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!f,tt a~.ş~_; 
Musolini 
Taarruzu 

f Balkanlarda 
kararsılık 
ve intızar 

lerUn ı t ,,attı 
danaamallta l•tl 

Muhtekirleri a 
rl1ürakabe edece 

Şimdi ltalya için yegine ümit 
Alınan ordu.sunun müdahalesine 
kalıyor. Fakat Alman orduları. 
IUn Yuııanhrt.ana hücumu '.hal;!
kat.te İtalynn prestijinin c3naze 
:tııerasimi demek olacaktır. Fc
eizın bu paha.ya nm olm&kta.Ma 
kendi itibariyle Amawtlı:t;ıu 
terkedip 1tntyaya çekime hay
eiyet ,.e prestiji bakımmdan 

dn.ha hayırlı bir ~ görmüş sa.· 
Yilır. 

~~ 

Yazan: 

ltseybı üttYa'(ID 

Bcrn, 17 (A. A.) - Oii "eski 
Ha.vas": 

Cenubu §Qrlô Avnıpasmda vu.
lruu ibeıkleneıı mtlhbn hadisele:r bu 
hafta cereyan etmemiştir. Önümüz 
deki hafta, karanırzlı:k ve intizarla 
başlamaktadır. 1 

Alman kıtalarmın Bulga.ristana 
girmeısi hakkında. Bcrlinin ihtiya' . 
lı davranması bu mıntakadaltl s·. 
ya.c;etin inkişafmda bir tevakkuf 
olduğunun alB.meti değildir. Bile· 
kis bu siyn.si faaliyetin artması 
beklenmelidir. 

Yugoslavya 
Alman ıiynsi 
tnzyikler~ne 

Mukavemet 
ediyor ~ 

~-:L~ 

Esld Roma knlıramanlan: oe•. 
~ gördüm, yendim lwllmelcrl I · 
tinde bUtUn blr zafer destanını b\4• 
lasa eillyorlıırdı. llugün csl.I nomaı-1 
Ya \ nrlsllk lddl& eden l\Iu ~linl 
ise bu me .. hur dü turda ufak bir 
tadı.at ) ptı. Onun n!;rzında.a ,v.. 
Yeti lfnüe etmek icap etse: Gt•.• 
diın, gördüm ,;~ ycnllcllm ! dene. 

Pakta g· r fvc ceg·ı 1 lhbc§lstanda bir siperde Brltanya zabitleri hücu.m.:ı geçllmezdeD 
rJ ..,.dyetl tetkik ecllyorJa.r. 

a a.ıa kale sa~ ılıJ cır telı. 
Ftllıakıka, Ama.rntluk eephesln· Kati bitaraflık teminatı . 

de bUtün ıtnıyıw kturuında.nla.n Yu- ... d · A m er· k a artık 
tbnlıbnn lmhramnnlıkln.n nctioo· vermege ve a emı J ı 
Sinde pır sapır istifa ederek yer- tecavüz paktı yapmağa 
~ dalın. t:ılilllero tcrkcbnek 0-1 hazır.. ha r be g r m ş 

.tetlylo '-nziyete bir c;arc aradılD.r; _ 
hıcblr şeye mtn-affak olamadılar. Belgrat, 16 (A.A.)-Röyter: - demektı:r 
~lha~et g nra:ı Cavallcro geld.l. Almanlar tarafından yapılan 
Ondan da blr faytl çıkmayınca dört haftalık sinir hamin1en 
-nık ı bn.şıı düştü Ve Anın\"Utlak sonra Yugoslavyanm ilçlü pakta 
d:ıl;-tarmdn. mcşlıur l\lu.'i!iOllnl taa ;,. (Devamı 4 UncUde) 

tuzu ba.şbdı. 1 H • 1 • 
\'celi gtln 110rcn bu tantanalı 1 t e r 1 n 

• l:ta.ba.r taamıru ltııl~ ıınlar bes&· iri 
~ hiçbir mımıffa.üyC.t kayd~: yen ,- n u tk u 
~.. \'unan onlulannm bllyuk 
knınandıını gcncnıl l aıı~os bir 

Ruzveltin nutkundan 
&onra Amerikadaki 

kanaat blı .• 

1:"11tak il ı ııJ ısa 
'm ga sl&VJ' acr a 

AIA a ayaıuiırdı 
ltarta mJddet btr ceıi!< ııuva.r ıf· Londrada hiç bir alaka 
bi düşman lstl~ma set t.eşhil c ' • \'RŞlngton, 17 (A. A.) - B. B. 
nılş olan lmhr.:mıın ııskcrlcr: .c uyandırmadı C: Cumartesi akşamı Ruzvelt ta • 
~iindcrdlj;f blr mektuı)ta ,·atan ml.._ Lonıl.r&, 17 (A.A.) - HlUerin dllD. rafmdan söylenen nutuk birçok 
dat~mda. göst.c.nlilderl ersaret ktı ııul.ku Londrada 800 zamanlarda memleketlerde günUn en mUhlm 
ve nıuvaffa.laycttcn dolayı onlara söyledllderinden fazla herhangi bir mevzuudur. Demikrasilcre iltihak 
teşekkür ediyor. Yun:ı.n generali tc31r y.ıpmış değildir. HattA gerek eden 130 milyon kişilik kuvvetin, 
~nıımcslnI "Ya.'jaSm Vunaa halk eraaında gerek aa16.hiyeW maJı.. karş sına çrkaca.k her türlü mukr. 
01'du u !.. temcnnl'>l ile htt1rlyor. fillerde blı;blr allka b!Je uyandırma. vemeti ezecek kudrette olduğu, 
Onların mUtcamz dü5Jl11lna kar<}ı mışU!'. Bu vesile ile Alman radyosu.. mlhver mnmleketleri müstesna, 
~nılıklan gnlchf'lerle m.Uftehlr nun Wı;mn ileri eUrdUğU bir iddiayı 

1 
her yerde teslim edllmektedir. 

~ nırmnun olan Tih''• d~thı.n bu haUr,:ıtmak herhalde yerinde bir ha- Yugoslavyndıı gnzetclC't' nutku 
::ııcnnl~i tıunamlıyorlar: Yıı..~a,,m reket oiur: Alman radyosuna göre 

1 

birlıM:.i s:ı.yfalarda bilvü.k harfler • 
~e:n milleti! ı Bitlerin nutuktan lngillz etkArıumu.. (D wamı 4 üncüde) 
~ • b .. -ı t ınJyest 1.lzerfnde her zaman bOyUk bir 

. en mllletl yctistlrdiğl umye t.emr ,·apnuıkta lml§ Halbuki nutuk 
~~ .lsU!cIUI ordusuyla lftiha.r ett.ll;.'1 etraf~da Ucrl ııUrUl~ yegAnc müta
-oar blz de dostlammzla iftihar 
euıyonu. Adet itlb:ırlylo küçük lea Hlllerfn ilkbahardaki Alman mu. 
\• - vaffalr.tyctlerlni bir kere d:ıba hatır. 
tınnn milleti nılıunda taı .. ıılıb'I 

lu1·- ... k ccl ld 11 erb"- ıatmaktaıı ba§ka bir r;cy yapmadığım 
• l\.ı;.,, 'e n p f'n ere m -

tı1·et1 ,.e fooııldirhğı ile bugün bü· ı tebarfl7. ettiren bir mUtaleadır .• 
ttın d"' .ı.-•·di h 1 ~ (Nutının hU168a!t 1 llnctıdcıdir) unyanm ~" r ,.e ayran ıb.-
br Celbetmis bulunuyor. Gct'C'n her 
lmn Elen milleti hesalıına yeni bir G • • ki 
bı;l'iikliik ka)dcdiyor. 1 azetemızın '!1era ? 
tıı Çok mu ktll ,.8zıy~ttnı kurtar- okunan yenı anketı: 
il alc Um•cliyle Amıwuthık dnğalr:• il JDlerf dlllJIT· Orllz? 
b a SGrı blr çare ol&n& gelmt" olan ~ 
~·nıo belki de C\'\ elden hazn
g ı zafer tebUjtlerfni yırtarak 
l iz sOOfl! ız geri dönmesi fa~tT.JD 
~hı Ç<ık ıwı bir darbedir. llerhaL. 

T anbur ve neyzenlerden 
sonra bugün de gene 
üfleme •azlardan: 

BLAENETÇlLEBI 
l>uçe c-ok ihtlyat 17 \"C düşün

~bir hıu-ekct yaptı. An:avut• 
~ c Phc inde mo\'aff:ı.kıyetqzllk• 

" e temayüz eden İtalyan in!-
\ druıtan birer birer istifnlarmı (3 üncü sayfamızda okuyunuz) 

Amerikan 
donanması 
Uzakıarkta işler fena 

gİtmeğe başlarsa 

Harekete 
geçmeğe 

hazır 
Singapttr bu takdirde 

Amerikan 
donanmasının da üssü 

olacak 
(Yazısı 4 ün('tic1e) 

Afrika cephelerinde 

Belç ka 
kıta:arı da 

tiabeş:standa 

harp ediyor 
lngiliz kuvvetleri bütün 
cephelerde ilerliyorlar 

Nalrobl, 16 (A.A.) - Bu sa
bah resmen bl!dlrllmiştlr: 

İngiliz kıtalan, mueşal Grazia· 
ninln VS.:.Ule Habe~istan istila edi· 
lirken bir 1.afer kazandığı Neghel
liye ve Yijigaya do:1ru derinliğine 
ilerlemekt~irler. Neghelll, Moea
disiclo - Adi<Jababa yolu üzerinde· 
dir. Haretrota devam edilmekte • 
dir. 

(Devamı 4 Uncüde) 

Arnavutluk cephesinde 

Mütlılş bl A;ı( o: 

iTALYAN 
ZAYiATI 
60.000 
Musolıni 

Taarruzdan evvel bir 
zır hl' otomobil içinde 

cepheyi dola§arak 

Ka(anıarın 
kur;aıra dl f ımeslnl 

emretmı, 
rdlh!f, hut venneğe fcba.r r" 

ee diıe.r. imdl Duoo'nln de binler. 
d lt.aı ·a_., gencini net ce iz \"C fay· 
~ bir ölüme edcettikten M"ınra 
d.a a yo!unu tutması aoob" r n 
'tabt·tıf mı intaç e<lccek m1dlr1 
hd lı ki hayır. Fnkat Doçehin ttat
la alcl nıe,·ldl bundan sonra ne o-

'' y t 1 h Teslim olanların 1 r 1 m 1 ş ş a ese r aileler~in _arü!eceğini '7 bıldırmı§ 

~lrf •• 
'~ 1 1 lya için yeglne Umlt 
~t... ordusunun müdahalesine 
";r.._:,~~~· Fa.kat Alman onlularmm 
~ t.arıa hUcumu hakikatte !. 
' Prestijinin cennzc mera.simi 
t ek olacakhr. F~bm bu paha
~ bir hayat haki., temin ctmnğe 
t\~ olın:ıJctan a kendi ihtiyariyle 
~Vlıtluğu terkedlp tta1vnya çe. 
~ ha lyet '"~ prestij OOlmnm· 
hl"' daha h:ı.y:rrh bir Is görmüş sa• 

1 
' rrı" Dl!; olmazsa Yunanlılar kar- J 
~da alenen u7.lnl itiraf ve nan 
tı: ...... ba,ka bir de\'Jctten yan1mı l"• 
·~ obnl''··t:m ''T!rh!lnr. 

~ineoııü l'algm 

(Bu parçaları ihtimamla tonıayınız) iT AL YAN 

tEafNWa ı adde>. I . 

Fırkaları 
Yaan mlfraı;ı·özıe. 
rlnla namlllarrna 

S[ r inflrc esine 
1aııa1aras · 

{!içildi/er 

Tic=:ıret ve sanayi Frbab·, vüksek 
tahsil gen:ııği, muallımıer ve 

bütün münevverl2rden 

Geniş hir f alıri 
kontrol şeheke 

ı~urulugor 

• 
ı 

Ma1teklr, karşısın"alll er maş·erlı l 
bir k~ııtrol memu 11 o crufa11Lan 

dalı.na şlpbele ec~k r 
Ti~t Ve~aı~~ fiyat mura. ı risi hemen en yakm yerden t.>o 

k~ ~urosu ıh~ıkarla ~~a 1;.... lefonla büroya müracaat ederek 
nış mı~yasta. milcadcle ıçın mil- memur istiyecek ve muhbırm 
him ~ır teşkılat hazırlamakta- hüvjyeti gizli kalarak cürmU
dır. Fıyat kon~rol ~emurluğunu meşhutlar yapılacaktır. Bu su. 
yapan g~çlenn pıy~a artık retle muhtekirlerin cesaretleri_ 
~nmm~ga b~la~dıgı~ı Nören nin bir hayli kırılmış olacağı 
,fıya.t mar~ bUrosu ıhtrntırm tahmin edilme:::tedir. Bu tcş . 1 • 

genışl~esı~ meydan v~rme. tın kurulmasına şimdi fiyat 
mek ıçın bızzat erbabı tıcaret murakabe bürosunda Ticaret 
~~ sana~, yüksek.~hsiI gençli. Vekaletince vazifc!cndirilmış c. 
gı, muallımler v~ · : müncvv~r lan şair İffet IIa'im mnmı ~ 
s!nıfa men_sup kımseJerden. genış ~iJmiş ve hazırlıklar bir hay.i 
bır fahri 1.ontrol ~cl>ekesı kur- ılerlemı§tir. 
maktadır • 

Halkm en büyük dilşmanı <:>
lan ve memleket iktısadiyatmı 
kemiren muhtekirle karşılaşa_ 
cak bu fahri teşkilata dahil t • 

Jhtikar yapanlar bu suretle 
doğrudan doğruya hnlkm mura. 
kabesi altına vaz edilmiş ve , 
kestirme yoldan mücadeleye gi 
rişilmiş olacaktır. 

kh 
Yaıalılaıın sıhhi. vaziyet 

leıi memnuniyet 
balış biı seyir lak ip edigoı 

Penıpa.la.sta tn:lltlk eden bomba 
hAdlstı.st etratmda m1.lddclumumlllk!:" 
ynptlan tahkikata devam olunmak. 
tadır Bu sabah kcndislle görtl~tUğl. 

müz ınUc!delumuml Hikmet Onat, tnı 

Ağır yaraıı 
italvan es r er. 
Yunanistan tarafından 
ltalyaya gönderiliyor 

Atlruı, 17 (A.A.) - Atlııa jaıw 

blldirl} QI': 
Yu:ıanıstandaıı ttalyaya blr mıktaT 

1taly-.uı lıarp esiri gön~crll •cc,.inc da. 
ir ver1ıtL hatı.rler, fU 8UreUe tavzih 
edilmektedir: 

Ağır yarab İtalyan esirlerinden mO 
rekkep bir kafile, yakwda ttaıyayn 

ıevkeiliıecektir. Fakat bu tedbir har. 
t.ln bıışlangıcmdanberl Yunruııırtanm 

tamaı~llf' baS"lı bulunduğu Cenova mu 
ahtJd~mestnden mUlhem yUksek lı:ı. 

aa.ııJ eebeblerle fttiha.Z edilml§tlr 

KIZIL 

klkntm seyri hakkmda dcml§Ur kJ 
.. _ "l'nhklkııtta 11Imdilik yeni blr 

.atlıa yoktur. Tah!tlk ve tetkiklerimiz 
Jevanı ctnıcktedlr. Yaralılar nraauıds 

,.azıyeU vehamel kesbetml:; bir kim. 
.re yoktur. Hepsinin sıhhi vazırctıerl 

memtıur.lyetbahş blr seyir takıp et
mektedir." 

ingılız 

tayyarelerinin 
aknıları 

Denızaltı ü.,sü Lorient 
46 ıncı defa olarak 

bombalandı 
1.ondra, 17 (A. A.) - B. B. C: 
Cumartesi gece!-li. tnP.'"!llz tcıvva

relerl Dıiss~ldorfa 25 inci. Frnn. 
sadnkl Alman denizaltı UsıU J..or.. 
cnt'ta da 46 ncı hücıı .... 1'\nnı mu. 
vnffakryetle yanmudardtT. 

Ki TA 
VATANDA$1 UYANıK OL: 

Bugünün en tehlikeli casuslannı tanıyalım! 

l'ent harbin casu. lan •·GOKONM!YF.:N cırmu" bııllndedlr. Bu gilnUn 
ıtevletkr eöndl)rr., bu en teltlll,Pll MI U"lnrını tan•uıat., ş:L.'ıslsctt0:tııt, 

ııayatlarma. fı\'1J. nlimctt rint. tntblk cttlkleri urullerl, n rnUthı., Ma· 

:>e:mlann1, ııoo P ,ıcnya • Norwç. IIollan:b • Bel~lka v f'ransn ı:ıarp-

leriııde o,-ııılıtıklan rolleri ~tnn baııu beJecanlı rar U!l.tlyle 

"HABER,, pek yakında neşre ba§hyor. 

Yeni harbin ''Kızıl Kitabı,, : 

Göriinmigen Ordu 



1 

T ARJHJ DENiZ ROMAN/ 

Rozita, o zinciı ler kendi ba<".aklannda, o gardi
anlnr ve askerler kendi etrafında imi gibi ıstı

rap cluyuyordu. o:yordu ki: .. r!er ne pahruuna o
lur a olsun onu kurtarmalıyım.!,, 

Antalya hiç bir kuvvetin Don J tur, yn\'l'ııcuğum 1 Efendimlzln ver
Alvaroyu kararından döndllrem'ye. d.lği karardan döndilğU görülme • 

ceği, zaten Rozftnnm bu heriflerle ı' mi tir. H le senln hayatm, ailenJ. 
bu derece at!ka1ı görünmesinin zin de p"k meşhur olan flerefi ıçin 
manaın::hğı hnkkmd:ı çoK kuvvetli olursa .•• 

tJ A BE R - Abam nntıfıtST 

Zonguldakta 

M deni eknisyen 
mekteb · açı:ıyar 

--<>--
Talebe tahsil müddetine 
göre mecburi hizmete 

tabi 
İlttm:ır vektııeU madeııelllğlmlzln 

Banların Mec: s 1 are basm ver: en 
baklu _ur ve temetUlier e kaı~ır ~ı~ rl 
Bu ay içinde yapılacak fevkalade heyeti umumi

ye toplantılarında nizamname tadilleri 
tesbit edilecek 

MART - !941 

16 mart matem gilnUmtt..-nn dünkü 
yıldönUmUndc, 16 martın azız §CblUe. 
rtnln ruhunu taziz maksadlle Eytlp 
halltevt tara!mdan tertip edilen lhU.. 
Cal, 6S1eden sonra saat 15 de Eytlptekt 
§chltlcrln mezarları bagmda ynpılmı§ıo 
lir. 
M3r<ı•imde ôrft idare komutanlrğl 

sözler buluyo:-du. Bu ıııözl<?rin hiç 1 - NankörlOkde bizim §erCfimi.. 

teknlk cJemanlnra olıın pddctli lbtı. 

yacını gözönünde tutarak Zonguldtlk-
ta blr .. maden teknisyen mektobi bir netice v rmediğini görünce de zi kırmaz mı? 
kurulma&ma karar vcrm~ vo bu mele 
tebln tuwrlıklanna ~r. Ev

diki: 
- &na söyle, yoksa o genç 

forsa~'l sevi,,.ormm;un '! 

- Fakat.. 
- MUn.,kaşayJ brralnnn. Aç·k veıce gene Zonguldakta buJunan ma. 

l:onuşalun, bana bu ~te ynrdmı e- den mUhendLs mektebi birkaç devn 

İş B:ınkası heyeti umumiycsi. 
nin Ankarada f cvkalade bir top. 
Jantı yaparak banka, esas ni
zamnamesinde mUhim bazı mad· 
deleri tadil edeoeğüıi yazmıştık. 
Bu tadilutın İ§ Bankasının doğ .. 
rudan doğruya. sermayesini ve.. 
rerek veya iştirak suretiyle tesis 
ettiği di~er şirketler ve müesse
selere de aksini ve hem ahen.: 
olmasını temin için bunların d:ı 
fevkalade heyeti umum•yelerinin 
yapılması tekarrUr etm;~ir. 

nnmm'l yarbay Halll, halkevleri na.. 
kezalik murakipler de aylılt ala· aıınn ı:mlnönU halkevt reis! Y•mız A
caktır. lş Bankası şirket!erinin 

1 

bll.W., Şehir mecllBf nammn Meliha 
yapacaklan senelik safi kar an· Avni Sozen hazır buJwıuyordu. 
cak kanuni ihtiyat akçesınin Bir ınllfreze asker, melttepleı b:tl' ta 
avrılmasmdan ve memurlarll rafta yeı almıg, halk da mı=mrlığt 
mUstahdimine birer aylık istih. doldurmu:tu. 

- Sevmek mi '!.. decek mi iniz! yetl§UrdJkten sonra bundıın on sene 
Genç kızın haı;lan çatılmış ve T .r. 1• 1 • ed ri T>--'t kadar evvel IAgvcdılml;;tl. 

1 - 1.A.UUD. nca e m ~ a, 
g~zler! kilçUJmılştU; önce dadısına bunu bana söylememiş ol_ Zonguldakta yeni açılacak mad.ı:ır-
dikkatle baktı; oradıı bir §eyler 1 - Peki mademki istemlyonıun ı teknisyen mektebi, dUnyanm e.n uerı 
okumak ister gibiydi. Bir nz sonra • mıı.dım teknik mektcplerlnln program 
•• n.u dıkl b 

1 1 
G.?nç kız ertesi gUn inzivayı bt• .arını tatbik edecek ve taıet:elen mec. 

Jo.L<. • ara anm, :: :un y:ın arm _,_ d d cıı.nl ve leyli olarak aımacaktır. Dev. 
d 1 • , n.•Atl a rsmıı: 

kalannı geçmemek şartiyle ik. llk r.ıarak Meliha Avni SlSzcıı her. 
ramiye verildikten sonra kalan Kesi pSzYB§ııırınıı garkeden ateşin bir 
kısmı üzerinden hisse senetleri nutuı< aöyıemJş, bUAhıra Yavuz Aba. 
sahiplerine ve ikinci ihtiyat ak- dnn ııir hitabede bulunmuştur. Uçlln
çesine tevzic.t y:ıpılııca,:trr. cu ~·:ırok da cdeb!yat falıUltı:ı:ı!nden 

Esas nizamn.:ımelerl bu suret- Cahlt 1on'"nl bir nutuk söyı.-mıu ,. 
le tadil edilecek olan lş Bankı.. . Bur.d;ın sonra şchıuertn ruhunu ta. 
şirketlerinin fevkalö.de heyeti zlz mı-kımdile mU!reze havaya Uç eı 
umumiyelcrinin hepsi bu ay zsr. , sll!h ctmı~r. Bunu mllteald? asker 
fında ve alelede sen-elik heyeti ve meı·~plller bir resmlgecit yapml§oo 
umumiyelcri müteakiben yapıla. ıardtr. 

urgnrı 11~nu a dt ve b"cımı P"rçe ı tet tıese.bma ta.ııslllerlnl ikmal edecek 
r"Y". bt>yı.>zlı elyahl. bulut parça.- - BUt.lln gece .dUşUndilm, sana o.tan IJu tıılebcıcr btltı.hıra tnhııU mUd· 

la ti·;;. ök hnk vcrdım; bu .hır deliliktir: JUL. det!erlne mukabil mccburt hizmet '-'a-
rınm eç 6 1 g p:ırçnsma, agaç . " 

te...,.ıa • e ...;A fk ..ı: 8 . yaya gıtmek lsUyorum; annemden p:ıcaklnrdır. 
~nne, nb.., u a çcvırw. tr ı..: 

u.ın al Maden tcknlsyen mektebine orta. 
kaç dakika boyle geçti ve sedire 1 : 
uzandı·, koyu renk elbts_. i,.lnde Dedı. Bernber gfttileT'. Antonva mektep ve tercihan ınnııt mekteplen =• " k mcz:unlan alınacakur. Fakat lktıaat 
dolgun vllcudunun blltUn gUzel ve endi nltnınl rfl•le kaldı ve 0 • de- vektııeUnln teMiblle bu mektebe auı. 

İş Bankasının diğer tesislerin
:!ende idare meclisi reisi ve i.zn
lannm hakkıhzurlan ve temet. ı 
tUler kaldırılarak verir.e bankalrr I 
baremi mucibinee avlık verilecek caktır. Dawtıllere Eyüp bnlkevlnde blr 
--------------------------- çay ztynfeU veriln.l~tl.r. 

alunlı hat ve gölge! nni b"llı eden nlz kl'Ylarmdak! evin genls taNlSn. denctllğt ltcndLslne meslek edllmıtı 
bir j~stle gerindi; ellerin.! ensesin- l sma çr m3l'1 tekllf etti. Başbaşa ortamektep veya sanat mektebi mc. 
de r,aprazladı; g5zlerlni ylldıdı kalır_ kaim~ Jlllva arkadaşının zwU&rmm aımmuı takarrtır etmıoUr. 
mavi tavanm bir nol:truımn hildle kuhgma ei;'llerek l!'lrdu: Bunu temin için en az beş ay maden 
dikerek eordu: ' - Sr>nfn kahraman fonmdan l§lertnc:le mıen çalı§Dlıo bu oeraltı ha-

Kızılav 
Yunan Kızılhaçma üç 
otomobil hediye etti 

ne hnber! ia cençıcr maden teknisyen mektebine 
- BöyJc şey olur mu ! glrebih.cektlr. Kömnr bavzaamda ye. Kmlaynnız dost Yunan kızılb&~ 
- Klm btllr ... GönUl bu .. Bazen - Sorma. ~ camın srlnltyor; U;ımiş ve bu muhite alııiml§ buJunarı. yaraıı ıırJdlne mahsus 3 mhhtye oto. ' 

nktl ve mantılı: dinlemiyoT, Senin v:rdan ;ı~ bı t;ckiyorum. ıar nyr.ca ter~ıh olunacaktır. mobili hediye etml§tir. 
bl)y1e bir de.lillk yap3cağmı san- - Nlçin? Ma1e>n tekntsyen mektebinm blr hu. Bu rı:ıllnMebeUe 26 §Ubatt& Selft.nlk 
mam. Tilrkler kaba insanlardır; - Bnbam serbest brrakmııcb d'- sustyetı de 2!5 Yll§ma kadar gençlerir. kızıJhaç cemiyeti merkez.inde bir mera 

t-u mektebe glrebllecekleridlr. Fakat sim Yıl'?Jlmıg, kızılha;; cemlyeU relsl 
hele kadml .. ro arşı hiç saygt g&.t- ye ... 

ŞOlmın borcunu ôdP1""k l~mı"• W ya~dan apğı olanlar da kabul o.. zana.s bir nutuk söyUyerek teoekkOr. 
tenne%1crmlş; oı.lıın esir gibi kul. :mmıyac:ıklardır. ı ol.sanda bu mek- lcrin1 't"J'dlrmlşttr. 
la!ırrlannış ? g~ldlğinf, buna dair dllfUacelerlnl tebc taıtpler aramıda ZOngutdakta bir Bu :ıulka Selinlk koneol08\lm11:r 

Roz'ta dudak bUktO : açık~ tnılnttt: mQaabııka lmtlluı.ru yapıla.cakur. ldrta Çum cevap vumlıı "hediye edt. 

- Öyle diyorlar ! - Acaba babam-:n ynpmndığm1 len bu Uç; otomobllln Ywıan yaralıtıı. 
- Bııksana, babana da ne yap.. ben yapamaz mıyım? rmı ~.mak sureUle iki memlek~t anı 

8Ulda aeien eamımak bilmez ıturak 
ı:nışlar ! - Buna imkA.n var mı? ve karde§llk bağlarmm aynca tezabO 

- Ne yapnrglar ? - Niçin olmıumı, hele 8ell 181""' rOne v~e oIAfağmı, knydetm~tlr. 
- Hizmetlerine nıUktıf'at ola~ dım edeblllrsen!.. OtomobJller lKn:ılhıı.ç !§aretlle gön· 

idare komiteni 
aleyh!n~e 

PoEse 300 imzah 
b.r şikayetna.ne 

verildi 
Dokumacılar 

lçtimaa aclmiyen 

bireT kese altm vermiş de alma- - FHnı-'"n .,.,..,., .. , t'"'i~E.'m('m. aertıdl~ balde Scltı.nlk ku:llhaç cemiyet• Yazma ve dokuma kooperatif 
ınışlar! - Onu kaçırmak isUyorum ! tarntrndan ayrıca kmlayımızda na.ve şirketinin aylardanberi ve bir 

_ Kim sl5yledi ? _ !?.. Bey~ıt civarında oturan Emin 8 "' ed11.m4Ur • çok gUrültUlere tebebiyet veren 
dmda bıruı dUn öğleden sonra yaıım. heyeti umumiye toplantısının 

- mıpiten Cillyodan fşit.mtş1er! - Nlı;fn Ş8$TVO'"'St.m? Dı!ll:ı?°dan da karısı LQtflye olduGıJ halde Bakırcı geçen cuma günil öğ!,..den evvel 
- Bıında kabalık değil, mertlik 

1 
h:yblJ' yardım olmıu:1ı~ı halde bile !ardan inerken, aoı k~eden ... sabıkalı6 z k • R ve sonra iki defa yapılm:ısma 

var ! forsalıırdan bazıJannm knçtıklnr:nı lardıın Mustnfa aarbo§ bir halde gö- e 1 1 z a te:lebbüs edi1mi3 faltnt cvve!ce 
Antoniya itiraz etti; genç kımı duymadm mı? ~esclü. nişanlın ~ rilnmll§ ve Lfltmlyenln tızertne atıın. lııtifa eden idare heyetinin ycri-

rak önır.ıelt l.Bteml~. Emin kızmış Mod I J' 0 b•• •d h t• ·--:" - ı '· t k · yanıldrğmı ispat igin gittikçe ~ p:ımu mı? .. a c u u ı are eye ı ne vcu.ı.ı.e goren muva!t~a omı-
kendlsinl ıtmıotır. Buna kn:nn Musta. tes' · h t' · 1 

.... an bir konferansa b""lı'-'acaktı. - Alfoneoya bunu a,.amam kL aleyhı
0

ne bı
0

r dava açtı ının eye 1 umumıyeye gere. ,; ......... ,; .. en ağzma gel~ kU!tırlert ı;avuraral< . l d d ı . ı· 
Fakat Rozita onun sözünü kesti : - 1n nnm nif1an1..,rna yllye • Eminin ozenne atılm&lc tsterker geçc:l memı§ 0 mıı.sın an ° ayı 1~ ımn 

Moda. deni% klUbtl mttesm!ertnden bir tlirlü yapılamamı§tı. Yaln,;z 
- Rica ederim, artık bu mevzu mlyecrğt şey olmıız! :er tarııtındıın yııkale.nm~ .. cllrmO gUn b' · t'd tanzi 1 • 

Zekı H.Ju Sporeı. klUbiln ne gtbl bir 
1 

o ır ıs ı a m o u.rıarı:ı..t 
üzerinde konuşmI}almı ! - İyi ama duyulursa onu ne meşhut tnahkeıneal.ııC(I tevkif edU.. hııtttlıueket talttp etmeaı Uwnıgcld!- 300 ortak bunu imzalamış "'-' 

ynparl:ır biliYol' musun? ml§tır. ğl yolunda yapbğı n~riyat nzert.no idare komites·nin nleyMnJe bir 
- Sen merak etme; ktınsoyc --<>----- klUp ıdnre heyeti ke.ndislnl çıkarmagıı. §ikfıyl!tnlme olarnk poliee erıl. 

- p ki. Sen b~'·r-t-1 ynV'!'tmt- uı.rar g"lmı:>z. Uludaf!da bir tc~e~bUs etmi;JtL ' mi~. birt de. koı:fT;eninU ton'an-
.ı:..- · .... B:.ınun Uzerlne Zeki Rıza Sp:ırC'l, et'· masını cmm ıçın m tc;;cb'bUs 
fıum, g .. c. nme! B n ~~J cc \..tıin Julya tPrcdd!lt ecli•·orc!ı•: e....... ) k h t 11 · .. 1 D8.D3,{0ryom yapl Q.Ca mlycU.:r luı.Dununun kcnd1.slno vcr<1181 eye S(l~ ml~L • 
i~1liğinl dtlsiln:iyorum. ce milnakaş:ı etti! r. Şlmdllik R .. haklıa lBUnııdcn btrlncı asliye ceza Bu mi.itcşebbUs komite 

- B~ni ynlnı"f. bırak,.,, z!tı:.nm lki fors:ıyJ ziJnret ctıne!'· Burııadıın ::taber verlldlğlne göre, nuı.hkem?B!ne müracaat ederek tdııro heyeti umumiye toplnntısmın l 
Antonlya gitti. ne karar verileli. Yıı.ltaclit cıanatoryomunun sahibi dol·. :ıeyetl eleyhlne kendlaJnl baltSız ve nisanda yapılması ka!'ar altına 
Rozita flimj.d keneli ked'n~ sora- Amiralin kw arlı:ndaşın"n kola• tor lhsnıı Rıfat Bun::ı vtl!yetıne mıı. nl.zamsu yere lbrnca te;ebbUs etmek alm!ş ve aynı gi1n hir de fevka· 

Seker • 
fabr•kalc:rı 

Umumi heyet toplantısı 
bugün Ankarada 

yapılıyor 
Tilrkiye Şeker f abrikalan a.. 

nonim şirketi buırün Ankarada 
umumi heyet toplnntısnu ya.J. 
ma'ctadır. 

ş:rket idare heyeti rn'>Orunda 
muhtelif fn:ı.liyet sene!eri hak
kında uzun boylu izahat veril. 
dikten soıı.ra §Öyle denilmekte .. 
dir; 
•·ş:rket geçen sene 711,050 lira 

kazanmıştır. Hissedarlara yilzclc 
6,70 niE.betinde temettil hi~esi 
tevzi edilecektir. 

941 senesi taahhfit sahamız 
ge;:en seneye nazaran epey az'.lL 
mı~ bulunmaktadır. Köylüye 10 
para fazla verilmesi sayeEinde 
Ml senesi taahhütlerimtz 45,000 
hektara b:ıliıl oınh;lecektir. To
hum i§lcrimizi de ihtiyaçlarımı ... 
za cevnp verebilecek b;r rel:ildc 
tanzim için fevkalade tedbirlere 
tevessUl etmiş bulunuyoruz. 
Fa.brikalıı.rrmrzm mütoJıassts iş
çiye olruı büyült ihtiyo."larını da 
kurşılamnk Uzcre FAltirzhir fab. 
rikam,z::la bir çırak mc.!ct~bi te. 
sis ciilece:ttir.,, 

·----<:---

Son kar~r Temyiz 
mo.hh.emesi.nce bozuldu 

rd r:ıcaat ede~k Uludağd& K1razlıyayıa sureU!e gcret ve tıayatyeti:e oynamak iade toplantı yapılması teKarUr 
yo u : na girdi: eokuldu ve mktt: ııo mını.beten araam.:a 21 inci kllomet ı et · ti I:e!jlnci asliye ceza mahkeme-

0 v! • 8UÇt1Ddan bir dava açmı~tır. 1 m.~ r. 
- nu se yormuyum • - Allnha.,kma söyle, Ro%1ta -"e .... aftftftt -v...m ""pm- .. lstedJ .. L F l "'d I f sinde F'ord fabrikasında wkua ~ • ..,.. ucr.,...... .,,- ,;- ...... 0 - Bl .. azanm ltJQpten r,;ıkanlabllmes! f ev ta.ı:.ı e mrwen n rtıZ!'a. 
Koç Ahmedln genç k zı bef"ndl. onu seviyor musun? ni ~ tı~ebbflşe girt§ti~l blldlrmJ~Ur. 1ç1n klUl>O!l haysiyet ve ııercfını bozan me!inde bilha:ına ge:cn cuma gelen ka~a!::çılık dav ~ma yeni· 

~. hatfil vdlt;in• CÖ"'t~ren bir Roıtlta JUl:ı anm cözl•rinin içine !ı.arekeUerde bulunması lizlnldır. 1 glinil ya!_nlması lfu:Im gelen den b:ı~lan:nnlt Uzaredir. 
çok dcliller \'ardı: artık bunda eUp- b:ı.kh~ • :>rı.ra ergine daldı ve mırı?.. KlUp tdare bcyctlnl te~ltll edı:ınler kongreye 300 ortak geldiği ha.1- Toplıancde~i Ford otomdbil 
lıcsl kalmamr~tı. Fultat ne yupabL dardı· Beden terbiye.:si şunlardır: Denteyo'lar mlldUrU Yusuf de İ!;timaa ge!miyere!t toplo.ntı '8 fcıbrikasınm bnzı adam!an ta. 

Ziya, Kadıköy Halk Partbt re!sl N:ıcı mi-ıi ol,,nlarm ortnldıl~tnn .n- rafından 3GO bin lira mil:.t:ınnda 
llrdJ? Ayııklarrndan zincirle blr g,.._ 1 - mmb'lfr! .. !l"Y<' ynrıır ki.... muallimlerinin Ali, avukat laman Hakkı, Res:;am c.·. rnçları kararının alınma::ı fç!.n glimriLt res:ııi knçnkçılığı ya. 
minin kalın guvcrtcsinc b--ğh bit ArnmızJn bır de ;il, birçok uçu- layafetleri . mıı Cem, De.nl.zyo!lan klavuzıuıt de. de bir te~dif vnrdrr. Yine koopc. p:ldığı hru:kındo. bundnn bir 
adam; etrafı canavar ve köp"lt rumlar var! lrest §e.fi Sa!t Sa!Ahııddln, Tev!ik Tat. r&tifin zarar:n.l hareket eden bir milddet evvel asliye oorinci ceza 
ruhlu r,-ıırdiyanlarl!ı, teped n t1mn. _ D"M k ki onlar olma..,:ı!... :r.!!l!l.rli vek!letı, beden terbiyem tı ve lki lngmr.. 1 takım orhklarr.ı t~cziyesi ee m~h!teme3inac ealalıiyctli hakim 
ğa kadnr eilfthh a::kerlorle çevril- 1 _ Bc'kl... mu:ılllmlcrlnln, cmrs C81ltunnda talebe- \ teklif olurunıı~:tadır. E!la::on ya- Uıra.fmdan davaya b:ı.kılmış e 
ıniı, bir uıvdh.w . ve lirnck ola.b1!ecck §ekn ve kıyatetl. 1 ptl::ı.mıyıı.n tcmlantı esnnsmdıı bu 18 kişide!1 i.c~ret o!nn ma.znun-

Rozitn onl:ın kaza günilndc ten. Ertrsl gtln yollan ~tlJY'la dÜ"· ı bulunmalannı kararıa~tınnııJtı. Şirl<elihayriycnin knrnrlar ortn't'nr tarafındnn b.nn c~ı:sı-?ın bcrnetlerlnc ka-
mUş de, t ltnnz, gUrbuz, sevimli Buncıaa sonra kadın öğretmenler ) '" te!dif olunmuş f" ·a.t içtima rnr ve;ılmı;:tı. • 

dl etrarmı .ııa:-ınıcı olan dalgnlnrdo.n blr zabit olıın Alfon"'oyn rastlı:ımış jlmnasuıc kWotu veya 11ort. mevsimine top o.ntısı ,, arın resmen açılmadığı içi.1 resmiyet Hazıne tarn.fır:d~ te:nyu: olu. 
korkunç vunı~!arile d n!~i altUst gibi davnınrlıhr. Jül?a t"'r"an!:yl :tire yUn b'Jvoter yahut bedeli bar<• şır:.<etlhayrlyentn senelik heyet!·..ı.. kezıbotmi§ti. n_nn bu lm!ar t~:nyı1z m~hl~eme .. 
eden fırt na.dan daLa insa!EIZ bulu- crezmPk t U'inflc bultnd : 0 da ketlerlne mbalt blll.z veya tenls g6n-. mumlyclllle fevkalldc hcyeU umumi· I ı Niı?&nda y:t"'!l"c-ı1~ to..,!arıb. r!:ıce t~tkık e· ılcr~ < b::ızu.muır 
-.rcıu. o zlnc'rler kenJi b:-ıc~kla.- tcJ'{, erkt'ltıer t=c kı veya U%Un spor 1 ycsl yarm yı:.pılaCllklır. Evvel! saat da a~nı Z"m:ı.nda b!lt''- bu hr.- 1 tur. l{nrarm bozulmasının eeb~ 
,;- bunu bPm"n k"bUl etti• kin al'fr 1 . .J · , ... • "'" ~ 1 b' " ' "' } ' rmda, 0 gard!yanlnr ve n'"k"rler . " . pantalonu, mcvsimlnr. göre tenıa vcyıı H te ulclC.de sezıollk toplnntı, bundwı dıselerın kö!rUnU te ... ltil eden r,a. ı m_:mun:arm su .armm, m&. ~ı .. 
kendi ctr:ıfmı.ıa imi& rr!'Ji iztirııp ve ıç rl r;ırdr. r. Ji l 'B en il ?'deki aUet gömıesı, yahut ta yUıı. gUvetcr sonra da fcvkaltı.de toplantı yapıJıı. muk iplirn tevziatı işi de görü- j yetlerinin ve vasıfln.rmm t:ıym 

"' yeni gııleTi gösterdi: (Devamı tYrr.' g1yeceklcrdtr. caktır. 1 şülecckti; o!uma:ıı, bu suc.lara ait olarnk 
duyuyordu. Can çekişen bir dostu- • eıde edilen delillerin reddini mu. 
na onu kurtaracak olan bil' borcu - -- cip sebeplerin gösterilmesi, 
6de:mek tmkft.nmı bulnmıyordu. Dl- yeni S ':4l ·al• mazr.unlarm ikrarlarını teyi~ e-
yordu ki : Artı'!< Aruerllaa harbe lc:ın:.ıınrştır. d~:ı cUrmilmerht!t z:ıb1tveraka-

- Her ne r.nh:ıs1na olursa olsun 
bll imkum bulmnlrynn !.. ' 

Bu s~fcr Antoniyayı kcncllsl ça
ğırdı ,,.c so:-Cu: 

- Doğru s5yle, beni sevcrmlsin 

- Sc:ıin ~'n hor ee}1 yapar.m. 
Cruı:t!lı b:Ic \-C:-'.ıim. 

HUıcyJn CD.bit Yalçın, n••zvc1tln B:ızJn bUrrlyetlcrl ll~'11llıds mucnüell' J:ı.rmm mCVZ'.lUb:lhS olmc.sı. mü. 
nutk ınu bah1s mevzuu )&pm :ttır. ?.'.: - Ctlıın mmetıere bir ••ccp~cne dt'J>:ıs;ı" es:ese me:nurl:ırındnn bi.risL. .ı 

1 hnrrir daha. evvel HtUcrln b!r nutuk Jalzmctını söril,)or. Talın! :,Um \"tl ı. memuriyet vaziiC3'ni sui•.stİM~l. 
söyle.nı, oımasmı Ruzveltln lehlndo tlp:1ach boyun f'ğmemck isteyen bt'r j den b~r::ı~ti ve b:!ZI cvrnlun dos-
bllyUt' tı1r ~adUf add d lobUece"glııl, netıce\11 dr!;i,,tlreme:z: Zorbalıkb. llrt.1• AmerUaınm a.ttıl!J kaU adımdan aon. ml!ll't bu mt'm:,aclruı lstcdlttl lttıcl:ır ı:. yadl. twunmama:;ı gibi ı:eQcp-
çUn:CU H Ucnıı söz!erlndekl ı:ııyıf nolr. dar nıtnkfi.nc clea &ılr aç k.IJ.1 b~tU. ra bu IJdlnrun blllau lmlın~tır. tiinJe dlc!ılllr. Amcrlltn ı~ cırtıı; ne !erdir, 
talar P.uzvcltın mOdl\l ettl~l test Wrulbn btr rnalttne ı;lbt lrullanm:ık Amerilc:ııun hudutauz 3'1U'dJDll Uc tıtr. kabllıro bepslnl clemola-:l.t mllJctıcrc ı 

bUtlln ar::ımet ve tıqmeuıe göze ça,· 4' lmkAnmı bulamıya.caklardır. Ameli. 1 Cll tnıUtı; mcnabll iti.il tukenmt'k \'ermtımek lmk4n hıı.rlclndecıır. Ame. Ticaret ofioi umum 
trrmağ:ı. hh:met clt..111nl luı.yıt 'l;e muna b.n mm•tt Am"rllm c:wn!ınrreld ağ. lhtlnulll ortndıın ka.~tır. Dcmok- r1ka ynrdımırun her ıeldlnl tcarUbe 

• - Du sli::'ln een~ttlr. rebenı:l rıetlcesi artı t yyın ctınlt ı1ıuı böyle söyltıyor ve muhakkak mallıırln ıılebeslndea bmıdıuı monra Ye ıatb!lc etmek ıatımrmdıı4ır. nn~ müdürü 
- Ben bu iki Tilr'·ü kurtıırma.k l ~yıla.bııe:-c ğinl iM.ve cdlyor. ld bö,}lo olııcnktır. f.CITC kadıır onphe edilemez. n~m o'• 5lWılı lı1r mUdnhnlc ıtnnırct keebcder ' Öğrendiğimi.re göre ~1 t.ı. .. 
Uyonım, bunu yııpaman.am ya.vı. Hllseylıı cwıt Ynlçm tı1'yJc dev:ım Şi:n!!ı~-e kadar Alm:lnya, mmn eene mıyıın C'lhet bu galebenin mmıı.nı a1' Amcr!ka onawı da çekinecek doRi~ c:ırct ofisi umum müdUrU Ah. 

ediyor: terin nslm1 ve rdyaat baurlıkllln a-. tıınrdrr.; çekilecek Eıı.hmet ve mtunp dlr. Bu ııtıl:ın ndnnm ifade cttt!tl 111!'• met Cemil bu hafta fçinC:J 
~... ..ŞUplıestz kf krt41 Q% ook UEWI bir ye81n:Jc ('ide ettlğt kolay urcrlerl kı. laraı tel<D ve cıcrocesldlr. Fıılmı bUr na budur ve buncL-ın dol:ı31:tır ki Amr. f}ehrinıize gclecc!~tir. Umum mu-

- yf • hıean ancak mllm.. m ddet d *Ureet!kttr•, -ıı ~r çe es ,.ffrU,.,lü klrmelerln "'Özlcrtnl ı...n-•• IJım•n~ar no ''·--'-r müe.kUI d~ı<' .. -lar rll 1 1 b' ..... , 1 1 .. ı .. .,.. .. .. -·- - - ......., ~ • ...... mnm ınrnn ı:or '" •a n muı:n t. dUrün riy~eti altında ı:;chrimiz-
klln olan l)ey1er! btcr, mllmklln o:. Jwy~lı dAkf IJ.l!r ı:eçbilflCl!k'Ur. ıra. tınlr8k nihai ı;alebcnlıı kendi tnratm. Cf)Çlrlrlene geçlrsfnlm-, netıoedcn emltı kıı.k s:ıl'f'+te tnylD etu:Jt vo ~>erl,)cU de qJfıkadarlar toplantı yapa.calr 
• EWp.\ · llJUilUl.;JlSJ ı.w~ kai Mı blr '3 flnıdl Ktiı.c ~rpn.o da k1'1am:UU Jddla odobWrd.L Fabt elu'ak Jııer aodup Fit'D ~ıer. &ı:urt&rou,,w..,. ! !ardır. _, 
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~~diseıer ............. , 
Ve Tarih 
~ ............ . 

••• 
'l'-:ırıııte. yüz sene otuz sene, t sene harpleri meşhurdur. 

ik harbin dört sene sürmesi, 
ic. ti bUsbütün bi.ıyütmüştür. 
ı tuki üç günde, on günde, bir 

biten harplere de tesadüf 
•l'. Eski de'\i .iI'lcrde bır yaz 

l"l mmdl!D fazla sürmi)·en 
!- >le.r pek çoktur. Tek meydan 

nrebesinin koca bir devleti 
~e yıktığı da görülmüş
Alınaııya bu harbe girerken 
"yı dırım harbi'' yapacağını 

. iedi; bu, tabir yeni imiş gibi 
h 'len meşhur oldu; öyle şeyler 

1endı ki hadiseler, !henüz bit. 
ıcn efsaneleşti. 

l ır buçuk senedenberi harp 
1 deyiz; henüz netice yok
t • kolay kolay biteceğe de 
b .zemıyor; nitekim Bitlerin 
1 1 t.e kat'i nctiOO)•ı alacağını 

lem.esme rağmen İngilizler 
harbın 1942 de başlayacağı
ddıa edıyorlar. Bazıları sor_ 
ır: 

- Yıldırım harbi ne oldu? 
t ıığerleri cevap verdiler: 
-- Yıldırnu harbi demek her 
~ yıldırım gibi toptan bitir-

rn , değildir. Durup durup vur. 
1l"' tır. Her konak yetinde bir 
tr. det durup; uzun uzun ha
zb r ~ımızı yapar; sonra lbirden-

1 çarparız. : ., ekim taarruza 
' ~ dıktan sonra Polonya (18) 

'l. , mda (8) Belçika (15) 
li'ra '88. {4.0) gün dayanaıbildi. 

r r a.sırdanberi Almanların 
~ 1l usulleri hep 'böyledir; 1n._ 
f! "'rin harp usulleri de öte
<:ic."ı eri hep t.edbirli, ağır ve 
ht,._ >lı harekettir. 

Bu kısa münakaşa Osmaı.lı 
t il ınde bir padişahla veziri 
~a aıda, harp hakkında geçen 
ır onuşmnyı hatırlattı. 
l Bi '"İnci Sultnn Muradın 1386 

? veziri Hayrettin paşa mü
mel bir kumandandı; Selfi. 

~ ' fatihi olmakla meşhurdu. 
r cı. şaha kıymetli nasihatler ve-
I\ "Clu; meşhur Çandarlı aile
~ l('ndi ve Fatih Sultan Meh. 
r. t devrine kadar bu aile salta-
1'>1 muvazi olarak Sadrazamlık 

·a.ın.mı babadan oğula, gcç
~ı> suretiyle muhafaza etmiş. 
ır 

Hayrettin paşa bir gün padi
a sordu: 

hl - Ordulannla maksada var
ı ' içın harp işlerini nas..! 

u-e etmek 10.zmıdır. 
-Müsait fırsatlardan istifade 

?-=ı run; askere comert davrana. 
· sevgisini kazanırım. 

1 - Lakin fır-sallardan istifade 
• ekle ne kasdediyorsun? 
- Maksada götürecek ohw 

Fransann 
• • 
1aşesı 

meselesi 
Aln1anlar için çalışan 
Fransız amelesine 
yardım edilmiyecek 

''aşingtoo, 1G (A. .) - Rö~
ter: 

Öğrenildiğine göre, Lord Hnı.ı.. 
faks, Hull ile dün yaptığı gorüs • 
mede ,işgal altmda bulunmıyan 
Fransanm vaziyetini nliikad:ır e -
den bütün meseleleri ımlz::ı.kere et 
miştir. Böyl bir görlişnede gıda 
maddeleri meselesine bilhassa te
uuıs edilmiş olması tnbiidir. Ma.a • 
mafih, lngilterenin ablukada Fran 
sa lehinC' müspet bir gevşetme}'l 
kabule hazır olduğu hr.kkmda Vı::. 
§ingtondn dolasan şn)ialar üzerin • 
de hiçbir teyit mevcut değildir. 

Vn.singtonda şu cihet çok i)'i 
mal ümdur ki İngiliz ve Amcrlknn 
&iyasctleri, bir müddcttenberl, Vi • 
şiyi Almanya ile dn.ha srkı L5 bll"
liğine sokmak için yaptlan gayret
leri önlemek ve Alman t.nzyikinc 
mukavemet için Vişlyc yardım 
bahsinde mümkün olan her şeyi 
yapmak hedeflerinde müşterek bu
lunmaktadır. Bunun için, hususi 
ahvalde ve kafi ga.rnntilerle ablu
kada bazı gevşetme nazarı dilı:kn
te almablkceği sruıılmaktndır. Fc
kat bu, I<,rnnsa ablukasmm knldı
nlma.smı elde etmek için Amerika 
Birlcsik de\"lctlerinin İngiltere 
nezdinde tavassutta bıılunduğu 
demek değildir. 
Eğer bazı gevşetmelere karar 

verilirse, hu gayrlıneş~l Fra.nsn • 
ya yiyecek gönderilmesi lehinde 
olacıı.ktrr ve bu, yiyeceklerin d* 
mana gitmiycceği hakkında müs • 
pet teminat alınması şart.iye] ya • 
pılacaktır. Gayri meşgul Fransada 
Alman harp gayretine yarıya.calc 
fstihsalAtta çalışan Fransız arn<'lc. 
sinin ablukadald bu gevşemeden 
istifade etmemesi hakkında da te
minat talep olunacaktrr. 

Va.~ngtonda şu cihet tebarüz et
tirilmektedir ki, bu hususta henüz 
hiçbir karar alınmış değildir ve 
Amerika Birleııik devletleri, lngi~ 
tere üzerinde haklı telA.kltl etin<' .. 
eliği tdbirlri alması için muhakkak 
surtte hiçbir tesir icra etmemekte
dir. 

* vı~ı. 16 (A.A.) - ı<'nuısız kab!.. 
nesi dOn l>ğlcden sonra akdettiği içti. 
mada Sahrayikeblri kateden bir demir 
yolu inşasını kararıı bağlaml§trr. 200 
kilometre uzunluğundaki birinci kıs. 1 

mm in~ına hemen bqlanacakbr. 

* Sofyo, 16 (A.A.) - D.N.B • .MU. I 
nakalAt nazın Grnno!, refakatlndE' 
bir tnlıklk komisyonu olarak dcmlryo
lu kazasının wkubulduğU yere g1tm*' 1 
tir. Resmi son berlere gl>re, kazada 10 
kişi t;Jıntl§ ve H ki§l yaralanmqttr. 

Se:rmet keskin bir slrke kokusile 
kendine geldiği zaman başucunda 

bir ses : 

- Rica ederim, korkmayın Ser
met Bey. Ben ne hayalim, ne de 
şeytruı .• Ben Şilkranmı .. Teyzeza.. 
deniz Şükran Ekrem. ... ~ turlü vasıtaları her türlü 

lllale göre muvazene ve mu - Şükran Ekrem .. Şükran Ek

dedi rem!. diye Sermct mırıldandı. Oh 
affedin beni. O kndar kuvvet.sizim 

e etmektir. 
, hayrettin paşa gülerek 

1 

h· ;- Tabiat sana bir bliy.ik mu
"'~' ~rne kabiliyeti vermiş; lakin 

lrnası ve yapılmaması lföm ı 
~! rı şeyleri evvelden bilmediğin 
t' h eneli kendine dnmşarak bir 
ll'l : ı reel diğer ciheti kabul et. 
hu nıuktedir olmadığın halde 
~ \'asıtaıan nn.sıl uıuvazene e
lirıre:ıcsin? Bir şeye karar veri
Zı~e onu derhal icra etmek la. 
ll'}"· gelir. Mahir bir kumandan, 
Q.lu veresinde gayet ihtiyaUı 
llti;.~rnalı, (icrada yıldırım 
b atı) göstermeli; ordusunun 
~ llıda askerlere örnek olacak 

ıiıı-et eserleri yaratmalıdır. 
gen U konu.<mıanm Kral Pirüs'le 
~e<'::ı:.~llerinden biri arasmda 

ıgı de rivayet olunur. 
"--- Kadircan Kaflı 

4aıı al ar an 
4 

ar iste 
rı11:ı 11ılra, 16 (A.A.) - Lyon rndyosu. 
t r ~ rdl#f bir hnbere göre, amiral 
it t tu"'1ln Vıchy'dcn PıırlBo hare-
~~Ur. 

ki, bir çocuktan bile kuvvetsiz .. 
Kendini pek zayıf göstermemek 

için gülmPk istedi Göilerini 
Juıldrrıp genç kwı b:ı.kmağn başla
dığı zaman gayri ihtiyari, ceviz 
çerçevesi içinde hareketsiz duran 
bfiyilk anneciğin yağlı boya, müte
bcsslın portresini düşünüyordu .• 

Genç kızın berrak sesi yeniden 
duyuldu: 

- Hayır, af dilemeyin.. diyor. 
du. Bir hıurtanm b&yılm.asmdan 

da.ha tabii bir şey olamaz.. Doğru
su çok Uzüldüm.. Ben l'Cbebiyet 

verdim. 
Cemil Sermct yavaşça kızm elle 

rinden sirke ile ıslanmış mendili 
aldı ve dudnklarmı, alnmı sildi •• 

- Nasıl bari bir az daha mı 

iyisiniz ! 
- !)iyim, çok Jyiyim .• Teşekkür 

ederim .. 
- Renginiz eskisine nazaran 

daha az san .. Bu iyi bir aIAmet. 
Bu 8ÖZ.lerden sonra kıaa bir sü-

Londraya 
hücum edt di 
Akın büyük mikyasta 
olmadı, hasar az 

l.ondm, 16 (A. A.) - Hava ve 
dn!.ıi.li cnınıyet n<'z.<U"Ctlerinin tü
liği. 

DiL':lillan tayyarelE'n dun ge<:e, 
Londra mmtakasına hücum etmiş
lcrdır. Fakat btiyilk nükyastn ol • 
mıyan hliC'uın gece~arrsma doğru 
bitmi tir. Birç-0k böl~€.lerdE:I evlere 
bazı hasaı- olmuş, fo.kat sıı.bahm 
ilk ıoaatlerinde biltün vnn;;mlar 
sondunılmüşttlr. Bir tek vaknda 
az miktnrda ölü kaydE'dlimı: ir. 

Eınıerisı tngilt renin cenubun -
da,' cenubu şarki.ililde ve J...ondrava 
civar kontluklarda olm* ilzere 
diğer bazı bölrrc-Jer<' d<> bombalar 
atılmı. tır. ME'rkezi İnr,ilterPnın 
sa k kı 'Ilma da birk <." bom· a düş 
miı ti.ır. Bütiın bu mıntakalarda 
yara! lnr fazla deı:,1ldir. Ölu mik • 
tan azdır. 

Almanyada dahili 
cepheden de feda karlık 

İstedi ve 

Zafere manı
nı tekrarladı 
Alınan devlet. reisi Hitlcr 

dün Be.rlin askeri mUze.sinde 
harpt.e ölen askerlerin hatıra
lrırmı anma merasiminde bir nu. 
tuk söylemiştir. Alman devlet 
reissi bu nutlmnda harp ölüleri
ni taziz ettiltten sonra her nut
kunda olduğu gibi harbe Alman. 
yanın değil İngiltere ve Fran.sa
nm sebep olduğunu, harbi isti
yenlerin ve tahrik edenlerin 
demokrasiler, farmasonluk ve 
beynelmilel Yahudilik olduğunu 
söylemi?tir. Bitler bundan sonra 
Almanyada. dahili cephenin de 
bu harpte .fedakarlıklara katlan. 
ması lazungeldiğini hntrrlatmış, 
nihayet nutkunu şöyle bitirmiş
tir: 
"- Geçen sene başlananı ni

hayete erdirmek için, 1941 de 
sakin ve azimnar bir araya top. 
lanacağız. Halligi karada, hangi 
denizde, hangi havada olursa ol. 
sun, nerede mUcadele ederlerse 
etsinler, blitün Alman askerleri 
şunu bileceklertlir ki milletimizin 
mukadderatı, hürriyeti ve istik
bali, ebedi surette bu mücadele
ye bağlıdır. Şimdi bu mücadeleyi 
muzaffer olarak bitirmek, rna. 
z!nin bütün kahramanlarına en 
layık bir tarzda tc.~~kür etmek. 
tir. Çünkü, onların uğrunda öl
dükleri şeyi, AJmanya)'l, milleti
mizi ve onun büyük AJman ·m. 
paratorluğunu kurtarryoru7~,, 

H 
1 

Ust .. n trk 
ııazar·yesi 

buaa ah ~tır 
--o-

Diğer insanlara 
efendilik edecek bir 

millet mevcut değildir 
-0--

ti 

Am rı'm Cumhurreıs1 Ruzveltin 
nutkunu dunkü sayımızda Londra 
radyosundan alınmıs bir ajans tPl· 
grafı olarak grniş bir lıuliisa ha
linde vCTmi tik. Ruzveltin, harp~ 
b r donüm noktasmı ı~a'ret <>ttiği 
kanaati umumi olan bu nutkundan 
cıunkU hulfısad:ı. mevcut oım·yan 
ço!< sayanı d"' knt so:ı parçn<;mı A
nadolu ejansmm telgrafından ala
rak veriyoruz: 
ŞW!a in::ınryonız ki diktatörlerin 

toplan borusu, ve ırklnrmm Ustiln. 
llığü haklmıdnki 8vllnmeleri, baş· 
tan bas'l budalrlıktır. Diğer jns::uı • 
lnra efrndilik ed"cek bir millet 
hic;bir zrun:ı.n mevcut olmamLıtrr, 
hnlcn mevcut de[',ildir, hiçbir "'.l.l?lBn 

da mevcut olmıyac=Uttır. Eniboyu 
ve askeri kl.'drct.i dolnvisiyle diğer 
mlllt'tleri ve diiter rrklnn ismine 
"kaz aynin, denen reemi geçit n. 
dnnı İl" E'Z"r '!t dilnynya tahakküm 
etrnrk h'lkkı <''-"u~ınu bi'<iirr>n her
h:ınıp bir mııırtr c.liinvanm hicoir 
ilıti•·ııC'r vı~l 'lr, !'11.!na in::ınrvonız ki 
lıPr millPt, n"'~"dıır ktll'ült oluma 
ol<-un, mill t olaral· ynr~mak tabii 
h'l1< una m~~ilttir. 

Bütün tarlhinı.izdc>, Ameril:altlar. 
'l)u dErece :ynnmnvn d ;;C'r bir iş 
knr"l'"JI",.'l Hrh!r zııman knln'amış. 
hrnır. OmB edl'rlm ld i!:tikb!!.ld'?. 
rocuklnrımız ve l'OCuklarnn·zın ço· 
ı>uklan bizleri takdis edeceklerdir. 

Çinde şiddetli 
muharebe er 

Çin kuvvetleri bir ıehri 
İdirdat ettiler 

Şa.nghay, 16 (A. A.) - Çin ba
sırunm verdiği haberlere göre, 
Hupeh eyaletinin cenubunda Toun 
geheng'i istirdat ettikten sonra 
Çin kıtalan Hunan ile Ht""> !ı a.rr
smdaki hudutta scvkülceyş bakı -
mından chcmmlycU olan Tsung -
Yang rhıine doğru ilerlameğe 
b::ı.cılamrnlardrr. Cephede şiddetli 
muharebeler olduğu haber verll -
mektedir. Son gOnlerde Çin kıta • 
larmm c"nuba doğnı ilf'rlemektı> 
bulunduğu Kanton • Hankc>u dr
miryolu üzerindeki Vucınng şehri -
nin 100 kilomMre ka1ar cenubun
da. blr noktada şiddetli muharebE>
ler <:<'reyan etmektedir. 

• 17 • Nakleden: Muzaffer Acar 
kut oldu. Cemil Serınct Şllkrnnm 
Uzerindcki elblııc)'i şimdi daha dik
katle teUdk ediyordu. Hıı.kilmten 

bu bir eski zaman elbisesi mi idi. 
Cemil Se.rmet içinde yaşadığı 

sosyetede kadmlarm eski modaları 
tazeliye tazeliye garip loynfetlcre 
girdiklerini b:liyordu. Fııkat böyle 
bir asır evvelki modayı körpe bir 
genç kızın üzerinde bulabileceğini 

asla düşünmemişti. Fakat Şükranın 
elbisesinde öyle gayri tabii hiç bir 
ha.l yoktu. Bil!Utis nçrk yeşil kor
del.fılarln silslfi bir penbe mUslin 
elbise mlikemınel bir yazhk krya 
fettcn ba.ska bir şey değildi. 

- Liltfen bana söylermisiniz? .. 
Diye söze başladı. Şükran söziln 

nereye varacağrnı anlnmrş olduğu 

için tatlı bir tebessümle Sermedin 
sözünü kesip : 
·- Büytlk annemin elbisesi hala 

sizi a.lii.kadar ediyor, dedi. Peki ma. 
demki bu kadar merak ettiniz nn
lataynn.. GUzide toyzem benim 

hatlamn itı"b:ırile büylik anneme 
çok benzediğimi ~yler.. Bu sene 
moda rnOlea<lc ~ce bana bUytlk 

annemin portresindeki modelde 
bir elbise yapmaktan kcmdlnJ men
ncdemedi .. Blitün mesele bundan 
ibaret .. ve ben bu elbise ile bilme. 
den tamamen masum olarak siz:in 
hilmmalı günlerinizde b!r kere de 
sizi aslı olmıyan hayaller peşinden 
silrüklcdim. Fakat Bizi temin ede
rim ki bilmiyordum. Ma.sum idim .. 
Sonra bugün de hata bende.. Bu 
şekilde glyincllğtm için nekahat 
devrinde olan bir hastayı korkutaca 

ğmn dilşUnmcm lSzmıdı, 

- Korkutmak mı? Siz ne diyor. 
sunuz ŞUkran Hanmı .. 

Diye Sennet genç klzm sôzilnü 
kesti. Biliyonnusunuz ilk görllnü
"Ünfiz bC'nim fcln bir kurtuluş oldu. 

Bilyük anneciğimin çerçeve için. 
den beni teselli ve tedavi için çtk
tığını zannetmiştim. Bu tesir beni 
bileştirdl Şükran Hanım .• Ben QO· 

cukluğumda bu resmi, bfiyilk anne. 
cığimin ciddi nğzmı, dnim.a gillen 
~8z.lerini ne kndar severdim. 

Ve CemJl Sermet bundan sonra 
Şükrana bllyük anneclğine ait ha. 
trralan, eOt ninelli Peyilerin btllün 
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,\NTIKACI 
- n,,ynıı im tt-laton on yed.inci awr modelidir. S1re temtn eda. 

rtm ı (llıılbuki o zaına.., wlcfon olm:ulığını ber:trns blllr) 

J~nc:lnann i!iağ yal?lr.ıı da olur, 
zc~1inynğluu da. Hele taze b:ı.lda i• 
Je ~ıırı~ık olul"l'la ~k bo~ ı;ldcr. Fa 
ı.:ıt frrnl<l"'r onu ynl;"<la pJşlrtmo
ıt:m, sıı.d«e biraz haşlandıktan 
sonra yaprakJ::.rmı ayırarak yaıı

ral:lann ucunda yumo<ı:ık yl'rlnl, 
sirkeye yahut t<an~k bir salç:ıya 
batınrlar \'e öylece - hemen • ~ğ 
glhi • yerler. 

Acaba hangisi daha doğru! Bi
zim usnlümüz mü, frenklerln usu
lü mil! 

IAJZaet baknnrndan bizim enghuı
nar yememiz daha ttstUn oldaiu 
şüphesiz. Enginar pl~cc daha yu.. 
mu~r, yağ ona aynca bir lezzet 
,·erir. Ancak, fence dlişUnUrscnlz, 

rrenlderin usulü daha doğna t;r • 
ks.r. 

Vakıa, frcnkler englnan öyle 
yemeğe alf'itıkl:ın nmıınl:ırda en· 
~narm rence hassal:ın meydann 
çıknııımrrsa dn., enm"nn ,1ı~ı.,. 
lerl öğrenllclfüt<'n beri ha lezz<'t• 
ti !licbze değerli bir \itamin kayna
ğı S!lyıhr. 

En~narm 400 ölçü A ,;tamını 
40 ölçü Bl. 60 öiçii Rı \1tamin1 
9 mlll~ram da C dtaminl ,·a.rd•r. 
Bunlamı hc~I dP.ğrrJi seylcr. R'· 
rinMııl ln5anı lıulıı!nl\ hnc;t:ılddarn 

lmrşı konır, ~incisi sJnlrl<'rln m~ 
vıt..zr.neshtc :rn.rar, l\C'lin<'füıU yed:• 
ğimb: yemeklerin \iicud:ı ~ anyn• 

hareketlerine büyllk anneciğinin 

resmini nnsı1 ~ahit tuttuğunu a.n
la.ttı. Ve sonra yan ciddi yan a.. 
layh bir eda ile : 

- !nanın bann Şükran Hanun, 
dedi.. Elbisenizi giydiğinze asla 
müteessir olmayın.. Teyzeniz bana 
sizin fakirleri dolaşmakta oldu~ 
nuzu söylem!.1tl. Demek i)illk yap. 
ma.smı da seviyorsunuz. Alicenap 
bir kalbiniz var demek.. Öyle ise 
tekarar ediyorum, bana büyük an. 
ncciğimln elblsesile görünmenize 
hiç nedamet etmeyin .. Çünkil bu 
elbise karşınızdaki insanı hayatn 
k .. ıuşturmuştur. Fakat .ıceba bu 
güzel elbiseniz bu vaziyetle haki. 
katen iyi bir işml yapmtcıtır? Bu 
hususta ıdmdiden biı· şey söyllye
mem. Fakat kim bilir belki de bü
yük anneciğlmln fıziz ruhu sizi bana 
doğru sırf i~illk etmek, sevdiği 

küçük torununu yeniden hayata 
kavusturmak için göndermiş olabi· 
lir. 
Şükran Cemil Sermedin kar§ısı

na oturmuş ellerini dizleri üzerinde 
kavuşturmuş, genç adamm sözle. 

rini dinliyordu. Sermcl sözUnli bi
tirince ; 

- Eğer bliyük annem i)ililc 
etmek için beni seçip size gönder
mlŞBe dot:nısu çok meeut olurum 
Sermet Bey.. Diye eeva.p verdi • 

( De11mtu W1') 

c:ık hale gelmesine hizmet eder, 
dördüncü.sil de a~ımrzm ve ditle· 
rlmizln snğhtrı itin lüzumludur. 

Anca!< bu dtamlnler, billrslnb, 
pek nazik ı:ıcylerdir. At-0ı.c da,.._ 
namazlar. Enı;!nar su içinde, ya ... 
hat yağda otuz daldl:n.ılıın :r.lyaclc 
pl5lrilinee-, yalnr?. C \itrunlnlndea, 
o da yalnız 4 ölçü kalır. Öteklle
rln hepsi kaybolur. Onun ~ 
frenkler engimın öyle salatasnu 
ylyceeldcrl \'akit. nlhn~-ct otm da-
1<!'.:ta mUiMetle suda h:ı<ıl:.ltırlar, o • 
tuz bes daldlaa geçince en"':lnarm 
• \itamin ba.knnmdıın - hay:n kal
maz. Düdüklü tencerede olunıa 
en~an yalnız on dakika !!la _.. 

de brralanak ~·ettşlr. 
Enı;lnar, madenler balnmnuı.. 

ıla değerli bir sebzedir. En mllhlm. 
madeni y.Uule 0,0014 mlllgram nJs. 
pctlT'de 1, •ot. Bu maden o kadar 
ıız nhpette olm-ı.Jda beraber. onan 
lyonl:ın, \•ilcuılımuzu bcs'emele 
yanyan, al:h i5letmeğe, güzelllğl 

arttırmaya hlmıet eden tiroit gacJ
deslnJ işletir. l"iiıdc 2 mili~ 
pek yakın nispette çcır., madem 
de kanın kmmzı kiirecilderinJ art· 
tınr... Enr:i:ı.rdııld fosforla ~ 
arasmdal<I nispet de 1.10, JUİ 
bire pek yakm olduf;"Undan ha lld 
madenden istifade de tama pek ,.. 
lım olur. Enginar, otuz dakr.uıa
:r.lyacle piştiği nldt bu madenler 
blisbUtün kaybolmazlarsa da lıılr 
kısmı suyun içinde kalır ,.e oaJar.. 
elan istifade o kadar azalır ... 

Enclnıınn bir 1~11lffi de, karM
;;.ere lliı!: olmıumlır. Karaclğer -
"'\'Jaro:m pc>k h~Ianır, safra yolla
n ~ılır, idrar artar. Bundu cJo.. 
layı enginar ~iyen lns:ınm benzi 
dilzelir, gözlerin akmdnkl sanbk 
lmybohır, iştahı çoJ;nbr ... Bundan 
dolayı cnwnann holiisnsı ~rkanla· 
rıılc lnıre"'"'er hftstnl'dıınna kal'll 
mrtısus ll:l,el:ır bile ynptlmı,ttr_ 

En'"dnnn sadece 1'7.zctll bir seb
ze olıırnlc yemelc lc;tersrnlı ona sağ 
yn~h ~·o.lınt ze 1inyn~h pMrtffre
rol' ~·er.;lniz. F., fmt onun hftttbt 
hncı!'1"1"!'mıl:ın istifade <'imf''k fster
srniz fren1r'erln vaJ)tı'·lnn dbl ytr 
m"'l ·i,.,lz. Il 'lU '.'i'np~rnnymca ~ 
rrin"r fon lstifıı1C' l~in blr yol daha. 
vnrd•r: }~ '!l"'nrm en iistünclC'ltt c1J. 
hmlj kalm yaprnl·farmı ıını lrfndc 
nmnca müfülr-t hnc!ııfnrak oaun 
o;nvunn lrmelc. 

Bn yo'n bir l:erc tecrilbe f'dln
ce, enrrlnnn c<ıf!\fa gibJ V<"rn,.,,< cJr.. 
a kohv ~c-lir.. G. A. 

.;e~ıdlı güzellik ve c:az.ibl'ıleri 

hth·a eden 430,000 metre mu· 
rabbalık KUltUrpark tçmde 

kunılan: 

• 
1 

1';1'ı'TEHNASl"O,. 'AL FUA&I 

Eğlenceleri Ye şaşaam ile atsl 
teshir edecektir. 

20 A~tn!li • !O F.y!fll lMl 
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r..cemi sözcll, düşmanın yedi ,;ın 
stlnn bUcu.mlanndan sonra diln 
cephede silkO.net hüküm sürdü. 
ğünü ve hiç bi: hücum kayde
dilmedi nni söylemiştir. 

İtalyanların 150 bin kişilik bir 
kuvvetle giriştikleri taarruz hiç 
bir netice vermemiştir. Bu se. 
bepL f.ı..sist z"m ı.adarlarmın uğ
radıkları sukutu hnyal pek bü. 
yüktilr. Dtıı:rr.~n mevcudunun 
yüz:le 40 nı knybctmiııtır. Ma
ruf tll~ist şahsiyetlerınden altı 
ki. bu hucuml:ırda ölmUş veya 
esir eaılmıştir. 

l\IUSOL!. ININ EMRİYLE 
YAPIJJ1N SONt.JNCU 

TAARRUZ 
\tına, 16 (A.J\.) - AWıs radyo. 

ı;unun \ erdığ'. bir habere göre. Musn. 
llnl 'il)::ı defa cuc.a gUnQ cephede gö. 
rülm;:l tur. 11 fırka mm yaptığı O~ 

taarru7.Un sata.ha ıuu·ıı muvaffak ole 
mıyanıK ağır z ylRt vermem Uzerint 
o esn 1a cephede bulunan Musolin1 

general Geloııodan btr gayret daha ya. 
pıım-ısını lsteu: l§Ur. 

Atına Radyo!'lunun Spikeri de
m!Rtlr kl: 

B. Musolini, 1talyanla.rdcı. tcred
dllt nlfunetleri görllldUğU b!r sıra· 
da mUdahele etrui·lir. Bunun üze
rine general Geloso sant 14,de yeni 
bir hücum yapılmnsmı emretmiş· 
tir. Cesareti k nlan ltalyan asker
leri arkabrmda bulumu• siynh 
göml klilerin mitralyöz ve tilfck· 
Jerlnin tehdidi altında ilcrlenıcğe 

mecbur edHmt~lerdir. Hllcum şid· 
d tli bir topçu ateşlle aetredllmiş 
ve İtalyan tan nre!e'"i gok ) ib:llnli 
doldurmuşlardır. muharebe giın be. 
tmcaya kadar bUtiln ~iddEıWe de
vam ethJ~tlr. 

lte.lyanlar mllth!ş zayiat Yeımiş 
lerdır. ÇUnkU conhcnin b•r nokta
sında toplanıın dUf!mnn kıtaatı Yu· 
nan mitralyöz ve oto:n:ıt!k sIJAh
larmın namhılanr.n tıünUrcesinc 
ya.klaş!lrak kın!:nış:ardır. 

Bunurı tlzerine yUn.a.nhla.r silngU 
hilcumuna kalkarak it.llyan'a.n 
kenrti hsUar:nnı gerisine püakUrt· 
mu l"rdlr. 

Yakalanan İtalyan eairlerl bitap bir 
halde bulunmııkta fuzuli bir katliam 
emrettllf!erl iı;ln ıellcrlnl tel'ln et. 
mckte:iırler.' Esirler arasmda. 53 Uııctı 
slyahgömltkU tabura ve altıncı lejyc 
ııı. k-.ımenda cde:ı 2 albay da vardır. 

MuhılTebc karada bUUln gtddeUlr 
devam eC:aı ken cephenin Uzerlnde vt 
lnglUA • Yunan tayyart"Jcrtıe lt.aıyarı 

tayya,.eltri arasında §1ddetll h:lv& 
muhırebclerl cereyan etml~Ur. ttaı. 
yan tayyareleri dllttUkçe Yunan asker 
lert 4ılcıııı1amışlardrr. 

MUSOLlNlN ZIRHLI 
OTOMOBİL 1C1.NDE 

VERD1G1 EMiRLER 
At'n 1 16 ( A.A.) - Röyter: 
Mus:>lininin faşist şefle;rine 23 

şub:ıtta verdliği ilkbaha' "kat'i" 
taarruzu baştanbnşa tam bir 
muvaffakıvetsizli<?e uhamışur. 
Şımdi sabit olmu~ur ki genernl 
Papagos ordusunun merkezi 
böluede Tepedelen civarında ha
yati ehemnıiyette tepeleri almak 
suret; vle ge"en hafta sonunda 
yaptığı ılPri hareket, bUyUk 1ta1. 
ynn gayretlerine takaddüm et~ 
miş ve bunu önlemiştir. 

Mussollrunin bugUn ltalyayıı dö
neceği tahmin edilmekte idi. Mus· 
solinl. arkruımda. kaybı aııgarl ı:> 
bln lSlll, ya:-a.lı ve esir tahmin edi· 
len bir mağlfıplar ordusu bırak
maktadır. İyi organize edilm~ o
lan ve cesurane ve nevmida.ne bir 
:ilhniy tle tatbik edilen İtalyan 
hllcumbn, zaferi ~ide etmek için 
Mn bir t~ebblisUn bUtUn emare
lerini taşıyordu. Kuvvetli bir zırh· 
lı otomobil içinde cepheyi dolaşan 
Mussollni, bizzat ke:ıdlsi, ~ yere. 
darbe taktiğini tasvip etmiş, rf. 
cat edenlerin kurşuna cllzilmesinJ 
emreylemiş ve e"ir alman her Yu
ııanlı için mUk!fat vruıdlnde bu -
lunmuştur. Bazı eayiatlara göre. 

MussolinJ askerleri. şmana tes
lim olduktan takdirde ailelerini 
6llrgUne göndermekle bUe tehdit 
etmfcıtir. 

Musolint, saflam bir surette 
tesis edilmi~ olan ve toı><:unun 
himaye3inde bulunan Yunan 
mevz'!e:ine karşı, kayıplara hiç 
b:ıkm:ıdnn !talyadan gelmi~ olan 
taze f1r'tal!ırı hücum ettirmiş. 
tir. Bun.fan <'VVPlki çarpışmalar
da bozguna u[5ram15 dif,cr fır. 
ko.hr yeniden itmam edilmiş ve 
öldürllcU Yunan ateşine karşı 
ileri atılmı§tJr. Dağ avcıları 
krtaları, Bersaglieriler ve siyah 
gömlekliler taburları, kırılmış • e 
maneviyatı lY>zulmuş bir halde 
geri p'ls!tiirtlilmüştür. İtalyan 
top~u~unun hnztrlık ate5i, şayanı 
hayret olmuş ve muazzam mik
tarle.rd!\ ceı:>bane harcnnmıııttr. 

ltalyanln.r ilerlerken, Yun;n 
ımüdafaalan önünde kelimenin 
tam mfuıasiyle erimekte idi:c ·• 
Yunan toplan ve mitralyi:lzlcri, 
fcvkn1Me isabette ateş etm~r;tir. 

Bugün öğrenildiğine göre, 

Musolini ve mareşal Badogliyv. 
ya, cepheye gidişlerinde f~ 1ict 
partisi sabık sekreteri Starace 
de refakat etmiştir. 

BASKUMANDAN 
DECIŞTl M1 

Arnavutluktaki İtalyan başlru· 
mandruıı general Kavalleronun de· 
l?iştirildiğl veyahut istifa ettiği 
hakkındaki çavialar. İtalyan baş
kumandanlığı emirlerinin 10 gUn
denberi kendisi tarafmdnn imza -
lanmn.'31 ile teeyyUt eder <ribidir. 
Filhakika başkumandanlığrnm e
mtrlerl 10 gUnd(lnberi, nıerkez 
cephesinde bulunan l 1 inci ordu 
lrumand nı ı::-eneral Geloso'nun im· 
imzasını taşmıaktnd:r. 

BÜYlJK TA::nt... A 1ST1RAK 
EDEN !TALYAN FIRKALARI 
VE TAARRUZUN TAFSlLA TI 

ınu· ıtere Sabriye 
Nazırının 11 atka : 

''Düşman 
b;ze amansız 

bir tarzda 
hücı..:m 

edecekt·r 
" Fakc,t zafer İngilterede 

kalacak ve diinya 
kurtulacakbr 

IV:ünakalat 
Vekilı geldi 
Şeilrlmlzde ve 

Trakyada 
tetlılkler yapaca'\t 
:MUnakaUıt veklll ~vdet Kcrıın 1n .. 

ccdayı bir mUddettcnberi Eski§ehirdc 
yapmakta olduğu tctkiklorlnl blU -
relt :iılıı akııamkJ trenle ııehrlmlze gel
m~tir. Vekil ıstı:ı.tıyonda vekllet men
suplan taratmdan karşı! 1nmı§tır. 

Ccvjet J{erlm 1ncedayı kcndls\le 
gö~w gn7.ete<:llere §unlan söyle. 
mi;, Ur: 

Unu, 16 (A.A.J - AUna nJaneı 

blldhlyor: 
Arntı.vuUuk cephesinin merkez mm. 

takasında yedi gündcnben devam e
den muharebe hakkında ealfıhlyettar 
bir memba aşağıdaki tafsllfıtı vermcğc 

Londra, 16 (A. A.) - Bahriye "- L•tanbulda Uç gün kadar kala-
nazırı Alo.'tsander, 1 orguay'da sö:·- rak, 'H kAletl alfıkadnr eden muhtelif 
lcdi~'i bir nutukta İngiliz donanın:-. mese!eler ha'tland.1 tenuıalar yapacak 
sınm gördUğU hlmıetlerden si.ta • ve bazı iglere nezaıet edeceğim. 
yişle bahsederek deml~tir l·f: Bura<Uın 1'rnkynya gitmek niyetin.. 

aıczunıJur. 

O mnrt fcclrle beraber düşmnn bu-
gUnc kadar devam eyllyen §lddetll 
blr :.aarruuı gcçml§tlr. Bu taarruz. 
Voyusa ı:ıchrinden Tomoroa dağmm 

~up eteklerine kadnr 30 kilometre 
ge.nl§llğ1.cde bir cephede yapı.lm"'<t"
dır. Düşmanm fanliyeU bilhassa Tre. 
oesıwuı. dağınm §imal noktaemdıın 

au~saı knubasuıa kadar 4 kilomet. 

"- İngflb; donnnnıaıııma .. onsm dey1m. orada da, ıı:ıhll şeb rlerlnden 
bir itimat ve imnnnn vcı.rd r. Do • bazılarında inşa edilmekte v hali ln
nanmanın ces:ıretine, fedakarlığı.. şnda tı ıunan iskelelerle, lngratr kn. 
na ve mehaı etine bol'("' ü oı.;uğu - ı rarlaşt..rılan yenı ta~leledn vcızlyctlle 
muz şeyleri sözlerimle layrkfylo cneşg-ıl olacağım. :su car.ada 1'rakya. 
ifade edcmlyeceğim. Onlar olma. • dak1 trcr. mUnalmU\u rrıeselcslnl de 
saydı şUphesfz mUşlı:Ul bir \•ııziyr• • tetkik edeceğim. BUtUn bu yahntlm 
te bulunacaktık... bir ııa.lb kadar devam eu celtt!.r ... 

Halihazır vaziyeti hakkmd A • 
leksaııder şunları söyle~tir: 

re c:ınl!;Jlln-ınde bir mmt.aknda teıncr. "- Şu Uç başlıca Amili aklmıız• 
t<ll: etınckled.r Taarruz mUhim mik- dan çıkannıyalmı: 
\arda ağır ve zayıf toı-c;u kuvvetlerlle ı - Bu sene kudretli bir dil~ 
otrçok bombardıman ve av tayyareıe- man·n, karada, denizde ve havada 
rlnln himayesinde ynpılmıgtır. bize en amansız bir tarzda hU • 

Esirlerin tfadelerlna göre. düşman cum edccet'ini görece "iz. Bu hU • 
uı.ıırruz cephesine §U kU\"VcUerl tAhşit cumun hasara, zayiata ve ıstıro.... I 
,unişUr: lara sebebiyet vereceğini gözönün 

s Uncu Jul!n alp fırkası, 15 inci Pus de tutarak ona kal'§J :mücehhez 
:erta alp !ırlrnm, 24 Uncu piyade Pi. bulunmalıyız. Harbin bu kat'f aaf'. 1 
O('"Olo fırka t, SS inci PouUa rırkası, hasma diğer i1 i nmllln tesiri altın
ıl7 Uıcl Bari fırkası, 51 inci Slena fır. da. cesaret ve yUksok bir manevi 
i<nsı va 59 t.ncu KaUnri tukası olma!' kuvvetle karşı ..koyabileceğimizi 

lzc:1?1 7 fırka. sanıyorum. 

BunJan naııka lld taburdan mllrek- 2 - Son 12 ay iginde annvatan 
-tep 26 mcı siyah gömlekliler Jcjyo- müdafaamızı yarattık ve Dunkeı"k 
ıu. Mo .. ena fırkllsmm 41 ln,.l alayı, ten dönen ordumuzu veniden teç
•oı.zn, \ aıcesmona ve Valjcskara ı. hiz ettik. Anavatan mUd:ıfansı için 
.nauennde 3 alp taburu, 2 inci Bersag yeni ve mükemmel bir .kuvvet ye
ler! alayı, 48 mel Bernglterl alayı. tiştirdik. Gündüz toplu kuvvE"Uc-.. 
ırernı.ra fırkasının 48 lnct piyade ala. le yapılan hava bUcumlannı pu~. 
yı, s tındı Grenaglert alayının 2 !ncl j kUrttlik. Tayyaclerlmizin adedlw 
tabur..ı, 152 ve 100 UııcU 8.lyab göm. geniş mikyasta. arttırdık. BUyilk 
ekuıe.-. taburları, Torlocae tırkaısmm ve küçük cüzUtamlarla. donanma • 
ı Uııcll aıaymm MoDtcaerblno ısmın:ıe- mızı takviye ettik. Ayni zamanda. 
Ki aln tııbunı ve ıı Uıct maklnellttıtck orta şarktaki muzaffer kuvvetle • 
tabu~ cepheye aevkedllmişUr. Bun- rimizlı:ı gerek insan mevcudunu g,.,. 
.ardan ba§ka birlllderln de me,..cut ol rek top, tank, tav·~fare ve tıaire gi
juğu kuvveUe muhtemel ıso de eslrl<'• hl harp mah:~elennl tak riye e • 
rin ıtadelerl ne bunları tesblat etmek derek blltiln cephelerde İtalyan • 
mkAnı hastl oımıuu~tır. lan felce uğratan darbeler indir • 
Kullanılan kuvvctl~rfn bUyt\klUğUne öik. Kahraman Yunanlıların ynr • 

~e anudanc gayretlerine rnğm~n t.ıı.. dmımn koştuk. L'onanmamu: Ak • 
ı:. ~ tam bir akamete uğramJl ve 1 denizde en hayatJ ehemmiyeti hn.-
1Uşman bir metrelik bir arazı parça. b: bir hfıkimiyet tesl8 c.'tti. 
ını bile işgale muva.falt olamamıştır. 3. - Amerika bqmda kıymetli 
::>U~ nanm zayiatı pek bUytıktUr. Esir devlet adamı oldu.ğu halde en \·. 
!dilen llalyan zabitlerinin lfadelerlDe fak şllphelerl bile ızııle ederek d • 
~are Ksllarl frrkasmda zayiat yüzde m~:u:ilerln ve bUrriyetin ho:· ... t 
tC'.·ıO nısbeUndedlr. Poulle fırk~ im. ~e. :talim bir Avrupa .. diktaU>rlUğU 
ba edilmiıı olduğ'undıın yerine Bari oniln~e hezimete ugre.ıı:ıuım~ bir 
fırklU'J ctlrtlml§Ur. Julla fırkası tn. an bıle akla getirmlyeceftlnl açıl• 

. g k ça anlatmJŞtır. 
maml.c <'ağtlmı~llr. Siyah gömle lller 1 A l iv' öt .._, ah"li d bl t ant :;ın eıu s ı n en ze 
ıajyonunun zayiatı pek ağırdı. Bu lej kUlli Uf Uh' t t t n 153 ye m u:rıma , a.yyare, op 
yonun kumandanı olan yarbay e ve 50 torolto muhribi elmiAtir. 
ııncn siyah gömlekliler taburuna ku- D k ,

1 
d k g 

i 1 1 emo ras. ere yar mı anun pro-
cnanda eden ynrbay eslr ed lml.şlerd r 1 jesinln kabulU ile lhttyacnnız olan 
Siyah gömlekhlerdcn murekkep 152. sil!h imalAtmm artma.sına. ve bize 
ve 100 Uncu taburlar kısmen imna kıs teslim edilmesine intizar etmellyi%. 
men esJr cdtlml~lerdlr. ŞlddeUe blrlbf. 1 Domin,ronlarmıızın yardmıından 
nnl takip eyllyen mukabil taarruzlnn. baş1ta Amerika tarafmitan yap·lan 
mtz neUceslnde 800 den fazla e:slr aım yardtmm genişli~ gözönllne ge••
ınıştır. Bunlarm içinde yUksek rUtbc- rilince önümüzdeki ayların oidde .. 
il birkaç zabit bulunmaktadır. 1 tine ~illetin cesaretle göfüs gerr-

Bugtlne kadar eldi! edilen neticeler ceğ!ne ve muhakkak muzaffer o -
bu muharebeye en parlak muza.!fer•. lacnğmnza ve hUrriyetlmizi muhıı • 
yeUerlmlı eraıımda bir yer verilmek- faza cdce'!~e kani bulunduğu
tedir .. ÇUnkU çoktanberl malıe:ne ve na eminim . ., 
tılzimkUere adetçe faik kuvvcUer. tab ------------

Alr~ka bar· 1 

Yu:osıavya 

(Ba' tarafı 1 ncide) 
iltihak etrniyece~ine bu akşam 
Belgratta muhakkak nazariyle 
bakılmaktadır. Her ne olursa ol
sun Yugoslavya sıkı bir bitaraf. 
lık muhafaza edecektir. Binae
~eyh Yugoslavyaya bir ültirr..a. 
tom verildiğı veya. Yugoslavya
nm bu Ultimatom karşısır.da 
boyun eğdiği hnkkmda dola~an 
şayialar kat i olarak bertaraf c. 
d:In.ek lazımdır. Yu(J'oslavyanm 
Almanyaya yapacağı azami ta· 
vicin tecaviiz nereden gelirse 
gelsin mukavemet edileceği hak.. 
kında bir maddo ilavesiyle bir 
ademitecavüz paktı imzasının 
te§kil edf!ceğine muhakkak na
zarivle bakılabilir. Alman taz.. 
yıkı· ilerde ne şekil alırsa alsın 
Yugoslavya hükOmetinin bun· 
dan daha mü.sa.it bir t~lif yap .. 
ması imkfuıı düşünülmemekte
dir. 

Öğrenildiğine gbre, Yugos.. 
lavyanm vaziyeti vakurane bir 
tarzda kat'i bitars.fhk prensi 
bine ıstinat etmektedir ve Bel. 
gratla Bertchesgaden arasında 
cereyan eden diplomatik müza
kerelerin her safhasında bu hattı 
hareket muhafaza edilmiştir. 

Cereyan eden mlizakereler şu 
suretle telhis edilebilir: 

Bitler. Eerchesgaden'de Av. 
nıpanrn sözde yeni nizamı hak
kında Yu~oslavvava m!.isbet 
tekfülerde bulunmuş, Yugoslav 
lar da bitarafhklarr clo'avısiyle 
bu teklifleri vaktı gelinre tetkik 
edeceklerini nô.zikflnc bfldirmiş. 
!erdir. A1man kıtalarınm Bul· 
garistana girmesi vaziyeti biraz 
de~§trmiştir. Almanya. iki düa 
daha, Bertchesgade!l'de yaptıi{ı 
t:ek!iflerden farklı tahriri teklif
lerde bulunmuştur. Yu~oslavya 
bitaraflığı dolayrsiyle bu tek. 
likleri de reddetmek mecburiye
tinde kalmış ve Bitlere arzu et
tiği zaman Yugoslavyanın bir a. 
demi tecavüz pnktı imza etmeğe 
amade olduğunu bildirmiştir. 
Almanlar, Yugoslavyanın bu 
muk:ı.bil tek1ifini r;ayrı kfı.fi gör
müşler ve Avrupa yeni nizamı. 
nm saralıat'a. Yıı"'"0ıavva tara-

şlt eyllyen dU~mım :zun ı:a.mandanbe 
rı hazır·anmıg ve bu muharebede LIUs 
11af bir banet aarf PtmlşUr. (Ilaş tıı.nııı ı nclcle) fından kabul edildiğine dair ve 

Kalıltt, 17 (A. A.) - B. B. C: Yugoslavyayı demokrasilerden 
Palermoda zelzele oldu Orta şark Brltanya kuvvetleri ayıracak mahiyette bir beyan. 

umumi kal"arg{ıht taraf odan dlln namenin Yugoslavya tarafından 
Palermo, 17 (A.A.) - Stefn.nl: akea.m neşrolunan tebliğ: i::ıı1.a edilmesini istemi!;lerdir. 
DUn Baat 18,SO da burad.::ı. bir zelze, ltalyan Somaliııin<len Hnbeşl~-- B:taraflık hakkındaki akidesı, 

le olmu, ve 3 eanJye devam etmlljtir. na. giren Brltanya imparatorluk bu teklifin de Yugoslavya tara-
Nllfuı:çn zayiat ve hasar yoktur. kuvvetleri bUlün cephelerde llc • fmdan kabulüne mfıni olmuştur. 

F H. d• • .. Jemcktedirler. A.sosnnm zaptı ile 1 Bitaraflık, iyi komşuluk ve Bal-
ransanın ın ıçını n~celenen hıırekatt.n Belçika kı • kanlar sulhunlın muhafazası ba. 

valisi değİ§tiriliyor taalrı Britan"alılarla zaman za - ltımından vazifesini tnrnamlyle 
Tol..-yo, 17 (A. A.) - D. N. B: ı ma..>ı harb~iıılcrdlr. ifa ettiğini mi'drik bulune.n Yu. 
Oomel ajansınm verdil'tl bir hr- Libya.da ve Frltrede kayda de· "OSlavya başka teklif yapmıya-

bere göre, VL~i bUkfımctl Hindiçi· ğcr hMlse yoktı...r. cal:tır. 
ni umumi valisi Decoux'yu geriye ~ Binaenaleyh, Almanva mutlak 
ç:ığırarak yerine halen Tokyo Pr. Aleksi l{arel ve sırih bir bitaraflığa istina~ 
sulh konferansında Frans z Hindi- Fransada d .... bir ademitecavüz paktı imza 
çinfci.ni temsil etmekte olan Ro • ed;lmesini IUzumlu add:?tmezse, 
bini getirmeğl dllşUnmektedlr. l.omlm. 17 (A. A.) - Albay Yugoslav başvekili ile hariciye 

Llndoorgle vaktiyle fiziyolojik n • naZTrmm g~ren aym ortasmda 
ra.'}tırmalnr yaT>nn profc~-Or Car • yaptıkları gibi, Hitleri tekrar 
rel, Fronsadaltl faş vaziyetini tı::·- 1 ziyaret etmeleri içın ortada l!i) 
l:ik etmek llzere Fra.Maya muvn-

Bir l .. adın otomobil 
içinde yaralandı 

1925 numaralı taksi lı;Uıde S bayan 
yolcu olduğu halde dlln k6pr0den gc. 
çerken, ltarvıırma b!r kadm çıkmııı. 

~oför bunu ezmemelt için dl ekııtyonu 
yana kırmı§tır. Knza atıaWmış. an. 
cıık olomobUln ~ddeUe inhirafı cmn. 
smda ctomobildcki kııdI:llardan Net'. 
JAnm b~ı tavana çarparak yanlmış. 
sol ayn~ lncinuıı,ur. Kadın teda"1 aı. 
Uııa alınm13, oot~r ynkalanIDl§tir. 

srua.t etmiııtlr. bir sebep yoktur. Dolaşan şayi. 

k l k atar tahak'.kuk etse ve Almaı a 
Bemde ihtiyari as er i bu hafta ıçinde kut'i bir karar 

talimleri m alınmasını istese dahi. Yugc • 
Bern, 17 (A. A.) - tı:.viçreı ha!· lavya.nın hattı hal'(>!<etini muha

kı ı Jncık6.nun 1940 da yn.nrlan fnz:ı. edeceği 1.annedilmekteclir. 
plebisitle ve ihzari Mkerlik talim Yu .... oelavya hUkfunetinin aldığı 
devrelennin tatbı1unı reddettF!I vaziyetin memleketin menfa.at
cihetle B~rn kantonu, kendi budu•.. larma uygun olduğu ve Yugos. 
b.n d:ıhllinde ihtlvarl talim dev • lav h::ıl!unın tamennllerl'"e teka. 
relerl tes.lslııe karar wn1n.JııUr. bW ettiği anla§Ilmaktadır_ 

ıaaca ve soba 20 bin kişilik 
borutarı bir Japon 

kurumla dolu kuvveti 
nın ta ylz!Ien 

tört yangın \ılltı 
lhtuıuı.ı evlcrlmizuehi aobıı.ların uu. 

tun bir kt§ yanarak, bacalarına kı:. 

rumlnr dolnıanı yUzUnden glln geı'm -
yor ki, şehirde birkaç yangın ba§laı • 
~tct olııllisın. D.ın de bu §eldld muh
telli scmueı·de dört yangın olmuş. 

bir kısmı itfaiye, bir kısmı da ev ıc .. 
hıpltrl tarafından eöndllrUlmU,tUı. 

Bun tar ısıraalle oôylecllr: 
ı - Beyoğluncıı.. Sakızağacında 96 

numarı.l! Klryaklı;anın e\1nde. baca 
kurumlan sobanın fazla yakılmasır. 
dM tutU§muıı, ~in çabu!: farkına vn. 
rılııralt söndUrlllmUotUr. 

2 - lııtlklAl ca•ldeaindc LUl<aomburg 
apıırtımnnnım 1 numaralı dalreıılnde 
otura::ı Bacattın sobasını pencereye 
ı:ok yakm kurdurmu§ olduğundan rtız
~tır temrfle havalanan pertleler ıobtı. 
ya yapışarak tutuşmugtur. Ateş odayı 
kum n yaktıktan ııonrn. .slllıdUrülmU,;. 
tür. 

8 - Pangaltıda Hattuıklrı;ıu!l c.'ld. 
desine doktor Kırıkçıynna alt Kokl.8 
ııpartıın:mmm k a ı o r l f e r ka. 
zanmn dlln fazla kl5mUr doldurulma .. 
mnd:ın dolayı, bacadaki u.nırnlar tu. 
tuıımu§, itfaiye tıı..nıfmdan ı:.aatıntmı 
tır. 

4 - Beyo~lunda BUyUkhenc'lek cad.. 
demnde Ankara 11partımanmın 8 nu
maralı dalrc!!lnde oturan Me.r.aıtonun 
robasıııdıın baca kurumlan tutuşmu~. 
çıknn yangrn ltfnlyc taratmdan sön. 
dU:illınUııtUr. 

Britanyah 
ve Türk 

Londrada bu isimle bir 
kitap neşredildi 

Londra. 1'1 ( A. A.) - Timse 
gar.etesinin Türkiye muha.birli
ğlni yapmış olan Philip Grn.wes, 
"Britanyalı ve Türk" adı al .. 
tında bir kitap neşretmi§tir. 

Kitapta Büyük Britanya ile 
Türkiye ara.smda 19 wıcu aarm 
sen 25 yılı zarfındaki münase
lbcUer tetkik edilm~ktedir. 

Grawes, yarım asır kadar 
müddet Türkiyenin tanınmama... 
sı ve Osmanlı imparatorluğunıUn 
boyunduruğu altındaki milletin 
kurtuluşu ile Türk tamamiyeti 
gibi biribirine zıd temennih..~ 
yüzUnden i§lenen bir çok hatala
rı bilhassa kavdettiktcn sonra 
diyor ki: 

"Batıda. işlenen hatalardan 
ba,ka, AbdUlmecidin eiyMeti ee 
iki memleket arMmda.ki bağla. 
rrn takviyesine hizmet edecek 
mahiyette değildi. Genç TUrkle. 
rin takıp ettikleri siyaset dahi 
bir çok mahzurlardan Ari ol
mamıştır. Bu münasebetlerin 
tarsini için Kemal AtatUrk'Un 
il·" iar mevki ine geçmesiyle, 
ya!nız Atatürk'iln dahili isHUıatı 
sayesinde değil, aynı zamar.da 
kiyasetli ve uzlaştırıcı bir diplo. 
masi sayesinde ehemmivetli su
rette kolayla.şabilmiştir." 

Amerika donanması 
Harbin, 16 ( A. A.) - Jnp:m 

hariciye nazm Matsuoka, bugiln 
saat 17,45 te tayvare ile Hsin
king'den Harbine gelmi11tir. Mat
suoka. ve refakatindeki zevat, 
YamatJ otelintle kısa bir istira. 
hattan sonra trenle Mançuli'ye 
hare1<et etmiştir. 

AMERl&A İHTİYATLI 
Nevyorh, 16 ( A.A.) - HiikO .. 

met mahafil!eri, Matsuoka'nm 
A'TUpaya yapmakta olduğu se-
ynlıatı ve Pasüikteki gerginliği 
fı.zami haddine çıkarmak maksa
diyle Japonya ile mihver devk.t. 
leri arasında daha srkı bir i§bir. 
liği yapılması imkinlarını her 
?.aviyeden tetkik etmektedirler. 
1930 eylülünde .Alman - Sovyet 

Çinlilerin çetin 
müdafaaaı ile 
püskürtüldü 

Şung • Iüng, 11 (A. A.) - c;.. 
zcteler, Jşangm garbmdaki mmtr 
kada. Çinliler tarafından kua.ıııld 
muvaffaluyetlere geniş alltunı.t 

tnhsls etmektedir. Y~e'nln d' 
ııup s:ı.hill boyunca Şeıuen eyaled 
hududu ist.iltametlnde garba doğrll 
ilerl!yen 20.000 kişilik bir Ja~ 
ku\'VCti dört gUn suren fldde 
muharebelerden sonra pfuıkilrtlll 
müştnr. Japon ordusunun Yar.gtıo 
tse'nin sa.ğ sahilinJ takip edereJl 
1F:ıng'dan Çunkinge doğru bir a 
km yapmağa teşebbUa ettiği ibtl
mo.1 dahilinde görWdllfUnden ver+ 
len muharebenin çok eehmmiyetıl 
olduğu tahmin edilmektedir. Japol 
taarruzunun pilskUrtUlmüş oimall 
bu mıntnkadaki Çin mUdafaıuı:n::ıı 
kuvvetli olduğunu gÖ!!tennektcdir. 

Teyit edihniyen bnberh ~ göre. 
Japonlar, ~angın şimali şarldsln • 
de bulwıan Şungtsiyangdan da. çeı 
kJlmtşl erdfr. 

Çinlilerin resmen ·bil~ 
göre. Şenatoda dlln cereyan edcıı 
bir hava muharebesi eııınaıımda ıS 
Japon avcı tayyareainden &ltlıf 
dUşUrtılmU~. 

(Çin harbine dair S tindi 11&yW 
mn:da da bir tPJgraf \'ardır.) 

Amer-'k• artık 
bar'be gf rmıı 

demekUr 
(Bat tarafı l ndde) 

le neşrediyorlar. Eachange Tele • 
graph ajan.smm Belgrad muhabi • 
rlne göre Belgradda nutuk bu hat 
bin blr dönUm noktaaı olarak mG
talea edilmekteôir. Yugof.lavya hl' 
ktlmet merkezinde, tecavtıse ma • 
ruz kalan her memleketin dem.al 
kuvveW Amerikan demokr.-ıl 
tarafından verilen teminat bllhd 
sa tebartız ettirilmektedir. 

Röytor ajansının Atinadaki fi'l\J# 
hablrlne göre Atin& radyosu nu.~• 
ku aon derecede mWılm diye t,a'f" 
alf ve ıunlan ilive etmfttir: 
"- Ruzvclt, Amerika Birl~ 

devletlerinin biltün kuvveUerial 
Tirruılan yenmek için ileri ıUrece
ğini bildirm~ ... 

"AUTIK İŞİN tÇlNDEYIZ" 
\'a~ngton, 16 (A. A.) - Ruz • 

velttn dlln ak§am radyolarla bO • 
tlln dünyaya i!An edilen ve lngiJ' 
tereye t.am bir yardmı vnadedef 
nutku ,enternasyonal mahlyıettl 
şbr.diye kadar yapılm11 en lruvvat 
U beyanat olarak telAkld edilme1"' 
tedir. Aylardanberi, bJnlerce ldfi. 
Amerika Birl~ik devletlerinin, hı' 
gtltereye yardım ettiği için, harf' 
te olduğu fikrindeydi. tcnr ,.e iarf 
kanununun tasvibi üzerine bu tilt' 
re tştira.k edenlerin mlkt.an mud" 
zam surette art.mıttı. BugU.n, Ruf' 
veıttn dilrtatö'rlerl kmnak için talf 
bir ya.rd m vnadeden tok ve heye' 
can verlcl sözleri, ~ cUmlelerle r 
fade edilebilen umumi bir hJa yr~ 
ra.tmı~. "Evet, il art.ık taka.rrO' 
ctmietir, aimdl işin lçlndeyfz,,, 

Ruzvelt, durmadan devam ed., 
allaoJar araıımda, diktatörlart ~ 
bih eden her kelimenbı t.am tes:~ 
rini verdirecek bir tanda kont.1' -
mU§tur. 

Ziyafete :i§tirak e-den ~ 
mümtaz zevat ara8mda, İDgiltere'° 
nln VMington bUyUk elçiai Lotı4 
H:ıli.falada Vendel Vilki de vardı. 

LONDR.ADA 
Lonıba, 16 (A. A.) - M~ 

diplomatik muha.birl yazıyor: 
Ru.ıveltin azimkAr ve kat't nut

ku, Londrada, demokrasi davusof 
en sarih \-e en anlayışlı AmerJbl 
yardnnı vaadi olarak telAk'ld edlJı' 
nı13tlr. Ruzveltin bilhatıea gew' 
meseles!nln mllst.acellyetini teba ' 
rllz ettirdiği kaydolunmalrtadıfo 
RuzvelUn "bunlan göndere~ 
cUmlem, bu dakikada fngtltere f ' 
çln en cesaret verJcl meeajt tef)l'1 

etmdcte ve iki h~et aramnd' 
tam anlaşmayt göstermektedir. 

paktı imza edilirken Alman ha· E b h•·t~- ko ı.. 
riciye nazırı Von Rfıbbeentrop'un r aa UKuınet Da•• 
Almanyanm eserine lmtiul ede. yandı 
rek Japon,yanın da. Sovyetler &rboa. ıe (A.A.) - Dtbl poe "' 
Birliğine yaklaşmı.ı..sı t:emenni .. 

1 

bebt anlaıılmryan bir J'USDl mttceııl' 
sinde bulunduğu hatırlatılmakta- de hUkQmet koııa#ı tamua• .,.,..,,. 
d~ ~ Uza.k Şarkta i§ler fena gitme-- _________ _..., 

ğe ba.sladığı takdirde Amerika. 
nın Uzak Şarktaki donınrnMı. 
nm derhal harekete geçmeğe 
hazır olduğuna, Vqingtoıı mz.h
filleri işaret etmektedir. 

Onited Press'in deniz muhaıbi .. 
ri amiral Sterlirg'in fikrine gö .. 
re, muhasamat halinde Singapur 
Pasifikteki Amerikan donanma-

mnm 11Mü olacakbr. 
Diğer tara!tan, alman. !ıabef"' 

tere göre Holl~da HiNNtını dl 
dahil olduğu halde p.ffik'in ~ 
nıtmnda. mihvere muh!lif 01-
memleketlerin. ~ bir ~ 
rekettc bulunmak ic:ln yaptıklatı 
ha.zrrbklar ıimdiden old~ 
ilerlemiştir~ -

,, 
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AMERKAYI 
I TANIYALIM 

KÖPEK SE VGiSI Amerika 
..... gtialr.ü (~).bir I .... __ '*...,..__. niçin kuv

... -.W; ....,. &lıea, Jlnııi .iki - ••=t, ............... k.e 

:1' • ...,.... luu1ana" ilet tedlll. ...,.........,.. si .,,.. vetıı·dı·r ?. 
~ ... ilöpeil ... .. (Dik) -.. ....._ .... ..,.. .._... 

.......... ~ ......... ıuoerw. l:'WJI ... .. ..,....._ -=· .. . - 1 -
~ ......_ .. ve JaeJw da)• dsaler, •• ds• _.. smbr ...... 
--.. mlf .... told9r h'hnH. A ik 
.. (Dik) .. Japtıklumı okur- B1r.de lal7ll ............. ..... mer a 

... ,.._ lleılecıua ve heyecaa uan.lara oea ~ ,..,.. he. 

~ ... - plu söyllyC)im, kam haglltıere""' A.ınedbJa: ... ,.. bugu·· nkO 
....... Plıııtıı...._._ Çlııt.ldl iN J'UI geoea >'il vuı.n esv• edmleıe tek 11'• 
::.._lllfteM- (ha) )'I batırlaUI d~ ·~ler .......... mevkı· ı· nı· nasıJ ..._ ..__!_~ • seki, çok lawu 1D;Uıende tılr ..._ .... .... 
~ ~......_ hln'Plt, köpeihln sbuılıW de ellDe 

-~Hta (ha) maharebe1e git- almll, 1IMaldanaa blHla k11VveCml kazandı ? 
lrlpek elllr almadı ama, k vererek eörmeie ._.,, • .., &ipek, • 

..... fSIUmdea kartardı. Bhlm b:ı: alahllcJlilue sldea bhlkle&e ,.edte· Amerika bfltttn vuıtaıariyk 
-. 90Wa JMlU kok kömlirL· medlğfnden yerlerde .arUDe ellrl'• t ... no 

::_, "'-tlıe baş dönüp yere du. ne gldlyonnuıt. Aball vulyeö 1;ö- 1 ~il tereye yardmı edecek. Bu 
hemen t ehlikeyi anlayıp rönce pollee haber vennl:tler, za.. husuata Cumhurreillme tam ve 

::::- kopnuş, zorh)a zorlı)a bıt tatalmat, bedi malıkeme1e ve- mutlak ul&hiyet wnn kanun 
._... ..._ t~erl7e bava gir· rllmlş. RUdmln verdlll ıı.n.r 1111 l&yihaaı kongreden geçti. Bir ild 

._.. ettUct.en sonra hUJ Dliri ıttn hapis, tt tısglll •llrul gUn lçertsbıde mer'iyet mevkime 
~ l9hırek ellerlnJ ya.lava Jr• para cellMI, öllnee,e bdar •ere . 
... .,- hangi lllr cins lla)"fta lntlluuna· ıırecek. Bu kanUtlAID kabulü mü-a.ı..-dmmttı. . 

~pettm de (Dik) rdbty. maki natebetiyle dünya illerile bir kat 
il\~ "8reCJe hPr teyl anlaı· Amerr.mdald bir vab da 19: daha genil ıeıldlıde altlrMar oJan 

....... Yeearlnln dcdliti gibi: Merhametıııb ve ._.... 1111' r- bu memlekete dair bir lkl yazı 
•'- llona!llftll9 e1uı tt". ı c1am, otmchlia 111.,... em lldnd 
"'9elder1 çok severim... Bu ı kafmclu ...ıı Mr n.. ldlpellal hazırlamayı faydaaız bulmadık. 
~ •oredea ıellyor? Dedeleri · fırlatıp atnu§. Tabii haJWD ölm\lt. MWıtelif kitaplara bat vurarak. 
ı-. lllalerlmlzlo, oohalanmrnn ı Verilen eesa p: İki yal haph! billıua SOIWm. UniftNit.emi A. 
n..ı.ı. karii göstenlllderl ali· Bana kalma • eeub- da ~ meribn edebiyat .,. ~..i 

Uflua auf.. Kapmmm önündc.':<i az. Ba gibi llaJv.a d'-'tlanna 
~ kediye 8ütle tirit yed·~ en alır eesalan , ·ermek IUmıdıT. pl"Glee&ı11 larle Ceeteı'hl bayOk 
,._ tolralr kipelıl«'rlne okka okka Bizde biylelerl 10k ama, Jaayv..., kitatmadan 18tftade ederek ha. 
Qaelr dolnJu. akşamd&n kalan ı ıara alamet edenler, beygir kotıı• Zll'ladığmuz bu makalelerin .W· 
~ papua JaPJP önlerine la ytUr anbalanna baddlnclea f,.. le okuna.cağı kanaatincleyis. 
~ 1111 ~rt bannmalan 1- la ytUr JtUı)eytp hayvanlan ia1m 
.._ eırla habçeıdnde, sokağın bir inim inleten ......ı.etlar _,.u!. 
z:!.1 1ihde kltlbeler yapan büyük MllleUer eem1ı..- ....,... et
ili luwua, amae ve a.ba aut:.• illi bir devll'cle hayvu ~ . ..._ '* c&tterdllderl merbame - den balı.<JOhmur maf dlJec c' sl•h
• .......... kaJmıt eserlerinden Herkeain bir reviı)l, her ft'9itlD •t .. Toa.. ~ llöpeldere • YR •• bir kMI var! 
....... ~ deiU, bütUn hav. LAEDRi 
':-.ta • kartı kalbinizde yafl)'PD 

t'slıl'Wm mlf .. 

.. lerpıaaa oevabmı Osmu Ce· 
:::"' blendyle verlyonım: ~ 
'-r -....ı de luuı "'glsl glhl 
~lh sevk,Mrbqkag~W ................ 
..._ tla m•hfflre.ldır Jd, ki. 

..._, ... "9falr&r, (!Ok ll8dılı bir 
~- tyt bir dOftttan 1)1dlr. 
~ ..._ doıttlala, sevgi~ riya 
~ ......... n. ..... ... 
~ llWUIUll. Sonra \hean C1tla 

brll dalma ayu.ıldır. Df· 
~. dlkkatlldlr. Sosyal te&ll'lt". 
!!, ~ lntıbek eder. Sadıktır, !• 

11111•. ....... 

HABER'tn 
bulmacası 

Amerika deylnee h&bıw 
Atlantik laylJanndan Paatttk 
sahillerine kadar uann geni§ 
bir memleket gelir. Zaten Ame
merika da billaam:ı kuvvetini c·ı 
PnİI top'aJdanDdm alır. Amir 
rDranm garp Jayı1nt ocJk JDtln.. 
IKttir. Memlebtia her taraflna 
yayılan ~yle otomobil 
l'OIJan bir .... iGerilinde bu 
mm11elretin IDIUll1lriyettni on 
mlBll arttmb. Toprak altmd&ki 
servetlerin en ufak damlaJQl'ID
dan bile istifade edildi; menle
ketin çoialan nuıu.u aaayi. 
lllftıllıeCirw •" • ırw ..._..,_ 
.... Bu ,... Amllillbn .. 
raca.tı bllttbı .,.,. lraplaclı. 
Amerilwım veghlllnl tadil 

eden 8Elbep tamamlyle iktludi
clir. 

A.merikada aıyuetle iktıAdın 
elele verifl pek ytmi bir htdiae 
detildir. Ameribrım t.efekkW 

muaıka 
tt.IO Ajau 
18.•6 lace ... 

b~~tt 

.......... : I 
1 - <>capad&D dıma cdcan. 2 - tarihindenberi lktma.dl aebeple

Hakllyı ~ •JDU Jaanet. tıeter. riJı liyut neticeler ~ 
ruata tull6k .... a - Btr erkek Amerikada bir anane balinde«lt•. 
llml. taYUkl&rm Uramet.güı, ' - Çok Daha Amerika ietikllllne kavue.. 
bilenlere 7&kı1ır ,.kilde, arapoa kOr. 
ıllk. 1 _ Bir emir, A.n&doluda kOOOk madan evvel, yani henb bir 

to.ııs Radyo 
pzeteel 

to.U Keman ..e 
pl3'IUIO 
kcımttl 

ıı.eıs Dlnlevlcl 
lsteklerl 

il.il Koa..
ILU ftad70 

ol'kedrul 
U.18 A ..... 

bır ne11ır, ı - BhUID1n al9Jb1Dde ıııu. müstemleke halindeyken am.ell 
~bk. T - Sofra leftmMtmdıua, ve lktmadl ~er, aiyuet 
,..m verilen para, a - Kokulu bir ft melkftnı dillf,lnaeleriyle atıbell 
at, aqtfnyattı blr )'elMk, 9 - Bül beraber gidlyoldu. Amerika ken
hartlmn bir yuı1ma teldi. bir ..ır. 
10 - Hafitçe ı.tııan. nota, 11 - :auı di mukadderatına blldm olduP 
apar..mıanıarm k&pmmda sOrdQIQats t andan itibaren iktluden yUkael
ıevha. mekten 'halka bir p,e takip et. 

Şeltir Tiyatrosu 
a..w o.dclMI 

1 - Ayatmm UmJ11 ..w.untt. 1 
- VflcrudumUSUD et Jmm.ı. bir em!r. 
a - Hıçblr ,.7 bDmlJeD, bir defa c111. 
ba tekrar ed11tnıe oynarken ~ 
.. olur. ' - Çok bllea, ablrette pçl. 
lecek OIPD ldlprl. 1 - 811' ... lmd, 
bir nü. • - llllEt buaa""8 lıblnlD 
okuDUfUllUll teni. ..... 1111' fnctlls 
parur, T - Ucua aıınea. 1 - c;'&lll8.. 
pr dtlstJUD. pnttk. • - lfe' =· 
bir emir, 10 - UMUr, .ıat edatı, U 
- Bir ay, bir,....,. 

mes gibi görOnmtlftlr. N&pol
JOll devrinde. tngiltere J'ranaa 
ile harbederlten bu A.mıp& ihtt
llfma Amerika yabm deniz tL 
caretintn aerbelttai bü.Jmmdan 
alikadar olm111tur. Battl Ame
rika tngiltAnJe brp Napolyon 
tarafmdan tatbik edilen kara 
ablukaama kartı lnglltereııin al
dığı mukabil tedbirler ytllDııdlD 
u dab& Napol,mla beraW İL 
gUf&1er ale,tüne harbe gtrecek-
ti. On dokumnau ama ortalal'I-

n aamanb .,., .. , 
o ... : na doinı tbDa1 w oemıp devlet. 

imi anamda llQJlan dahili baıtiD 
... ga,.a Olllup tcpUlannlll 
liral tltilWtlltmı ~ 
malalacbydı. CUnktl bu topnk
lıanl& yabua Mirler çaıJlbftlı-

ı - r.ot•-••er, J-......., .ANdıa. 
s - ........ hl. .. ' - Ut, ıa.ar. 
5 - Rlf, Kea, Nar, 1 - Ant, 'fak 
Ka, 1 - L, F.o, Oba. .A.b, 1 - AJal, 
N1am. t - Rol, ToJ', Z. N, 10 - Re. 
mO. Esine, 11 - Kat17&t, Kq, 

BUGüN ASRI Sinemada 
--- muvatb.ld.vett. Be70llunda benll& ~ 

eUper mm: 

OŞMA ' FLllDE ESiR 
.. lllıdtl ld8ll n mneair film belbJor. "d•• lmlılDe .at 

_..... "fnkelAde zabıta eatı1tcalarlle mrnlıll n ımlsft lıınt 
~ 8eponerde: Doqlu ...,.._... lr. ft Ltılıllt ..... • 

11 ...... = ıı• ••lllıılblı 
~~ • Stbel fDmter.adea "1rf: Bafr'Olde: lblClllll •• 

yordu. Ameribya hleret ecSea ve 
• .• eeyi yapmala kaJJülyetll 
beyaz derili lmulır • bb.. 
yarludı. Dwek oluyor ki -... 
nıt baltiabl ...,... dabi ..... 

1 dldlr. 

1 
IDlllntiD lal'fmdan .-ra >... 

mel'lbDm dalal1I tnJdptma 1ôç 
bir mini Jralmamlfb .Ba devir 

1 
yani 1880 le 1900 yıllan aruı 
blltllD ... .,,... miDetleriDbl ..... 
t ..... ..,...... ...... ı.t1* 
deYirdir. ,....,. •!tipi• bla-
bllmJt ~ elde etm• 

~ Hrf!t , ~ 1 t bttıı 

' 

ıs • • 

Bu müddet içerisinde Ameri
kalılar Jnwvetli olmak fikriııae 
~ ava.ş yavaş ısındılar. tkt.ı"at iıf,. 
lerinde kuvvetli z;imrc Amui
kadaki nüfuzunu aıttırrlı. Bu 
zümrenin baamda gelen Mark 
Hanna intihapta ıic'vm ku<!re
tini de ka.nftıl'dı. l'"~rrdığı 
altm yağmuri)'le muva(fak olan 
cumhuriyetçiler iktıaadi himaye 
sistemi tiddetle takip ettiler . 

Hem aennayc wı: Ji mUthl§ 
kaandJ. hem de Amerika amele. 
aiD.ia yevmiyeleri yükaeldi. t1k 
zamanlarda sanayi mahsulatı 

yalma Amerikum ihtiyacım 

karfllayOl'Clu. Fakat on doku· 
auıcu una aoNaM clot)nı mah
reç aramak lüaumu 'haad oldu • 

Amerika hariel ticaret.ini ko.. 
nmıak için ~ kapı 111yuetinl 
takip etti. Rekabet ahaemda 
millim bir mevki aldı. Yine lıu
._ i9n Aınerib. daima J...
ıw-mn daha JruwetJi. ... 

plili fikı8i7'e aynı dtncede '* 
Mrp .. J&Plı. 

Alaerira ~ en tllWt mUrec. 
ler orta ve cenubi Amerika ola
mıu.I. ru.t .,. .... c:eDIM 
Atrilrada ı.tıtrıe \ Al.ınaDJ& 
mlhim bir mevki temin ....... 
lerdi. Onun i~in Amerika Mm. 
Ne JINl.tpiM kunetle eanldJ. 

1888 İ8puya hartti Küba• 
aumdMi Amertlran hakimlJetl 
nı de temin etti. J'akat Amıeri
kaldar bu adyt illıa.k etmedileır • 
Kiiba'yı medenfhıttirdiktm ..._ 
I'& adaJ'& fJir parllmento bir de 
ahali tarafmdan seçilen bir dev
let reisi idare edilmek hakkmı 
verdiler. Pakat Kilba tamamiJ)e 
Aınerlbmıı iktma.dl nüfuzu il-
tında kalmıttır. KUba çok lell. 
gin bir memlekettir. Ş~ker, tlL· 
tün, hayvan i~ eder. Mtrl\Hl 
olan Ha~ .... i a:i0.000 

... fullu tllr ticaret şehridir. Patat 

,, - -.. .. ..._ ........... ..... ~- .. . . . ... 
lllJ(JO foftW bir A"""'6M ~ ~ ~. 

belllediii emelleri meydan& 'ftll'. 
muttur. 1ete bu mralarda .W.0-
diğine inkişaf eden Amerika _. 
nayti bir taraftan iptidai ~ 
de, diğer tanfta... mahreç ara
malt pyretme bqladı. Ve .b»
rikan llİyaeeti ikbaadl eeulardan 
kuvvet alarak mQ8tıemlelre ara. 
mağa koyuldu. 

Ame.rika.İım gözftne ÇU?m ilk 
toprak Havay adalan olm'Qltur. 
Bu adalarda 8IC&k ildlmlen 
malıeua her get.it iptidai madde
ler bol bol ,etillr. Diler tarafta. 
bu adalar Amerib lllhlllerlntn 
Paaifik eahillerile AIJya arumda 
ehemmiyetli bir i8kele daha doi
l'U btr tabir Wr llttlr. A..t
ka ene!& bu aıclalarda h181111 
teşebbllsler vasrtaaiyle tkbladl 
ıneııfaatler teminine bte1adr .• a
kat 1890 dan aonra ilhak rıktr
lıeri uyandı. lleee1e bir mMdet 
Demokratlarla Cumhurl~ 
&l'MIDda mb•hp JD8VSllll 

oldu. 

Fakat 1892 de adada JWii h&
kimler aleyhine p&tJa,.a Wr 
ı.,aa Amerika,a .., ..... im. 
klmm verdi. Talnm o arada fk. 
tJdar uıevkiiJJıde bulUDID De
lllokratlar ba ili ,..,....., ..... 
ABllk 1888 .. ....,. ile~ 
rlla ....... ,.a.,.. _,, 
Alllll9aldum Jll9l&te '* .. 
.. 411~ ......... 

kat't bir aruret haline ptirdi. 
O tarihte A.mmika ba adMan 
ilhak etti. 
Amerika yine aynı )'d Mart,am 

adalan aruınd:ı bulUDUl GWlm 
adalarmı ilhak etti. aı ada da 
harp filoeu için ehemmiyetli bir 
u.ttır. 

Bu iki ilhak Amertlcum lırı
glltere ile Japonya arumda bir 
mevki alJDak isteditbıi ~ 

g&lterlJOl'du. 
1898 Amerika-~ haıti 

Amerikan·• Filipln adalarma ma 
lik olmamm intaç etti. fapanya 
bu adalan teı1tetnwık istemiyor
du. B1azat Amerikada dahi bu 
adalarm illıakmı istemi,.rı bir 
taıJam imanlar vanb. l'akat A.. 
merlb, ma.haUfterini smturmak 

w illaak potitikeew Jmbul ettir

mek için iktmadt ve tieut eebep. 
teri tekrar ileri lllm!U. Adalan 
t.ekrar fapanya.ya vermek mı. 
ktuadı. 

Yeril mali eünde ~ 
iktmıdl fnldtaf• 1 '· Adllsı 

bot blrümak Japonya - ""
manyaya 18till imlrAnlanm ~ 
rfrlerdl. bbak tarafl:ullrmlll i
leri 80nlWderi bu ..,..,... ,._ 
...., PIHphı adalan Amaib.. 
ya l1balt edildi. 

Amedka elde ettiii ..... 
ıe.e\trl biliiil8ık ~ 1üıt m. 
.............. da illıi-

KUb&'mn en bU.yilk ebemmlyeti 
Mı ' ılb körfesine tamamen hl.. 
kim olllfUDdadır. 

Uak taık kıy1lariyle olan A
merikan ticaretini büyütmek w 
Çin imerindeki iktisadi nutudr.
rnu Dlllhaf aza ettirmek meclııL 
riyetiııi Amerik&ya ,,__ -
.... açtıran iki ~· an.. 
da Ok dlıla t 11 'lılM• girllm lılr 
1"ralllısıs kumpuıyMI bG iti ..,. 
p.l'Ull8llllftı. Bir AmerilmL -
keti bu iti ümrine a~ PaJmlt 
Koloaıbiya topraklan 1WI' • is 
bByle bir ~ ml1-de l • 

11lek için aklın Jrabu1 etmi~ 
kadar bllJQk bir para iıltedi. 81 
vui,..t karpmlda 1908 de 0.
burreüıi Ruzftlt Panamada 1ıit 
iayall Çlbrttı. Bu i8yan IOlllDİ& 
Pa.nama ı.tik1'1ini ilAn eclenll 
Kolodlryadan aynkb. Bu hW. 
mMJe yapılan mibakereler -. 
nunda bu Ok)'anu8u öte.._ 
be1fmnM igiD altı mil genill~ 
de bir toprak parçuı Asuat._ 
ya pelİD olarak on mlı,aa • 
her sene 2n0,000 dolarlık 'bir "'
del mukabilinde atıldı. 

Granit kayalan ar11n.+" 
bu kanalın açılmeN Amel'llıa 
mOhendiallfinin bir zaferi oldL 
Ameribldar ilanda ,.... sra
alt kayalarla delil· art .... 
ile uğraftılar. Sivrisinekleri ta. 
mamen ortada kaldırarak 1ıİll 
ite muvaffak oldular. 1907 .. 
bqlayan ifler 1914 te bitti. 

Amerftra)ılar Aatil denimi 
tam1U11lyle hlr Amerikan llll 
haline getirmek için Sen -
minik ve Hayli adalarını 19 5 
te himayeleri altma aldılar 91 

• a.ıa...-adalanm BkuYaUir 
dan. 1917 de Viyerfl adalanm 
Duimarkadan atm aldılar Dm 
..... İngiliz Antil adaJan 
tlmrinde deniz ve hava lallri 
kurmak mttwıcı.tni n.,+ • 
lar. 

Amerika 111r ~ 1tw0n•· 

a.e·a ..,.. cet'• k> 



Her hakkı Haber gıızctc.sı.ne 
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xvm 

1. - C'est hier :ı Mal'!leilhı, r&. 
"Ondit mi-.s l.ydi ıwec cmpr~ 

PTit>nt, 1 quc le patı on do la sOO
ıct fc <;'est "CM'i dr ce mot. 

- Et de qul parl:ıi'-'I'? demau
ri:.\ Orso D\ ('(> h'aclw.ı 

- Oh 1 il nou:. conta it unc '~ 
l'İlll• lılstoir(' ••. du tem)lS de •• oui, 
jr croı.. que <''Halt İl propos de 

:ıııınlııa d'Ornano.2 

- l.At mort de \'aonlna, je le 
"'lllı~ı\ nııuh'molsc•llr., n~ vous a 

)as fıılt bcnoroup nlmer notre h\._ 
ros, le hnwc Samplero! 

- ~fals troın C':r-\'oos que ce 

solt hlen hi-roique! 

- Son erime a pour cxcuse ICfl 
mreurs sam l\S:<-S du temp!I; et pois 
>Amrıiero flli<ıalt une guerre İl 

mort aox Gt'inol-ı: qoellc conflanef' 
auraient pu twoir f'fl lul SC'I com. 
pabiot.cs, s'il n'ault pas puni oellr 

qui chcrchait it t:ralwr avec ('~ 
nes! 

- Vıuınlna, dlt le mat.clot, etait 
satt'I la Pf'"tlls lon de son marf: 

Samııtero n blen falt de lol tor· 
dnı le ooo. 

- l\lais, dit ını .. -. ı,ydla, c'ita.it 
pour BU\ ~r S-On mart, cetait par 
amour pour lul, qn'clle allalt d~ 
ınander sa ı:riicc ttUX' Genois. 

- Drm3nder sa ~rice, c'etalt 
l'a\ilir! 1 s'krfn Orso. 

- Et la tm•r it·- •ıerne ! poorsui
\"İt mts N P\ il. Qmıl mon"tre ee 
de·nut ôtr<- ! 

- Vou "3\Cl qu'ellr lnJ de

nıandn rornm<' une fa\ eur de pi
rir ılc- a m:ılıı. Othrllo, Made
nols<>lll', lr r<·~ard•--~\·ous aassl 
··omıne tın nıonstre"! 

- Qıll'llC' ıltrri-.uncd il etalt 
ıaloox; 'S:ıınplero n'a,·ait qne de 

la rnn1tıi. 

- J~t lıı jalousl , ıı'c_·~d -ce p&.'1 

US.1'İ de in \&Dit~? C'~t la çan!• 

t6 d<" l'smour, et \-0u;;ı l'<"XMISCN':ı: 
pcnt.l;tre l'n fnHur du motif'? 

(1) av c emprrssemenl, alelıi 
<'E'le, ııcE'IP ile. (2) avec vivacitlı. 

iddetl<\ tez: canlılıkla. (S) Vnnni. 
na d'Ornnno: Snmpiero'nun karı
m. (4) nvilir. hnkaretc boğmak, 
7.illetc uğratmak. 

AN ALiZ 
1. Aşağulnkl l'iimlelert ttlrkçcy~ 

ı;C\;riniı.: 

a. Qunnd on ('Ht jcune on dort 

t~c; blen 

b. En mer, paı un clalr de lıme. 
on rrrouve deııı ~ona m on a 
un peu de. J>OCS. ans l~ <'oetır. 

c. 11 y nvalt un ul matelot sur 
le ponl qunzıd miss L:rdia y mon
ta. 

d. lmınCdiate.."llent le mn.telot 

•ntonnn un cantique i\ la V'aerge. 
<'. Vou.c; clıant.cz ı.u liru de me 

repondre, mıüs jc saura.i plus tard 
ce que je oo comprenM pas mıaino
tenant.. 

dir: 
Okyam1s üzerinde dağmrk 

müstemlek len bulunan ve bü
tün dünya ıle rerbcst ticari nrii. 
nasebetlerini devam ettirmek is
tiyen bir millet muhakkak siyam 
nUfma malik olmalrdfl'. Onun 
Çn Amerika kuvvetli olmak ıa
ruretlndedfr. 

Ruzvelt 1902 den 1909 ı. ka. 
dar bu pl'Cfl8it> uğrunda «:~ 

(18) 
Aittir. 

xvıo 

l. Mi6 Lydia cevap vermek iÇin 
atıldı: 

- İatunanm kaptanı Manlilya• 
da dün bu kellmcyi kullruıııuştJ. 

Orso tez canlılık göstererek sor
da.: 

- Ya! kimden bahsedıyordu? 
- E6ki bir hakii.ye anlatıyol'du 

da... Şey, zam:ınmda.. unnede. 
rim ki Vruınlna d'Omano1 hakkın. 

da idi. 

- Vannina'nm öllimü size kah
ramıuınnız:, yeğit Sn.mplero::yu çok 
sevridtmedl mi acaba, bayan? 

- Fnknt onun harf'ketini pe:k 
1.ahramanca mı buluyorsunuz? 

- Devrinin vahsf örf ve an'a• 

neleri clnayetinl affettirir: sonm 
da Samplcro Ccnm'ft ile hayat me
mat harbine tuutşmuştu: eğer Ce
nova jlC uzlaşmnğı nnıştmuı bir 
kimseyi cez:ı.landıramamış ol.saydı 

yurddSı'ilan ona nasrl inanç göste. 

rebllirli:'rdi? 

Getnlcl tıÖ7.0 knnştı: 

- Vnnnina kocasmm izni olma
dan hareket t'tmiRti; Sampıcro onu 

boğTnakln pek iyi yaptt. 
- Faknt, bu, mis J.,ydia cevap 

\'erdi, koca.emı kurtarmak içindi; 

kocasma bcslC'diğl BCYgi dolayı.sile 

Cenevizlilerden onun affını istiye

cckti. 
Oreo haykırdı: 
- Onun affını istemek, onu 

camura atmaktı. 
- Yn kendi eliyle öldürmek! 

Bu herhalde bir ca.na\'ardı, 
- Biliyorsunuz ki kBdm onun 

eliyle ölmeği bir lütuf gibi iste -
m~tl. Mesela Ot.hcllo, onn bir ca
navar glbi bakabilir misiniz, ba -

yan~ 

- O! Ne fark! Othelol kıskanç .. 
tı, Sampicro'da ynlnız kibir vardı. 

- KmkanÇJık da kibirden bnr-
Fnuı5ızcn ders 18 kolon 2 

ka sey mi? Bu da ~km kibridir 
ve bC'lki sebebi \ üzündcn siz onu 
hoş görilyoı-sunuz. 

(1). Vannino d'Omano: Sıımpı. 
ero Corso'nun knırsı; kocasının 

hnyııtmı kurtarmak için Ccnovndn 
Senatoya mfimcnnt ettiğinden ko
cası tarafmdnn boğularak öldU· 
rillmiiştUr. 

(2) Samplero Corso veya d'Or
nano: Cenevizlilere karşı yurdun 
hilrrlyet savaşını muvnffnkıyetle 
idare etmiş ohm KoM;kah meşhur 
bir kahramandır : 1501 de Bas• -
lica'da doğmu.5 \'C 1567 de Vittr.
lo tarafmdnn arkadan. bir kurliiun
la vurulmak suretiyle öldUrillmUş
tür. Bu bakımdan Viltolo ndı bl:
gün hAlA Korsikalılar ıırosmd::ı h~· 
in kelimesinin mnteradifi olarak 
kulla.nıhr. 

ve T E O R t 1t 
r. J e ne :reproch\! ~ pel"llOnne dt

ne pa.s s'ctre vcnge (bu cümlc~i 

müteradif bir mana t.a.şıyan ''jc ne 
donnne le rimbeooo l pel'llOODe" 

cUmlcsiyle mukayel!e ediniz.) 

g. Sclon moi cc n'est pas hl
rcıiquc de tuer uno femme. 

il: A abrıdakl ciimlelı'rt rrwn"'".
caya çcdrhm: 

s.. tflkunn nt' vaı1lit hareket ed~ 
ceıkti., 

b. Onlar deHkanlmm bir subay 

oiduğwıu aıılamadrlar. 

e. Onııo gtlkncmelt iı;in ıte.Wrl.a

ruu :ımrdt. 
d. Ya.ban koyunu V\H'IMlk iıc'hı 

Koreiltaya gitmellyim. ,. 

(Bu ausundıa oka~ p
~ )Uındaki kuponla WJtlkW: 
gönclertt.eklert 
E\11.E 'Mı:: TEKUFLEKI. l~ AJ:.A • 
MA. l~ VEBMB, ALDI, SATDıl 
gllrt 6cari osablyetl haiz olma)... d· 

çü.lr IMnlan pal'Mlt Dfltl'OIWUll'.) 

EıJ/enme: telJilleri: 
• 1. 67 boy, ısı kilo &gırlıktayım, 

buğday tcnllylm. Hayatı her cephe
sinden gOrebUeo bir karakterim var. 
Aailzado bir aileye menaubtım. Ha. 
yatta haatabk geçirmedim. Arızam 

yoktur. Haasasıın. MUzik hofuma g-t. 
der, 1§\m tyldl.r. Dam severim. Fu. 
laca neşeliyim. MUhitimdc çok •ııe•IU. 
r1m. Koca.ımıdan ycnl aynim~ bb' 
yuvayı mtlkemmel oekllde idare ede
b11irim. 24 yqlarmda genç ve ldt'al 
b!r ev kadınıyım. Aradığım bayat ar. 
kadqı. Şeref ve fÖhrete aal\jp 3o..15 
ya§larmda, varlı8'ile iftihar edilir, tam 
mana.sile olgun çirkin sayıJmıyu.n bir 
bay. lstıyeıılcr (ÇİDEM) rem.zlne m1l 
roc:ı.at edebUlrkır. 

• 21 yaşmda ikiz ııu kardetıfz; 
11:;..166 boylarında renklerimiz buğ. 
day, karakaş kara göz kumral saç. 
lıyız. Mesleklerimiz reuam, foto, hey 
keltraş, ıuıkerllğlmizl henU:Z. bitirdik.. 
Halen mevcut blroz paramızla 7 o<lnlı 
bir evimiz var. Aylık gelirimi: her ı.. 
ktınizin l.75-200 Ura al"&llmdadır. Il<Lz 
ve7a hel'Il§lre olmak ş:ırUle Ud kıı.l:ı 

cbedl bir yuva kurmak arzusund:ıyız. 
lstlyenlerln göat.crilen prtıa.ra göre 
mektupll\ mUracaıı.Ua.rı: 

ı - Kumral veya B&rl§ID fakat ma. 
vl gözlU olmamak. 

2 - Ev i§lerinden ve Sosyete :ıuıyu. 
tından anlamak ve ideal görll§lU ac;ık 
dllşUnceli olmak. 

3 - Şimdiye xadar hiç nl§&ıılanma
mı§; en az orta. tahsilli olmak; fazla 
zengin olmamak. ve hiç geliri oınıa.. 

yn tercihan kabul olunur. Haber ga. 
~et.P..ainde (Ne. De. 146. F.D. l) 

• 23 ya§llldayım, Ucarct Uııeııl nıc
zunuyum, boyum 1.70 J<llom, 65. esmer 
kanıgclzlü bir gencim. Halen 90 Ura 
maıı,,ın bir banko.da muha.ııcbe memu.. 
ruyum, rıum 1>9rlakUr. Sigara. içki 
kullanmam, dan9, mUzik .sinema bıl

h:ıssn rolJU\D olcuma.smı ııevertm. Evi 
me dil§kllnUm, kendime eş oıııcak ba
yanın tahalll ilk veya orta mektep 
mezunu olmaın, sarışın veyn esmer or 
ta boylu ev l§lerinden anla.r mazisi 
tcmlz l 7. 22 Yat arası ciddi ve lyt b1r 
aileye ıacnsup bir bayanl:ı hayatımı 
b1rlcşt1rrnck nrzusundayım. Teklifle
rimi kabul edenler mu!e.ssal mektup 
ve s.ı.rlh ııdrcalerilc Haber gazete 
va.ıııtaetlc (G~ 15~ remzine yambl.. 
lirler. 

23 >"aşındayım. Nnınu.!lu bır deli. 
lmnlt:;ım. Vazifem: Anadolu ekaprcs
lcrin-:1·' kont.rol memuruyum. i2 llrıı 
maaşım var. 20 llA 25 )-n§lıın nnı.aın.. 
dn nna.uslu bir bayanla bir yuvR kur .. 
m:ık Uıtc:rlm. Taliplerin Hallen!<' 
{R. :ı.,. 18) rumuzuna m..ıktupln 

ınUrncıı ıtları . 

• Yatı 32. boy: ı,72, kilo 70, esmer, 
tanıdıı<lıın ağır, dllriliıt, ~ki. sanatklı.r 

olduğ\lnu söyledikleri zengin olmıyıın 
gtindo ık! lira kıunnabllcn bir genç. 
Pnrncu yardım cdilebillrac dnhıı faz.la 
kauınnblllr. Kimsesi yoktur. E.,inın 

ya nnncsl veya bir erkek kardc§i ol
mıısını 1.Etemektedlr. Iç gUveysl girer 
Ku: veyü dul 32 ya§mdatı a..~ğı bir 
bayanla evlenmek istiyor tstlyenlcr 
(:llılobilyucı)ncınzlne mUracaat e<k'bl
lirler. 

iş a ra y...l.-
• Ll.'9C!lıln 10 uncu sınıl'm. l'!evanı e

diyorum Oğledco aoı.ıra bot katan 8-1 
aaa.Umdcı çaı11mak l8Uyorum. 9 ııenc 

romcnce taha!lim vıırdır "e roııı~. 
yl çok iyt biliyorum. Romence der• 
~·ereblllrim. Ali.kalı m0eaee5elerdc çe. 
lışnbilir ve aynı zıomanda tcrcilınııo. 

lik ta ~upablHrltu ... tııtıyenlcr ı,ructe.. 
sinde ~ N • 107. Zlya. ı remzine m"!ı:. 

tuplı mUmcaat cdebfl!rler. 
• ıs )tı§T?ldayım. MkPrttlı; Vb.Zı!cml 

yeni bi lrdını. Talı.silim orta Oçe ka
dardır. Mlö.:.meteyc tışınayını. .Eaki y 
nl yaıu .. '\n fevkııl!de okur yazaran 
Hertı3ng: b.r nıne~e~dr vaıtte &imal< 
l'Jtıymum. hıUyenlurln Zooguldaktn 
halle tırlca8r ktıtUphaue mflmunı Ba\ 
Nuri yanında Ui..Ç) ~m:aıne sUr•&k' 
mtira.caalları. 

• 3~ ya:ımc1aynu Bwıda.!ı •""N cıok 

tor yanmda ç-11Jtım. Şimdi de bir dok 
tor Teya d1ICi yaıı.mda ça.ııpnall tatı· 

yorum. EaJekalyoıı yııpmaamı aa bW· 
rtm. LatlyenlertD ou adreee mllracaat· 
lan: Topkapı Fatma.uıtaıı Etemıd•· 
dl .:Jkak 10 numarada b&yu F..abel. 

• Ortamektep me%UllU)'Ulll. 88 7&f!D 
daymı.. A.skerUkle bir Ulıılğtm .70ktur 
Eekl ıurtıcri mUkemme&etı okur )'aZ& 

nm. DakUlo da btllrim. Mfi~lerde 
• Ycnl harflerle mUkemmeleıı dak

tilo bi!en orta tahsilli tecrtlbell genç 
bir Tflrll bayan resmt. buaua! daire~ 
ınueueaelerde ıı aramaktadır. lbtı. 

yacı o.L&nlarm Şehremini Edalkadm 
sokağı 18 numarada lltet adresine mU 
racaatmn. 
kil.tiptik iaUyorwn. Aza 1<anaat ede· 
rim. Iııtcltfüc.rin, B. K. rumuzuna tab 
rire!I mtıracaauan. 

• ı88'i tevcllUtlUytlm. liseyi iyi oe· 
recede lkmal ctUm. Herhangi blr mtı. 
gtderlm Her tş1 kabul ederim. istek. 
eaeaede blr lf anyorum. Ta§raya da 
Ulerln (Er Tam) nımuzuna bildirme 
ıert 

• Usede okumaktayım, ailevi vazt· 
~tim mektepte okumama e;geı oı • 
dug-.ını:an, ben de hayatımı kazan • 
mak aıccburlyeUDdeylm. Herbangı 

bir ırt\esseııede veya yıu.ıhnnede ktı. 

ttplik ~ apabllırlm, an:u cdenı.erın E:ıı 

Son L'l.'.ıklka gazetem \"tlBıtaaile ı 11ı1.ı,) 

rumw:un:ı muracaauan 
• Ll.se 2 inci sınıtınclan taadlkn&me 

alc1ım. Şimdi hayatımı kazanmak mec 
bUrlyeündeyfrn. Büro, mUcase90 veya 
yazıhanclente yazıcı olnrnk çnll§l"blll 
rlın. tstiycnlerln Haber gazetr.~I \'a. 

sıuuıilc (0.H.N.ı remzi.De mektuplıı 

mllrııcnatıan. 

Dersler 
• JG yuşındo. blr erkeğlm,biraz. fr:ın 
sızca tıllirlm. PraUğlml kuvvetlendir 
mck fü:crc boş z:ımanlıınmda t>rnlmle 
, rnUJ:< ynpacak btr bayan arıyorum 

Frnıısızcaamın kuvvetli ve bUba.ga 
aka:ınıııın dil7.SUn olmnın §1trtt.tT il<>§ 
zıımanl.urm haftndn i'-1 es.ali geçmez 
ve saat H'-~t arasınıb mUteha\•\•lldlr 
Em ı1 k:.>riiılığmda kendisine l:nçok :ıo 
lira vercbil1rlm. lsUycnler Haoer gn 
zetesl vasıtaaile (P.R.R.) remzine mO· 
racaat edebillrler. 

• C>namcktep ve ıı.se taıebelermı: 

ehven btr fiyatla riyaziye ve fl.zlk dera 
ıert vermek .latiyen bir genç vardır. 

Jı;teklllerln Haber gazetesinde M M.A 
nımuzunıı mUracaaUan. 

•Lise mezunuynnı, AJrnanyada mu 
nendlallk tahallJ ~ördüm. laUyenleı-e 

evleriDde huswd Almanca ve tUrkçe 
dersleri vermek !.stlyorum. AnU ed1!n 
ıerto Halxır gazetesi vamtaailc (A.lıt 
~ .) rumuzuna mOracnatıe.rı. 

Müteferrik . 
• (Jç Jmdm IKl aranı~ or - Bcyof,

lundıı. yeni nrıl cak bir istlrnhat )" • 
ıinc!e geceleri ııant 19-1 :ı.rasmda mll!. 
tcrllere scrviB hizmetinde ç:ılı,;nbıl -
cek ı 9-25 yn§lıın arasmdn tcrclhnn 
yabancı bir dil bll,.n Uç bayan.ı !ht'
yaç vardır. MU.,tcrilcr Uzerindc 1>1 te 
sır bırakabilecek evsa!d:ı olmolnn ııı. 

zrmdlr. lstlycnler şu vesikaları \"c mt
IOmııtı lhti\"a eden birer mektupla 
guetcmlzde (Pa.stnnc) remzine nıUrı:
cl\&t edeblllrler: 1 - ~ resimler:. 
2 - Nlltuıı cUzdanlan sureti, & -
Ev geçindirmek mecburtyctin<l" olup 
oımac1ıkl.3rı. 4 - E\-vclcc bir yerde 
çnlııımı§ltırsa boOBervlslcrl. 5 - F..ı;gr. 

ri kac: llrıı net aylıkla çnlışabllccrklcrl, 
6 - Adresler!. Hizmete alınamıyanln
rm r,öndcr<'C<?klerl CVM\k adresleıine 

ta•o cdilecekUr. 
AÇIK KO?-.'UŞXA: 
(lCar.:so,?lu) remzine: l11rlmız.m 

ne§rl için snrih adreıılnlzln gönder!'. 
mesl IAzımdır. 

Aldırınız· 
Afatu• nua1.111&n y..-. .... • 

kuyw:uıar-ı=- uatıuw• :•I• 

••lrtı:pl•n ıcıareııa eemızıı.. ·~ 
ıaM.lıta• ö&"l• ye lı::adar ••ya ... t 17 
... N &ri •1dır111a.ıan rica • luaut 
lBoylı.ı 90) (GERÇEK) (l>ot,">nl SÖZI 

(Sadık) (M.U) (C.X.C.) •lDenlz 8001) 
(Dlk<::ı) {Se. G. 25) (A.D.) fİkU.al) 
(Arayanl ıs.O.) (P..E. 99l (A.J>.1:?2) 
{Akyllz 23J (R.P.Z.) (Orhıın Firu1. 
otıu) ('D;.•niZ 12) (R.M.lOSl lB.12) 
(Tahir GUler) (lLF .ıı.ıt. 1003 rem. 
ztne mektup yazan '"N.K."nm aıarnna. 
sı ıica...ııfü; adınıı bir mektap bira kıl. 
ml§tır.) (B.B.K) 

ı-:-;ıa .... LIVIZHrı allirli ğiftİH varııe;--J 
L tttrt1ı ulııri ktllltı t4ilffarı _I 

mıştır. 1904 te Almanyanm A-
dir Üllel'İne teveecüb eden ha. Kflfll bedeli 21,724 llrn 47 kuruv olan bir garaj JJ1nuı mUtcolıbit nam Ye 

~- "nden doğ ihtilifınd& bu be&nbma kapalı zanla cksiltm~y., ~f"!rtmll§tur. lhalezl 3.4.941 pcrgembe gıtnU 
~eti an 1 aaat 16 da Eskl§chlr al!keı1 •t'Ylfl.:-ıı .. komLlyonunda yapılacaktır. Dk t.emı-
yüzden Avrupa siyasetine müda- • natı 1630 ııradıl". K~ ve fllrlnıunesl kom.lsycnda. görtllllr. Taliplerin kaMı. 
hale etmiştir. 1905 Rtm • JapQ' nl .-ıc.aanıe teklif :mekt-.ıl~ lbt\le ...uncten 1'lr saat fl9Wt komJılrGn.ıı 
harbinde bu makMtla t&VMMıt V«llMlleti. <2121) (ıoGS) 

teklifi yaptnı§tır. 1917 La.he • • • 
50 ton KarabOk koku ve 60 ton krtple kömtırtt atm aılmacnktır. Paı:w. 

ıruih konferansına bu maksatla tıkla ekııiltme:ıi 21.3.941 cuma ı;onn Mat 16 te Çor luda askeri ııatmaıına kc
iştirak etmiştir. 1914 harbine misyonunda yapılacakbr. KokkömUrUnUn temınatı 2f0, Jrrlple k!SmGrO..aUD 
Vilson yine bu maksatla nWda. 1 tem.ınatı 201 liradır. Taliplerin belli valdtt.e komisyona gelmeler!. 

bale eQnişt:ir. (2121) (JOIO) 

17 ~ART -

U•küdar meydanmda ;raptırtacak kaldmm ve Bon!Ur inşaatı kap:W 
zart wıullJe ek.ailtme,., konulmuştur. KC§U bedeli 10289 lira 40 kuruş ve ilk 
tomlnatı 171 lira 70 kW'U§tur. Mukavele, ekmltme, ba)'IIldırlık fşlrrt ge:ne1, 
bu.iuıll ve fenni outnamelerl, proje l.qi! hfil!8asfle buna mUlekni diğer eT

rak :ıı 1nırUf mukabillnde vfllyet nafıa mUd!Jr!UğOnden verilecektir. lbal 
ZT.3.941 pel')embe gUnn ..at l1I t:e dıı!mt en::Umcnde yapılacaktır. Taliplerin 
nk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden 8 gün evvel vfltıyet 
nafia mlldUrlQğtlne münu:aaua ıılacaklnn !enn1 ehliyet ve 941 yılına aft ~ 
caret oduı ve.sfkaJ&rile 2(90 nuınaralı kanunun tnrt!ab ~evresinde hanrlıyıı. 
caklarr tekJU mektuplarını Uı&le ~U sn:ı t 14 de kadar daimi encümene ver. 
meıert IAztmctn-. (191S) 

• • • 
Karaağaç mUcaec.~tı menıurln~ sıhhiye vu fcnniyeslle mOstahdrm "°e l;ıot 

nulm~!.Ur. Keşif ~il MU lira 73 kuruş ve ilk temlıuıtı <f39 Jlrndır. Kql! 
ve prtnamesl Zllbıt ve muıunellt mUdlldUğU kaleminde görUlcblllr. Ihaleıd 

27.!.Ml pet1C!Mbe gUnll saat H te daimi cncUmende yapılııcakbr. Taliplerin 
ilk temlnat makbUz veya mcktuplnn ihale tarihinden 8 gün c~-cl vllAyet na
ria mUdUrlUğttne mnracaaua alacaklan fenni ehliyet ve 941 yılma nlt tica
ret odası vealkalarile ihale gUnll oıuayyen snttc dalmi encUmendc bulunma
ıuı. (1912) 

••• 
Karaağaç mUessesatı memurlul ıubhlyc ve fennlyesilc mOstabkrm ve lşçL 

ıert için yaptırılacak tulum, gör.ılelt cakel, pantaıon, ve elbise kapalı zar.f 
uınılile ekııtltmeye konulmuııtur. Mecmuunun tahmin bedeli 6166 lira ve ilk 
teminatı 462 lira 45 kuruııtur. Şartname zabıt ve muamelAt mUdOrlll!Hl kl\. 
lemlnde görtllebUlr. Ihale 21.3.0.U cuma gUnU saat 15 te da.imi cncOmeııd 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve OH yılmR 
alt ticaret odası ve.sikıılarlle 2'90 :ıamaralı kanunun tart!atı Ç<"'TC!tlnde ha. 
zırlıyacaklan teklif mektupıarnu ihale gUnll saat H de kadar daimi enen. 
mene vermeleri lAzımdır. (1726) • 

• • • 
Tahmin llk 
bedeli t.emlnatı 

lS.2<'1 

180.00 

0.99 Fatihte Şeyhlreamt mahallesinin Başmtıezzin eokağmd 
94 üncü adada 2,64 metro murabbaı sahalı ar8R 

12.80 AkF.aray ~n yerinde tncebey mahallesinin Tiryaki 
Hasaııpqa sokağında ıH UncU "adada 20 metre murabba 
sahalı araa.. 

93.00 6.98 Aksaray yangın yerinde Incebey mahallestnın KO!;lbe\ 

160.00 

5()().40 

•00.00 

aokağmda ıl4 Unctı adada 37/20 metre murabbaı aahal 

anı:ı 

12.00 J<~auh yangın )erinde ŞCyblreaml mahallc.sı.nin Yıı.vuuıo
llm sokağtndıı 92 inci adada 8/1 numaralı \•c 42,24 metre 
murabb:u ısa!ıalı araa. 

3i 53 Fatlh yangın ~-erlnde Hıısıuıhallfe mahallesinin çalap so. 
kağnıda 99 uncu adada 100.SO metre murabbaı sahalı nnıa 

80.00 Fatihte HU.a'l\hey mahalleıılnln gemiciler sokn~dn. 67 
inci adada 18 nunııırataj No. lı ve 6S metre murabbaı 

sahalı anın. 

Tabmln bedellerilc ilk teminat miktarlan yukarda yazılı arııalar C"3tıl-
mak üzere ayn ayn açık arltırı••aya konulmuştur. Şaruıamclerl zabrt Vt! 

muamelll.t mUdUrtOğü kaleminde g1Sr1llcbillr. 

lbale 21.3.941 cuma günU saat 14 t: d:ılmt encümende yapılacaktır. Ta-. 
li~ln ilk teminat makbuz veya m<'kluplarll~ ihale gUDU muay~n eantte 
daimi tncOmcnde bulunmalan. (1724) 

t.'.'. 

/C 
L 

• 
~------t941 İlRA'1tYELER1 

T. iş 8ankası 
941~ü·k 
l••11uf NınıWan 
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Süyük hareKetıı zabıta romc.nı 

-12-
:Po]ls kaptyı kaparken etrafına 

bakarak: 

- Buram çok ll5!JIZ bir yer; dr. 
~ ~a.uı cinayetini işlemek için ı. 

Yer ıeçm.1§ ••• 
Sta.ı:ıdiş dalgın bir halde eve 

döndü. BulduSlı tel•:raftan kJm • 

~eye bir eey bahae~ecekU. Po
li8, &nıatörlerin bu işlere kano • 
Qlaanu hot ~mıezdl ••• 

Ab!>~ye döndüğü zaman milfet • 
t1t Cadıyı himıetkArlan hfilA la • 
ticvap eder buldu. O gUnll Maka • 
~le bir tet mektup geldiğini öğ· 
~dl 

llutettJ3 GacU, odada. yazı ma • 
~a gitti ve to.ğıt ıepetinden 

lrıektup çıkardı. Zarfm klğıdı 
ilıceydi ve ecnebi yapımydı. Bu • 
"'etunıımu, mektubu açarak dil • 
telttı. Zart llatUndeld yazı tartta.ki 
l"aztnm 03fydL Demek O.Zerinde üç 
tlokta bulunan tart bu zarftan çlk 
~ 

I>ııtıa dikkatle muayene etti; 
12lektUp o gUnQ öğleden eonra pot• :Ya Kanton Ma.gnadan atılmıştı. 

u herhalde bir ip ucu vcrcblllrdl. 
Yanı faillerin Kaston Magno cl • 

~ nda bulunduktan anla§ ılıyor • 
du. Herhalde yabancılar, lı:öylille
tln naz.an dikkatini celbetmişler • 
dl. 
StancUş az daha, civarda yaban. 
~r C~rllndllğUnll ~yllyecekti; 
etlclinı tuttu. Hiçbir §ey &l>ylemC'. 

dl. Müfetlif aramı bulsun diye 
11iiştındU. ' 

Cadı hlzmetkArlardan aynldlk
lan sonra Standl.§e döndü ve §ÜP

~ b'r na.ıarla baktıktan eonra: 
- GUvercln kule8inde bir ceaet 

hııluııınuş. Bu hlkl.ye doğru mu! 
- Hiklye değil. hakikatin tl 

\cnaısı! 
t"'rlldf renk vermeden de\-am e~ 

ti: 

- Orada cceet bulunduğunu ne 
'°'den anladmız T 

- Karun merindekl buluşma 
l'trirıJ okuduktan sonra, m1 teceE• 
: &aikll.!:Ue gtıvcrcin ; :ılesine git 
g~ • §:>rörle beraber kan izleri 
d l'dlllt \'e kuleyi arnmağa ba§lr. 
,..

1
'k. Nihayet bir ceset buldum. Ci 

.. 6 l'le'tf 
Ya ne isabet eden bir kurgun 
le tası netıcesindc ölmUv, elinde J -

01 ' Lınıtııvetde ve kartın üzerinde 
dtığu gibi ,1lç nokta vardı. 

bcıı- Colı: keskin bir mllşahlde 
2:lyorsunuı, bay Stnndlş. 

e - :a~ dllşllnmek ve dikkat 
~ekle gözden hiçbir gey kaç-

::· B:?n "Uç nokta .. izi Ozerinde 
ı.~c~e b83lad m ve Slmon 
aa 8\-ettn katilini bulmak l.8tlyo~ 

nıı elinde Uç nokta bulunan bir 
~ ara:vınız. Katil muhakkak o
cı rb. 13u lrfyan, lngUh:ceyf yaban. 

tr •• ea!t ! ı;ı"Veyle konu15an biri ola • 

_;... -de 'ra? Bunu gttvercin kulrtıin-
'QıJ haber aldınız bay Standl§ ! 

l\Jk-,.. w 
·-.~ya başını kaldırdı: 

~:- 'Ye . Yatıruştım. Henüz uyu
ltl'J. Neden geciktin? 

<1u_' Merak mı ettın? yolum uzun 
a~cak gelebildım. 
n·u~.rın soğukkanlı bir adamdı. 

>'t .. 1rcenbire • gösteriş olmasın di• 
gerdanlığı çıkarmadı. 

11u;- Cok yol yilrüdlim.. yorul-
d:;,e • Sen bugWıü nasıl geçirciın? 

lordu. 
lhı .• ....... eçya: 

~·~;:~ek pi~f«''""l .. ye1im. Dj. 
"e U~·k t m . Ortalığı süpurdüm ... 

1 "'ı:ı Uın geldi .. yattım. dıye c:e
~ · l Verdi. 

li:.re~Yanın bu cevabı Çapraz 
...... · ır.uı çok hoşuna gitmi~ti. 

' Ren ~ok talili bir insanmışım. 
' h· l:$u rasa kadar beklt>dim 8• 
~lla."ı·rr.ayı tam gözünden vurdum. 

" ~den razı olsun ve b • 

Yazan: OTWELL BİNNS 

Standi§ güldU: 
- Hayır, bunu Karst.an Mas

nada haber aldım. Simon Maksv~ . 

Un ni~.hmda uahltlıkte bulunduk .. 
tan sonra .•• 

Tayyare ile niklıha mani olınak 
i.stiyeıı bir adam geldi. Llkin ıeç 
kalmıştı. 

Gadi beyecanmı glzllyemedi: 
- O! Bu s;ok enteresan, U~t -

fen devam ediniz. 
Standi§ adruıu tartr cttı. GadJ 

sordu: 
- Bu adamm elinde üç nokta 

fua.reti var nuyd: T 
- Ellerine bakmadım, maama.. 

fih. Maksveli katledenin elinde Uç 
nokta bulunduğuna dair bin dc
lirlık bir bahsine gircbHirlm. 

lılllf ettlş gUUinuıedl: 

- Pollslerin aldıktan hlaaştan 
haberiniz rok galiba! Bu kadar 
paraya bahse giremem. 

Gilvercln kulesinde bulunan a • 
damı tayyareyle gelen mi öldilrdll 
acaba? 

- Yok, be:ıim &nlatınü tsted!. 
ğf m, Slmon Maksvelin ltaUU ta • 
nıdığıdır. 

- Hım. Demek korkmakta 
haklıydı. 

- ŞUpbeslz. Baksanıza, korku .. 
eu boşuna değilmlo. lepatı mey • 
duda! 

- Evet, evet. lAkfn tabmift • 
lerle vaktlmlzi kay'Uetmiyellm. G~. 
dip §imcli dulla g6rüaeyim. 

Bay Stefan, belki size lhtiya • 
cmı olur; lfıtfen aynlmaynm. 

- Tabil, tabll bay müfettiş. 

MUCetU~ odada.ıı çdı:U. 

Stand.Jş, kız ltardeoinln otomo • 
b'llni kapmm önünde buldu~ itine 
binerek 11Urıatle ualdqtL T-ren 118" 
tr.cıyonuna vardığı :umna. lıltaııyo • 
nu karanlığa gömUlmll§ buldu. Ma 
amaflh pı:mcerelerden birinden ı • 
§Ik amyordu, Bunu görünce koı
nayı çalmağa başladı. 

Biraz sonra f!tasyon memuru 
esnlye es:ıiye tarş·aına geldi. 

- Beyim. botuna koma çalı • 
yonrunw:. Son tren ootatı gitti. 

Standi§ eözUııQ ketıerek: 
- Ben trene binecek delfllm; 

sizden bazı ıeyıer BOracağım, ce • 
v:ı.plannııa göre bahal~lnili veri • 
rim. 

HAlA uykuda gibi dUl'&D memur 
bah§I§ kelimt:Sinl duyunca hemen 
kendinl toplamnğa çalıştı. 

- Sorunuz efendim. 
- Son tren aaat kaçta hareket 

ettl! 
- tki saat evvel 
- Bu l&ta8Yondan binen yolcu 

oldu mu? 
- Yalnız bir kişi, o da bir otc .. 

mobil kaıaaı neticesinde yaralan· 
mıştı. l{endislni genı: bir kadın 

le§yf ettJ. 

(Devamı ııar) 

Luıcrcçya derhal yataktan fırla• 
dı .. Ytmek hazırladı. Çapraz H,.. 
seyir, :!E: bu SJrada koynuncWd ser 
danl;ğı çıkanp meydana k.Jymuşe 
tu: 

- işte. dedi. sözümde durdum. 
Sana \aadt:tt ğim gerdanlığ getiı· 

dim. x~sıı.. sokakta gördüY.uı ger
danlığa benzi)·or mu? 

Lukreçya gerdanlığa şöyle bir 
g·z cı~tı: 

- Çc,k güzel. Kıymetli bir ~ye 
benzi)·or. Teşekkür ederim. 

HüS('yin gerdanlığın beiPriYdi
l!ini $·o-ünce sehvi bir hazla Jillme
ğe başlcdı: 

- hari müsaade et de ş~nu el• 
ce~zirr.le gönsüne taka )•ım. 
Ve ır füaade beklemeden gPJ",,ar.lt 

ğı L~treçyanm boynuna taktı. 
Lııkreçyn. Vem~!'liktc.> en i.er.gir. 

..... 
1 

ır ko~e)•c oturdu: 
~a\>ı ... lnydi. bana yemek ge;tir ba· 

• ~ elccğizinle. .. 

Sena•o azalannın kanlarında bile 
bu kadar kıymetli ve z:ırH nır ger• 
danlık gö:ınemlşti. 

1'e ~ olsa bir kadının gfü:ünü 

HA 
y az:ın: 

A. Averçenk"o 
Aradan yirmi sene d:ı.ha ~c:~. 

cek ve biz §İmlikler hepim
ihtiyarlamış bulunacağız. 

Cihan harbi tarihe karışacak. 
ondan, çoktan geçmiş bir ı. •. • 
deıı bir efsaneden bahseder gibi 
bahsedecekler .•• 

Ve bir gün torunlanmız, r ·· 
brdıyarak yanan 8Öl'"inenin lı:& • 
şısmda. etrafımızı sardıkları ve 
Cihan harbine dair bir şeyler 
anlatmamızı istedikleri zaman 
biz ihtiyarlar, kim bilir ne ma. • 
ta.vallar atacağız! .• 

Dah:ı doğrusu yalanı ben d'• 
ğil, tabii baı;ka ihtiyarlar kıvıra 
caklar. Ben onlardan değilim. 

Yalan söylemesini bilmediğim 
için benim vaziyetim bilsbiltiln 
feci olacak. 

Onlara, yani tonınlar:una, ne 
anlata.cağım? Onların doymak 
bilmeyen merakını nasıl tntm.:n 
edeceğim? Ben harbe iştirak e·· 
tim mi? Ettim. Ne idim? Asker 
mi, Zabit mt, yoksa general ı-.: 
Hiç bir §eY Benl harbe §eytan 
silrükledi. Gerçi hiç kimse beni 
davet etmiş değildi. 

Sefe.t.'3r!'.ll; il!n adilince a::• 
kerlik şubesine gittim. Beni mu 
ayene ettiler ve: 

- Siz işe yaramazsınız! ıec::. 
ler. 

Baı gücendim: 
- Neden yaramazmışm1t 

lütfen ııöyler misin.iz ?1 
- Gözleriniz iyi görmüyor. 
- Müsaade ediniz! Sizin ou 

harp dediğiniz nesnede ne yaı-• 
mak li.zım? Düşmanlan öldlı. 

mek mi? Öyle ise tu aklm alma
yaca~ bir marifet ~~ı. Dli:'t!· 
manı şöyle benim görebileceğim 
mesafeye yaklll§tırmtz, elimden 
zor kurtulduğunu görilrsuntız! 

- Öyle ama bir yabancıyı 
öldlirlinceyc kadar kendi vatan:. 
daşlanm:zda.n bir .iüzi.nesini 
hatlatmış olw-sunuz! 

Fena halde içerledim ve kap• 
yı çarparak, bu kırtasiyeciler 

mil~nden çıktım. 

Harbe gazete r... ..... a.hiri sıfat:. 
le gitmeye ka.rar verdim. 
Tanıdığım bir yahudi, uzun 

müd<let beni harbe gitmekten 
vaz geçirmeğe çalı§tı. 

- Oraya ne için gıdeceksinLı? 
Kara.kterinid arJıyamıyoı .ım 
doğrusu! Bu ne biçim huydur 
bilmem ki: lki devlet ~arbe ;.t• 
tuşunca siz muhakkak tam oı. 
taıa.nna sokulur6unuz! 

Lakın ben gene de gittim v .. 
bu arif yahudinin dediği gibi, 
tabiatile tam orta yere !Okuldum 

Dvinsk gerilerindeki cepheler 
de, kaçınılması irrJcwız bir b: • 
l~ya alışıldığı gibi, bana da ah~· 
tıla.r. 

Hatta bazdan, muti §CD tab:• 

p 
Rusçadan çeviren 

S rvet Gür el 
atım dolayısile, beni sevdiler. 

Bir gı.iıı siperde askeıleıin y: • 
nına oturmuştum. Oturuyor ve 
şundan buulan . bahsediyordu.it, 
ben onlara siğ .. rn ilmun cdiyo.• 
dum. 

Birden bire top, tüfek sesle. 
ri kuvveL .. ndi, emirler veren _ 
zı sesler işidildı. Een lafa dal(: • 
ğrnı için verilen emrin ne olduğu 
nu pek iyi anlamadım. 

Askerler ''HuITa diye bağrrr. 
rnk siperden d; ... anya fırlaılıl
ve ileri atlldılar. Ben de onlar~ 
uydum " Hurra" diye bağırdım 
bende dışarı fırladım, ben de 
koştum. 

Bilmem kim, bilmem kimi .... • 
ruyor sür.\1ülUyordu. bense, .. .. 
!abalık ettiğimi pek iyi bıldiğim 
ha.ide ortada dört donUyordum .. 
insanlar ciddi bir işle meşgul 
halbuki ben onlarm ayaklarmın 
dibinde dönüyorum. 

Sonra bilmem kim, bilmem 
kimden kaçmağa başladı. Biz 
mi alınanlardan kaçıyorduk, yok 
sa alınanlar mı bir.den. Me;hul. 
Umumij·et itibarile ben eu fiki.• 
deyim ki, Slındiki harplerde 
min kimi patakladığuu ve kimin 
kimden kaçtığını aslA anla.ya-
massmız.. ' 

Bu husus sonradan, eı lrlnıhar 
biyede. tecrtlbeli kimfc!cr tarti• 
fından tesı~it ediliyor. 

Ben uzun müddet koştum, .• 
bu güne kadar bilmiyoı·um: 

düşmandan mı ka;tıın yoksa d~ 
manımı kovaladun. Belki budu·· 
suz- cesaretimden dola}1 nişan 
almağa, belkt- de ktlrkahl1ğıuı ~ 
çın kurşwıa dizilmeğe mu.stahalc 
tım. Allah bilir. 

Çok koştum, o kadar çok kcı. • 
tum ki b~ımı çevirdiğim uman 
etrafımda kimsecikler ~·t•ktu. 

Yalnız bir alman (herhalde 
o da benim glbı gayn rr.uoyyen 
kara.kterlinm biri idil h~n.en be 
nimle yan yana k<>Qu~·ordu. 

Ben muzafferane: 
- Ya:talad:m eeni?! .. de-lim. 
O, cevap yerine .Ungü hilcu;nu 

na geçti ve Uzerime yUrUdU. 
Ben kollarımı salhyarak hic. 

detlc bağırdım: 

- yahu sen delirdin mi ?l •• 
Böylece sen beni öldilrebilirsin? 

Benim haykırışım onu öyle 
eaşırttı ki süngüsünü yere indi.• 
meğe mecbur oldu. 

- Benim istediğim seni öldür 
mek ya! 

- Neden? Ben senin sevgili 
k:ınnı mı kaçırdım. yoksa parr. 
nı mı çaldım?! Aı-..ıat? 

Mantiki sözler en ahmak kt• 
falara bile tesir eder. 

(Sonu Vana) 
u: 

· · ·· To.pk'c~rpt.. _sarayına · ':giren~·. 

C4Şus [~Jl<ff EÇY 
, · Dördüntü . M.ıırad . devrrnde bir Venedık 6val esiAin kız~,, 

+:'·Y~ztin: İSKE·NDER F." SE~TE.LL 

·116· 
kam~:tıran bu gerdanlık Çapraı 
Hüseyir.le lukreçyayı o akş.ını ilk 
dela !Jıribirine )'akl~tırmağa veSJ• 
le olrul!ştu. 

1 

• • • 
Ertesi sabah, Çapraz Hüseyin. 

anlat '}Ordu: 
- Sarayda müthiş bir kst""ga~· 

lık varmış. Cemal Çelebinin bacı. 

kın hf\cisesi de ama büyii(JÜ ha! 
Her (;(ce lstanbulun birçok semt
lerinde bastonlar olur. Bir;ok km: 
se'er yl':kalanıp karakolun on kapı 
Hndan girer. arka kapısındım çı· 

kıp eider •. Hiı.ı.>ır zaman bu kadar 

gürülr~. patrrtı olmazdı. 

- Demek ki. Ccmaı Çelebi)i sr
k~tırıvorlar. öyle mi? 

- Evet. Zavallıya bu oV\mu 
kayin pederi o~'llamış.. Baskını ha• 
zırlatan oymuş. Fakat. ş•mai . da 
m:ıdııım zindana atıldığını ~örilt'-
ce. o aa yaptığına bin kere pi~rı 
olmu~. 

- Cemal Çelebi zindana atıla
c:tı.k kadar büyük bir suç mu işle-

miş? 

- Kimbilir? lfte burasını anla
mak knbil olmadı. Kimc:;enir ~ 
zından bir §eY oğrcrunek mümkün 
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"Yırtırlmış şaheser,, 
(Bu paıça/aıı 

ihtimamla toplayınız) 

Büyük müaabakıw:ıız.ı nettct>ler.dlrece1' :re büyllk müsabakadan cıırlndst· 
ne başıaaıı,. öu aılnıalnknnuı A<lı .. \'ırulmı' ~heser .. dır. 81z pnrçıı parÇıt 

ecııımı, oıu (llheeeriD purçıllanru tuplı y:u-nu., blrlblrlne u ·gun g~le

ça parça edUmlş bu şallesemı parçalarım toplıyarak, bmbırıne uya:m 
gelecek bır surette yap,"tııacak ve m~huı tabloyu ortaya çıka10rak 
bunun hangı ressamın cse11 olduğunu vt l:angı müzede brllımımğunu 
söyliyeccksinız. 

tik mUs:ıb..1kamıul:ı yapılat'.ak C.) bunJ;;w lbarctUr. Bütü11 parcalann 
r:eşrı tamamlawiıktau wnra on bPş gütı ıçınde parçalan mımıazam 

bir surette yapıştırarak vıkutle gctırdı~mı, resmı. tablonıtn ressam .. 

n:tı adını ve tablo11un hangı müzede bı..ımduğumı da yczarak uzer"r 
de sarih isim ve adresırnz yazıtı ıarı ıçı•ıe koyacak ve zartı başkaSt to
rafından açılmıyacak şekilde miılıii.ruyerc'l, 6 no notC1 Galıp l?ıngö• 
le teslim edilmek üztre ıdareharıcmııe rttdı edecek ve mul>abilındı 
ıdarehanemızdn sıra mmıarası taşıyan '>11 numara alacaksınız. 

Zaı·flamı içine yımdıye kadaı gctzet~mızın başlığı vanında neptd,. 
len ve 365 numaraya kadar da del'am •decek olmı kuponları koynur 
ya lüzum yoktur. Htmlar uç mU.~bnka bfttıı.:ten \'e mUsııbak&larda kar.anı)· 

d&Utıın sonra bf'dil eler alınmaya gellndlğt &br' gö terUcce&nlr. 

Müsabakstardc. kazanmış bulunan bı• okuyucumuz biu bu kı. 

ponıan tam oıa1ak veremezsf bütı1n lıakkını zayı edeceğını bılmelı ve 
bunları ber.lellerırn oaemek ıstese dahı lc;;>·dasız olduğunu bilmelidır. 

R :;yük bir fırsat 
ldarebanemtı. mu bakalarımıuo kolayll4'1 ,,.c cazJbt>s.I IUU°llAllltta böyle bU 

hraab kaçırwak lAtemlyt:<.'('lilerto ooıunıtblle<ıt'tlol d~Un .. rek bu Cl!>Ut'rlne. 
•imdiye ka4ar geçmlt ııupontan ıamamlay..ıbilmelulot' lmkln ııu.ırtamı~tır. 

Bu ı;1bUerı, bu ı:nUsahaka netloııleolp M ıtal c.ı&rflarını ldııreıuuıemı:u- tfosltm 
edettklert ıamana k&d.u bütU. kupoıılAn beeellcrln.I Odemt-k euretlk lr 
mamlayabUeccıkhırclU. 

Yırtılmı§ şaheser 81 parçadır. 
(81) parç:aya aynlao ,ue.eriıı pl~ı blray ıctnde tnmamf'n tııurn 

meye p,>ret edileoektlr .• 

Hediyelerimiz 
rerttp edllettk De mu.abllkanm ürOn6 da balledenlc-r en bedtyclerl ka· 

ıraaaa~ lardu'ı 

ı - ı;,. ( 10 t.etrtnıevwı llMO · ıo ~rtnJt>vveı 1941 senesi 1~1Ddt yaph
nlacak ve 11.)'cbı muıanamm.ıı oldut;o kira ücretiııoeıı aıı~an tııkalt· 
~rlı- mibıll>aK&luruuw ootru ııalll"<ııt:&ıe \'f!rUL'Ct'l4. Mliaabak.alan
mır.ı ootru tlalledeon otı klıtldeD t.uın olutM eraıı.rmdıı ldtlbl&dlJ 
bur.urunda "ur•a Qeldlt'Ct'kttr.J 

s - ıoo Un nakkJ. l Evı KıU..namıya1tı11r arasmda yenldCll ~kileedl 

kur'ıuıa kazanacak ~ k!Şytt teafl\U mliklfab. kJ kırkar Ura J 
1 - !0 tıra l l'l'IM'lU m\lkAaalUü llUlz.ıth&lld)ıtDlar atasında Qelı.Jttıck 

llllr"adll kaıı.a~ l.v llJtl7e ıo IJ:aJıJı penıe.t> a1mak Daidmu 
nrest otı urı. ı 

f - IO Un l ıo •lnhll pıardHU almak tıakkmı &mmnamryanla.r .,...... 
e1a çekUooek kUl'·&c1a uzanacak iki lıtilye 15 er tiri.ık PIUClee6 
almak bakkwı v·ren ı.;art. J 

t - Uert uıantar araamcıa oı;kileef'll trut'ada & ki ye birer eıewlllır 
U..bf'r abıınetıl. 

ı - Ot>rl ıcaw.aw ..,........ 11eklkeek liu.r'ada ô ldtJ.re altı ~·1&16 llalıer 
abuae.L 

Bir tavsiye 

1 - il ~!'ÇaYJ NrtbtrtM' yaptetmnaya ttllnbdt' ... H OD ~. JMI~ ... 
ıunmadlln ocışh11uayın11. 

t - Parf,'alarm o<enaı·l8nndan kf'fllnCye 11aeıama<1ao buoo klllınN 1111 
!\lnkaYnya ttnk .. b otr k:la)la vapıııtırdıll\an ıKınnı ke•ln!ı Yt' IU'afhrtım• 

mım böyl""' mukavva) .. vapışttnl11111 pa.rçalarta yopuu2 "' ~ lnct" dtıf 
ıuvnıa~k ,.şırtmrt "'""'"'11. 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

ı - Şt.r~e ve ntımunea! mucit.ıncc mut.telif ebatta (84.000) adet Dl. 
rıayeuıı.t tcrlt pamrlıkla eaun aıuıacakur. 

tt - Paznrlık 26.8.9U çar~mba gtlDU ı:ıut 16.SO da Kabata,ta leVUllll 
Ye mUbAyaıat oube11lndekt alım k >misyonunda yapılacakur. 

m - t-:ıımune sözU gl-çen ftlt,ede gbrUJıı~lit'Ceğl gibi ıartn&me ele parum 
11.lm&billr. 

ıv - !tıte!ılllertJJ pazarlık ıoı.zı tayin olun'..lcı gün Vtı aaıı.tte teklif edtttkıe. 
rt Clyat lllcroı1den ytl7A~c 7 ,15 gUve:ımP paraatıe birlikte meü"Qr ko. 
mtsyoıµı. mUracaa·!l\rl, t 1911) 

değil. Herkes binbırinden korku
yor. Ne tuhaf şey bu! Ben 5rnrüm
de. bir ba~ın etraıında bu k~dar 
dedikwu dola~tığım b1.haS:1a pa· 
dişar.t:ı böyle bir baskınln :>u den' 
ce aıılkadar olduğunu İ§İtrn<'mi 

tim. 
Lukreçya bunlan duydukça 

sara~dan uzak kaldığına sevmiyor 
du. O sarayda oynıyacağı rolil 
tam va.ktınde ve taılasile o~ namı$ 
u. Artık onun için yapıla:ak bir 
iş kd.rramı~tı. 

Lu'<:-eçya sular durulunca mem· 
leket· rıE: kaçıp gidecekti . 

Çapraz Hüc:ey:in sabahle~ 'n biı 
mfidd?t sevgili-re konuc:tuktar '50r 

ra, hc:günkü gibi çıkıı: git.,ıi~ti. 

Lukrcçya o giln el altmdan Ve
nedik elçisine bir mektup gö:-der· 
meri dü~ündil. 

Lukreçya buna muvaffak olabi· 
lırse. elçiyi sıkıştırarak. birar ev
vel Venediğe giuneğe çalı~caku. 

= 
Artık onun ıçın Istanbulda kal• 
mak ~ehlikelı bir ı~ olacaktı. Ya. 
rın öoürgün, Vencdiklıler hcırekete 
gcçin·.:.e Sultan Murat bu hareket· 
ten suµheye düşebi ırdi. 

Zaten \'alde sultan. Luk.·eçya· 
dan a:o mı şüphe edıyordu? 

Lııkreçyanın casusluğundan şQp 

he e<leı saray hocalanndan biri, 
onun ıçin: 

"-~n onun ıdamına fetva bile 
veri!'.nı! .. dememi~ miydi? 

Luk· E"Çya aleyhinde söylenen s5f 
ıer ve donen dolaplar sayı:Amıya
cnk 1-"ı.dar çoğalmı~tı. 

Luk:-PÇya içırı. Venediğe k çmak 
~an o:ı1-l(a kurt:ılu~ yolu yol<tu. 

Luk·eçya o gün komsu delikan
lılan.ı<'an birini bahçe}'e ::af!ırdı. 
Çapraz Hüseyin işe gitm şti EY· 
de Lukreçyadan başka kimse yok• 
tu. 

Lukreçya. bu fakir d~'ikanlımn 
eline hır altın sıkt~r-arak: 

( .Dır..ıa .,~ Oflf') 



F enerbahçe 2 - İst.spor 1 
Ha.kem Şaz.i Te:ıcanm idare ettlğ1 

b'J maça takımlar apğıdakl kadrolar
la çıkmıglardır: 

F~""ERBAHÇE: Ciha.t, o.nı~ 'r.. 
d. Lebl • •~ret. Kadri, Bolıll, ad. 
§akli-, Ayıtııı. K. 1-'lkret. 

G.S. 1 - Beşiktaş O t 1'.Al'\BULl l'Oll: Nev:mt, Sefer, 
Ba~ ,.ı, OeUU, Fanık. Kadir, Tank 

ili•'' 1\11
1 

MUke.rroıı:ı, Cllıat, 1ımıot. Stra gilnlln en mUblm kat"6ılqma111 
O~ • , lııtanbu!Bpor bat hattmda olan Galataaaray • Be§fkta§ mnçına 

U!m l.ılr Fener akm!ylo baŞA.ndı. geldi:ı vakit büton gözler saha.nm 
.Akabinde lstanbulsporlulıır Fener ka satr tı rafına, çıkıo kapuıma çevrilml§, 
lu!ne indiler. Cihadın bir ha.tasından talaır.ıarm Daml bir kadro ile cıka 
V;Ufa'le edemlyen 1.stanbulsporlul.nr cakta:ı ınenıkla bekleniyordu. Niha. 
;rüzde yüz bir gol kaçırdılar. latıuı. l'el talcmılar alkJ§la.r arasında 15&hayıı 
bulspor ağır b:ıııryor. Tacinin fena o· çıkarak mutad melJSlmden sonra t'\J 
yunu Fener kalesini her an tehlikeye ,ekilde sıralandılar: 
maruz bırakıyordu. BEŞiKTAŞ: Mr.hmet An - 'l"ovu1. 
Nitekım on bcşiııci dakikada Tac. I ffilsııu - nırat, Hıı.Jll, Ft>J7.i - Sabri 

Uo Cllıadm hntalarmdan istifade eden Hakkı, Şükrh, • etti, E:ıref. 
lstanbu!sporlular Cihadm ayağiyle OAI ... \ rASARAl:': :saım - f'anık, 
bir gol çıkardılar. Bu gol Fenercileri \dnnn - Mwm., F.nv•~. Halil - ~ns 
cnnlandırdı. Şimdi hücumlar knr!Jllık· lata, •~rBk, Semlll, Salim, Mehmet 
lı oluyuı. Yirmi birinci daklkadıı Fe AIL 
ner ıorvctlnln Istnnbulspor kaleıı! ö. Hakıım: Abmct Amn Göfd ım. 
n:.ınd" lUztı1115UZ çalımı berııberllği te Oyun Gıı.lataaaraym 11 a.ğdan ink~at 
mln etmelerine mani oluyor. Hemen eden bir akmı ile ba§lııdı. Top .Mwı
aka~ndc Iııtanbulsporlu Cihadm kata La!ada. Kaleye bir üt çekiyor. Top 
ile kaleye gönderdiği top direkleri .Mehmet Alinin ayağına çarpıp geri 
myırarak avuta gidiyor. dönerken Eşfak ycti§U. Ha.fil 1.'\lnışla 

Fenerbahçe buglin beklenen oyunu topu Beşlkta§ ağlarına takarak ~g6 
~r.ı.mıyor. Hele Fikretin bozuk ı> ne golUnil yaptı. Dahil ilk daklkıtlarda 
yunu takımı bllııbüt1ln bozuyor. Da yapılıuı bu gol oyunun tıllrııtinl arttır. 
!dka ~. Bet dikakndsn beri Fener. dı. İki ta.raf da canlı bir oyun oy· 
babçeU.er altı frikik kazandılar, !a nuyor. İki tarat da tehlikeler atlatı• 
kat Qtç birinden Ckı f.eWade edemedi· yor. Biraz 80llr& Be§iktaşlılar bir h6 
le!'. kimlyet tem ettiler. ı-~nkat Gaıatasıı. 

Oyun daha çok İ8tanbulsporun hU ray mtıdafaasmın canlı oyunu neUee 
cumJarıyle devam etmesin rağmen almaların& mruıi oluyor. ıo dakika ka 

Okerremin &#trlığı İl!tanbutaponuı dar süren bir be§tkts§ hb.klmlyetindcıı 
netice elmurma mbi oluyor. mynlaıı Galatasaraylılar t<>krar 11i-

Da'kika 43. Aydın lı:ale önünde u. yah • beyaz kalesini aıkıştırmağa ve 
muimıynn bir anda topu yakalayarak oldukça tehlikeli olmağa başladılarsa 
iberaherllği temin ~tu. Akabinde t s tan da bır ncUce alamadılar ve birinci 
bulHpor Fener kalıısine iniyor, fakat de,,·rc bu ekilde 1--0 Galatasanıym 
.aolaçığuı ağır davranması neti~ at· galebesiyle netlttle,;di. 

masma mani oluyor; nz l!Onra da ne
tice değİ§lneder. blrlnct devre 8".>nn 
etdl. 

ll\.C CI Dl!:VRE: 
lklnci devreye, İsbuıbul.ııporlular 

rlncl devrede Mkıı.Uanan llL!.ntrahaf· 
lıırmı çıkarıp yerine SUlcynıanı, onun 
yerlnc de Kııdlrl takıma alıp oyuna 
bsflaJwır. Daba ilk anlarda Fener 
kaleııl lılr tehlike atlattı. 

Dal:ik tar ka~ılıklt bUcumlarlıı. go.. 
çiyor. lstanbulsporlular topa daha hfl· 
klm. Oo ikinci dnkikadıı lııtanl'ul!!pOr 
torveUnln bccerlkslzllğl blr gol kaç
mB11ma ııetx-p oluyor. Dak!ka yirmi 
ört: Tnp Rebtinin ayağında. Avut 

çtzgitrl.ııe kadar sllrUp ortaladı. Şa.klr 

}·et!§ıp ka!ıı ile ikinci fener golUnü 
attı. Bu g•ıl İôtanbulııpolulann §evkl 
nı lcıl'Jı 9;.mdl o enerjik oyunların 

bozdular 
fı'en\}rlller nıabt bir hAkiıniyet kur 

du!er. Fakat 111tanb\ıL<tp0rlular tekrar 
et'tn! -Elcn~n &ık!§· 

urm;ığa b.a§ladılar. Oyunun bttmeslne 
uç d.-Kıka '\Yar. Iırtanbulspor bir frikik 
ka.r.a,ıtr. Fakat netice yok. Az ~nra 

da. <'YIJD >-1 FU8riD galebe5iyle sona 
.-dl.. 

Bu devreye çıkıldığı v:ık.it her 
iki takmıda da bazı değişiklikler 
yapıld ığı göze çarpıyord.u. Galata· 
saraydan müdafi Adnan ç!kmış, 

Salim müdafaaya alınmış ve ~ağ 
nc;ığa da Barbaroe konmuştu. Be
şiktMta da Şükrü ile Sn.bri yer de
ğişti rmi.ıJlerdi. 

Oyuna Beııikta§m Mldan inki • 
şaf eden ve Galatasruııy kele.sine 
kadar inen bir hücumile başlandı. 

Bu devre Gala.ta.saraylılar galibi· 
yeti t>ldcn kaçırmamak, Befiktaş· 

lrlar d~ goalin, hiç olmazsa berabe
r,. kalınak kir. yine bütün enel'ji
lerini rfetmeğe baıJladılar. lki 
taraf' d:ı canla hlL!!la u~şıyor. Bu 
arada iki takmı forve+jnin de bir 
çok fıl"l'!atdlan heba t'tmcleri o -
yun"u lan ·nirlend.iıiyordu. .Ju ııi· 
nfrlı-nme de df"Vt"enin 20 mcl tin· 
kikaı11mda Beşı1tta~Iılal"'n J O kişi 
kalarak oyuna devanı etmelerlnE' 
sebep oldu. Miltcaddit defalar ha· 
kemin ihtanna nğmen tekme a
tan bir oyunculıı.n takrm kftnt.anı 
tarafmda.n oyundan ~kanldT 'Ye 
takını dn bu ekikie lki de hr. ol· . 

ma~a bern:'bf"r~ knlacak 
hndan mnğlOo ayrıldı. 

Be§iktaa on lrlşl kalmış vazi:ret
te iken Gala.,, ray!ılar :sik'.: trn-
yorlar. İki defa list Ust~ gollük 
pozisyona giren forı.·etler bu mu -
hinı fırsatlardan da istifade ede -
mediler. Ba anı.da Beşiktaşlıların 
da çok tehlikeli hUcuhlannı görü
yoruz. Fakat bir ttirlü gol olmu
yor. Dakika 33. Mehmet Ali Bc-
iktaş kalecieiyle karşt kan:;rva kal 

dtğı haldn topu yine avuta atarn.k 
bir gol fırsau kaçırdı ve müsaba
ka da bu şekilde neüco değişme
den 1--0 Golatasanıym galibiyetJ 
ile bittL 

i kinci küme maçları 
• 

İkinci kUme maçla.rmn dün Fe
nerbahçe stadında devam edilmiş 
ve ikinci kllmenin G grupu ınUsn
bakalan da karşıla§Dlalardan ll<Jn
ra nihayete ermiştir. 

Günün birinci milsaba.kaıırru Ga... 
lata gençler - Feneryılmaz taknn
lan yapmışlar ve Galata geneler 
3--0 galip gelmiştir. " 

İkinci müsabakada da Ş~li - C"l 
neş Foriköyü 9-0 mıı.ğlüp ederek 
C gnıpunun §amplyonu olmuştur. 
Önümüzdeki htütalarda ikinci kü
me A. B, C, gruptan şrunpiyonlal"ı 
a~larmoa çarpışarak kümcıı.in şam 
pıyonu belli olacaktır. 

Kongreye davet 

Ankara lik maçl~Jı b·tti 

GE ~' LERBiRL'Gi ŞAMPiYON 
Ankara, 15 (A.A.) - Bugün liği soldan ani bir iniş yapmış ve 

ik~n-~ devre lik ma~larma ~~~ra merkez muhacim Alinin ayağı ile 
gücu salıasmdıı Gençler Bırliği • beraberlik sayısını çıkarmıştır 
A~karagücil maçı ile devam edil- Maç bu suretle 2- 2 bcrabe~lik-
miştir. 1 le ııona ermiştir 

2-2 benıhe~likle biten bu kar- Dünkü oyunl~. milli kümeye Arı-
şılaşma.nm blnncl haftayrnı 20 k d · 
inci dakikava kaJar mütevazin ara an gırecek 2 ncı ve 3 üncü 
geçmiştir. Bu müddet zarfında takonlan belli edeceği için çok 
dündenberi yağan k&rla örtillü bu· mUhimdl 
lunan B'.lhada o\'Unu her iki ta. Harbiye ile Demirspor arasında 
raf da güçlükle • inki af ettirmiş- cereyan eden müsabaka 1.') Har .. 

tir. biyenin lehine neticelenerek takı -
22 inci dakikada Gençler Birliği 

snğdan bir akın yapmışlardır. Ka- mı Ankara ikinciliğine yıikseltti. 
ra gömülen topu sağaçık Saliı.hat- Son maç Maskesporla Birlilaıpor 
tin Gü!: kaleıııinin hizaema kadar arasında cereyan etti. Neticede 
sürmüş ve kale önünde ortala.mı'"- Maskespor müsabakayı 3-1 knzan
tır. Bu esnada. güzel bir pas alan dı. Bu suretle Ankaradan milli 
Mustafa ka~ısmdald müdafaayı 
atlatarak plise bir şütle takmı:na kümeye girecek 3 klüp tayin f'.(m .. 
ilk sayıyı kezandırnıı~ttr. miş oldu. Bunlıır ımıısile Gençler 

Biribirini tnkip eden Gücün bü. Birliği, Harbiye ve Mn..cıkespordur. 
eumlarmdan birinde gen~leT kale-
sinin önü kBrııımı vP. bu kanı:ıık 
vazivette GUC"ün solnctğı Mur;d
fer beraberlik sayrnmı yapmağa 
muvrıffak olmuırtur. 

Bu devre bö'ı·lelikle 1- 1 bera· 
bere neticelen~liştir. 

ikinci haftaym, birinci hafbivm· 
dn olduğu gibi ilk 20 dakika kar
şıhklı nkmlarla geçmiştir. Bir 

'· , .... - ~ r . ' . • I< ••• 

HABER 
•• 

Altuntuğ spor birliğinden: milcldet sonra Güçlüler ani bir hü
KIUl>timüzUn mutat senelik kor.. cumla gençlerin kalesine inmiır 

gresi ı.'l Mart 
1941 

.. .. " tir ve. ikinci gollerini de yapmağa 

':-/er rsun 
~ 

• pazar gunu s.::" muvaffnlıı: olmu§lardır. 
at ~O da klilp binasında aktedil<. , 29 uncu dakikava kadar genç
ceğınden a:rJımız.m hazır bulunma- Jerin nısıf snha.<ırnda cerevan eden 
lan ehemmlyetle rica olunur. mücPdE'le e~nas~da gen°çler Bir· a 

salıi/e 

VAKiT 

Milii 

B. tc kımlan 
m üsabaka lan 

Gt' 1:ıfac:ırnv ( 8) 2 R~ rtnc; (B) 
1 

Şeref stadında günUn ilk :nıS 
GalatUMrny ile Beşiltlaş (B) 
k'.tlllan arasında idi. Birinci de'\'-rf 
yi (1-1) bere.b"'rlikle bitiren G6 
latasaraylılar ikinci devrede 1 g 
daha atal'ak sahadan 2-1 galip 
larnk aynldılar. 
PenerboJı~c (B) :i - f t. por (il) 

Günün ikinci karşılaşması Fen 
bahçe ile ı~tanbulspor (B) ta1'Il'1 
lan nra mda idi. Birinci devnJ 
2-0 galip olarak ayrılan Fener 
bahçeliler ikinci devrede de bir 
daha çıkararak sahadan 3-0 11 
lip olarak ayrıldılar. 

o em 
Güre§ ajanlığınca tertip edi> 

İstanbul serbest güreş birine.il 
lcri milsabakalan d!in Fntlhtet 
gür~ kltibünde yııpılmıştır. BU) 
bir infü·.am icinde vamlan mU 
bakalardn alman neticeler §Ullu: 
dır: 

56 kilo~ Fehmi (Güreş) birtnc! 
61 kilo: Ahmet Çakır (Galat' 

saray) birinci, İsmail (Güneş) 2 t• 
66 kilo: B •kir (Güreş) biıiı' 

İsa (Güreş) ikinci. 
72 kilo: Sabahattin (Knsımpıı 

birinci, Abdullah (Güreş) ikinCJ 
79 kilo: Has:m Koç (Güreş) 

rincl Harun (GCreş) ikinci. 
87 kilo: Adnan (Güres) biri" 
Ağır srkl<-t: Mehmet Çoban (Cı 

tata~aray) birinci, A<'lnan ikin<' 
-0--

S!vas a ser:'>e t 
glreçı r 

Sh'al; , 16 (Hususi) - Ad n6 
yııpılacnk 1941 yılı Türkiye t5 
bcst güreşlerine bö'gemizden ı; 
rnk edecek güreşçilerin set:im r.: 
saba.kası yapılmıştır. Bu mfuı:ıb' • 
kaya kaza ı;e köylerimizden 
şehrinıizden 28 güreşçi iştirak <' 
miştir. Çok kalabal k bir ge)'l 

kütlesi karşısında yapılan bu ı:' 
ıJabakrılardıı alınan neticeler ~ 
Jardtr: 

56 kiln: Adil Sarıkan t birl 
Tahsin Görgrç ikinci. 

ftl kiloda Hamdi Topsakal hU 
ci, N ecati Gün~ ildncl. 

66 kiloda: lbralıim Uluda v 

rinci, Mustafa Çubu'k '1nd. 
72 kiloda : tb'rahim Çam birit' 

Necati Ayan ikinci. 
79 kiloda: Bokta" Uygur b1fiV 

tbrahim Pehlh-an ikinci. 
87 kiloda: Doğan bir:incl, 

Oltu ikıncl. 

matbaası 
Kitap kısmııı ı yeniden 

açmıştıı tanzim ed,ip 


