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Mektup 

Yazan: 
•ır111c11t•tYalpa 

1 Vugosav 
haric·ye nazırı 

Alman 
elçisi le 
g6rDştD 

o 

Saltanat Meclüi bugün 
toplanıyor 

o 

ü ltimatum 
verilmemiş 

Yunanidana Ja 
Almanyanrn bası 

telJillerde balandaia 
ıa)'İa.ı yalanlanıyor 

' BelgrtltJ. 11 (A.A.) - B.B.C: 
.Almaııya eloisi Voa Beeren d8D 
Yuplav hariciye namı Jılarko
viçle mmı bir mtlllbtta bulun. 
muFm' 1 

SON HAVADiSLER 

Y UI ~"" 1'eL ~7~ FıyalJ ~ KURUŞ 

Dün gece Perapalu otelindeki 

Bor11ba 
hadisesi· 

iki polis memurile otel müş· 
terif er~n~en bir kadın öldQ 

.. _,,... Hô.dise f.a/ıkikatı 
agllterealll Solra devam edigor 
elçisi illa geldi 

Bulgar Kıalı elçigi hududa 
kadar hususi vagonunu 

tahsis etti 
Rendel Bulgaristana tel en Alman aakerlerinin 
Cenuba cloinı ilerlemekte olduklanm aöylecli 

lngiJterenin Sotya elçlil &. tunu l&y1emle. Bulgar memm
Rendell, allell, tn..tlterenln ~ larmm bndieln• karp _...,...na· 
ya elçiJJtl erkim -u; 70 kiliden. alt davrancl*larmı w ~ Bo-

htuhl m'Wdelmnmnllllladea mutterllerfnden bir bdm afd1k-
teWll ec1llmltt1r: lan yanlardan mllteeMlıu a. 

lılartm 11 fnd sUnil aat 21.D mtlftllr. Hldileye mtlddehmallit w 
de Beyof!mıda Tepebqmda Pera- abıta elkoymue, tahldlreta bq1ua 
palM otelinde nkua gelen bir in- m ~. . 
ftWı neticesinde binanın lç met- Hldiaenhı mahiyeti fah ... ta 
hal'nde kılmen tahrltat vulrua l lnkqllfmda tebelltır edecftt:lr a .. 
sebnlt w ba meyanda bir lrac: kl.ı nb kellf ve tahkik maameİeled 
yara'lanarü hastanelere kaldml· ikmal edilmedlflnda fu1a tafll. 
iDii " Od poUa memura De otel llt almamam11tır. · 

Partı Grupu toplantısında 

Başvekilimiz harici 
• ---------- ı mtlreJdcep ~ tellea• ba ..k- ris1n Balpr hududuna kadar ..,._. 1 •ıt eam saat 21 ele tatanbu1a muvr kendi huaal va,ronunu lngtlia 

ngı ere ye - 1=i::::Mec1 i8tuJO" =-~ etmit o1c1u1u .u hadisat ve mesaile 
dair izahat verdi 

Biiyiilı mikya.ta ~:ı= ~ (Dnm f llleldel 
tngiliz tebea8ı ve Belçikanm Amerikan Sofya elçisi olup bir gün evvel 
~la gelmiş olan B. Andre 

~aşladı 
lllı parti malu menin 

•ev/üne miiaaade edildi 
Vafiugtott 1J ( A.A.) - B.B.C: 

dlln, demokraailere yardım ka. 
nununun kıuıalmı müteakip R&
iaicumhur Ruzvelt harice ilk 
parti malzemenin 1evkma mU.. 
eaade etml§tir. Bu mevkiyatm 
bir kumıı qiltereye, diğer bir 
kHmll da Yunanistanıı aiUir. 

tNGILTERE VE 
YUNANlSTANDAN BAŞKA. .. 

V Cl§İngton 12 ( A.A.) - B.B.C: 
Df1n demokraailere yardım Q. 
DUDU imsalandıktan 80Jll'& RUF.. 
~lt lüzumu halinde İngiltere ve 
Yunaniataııdan bqk& demokra· 
stlere de barı> matıemeei gönde. 
rileceiini lhaaa etmiftir. 

çöRÇlL BİR NUTUK 
sOYLltJOC'EK 

Lowlra, 11 (A.A.) - B.B.C: 
~kil ~ilin pek yakında 
Avam Kamarumda, demokrasi
lere yardıma alt Amerikan 
kanununa dair bevanatta bulu. 

Kotte tarafmdaıı istikbal e4il· 

~~t:ttt 
bir tildlde eereJ8Q etnQ oldu-

Amawtluk c9pheaiilde 

Yunanhlar 
üç bin es1r 

aldllar 
Kaçan.~ 

aAkerleri ...,al,.9z 
aletine tutulu 

Attna. it (.'-A.) - n.8A 
Ywwı taan11SUY1& blrk.14 IÜ1l ar. 

fmda a.man ealrleriıı Uç 1'1ui ceçtifi 
d1ln romea bildlrilmlotlr • 

YuCMallJ.ılar merkea mmtakaanda 
kazand:klan mıl\"Dlerde vazl)'eUerlDl 
t&kvlve etmekkdırler 

lta:yaıı zabiUerl mubanbe etotek 
!atenu~rek çekilen ltal.yan ukertert. 
~ mltralyöa ateşine tutmaktadırlar. 

ltagaa emlerl.niD ıızertDde eBir aı. 
mata ttıuvaffak olan ukerlen mDk.A. 
faUar Yaadedll~ lab&t edeD Veal. 

kaıat lıuJaamUlblr· 
(Dr.nmJ 4 bdc1el 

Akdenizde · 
Aaker )'üldil 

1 
naklıyesi 
batırıldı 

....... u (AA.) - 11.11.Cı 
AınlnDDt dalıul lılldlrtJQr: 

Bir :bıgUls dlDbaltı .-.ı.t Alcde. 
nbde .. licilJ*., ıimd'IDdall MM taa. 
luk lılt' ıtatyaa naUJ9lbd lıatırnufbr 

vT" ~~ ulwterUe doluydb. 

Bii/Jl. Anluırada 
buluıan 

Mos~< ovadaki 
lngiliz elçısi 

Sooyet Hariciye 
K omiaer Maavinile 

• örüffii 
....... 1J (AA.) - B.B.C: tn. 

ıt1tel'99ia Koellova eJçla Bir Crtppe 
dOD &>vyet b&rtc:f7e komieer muavım. 
le 1ılr 111Ullkatta ~. 

likadar ·---rıe B 
bmizin izahatı tasv·p 

ki• 
edddi 

•• .. u (A.A.) - c. R. Putill 
JleeUa Orupa lıaslD -ııJl/1N1.. BU 
Slııdl .. t u ~ .... ftldll Tra-. 
....... Buaa S.kanm NlalltiDde 
"'*1••1fbr. Oel8e açılır 9QlllllU ilk 
defa .e. ala mubterem Bapeldllmla 
Doktor Reak ll&ydam BltyQk llWet 
Kecla.IDID kıt tatDIDe karar ftl'dllt 
tarthteabert gecen iki •7d&D fuJa 
mlddet arfmda memlekeU allkadar 
eden lılltb bartcl b&dlat " IDel&lle 

dair •""-' bıalıatta buJUDIDQftUI'. 

BlpülU aaateaJdp ..... '*'* 
ll&tlpw tanfıDdu ........... ... 
... dlılr ........ mm-. .. .. 
llUat ........ balrftmeW tıtftlla ... 
tlklerl ..nen •l•hdar ftldu. w 
tılaat lıqTekll tarafmdu .... 
GeftPLlr Terllmlf ft • .,.,.... ..... 

batta buluDUlmUftuı'. 
Rammede befka mtl• .... .... 

- au.dde olm&dltmdU .... ~ 
llD '8.l.bab turtp ohmarak .. ı 11 • 
iO .. ...,. Diha,.t ftıtbDiflll'. 

Toplıanede Jeci' 
bir cinaget iş~endi 

iki sabıkall bır kahveciden para 
istediler, a:a nayınca adamı kar· 
nından bıçaklıyarak öldUrdUler 

nacafı sanılmaktadır. 
& D'1u akpm 20,30 raddelerlılde .... da.~- Talüdk&ta 11ıeam1---

"Y ı rtı im ış şaheser,, Habeşistanda ~~-;:-::,:: =devam=:;:.:ı=·ak=tadır=.=·= .. -=-
• aum.arah kahveye gelen uh•k•Jıtv. 

Afrika cephelerinde 

Bir l ngilis gaetai {Bu parçaları ihtimamla toplaJlnız ) bır şehir daha ::. ·.-: !: ... ..!""':.=.:: 
allndı :-.,ı::.ıeu::~·=== 

dan tııUallen 1 •• 10 lirayı veremı1ece-

Bir ltalyan valiai ile bir ttnı 9ft)·lemiftt.r'. sunu.o u.enoe uu 
general eair düttü =~~1apra1& aktam 

Bunlardan Kenan admd& biriai, pr 
eon Hu.ıtııe çatauf, kendJ.aDe kut. 
retml§Ur GarlOll lfl t&Uıya tıatta. 

mak 16terken lzmirll K~maı kamumı 
çekmlf, p.noD ile lcabveotnln tıaertne 
aaldırmıftır. Bu vaziyet karfıamda 
kahnd Ali de kama•11u çakararak 
müdafaaya hazırlaıımJfln'. Anlarmda 
kQçll'll bir ~ ...,. Kemal 
kabveoı AJlJl söbetllldea deUlc cMPk 
.tmı,Ur. -- a.enne &ft7& ıtrea 
~ÇI Jlelmtet Ue Kemal " kabW. 
b01uua mfJiteriler arumd& ~ 
ol11111f, bUılan ~ ı...t w 
1caçm..,-. BMlura ıs.et. sablta ... 

lllal'IAft ~ rh"•Wfbr. o. 
~ Jlemet KemaHD kamuı O. 
bolUmdaD )'&J'alanınlf, kaldınldılJ 
battuode Olm~OT. KabveclDln yara 

•oruyor: il 

Romanya ve 
Burgarıstan 

neden bom· 
bardıman 
edilmiyor? 
"Yunan ve Türlr 
hudatlcırına ıloira 
ilerliyen Almanlar 

bobarclanaıı 
_J!J_ ··~· cuunre.:zcı.,. .,,, 
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TAR/Hl DENiZ ROMANI 

Çavuş kapıya vurunca içerden ağır ağır ve gıcır
dıya:rak açıldı; iriyarı koca kaEalı, kara sakallı 
bir gardiyan göründü. Çavu§ ona forsalan gös
terdi: "Maryo bunları içeri al!,, 

- Nasıl terseniz ôylc bUın; J kolunu dürttü vo kalktı: gene iki 
bize ya.pt:ğmrz §ey hakaret değil forsaya yakl~u: 
midir? O keseleri uşaklnrmn:a ve- - Seıtı.mlinaleyküm ... 
riniz! Gam.sız ke.ııııhk verdJ: 

- Mağru?' Türk ziyanlı çıkar- - AleykUmeellm.. 
sm! - Sl.z 'I'il'l"kstlnUz değil mi T 

- Kimin ziyanlı çıkacağını za- - Evet .. 
rnan gösterecektir; Allah' blz.i kur- - Biz Ar&bıı, Türkler mert in .. 
ta.nr! sanlardır: bize çok iyilik ettiler. 
Kapıdan çıktı, o kadar canı sı. 

1 
Biz de ı;IJ:e elimizden gelcnı yap-

kılm:etı ki Gamsız Aliye: malı: isteriz. 
- Şu elbiseleri bile parçnlayıp I Koç Ahmet acı acı güldU: 

suratina atmak isUyorum ! - Ellnlzdon ne gelir ki ... Hepi. 
- Aldırma, elb1s<'ler onun değil 1 miz ayni gAvunın ellr.deyiz! 

ki, değistik! 1 - Orası öylo .. Fakat belli ol • 
GUlilyor ve gtilc güle kUfredf. mıu.:, Hava dcğiıtr; Allah ba.c;kn 

yordu. Yolda kendi kendine tıayle- tUrlli ister! 
nlyordu: - İnşallah! .• 

- Bir babasına bir de kmna Baştanndan ge~ni kısaca blri • 
bak. M~e ağacında gUI dalı.. birlerine anlatblar. KIM Mkallı a. 

Blly{lk bir meydandan geçireli- damm adı EbUlbeka imle; Be~ 
ler; iki bina arasındaki daracık da dokuma tezgıUılan varm~; va· 
Yolun eonunda bir kapı g5rUndU; Un1n a.daınlarmdan bir tsranyot 
önfinde Ild o.eker kılıçlannı çek • tezglblan satmalmak istemi~; 
ml§ oldukları halde bekliyorlardı. satmaymca iftira etmişler; kolla. 

N5betçllerden biri biraz ilcrdcki mıdan ve boynundan bağlı olduğu 
küçilk bir binaya doğru seslendl; 
bir çavuş koşarak geldi; kaplten 
Cülyo forsalan ona tesUm etti; 
gitti. Ça.VU!J kapıya vurunca !çer
den ağır ağır ve gıcırdıyarak açtl. 
dı; iriyan koca kafa.it, kara sakııJ. 
h bir gardiyan gBrllndil. Çavus o
na forsalan gösterdi: 

- Maryo bun lan içeri at! 

Gardlyıı.n Uç dört adım llcrdeki 
kalın demir kafesli kapmın koca .. 
mnn klUdlnl açtı; kapıyı çekti ve 
ik1 forsayı içeri oktu; sonra ka~ 
dı. 

Burası tavana ya.km ü~ dört 
delikten cılız ı~larm sndtğı ge • 
nfa bir bodrumdu; şuradnn ~ 
dan bi.rtakmı korkunç lnsanlar 
doğruluyor, birkaçı yeni misafirle
re Yakla!iryo-rla.rdı; onlara bir iki 
adını kalınca baştan ayağa ıtadar 

dikkatle slizdUler; birıölilerine 

bakWıı.r; homurtuy&. beru:lyen ııes 

!erle konuştular. lçlerlnden biri 
ampça f!Ordu: 

- Bizden misiniz! 
Koç Ahmet kapıya dönerek bey 

kel gibi duruyordu. Gamsız Ali 
b:ıştan savdı: 

- Bilmem! .. 
O da kapıya döndil; bu sefer 

başka biti krr sakallı, orta boylu 
blrlsi araya girdi: 

- Üzfilmc cı.rkadaş, bu da ge • 
çer, hepsi geçer! •• 

Sonra a.rkadaşmr kolundan tü • 
tarak çekti: 

- Bizden oldukları besbelli ... 
Bmı.k fi:ışkmlıkları geçsin! 

Duva.rm dibine, kuytu köşeler

den birine doğrıı götürdil. 

halde boraya geUrmişler; kansı • 

nı ve ~uklıırmı içerilere silnn1* 
ler. Öteki uzun boylu, &ert ba~ 
Jı adam Endülils ihtllilcllerlnln 
reofSi Ebuva.ha.bm dayımnm oğlu o
Iurmue; Mulay Hasaıı datn'ıda.n 
Berjayıl EbUlheka;yJ kurtarmak i. 
ç1n inm!ı; fakat aradaki nehir çok 
tattığı, k<SprUyQ sfirOJdedJği için 
yetişememiş, geçtikten sonra da 
pusuya dilşE?Tek esir odilmlş; va. 
li onun artuıda§larmm çoğunu i~ 

kence lle ~ldUrtmUş; Ebuvahabm 
intiltammdnn ve §lddetindcn çc • 

kfndifi için ona bir 5ey n~n • 
nuş. İsmi de ~idmff;. 

Gamsız Ali sordu: 
- Buraya geleli kaç gUn 

du7 
- On Uç •• 

ol • 

- Acaba nereyp götürc.cek • 
ler! 

- lşitU~ize göre yeni bir ;a .. 
ler yapılmış; bl.zi oray:ı forsa o
larak veroceklermie ! 

Koç Ahmet içini çekti: 
- Çabuk götUrseydller! .• 

Etrafa, zindanın derinliklerine 
kadar dikkatle göz gezdirdi. tık 

geldiği sırada knrnnlıktan ba~kn 

şey görmediği o yerlerde artık 
gözlen alıştığı için yığm yığın in-
Mn buluyordu. Bunlar, pek azt 

yalnız olamk, çoğu üçer be§Ot' ki· 
etlı"k gruplar halinde nemli ve si
yah toprağa oturmuşlar: uza.nmre
Jar., yahut çömelın4Jlcrdl: bazılan 

mırıltı halinde konuşuyorlnrdı. 

(Devamı vat) 

Vakit 
Gamsız Ali onlarn dikkatle ba. 

kryorou; EndOIUslü oldukL'lrmı an-
Saılri Ertem, Avrup:ı nl:amı içinde 

laıruştı; hallerinde ve sözlerinde Romroıyanm vazJyctinl tetl<ik etmek. 

hiçbir dü61D8JJlık yoktu: o halde ni tcdlr. Romen de\•lct rclet general An
çin konu~mamışhırdı; böyle bir tone11konun bcyannıı.mc.,lnl baht.! mev. 
dostluktan zarar dı>ğil ancak fay- , ~uu ya1'.3n S."1d1-i Ertem fiU neticeye 
da. umulabilirdi. Fakat bu dUşlin- 'l:ıınyıır. 
eelerden cvve.I merak ettiği başka Romen ord11--.u t.>.rhls cdlldi \e 

ı Romanya. bir tarhı haline konuldu. 
bir şey vnrdr: Onlnn ne yapacak- Rornan3 ıı propagandıı na:r.rrmın 
lardı; burada nf.'kndar kalacak • md~·odakl beynnah da '\'azlyet1 bu 
lardı? Vaktiyle gemiden gemiye bnkondıın t-0ın1.r cdP-~Ck ml\hiy<'f· 
devredilirken de ikl defn böyle ter tNllr. l'ropa~nda num frhllkf'fle 
sane 7.fndıınlanna girip c;·kmışlar- olan Roma.nynyı Alman km \'Ctlc. 

tinin 'kıır1a.rdılöm \ 'e Uomeııterln 
dı. Lakin bu yerlerden yalnız ge- artık iş s:thasındn. çalı~klıırmı 
milere d!'f;ll, ba0 lta yerlere, ölUme liylüyor. Romımyanm bu bııU n& 
götürülPnler de bulunurdu; bunun dir'? diye uat 11onıbilirslnlz. Vn 
la. bcrnber Don Alvcırodan bu ka- 17..ahmı bulama7.Smn:. l<'akn.t mesele 

dar nl ·'!.h-v,;a bir hareketl Umit et- , ha.!1!~Ur: A 
1 

.. 
• ....man3 a vnıpn. n ımmma gın. 

mıyordu. J 01'! 

Koç Ahmet bırnz sonra aşnğı ) u • 
karı gezı.nmeğe başladı: Gamsız Cumhunyet 
da onun yanında gidip geliyordu. Yunu.ıı Nadi, "Franawlm v.ulyeU .. 

ba§lıltlı maka!Dslnoo Vl~i hll~motiııln 
Onu nvubnak için aklma gelen son ınUzakerclcrdcn sonra. imparator. 
her §C>yf, her ihtimıı.li söylUyordu. luğUna vukubutabilecek tecavüzleri 
En sonra. omuzuruı elini vurdu: kendi ı..uvvoUerUe kal"ftlıı.mnk yolun-

N V"r bunda srkrlacak, far- da verdlğl kararı bnhis ml'!VZUU yap. 
:r:6l ki olanlar olmadı; hepsi rilya ına.kt.a ve ezcümle ~öyle demektedir: 

bi22 de ba.ekn bfr gemiye ver. "'Vllii mUzakerelcrilo Fransız buh.. 
ram Fransa besıı.bma. hnlledllm(J olu. 

me!ı: 1'1n buraya getirdiler: Allah yar. Aln.anyada bu karann iyi teltıkkt 
kerlmdlr. edllmly~ğlne fUphe olm&malda be. 

K.rr f'.akallı ~ arltad.n.şmru nber Almanyamn VlıJ1 hnktımettııı 
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r" ... ~~~~~-~~;:::e: 
1 eniz fenerlerinin 

~v~a~şı~, g~e~~~i,~er~~E~m~n~iy~et~S~an~d~ığ~ın~ın~y~e~ni~1I ~puda kav~ 
Fevkalade ahvalde ya! ,TIUŞ ! 

aı:.':bii~:k servisi faaliyete boşllyor Şimdi tapu idaresi 
Ackarada.n blldlrtld1#1ne gönı Tl1rk 8 8 bir sa P 

b&yn..~ aıtma girecek vapUl'la.ra alt r kmn ili a 
kararname Ue kabul edilen ı:ılsamon- , ba ndaa it aaren • ra a- '1 UaAS 
meye bir tıkra flAve edllmJetlr. Buna c t bl t Bunlan Limanlar 
=:::uh~~·ı:Ce:ı:~·~vaı~:= moıon, a o ve çaya a Umum Müdürlüğü 
ayyen yae haddinden fazla gemiler de eşya mu bilinde p namına tapuya 
sa.tın elmabtlecektlr. Anoak bu ltbt m.mnıyet undığmda altın, gu.. ıı, kilim, yemek ve ~Y talrmlan, k d d k 
gemilerin fenni btr mcrd taratmda.n ı;.. ay e ece mUo ve kıymetli taşlardan baeka tablo gibi kıymetleri aeae>• yukarı 
mus:tenuJ yapılacak vo acyrtıaefer kıymetli diğer eoyn üzerine de ya. sabit kalabllecek ve her zaman i
kab1llyoU t.otldk cdJJcrck bir rapor ile p1lacağmı haber verd.lğtmtz lkre. • çin mUştorl bulııbllecek eeya Uzt-
MUnakalO.t vekllottne blldfrllccekttr. zat muamelesine nisandan ttlba • :rine de psra verecektir. 

Devlet Umanlan umum mQdUrlllğü. 
Denlzlı<ı.nktan devren aldıfı fenerle. 
rln :ı-Sitıı vaztyeUerlnl tetkek ederken 
bu fenerlerden mUhlm b1r kısmmm 
rcsml lılçblr kaydı olmadığı ve tapu
da ne yerlerinin ne de fener blnalan.. 
Dm !uı.yıUa.n olmadığı hayreUe görül.. 
muotur. 

-o--- ren baelanmı:ı.k flzere tertibat &Jm. Bu 05yanm hazan senelerce 
Sarıyerde pasif korunma m·etır. Emnlyet andığmtn zemin muhafazası ve bakımı mlihim blr 

denemesi yapdacak katı bu lkrazat lçlıı yenJ eervtse mesele t~ ettiğinden sa.ndrk bu 
ve alınacak eşyanm muhafata o - hususta ayrıca tertibat alını trr. 

önUmUzdekl pazar gOnO Sarıyor tunacağ't kısnnlara nynlml§ ve bu.o EmniyPt sandığında yeni ihdas 
kıızuı dahlllnde paaıt ltonıruna tec-- rada bUyük tadtla.t yapılmIŞtır. olunan satılacak emllkin lli1n ve 
rUbcat yapılacaktır. Bu tecrtloo esna.. Öfrendlğbnlze gıire, emnJyet plAnlarm-n teşhiri servisi de ıslah 
r.mda, rarqtltçWercı karoı tecblz edı.. eandıtımn yenl servtsl faaliyete ge olunarak halka daha faydalı bir 

Mes:?l& İataı:ıbulda bulunaıı fener. 
lcrden Fenerbnlıçcdeld fener ve mllf. 
temUt.tt, Bostancı ctvarmdakt Vuta
noa Ceaerlerlnln ve Fenerbahçc açığm. 
da.ki kaya fenerinin tapuda kaydı bu
ıunamamıvtır. Bu sebeble bU fenerle
rin Devlet Umımlan umum mUdllrlU. 
ft1 namına uısclll lmkAnmz gOrUlmU,.. 
tur. El•rıun Uzerlııe Devlet Um&nlan 
umum mUdUrlllğU tenerlertn aencıtsl.z 

tasamı! m.181llQ kendi namına tescın. 
nf latemL,Ur. 

ton e:dı·ler de faaliyette bulunacaktır çlnce sandık radyo, gramofon, ha· şekle konul:ı.eakt.tr. 

Tramvay 
durakları 

idare daha pratik bir 
tedbir alıyor 

Elektrik, Tramvay ve Ttlnel mu.. 
dUrlll@. kaldınlan tramvay durak,. 
larn:daa ba.zılarwm teltrar ye~ ko.. 
nulma&mı dtlljUnmektedJr. Zira hal. 
km, bu ytl:ı:den gUı;ltlklcro maruz kal .. 
dığı \'&kt §ikAyctlerden anıa,ılml§Ur. 
Duraklar yerinde olduğu halde muay. 
yen I' a11ardakt tramvaylar, vatman. 
Jıırca ınaJQm duraklardR duracaklar. 
dır. BıınA nazaran bir Fatih • Ha.r. 
biye tramvayı, P'e.t!hten Sirkeciye ~ 
dar bUtun duraklarda d•Jracak, Slrkt. 
elden Galatasaraya kadıır yalnız 

mecbutt duraklarda yolcu alacaktır. 

ıa,a Umum 
fltldOrl il 

J:\hmet Cemil Con tayin 
edildi 

Y onl fa§e mU.stc arhğmm iaşe 
umum rnUdUrlUğUne Ahmet Cemil 
Con getirilmiştir. Bu zat eski T:. 
caret Vcklletl reialerindendir. Bir 
milddet evvel 6(!hrlmizde tetkik • 
ter yapıp Ankara.ya dönen petrol 
ofis müdürll Talha. Sn.buncu, iaşe 
mUstcşarlrğma icap eden izahntı 
vcrmlştlr. Talha Sabuncu, bugtin -
lerde tekrar şehrimize gelecektir. 

POLiSTE: 

İki yangın ba§langıcı 
DUn §ehrlmlzde iki yangın ba§lan

gıoı olr.ıuvtur. Şt§ll HnlAskArgazl cad.. 
desinde 11~ numaralı evin o.it katm. 
dakl kıracı P'lkrctc ait sob:ı. bacası 

tutuşmuıı, itfaiye gelmeden söndUrru. 
mtlfUlr. Ev, 4 bin ıtmya ıdg'ortalı Jdl. 
Itırkçeşmcde HUsameddin çıkma.. 

.ıında Snumarnlı evde oturan HUsrun 
Oğlu Ali bahçedeki k6mllrlUğT• tınn 
kömılrll koymu§, kamUrlUkte yakmış, 
tnbta ynler yannu§tır. Yangın, eön
dilrtllmll§tUr. 

yola. tet!rmek için mUta:cke bükUm
lerinl bozma.ta kadar lIO?'l sıt.meslnc 
lhUmıtl verilemez." 

Yeni Saf.ah 
Hüseyin Cahlt Yıtlçm, "Yuruı.n • İ· 

tnlyan sulh şaytalan b:ışlıklı makale. 
ıncı,-, bııgiinktı vaziyetle Yunanistıı.n 

tı:in Italya üe bir sulh n.ltdctmek ım. 
\<Cı.nı mevcut olup olmadığını araştır
maktadır .. 

Hllso:>1n Cahil Yalçın, ttalynnlarm 
AnıavutıuktA tamamen mağlOp ola. 
rak prestijlerinden daha fazla kaybet. 
meın•k, Almtuılarm da ltnlyıınt.arm 
imdadma k~maktıın lrurtulrnak tçtn 
Roma ile Atlnanm al'Mt bulunmasını 
f:ıtcdil:ıerini kaydederek YunanlıTann 
frr&ıttan 14t!fa.de ederek mQnterld b!r 
8ulh ;)'npmak ve mihvere boyun lğmek 
fikrine meytl göııtermcmış olduklarrua 
işaret ediyor. 

Mu!ı.arrlr, diyor ki: 
''Mihver luıynakl.D.n l8ted1ğl ~-ac'ln.r 

tclrrlp d tnler, biz ga)~ yaknıdan ~"' 
gayet mevsuk ımretto bUlyonn: ki 
Ttlrk!yede Almnn siyasi mahfIDcri Yu
ııanlıtaıı lle ltal,-.. anwncla blr sulh 
t:ı.w sutu yapılo:ınşnıa ı:ok me~11 \"e a.. 
W<a gi>r.tc~lcr, lıatttı. bllvwırta yoı.. 
b.ris Myle bl7 tMıaMuta 'l'ürk1.f.eni.cl 

Sevgilisini çama§ır 
yıkarken görünce .. 

Duvardan atlayıp 
saldırdı 

Fakat yakalanarak 
adliyeye verildi 

Kum.kap:da oturan Enver adm
da bir genç, komeusu ır.16 ya • 
5mda Sa.adete A.ştk olmuş, dUn Hğ· 
le Uzerl duvardan kom5usunun bah 
çe.slne a.tıamıo ve kızın tıstUne saı
dırmı&t.ır. Bahç1ırc yan çıplak bir 
\'Ilzlyettc ~tı.el'l" yıkayan Saadet, 
bağırmaya başlamıv, yet.ift-nler, 
gözü dönml.iş deli.kanlıyı yakala • 
m·şlardır. Mütecaviz, adliyeye ve. 
rllınlşUr. 

Türkçe Sinyal mecmuası 
hakkındaki dava 

Bir kaç hafta evvel (Birinçl 
harp filblimU) namı altında. şeb. 
r.mfadc türkçe Sinyal admda. 
mecmua şeklinde bir matbilll 
neşredilmişti. 
Mecmuayı çrkaran Enis Fahri 

Peker ile basan matbaacı Tak
f or'un muhakemelerine dün baş. 
lannu!}tır. Muhakeme. matbu
at kanununun 18 ve 6 ncı n.ad. 
delerine istinaden yürütUlmek
tedir. 

Mahkeme Enis Fahrinin celbi 
için başka bir gUne talile edilmiş. 
tir. 

• \'11Ayet ziraat mUdUrlüğü, latan.. 
buldalC ağaçlano bakımı için tertibat 
almı.<ılır. Bu l!ı lçln yol fnslmdan 8900 
llnıhk tahsisat ayrtlmı.,trr. 

• Yt'r.l ckmok tipi c:rktığmaanberi 

mu&ye.ne ve tahlil edilen 33~ nUmuno. 
den 28 ' hamur haltnde g6rUlmUtıtUr. 

• ~cdlyo, ekmek ÇC§Dlsinln d3.ha 
rnOkemmell~ut ıçm tetkikler yap. 
maktadır. 

• Ş!l!lldek1 Asri mczarlı~ etr:ıtnıa 
duvar çeldlecektlr. Bu f1' 11 bin liraya 
ihale edilmiştir. 

gayet cılvcrf&ll otdua"ullll ı'O bunun d1' 
Türkiye lçtn reru bir vıWfe utkfl 
nttt~ııl r.lSl ltıylp dıtnnu~lardrr. RArt. 
clye l 't>kllbnlz ŞUkrU racotluyn 
ım1ht1 t.,,'t1S5tıt için Ywıanl tana seya. 
hııt olıneJ1 gUro almış Jlbl gösf.ettnler 
d" gt'fl" mihver laıynnkl:ı.n idi. Onan 
için l~ı. hu ma7J~nl unutarak, t.ceeıı. 
blislin tıanki '\.'una.nlt.tan<bn geldiği 

:r.annaıı ortaya )ıtynınk ve bwıo da 
\'un:uıl~tanm zaafına ·nı tnglltz ltttfo. 
knıdan aıakla&rmk btedlğtnc bir dt'lo 
lll gibı göstermek mihver dlpl.ınu3t~ 

lıınnm manevrotıınnda.ıı bqka bir eey 
doğlh11r. 

Bu(tinldl vaztyetUı, Yunanistan fpln 
ttnlya Ue bir soDı akdetmefe lmkAn 
var mıdır! Her seydo olc!u#U ıfbt, bu. 
rrı.da dA mntlalc ld4b.Jardan lçtfn&p et. 
mel< lc:lp ed,,r. İki muharip anmw!a 

lh her zam:ı.n aJ.."f.edllebutr. Bo. tek.. 
Uf vo kabul oluna.cak prtlara bağlı.
dır. l'nlnız, bu mnumt mlllAhamyı 

k1UljlDlm:b1d l'UJıan • J:talya.n ba.rb(. 

ıın tı:ı.thlk ederken, roolltenln anettıtı 
bu tr!'öly eri gtiz)Jnllnde ıutmaıt lhmı 
r,:tılir. 

Evvel"- Vuna.nlıtan blobir za.ınnn 

lngillz lttftalunı terkt~erok yllhut t~ 
gtllz garoııtiıılndcn V11%4:flÇerek tını. 

~ ile yalru% 1ıltşma bi:r mih akdetme-

Mekteplerde 
bahar tatıli 

Talil tarihleri dün 
bildirildi 

Maarif Vekilliği fldncl kanaııt 
notlarmm talebeye verilmesini mü 
teaklp yaprJacak dinlenme tatili 
hakkmda dUn telgrafla maarif mU 
dUrlUğüne tebllga.tta bulunmuştur. 

Bu tebliğe glire, orta okulları, 
lise, moolek, sanat enstitüleri mar 
tm 21 nci cuma gUnU sa.bahmdan 
martm 26 ncı gUnll akşa.mma ka .. 
dar tatil edfleceklerdlr. 

n1mıe«teplerse 1 Nlsandıın 6 ni· 
san akşaınme. kadar tntlldir. 

anın 

katı 
Yangının neden geç 

haber. verildiği tahkik 
ediliyor 

Şehzadeb~mdaki •"erab sinema· 
sında çrkan yangın tahkikatına de 
vam olunmaktadır. Şimdiye kadar 
yangının binnnm cephesinden ı;ık .. 
tığı, fakat kundak neticesinde ol • 
mlld·ğı, yangın Uç buçukta çrktığı 
halde Beyu.ıt kulesindeki nöbet • 
et tarafından 4,10 da göriilerek 
4 ti 11 ge<'c itfaiyeye bildlrildlği 
anlaşılnnştır. 

Adliye, ynngmm itfaiyeye ne -
den bu kadar geç haber verildiği
ni tahkik etmektedir. 

Bir kadına tecavüz 
edildi 

İnebolulu Abdullah ve Kadri 
admda iki ark:ıdaş, Hatice adm_ 
da bir kadın Ktiçükpazarda bir 
kahvenin llstündeki odaya götü
rülerek hemşerilerlnden Ali ve 
Salih ile beraber krdma. tecavüz.. 
de bulunmuşlardır. 

Haticenin şikayeti Uzerin ... 
suçlular yakalanıp adliyeye ve
rilmişlerdir. 

,t dilşiırıemcz. ÇUnkU bayle blr han·. 
ket l'unanlııtnnrn uğrunda bu kadar 
~ıklu lhtlyar ettiği \'«)kah. 

ram:ııılıklar göst.erdlğl hilrrlyet ve ls-

Tapu lda.reııi bu tescllln yapılabil
mesi i!flı: fenerıcrtn mahallinde bir he
yet tv&.!mdan tetkikat yapılarak bu. 
ıundukıan mahallin ha.oka mutasarn. 
tı bulunup bulunmadığını tetkike ıuı. 
rar verml§Ur. Bu tetkikler 25 mart 
anlı gllnU yapılacak ve o gün fener. 
ıertn ara%.ls1 ile fenerlere bir sahip 
çıkmıızııa llme.nlar umum mUdUrlU~ 
namına tescil edilecektir. 

Matbuat Teknisiyenleri 
Birliğinin Senelik 

Kongresi 
Matbuat telmlslyenlerl birliJ:lL· 

den: 
Birliğimizin rr.utnd senelik kon. 

gresi 6 Nisan 1941 pamr gUnU 
saat ı 4 te Eminönü Halli evi sa· 
lonlannda aktedileceğinden ô.ziunı
z-n behemehal haztt bulunmaları 
ehemmiyetle rica olunur. 

l\lü:tak"rnt nımaınesl: 
1 - Heyeti idare raporunun 

kırneU. 

2 - He<sabatrn tetkiki ve idare 
hevetinJn ibrası. 

S - NizamnamenJn bazı mad· 
deleri nzerinde tadlldt ve bilhasstı 
ictlmal yardım müddetinin tahdidi. 

4 - Yeni idare heyeti ntlihnbt. 

Vere le lcadele 
Sinemacılar bugün 

vilayette toplanıyorlar 
Sinemacılar bugün valinin riyn• 

setfore \'il!ıyette bir toplanb ya .. 
pacnklardır. Toplanhda veremle 
mlicadelo cemlyetlne yardnn mak .. 
sadilc sinema biletlerine yamştJ "" 
nlan pullar meselesı görtlşUlecek• 
Ur. Şimdiye kadar 11 bin liralrk 
pul yaprştırılmı~r. 

Fatih medreseleri 
Vali ve §ehircilik 

mütehassısı dün tetkihat 

UklAI dava.."lmdan \'Bzg~ı;I mnruısı. •j 
nı tıad'l eder. tngııtereye nrkasmı !:C- ı» I' 

yaptılar 

ıe az lan ı 
vlrerek rnıh,-<ır ile aulh ynp:ı.calt 1."wıa
nl t ıı Uçlh:lıı mlııalın yeni bir rııoir 

fitf&tita JltJbak ~tmt>ğP. mahld\m de. 
mektJr. BlıınonnJoyh l."unanhlar ltln 
nıfhver lle münferit bir ınılh aJ·dl ta. 

Vali vo belediye reis! Lut.fi Kır
dar, dlln yanmdıı şehircilik mute
hassmı Prost ve belediye fen be-
yeti mUdilrU Nuri olduğu hald<' 
Fatih medreselerine giderek içl"" 

m men lhUınnl harldndodlr . rinde yükselt tnlısil gcnçliğinJn bıı"' 
tn llltlerlo mutabık knlnı:.ık artııc rmdığı bu binalarm va.zfyeUcriJ"i 

Yun nlılıınn mlh\'er de\•lctıerne ulh l tetkik etmiştir. Prost. mcdreseH'' 
akdetnJ(llcrl oıkkms gcllııoe. buna -~ rin hna.n içın bir proje hazrrlnınlf' 
pak ihtimal dllhlllııde ı:Hnneytz. Çun tır. Projeye göro medresclc:rln el .. 
ktln lrı:;111%ler Yunanl!ltAnm Df'...J"ef 'l:C varındaki binnlo.r y-kıincak, binıı' 
bnyıdyetı Juılııldnr olmu&, mentnntıer1 nm içi tamir edilecek ve C'lektri1' 
temin edilmemiş btr &eldhte sulh yap. tesisv.tı yapılacaktır. 
masma mu olamnztar. f'('na rtbrla 
ve trıı;lllzll'rln mnvafakattle Yuna.. 
nl tanın uJb yapmuı lnglll:dcr bes:ı. 
bma da bir mcl;lObfyettlr. lngUlz mll
letl tmdndmn k~ınnyı tnabbUt ettiği 

bir. millete. o millet dUnyaıım en laıh· ı 

--..-o>----
Kuma§ların 
ucuzlatılması 

rtımanea Jıareketlerlnl ihraz rltflrten r 
eonra ııettf &.-'mm bir sulh alıdetmeyt •~Mılffi•:aıı 

b.vstye f'dcmez. lktısa.t Veklı.Jcti şe>hrinı.izdrl·' 
Şu halde ancak l'unanl tan !çln yünlü elbiselik ku~nş işliy n fs1 ' 

g ıeoo tcşkfl edoock \'e 1ng11lzlerln de rik:ıtörlc'rden bir heyeti Ankarll) 
-IJö clonlzlnlıı bojıUlnm pclc yuları çağrrm·{1tır. Heyot bugilnlC'rd .V' 

blr mmtalm.snub ~vent taıabhUt ve karaya gidec~ktir. Anknrnda b~~ıc 
mentaatıerlnl ve aaıcert vazlycttnl t.eh. tipi kumBJjlardan b::ı.şka s~ir 111 1 ~ 
likeyc afiEllmıiyecck blr rrulh akdi ta. mı...--n yünlü kumnşlarm dı d "_ 
saVVllr ohuuıbillr ki 1nmıt. mllıverta çok ucuzlntılnınsı eslxı.h VI" çar 1 

rna gbste.roooğinl m.ıuıetmefi7- ri g6~ • 
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J izdivaç Meseleleri J 
•••«••······································· 

-~~~~~"= tayy:~~rinin ~~i~=~~~r~~- hari~~0~zırı Hekime göre ideal 
AVöN~~·li~J akınlan Çörçil cevap 8'";;:.:t:::;a izdivaç ve şartları 

~ı;;....=:LN--. .. ı~ ... "o'on,va ıeL__!le ,.· ti~'aA verecek Bugun hareket _ n.., ,, ., nrı ,, "K ukançlıkta erkek ve ya kadın, ruhunda çalın· 
-Ha" d 1 seler limanları bombalandı --o- edı·yor mq bir ıey, bir botluk, bir mülk mahrumiyeti hİ•· 

Almanyaya faydası aeder; çünkü marm: hududunu n~mıvan kıska-· "'•cuuuouuuu••• •• Londro, 11 ( A.A.) - İngiliz J '-- L t"l ~ .,. ••s-
Ve T a r i h hava nezaretinin tebliği: UORUnmamaR far ı e --0- lık Qfka kuvvet, renk ve heyecan verir. Fakat bcı-
....... ••••••••••• Dün gece, bombardmıan tay- ı·ngı·ıtere Moakovayı da ziyaret zan da Qfkın inkôrı Ve cellôdulır.,, 

-..~ yarelerinden müteşekkil küçük d "'· t ""d - J • 
aaİ BELJUS... bir hava filomuz Kolonya şehri- d h e ecegr eeyyu ccııyor 

nin sanayi merkezi merme mu- yar ıma azır Belkm BenligüI isminde bir vaffakıyetli bir hücum yapmış- Tokyo, ı ı <A.A.) - D.N.B. ajaner 

baYan 80Dı günlerde gazetelere tır. Hava şartlan iyi olduğundan ~ bildiriyor: 

Yazan: Dr. BAllll ADASAL 
r..,,•••••••••••••••ooowoov+++v-... 

Yazı eermayesi oldu; bir mec- elde edilen neticeler kolayhkla Amerikalılar aoruyor: Ja;>o•1 hancıye nazın Matsuoka ga. 

l~ua onı.µı maceralarını seri ha. tesbit edilmiştir. Müteaddit bom· "Mademki Franaalar zetecııer topıantıamda da btıdlrildt. 
İzdivaç nefretleri ve ruhi buob· 1 ye gidememekte; fakat ikide bırde 

ranlan ayn bir kitap teşkil edecek gizli qk sahnelerinde bulunmakta• 
kadar hesapsız ve zengin aahn~ dır. itte bu aile yuvuının tem~ll 
lerle doludur. Bundan evvel de 1 ve hayatı bir ıstırap ve fııe·adan 
söylediğimiz gibi birçok romanla. ibarettir. Kan ve koca a) rı ayn 
nn kahramanlan krakanç koca ve sahalarda qk ve teselli sahnrl ri 
kanlardan, yahut da ha.sta nthlu arachklan halde, cemiyetin iğreti 
aşıklardan ibarettir. Türkçe ro- ve sorald nikabı altmda bağlı ve 
manlardan çokça tahlil nüaalleri me'sut gibi görünürler. Bu gibi 
zikredemediğime çok müteeaeiflm. zoraki aile uzuvlarma c t.,':livaç 
Bir kere son roman neşriyatmuzı cellA.tlan) diyenlere hak \'f'recek 
okumak imklnmdan mahrumum. gibi oluyonız. 

ınd~ yazıyormuş; Nizametti~ baların Hohenzollem köpriisU ğt veçril~ Mançuko ve Moakova tart. 
~azif ''ZarafetlO Belkis sanı basında patladığı ve yangmlar aç, Almanların müaade- kile Bnline gitmek tızere yarm akşam 
hazretleri" başlığım taşıyan bir çıktığı görlilmüştr. Bu sanayi rede bulunmaaına neden Tokyodan hareket edecektir · 

ale neşretti; sonra Bayan merkezinde diğer birçok yangın- müsaade ediyoraunuz?,, 
lkis bu makalenin çrktığı gel- lar çıktığı ve müteaddit infilik-

Ye gıtmiş, mecmuanın yu.. Jer vukua geldiği de müşahede 
bir kı~mını yal ' a- edilmiştir. 

, bu Bayan rivayete ~öre Diğer bombardıman tayyare-
gitmiş; orada kıptı _ve )erimi.men mürekkep filolanmrz 

Yar bir mılyonerle evlenmış; da işgal altmdn bulunan arazide· 
Vıyanada al"'keoloji müta. ki Alıne.n deniz; üslerine hücum 
ı ihtiyar asilzade ile nikAh!ı etmişlerdir. Franıuz sahillerinde 
nikB.hsız olduğunu hatırla. hava şartlan o krıdar iyi olma

ız bir şekilde } aşamış; makta beraber Boulogne'da iyi 
an en sonra memleketine neticeler alrnm~ olduğu görül. 

·· . Gazetede 'boy fotoğra- miiştiir. 
.da gördük; gerçekten ''Za- Başka bombardnnan tayyare-

" unvanına. layık bulduk. Jerimiz Cherbourg ve Breert dok
muharrir de onu şöyle lanna hücum etmU,lerdir. Tay-

ed.iyor: yaree1rimi7.den biri dönmemiş· 
an kalpağı. astırgan tir. 

siyah robu ile; :xıpsar~ Muharebe tayyarelerimiz şi
yeşil meneviııi koyu r..<1~ mali Fransadaki tayyare mey· 

e ve biribirine uygun ku. danlan Ur.erinde ka.,if uçuşları 
bılezik ve yüzüklerile, yapmışlardır. Tayyarelerimiz · 
rımn şekli ve kan pıh. den biri dömıemiştir. 
iyle bu Seba melikesin-

k bir Rus prensesini, bir . . . ,, 
f carıyesınm... . 

!!ıuharrir ne derse desm, 
ttin Nazifin tedaisi dah~ 

--.....ı~n·· yor. onun resmı 
"'"''"&:a ~içesi Belkisi 
tıyor. Bu münasebet.ı.e 
Belkısin Peygamber Su

.ziyaret sebeıbi üzerinde 
istiyoruz. Bu . ~P ~-

etle bilindiği gıbı basıt 
ve ılhamdan iba~t d~

Rivayete göre Belkıs Mı
~- bin sene kadar evvel ya
~; Himyeıi sülalesinden 
·~; Yemende Seba ~h
!( laltanat sürmiiştUr. Flıs. 
~an ve Peygamber 
~ yaptırdığı muht.e
~ ._rleri onun zekismı, par
~ ~yış~ı oraya gidip gelen 
~an ve seyyahlardan 
.a!.lllUıe; 8.şık olmuş; haftalarca 
~ zahmetli bir seyahatten 
~ 'kudüae varmıştır. Pa~~ak 
8111.._ tekilde karşılanmış: guya 
~la evlenmı ; bir de 
~olmuştur; Habeş bük~
~ kel\dilerini o çocugun 
l..'Ulla.n sayarlar. . 

• ~ rivayete göre Bel.Ir:.ı~ 
~ kadar pek sevd~~~· 

o kadar çok söyledıgı, 
,!'ıi: Ul8anlardan yakışıklı ve 
1h" Clydığı Süleymana kavuş
:l'._~~ ağlamıştır. Acaba 
,_.-~~ sebebini saadet 
,~inkisar~? ~lkis 
!ıt1Q 'biae aöylememiştır. Bı7.ee, 
~ 1dcbzıı, derin ve t~z gök. 
Q~tenler için inkt;W"ı aş. 
ı_. ~ hayata müsavı sayan-

lP..r la.adettir. . 
~ ~ tarihi tetkikler gösten
~ ti bu ziyaretin gayesi aşk 
"4ı 'lıit-~. Belkinsin mak. 
~: iktıaadi anlaşma yap. 

() ~ Cenu.bt Arabistanda idi. 
~ Avrupaya veya Yakın 
~en kıYJnetli mallan altm. 
llL...,.~er ve baharatı veren 
~ Yolu Ur.erinde bulunu
~ lla.İlar gemilerle buraya 
~Ol'; brikiYor. orada kervan
~ Suriyeye, Mısıra. Anado. 
~ ~ daha ötelere götüriilil. 
~ Stııeyınan gemiler yap. 
)at Ya. kervan yolunu deniz 
ti. ~ Qevirrneye karar vermiş
t(bl re takdirde Seba u 1 kesi bil. 
'le le fahını kaybedecek; yoksul 
eıçne!\. kal~caktı. Gönderdiği 
~ c hır netice elde ede. 
~İa e Kraliçe Belkis bütün 
~ nı, her tehlikevi ve her 
~e ı göze alarak ·cenuptan 
k~li ~oğru ge~ti; Kudilste 
S ~· gözyaşları dökerek. 
de 0 k nm kollarma attı. Belki 
1etı etıdtamı memleket ve mil
~ ~da feda etmekten 
~ .'zbrabı bu yaşlarla 
~ "":'lll8k ıattyordu. 

...... Kallı 

• Slokholm, 11 (A.A.) - Stefani 
ajansmdan: Birkaç haftadanberl bal. 
tık denlzJl)dc b~ arN&DGa. 1'a.kJ' 
&k.muyaka,p~ olu 1~ ~eç ~ 
llltanfQ ~~~~M ~tÜ~dd! 
dife edilmektedir. Şimdlye kadar bun. 
!an bulma#& gönderllmlf olan buzla
ranıar, bulunduklan noktayı keffede. 
mem!§lerdtr. Şimdi tayyarelerle IMY• 

kiler.ınln tayiıılne çalıfdmaktadlr. 

• Rlo a6 Janeyro, 11 (A.A.) - Bre. 
zilyanm rlmali prkl,8lnde 80rekll bir 
surette aevam eden~ rfmur 
ıarm ııebeblyet verdfll ını bulmllan 
yllztlnden btlyilk haar vukububn11f 
ve ınaaııca çok ayla. olmU§tur. Her 
ne kadar '1U"lh malQmat aJmamamq. 

sa da btrçok ktmııeleriD 6ldtll11 n 
blnlercea.inln de evsiz kaldığı 6frenll
mlştlr. 

• Moskova 11 (A.A.) - Hava ge. 
neraııermden Rlpgovla ıdyul komi. 
ser Zaporojetz milli müdafaa komtııer 
muavfnllğlne tayin edtlmiflerdlr. Her 
ikisi de nt.Bbeten gençtirler. 

• S<ttya. (A.A.) - D.N.B. Resmi 
gazete. zirai arqtmnalar lç:ln bir Bul 
gar • Alman enatıttllO lhdum& dair 
kararnameleri Mf1"9lmifUr. ıcnatıın. 
nlln merkul Sofyadır. 

- Bab&Dızm onu aevmekte hü• 
kı vamı111. Ben de çok hürmet e
derim teyzenize. Yaln~ romanla • 
ra karşı önüne geçilmez bir ipti· 
lası var. Bütün gtln okur ve ak
şamlan okuduklarmı L6mia ha -
nmıla mUnakap eder. TabU iliz 
Li.mia hanmıı tanmuyacakamız ... 
Limia hanım on seaedenberi ley 

zenin yanında bulunan münevver 
bir kadındır. Teyseniz tamamen 
yalnız kşldıktan sonra bu kadmı 
hayat al'kadalı olaralt yanma al -
mıştı. Evet, ne diyordum. Ha, tey. 
zeniz bUtnn gece roman kahra • 
manian Oserinde durur di)"Ordum. 
Evet, hatta biraz daha ileriye gi
derek rilyalarmda bile mnhıtlrkaJr 

bu roman kahramanlarını glSrmek 
te olduğunu iddia edebilirim. ~ 
kat bütün bunlara ralmen teyze
nizin altm gibi btr kalbi vardır. 

zavallı hemşiresi öldUlrten aonra 
teyzeniz bütnn hay.ıtmı geride ka
lan öksüze hasretti. Ben Necdette 
de bü~1»t hakkı olduğunu inklr e. 
demem dofrmu. Kadın 8Jk 8* 
bastaıamr. o zaman teyzeniz der. 
hal imdadımıza yetipr, Necdet a
vunurdu. Bu haftllde lyl]Jk etmeı. 

diit bir klll ~. Onan lclD 1Mıt 
ta 'bell olmak bere herteeln tey. 

.... .. b6Jılk 1*' ... " 

IJOndro., 11 ( A.A.) - F=-ans -
ya gidecek iaşe vapurlarına hı.. 
~liz ablukasını yara.bilmeleri 
için Fransız harp gemilerinin re. 
fakat edeceği hakkında amiral 
Darlan tarafından yapılan teh
dide Çörçilin Avam Kamarası. 
nm ilk aktedeceği celeede cevap 
vermesi muhtemeldir. Londra. 
daki kanaate göre Almanlar ami
ral Darlan'ı böyle bir harekete 
teşvik etmi~lerdir. Almanya 
Fransız donanmasına el koyma. 
dığı için onu lngiliz dona.na.ası 
ile çarı>ıştırmak arzusundadır. 
Böyle bir hadisenin AlmarJar 
i~in başka faydası da olacaktir: 
Bu suretle Almanla.n Afrika.daki 
Fransız milstemlekesine götüre
cek yol il?..erindeki min.ialardan 
biri de ortadan kalkmış buluna. 
caktır. 

INGİLTERE YARDIMA 
HAZIR. FAKAT ... 

Londrtı, 11 (A. A.) lnı;;iliz 
tktısadi harp nezareti namına 
beyanatta bulunrnağa mezun bir 
zatm "blld1tdiğine göre. ayni 7.3-
~ ~flnXfl.Y& ~ını e~ 
mem.iş ofmak pftiyl~ • ifgar 81-
tmda bulunm~ Fransa.ya her. 
hangi bir auretle yardım etmek 
imkA.nı olursa İngiliz ht1k0meti 
bu imkhı nazarı itibara a1mağa 
her zaman amadedir. Faka.t 
şimdiye kadar böyle bir teklifte 
bulunulıpam)ftır. 

Sözcü beyanatma tunları ilA
ve eylemiştir: 

" - Almanya Fransız toprak. 
larmm istihsalitmr kendi :hti
yaçları için alıkoymazsa Fransa. 
da hiçbir suretle yiyecek eksik
liği hisşedilmiyecektir. '' 

AMERİKALn.ARTN VERD1GI 
CEVAP 

Vaşington, 11 ( A.A.) - Fran. 
sız ticaret vapurlanna muhtemel 
olarak harp gemilerinin refakat 
edeceği hakkında amiral Dar
lan tarafından yapılan beyanat 
Birleşik A.merikada şiddetli l>ir 
aksüli.mel hasıl etmiştir. 

Vişideki Amerika büyük el-

Mat.auokanun eey&baU mUddeUnce 
har:!ciye nezareti iflerlni bqvekll 
Prens Konoye görecektir. .lılatauoka. 
um 20 nioaDa doğru Tokyoya dönece
ği zannfllilmektedtr. 

ROMA YA NİSANDA GiDECEK 

Roma, 11 CA.A.) - Stefanl a
jal1flJJldan: 

Resmen bildirildiğine göre J a· 
pon hariciye namı. f8;f1st hük6· 
metbı daveti üzerine yakmlarda 
İtalyayı ziyaret edecektir. 

Matsaoka, Romaya önilmllzdeki 
nisan ayının ilk gflnlerinde vuıl 
olacaktır. 

MOSKOVAYA DA GlDECEK 

Ondan bqka Tolatoi, Doatole"*1, Cemiyetin en aşağı parva taba
Shakeapeal'e, Goethe gibi psikolog kalarmdan en yüksek soeyetelen
edipler ve her gün romanlan ve. ne kadar kuvvetli ve aalihiyetli 
ya piyesleri sinemaya tekrar tek· bir 1F.dlvaç tahlili iskandili ;y aJJ7la
rar çeıkilen daha muasır ecnebi blJse, birook nıht haileler ve içti. 
muharrirlerin içtimai ve ruhi ~ mal llefaletler belirecektir. Cinsi 
lilleri beynelmilel bir klya.s httlr. Ununausluldar g&yle dursun, aı.. 
mllndedir. Manoıı Letıcaut'dal'l kolik ve zalim kocalar bistertlı w 
bahsederken milli mıgimWien ya morfin<ıman kanl~r, ııırf •~ 
kurtuluyor ve bütün dünya insan. ad! beklara, yapıpn mUteııeftir 
larmda müşterek olan hJslerle he- çiftler nekadar çoktur! •• Çok de

Tokyo, 11 (A..A.) _ Hariciye na- yecanlarm zebunu oluyorlız. CUn- fa bu bdivaç celllc:b, doğrudan 
kU bu romandan ve operada aaa. dolnıya bir hasta değildir. Fakat 
letinl. ailesini, orduda«! vazifesini aşk vazifesinin 1a11timantal sevgi 
feda eden genç bir zabitin qk e. kültürll w zaatmm gafilidir. fııd;. 
aaretini musavverdlr. Çıldıraaıya vaç çifttnden birinin bu kabiliyet. 
sevdiği güzel Manon nüfuzlu aile- l!llzliği ve kaygwnızluğu diğerinin 
nin tesiriyle Amerika}'& nefyedi- nefretini uyandmr. 

zırı Metsuoka bugün imparator ve 
Uı paratorlçe taratmdan kabul edil. 
mlştlr. Bu kabul, bugUn imzalanan 
Htndlçlr: • Siyam wlh muah~dest ve 
Matsuokanm Avrupa ııeyahaU ile 
alAkadardtr. Japon hariciye nazın 

Berline gitmek üzere 17 martta Slblr. 
ya ekBprcslne MançuU lstaayonund&n 
blnecal< ve Moskovadan geçecektir. 

Dömeı ajansı, Matsuokanrn Berlln 
ve Roır.adan b&§kaca Moskovayı da 
ziyaret edectlğlnf bildirmektedir 

lir; fakat VU'rgun A."ftk arkaınndan Btttiln bu izdivaç cellitlan ara
ilcai bir işij~·akala k ar. Ve bu o smda en mühimlerinden biri ve 
peranm son sahnesinde aşk mtıra. belki de başlıcaaı kmkançlıktır. 
bmdan çökmü.<j olan genç &şıkı, Kıskançlık haddi zatında nonnal 
sevgilisini kendi elleriyle toprakla• sayılabilen insani hislerden biridir. 
ra gömerken görUyoruz. İşte böy- Hayatm ilk devrelerinde her ~ 
le bir adam, hangi toprakta bulu- cukta mevcuttur. Taklit mahUıku 

;::;:::=:::;::=:;:;,::;,==:;=.;::=::=.l~a,ea "bıaJllJ!Mll. blıU4 4'C>Ollk b-. ft bllal teDdn olan çoeuJr her ff• 
iliğinin üsteprı ~' ~ da olsa bu qk vurgunlulu De ye ..ı.Jp olmak meyllndedfr. Oe • 

Mç urph b l!1 ... .ı..._md ~-,_ hıyanet etlcetile kacJ,r; ne cemt- dlpe mwumnuı dahi buna mil8tf'. 
Y. u ış UCIN\ a. u.oGU&t yet, ne aile ne ıeref dtlfUnerek Dittlr. Qocuk il1r qkmda baba v 

·vermek ii7.ere derhal Vqingtona 8&de fetJtini t8f)dl eden aft maıd ya UMUllDI lı:mkanır. Gerc;i zaman. 
çağınlmıştır. Amerikada ~n. desine saplanır. Karilerim.in gotu la ıottmal terbh• ve glSrenekle bu. 
mzlara karşı olan sem~ .der- herhalde kudretli aanaUr.lrmm nun Jraha Jzlerl alllııfr; fakat da. 
hal od~~ d~iitttır kı, ~mee Ertuğrul lfubaln'in (Şehwt ~ ma alıip olmak. dablıa daJıa tır. 
guetesmm Vaşmgtondakı mu. bam) dald betbaht baba roltlDde ttln olmak lıJnmdan hiçbir iman 
~a~il'İ!1e ~ ~qingto~da bir elli b~ qkla nasıl teehlr edileli- kurtu1amu. Kmkançblr aşk meka· 
ınkıtağ derpış edılmektedır. tini ve bar hbrmetçillğJ yapacak rılzmlan ye sahnelerinde kendin· 

Bundan. başka, Alman~m kadar buna nasıl katlandıfmı gö~ dl§&n V1l1'&D bir heyecandır; de • 
Fransaya ışgal ordusuna aıt er- müşlerdir. vamh. lltırarf, Ucat mahiyette 
zaktanv?,700,000 ken~l buğday Psikolojik tahlil romaıılarma m~ mtlz'lç bir fi1rri ııabittlr. Knıkanc:· 
verecegı hakkında a.mıral Darlan ralrh oıan karilerime metııur AI. tıkla mUraf'ık olmryan qk gUç ta
ta~m~ .~apılan . beyana~ ta man edibi Stephan Zwetg'in "Duy. ııavvur edilebilir; ancak pklamı 
~np gorulmektedır. Amıral, gularm karşılığı - Confuslon dea da ve Anatmda şekil ve derece far
ışgal ~rdusu t:ırn~ından Fransa. Sentiments" romanmı okumalannı Jn vardrr. Aflr lmıkanqlıft, ew· 
da ~üsaderev edılen 3,500,000 tavsiye edermJ. Bu romanda bir mahrumiyet yani sevilen madde. 
kental . bugda;vdan mütebaki llnlversitP. profesörü birkaç senelik nin kaybr ~orinmı Ye endiljeeln-
700.000 ın ne olduğunu söyle- genç karııuna tamamlyle lüayt ve den ibarettir. Bu da kant bir ha· 
mekte zuhul _ediyor. aoğuk davrandı~ haldP, evinin bir ki1ra~ veyahut da gayrişenl va -

Keza. amıralm açlıktan öl. odasında yatan genç talebesine lrıalara mtıstenlttfr. Kaıkuç)ıkt 
mek U7.ere gösterdiği bir memle- platonik bir aşkla bağlıdır: talebe erkek veya kadm, ruhunda c;alır
ketten Almanların erzak mtısa. de profeeöl"lln genç karmma lıJ* '°"bir şey, bir boflulr bh- moıı~ 
dere. ~tmelerine neden itiraz et- olduğu halde, bir taraftan da nan- malınnnfyeti hhleeder; 

1

çtbı1rtı mP· 
medıgı merak edilmektedir . körlflk endi8e9ile kTVMU'laralr ile~ raz hududunu aflDIY8ll kmkançhk 

aşka kuvvet, renk ve heyecan vr

AHRETTEN . : .. 
mektar bah~ Bayram ağadan 
bahsediyor veyahut dil. askerlikte 
başından geçmiş enteresan vaka • 
lar anlatıyordu. 

rir; fakat buan da qtın Jnlrln 
ve cenidıdrr. 

Dr. R'l• ADA AL 

1 ) < ) ....... '---' §. ___ __ 

·il~ Nakleden: Muzaffer Acar 
hürmeti vardır. Sizin pek yakında 
ayni sevgi ve hürmeti ayni §iddet• 
le duyacağınıza eminim. 

- lnanm bana doktor, vulyet 
her ne olunıa olaun, burada gör
dtlğimı getka.t ve thtlmann &nrOm 
boyuııca unutamryacalnn. 

Cemil Sermedin bOyUk bir htl -
zllıı içinde söylediği bu elSzleri du
yan doktor Nlmn yerinden fırla
dı ve ytızilnU aydmlatan tebeeııll
me rağmen oflunu uarlıyan bir 
baba. gibi Sermede çtkJttı: 

- Yooo. bak, dedi. Yine ayie 
fazla hueaaiyet yok. 

Ve mabaustan gitmek için kal
kıyormue gibi yerinden oynadı. 
fakat Seımet bu hareketine mAnJ 
olmak için dolrtonı göpunden 
tuttu: 

- Oh d~. dedi. Gitmeyin, 
beni yabm bırakmaym. KomJIUD, 
bmlmle kon111un ve dQfllnmeme 
mlni otan. 

Do1rtıor Nbım, otuz aeneltk mee 
Wt ...,.... .la bir .,.. ,,,. 

müş, fakat kocamam11, bililüıı hJ. 
leri incelın.J§, görüşleri kuvıvetlen • 
mitti. 

Aakerf doktorlukta miralay rllt· 
besine kadar geldllrten aoma bun
dan birkaç sene evvel telratıde 

eevkedihnişti. BJn bir derde deva 
olmUIJ, binlerce yara c::lfncUnnl§, 
binlerce tlmltıdz mtıraba şahit ol
mU§tu. 

Çok iyi bildiği hayattan bütün 
DIU!IÜ>inl ahnJltı. Bfrfclk ÇOCUp ~ 
lan Necdetl de adam etm.1§, ha~ 
ta atmışb. Fakat askerlikten lraJ. 
mış bir itiyatla bütün yurt çocuk· 

larmı kendi evlidı gibi severdi. 
Doktor Nizmıla irim temas eder. 
se etsin, onun babacan halinde mu 
hakkak kendine bir yakmlık bu
lur, bu açık lralbli ihtiyara doet o. 
turdu. 

Doktor NAzmı .kolt.u hM -
tanm k~luı yanma ç8Jrmll, bu 
tunu memntm etmek ~ dere • 
den tepeden komllU)'Cllt', Sermede 
~ teJJ(Bılltııa, '!'~ e. 

Cemil Semıet bu candan ihtiya. 
nn gönül açıcı eözlerini büyük bir 
Bevk.le dinliyordu. 

Doktor tahsilini yaptığı ve uzun 
seneler kaldığı lstanbulu da çok 
iyi biliyordu. Hatta A vrupada blr
çokmil.b Jm merkeslmle oldukça 
uaun zaman kabn11, bu ıehirlerden 
birçok habralarla d&unflşttı. Bo
ylllr ıehlrleri ve bu ,ehlrlerin gL 
ıilltUIU hayatını aeverdi. Fakat 
Yanılrderenin §ilr dolu aaldn ha -
yatma da meftundu. Doktor Nl • 
mm tekaüt olduktan IOllra Ya • 
ntkdereye gelmiş ve çlftUfe yatm 
küçük bir arazi alr.ak içine ufak 
bir ev yaptırmıştı. Hemen her 
frreatta hayatının en gQsel aeıae

lerbd Yanıkderede geçlnnekte ol. 
dutunu ~eldi. itina De yaptllı 
bahçe, Jhtfmemla ~ Jıtl
çOk bat onun en btlyOlr lleftl oı. 
mqtu. 

Sonra Yandldere çlftllii, ibti • 
yar Gllzlde teyR onun hayatında 

mUhim rol oyJl&1llJIJ}ard. ~r 
Hbım dlln'ada Gtzlde teyzeden 
daha mOşttt bir kadm ı&medlli
ni )Wldnle ~(~ .,., . 

• Bu rr.alfale eerlst 1111'& De fU Di11-
b'llann117aa cıkmJttır. 28, 80, blrlllcı 

k&Dwı, 1, 6, 11, U, 18, 22, 2G UdDcl· 
klnan, ı, 8, 8, 11, 17, 22, 24, 26 IQll&t. 
ı, 2. c. e. 8, 10 mart 

fagllteN lla ... 
lstllA edtle•eae 

Alman iıgalindelıi 
memleketlerde 

isyanlar 
çıkacaktır 

Nev,erll, 11 (.&. A.) - Nev
,,,rtE Poet gueıteel gunlan yam • 
yor: 

lllt1er lq.i1t.ereyi harp harici et· 
mek 1ra1vmJ vermlştlr. Bu nebep
le bultbl balmı<luğu vaziyette b· 
labDmealne tm1rln Yoktur. Hitler, 
en eaulI addettiği işi başarm.a.ı 
&ace Avrupada zaptetUği yeder. 
de ftdyetini takviye etmek aru
retlndedlr. Eğer Almanlar ba •· 
ne tnıntereyl ietillya muvatfü 
olamazlaraa nazilerin tegall altm
da bulmıan yerler ahaUıd mm1 
mukavemeti daha zl)'llde llddetl• 
dtreret qıtta aRa ..,. ·bilecekleri gine tatmtw ..a.ataj 
t r 'wt1n M ~ ,., da • 



4 8 A B E R - Akşam postası 12 M A R T 194.1 

sıav har c ye 
azı ı Alman 

eır: i e ra t .. 
(B'l<; ft>...,f' J nclde) 

Ül/I'İM.ATUM VERlLMEMlŞ 
Belgrad, 1~ ( A. A.) - B.B.C: 

Belgrattakf Almanya elçisinin 
Yugoslav hariciye nazıri ıırko
viçe di;n sabah bir ültirrıutum 
verdii?he rlair haberler tekzip 
cdilmel{tedir. 

SALT AN T : fPC"LİS!N!N 
1çr1MAI 

Londra. 12 (A.A.) - B.B C: 
Belgrattan gelen h<t'lıerlere göre 
Yu~oslav kral naibi Prens Pol. 
saltanat meclisini bugUn için 
fevkalade bir i<'ti!Y'aa <r ğ•rmış. 
tır. Büf\n c.-iyac.-i lidnrler ordu. 
d ;n:ınnıa ve hava kııvvetlnri şef
leri bu içtimaa iştirak edecek. 
lerdir. 

Bu içtimaa bUvilk biı· ehem
miyet veriliyor. Saruldığma göre 
saltanat meclisi ~ugoslavynnın 
mihvere ilhakı mesele-si hakkın. 
da bir karar verecektir. 

Al.MANYAYA 
GlDECEKLF-R Mİ? 

Belgrad. 12 ( A.A.) - B.B.C: 
Bitaraf mahfel'er Yugoslav b~
vekili ile harlcive naztrn1m Al. 
manyaya gidecekleri kaııaatime 
olmasına rağmen mevsuk m~lO
mat alan 1t1ahfeller, Yugoslav 
ba.c:ıvekili Ue hariciye nazmnı 
götürmek Uzere Belgrada geldi. 
ği haberini tekzip etmektedirler. 
YUNAN!ST ANA TEKLiFLER 

VERİLMEMİŞ 
Atina, 12 ( A. A.) - B.B. : 

AJmanya elçisi tarafından b~ 
vekil Korizise Almanya hUkil. 
meti namına bazı teklifler veril
diği haherlıır valanla,,mı>lı+~dır. 

PAKTIN JMZASI TEHİR 
EDlLM.lŞ 

Londro, 1! ( A.A.) - Balkan
lardan gelen hal>erlere göre, im. 
za.sı bugUn f çin beklenen Alman 
- Yugoslav tecavüz etmemek 
paktı, artan Alman talepleri U
r.erine tehir olunmuştur • 

Londradaki Balkan mallfille· 
rinde. evvelce üzerinde anlaşıl. 
mış olan metni şimdi Almanların 
klii görmedikleri mutaliası ileri 
sürülmektedir. 

Balkanlardan gazetelere gelen 
mal\lmata nazaran, Almanlar 
Yugoslavyaya karşı itimatsız.. 
Iık beslemeğe başlamışlardır. 
Yugoslavya ise, o da Bulgarlar. 
dan çekinmeğe başlamıatır. Hu
susile ki Bulgarlar komşula
rından toprak lstemeğe koyul
mu~lardır. 
Diğer taraftan Londrada ha. 

her alıııdığma göre, Almanlarm 
Yunanistandan da metaliba.tı 
artmışıtr. Almanların Yunanis
tandan bazı stratejik noktaların 
ve bu arada Selaniğin kendi e. 
mirlerine verilmesini istedikleri 
söyleniyor. Buna muka:bil Yu
nanlılar İtalyanlara ancak pek 
az tavizlerde bulunacaklardır. 
Bizzat İtalyanın bu şartlara mu. 
hfilefet ettiği sanılmaktadır. 

Bir haftada 29 vapur 
battı 

Londra, 11 (A. A.) - 3 martta 
nihayet bulan hafta zarfında vu. 
kubulan ticaret vapuru zayiatı 
148.038 tona baliğ olmuştur. Ce • 
man 102.871 tonluk yinnJ. İngiliz 
vapuru, cem'an 41.970 tonlut. 8 
muttefik 'vn.puru, 3.197 tonluk bir 
Lltaraf vapur. 

Bu zayiatı bildiren amlrnllık teb 
llğlnde, Hltlerln bildirdiği illtbıı. • 
har taarruzu başlamış addedilir • 
ıse, lngillz mukabil taarn.Warınm 
oon zamanlarda bilhassa semereli 
neticeler vermiş olduğunu kabul 
etmek icap edeceği fü'we edilmek
tedir. 

Her akşam 
m1 .......... 11:m-..ı:; ... ~ 

ingiltereye 
yardım 
kanunu 

mer.yete g·rdi 
--0--

Uk partide destroyer 
ve kruvazörler de 

gönderileceği anlaşılıyor 

\'atlngton, il (A.A.) - Mümessil· 
ler mct'!t.81, demokraııflere yardım ka. 
nunu projesini, Ayanm tadllleri Uc be. 
raber, 71 reye karıJı 817 rey llc tasvip 
etmiştir 

RUZVELT İ1 "'Z:ALADI 
Va;singt.on, ll - Ruzveıt, bu ak§a?D, 

d mokmsllere yardım kanunu proje· 
siDJ lzrr.alamıştır. 

75 MUHRİP VF.RtLMESt 
lHT!MALt 

Arnavutlukta bulunan 

Bir gün tayın almakta, 
iki giin aç kalmakta imiş 

Taymise göre 
Ba ~anların 

vaziyeti: 
Londra, 11 (A.A.) - Taymis gaze

tesi, Avrupanm doğu • cenubundald 
vazJyetc tah81s cttjği bir ba§makalede 
şöyle dıyor: 

Atına, 11 (A. A.) - Atina a- "Balkı..nlarda İngiliz hUkfımetl tara· 
jansı bildiriyor: fmdruı §U günlerde mWıim tedbirler 

Resmen tahkik edilen haberlere alnım;, olacaktır, belki de almml§ttr. 
göre İtalyan ordusu harp isteme- Gazete, Yugoslav vazlyctlnln ne Yu· 
mektedlr. 1tıı.lyı:uı askerleri harbin nanlıtan ne de TUrklyenJn vaziyetine 
yakında bitmesini temenni etmek. ,. benzemedJğinl, çllnkU bu iki memle.. 
te ve işlerine güçlerine dönmek is- ketin BUyük Britanya ile telif edilmiş 
temektedlrleT. Askerler tamamile plMlar tahakkuk ettiroblldiğlni kay. 
ha.kstz olarak Yunanistana açılan dettikter. sonra, §Clyle devam etmek 
harbe faşist zlmnmdarlıı.nnm ihtl - tcclir: 
ram sebep olduğunu söylemekte • ..Hitler, Yunruı1stanla TUrkJyenln 
dirler. ltalyan ordusu başkuman - muk'l.vemet kuvvcUerinl tecrUbe et· 
danlığı takviye kıtnntma mc:nsup mek ıstcdlği takdirde şimdJye kadar 
efrntla cephede bulunan efrat a • Balktınlarda tesadut ettiği. vaz!yetten 
ra.s·nda bir temas olmamasına çr. bUsbUt.Jn bagka bir vaziyet karoısındn 

Va.,.'lington, 11 ( A.A.) -Röy. lışmnktadır. Fakat bu tedbire rar- 1 bulunacaktır.,. 
ter: men memnuniyetsizlik devam et • Maıtale §11 suretle devam etmekte. 

ÖdUnç verme ve kiralama ka • mekte ve cesaretsizlik her tarafı: dir: 
nunu imzaladıktan sonra Ruz • sirayet eylemektedir. 1npllz kuvvetlerlnln hem temeu 
veltin İngiltereye 75 muhrip Cephede buluı.nn ltalvan ordu • hem d,, mihveri olan Mısır halen ln. 
devrini temin edecek bir anlıısı • 1 sunun iaşe vaziyeti pek fenadır. U glllzıerl" tam anlıı§ma halinde bulun 
mayı il!n edeceği 80yle:unek • mumivetlc askerlere Uç gUnde bir maktadır. 
tedır. bfskUI ile bir kUçUk et kutusu ve- lngllwre, Akdenl.:ı:ln doğu sularında 
KRUVAZÖR DE VERİLECEK rllmektedir. Askerler, bun lan bir ve bu deniz üzerindeki havalarda fil· 

!?tinde yemekte ve di;;er iki gUn len hAklm ve !azli\ olarak d:ı Yunan 
Vaşington, 11 ( A.A.) - Ye. aç kalmaktadIT. Açlık bir dislplir. arazi.s1nde lyi tesis ve iyi mUda!an e 

ni kanun mucibince Amerikanın sizlik dof{urmakta ve zabitler şk'· dllml§ caıere nıallk bulunmaktadır. 
İnglltereye yapacağı yardımla • detle hakaret etmek mecburiyetin- Gazete yazısını şl:lyle biUriyor: 
rm llk tezahUrU, ufak krovazör • de kalmaktadn-lar. "Şu son aylnr zarımda kazanılan 
lerin, destroyerlerin ve torpidoJa. bUt1ln bu avantajlar, Hitlcrin ke§me. 
rm verilmesi olacaktır k~ halinde bulunan bir Romanya ile 

Kruvazörlerin 34 mil sUr'atli Bir Jngiliz gazetesi ancak ynn yanya muvafakat etmiş 
Omaha smıfmdan olduğu l50y- Bulgarlııtaıım tşgall De elde ettiği a· 
lenmektedir. soroyor: vantajlann pek ziyade fevkindedir. 
Diğer taraftan 1ngitereye sev. Om 8ft 8 V8 

kedflmek ili'ıcre sıra bekJiyen · 
malzeme arasında ilk gönderile- Bulgar: stan II e en 
oek partinin "sivrisinek'' Lmi 
verilen ve saatte 70 mil sUr'ati omba an 
olan mUhfm miktarda hüc-.ım. 
botlarından teşekkW ettiği lıla- 8dllm Or ? 
lfundur. 

SEVKEDlJ..MEôE HAZIR 
MAT1ZEME 

A m e r i k a filosunu kU. 
çUk harp gemileri ile İngiliz do • 
nanmn.smm bir iki büyük get:ıisi 
arasında mübadele hususunda 
bir anlaşma yapılıp yapılmaya • 
cağı meselesi büyük bir alaka 
~aktadır. • • 
Nevyork, 11 (AA.) - Nevyork 

Poat'un Vqlngtondakt mubab1rinla 
kUVVtıtle lddf6 cttlğtne gftre, daha ye. 
nJ kanunu tud1k etmek üzere Ruz. 
velt taratmdan konacak tmzanm mU· 
rokkeb1 kunımadıın evvel 1ngUtereye 
yardım etmek içb:ı Rw:velUn alacağı 
tcdblrier dllnyayı hayrete dU§Urecek. 
tir. Muhabirin haber verdiği.ne göre. 
Amerikan ordu ve donanmnauım eıuı.. 
de bulı.na.ıı stoklardan beş milyar do· 
tar kıymetlnde harp malzemcsinln ln. 
gUteraye verilmek Uzcre tefrik edild!. 
ğt öğn'nflecekUr. Bunu mUteakJp rel· 
slcumhur, ıo milyar dolarlık bir sUAh. 
lnnma programmn all bir bütçe teklif 
edece'ktır. 

1sten11eeek olan bu yeni tahs!aatm 
yanııı 2A buçuk milyar dolara baliğ 
olan Amerikanm §lmdlld 8116lılıınma 
)'l'Ot;'ra.mma mwı.:ı:am bUt.çe olarak na. 
ve edılu:ek, diğer yanııı da tngUtercye 
ve demokruilere yardım için kullanı· 
lacaktır. 

Sofyadkl rnglllz 
sellrl 

"Yunan ve Türk 
hudutlarına doğru 
ilerliyen Almanlar 
bombaTdıman 
edilmelidir., 

Londra, 11 ( A.A.) - Müsta
kil Fransız ajansı bildiriyor: 

Balkan meselesini biltün dik
katleriyle takip eden gazeteler 
bu sabahki nüshalantıda Yuna
nistanın cesurane battı harPke
tini hususi bir itina ile tebarüz 
ettirmektedirler. 
News Chronicle gazetesi. lngil· 
terenin dUşmanlarınm kimler ol
duğunu bilmekte çok ağır dav
ranmasından şikfiyet etmektedir. 
Gazete bu hususta misal olarak 
Romanya ve Bulgaristanı gös
termekte ve İngiliz bombardı· 
man tayyarelerinin Almanlann 
İşgali altında bulunan bıı mcm· 
tekelleri neden dolayı bombardr 
man etmediklerini merakla. sor
maktadır. 

lşgal altındaki petrol sahala· 
rma ve yahut Yunun ve TUrk 
hudutlarına doğru yürüyen ileri 
Alman makineli kollarına yapı
lacak bir akının Balkanlarda ma· 
.nevi bir tesiri olacaktır. 

Alrl a ar ı 

arb 
(lls.ş tarafı 1 nclde) 

'l"UNAN TEDLtGt 
Atına, 1.2 (A.A.) - B.B.C: Yunan 

resmi teblı~i: DU§nıan mukabil hU. 
cumlarma !ilddetıe devam ctml,ş, btı. 

tlln bıı hücumlar İtalyanlara çok ağır 
& ylat verdi.'"ilerek tardedllmlştir. AJ. 
dığımyz 450 esir arıı.smda yüksek rüt
bede Ut aubııy da vardır. Yunan tay. 
ya.releri muharebe ııahaaındıı askerl 
hedeficrt muvaffaldyeUc bombardıman 
etm~tır. BUtun tayyarelerimiz üsleri
ne dönmüştür. 

ltalyan zayiatı 130 bini 
buldu 

Atina, 12 ( A.A.) - Röyter: 
Yunan sözcUsü beyanatına 

şunlan il!ve etmiştir: 
Yunan taarruzu devam ediyor. 

Pazartesi gUnU yapılan muhare
belerde cephenin merkezi kıs. 
mmda 1200 metre yükseldiğinde 
bazı tepeler 74-ptedilmiştir. 

Alman esirler müttefik tay
yarelerin çok alçaktan yaptığı 
bombardrmanlarm ve açtıkları 
mitralyöz ateşinin İtalyan siper. 
!erile mitralyöz yuvalarmd bil
yUk zayiata sebebiyet verdiğini 
söylemektedirler. Düşman, bu 
hücumlar kar.;ı~mda mevzılerin. 
den !,."ekilmektedir. 

Esirler amavutluktaki 1tal
yan zayiatının 130 bin kişiye 
bal :ğ olduğunu da söylemekte. 
dirler. 

* * • 
Londrıı, J1 (A.A.) - To.ynılı:ı gaze-

teainin muhabiri yazıyor: 

<Baıt tarafı ı nclde) 
Dnha şarkta Habeş vatnnperver

lerinden milteşekkil kuvvetler Dam 
(.&.5 tarafı 1 ncldc) başa gehrinl r.a.tetmişl"rdir. Bu 

B. Rendeli gazeteciler tarafın- kuvvetler Debra Mnrkosa doğru 
dan kendisine tevcih edilen sual- çekilmekte olan İtalyan kollıı.rnu 
lere cevap vermekten imtina et- takibe devam etmektedirler. Bu -
miş ve fakat Bulgaristanm bil- rada da 1kl top ve başka harp 
fiil Almanlar tarafından işgal malzemesi iğtinam edilmiştir. 1 • 
edilmiş olmasmdan dolavı !n~il- talyan Somalliıinde, Haheşistanda.. 
terenin siyast münasebatrnı ka- ki ileri hareketimiz memnuniyeti 
tetmek mecburiyetınde kaldığını mucip bir surt.te devam etmekte • 
söyliyerek Bulgaristana gelen dir. Yeniden yllzlerce e.e1r alnı • 
Alman askerlerinin cenuba doğ- mıştır. Bunlar arasmda bir liva 

(Jh tanıfr 1 ncldA) ru ilerlemekte olduklarım ilave kumandanı ile bir vali ve maiyet• 
üdrlanndan taşan nehirler, orman· 

Yuruuılılarm, fena havalar ylJ:ı:Un. 

den mccbuı1 bir tevakkuf devrc11J ge
çirdikten sonra tekrar taarruza baf
Jamalan üzerine elik etukleri muvaf. 
lakiyet son haltalarm en parlak mu. 
va.ffaklyettni teşkil etmiştir. İtalyan. 

lar muannJdano mukabil hUcumıard'.l 

bulunan Yunanlılar mahirane bir ma.. 
nevra Uc dllşmıuım gemine gtc;erek 
ltalyanlan teslim olmağa mecbur et. 
mlşlerdir. Bu harek!t bııglıca Uç nok. 
tada aynı zamanda başlamış ve 8 
martta aynı usul Uc tekrar edllmi~ 
tir. Ymınnlılar dağl:ırdakt mOstaıı. 

kem mevztlert birbiri arkttsmdan zap 
tetmlşlcrdJr. DU~a:ı ilk defa olarak 
cephede bu kadar fazla aııker kullan. 
mı" ve gene ilk det~ olarak bu dere. 
ce fazla zayiat \•ermiştir. 

etmiatir. !erindeki kimseler de mevcuttur. lan ve sahraları kaphynn yııngır- v 

lıır, insan osyotclerlne de\ir de- İngiliz elçisi Sofyada yaptığı SÜYEYŞ MTh"TAKASI:NJ 
vır mu allat olnn tnbü fifctıer, mUJfıkat esnasında söyliyebile- BOMilARnJl\IAN 
z-,ızelcJer, cUmudlyclM, lmmkhlt- ceği §eylerin hepsini söylemiş ı Kahire, 11 (A. A.) - Dahiliye 
br mantık vr. hıik tnnır mı? olduğunu ve buna başka bir şey nezaretinin bir tebliğinde bu sabah 

Yunnn mlllett k"ndi ini tehdit ilave edemiyeceğinl beynn ettik- erken SUveyş kanalı mmtaltamn • 
cdm tchlilı:<'lc:e karşı ka\"\ eti \'e ten sonra İngiliz menafiinin da hava tehlil:esl i§areti verildiği 
metaneti yine ı.endiı de bnlncaktır. Sofyada Amerika elçisi tarafın- bildirilmektedir. Blrlcaç bomba r
Arka.dn.5nnn Vlnhos: "Yunııntst.an dan muhafaza edileceğini ve A· tılm.·§Sa da ne maddi ha.sar, ne de 
,n'Jrtilc bütUn dlinvayıı. yaşamayı merikn elçis;nın kendileriyle be· ;.ısanca zayiat vn.rdrr. 
n:ısıl ö~ctmlı;se bugün de nıwl öl raber Bul~ar hudud na kadar -------------
mck Iaznn~eldll!inf öğrctecelrt!r. geldiğini ilave etmiştir. 
cUyor. Hayır, Yunımfcıtan lr.ln u·- B. Rendell İstanbulda iki gün 
mele me\'Ztlb:ı.hs fll'f,llıUr. Ölenler kalacaktır. Bundan sonra hUku
v:ı.hnlarm• ve itleallcrlnl y~ntm!lk metinden alacağı talimata inti
fQln ö!li ·orlnr. fü ıatılll"I bu lm.d!ır zar etmek üzere Anknrava gide· 
fcdıı.'·iir ve Jcahrnman olıın bir,.-. ce!•tir. ( A.A.) 

ZA Yt - Nutus tezkeremi ve Çorlu 
hruıtant.Bfnden almı, olduğum askerlik 
tezkcr.?-ml zayi ettlm. Yen.isini ı:ıkanı. 
cıığımcıar eskislnln hUknı.U yoktur. 

s20 doğumlu Ahmet ou~ 

. raya lrava 
il camları 

·Londnı., lJ (A.A.) - Dahili 
em.niyet nezaretinin tebliği: 

tan hiçbir zaman blmez. Valctflc 
dilnyayn nııs·l yuşamnvı öğr('tml lNGtLtz ELÇİSİ GFJCE 
ot " Vnnanlııtan hn~n ilt- hUr bir 1 OTELDE KALDI 
mlll"tfn na ıl ~1"be ett1f,'1nl dUn· Elçi Bay Rende!. dUn geceyi 
ynya göst .. recelctır. Perap:ılas otelindeki dairesinde 

Hüseyin Ccılılt YAT~ . geçirmiştir. 

DUn gece dilşman hava fanllye. 
tini bilhusa lngilterenin c nubu 
üzerine teksif etmiş ve hücum al· 
tı saat silrmllştür. Binalar hasnrn 
uğramı§tır. Müteaddit noktalardıı 
yangınlar çıkmıştır. Bir miktar o· 

ZA Y1 - Şube dlirtten almlf oldu. m varsa da zayiatın çok yüksek ol
~ ôl/8M numaralı lkametgAh cuz. madığı sanılmaktadır. Memleketin 
dıınımı kaybettim. YcnJsiııl alacağım. sair ye-rlerine de bombalar atıl-
1an eııklıılnln hUkmU olmadığnu blı.. ı• m ştrr. Hasar ve zayiat azdır. ü~ 
dirlrtın. dilşman bombardıman tayyaresi 

JWmı cğlu Hacı ~ muhakkak surette dil§UrillmUştür. 

İngiliz hava nazınnın 
mühim beyanatı 

p 
aba lecl bir le 

·rı or 
Yalnız 

Al manyaya 

Defa tayyare hücumu 
yapıldı 

Londra, 11 (A.A.J - A\•am Kama. 
raııında havacılık outçesinın muzake· 
resi mUnaaebeUyle hava nazın Sine.. 
lalr bir nutuk söylemi§ ve geçen sene 
lçlnde lııg.ıız hava kuvvcUertnln fan 
liycti hııkkmua ta!BllAt verdikten soıı
ra, önUmU.Zdeki seııe:ıln lhUmal ve im· 
kAnJarmı bahis mevzuu ederek dcm!l
tir kl: 

'lngtllz hnva kuvvetlerinin kudreti, 
büyUk muharebelere ve devamlı bir 
taarrum rağmen, h&len geçen Ağus· 

tosta lnglltere muharebesinin ba.§ladı. 
ğt zamankinden çok daha bUyüktUr. 
Ta~·yare ade<tl bakımınd:ın bU)UktUr. 
tık sal pilotu bakımmd:lD bUyUkUlr, 
lhUya.t tayyare bakımmdaıı bUyüktUr, 
antrenman görmekte olıın pilot mlk· 
dan b&kımmdan bUyUktUr. Yalnız 

mutlak adeUer bakımından değil, fa. 
kat AJmanyanm hava kudretine ııla

beUe de dalın bUyUktUr. 
Bence, harp, daha !cd bir eafhaya 

girmek üzeredir. Na.:ı:i AlmanyMIDl 
yenmek kolny bir iş olmıyacaktır. Fa. 
kat bu mUmkllndUr. Bunu yapmak 10.· 
zımdır, bu yapılacaktır. '.(.Alkqılar). 

ltimadım, bilhassa lngiliz hava kuv 
vtıUcrln:ıı yardımcı ecrvlBlcrlnln son 
12 ay içinde gösterdikleri bap.rılara 
dayanmaktadır. Anavatnn bava kuv. 
vetlerl, bundan böyle yeııido.n pek 
muhtemel olarak hiç bir daha Jmrvı· 
ı~c.cağt derecede adetçe ytıkııek 

faikiyotc knr§l. İngiltere üzerinde 
gUntiilz havn hAklmiyctini elde ctml!l· 
tir. Bu arada. Alman gece bombardı· 
man tayyarelerine karşı müdafaaları.. 
mız lle bizzat Almanya üzerine hU· 
cumlarıınızda gittikçe dalın ziyade 
ınUCS3ir olmuıtur. PlloUanmızm Al. 
man p1loUanna ltat'§l. geçen sonba· 
harda çok gayri mU"!S.vl 11eraitte vu. 
kııa gelen muharebelerde parlak ce
ı;aret ve maharetleri kazandıkian §alı. 
st htı.kimlyet. bu nna. kadar devam et· 
m~tir. 

Son on ay za.rtmda, iki harp sah. 
nr.slnde, İngiliz hava kuvveUeri, çok 
bUyUk kuvvetlere ka~ muvaffakiyct· 
le çarpı§lllıftlr. Bilhass:ı mıııu görW. 
miycn avcı tayyarclcrimlzln faaliyeU 
ncticesllldc, bu mUddet zarfında, 42:SO 
kadar Alman tayyaresi ve 1100 ltal· 
yan tayyaresi tahrip edilmiştir. (Uzun 
alkışlar). Bizim kayıplanmız ise 1800 
tayyareden a?.dır. 

Senklcr, bundan sonra lngiliz 
hava kuvvetlerinin muhtelif fan.. 
llyet sahaları fizerinde a.snğıdaki 
tnfsllAtı vermiştir: 

Almanya üzerine hücumlar: 
Bombardıman tayyarelerimiz. 

tayyare meydanlarına ve deniz 
tayyareleri üslerine 280, limanlar 
ve vııpurlara 300, demlryollnn ve 
diğer mUnakale hatlarına 470, en
dilstrl hndeflerlne 630 hücum ya· 
pılmı!)tır. Biltün bunlar Almanya· 
yn yapılan hilcumlardır ve Alman
ların işgali alt•nda bulunan arazi
ye yapılan hücumlar bunlara da
hil değildir. Bizim siyasetimiz, Al· 
man ruıkerl kudretinin bir.zat kay
naltlanna hücum etmektJr. 

Ticaret gemil,.rlnin himayesi: 
Son 10 ay zarfmda sahil muha

fazn. servisine mensup tayyal'eler, 
25 milyon kilo::"?lctre u~uş yapmış
lardır. 

Deniz aşm memleketlerden yar 
dımlar: 

Senklor, nutkunun bu kısmında 
dominYoniarm ve mUttefiklerin 
yardmım sena ettikten sonra de
miştir ki: 

Avam kama."b.Stnm !;Ok geçme
den başka bir hava filosundan da. 
bahsedildiğini işiteceğini haber 
vermek isterim. Bu filo, Amel'fkan 
milyonlanım idare edeceği Hurri· 
knn tayyarelcrinden mUrekkep 
"kartal" fllosudur. (Alkışlar). İn
giliz hava kuvvetleri, kendi safla
rma giren bu cesur erlere hoş gel
diniz der. 

·a. Sinıeilair, şimdiye kadar ge· 
len Amerikan tayyareleri hak· 
krnda tafsilat verdikten sonra 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

Herr Göbbcls, kendi~inc ina
nan safdillere Amerikıuun İn
giltcreye yart{ımmm geç kalaca
ğını temin ediy .. r. Fakat avam 
kamarasına Runu bildiririm ki, 
bu muazzam birinci sınıf Anıcri-

'ingiliz Kral ve 
Kraliçesi 

oıonya a ar 
ziyaret ettll r 

Londro, 11 (A.A.) - P&t AjaDSl 
bUcilrlyor: 

lngiltero kral ve krallçesi lskoçya· 
dııki Vlnc!Bvept Moor'da bulunan Po
lonya kıtalıınru zlyo.rct etml§tir. 

Poıox:ya ba.§vekW General Slkorsld 
tıUkUm::jan sellml&m.1§ ve nutkunda 
ezcUnıle şöyle deml§tir: 

"Göbcls kıtab.rımızı ''Slkorskt Ta· 
rlstleri,. diye andı. Bu belki doğrudur. 
Majes~. ÇünkU Almanya lç1n ı;oıı 
tehlikeli tur1aUer olmak Uzere bulll' 

nuyoruz." 
Kral ve kraliçe bOtün gllDQ PolO!l 

ya askerlerlnbı araauıda geçırml§Ut· 
Krol aU.ıncı Jorj Polonya askcrlertııııl 
talimlerinde gördllğü mUkemıııeuye• 
ve ıntızamm hayranı olduğunu blldlt" 

mi§ Ur. 
Knıl Cunnlngly HJddcn Modeltn6' 

Amerikan topları kullanmıığa bq1' 
mi§ olan Polonya topçusunun maeke> 
lenmi" mevzilerine alllka gClstcrm!§t11 
Kraliçe yine Amerikan mamulAtmdsSI 
olan mltnılyözlerl itina lle tetkik d 
lcml§tir. 

lskoçyadakt Polonya kuTvetıcrlıliSI 
kumandanı General Kukiel, kral \<C 
knıllçeye Polonyn subaylarmm 
mek 68lonunda bir öğle yemeği vef 
ml§lerdır. 

H ind;çini Siyama 
b · r kısım arazi 

terk etti 
Anla§ma dün TokyodtJ 

imza edildi 
Tokyo, 11 (A.A.) - D. •.u, 
Japonya.. Fransa ve Siyam ~ 

dan nc§Tedllcn mll§tcrck bir te~ 
Frnn.sız Hindiçl.n1st ile Siyam ara' 
daki hudut ihtllatlarmm halli için :;ı 
ponyımm mutavasstt olarak yııl' 61' 
tckitruı kabul ve imza edildiği bil 
rllmckt<:dir. 

Bu tc bliğe göre, Fransız; Hindiı:jD.l.! 
Pacla.v mmtaka.slle Cambodge'un ~ 
ve oiınali garb1 ve cenubundald tt'ıP 
rakıaıı Siyama terketmektedir. ~ 

topraklar vaktile Siyama alt bul~ 
yordu. BUtlln bu mmtakalar a.ske! ~ 
ten te<.rlt olunacaktır. Mckong ~ 
rtndeki ikl ada Kong ve Kone ad ıJI 
da Siyama. geçmektedir. Fakat bU ~ 
ada Hlı!diçlnl ve Siyam tarafUl 
mU"teıcken ldaro edilecektir. -~Y 

Japonya bu anlB§manm kat1 ~ 
yette c!cuğunu garanti ctmelrt rlt 
J ponyruıın sulhun muhafazası eııı ~ 
de .sart<'tt'ğl gayretleri ve Japon)~ 
dUr1l'lt hıırekctlni tcsHm eylemeıtt 

==============::::~ 
ka. tayyareleıi, buraya zaınaJlf11 
da gelecektir. ~ 

Gece hilcumlan: Ge e . u 
bardıman tayyareleri tehdi~\Ji 
r.erinde nikbin beyanatta b ll 
mıyacağım. Dn.ha ııiddetli d 
cuınlarm yapılabiloocğııı 
memleketi haberdar ettim ve Jıf 
ihtarı tekrar ediyorum. :FR-' 
biliyorum ki mtidafaa ve !11~~ 
bil hücum usullerimiz gıt~ı 
iyileşmektedir. Malzememi~ 
kişaf ettirmekte devam eyl r' 
çe, gece bombardıman tnyYf.0 
!erin ebu hücumları gittikÇC 
ha pahalıya maledcceğiz. -'~ 

B. Cinclair, sahil mubıv 
servislerinin takviyesine de't1'" 
edileceğini, dominyonlarda ~ff 
yareci antrenmanı prograrx1 IJltl 
her türlü tahminlerın fe~~ıı 'f' 
olduğunu, bilhassa Kanadll-"' ~~ 
Jot antrenmnnmm progt'~ 
fevkinde ilerlediğini, A"{U ~ 
ye ve Yeni Zelandada da&~ ~ 
manm geni§lediğini söyletılu~( 
yeni İngiliz tayyare mode .. 
den bahsederek demi~tir ıcı · <' 

Yeni Spitfire, HurricaD;r·ı 
diğer avcı tayyarelerinin ·"'#.. 
çok daha büyüktür. Bu ta: Is.~ 
ler, çok daha ytiksek irti!~ ô 
muharebe edebilirler ~e ~.,!V~~ 
ha büyük ateş kudret.ille .I>" 

tirler. 1..<' 
Yeni !ngı1iz bombardtıJl~ııc:l-c 

yareleri modelleri ise, db tJ V 
evvelki herhangi model e 110 
defa daha büyüktür ve ~~ fer 
evvelki modellerin gidecC~~ 
tere üç misli bomba ıaşı ( 
dır. . ril uı r 

B. Sinclair, nihayet: 51'r /. 
yarecilik sahasında şıroalferl 
!antik üzerinden hnv~ sriflli& 
ne yeniden başlanacngı 
1Zhar etmiştir. 
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RAB ER ·-A:kşam ~ 

tadı I 
lıısanl:ırm üLerfne na...-ıl )~adıklan devrin kokusu er '\-C 

~amaıım nd:ımı olma~ ı;a\'Z."'trlarsa, çoculilar da öyledir. Hele 
)"l'di, seJ{iz ~ nsm,, b:ı!Sıın yavrular fikirleri, oyuula.n, ~eri itl
lurilc içinde bnlmuluklMJ devrin çocukmruhr. Onlarm sozlerlne, 
h re"ct.I"ı lne oyunlnrınn, eğlcneelcrlne dikkat ederseniz, mini 
mini kafatan' günmk nıknotın \'e ağızlardan ağna lntlknl eden 
'al.nla..nn, ctmfla.rın<lalii sosyal levhalıı.rm bher hassas ma.'lccsi
dir. Iiendi vurtl:ırmda. ycya bnşka meınlckctle.rde hn.~ olduf,'11 .za· 
rnıın n kc; oyunu o~mırlıır, ku~undan askerleri onlerlne dız';:' 
r.-1.i onl:ırı ileri ı;crl silrerek \ııkitlcrlni geçirirler. Teneke tn~ 
~lcri mrup oçurtll'lru'. Ha\'UZlnrda denhtıl ilim yüzdürürler. 

NonnaJ z:ı.mruılnnla saklam~ köşeknpmaca oynarlar. l.sa--
hııynt cin bir kö~knpmııca oyunu değil midir! 
Kızlara gelince. annelerini takllden ayna ~karşısında. dudak

Jannı boyarlar, k starını alırlar, p:ıstn plşi~e~e~. yama ;\'lıpm~
ğn, ı,ıızıık örmeğe özenirler. Ev Iı:lcrinl küçültuı• kafolnnndn 
ynmttüdan çeJ'QC\'C lçlnlleıd haynll~rlylc yıışn.rlar. 

J<'nkııt bütlin bunlarn rnl;'lllen, çoculdann böylr oyun se,·cr
leri, taldltçllerl \'e uslulnn olduğu gibi, Ç-Ok hB§:ınlnn, ele m"lı
cn ığrnıyıınlan ve bir sok:ık hatibi gibi çenebnzlnn da \'nrdır. 
Dun1ıı.r coşkun bir ıı an talült.:ıtlylc, t.n'km bir corbezc ile ko
nu<;url:ır. Bu hnllcrlndcn ıuınlan, ba~Jn.n, cl:u1ıbın, ){ard~Je
rt memnun olur, gUlnıe~e ba..c;larlıırsıı sözlcrtnJ telmı.r oderlcr \'O 

<> kacl:ır t.ekrnr ederler 1:1 işin tadı kaçar. 
thfilıi\rla mü<'ııdcle ,.e lhtilmr işleri de pocuk sfızle.rfuc, 

mi •mlnllerin konferan lnrma döndü. Şöyle o1ac:ak, böyle olacak. 
lhtUüır önlenecek, yeni in~e t.e kitahndruı mühim f ydalı netlcc-

for nlrnn<'nk. •• 
n:ın::ı öyle ~eliyor ki işin tadı kıçtı. alfun a, demir tavın-

da dövUhir • 
.Ayine-si i§tir kiı::inin lfı.fa bakılmaz! 

LAEDRi 

s 

Senzeve da;r 
bil nenız lazım 
gelen nok a:a 

Zc.rzevatm pişirilmesi kolay ye. 
~ek olduğuna in:u:ınn ev kndmı, 
'ıhz tadiyle yemek yemekten mah 
~ kal.r. Zira sebzelerin de pişi
l'ibnesinde dikkat edilecek çol·-:nU
'hiın noktalar vardır. Mesela şun.. 
!arı biliyor musunuz! 

l.abananm acılığını nasıl gider. 
~? 

Bunun için i!hanayı lld kere 
ta.Ynatmak Ul.zlDldll". Zira 18.ha • 
~~ içinde bazı ll.Cl nebati yağ• 
lar vardır ki bunlar birçok kim· 
fiı.lC'r üzerine fena tes~ ynparlıı:, 
~ede gnzlcrin husulilne sebebı· 
~et verirler. 

Hür Fransız 
kuvvetlerinin 

L ·byadaki 
harekatı 

Yakında bu kuvvetlerin 
, Tunus hududuna 
varacakları umuluyor 
LoodrB, 11 (A.A.) - MllırtaldJ Fran 

mz ~ Kahire muha.blri YSZJYOl": 
HUr Franm: kıtaıarmm Twıwı hu. 

duduna kadar giderek general Veygan 
dm kumandası nltmdakl askerlerin 
elle.rlııl 111kacaklarmı Um!t cd.fyonım. 

Bu fözlcrt ynkm§8.rlttak1 hQr Fran. 
sız kuvvetleri kumandanı general Kat 
ru Mısm'!n çıkan Arnp gazctclcrindcıı 
Elbe•lag ga?.ctesl muhnrrlrfno söylo 
ml§tir. 

General beyanatı e.ra.mıdn Erltrc~e 
Keren mmtakasmc:ıa hür Fransız ıa.. 

talannm 400 es1r alcfıklarmı da .ııöylc-

Bugün dünyanın birçok 
yerlerinde ekmeği vesi
ka ile yiyorlar. Harbi u
mumide bizde de öyle 
idi. Fakat ekmek vesika
sını sakın yeni bir şey 
sanmayınız. Gıda vesi-
kalarının dört asırlık 

bir mazisi var. 

Tarih tekerrürden ibarettir Bu 
söz her gün söylenilen ve tarih kn. 
dar tekerrür eden bir cümle oldu. 
Maamafih Itütüphanelerln, evrak 
mahzenlerinin sessizliği ve küf ko· 
'msu içerlsinde sayılnuyacak kadar 
vmıikn yığmlan arasında tetkikler 
yapan tar.hçiler bu sözün doğru
luğunu teyit edecek birçok mi<3al. 
i~r buluyorhr. Buglln Frnnsada 

·v"'!ek ve gfyecc-k vreiknlnrmn 
dai'r konuı:;:malar gllnün mevzuu. 
dur. Alimler de bu mevzudan ay. 
rılmamak için eski devirlerde, !kıt
lık ve harp znmnnl:ırmda halka 
adilane bir surette gıda dağıtmak 
için ne gibi tP.dbirler almdığmı 

tetkik ile uğraşıyorlar. 
Bu tetkiklerden çıkan neticelerl 

knıaca hillasa ediyoruz; 
On altıncı a.srr obur bir asırdır. 

Bu devre mensup Frnnsız gube1e. 
rinin yazdığı mektuplar, Fransız 

saraymn ait hesap pu.sula.lıın, halk 
dilinde dolaş:ı dolaşa asrımıza ka. 
da.r gelmlR hikfı' ler Röncsa.nce 
de\ıTindc güzel tablolar kndar iyi 
lıazrrlrınmış yemekler d(> itibarda 

idi. 
Bu obur asır Frnnsada et mik· 

tarmı o kadar azalttı ki, meşhur 
Boden krnln bir l~yiha vererclt 
kasaplık hnyvanlnrln kümes hay
vanrı.tmın nesli kurwnnmnk için 
bazı tedbirler nlmınnsı lazım oldu .. 
ğun u ıuılııttı. 

20 İkincikfuıun 1564 fermanı gı. 
L11bana, pişirilmeden -evvel b~ 

lı:ere kaynntılırsn bu ynglarm bti· 
Wk bil' kısmı o suda kalır. Sonra 
bu su dökülür ve Jii.hana tekrnr J· 
it.inci defo kaynatılıp p~lir. . 

mfştir. 
Murzuk ve Kufrn vahaln.rmm hUr da fiyaUarmuı tesb'ti için a.lmmT§ 

~ li&.§ladıktan sonrn plşırilen dı • 
l>er bazı sebze yeıneklcrindc de 
hli{jlanırkcn suya birnZ karbonat 
Chıkarbonat dö sud) ile biraz da 
tuz abnayı unut.mayın. Tuz suyu 
sıcak tutar ve sebzeye lezzet ve. 
lir. Karbonat dn sebzelerin n~ı 
\'ağlarını giderir ve güzel bir ye51l 
!'Ctlk verir. 
~ohut ve bezeJyn da, gıuı: husll:. 

le getiren sebzelerdir. Bunları pı· 
'llrirken içine bira:ı nane a~z 
Çok iyi olur. Bu suretle se?2enın 
gazuu gide-rdıh'iniz gibi aynı za -
lllanda yemeb'iıı midede hazmını 
kolaylaııUrmış olursunuz. 

Turp sofraınızın gilzel ve 
1l'zzem süslerinden biridir. Fakat 
onu Yemekten çok evvel soyup ha. 
tll"nlrsa.nız lezzetini kaçmnı§ olur
ııuııuı. Zira turpun soyulup hava 
~e ternasa gelmij suyu uçar ve 
l'?.'zeti k~ybolur. 

ı:ı Onun i(;in turpu sof~n yem.e
&oetı. nncnk birkaç d:ıkilm CV\el 

l'lnalrdır. 

Fransız kuvvcUcrlnln J~gallle netice. geniş tedbiri rl ihtiva eder. Hnn
ıenen cllretJtAr hücumlar bo.klandn cıla.r, hana inenlere ancak öküz, 
general şöyle dem~tir: koyun, dana veya domuz f:ti vere-

"Bu vahnlarm l§gııll bUyU.k bir <'. 
bilir. Tavuk, piliç, giiv rcln, tav. 

hemmiyeti hnlzdlr. ÇUnkU burııla.n 
Tra!:ılustan Hnbeşf.staıın, ltatyan So. ruuı, kekUk ve diğer av etlf'rlnin 
malliıine vo Erltreyo giden ltaıyan hanlarda picıirilmf'si ve satılması 
tayyareleri lçln birer merhale tc,kll yasaktır. HJç bir z.iyafette yirmi 
od!yorlıırdı. Buralara karşı yapılan beş türlüden fnzlıı yemek pL<Jirl. 
hUoumlar bUyük bir muvo.tfakiycUe Ieme.z. Beş tilrllidcn fnzl:ı. et ve 
rıeticslcı.mi§ ve Hııbc§f.slnn umumt vn 
JIBi :SUk D'aoste'un emrindeki 800 bom iki türlilden fnzln balık yasakttr. 
bardıms.n tayyaresini 100 o lndJrmi§- Gittiği ziyafette bu talimat hilllfı
tır. na hareket edildiğini gören mi.<m-

zetlıdir? . 
Çünkü, genç hayvanların vücu-

dunda yağ, et tabakalarının ara
sına ciağılmı~ bulunur. Halbuki 
hayvan ~ nşlandıkçn bu yağlar et. 
ten ayrılır ve ayn bır tabaka teş.. 
kil eder. 

Kuzu ve dana, genç olduktan 
için, etlerinin her parçasında bir 
miktar yağ hulunur ve bunun için 
lezzetlidir. 

fir hükumete haber vermcğe mec. 
burdur. Bu talimat hilMmda barc. 
ket MJn(>ğe cUret eden herkes on 
beş gün miiddetle ha.pndilccek ve 
hapis miidd<'ti içNislnde kC'ndislne 
eokmPk ile sudan başka bir 15cy ve
rllmiyecoktir. Yine nyni ferman 
ile kuzu kesnmesi mcnohırunuı;

tur. 

On altıncı asırdaki bu tedbirle
rin semeresiz kaldığını göttn I<'rnn 

sız kralları, on yedinci ve on seki. 
zinci Mırda telmalarmın :>iyecek. 
!eriyle meşgul olmadılnr. Ynlmz 
kıtlık senelerinde bazı tedbirlor 

almakla iktifa ettiler. 1758 de 
Normnııdiyada otsuzlulfı yUzUnden 
birçok halle hayvanlarını kestik
leri lÇlll Ruen parlamentosu 
dişi danaların kesilmesini mene
den bir karar çıkardı. 

İhUlül zaınanmdl\ ısUt te\ :1il: 

halinde verildi. Fnka.t bu usulden 
çok ~buk vazgccildi. 

h1tilfil senelcrrinde l<Tnn.sadn et 

dnhi nadir idi. Hatta mebus Turi_\ o 
et ~·okluğuna bir çare olmak üze. 
rr Ağustos aymdn ''İhtilulin per
hiz a;},,. olarak illin edilmesini 
tc.klif etti. Bu teklif kabul edilme-
yincl et için de vesika usum 'hda.ıı 

olundu. . 

I•'ransada vesikaya tii.bi t!ltulan 
maddeler yalnız ekmekle et değ!L 
dı. 1792 den itibnren Parislc §Ckcr 
buhranı da l .ışladı. Halbuki .I<"'ra.n. 

Fransız ihtilalinden sonra, Kon. 
vantiyon'un kabul ettiği kn-rarlnr, 
orduyu beslemek mecburiyeti, ?.i. 
rai mahsullerin fena tevzi edilLsi, su o ns·rdn A vrupanın en ı azln §e
mfurtahsilin hüki\mete emniyet.siz- ker çıkaran mt•mleketi idi. 
Uği yüzünden mUthiş kıtlıklar ol- Vesika her buhranın öııUne ge
muştur. Yapılan tedbirler, hiç bir CC'r b'r tedbir ~sanılıyordu. Şeker 
işe ynrama.mıs· bUtün ~va fivaL de VC'siknyn baglandı. 
hırı artmı!l, ;,'ir çok m::ıllıı.r dük. j Teı·eyağı da bulunmaz olmuştu. 
kfuılardan çekilmis, nrnıulan bu- Niste bir kilo t<>reyağı 100 Fra.n. 

cıı:r. lirasına kadar yükseldi, yağcı lunmnz olmuştur. 

Elinde altını bulunanlara. yUk
se-k fiyatla sa.tıs yapnn bl"rtnktm 

lil'·kilnlarına hüı:'11mun önüne ge. 
t'<'bilm<'k için ynğcı dükkiınla.rma 

gizli tüccarlar türemiştir. birdm fazla müşteri nlınınnsı 

Ekmek çok nz bulunan bir fiCY ı ncn<0ditdi. 
halini almıştır. Ev kadınlan bil. Yumurta da nadirleşmişti. 1794 

tün gün fınn kapılanndn bekle. \ k ı ic;crisinde Patis p~rlarmda 
dikten sonrn bir buçuk kiloluk bir srınt dokuzdan sonra b1r tek yu
clı:ınek bulabiliyorlardı. 1703 Ağus- murtu bulmak imkil.nsız olmuştu. 

tos n.yı iptidasmdn Ruenyada flk Nihn:ret her aile başına nydn 18 
defa olarak ekmek vesikası usulil- yumurtn verilmesine milsaade e. 
çıknrtlmıştır. İlle zıımanlnrda Pa. den vooiknlar çıkarıldı. 

'risln yalnız bazı mııhallelminde 1 Kuru sebzelere ordu ihtiyacı i. 
tatbik edilen bu vcsı"ka usum tkin. ' çın <'l konulmuş olduğundan halk 
t'iteşrinde biitiln Paris için mccbu- 1 bunlnn dn vesika ile olmağa m c-
ri tutulmuştur. bur olmU§tu. 

FazJa un sarf olmasın diye o a- J.Jv başına nyda 2,5 kilo tuz ve
'dıı bac;a takılan ve unla beynz.. rilıyor, Zeytinyağı tamnıniyle pi. 

laWan pnıkalarm kullantlmnsı men yasadan çekilmiş, onun için liyııt. 

edildi. Pastacı dükkfi.nlan kapatıl- l'Olıır gece temsillerini ortadan kal 
rlı. Vesika.sız ekmek veren fırınlar dırm !ardı. Bilhassa sabun kıllığı 

•fzalandınldr. Fakat bir türlü sui- Meta haldld ihtilfillere sebep olu
. timalin önüne geçilemedi... yordu. Fransa içerisinde bir y~ 

Pnristc alman tedbirelri b!Tçok den bir yere sabun götüren ker. 
şc>hirler kendilerine örnek ittihaz vanlar askeri mWıafazn nltmd:ı 

ettiler. Daha sonra ekmek veeL hareket edebiliyordu .. 
kaları günlfik olarak dağıtılmaya Bir tek kelime ile ihtilal 1"rnn. 
başladı. Bir müddet sonra da her I easmda hiç bir şey bulunmuyordu. 
allcy(' ihtiyncı olan hububat, tane Bir dnınla süt pC'şinde koşan in-

CEMBERLiTAS.' 
SiNEMASlNDA 

Bu~ün matinelerden itibaren 
iki şaheser film birden 

Buvayyi'uin tnblosundan -

sanlnnn acıklı hali meşhur rrssnm 
Buvayyl'nin tablosunda ne gilzı>l 

görUnilyor. Mnrki dö Tur hı:ıtıralıı· 
rındn bu d('virden 
ı;unlan yazıyor· 

''Adam ba.ı ma günde rnrmı ki. 
lo. on yaşından nı=>ağı cocuklarn 
250 gıam, emziklı kadınlara hlr 
kilo ckm k veriUyorou. 'J'](mekler 
un hnline getiri'ebilf'n 1ı r maode. 
den ynpılıYordu. Bu climl'ğı lm
peklerln bile ;riyecPgı upı't>tıdir. 
Fakat halk bU \.'FmC'fl r ..t;")OtlmPJı:: 

için sa.tlerce fırmlarm önünde bPk· 
lij'Or. Kncıl'n düktfmlnrmda b<'klc. 
r'1f'dc t nlmnk §e"refi yalnız mil. 
kıt \'el,,) 'l r ıır mahsus h11· şfrC'f

t:tr ... 
Bı1 ele\ u d Paris hnyallnı anla

tan bh muharrlr de zamanın lo. 
lrnnw. 'Rl mdaıı ~u satrrlnrla ~ '• 

rtmelrt dir: 
''Lol:antaıını listelerinde r: 

lıır büyük büyük vnzıhdır. 

tabakla.?' göze görünml\'C' 

dar kftçllktilr. lnsnn önü 
lan yemek tabnğı mıdır. 

kahve fincanı tabağı mı wırd c 

miyor. GökyU:ı:ündP nnn büvüdü 
ğü g&:1e göriHür. falmt loknnta
larda tnb:ıklnrm. k\i<:iılüşUtıil fnr. 
ketmek imknnsrzdır. Et kilğ-t ı::ibl 

ince parçalara böliinmli tur. Bir 
müdclf't sonra dantf'l!A h:ıllni nla. 
cak. Ökllrlcr hiııcli knrl r kfü;'lldil. 
r.el<>n \f'mP 1• r!•tHI \t'mf'\"İ veme-

I yip bC'ği'nmPdiğinlzi ıınlıımnk için 
.-"'m id rr. . 

IHABER'ın 
Duımacast 

• 
2,_P-4~·~-
J ı-ı~ ...... "'lt--t-r-ı
:. 

SOld:ın ımğa: 

tO '". 

ı Oyuna muhabbeti lnzla Olan 
rmUrckkcp kcllrmı), 2 - Tatlı ÇOT~ 

gUzal yııı..ılnr .ıımıfına me.ruıup. 3 -
, Snlonlllrdııkl nyaklr perde, 4 - Alta., 

bed n iki harf ynnyana, bir kndm is. Ete dair bilmeniz 
lazımgelen noktalar 

!\taırunauı bir ev kadını yalnız. 
ev ıçlııoe yapacağı işlerin nasıl ya.
Prla<:.l.i':ını b:lcn değil, ayni zama~
da Y~ !ğimiz, ıçtiğnız, gıydiğimız 
~lerlc alc1ka ı olan garip \e me. 
takh noktalardan da anlayandır. 

* Niçin bazı etler pcn')e. ba· 
zılan koyu kınmzıdır? 

Etlerdeki bu renkler, içindeJ..."'İ 
albümin maddec:inin miktarından 
ıleıi celir. Açık renk etler albüminı 
az. kO)'U renk etler de aıbüminı 

çok oianlardır. 
* Niçin tavukların kanat etleri 

yumuşaktır da kuşlannki daha 
serttir? 

Fakat bir sene son"rn bu tahdL 
dntı büsbütün sıkrştırnınlt lnznn. 
gelmiştir. Ziyafetlerde yenilecek 
yemekler üç cinse lndirllmi~tir. 

Yalnız 1574 te nc~rolunnn bir 
kitap bu talimata hiç te rinyet c- ,. 
dllmediğinl fsbat etmektı>dir. Bu 
kitapta aynE'n şu cümleler vardır: 
''Bir çorba.. bir rosto ve meyva
da.n ibaret yemekl(' nasıl ins.-ın 

beslenir. Sonra da altı, yedi çe~ıt. 

klasan Melodi 
Brı jıtte Horn - Villy Birgen 

il-Gel Barısa ım 
FRANSIZCA SOZLÜ 

iRENE DUNNE - CARY GRANT 

.. mi, ()_ Pııntalonun !!O aşağı kuıau go.. 
nl.ş l lmUrc ·kep kellmc). 6 - Fuia 
bilglll, yayı atılnn §eyin tersi, cefL 
7- Jtıılyada bir Umnn, .Afrikada bir 
nehir. - ll!§lk. arapçndıı "bllgiç~r". 
9- Bir emir, nota. blr ırk. 10- Bir 
çl!t maıml unıacısı bir ed:ıt 11 -
Hlr sotu edatı, mUkC'mn cl, eski bir 

Me ~la, şunları biliyor musunuz? 

* Nıçin keçi eti koyun etinden 
lezzet ıdir· rünkü umumıyetle. 
el • ' :ır ' • enı7. kenarlarında otlaya:ı ha)· 
'an\cırın eti dağlarda otlayanlar
clan cl<ıha lezzetlidir. Bunun da se · 
bebi, denize yakın ycrledeki ot. 
•ard:ı tuz bulunma ı ve tuz.ıın da. 

1 
('rneğe olduğu gibi, yiye"eğc de 
eııet \'enne i hny,·anlnrın etle-•i . • 
nı ltıze tutmac;ıdır. 
K~ı eti lezzet i1.dır. çünkiı bu 

haYv"'nlar ek-;eriva dağlık yerler
-le Ht tirilir. H.nlbukı koy~lar 
0.ah4 ?l~ ade. dcnı7.e rakın ,,·erle. 
•ııı "«'nJ!; mer'alanndn otıa:ılır. 

• 'ıçın kuzu eti koyun etird,.n, 
ı-a ctt ı-·ır etinden da.ha le~ 

Dikkat cttinizc;e gönnüşsünüı

dür ki. tavı.ı~n "gö~s,, dediğimiz 
kanat ctkri (but) dediğimiz bn. 
cak et!Nindcn yumuşak oldu~u 

halde ku5larda bunun aksine<li .. 
Bıldıron. keklik gibi av hayven. 
ıanmn biHikis göğüs etleri sert. 
butla:ı yumuşaktır. 

Bunun sebebi, tavuk vesairenin 
uçmaktan ziyade yürümec:i, bıldır· 
cm vesairenin ise yürümekten zi
'Tade uçrna,.ıdır. Zira, hareket eden 
~zvun etleri scrtlesir. Ta\'Uk. da. 
ha ziyade yürüdüğü için butlan 
~rtle;iyor, kanıtlan harek<:tc;iz 1 

C't şart değil midir? Bugün na.zır. 
larnnızm C'vinde vClrilen ziyafet- tarofmdan ~vranıı,. 

t - Pmgmnı:ı IHhm~: l'nramıınt Jurnal 1"11 son harp \'il dlın,rn 
Ierue bile tutulmıyan bu talima 

1 
} 'l~;ı;rııımı.ıı!lı'Jltrı~lli n tıaoorı~rı ~ı·:ıl~"· ı 

biz nasıl tutalım.,, 

MELER. 

~------------------------------

MAC O. ALD NELSON EDDY 
Sin~masında gördüğü büyük 
rağbet üzerine daha bir kaç 

gün temdit edılmiştir 
ımklı\mdan gö~ü~ etleri yumuşa!• ~;WJlll~J~l~i~ilt;iliM;~;ji!j~1L~ı!imii'Jii!b!ıJrılWllııil!lllltMll 

lmıiıı oluyor. 
1 

Tllrlt ~P.vlcU. 
\'uk n..ıan aş ıy 

ı- Gu llccd. y.:rın knnııdını çev1reıı. 
(müre:tlıop kelime). 2- Hizmetçi, 
Marlcrıe Dlctrlch'ın ''.ırul\ i ınelck" ffl., 
mlnduu adı. 3 lçimızdc y:ışıyan bir 
kın·m.n tersi, zeytıny.V;lt bir y<mı:k. 
4 Bulmnğıı çalı m ıınak alfabede 
blr harf 5 ~ Rnğb< t, saknt 6 - Ne 
zir, oı;o coğrafya tablrı, 7 - Yılın nl,. 
hayet mürckl. ıı kelime) 8 Hanı.. 

kcUcıi cilveli, ı:;un, u Bır t'1.iat. do. 
ğurtu..:ulnr. 10 Arn.pç.ı ı b;.ı•ı.-ı ı top 
rağm ıncc-si, cam gibidir fnlt t kını. 

1 mnz. l i - Fransada bir ı,~hir. sulu 
pll~v. bir soru edatının tcrııl 
ıs mımanıh bulmnc:ıınııın bnlU~ 

1. - Bavndakaçan, 2 - Arnknpı 
lra, 3 Rıza, F,;ş, nuz 4 - A!c.nn, 
Taze, 5 - Ral, Şirin, N. 6 l<::nik. 
Nil, S! 7 - Ten, L, Cruııın, 8 - 1:, 
Sma•. N. i< • ı alı, u. 1-:ıım. \O - O. 

' }Uk, Hıı lay 1 ! Kıllı., 1, V-!~ 



ALMANC~ı\ ( 15) 

Stoım 

ı. rnd er7ihle-tc mir nncb das 
~utP Mi.ılthh·in, ıla'I" dcı 'iclt:n 
Eiuhrikh we"'cn .. jeı d<'n Hoııd 

Storm 

XY 

1. Bir tarnftan da ilıtiyar ka• 
r:lınca~1z bana, bekçinin, bazı hır

sızhklar yiirund~n ki>peği, bir ne-
nır Wat'bc haltPıı in ılir li.it('hf'ıı vj muhafız olarak, kiliseye almış 

Pİll~l'ta .. -.f'n. olduğuuu anlaltı. 

:!, Wohcr alıt•r der t:nsel konı· 
ıııeıı, der ınich \'Or ihm ~-alrret,ı 
la .. wurde mir nlcht 1.;und :' ınoch

lt~ aurh spitf'rhln , aus wc" U'""tH'h 
"ar mir .. cı~r nirht bewa-.ı.t, bei 
ırndf>ren ~ıten mieh nicht d•ruın 

brtragen. 

3, Und i t mir in ~iner n~lt 

lıbıi~f.ft SCha1zeit, "°' iel kh aa d~n 
)lıırl.-t~ daıtll.<'h ~.Mil 
!iehlieh Antlltr. mit dem .;li~
ılen Ki pplrin ni~n atdl'I' hf'P 

~e:;net.• 

*** 

'l, Beni hinınye etmiıı olan mc.

leğin nereden geldiğine gelince. 
.bunu hiç bilmiyordum; daha son· 
ralan aa ba"kalarmr:lan, ne sebe}ı

tcn bunu bilmcdiğinıi soruıiturma • 
dım . 

. ıt Okul hayatını devam ettiği 

mUddctçe c:a~rdım geçtiğmi gün
lerde, bütün dikkatimi g&nerdi
ğim halde, altrn i lcmeli küçilk 

. ha~hkh o güzd yfü•A) asin rastla-

madım. 

*** 
J. A.utC) Dom. l 703. l"A . pb - 4. Anno Dom. 1705. Haşmetli 

znar ?:11 Zeit:en de8 Adm.bdstzato

ri .. ,4 Hochfürstlichenıı DurcJllaur.ht 
Ohri~tian • .\.ugast, mit deaea ~
lichen Xmtenafl ..onck,.,..._ 11111" 

~an~; hatte (lo(o1ı der ,,,..ıtJı;c 

R.t \"On G04"1z das Pa..~t m 
Ri.i<'I ift Ane:cla auf dfor lfamlMu'gP.r 
11.,rse.n an d~n McViıbiri.-Ddctt 

'P.J'ı.'aofen Ja.« .. oo; au rinf'm Sdtlem

mer uml Spi •1hruder,7 cı.. mu, 
da es hernach mit ihm IE9ID Ster· 

hen glng, die Kt..rk'n ,·oıgdmlten, 

oh er tlaran dit Farbc• llOelt Cf'P 
' 

:>. GlclL'lıwohl :::lüc-ktl' es IM.l
rıem llebett Vatel', daf>!ll er aos 

-inl'ın elfndiı;f'n Oiakoa.a.tc ıu 

' chn esf'n in da" . eiatriglleherr. 
Pa,.,torat ıu Sch"aı,..titte gf'l&n::t" 
:.ınıl ıTa.rin ~ .. titis:,.t' "ardr. 

G. Da h-h IM'tflib aut· der U11i. 
',.,. ... ltilt 1.u Kif'I ln.;lnibleret' "ar, 

.. o machtc.n miC'b dil" ~o• mf'!incn 

llelıeıı J<;ltf'rn tıun \iti tti<'hlk-her 

flie<;.,enıf Pn Suh.,iıliC'n 19 ftir 

Weile gar iıhemıüU~: dasn ieb 
t.oltl<"rt" in hohl'n ~tiefeln and 

eine.m rot~n RO<'kclm.:ıı mit d aem 
ne~en an der ~itf'n: ja, Wte gar 
einmsl einm Ehrtmhand~tı: mit 

elnem ans dem Adr1, ma.~ ~ı
higcr mefne;; Han-.• i~ f"hrbar~ 

Tot'lı ter, Sö mich ıtbcr son.,tcn 
nieht anırlnı;, "\-Or f'İnfl StudHtt~•

~t7.,e proklami~rf"t h &t1f'. 

Preruı Christian Augus'ıın saltruıat 
devirlerinde ruhani malmmlnrm. 

ı::ayet garip olara.k, ba.3kasma dev
ri teamül halindeydi. Kudretli vi'ı· 
it Von Goer1%, Anglic'de, Böel pis

koposluğunıı, Hamburg borsasında 
mu,.a.yedc suretiyle salt1mııştı: bu 

da, can çekişme içinde, hentlz ren
gini ~ip seçemediğini A.Dlamak 
için önüne iskambiller sUmükleri 
bir ay;,."ILŞ ve. kumat'haza düşmüP.
tü, 

5. Htt ne hal iBe. b:ıbacığ!m 
fakirane olan SchwCf;en diynkoslr
ğundan go1iri çok dnha iYI olan 

Sehwab8tiittc baş p:ıpa:zlığmn eri~
ml6 ,.e &hv.•ahetattc köyl.ine yeı
l efllllİlfti. 

t>. Artık Kiel Ünivcr.ıites.ine ya. 
zılmı.c; bulunu~'Ordum; ailt>mdt'fl 

imdi o kadar bol bir tarzda para 
gf>li,Yordu ki bu beni bir an ic;in 
büsbtitlin haşarı ve ta~m bir gen~ 

yapmı.stı. Yülı:sek ı::izmolcrim. ya
nma kılıcımı taktığım işlemeli, 

kırmm uzun elbi_cıelerinıJc- çalımlı 

çalnnlı dolaşıyordum; hııWi bir 
gün eo.• sahibimin :ıfif kıT..mı haya. 
ğı bir lı:adm gibi ilan etmiş olan 

bir Mil1.adc> ite, b~ka hi~bir vası
taya m.ürncııat etmc.>den, düello 

yapmıı;tmı. 

• 

( 1) bcwr.hron. korumak, him&ye etmek: f'.ott oowıı.hre, All.üı 
koruS\uı, A llnh saklasnı. (Z) kund wm:-dcn. ş:ı.yi olmak, ıluyulmnlc, an~ 
laf'ılmnk. (:ll bf'gt'gncn. lt-saıiüf etmek, kaışıla.cmıak. {4) Adminif· 
t:ratoris (1.ilincc). momkketi idare eden, hUkilm.t reisi. (~) filrstlielı 
(~ıfat), b!r hOkiimdar veya pıcn~ nıen.cıu.p, layık, ya:Jnirr; FürsU!ch· 
!eben, pl'Cn"ltari. prcnsçe.cıine yaşam'I.. hir pren.1 hayatı ı-ürmc; l'einn 
Jtürstliohe Durehlaut. l!atr :levletle.ri; Hcl.)hffırstllch - fürırtlich: scin 
hochfünıtliches Unu!!, muhtttf'm wlO.'li. 

(8) Amt. <cem'i, )ıi.mt~r: datif. A.rntcrn) vayjfe, memu• 
ı·iyet, ma .. :lm: cin Amt bekleiden. hir memuriyet sahibi 
olmak, bil:' makam ~a-al etmek. (il Spiclbnıder, kumarbaz. (8) lJP
stii.tigon. sabltle;;mck, satrit bulunmak, kökll'mn<:k: ~·crle!'mek (me
caz.il. (9) im•kr:biercrı, ka~üetme.k. (JO) ~dien. nn.lı.di yardım. 
(11) .Rocl::clor: XVI ncı Lo~i11 df!Vrinde FranSJtda erkeklerin giydiği 
ilj]f"m~li u~ın elbtc;e ki ~onrad:ın A"n'\ıpanrr. diğer bölgelerine de y.t
yılmıııtır. (l;t) lo}hmhruıdel, dü<."llo. 

~ N AL t Z ve TEOR t 

ı:l'"ı-iriıoıiı: ~. Da.s Pfero, worauf sie ritt. 

a.. die Sc11atten der vor ~n f. ~ Eiatc.rn, die <lroben ıdeh 

ROPO RT A-1LAR 

Kamarotlar la 
konuştum 

Ayda 12 liıa ile geçinmenin 
90Junu bun lar değil, Deniz

yolları idaı e·si keş/ etm iş 

Bundnn bir hafta kadar evvel 
gazetemiz sütunlarında Devlet 
Denizyolları i~letmesiııin on iki 
lira ücretle geçinmenin sırrmr 
keşfetmiş olduğunu her baldo 
okumuşt.wıuz. Filhakika Devlet 
Dımizyolları yolcu vapurlarında 
çalışan kamarotların mart aylık· 
!arından bir kalemde b2ş lira 
kesi~ ve esasen ücretleri on 
yedi lirayı geçmıycn bu knma .. 
rotlar ellerine bir aylık gayret. 
lerinin mahsulü olarak 12 lira 
almıf]lardır. Ga?.etemiz: "Her 
halde Devlet Denizyollan 12 li
rayla geçinmenin sırrını kc.şfct· 
miştir!.'' demişti. Çok doğru bir 
mutalea.. ÇUnkü aksini düşü. 
nürsek Devlet Denizyolları ida. 
resinin böyle bir kalemde beş li
ra kesmekle mantıka pek uyma
yan bir hareket yapmış olduğu 
kanaatine varırız. 
Doğrusu bu vaziyet beni ya. 

kından ali.kadnr etti ve on iki 
lirayla bc.'yler gibi geçinen bu 
faniler kimdir liye merak ettim 
ve soluğu Galatada aldım. 

Kamarotların, hele birinci 
mevki kamaralara bakanların 

hakikaten füks bir hayatları var. 
Onları ::ıiyah ütülü p:uıt:ı !onları, 
bembeyaz kolalı ceketlerini gör .. 
düğünüz zaman için.iz açılıyor. 
Sonra fevıCaHide nazik insanlar .. 
Tabii emniyetli olmaları da ca
ba .. Öyle değil mi ya insan hem 
canını hem mnlmı bir dereceye 
kadar bunlara emnnct etmiyor 
mu? 

Mühim vazife doğrusu bu ka
marotluk ama.. Kazanç ayda 12 
lira ... 

BİR KAMAROT NASIL 
YAŞAR? 

Bir kamarot muhakkak ki 
lü:ks bir hayat sUrer. Hem e<ı 

maaşlarmm on iki lirnya düş. 
müıı olmasına bakmayın. Pek 
çok bahşiş çıkartrlar. Bir kere 
ortadan alınan bal1şiş payı \·ar. , 
Sonra aynca kendileri de bir 
miktar • çıkarırlar. ~Iükemmel ı 
deiğl mi? frç tru·aflı ka7 . .tnç .. 
Sonrn en mühimi bu adnrulann 
masrafları da )'oktur .. Vapurda 
yer. içer, yatar, kalkarlar. traş. 
hırı da. bedavadır. Birinci meh 
ki yolcusu dn parasiyle ancak 
bn kadar rahat ed~bilir. Görü· 
yor musunuz kamarotluk ne mU. 
keme! iş .. Demek Devlet Deniz. 
yollan bir knlemde mna.<?lnrın

dan beş lira kesmekle hiç te fe
n.1 etmi~ değil .. Öyle mi :ı,.-:ı •• 

M.ADALYOi'.'UX TERS 
TARAFI .. 

Hayır.. Öyle değil.. Devlet 
Dımizyolları kamarotların nıan!i. 

tarından ~ lira kesmekle hiç 
te doğru yapmamıştır. 

Bu be.5 lira - söylediklerine 
göre - yüz liralık kefaletin ilk 
t~ksitiymiş .. Eğer böyleyse /lln. 
h~ .. Çükün yüzde yirmibe..5 ke
falet ücreti kesilmesi hiG bir yer
de görülmüş değildir. 

Bildiğimiz kefalet nornrnl o. 
larak yüzde ikidir. 

marotluğu pek cazip, pek ı'alıat 
bir meslek olarak gösteriyordu. 
Malbukı madalyonun ters tarafı 
hiç te öyle değildir. 
Bakın bir kamarot na."ıl ya. 

şar-

Sa.bah saat ü da kalkar, yedide 
\'nzife alır.~ Baktığı kamaralar
daki yokuları uyandmr, uf ak 
tefek ihtiya~larına cevap verir. 
Kamaraları. salonları temizler .• 
Öğleye kadar vaziyet bu ~ckilde 
yolculara hizmet etmekle geçer. 
Öğle olunca lokantaya iner yol· 
culara servis yapar. Yolcular 
yemek bittikten sonra nıilnnvebc 
ile onlan da yemek yerler ve 
tekrar kamarl\ mi.işterilerinin e. 
mirlerinc hazır bulunurlar. Bu 
vaziyet akşam yemeğine kadar 
böyle devam e<lcr. Mut.asıl gider. 
ler, gelirler, çay. kahve vesaire 
getirirler. Akşam yemeği saa
tinde tekrnr yemek salonuna i· 
nip sevrisi yaparlar ve yemek. 
ten son ra saat 24 • 24.30 a kı:v 
dar hizmet ederler. 

Yıkanıp yatmaları saat birl 
bulur. J<Jrtt'.Sİ sabah altıda kallt• 
mak mecburiyetindedirler. Ayrı_ 
ca gece nöbetleri de. vardır. 

Başl_{amarotla aralarında türlü 
g~imsizlikler olur. Bunlara ta· 
bammül de bir meseledir. Gönlü 
şen veya sıkıntılı olsun kn.marot 
yolcuya daima mütebcSsim bir 
çehre ile muamele etmeğe mec. 
burdur. Yani sırasında kamarot 
komedi oynnmnk mecbnriyetilv 
dedir. 

Evet komedi dedim de vazi. 
yetin tam karşılığını buldum. 
Knnınrotlar hakikaten daimi 

bir hayat komedisi içinde yuvar
lanıp gidiyorlar. Filhakika onla. 
n parlak elbiseleri mütebes$im 
ç;chrclerilc mes'ut zanncdiyorau
nuz. Hnlbuki •. 

Sözii görüştüğüm karon.rotla .. 
ra bırakıyorum.. İçinde yuvar
landıkları hayat komedisini on. 
tarın ağızlarından dinleyin. Bir 
tanesi şöyle anlatıyor: 

- üz.erimdeki ı:;u beyaz kola
lı cekete bakmayın. Bir kere a. 
çm d:ı i~imdeki çamaşırlara ba
kın .. üzerinde belki yirmi yama 
var .. Hangisi esas kumaş parÇa. .. 
tefrik olunamıyor. Ayıp değil 
kazancımla ilzeTime bir fa1'ila. 
bir gömlek alamıyorum .. lki ~
cuk babasıyım . Yavruları oku· 
tup adam etmeğe bakıyorum .. 
Fakat bu kazançla ne mümkün .. 
Nafakamı temin edemiyorum .. 
Evde üç kişi var, bunlar giinde 
en az b1r kilo ekmek yemezler 
mi, etti ayda 4 lira, beş lirdda 
kira veriyoruz, ceman etti 9 lira. 
~limiı.e verilen 12 lira m~-tan 
geri kalan üç lira?. Oı.eıimize 
başımıza bir ~ey alma.sak, Çli • 
lak gezersek, ancak peynir ek-
mcldc kaı-nınuzı doyuruyoruz.. 
Bir çok geceler karım ve çocuk. 
lar yakacak gaz bulamıyorlar. 

Diğer bir kamarot söre karı§ı
yor, o da şunları söylüyor: 

- Bekar in.san için kamarot. 
luk belki karlı bir meslek. 

1'' enstcrn wankendcn Gıe ıııfge ... 

b. ein Knpif.lin. der bei Afuert 
Caımens Jn Qu&.J·U~t" '.tek?gctı. 

Rır Ndt gc!J:ıut hntien. 
~- Ein I..:a?ftlein, wie e!! dle Dir. Sonra bilhassa kazancı on yedi 

Mtı tr~ı. 1 lira ol3n bir kimseden bir ka. 

Fakat evliler İe<in felflket . Bu 
ay evli kamarotların hiç biri ev 
kira..~r veremedi. Tabii nasıl ver
sinl<:r ... 13 lira ilcretten beş li. 
ra kefalete Uç küsur Hm da li· 
man oüzdanesi parası ola.rnk 
kesildi. Elimire geçti dok~ kil. 
sur lira.. Önümü2rleltİ ayda yol 

r. t~ h•tte bci f!İlle- flıoıotıııoınen 

~hneidcınii:wett mı> n Oımrtier. 

d. Dec Eın~l, eer' lBoiıch "TfO< ihm 

1'. 1'-'.ift Weib, dre \'Ol! dem ıır. 1 lemde-beş lira nasıl kNilir. Han-

rabgelallf!Mll A.!Mftobı ia ibre ı' gi tarafından bakılrrsa aln1 ala· 
M &.a -..tMt.e. ma:r.. 

Biraz evvelki satırlarım la\. ,. 

(Ba sü&muıa olı:1Q111ıalarmuua l'.
zeteml~ yaamdald • kuponla birllkıe 

gön~leri 

~\'.LE2'-ao: 1'EKUFl..&IU, ~ A R.A • 
HA, fŞ VEBME, ALIM. SATIM 
gtM tteart rnudyeU bab olmr)ıwı k1r 
~k UAıılan .-nwıııı .ae,nlmaıır.) 

Müteferrik 

• 500 liralık ikramiyeli Ergani !it' 
tikrazı Uih\illerlnden almak istiyo
rum. AJQ.kadarlann Haber gazetcslDdo 
R. E . remzine mUnıcaatıan. 

e; 1}!: . 

Evlenme telılilleri: · lı • ra yanlcr 

• 30 yaşmdıı.yuıı. Boyum l,65. ki· 
Jom .55, kumralrm. lUnıaem yok. Jo::V 
kadmıynn. 60 ile 70 Ura kazancı olan 
8:> De 40 yqlanndr. bir bayla evlen· 
ınek &Bteıim. latt-kWcriıı 'Haber gazete 
it vamtıuıUe fS.0.) ~ne bildirme-.. 
lerL 

• 2~ Y3§!ndayıuı. Kilom 53, boyum 
1,58. t'8Dlerlm, verum. müzik •e ııpor. 
dansa ~tnn bir ev kadmıym:ı. Çlrkln 
aayılnuım. 30·35 y~larmda bir baya 
bayat crkada.şı olmak ~Uyonmı. F..n 
az i5 lira knzancı olmalıdrr. tstiyen 
Jcrin Haber gnzctesl va.sıtL .. ile CM. 
SS) renızlne ırn!ktupl!l b!ldlrmelcrl 

• 36 YS§mdayım. boyum ı,7!, kilom 
66, 45 lır.ı. aylıkla devlet hizmetinde 
çnlışmııkUıyım. Ba.l}kaca gelirim de 
var. J:;"imsem olmadığı için iç güveysi 
olabilirim. 3:s illi fO yll§Dlda nıunuslu 
etine dolgun dul blr bayanla evlenmek 
lsUyorum. Haber gazetesinde (~ 
YA...°'IJI remzine mektupla mUraca•L 

• 27 yaşındayım. Esmerim. Kilom 
80. 90yum l,M, gözlerim olduk~a gü· 
zcl. Kimsesiz bir ev kadınıyım. Ayda 
7:S ııa. 100 lira kazancı bulunan 3ı>-4.0 
yaşla.rmda bir arkadaşa ihtiyacım var. 
A?'ZU eden~rtn Haber gazetesinde t F. 
38 Y) rumuzuna bildirmeler_ 

• ':SO YB§!Ddayım. boyum l, 70, kilom 
68, Cilr evı geçlndlrec:ıek kadar ınaa 
vım var. Gözlerim k~la.nm siyah ren 
glm buğdayımsı, ağlammı V'! cidcll 
yim. :!J ya.şmdan yukarı olmıyan kız 
veya dul ttırkçcsl düzgliıı, sıhhatli 

kUçU!c N .. evi bulunan §işman olmıyan 
blr bı:ıyanla evlenmek istiyorum. Ta
llplertn Haber gazetesi valıta.sUe 
<BEN EftEN K) remzine mektupla 
blldimıelerl. 

• Yll§ım 39. lioyuın l,70. kilom 90 
esmer xnra kaşlı kara gö:rJ.Uyt!m. P'ıt· 
nıten tıcn ha.sıma ve ince ruhluyum. 

-ı: akat ~'\dan suka t neüce'fti aoı aya
{;"lmdruı mallıltlm. Baııtmı ile yüıilrilnl. 
Ayd:ı yınni bir Hra malQl maa.~ım var. 
Ev !<lram, elektrik parası yok. Bun· 
dan başka valdem de yardım eder. 
Kendinıe aradığım eş yirmi. bcf ile o· 
tuz yll§ında. mıızisl temi% kız veya 
dul .. kanaatkAr olmalıdır. Taliplerin 
snrlh ndresli mektuplarilc Haber gazi'. 
teı<fndc l H. öz. 8A Y) remzine 
yapıln.~Eı. 

• 2~ yaşındayım. 1.5i boyluyum 
Siyan r.ö:ı:lü beyaz tenli emncrim 
Mütenn.sıp bir vüdum var. Atdl ve 
yüksek tir ailenin kızıyrm. Hııss:ısım 
bir d:J evvel kocamc.IRn thrnalkA.rlığı 

yUzündl'n ayrıldım. İyi bir eY kndmı· 
ymı, yalnızım. Sebıı.tkA.r bir karaktere 
sahibın\ LUzumauı: kuıkançhklıırdnn 

hoşlanmam. Hiçbir yçrlmde arızam 

yoktur. Ciddi bir hastalık ge<;trmedlm. 
Orta tahsilim olmakla beraber hayaı. 
bilgim oldukça iyidir, Hayat arkadaşı 
ola.::ık lllmsenln 2ô·35 yagınd:ı hulun· 
m:t!ll, nıazlJ!ln!iı temiz olmB.!!ı şart 

tır. Ş•ı mcsleklerıle bulunması miircc. 
cn.htır: MUbcnılis, doktor, avuknt 
Çirkl:ı sayılmaması yeter. Jr,kl ve 
kumara dllşkUn ulmamuı elzemdir. 
"&>rbe.~t çalı~ veya, zengin f5 ya
şında blr bay d:ı olsa. muvnfıktır ... Ka 
bul l'<!e.r.ler Hnber gazete.ııinde ını. 

KEN) rcmzint" müracaat etmelldlr. 

vergisi kesileeek, gene dokuz li
ra alacağız. Sen gel )'olunu bı.tl 
da \•er ev kirasını. 

- İyi ama o kadar bahşiş qı. 
kıyor .. 

Dedim. güldüler. 
- İzmir !k!rvisl yapmıştık bi

rer lira aldık. Karadeniz yolcu. 
tuğu 12 gün sürer bir iki lira · .• 
rrz. Yani ayda aldığımızz bahşiş 

• iliranm içindedir. Fııkat biz bu 
.ıun fazlasını gemide sarfa mec· 
buruz. Yolculukta o kadar i6 a_ 
rasında bW.m de yegane teselli
miz sigaradır. Biz ayda aldığı. 
mrz 4 lira bahşiş parasını siga
raya veririz.. Sonra bu beyaz cc. 
ketleri yrkatmalc ta bize aittir. 
Bir ceket 35 kurup ytkaruyor. 
Bizi böyle dŞ!an görenler bir-
~Y zannederler. Bir de H;imizi 
görseler bari. 

- Bu kadar memnun değilsi. 
niz madem call![llUYJJ\.. . 

Dedim fil '.hRkh oeı'ft.bı Yer

diler: 
- 1ş bulan __.. k3!1for. 

Kama.n>tmk t"'t"88hnt haior. \.im.. 

• ıs ya.şmdayım. Askerlik vazifem!. 
yeni bilirdim. Tahsilim orta Uçe ka. 
dardır. Muameleye d§inayım. EakJ ye.. 
nl yazıları fevkalllde okur yazarım. 

Herhangi bir mliCA'lcsede vazife almak 
istiyorum. lstiyenlerln Zonguldııkta 

halk fırkası kütüphane memuru Bay 
=-ıurt yanında (H.Ç) remzine sOrat.kı 
mOraccuıUıın. 

• 35 yqmdnyım. Bundan CYVel dok 
tor yanında çalıştım. Şimdi de btr dok 
tor veya ~ yanında çalışmaır f..ııti· 

yorum. En,tekslyon yapmMmı <ll\ bill

rim. lstlyenlerin ou adrese mümco.a.t· 
ıarı: 'l'opkapı Frıtmnsuıtan Etemefen· 
dl sokak 10 numarada bayan Zabel. 

• oruı.mcktep mezunuyum, ~3 yqm 
dayıo1. Askerlikle blr ilişiğim voktur. 

.Eski harfleri mükemmelen okur yaz:ı.,. · 
rım. Dllktllo da b1llrim. MU<?Sseselerd 
k!tipU.~ lstlyonım. Aza kanaat ede
rim. Jsteklilerln, B. K. rumuzuna tab· 
rtren aıüraCMtlan. 

• 1337 tevellUtlüyüm, liseyi iyi d 
recede ikmal etUm. Herhangi bir mü. 
giderim. Her i~ kabul ederim. Istek
esscaede bir iş anyorum.. T8§raya cın 
ıuerın (Er Tam) nımuzuna bildirme. 
ıert. 

• L!.sede okumaktayım, aUcvl vw· 
yetim mektepte okumama engel ol _ 
doğundan. ben de hayatımı kazan -
mak mecburlyctlndcyim. Herhangi 
bir mllessesede veya yazıhnnedc kA_ 
tiptik yapabilirim, arzu edenlerin En 
Son Dakika gazetesi vaSltasllc CM.~) 
rumuıuruı müracaatları. 

Dersler 

• ZG ynşmda bir erkeğim. Az tran· 
sızca Nllrim. Pratiğimi kuvvetlllııdtr
mck Uzcre boş zamnnlarımda benimle 
t-ratlk yapacak bir bayan 8.J'lyoruın· 

Frnnsızcamnm kuvvctlı ve bilbıuıı:ıtı. 
akııanmm dllzgUn olması şarttır. Boş 
zamanlanm bı.Utada Uç saati geçmez 
ve dalma sant yediden sonradır. Eme· 
ği kıır§llığında kendisine en çok otu:ı: 
lira verebilirim. lırtiycnler Haber ga • 
zet,.st vl18ltasile (P.R.R.) remzini" mU· 
roeaat cdebitırler. 

• Ortarucktep ve ilse tnlebeler!no 
ehven btr fiyatla :riyaziye ve fizik dcrtl 
leli vermek l.ııtiyen bir genç vnrdır. 

h!tcklllcrin Haber gazetesinde M M /t. 
rumuzuna mUraeaatlan. 

*Liae mezunuyum, Almanynd:ı. rııU· 
bc.odiallk tahsili gördüm. IsUye.oırre 

evlerinde hwruB1 Almanca ve tUrkç6 
dersleri vermek istiyorum. Arzu ed~n· 
terin Hal>er gazetesi vııaıtaslle (A.~· 
S .) rumuzuna mUrncaatlan. 

Aldırınız 
Afaiul• n.ıauJllan yaalı el&JI •· 

kuyuculanaı.aa n a.lana• ı-r••• 
a"ktupları lda.rebaoeı::alzdea ite~ 
n bl.ltta• otıeye k adar "''Y' ıu.t 11 
4n 9o• ra aldırmalan rtca oluun. 

(U.; ıGF.RÇEK) (E.D.) (A Aydın) 
(Gürseren) 

scler muhakkak yakında bulu· 
nanuyaca:k .. Bizde iş bulunca.Yll 
kadar bu işi devam ettiriyoruz.· 
Çünkü ışsız kalmak felaket. 

1 

Şimdi hiç değilde bakkalda c~ 
sahibinde ekmekçide "işe gidı .. 
yor, paramızı verir . .'' diye btl' 

kredi var. Uç aylık borç vıır" 
Beyanname verdiysek hakeza! 

Bu .vaziyetle kamarotlara h31' 
vermez misiniz ? . 
• Hakikaten bunların içlertfl1 

görmek istemiyorlar. "Birde içi· 

mi1j görseler" diye dert yn.n~~ 
kamarotun çok hakkı var. Dl " 
hassa evli ve çoluk çocuk snJ1i~ 
olanlan idarenin düşünm~i ııı· 
1.ırn .. Bir kalemde beş lira kcf:ı .. 
let Ucreti kesilmesi : 1 

"Senin ailen ac kalırsa se' · 
olursa bize ne?" dcnıektL :ı 
fmmmlır. 

Herhalde Devlet Den;zyoHatf 
idaresin in bu hususu g()7.önünÖc 
~ kamaN>tlaroan aydıı ı,eı:
lıin. ~esmekte devam ctrrı;yc ' 
ğinLilxMt ederim. R 

llUZAF"/f!ER ;tCrl 
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Büyük hareketıı zabıta romanı Tatlı 
- '7 -

Polis tahkikatı baelaymcaya 
kadar blrkaıt saat geçecek. Bu es
nada ben kendi b~ıma tahkikata 
'batıanm, lıi.znn.gelen malfunatı 
toplar ve bir nazariyu yUrütebiU • 
rUn. 
Ağabeysi konuştukça Enid fir • 

PetJneler geçiriyordu. Ağa.beyai -
lllıı :ıı: a işlerinden ç<>k ha.~lan· 
drğnu bwyordu. Hatta babasına 
alt olan Nevyork gazetesinde ci • 
llayet eay!a.sı ile bir za.mnnlar o 
rrıcSııuı olmUitU. Onun nekadal' ze 
~ ve bir muammanın hallinde ne
~ inatçı olduğu mc§hurdu. E
llld bunlan biliyordu; bu cinayet
~ OYJladığr rolU de biliyordu. zı. 
ta katil olıruı.sı ihtimali olan a.da
"1 kendi otomobilivle firarına yar 
4ıııı etmilJ ti. . 
toıııelyanın evine ya.ki.aştıkça 
~~ . yavaş heyecanlan~·ordu. 
ıı.~'dlaini bekliyen vazifenın zor .. 
\r~u a.nlıyordu. Kornelya Dara
~bun cinayetten ha.beri yoktu; 

~ona habeı- vermek vazife6i 

dti5Uyordu. 
ta..,.~fnkf kararından caymrş bir 
~ Enid ağabeysine: 
tf.' >. • a.b!y, ben ona bunu na • 

~Ylıyebillrim? • dedi 
~ Saçmalama Enid ! Bunu 
..;"lrsın. Zannedersem böyle bir 
ta... ilk defa yap:yorsun! Hu • 
)~ Çalışbğm günleri unutu • 

lıı~7 
clJ. ~ ta~ bir §ey eöyllyeme • 

razan: OTWELL BfNNS 
Yazan: Piyer Lui.ı Çeviren: L.L. 

ti; Enid k~tu, geç ka.l.nıl§tJ. Da· O güne kadar bana ya.bancı bunlara sil&h mı diyonnınuz! Si-
ha 0 gUn evıenmıa olan genç kt- olan Mister Valter ile birlıKte ıruı ... 14te buna derler 
dm, kapısmı açtığı odanın orta • "Barcelane" transatlantiğiyle Diyerek burnuzunun altından 
emda, yerde yatan cesetle .kaı'3t seyahat ediyorduk. Denizde hU. bir kama ÇıkerdL Kendisi bir 
karşıya geleli. küın süren fırtına yU.tllnden o müddet hayranlıkla seyrettfüten 

Bay Stefan, vaziyet bu merkez.. gece gemi ciddi tehlikelerle kar- sonra bize uzatarak illve etti: 
deyken, kap dan içer girdi. §Ila~I§tL Sabahleylıı kaptan - Bu sillbla kardC§im bir tele 

Kornelya, bir eli ka.pmm tok - köprUsüne çıkınca burnuzuna vurutta bir erkekle bir kadın 
mağmda, bir eli göğsUnde, hare • sarılmış bir Faslmm kaptanla öldürdü. 
ketsiz duruyordu. Bay Stefanm konuştuğunu gördüm. A:r. sonra karaya ayak ba.sınca 
bir işıırcti üzerine, Enid genç ko. - Melilla'ya ne vakrt vanyo. Hacı Ömer, kardeşinin kanlı ma. 
dına yakl~tı: ruz? cerasını şöyle anlattı: 

- Bayan Malaıvel, Sok rica e- _Pek ça'. uk değil. Onbe§ gün _ Karcl.e.,i Mahmudun Uç ka. 
derim, buradan g!dellm. Size olup sonra. öbür seferimizde. nsı vannı:§; bir dördüncll.IUnU 
bltenI anlntımn, fakat llltfe:ıı bu· - Ne dedin? Onbei gün aon· almak fikrinde değilmft. Fakat 
rndnn uzakla.şal~,, ra mı? Fakat ben bugün orada bir gUn melek gtbt gtlul kimse-

Komelya söylenenleri i§ltmJyor- bulunmalıyım!. siz bir kızla kal'§Il&§mıe ona de. 
du bile. Gözleri yerde yatana dikil.. - O halde Numer'da"l gitmek li gibi ~ık olmuş. Adı da. Cuhe
mi:1 bir put ı:ibi duruyordu. Biraz mecburiyetinde kalaca.kamız. ra Jmiş "Cuhera" inci manuma 
sonra dudakları kıpırdadı ve Enteli Fırtına yUzünden Melilla'ya uğ. gelirmiş. Annesi çoban kw ol.. 

titreten bir sesle: ramak imkansızdı. MUthit dalga duğunu söylemiş, fakat doğnı 
- Kocama ne oldu! v3rdı. \ muydu? Bunun ne ehemmiyeti 
Enid bir an kadmm vıı.zlyctf hA· Faslı, dişlerini gıc.rrdatarak olabilirdi. Bu olsa. olaa tefernıat 

la anl:yamadığmı zannetmişti Fa- uza~la~. Biraz sonra kahvaltı. sayılır. Dünyada ve rilyada Cu. 
kat her şey meydanda idi. Ceset' ya ındıgım ~an yemek salo. heradan gUzel bir kıza rast.Jana. 
gC"llç kamından birkaç e.dnn m"'- nunda. yal~ ikı yolcu bulunu- mazmıe. Mahmut a.kılıuz bir a· 
saf edeydi. YtlzU sapsan, gözleri yordu: thtıyar bir kadın olan dam olmadığını iebat etmek iste. 
yarı açık; boğazmd:ın akan kan.. Markiz dö S. ile Miste" Valter. miş. 0 yolda Cuherayı yüzO a .. 
Iar hemen hemen ufak bir göl vü- ı '---i , 

. Bu zat a tanıtmamız ua::ı t 01- çık görünce kimbillr kimin bed-
cuda getirmi5tl. Sırt UstU yntıyor- / muştu: .Kahvaltısmr bitirdikten ~ · 
du. Bir diı.I yukanya doğru dikil- sonra bana· dua.sına kurban olarak dilber 
-'"ti. Sa~ elinde bir kılıç vardı K1 ı ·. Cuheyaya A6ık olmuş. 
U"i1 ° · - ZatıAlmiz Araplan sever 
ıı~ yanmda da kanlı ufak bir ko· . . . , Ben b a.d Jard Mahmut daha o dakikada kal. 
ma. Biraz ilerde, kapmm yanında mısınız. ' u am an binin bütiln kuvvetiyle onu sev-
yere atılmış bir ikinci kılıç.. çok hoşlanırım. Onlan benim mi§ ve aynı §ekilde eevileeek 

- Kim yapt.J bunu? gibi ta.rursanız siz de böyle se. ümidiyle evlenmi~ 
Kornelyanm s~I bu sefer titre- veceksiniz. LA.kin. hakiki arap. 1 Allahm buna razı olmadığı 

mlyordu. 'Sakindi. Enld bu ant d~ lan tannnanız için Fas, Marakeş anlaşılıyordu. 
ltt ~tr ta.raftan evde hizmetçi • ğişiklik karşısmda şaşmnl§t.ı ve yahut Ceb - el Ayaşini'e gitme: 

·.. . ... ., 

"Yırtırlmış şaheser,, 
(Bu pa~çalaı ı 

ilılimamia · t~p/aqınız) 
Bü,)'Wı mUAabaK'UD.lz.ı netlccll!tiwteceıı :ı.: bü,VW( ruUı;alJaJwdaıı oırtnclsl· 

ile ~ıllk. ISu milııiab lkaıun adı "l'ırtılnu, ~bl er.,dlr. Hlz par~·u pllJ'\'.U 

edllmlt bO tabesertn J*l'\'9lannı t-Oplı;'tlmk, blrlblrtn~ 11,\J.'tln gch~ 
ı:a parea edilmI11 bu şahcscrın par(~larmı toplıyachll, lmıbım,e uygun 
gelecek bır surette yatnştıracak ve meşhur tabloyu ot taya çıkarnrn ı: 
bum~n han~ı Tessamın es. 1i oıdı.tğunu vtı hangı müzede bulunıiu ı mı 
ıoylıyecelmmz. · · " 

tık aıllaabakamuda yapiliwak O".> lJunıun lbıırettlr. IJutibı paı raların 
neşrı tamam/andıktan sowa on brş g•I>: ıçımte parçalaıi muntazam 
bir surette yapıştıTarak llllr:udc k- tırdı~ m .. rcsmı, tablonun ressamJo 
nın mlını ve tablo11un lıangi muze<tc bu..u,.t!tı~wm da yazarak üzerin
de sarih isim ve odreımsz ;·azılı zor/ ıçins koyacak ve zarfı başkası ta. 
rafından açılmıyarak şekilde n:ülziirlıyetcl\, 6 ncı noter Galip Bingb· 
le teslim edıtmek üzere idarelzanwzızq ietdı edecek ve mıekob;luıdt 
ıdarelıanenıızdtı sıra nt1marası tcışıyan hıt numara alacaksınız. 

Zarfların içine ;ımdıye kadaı gazel~mızm baş!ığı yanında neşrtdı· 
len ve 36S nıtmaraya ktidat da devam .. decck olan kuponları koyma.· 
)'il Iüwm )10ktm. Bunl:lr Uç mll.11aba1uı blUıkli'n ve musabakalı\rda kar.anıl· 
dı1<t.an 110nna htd.l)ekı.r alınmaya gcllndlil n.ıı(I• göıt~rllr.ektlr. 

Mü&abaktJ/arda kazanmı§ bıtlıman bır okuyucumuz bize bu. ku
f>Oııl<m tam olarak vnemezse biitiin hakkını zayı cdecl'ğını bilmelı ı·e 
bunları bectcllerını odemek ıstesc dahı /Cı)dasız ohm"zmu bılmdıJır 

ı:t .. :;;ük bir fırsat b • 

ldareb.a.Deml&, mlilabakalanmrzm kolayhtı ~-e ca:d~ıJi karıill'lmda böyle bir 
fıl'liAtı kaçırmall iatemJytıeek.lerla bUJunabıleeeğlnı dilşllıı~rek 00 tılbik.rtnu, 
~lotdl.>e kadar ~ ııupontan tamarulrıyllbUmelerlm.• laıkAıı baı.trlamııtır. 
Hu glbi~ri, bu mll&abaka neUcelenlp de :ıaı rı.ı.rflıınnı ldaretı&nemlı.e tıleUD1 

ede.ıe.klert zamana kadal' böıtin KuponJan OOc!eUcriDI ödemek wreWe "-" 
n.aamlayabil~klel'dlr. 

Yırtılmıt tahe~er 81 parçadır. 
(81.) parpya aynlan ~ par~lan blra7 lçlıılle tam&IDl'a lılt1111 

ID(>ye P.>Tet edUeoPk\lr •• 

Hediyelerimiz 
Tertip eclllecels 8e müaabekanm tlçlbıtl de halledenler IU becll~leı1 b• 

l.&DM'akludu: 

l - Ev L 10 &efrinlevveJ 19'0 • 10 tetrlnlPVvd llHI 11eaetd .lçlade )'.&Ptı
nlaca.11 ft &)'da mütabammu oldu~o IUra ücretinden aagan takalt· 
terle mU..bakaJarUDIJl.I doğru tıaUeoeae vertlecıek.. Müaabak&Jan
mıxı dotru llalledea bir kltldc.'11 tula OIW'Sll araa.nıuıa kAttbladD 
llumrwuıa IC\lr'a ~kl~ktlr.J • 

! - !00 Ura uldd. L l)Tt KMıtnamıyıuüar araıımda ,-enlden QekUecwk 
kıır'ada kazanacak bet ld~lyt> ~\!J mllk&fab, ld kırkar Ura J 

ıs - %0 lira [ 1e&eill mtlkAfatuo kaı.anannyanlar araamı:ıa çeklleeelr 
ırur'ada kauın-cak bir idılye ıo lltaW& pardeatt aJınak oıakkan 
fttta blı kart. J ' 

4 - SO lira L ıo llralıll par~ almak bakkmı ~namıyntıla.r anam
da oelı<lfocek l.."Ur'ada ııaxanacak lkl kf51ye Uı er llrlık parded 
almak tı:ıkkını '1"'.l'en- kart. J • • ... 

!ı - Oert kalaıı,!tır Rrruımda ~kllooek kur'adR• fi kf,lye blr"f ecne•n. 
.. JJ.Jj ' l ~,.. ...... ,,.--~ • tf " ~ 

ltıaı.,. ~t1cn içindeydiler. Yalnız oı. genç kadn-n yilzilne hayreUe ba- niz 18.zmı. Djğer yerlerde manda Cuhera ona vücudundan baş. 
hıM~ lcorictukları için de biri • kıyordu. Fakat glSzlerinin içine altındaki Arap, istiklfilile bera.. kn bir §eY vermemiı buna mu. 

~~ilden ayn1nuyorto.rdı. Hepsi, baktığı vakit b!r !'te§lf\ ):~la~.!1" b~r .Jçar.akterinin &!aletini , de ~abil b~r çok amılarıru, hattA. 
.-~ ğ ..,ft,,; kapıyn ba """'"'tmi_.ir HB.lbuk' Fasta kendisini taparcasına Be'Ve:n Uç tarafmwww • ,r,nı ~ ~1ıli~.11t~~~t\Yıw. ı Jtav..... 51"' • · 

1 va. karuİliıdanı ~l.l.~aJliH~ bıiS 'ıiK.rnı. 
'1~ ı. KorneJva, olan' biten • , vermedi. Komelya B&blJ'fllZ]ı:kla ,ziyet bamb&gkadır! Orada yara- uuga.<••u 

Haber abone&L .... ' "'' .:,. . . ... 
1 - <ttrt kpıen1at .,...... fddleaek k~ ~ 'flt'Y~..ı~ ..ay~~ _, 

aboaee&. • 

~ btııaber, yuk~ kattal'l yava.ı, tekrııraJdı: tılalrdanbert esaretin ne demek bul ettirmiısti. Kocaama '" evine 
~ ..... lıı.ıyordu. Hb;met~ ve tt§ak- _ Cevap veriniz, bunu khn olduğunu bilmiyen çok e?Jd bir kareı mutlak bir hlkimiyet ka-
~ll görünce ne yapacak~I l"S.ptı? ırk yapr. O havalide, bir za.. za.nmı§ ve nihayet. artık iatfye. 
~lllı:.;lardJ. Anıların~~ e~ ıs : manlar Loire'a kadar giden mea. cek bir şey bulamayınca, gönW 
tı... ha·"'·ırdı, bir digen yüzfinu Laıigford: hur fatihlerin ahfadı bulunmak- ateşini daha uzaklarda, ba3ka 
"'Q en .TA - Şimdilik ancak Allah bilir. 
la .. · Yle kapayarak ıı.ğJamnğa baır· ta.dır! Hakild erkek görmek fa- kucaklarda söndUrmeğe kalkmq. 
"llf. Maksvel yanın saat evvel bu va.- terseniz oraya gidiniz! Hariku. Yakan dudaklarnun leuetinden 
cq 'eı~"a bu manzara karııuım- ziyette bulundu. iade adamlar! kim bilir kaç kişi tatmı§tr? Bu 
dıı:ha~tinf saklıyamryarak 801" • Doktor ve polise telE>fon ettim. Gemi bu SJrada Nemur lima- rnah1m değil. Onlar, o zavallı 

Doktor gel~ olacak. Polis de ne- nma girmişti. Kaı-aya çıkmak lar ancak bu saadete birer d~a 
redeyse gelecek. için bir motora bindik, bizimle kavuşabilmişlerdi. Fakat Cuhe. 

- Öldü nı.U? 
- Evet. .. 
Kornelya Karakomb blrk~ a • 

dım ilerlodL Yüzündeki hatlal'Qa 
bir değişiklik görülmüyordu. Kılt!:;• 

l>E'raber Melilla'ya gitmekte a. ra'nın da kalbi taşmış değildi. 
cele gösteren Faslı Arap ta Elbette ki o da sevecekti ve ha
vardı. Hakikaten sevimli, aza. kiki bir aşkla! Bu bahtiyar erkek 
metli, erkek güı.elliğinin canlı Abdullah adında fakir bir gene. 
bir örneği idi. Ma~r duru.şiyle ti. Yazın açık havada, kışm ca. tara baktıktan sonra: 

_ Mücadele etmiş olacak, bel- temiz kanlı bir Arap olduğunu m\de yatardı. Bir gün ikisi de, 
anlatıyordu. Mıı.hmııdun ahırından aldıkları ki de bir düello.. • 

Langford: 
- Olabilir. lngilterede düello 

adeti yoktur ama Slmon Makı:rvel 

hayatmı yabancı memleketlerde 
geçirmiştir. Bu yüzden belki dUe?

lo da yapmış ola.billrler. LA.kin o 
kılıçla öJdUrlllmemi;ı. Baksantza, 
fızerlndc kan hile yok, halbuki şu 
ufak kama ... 

(Devamı var) 

Arapçayı fevkallde bilen vaı- bir ata binerek uzaklar& kaçmış. 
ter kendisiyle konuşnağa baş. ıar. 
}adı. lsmi El Hacı ömerdi. Val- Mahmut, mahcubiyet ""e kıs. 
ter, muhata.bmın kemerinde gö- kançhğmdan kudurmuş bir hal
rünen iki tabancayı göstererek: de intikam hırsiyle yanarak 

- Bakıyorum, silfilılanrnı§SI. günlerce onların izini aramış. 
nız? Araştırmalan hop çıkmış. O. 

O, ehemmiyeU!lz bir şeymiş midini kesmiş, bununla beraber 
gibi ytlzllnü buru§turdu: vef asrzı bulduğu takdirde öldür-

- İki ta b3llca, ne olacak? Siz memeğe karar vermiş. Kendisini 

Bir tf\ vsive 
l - 81 paroeJ'I blrlblrlne 79P•ıtırnıaya ellnl:zdc en ax on bq parça bu,. 

lulUlladıl.8 -.ıa-yuui. ' 

1 - Pa,,,_lanD llelaarlan'.DCMıı k68rftel e b&§lamadan buaa 'kalıntw bir 
mııakanraya ND"91z oır kJlayla yupı tırdııctan sonra ke!llolz ve araıtırmala
nnızı böyleoe m&&kavvaya yapııtınltmş parçAlltrta yaptnıı ki ı;lxl lncc kllrt 
ıuvrılarak flltU'tlnıt olmaaın. 

ayıplayacaklarma ehemmiyet ikisini yere rer ni~. Er:~ek he. 
vermeksizin onu affetmeyi bile nıen olmiı5, Cuhe.ra zayıf bır 
düşünmüş. BUyük &6kt gururu. sesle inlcmış. Sonra gözlerini a. 
nu öldürmüştü. , çarak kımıldanmadan Mahmuda 

Buna rağmen öyle bir vazi. bakmış. Yava · yavaş sönen bir 
yctle karsılaeacağm1 tasavvur 1 sesle: • 
edememişti. Nihayet bir gUn iki ı - Ah: Mahmut: 'reşekkür ~ 
lşıkların iltica ettikleri yeri öğ- derim. ~nı 1:..llah gö ~derdi. Bali 
rendiği gün ikisi ae o derecede 1 Uyar ölmek için ona yalvarmış. 
sarhoş olmuşlardr ki grıldığinin dua etıniştim .. İl"te seni gönder. 
dahi fa?'.kına varmamışlar. o es. di ... Allah! Allah! Son gecem ne 
nada Mahmudun sesi birdenbire güzel! Sevdi~im crl;ı><'Tirı ölü.silnü 
bomba gibi patlamrı::: ku"ağ.mtn crka .. ak dünyayn v..da 

ediyorum G~v~. eUz"l. saadetten 
- Cuhera! 

baygın bir halde ölilyorum ... Bu. 
O, ba.§ıru bile ~-evir1?1eğe lü· hizmetine te.~kkür ederim, Mab-

zum görmemiş.. mut 

Mahmut buna dayanamamış. 1 H·~cı Ömer karoacım• kmına 
Arap öfkesi onun hislerini öl. ~ k:\rkcn. lizcrin'1e kızıl lek()lerln 
dlirmü§. Kamasını çıkararak ile. parıld-ıdığım farkC'i r g-'bi ol. 
ri sıçramış. Bir \'llruı;ta her ] dum. , . 
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Marnıara kuoası 
Milli küme müsabakalarile beraber başlayacak 
maçlarda attı İstanbul takımı ikişer ikişer birleşti
rilerek kuvvetli teşekküller meydana getirilecek 

izmit ve Bursa 
Mıntakaf arınında maçlara iştiraki muhtemel 

İstanbul futbol ajanlığı tara. 
fından hazırlanmakta olan Mar
mara kupası maclan 23 martta 
ııiilU küıne müsıtbakalariyle be
raber başlayacaktır. 
Mi'~ kümenin fikstürü hen.üz 

tesbit edilemiş olduğundan Mar. 
mara kupası maçlarını da sı111ya 
koymak henüz kab'l olamamL5. 
tır. 

Bu maçlara Bursa ve fzrrJt 
mmtakalannın da i~irak ettril
mesf düşünUlmcktcdir. 

fatanbuldan iştirak ed':!cek 6 
takım ikil'4er iJri_,e,. l-irleştL·ilerek 
3 kuvvetli takım teşkil edilece'lt. 
tır. Bu müsa.b~kalara İzmit ve 
Bana mmtakalarmm da iştiraki 
temin olunursa mıırlarm !ıemen 

Liseler futbol 
maçları 

t 1atanbul crkrk mcktcµkri 
ı ııtbol heyeti b~l:anlığında11: 

Bugiln Beşiktaı: Şeref stadın_ 
da yapılacak ma<'lar: 

Saha Komiseri: Z. Koptu. 
Şişli Terakki - Muallim M. 
Mat 14 hakem Ş. Tezcan, vüce 
UlkU - I.,ık 1515 B. Uluöz Ti
earet - San'at O. Saat 16,:J 
hakem, B. Uluöz. 

Hakemleri davet 

lstmibul bö1gc~i başT.."aıılığrndatı: 
Stadlara serbest girmek için 

Bölgemize mensup Futbol bale
mi ve hakem namzetlerine yeni. 
den hüviyet varakası verilecek_ 
tir .• Allkadarların ikişer fotoğ
rafla bölgemiz srır servisine 
müracaatlan tebliğ olunur. 

Isparta avcdarı arcuında 
atıf müsabakaları 

Isparta, 11 ( A. A.) Pazar 

hemen milli kiline müsabakaları 
kadar heyecanlı olacağı şüphe. 
sizdir. 

İstanbul mmtakası futbol aja
nı Nuri Bosut, Bursa mıntal:a. 

siyle bir anlaşma yapmak Ue
re Bursaya gidecektir. 

Maçlann sırası, milli kiline 
fikstürü gelir gelmez belli ola. 
cak ve neşredilecektir. 

Pazar günü Bursada yapılan 

KAYAK MUSABAKALARI 
21 müsabıkın İştirak etti ği yarışlar muntazam ve 

heyecanlı c ereyan etti 
Bursa, ( Jlu:m.ri) - Bursa hal. 

kevi tarafından Bursa, Emaçu. 
kuru, İnegöl ,Kütahya, köy yu
vaları arasında tertip edilen mu
kavemet ve iniş kayak yarışları 
pv.ar günü Uludağda yapılmış. 
tır. 

lümüne göre bu yarışların l\a
kemliklerini Ekrem Karay, Sa. 
im Altıok, Turgut, Karatal, Ve. 
cihi Aykaç, Mehmet Yutçu. Ba
yan Muzaffer Kalkan yapmış. 
lardır. 

I nönü kır koşusuna 
melıteplilcr de iştirak 

edecek 
30 martta lzmirde } apılacak 

Bursadan Mehmet Beceren, bu olan lnönü kır koşusuna, lstan. 
mesafeyi 1 saat 18 dakik~ ~ 7 bul liselerinden seçilecek bir 
saniyede bitirerek birinci. muhtelit takımın da iştirak et-

tirilmesine karar vermiştir. Bu 

Cçte ikisi mütezayit çıkı~ ve 
üçte pirisi sert ibir iniş olan on 
kilometrelik mukavemet yanşı. 
na 21 kayakçı girmiştir. Bu ya
rısın umumi tasnifinde: 

lnegöldcn Kelem? köyünden muhteliti seçmek için 23 martta 
Ahmet Sekredc bir saat 19 D. Şişlide 5000 metre ÜT.erinden bir 
30 saniyede bitirerek ikinci, • koşu yapılacak ve muvaffak o. 

lan dört atlet muhtelite seçile. 
Kelebe köyUndcn İsmail Uça- cektir. 

ravcı 1 saat 20 D. :-12 saniyeyle 
üçüncü olmuşlardır. 

Galatasaray klübünün 
Yuvaların kendi aralarındaki Basketbol müsabakaları 

tasnif neticesinde : 

Bursa gnıpundan, :..ıehmet 
Beceren, bu mesafeyi 1 saat -
D. 17 saniye ile birinci. 

Adil ~arı bir saat 25 dökika 
32 saniye ile ikinci. 

İnegöl grupunda, Kelene l 'i_ 

yiinden Ahmet Şeker l saat 19 
D. 30 saniyede birinci. an11 ~{Öy. 
den İsmail Uçaravcı l saat 20 
dakika 32 san.iyede ikin~i, 

Galatasara~· klübü bu akşam 
ba.~lamak ÜT.ere basketbol müsa
bakaları tertip ctmi~tir. Bun. 
dan ba..cık:t yine Galatasaray klii. 
bil salonunda bir de aletli jim
nastik b;rinciliklcri mücıabak ... sı 
hazırlanmıştır. 

Kadı köy spor klübi.iniin 
danslı çayı 

günü ıjehrimizde ka !abalık _ir 
halle: kütlesi önünde Burdur, 
İ.sparta, Eğirdir ve Uluborh.ı a· - Kütıı.hya grupuı da, Dumlupı· 
~lan arasmda bir a~~s. mü~aba. nar koyiinclen Ahmet biriı :i. 
ası yapılmı~tır. -~ <ılımızın de . avnı köyden MtıEtnfa Kard.,s 1 

hazır bulundugu musabakalarda saat 35 dakikti i6 saniy.!dt.., 
80 metrı> domu~ hPd:"i miisıba. 1 ikincı olmuşlardır. 

Kadıköy spor kliibünün 17 ı.ci 
yılını kutlamıık ıcin her sene 
olı:luğu ~ibi bu sene de bir danslı 
çav tertin edilmif.ltir. Bu çay 16 
m.,rt p:u:ar ~ünii Siireyva sine. 
rn lsı sa !onunda Yc>rilcccktir. 

kMında takım ıtibarn iP t n&r~'l 

BORSA 
U MART- 9'1 

.... 
ı 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
Frc. 
Liret 
lı.\içre !rac. 
Florin 
Rnyi§mark 
Be.lga 
Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
Pezeta 
Zloti 
PengG 
Ley 
Dinar 
Yen 
ls~ kronu 
Ruble 

~ 
t 

KapalU§ 
Ci.24 

129.20 

29.98 

0.9975 
l.6225 

12.9375 

3.175 
81.1375 
31.005 

Tah\'ilAt Uzcrlnc muamdc 
mıııtır. 

olms-

Sinema ve Tıyatroaır 

Şehir Tiyatro""ll 
l'epebıişı dram kuınımda 

Akpm ı;aat zo.so da • 

Me§aleler 
* • * lstlklıll Vaddtllll a•·uıt!dt kı .. ıuında 

Gündüz H te ÇOOC:K Ol"UNU 
Ak,am 20.so da: 

Pata Hazretleri 
Rafit Raa Tiyatrosu 

m H Mart Cuma CskUdar 
HALE SlnPmuımıda 

BOB~TtL 
Komedi S. P. TLI•'. 20062 

Beyoğlu Halk Sinemcuı 
Bugün matine 1 ı dl'., Gooe 8 de: 
ı - ~loctık Hını17.l11rı, Lorı•l HardL 
2 - l\lotonııo l't•ıuiııl. 

S - R<'nkll lHlkL 

12.3.1941 

8.0S Ajımıl 
8.18 Hafif 

ıımgranı 

8.SO Konu!jma 
8.35 Progranııo 

de\·amı 
8.45 E\' karılan 

12.SS Xö\· 
tttrkUlerl 

1%.50 Ajan1' 
13.05 Hııfil 

prkıhır 
13.20 Orkl'!ltra 
18.0S Bir kont,.~rto 
J 8.SO Konu-,nı.ı 

:UM (iltıeull. .. ti 
l9.13 Ç~uklar 

khı u'ıü7.lk 
19.30 Ajanıı 
19.43 KUrnP ııazl 
%0.U Radyo 

lf&zetl•ııt 
20.4~ Fıu11l M.~etl 
21.10 Kontı'im" 
21.20 l'ınıt11lın11, 

"8rkıJar 
21.-15 Rl~ıuıt•tl«>ıım 

bur tıandoıru 
2%.30 Ajonıı 
22..liS Cazband 

DiKKAT 

I smail Hakkı K c,ç 
Gllı.ete ,.,, )(ı•cmuıılıar bayii 

1Btcuiğlnlz, bUtUn gazete, mecmua 
't'e kitaplarınızı buradım '<Olaylık· 
ıa temln edebilirslnız. 

\ EZİRKÖPRÜ 

birinci gelmiştir. 30 m( trrdPn Harckr.>t \"e varıs nokt ıi·tr. a_ 
uçan güvercin mü. "lb·ılta~mda • ralarındaki ırtifa farkı 1 'ifl met. 
4 takınıdsn Burclıır b riııci. re olan \•<' u7.unluı!u 700 metreyı 

~-----.. '1'"-rKIJ8 '-UIU&&Dl'IJltl ll 

ZıRAAT BANKASI 1 parla i1dnci gelmic:tır. Fc .. rli o bulan dii?. iniş müı-abak;ıcıın•n u. 
tuz metreden yu\·qr'rınan kasnak 
atış müsabakalarmda lsp~ırta. 
dan Ahmet Sa<?türk bh inci. 'fü. 
nir A' fer ik;r.ci $alim Arso\' 
iiciincii" gelmişt;r. · : 

50 metreden 'la reli b:ıı-;hedefc 
1apa"1'Ldan Mc·lı '>'l"t Tıı 'hıl bi·ln
<·i. Bi!l!inlC'r ikin<'i <?elmi8'c•·dir. , 
Bu m·h:ıb ... l•1'ar~1 ı-~7~rın •lr;ra 
muhtelif h cr•·e \' ıi(rn'11i•· ve 
r lmiı:ı \e ll"

0

i!21b: k lar ı><:, .. !'i. 
kalı olmuştur. 

-----0---
BUTdurc}a atletizm 

n ı··~·;. 11 ~. ı. A.) - Burdur 
,.ı 1 ,. n••n., ty·ı .... 1 r ati• t·· .. :ı mü. 

• l"l G/i 'l nı • l"("Hk kır-
1·C" 'I , ... 1 rı n'"'i ı ... ,, :\kzrıf:" 

ı., 'n l . ı '<; ''C' t~'~'lll tnc:ni 1 

r· 1 d lJ ııi?.!i birinci g lrr.iş. 
t•r. 

mumi tPsnifit.d<' Bur•nı'hn A•- 1 
8arı 1 dakika 12 s<•niyc 1 - 5 ik 
ikinci olmuştur. Yuvalrın k('ndi 
aralarmdakı tasnıf Ul'tİcesındc· 

Buı iad: n Adil ~arı b•ritl<:İ. 
M<'hnıet Beceren ikinci. 1negöl
den F'i'trct r.n•ıneu } ıl mc>sı.feyi 

1 O' ktka 2:J, 2 • 5 df' btt°ı'Prt:•k 
l)iT incı Kı IC'nc: Viiyün-JPn fı;rn·•il 
lT<··ır;,\"J 1 da\ika 21 saniye 
2 • 5 id<' bıtir rck ikiıwi. 1 

Kiitahya ~rtıpundıı. Dıımlupı- 1 
n~H köyünd<'n Ahn t Çınar 1 
fi ki'c ı 27 de b•rinci , avnı köy
d('n :\1ustafa Kardeı;; 1 dakika 
42 ı;:nni,Yl' -ı • 5 le ıl. 'nci olmmı. 
lardır. 

H<'r iki y1rı" da h.r.,n~tz ıılar:ık 1 

gecm·1··r. Arilarmd:ıki iş bö 

llB!llll: ..................... .. 

V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kita~ mecmua. pzete basar. 
Tabile1" namma dizii i~leri ahr. 

K.wu.u~ ~:-Lhı. 1888. - ::>e."Itla}·esı: 100.UOO.UOO l"iırk Lıran 
~ube ve Aıans adedı: 265. 

lııai vt tıcari 'un rıevı banka mr.uınıtlrl"1ı. 
Pıua blrfkflrt•nJel'P 'tX.MOO Ura lknuDlye w..-rt)ur. 

•rut 8Anltumı.1a lrunıbarsb 1't! thbal"St2 tasarrı.u rı~-.,.,.,,~...,.,11 en .,. 
")() ııruı tıulurıan•ara 9enette • d,rıı '=f'kfl'-'cek kura Ut '-'8tJ<lt.IU 

plllruı ;öre lkr&mıye dRğltılAcıılrttr. 
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Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşluklann tedavülden kal 
ması hakkında ilan 

Dantc?liJiz bir kuru§iukların yerine dantelli bir ktınJ§luklar darp ve 
yasaya kAfI mlktarJa ~ıkanlmliJ olduğundan dantelsiz bir lruruşluklarm 
mart 941 tarihinden so&ra ted:ıvUlet.n kaldınlmaaı kararl&§tmlmlfllr. 
telsiz bir kunı§luklar 1 ı:i.sa."1 941 taıihmdcn itibaren artık teda'rill etmty 
ve bu tarihten itibaren r..ncal< bir ,., ne mUddcllc yalnrz ıno.Jaıuıdıklarlle 
huriyet Merkez bankası şuhcle:-in~ ve Cumhuriyet Merkez ban%•• fU 
buiunmıyan yerlerde Zıraıı.l baııkaıoı ııubcler.Dce kabul edilcbU..,cekt1r. 

Elinde dantelsiz bir kunışluk buıunanlann bunları malaarıdıklarUe 
hurlyet merkez ve Ziraat bankRları §Ubclcrl!ıe tebdil ettirmeleri DA.n 

>(9035) (12523) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: -

I - Şartname ve nlımunes~ mu<'lblnce mul::tellf ebatta (34.000) ade& 
lıayetsiz oerlt pazarlıkla l!atm alınacaktır. 

Il - Pazarlık 26.3.941 ~ar,!'-:nba gUnU aaat 16.30 da Kabatqta l 
ve mUbayaat §UbeıılndPkt alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Ntlmunc aözU geçen şubede görlllc~1iC'ceği gibl §IU'tııame de p 
alınabilir. 

ıv - tııteltlilerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saatte teklif ed 
ri fıyat. Uzcr•nden ~e 7,5 gttvenrue panuılle birlikte mezırot 
mi.o;yona mUracaatlRn. 11911) 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlara 
ı.tuhammmı bedeli (10060l 011 bin altmış lira olan 3 kalem muza 

va moWrlcrt 24.4.941 ;ıarıembe gtlnG saat lf 3G da kapalı zarf uauıu De 
karada. idare blnamnda. aatm almac1&kUr. 

Bu ~e gtrmek !.stlyenl~rln {7M 60) ~l yttz em dört Ura elit " 
mmııkkat teminat ile knnunun tayin ettiği "'ı.>ıı!kalan ve teklitlertnl a 
saat 14,30 a kadar ko:nlsyon ret:sıı~ lne vern;eleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada maızeme dairesinden, Ha 
şada tesellllm ve ıevk şe!Uğ:nden dağ:tılac...ı.tır. {1736) 
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