..• 

-s-

Zl'N'DAN VE ztsOl8. .• 

Don Alvaro o eabah llnw:n tef· 
• etmek, ve henüz bitmiş olan 

bir galerin denJze tndJrflmest me. 
rasimlnde bulurunsk nzere eriten. 
den çıkmrştl. Giderken Jazma de. 
m ti ki: 

- Bu ada.nıla.rla niçin fula a
lil.adar oluyorsun; bu ~ beııtm t
ı;imdir. Amcçl ve ~ Cilfyo 
her §eyi iııtedi#fmirden lyi yapar. 

Bununla beraber forsa.lam birer 
kat ölçü Uzerinc elbise dikilme&!. 
ne itiraz etmemiş; bu iş biter bit. 
mrz tenıa.noyc gönderilmelerini 
emretmŞL .Aynca Aınt!Çiyi de bir 
kenara. çclaniş, onlarm ve kt?:mnı 
bütün hareketlerini gözden ka -
cırm:ı.mnsmı tenbih etnıl8t1 

Elbiseler l>ğleyin geldi; aqam .. 
ki kadar gUz:el bir yemekten son. 
ra ilcisi de hazırlandılar; P..ozfta 
e.t'vCL'ı. Gam..'llZIII elini sıktı: te • 
.. kkUr etti. Koç Ahmed.in elini sz. 
karken birkaç Mnlye durda: onun 
gözlerinin lçlne baktı: 

- Size hayat.mu borçluyum. Si 
zi hiçbir zaman unutamam. Ölün. 

t.-e,e kadar! ... 
Dedi, 
Sonra sesi litriı•e ilave etti: 
- Her ne isterseniz bahama 

ı>.okfnmcdcn söyleyiniz; yapacağı • 
ııa. söz verdi Umarım ki tekrar ga. 
r- ürilz. 

Koç Ahmet kocaman naaırtı e.. 
linin içindeki bu ince, yunur.ıak ve 
sıcak eli inclt.rnekten korkar gibi 
tutuyordu; cevap vermedi: önce 
pmnbel~en oonl"a ağaran ytt~üntl 

rden ayırmaltsrzın kapıya do • 
"1 ytlrildü. 

Ra.pilen Cillyo bu sefer onla.ı·a 
a.t vermedi; kendi kumandasm • 
daki sekiz a.cıkerle beraber yola 
9rktl. Rmita hiMedilecek kadar kr• 
:51k bir sesle onle.'i,P\ arkaJanndan 

lenlyordu: 
- Bizi unutmayınız.! 
Kenarlan g~nlş dantelli beyaz 

mendilini sallıyordu. tkı fonıa son 
defa dönllp baktılar \. makla{itı

lar. 
O z..-unana ka.da.r bu maceranın 

hi$i tarafmı hattA. hOf; gör.mi.. 
ren G-ım.c;rz Aliye de bu ayrılık 

dokunmuı:ıtu; arkad8.1'1lla Ulrkçe: 

- Gı\vurıın da i~isi çok iyi °"' 
hıyor. Şu kızm halleri hiç g(i&U. 

mUn önUnden git.miyecek. A~st 

selam bile göndermedi; kendisi f'e 

linden galse yan'Truıdan ayrrlmı • 
yacak. Adeta isl!m ohcıadığına ya· 
nı;>orunı. 

Diyordu. 
Koç Ahmet FJUsuyordu. 
Tersanede nıOTMim hemüz hae-

famam~. İki fol'S3ya herJı:ı>s me
rakla bakıyordu. Valinin kapısm. 
da bir saat kadar bcldedilcr. Bir 

ı;onra kapital Cül)'O ile forsalar 
çağmldt. 

Don Alvaro her tarafı oyma -
hırla süslü büyük ve ceviz bır ms
sıınm önfinde, ayni derecede muh
t~ bir koltukta oturuyordu. 
Duvarda birkaç harp ta.blo.cıu, k t>. 

• narlarda bir lki kana}'<! \'C l1ıkem • 
leler vardı. Af;rr ve koyu r C'nk per 
deler EndWüatın parlak güne Jnl 
odaya sokmuyor: loş bir bava ya
ratıyordu. 

Don Alvaro hi~ kmnldamıyor • 
du. Zorla tat vermcğe ~alijjttğı 

soğuk bir sesle dedJ ki: 
- Si.e teknır tekrar tc-,ekkllt 

etmek borcumdur. Eümdl'n gelen 
iyiliği ~·a.pmalt isterim. Bir dile~ 
nb var mı? 

tkJ foma blribiıinc baktıalr; 

Koç Ahın sözii arkadaIDna bt • 
raktı. Ga.ıMtı Ali 1'estırm~ M}yle. 
eti: 

- İki can kurtardık, siz de iki 
can bağışlaymn: ! 

Don Alvaro ônllndeki tily ka w 

lcımlerden birini aldı; 6\-lrlp çe • 
v1riyor; öniıne bakıyor; dil9i1ntl • 
yordu. Bir iki dakika derin bir ses 
sizlik içinde geçti; sonrıı ba~m1 

kaldırdt: 

- Bunu yupmay:ı c;:ıok l.sterdlm, 
fakat yıızıtc ki ellinden gel.ınlyor. 
Cezairde Barbaros Hayreddlnin c.. 
tinde binlerce lapanyol esiri var; 
bedellerini öd'1Delt istediğimiz 

.halde hiçbirini geri vermiyor. 
Tilıit eıdi!crlntn de azat edilme • 
nıflEll ha"mda h~etlu İspanya 
kralı Te Alma.ıı,ya impara.tonı Don 
Karios'un emtrlcrJ l"ZU'dır. Bunun
la bcn.ber mmı tıerbeet bınlttl • 
maruz için Madrlde yazacağım. O 
zamana r eskisi gibi bir gemi. 
de ka.Jmanız ve ağır i..~lero göttl • 
rülmemcnlz için emir vcreceğhn. 
Masanuı soldaki çekmesini çek

ti, İçinden san renkte iki küt:Uk 
kesıJ çrkardı; ileriye doğru sllrdU 
ve JJ&.vc etti: 

- Şimdilik f1U hcdiyolerl vc,ri
yoruın. 

Kapiten CülyOl'ıl ~ret ntl ; 
~ ya.Jdaşts, keseleri aldı. On 
larm i<;:lnde be~r onar altın bıı· 

hmdağu anı.a.-,ılmn,ıtr. Gamsız Ali -
nin cam sikılmışt.J; Koç Ahmet 
fula olarnk kmnt§tı. Knp!ten 
Cülyo keseyi uzattığı zaman eli~·· 

le etti: 
- Biz bu i~ parn. için yapma• 

dzk; elzln çoeuklarmrzm y.mndc 
ba§kala.rı bulunsaydı genC' kuı-ta

nrdt:k. 
Gamsız Alinin uwnan eli de gc>

ı·l çekildi. 
Ahmet başka. hiçbir ~y 

söylemeden kapıya doğruldu; 
Gamsn: da öyle yaptı. Vali ~n-
murt.r; •erinden kalktı; bağmi1 : 

- Ncreyr. r;di}'(IMJunuz! Bu 
bana haka.r€ttir! 

K~ Ahmet de nym perde-den 
konuı=tu; 

(Devamı tmr) 

Yeni Saba.it 
HU9"!)1D C&hıt Yalçm bUAlln Uzak. 

ark ,,az~etlnl bahis mevzuu yapmış. 
tır. 

Muoı:rrir, Japonyanm Uza~rkw 
ccnl§lemt" siyasetinin lstbınt ettiği za.. 
zuretıerl ve Amerika ile Ueaı1 rekabet 
ve mücadelesini anlattJkt.nn sonra, 
İngilltraıln .Avnıpad3 harbe girme. 
sini Jıı.ponıann fırsat telAkkl ettikleri. 
rıJ kayıt ve ?ngillerentn Avrupa buh. 
nını bidayetinde Tlycn Çin h!dl!ll"llerln 
de &Elimi ııabrr ne hareket ede k u. 
za.kprkta vahim bir UıUlAf çı rma. 
ğa c.h(!mmiyet vermiş olduğuna işaret 
~..re'< diyor ki: 

"Fııkat Mr. huı;uk M:nedenberi s:ırr. 
otllğı gn3 ,,,ue kaybedllml umanları 

&7. çoı. ı .. ı~rı eıt(!n ·n· ,\,,nıpııda&.;; \"il• 

:1Jyı-Urıl d•J~4'Jtru tııg-fltt-.re. Birle lk A .. 
nre.lık Ameçi içeri girdi: ancak on merll<n ilı• de "'ıtmiml ~un-tm anili( .. 
beş yirmi dakika aonra '=1ktı: hl(;. trkta11 "° oııım yurdmımı temin eyle. 
hir aey ~öylemeden cittl. Sirar. 1 rl\l.~ıt •tt~ .... ı, deti~e ~ldı.Şfm 

11. 'MART - 1941 

e ~ah sin ması 
an ın 

ı Devlet Demiryollan 
30 para daha ı 

EKME 
Ateşin atılan bir 
sigaradan çıktığı 
tahmin ediliyor 

~:z!~1:1ka:::~!=~~. idaresinin mühim bir kararı 
Ferah sineınasmda ~ yangın 

tahkikatına. devam edilmektedir. 
AdU t.a.hkikata mUddeiumumt mu
avinlerinden Orhan Kani elkoymu5-
tur. Muavin dfin vaka mahalllne 
g:derek müstahdemlnle kiracıla • 
nn ifadesini dinleır.iştir 

baren tatbik edilmeğe başlanmıe-
trr. Narh, 15 gUn müddetle mute- 1 

be-r olmak üzere 12 kuruş 30 pa • ı 
radır. Ancak değirmenler Ofis hP· 
sabma çalıştığı için un fiatlnrmda 
yeniden tenzll!t yap:lmrııır ihtimal 
harirlndo değildir. F...sasen ekmP
ğin 12 kuru a satılması prensip i
tibariyle kabul côilmıştl. Bu 15 
gUnIUk tecrllbeden edinilecek ma. I 
lüma.tla yeni e~nI kat'i surette 
tr>sbft edlloccktir. Bu vazlyt>ttE' 
t•lune~ın 30 para daha ucuz:laması 
muhtemeldir. 

Ehli~"'etnamesiz sineına 
makinistlcd 

&>lcdtycı, ehliy<'tl olmıyan slnC'. 
ma makinlst.lerin'n 15 marta ka • 
d&r fen mildürlilğllndc imtihan 
vnmeı<'rinl knrnrlıışttrmrştn-. Eh· J 
liyet.name almıyn. makinist \"( l 
muavinleri cczalan"'ırrlacnktrr 

Meteoroloji istasyonları 
ıçın 

Yen• telsiz 
memurları 
allnacak 

Devlet meteoroloji f;şkri umum mu. 
dfirlUğll meteoroloji iııt.asyonlannın 

mUhlmlcrlnl teı..iztc y~kdiğerine bn~· 

lnmııl{ tein te.latz muhaberatını yeni. 
den t.ak'l.'iye etmcğc karar verml§Ur. 
Bunun için yeni telsiz memurlurı alı
nacal<tır. 

Nillan lw§m'1a Ankarada yapılacnk 
iıntlbana glrebtlccek talipler lçin her 
§eyden evvf'J aranacak rıırt rurk oı. 
mak ve eeııebl bir kadınla e\•11 bulun.. 
mrunaktır. Bunun lçtn tnllplerin der. 
bal nOtu.! \'e evlııune ctızdanlarmı me_ 
teoro!oji umum mlldürltlğUne tevdi 
otmclcrl IA.umdır. 
ımm:an amen ve n.az.lti bnba 

beynelmilel muhabere usul ve kald~. 
ier Ozerındcn yıı.pılaca"ktır. Dakfüada 
JOO !reUme alıp vcrem!yenler imtihan 
d:ı. muvaffak olmamış ddolunacak .. 
lır. 

Sara ki 
Alman mallarını lngiliz 
kuır.a§ı diye sattığı için 

adliyeye verildi 
Dünkü toplant.."'!lı esnıısında fiat 

nıur.ıkııbc komisyonu Alman men • 
1:eli kumaşları İngiliz :malr gibi 
sürmek istiyen Surnski frimnsm:ı 
ait tahkikat evrakını tetkik ctmiF
tir. Komisyon bu tcşebbiislc halkı 
iğfal maksadı sezerek faillerin 
adliyeye teslimine kanır vermiş -
tir. 

ıo bin çuval kahve 
Port Saitte bekliyor 

Poruafdc 10 bin çuval kahve g-.ldl· 
ttni ~azmıştık. 

Bu kahvelerin §UOOt.ın 18 inde mern 
kelcUmızc rnUtcvecclhcn yola çıka.. 

nıma.TI nmkarrerken ic&p eden tah.. 
mil nıf:&ınde&tıln verilmemesi )ii • 

zUndt:n bu mallar clı\n Portsaldd~ 

beklemektedir. Ne zaman yola çıka • 
niacatı da belli değildir 
Diğer taraftan ftıtanbula. yeniden 

T49 çuval kahve çıkartılacağını yaz. 
mı§tık. Bu kahvelerin üe yarından ı.. 

Ubarc:ı ltlıaline başlıınacektır 

di Jııglllcn· iltı bcrahcr Uznkı~nrktaki 
büHln tnglli.ı domlnyonl:ın, arnz.llni 
\l'ı mıl•U>n.trkelı>rl de hnnrlanı) nr. 
Uüyllk IUI'\ veUer toplanmı!lhr. As.. 
kr·ıi tt~·tıl:r..nt. '\"C l>ahrt ln,a.at ileri 
gltrni$tlr. UllJuı sa, inglltl•rc Ue Amc. 
ıilcıının, .Jtıponya aleyhinde elhlrlij:\I 
~ npm. lnrı mnhııJ kak btr hale ge1ml• ... 
tir. 

Uı.nkşarl•tft 1ng1Hz. .cvkr.t H· IU'.B. 

ııwtlnln tlm~li ohın müfit.ııhkı-nı hlr 
"'~'ki \'Uns o da Slngnpurdur. Yalnıl 
bu b n b r f ü 1 ç 1 n ~kir. 

ıh ı ı y o n ıı y a k ı rı lııgtıl:r. u. 
111 .. -. ıu!edllml.ıtlr. Fııknt ıo;tngnpunın 

ınUdaffUI ın:ı 1.-nra ,,.e he\ıl 1.,ın"Ctlcri
nln de 1 tlrnk cde<'.t'~f dil UnUli\rse gl.l. 
7~ alrnrm.<1 nbı" fPdnktlrlı~tn r.ek daha 

ihraç. mallanmızın naklinde kısa mesafeler ıçın 
muteber olan fevkalade tenzilatlı tarife en uzak 

mesafere de teşmil edildi 
Tahkikatın ilk neticelerinin orta. 

yo. koydui:'U hPkiknte göre, yan .. 
gm zannedildiği gibi gişeden çık • 
mamıı:;, fakat binanm ön cephe • 
sinden zuhur etmiştir. Devlet demiryolları idaresi, 

ihracat mevsimi dolayısile ihraç 
mallanmızın devlet demiryolla. 
nnda aspan navlun UcreUerile 
ı;c şimdı•·e kadar ,·mitmiş olan 
biitiin mi\saadatta.n istifade ede
rek nakli için mühim bir karar 
vermiştir. Bu karar mucibince 
!'lemdive kadar 1700 kilometrelik 
mesafe'cr iein tatbik olunan tam 
vagon hnmuleli ttitün, pamu1·, 

yün, yapağı, \re tiftik nakliyatı
na mahsus tarifelerin bütün 
sebekc için Uıtbiki11<-. karar ·;e
rılmiştir. 

Bu yeni tarife tatbikatında 

KUCU~< HAtJE.tlLEH: ) 
" Kıırabük sanayi ışehnnln Lmar 

pliu:nıaı hazırlanma.ısı için bir mllııa. 
baka atıldığını evvelce ynnu~tık. 

Dahlhy~ vcklı.loUnce görülen lUzum ü
zerine bu müııabaka b11Ahıra daha. 
musaıt f}llrtlar içinde yapılmak üzere 
tehir o:unm~tur. 

• l\L'\ca.rlsrla l).:ıt-tedc ynpılnn tlca. 
ret ınuza'kercleri benUz neUcelenemc. 
rnlş ve rr.Uuıkerelerc lı:;tunbulda. dovtı.m 
edilmesi ı:ararb,mı:1tır. HeyeUmiz: 
bugliolcrae dönecek ve bunu mUtea. 
kip b.r Macar heyeti febrlmlzc gele
cektir. 

• Altı yaşını ikm:ı.1 eden ~.oculdar. 
dan EJhlıaU yerinde ve Urbllz otan. 
!arın Jlum mekteplerine alınmalarına 
mllsuae cdllmf§Ur. 

• J.;ke.lliyct mekteplerinin de resmt 
ilkokullar gtbl ilkbaharda dlıılen. 
me talfll yapmalan kararla§t.ırrlmrş.. 

t.ır. 

• B'cic9JYoa ~ÖOfYA. J:Y' ~~J ya.Tl 
ilç sene lÇln ~ bllJ 11.-...Jıaıe ede. 
cekU ... 

• 0Ekilclar çop iskclesinın tamiri 
lha.le olunmuııtur. Bui:ilnlerde ııı~ ba§-

lo.ruıcakur. 

c Mıfırı-çarşısınm B.Mıkpazan clhe. 
Und~ki büyült kapııııınm )"anı fle ci- 1 
vannJııhi dUkk ntann !stlmlılk edılc

rek ~,i'Jlmalan kararlRJjtıntrnıl,!tır. ı 

"' 1ngllt.:ıredon selmiş olan lö bin 
ı;a.nd.k ten:?kenln tevzi listesi vckı\let. 
ten gdmf.t;tlı'. Tevz.lntn buztınlerdc 

ba{tl:ın!lcaktır. 

• 'Tllı .:1 seferleri tahdit c<lilınlyUw 

cektlr. Bugünh11 kayış ile d:ıh:ı döı t 
oy sefer ye.pmnk nıUmkUn görlllmek.

1 le dir. 
• G1.:bzeli Şazi adında bırisl, 50-t.J" 

kili) ~ Unll :Mı ıı ı;nşıınnd;ı !'7 ,5 Urııyıı j 
sataı km yakalımnı~tır. Şazi bunları 
Elı\zı~d~n getirdiğini iddia etmişse de 1 
G:ılntada kı:ılafat yerinde bir nrdıyn.. I 
den çıddrt;ı enl~ml§. adliy€iye veril. 

1 
m~U~ • 

e DllnkO thracatımwn yek{lnu 300 ! 
bin liradır. 

l\.1alatya f abrikaaı 
mamulatı yerli mallar 
pazarlarında satılacak 

SU.mer Bank ·yerli mallar p.ı
zarlarma İş Bankası ve Sümer 
Bank tarafmdan kurulmuş ola.n 
Malatya fabrikası mamulıitımn 
toptan satışı da verilmiştir. Pa. 
zarlar Malatyada yeni bir şube 
tesis etmektedir. Bu şube ayın 
15 inde açılacaktır. 1 

btiluk uldu ıı takdir edilir. l\lıday y».• 
nmndnsmın oenuoondll kilin olan Sin. 
~&(llU' tııhll bir kalcı nddolıınablllr. (İf' 
ıııllerln fJn ~!lı bir ı;ctlt noktatıınıı. 

hl'ıldmdlr. U\ı!Htcn \"e Hlml\11tarıdan 

tın~lr) n tlo:ıret yôllan oradan geı;t'

rck lmsll Çine, Jnponynya ve cenup 
ı.a A\"-u~tnıtya ile Yeni 7,clandıll-a u. 
ır.aııır. Slngııpur ay111 zamnnda Hin. 
distımrn Şnrk kapı ı w:dfeslnl ele giı
ı iir. tııı:illl.ler J9S7 ubatrnda blırndu 

bti~ iık bir nıaneua yapmrıJar, Hong 
l\ongıla.n ,.e trakbln ı.uvvetlcr yolla. 
ınıslardı. •. 'c11l1Cdc bunumun n:ıglhAnl 
hlr hücum ile :ınph lmkftn-.ız. oldnğır 

t hıtkkuk rtmlı:f1. 

Şim(U .Japonlar itin birdenbire hlr 
büeonı ~•parak Slnppum "'1e ~ır. 

1700 kilometreden sonraki me. 
safeler ıçın mezkur ihracat 
maddelerinin bulunduğu tnm 
hnmuleli vagonlardan beher kilo 
metre i~in ve ton ba.~ma 2.6 ku
ruş alınacaktır. Bu suretle şim
diye kadar kısa mesafelerde 
mer'i olan bu fevkalade tenzilat. 
1ı tarife en uzak mesafelere de 
teşmil edilmiş olmaktadır. 

D vlet demiryolları ana şebe. 
kesiyle Avrupa haUma 1 nisan
dan itibaren tek hamule senedi 
ile nakliyat ynprl:ıbileceğindcn 
yeni şekil bu suretle Avruna 
hattına da şamil olacaktır. 

işçi ailelerin 
çocukları iç·n 

Esirgeme Kurumu 
sanayi mıntakalarında 

Ye ı dls aa er ve 
er a ~ıyor 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
mevcude ilaveten bu sene tstan. 
bul vila~ eti dahilinde mlitekas.r 
n.üf uslu ve daha ziyade fakir 
halkın bulunduğu mmtakalarda 
çocuk dispanser ve kıreşleri 
a.çmağa karar vermi§tir. Kuru. 
mun vilayet heveti bu yeni dis. 
panser ve kıreşlerin yerlerini ta
yin etmektedir. Yeni açılacak 
dispanser ve kıreşler için bele. 
diye bütçesinden yardrm temin 
olunduğu gibi Çocuk Esirgeme 
Kurq rl\QlUJUi m<'{.~ 1<(i de } 
dıında buluna.eaktır. 

Verilen bir karara göre, ı 
curr.artesi günU akşam. verile
cek Çocuk :Esirgeme Kurumu 
balosunun safi hamlatı kamilen 
bu yeni çocuk dispanser ve kıreş 
}erinin tesisi ma.c:raflRrına tah. 
sis olunacaktır. 

Kurum bilhassa ymı açılacak 
ı~ocuk kırcşlcrinin sanayi mm
takalarında tesis o: .. ıup i~çi ai
lrl~ :ne f~vdı.ı lr ' ' ~ · ~rnı muva. 
fık görmüş olduğun-ian bu kı
re~ler iı;in Halicin mütekasif s .. 
nayi mınl..1k?l"'rll"-i t mUııa > 
yer aı-anmaktadır. İş İ<an. n. 
mudbincc ilt>ride krrcş tE.'51İs 
etm"k me-cburiy~~indr kalamt ı 
~"navi miiesc:::..-ıe!erinin bu t.e· 
!"'"hhi1Qc \ard · l c.:~ceklcri ı.1u . 
hakkak görl.lmektedır. 

Eir ihtimale göre gece Jl,30 da 
sinemayı terkeden halktan birinin 
&nlonda veya. balkonda attığı bir 
clgara yavaş yavaş kaplamayı tu· 
tufiturmuş ve yan aı böylece çık. 
ml!itır. Şimdilik en kuvvetli ibti • 
mnl budur. HenUz zan altma ah -
nan btr kimse olmadım gibi vang•. 
nın kasten çrkarıldığma dair d" 
ortada. bir emare yok-tur. 

BİR DE FABRİKA YA1'"D1 

Dlin saat 11.30 da Çemberlilaş· 
ta iki katlı bir bıçkı fabrikası tu. 
tuşmuş, ye•işen ilfaiyenin gayre • 
tiyle at.es fazla büyümesine mey. 
dl\n verilmeden söndürUlmfiştUı. 

A le!l. kaynatılan tutkal kaza -
nınrn birdenbire pnrlamasıle vu • 
kun gelmiş, hemen fabrlkanm ilst 
kat1n· sarmıştır. 
Fabnkannı üst knt.J tamamen 

yanmıştır. Bu yangm hakkında da 
tahkiknt vapılmaktadIT. 

Riyaseticumhur 
y~verlerinden Şükrü 

vefat eu· 
Riyııseticuınhur yaverlerinden 

Önyüzbaş1 Şükrü dün Anıtarada. 
vefnt etmiştir. 14 sencdenberl R;. 
~nseticumhur yaverliği vazi.fes.inı 
ifa eden ve çok dUriist bir askE'r 
olan Şükıiiniın vefatı, kend sini t -
nıyanlarca teesUrle kal'§Ilanmıtı • 
tır. Merhum bugtin öğle nnm::ımı 
müteakip nsri mezarlığa defı;Pdi· 
lecektir. 

19 mayıs idman 
şenlikleri 

19 Mayıs idman şenlikleri ha • 
zrrhklannr görUşmek ve bir pro • 
gre.m hazırlamak üzere dün Emi. 
rıönii Halkevindc bir toplantı ya. 
p·Imıştlr. Toplantıda, şenlı1derin 

Fencrbahçe ve Şcr<'f stadyomla • 
rndıı yapılmasına karar v<-rilmi ... 
tir. Mekterıler J 9 ve 20 Mayıs gUn· 
lni tatildır. 

İstanbul mıntaka liman 
reisliğinden 

0.3.tı4l tnrıhlı re. mı gazetede lntı. 
§l:r ed,ıı 1.3.941 tarih ve 1426812 
yılı ~ ılks~k Vekili r .ıeyetı kararna
mesi hükUmlerıne tevtikıın 150 (da. 

Bu ~unipamuk kan~k 
malların ithaline 
teşebbüs edildi 

ı bil) hamule tonundnn yukarı bUvmum 
makın~ıt (motör veya buhar) g;t'mt. 
lerd<>n ı.ıırarnaıncnın llğvi tarihine 
kadnr Tllrk armatorler birll~lne ~ir .. 
memlş <.'i:ııııann 20 mart 041 ak§aını. 

na kan&r mczk<ır bırlığe gfrmeletl !. 

Gümrüklerde :.::x; bin Jirah~t 
kıymetlerinde sun'i pamuk ka. 
nşrk Alman menşeli kumaşlar 
vardır. Bu kumaşların tarif~e 
yeri yoktur. Evvelce bu şekilde 
gelmiş olan sun'i yi.inJU kum~. 
lar Ticaret Vckfıletinin kara
riylc ithal edilmişti . Şimdide 
aynı hususi tarife yoluyla bu m2l 
!arın ithaline tc.,.ebbüs edilmi5-
tlr. 

lAn o:urur. 

İngUiz 
t yyareıe inin 

akı ıarı 
J.Qııd·n, 11 (A.A.) - :S.B.O: 
tn:;-lllz hyyattleri dUn ak~m Fraıı 

mz'nhllindekl Alman istlltı lltuantsrı"' 
mı uç ayn ta.arnız:da bulumnµflardır 
Bir tn;:;-illz tayyaresi bu harekA.ttııı 
ıı.vd~~ ttmcmJgtlr. 

ıııch umidl katiyeıı lmlrnarıu hr. .ı\.. Dün gece d iıtDh l!m&nlanna. bil .. 
ıncrtklt ıı~ tngtıtcn lt.tifıık edince hu cum e lUmlııtlr, maamafih bu ıııon bil• 
"inguımr u ~u .Jnııonlan c;.ok Urklıle. <'Uın hakkmd:ı tafsllt'ıt henUz ı;clm 

«lf'k bir l u(Jrı•t nr:ı:edcr. on ,.nrwtnlnr mittir. _,..,. 
da Japonların 5Ulh ııUzlc.rlni orto~u 

ııtmalıtn, nıUtt('lılt 1ngllt.•n) \"C Amr
rfkn lwrııı'lında tl'hllliPll bir \'tlzl~ctı
ılU~tiiklrrlnl l<endill'rinln hcrlır.sfpn 

1~1 t; kdlr P.ttlklerhw hlr ıMll tf.,.kll 
eılcr.,. 

Vahit 
Asım Us, Ameri'knnm 

vardım projesinin Ayan 
knbulünU bahis mevzuu 
cümle diyor kl: 

lııgfltereye 
mecllslnd<! 

ynparak er. 

•'K·ıııuıııın luıhulü tngittorcııin totn. 
llt-0r ı ejlmlrrfn lstll!ıl rma lm'l!• a~
trğt mllc.'ldckc.lc nıane'\i r.nltırdir. Bu 
:.-.afer. bakkm da, adaletin de :ı:ıreri. 
dlr. ~lh:ıi :rııfer A111l"rlknnuı yıırW.. 

rnmdnn smıra. s-elecektir-

-----------------:---~~--

San Frans:skoda 
İngilizler için gemi 

tezgahlan kuruluyor 
Sanfraıı!ıl im, il (A.A.) - Snntrıın

slskoJn muazzam dcnl:ı: tezgMılar' 
kurulmaktadır. Bu tezgfllılarda ıngfl• 
tere için 30 semlnln inşasına. ba'lllll15 

cakur. llk kaburga. burada ı niSS~ 
da knruıcııktır. 

Temin cdildiğincı göre, ııltı aya 1\11' 

da.r ~fransisko tczgAhlan A1tn"11 

dcnJmltılannm tevlit etUğl kayıpıı1r1 

tanuurlle kapayacak bir bızJıı. ,.. 
!nşa. edecek vaziyete girml~ oıaca.l\ ır 
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Hadi seter 
... • • o ••••••• ç..,.,..... 

Ve Tarih .................. ..,.. 

'eni n;odel 
ingiliz avcı 
tayyareleri 

12 mitralyöz veya 4 
topla techiz edilmişler 
Londra, 10 (A.A.) - Am,,rikan 

Avıation gn;:etrsinln yıızdığınn göre 
t n ~ ı ı i z 1 e r. şuna kanıdır k:, 
ıteıı kuc.rctl bir tayyare ıçin esastır. 
Bazı ri\•ayNlcre gôrc lngllizlerı:ı yenı 
tay.) ı't'lerl 12 mıtra.Jyoz \"C\'a '4 lopta 
mücehhezdir. 

Bu gıu·.de, Hurikan, Spltfır \'C mU
t h rrlk ktıl<'l!!r 1 bulunan diğer tnn·n. 
r !er gib m!trnlyö7.IU O.\'('J tayyarf. 
ı . nı J.:abul rtnıcklc İn~illz hava km·. 
\,ti< rtnfı l mlrı rttiklerl lstlfadPl!'.'11 

General 
Veygand 

H A B E R - Akşam postası 

Hind içini 
Japonyanın mecburi 

hakemliğiyle 

Bir kısım ara isini 
Siyama terke lyor 

---o-

Anlaşma 
bugün 

imzalanacak 
'fok~o, lll (A .. \.) - Hmdiçın·

Tayıa.nd hudud ıhtilit.fınn nihn yet 
n'ren anlaflma, yarın saat 16 da 
basvekilin resmi ikamt~tgôhındn 

Ta~lancl, .Japon ve Fransız delf
geleri tarafında imznlanacaktır. 

Hfr\"Djc:ı:\'t TEBLim 

''irlandanın garp 
limanlarını lngiltere 
kullanabilmelidir.,, 

Nevyork, 10 ( A.A.) - Irlaıı 
da aslından 129 Amerıknlıd:.n 
mürekkep bir grup Başvekil B . 
De Valeraya bir telgraf gönde· 
rerck Büyük Britanya İrlanda
nın garp limanlarını kullanmak 
imkanının verilmesıni" ıstcm ş

lcırdir. 
Telgrafı ımza edenler an.cıınd" 

X e\"vork üniversitesin•~ ·s~·i r k 
törü. B. Byrne, Anıcri',1 İ!'i fc"tt> 
rasyonunun direktfü"il C. Fc--ın· 
ton v~ umumi harpte Anupaya 
sevkedileı1 27 nci Amc>riko t ır-

ll:ınoi, Hl (ı\. ,\.) - Röyter: kasının kumandanı Gc-nernl Or-
Dün akşam buradn ncı:ıredilen van da bulunmaktadır. 

re~i bir t<'bliğde şö~·Je denilmek- j ~ 
1 
tcdır: 

"Japon gazetclC'rinin başlıca me 1 ~ısır 
sPlrterde bir anlaFmayn vnnldığı ı 
,.e valn•z lC'f('rrilntn ait noktala -
11n hnllinr <;alışıldığı hakkındaki 

il 9'1,l 

f .. 1 1 1 t . 1 1 

f t 'il ı 

Fransız Afrikasına 
döndü, Cezair valisi 

Vişiye gitti 
tl'minatına rağmen Tokyo göriiş -

' ı'ıı. 111 ( \. \ .) oıı - Sa">ık h meleri pek muvaffnkıyetle ecre -

Başvekilinin 
beyanatı 

Edenle görüşmeler 
do~tluk havası içinde 

geçti 

- ~lzr. temiıı edr.rfnı ... 
opmrnıi ... tlr: 

H.t'fli bu gilnl! kadar hltlrlr <'t'kek ağzuud:ırı 

, ~ l:ıiloırıyor: yan ı>tmeınC'ktcdir. Bu itibarla nC'-
Gcnera! Y.fygnnd, lıu sabah tayya • ticedf! bir tavassuttan ziyndc bir 

re ık ~zaır'e dönmliştllr. mecburi hnkem kararı karşısında 
G •n"rr.I Veygnnd, hareketinden ev- kalacağrmJ?.l siiylemek daha doğru 

vel, \ ışıd ı,ı ıknnıctındcn çok rnt'mnuıı olur.,. 
oldu~unu soylcmıştlr. .J.\POS fi \Rİ('İ \'I~ Z\" \ZlHINlı'\" 

Frıuısıl l•ükumetinin Atrlku.:lakı ~E\"AllATİ 
umu.nl cı lcgcsinın snliihlyctlcrı teyit ~aıı!;h:t~, ıo (A . ..\.) - ,Japonya ba-
c.di!ırıf'kl kalmamı , tokat nynı z - ı ıciy nazırı Mntsuokanııı, Siyam -
man tnı"letılınlştır Hın ilçln! an1a.ı:ımaııı 1 ınza cdıldlkten 

Gc:ın ı Vcygnndın. Atrık.ıyıı il\' "Onrn Berlin .. hıırcltct t'd,.ccğl tah. 
detındl'I' bırnz sonra, F'ran ız Afrika. mn eoılnıektl'dır. 
sı .ıdın nn:w tan bağlılık dt'klilra" 1 M ıt.sı.ıc.kanın scyahntuıı k•smcn 
;>onu ) pm sı bc-klcnmektedir l yya.-c ılc ynp.ıraı< Hitl rı uımkşari< 

('EZAll: \',\l.IS İ ta c .. reyan eden hddısel<'ı haltkmda 
\ 1"i 10 (A. A.) - Ccznir vn- tenvir dmck Uzcre şimdıdcn Alman

lisi ~r:ıinıl Abıial. bugün saat 16 ~·aya harekrt etmış bulunan Alman 
da tnv) cıreyle bura.} n gelmiştir. bllyilk elç!si Ott'dnn dnhrı c\'Vcl Ikr-
Amiral Abriııl, amiral Darlan ve imi' varması muht<'meldır. 
dığcr ~iiklımct aziısı ılı temaslar
da uulunacaktır. 
"•\HES \L J>ETI':~I:\' St·:\.\tl \1'İ 

v;ş;: 10 (A.A.) Mrıre~nl ,...('_ 
tenin ya'krnda Sırw•ıe'dC' ve F'ı nrı 
sanın doğu - cenup bölgesinde 
bır ~C'ynhatc çıkacağı öğren:ı
mistir. 

olanda Hlndisla. 
nin a bulunan 

vapurlar 
Nn..,ork, ıo (A.A.ı Tas: Ünl.. 

tc d Pn'. ~in Bntavlad:ı.n aldığı bir ha
ber< gôl'f' Hol:ıncı. Hlndistanınd:ı bu
lun n y •• puı ıar ıhtıyntl hnrp ~emllerl 
ı•-ııın.-. ı..onulmu'ilur Bu vnpurlnrdnkl 
mllı •ttc>batııı işlerinden a\'rılnrnlarına 

ınlısa>ıdc E'dılm<'rnt.'kledir. 

• Mc!burn, ıo ıA.A.ı Hnrbın bı-

dayetındcnbcrl Avustra lya Vl' Yeni 
ZclAnd:ı crkAmhnrblyclcrı arıısınd kı 

ilk gönişmcler bugtln Mclburnda baş. 
Jamıjur. Bu görüşmelerde harbin en 
son ını,ı~.atlıırı \'c Pasll'H:l!.'kl inı;:lız 

mtidııfa« tedbırlcrl munakıışa edilf
cekUr. 

• g..;grad, 10 (A •. A .. ) Dün kşam 

saat Hl 31 de Belgrndm birkaç l\llcı

mctrc cenubunda bir zclzcl kayd dıl
miştir 

• B.!ıgrnd, 10 ı A.A ) \'o voı.lınn. 
da t•ığ~r.nlar yllzlindcn fJ0.000 hl'ktar 
arazı .ı-ulnr nllında knlınıştır. 1397 ev 
yıkılnıı.o;ı. 1614 ev chemmi.,.cll! hıHmra 
ıığra:nıı,;tır. 

[ 

Kahil'c, 10 ( A.A.) Elah 
mm gazetesine beyanatta bulu· 
nan Mısrr b::ışvekili Hüseyın 3il
rı paşa. B. Edenin Kahirede İn
giltere ile l\Iıstrı alakadar eden 
si vasi ve iktısadi meselelt r hak· 
kında müteaddit görüsmeler 
bulunduğunu sövlemiı:ıt;r. Bu ı::-ö· 
rfüımeler dost!• vr knrsıhklı 
anlayış havası u:ındc cereyan et· 
mis o!up netiooleri mün:ıc:ip u: 
man ~elince bildirilecektir. 

arım baş ağrısı 
küçük sebep r 

a 

B. T~enın ln~ilterenın \tıc:ır 
dan gördiiğü yardım iC'i·1 t sek. 
k!.iılr·rinı ifade etmesine muka· 
bil Sırn Pa.ı;a da 1ııniltcırenin 
müttefikine yaptığı karr-;ıhklı 

vardırndan dola~·1 te ,.kküı et-
~iştir. · 

t;n zi~ ati<• baynnlarn mu .. nllnt 

1 

olan ~ nrım has .,,ğrısının asıl se· 
hebi kadınlık hormonunun i"i j..,.. 

lenlt'mcsi olmakla bcrnbf•r onu 
nll'ydana çıkannııya '~ilı• olan 
)nlıııl lmdınlı~•m o giinlcr:i değildir. 
f\adm 'ucııdıında yarım has ağrı• 
"illa ı .... tiılat buhınunca, agrı o gün· 
]Prıh•ıı ba:ı.l.:ı daha birçok kiiçiik 

l•l'plcrlr meydana çıkar: 
llkiıı, h \anın birılenbire df'ği'j-

1 owlrr,i. Bizim .ildimlıııizde en dya-

Dünyanın en büyük rl'il \ ı•rir. Huıın ruzı:iınn ı:iddetino 

1 

clr lodos rıll~lırlnrı yamn has nğ-

atfcclerlcr. llallıuki lodos rıizgiin 
hastane gemisi daha bn!oolnnıadan bir iki gün önc.-c 

l..oıııJnı, ı o (.\. A.) Bala\'J ı yarım h:ıs ağrı ... ııın tuhılnra1c. hn• 
radyosu, Hollnndnyn nıt rn. 50 \ nnnı dr~«coeğini hissedculcr 
tonluk Oranjc adındakı lliks volcu ,·a rdır. Kimisi lodosun ı;:cUrdlği 
\apurunun hastane gemisine tnh- ı ııhıbete atfeder. Halbuki rnı~ nğı
,;U için teknik vesayada bulunmak r"ı bn~l:ıdığı rnkit hnrnda henliz 
üv>rc bir Avustralya he~ <'tının ıiitubct ~o'ktıır ••. Şimdilik hamda• 
Batm•ın') a g<>ldlğini bildirmekte • ı ki elcktıil; iyonlannın dl'ğio;mcsi• 
dir. Bıı \apur Hollanda Hindists- ne ha i;-lanıak dahıı doğru "'ll~ ılır. 
nı tı:ırafından orta ımrkta hastnln- Ful ııt lıavadnl,i sartlanıı '1rpsini 
unn ve yaıı:ılnnnn inıpamtorluk ıuı- lwıııiı bilcnwcligimiz iı:iıı hıı tiirHi 
krrlerinin nakli icin hcdi\'<' edilmi - tcf ... ir ıll' mmnkk:ıttir. 

tır icap eden tndilfıt ) npıldıkum Znfrıı h:" aııın binlenlılrı· -.;oğtı· 
sonra Orangf> düm anın C'n bü:\iik ıııa~ı ~ ıı hııt riizızür r mcden hir-
11!\~tnııc grmisi olacaktır. ılrnhirı· '"'ınm nsı ıla b:ızılnrııın ya~ 

du. Derhal knRln.rını çattı: 

rnıı bn..:z ağrısı ... ctirir... ı:n dogru· 
su, yanın hıı>:- nj!.rı-..ının bıı l\uçu', 
sebebini lıa\'lldnki dcğismcleıi lıb· 
scdcn semımti :.inirlerinıizc bağla· 
mal\ olsa ~cr~ttir .. 

Himisi ~-0k yorulunc:ı. yarım ba., 
ağrısına tutulur. llnzılnrı hir s(' 

yo lizülünce, hatta bir elden tol< 
se\iuince. .• Ba:t.ıl:ın 'l..ilıinler:inc giı• 

gcl('D bir ı-;ey ol.-ıımaya, yshut l'\ 

diklc.ri r romanı fh.•vaoılı sıırcttı 
ul,uına,·a tnhıımnıiJI •·dl·nıc-.ılcr., ;\ 
rnıı ba.~ a.~rsınn tutulurlar. 

ICimlsi açlığa d:ıynnıuııal, ~ rm 
ba., ağrı ına derhal tutulur, <l::ı 
biraz yeyince rahat eder. 

nnzrları da nk.sint', çok ~erler 
sc ) nnı ha" n~'TISmn tutulurlaı 
Onlar için bir ziyalet<" dan•t. edil· 
nıek bir ı:.hrap olur: Ke~itle gl' 
~rıı hir gecenin erte i h'Üniı ~ıırnıı 
bas sğrısı ı:;l'lmPsi muhnJ,kakhr. 

Ilazılnnna vcınci_;oiıı mlı..-tarı 
d<·ğil dr cln"'J tesir eder. J\inıi«i 
<"f yr.mckll'rint' yahut albüminli 
h::ısJm tiirlii gıdalara tahammül .... 
demen ~lescla iit ••. Pnkat böl w 
nlbliıninli gıdalardan yannı has 
nj;rısma S<'hC'Jl olonlıırm e n mec,· 
huru yumurtadır. Ona tahıımıniıl 
eılcınl~·cnlcrin ~·unıurtanın nz.ı hik' 
~arını fıa5 ağn-..ı J:Ctirir. 

Kimi-..1 ~-ağlı ~·emc'kl<'rf' tnlıam
mlil f•dcıneı:... Yemi terden bazı 
lnrınıı fnhnmmül f.'dcnıi)·enlcr el" 
'ardır: l\lı;elfi çilek, kinız onlara 
derhal yaıoım baş nğnsı \erir ... 

. ıı - NaKteden: ıv1uzatter Acar 

- Hastalar kendileı i isterlerse 

d.ıha ı;abuk ı~ ı olurlnı. ~Pl"lllC't 

bey, d<'dı. Öyle zn:medıyorum ki 

\ine t,u gecenizi lstnnbuldn, eski 
nlc:minizde bırakmanız lazım olan 
birçck sakat düı;ılincelC're kurban 
etmiR ve hasta beyninizi ~ine l oı. 
muşsunuz. 

J't'k nadir olmakla beraber <"h· 
mC'k yc~inC<' yarım bas ağrı mn 
f:utulan, nrka.smdnn da b::ıyılaıılar 
bile' ~örülmfü,für .•. 

untişlPrine yeniden kapılınakln 

pek zayıf ve yorgıııı dülj11lüştU. 

Bunlardan, cesareti kınlan bütün 

insanlar gıbi ncı biı· tesC'lli lx-kle

mis:. sebebini nnlıyamadığı bir ke 

dere gömülmüı:tü. 

Ateşi olmadığı ve hiçbir ıstırap 

\·ekmediği halde daima bil) iıkan • 
ııeciğin gelip kendisine teselli ver
mesini bekledi. 

Sebebini tayin edemedığı bır hıs 
bır heyecanla kalbi 15.iddetle çarpı. 

yordu. Gözlerini kapamıştı; du • 

daklannı hafif hafif oynatarak mı

rıldanıyor, yalvarryor, büyük an -

neciğinin yumsak elinin alnı tlzr-
ıinde gezme.sini bekliyor, sonra kı
rılmış bir kalple gfolcırıni nr;ıyor, 

sanki kendi hnyatmdn.n ona bir 
5eylcr ''erip canlandırmak istiyor. 
muş gibi yn.ğltboya tabloya uzun 
uzun bakıyordu. Faknt heyhat: ... 

Kendisini knbustan kurtaran o gü
zel çehre beyninin kıvrılan ate
şinde eriyip gitmişti. 

Uykusuzluktan sararmış ve bin 

türlü düşünceyle bit.kin bir bale 

gelnıişti. Sııbahm saat dokuzunda 

Doktor Niznn içeriye girdiği za

man Sermet derin bir nefes aldı. 
Doktor yatağın başı ucunn otur. 

Cemil Scrmct yorgun bir hare -
kcUc cevap vereli: 

- Fnknt kendimi düne ll!Wl • 

m.n dnha kuvvetli hissediyorum .. 
Nf'ydı benim hastalığım doktor? ... 

Diziın niçin hfild sanlı? On gün • 
d<'nberi neler geçtiğini hiç bllmı • 
\'Ol'llm. 

- Bir beyın hiımmru;ı geçirdi -
rıiz. Diılerinizdc> düı;mckten mlitc-

v<>llit bir çatlak \'ar. Eğer benim 
tavsiyelerime ıiayct ederseniz az 
?.amnn sonra bunların hepsi bir 

hatın:ı olacak. Ancak tavsiyelerim 
dm1 dı§anya çıkmamanız, ) ani is
tirahat ve sükun i<"inde yn.şamanız 
lılzımdn-. 

-· Heyhat rloktoı . 

nereden bulmalı? .. 
Bu il{ıçlan 

Diye Yc:;ari Gündüz mınldandı. 

Şimdilılc burada Ser;met bey, 
doğduğunuz çiflliktc, sizi pek se
ven t.c~"ZCll.izin yanında. 

- Teyzem ... Hııkikntcn feo.'ka
hi.de bir kadın dc>ğil mi doktor? 

Diye Scrmet bir tcbcssilmle sor .. 

du. Babam Güzide teyzemi çok 
severdi. Bende de ondan unuutl -
ma.z hatıralar var. 

( Deuarıu 't1aT) 

l 'anm ha aj;'n ... ı getiren bö~1e 
küı:iik obcııl<'rc kıırsr tcdn\ i tı u
m ,·nrdır. Tnhli, ancak bir hcl i
min tatbik l'dcbileooği bu teda\ i· 
den sonrn, ~nnm h11.5 ağnsı nöbet. 
leri lıii.-.;biitiin g~ınt•z e de, hiç ol
ma1.sn, o kiir.iik "<'hep üzerine gt•l
n.m:: 1\1 ı's<'lii vumıırta \'Clnekleı 
mahrum imlan ·onu ~;~·cbllir... O 
tedn\j u ulünii tatbik f•ttlrince''t' 
kndnr ÇSl't' o küçiik scbcplerd~n 
lmçııımnktır: l~ttcn, ütten, yağ 
dan. yumurtadan, kiraz veya ci· 
lektrn. 

ll ıı\·nıım de~"İ ... mclcrinden gel ıı 
~nnm baş aj:;"n:.nın 1>811:'1 ~are, im· 
kiin olııl"'!l, havası nz dC'ğiseıı bir 
~·eni" oturmak.:. Bunn imlrun ota. 
ına.ymcıı. rüz,ı:ftrıı. ıtek Juırsı olmı 
~·nıı hlr s~mttc b:ırmnıak ••• llilhns-

a clcnilı' \ c lodos h ıı\ n a kar,.,ı 
C'\ lcrd<'n (,'l!l.1nnıck ... 

G. A. 

Geueral Metaksas için 
Atinada ayin 

\tina, 10 ( • A.) - Atıııa a . 
j:ınm bildiriyor: 

DUn sabah bütün Yunanistnnd 1 

general Met.aksasın nıhuna f\vin • 
ler yapılmıştır. -

Büyük Atina kilisesinde ı·esmi 
bir ayin yaptlmı.5 ve bu fı.yindr 
başvekil ·Korizis. bUtün nazırlar 
diğer hUk\ımct erldi.nı, diplomat . 
lar ve saire hazlr' bulunmm;tur. 

I 
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"Yanlış hesap 
e tıle ,, 

\t , 10 { .J - :\t.tna ııJ:ınsuı. 

unuyor. 
t' !"1Il k!Sr kuneUerl, 

t ınl ri altU t ediyor. 
r y v tı lhııssa ltü;tlk 

• t m ımi) t erıne vıı lstlk. 
t olunmuyor Buna mu_ 

nl !I m hkOm olmaJ:ırı 

ve teıı m ohnl nn zllleU ltabul et. 
neleri Ulrım Uyor 

• Uk m Iletl r. vcut olmamalı.. 
dırlar clln U b yU • mili tıerln dlnn. 
nm:ml bunu Amirdir. Küçük mlllt>tlt'. 
rln mHcudiy t v !.ııtik.ltUlerl, tktı~ 

!yata mu aylrdir 
Bu ı, rlyelerln yenı otch.ı!nmu 

nl r bulun bıl r. H lbukl bun. 
ı.:ır. P'! ki ns.za.rlyclcnilr ~e urta 
,ağda • malum tdl Asırlarca mili t.. 

ı r, bu oazarly nln y.ı ret cnrnunı 
ı.çiıld eecd ve~ ut futuhnt ılarm 
flllrülerllli takip tmek surcWe bu na.. 
zan~rlerln tah kkllmU altınd.-ı kalml{ 
51.:ırdtr. Dem k ııdlki tutun ltc;ııar. 
bizi Avrup da .}"\an llrt.11 n gtbl 
ıtolqtırmak, h t rlnlarmr ınlrdUr. 

mek üzere s rtıc, l<llli aanayil rlnlrı 
boşluklamu doldurtm:ık Uzcrc tınalc 

tfüıııek tıyortar. Sanayi ~letmek 
hakkı ~alntZ onların olac:ık, biz, on. 
larm h yatı say nd bir bayn.t &Ur. 
mek hakkı ır k d ğtll.z.. Onlar lkJ 

ıylft; 

tıre•ı ) a td.'.ik 
v" a.ruıarmda aynı v clbelcr vardır. 

Biz bu tınanımızı, ıs1Unmcs1n dly 
uhareoe meyda.nlarmıı. döl.ônU!} oldu. 

:umuz kanla taht.im ettik 'Et:-afım~ 
da ol•ıp biten o vlere vllkı!ız vo reaıı. 
teyi kcu tm 1 de bWyoruı: Yllk. 

n ll" t k vnrdır: O da adaletin 
ve on arm b<'I nnak l:ıtedlklerl lrllrllk 
blr m•li Un y8,}8mak ıı.zmm!n sesidir 
Bu SÖL. fı Cl d ğUdlr. DU man, bu 
caı. tr.ın n evv l ı ttıni Ur Istikbal· 

de dd.ha lyi tntceektır. 
Reaüt. mllt arrızların tahayyül c~ 

tiklor'.nd n lıU bUtUn başltadır. Harp 
del u . c ktlr • .Mukavemet amkAnla .. 

n bUylıktlır. 
BlltUn bu kuvvet binıısmm yıktlaca

!1 zr.mlLl> gelccekUr ve bu zaman ya.. 
kındır. llk darbelerini lnd.irmiJ olmak, 
mllletlmız lçln blr §CrefUr ve milleti
:ıruıin nehrin kayruır eulanna dU:erek 
Yolunu d ğlfUren granit kaya olması 
t&kdlrinde bu :ret daha ziyacıo arta. 
caktu·. 

Yanan ba.rbl 
(8 t ""'lfı ı .ıdde) 

' DUşmanm bır tank hucumu pili'· 
kürtlilmU Ulr. Bir ltalyan tankı 
tahrln edılnılştlr. 

Bu hareldlt e nasmd!l te.yyare
lerlmlz cephed ki dflımınn kıtala • 
nnı ve m vzil rlnl bombardmınn 
et.mek ve mıtrnlvöz ateşine tut • 
.r:nak sur tile kar kuvvetlerimi • 
ze bU\'Uk yardımdn bulunmuıla'r • 
dır. Bu h rekctl r iştirak edrn 
tayyarel ""11 ın h ~i ilalerlne 
dlSnmil l rdlr ... 

\'F.Rt BN DIGJt.~ TAFSfT.A.T 
:\tin , 11 ( \, \,) - B. B. C: 
DUn radvodn Yunan hUkWrıeti • 

nin ~~ ü111l, Yunan orduStmun 
muvrıf kıv tleri h kmdn daha 
fo.z'a t !ıt vermlırtlr. 

Yun~nl 1 r duımtanın bUtUn mu• 
kabil hu um nnı muvaffakıyetle 
pU"'''lırtc>rrk dlı-:rrnann cok Rğrr za. 
yiat v r lırmı l rdir. 

Bununla bernbl'r Yunıınhlcırın 
taam. :ru ·ı- il,.rlc>m,...i devam t'!t• 
m ltt ir. 

T arru •ın ba ladı~ ıki dağ sıı. 
r. 1 mdi hC'men b men hiç-

i '\: :rı keı i yoktur. Düşman 
d rda i'VicC lılentnl, me,·-

1 ... i n çeki'IY' ğ ve pek çok 
rnlktard ham ma'z"'Til 1 il mhhi 
ma1z-me t rkr.tm ğ m cb\ir kal.. 
m ır. 

Yun nida .. t.arafmd n i rtınam P

~ harp rıuı imi arumdn bir ~ 
c:ok havan topn fle ha' n dafi tor
l n v rdn'. 

Yenle l'll UyUk bir tehlike kar-

~~!!~~ -~~!! !!!:ua,. I 
da şiı:nalı ltaıyad:ı Uç ay kıılmL' olan 
bir btl6-l'af memleket vat.ruıdaıı, Tri
yestc baatanelerinln, Arnavutluktan 
g len vo so~uktan mütevellit yaralar 
dan !' ıı. t 'bulunan ak rlcrlc dolu ol. 
duğıt.\U söylemektedir. Bu yaralara sc 
bctb, cak tutacak elbise yo&ıugun. 

dnndr-. Bu yolcunun öğrendiğine göre, 
r .ıst tc.ı.n lnln blr hatası yUzUnd n 
1 vazun dulresi Arnavutluktaki llal. 
yan ltı unn:ı hnttıiBtlv mcml kcUc. 
rlnJ"kl İtalyan gamlzonlarma ait tcc 
u1.atı ı;öndcrmıotlr. 

Bu Htarat oıllpb1t, h:ıttılaUva üni
Cormnlari!c Arnavutluk c phf'.lıinden 

done"J ~sralılarm gcllşlcrb:ıl gö7Jer1 ı. 

ıc gom.ı.."tllr. 

Şura mı kaydetmek enteresandır ki 
rc:mu tir İtalyan tcbllgi, gubat blda
yetın nberi 26 bln ltaıyanm 61U, ya
ralı ve~ :ı kayıp veyahut bundan f'V\'el. 
ki 11$~ierc dabll edUmcmlş bulundu.. 
gunu 1-ilolrmcktedir. 

Alr~ka barbl 
Pretorw, 10 (A.A.) Cenubi 

Afr:ikn basvekili general Smuts 
tayyare ile Şimali Afrikadcın diııı 
Pretona'ya dönmüştür. 

General Smuts. Ka.hircde ln
glliz haricive nazın Ed~n ve ge· 
neral Dil'lc vaptıi!l konuşma. 
!ardan gerek renva'd'l. ve ~erek 
Şarki Afrikadn bütUn gördük. 
terinden tamamiyle memnun ol
duğunu, konu~ma!armdan çok 
istifadC' ettiğini söylemiş ve d -
mistir ki: 

" - Vazivcttc pek "'.ıkınC::a 
mühim bir değfşfl·Uğe şahit o. 
lacağız. Hnbesistan seferi ı..zun 
sürmiyccektir. Kahire konferan
smda Habeş harekatının kabil 
olduğu derceede ça buklatılrr.c.sı 
meselesi tetkık olunmustur.,. 

KAHİRE TEBI.JCt 
Kahire, 10 ( A.A.) - İngiliz 

wnumf karargfilnnın tebliği: 
Libyadn ve Eritredc: Vnviyet

te değişil:lik yoktur. 
Ha.besistanda ve ltaıynn So. 

malisinde: Hnrekü.hmız muvaf
fakıyetle terakkide devam edi
yor. 
ŞARK1 AFRİKA TEBL1Cl 
Nairobf. ( A.A.) - Şarkt Af. 

rlka lngiliz kuvvetleri umumi 
karargfihınm tebliği: 

Hn.beşistandald ilen hareketi
miz plan mucibince devam 'et· 
mektedir. Dlln kıtalanmız Habc. 
şista., hududtınıdan 200 kilomef; 
re mesafede Gahrc • Darre ci. 
varında mühim bir yol telaki 
noktasını işgal etmişlerdir. 
HABEŞlSTANDA VAZİYET 
Ilartum, 10 ( A.A.) - tngılız 

kıtaatı ve Ha.beş vata.npen·erleri 
imali gnrbiden Habcıistanm 

merkezine doğru ileri hareketle· 
rine devam ederek ltalyanlara 
nefes aldırmıyorlar. 1talyanlann 
tahş1t ettiği kuvvetlerin en mu· 
him iki ı.?rubu gondar etrafında 
bulunmakta ve Adisababa istika
metinde ricat etmektedir. İki 
haftadır ki Ha.beş vatanperver· 
leri Gondnnn Parbmda faaliyet· 
te bulunuyorlar. 

ltalyan kuvvetlerinin başlıca 
şu iki sebepten dolayı Gondar 
mıntakasmda tahşit edildiği sa
nılmaktadır: Bunlardan biri yol. 
lann vnziveU diifori de Tana gö
lilnUn mühim bir in.,~ yolu ol. 
masıdır. 

Burada yerli krtaattan başka 
bir kaç da karagömlekli fırkası 
bulunduğu zannedilmektedir. 

Gambacha'dan ricat etmekte 
olan İtalyanlar gittikçe mUda.· 
faası kolaylaşan bir mıntakaya 
giriyorlar. 

Eritrede sıcal;n artması Ke· 
ren ve Adiuori'ye kn~ı lrıqiJiz· 
lcrin yapmakta olduklan hare· 
katı kolaylaştıracak mahiyette 
değildir. Burada Hintli ve Ka· 
na.dalılarda.n te1'lekkU1 eden 1ngi
liz kuvvetle!'f nin ka~tsmda 40 
bin kişilik bir İtalyan ordu...u 
vardır. 

POl iSTE: 

Tarlabatınde bir 
yangın çıktı 

Tarl:ıhıı§md& Horasancıyan apar
tmıanınu. 6 mcı katmdakl çam&fD"• 
lınne te yangın çıkmı§, ltfaiyo tarntm 
dan r,ör.oUrUlmllştllr. 20 bin liroyıı 

sigortalı olan apartımanm aahlbl Ho
rasancıyan hakkında takibata sırtoll
ml~Ur. 

1 
/1 

ingiltereye 
yardım . . 

pro1es1 yarın 

kanunlaştyor 
125 milyon İngiliz 

liralık 

Muhtelif 
malzeme 

sevkedılmeğe 
haz r 

Ruzvelt lngiltereye 2,5 
mHyar ingiliz lirahk 

malzeme gönderect-k 
Va..oılngton, ıo (A. A.) - Mü • 

messıller meclisi, demokra.allcre 
yardım kanunu projesi üzerinde 
yamı iki snnt müzakereden eonrn 
Ayanın yaptığı tadiller-in heyeti 
umumiyesinin tasvibi hakkında bir 
teklifi reye koymayı ittifakla ka
bul etmi tir. 

K\ 'UN YARI?\ 
İMZALAN .c K 

\a .. inı;t.-On. 10 (A.A.) - RuZ\clun 
sekreteri RarJy, bugün gazctccflerlc 
yaptığı gUrQ§mcde, dt' nokraıdlere yar 
dım kanunu l'TOJcs!n!n, gayri melhuz 
lht!l tLar vuku:ı. gelmediği takdlrde 
önUmUzdckf çar§<'\mba gllnll rC"ls tarn
fından hnzalanacağmı blldlrmlştlr. 

Rarly, h rhangi blr gayri melhuz ha. 
disenln vukun gclccoğ'.n ihtimal ver· 
m"nıckt dlr RarJy, rcil!!n imuı. esna. 
suıda bir beyanatta bulunmasının 

mürnkOtı olduğunu ve dl~cr Uıraltan 
hUkOmeUn yardım proğrammı tatbik 
için tılm<!id n ıhznı1 te<=blrler aldığını 
da il ve ctmıotır. 

l:'fü'ID.EN OfüiTROn~m.ırn 
GÖXDEHlLJ;CF .. K 

Va~ingtoıı, ıo (A. ,) - Röy. 
ter: 

Ruzveltin demokrasilere yardım 
kanunu projesini imzalad·ktıın pek 
az sonra, y nl bir destroyer gnı
pwıun lngiltcreyc devrini bildir .. 
mesı kuvvctll" tahmin odilm(;ktc .. 
dir. 
2,5 Mil.YA ~ t ·otuz LiHALIK 

l\IAl.ZI·~I); 

Ne\')ork. lO (A. \.) - Kirala. 
ma ve ödünç verme pl"Ojesi çar -
şamba günü knnuniyc>t kcsbooe<' k 
tir. Kanunun meriyctc gimı i ile 
bernb r vapurlar, tayyareler. 
tanklar, toplar, mühlntmat ve yi
yccPk maddı>leıi hnita sonund:ı 

hakiki bir sel gibi Amt>rfk d'ln tn
giltcrcyc doğru nkma "Fa başlıya • 
caktrr. Bu kanun tn iltC'rf'nin P"• 
§in olarak ödemek mccburiyolln • 
do kalmaksızın Amertkndan ırayri 
mahdut miktardn h('r ne\'i harp 
malzemesi alabilmesini temin ede
cektir. ımhakika kanun Ruzvelte 
ilk hamlede 1ngtlteroyo 325 mi'. 
yon hıgillz liralık askC'rf ve bahri 
teçhizat devrctrrek salü.hlvl"tini 
vermektedir. Kanun v rilccek 
harp malzemC'si yekünu için hil'bir 
hnd koymamı~tır. Konun mucfb n
ce Ruzveltin yapacağı ilk h; tnt • 
bikata geçebilmek maksadile> kol'
greden 250 iUi 500 milyon ingiliz 
ilralık tahsisat istemek olacak .. 
tır. 

1ngiltereye yardım için 2 5 mil -
yar ingiliz linllık muazzam bir 
meblfı;;tn sarfını icab ettirecek üç 
senelik b'r nlfuı ha.zırland ğı temin 
edilmektedir. 

Fılhakika kongre münakafla e .. 
derken hUkl1mct çaJr..,ıyordu. B'l 
çal•r,-na n"•iccsinde J25 milyon fn
glllz llrnlık muhtelif malzeme §im 
d'dcn sc~cdllmeğe hR%Ir bir ha'. 
de bulunmaktadır • 

"D1SKOJT GEMİLERİ" 
Vq\ngtoıı, lz (A.A..) - Saltuılyct.. 

tar bir mah."\flld n 6ğrcnlldJğtnt' göre 
6dllnç verme ve kiralama proje!! ka. 
nunlyet kcııbcder etmez İngiltere. 

ye aUraUe yardım etnıek Uzerc plA.n. 
lar bazırlanmJ§tır. Bu arada Alman 
d'!ll "'altı harbine karıı koymak llzere 
İn!;iltereye "biskUvit ge.mtııt., ndı ve. 
rllcu sert gemilerden mUhlm miktarda 
gönderllecektlr • 

Bundan başka torpille müceh • 
bez hUcum botlannm da seri ha
linde inşası dlişilnUJmektcdir. Ma -
amafih halen mevcut planlara ne. 
zaran hiçbir torpito muhribi ve • 
ya diğer bUyUk harp gemisi gör
der!lmiyecl'ği bildirilmektedir. 

lngilterC)'e aevkcdllecek madde. 
ler arasmda yiyecek maddeleri f.. 

ş•rmda bulunduktan srrada Yu • kinci derecede )'er almaktadır. 
nanlılarm eski muvaf!e.kryetleıine Yiyecek m::ı.ddeletinin sevkine ait 
yeni pa'rlah: muvaffakıyetler UA.vc plii.nlar, 2.irnat, h'l.rbtyo ve bahrl
cttiklerlni bUUln dünya takdir e- ye nazırlarmm akdettikleri son 
decektir. içtimalarda kararlaşttl""lmrştrr. 

Mtnıt:u ntR 1:sıx Kanunun k bulUnden sonra ln • 
Atln:ı, il (4\.A.) B.U.O: gillz ve Amerikan harp malzeme t 
Bllyük fa~lst mecıtatnln azam olan 

1 

siparf lerinin b ril)lrinin ayni ol • 
Pcllegrn.onun Arnavutluk cephesinde cağı ve atandard hale getlrllecek· 
esir a4ındığı dün ream~ blldirilml§Ur. lerl tahmin edilmektedir, 

~ARiCIYE VEKili iN iZAH 
(Baş tarafı 1 nclilc) 

milyon küsur lira sarfedılrne· 
miı:ıtir. Büyük Millet Meclisi 
hükfunetin ihtiyacım gözönUnJe 
tutarak lazxm olduğu kadar talı. 

, sisat vermektedir. Bu tahsi
l satın umumi ihtiyaçlar sar

f ilmesi 12.zım gelirdi. Tahsi
satm iptal olunması. resmi dııi. 
relere düşen bazı hizmetlerin ~ö
rülmem~s olduwa deUl.let eder. 
Hele Milli Müdafaa ve Maarifi. 
rnizc taallük eden meselelerde 
elde mevcut tahsisatın sonuna 

Am raı Dar:an 
Nevyork, 10 ( A.A.) Vişi-

deki Amerikan muhabirlerine 
gbre. bugün Amiral Darlan, Ma
reşal Petenin huzuru ile beya 
natta bulwınrak ezclimle demiş· 
tir ki: 

"Lüzumu ta.kdimide. Mareşal 
den. yiyecek nakleden Fransız 
ge:nilerlni himaye için Fransız 
filosunu kullanmayı istiyeceğim 
Amerika Birleşik Om·lctıcri bü 
yük elçisini bu vaziyetten haber
dar ettim. 

İngiltere halen Almnn.}a)'ı mnğ· 
lüp eb!ı<.>k ümidiyle mfibalağnh bir 
abluka tatbfk eylemektedir. Faknt 
bu a.blukrı, simdiye kadar 1ıı lltç. 
renin harp hcdeflerl bakrmmdruı 

gayrlmUessir olmuştur.,. 
FJ?AN81Zl.ARA G<lRJ<; 

\'i"I, 10 (A. \.) - Ofi OJansı 
bildiriyor: 

Malum olduğu Uzer(I amiıııl Dar
lan ile genernl Hutzinger, amiral 
Platon, genE'ra.1 Veygand \;('! g nc
rııl Bergcrct aras'l!da dUn yapıbn 
toplantıda Afrlkıı lmı rutorluğu -
muzun harlc;tn blr taarruza karşı 
müdafaası itinalı bir tetkikP t bJ 
tutulmuştur. 

Yine mall1m olduğu üzere, ma .. 
resal PN.en tarafındnn mütareke 
ıartlan çcrçevrsi dahilinde yapı .. 
lan t.."lahhütlere uygun olanık bu 
nıUdnfaan·n herhangi bir mütC'ar
rıza Jmn;r yalnız: FraMrz kuvvet
leri tamfmdnn tem.in <'dllccrği t(' .. 
yit edilmi. tir. 

Vi(llc de Mayunga ndrndnki ti • 
car vapurumuzun bir fngiliz 
Ju JvnzorU tnraftndıın z ıptooilmc
si üzerine bugün eu cJı t ıla' c e
dilebilir ki "imnnrntol"luğun mu • 
dafaası" k<'limelC'ri ~ lnız nC'fsi 
imparatorluğa dcğıl, nynl zaman
d:ı l"letropolun ımparatorlukla mu. 
nnkale yollarma d::ı. l}al?lildir. 
Mareşalin hükumeti nıı.mına ko

nuşan aminı.1 Darlan nrttk Frnn -
sız vapurlannm müsaderesine "o 
Prnnsızlarn aclıktan ölmesine mU
tıande etmiyeceğini be~ an ctm! iı. 

Protestolarımız boşa gitti i vo 
Büyük Britanyn licarcıt vapurları
mızı tevkif ve mlıBad('reye devnm 
ettiği takdirde bunn nihayet ver
mek için bu vapurlara hnrp gı:>mi
lerim!zi refakat ettirmek llızımg .. 
lccektir, 
RJMD1YE KAUAR ıcs YAPUR 

kadar sarfedilmes;ni ul tut-
mak 15.zmıdır. Bu iptalden dol } 
teessür duyuyorum. 
Rcsmı mile::- ceelerin 

ten aldıkları tahc;;c;atı m~ t
tirmcden tam yerine • arf ed• m<> _ 
sini dilerim ., 

Meclis, bundan 80nra 1917 
zine hesabı k~t'i iyle huc'! 
sahiller sıhhat umum müd 
ğü l 938 ; ılı hesabı kat ı r 
ait kanun lavihalannı k b 1 
derek yal'In toplaııJT' 'k ti.zer 
timaa nihayet verrni • r. 

MÜSADERF.: ımtr nt ro 
l7işi, 10 ( A .A.) - Ofi ( eskı 

Hwasl aiarıst bildir'vor · 
Bir ln~iliz kruvaıöf.·; Carıt vn 

cenubu da yeni bir Fra sız ti" 
caret vapuru tev1df t>tmiştil'. Bu 
vaour DRkı:ıra JYit ı-kte olan 
''Vi le de Mayunga" dır. 

Vllle de Mayunga, sene bn§Tn· 
danberi müsadel'c edilen Frons·z 
vapurlarının ı 4 iinclisü vr muta • 
rckedcnberl mllsnderc edilen vn -
purlarm 108 ncl!idlr. 

Verilen maliımata göre. Fransa t ,., 

hlikfuneti bu hususta cenup Afri • L-t 
kası hU1crımetine şiddı>tli bir plV'
teeto notam vererek lıarekM sah· 
nesinden uzak ye?"lerde vanılan bu 
kııbn mtl.saderelerln yerinde olm"
ci ğmı ve harbin neticesi Uzerinde 
hiçbir tesiri olamıyacağmı bildir
miştir. 

AMİRAL DART.A ~ GENJ~ 
PARfSE GU>fYOR 

Vi3I, 10 (A. A.) - Ofi • sa.bık 
Havas .. bildiriyor: 

Amir;:J Darlan pek muhtcnıeJ 
olarak yann Parise hareket ede
cektir. Bundan evvelki gibi bu s .. 
yahat da, başvekil muavinine se • 
best mmtaka ile işgal altındaki 
mıntaka arasında şahsan irtibat 
temin etme~e imkan veren normal 
seyahatlerdir. 

Amtrel Darlan, Parlstcki son ı. 
kameti esnnsmda, ~gal altındaki 

F'raruıadan serbest mmtakaye. iki 
milYon kental bu<;'day gönderilme
si için Alınan makamlarından mü .. 
san.de almıcrtır. 

TEFStRl,ER 
Lond~ 10 ( . A.) - ?.IQst • 

kil Frans·z ajansı bfldiri~or: 
Paıis radyOf!'..ı tarafmdan hafta 

tatilinde dP Bri on'a atfedilen v<> 
amiral Darlan'm İngilizlerin hü • 
cumu devam ~ti~ takdirde Frar· zerine du :nUşttir. /\ ,ır 
81Z vapurlarına harp gemlleıi ter- 1 kalan J çUcr • ral nm 

.. 
Si 

•• 
u~ere 
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T ARiHTEN 
~nnnı 

Şu kahpe dünyaya kimter geldi, 
Bir ıtalyan 
kruvazörü 

) • rd.1, A' rupıı.da hırsııJık o bc1ar ;riir td, 
r \' ı ... ıııi aldı. Oralarda varlardn 

r , J ' ., ı ':ıcırtaıanian istlfn<Hı ederek bırmzldı yapı. 
~ C lıl im• nlnıı patislm kt.'ISOI' gibi doğru)"Olia.r, bmkal ı ~ 

1bir zamanlar hükümran olup gitti 
İngilizler tarafından 

torpillenerek 

Batırıldı 
l.A:ıuılra, 10 ( A.A.) - Amirat· 

lik dairesinin tebliği: ı< '-lintllıı ~0)'11~ orl r. 
ı-ıo) ~unr~lul•, l<:t~:ıl:~ılı!• sahasında :hısan ,..ekAsmın buldu. 

:- u • rn. 1ıı.ııı.r, hi.dl'r, ~irif~li pliinlu, nerede) ı;c lnt>an& kügllk 
i \Urturacıık! I~u : ib.ırlı~ diyebillrb.: Hırsıı.Iar dünya lgtn bir 

( IJ l'". 
.ll.ıM w tırbrı yazdıran sebep, geçen gün bir musc' i 

:at nda m jiletle cebini k~ip ııara..~ı alan l ıınk kinin macc
.ra."SI oldu. Elbette okudunuz, ynnkcslcl jlloti be.smı , kuın 1 kc· 
.. ıp parııy~ a.Jmı nma ,on llrnlık banknotun ynnsmı 1 

Pi'rast çalman J urnıızhk etmiş, herifin bankaya ba§\ 'Ur&ca• 

ını dil unmü , haber ,·ermiş. Çalan da budalaca da\':ranmı · ban• 
ı J& ko mu , kesik panı), dcğlı>tlriııtten yakayı ele ,·ermtş't Mu. 

m ladmm kumnzlığıoa. ne buyrulur? 
s mdi ~f'llnfa de bizdeki hırsızların göstenllği ncomtııı. , ., 

:ı t ıııt,lıı \\nııın hıJ"'5ızls.nnı bir ayıırda tutun. Onlar neka.dar 
u .. ı I.,<', blzimlJlcr o k:ıdar ncomi, ııptall .• Maamaflh, isabet 
ı i \ ı , :\ ıı bizimkiler de. A\'rnp-.ıdaldlcr gthl ol5a.lıudı, DO ya• 
ı . , , 0 ) ı unu tıl< 'nllnhi ! .. 

ı. uıa bu ,aı.a, c ki bir hır.m:lrğı 'e bir gece hırsıunm aac-
mı 1 ı h ıtırlatiı; fol nt bu zarif bir n<.'(l.milik! 

Hı , uk yan~ın Al s.,ra} semtini, alOl'den vo atıcfjten c Jl_,riy• 
lı• d h:ı .. ııııı ısüpiirmeınl ti. Mamur bir Türk kolonisi idi orasr. 
D 'ri t nınnu~ rical '<• nıemurlnrmm büyük büyük konıt.lda.n
nın , onınctn. çılml!lz soknkl nn içinde, fakir klmsel~rfn de c ' . 

rl' rdı. 
Rir ~c t' lıu fıkara. e\'lcrinden birine htn.ilZ J;il'dl. Karı t.4'.I'" 

es, :\ t l l:ınndatı, O\ in içindeki ayak lerinJ dayarlar ; fakat 
aldın etmezler. Çüııkii, götürmeye- değer C~yalıı.rr, mÜOPJ\'hCr
leri • ol hı. .\ne k ) atacak bir ı-llt.e, bir yorg n, birkaç da ssn
<bh <' 'r kınk hlr masadan ibaretti bUttin ev ~yası ••• 

Hırsız mln lçhulr clola.ır. nhıcak bir~)' bulamaymca, karı 
kocunın l ıı.ttd,Iarı od nın fınüne gelir, içeriye girmek ~. uyu• 
yup U\ uınadıkhu ını anlıunnk rnnksadile dinlemeğe ~lar. 'eısler 
i itin <' al"J,adnr olur. J<:rkelt: 

Hnmm, ılrı, ~<'ı:C'n ııksnm Sirkc.cideki düklinm ayhğnu 
•elınnl ,flm. N <' .) aptııı onu! 

1 l\drn, isı a.nlıır: 
- <• lib:ı "'"" bunııdın cfcndif der. B nkaya :\"&tınnndık mı ·: 
- \ fü• iktn~tn~d e' in kir.1-;ıT 

Omınl:ı broı;lnnınızı <idedim: Bakkalın, kıısabın, ekmek. 

t'İt ın h ır('I rını. 
Dıin J{o\ocıtardnl.i dükkiirun aylığui'ı gotirml tim, o ne 

oldu'? 
Ortnlığm hnli rııaJfım. Smntte her ı;ün e\' 50yuyorlar. 

e olur, ne olmaz diye, lm,·nya. koydum, kuyuya f>arkıttım. 
llmm: bu on söz,li duyunca se\inlr, hemen a .. _p lne.r, im

:\unun b .,ımı kosup ko\ııyı çclkl'..r. J~ndon parayı almak lçhı, 
aer 1 il l olunu sokunca, di öbür taraf çıkar. 

Gc <'"inlıı boş ~eçtil;'ine, bir ey çalamadığ fena halde 
1 1 ı "•'kı ı ofl rlenmeklc beraber, dudaklarında bir tebessüm fo· 
•nur ukl<ınır. Kosa ko :ı merdh·enlerl ~ kan kocanın yattı .. 
~· knpınm onitne ~clir, yli'kı;ek sesle: 

.I' fendi bimdcr! der. Ko\•acıla.rdakl dtilcki\ndan aylıl< aJ. 
d sı ı nınn, duuıi!jtC kU.) uya dn bir kouı. almayı uautmJL 1 

··o lum ayincyc benzer dünya, 
N )aparsan o olur çchrcnUma!"' 

J,A:t;ORI 

zm, erkekler eğer uzun uıadiya 
durmak istemiyorlarsa şapkalarını 

f r c\ mek. Turkun başlıca ve ba-stonlannı ellerine alarak içe
ri rın<kn bın o duğu gibi ri girebilirler. Fakat şemsiye hlç

kıd• mm da hu uc:iyetlerin. bir za.-nan odaya getirilmez. 
den urıru t ~ıl eder. Fa.ırnt ba- Sizi evindeki balo, çay veya su. 

Ziyaretler 

an 11 a rd ., canımızın sıkıldığı vare gıbi toplantılara davet etmiş 
da ) h. mudur? kimselere zi}•aret indcsi en !azla 

( ı kıı.:ı ZI\ nrctlcr, şüpl.e~iz, bir ay içinde yapılmnhdır. 
, \akıt ız' ) ı ıı yapılan tıya- Taziyet ziyaretlerinin ise öltlrn. 
l < • Onun ıçın bugün heı den bir hafta, en çok iki hafta, 

h dınır r mı lır kabul içindi) yapılması icabe<.ler. 
u ' r ır. Hdltanın muayyen Mi afiriniz gideceği zaman, ken 

mı mc 1 Salı) sizin mi~t- di"ine )Ol gö:)tcrmck için hizmct
u ızdur. ı>osUannız bunu çinizi ça~mnanız lazımdır. Ara-

bılır \t: izı zivarete ogiln gelir nızdnh samimi~ et clcrccesme gö. 
r. 1 1 gucu do ayı ıylc naftada de. mi..,..ıırinızi ya ~!onun kap151. 

hır zı .r( kabul edecek \azhette na k:ı.dar, )ahut da dış kapı,·a ka
olnuy,ırlar ı:ıe mesela ayın ılk pa- dar götiırfü ... umiz. Yanı. resmi ist!

ure1 ı unu \C}R ayın 1 inden \'C niz sa1 ~nun kapı,,ma kndıır giltfir. 
l;) ı 'en ııonraki ı;ar5amba günü m<'k kMidir. Aranız<la fazla ah. 
d Y ) r Gn koyarlar. haplık varsa k~·n<lisıyle berahcr 

Sup ız, çok tcklif,.,iz tamdık. dış knpı ., kadar r:idersiniz. 

rınız zi i.:,tedikleri giın g:)ffne. I 
} ı bıl Ier. Fak t o zaman, ker l D"-f izler jstlli 
dıı • •• ırıu~ am<lJllJktan \'t!} ı. • imanıarına 

ıı l J 1 u ıçın otunıp konu~· 
rn 'ta ımsuıomazınız''I b.ı..Cl!m ettiler 
nl ,. a u ura bakm.ı.zlaı Hal· lAndnı JO < • A.) - Bu sa -
' bul üntinuzde C\ ınız· tc. bah nc;ık 'gUneşll bir havnda bh 

rt p !onu }1-ızırlamaI'IZ \C 1ngı!iz borob:ırdımnn filosu Pas -
mı r 1 · • ı.ıc d .... menız de Calnls'~ i geçtikten birıı.ı. sonm 

a 1 uır.ııı . Fransız sahilinden fasılalı bir su-
ı O un dı~uı çı~· r ~'l mı- rette e!ddctll infili'ı.k sesleri i~iti~-
1'1 ı za~an ııı ı:,u .~ma miştir. Bu mUddct znrfmda Manş 

•P olur. Pek zan.ırı hcıl· Uzerine ku\'v<'tlı avcı filoları dev· 
h her bırnl,ılır \C gc e. riye vuzlfoslnl görm<'ktcydi .. lnf -

r ı) aret ., .. na'=ın 
1 ıl oj;-. ıl11.'71<'r. 

l\a ba ton \'<'\ a 
ofada bırakırıar. Yn.-

11\klnrm Boıılogne bölgı sinde vu. 
J•ubulduı}u zannc<lllmektedlr. 

nt'ştlRtJ,,J~ ALl\IA~ 
cmMISt 

ı..on ı l rn, JO ( • A. ) - Amirallik 
dı:ıires'nin tebliği: 

Silfılılı balıkçı gemlııl Nndinc gc 
çen cumartesi giinü Hcinkel 111 ti
pinde bır dUşmcuı tayyarcslylc mı·. 1 
hnrebc ederek t.ayyaroyi tahrip 1 

etm:ştir. Görr .• c şarUnn f('(la ol • ' 
du~u için ta~·yarenin kaybolduğu 1 
görUlmrmişsc de ale~ler. içinde ve 
kontrolunu )t:ıyhctmııs bır şekilde 
dPnizl' di.ışlüğü göri.ilmÜ§tÜr. GP .. 
mide ne jnsancn 7.ayiat, ne de mad-

di hasar vardır· 

Cihangiz iakender .. " Biz Jalıcımızla kıtalar fethe
deriz, gönüller ga sbetme,yiz!,, Dünyaya gözler i 

Condotierri, "a .. smıfnıdan bır 
İtalyan kruvazörü, dı.>nizaltıla 
rımızdan biıisı tarafından tor 
pillenmiş ve hemen hemen mu
hakkak olarak batınlmıştır. l 
taly n kruvazörüne lki destro
yer re!akat etmektt>vdi. I\:rıı\•a 
zörc isabet vaki oldÜ~u mütca
kıben iki saat, destro~c~lerln bı· 
ribirini takiben kruvawr elra· 
fmda dolaştıkları v<> her halde 
m\irettebattan kurtulanlan • al
mak üzere durdukları. görii1~ 
müft'lür. 

açık giden bir fatih! .• J' I > J 

Yazan: 
Cihangir 1skender Mlliidda.n e\'. 

vcl 356 yılında doğmwıtu. Onun 

doğduğu gUn, Eroot.rnt.os adında 

bir mecnun, Efcste e.eaib sebai fı. 

lemden meşhur Arteınis mabedini 
yakmt§b. Ayni gün, ba.basuıın ko
tiU atlan olimpiyaddn mükfı.fat kn
zaınnl§, bir Ma.kedonya generali. 
nin llliryadnn zafer müjdeleri gel. 
m.iştl. 

Pek küçük bir yaştan itibaren 
ı;ok itinalı bir tahsil gördil. Serpi~ 
lip bUy(idil.kçe, herkesin sevgilisi 
bil' nevcivan oldu: 

Y'ilzil pek lAtJf idi, teni yruıik 

beyazdı, gözl<'ri berrak ve c:ı.zibo
li, saçla.n kumral ve k!vircı'k idi. 
Güzel başı, ekseriya. sol oanmına 
doğru eğihniş durur, tcvazii, bu 
dilber deilıkaıılıya ~ a. bir alon 

verirdi. 
lskender, güzıdder. hocalar, mü 

rebbilcr elinde, müst.ıı.Jd>cl bir hü. 
kümdara .iAzmı her Reyi görmüş, 

öğrennllşti Pek küçük y~ında.n. 

beri, Homiros"ım tıürlerinc knl"§ı 

awta gii'lterirdf, "llya.da.,, 
destamnr ya.stığınm ekeik 
~i. Bir hocacır, onu, bir gün 
hlıraman Aı;ile bPn?.<'tmişti,. ls
kender bunu, ölünce~ e kndnr 
ıı.utmadı. 

ltakedonyada, ezt:ck ~ar. 
on, on b!r ~içki içerler. 
di lske-Mer de, Jıentiz ~ sa. 
yılacak yaşlarda mUkP..mınel bir 
ayyt'4j 3öhrctt knzruunl!}tı. Sarhoş
luğu hırçın olurdu. İyi binici, iyj 
yilrgeçti. 

Bir giln, Mnkedoleya eanıyma, 

Bukefa.kıs adında bfr at getirt.il
mişti. Kanı asrı ve gok güzel bir 
attı. fakat, huysuzdu. 

Seyislerin gtiçlUklc ? . .aptcdeblL 
dikleri bu hayvana. hiç kimse bin. 
meğc c01>nrct edemedi. Bunun iı

zcrine hkcndcr, ilcrlool. bUyilk 
blr cürct ile hayvanın sırtnın at
ladı. Hırçın hayvan aradığı 53.hibL · 
ni buimU6, fskendcre ram olmuştu. 
Bunu gören kral F'iUpinin gözleri 
ya§amuş: "Oğlum!.. Artık sen 
kendine bir krallık ara!.. Benim 
krallığım sana kifayet etm<'z!..,. 

diy" bağırmıııtı. 
Babası Y.ilipinin Yunan ve tnır. 

yadaki 2.nferlerini al kn ile takip 
l'den 1skendcr, yeni bir zafcı· rnüj. 
desi iizerine. ağlamağa başlamış, 

arkadaşlarınn: "Bu benim babam 
dilnynyı mı zaptcdecck ?. Bana, 
sizinle bN ııb<>r yapılacak bir ey, 
knzan•lnrak bir zafer brrnkmrya
cak mı':,, demişti. 

K mi J:ı''ilip, zabitlı•rindcn bırinln 

hançeri nltıııdn ölürkl'n. lskendc. 
re yapılaea.k pc: k çok l'PY bırok. 

rnıstı. lskcndc-r, Makedonya kralı 

' I 

' 
eşat Ekrem Koçu 

olduğu zaman ~;rmi yaşında ıdı, 

Evvela Yunan fütuhatını ikmııl et
ti. Yunn.n ve Makedonya), birleş
tiroi. KurPnte kndnı· yaptığı Yu. 
nan sc>yahatinde, Korl'ntc m~shm· 
filezof Diyojcnc rastladı. 

Bir btıyük küp i~inde hemen çı. 
rıl çrplak yaşnyan Diyojen, ı:;lincş
tc ısınırken, genç knıl. kalnbalık 
maiyeti ile karşısına çıkmış: 

- Diyojen .. dile benden ne di. 
ler isen! 

Dcmiqti, Diyojen, lakayt: 
- Gölge etme .. btışkn ihııan ı-.. 

tcmem! .. 
i .. l;f'nderl l\f'bir 

Condotierri ''a . sınıfına m n· 
sup kruva7.örler. 50Gfl torulfıto 
ha.~mindedi: ve 6 pusluk S topla 
mu~hhezdır. Bu smıftnn dört 
~.emı vardı. Fakat bunlardar bi· 
rı. Bartolomeo Colleoni 19 tem· 
muz 1!)40 da Sy4nev tarafından 
b3tırılmrşb. 

Dedi. İskendı•r n1aiyetindekllc. ,:ı d 
• 1 l .ır ı. Oraclal" Hiııa'ffitnn S"f" · 

re: ' skender olmasam bir Di'-'O· k " .-nnc 

İştah ilacı yerine 

Slblflme içen 
bir kız ıcto. ' ,, {' tı 

jen oJmnk istemim!,. demiııti ts- . . 
kcnder bü

.,.. .. k ... _ -~~ . C. •lıaııgır lskPnder, Hind seferi Kumkapıda oturan Serkis'in 
18 YS§lndaki kızı Ramelza dün 
akşam i~ekte oldP\hı ıştalı jl' _ 

er ynıne süblime içmis. zehirle· 
nerek ı..' t ı~rıneye kalclırılm1ş
tır. Gen• !:ız burada biraz soııra 
ölmtbı. ,.,,,· ıkata başlanarak <.'<' 

,;u .n.oya .,.,,. cnne çı. . .. .. .. d . 

ka k b
"t" _ ___.:..· ~onuııun P, Balııld(', hummaya tu· 

r en, u un ""'•"''w.,ı etralt.aki. 1 ') .. .. .. 
1 

• tıı du. ı lunıu kenclısııH' hiç ya.k 
el'c dagılmrştr. .Arknda,,larındlln • • Pnlcatı. .ıı mı yor. hatırrna getirmiyordu. 

S
. ,._ Dliıı~·nıuı1 bir kahpe dlin.rn oldu 

- cnıw ne k&lacak., • 
O

. l · gunu. insanın fani olduğunu pek 
ıye sorou. Skender gühlmııe- "' .. . di: 1 ~ c· <><.rr>ndı. du\du. lndos ırma- sedi Mot ı::: kaldrnlmıstıı. 

~ındvı \dri,•3tık denı?.1110. Tuna 

- Ümit!.. [ l>O) laı ıııdan H .b •ıı .,,,11rlar:nn ka-
Dedi. dnı uuınan :mparntorluğunu hını.. 
Çanakkale boğaımdan An dn?u- k • 'l<'ngı iruı::nlam son sözlerini eöy. 

HABER'ın 

butmacası ya geçen 1skendC'r, lran lmıı.u a. ı k · 
1 

rnıP ıstedı. tiencrall rl \'0 arka. 
t.orlugun~ un Anadolu ordus d unu I aşlnrı, ba~ucundn toplnnmcaya 
Granik çayı kenannda bozmuııtu. k:ıdnr. ~eni bir bııhrıın ile. çmesi 
Bu zafer, garbi Anadolunun kU. 
"ük h".k'" .ı l d 1 k!'nctlendi. konuşamndı. lşaretle 
ıı u umuar ann un b•n c;kC'n- •. • kat:"ıl ve knlem is~Pdi. Onları geti-
dere parlak bır :ıiyafot vcrmi«ti. 

Sofrad lsk d b h 
.. k. 1 r nceyc kadar <la. kolunda takat 

a, ~n ere, u u ümtla- ''c kudret kalmadı. Jskenderln göz 
ıın sevgili gözdesi olan bir çocuk 
hu.met ediyordu. Jskeııd •ıin bu 
gençle al3.kadnr olduğunu gören 
hükümdar: sevgili gör.dı>sinl kcn. 
dfslne derhal takdim ctmcğ<' nma. 
de olduğunu blldırdi. 

lskcndeı·: 

''Biz kıhermız ile kıtalar l "the
dcriz:, gönüller gasbctmC'y.iz ! .. ., 

dedi. 

lc-ı i . .,on söı~uJı ini l!Ö\ Iİ\"ı'ml'm<'k. 

tcıı, son arzıılnunı bildircmcmck. 
ten selen milthi~ bir acı ile açıldı. 
Ve ö}•Jocc knlclı. J.skend<.>r, gözle. 
ıi dünyaya nçık öldü. H<'nliz oğlu 
üç ynı;ındn idi. 

ırn~AD r!a<ırn~ı '>ld m AAj:;<a: 

H l • Kuş Cmllrlkkep kelime), 2 ,v. i h ver 1 n Orta l:ıkı methal (mır kl.cp Kdime). 
ı scc!y ~ - 'M .n altk • n.rknd:ııı;, don· 

Makedonyalı cihangir, lsos mu· b 1 . eşı nc ı kotu, .. nıuıı.-....4- İ.)11§\ p nl rasovlt:nlr. 
bnrebesiyle Suriycyc girdi. Seri 1 i • ycnı !ırından çıKmı~ r; nır ren c-
hlr yiirü}iiş ile Mıııır kapılıınna A "k d k • dnlınm ll.:rsl, cana yakm, 6 - Hay 
. d" B 1ra merı a a ı A lman ve m ı. u eırada. n imp11.ratoru "an ) ıvrusu, A1rlkadn bır n(hir, noı.u. 
Dfıriı, sulh teklifinde bulundu. İtalyan siyasi m emurla- 7 ı·ıııan ooruıı, cvgilı, s - JmUhan, 
hı.kcdonyn kralına, bugünkii pa. rının çıkarılması fi - Dikl·nll ot. feci, JO - Kovuk, yeni 

UıtiklAlini kazanan Türk yurdu. 1l -
ramızla milyonlar değerinde altın İsteniyor Dazı ouvar horçlarmu k•...,,,ı:nodıH 
ve Fıra.ta kadar dn ABya toprak. l\e\ york. ı o ( . A.) _ Ncvyor:k mod:Je. tılr emir. 
lnnnı veriyordu. llıkonderin ariuı.- Post gazetesi Birleşik .Amr.ıika l'ul:cudan aşığt: 
daşlarmdan VC' kumandanlnnndsn 
Parmeniyon: 

- lskendcr olsam. bu teklifi 
kabul rıderdim !.. 

Dedi lskender: 
- Parnıen!yon 

kabul <'df'r Jdim ! 
Cevabını verdi. 

olsnnı ben de 

1 kcrıdcr Mısııı zaptctti. l.ske.ıt
deriyc ı;chrinin temellerini attı. 

S"ıırn hı:ık üzeıine döndü. ErbiL 
do Daranın son kuvvetl<'ıinl mah 

vcttl. Irak V(' f 1'8nı zaplclU. F..sk; 

İran impıır:ıtorluğunu urtadıın kal-

devletJeıinin mihverin beşinci ko.. ı Sıcaklığı !azlıı. (mürekkep 
luna knt'!lI mücadeled(' önnyak ol- mc). 2 - lyi anlıyaıılara :ınab5 111 
~asmı ısrarla islemcktc "" be~in- ~ckılrl<". bır hayvan, 3 - YUJBl11!2' 
cı kol işleriyle uğı nşım bütün Al.. madde, bir JK'ygambcr. 4 - 1rnt. ~ 
man ve hal~ an konı:;olosluklurının §cğin aksi, G İsmin tC'm m 
kapatılmasını teklif C'~·IC'mcktedir. yet.. bir sıfat edatı, 6 Avnı 
Bu gazete bu huımstakJ \"azısmda dag <ıflPılelP.ıind"n, b!r peygamber. i 
§Öyle diyor: · B.r mc\sım, yalvarma. hem lıir t· 

"Biz.im dC'mokrasi sirtc-ınimh:dc mir hem bir hl\yvnn, ı:ı - Oku 
godik llt,'lllağa çalışan blitUn Al • Vııı ultckı ufunl"t yanardap tr 
mıın VC' İtalyan siyasr mcnıurla11- !attığı. 10 Blr şiir vezni, u 
nrn geri alııımao:ını şiddPtlc jstC'- takfllmatındıın. 11 - Hafifme~" 
mrl!ylz. Eğc>r bu harekf't .Alman- kauın. 
ya \'fl 1 llı lyn ilr siyıuıf münn1>c • 2 J ınınııı ntlı hcılııı:H-.uııı7m halli: 
betlcrimizln kesilmesine miınceı· o. ı VutanmısC'\"cn, 2 - Acuu> A· 
lncnk olursa ornsmı onlar düşiin· al. A. 3 Zlfnf. ç, Nlk, f - lbarc, 
sün. Kcııuınn bizi tnhritx- c:al-fmn Arolı. 1\ Feıı, SlrayC't, 6 E, Civ, 

milletlcrlC' zahiren dostluk mline- Da. 7 ~ulknne, ll - taa, on 
SC"bctieri idame C'tmenin manası Main, !.l Bul, KoZ3lnk. 10 lrlkaf 
yoktur." E\•, 11 Liman Matem 

,---~~--lliiilMmElll ............... _!!S..~ ---
MOHAC muharebc.;inden sonra Türk 
süngüleri Avrupa merkezine cl--.vand· 

Tüı< Me jeniveti - Tnri< KüfU.irU 
Dahılı harp ve kargıı.~alıklnım hornlıcyc dönen mcmll'kcucrı Marn • 
reye çevırdı. Mac.ırlııtnn Buclln (BuS"UnkU Hıııi:ı.p t ı c Il":°l\"\'r , ~

datlnrıı~nzm bir kllı;UI< vıt. )Ctl, ileri ordulnrımızın bir karnı Ahı IJ 
t .n ıtlıı.l'I Muı·ı. ıırtlııtlf"tl ıan&fırıı~ıııı fl'\·lmlıttlı• bir "llrt•llı 

h:ıl'ırl ıınn 1111 tnrllıı ıh•\'Tl'lı•rf' ali 

·~ 

' 
ı 

J 

, ~ .. 
r-

f. .. '"l 

Tarkçe Slzlil ve Turkçe Şarkuı fi rnı 
niZI'~ BU HAKIKATJJ E l tt "" & 1 

~ " "" l'F.RF..CEKTJR. 

Pek yakında en btlylk 
hkrndnri Ji<'hir ' ı• Dlyojcn ... • _______ ;.2.;s;;i11~enıatJa b•l'd . .._. ____ ..., 
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COl.0.\IB \ 

P. Mtrimec 

X\' 

•. 'tl-.cı J,yrli:ı ıı'ı\\ait poiıı• Pli 

'ir1 dl' doı·mtr, c-t c<' 11'et.ait qtıt> 

n pr(o~<·nN• ıl'uıı prnluıı«''! qui l'a· 

ait rııırıechrl' ılr ı:nfikr c~ emo. 

nin• qtJ'eıı nwr Pt ııar mı ı•t:ıtr dc-

•ıııf' fout i-trf' hum:ıiıı .. rprou' ,. 
ı~:ı:ınıl il :ı drm; ~ruııı ... 1 rl<' poİ''iİl' 

1.ın-. il' ra:ıır. 

(15) 
K O J, OM B A 

/>. Merimee 

1. Mı.., Lydia uyumak isteği hiç 
Juymu)oı'<iu, şürdcn uzak bir ada.o 

mm mevcudiyeti, gönlünd<:>. birknç 

habbecik olsun siir taŞıyan her in
c:ı::mm deni1.de ve ay aydınlığı nltm

Jn duyacağı heyecan1arı denemek. 

t1:n onu alıkoyuyordu. 

Habes 
iline bir 
bakış 

halyan işgalinden sonra 

Habeşistan. İtalyan -

lngihz harbinin başlan· 

gıcwdanberi Habeşis -

tanda neler oldu? 

Ha~istan artık iyiden iyiye 
harp sahnesi oldu. Daha do<Jnı 
bir tabirle 1936 danberi esasen 
bitmiyen Ha~ harbi yeniden 

2. Lot'!-qu'<'lle 

•ıııır llrııt!'ııant 

jn;:-<'a que le 

ılonııait .. ur le" 
2. Genç teğmenin. hissiz bir şiddetlendi. 

lf'UX or<'illı•s, 1'01111111' 110 et r e rro• 

··ııquı'ı qu'il Ha it, elli' .. f' le•' •ı. 
ırlt unc• ııt'li., ... r,; r\rillu "a fl'ıııınr 

le chıımhrı· ('f monta ""r it> ıınııl. 

mnblUk olduğundan. drliklsz bir 1936 dn ltalyn Hatcşıstan im. 
u\·kuva daldığına hükmodinco 

1 paratorluğunu zaptctmişti. Fa
knlktı. kUrklii bir manto aldı, odn kat bu memleket ltalyaya tn_ 

' !~. il n')· ınulf ıwrsoııııı' qu'un 

rıat<•lot nu jzOU\ ı:rnall,11 lc.1111'1 

ı hnntnit wıe espfıcc '1<' complııtnt<'~ 

rl a ıı-; le dialfx:fo oor-;r, .. ur un air 

.. :~n' aı:;e <'I monot-0nc. 

~. Dan .. I<' 

ı·Ptı" mm~iqııe 

rlıarrne.11 

ea.lme de la mıll, 

etran:,re a\alt "°'ı 

5. 1\fal!M:orf'tıSeınent ınl .. c; l.ydia 

nr <'OmprenuH ııa:. Jhlrfoit emcnt 
ı-e fJUP rhnntait le oY.ıtelot. 

li .. \u milil'O de beaueoup de lİ• 
(',,:\ l'Olllnllln!i'', Ull \ l'N enrr~qUt> 

r~dtalt 'iı•nu•nt ı.s curfoo;lte: 

mai bientôt, uu plu he1uı mo· 
1ıeııt, nrrh"nicnt rıurlqur.. mnts 

'ı· ı•ntols dont le "'""s lui ı'..dınp-
11ııit. 

hizmCl<.'ISlllİ 

ıktı. 

u;ı. adrrdı, güvt>l'te,re 

3. Gü•·ertcde dilmende 1'on:ıikn 

khı;osindc. yırtıcı VC' ycknruıak bh 
pcrdcdı-n bir nf'vi ynmk tUrkU 

tutturmuş olan bir .;c-micıd n bn.ş

ka kim~ yoktu. 

4. GooC'nin J(>sslzliP,i irinde b\ı 

garip musiki insanı kı'ndinc- Çf'ki

:rordu. 

5. Ne yn?.rk 
nm söyledi.,.. 

larnryoı-du. 

ki mis Lydin tayfa. 

~:ırkt)'l tamamen an-

G. Birçok bayağı sözler arasın

da, bir nusm cnnlılığr i1l tcccsı:ii
sUnü bfrd11nbir<' gıcıklı ·or. fnkııt. 

derhal cm güzel yerinde, manası· 

ru çözemedı~i birknç knlnı kelime 

arnya sıkUjıveriyordıı. 

. . 
poıırtant qn'll 

•tait qm•stion d'un mratro. 

S. De imp~(~:ıtfono.; eontn• lcs 

.,..,ıı~sfns, de" menaccs de 'cn
~ean<'c, l'elo~t' ılu mnrl, tnnt , .. ~ 

.ı Halt c-0ııfoııd11 pH<·-,wlc. 

!I. t;ıır re Un 1 quclq111•<ı, \'<'.l"'I: je 

•ai ... f'""a~er de iP' t rniluirc: 

ı. Bununh bArabcr mP\'ZUun 

bir. öldUt'lnP nldu 'öunu nladı.-

8. K'.ıtillet·(' karı;ı lanet yngd:ı • 
malnr, öc a lm:ı tchdit1"ri. ölünün 
öğülüşU, lıepsi hidbi'rine karışıyor

du. 

9. Birka~ mısra mis Ly<lla'nın 

hatırında knldı, onları teıctiml? Pi · 

meği dı>nlyeccğim: 

{1) °'''Otr cnviP d(', memck. hevC's etmek, nı ?.U etmek. ~ Bn
\"l~·r: faıre rn\·it:. excltcr l'<:nvic, iştihayı tahrik etmek, haset uyar.
.iırmak. C'•!?l •k: l'envic me prcncl veyn il mr prend C'm'ic dC' ... , .. aı
z .•dh"orum. (2) Profonı:>: a. kutsi olmıyan (sıfat): d!nsiz, dine ria.
' P! clmiven edam (isim): lı. ~ıir tnşımı,·an. ı.iirdnn uzn.k. hı.ssiz a
dam: <'. ~ukadJcs (kut.si) nin ;rddı. c=ıı '- .in . h3bbe. <.hnc, tohum, 
crkırdeı<, cüz'i F:f'y. (·I) Prosalquc- <sıfat), bayağı. hi&cıU~ l!tre prrı
c;aıquc. ht11slz mahlfık (a) Pells.c;e, kürklü manto. kürk kaplı manto. 
({i ı Gouvcrnnil , gemi dümeni, dümen. (i > Complaintc, ncıklı yanrk, 
ı;aı·kı. on rhnrme (i~im) cnıdbe, ç'!kicllik. (9) lieux 'communs, bu. 
var,• düııvr.cnlcr, mutsleat. 

ANALiZ ve TEORi 

m:ımen boyu11 eğmiş sayılamaz_ 
dı. ltalyan memurları Hnrar·, 
Gondar, ..ı.\ksum. Aduva .. \ddis _ 
abab, gibi bü~ iik şehir ve kasa
bala.rdn devlı.ıt ı~lcrini rahat.}a 
görebiliyorlardı. Fakat bunun 
h a r i c i r. d c bu geniş mem. 
lekettc itaat ctmiyen bır c:ok si . 
lahlı çetelct' dolnşıyordu. lstik_ 
lfülerine bağlı Habcfililer. şehır
lerdcn kaçmu;lar c.lnğlara sığııı. 

nu~lardı. 

Habcş·~tan b~tnn başa dağlık 

b'r memlekettir. Afrikanm en 
yüksek dağlan bu topraklnrd., 
bulunur. !'vleselii Rasdacam 4620, 
Kolo 4300. Ag~ıopatra 1J.;0 
melrc yiikı.ekliğind" koca ~pe. 
lcrdir Bıı rcpclcrin y-anındıı buıı_ 
lar kadar yiiksek olmıyan. foknt 
a3tlması çok gUc bmlcrce tepe 
daha vardrr. 

( l\U .,llltıntJı\ okU) ltt'IJlanmnııı gfl" 

ı.ett•nıiz )llnlndnl<i kuponla tıirli"kk 

ı;ılnden'celdt•ri 

... ~ , ·1 . fi .... M1<; 1·t:ıc ı.tı-ı ,t;ıa. ,., \ftı\ • 

\lA, l"ı \ Y.W'llt~. \l.Ji.\l. ..., \Tl:'ll 

ı;-ilı tiıarı malıi,cli JnıJ:ı. ohnl\un ı.ıı 

çıık ll:ınhırı ııntaı.u nı·~rolııııur.) 

Evlenmt: teklifleri: 

1 • :! ı yaşında ">r' a. boylu gilzl'l yllz 

1 

ıu kıwrcık saçlı bir dcliı<arılıyını. Ser 
bc!t meslek snhıb!;,im. Namuslu bir 

, aileye ıı; gUvcysl olabiliıim. F(ız veyo 
dul Qlr.:nsı bahl.s mevzuu dcğıl \'eter 
ki iy:ı e.hlak sahibi, kocasına nıuu, e 
\ine bıığlı olsım. Taliplcrhı !.Jnbct 
gazete.'11 \'asıtasile ( A.L.1.) remzınt' 

mUracanUurı. 

• :?<ı yll§mdıı orta boylu beyaz tenli 
kahverengi gôzlU top çehreli balık c 
tin<hı bir gencim. San.atim snr'l~lıktır 
Bundan gayrı da elimden her iş gelir. 
Hal V"' \"aktl yerinde bir nllc evine 
evınt makamında girmek t.sterım. lsti-
yenlcrln Hııbcr gıızetes! vasıtnallc 

l Y.P. 100) remzine mürocnntlan. 

ı .. \~~claki f'Ümlelrri türkç"~ ı• 

CP\ iriniz: 

mon cher pi-re a sen-i dans la cıı- • Orta yaşlı, gtlzcl, Cnkir, kımsesi2 
bir ıınistlm. Eski ve yeni nftrflcrl<' 

,·alcrif'." 

d. "Avcz - vous remnrquc la 

bonn<' torunurc dt..>s soldat.s fran
r .... ı.is? ·' d!'mandn. )C' colorıcı a sn 

fille. 

okur yı.ıarım. Güzel şeylcrôcn. ede· 
blya ttıın hoşlnnınm. Hıuıs.'lSını , mcr· 
lıamct\ıyim. Sesim de güzeldir Binız 

ut da c;:alnrrm. Arllstılkt.en ayrılnrnk 

C\'lcmnr k istiyorum. 60·80 }ıış:nn 
arasncl:ı. mllncvvcr, mUleltalt veya 

u. Le c.11pitaiııe Jo:llis dit iı miss 
Lvdin: "Ce stylet cst tout a fnit 

rcmarqunblc: il s'cst enfoncc dans 
troıs ou quntrP corps humnin. 
Le voulez-vous ?" 

Miss Lydia lui dit: "Merci, moIP 
Qieur. Jp l'accepte nvec plai.<rlr; jc 
' .. lllncenıi sur ma tahle dl'I nuit 

t jc lc> rcgurd<'rai souvent." 

. L eti mnlQ.J bir ?.nUa cvlcnebllirim, Bir ço 
<'. Mon pere", dit mıss Y a, cu~ ols:I da 7.anı.n yok, yoınrz ııızla 

"vous ircz en Corsc; jc le veux! \ knla'X!.ıık olml\mntıdır. h;tlyenic:>r Hıı. 
jc> voyag('roi a chevnl. je couchC• her ı-nzetesi ''881Uısile {Mahzun kn
rai au bl\'aC, Pt jP sorni her- 1 ılm) renızl™! mUrocaat cdeblllrı.~r. 

b, "J'aimcı b<'nucoup la Come". 
rlit Ellis. "J'y ai passe des se

mnines fort agreahles." 1'~t il a

jouta: "Si voufl nime?. iı. ti'rer, c'est 
n Corsc qu'il fnut nlloı." 

ı'. "Jc n'aimC' pas lcs officiers 
·finfantcrie". dit miss Lydia, "car 

- ••• 1' 4t 1 

rcııse." 

"Et es - vous slnccrc, mn fille?" 
denıanda le colonel. Et il njouta: 
'.'Oepuls la morl de votrc chero 
meı-e, je ne vois que par vos ycux; 

je n'entends que par vos orcilles; 
,ie ne parle quc par votrc bouche . ., 

V A K 1 T matbaas ~ 
K ita o kısmlııı 

ed ip tanzim 
qe n iden 
a çmıştır 

Müteferrik 

• 500 liralık lkr:ı.mlycll ~nnl is 
tlkrazı tnbv1Ucrlnden atmak UıUyw 

rurn. A l(ikadarlnrın Haber gazeLeBlnde 
R. E. rnmzine mUracaatlnn. 

I ş c Tay11nl'" 

• 25 yaşındayım. A:o;kerlllc vn:ı:!rem1 

ycııl bitirdim. 'l'ahııillm orta tıçe lta. 
d:ı.rdrt. Muameleye fı§lnıı.yım. F..skl ye

r nl ya.zılşrı fevktllft.do oknr yaz.'lnxn. 
1 Herhang• bir mü,..s.scscde vazife almak 

istiyorum lsllycnlerln Zonguldnl~ta 

h:ı Ut fırkası kUlUphanc memuru Gsy 
' Nuri yanmJa (H.Ç) remzine ı.:Uratıe 

mlinıcaatl:ı.rı. 

ı • 35 YaflDdayım. Bundan evvf!I do" 
1 tor yanmda çnlıştrm. Slmdl de tdr dok 

'ı tor .. y. ~ yaıımd:ı çalıVJD&k lstl· 

İ••••••llll••••••••••••d••······ yorum. Enjeksiyon yııpm8.Sl?:ı aa bili 1 rim. IsUycnlerın ı;ıu 1tdre11e mllrnca.nt-

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tab ·ıer nsH•'u"a rli?fH •-1--ri alır. 

kcndilcrme lüzumu olan sil8.hlan 
ltalyanlardan almak zaruretinde 
kalmışlardı. Geceleyin dizüstiı 

sürüne sürüne ltalyan kampl$.
:rına kadar gidiyor. elbombaları 
atarak İtalyan neferleri ara.sın. 
da panik yapıyor, bu karı~ıkhk
tan istifade ederek eline geren 
mıtralyözleri, tüfenkleri, vesair 
faydalı silruı.ları aşırıyordu. 

Tabii sonradan ttalyanlara karm 
kullanmak için. 

llabe.şü rntanpen.'t"i lt.r modern si!<'ihlon kullanmasını öfjre11h•or 

Tabii İtalyan • İngiliz harbi 
ba.şladıktnn sonra bu mücadele 
bır kat daha arttı. Gazeteler de 
okuduğumuz haberlere göre bu 
temmuz ayındanberi bir tngıliz 
heyeti Habcşistarun taın göbe. 
ğinde, Sudan hududundan 600 
kilometre uzakta yerleşmiştır. 

Bu heyet arasında Ha.beşistanda 
konuşulan bütün dilleri bilen su. 
haylar da vardır. Yine ga1..cteler. 
de okuduğumuz haberlere göre 
bu heyet altı ay müddetle. 1tal . 
vanlann gözü önünde denecek 
r>ir şekilde çalıştığı haldC' ltal~ 
yanlar bunun fşrkmn \arma
mıı;t1r. Bu memleketin zaptı nisbeten 

kolay bir scydir. 'F'akat 1.nptcdi
len bıı memleketi müsteınlck~· 

haline getirmek çok güçtür. 
Bilhassa bu memleket ahalisi 
Hab~lilcr gibi istikliılinc bağlı 

ve harbctmcği bilir bir millet 
o!ursa. 

Habe;;;linin Orta Afl'ıknda C'n 
iyi harp edebilen bir millet ol
duğu inkar c·dilcmcz. Derisi ~.ok 
<'.smer olduğu Jıaldc Habeşli f'a. 
mi ırktandır. Yüzüniin munta. 
1 ... ım çizgileri. düzgiin yiizünü \"C 

muntazam <'encsi bunun en knt'i 
df'lilidir. Çinli 7.enc:ye ne kadıır 
benzt•rsc Hrıbeşlı ele o kadaı 

benzemez. 
İtalyanlar Habe~ dahilindeki 

nakliratı motörlü kafilelerle yap 

ıan. l'opkapı rotıııiuııııtıw t::ıçnıt>h'ı. 

dı sok ık 10 numrırntia bayan Zabel 

• Ort.amcktep mezunuyum, ..:3 yaşm 
dnyt31. Aekcrl!lde bir ilişiğim yoktur 
ı-;ııkl ru.rncrl mül(emmel~n okur yaza 
rını. r Jktilo da bılhim Mücsscseıerd• 
ltı\tipli1' l.stlyorum. Aza knnaat ede 
rtru. lstcklllerin. B K. rumuzunıı t.ab 

rtren mUracnaUnn. 

• 133"i W\'Cllütlilyllm. llseyı ıyi dc 
recede Uunol ettim. Hcrhan~ı b!r mU. 
g1do.:ı1m Her Işı ı.ohul edcrun. JstC".k. 

eSS';!l)i;1e bir iş urı}m·um. Ttışrnya da 
lilerln ıEr Tam) rumııımnıı blhllı"Dlc. 

ıerl. 

• IJ!sede okumaktayım. allı•\'I \"tıZI 

yctlm oıclıteple olrnmHmıı enı::el ot • 
cıugı.ın<!::uı, ben do hayaumı knza.n • 
malı mecburiyetindeyim. Herbanı::ı 

oır n.uessescdc v~ya ynzıhıınedc kn. 
tıplık yap;:ıblllrlın, arzu cdenil'rın ı-:ı. 

Son Dakikn gnzctcsı vl8ıtnslh: \?.!~ 
ruınul.Wln mOrac:ıı:ıtıan. 

Dersler 

• :-.r, yrışında bir crke~m. A7 fran 
eızc 't ılirim. Prnliğimı kuvvctlendır 

mel; uzcrb boş zanl'ınlarımd.ı tırnimk 1 
l:'nıtik yapacnlt bir baran nnyorunı 

Fnuısızcuımun kuvveuı \e bllh:ı .... 'it\ 
ttkuanının düz .. lln olınnsı ııartlır Boş 

zamanlarım haftaua Uç s:ı.au geçmez 
ve datmr. saat )"Cdiden sonnıdrr Eme
ği knı .. :ıııtınd:ı kendisine en çok otw: 
ıırn veı cbUlrim. lsUycnıer H!I o r g' 
zctt'sl vnsıtıı"Ue ( P R.R ) rt>mzlne mu 
rııcaat edebilirler. 

• O::taın kL\;p ve lise talcbclcı·Ul\ 

ehven tir !iynUa rlyazıye \e f 1lk der· 
ıerl \'ernı k istiycıı bır ı,en1: \'nrdır. 
1ı teklllcrın Haber gn1.ct..ı;ılnrıo ,:\l ALA 

rumuzuna mllracanUnrı 

cL!ııe mezunuyum. AJmnnvada mü 
hcndlslilt ltı h"ili gördüm. 'tstıycnlr.r" 
evlerinde bwrusl Almancn ve tUrkç 
oeı·!ller1 \'Crmf'k !stlyonmı. Arzu eden 
!t'rln H:ı.l>cr gazetesi vnsıtas!lc ı A.M 
S .) rumuzuna mUracıınllnn 

Aldırınız 
A<f•ith rı.u•u:.llan Y••lı elu " 

kuyucuıarı011ı!W unııer•a &'•in 

mckU."J.ll~ rı lcl;ı rch.ı.neınlz le• •er• tı• 

aallabaJ öt leye kadar •eyıı •aat 17 
•e• l!!Onr; alr1ırmı :ı rı rica oluaur 

(t.!.) GERÇEK) (ı\.D.) ıGUrsercnı 
(E.D . l (Kadri Dere) (Bahtiyar olı 

(,\ , Aydtn ($. 'i) 

mak 1.anıretindC' kaldılar. ~im 

motörsüz vasıtalarla yapılan 

naklıynt pusularda bekliycn Ha
ooıılilerin ellerine düşiiyordu. Bu 
kamyon kafileleri mitralyöz si . 
lnhlanmış askerlerin muhafa1.as1 
altmda yüriiyoıtlu. Fakat .mna 
rağmen dağlar arasındaki keci 
yollarını ok iyi bilen ve en yiik. 
SC'k dağlara tırmanmaktan yıl_ 

mtyan Habeşli vatanperverler 
dağ tepelerinden kartallar gibi 
bu kafileler üzerine saldırıyor
lardı. 

Habeşistanm bu dağlık arazi_ 
sı. ve dağ yolları sayc.qinde Ha
beşistan içerısinde )(almış milli 
şefler hariçle mcsclfı Neca.~i ile 
temas imkanlarını bulmuşlardır .. 
D:ığlar arasındaki yollara ker,ilcr 
gıbi k()!?an asiler Habeşistana 
haber götürüp getiriyordu . 

İtalyan işgalinin ba.'ilangı~ında 
l50.doo ~ift&lHa~istnna gön
derildi. Tur-his edilen ltalyan 
askerleri Habcşistanda bırakıl

dı. Fakat bu gayret umulan ne_ 
t;ccleri vermedi. Büyük ı,ehirler 
C'ivarında yetiştirilen çiftçiler 
rahat rahat çıhştılar, fakat u
zak yerlerdeki Kolon'lar miitc. 
madi hücumlara maruz kaldı. 

Binaenaleyh Habc.'}istan istihsa_ 
!atı günden gUne azaldı. ~lcscla 
lt:ılyan işgalinden evvel Habe· 
~istan bir milyon kiloya yakın 
kahve ihraç ederdi. Fakat ltal
van i~gatinin üstünden dört sene 
geçtikten sonra ttalya Habeşis_ 
tanda bir kilo bile kahve ala. 
madı. Ve ltalyarun kahve ihti
yacını Brezilyadan getirtmek 
mecburiyetinde kaldı . 

İtalyan lşgnlınc rağmen bü
tün Hııbe~istanda gızli bir harp 

1 

devam ediyordu. Bu yüwen ltnl. 
vanlnr sistemli bir veıieşme 

plfim yaptıll\r. büyilk v; tahkim 
edılmi!l kamplar kurdular. Bu 
kampların etrafı torpil tarlaları. 
ınitrnlyöz )'ttvnlarile ihata e<liL 
mişti. Yerlilerin hiç bir hücumu ı 
buraıla müessir olamazdı. 

Ve nihayet gunun birındEt 
Habeşliler Haile Selasiyenın 44 
davulunun sesini işittiler. 

Telgraf ve telefon gibi muha
b\,re vasıtalarından mahrum o. 
ıan Habeşistanda kabilelerin U"" 

zaktan u1.ağa davul sesleriyle 
görüşmeleri binlerce yıldanberi 
devam eden bir ftdettır. Hab{>ğ 

~ecaşisi ilk defa olarak 44 da. 
\'ulunu Hartun1 civarında <'aldı_ 
rarak hareket emrini verdi. 

Habeşistan toprakları. dünya. 
nın ablukadan en çok müteessn 
olan memleketlerden birisi sa ... 
vıhr. Harbin ilk zamanlarında 

)'unanistanm harbe girmesinden 
evvel ltalyan gemilerı Yunaıı 

adalarınm ara.smdan gecen. 
Trablusgarp ltalya arasındal·ı 

muva3a]ayı bir dere<:eye k~iar 
temin edebiliyorlardı. Fa}5a"t 
ltalyanm harbe girdiği günden. 
beu Ha:beşistanm ttalya ilC' mu 
vasala.sı tamamen kesilmı. tı r. 

Fakat İtalya hükumeti harb , 
girmeden evvel Habe.5istand< 
asgari bir sene yetişecek k?.dnr 
büyük stoklar yapmıştır. 'F'ak&t 
bir taraftan mahalli istihlak 
diğer taraft:m İngiliz hava hiı. 
cumlan yüzünden bu stokların 
hir hayli azaldığı tahmin rılmpı 

bilir. 
işte vaziyet bu şekilde sünik. 

lcnip dururken İngiliz kuvvctk·· 
ri Habeşistana girdiler. Bu girı~ 
bir çok hazırlıklardan sonra c:ıl. 
du. Bu hazrrliklar bir tarafta 
da devam edip gideccktır. 

Neticenin ne olacağım kestir
mek ise yukarıdaki izahattan 
sonra pek güç bir :;ey olmasa 
gerektir. 

A#-----IOllW95S1 lll!l.'llg;;f.,.., 

Dr. !<.. emôl Ozsan 

idrar yolları hastahk 
iarı mütehassısı 

~ 
&Seyoğlıı Ll\tiliUU t'ndth-,.ı !llo ~ı 

ısıırı.a l>p, '!.ti Ustu Obıuı~ 11t• 

"""nı · ~ . 1 : t12lil\ Habcşist.andn gizli harp yap- I 
rııak istiyen vatanperverler ha . ••••mm•ı•nm•IC?tı~ 
riçtcn silah ~clireme<likleri için ----------- _ 

veltahtı, babasiyle beraber Hah~ ı:ırhtı olomobıtccı 
hareJccitı idare ediyor ... 
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- :Maam&fih bu yalnrz bir cfna. 
>'etten ibaret değUdlr. Daha ikin. 
et bir eerar meydana çıkacaktır. 

- Sillı.b ee&ini mı taatetmek üı 
~unuz? 

- Evet. •• O slWu kim attı! Si· 
ltıou Maaveı mi yona kott.ujımu 
t6rdUf .ımllz adam mJ ! Belki. •• 

l>evam edem dJ, zira tren görün 
lııUttu. 
Otomobwıa ıatasyona varmaaı 

~Pl'eale ayııl zamanda oldu. 
\'a.rboro topallıya topallıya indi. 

leeı:ı.d.i8Ine bir bJlet aldı. Enld, onu 
taldp ediyordu. Perona çıkacaklart 
\ta.kit, istasyon memuru En1din 
l't>luııu kesti ve Enidin biletini gög. 
l.eııne8!nl ~. Enid Cefi işaret 
~erek: 

- Bir ahbabmu te§Yi edece .

ifın. o kadar ••• 
- Perona çrkmak için bir bilet 

mecbur~yeti var efendim. 
l!:nid cebinden bir şilin çıkara· 

"alt ınernura uzattr: 
. - G!din bana bir tane alm, üstU 

e kalsm. 
- Çok teşe1tkilr ederim bay~n ! 
kenara çekildi, Enlde yol ver. 
Cef Varboro birinci mevki bir 

' ona bindi. Ba!alllaklarda duru. 
u. Enid IOrdu: 

- Cef, nereye gid\yorsunuı! 
Cet acı btt gOJll§le: 

- Lonciraya, Parise, oradan da 
ennenı ıncmlekeUerine-

- Bana bu meseleye dair !a.zla 
§ey Sôylemlyecek mlsfııizf 

- llau- k llm ., •, bir tek e e ... 
- J3aYan ~I biletiniz .•• 
taa !d ~ çevirince arltamnda 

?.attı;:1 ınenıurunun ona bileti u• 
er k 1 tlirdn. Enld te;;ekkür c. 

e aldı. 

~et ınemurunun eeel duyul
u: 

- lierkes trene hareket edi· 
or: • 

. C{)f, vagon ka.pISint açtı ve !çe

~~· Sonra pencereden ~itlde 
6Uerek: 

- Size lltinnette.nm hemşire. 
- Bense sizo kızgmrm. Bana 

vey nnlatınadan gidiyorsunuz! 
'Slr düdUk sesi sözlerini yanda 
lraktı Lokonıotif soluyarak tren 

~ Y8V8.§ harekete geldJ. Cef 
'l'boro pencereden biraz fazla o
trek: 
._ Size bir gün hopainl anla-

hn._ 
l!:nid tr<>nle beraber birkaç adım 

._ Bir gU, yani hiçbir zaman? 

hiç olmazsa rr.ektupla anlat
.. lntS"lUZ? 

~f"ın cevabı demir tekerlekle • 
denuryoluna tematüyle çtkan 
ılltüde kayboldu. Biribirlerlne 

lalladıhrr ve biraz sonra, 
il bir yılan gib! hınldıyarnk ka• 

~ ~1ara gC5mUldll. 
'2...:1lmak Uzereykcn, bile-

' 1<-- • • lıtı... ~olda soraq olursa. ya 
~e'·: kadmla benim bir ala· 
~ ~ Olınadığnu söylersiniz. Zaten 
~ iöriıyordunuz ki, ben bu 

<li el bile uzatmadım. 
ıııı.:;'t Yalvarıyor ve onla..,n, hüs· 
\~te bulunmalarını istiyor 

l-' 
Ilı~ ~t, bu ricalardan ne ~ıkar"' 
~ ...... ır ker . . .., ~ e mahalle heyeti ve a 
'c ..... başta Asesbaşı olmak 
t~ ~ ~eınaı çelebinin evinde 
~-t , Rüı 1 bir kadın bulmuşlar 

~•le · ~ rı~Je Yakalam1<1Ja.·r.h. 
~ ·at,..,,., ~ ''*bi ~··atbi bu kadım na~ıl in 
~t lır ve nasıl: - evıı11de ka 

ita..~'-'t, dıyebilirdi 
~ .·~oı · 
t .6~İt.ııı a. Y~aştıkç.a. c~ 
l}o?'\tt. Yüre~ı sızlıyor. c.ıeynı a· 

<lo ~bi keııcı; kendine: 
~lll;- lıu ~~hvoldum - diyor 
Var~ .. &id ıse Yann padi,ahın 

. ıııa, s~ beni saray':Jar, ko· 
tqzı Murat böyle re:a 

c 

' AŞK ARARKEN 
Nakleden L. L. 

tfni getiren istasyon memmıma 
baktı. Memur da ona bıiluyor ve 
yeri işaret ediyordu. EnJd ona 
Wi derecede baktı. Yerde kan lo 
keleri vardı. Enld, soğuk.kaıılılığ-.
nı kaybetmeden hemen: 

- Bay otomobil kazası geçh'dl, 
ayağından yaralandı da_ 

- Ben de öyle bir 11ey tahmhı 
etmi§tim. Zaten ytlrllrkeın topallı • 
Yordu! 

Jan küçük y&ft.an ticarete a. 
tılma.k bir mlleaııe8e kurmak ia_ 
tiyordu. Pek erken an& ve baba
dan öksüz kalmıı tevarüs ettiği 
serveti arttırmak hukAnlannı 

düşünmil§tfi. Fakat bir neticeye 
ulaşabilmek için ıı!çe zahmet ve 
muhruı:ıiyetlere katlanmıttı! 

Evvelemirde erkeklerin emııi. 
yeb!izliğile çarpıpnak mecburi
eytinde idi. Erkekler bir kadmm 
bilhassa genç ve gllzel olduğu 

Enld, otomobiline doğnı gitti. 7.aman, cidcil meeelelerle alAka. 
memur peş1nf bırakmadı. Erıld, ih. dar olabileceğine ihtimal vere. 
tlyaten otomobilin pllkuını ay • miyorlardı .. 
dmlatan 1Ambayr elSndUrdil. tsta.<:w- Yalnız Jorj Razen başka fi-
yondan epeyce uza.kla.6t:ktan sonra. kirdcydi. Fakat §UllU da Iiive et 
tekrar yaktı. meliyiz ki, Jan, mavi gözlerini 

Aklma o esnada bir şey geldi. siyah gözlillder arkasmdl gizle· 
Ağn.bey6inin !Wton Magrıada göt- ı mek, vücudunun ca.zibcsiru geniş 
düğü adam (tayyare ile gelen a. 

1 
ve biçimsiz kazaklarla örtmek 

dam), neredeydi? Yeni evliyi hı- tedbirlerini almıştı. 
çaklıyan o muydu'? Yoksa tayya. Bir gUn Jan La.vo acı bir 11. 
reyle gelen Ccf Varbol-onun kcn. mitsizliğin tesiri altmda kaldı. 

disl miydi! Eler o ise, Sbnon Jorj Razen, a.ğrr ba§Jı, ciddi, so. 
Maksvelle glSrUlecek ve hesabı var ğuk tabiyatlı ~riki, kendlslle 

dı? evlenmek teklifinde bulunml.l§tu! 
Niki.hm Kast.on Magnada ya • Fakat bu teklifibi hiç te hi~i ke-

pılacağmı nered•"1t a~t? liınelerle ifade etmemişti. Onun. 
!§te, Enid G'Cri d8nerkerı, bun- la. çiğ, tüccar lisaniyle konu8" 

ıılrı dilşünilyordu, halta o knda.r ı muştu: 
dalmıştı ki u daha birini çiğntye. -- Ticarett.eki fevkalade isti. 
cekti. Fren yaptı .ve adamı tan•. dadmrza hayranım. Hıldiseleri 
dl. Bu ı ~yBlydı. Standi!f kız l olduğu gibi, vazıh göıilyorsunuz.. 
kardeş ne· j Bu suretle, birletmecniz her iki 

_ Hey Enfd, nerelerdesin? g,,._ · · · d istif' deli lacaktı: -
mız. ıçın e a o -. 

ni anyonun!.. - Şimdiki vaziyette de §irke-
Diye çı:kı§tı. Enid sükUnetle: timizin iıleri yolunda değil mi? 

- Canım mehtapta bltaz gez- - Evet te. hayır da diyebili. 
mek ıstemi§ti. Sizin orman bırsn·· 
lan beni f 1 h 

.:ıo..n.. n rim. Fakat r.evcem olmayı ka-
az: a eyecana. ~• !i' .... m~-

bul ederseniz bugllne kadar İtil. 

~ Orman htrStZlan mı? Enid, me engel olan meseleleri daha 
oulan bir tarafa btta.k da dinle. büyük bir: lffihuletle halledebilıo.:. 

ceğimizi kuvvetle ümit ediyo
rum. Esasmı derhal timdi cevap 
vermenizi istemlyonım. Sizi sev. 
diğimi de eöylemiyonım. Sizi 
takdir ediyor, kabiliyet ve fazi
letin iz için en iyi fikirleri bes. 
liyonım. 

Bu gece ınUtlıft ~ ı1ey Oldl.I. s 1
-

mon MatsveJ 5ldilrllldt1. 
Enid hfç bozmadan: 
- Nasıl, 51dllr1Jldil mU ! 

- Evet, hem de va.'ıştcestne .. 
J..angford oraya gitti, sen de git. 

Genç kad."lt daha evliliğinin ilk 
gecesinde dul kaldı. Yanında onu 
teselli edecek bir ka.dm bulunma
lı. Anlıyor musun? Senin asabın 

kuvvetli ve ..• 
- Tabii giderim Gııl'i. 
Ga.ri, yanma oturdu, ve lu:z kar. 

deşino cinayet hakkmdald fikrini 

a.nlattr. 
- Bunu yapan muhakkak tay

yareden lnen adnmdrr. Yahut şeri. 
ki... Nikihm ktyılmnsma mani ol
makta gecikıni§ti ve böyelce, genç 
evlivi ortadan kaldırldı. Yalnız eu 
nu bilmek fsterdim: Acaba katil 
Kornelya Darakomba fl§ık mıydı? 
Eğer böyle iso. bu cinayet sırf 
bir kl!lkançlık yüzUndendlr. Ken • 
dimc bir meşgı.ıli~·ot bulduğum 
için memnunum! B nim bövle 6eY
lerden ho§landığrmı pek ala hilir-
~in ... 

( Deoamc var) 

- Şu halde. .. Kadın sıfatiyle 
siz.i alakadar etmiyor muyum? 

Jorj Razen cevap vermedi. 
Jan, şerikinin sükutunu tefsir e 
derek devam etti: 

- Ben bu şartlar altında ev
lenmemize imkan bulamıyorum .. 
Çünkü tanıdığmızı zannettiğiniz 
kuru vücut içinde ticari saha1~ 
gördüğiinilzden farklı bir nıh 
bulduğumun farkında de~lsiniz. 

Jorj hafif bir istihzadan N". 

kinmeksizin: 
- Ha. demek aşk istiyor.,u· 

nuz? 
Diye sordu. 
- Belki ... 
- Ben de böyle saf'ma ~eyler 

düşünmeyecek kadar akıllı ol. 
duğunuzu zannediyorclum. Daha 
ziyade benimle biraz eğlenmek 
istiyorsunuz galiba; ben bu fi. 

kird"?yim. Maamafih daha iyf dü

r:ıtm~ .. 
J an gWUmeedi. Şeriki. kendi. 

sf ne borç senetleri kabul ettir· 
mek istiyonnU§ gibi konU§11yor. 
du. Hafif bir el hareketile aelfun 
verip a.yrıldL Fakat dil§ünebil. 
mek için yalnızlığa ihtiyacı 
vardı. 

Evine dönmet.den önce arka
daşı lren'e uğradı. Pek seyrek 
görllşmelerine rağmen aık sık 
telefonla konuşurlar, biribirle. 
rinden sırlarmı saklamazlardı. 
İTcn'in odasma girerken: 

- Biliyor mwıun, dedi, Jorj 
Razen benimle evlenmek isti· 
yor! 

- Sen ne cevap verdin? 
- Kabul etmedim. 
Arkadaşı hayretle: 
- Anbyaımyorum. Jorj Ra.. 

zen zengin, eende.n kat kat zen_ 

gin ..• 
- İnkar etmiyorum. Llkin 

hayatta yalnız para klfi değil... 
.Jorj beni o kadar az seviyor ki, 
tasavvur et, şimdiye kadar '.>ir 
kere olsun elimi sıkmamıştır. 

Seni bugün pek garip görU. 
yorum. Bugtine kadar paradan 
başka bir şeye alaka gösterme. 
din. Kendini siyah gozliikler.e 
biçimsiz elbiseler içinde Ea.kla
dm ... Şimdi de Jorjun sana kalb 
lisaniyle konuşmadığından §ikil.. 
yet ediyorsun. .. Pe'd, senin böy. 
le bir dilden anlıya.bileceğini 

nereden bilsin? ... 

••• 
O akşam Jan e~ geç döndü. 

ti:ewu ~r sePebin telirile.; pü.. 
§üncesi Jorj Rbenden aynbm· 
yordu. Buna karşı gelmej'e ça_ 
Jıştı. Kendi kendine: 

- Hayır! diye mmldanch. 
Kat"iyen hu adan1 gibi olmıya. 

cağım! O, sevimli koca olanıı
yaca.k derecede maddiyatçı, pra. 
tik ve mükemmel bir tUccar •.. 
Halbuki ben. mes'ut ve aşkla 
dolı.& bir hayat yaşamak istiyo
rum! 

Ve, bir an içinde kararını ver. 
dı: GideC'.ekti. ı:;3:ıcJet ve neş'e 
içinde ya.şayn.bllecek yeni bir 
dUnyn arama.§~ gidecekti. Afikt 
bıılmağa gidecekti! 

Aynaya bakındı. Sonra yazı. 
har.esine oturup acele acele bir 
takım hcsaplnr yapmağa koyul
du ... 

Ertesi gün erkenden sok:::ığrı 

çıktJ. A ılCak ikindiye doğru evo 
döndü. Paketlerle yiiklüydü. OQı 
hizmetçisi kendisini karşılaya. 
rak: 

- Biraz evvel Bay Razen bu
raya ~elip sizi orada; iki üç ıle. 
fa da telefon etti. Ne zaman nv. 
det edeceğinizi bilmediğimi söy-

letlerC:cn hiç h~anmaı. Şu kızca· 
ğızı bad bir kere olstm ko~la-ımm 
arasın:! alıp öpebilseydim.:&,, re 
re ~ım yanacak .. kaıanr.rm d:ı 
yok.. Alıahım, sen bana yardnr 

-rop kapı Spravina·. ·g·ireo _· ... 

CASUS LUKREÇYA 
et! 

Karakolun önü mah~ günün~ 
be.1zıyordu. 

Q:ıh.:k çocuk karakolun ~nünde 
kı küçük meydanda toplan."n~tı 

Ase5lcrclen iki kişi, bir Kenard:i 
,·ava.r. yavaş konu5uyordu: 
· _.Ne kadar para teklif etti sa· 

na? 
Tki kese .. 

_ Neye almadın? 
_ Atmağa vakit kalmadı ki.. 

Ases:JClşı arkamuıda imiş. Ccma 
'Çelcl.>inin ensesinden }·akala.iı. . 

_ Vah vah. iki keseyi k~ı 
eldıkt.·m sonra. gelseydi Asesbaşı. 

_ Ne olacaktı? 
Par&lar cebinde kalrrdı. = Ben. para atınca bir ic: ızör 

meJ.ıyiııl. Cemal çelebinin c:onra 

·· D .J r d Lin cü Murad ~evrinde bir Venedıl< şöval esinin km 

~az_a!_:_ İSKEN DER F. SERTELL 

·109· 
yiizıi'le bakamam. 

- Onda bakılacak 
mı kı?! 

Cemal çelebi iki suç birden Weınir 
yüı kaldı ti: Hem içki içmi~. hem de nıımus· 

lu bir mahallede eve kadın kapat' 

KAPTAN PAŞA 
KARAKOLDA 

Ba...<:.kma uğnyanlan Kadirga 
karakoluna getirmişlerdi. Defter 
dar hadiseye mahallinde Şahit ol 
duktan ve Asesba§ıya icap eden 
talimatı verdikten !ıOnra evine dön 
müştü. 

Cemal çelebiyi, ralgıalan, ve 
yabana kadmı so~uya tekiyorlar· 
dı . 

Memlekette içki yasağı vardı. 

mıştı. 

Karakolun önündeki kala!lahk 
)·ava:t )'avaş dağı;ıyordu. 

Bu Hrada karakolun önünden 
bir araba geçiyordu. Kapıda duran 
aseslercien biri: 

- Kaptanpa~ geçiyor.. diye 
mmldanmıştı. 

Arab<ı karakolun önünde durdu. 
Kaptan pa.~nın bir şeyden ha· 

beri yoktu. Bir yerde bir kalabalık 
görse, sebebini sorard~ 

1 "Y ırtırlmış şaheser,, 
(Bu paıçalaıı 

ilılimamla top/a9ınız) 
-- ...... 'UDW netkwlelillfnıcek oc böybk lllüabakadan bırlad81· 

• ht .. M 8u mölabıkaom adı .. YQ'tılmı, ~r.,cUr. 511 parça parça 
......_ • plte9eriu psn:alannı &oplıyaeak, birlblrlne o.ypn gele· 

.,. parça ~' bu Şflhescrin parçalarırıı toplı_vacak, biribirine uyıun 
gelecek bır 3UTelte ya/>ı§tır'!cak ve mC§hur tabloyu ortaya çıkararak 
b!f11Un luın~ı rdsannn escrı olduğunu ve lıangı müzede bulun<Juğumı 
30yliyeceqwz. 

bJc mDMbeka-nmda ,.pdacak sey bundan ibarettir. BiUün /><JT(alant~ 
~ tG11U11NlandW11111 soma on beş gün rçinde parçaları nıuntaıam 
bır S111dte yafnltırara vılcude getırdilinız resmı, tablonun res..s. 
""' fldı,,, tıe tablomm itmgi muzede bulundulunu da yazt1101t ÜZtlrİPr 
de ıorils isim ve adruınıı yazılı UJT/ ıra~ koyacak ve ztır/ı bqktut ıa. 
ra/ınd~,. arı:mıya~ ~~ide mülıürliyerek, 6 net noter Galip Bingö· 
ltJ tuliM «lilmek uztre idmelıttntMize teı,dı edecek ve multabilind« 
idarehanemızdn sırtı numara.n taşıyan 1>ı1 nwıuıra alacaksa.su. 

Zar/larm ·İÇİM ~ııuliye kada1 gszetamızın bqlığı yanında neşrtdı. 
len ve 365 numaraya ltadar d.t! devam ..-decek olan kuponları koytfUI· 
~·rı lüzum yoktur. Bunlar üe müııabaka blttıı.ten ft! müsabakalarda kaamı· 
dıktan SOIU'll bNIJyeter alounaya sellndfji alldr &"Ötl&erilııcektlr. 

M üsabaketarda kazanm~ bulunan bır okuyucumuz bize bu ım. 
ponları tam olaralt vnemezu bütün lwkk•nı zayı ıdcceğinı bilmeli t•c 
bmıiarı btdclıeunı ödemek '31tse dahı IGydtJ$ız. olduğun" bilnttlülır 

8:.yük bir hraat · 
lı:tarNaaeınhı, müaaM~ kolaylıtı ve caalbeei IDLrpaında lııöyle bir 

fınab iiaçınnıüı ınemlyeaeklenl •uoabl~ dtiftbıerek bu stbO~ 
filmdJl e kadar &;~ 1111pcıalan &amamlayabümelerbte lnıkla bazb1aımtllr. 
8u ııtbllvt, bo .....,.u ne&kıelmllp de ltal zartlartDJ idarebaoembe tıNlllll 
eoooelde.ri ıamw k.adal halıda laapoalan bedellerini öd"8l6k ...,... ta· 
ıuamlayablJeeelderdir. 

Y ırtılınıt ta.he.er 81 parçadır. 
\8l) ~ya aynlaa ....-ıerta pucalan lılıa7 ıs:m- ...,WP._ lıHiril 

tUeJ'• pynıa edlJeeektar. • 

Hediyelerimiz 
Tertip edlleeelı le mö .... laYnn tkftn8 ele lıdeıielller f11 hetW;J•t ... 

ı.a.aa.caklardır: 

ı - E~ L lO tıtıfrialeTve1 lMO • 10 t.ee"*""ıl 19'1 9eDetll ~ :rapt.a. 
nlacaıl ve ayda mOtabammlJ ~ kira ~ up.rt ..,... 
IP.rle oıüsabakalanmm dol1'11 uUeoene ftrUecırk. &H~•belEele-. 

mw dotru hallcCleD bir ld'ldea tada oluna araarma 916....._ 
lıasurunda lnu'a Qe~kUr.J 

t - tOO ıı ... ısakld, 1 Evi k&&ıuwmyaıaiar aruntda yenldee gııSllı • 
ı.ur'ada u:zaıı3C8k bet ldfly. ~u rnlUlAIB&I, td kırkar Ura) 

S - ıo lira ( TeeelU mükAfatuu kaZan&nııyanlar aJ'Ulllda ~llftıelr 

lnır"ada ka7.11ııecak bir ldflye 20 Unıbls parde8ö almak aMlmr 
onttıı Olr ıcarı. ı 

4 - so Ura l ıo liralık pardewO almak tıaklnm ~ .,.... 
da çeldleeek kftr'.. ppan....ag Od kltfye ıa er Urblıı ...,.._ 
alınall tıakkm1 ..,.,.. tmrLJ 

6 - Gen ıca~r araamde oeJdlettlı ftnıda a tdttYe lılreT --'l1f 
Haber abonesi. ı 

il - Gert tmleeler .,.. ı1r plrMı..m l&ar'ada ô klti.,.e allı -'* ..... , 
• 9bonelıL 

81r tllv~ive 
1 - aı ~,.. lıhtlllrt.e ,.,..._,.. f'llntre - • oe bet ..,..,. .._ 

lımmadaa baflanayauı. 

! - Pare&lana •mıartanadıuı ke.-meye lletl•madan bwta kalnwa Mı 
roukavvaya reakslr otr °KJla71a yepııtırdılllt.aıı soon1 ketılnU ft ant~ 
nnw bö~ mukavva)., yapııtıntmıı pa~llilrla yapmn ld 6iz1 ~ kllı• 

luvnlarak tatrrtmlt olmftam. 

ledim. 
- Pek gü~I. Tekrar geçerse 

sey:ihatc çıktığımı ve hiçbir ad. 
ras bırakmadığımı söylersin. 
Telefon eden olursa beni çağlr. 
.na. Kimse beni rahatsız etme. 
sin, anladın mı? Şimdi wılizleri. 
mi hazırlamalıyım. 

Biraz sonra valizleri hazırla. 

nuştı. Bu arada telefon birkaç 
ıiefa çalmış. Kati miktarda parJ. 
sı olduğuna ve çek defterini ü
zerinde taşıdığına kRnaat getir· 
dikten sonra biietirJ çantasına 
yerleştirip çıktı. Bir taksi ken. 
disini birkaç dakilra sorra iatas. 
yona getirmişti. ~ne vetiı::mıek 
için yemeğe ancak vakti vardı .. 

Lokanta 1a tenha bir köşe in. 
tihap etti. Etl"1lfma bcılrmrıııık· 

K'ilr-:daki nöbetçı}e sordu 
- Nf! <lir bu kalabalık? 
Nöbt'tçi yava~a a.ıabaya "C'kuJ· 

du: 
- Baskın vardı, devletlim' 

Kaptan paşa gülerek. ımıbacı 
sına: 

- (.f'k ... diye seslendi. 
Bu ~ırada. karakolda tıuluna:ı 

Asesha~ı. karakol kapı:.ınd'3 tir a· 
rabarıtn durduğunu görerek derhal 
soka~a fırladı: 

- Yeni rezal~ten habe:iniı var 
mı. de\ lttlim? dedi. 

Arabao tekrar durdu. 
Kaptan paşa: 
- Bir baskın varmış .. övle de· 

ğil mi? diyerek yürüyüp gitrnE>k i~· 
tedi. 

Asesbaşı kısaca ızahat vererek: 
- Defterdar efendinin damadı 

bac:km verdi, dedi. meclisinde hem 
~ç.ki varmış .. hem de ~·de bi· ya· 
bano kadın kapatmış. Zavalh def· 
terdar efendinin neredeyse yüreği· 

tan c;ekiniyordu. Siyah gözlükle
irni çıkardıktan sonra o sık ma. 
··i mantosu ve :xm moda şapkar 
siyle herkesin gözleri üzerine di. 
kılmi§ zannediyoıdu. 

HattA' bir aralık karşramda 
oturan genç kendisine kur yap
mağa başlaml§tı. Fakat o esna· 
da arkasından çok jyi tanldığı 
bir ses duydll : 

- Hareketinizden niye beni 
haberdar etmediniz? Size refa. 
kat ederdim. Ben de çoktanberi 
S"!yalıat etmek ihtiyJcını htsıse. 
~iyonım ... 

- Siz:? ..• Raze.n? Nasıl geldi_ 
niz? 

- lçime şüphe girdi ve sizi 
tnkip etmiye karar verd;m. DU· 

(Liıtfen uyf 113i t"·inniz) 

ne inecekti. 
Kn·a :\1uc:.tafa pa,,a arab.ıd:r 

ındı: 

- Ne dıyor.un .. Cemal ~lf'bi 
yi mi yakaladınız? 

- Ewt. dev:etlim! 
l{aptan paşa defterdarla ara.ı 

fekerrerJc olduğu için. damadın 
dan da ho;-'a.nmazch. HattA onur 
divan katibi oluşuna bile cam ~J 

kılmı5tı. Bu haberi alınca güldü: 
- Defterdar efendi, pek öven 

di~i damadını bu halde gôrdü mü: 
- Biraz önce burada idi.. gör 

dil, dt\'letlim? ve neredeyse yürc 
ğine irıecP-kti. Pek müt~ir oldu 
e\ine gitti. 

- Ba ıldığı yrde ba~a kimsele1 
\-ar mıydı? 

- Hayır, devletlim! bir yaban· 
o kadın.. birkaç da çalgıa .. 

- Yabano kadın ne demek? 
Yani bir rum, veya ermeni kalııD" 
n3Sl mı demek istivorsun? 

(Devamı tım') 
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BORSA 

1 
lOO 
100 
100 
100 
JOO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
JOC 
100 

10 MART - l9U 

Sterlin 
Dolar 
to•rc.. 
Uret 
Iııvlçre Frc. 
Florın 

ttaytşmark 

Belga 
Drabm! 
Leva 
.;ek kronu 
Pczcta 
~ot: 

Pen~ö 

Kap:ınre 

5.2t 
132,20 

31.-

0 .9975 
1.622:i 

12.9376 

RASTLADIKÇA 

Veni 
icatlar! .. 

100 Le~ 

]/)() Olr4r 3.175 BıJdlği.ınlz bir ICY \'&l'dır: Bey. - Ne dal·et.i7flllif 

100 
JOO 
100 

\: n 
J8'eç kronu 
ttUblP 

sı.ı375 nclrnllel sporcular ,.e hakemler 
31.005 hrr !OJIOr hareketi cereyan eden 

Hahaya, salona serbe!lt~ glrcblllr-

Ent hayret edeceksiniz. Ne 
da\·ctlye.I 1 •• ŞUDUD fjUl'llSmda 1'84: 
tane hakemimiz ,·arf Rem laa. 
kemle-re da\etlyeyc ne Hizam! ... 

Ceplerinde hih1yetll"rinl tesblt e. 
d<-n 'csikalardan daha iyi davcU
ye mi olar? 

h·r. 
Eabaw Vt. l'alnilit 

Taı1vilAt U7.enn~ muam· I<' 
mıştrr. 

Hele bizdeki hakeomler teşkili. 
olma. tm resmi hakemleri oldukları için 

bu serbesti Ud katlı sayılabilir. 

11-3-1941 
~.oa AJans 
8.18 Haflı par

çalar 
" ·30 Konuııma. 
. M Proğramm 

devamı. 
8.45 l!.v kadını. 

12 33 TUrkçe pllk 
lar. 

J 2..50 Ajans. 
13.05 Türkçe pUık 

Jar. 
13 20 .Ka~ık 

program 
ıs.os Cazband. 

18.30 Konu ma. 
l .45 Çiftçinin 

saati. 
19.00 Kemanla 

ikıncl devri.. 
Alem. 

19.30 Ajana. 
19.45 Fıuııl beyeU 
20.15 Radyo g&. 

zetesl. 
20.45 Orkestra. 
21.30 Konu,,ma. 
21.45 Küme heyet 
22.30 Ajans. 
22.45 Dans mu

zlğl. 

şünceelrioiz zihninizi o kadar 
işgal etmişti ki beni göremedi
niz. İşte, ookm, benim de bile. 
tim aynı. Beraber seyahat ede. 
c:eğiz. 

Jan ıstihza ile sorou: 
- Rivyera·da bir işmiz mi 

\-.ır yoksa? 
Evet çok mühim bir işim 

var. 
Anladım .. 
Bir şey anlıyanıAt]1nız, 

maa.mafih ehemmiyeti yok. Za,. 

ten ekseriya öyle işler olur ki, 
söylenmemesi tercih edilmelidir. 
Yemeğinizi bitirin. Biraz sonra 
tren hareket ediyor. 

- Sizinle seyahat etmiyc pek 
hevesli değilsem? 

Haksızsınız cevabını veri-
rim. 

Neden? 
ÇUııkü beni hakikatta ol. 

duğum gibi görmek istemediniz. 
Siyah gözlilkleriniz, ateşli ~ 

terinizi ~akladığı gibi sizınle 

kalbimden taşan bir arzu ile 
kon1Jllll&k istediğimi gönneniz.e 
de mini olmuştur. 

-Meseli? 
- Meseli, siı.e karşı duydu-

ğum aşktan. ... 
- Faka.t. daha dün baııa ne 

diyordunuz ... 

Hal böyleyken, Şeref stadmm 
lumlkeslnde yolunuzu kt.'!lerler: 

- Glremnslnizf .. 
- Nltln 'f Ben hakemim!.. l~u 

hiMyetim. 

- Maçların idarc:ıJndo \'azife. 
nlz nr mı~ 

- Hayır yok!. 
- O halde da,·ctlyeslz gfreml· 

yecekslnlz ! .• 

Fakat buna kapldakl memara 

anlatamazsmrz. 
O nihayet emir almıştır. Fakat 

böyle garip emirler vermek, orga. 
nlzasyon komlteıJnln ael't'Jdea aldı.. 
na gclmlttirf 

Bunlar da yeni icat galiba... 
Hayret! .. 

Saclt Tairul ()GET 

Inönü kır 
koşusuna 
hazırlık 

8 gr:.ıpa ayrılan 42 bölge atletleri arasındaki mü
sabakalar çok İyi neticeler verdi _........_ 

1.murde 30 martta yapılacak o- ' Esldşehinle: ,..__. 
lan lnönü koşusuna hazırlık olmak t;ı;kl ehlr, 9 (A.A.) - 6000 
Uzere 8 grupa aynlan 42 bölge at- metre üzerinde yapılan kır kOflUSU
letlerl arasında tPrtip cdi!C'n 6000 na Bursa, Afyon, Klltab~·~ Konya 
metrelik kır k()!Julan evve11ı:ı gtln bfstg~'leri atletfeH lşttta1< e~ 
sekiz grupta bil'Clt>n yapılmı~ vo tir: Neticede Behzat (E<Jk~ebir) 
çok iyi neticeler a!mınıştır. Alınan 20 D. 27 S. de birinci, Züref (~ 
derece ve neticeleri aşağıda sıra· kişehir) ikinci, Nuri Eskişehir 3 
sile verlyonı:r.: üncü olmuştur. Takım taanüinde 

Bunlarda: Eskişe-hir birinci, Konya ikinci ol· 
Banlar, 9 (A.A.) - 6000 ml't- muştur. 

relik lnönU kır koşusu dört vilıi · Edimedt>: 
yet atletlerinin iştiraklle ve bütUn Jo:dlrn<-. 9 (A.A.) - Bugün Te-
Burdur halkmm alkışlan arasında kirda~. Kırklareli ,.e Edime bölgc
yapılmlf?tır. ll'ıi arasında 6000 metre üzerinde 
Takmı ıtibarile birinci Dl'nizli, yap lan kır ko."usunda Vahit "Tc

ikinci Antalya, iic,;tincü Isparta, kirdağ" 20 D, 21 S. de birinci, Ni
dördüncü Burdur gelmiştir. nat (Edime) ikinci, Halil (Edirne) 

Fert itibarile birinci M ıut.ff('r üçüncü olmuştur. 
Ağar, ikinci Scrmet Oı-dur. 1ZonKQldakta: 

Antakya.da: Zon~aldak, 9 (A.A.) - Bugün 
Antakya. 9 ( \ .. \.) - İçe l, Sey- Zonguldakta Çankın, Bolu bölge· 

han, G. Antep ve Hata) bölgelE'ri h'rinin d<' iştirakile 6000 mctrnllk 
arasında bugün yapılan altı bin ktr koşusu yapılmıştır. Neticede 
metrelik kır koşu.su fetdi ve tsı.- Zonguldaktnn Fikret 19 D. 9 S. 
kmı itibarile Hataym galibiyetile d(' birinci. Muhittin Zonguldak 
netiı::el<-nmiştir. Dokuz puvanla ikinri Niyazi Zonguldak üçüncü ol
Hatay birinci, 16 puvanla Antt'p muştur. 
ıkinci, 26 puvanla İçel üçüncü, 36 
puvanla Seyhan dördüncü gelmiş· 
lf:'rdir. Ferdi birinci Etem Ş~ker- Şehir T iyatroau 
soy bu mesafeyi 21,15.J D. da al-
mlijtır. Fe-rdi ikinci Mahmut Uğur- Tl'~bıMfı dram kıllllllftda 
lu AntC'p, üçüncü Hataydan lbnı· .\k,am- eaat %0,SO da 
hinı Bilıildir. 

8ino11ta: 
sı,-..oe, 9 (A.A.) - 6000 met 

relik krr koşusuna Sivas, Kayse
ri, Niğde. Tokat, Yozgat bölgele

Meıaleıler 

rinden 20 atlet iştirak etmiştir. Bto,·uı: LAie-ii, Aktara., Şehnml 
Neticede Tokat bölgesinden Ce- 111 ve Torkapıva otot>tla te':l.l.n ohm 
mal Büyükg67. 20 D. 24 S. 2 10 mu~tur 
da birinci. Kayııeriden Enver İtil 

Birdenbire, sizi sevdiğimi 
ve kucağımda sıkmak istediğimi 
söyleseydim, belki o anda beni 
reddederdiniz. Sizi bulunduğu_ 
nuz seviyede takip etmek ve an
lıyacağmız bir lisanla k-onuşmak 
18.zmıdı. Halbuki siz ne yaptınız? 
C'..özlüklerinizi de kazaklarınızı ikinci, Kayseriden İbrahim Oğuz 
da üzerinizden at.arak eski şah. üçüncü olmuştur. DiKKAT 

lamail Hakkı Kf.lç siyetinilİ koğdunuz. Fakat ben, Maaiıwla: 
yeni şahsiyetinizi her şeyden Manisa, 9 (A.A.) - lnönü k:rr 

kOflusuna hazırlık olmak ilRre 6 
fazla seviyorum. bin metrelik kır koşusu eğer grup 

Jan mukavemet göstermiye birinbiliçi bugün Manisada yapıl· 
gayret etti: mıştır. Bu koşuya Bıılıkesir, 1':-

- Böyle söylemekle dünkü mit-. Mu;':la, Aydm bölgeleri at
teklifinizi kabul ettireceğinizi mi Jetleri iştirl\k et.mistir. 'Neticede 

Manisa l>ölgetıinden Ihsan Var· 
ümit ediyorsunuz? d:ı.n>r 20 n. 35 s. ı 5 de birinci, 

Hic bir ~yi ümit etmiro. Aydın b<.i:g<'sinden Tahsin ikinci 
rum. Yalnız sir.den ~unn iste- lr.mir bölgf'sindt'fl Rasim üc;üncU 
rım: F.ski teklifımi unut .. lım. 1 ~lmu~tur. Ta~~ifte 14 pu,·anla Ay-
1 1 · · · d, ld - "h" Al' h· am gur.ıpu bmncı, 19 puYanla Ma 
Ş eıımızı. _o ugu gı 1 .a a.. r.iı:ıa ;;rupu ikin<'i, 25 puvanla Ba-
bırakıp g d 'hm. lıkf>.sir gnıpu 3 cü olm\ltflur. 

Ouıııte ,..., lltt,11111alar .. ytl 
l.ıltedltlnlz. bUUln gazete, mecmua 
t c> k!tnplanııızı buradan 1<ol11ylık 
ıa temln edebilirsinı.z. 

\"ezirköprü 
----------------
o~ktor A. Emanuet:di 
Slrkeci~\d muayenehane~·lıi 

uıt mlAkl Jcılaynrile ayni mn1a 
lııleTiıı:ez Lokantası 07.erln,. nRlt im••• ıetml~tır • ••••• 

Ne maks'ltlh? ---------·--------·----------
Daha h·i tanı ~mak hakiki 

<thSİ)et;mizi dctha yi anlamak 
maksadiyle! ... 

. 1 
B ı se\'ahatin bırk <: d~kıka 

~ 'nra bir bnl ayı ~"V:'lhıt•ne • 1 
ta ha\ vll! ~ğlnl &öylemiye bil. 1 
lll"~ lüzum var mı., 

Kiraltk kat ve odalar 
\ru..aııs 1o.öd<.M::,ımn •n muteflef ~·enndt t~vkaı~~ na1.:\rt'tlı 

·;nadar ~ aydınlık bir kat tchılıktn ~ \'Tll b·Mda 1\'rtl"3 kıra ık 
l!"fai::tr da nrdn 

Yakıt r;azrrt"ı r ltırch r .. ı ,. mQrac~aı 

f Ankaradaki 
ı güreş 

'temaslarında 
lstanbul grekoromende 
6-1, serbest güreıte 4-3 

galip geldi 
Ankara gilretçlleri ile karpJat

mak üzere Ankaraya giden ıehrl
mlz &erbeet ve greko romen gt1ree 
takmılan lıalkevi aaJonunda kar
gılapn1flar ve İ8tanbul aertM.t gtl
reıte '-3, grek~romen gürefte 
de 8-1 galip gebni§tir. !ıılüaab&
kalar, halkevi salonunu dolduran 
büyük meraklı kOOesi önünde ya
pılJıuttır. Çok heyecanb geçen kar 
ıılqmalarm tafeili.tmı s.pğıda ve
riyoruz: 

Gençlerbirliği Eskiıehir 
muhtelitile berabere 

kaldı 
Esklfehlr, 9 (A.A.) - Dtln El

kieebir rençlik klllbllnll 6/ 1 ye· 
nen Ankara Gençler Birliği bugün 
binlerce ıc~ircinin huzurunda Es
ki§ehir muhteliti ile ıaır.ı~ ve 
0-0 berabere kalmı§tır. 

Eskiıehirde bisiklet 
müaabakalan 

Etıkl,,eldr, 9 (A.A.) - 23 spor
cunun iftira.kile 715 kilometrelik bi
siklet yanşmda Tayyare spordan 
Salih 2 saat 33 D. birinci Tayyare 
spordan Nlzainettin ikinci, Demir 
spordan Osman üçüncü olmuştur. 

Grekoromen 
müaabakalan 

56 kiloda Moran (lstanbul) 5,53 
dakikada ba.smı Koç (Ankara) yı 
ani bir tuşla mağtfıp etti. 61 kilo
da Üzer (İstanbul) lpk (Ankara) 
ya 19 dakika süren çetin bir mü
cadeleden sonra ittifakla ve sayı 
heeabile galip ilin edildi. 66 kilo
da :Yolcu (1stan'bul) unaı (.A,u. 
ra) ya keza 19 daklkalık btr çeklt
meden sonl'8 sayı heeabı ile galip 
geldi. 72 kiloda Ankaradan ö.ıe
mir lstanbuldan tpe#in kolaylıkla 
1,54 dakikada mrtmı yere gcünil. 
79 kiloda Armoy (latanbul) ile Ak
taş (Ankara) arasmda cereyan 
eden müsabakada Ansoyun 9,53 
dakikada ant bir kafa kolunu mü
teakip tuşla gıılebeeiyle netk:clen· 
dl. 

87 kiloda Yurdaer (İatanbul) ile 
Balkan (Ankara) arasında yapılan 
müsabakada Yurdaer 9,43 dakika
da tuşu kazanmıya muvafa.fk ol· 
öu. 

Ağrr sıklette Mehmet Çoban 
(İstanbul) hasmı Tosun (Ankara) 
yı kısa btr müddet üstadanc bir 
şekilde yokladıktan tıonra 1.5 da
kikada birden bire rakibinin s:rtı 
nı ~·ere g<'tirdi ve uzun, uzun al
kışlandı .• 

Greko·romcn ıtürcglerde. latan. 
bullulann tam bir faiki~·Ptj güu
çarpıyordu. Günlin en giizPJ. er. 
teknik güreşini Ankaradan 66 IU
loda Nurı>ttln Özşen ve 79 kiloda 
lstanbuldan .lsmail Yılma.ı gCS,ter· 
diler. 

Serbest güreş 
musabakaiarı 

ilk olarak 56 kiloda fetanbul. 
dan Mutlu ile Ar.karadan :ez
gin karşıla~ılar. 15 dakika ' • 
tin bir mücadeleyi müt~1... ip 
Sezgin ittif·"·'a ve sayı hesabiy
le ~alip geldi. 
Arkum~'\D 61 kiloda Çakır 

<ltıtanbul) ıle Sa" • (Ankar~) 
karş:ılaştılar. tık karpışm:ıda Sa. 
\'A.lj hasmını yere vurdu ve 30 
saniyt-de tuşu elde etti. 

Bundan 90nra 66 kiloda Bakır 
< lsh T'bul) ile Özrıen ( Ank~ a) 
arasında müsabaka 4 38 inci 
dakikada Özşen lelıinc tU§la ne
tıcdendi. 79 kiloda Yılmaz (İs. 
tanbtıl) Riper (An.kara) yı 
4 57 dakikada tuşla yendi. 87 
kilod.ı meAl\ur cr;i~i Mwıtafa 
Çakmak (Jcıt'lnbul > l.0 45 ~-ki. 
ka dc,·am eden Vl' ,,ari\uliie bir I 
teknik ve bilfri idaresi altın<' 
cere'.\'an eden mUf'"deledet" sonra 
rakibi Eiieyi (Aiıkara) feyka. ' 
llde bir tuş ;va~rl\k ~di. Ağır 
~ikletff,~.ırılmn (İstanbul) inanç 
(Ankll'if) ya ilCh-e karşı bir tk· I 
!leMyetle galip illn edildi. 

'B B R•- !il! 

ı Sümer Bank 

YERLi MALLAR 
PAZARLARI 
Müeueaeai · Miidürlüiünden= 

ı.tanbal trikotaj ve cfolmma t&lırikal&rmdan mart lpUt kmt...,,... 
henüz alamıyan1arm dertıa1 Sllmerbank Yerli :Mallar puarlan pamdr!a 

aatıt aerviaiae mllracaaUan lAzmldır. 

Aym 15 iDden eonra tenlata nihayet verllecelt ve mlracaatkr _... 

~~ ..ııtplerl taraf:mdan aJmmıyan kontenjanlar iptal ~~ 

Muhammen bedeli (7~) Ura olan 250 adet demir ~ (21U.M1) 
Ah gQnQ aaat (15) on bette Haydarpqad& gar blDuı dahHlndtkl ~ 
ta.ratmdaıl kapalı zarf uaulile 8&tm almackbr. 

Bu l§e girmek Lltfyenleı1D (ti62) lira (50) kun.ıfluk muftkkat .... 
kanunun taytD ettiği ftaikalarla tekllflerlnl muhtevi zarııanm ~ :,; 
at <H> on Mrde kadar koml.lyon relallliDe ftrm.eleri 11.mndır. 

Bu l§e alt fart.nameler komisyondan paraaz olarak datıtıım&ktadlr. 

• • • ilan Taahihi ... .,....._... 
Gazıetemlzln ıo mart Hl tarihli ntıahumda ne,roıunaa ,Dn!et Deııntllı4I 

yollan umum mlldllrtlltUne ait tarifeler n• .. mm a Onc8 JDaMetıfJ>deld 
bekeleri,, kellmeal aehven "'§Ubelerl,. ta.rzmda buıldJll ıih1llmtıftar. Ta~lll 
olunur. 

Milli REASURANS TUR 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Şirket1mizin 1941 eencal aielide hiaeedartar umumi heyeti ap'1da 
maddeler hakkında görU§Jllek ve karar vermek tızre aı mart IK1 
ruUıyaıı PAZARTESİ gtlnll n-.ıt ON ALTick .Ankarada Tllrld)'9 ft 
aı Umum lllldllrlllğll bmamıda toplanacaktır. Şirket au muka.ftllıamnı 
mucibince umumt heyete 1§Urak edecek olan hlNedarlarm bamtl bullunı-"~ 
b!Me aenetlerinl Teya bunu mllablt vealkalan toplantıdan blr llatta 
Ank&rada TQrklye ı, Bankam nya ı.t&nbuld=i Tllrkfye lwunda firket 
mel&t merkezine tevdi ederek mulfabUlnde duhuliye kartı&n almalan 
dır. Hlaedarlarm muayyen gUn -ve aaalte Anltarada bulunmaıan U&a 

MlJZAKEILl'I' RUZNAMllSI 
l - 1d:ıre meclis! r.ıponmun okunmaaı. 
2 - BUlnço ve klru zarar heaabmm okunmuı. 
3 - Kur&kiplcr raporunun okunması. 
t - Yukardald maddelerde yazılı evrak ve vesalkin okuJUNmn 

aklp bu huauııt& ve umettüliD tevzll hak.kında mllzakere tc:rulle karar 
bazı ve idare meclisi azaıile murakiplerl.n ve mildQrler heyetmlD lbr'UIL 

& - Şirket eeu mı..kaveJenamesı muci':ılnce mUddetlert biten idare 
U8i azumm ,.erine }'ellllerlnlD aeçllmeal. 

·-~ -Uinfı91 7 - Tic~t kanununun 32.'1 ve ~24 iincU maddelerine tevfikan 
meclisi azumm kendi nam\armı\, gerek ba7ka firkeUerla idare 
\0ey:ı mUdUrtl aılatile ıırkrıtlmtzıe m~ele y&pabUmelerlne mtıuade 
mesl. 

8 - ld~re me~li.si azalığına !ntihap edilen general Halli Kut'uq_ keyf 
lntlhabınm taı\1bi 

9 .,- bWa eden bir mura.1-lblıı yerine intihap edilen Bedri K 
intihap keyfiycti:ıln ta8\ibL 

T. iş Bankası 
941küçü~ 
1 asarriıf Heaabl~n 

iKRAMiYE PLANJ 


