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0 3Cu allşam: 
~-
Bulgaı isfan 
• • 
ıçın en ıyl 
!/ol 

16 kömür ocağı 
Hükômete 

• 
geçıyor 

IMTIV AZLARINI KIRA YA VER
DiKLERi ANLAŞILAN 

BU OCAK SAHIPLERINtN 

Anlaşılıyor ki Bulgnristnn için 
nıııu ideal sulh muahedename .. ; 
"· <'linden çtl:an yerlerin, hn•. 
ta bunlardan daha fazla tonrak
~arın, Bulgaristana ilhakından 
ibaretfr. Üçler misnkma giren 
Bul~aristanm orava attıin imza
d:ın ve Almnn ordusuna r;östcr. 
diğj misafirpcrvcrlllctcn bekl • 
di:;i mükilfat budur. B•ı!,.,.arista
ıı•n umdu[;u bu mükafata nail 
olduğunu farzedcli..,,, Ahn!l.D h5.
klıniyeti aı~mda knl:ırıasmı ne 
ya.,'lc:ı~z? B1tün B·•'....,rs•nn 
ınU'3takil bir devlet sıfaUle or. 
tadan kalktıktan sonra bu ıhlh. 
rfyetrb: memleketin "hudutlar• 
ııın biraz daha geni lcmiş olma
Bmtn ne kıymeti knltr? 

•·g1• .... •lnAkd,.,,............,..,.,_,....,,.,A•"""4<1, ......... ~ ....... , ... ,.. "'" """""""° ......... Tesisatına kıymet 
........ g. ............................ "'"'"· , ... , ............... , .... '""$a~:;;:-kdenizde tak.diri i~in bir 

Afrika cephelerinde Trakya ve ~ 

Kerre de akeaonya ·nairz do- komisyon kuruldu 
ing.liz Yunanlı arı nanması İktıMt Vek8.1eti, bazı ma.de.'1 işletme haklarmı b'.Jzzat istimal Y ocaktan sahiplerinin sahip ol - edemiyen ocak sahiplerinin hu • 

azan: t"aarrUZU "icabında vatan Büyük nakliye duktarı ve şahsan istimale mec- kukunun sukut etmesi ve ocak-
• •l'J in ~ab·t al"-ID d f gemilerinin de i§tirakile tur butunduklan işletme imti- ıarmm da hazineye intikali a • 

•~w1 '°' .. ~ d d mü a aası için yanıı başkalarına kiraya ver • zıın gelmektedir • 
.._auıgar lla..5\'ekfü I•'llof ~azc~·- evam e iyor ölmesini bileceklerdir,, MÜ h im diklerini haber almış ve bunun Son yapılan ta.hkikat dolavı. 

toplantı mda söyledlf;I bir mı. Kııvnıa. 19 (A.A.) - B.B.o: 1 üzerine yapılan tahkikat bunun sile Ereğli kömür havzasında 16 
~ta Dnlgaristan 1-:in en ili olan ---<>- Yuna11 i§çi tederasyonlan mura.b. h Q I ek QA t ta do~luğunu meydana çıkarmış. ocağın ruhs::ıt te11·f'reri alınarak 
~On tuhıldo;1unu ten·fn ~tmlş. •ı· Bir İtalyan generali hasları dün burada büyük bir içtima tır. Bu sckÜd0 hareket eden ve (Dc,•nnıı 4 l .. A • "r) 
4IQ( bunu 30 suretle lı.ah ve teyit maktul dü§tÜ, ltalyan yap:nıtolardır. içtima sonunda bir 
~Yor: "Bulı:ruist.ruı keneli in~ ~':19 zayiatı ag"' ır. karar sureti kabul edllml§tir. Bunda b U l Un U g 0 r 
~ ha':sızlığm tamiri için se~c- Trakya ve lfakedonyalı Yunanlılarm 
~ h"klemlstlr. Artık beklemek- Kahire, ıo (A.A.) - B.B.O.: icabında memleketlerinin hürriyeti ve 

Kızılay merkez vezne· 
sindeki suiistimal 

bıkmı, ve dah:ı :r.lvade bekJI- Erit.reden gelen .800 haberlere gi'I- topraıt bUtUnlUğU için ölmesini bile 
,. __ hale gelmiştir. Bolgarlarm re Keren etrnfmda muharebe çok oıcı. cekleri hakkında Yunan kralına Vf' 

lldlli lt1ea11"rfnln t!'hakkuku l~In deUenmişUr. İngiliz taarruzu, evvel. Barvekile teminat verilmektedir" 
'-nı:ın hulül etmtştlr.,, den hazırlanlill§ plim mucibince de. 

llu sözlerin ~peyce müphem o·- vrun etmektedir. 
:•ğu itiraf edilmelidir. Bulgar mil- lngilız Somallidnde lse tnglll%ler 

idealleri acaba neydi? Bul~"- BerbErııda mevzileriııl ta'kviye edt. 
tlıttanm tuttuı;'l yo1a '<" apbğı iı.?C 

Jaı.ak inanlar ... 1 da ~ yor~ 
~- fikir edinmek kabll olaca~a 
...... :lfldlUrse t.tteddüde diı..5Ulür. 
'-1t.-ar1 tan Hçilzlü misaka ırnzasr. Arnavtuluk cephesinde 
-. koyma' 'e hndutlarmı ecnebi 
.... d .. , let ordmıuna aı-mıştır. Bul 
~om ml'li ideali 1 az~T'I!ll~ o'• ::h hürrlvct \e fstllttild"n kur
t lln.k mrydı acaba! Böylf'yse bu 
Jeaıın tamame-n taha!~.1Jk etti
~de şüphe yoktur. Pa.kat ntan 
~"aklan 8 .. erlnde trunamen mü•• 
~I ve hür bir dc\'let kumu;.k ı. 
4'tıne sahip bir milletin ye.nl nl 
~adı aJtrndakl es:ırct kanununu 

l etmesi \'e bu esaretin gfo:e 
~ bir delili makamında ecnf'w 

itg.ııne bovnn eğm 1 zor tasav
"- olun~blll;. 

..\.ııJaıolıvor ki Bulı;:arlstan l~ln 
Qdflj ldflaİ ulh mnahedena.m 1 i
le fltU1den çıkan yerlerin, hııtta 
tı..ı.lartıan daha fazla topraktann, 
~~stana l)ha':cmdan ibarettir. 
"'\'lt"r mlsakma giren Bulgarist~. 
.._ orava att~ğı imzadan VP. AJ. 
...._ onlusana ~östcrdlği misafir· 
~rllktcn heklooJtrf mükafat bn
-... Bal~ristanm umduğu ha mii
~ nail oldu.boı.-nn fanedelim. 
~larııaa hilJmlveti altında kRlma_ın-

lle J'&pat'ağn! BUttin Bulgat+.:• 
t._ lfthtaldl bir de\'ld sıfatiyle 
~ kalktıktan M>nra bu hUni
)flta~ ınemlekcttn haclutlannm bir 
~ 4-ha ıı:cnl4'1emlş ohnasmm ne 
-ntı«"tl kalır! 

'-ıpr1stan be!".d ın hesabı yap· 
~lir: Bn'!iin Almanlarla bernber 

Hüseyin Oahlt 'Y Al.cıN 
(DC\'Ulll 4 Un .. üde) 

ıtalyan~ar dün 
•• mevzu 

hücumlar 
yaptılar 

---o-
İtalyan zayiabnın 

azameti gün geçtikçe 
anlatılıyor 

Atlna, 10 CA. A.) - B. B. C: 
Yunan resmt tebliği: Düşman 

dUn hepsi tardedilen mcvzli hücum 
larda bulunmU§tul'. Tepedelen ve 
Klisura arasındaki mmtakada Yu. 
nanlılar, aralarında dört de subay 
bulunan 165 esir almışlardır. 

TAARRUZUN ŞİDDETİ 
Atina, 19 (A. A.) - B. B. C: 
Son İtalyan tarruzunun harbin 

bidayetinde düşman Yunanistanı 
istilaya teşebbüs et1iği zaman g). 
riştiği taarruzdanberi en fsiddetli 
taarruz olduğu bildirilmektedir. Bu 
taarruzun gayesi Yunan cephe.sini 
yarmaktı. İtalyanlar yalnn r.rıuvaf. 
fak olmamakla kalmamışlar. çcllr 
ağır zayiat ta vemıişlerdir. Sal8.bf. 

(Dtwamı 4 Unclide) 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu parçaları ihtimamla 

top/ayını~) 

Atfantikte 
ilk ah r 
taarruzu 
baş~adı 

iki haftada 138 bin 
tonluk lııgiliz ve 
müttefik gemisi 

batırıldı 

Alman cep 
zıhh arı da 
Amerika sahillerine 
yakın sularda 

Faaliyette 
--0--

Çörçil "tehlike büyük~ 
tür, fakat zafer 
bizimdir,, dedi 

Londra, 18 (A.A.) - Röyter: 
İngiliz Ba§Vekili Çörçil, bugün 

denizaşm memleketlerde yaşıyan 
Amerikalı'larm "Pilgrima" ceınJye
tipin Vmant şerefine verdiği ~
le ziyafetinde bir nutuk söylem~ 
-ve Amerika bOyük elçisine hitap e-
derek demiştir ki: 

Hllkiimetınlzin ve milletinizin 
de derin bir surette al!ı<&&tr oldu· 
ğu bOyült bir m~an muhare'bem 
n.in, bilttin genilliği "7e biitftn tld. 
detile Jnldşaf ettiil bir anda, ıize 
buraya hoş geldiniz deriz, Vı:ıant. 
Atlantik meydan nıutiare"leSini. 
katı surete küan,mamız lamndır 
Bu muharebe Amerika Birleşik 
devletleri hftltQnıetinln ve m:.ıetı
ııin ilA.n edilen siyasetlerinin kuv
vetle bertaraf olunamıyacağmı hiç 
bir oilpheye mahal kalmıyacak bir 
tarzda lı!ıbat için kazanılmalıdır. 

Yalnız Alman denlza!tlan değil, 
fakat Alınan muharebe kruvazör
leri de, Atlantlğin Amerika 18hi • 
line kadar geçmış ve kafile bari -
cinde münferiden seyahat etmekte 
olan gemilerimizden bir kaçını da
ha şimdiden batırmıştır. Düşman, 
~tul dereceaine kadar garpta ge. 
mnPT batmnt§tn'. 

& tarafloroı., o.darnl'Z!ll garp a · 
iQ(W- 1 laalılel 

-0-

Hc:nüz mahiyeti gizli 
tutulan 

Bu harekat 
nıhayete 

ermek üzere ... 

Sılllılye Vekili dla parli meclis grapa 
toplaıtıııada lza at verdi 

Londra, 18 (A.A.) - Dany 
Telegranh gazetesinin trkendE'ri
ye mııhabir; P.ttzeten;n birinci 

(Dm'amı 4 lincüıle) 

inailizler 
ltalyan ajansına göre 

Yunanistanda 
tahşidat 
yapıyorlar 

Bir Amerikan 
gazetesinin tahmini: 

la yaz Balkanlar a 
Almaayaya ırarıı 

harp başı yaca mıı 
(Yazısı 4 ilncUde) 

.t•--~ 18 ( A.A.) - C. H. .". 
Meclis Gnıpu umumf heyeti bu· 
gün (1813/1941) Salı günU saat 
15 de reis vekili Seyhan Mebusu 
Hilmi Uranm reisliğinde toplan
dı: 

Ruznamede Konya Mebusu 
Dr. Osman Şevki Uludağ tan
fından verilip Kızılay cemiyeti 
merkez vezneııindc mevdalla çı
kanlan suiistimal etrafında mü· 
balağalı rakamlar işitilmekte ol
duğu için bunun hakiki miktan 

Mos~ova 
elçımiz 

Sovyet hariciye komiser 
mua vinile görüştü 

1'108lto\"B. 18 (A.A.) - Ofl Fran. 
SIZ &)aD8l blldıriyOT: 

Diplomatik mah!lllerden öğrenUdl. 

ğine güre, Ttlrklye bUytlk elçisi Hay. 
dar Aktay cumarte:ıl gU:ıU hariciye 
komiser muavlW Vi§iıısld tara.tından 

kabul edUml§tlr. 

C::::::::::::::::::::: ============-.....:.._. .. wwwz::= ==::::::::::::::::: = ••. . ···-·==== 
VATAND Ş! CASU LARI TA I! 

o 
BEL Ki 

Eltni aıkan adam, dün
)'anın de1Jletler söndüren 
en korkunç ccuusudur ! 

''HABER,, ilk defa, "görünmiyen bir ordu,, ha
linde çalı§&ll beynelmilel en tehlikeli casusların 
yüzlerinden maskeleri ni indiriyor. 

ZİRA PEK YAKINDA 
Kadın erkek, bugünkü en tehlikeli casusların §ah· 
aiyetlerini, hayatlarmı, farik ali.metlerini, tat· 
bik ettikleri usulleri, en büyük maceralarını, ve 
bu harpte oynadıklan r olleri battan bata bildi-
ren 

Bu arbin Kızıl Kitabını 
NEŞREDECEKTIR 

Girlamlye orda 
·- ~· ~ •• 0• 0 ~A . -- . -

-·-· .......... . .. 

bakkmda hükOmetin "-abat Yer
mesini istiyen bir takriri vardı. 

Takririn okunmasını mütea: 
krp sıhhat ve içtimai muavenet 
vekili Dr. Hulftsi Alataş kUrstiye 
gelerek keyfiyeti benreçhi tti 
izah etmiştir: 

1 - Kızılay cemiyctl..nin mer
kez ~inde filhakika geçen 
~bat ayı i~inde bır ihtiJAs mey
dar.a çrkanlmıştır. Bunun tabak· 
kuk halinde olan miktan 29 bin 
liradır ve 16 bin liralık bir mik· 
tar üzennde de tahkikat ve tet· 
kıkat devam etmektedir. 

2 - lhtilas; tediye unetlerir 
le bunların tediye edildiklerine 
dair alınması li.zımgelen ma.~· 
buzlar üzerinde t.abrifler yap· 
mak suretiyle ve Kızılay tarafm· 
dan vergi tahsil şubesine yatırr
!acak mebl3<Ylara ait evrakı yine 
tahrif ederek bu meb:ıliği tahsil 
şubesine daima daha az yatlr
mak suretiv: ceste ceste ve ~e
\'atnh bir halde yaptlmıştrr. 

3 - Bu işe mütecasir olduk
ları yine cemiyetin kendi kontro
lü neticeeinde meydana çıkan 

merkezi umumi '.'czne katibi Sa· 
mi ile muhasebe katiT11ermden 
Şemırettin cemiyet idare heyeti 
nin talebi U2Jerine müddeiumu· 
mnilrçe dePakap tevkif edilmiş
lerdir. 

• - Keyfiyete ıt1ı1ıt haml em
lir edilmez mUteca!!irler hakkın· 
da bir taraftan takibata tevessül 
edildiği ~bi avru zamanda key· 
fiyet gazetelerle de olduğu Kil>; 
umumun rtt1tama arzedUm;F;tir. 

(De\wnı 4 ündlde) 

Bir amele a nar 
ıa llazaaıada .......... 

Ortaköy$le. Kızdçelik fabn 
kumda çalışan ameleden Şem -
ıııeddin Kiril, dün fabrikada. kö. 
mllrlerin üzerinde çaltfll"ken a • 
yağı kaymış ve bir kötedcki •r 
cak su kazamnm içine dülmllt· 
tUr. 
Şemseddin Kirll, bynar su -

tarla bir müddet h~ 
sonra yetiaenJer tarafmdan kur· 
tanlmıştır. Bütün vtıcudu tehli· 
keli surette vanm!Jll nlan kazuıe
de Bevoğlu haata.JV'5ll>e kaldı -
ıqlmllJtu. " 



1 "A BC R - Amm 1'0dalf 19 M } ıı T - ıou 

Hab~r feAJJaa...,,,,fll.,.f,~ Adliyede 
't a • Veni tayin ve "" & a~ ··' KAOIACAN KAFLI 

17 T ARJHI DENiZ ROMANI 

Kot Ahmetle Gamnz Alinin iiatleri arandı i koy. 
nundan Rozitanın mektubu çıkb; Koç Ahmet •e ... 
memek utedi; fakat F ernr.:ldo onun çeneıine bir 
yumruk vurdu; hançerini çekerek söiaüae aya. ..... 

M il,. ş f 'Gümrüklerdeki sahip-' terfiler listesi 
ı ı e çı~<tı 

siz mallar satıhyor 

- da blrtbMertnı 1ıalla4ılar. ya 
kan çıbnlılar; orada ...... b 

bçlaruu ~ C}ldaklaıı baJde 
kllpeıteler boyunca aıralanm tlar• 
dı; geminin kumandanı ve birlra~ 
ıablt daha k1ı; U.ra &ıtınde du
ruyorlardı. 

Kumandan yeni ytl.zbqmm gl)-

........ 
11(111111 ~., .. 
...,....ı .... 

Azan-.• CA.A.) - a ...... 
bm ı..- ıaa.a. llustlD tut ıe da 
çana,. KlflltlDdl llacar .... 
JılarluQ"7l kabul ............ 
Bil mtllbtta 11arta1Je Umaml 

ta~ B8Jtlk llll1;I Jlumaa ........ 
mea«opa da balllr bulumnuttur. 

Ba lllaCfA Koç Alımedbı ço-- bo 
f8JI& atdiyordu; lıendl )'lldndeıa 

lıılrP zavallm_n daha kurtulmuı, 
lleJe yepyeni bir ıalerln Tttrk 
beyrab altına g~esl ihtimali o 
adar g~ ve gönW abcı bir ftb 
olurdu ki... Fakat bu tt tam bir 
muw.ffaluyetle bitmiş olsa bile 
blyllk bir eksiği kalaca.,~ kabul 
etmelr llmndı; bu da fedaklr ve 
Sibel Roılt.aıım ceride bırakılma • 
Iİadan bqka bir ıey de~tdl. Kog 
Ahmet kendi kendine 80ruyordu: 

verteye çıkllğını ~rtınce ..._ • Sahte bir fiyat murakabe 
dJ: 

- Niçin onu da almryalnn ! 
O ftktt Türk forsaamm ınace-

l'M1D8 et buluntmHdı. 
l'Aealclln dediği glbi bir cevap 

JUZ)dl; Alfomoya verildi. 
Btrtll1 Ebalbaka olmak ben ı • 

- Kapltm J'ernando! •• 
Kotanlı s'.W; bir mdr aldı ve 

döndn. o zamana kadar srandJ at. 
reğinln dibine getlrllmlt olaa KOc 
Ahmetle Gamm Allnhl Wlert .. 
randl; koynundan Rodtanm me• 
tubu ı;tkt·; Koç Alanet vermemelı 
lsted1

; fakat r.raaado .... c:eDf'
stne bir yumralt ftrdu; ıw.rlni 

idil BndültlalU tkl8I de Tnn olan çekerek ~ğsüne dayadı. O~ f'lrt 
.art adam ber pyf gizli tutuyor. 
lal"; aJDl mevn llserfnde flnat 
llalduqa Ye ltlS1lm g~rdllk~ ilen
.. aralarmda konUfUyorlardJ. Ote
ld fonalana, banlan qreıunlt ol 

gardiyan birden ~lland1td: ya. 
man bir kavga ltopacaJr, Jran d3Jr0. 
lecekti; llkJn Gamam AB arbda
lllll dUrtil : 

- Uılu dur! .. Zamanı deliJ! .. 
aJar bile, haber vermlyeeeklerlne Mektuba parçalanm11 oluü 

llphe )'Oktu; ilkin h!~ belrlenml • aldılar; nmandana -lrdtller. 
J9ll lhttmıJJer de stbönllnde tutu.. Kumandan imzaya baktı: 

llo'orda. 1 - Budur; ona em lm-1-f ftııt 
~ Ahmet seno kma mektaba- run ! Aıbdapaa llllmeyta! 

n, llpanyolca okmnılDll bitmedi- DedJ. 
il lıalde bir kenarda ve lomboz. Koç Ahmedln bellnd• yuUnr. 

... ıtrea lllkta tekrar tekrar P m eo,dtılar. Grudl dlreline * 

... PClrtJor, o •tırlarm ilserblde ladılar; k·rbacm 1&ldaY11lan _... 

......... olan ince, bir ve teflrat. !ardan duyuluyordu: aahUdt: blrt. 

1 elba hlc; olma- islerini. aGIP.- bn halk deTtn bir ı ula'IDI lglnde 

mt " koaauna anycmlu. &rtra ı •erakla eeyredl)W'da. 
lroynuaa koyuyor, kalbine baatm- 811 BIJ'ada lloyb- tlctftrt eftıllt.. 
,_, ldetl oaala ~ • .._. ler ıttmlt oıaa sene bir kısa era. 
.. ~rdu. ,.kın ~ .flrl~· ~ 

-ıı-

CJlllll h..ıar baıta.,.tr, •la'!. 

en yabı o~ tersane kap•m• 
doi'rv k~ufu J6rildfi: anam .. 
ün .,.. alb 1raıdln ft atta• - ko
IQWlardt. Nabe~ asker 1821\ b 
mn lhıtlne ~ ve kapıyı oeırtt; 

1"&klar yettştl'er; bunlana arurr. 
da Antonlya ile Amee& R YU"dı. 

- Bırakın beni... Onu lrurtaı-
matıvnn r Bu tılr a~klıktv: nan
klMDktOr! 

t>fye bağmaft ve çırpman Sen( 

Jer ıkp•Jın. hele paar atlnlerl 
nü renk yen1 elblııeter glymJt ~ 
1au lı:alabahkla doluyordu; limanda 
andal geslntilerf yapdJyor. lı:& • 
dmlı erblrtl tgen, çaiaa ve eğle • 

•• sruPlann neıtm fonıalarn 
ldr lnammı avutuyor bir lrwnma 

elAnlı: U rf l'd ','Kalbim eli km d~rt taraftan C:"vtrdD•r; gı>'· 
:.. ld"o P.::~eru.tarafta m .; 1 dtği yola dom ıtlrUklerceelne .~,.. 
duyuluYol'du. Koc; Ahmet de en ttlrmefe bqaldrtar. Anten ya 
p buunla 1latlt gihilntlyordu. 1 hem llk1 tutuyor, hem de yalva· 

nyordu· 
9lr Pili lı:&dm, bir ıttara ftY8 1 · 
..... bir çaJgJ bu prkı)ıa baıla _ - Rodta. :vavnıc"J.oaın: Ana-
~ da mi balbıd '-- ha.U- mlu dar! Akbm batma 
..,.. l&IDaD o m tJ e as- al' 

memuru 

Bir nalburdan 
100 lira rüşvet 

al rken 
yakalandı 

Son gtlnierde yem uu1 I* de • 
landıncı!ık bqg&stermıı. bazı a • 
çık g6zler mtl§terl slbl malazabr 
ra gıt.mefe ve atqtaa eonra lı:en
dilerlne flat munılrabe memuru sf. 
ıtl vererek dllkklııcdan lhtlkl:
yaptıfuu ihbar tebdldlyJe dolandır. 
mata bqlım1'Jardır. 

Bu hçtan evvelki P.tln yakftJp .. 
nandan batka. din de blrltt ayni 
şekilde dolandmcılık tu~yla yak .. 
l&DDU1JtJr. Bu b·r avqkat yanmda 
kltipllk yapan Şerafec!dln Ceneral 
admda blrtaldor. 

Şerafeddin "Koordlauyoa beye. 
ta. fiat muralrabe kcımlsyoata me • 
•mianndan., tdrllnd" tanzim et. 
titi lliahle b!r kiitla töçllkJ>uar4.a 
aalburkuk yapaı. Ali Bener'ln dlllr
kbma gl~-

.. _ SeııtD nlndd çM ıtolra 

faptJtmı habet aldmı. Evinde a
rama yapaca&p. demlftlr. Bundu 
.. ri Alt O. 'bllraller. Bbatakat:~ 
dakı~ sftlnf'-'e~iö: 
nunıtb, 1!fi'9 &iti sanditı ~Ti buli 
clujıı )'Ohmda bir •bit varalı:UI 
tanzim etmlttfr. 

Ali .konmnıı, lenfettla bmnm 
b&Frfne, 100 Un verine 111 U,.. 
taeafnu elSylemflllr. 
t>nkkbcı b11 .teklif lserbt• b· 
~ eder ~rllnmOt " kendletne 
'i.~ Ura vermlf, prl yumar da er
tesi dntl dOlrlrAnda ftrecetlnl biJ. 
dirmtştlr. 

Bunian IOIU'a dolra polt.e ko
ı,an AD vulyetJ ba~ vermlt ve 
Şaratett·a paranm l1st yannu al· 
mat ~re ıetdl~ saman vaketa· 
narak dün adllyece tevkif olun
mUftur. 

Ticaret Vekaleti 
ı.ns lra•arıı~mlr 
b•aı ıtill. or tirat edlyonlu. Kma bir -- , .Dlycm!a. 

..... fUID1ı tam mAnulyle af • 
_._. anbuda yahut stl•erte- Ko.; A "m .. t fl!Tt1Tl<!fln "" ~ Ticaret Yeklleti, fiyat ra..:ra .. 
.. yüa,. rdıtımda veya tenanede t.an kırba~ darb~terfnJ bile bar'. kaba. k~yonunca bası ur: 

. ketsiz kal'!fllarkPn gene 1r'Ztll mtt pevnırlennin Ulb olarak kaibul 
~ Romtanm hatırur onun edilmesi hakkmda illkadarlar • 
illllnla ueuna 1N ..,ayı ıetJrlyor- " etl'"1t reı!la• ıllavanamad", ~ dan izahat istemlftfr. Ve~l!etln .._ ı m çevirdi: o anda lnrbac: vBdnde 1 bu taaıı~fl tantp etmediği anla-

Obler cectl'W Rodtadan yeni '8kladı; •&« ve eol htalr mem~ 

1 

fl}maktadır. 
lıabeı- relmlyord..: Bir ..ı.ıı iri. lerlnl blrlettfr!n pembe b'r m<d ----c,__ __ 
JUi usun bıyılı:l1 bir yflzbqı eli~. bellrdl: eo~ra bu c;bgt lı:oyulaftı. BU. tahaildar ortaclaa 
• Mr lı:lriıe4; oldup halde anı.- morlaıdl: kabardı. ka boldu 
.. etillnde g6rllndU; h;eriye ~ Rosft"vt bir al'ftl?e,.. ..,..,.,,.,,..., Y 
.. ...... baJı:tı. Soma. Jraplda lar. götttrmUşlerdl. H"r lıt'l'b8~ l?eykoz be'edlye tahs1Jdan ~. -
......... _ --'l ... -'·ra emretti: tndlkc;e eaym !-1lbek ..ıe bllc". eatl. mnkbuzlan bir b3kkal dl1k· 
__..,,._ •-.. ;, CW&&G kAnma bırak&r3.k ortadan kay • 

- 8alana hepılml cblanya pı. ftD btt~ ~"9ran: bolmu'"tur. Necatfnfa slmmeti. 
ilana! j - EIU!. de 300 lira bulundu~ her 

Bemee arn1n yapdmuma bat. (l>eTm9 ftl') tarafta aranmaktadır. 
Jad:; )'eni lı:aplten bq prdlyua 

.a.dtl • 1* 18)' 81,tedl, o da: 

- P*L- Vakıt 

• .................. , ........... b 

Ankara, 1S - Adli)'e VüL 
Jetı taraimdan hlkim ve mUcı • 
deiumumller · arasındaki yeni ta· 
y1n ve terfi kararnameei yükaek 
tasdika iktiran etmiftir. Liıitenin 
S>O, 80 ve 70 lıraya terfi edenler 
kısmı tudur: 

n ıul lf ıll lPl;lll Ilı war 
GUmr8t BlpafldllrlQI. t. Jllllltfbat MMmeı!llmff olduJgn 

tubu1 gllmr8lerlDde balam. . dan halbuki kahveler mllayede 
muayyen mlkldet adında l8bl- 8Ul'etile ~ takdirde fiyat 
bi çıJmuyan birgok 1!11Q1 aatı· ~ atıp tehir o . .ı., • 
bp çıbrmap kaıv ftl'llliftlr. •1*m'· 
Bu efY& meyanında pi,..U - Oilnırlaf.e bulunan dtfer a • 
gUn aranan maddeler de ftl'dır. hibl çdmi&11111 9fyanm da tec -
Bu itibarla GllmrWder BqmU.. bitine devam olunmaktadır. ~~ 
dllrlUğUnlln yapacalı ba •bt - lal'Di 2490 iaYJlı kanunun hU • 
bfJyllk bJr aWm ile kaqılanmak- ldlmJeri dafı'esbıl J -~-al atı -

90 LiRAYA TERFi EDENI3R 

Adliye bat müfettişliğine -· 
mir hukuk hikimi Ali Okay, 
Konya aallye ceza hl.kimliği-" . 
ceza bAkimlerlndaıı Kithat Şahin 
Kil, adliye bq mU!ettifliğiııc A
dapazan reiai CeWettin Kutlu, 
Kan ağır cea reiallğiM ağır 
ceza reislerinden J..arm Dilli, n-· 
Uye b8§ müfettilllline Tra~ 
ağır ceza reiei - ~ . .:aı Saygon, A
dapazarı &o"ır eesa relslil'..::e 
Kutamonu reisi Nurl Tokua. 
ER>'atan hlkimli?fuıe G:ız'antet» 
·~ ceza reial lbnhfm Etem 
Sandıkçıo~ln ve Trabzon ı.iır 

tadır. f& .notimaeQtır. 
Aldıfmm -..amata s&e. s;.· tık putfntn aatışma bu aym 

tIŞa çıkanlmakti. olan • ·a me- 26 smda <JlbiirllfUn ftePdiye 
yanında tonlarca pamuk men8'" caddesinde halr antrepoeu dahi • 
cat ve ıun1 ipek ipllti de VU'dır. llnde bulunan •bt •tonunda 
Bu mevanda bulunan kahvelerin. bqtanacattır. SatJflar bu etYa 
Ticaret Vekl'etlnce kahveve a • 1 f~n ka,,.h za"ffa v.apılacaktxr. 

Vali 
J(ıaa meafecle 

tramvaya bimnemenin 
faydalannı anlatb 

Bir mllltar lraalfıl 
tımıa etildi 

Fransadan ~ bir mik· 
tar bandaj getirilml§tlr. Bunlar 
alınarak tevzi edilecektir. 

Bundan başka aynca yeniden 
35 kadar bandaj daha gelecek -
tir. Bandaj y..rlu karşılık oL. -
rak gıda maddelerinden budan 
g&ıderUecektir. 

Bundan bqka vali, clUn, gaae
tecllere tek bilet unlllnlln gaye
lerinden birinin tramvaylardaki 
imfhamm &ıUne ~k oklu • 
tımu. bunun da bir baltalık tec
rUbe ile elde edlldiiini m6Jlemil 
ve~kl; ... _ .... , ..•• 
aan1ar İltimla edilecek. ql-qr. ~., 
ycikm nielateteri ~ilfi:. 
l8t ve çor bakmımdan fayclab 
oldup gltJi araba adedi u ol .. 
dulu bir amenda matlab tram 
fty& b'mnek lhtlyacmda ol&nl&· 
ra da hilmet edilmll olur." 

ithalat ve ihracat ofiai 
AJltl!Jllfa 

ıaaııs •-• 11cırcr 
Şehrimizde kurulacak .olan ., -· 

ni ithalat ve ihracat ofiai it -
Yeni Valde bamnm eon katının 
tutulması muh..emeldlr. Bu tak
dinie ofia. ay bqma kadar ~ 
kilAtmı ikmal ederek bv&da fa. 
alLyete geçecektir. 

Gümrüklerden yeni 
kahve çıltanbyor 

GUmrUklerde mevcut Ceıu.:.: 
Afrika kahve'erindeıı 1310 oavaı 
kahve bugUnlerde piyuaya ar· 
zedileceırttr. 

Dlfer taraftan kahve. çay it. 
hallt birliifnce muhtelif tatih· 
lerde Bresllya~ mmarlaDID a:5 
bin çuval kahvenin "40 bin çuv-.... 
Port::aittedir. Bu kahvelerin de 
memleketimise ithali için y.apı • 
lan U.bbtblerin bu~erde .• 
til'eleneceft Umit edl1mektedtıo. 

GllmrWrta ~ bh • 
veterin ene!& lmra tıhvecllerin 
ihtiyacı temin edUecü, aram 
piyasaya çıkanlacaktır. 

Ş rketi 
Hayriye 

Geçen eme içillde 
183. 735 lira kAr etti 
Şirketi Bayriyenln mene1ik 

hill8darlar umumi beye~ toplan 
t111 di1n ~leden IOlll'a ıirkeliD 
merkez binumda yandmtf!tır. 

içtimada oknııan rapora gö • 
re, Şirket ~ .- f~rcte 
10883908 yolcu tatmnıtır. Şir
ketin bir senelik mnumJ huıJatı 
1,167,009 ltra.:tt. Umumi maarat 
984173 lira " safi Ur 183'. - :; 
liradır. $irket bu ana beher hl1-
le19 200 kurut teni edecddir. 

ceza rellll~ine eski adliye -~ 
milfettltl IUtemi Şahin. 

80 LtRAYA TERFi EDınm.=. 
Trabzon mUdde;mnumfsf Salih 

Alperen. sorgu hl.kimi Abd~:..:Z 
Douan, Ödemi§ h~i lılllnif 
Çağla, Erzincan hlklm!t'lfn. 
Samsun asliye ceza hl.kimi Etem 
Tath~lu. F.' ozan a~ ceza r .lısl 
Asım Soysal ve lstar.ı~uJ a ~ ce
za reis!i;-,;ne Malatya rci::l BW 
Gillpmar. 

70 Ltt'.AYA 'l'Eiu:'l EDENLIB 

Kırklarelt ultye ceza hl~mJI. 
fine lştanbuJ sulh hl.kimi EmlD 
Ultay, lrmir ceza btı!JtmUğine la 
miz sulh bakimi Ahmet MerlQ, 
EskifehiT milddelumumllitme ad 
liye mllfettiti Rahmi Elen. Bal· 
ya hlkimliğine BaJıkem hlldmi 
S~'JSI Ercan, Kilt:ahya milddel· 

m.ı. Jlfrlll tl(JlfU umumilijine adliye gUfettiti Ki 
sun AkJol, Ulklldar hlkimliılfne 

_ ....... ,... adliye mtıfettiti Rauf Dildar, 

.. tınW.. :;e:~b'N&W::~~ 
~ı-ı::~ · ~·• :Jiai W8liD ~ mahkemesi ra~ 
~r ınec ~ilhtll nceottu, Adana ullye 

loD toplanbum ~apıyor cea blldmi Tevfik o.ıw, l4ecl. 
tösil hukuk hAldmJiğine Yorı:at 

letanbul-mıaml meollal dtln eulh blkiml Fehmi Unal. Kan 
toplapank nmnanaedeld ....... aalfye hukuk blkbnl Sami Ak. 
leri mUakve ~abul etmiftlr. yanıan Te!:frda.ıJ kadastro h:.. 
K.omervatuvarm 1938 maU yllı kimliği~. ~ m1h bADnıi JC. 
kad ~e1abat ve idal'e h~bı h.. • tem Tezer, Seyitgazi Jılktmi m. 
-lmıdüi hesap encllmeninuı m~ miD Altmay,. Bm:hrma asliye 
bataeı Qkumnq ve kabul edil • ceza hlkimll!hıe Ankara ao:p 
miıtir. Komenatuvana 1138 hl1dml Necati Yılmaz, Tr:ıbzon 
malt eene bll~iııe ko~ ~u.. Wthnf Rahmi Anlı, Antakya 
hammen '4'aridab 92'188 Ül'&Qll'. hukuk ha.!dmi Sadık Taomı, Ma· 
Masarifatı da 702~ Ura 88 ku· nlsa mUddei:mıumilifiııe, tsbın • 
nış Udiye ve 283S lıra 69 kuruı bul BUlh hAldmlcrinden Muhlla 
devrolunarak 239.41 lir& 93 l..:.· Tümay. LWe~c Jın;mt Re
rut bakfyye kalmI1tır. fet AnUl, Serik ha!dmi Fn k n. 

Bundan .ecmra tramvay. elH • een Cnye ceza hlk'ml Rıza Or
tıik :v~ tilBel umum m~lUğil hon'. Sankamll JıAkimf ltegat 
llcretli momurlanna pet!n maq Akk113 Slvnlıisar hAkimi l'ehml 
~ dair encU.men mu. inal. Aqehir hlkimi eemn To
b&ts11 okunmua w kabal edil • köz. Borum ,hukuk hllimi Fa::Bı 
mittir. On:ıran. Karama.n hlkiml Hayri 

lı!er)fe. bugtln eon 1r.r toplantı Aksoy Te!rl~ hukuk bl.kfmi 
yapacak ve valinin bir nutku Ue lmset 'ş....n. Kaıimıllnel hAldml 
m~ ·~ ıçtimalarma 80D :vere- Refik Ee'ru, bao mllddehmıuml 
ce!ttir. · muavinliğine Ankara ba' muavi

ni H~yf-; Tamfaz!ı, Imlzıl mlcl 
deiumumfli Nuri Erenler, Ada· 
puan mUddeiumumJsl Muıret 
Tunçer, Barhaniye maddeiumu· 
mlli Hilmi Filoğullan, Malat•1'& 
maddaiumumlai Zeıkl BiltJID, &L 
bJn'~arahisar a "hl' ceza reiai Fa
zıl Gök. lataııbul bdaztro hltD 
liğine Balıkesir hlJdml B?mcı 
Kad~• ve Mslatya a'fır ceza re
illiğlf"e Giresun cea blktmi O. 
mm 'On:ıı. 

. . 
Peynir krab tevkif 

edildi 
Peyıalr kralı namt ile manıf 

Ycqi Kondopulom admda bfr'al, 
eüi w kokmuıt kap.r ~yn•rlc .. 
rinin ldloeunu 75 kuruftan ıat. 
bfl, vofyetln fiyat mltrakabe 
komieyohunca tetltfk edilerek 
mtlddfıfamumtlfl!Je verildfılt ya .. 
mlml§b. Kondopulos. -tli1D, adli· 
,ece tewtdt edihQictir. 

.......... ~ .... ~ .... 

...... J1lfZ 'vt. o 5 •• ···---an-.s 1ı1r tasms ...,_ _........ 

Matbuat telmiqenlerl 
birliğinin aenelilc 

konareai 

•••• tudlld ~ wrU• · clklOtOnG 1110 dtlfGamedlıD l9todlJ 
rlbek ..ı&blyetlerl •alz bir Cam- w bQrnyeUer'.ıd korumak YUllelerbd 
1larrel&labl ..,._,.. t*tıll 1c1a Jta edecekleri 1110 fllpbelıla OldulUDa 
._.....en ~ .. ,.,...,~, Mr "- lraydedenll dl1ar ld: 
..._._ JaJaetl letlli'._ ...,_.ta~.._.. T Fi 

llalkö111lar4-~ ....... 918-
" ldo oJma•• lıltaraf llalamls w 
inerbar edltlne topnklal'illl m8dafu 
Mmek °l"MHIM .......... 'lldd7fJllla 
• lwtlle ... •ılltıt.,... kmal' 
...... ,.. ............. w-. ISIDlte. 

Giderim- 1 ;il ...... 

nırll~fsfn mutad lle!le!ik 
kongresi 8 Nisan ll>il Pazar 
gUnU saat H de EminlSntı Bal· 
km ealonlarmda akted•lece~ 
den ba\ı\nzm behemehal hasr 
buhmmıMn elıemmiyetle rie& 
olanv. 

J' eni Sal alt 
..... ~ 'I' ..... "'l'aaa .a. 

llafUılr., ~ maka!et!Dde, Tu. 
Mllldü' ICID. 1ılr ~ Arnavut. 
lulrta dtlplWu . tart -.nıcettne ... 
ftJll ederJren c11ıw -.,:ıan Bulpı1I 
.... tarUdle ldlcım ~ gibi~ 
Mil Alma8™ıa ~ bir lllGdafaa a~. 
.. gtrtpaeJc mıeclıuriJeU. Mmea lııe. 
- muJal!klıels ~ .. h. ,, ........... .. 

• ......,.,.._,..._ı•ıHnrll
•· ...- till• lr a't Irk ,... 
··=•-ı ........ lılr .... ..... 
~ ' ..Wamlı ........ , Al .... C-

..,. •rlmlalarma " ... ... ••• ....... , .... _,.... ... , ....... ...... 
ima,.._..., ..... Almit9"'r P-* lloc• 
~ ......... ........ 
•Jlf"lıllMel'. (Ddl8 Heamlıan tarclll 
...na11o1ıaat1r...--w ..... 
.......... 1111 ..... Tiril " ,....... 
llr l UR it I _. 7 7 17 a.. 

~ ................... » 
_........... • ••• h -- ..• • .... Si. Mr ...... -·· _ ........... .... 
.. set ....... 1111 ........... .... ..... ....., ............. ... 
....,. fllı!ltl r ••tz 1 ..... .... 
....,, •• ..., uaulili ....,, -. _,..,.z' .. ,,. .... ~ 
ldl A1 ' ! ha a15!1ı1811tlıhM ... 
...... .,,. ıtw•M:ıı 1 ,._ ............................ 
.. z nr •••• 2 2 

llOUICBU BUQlat1181: 

1 - BeJeti idare ıapoam 
kıraetl 

• - 11..ı.tm tetkiki - .... ... lle,etlDln i1ın& 
' - Nlmmlamenlll bam .... cleteri ~ tadillt w 
~at Jatdıia mllddetlala 
tah41dl • 

4-Ylllitl.-



it~~;~ W111S~ ... ••en,. .. ._ ua 

~~.!!':..'e~: lngiliz iki Fransız 

l
.'f: "?' ~! : !tayyarelerinin 
:--- '.::... =· akınları 
Ailöi.;E"$A'lôTt.AJ . .,.. ,. . .... .. . 

L• •ıtı1t .,,,. • .... • Bremen ve Viilhelma· W'tıa LMd .... ~ .. 
•8asııaıw 1107: Yakıt 1,wt (1,1)' hafen bombardıman 

edildi tJ ad iseler 
\/~ .. ;:~·;i·h· ...... . ......... . 
llJflB llAllBI . VE 

DAMOKLBS ... 

LotMıa, 18 (A.A.) - Hava nezare
tinin pazartoırt akpmı n~Ucn teb. 
lil4: 
Bombardıman 8erviaıne menııup ta7 

yareler dün gece Breınaı ve VUbelına 
bateni bombardıman etmto1erdir. Bu 
oeııırlerln liman .-e sanayi mmtak&la
nnda birçok infillkllJ:r ve yangınlar 
görUlnıUııtUr. 

Kedilerin kavgalarını herhalde Roterdamda benzin depolarında bU. 

vapuru 
Serbest 

Fransa ya 
yiyecek 

götürecek 
~-

FranUDJn teklW 
Amerllfa taral1ndan 

tetkik ediUJ or 
lley_ret.tiııiz: Bar.an karşı karşıya yilk Dir yangm çılcanlml§ttr. 
glarıelırier; penrelerl arıtmış, ağız. ı Aynı eerviae mensup ve mUn!eıi- \·a:.ıngton, 18 (A.A.) - lkl rraıı-

~ ~ 8lZ vapurunun serbest Fransaya hubu.. 
Yarı açık, hırlayarak, ho- den UÇ&D tayyareler Emden ve oı.. 

ın.llrdanarak biribirlerinc diş denburga hücum etml§lerdlr. ' bat ve &alr yiyecek maddeleri götür. 
mesine izin verilmesi ha.klcmda. Frnn. f?stenrler. Gözleri biribirleri· Bu barckı\t eıma.mıda bir dil§mao 

"' sızlarm yaptığı tekil! Amerika hUkfı-... ~n gözlerine dikilmiştir. Dersi. gece avcrsı alevler içinde dllfUrtI1mU§ 
1Uı ki: tür. meti t&Ta.fmdan tetkik edilmektedir. 

Franaız büyük elçisi Haye bu mesele 

-..
- Şimdi kap•sacaklar; işte Frlse ada.lan açıkıarmda •hll 

"" hakkında R~lt ile görU_ştUkten ııoıı-
pışrunrlar! aervi.,ine mensup bir tayyare bUytik 
l ~·~"" ra bariclye nezaretirıde yapılan bcyo. 
L.Oli.Kin ancak bir saniyede ol- bir dllJman iapı gemisini torpillemiı na ta göre reisicumhur meselenin kızıl. 

12lası mümkün olan bu iş, dak.i- ve batırmı§tır. hac; cemiyctl taratmdan tetldkfn• mu 
ka.Iarca, bazan bir iki saat sürer. BUt:.Un bu lınrcklıtta hiçbir tayyııtt. 
b saade ctml§Ur. 

b
q·ar. eketsi• bir hareket i,..;nde mız ~taybolınamıştır. 

.u.. ~ Hariciye nezaretinde §U nokta te. 
,llibirlerinin sinirlerini kemi. barllz etUrllrnlştlr ki, Amerika hükO. 

lttfr· . Bremea fransatıaa- met!, gönderilecek olan bütün gıda 
§te sinir harbi... maddelerinin Fransanm ~gal altında 

Bir ormcma düşmüşsUnüz; o- tliande yangın bulunmıyan kısımııınnda ıatih!Ak edJ-
l'ada. canavarlann dolaştıkları- ıeceği ha~;kında kana.at ha.ıııl etmek 
:!,~Ylemişlerdir. Be}ki şu _fun. SÖDdlrlJdl zaruretindedir. 
-..ugm içinden, belkı ŞU agacın Bcrlin, 18 ( A.A.) _ D. N. B.· B!llUııra Haye, gazetecilere yaptığt 
&!'kasmclaI\, belki şu hendekten b"ldird.ği gilnil 00, .. 8 natta va. kmda serbest Fra.nııaya ""'\. nm ı ı ne göre, pazar · " 
"""1Ut yolun dönemecinden o k · · d bir vapur bu"'day ..-önderilecel'Hnl ümit ,.,._ b. çı an :rangrn netıcesın e Bremen b ., ı:. • 
-uavar ansızın çıkacaktır; ır tl · ~·nıd etti" ini söylcmı~ur. Fakat Vamngton ı. .. ..: r trasa antıgı e büyük hasar l> " w· 
"'QÇ saniye içinde sizi pençe ıye. vukua gelmiştir. Yagm, itfaiye mahfillerinde bu beyanat mevsimstz 
tektir. Siz elinime tüfenk, par- blr nikbinlik diye tavsif edilmektedir. 
arı ;;.. alaylarının devamlı gayretleri 
iaa51nIZ tetikte, öne, arkaya, sa.· · i d 1 Sal~hlyettar bir zatın ifadesine gore, 

H netıcee nde. ün FIÖndürü mfüf • sola göz atıyorsun\!%. er tUr. bu mesele hakkında İngiltere bUyUk 
~. uyanıksınız; sinirleriniz ge. dçlUğlntn fikri almma.mışbr. Amerı.. 
l'ilıyor; geriliyor; neredeyse ka kmlhaç cemiyetinin İng'.llz m!\.kam 
hassasiyetiniz kayboluyor. lnglltereye dlalll lan nezdinde btr teşcbbUste bulunaca. 

l§te sinir haııbi._ tanare blcamları ğı tahmin olunmaktadır. 
lM.~yorlar ki bu har.bi B~
::.~ icadet:miş; lrtkin en genış 
ölçUde tatbik edilişi bu harpte 
liitler tarafındandır. Sinir harbi 
•ıtndi Balk.anlarda hükUm sürü. 
YOr. Soğukkanlı olmayanın vay 
Jı.aıine. Her an bir hücuma uğ. 
taya,cakmış gibi uyanık, hiç hü
CU?::kı uğra.mıyacakmış gibi te
·~rz davranmak lhnn. 

- Ha gelecek! Ha geliyor! Ha 
teldi! ... 

'l'arihte bir "Damokles'jn kı. 
bcı" hik(lyesi vardır ki sinir 
~bini tarif için en iyi ve tam 
"'ll' misaldir : 

Miliı.ttan evvel (368 • .f05) 
lle!ıeleri arasında Sicilyada yaşa. 
Yarı kral Denis'in bir dostu 
~l'dı; ismi Damokles'ti; bu a. 
"<lJn efendisine imrenirdi; hal
~i Denis müstedbit bir ada.m
bı; bır çok düşman kazanmışU; 
U YUZden daima sil8.hh ve elbl. 

Sesinin altında .zırh lbulunduğu 
h.alde yaşardı ve bu hayat onun 
ııınirlerini fena. halde sarsıyordu. 

Loeclra, 18 (AA.) - Hava ve da. 
hW emruyet nezaretleri taratmdan 
dün alqam neşredilen retınl tebllt: 

Bugün gtlndüz, t.oglltere üzerinde 
dUfll\11.JUft :bava 1aali,yeü pek aa oı
muıtur. Aa miktarda dllıman tana. 
resi Kent ve Doğu • §imal lakoçyuı 
aahlliQt qmıvtardır. Bu tanareıer 

dahile doğru pek u nü.tuz et.m)f lenıe 
de hiçbir bomba atıımaml§Ur. 

Curuarte.si aqamı cenup aahlll üze
rinde han dat1 batarya.lan tara.tm. 
dan bir dUfma.n bombardıman t&yya. 
re&nln tahrip edildiği teeblt edllmif
Ur. 

Londn, 11 (AA.) - Haft .... eı. 
niyet ııuaret.ıerl taratmdaa bu sabah 
nqredilen tebUt: 

Gece.nln bUyilk bir kıammda kayda 
değer blr hAdiae zuhur etmenıiftlr. 
Hava karardıktan biraz aonra kıaa 

devreler zarfında ve gtln doğmadan 

biraz eneı 1ngtıtereııin n lakoçyaıım 

do~ nhlllerlnde blrlblrlnden çok u. 
zak birkaç bölge üzıerlnde k9çt1k mllr. 
yaata bir faaliyet kaydedllmlfUr. 
Birkaç bomba atııinıpa da baar u
dır. öm -.e yaralı yoktur. 

* S&nUago du Chbl 18 (A.A.J 
Har1d1e :nazm Blanchl, ttlslcutnhur 
tarafmdan teklif edllml§ olan Londra 
bUyUk elçiliğini kabul etmiştir. Hük<I., 
met lngiltercden yeni elçi hakkında 
laUmzaçta bulunmu§lUT'. 

~ Londnt, 18 (A.A.) - l&§e nazın 
peynlrtn yakında vesikaya. tabi ola
catmı fakat ziraat amelesi gibi bazı 
l§Çilerle bazı çocuklara daha !azla mlk 
t.arda peynir verllmeal Jçln lt'lzmıgelen 
te.rtıbatm almclığmr blldlrn\lştlr. 

• Nevyork, ıs (A.A.) - Ruzveltin 
A •rupaya göndermi§ olduğu phat 
mltmeMili albay Donavan deniz trans. 
atlanUlt tayyanıette Nevyorkıı dön
mU§lUr. 

•Tokyo, 18 '(A.A.) - Stelanl ajan 
ıwıda.n: Dört Franm: eksperi, Siyam 
ile aktedl.len sulh muahedenameainln 
Jcatt metnini tanzim etmek üzere ya. 
nn tayynrc De Tokyoyıt gidecekler• 
dir. 

Fransız 
donanması 

elan kuvveti 

35 bin tonluk iki yeni 
zırhlı şimali Afrikada 
LoZIUI, 18 (A.A.) - Ofl Fra.nsu; a. 1 

ja.nsı : 

Fraıısız füosunun halım mütareke- ! 
nln fOT'dasm1a malik olduğu kuvvet
kn dnhı:ı bUyük bir kuvvete malik 
olduğunu beyana mezun bulunuyorum. 
J{azn.lılankadakt 35.000 tonluk ••Jean
Bart,, zırhlısı ile Dakard:ıkl "R~ll. 

yö., zırhbm a:ığlam bir haldedir. 
'•DOnltcrk,. halen tamir oonmektedtr 

Dcnız mtıhfilleri ketum davranmak 
la beraber ''DUnkerk,.in mühim bir 
unsur teşkil edebileceği zannediliyor, 
En•cıce battığı söylenen •'Prm1dcnce" 
ZIThlısınm Tulonda sağlam bir vazı. 
yette olduğunu bildirmekle bir aırn 
ifşa cimi§ olmıyacağlm. ''Lorrale,. 
zırhlıs: lskenılcrlycdo roevkuftur. 

Serbest 
İrlanda 

Topraklarında 
muhariplere üs 
vermiyecek 

Duhlm, 18 (t\.A.J - Devalera 
(5ertcı;t İrlanda ba§veklU) Birl~k 
Amerfüaya hitaben radyoda söylediği 
bir nutukta ezcümle şöyle deml§Ur: 

"- Bitara!lığnnız, lrlanda mlll~ 

tinin k&U arzu ve lradestnl temsil et. 
mekteıllr. BugUn vaziyet gudur kl, 
lrland;ı hükumeti ve mllleUn kahir 
ekserl~etl harbe .urtıklenmemeğo ka.. 
rar Yetmişlerdir. Birkaç anonim pro. 
pagıındacı, memleketimizin bUyük 
Britanyaya karşı taarruz Usat1 olarak 
kullanılmasından korktuklarını bildir 
mişlerdir. Bunun vukubulmıyacaguıı 
taaholıl ettık. lduhariplerden blçblrt. 
nin twraklanmızı diğerine kaf'Dl ta. 
'BrTUZ Usstı olarak kullanaıamaama 

azım"ie karar Terdik. Böyle blr 1819 
mUsaadl) etUğimlz takdirde harbe .O. 
rOklenmlş oluruz. Malik olduğumuz 

l.stikl!ll kazanmak için asırlann ~ 
mesl ıcap etm~Ur.,. 

Avustaraıya tellll· 
keyl yakın gi r üyor 

Sldnel 18 (A.A.) - Avustralya 
başvekilliği.ne vekalet eden P'adden 
dUn nkşam söylediği bir nutukta >.. 
vustııdyanın bUyUk bir tehlikeye mo. 
ruz b•.ılunduğu ve her zamankinden 
fazla milli birliğe muhtaç olduğunu 
beyan ederek demıour ki: 

"-Birlik gerek bugün ve gerekse 
istikbal için en tıqta gelen bir zanı. 
rettir. A vustralyanm yakında ani Ye 

vıı.blm blr buhranla k&r§lla,mur mQm 
kündUr.,. 

Oernoklcs büyük adam olma.. 
llın ı.evkinden sık srk bahsedi
Yordu; boğazına dU~ün bir a
danı olduğu için lbilhaesa güzel 
terneklerden, mükellef ziyafet. 
t.-~<len hararetle söz ıu;ıyordu. 
<l!'al ona bir ders vermek 
'atedı: 

Cemil Sermet. düne kadar me~ 

bul olan bu aile ~e. l&kin 
ve b&ttA mes'ut bir nazarla bak1 .. 
yor, i!;lnde nekahat devrindeki h• 
talarm duyduklan iyi olma hbıeini 
duyuyor ve damla damla damar .. 
lanna yayılan bir ktıTet. daha 
doğnın bir gönfil rahatlı#ı ile et. 
rafmda perva.ne gibi dönen n hiç 

§tiphesiz iyfHflni. llUdetini isti • 
yen bu iyi kalpti in•ntlan m.lnn~ 
le 11eyred.iyordu. Bu aile hayati, 
bllmedili, tanmıadıfı bu hayat ~ 
nu iy.Ueftlriyor, clğerlerl Jru"9t • 
]eniyor, Jranı vücudunu lrunetle 
dolqıyor ve damarlannda ,.... • 
mak Jrunıet.1 ht.ediyordu. 

A H R ETTEN 
J )C • •>r= ..JLJ§ ___ _.. - Gel, sarayımda ve benim 

rbi Yaşa; bunun için l!zlm ge. 
en enıirleri verdim. 

Darnokles büyük bir sevinçle 
f1~lı; uşaklar o~ yerlere Jrai'.. 
"6ılerek karşıladılar; her arzu. 
'Unu yapblar; mükellef bir sd
~nın bulunduğu salon& aldılar. 
...-'1lllokles ellerini oğuşturarak :fraya baktı: Sicilyanın en gü.. 
le . %bzeleri, meyvala.n, yemek. 
c·11• balık yumurtasına ve piliç 
~~erlerine kadar her şey vardı. 
Ilı UyUk bir iştahla yemek için 

1 asaya oturdu; ağzına bir k~ 
~a aldı; hem onlan çiğneyor, 
d de salonun resimlerle süalü 
~varlarını, parlak döşemesini. 
~ dıztı kapılarını gözden ~iri
b?tdu. Bu sırada tavana baktı; 
"'~~enbire gözleri dehşetle bU
d.'«IU; ağzmda.ki lokma boğum. 
~ ~edi; yerinden fırladı. 
dan kü ba.şmm üstUnde sapın. 
llh,/'e bir at kılı ile tavana asılı, 
~ l, ağır, keskin bir kılıç ası
?le dr; o kıl koparsa kılıç beyni
<>t BaplancıcaJrtı. Eğer koltukta 
ltht~Ydı her an bu kılıcı dil.. 

eceırti: 
lı - lia düşecek! Ha düşüyor! 

a dUşıuı 
df!t.V e bu korku insanda ne saa.. 
~<>krl'akır. ne de sinir... L~ 

es oradan kaçtı. 
Kadircan Kallı 

tc;lne lı:""'1Iit bıu aile bayatı 

Cemil Sermede zen •el"lllifti. 
Sennet bu se.tl de iMiyakt fakat 
oJrpYft:I wı hayata baflıa,.er balv-
:ronfu. 1 

DUı:I§ dftrmel'e utanı eeılan n" • 

ft1 Şükran gene; adama yülaf • 
mış, bqmm ş.ltma yaroaıü bir 
yut.ık koy11n111 eonra peneeraln 
pancurunu blnuı kapamlfb, 

Sennet. lı:endlelne g&lterflH 1'u 

ihtimama hayretle bekJ7W -,e p 
teriyle ı-ç kma tetelddlr ec11,.. .. 

· 19. NaKleden: Muzaffer Acar 

Diye Sennet, gözleri Y8'1 ka • 
palı ic;inl çekip cevap veriyor ve 
o amana kadar görmediği bu m.. 
cak, aamimJ ihtimamla meıa'ut ola.. 
raJr flSyle dll§Unilyordu: 

'1'mitAtzllfe artık Allahunat"' 
ladık diyelim. Madem.ki dU11yada 
bbılm için daha bilmediğimiz, le. 

aettni tatmadıfmnz meçhul eeyler 
ftftllll, bu eon kadelıl de içelim, 
on1ann da leaethd tadalım, 'ft 

~ümU 80Wa1& btrakalmı ... 

Ve, mthntt eoraya lına.1rtı ! . . Son 

·•ıttntn ga)acafı amanı bekler • 
ken, ~ mütevazı salonunda 
ıeçirdifl gtlnler Cemil Sermede 
pek eeYbnli, pek bot geli)'Ol"dn. 

Glside teyserün candan lıltap • 
lan onu eflendlrlyor, fiktr1erl de. 
wmh lıir mtlnaJı:qa kayna~ olan 
..._.. ,.,a11 man lıenUtftlalar 

N•*• l ımdi •'lh1edı-

Sonra nihayet hepsinin fu!tilnde 
Şükran vardı. Haatahk Cemil Ser
medin psikolog nıhunu öldUrmllıj 

değildi. O da gimdi Şilkranı in~ 

den inceye tetkik ve tablll edi • 
yordu. Bu tetltlk pek m~klll d~ 
ğil fakat bağlayıcı ve dllnyaamdan 
brkmq Yeııarl GOndlh için blrook 
güzel hakikatler meydana koyacak 

mahiyetteydi 
Yeea.ri GUndiiz bundan e...veI ae 

zaman bir kadmm karakterini 

tetkike karar vene evvel! arat • 
tırm&ğa karar ~rdJği ruhi hale 
bir mücadele fikrinin k~1' ot. 
duğun11 ~rmU§ttl. TeWJr ettJği 

mevzu, hemen ekııeriya mtltohe ~ 
deeinden kurtulur, daha dofnı,su 

muharriri başka yollara eeneder 
ve ~e Yeaarl GUndtıs de ya~ 
filomflk ara§bnnalarda daima ınti 
eadeleye mecbur kalırdı. 

Fakat 2'1lkranı tetkik ft tabUle 

lıroyulduiu samaa YUiyet ~ • 
b&)1e olmadı. Bil)'& anedilnta ol 
... 1* teftdııa .....,_ pmııbe 

3 

- KOC'An yalnız kalctıl'I zamıtll kendi kerutlM kGtto,u~ e:ıhl mi! 
- Dojnıııuno lııtenell lıilml70f1lllL OUnld\ ,.atna.ken hiç )&nıDcla bala. 

madnn. 

Ba'kla bn zamanda en ziyade ho
~nınuza giden M'bzelerden biridir. 
Onu satan gcı.lcl zenevat~lann 
sesini bile ha.har alametlerlnden hl 
ri gyıırrz ..• Fakat baklanm tarih
teki yeri • maalesef • hiç de par• 
falt ~i;lldir. Buna sebep baklanm 
biraz: acontnl' olmMı c1clf1. bir 1 
sim ~kbtı olmattwr. 1Wmm 
DL~d: 

Eski umaalaraa Hlntlllerln Mı
) iY.t f1107ı0flan olan .ıtvaka IMaa o
larak dllnyaya gelmezden eıa kadar 
mUyon yıl ~nce mango ~ğt ita. 
nnde yaşam"- ''Tr.nutihH en-ah" 
nazariyesini tabii bllılJğlnlz I~ bir 
in ıınm ~('ek ha11nde Na.rnq oı. 
duğıma elbette taaccftp f\'tmt'!Z!1-
nb:... Fakat mango c;i~ln bir a 
dı da ITlnt bakhum11r. Blzhn bftt.-
laltm t:ı.:ihtelq tatlhsb:1tğl de bnr• 
dan çrlmır,ttr. E ki MıınTh1ar mn. 
dbta.nm büyük fllo1ofım:ı &ğren· 
dlkl«-r:I ''kit onnn mll"tOnlarca yıl 
önM nıhann hııılnnı, ·olan Htnt 
bakt:ısmı b!zfm ha~'a~ bakla zaıP 
nccforlcr. Sonn da 1ns!lnfarm hep 
si insan ~eklinde h~watlo.rmt httl• 
rlnec rohtannm bnklayt\ tntf·l\J 
ettil!fnJ iddia ctmeğ(' kadar nril·· 
l:ır. Bunılan dolayı ln51\ft robunu 
tn.'flvan bakfa,, ' 'Mnt:kt("ft dahl'...a 
çeldnlı-lcr .•. Eslcl \'mı:ırıtıtarm metı
hnr moz:ofn bundan dolayı insan 
mhunu ta.5r~-an h\k11'yı yemekten 

dnJma. tekfnirler ••• &Jd Yon~n1ı1a· 
nn meşhur filozofu Fi :ı!!tll' Mı• 
sll'da ders almı1' oldo!;'llnlbn o da 
Mrsırblnrm itikadını 'c isim l:an
şıldtğmdıın ı:ıknn ynnlı~lığı lmndlDe 
mal eder. Nihayet bir gUn dü5JWUI"" 
lan kondlslnl lio\':l.lnrkcn bakla 
tarlasını ı:iğnemekten korkarak 
tarlanm kenarmda öllir, ltaltr

İer:ı.tl oğull:ın da • F'ı.e:ı~r nı... 
ıof gibi - esld l!ılısrrlıl r lr.n h:ı.yll· 
ec,rY llğrcnmi.terse de im b:ıkla 
hfklycslne lnanmnmı l:ır ,.c yap ~ 
tıklan ekmeğe btle b"' · a unu ka
n,tmnr,1anlır. Bununla bernber 
Yunan ft!ozofunun lttl:adı daha 
galip ~eldlf~nden b:ı.ldn.nm tarihte
ki. ltfban bir türlü dil .. e1cmemlt
Hr: D:ı.Ma falmm da, b=tldn b.nesi· 
ntn insan ruhunu ta ıd 1:'1 ltlJaMbltoo 
dıı.n kalmı, bir f]e1 oldu~ §tipbe
stzd1r ... 

Ba'ıl:mm bu ltfhal'!lnhfr zame
nnııla ona nnt'"~ 1 r• "'= hc-'im rağ
bet göst('rm15Ur. İlldn b!zlm Ana. 
zan-:ı.h Dlyo~.füorldes lır 1m· lr...kla· 
:t'1 l>ltstlrii~c 1uı.r.ıı f.a\'slye etmiş, 
sonra da Il:ırl hl'klıJ mr.ırnnc kum
l:ınnn. blzlm bllvUk Tf ~ hekbnt 
hını Sina da n'~dAn ifan ~ehİle
!ıfnt' kar.ırı tay<ıf•·c ctmıı;drıllr. 

Onlnri!tın sonra, ort"'"-ı:- arda 
.. e<ıhnr IJd lmdm hctdm de bakla
yı tl\rJU ttırm clcrllc~ l!i\ç olarak 
yedlrmfş1enıe de bu!!lln onun ili(. 
ofa"fl"ecğfrıe lnanttn artık kimse 
yoktur:. 

yanaktan henüz pudranm ne ol • Kuru bal\la bnelerfnln tttldblr 
de yUxde 25 nf•metlnd~ atbUmhı, 

doğunu bilmiyor, dud&klarmm gU- yllulc 57 nispetinde fl"'•er olacak 
:zel kf.ru rengini kuvvetlendirmek madde bu1umluX,.ndnn !rnm hak
için boya kullanmak lhtlya.cmı duy lanm lns:ım mt'rdmelc ha.dar be. 
mayordu. Şükran yllzfinü olmadığı llyercf;} lcftbul <-il:YI~ ele br:e ~ 

lnnm vnlnrz bıı.«Ta lnc:ım ~nve
gibi düşünllşlerlnl de boyamadan, etle hir sebzr oh11lel'""' ne neh de 
sahU:leştlrmeden ortaya koyan sa. tnanı1ıımıız. Fnh~t P."rt'l· !!'1' :"ftf"h• 
de blr kızdı. Acaba bu sal kalpte hele <'ile Itenc::ılc J:<!N',c :r:"vt "lvağ· 
saklı bir §E!Y var mıydı? Cemil Ser h olunca ~'nnmc1"'':1 etle rn~ bes· 
met buna ihtimal vermiyor, daha 
ziyade bu kalbi bu kadar güzel ye. 

tlşti.ren tesiri anlamak istiyordu. 
• 

Doktor Nbmu daha iyi tanıdık

ça Cemil Sermet bu iyi kalpli ba. 

baeuı doktonın Şükran üzerindeki 

llV<'<'"I"~ siinl cc;lzdlr. 

Taztı b:ıtd:ınm - renalcsd • .tfa
mlnlcrindcn de r mdiye bılal' bir 
haber çı'rmıunıc;tTr, Onun çfln ba"A· 
la ycmeT1n1n liz!'rlnc mn,·thnm; 
koymayı ihmal . ctmrmell::U ... May· 
dano:ıtın ytlz v,rnmmr1'\ yUz Mn ö'· 
çil A ,.ftıunlnl, SO mtll"'l'r.m da C 

testrlnl de antamağa baıııladI. ŞU~ '1tnmfnl bulundu:-rıın ·ftn b~Jr•n yc-
ran halk arasmda kendi kendini mer;nın üz{'ı '"c : o'lrı '"'r"1• bM~ 
yetiştiren bu ihtiyar filozofun te • gram mavdıınoz tne ha, 1foe \ita
mtz fikirtGrl ne be81enml~. mln ~Urtr ... D:ılı'l tizC'rf "' Yol!urt 

da. lm:vdnnılnnıa onun 'itamln1eri 
SWaandak.i temiz ah1lk ve ınlı- •le m~vdıı.noınnkilC'!'C m~l!m o

hati takviye eden muhakkak ki far~ hakla hrm Jezuttc ycnmr, 
bu mOkemmcl, babacan doktordu. 1 hem de geı:ı;elrtcrı ecbzcHk l~l ıö· 

Ç8ıı.kil doktor Nbım erlıbat güzel- ril~adt"DlM' halnrımdıın da hakla. 
lifi kadar ruh gtlzelliğiııe de e • nm lmmsnndıı b'-lın" <l"":orfl ma
hemmlyet • veren ldmaelerdendl, den • mesela tiroit gudıles1nl ı,ıe
Genc; kJ:zm JıeıkAsrm lnkl§af ettiren, tecc'=t iyot m:ıdM'llnı1t"ll hatm sayı· 

tacak nl~pt'tt ' • nlununıa da tue· 
dtlştlnft"lerhıe ıetfkamet veren be- lnd b 1 h ._ k tı•--.-,-•. s e nn a.r <'Sa>.m ~ ---~.ıo-~ 
yecanla muhakemeyi doğ'ru bir ısc• Jtaılar kU~Uk nl pctfciUr. 
kilde Jı:arştırmMmı ~ğreten. haya. Yağda pismiş t:u.e lmktanm ~ 
tmm temiz tilrfyle hakfkatfn do~ mln ,.e mn.den cı~n 11~ yo~ 
ra aesrint ayal ıeJı:Dde g&steren n msyd:ınozta tamamlancllldmı 
•nMkblr ki delrtord'll. eoera, kendisi de Mlytlk ntspett 

seltllft olclata._ JM!kllt gtdc · 
...,...,.. G. A • 



'9aan harbi 
(Ba.s tarafı ı nclde) 

yetil menbalar bu eon taarruzda 
ltalyıı.nlarm ölü, yaralı ve esir o
larak 40 bin kadar z.:ı.yiat verdik· 
lerini tahmin ediyorlar. Sa.rdunyn. 
fırkası bilha. s:ı. ağrr zayiat wrmi.F
tir. 

İTALl' .ı-'U'VL !\BL'I' GAYESİ 

ilkbahar taarruza 
(Baş tnmfı 1 nclde) 

çtklarmda giddetli ve amanvennez 
bır mUcadele yapılmak.tadır, ta. ki 
rnllhlmmat ve gıda maddeleri akı
nı durmadan gelsin. Burada ve 
ga~·retbnizi nzalbnıyacağmnz orta 
!'larkta harp gayretlerimiz, bun -
larsı:z idame edilemez. 

Bir Alman 
denizaltısı 
Amerikan 

sahiller inde 
----0--

Yanaalı tanda 
lnglllz tabşldah ? 
Nevyork. 18 (A. A.) - "Ofi 

Fran.srz e.j!UlSl,, 
N cwyork Tn.ymis gazetesi yazr. 

.for. 

B r Bulgar 
talebesi 

Alman İşgalinin 
aleyhinde bulunduğu . . 

ıçın 

Bir Alman 

ln!Jlltere!e 
Amerlkaaya um: 

Lo::ılra, 19 (A. A.) - Londra· 
nm asken mahlllr>rindeki kanaate 
göre, !tnlyanlı:;rın Arnavutlukta 
)'llptıklsrı son taarruı:un e.kim ka'
mıısr İtalyanlar için ağır bir mot
lfibiycttir. Bu taa..'rz"UZ bundan ev
velkflerln hepsinden daha geniş ol 
muştur. Tepdelenden itib:ırcn 30 
kilom .. trelı1t bir ceph~ ilzerindc ce 
reyan etmiştir. !t:ı.ıyanlarm fikri 
merkezde bir gedik acmak ve stra
tejik bir :istifade elde etme1~u. Bu 
taanııırun neticesi ~k <'.Ok ltaıye. 
nm ö, rsi, yamlıuımll!'lı veyn es!r 
edilmesinden ba.qka bir şey ol?I13 -
mıştrr. HerkM ilir ki bir taarruz 
aklın kaldı mı taarruz ed~nlerln 
z..yiatı ek&eriva ağTr olur. Yunan.. 
lıL.lr taarruza işiralc eden ltalyan 
cüzütamlarmı teşhis etmişlerdir. 
B:mlar Uçüncü dağ tümeni. mev • 
cudunun )ifizde 40 veya 50 sini 
knybeden Sardunya tllmeni ve i
kinci siyah gömlekli krt:am belki 
yalnız lld v<-'ya üç t.çı.burdan ibaret
ti. Fakat pek ağır zayiata uğra -
mış ve esirleT arasında bir tabur 
komutanı da bulunmuştur. 

Şimdilik kayrpl:ırımız fazlalaş -
mıstır. Öldürlicll kudretteki bu 
meydan okumaya karşı koymak 
için iktidarımızda bulunan bütün 
kudret ve kuvvetimizi, bUtiln kay
nakhınmrzr. biltlin sanat ve ilmi· 
m.lzi kullanıyoruz. 

Bu gemiye çekilen telsiz 
Amerikadan dinlenildi 

"Belgrattaki diplomatlarla diğer 
siyasi şahsiyetlerln ve a"keri mU
tr-ıbassrslarm fikrine göre, bu . az 
Yugosalvya, Türkiye, Yunanistan 
ve BUyiik Dritanyanm te:kll ede
ceği mll.şterck bir cephede Alınan
yaya karşı bir harbin sakınılmaz 
bir şey olarnk telA'kki edilmesi i • 
cap eder. 

subayı 
tarafından 
öldürüldü 

Her beş 
günde bir 
şilep inşa 
edrliyor 

BOMB~RDiltAN 
AtJna. 1!) (A. A.) - İtalyan 

tayyareleri c'!"J'l bir köyü bonıbar· 
clıman etmiştir. İki kadm ve altı 
çocuk ölmilstUr. Miitoaddit yaralı 
vardır. 

ftALYAN ZA'11ATINA DA1R 
BAŞI{\ BlR TAHMİN 

Londra, 18 ( A.A.) - Times 
gazetesinin Balkanlar muhabiri
nin Atinadan gönderdiği bir tel
grafa göre, Arnavutlukta \'lı!<Ua 
gelen yedi günlük muharebe es· 
nasında 1talyarJarın ölü ve yara
lı kayıplan, kulla.rul:ın asker 
miktannın V&ati olarak yi.izde 
40 ma tekabül etmc~ct:edir. Ynni 
120 bin kişıden 48 bin İtalyan öl
müş, yahut yare.lanmıştır. 

AGm YARALI ES1R 
M1lBADELF..SI 

.Bel&'r81. 18 (A.A.) - !!unanlataıı 
Ue İtalya ara.smda. fik ağır yaralı mtı· i 

badele ı dUn Yugoslavya arazlalncıe 

baflam:ştır. Yunan ağır ya.ralılarmı 
Mmn ilk tren, C!Un aqam Belç&ddan 

geçu • tir. 
:tNGtLtz KiMLi N1 AN VEJU>J 

Londra, 18 (A. A.) - İngilte. 
re kralı, general Papagosa Britan
ya imparatorluğu n.işcnmı venniş
tft. 

Cezairde general 
Veygandm riyasetinde 

İt' toplanb yapıldı 
7.alr, lO ( \.A.) - Umuınt vali 

Cezan, TunUI ve Fas mUmeuillc. 
enera Veygandm riyaseti altında 

lanm• .tardır. 

F ransanın Suriye 
komiseri Şamda 

Beyrot, 19 (A.A.) - Fransa yük.. 
sek koJ!li.cri general Dentz Şama git. 
nditfr. Or9da blr kac; gün kalacaktır. 

General Dcntz, yenl Suriye bü~ 
metinin kurulmuı i~ln, eski Barckll 
Ata bey Eyüb! Ue müzakerelere d~ 
vam etır.ektedir. 

Surfycde çarşılar kapalı duruyonıa 
da hlçblr Mdl.ııe çıkmamıvtır. 

Her akşam 
...................... 

(Baş to.mfı 1 nclde) 
o1mum onla.mı her lstcdlğinl yn• 

1 
ı:nrmı; her söztinU dinlerim, bu 
sayede blıı:ıok yerleri bir milktıfat 
m."\Jmmmda. ele r;cçtr'.rlm; harp 

r Ic-..<far J\.lnuuı nUfozu altm· 
:mm. N t ticede tnglllzler ga

ee, \hn1n derdinden knr· 
e f tJJ,fuıe lta\'U~nnnn? 

H~ :mn mn Y"t böyle bl:r 
bC"'laplf M Vn.l'Sl\ bQ!lUil pek o,melJ 
bir ~y o an ;nıs. blrlm aklnruz er
miyor. Yntnn, bl-z mt-selede, bu
gfu:ıkü 'urlyct~ göre, bir zorluk göo
rtiyoruz. RuJgaristanm d&VMl yal• 
ruz Yunanlsta.na karsı değildir. Al~ 
mantar hn.ydl diyelim ki garbi Tral • 
yayı kolayca lstfli etttle.r ve ora
sını l,gat ettikten !!Ollra Bulga.rlA· 
tına hediye eylediler. Bul~ta· 
om "mllli ld~llert" bununla t8"' 
:nuım ol:naz ki 1 Çilnldl Bulg!U'l&nn 
Yugo81a'\-yadan da tstediklerl yer-

. Fakat kuvvetlerimiz, her hafta 
nrtmaktadrr. Sonbaharda ve kıııın 
buraya varmış ohm Amerikan tor
pit ) muhripler! t~ricen faaliye
te geçmektedir. Kendi filotll.lillan
l!ltzm adedi de fa1Jalaro:nal<tt?.dır. 
Ada ve denizler Uzerindcld hava 
kuvvetlerimiz silratle artmaktadır. 

GittLltoe nrtnn bir tesirle muka
bele edivoruz. Dün Uç Alınan de· 
nf.z::ıltr g<'ffiisinin muhakkak suret
te ootmlmış ol<lıı'hı haberini al -
dmı. 13 teşrinievvel 1939 tarihin
denberi, bu derece s0y;.ııç voicl bir 
haberle, denizaltılara karşı üçlü 
bir ır .. afer haberi ile cesnret bul • 
mamrştmı. 

Bilinlnlz ki tehllk .. lerin va.ha • 
metini mllletimlıden gizlemek a... 
detim değı1dfr. Bu sebepten dolayı, 
bu t~hlikelerl futihnm edeceğimiz 
bnkkmdnld i lmadmıı bildirdiğim 
zaman hancı inanılmasmı istcmeğc 
bakkrm v rclır. 

Fakat, Bitler ve avenesinin kar
şrsmda buJunduklan İngiltere ile 
Amelika B'rleglk devletleri ara -
smd::ıld dr>nlz yollarmı lmwıe'k, bu 
kuvvetli milletleri birlbirindf~r. a
yırmak ve biribirini müteakip tah· 
rlp ebnek acı mecburiyetini her
ke.s anhyabilir. Bu atlantik mı•ha.
rnbcsfni, Jıa rp tarihlerinde veril -
miR muharebelerin en mllhimleıin· 
de::ı birisi olarak teUlkkl etmeli -
yiz. 

ZAYİATI 

IAtidra., ıs (A. A.) - Röyter: 
A.mirallı'k dairesinin ticaret g""" 

milerl kayrplan haklmı.daki hafta. 
lık tt'bliğt diyor ki: 

9 Mart geceyarısı nihayete eren 
hafta zarfmd:ı dilşnıan faaliyeti 
neticesinde ticaret filosunun kay
de•t:ıği kayrplar ı.rudur: 

20 ingil.lz cemisi. mecmuu toni
lAto 84.24 ~ 5 mUttefik gemisi: 
meonuu tonilfltn 14.588, bitaraf 
gemi ka.yrn ohnmnrştir. 

Bu hafta içinde, cem'an 98.832 
tonilato hacminde 25 gemi knybe -
dil~tir. 

Bahis mevzuu olan hafta içinde, 
Almanlar 143.661 tomlli.to, ltal -
yanlar 20 bin tonı1!to ki cemnn 
163.661 tonflA.to gemi b::ı.tmlmıe 
olduğunu iddia etmeXtedirle-r. 

Londra salahiyettar mahfillerin
de tebarllz ettirildiğine göre, son 
rakamlar, Alm:ınlann ll!\n ettikle
ri lllt'bıı.har tnamızunun ikinci hnf 
tasma aft bulunmaktadır ve fik 
haftaya nazaran 40 'bin tonilatod:ın 
fazla bir tenez:illl kaydeylemekte~ 
dir. Salf\hlyetatr mahfillerin bu i"· 
ta~tikleT ka~ısmda hattı hare • 
keti daima ihtiynt!iardrr, çUnkU bu 
devre neticeler cıkarmak için <:ok 
lmı"'dır. Haeln yanılmakta olan 
Atlan~ meydan muharebesinin ka 
zantlmMJna. kadnr rnUhmi kayıp -
lara hazırlanması lngiıtz halkma 
birçok cefa bildirilmiştir. Tebarilz 
ettirildiğine göre, bu muharebe 
Uç sahada, denizin altında, d .. ni M 

zin Ustunde vo h1.1veda cereyan et .. 
mektedir. Denizcilik mahfilleri İn
giliz gemilerinin .seyriseferinin, dliş 
manm buna mli.ni olmak için sar
feylediğl blitUn ga)'Tetlere rağ -
men idame ettirileceğini itimatla 
teyit eylemekte ve halen batanla
hı1 yerine l:onmak ilzere gemi in-
5aatınclıı. durmadan çalışan i,'jÇile
rln gayretlerinin bU,T1ik ehemmi -
yetini tebarüz ettirmektedir. 

Amerikanın Pasifikteki 
deniz üsleri 
genişletiliyor 

v~ ıs <A.A.> - Ruzvelt 
dUn ordu ve donanmaya ait bir mıı.. 
ya.r b:§ yUz otuz Uç milyon dolarlık 
mUtemmim taluıiaatı tasvip e~Ur. 
Bu para.dan 13 milyon dolar Guam 
ve Sarno deniz Ualerinin tevsil için 
aarfedllecekUr. 

Deniz nakliyatının tek 
elden idaresi 

ler vardll'. Almanla.r Bul~ d08f• r__,..,._, ay İ"inde kabul ed:Imig 
larmmm hatmm hoş etmek lçiıl ~ ~ 
1: ug08mvynyr da zorlayıp, darıltıp bir kararname ile karasular•mız. 
onan fopnıldanndan hfr Jmmmı da da işleyen vapur seferlerinin tek 
Bnlgarlst.ana ,•ermen ki Fllof mmı- elden idaresi Hlznnglmekt~ Jir. 
nun olsun. Almanla.nn bmıu da Bu maksatla fC!ı-imiz:le bi; ko
yape.oeklıtnna DMJI emin oluyorf misyon kurı,lncaktır. Komısyon 
'hgoelavyayr olq,ıarm.k mevldlnde azasın~an Ay~t Alttı~ ile Muhsin 
bulunan Almanlar Bulgarl8i&n l§ehrimıze gelnıı~lerdır. Bu ayın 
menfaatine onııu-aan böyle blr fe- 801lla.rına doğrıı tatbikma g~Ue-
Wı&W4* ı...t l!Jftyıetılllrlerf cek kara.rnamf";ve ait tefPrrüatla 

Htmeıyln-Oahl*JYilÇIN meggQl ~. 

V~gton, 18 (A.A.) - Öğ
renildiğine göre, bir Alman de
nizaltısmın Atlantikte Amerikı.n 
sahillerı civarında faaliyette 'bu
lunmak ilzere Atlantiği b'et:mek· 
te oldi.lğu Am0 riknn hükfunrtine 
ihbar cdilmi~ir. Denizaltmm bu 
seyahatinden hakiki maksadının 
ne olduğu henüz bildirilmemekle 
beraber lııgiliz gemilerine veya 
İngiltereye Amen1<an malzemesi 
götürcek vapur•ara karşı fanli
yette bulunacağı tahmin edil
mektedir. 

Ne hariciye nezareti, ne beyaz 
saray, ne de sair nezaret~er ve 
hakfunetin daireleri bu şayia h~ 
kında mUtalea yürütmüyorlar. 
Başka lmynaklara göre bu ceni· 
zaltı gemisine çekilen bir telsiz 
telgraf, Amerikan rnakamlan ta
rafından dinlenilmiştir. 

BERLtNtN TEKZİBİ 
Btrlin, 19 9( A.A.) - Salahi

yetli Berlin mahfilleri, bir Al -
man denizaltısının Amerikan su
IB.rındn. göründüğü hakkındaki 
Amerikan ha.'ber"rJ kati surette 
tekzip etmektedir. 

Afrika caphesm e 
(Bn.ş ta.rafı 1 nclde) 

1TALYA.' MUVA<O:ALA 
YOLLARI TEHLİKEDE 

Londm, 19 (A.A.) - Kerende t
talyanla.r iyi bir multavemet gl:l:::ter!.. 
yorla1". Arazinin tc~ekkülll itibarile 
burah ~vaş çok çetindir. 

Berberanm geri olınması İtalyanla. 
ra rJ!belic IngUIZler 1ı;;ln çok daba 
bUyü1<: askeri ehemmiyeti vardır. Çün 
k1l İtalyanlar denize ha.kim 1rJlunmu 
yorlar. Bcrbenınm bu geri almmasr, 
deniz kudretini elde etmeden tmpa
ratorlult kurmaya. kalkI§mB.S'!lm pek 
ktyaa-:tlt btr r;ey olıruıdığmı lbllmal 

Mus !ll::tyc gCl terccektlr. 
Hobe§lstanda umum! vaziyet mem. 

nunlyet veıicldlr. lngillzlcrln Be.rbt--
radan giden yol boyunc:ı ilcrllyen 
kuvvetı•rt ile Mogadl§udan kalkan 
ve Daggo C..:crindcn llerllyen diğer 

!ngillı; kuvveUen İtalya.nlarm bütUn 
muvas:ıla baUı:ı.rmı tehdit ediyorlar. 

RESMİ TEBL1C. 
Kahire, 18 (.'ı.A.) - Orta Şark ı. 

mumt karargAhmm tebliği: 
Trablusta kayda değer bir §ey ol· 

ma.ımştır. 

Erit.rede dl..fIJla.n, oon zamanlarda 
zaptetUğim!z mevzilere ke.r§ı §lddetli 
mukat ı hUcumbr yap~tır. Eu hU· 
cumlm" ~r yerde İtalyanlara ağır za 
yia.t verdirerek pUsklirtUlmll§tur. 

DU§lılandan 800 esir alınmıştır. Ha. 
rckAt mı..-ı.·atta.kiyeUo lnklgaf etmekte
cllr. 
Hııbctıüıtanda İmparatorluk kuvvet· 

ıerl ile Habeş ceng.1verlerlnln ge:ı~ 

bir a:ı.hada rlcnt eden lta.ıyanlar Uze 
rlndeld tazyiki muvaf!akiyetıe devam 
ediyor. 

:{ıtalıırımız İngiliz SomaUııinde iş· 
gal ctuklert mwtakayı geni§letirl:en 
Cenut.ıı Ho.bc§lstanda impıırııtorluk 

kuvveUc.rlni-ı umumi Uel"i hareketi de 
devam etmekteı.ilr. Bu llerl hareketin 
mcs:ıcd noktaları İtnlyan somallslnde
kl ba.Zı Ualercllr. 

'l'E.'l\llZLEllE HAREKATI 
Nn.lrobl, 18 (A.A.) - Resmi teb. 

llğ: 

TmrJzlemc hareki!. tı devam etmek• 
te alman esirlerin ve iğtinam edilen 
m:ıtzemen!n miktarı ıı.rt.ma.ktadrr. 

trALYAN'LAJUN ITtRAFLARI 
Roıtt.ı, 18 (A.A.) - İtalyan ordula

rı umumt kare.rgAhmm :!84 numara.it 

Belgraddan Stefani ajansına bil .. 
dirildiğine nazaran, Yugoslavya~ 
ki Sovyet elç:sj Moskovaya yaptı .. 
ğı ziyaretten Belgrada dönmliş -
tür.,. 

İTAJ,YAN AJANSINI~ 
TEJ..GRAFI 

Yun:m • Aıilr<\1!+ ccph~J. 18 
(A. A.) - Stefani aian.ımın harp 
muhabiri 16 martta İtalyan t-:.y • 
yarelerlnin başlıca hedefini Yunan 
arazisinde bulun!n bir lnpliz hn
va Ussil teşkil ettiğini bildirmek • 
tedir. 

Yunan yarımadası art.ık İ.ngil -
tere için gerek bu memleketin ııi
ye.si manevralan ı;erek.&e Balltan
laronkl askeri maksatlan baknmn
dan bir manevra arazisi nededı'
melidir. Bu maksatla Yunıınistana 
mühim mikarda silfilı, eephnne, 
tayyare ve kıtaat scv'klno devam 
edilmektedir. 

Girit nda.sında ve Ege takıma • 
dalarında İngiliz garnizonları bu
lunduğµ ke~-fiyeU, artrk bir sır ol
maktan çıkmıştır. En yakın ada .. 
lnrda bulunan Yuruuı gru-nJzonlan 
Arnavutluk cephesinin muhtelif 
mıntakalarma ecvkıxlilm.i leıı:iir. 

Bunlnrdan maruf Girit fırkaın {J1• 

bi b:ıztlarma uğradıkları ağır zayi
at dolayısiyle tasfiye edilmiş na -
zar.lyle bakılabilir. 

· Bundruı başka !ngilizlcr binlerce 
müteha.ssrs asker göndP.rmck su • 
rctiylc teknık snhasmdn Yunan 
ordusunda h1.!.5ule gelen boııluklc
n doldurmuşlardır. Bunlarn str?
tcjik noktalarda tnbşit edilmekte 
olan tar.le ve pt·ade ku\'VF•tlenni 
de ilave etmek lazımdır. Yunanir
tanda bUtUn harp facliyetinın doğ 
rudr..n doğruya ve esaslı bir suret
te İngfitcre tarafından yapılmakta 
olduğu kolayca nnl~lablllr. 

İngilizlerin Avrupa kttasmda tu
tunabilmek için sarfettfklerl bu 
mezbuhane ga)'Tette hava kuvvet .. 
lcri pek mtihiın bir rol oynamalrtc
drr. Harbin bidayetinde Yunanlsta
nm elinde bulunan tayyareler talı-o 
rip edildikten sonra hava faaliye
ti tamamiyle İngiliz tayyarelerine 
inhisar etmiştir. lngillı.ler, Yuna -
nistana. mütemadiyen tayyare ve 
pilot ganderme~tedirler. 

Rlkllmete geçen 
kömtlr ocattları 

CBnş tarafı 1 nt~ldcJ 

iş! tme hakkının devlete intikali 
icap etmiştir. Bu on altı ocaktr. 
snhip!eri tarafından kiraya ve -
rilmczden evvel yapılan tesisata 
kıymet takdiri için bir hususi 
komisyon teşkil olunmuşur. Ko
misyon bu ocu.klar üzerinde bil'\.."!" 
birer tetkiliat yapnrak tcskat ve 
vasıtalara sahipleri huzurımda 
kıymet takdir edecek ve ooa.k 
sahiplerinin ya.lmz bu bedeli al
mak haklan kalacaktır. 

IKıymet takdiri işinden sonra 
bu 16 kömUr ocağı devletçe ta -
yin olunacak şekilde işletile<:ek
tir. 

Diğer bu nevi mad"nler olup 
olmadığı tetkik olunına.ktadır. 

Bir Macar ticaret 
heyeti An~raya gitti 
Peştede başlanmış olan tica.. 

ret müzakerelerine devam et -
mek üı.ere ~mize bir Macar 
heyeti gelmiş ve An'karaya git
miştir. Müzakerelere orada de -
va.m edilec?ktir. 

tebliği: --. ---o----

Subayı da gencin babası 
öldürdü ve "katil,, idam ı 

edildi 
Bir Alman binbB§ıaı dUn b!r Bulgar 

Filo! ve bariclye nnzın Dasltalot hazır 
talebcslnl, işgal nleyhinele bulımduğu 
için evinin önUnde ö!dl\rmtıııttlr. Ço
cuğun t>abası da. b1nbnşıyı öldürmüş, 
fakat b::.b:ı bir mllddet sonra evinin 
önünde ıı...cnlml§tır. 

Almıın Mkerlerinln Bulgarilltana. 
Bulgaristanm davetiyle geldiğini bu
gUn radyoda bir l!ll:\zcti tzaha çall§ml~

trr. 
- Anltarn ~Clyo gaz.eteet -
KRALIN Z1YAFETt 

Sofya, 18 (A.A.) - Metanı aJau. 
5md:m; 

Kral ve kraliçe, ma~ı List ile 
mesai arkad:ışlan ;,creflno bir zJya!et 
vermlş1erdir. Bu ziyafette Prens Cy. 
riile ile prenses Eundexie, ~vekl 

I<'ilof ~f' hariciye r.azırı Dascııloıt hıızn 
bulunm\t1lardır. 

f ngllf z donanm &f!! 
(l~a§ tarafı 1 ncidc) 

snyfasmda nesredilen bir tclgra· 
fında diye r ki: 

15 gUndE..n faz1a bir zamnııdo.n 
beri, şarki Akuenizdeki İngiliz 
donanması cüztitamlan her za· 
n.:mkinden fazla me"gul olmuş· 
tur. 

Allika merkezinin ge.rp çölün
den Balkn.n1aTa intikalinden beri, 
müsbet haberlerin m cut bulun· 
maması yiizi\nden muzaffer kuv· 
vetıerimimn parlak zaferlerin.den 
sonra istirahate <":ekilmiş oldul::· 
!arı sam!abflir. bu, bilhassa do
nanma 'balmnmd:ın hakikat ol
maktan cok uznktır. 

Ben f;:ıhsan bu faaliyetin bü
yük bir kısmına ~~hit oldum, .. a. 
kat bu sahnenin tam tabl0€Unu 
çizmek ve halen yapılmakta olan 
şeylerin şı.ımU1Un.i1 bildirmek za
manı henüz ~elmemiştir. 

B. EJen ve General Dill bura
ya ~cldiler ve hemen bir gece i
çinde filodan lıazrr olması ve ü
rerine yeni taktik ve mesuliyet
ler alması istendi. Filo, bu."lu 
tam isabetle ve hadisesiz olarak 
yapmış ve halen yapmakta de· 
vam eylemiştir. 
Düşman toplarının ve haYa 

kuV'. etlerinin sahası dahilinde 
bulunan noktalardan bUyUk ti· 
caret gemilerinin sr.limen geçti· 
ğini gördüm. Bu donanmanın, 
deniz tayyare kuvvetlerimizin ve 
ticaret gemilerimizin mUretteba
tmm inanılmaz derecede büJ' :il• 
gayretleri ile mümkün olmuşt ır. 
Yapılacak büyük bir iş vardır \ e 
fılo, bunu nihayete erdirmek ni
yetindedir. 

Mareşal Peten Amerika 
elçisile görüştü 

\'işi, 19 CA.A.J - B.B.O: 
Amerika bUyük elçl!l Amb·aı Le. 

aby dllıı mareşal Petcn tarafından 

kabul edilmi§Ur. !ılUlAka.tta Fnınsa

nm l&§eSI meaeleıılntn mevzuubaluı e
dlldlğl sanılıyor. 

daş::!a=.s::d!:~c=:ı:: Kızı ay merllezlnde 

F ransada Almanlar bir 
Amerikalı gazeteciyi 

tevkif ettiler 
Berltn, 18 (A.A.) - Parlsten D.N. 

B. a.jarunna. çekilen bir telgrafa göre, 
''Nor!b Amerikan Niyuz Paper Allt.. 
ance,'ln muhabiri olan AmE'rikah ı;ıı.

zetecl Allan, Fro.nJadıı.ld Alman ms. 
kamları tarafından tev!kf edllm1şt1r. 

tedlr. Kıtaa.tımız, müteaddit de.talar (Ba.' tarafı 1 nclde) 
dliplan" kar§J mukabil taarnıza geQ- 5 - Şayanı teesstır olan bu 
mişlc:r, onu ağır zayiata uğratmıflar ve buna mümasil hadiselerin te
ve mUhim kuvveUc.rle mUkerreren keITi.ir edememesi için Kızılay 
yapm~ olduğu taarruzıan pQ.skUrt.. cemiyetince yeni tedbirler alm-
mll§lerdir. mıştır. 

Bizim zar.atımız eh roUhimı.ilr. Ce Hükumetin izahı gnıp umumi 

Tclgratta Allanm blr trende bilet.. 
s1z seyahat ettiği için tevklt edildiği 
bildirilmektedir , 

neral Lorenzlnl, kıta.atmm ba§mda heyetince tasvip edilmiş ve ruz· 
kahra.manca çarpışırken maktuı dtl§. namede başka madde olmadığın· 
mll§tur. Hava muharebeleri esrıasmda dan riyaset~,e celseye n!hayet •e- l§gal altındaki 
avcı tayyarcıcrtmı.z, bir 1nglllz tan-a. rıımiştir. Fransa.dan Amerikalılar 
resini dllşürmllştilr. h ] 

Ta.yyareıertmlzdcn b1ri ııımıııe dön.. Konferans te iri ayn ıyor 
tneII'JşUr. Hareket üs. rlmizden birine BEYOGLU HALKEvtNOEN: Paris, 18 (A.A.) - D. N. B. 
lmr§ı yapılan bava akınlan, bazı R-- Konferans serimizde yazılı 20.8. ajans1 bildiriyor: 
rarlar ika c~ttr. 941 Per§embe günU saat 18 de Muhnr- .Ainer".ka bü'vilk elçisi, işgal 

Berbcra önllne gelml§ olan kU( rlr lsmall HAml Darrl§mend ta.rafın· altında bulunan Fraruıada ika
vetll bir d(ŞDan filosu, §lddeUI bir druı ·•snmcr Tllrk dillen araamda met eden A.IJMrikalıla.n: memle
bombardıman y ptıkbı.n sonra karaya mukayese., mevzuunda v~!t lton- keti terketmiye davet etmıştir. 
asker çıJr..armış ve bu askerler, pnıJ. fer&m!, kontenmııcmm rahn.tmlığlna Bunların pasa.BOd:ları tecdit edil· 
tmmmıuzrı ele ~... ,.. ~.blnaeQ tela\r edllmiftlr. ı ' ~ { 

---o-
iki senede on biner 

tonluk 300 §İlep 
yapılacak 

Vaşington, 19 (A.A.) - B. B. 
C. - Dün lng'.ltereye ve deınok' 
rasilere yardım için yedi milyat 
dolar tahsisat verilmesine dair 
kanun layihasının Amerika me
busan meclisinde müzakerele.t 
esnasında Amerika Hariciye Na.
zırı bu lftyihanm süratle ka:bul 
edilme.sinin Amerikanın mudafa 
ası ba.knnmdan lüzumlu olduğu· 
nu söylemiştir. 

MÜZAKERELER BASLA.Dl 

Vaşington, 18 (A.A.) - Me
busan meclisi, bugCn maliye en· 
cöm~ninden aldığı kıs:ı. bir tes· 
kere üzerine demokrasilere yar 
dmı i~in hüh.ilınetin :stediği yedi 
milyar dolarlık tahsisatm müza· 
ke"·esine başlamıştır. 

300 Ş1LEP 

Nev;•ork, 18 ( A.A.) - Rei$i· 
<:umhur Ruzvelt. pek yakında 
İngiliz deniz ticaret filosu için 
~oo ~ilebin inşası maksadile mu.. 
~am bir pl!nı tatbika koya .. 
caktır. Bu malü'llat Amerika 
bahriye komisyonu tarafmdıttı 
neşredilmiştir. Program 125 inil 
~n lngil•tlirası mMnfı isti1 • 
zam etmt-ktedir. Birleşik Ame " 
rikada halen beş günde bir §ilt'JIP 
İ.nşP. edilmektedır. Yedi yeni mu.
azzam tezgfıh iki eenede beher! 
10.000 tonluk 200 standard gemı 
inşa-edecektir. Bu gemUPrin hep· 
si tngiltereye gönderilecektil'.:. • 

TAYYARE SEVIdYATI 

l"'nşingorı, 18 ( .A.A.) - Jınıf'!' 
rika hava kolordusu mensupla1' 
mn bildirdiğine göre, 22 bombar
drman tnyyaresi lngil~z ha~ 
kuvvetlerine iltihak etmek tızcre 
Daytona harekd etmiştir. Bun .. 
lar ora.dan tngiltereye gidecek " 
lcr<lir. Bu filoyu teşkil eden dört 
motörlU Bocrıng bomfba.rdıınan 
tayyareleri uzun mesafeli tayys: 
reler olup iki ay evvel $eatle'deıı 
geldiklerindenbcri Vaşington ha 
va meydanında bulunmakta idi
ler. Tayyareler her gün bir tane 
hareket ettirilmek suretile 1n .. 
.gi1tercye gönderilcekietr. 

POLiSTE: .... ._... .. .._..._ .. 
Kurdoğlu şiddetli 

1 
bir çifte yedi 

Kadtküyynde, .Acıbademdo <;ayıt 

sokağ' Cç numa.ra.<la oturan anıbaCI 
Dursu:l Kurdoğıu bey~ arabuJo' 
na. ko~arke!I hayvan kendisine tiddet.. 
11 blr ~i.fte atını.,, s:ıg ayagmı kırmlr 
tır. Kurdoğlu baygm bir halde nllmU
ne h~tnnesfne k.ıldınlmışbr. 

TRAMVAl.&AR BiR DE 
BÖlLE Mt AZALAOAK: 

Vatman Sslmln ldar'('slndekl ısı.3 
numaran iBe§ikla§ • :r'aUh tro.mvaY' 
dUn a.k!Jam, depoya girerken, saf k&
§eden 6613 numaralı otomobil On~ 
ı;;ıltmıf ve lkl araba ftddetle c:aıt>• 
mıştu. 

M!laac!eme ıonunda -0tomob1ltn Ot 
kılını pa.rçalanII\Jf, tramvay da Ja9ı' 

men hasara uğram13tır. Suçlu totOt 
yakaln.::mı§trr. 

BtR ADAM OTOMOBİL ALT~ 
AGIR YARAL.-\.NI>ı 

l"Un köprüden Ka.rn.köye gitmekte 
olan §Oför Salp Kırcmm fdaresmdeıd 
lli36 numaralı otomobil, Kadıköy ~ 
kclesın.:ıcn birdenbire caddeye çık-1' 
Haçtk admda. birls!ne çarpml§, aıt:ııı• 
alm•§t:rr. Ha.çlk baı;m1an ve muhteuf 
yerlerinden ağır surette ya.ralanınllf• 

bastan.eye kal~trr. Şoför yak,_ 
18.nmr§t:rr. 

OTOMOBİL BİR ÇOC,"UOA 
ÇARPI"I 

Yükse!{kaldmmda oturan Ya" 
şovanın 8 yaşınd"""'i krzı sar~ 
1nci, dün y{Ada oyıuuiıen 3~ 
manal"alı taaiııhı altında kallnıf 
mıthtclif yerlcrir.den yaralan"' 
nııştir. Çocuk tedavi altına. aıııı· 
mış, suçlu ~ör Kar..bet yaka· 
lanmışt;Ir. , 



Ç .,.-= pları 
'-1 tıd, · gu:l • d ~t1m g T.0 f zat aarif \'eliletine ya~ yı .. 

' · t~ r tıktı: '' ! - ne birkaç isim vereblleoeğhnbcleı 
!it \: • ~.i nur ı:.:ama r:; h· ı Urhell)im. 
leli: km .... _.er tar:u "'mda.ıı ) ... 1111- Dcmd'ıl oluyor ki, blz ile, bir oo
~olan oceuk ncşriyatmı esn.ı.- cuk kütuphsnesi koru~ ~ 
ıh IU:"ette te~ ctmel."tcdlr. Bu I cuk laı.falarmA hitap edecek Dt'J1ri 
~ Çocukların okuıruı.sma 1 ynt • ..,, dınasına §idcletıe ihtiyaç 
"Yhll olm.qanla.r ıaynlncatkır. w.r. Llınlar blrtalmn t.erlıiye\1, 
Ayni ramand.a bir ııı t.e tanzim e- \'at:nseverllğl, eengi\'erllği sôyli· 
dl!el"ek okul ldarclorlne tebli" c· len şeyler ohnamsıkla beraber. n.. 
dliecekttr. Çocuk oc5rlyatmda l vV r.ılannda çocuklann ahlikı ttu
hlkiyelerlnt\ ymt tetkiki rlne du rinde kötu bir tesir lua etr..Jyecck 
tlltecu~yct Ycriloocktlr.,, romıı.ntar, ın:ısall.:n·, halk fıkr&lan 

Çol( geç kalmı~ blr t bbt!s o.- da bull!IlrnaJt L-Uımdrr. 
lltaır~a b3raber r. Xı~ t akıl e- Tc!if \"e tercüme snretile \ilcu
cJili, harekete gcı.;l~C! yine da gctlrllecelt bir ~cu"ı kütüJ:)ha· 
'-enınuniyctle karf;ıalamay:ı d v r. nesi 1.-unnak 'c r.ocağa okwna 

ben burr.if.ı ~nk c ze\ ldııJ mohafn:ıa etmc.,ı lçbı ne 
~ye k::.dn.r kontrol c ı . J n ah ' h:ır.M kibb ,·ermeli!' 
tı\esinin bir lı::M t '°e'\-a Umul c Çocnğl:n .. Lr c t:t' g-:ın 1'\tabı o 
rt olop ohnad·-~ı tebarliz ettinn - Lur.usı docra o'ml"~rmı. göre 
h Ç:llı~ e_,. ;llin. Faknt ortn• ıif Vckr:,t füı!n ta~in cdccej;i 
<1a tt;i;zc bıtmn bir şey , " _ ~nh lct.itu.rI mı~" ::trmcltc lll-
tJkll'.!'rmı"":ı esnr diye rn tl!l ( ·- ~ k C'Sel" eri :ıardnma'ı. ter~"'Üme 
l" sı -:ık.n c-eyleri hi ol "!.:\ "dır. c 1"mıe i 'e .tıer :\:1 tndfld~ C\T?l 

;,.de ~., ·:ı vci n "r c' " ~- t h cse..'"1cn de lrsteslnc f1an~ e -
:t!ı ~!J!.l!l cde:ck ld ry1.:ır r. ?"NIH m 'ldlr. 
11";1 h:ı!dc.- c-Jl!l'es f (,"O '1 !"Ol' - Semra buolan bir kııt::.fog hali -
7 'n o < vu~ h~zmoo " 'ec - t.. <1 b shnp çocuk b:ı.bn \"e e.nnhniy, 
tl J ıt"nl!ı.r basılm~wı tn. Çrıcıf·Ia- IE>, me~pl •rp t't"ğıtmah, çoc":.r.ı:ı
ra il.it nMrlyat :vo'. ""'l? .ç'olc?_. ra bu kit.nr!nn 'm~nrı ta, iye 4':• 

f:''lkJıt... · dame~ialr. 
0'mrn:ı.k 111arıe\i f'l•fa ,.., t, 0•• Çor-oldnrnc!a o•rumn. ze• ı ;ri 'nn" 

""ğun'l. v,iirc iter b .. c:"ll H' 1 er !\& ntl"ndlnnek irin cövlc !r t."r M.-e 
<ı·n kitabı mut'"-1 rı. n.'ITI <''..,A'ı, 1 b "'llmw..kt:ı da f yıl'l. vudı:r. T·-
1 t']f' <'ocuk D('!<;ri ktm ı:ı c,:ok ti iz rb"' e bir "rmnye t d:ırn. C'f.c"cl:, 
\"() dikL.-nt i d:n rt'ftt" ·hdrr B :vtc- 1 unuı•h t .ti'•lrn evı:f'J Jdt:ı'l dnl'YT•-
~a~a rr. :.\c cl c_ ·:ı - d., r na. 1 mnl< ••• B••nhn o!nwun o• .... ...,~:~·· -
~ \'e tC' ..... H <"-1 re'< f , eh hn dn, tatUd .... n ":ll"a, nl;tıı1.1on 
~e mu!' lık "t za-.ırlı o?, r. ':itan; ırm ~llruler-lc:ı.t·!trı h" ~m· .. 

.\vnıpa•lıl ht'T ) 11 , ı t>r ı"lN+IPl~ da. fi!drleri hi<ılerl. milt.n!c-alı;n \'e 

":in hazll'J.,-n,, ~<'rlflr a~ ·ır. lnb'l:ıal!ln sorulm::. suretilc knc· 
ıt.n1an )il Mr I <' et. ~n'•ot o f<:1.- trolr ~ek. • 
>"- ın\it!-hru sıslıırı ~q'" Ve ı ·- \ t"WlleUn QOCUıc lütaplan hak 
tapçıya ml: nı.c:ı.~t N!U ·ı:-·ı .unw kında harekete ı;ec~€'ffot okun -
l'~eye ~öre Hl·-, rurnar.n-n 1>rl' ca h:-+rrrrmı bt•nl r Jtt''11, vaıt'!,.r, 
~iızılik , Nen ~cı , e g , .. , "ti r.fz \'arlfemizi ~ n!'lt·~ıvn 1-ra..,.,,t .. 
~ ~il <1,. ı te(iil'.i iz ha.r-a, mrsı- lstl~cn dlıılesi • l~th·c!l t'ndn!t b\Ht· 
le, llC\ ke ~ö:reı kft:ıp hnlnrs tıuz.. 6lln • 

Rlt1m ldbpeılar.ı ı;c"clim, J0-16 İster giıf;-~ kabu'-1 
)'a§m bld rocuklu itin en ziyade 
fa~clııh cserlerdc-u birkaç tnue ı~·
Yellın. görecc~"S' t" ld .,'.l ı:n 1d:ır 
~ :raftnn bir latnp ~dp ur.:ıfann

cana al. ister 
hidd t ot! 

h.caıh.rd!J'. 
On bM yıl ev,·el, f<ıh>Jlbula gc· 

1en bir Anerlblı f(\rbivecl. Mıı.n
t\t crlmnu:; J.J1 bs.zıh~a. m\ir:ı:ı.re-
lt eil.C'rek 1%-18 ya,~ ftl"llS ntlnkt <' • 
~klı:.r lf'fn en T.in.dr ~' iyt "e lli
Ytk on Ud kitap ismi t;t;('mı,ı-ı. O 
~ bnhse.dilen ~ U\gcn bir 
<llizüne dt'r;il, birl<aQ c. "I' adı Ye· 
'111tırnedi[;.nl esefle hnfu-lıyon•m. 
~ ele böyle bir m<irsl'tl.nt lm.r~- ı 
illada kalgnk ve bu mürac'\."lt biz· 

Vaacıearıen bU)"'tik sUrrırM gtinıclı: j 
ftttre bog\in herkes 

TA 
~ k03&<.'8ktır. nct 
lıa)ret tllm birden: 

l'tıq DENNA DmınlN 

;)llDl 

GLORlA JEAN 

• 

Aç~lmamış 
KO.CA 

llı01Jıdı, \'e 

tuam GURtE ftJ 

BASİL RATHB01'"E 

RiYO 
YILD Z~ 

~ele: ve Dllveten: 
'1 1'1e'taksa!lm oonnze nıerııslml 

~ l\rıtt, Jumalda §llrkt Afrlkn 

harbi 

I~AEDRI 

Dışlerınıze 

iyi bakın 
Dişlerimize iyi bakm~c lb:rm 

geldiğini hepimi"' b"liyoru7:. Fa· 
kat acaba, sıhhatin alfab:ısi olan 
di~ bakımına hakikaten riayet 
eJ"yor muyuz? 

ÇA ğumuz dişlerimizi, nasıl ba· 
kılacağını pek iyi lbilmediğiğmiz 
icin ihmal edt:riz. 

Dişleri bir diş macun veyn su.· 
yu ile fm;alıye.rak temizlemek 
kafi değildir. Mesel~ di§leıin 
üzerindeki ince ç~erin arası
na dolan yemek kırmtılraı orada 
taaffün ederek dişlerin çürüme· 
sine sebep olur. 

Bıına mani olmak için A, C ve 
D vitaminleri 18.zımdır. Bunları 
da meyval:ırdan temin edebiliriz. 
Bina.cııaleyh meyva yemek di~
lerin muhnfaz3Sı bakımından da 
faydalıdır. 

Dişlerin mine tabakası üzerin· 
deki bu çizgiler, bilhassa çocult· 
Iar~. fazla Ş(.'ke:r yemekten ha.slı 
olur. Onun için çocukların şeker· 
le beraber bol meyva yemeleriM 
de dikkat etmek lazımdır. 

Dl§ b:ı.kımm başlıca şartlarını 
doktorlar şu şekilde tes.bit ed~
yo,.lar: 

1 - Hergün bir bardak süt 
iç.meli. 

2 - Meyva suyu · gıneli veya 
bol meyvn yemeli. 

3 - GUr.eş b.."Ulyosu yapmalı 
veya balık yağı içmeli. 

4 - Fazla şeker yemekten çe-
kinmeli. 

5 - Diş1eri günde Uç defa yı· 
kamalı. 

6 - Altı ayda bir dişçiye bir 
muayene ettirmeli. 

BUYUK BiR Fil :i N BUYUK MUVAFFAK.YETl 

Av do~aırken 
JEANFTTE llAfl I>ONAJ"'D • NELSON EDDY 

BUGüN LE sinemasında 
3 üncü ve sonuncu hafta başlıyor 

(DİKKAT: Filmin Ankara \O tzmlr muknvelelorl muclblnoe gele

ee&ı; hatta katl;)on dcğl<ıttrJlme8l mecburi olduğunclan bu Pbfıeeri ht'

•h görmlyenlerin son fnılftttan I~ etmeler! rica Olunur. 

Fene ryılmazhların 
3500 metre üzerin den tertip ettikleri 

Kır koşuları 

Feneryılmaz klilbil kır koyusuna l~ül'Sit eden atletler bir arMla 

Ge~n .. pazar günü ~ery~l: 1 1 - Afeko HriMpulos 
maz klubu tarafından bır dahılı 12 - Niko Aheapulos 
kr~ te~tip edilmiştir. 3500 met- 3 - Lanboş Yemenicioğlu 
re .. uz:n.~den yapdan bu k~u~a 4 - Yasü Yemenicioğlu 
}~iup onünde~ ı)a_şl.ı~arnk ~yup 5 _ Odiseas Şa:siai! 
polıs nıe~~e~:n:'. gıdıp. gclmış ve G - Hristo Papadopulos 
tekrar klup onunde nihnyet bul· 

15.5 
15.20 
]5.35 
15.36 
16.12 
16.30 

muştur. Aynı gün öğleden 'SOnra kIUp 
12 atletin iştirak ettiği bu ko· salonunda koşuculara :mlikAf!l.t

~udn alman tc~rnik neticeler şun- ları tevzi edilmiş ve bunu bir 
\ardır: • aile eğlentisi takip etmiştir. 

i kümede 
~n aşılmaz 

karışıklıklar!. 
Önllmil.zdeki hafta ba.§lıyacağı i

lnn edilmiş olan milli kilin" maç
larının bugiln herkesin zihninde 
bir bnmece gibl dola.şan tarafları, 
dUn bö.ge merkezinde, İzmir, An
kara İstanbul murahhMlannm 
toplantısından sonra da halledilmfş 
değıld.ir. 

Son haftalarda. 8 takan mı? 9 

ilste üç rnmtakt\yı dolaşmak mec
buriyetinde 1kalacaktır. 

Yani Elk~ehiri terkettikten 
sonra tam 21 gQn mmtalı:alar araı
emda idınaMıs, istlrahaUıiz mekik 
dokuyacakbr. 

3 gün içinde fmldak çeVirir gi

bi 3 kere karar değiştiren futbol 
federasyonunun bu ı!Ofl kararı dün 

takım mı? ıo takmı mı? şeklinde bölge merkezinde toplanan mllH 
sorulan suallere kat'i bir cevap küme heyetinde muhtelif mfuııı.. 
verebilmek, milli kümenin başlama kaşalara yol açmı§hr. 
tal.ilılııc 3 gün kaldığı halde ııa.Ui. KIUp murahba.ala.n vaziyeti lyi-
mümkUn değildir. cc tetkik ederek en muvaf'ik ıeıt-

Bunun muhtelif sebeı)lCri var: lin yine eski milli kilmelerde olan 
.l!.'vvelil. yumurta kapıya geldiği 1 l:il olduğunda karar vermiştir. 

zaman harekete g~adiği muhak· Bu husus beden teıi>iyesl gmel 
kaktır. direktörlilğtine telgrafla btldiril • 

Futbôl federasyonu, milli kllıne miştlr. Bu telgrafa gelen cevaba 
tallmatnıunesini evvelce tcsblt c- göre, bu akşam mnıtaka merlte. 
dip Mlgelere bildirmediği için §lın· I :rJnde tekrar bir toplantı yapıla
di stanbul 4 Uncusu yerine F..ski .. 1 caktrr. Fikstür de ancak bundan 
şehirden Demlrsponı kilmeye al- sonra çckilebi1cccktir. 
ııu;.lrtadır. Vaziyet, milli küme maçlarına 

Diğer taraftan Ankaradıuı Mas- bu hafta başlanamamnk mecburi -
kespor da, bölgelerden ilk mnçb- yetinde lmlındrğmr §imdiden göe • 
rma iştirak eden taknn.lardnn or- tcrmektedir. 
da Uç nispetinin kllmeye gireceği 
kararından istifade ederek milli 
kümeye girıne'!ttedlr. 

Filvaki Ankara lll. ma<'1an btı.E· 

ladığı znman Anka.radan like 9 
takmı iştirak etmişti. Sonra bu B• 

det altıya inmişti. Fakat başla.n
gyçtald vaziyeti gözönUnde bulun• 
duran Maskesporlular, kendileri .. 
nin de milli kUmeye iştirak etme
leri için umu.mi mildilriln muvn
fa.katini alar&.k tstanbula murah
haslarını yollamLslardır. 

Bu vaziyette İ!ltanbuldan ~. An
karadan 8, İzmlrden 2 ve Esklşe• 
birden ı klUbUn iştirak.iyıe ıo tn .. 

kitıı arasında yapılmasına karar 
verilmiş olan milli kiline maçları, 
futbol federasyonunun son da.ki • 
kada tekrar çevirdiği bir kararla 
8 klilp nrasmda yapılmak :lgtenil

mlştir. 

Bu vaziyette milli kUıne Anka. -
radan 2, lstanbuldan3, lanirden 2, 
Esklşehirden 1 kltibün iştirakiyle 
8 klUp an14mda olacaktı. 

Bu vaziyet birçok haklı eDtayct .. 
lere yol açmıştır. 

Evveli!. en pUrUzltl taraf, Eskişe. 

hlr takunmm vaziyetindedir. Demir ı 
spor milli küıne maçlarma girecek 
olursa deplasman maçlarI ~n üst 

4 ler kapası 
Milli küme bu hafta başlamu.sa 

4 ler kup3.SI maçlarına devam edi • 
lecekUr. Ancak, Bcşiktaşla Fene~ 
bahçe arasındaki mııçm oynanaca
ğı eüphelidir. ÇünkU Beşikt.8.§blar, 
sakat bazı oyuncularını tedavi e .. 
dilmek üzere Yalovaya g6nderdik. 
lerbıi ileri sUrmektedirleT. 

---().-

Atletizm 
mısabalraıı 

İııtanbul atletizm ajanlığı yeni 

mevsim milsabnkalarmm birincl!dnl 
6 nisanda Kaclık~y sahasında yapa.. 
cnktrr. 

---<>--
Liseler Futbol maçlan 
lstanbul Erkek Mektepleri 

Futbol Lik Heyeti Başkanlıl/ın· 
dan: 

19.3.1941 carşan.ba günU Be· 
şikta.ş Şeref stadında. yapılacak 
futbol maçlnn: 

Saha komiseri: H. Vural. 
Taksim lisesi - Pertevniyal L 

Saat 14. Hakem B. lfluöz. Yilce 
Ülkli L. • Şişli Terakki L. Saat 
15.15, Hakem Ş. Tezca.ıı. Itık L 
• Muallim Mektebi. Saat 16.30. 
Hakmn S. T8IC&D. 

Hatıraları yazan: a,çı nede lbratifm Eey 
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Mustafa Re~it pa§a ile dervişler ve şeyhler - İma
mıazamm bir rüyası ve Kınm harbi - Erzincandan 
Erzuruma • Erzurum ahalisinin cümlesi kadiri ta
rikatindendir - ETzul'um da lstanbul usulü üzre 
bir ayin. 

O zamanlar, lstanhuldaki ~ 
vqlerlıı ve şeyhlerin tut.bu mec
zup Haşinı baba bni§. Sadtıesbü. 

Reşit Paşa hazretlerini bu zat tu
tar ün~ .. 

Bana. §(iye! bir vaka anlattılar 

Reşit Paşanın birinci paı-lak za. 
manı idi. Şehzadebaşmdn Direkler 

1 ~ın ıırlcıısmda ve kahve dük-
1 klinı ittisalindeki medresode o za

man ulemadan mazanneden bir 
zat otururdu. tsmın~ lınanııaza.m 
derlerdi. Btt 'Zat nakletmiş: Bir 
gece rüyaamda bir sahrada bulun
mq.. Gönrı1q ld ıo sa.hrnnm om
smdn derv.iıler ih'alt:a olmuş otu
rurlar .. Yaklaşarak somıue, bunlar 
kimdir dcmis. :Sen b'lılü)'a nasıl 

geldin. Bu meclliı tltınıar meCli· 
sidir. Hor cıcy bu mecliste hall<>
lunur ... demişler. ılmamıazam: ıA

man demiş .. Şu sadrazam Reşit 

Pnşanm l'Üzilnden Budin • Çin ga. 
yet zayıf diiştU, Bun'llll bir çarem. 
ne bakıl.sa.. demi§. Cevabm\la o 
derviş: Benim elimden gdmez .. 
Ancak §U ka~ıda oturan zat bu 
meclisin reJs.ldlr, ona arzC'dlniz. 
Bu reis Haşim baba imiş. Der\~ 
lerin konu.,tuk1an mesele bittikten 
sonrn o dervi§ meclise hitaben 
sadraziim Reşit iPA§ayı istemiyor
lar_ demiş. Cümlesi tasdik etmi§
ler. Ancak meclisin rci8i bulunan 
zat : Evet, biz de biliyoruz, lakin 
ne çarclti daha onun cllle görllle
cek işler var. Tamam olmadıkça 

olamaz! buyumıu~ar. 

tmamıazam1 -Ou .sözden canı ıarkı
larak uyanmış. Görmilş ki Iiiyadır. 

Sonra, 1270 tarihinde Rusya mu
h&rebeBi açıldı. Filhakika Rejlt Pa 

şanm ellle ln.gills ve Franma 8*e. 
ri ve donanması gelip bize yardım 
ettiler. Kim.senin bUmu Jcanaına.. 

dan yine d6rıilp gittiler. işte Reşit 
Paşanın memuriyeti bu imiş ... 

lstanbulda bulunduğum sırada 

sntblraderim ikinci rnnheyfnci Ah
met Beyi de 'Ziyaret etllin. Sultan 
Mecldin pek sevgilisi idi. Dairesi 
fevkalAde idi. 'Bilhare Ahmet Bey 
birinci mabeyinci oldu. nunun baş 
mabeyinclliği umanmdn Abdülme
cit veCat etti. Ahmet Beyi dıSrt 
btıı kuruş maaşla telı:aUt ettiler. 
ÇOk ~eden, Ahmet Bey de ~ı. 
dil. Oğullan o vult idadiye mek

tebinde idiler. Bilemem ki m>nta 

ne oldula.-. 
hin mUddeUm bitmek ilzete idi. 

Getırml~ olduğum pal"a Ue 1lvey ana 
nun n\k3.h nafakasını, baba.mm 
borı;larmı verip anamı lldttn, Et· 
zincana döndüm. 1275 senesi kl§ı 

idi. 1276 senesi kışında şeyhimiz 

Mehm~t Fehmi Efendi, Hicaza git. 

mek Uıı:ere tstanbula hareket etU. 
Yetınl..şyedJ tilhicceslnde, :Fehmi 

Efendimiz Hicazda iken AbdUlm~ 

tit han lttlhaJ etti. Sultan .l\baUl. 
A.zlz eulUA etti. OrduyuhUtnayun 
mecl~i Erzunıma nakledildi. Feh
mi Efendi hacdan avdet ettiği e•. 
r-adn ben Erzurumda bulunuyor-

Fen erbabçe 
Klüplerin birletme 

karanna itiraz ediyor 
Beden terbiyesi genel dlrekt5r-

lüğil tara.fmdan klüplerin birleş -
meleri için icap edenlere tebligat 
ya.pılmrştı. 

Fenerbahçe ııe blrle~esl icap 
eden Altmordu ltlUbU, beden terb1

• 

yC15l te!killtından aynlaco.ğmı ve 
içtbnat bir k!Up olarak 'kalacağını 
tflAyete bir :IBtida ile bildlrmfştlr. 

Fenerbahçe de, klilplerin şah~1• 

yeti mlneviyesi hakkındaki kara1""' 
dan istifade edip hiçbir klüple biı-
leteml)teceğini ileri sürerek f{lrayı 
Mslete mtlracaatta ~ır4 

dum. 
Erzunımn hareketimiz ı 277 yılı 

te.şrinicvvcli içinde oldu. Sonb~ar. 
'dı. Emncandan arnbaiara binildi. 
Ben validem ile benıber bir ara.ba
ya binmiştim. Babam, Uvey anam, 
harem ve çocuklar da diğer nrnlıa. 
la.ra binmişlerdi. Eşyalarımız da 
k8.milcn arabalara yilklenmiı:ti. 
Erzunımda :Ka.diriye kibar m~ 

şayihinden şeyh İsmail Sırn Efen. 
di vardı. Kendileıile gıya.~n taru
;,ır, SC\'i~iı'\ilk. Ordunun Eı'zunıma 
ınaklettiğinl öğrentMc, beni, glwr 
mahallesindeki tcıkkeerlne tnmdir 
etmeği kararla.ştmn~. 'Halbuki biz, 
üvey validemin Erzurumdıi.ki ~ 
bala.nnrn k'onağma tnmiştik ~ 
si ıgün orttendcn Uınall Efenaıntın 
ziyarete geldiğini haber ~. 
sokak ka.ptSma yallnayak köŞt\lm. 
Elini öptüm. lsmail Efendi kalen. 
der meşrep bir zattı. Orta bo)'lu 
sakalmn mıcık kır ıserpmi§ ••• Umn 
~r bıı.sma entari ve onun Uıı:eriacle 
basma bir hırka geymiş. &ola.na
da arakiye.. üzerine de Erzurum
lu §Cyh Hüseyin Efendinin gibi 

perişan bir beyo.z sank sarmış. Göğ 
~u bağrı açık .• ABh Tokatlı imla .. 
Tokattan Erzunıma hicret etmişler 

Dergaha ynkmhğı mUnnsebctile 

Sığırcık mahallesinc}e bir konak 
kirala<İık. Tnşınorlı:, yerleştik. Mcv 
le'lliye ve Hnlidiyeden sonro, aşk 
ve hararetimiz kadiri tarikatindc:r 
de neşventlinn bulmağa başlo.dı. 
Şeyh 1smail Efendiye, mUsaa.dr 

ve knbul buyururlarsa, tstanbu 

usul ve kaidesi 'üzere cuma gUn. 
leri, cuma namnundan sonra, der
gahın açılma.sile ayini ~rif \'e mu. 
kabele yapllınasmı teklif etim. ~r
zunım ahallsl cUmlctcn ta.rlkı ka. 
düiyedcnd1. Me,-tut bulunan §Cyh
ler paza~ ve cuma geeeleri mu
kabcl ei şerlf ederler. Gündüz htç 
bir de'rgfıhta 2.i:krullah olinazdı. Is. 
mail Efendi bu ricamı kabul etti. 
Derglhm, lstaiıbuldilki mevliviha.. 

n~lerin semaha.nesi gibi gUzel bil' 
semahanesi vardı. Hatta Nlyiık 

ze'Vata m~hA\il 8c>mu.lıaneyc bitişik 
a.yrrca bir OdAst daha varth. Bit 
vnkitler El'Z\ının1 \'tl.lisi oian Ent 
Paşa, d~m eski ~yhl, ben!m 
Utanbulda kendisini Ziyaret ~ 
ğim ,e)iı HUsey1n Ef'enatye bir 
hll2net olmak llzcr"' oralannı yenl 
olarak ynptn-tm11tt1. 

İsmail :Efendi bütün halife ve ih
vanlara emir ve tenbih ederek; 
cumıı günü cuma namazından son
ra dergflhı açtık. Junıal memuru 
Ethem Efendi gUzel hatlatı. Ha?
reti Abdülkadir Geylüninln Islıiı

lerlni favkalade büytik bir levha 
U:ttrlne zt~"D.de kaim bir kalemle 
yazdı. Semahanenin mihrabı üzeri. 
ne astık. Mihraba sair levhalarda 
astık. İstahbul derg&hlannın sema_ 
haneleri gibi fevkalade tez)'ln olun. 
du. lstnnbul usulU. zakirlPr ve ıtı. 
gati şerif için mnh~us adamlar te
darik ettik. Evvel.1 evradı şerife 

okundu. Sonra kellmci tevhide baş
landı. Şeyh Efmdi. ben ves:ılr mi. 
safirler ve zevatı kiram semahane 
ye girdik. Şc~·h dorrnıca mPırapts 
ki kırmızı postun üzerine oturclu 
Ben de yanma oturdum .. Misafir. 
!erde mihrabın iki tarafında olaz. 

postların Uzcrine oturdular. Blı 

mUddct sonra şeyh efC'ndi semaha 
nenin ortrurnn doğnı yilrilytlp lü 
gali şeıif okuyan ::akirlcrin :,ınmn 
da durdu. BC'n de kn"'ılarmda dur. 
dum. Sonra zikir halka.sına girdik 
Mukabe!N §"rif artık yavaş ynvn'" 
raks ve settı! cihetine yllZ tutt11. 
Dervişlerin aşk ve hararctletl art. 
tı. Kiminin başmdan araldy~l dUs
mtye, kiminin ağ-undan k5pUklC'r 
t8.!7!Jlağa, kimisini de aşk alm ~" 
\•adisine atmata bMladL Stmahan" 
de bulunan ziyar&tçiıler de meet 
oJd11la'4 



COLOMBA 
P. ltfmmee 

X\rıy 

±2!& 

1. l\Uss I..ydla lui jeta un re~m 
plefn de di;nlte, et, s'adressant au 
matelot, lui dt•manda quand la go
ctct.te arrh erait au 1H>rt, 

- Apre., <1emain, dit il, si le 
vcnt cootiune. 

- Jc \()Uclnd~ Mja \oir Ajac

r.lo, mr cc na\irc m'ucede.1 

2. t;Ue se leva, prii. le brat de 

~ femmc de chnmbre fit m queL. 
ınes por sor le tillat'. 

3 •. Orso demeorıı hnmo~ al~ 

pres du "ou,·crnall, na ~:ıat sıı 
devalt se promener an!le eUc oa 

blen c~r un4' r.otı\'ersa.tion qui 
(IN'als!!ait l'lmportuner. 

- Belle fille, par ıe sanı; de br. 

Hadone! dit le mate1ot; ~ t<>otcs 
ıes fllles d' Ajacclo Jul ressem
blalent, jamals je n'aurak lf! ooo· 
rage de Temonter a bord. 

'· .MiM Lydia entendit pcut·:!t re 
cet ~Joge naif do !Ja heatıte et •'en 
effroaclua., CaJ' el le delldlNtit 
Jtff!lflq'Oe ansı~itôt tlalll!l 9& dt:ımbtt. 

5. Blcntôt npTes Orso se retint. 
ele ~n côt~. 

8, Des qu'il eut quit:t~ le tillııc, 
ta fomme ılc chıurıhre rtAnonta, et, 
&pres &\'Oir fnlt subir un interro.. 
gal.oltt MI matclot, rapporta lftı 

renselgnemcrıts suh·ants ii !'>:ı mait· 
rcssc: la ballata lnterrompuc par 
11. presence d'Orso B\ 'alt ete com
ft0Se<' iı l'occn"lon ıle la mort dtt 
colon<'1 delta r.ehbia, piırc du sus. 
flit, BWMW1t11ni· U '!il a\'alt deme ans. 

7. J,c mntelot ne lloutait ]ıcıs 

qu'Or.,o n<' r<'\ int r.n Oon;;e 110111· 

falr<' la ,·mgeancc, c"ctalt son ex
pression, et ııfrtnnnlt qu•n,·ant peu 

01l 'erralt ıh' la \iandr fraicht> 
dan!! lf' \illa~e de Pictranera. 

8. Trnc]uctlon faile de ce temu• 

national, 11 r{o<;ultnft que le !!Cf~
nur o~o se ııroposait d'assa.o;..siner 

deux ou t rois p<'rsonn<'s sou1>9<>n. 

o~ d'u•otr as .. a..<;sin~ son pel'f', les

queIJcs, fı la l"cıjtc: a \·alent r.t;, 

recherche<'S en justlce pour ce falt, 
~ !l'etaien t trou,·{-es comme 
nelgr, atten<lu qu'elles a\-afent 
danıı lüur manchr3 juges, a\'(ıcat", 

ıı~Jet C't J!<'nıtamıes. 

- il n'y n pa... de justice en 
Corse, ajoutait I<' matelot et jr 
fam plus flc cas d'un lı-0n fusil qnc 
d'mı const'lll<'r a la cour royal. 
Qaand on n. uıı 

()) excedcr, 
mak. 

C'nneml, il 

yoımak, 

fa ut 

bıktır-

(2) prcndrE' lP bras. kolundan 
tutmak. 

(8) a\Olr dans sa ınanche : avoir 
a sa di:mos!tion une personnalite 
fmportnnte. ehemmiw•tli bir ~ahııın 
tr'Vccrühünli kazanmak, böylı.- bir 
F;.'lh1;ı f'ldP l'tm<'k tabirinin mütPrıı· 

KOLOKB A 
P. Mm?Me 
xvıv 

1. Miıs Lyd.ia ona vakar dolu bir 
bakış fırla.tı ve gemiciye dlhıerek 
iskunanm ne \'akit limana gi:rece .. 

ğinl sordu. 

- Rfizgıir demm ederse öbilr 
giln, diye gemici cevap verdi. 

- Artrlt, Ajaccio'yıı görmek i .. -
tiyorum, çilnlrll bu gemi beni Y<>-
ruyoır. 

2 • .Kalktı, oda hizmetçie.inhı ko

lundan tuttu ve gilve~e üzerinde 
birluı~ ndım attı. 

3. Oııro IJera.ber gezinmek mi 
yoks'.l L:.dfa'nm canını ımı:trğı gc
rilleo bir konuşmayı kesmek mi ıa
mngeldif ini bilemlyerck dümen 
yan·nda harelı:etaiz kaldı. 

Oıemici dedi kl: 
- Meryem hakkı için gUzei 

kıs! Biitiln Ajaccio ktt.lan ona ben.. 
Y.eıııelerdi gemiye blnmeğe hiç ce

saret edem e-r.dim. 

"- Mm L ydia betki güelliğine 

stt bu sadedilane methiyeyi ifite
l'flk ürlttti. çnkü dertıal kamarıuıı.. 
na indi. 

'· o~ da hemen oradan a.yni.. 
dı. 

6. 0rft0 güverteden gider git. 

mez oda hizmetçisi tekrar yuknrı 
çrttJ ve gemiciyi sorguya çektik
ten 80nra hanımına aşağıdaki ma

lfunatı getirdi: Orsonun mevcudi
yeti ile kesilen mersiye merku
mun iki yıl önce ka.tledilm~ olan 
babası albay della Rebbla'nın ölii· 

rırii üzerine beetelenmlş imtt,. 

7. Gemici Orso'nun Korsikaya 

öctlnü almak için - ki bu onun ifa
de& idi - geldiğine şüphe ctmı:ror 

ve Pietranera kasabnsnıda yakın

da "ta.zr et" görüleceğini iddia r

diyol'<iu. 

H. Bu mHlt tabirin yapılan tercil· 
mesinden anlaşılıyordu ki senyör 
Orso ,babn.~ı katletmekten şilr· 

heli, hakikatte bu mesele yüzUr
den mahkeme huzurunda sorguya 
<'.ekllmlıilcrse de hakimleri, avu
katları, vali ve jandarmayı elde 
ettiklerinden kar gibi leltesiı bu
lu~ olan birkaç ki:dyi öldürmr. 

ğe niyetlcrımcktedir. 

Gemici diyordu ki: 

- Korsfkada adalet yoktur ve 
be.n aaray dh·anmda bil" mahkeme 
azismd an çok bir tüfeğe cbcnuni

yet veririm. tnsanm bir dllşmanı 
olunca Oç S.1 arasında intihap ~·f· 

malı:drT. 

(1) Üç S. §Unları giJ8terlyor: 
a. Schkıpetto, tüf ek; b, stilletto, 
hançP.t; "· stmdn, seyahat veya fi., 
rar. 

di!.i; ils avaient le prCfet dans 
iP.ur manche, Tali)i elde ctmbıler
<li. 

-..a.. ~ 
Vzeri 1.."'Urulmı1ru* okı-ı ,; yumurtalar daha tavııyun altına kmmıadan· evvel köpek lta8toltğı "'1iJıir.obf.yle Ôlii 

olarak b-u yumurtadan Çtkan piliçlerden Gri1/e kar~ bir G.1t 'Pfl'l1!J'Of". 

Avrupa kıt'ası kanlı bir harp 
~nesi halinde. .. Her gün bi~ 

leroe insan ölürken Amerikan 
laboratuvarları harbin öldürdü. 
ğünden daha fazla insan 'hayatı
nı kurtaracak keşiflerle meşgul. 
dür. Amerika fen !lelemi, insan
lığın bu kara gününde frengiye, 
klll1'3efe, yeni doğan çocukların 

ölümüne, çocuk felcine, garibe 
ve fazla kan gelmesine çare ara. 
makla uğr~ıyor~ ' 

Amerl.kalılann bu sahada elde 
~ttildcri neticeler şunlardır. 

Bugün Amerikada yedi mil
yondan fazla frengili insan var. 

Frengi Bizı:nlit ve Arsenik te. 
davisiyle Uç dört senede şifa bu
luyor. Bu nazari bir hesaptır. 

Ameliyat sahasında bir çok 
hastalar tedaviye aonuna kadar 
devam etmiyorlar, yahut tedavi 
ederken araya başka hasfalıl<lar 
kıµ-ışıyor, o va.kıt tedavinin kc. 
silmesi lazım geliyor. 

Nevyorkta ·•sinadağı hasta. 
hanesi" doktorlar Horald Loma.s 
Himans ve Lui Şarjin frengiyi 
beş gUn içerisinde tedavi etmek 
imkanını elde ettiklerini söyle. 
miştir. • 

Bu iki doktorun frenginin te
davisinde kullandıkları iliiç yine 
arsenik esasına dayanıyor. Te. 
daviyi slir'atlendiren sebep ilaç 
değil. it.acın kulanılış tarzıdıı·. 

Amerikalı doktorlar bu ilacı 

:•yavaş yav~ şırıngalar'' ismini 
verdikleri birusulde • bayıyor. 
lar. 

Himans Haçların kana mit-

( Hu iiutunıJA okuyucultuunıuu p· 
1.eternh: :)Duınd.ıkl kup~ bılrlnth 

ı;öndccecekll'rt 

;;vu:NME l'~Kl,tı·u.:ın. lŞ ARA 
\L\, :.ş \'t::UME. ALl)I. su·or 
gi\-l tiran ınııJılyetf bab ıılonyao ı.1 

çuk lliiıılın pclr&."17. uc~olıınar.) 

Avrupa DöğDşOrken 
Amerika ölümle . 

Mücadeleye çalışıvbr 
A l\ttERiKAN TIB ALEMİNiN BEŞ 

MUHIM KEŞFl 

Frengi beş günde tedavi ediliyor. 
Kansere galebe edebilecek 

bir keştin uzerinde çahşan alimler 
İnsan kanı konservesi ya pıldı. Otomobil kazasın.. 
da yaralanar~k fazla ka n ziyan edenlere kan ve
recek adam aranmıyaca k. Çocuk felcinden aakın
m a k mümkündür. G ribe karşı aşı. 

allc girmesinin tedavide esas ol_ 
dn,'llna eskidenberi kaniydi. El! 
do!<tora göre yiiksek nuktart .! 
şırıl\.jalaroa hastanın ölUmii iliL 
cm miktarından değil, şırm&~

nın çabuk yapılışmdmı ileri gcli. 
yordu. Doktor Himans bir tav
şana yine o tavşandan aldığı ka. 
nı şırınga etmiş, ve bu şumga 
sür'atle yapıldığı için hııyvauuı 
öldüğünü görmüştür. 

Şu halde yava§ ya\'a.'] kana 
sevketmek şartiyle bir hasta> l 

pek çok miktarda iiaç şırıng:ı 

vereblllrim. t Ukıılı mtle sel ·nle çr.. 
IT§Sblllr ve aynı 1.amıuı•ia teıı::tlmnn. 

lil; t.a yapab!Jlrinı ... lsHycn!cr gazete. 

etmek miinıkündür .. 
Doktor Şarjin bu keşif ııaye. 

'sinde frengi tedavisinde bir in. 
kı!ap yapılaeağnu düşündü. Çün
kii bu usulle bütlin tıp ilemin.i.n 
tehlikeli bir ilaç olarak kabul 
ettiği arsenik mürekkeplerinden 
yilkECk bir militar.ı hastalara şı. 
rınga etmek mümkiln olacaktı. 

Şarjin, Hiın:ms ve arkadatlan 
hn.stn.larmı yatnğa yatırıyorlar 

\'C kolun.un dirsekle bilek ara
sındaki kısmma bir çok içi h:ıı:ı 
iğneler batırıyorlar. Bu iğııe;e_ 

Evlenme: telclii leri: sinde lN • ı07. zıyaı remzine meı-... 

reccuc tıu.aaJ ctUm. Kerhn.ngt bir mü_ 
gldenrn Her lri katJul ed~. lstc:C. 
~...setSe bir iş anyorum. 'hfrayıa da 
lllerln ı Er Tam) nmıuzana tıll<lir~ 
lert. • B!rlblrlel'lle ltard~ gibi savl§Cn ı.. tupl.ı ıutlracaat edeb11!rler. 

ki arJ,.ıo."l§ aynı :r.anı:ıncla lk! b:ly:ın • 2:1 voşındayım. A11kcrıllı vuzt!e.rn! 
anyor. Knz:ınçları kurncakl:ırı..,vuvo. yeni bitlrd!m. Tahslllm orta ilçe ka. 
yı gcc;iııdlreblllr. l • • 25 yaş ar.ıs!! anne dardır . .Munmcıeyc Cı.rıımıyım . Esiri yG
olnbllt>cck e'Wsafı haiz iki arlmdaş ha. nJ yazılan levl·ııl!lde oltur }'UZaMm 

:ıan CŞ.Z.K.) ıenızınc mUracaııtlıı.rı. Berhang1 b!r mlttaseııede vıı.zıtealmak 
v:ı.ıı 25, boy ı,76, kilo 73, bcltt.r !8tiycnım. lııt1yenlcrln Zonguldakta 

• t..Uıo?de olı:umakta.yun, ailoe'VI "ıı.7.f 

y~llm ru'ktepte okumama engel oı _ 
du!tııtıd&D, ben de bayatnm kLı1!~• -
ınl\k mecburiyctlDde,tm. Rt>rbaftC'l 

oır ıntt.eMellede Ye)'a ~ lc1. 
tıpHk yıq>ablllıim, arza etlenk-rtn ~11 

Sorı Dt\lcllca guete.aı vulta?IJft UU') 
rum\.IJ'una muraca.aUa n . 

rin ucu bir tüb He ilaç F·şemnc 

bağt~ır. Bu suretle hastaya g"ÜTl"" 
de 8 _ 10 saat şırınga yaı»lıyor. 
H:ısta:nm tk.nnma her uç mı niye~ 
iki damla ilaç akıyor. Bu suretle 
hasta, beş gün i~risind:.- on ,se. 

kız aylık kadar ar:ıen;'. alnllf 
oluyor. 

Altıncı gün artık \Ta&;rmau 

teamülü menfidir. H::ısta t.-ıma. 

miyle iyi olmu§tur. 
Şüphe y-0k ki bu tedavi tarzı 

~.ok itına)i icabettıı n b•r u ul. 
dür. Ve sonra ancak ha talı~ 
baslangıcmda tatbik edilır. e 
kat'i neticeler veri!·or. 

Fa.kat yavaş yavaş şırıngn 

yapmak usulü yalruz freı:-... ~c 
değil, sıtmada ve uyku hastalı· 
ğmda da tecı-ilbe edileecktir. 
Belki ~ insanlık üç zaferle. 
karşılaşaca.k tır. 

Kanser her sene 150;000 Amo. 
rikalıyı öldürüyor. Kanser fer· 
yaüan yıldan rıla artıyor. Bu 
basta.lığın sebebi belli değil, 
tedavisi de yok. Eğer ka.n..<:(>r 
henü.ı ilerlememiş ıtulunurc....a 

kanserli kısmılar ya bir operas
yon ile vücuttan kedlip atılı. 
yor, yahut ta ~ ve X ışı)c· 
Jari;ılc tabı ip ediliyor. 

Bir kaç wnedenberi, farelerde 
katrana batırılmış fırçalar)~ 
friksiyon yapmak suretiyle sun'i 
olarak kanser hastaiıt:;.rı VÜCl.ıc.te 

getirildi. Son..-a tek;p tarikiyle 
yapılmış ibir mürekkep olan mr
tilkola.nteren farel<'rc şırınga 

cdil~i .Bıı ycn.i cisim dahil oldu.. 
( llevamı 8 l.ııdde) 

t:c:C lkUdmrck ~lair. İatiyeını.- dog 
rud~n do~ya G:ı.L:..ta l:ı Yll'Hıeltlta.,. 

J :-ımd • l f9 numarııc.a kuşçu Pıu-ıılb• 
n&Ursca t edobtUı•iu 

l fçi tMayanlıar 
• A~ I~ r •. • .... ıu "1lr; Ama• 

törlere 3~-•o ılı • • .1·::.a yUlı; ek ~ .. 
recelilcre Gr-~s llrıı. r)hk' ı.H.ecektlr. 

Miracaat yeri C!:tl.lflta..~· AllZa"l'\11' 
pasaj No. :: (!.(00 lN.A~ 

Deı·der 
• O··~-tin:ıp Ye tı. ı taielle'er".Df!' 

cll-ren hr fı> ı:tla .ri)'ll:Z.\Je ve tizik ek~ 
lwi ve.rıt.H ls:j~"t'D b'.r geç vudır 

l•.tekl&rUı }';a\. gar~ı~ ? r M A 
P\U~Uı:lln~ l'll<irne~tt'.ıu'l. 

AN A L i Z v e TEORi 

cıddt b:r ha:.t~ık gcı;lrmemif eamer ha!k frrkuı kUtDphane memuru 'Bay 
siyah ı:;nç!ı, ı~lü olarak yalnız ıılg:ıra Nuri ynnırnln CH.Ç) remzine stıratıt 
kulln-ıır ~ı: u terzi knlfası. 'l'crblycU mUracuUart 
mazisi çok temiz bir lnyanla evlet'. • 35 yaııındayım . Buncl&n evveı dOk 

• Lise 2 tncl aııutmdaD t&.ldtknam• 
aldım. Şımdt .b&yaUmt karır.nmak 1fle<: 

tıurlyet1ndeyim. Büro. m ll...-c ı-e;;a 
yıuıılıaııelerde yaaıcı olarak ~llpblİI 
rtm. latiyweriıı Haber ..-~ va.. 

•l..ıae !ll#"-'IDUyı "'· Almanyada mtl 
ııendtattlı tan.ofu gbrdlm. t.ııtlye.:ılere 

t!'Ylerlnae tı•ısusl Alm noa ve tUrıtçe 
det •ıert v ~:- .. crum. Ar:z•J cd"n 
ıer'.n Hn•ıeı :;azetC'"!ı vwPtaeile (A.IL 
:1 .) rumur.unn 111Un ı:ttetJan. 

t. De~ qu'll eut quitl~ le tillac, 
ı'l fernmc de c.luımbr<' rcmontn." 
iimıes·nın nnalizini yapalı~: 

il eut qultt~. "quitter'' fiilinhı 

.-ıkın m-.rJ (passe ant~rieur) ı:ıekı:. 

·r: bu şPltll mar.iJ" ccreva.n " • 
m:ıı; olan baPkn bir fiile, U!~ 

kaddUmU ifndc edC'r; ti1bi cüm· 
lC'lcrde "des que, aussitôt que. Bf· 

res quC'. qu:ı,ııd, lorsquf' rn.hrt e
datlanr.dan sonı n bulunur: Quand 
f cus lu cc l'vrc, j ... sortis. bu kite· 
bı oln" unCJ lı"nn çıktım; aus.;. 
tôt que j'eu" fini mon travail. jc 
partis, ,·azifemi bit'ı ir bitimıez 

haM'Jı:<'t ettim: n pclne C'Ut•tl pro
noncc <:e mot qu'll "f' rcp~nlit, bu 
sazu söyler söylemez nadim oldu. 

Bu izahata göre yukarıki C'!jmlc mck l.itlror. KtZ veya dul mcvzuubıı.hs tor ynnmd.!l çalı..ıtım. Şımd1 ele bir ooa 
deJHL (l' .. T) remzine nıektupla mu. tor ve"" dl?.cı ywımd.'\ çnııımak ıııU · 

ao""yle tercilme edilmelidir: o gü- r~con.nt. '"'>. . ~ ., .. yorum. En;ıeks!yon yapmasıru oa ıtıill 
vertcden ayrılır ayrılmaz oda hif. • Ynş S:!, boy: ı,72, kilo 70, esmer, ıinı. l!l\t •cnlt'rln ~u adreae müracaat· 
met.çisi tekrar yuka.n c;tktı. tanıdt:•ları a(:.r, dUrüst, r.cld, aanatkfı.r lan: Topkapı FC\tm&S\lltatı l:tfımeten· 

Pnssc anterieur'lln mlifred i'· oıcıuaunu stiylediklert ::er~n olmıyan ,ji sokak 10 ı:umıırada ı:ıayıııı utıtı 
r·tlncü şahsl ile pil f• uc-parfait du , r,ü."lde iki lira kıız:uıabUen bir gene. • Ocu:.mektep mezunuyum, wS YSiJll 

• . ,. . ~- ~ .. Para~ yaı dnrı ea.ıe~lllrııe daha fazla daywı. Aakerlikle olr lll§lğlm yoktur 
"'UbJ:>clif ın milfred u•:uncu ııahs • ""r.ı·unbllir. "I.Jn•-s\ yoktur. Eş1.nin Eaki tııı.ıflerl mUkeınme.ıeo olt•Jr yaza. 
nı karıtşınnamnğa dik.kat etmeli. , ya nnn~'Si veyn bir erkek knrd~i oı- rtm. f'lılkti~u da bUJrtm. ~füeııseseierdf' 
dir; birincisinde aeccnt ciroonfilexc rnaıımı iıılemcktedlr. le gU\•cysl girer. kAUpU~ IBtiyorum. Aza ıcanaat ede 
yok ikincisinde vardır ve t>unlann j Kız veyh dul 32 y~mdD.n a§a~ı bi~ rtm. Iateltlllcrtn, B. K. rıimuruna tab 

manfıları arasındaki fark da bli- I bayanla evlenmek uıtlyor. latl)enler. :1re0 mtıro.caaUan. 
.. .• d.ı. 'il t he ·e 8f' J.IobHyııcı) remzine müracaat edebi- • Yenı har.lcrle nıUkenımclcn aak-

yuktur: "'s qu cu ne " h?'ler. 
bt · 1 U'lo olleıı orta tahsilli tccrü~ll genç ıocture okumasını bitirir tL• 

mez: q, uolqu'il efıt acheve lA lec- l ı arttyanl• bir Tilrll bayan rcsmt, hwıusı daire""' 
. . . 1 • Llıttnln 10 uncu aınıtına deYMıl ~ mUc~~lerdc ~ aramaktadır. lhU. 

ture, gcrei okumnsmı hıtırmı" ise diyor.ı:n . Öğleden aoara bot kalaa 8-4 r.ıcı oJ&Llınm Şehremini Eoalkadın 
de. ~aııtlmde c;alışmalc Jstlyonım. 9 ._ .cıka!'J ır. numaradtı tffet adresin• me 

Bu noktaya imlada da dikkat 1 rotn.;nce tah81llm vardır ve rometıce. ı-acaatlan. 
~tmesi lizımdlr. yi !:OK ı~'i blll,yonun,_~ elen . • J.387 tıewM~ .w.,t.Jft de-

aıtuüe (0.H.N.ı remr.tne mektup&& 
mllracaatlan. . 

• OrtamekteblD llÇQnctl auutraı lw
dar okudum. ÇahfllHMl meca.t,nı..ı:.. 
deyim. %5 Ura glbt bit" tııerette 'baroMr 
da, tlcaretla&nclenhı 't'e lıer tarUi it•• 
istenilen aaa&e 1mdar ~iıinı . z.:v 
velce bir büroda çalıfbm. Anu edc.:
lcrtn (Bay. 108 M) remJ!lDe mllracr.ıat 

AJllf'* ro•nı~an,ya.llllı M&a .. 
llu~nııoı- ... ıına• ,aıı .. 

.. ,tLp.aı-: 11.11. ~eo .. 11«"•~ IMrr"" 

--·~ ttfl&t'r .<ıı. ar "'Y• ıraı• ıf 
M8 l~li aPQırn A Ari nca alwaıır 

ıa.n. (Ç..!n,,ı 101 h. l'.,!t) ıooı:;-nı ehr.ı 

Müteferrilt fl!la~J •1&hp)(C'.x.c.> Den!?. :ınon 
' A~ .e. 91M wNrl .. .!': (R.F.lS) (A.D.J (H K Cm1t,) 1C3Une11 l~) 
l!'A emeği ~L~ ,ey la.. (.A:-nva11) (I' R R l < .A\D. 122) 'B. 12) 

temedeo .,...... YC yafk boya 1fl~bi. tA~'.U& 23) {R.ı·.~.) 

ıeoeJı: kaıırw,.et ...... bir _ .. ıct r (Tahir G!Yer) (fl.F.•ı.m. 1003 ren". 
[iO. M) ltPa •1'* eetaa••* ~ ... ,. ..... ....., yaran "'M.'IC.,.nm aldım • 
geç!ndlnıoell bir a~ ~ • .,..._ adma lıir aektup bır '" .. 
cllJk • N tr.-il t p ......,. ........ 
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Roman ve 
-u- Ynzan: OT\\'ELL DlNNS Nakleden: ILII.AN TA.NAR 

Stanrliş: Standi;, : Rom:ıncı F.şre.f Çamlı, eseri. t'!lettiği adamm yüzüne bakma-
k' - Y00o! Benbn bl5yle (§Terde - DUn gece Slmon MaksveU öl nin en heyecanlı yerini, dönt.m dan homurdandı: 
::!ye itimadım yoktur. Diln jt)o düren katil! noklasmı heyecan tamaı • - Kimsini.ı? Ne istiyorsunuz? 
et~ götürüp ka;masma yard m K:ıdmm, bu cevabı almca, g<5z- lamakla m~.guldü. Bitiniiti her Uzun konuşacak vaktim yok. 
l'ılaıı..i adnm, Maksvelin nikiıhma leri r..arfodı, sararan yanaklarına cümleyi yüksek sesle kendi ken· ı -Beni tanımadınız mı? 
adanı Olınak lçL-ı tayyareyle gelen renk geldi. dine okuyarak tashih ediyor, Romancı, hayretle başını kal. 

dı. _ Ciddi mi sö:;IUyorsıuıuz? Bu kulağa hoş gelmiyen kelimeleri drrdı. Hayır. Bu ufa.k, tcfcl: za-
ııe~ !iayır, hayır ... Olamaz, zan- Jı:at"lt bulup adaleUn eline mi ter. çıkartıyordu: yıf adamı tanımayordu. Lakin 

tın! Um edee::?ksinlz? Kararınızdan cay "Genç kız, profesörün ellerine bu rengi belirsiz küçük gözler, 
~o:- :Ben şUphe bile etmiyorum, mazsınız ya? sarılarak: bu kırmıztya ça!an sarı saçlar. 
oto Je " Üz em.nlm.. Dediğin gibi _ Hayır bayan, karamn l:at • - Benden, diyordu, neden ka. bu yüksek kemerli burun on.a 
r-aı:::·· ~ı neticesinde de ye. fdlr. ~ıyorsunuz? Sizden yirmi yaş hiçte yabancı gelmiyc::-ju, Mu. 
kaz: 1§ değildir. Otomobildeki _ Öyleyse teşrllcl rr.esaJ edcb'- genç olmaktan başka ne güna. hakkak ki bir yerde görmüştü. 
terıy~elreıe-r:1 vaziyeti açıkça gös - liriz. Simonu hunharca öldüren 8 • hım var? Evet maalesef ben siz. - Demek beni tanımadınız? 
"~ltı r, JUlıc; yara.sı kanlan. Makl'I dam ya~ :rnnmahdır. And içiyorum, den yirmi ı::.ene sonra doğmuşum. Halbuki on beş eenedenberi lx'· 
l; kılıcı ucundaki kan da bunu bu herif yapt ğını hayatı ne öde • Fakat kafam öyle ynşlı ki. nımle meıı.3ulsünüz. Evet, 1;iz: 

Pata, kAfidir! me!ld'r. G~nçlerle yarım saat konuşmağa Eşref Çamlı, b;r §ey söyliye. 
t - :Nasıı olur can m? B!n ona Enid Standiş bunlan dinlerken, tahammW edemiyorum. ı-:1tuki miyordu. Bu adamı tanıyordu. 
l oınobiJ çarptJ'"nr gözlerimle g!Sr be b lk' ııtı:ı t:ı• kurtardığı adam için, yani cer siz ni çok genç c ı çocuk I4'akat nereden? Böyle, elbiSC8i 
;. · Om;an hırsızlarmı ararken, dded' Ço kl ~ .. h \'arboro hesabma korktu. l{orney. ı.. ıyorsunuz. cu ubun. UtüsUz, kr&\'atı BOluk, bütün 
• endek içinde buldum onu. 0• k t · d ahll!lk 1 · ~ ya ara ombun bu işin peşini kc. yaş an ztya e cı. mese esı pejmürdeliğine ra~en kibar t -. 

nın karşı tarafından gelmlştl. 1 ld ~ h d .. UnmU _ ay kolay bırakmıyaca~mı anla • o ugunu ıç uş yorsunU7 ... ' vrrlJ adamı nerede görmüş ola. 
e kıJııdc~~:ıı~~:;: !d~~~~clin kö§• mr§tl. Standlş: Halbuki ben!.. bileceğini beyhude yere araştı-

- - Hammefe,ndl, şimdiden hnr... Oda kapısı ürkek darbeler:e rıyordu. 
Ağabey, bUtlln söyledikleri- kete geçebll'riz:. Polisin bilmediği vuruldu. Romancının kızının 

ters anla.ıra. Senin tanımadı • eeyler blllyorum. sesi: 
·il adanı ama, ben pek l)i tanryo-

- Polis mi dediniz! On tan bir - - Baba, diyordu, dinle biraz. 
• Şosede bu adr.mdan önce 

~ b tarafa brrakın·z. Parmak izinden biliyorum, çahşrrken rahatsız 
~ <U}':nsını görmüştUm ve koşa 
"'! b~a arndıklan bir şey yok! Va • etti~imiz için kızacaksın ama. 
\ 'aş:ı3 ya lnJyordu. 

Yabancı adam sözüne devam 
etti: 
- lsmJmi söylemiyorum. Çiln. 

kü siı.i aJakadar etmez.. ÇJ.nkü 
siz bana hazan Ahmet. bazan ....._ I3 kitlerini bo1 kfü~elerf aramakla ge- 1 aşağıda bir misafir var. ıeni 

t> :ısla bir ndnm mı dedin! 'rf 1 A Ferit, bazan Hasan isimlerini 'lta ~ yor ıır. ptallar. Slmonun dilk· l görmeden kabil değil gitm • 
n:U~ hayretini gizliycmedi. verdiniz. Onların hepsı· bend"m .. ....._ n kdnrnda mektup anyo:-Jar! Halbı·. yor. 

A u mükUn değil. Hayır, E - ki Si 1 k 1 "Son Şarkı" isimli rcmanmız-
" 8 mon a ılıç a döğüşen alelAde Romancı. cevap vermeden, 
' en yalan e!SylUyorsun. O ada· ld" b daki serseri. kızıl:ı çalan sarlan, 

1 ~u 1 ir adam de,)ldir, bu cinayetin yazısını oku".na0ra devam etti: ,. 
rtarmak istiyorsun. k · ıhlamur renm kU,.Uk gc=.:eriyle 

t
- ...,. sınnı, atledildiği odada değil, ha. "- Siz tenim için, su gibi o· ~ 

· .ı.alnn &aylemlyorum, bir benden başka kimse de0;;ilui. Ve il d yatında aramalı. ekmek gibi bir ibtiyaçsınız.,, 
ıı aha vardı; ııoseden aşağı na. _ Baba! 1 ben o kitabı okuduğum zaman, 

p. ko§tuğunu g~zlerlmle gördüm_ Standiş sözU keserek: _ !... ı tıpkı 0 serseri gibi a~cşli bir ta. 
li ~c.bu ötekine çaTparkcn, ken • - Size söyllyeceğ'.m bır şey var. tcbcydim. fakat ef:eriniz o kadar 

· Çalılrkl·- i"'ne atladı - Biliyorum hay Standl•. Ta., ·. - Baba. açın l'llraz ne oluı, 
ı:-_ ....... " • " R bedbinane v. azılıuı .. tı ve o tipte 

' '-llfd ciddi ldl ve yalan s~yle • yareyle Karstoı:ı Magnaya gelen omancı, kalemi hiddetle oda. s 

~I~ belli idl Standiş bir an kız adamdan bahsedeceksiniz, değil nm bir köşesine fırlattı. Gözu. bi rinsruım ha)'atta muv:ıfa.k o
~d~ıne hayretle baktı. mi? Polis mUfettişl <lyle bir adaJDJ nün önlinde canlandrrdığı sah· lamıyacağını o kadar kat'iyetıe 
~....._ Jliazan dlkkat"ı:if bqka bir tan-yıp tanımadığaıu aordu. neler, tasarladığı muhavereler iddia etmi§tiniz ki, ben de tıpkı 
~ Celbetmedi n;ıt? Hiçbir gayri. " Sesliıı def•ot!rerelt: > alt l!st oıınu5tu. Kapıyı yerinden o ıserseri gibi taha!lime devam 
l'\iğtı:ı farkına vard:ıı mı? - Acaba, nikah merasimine yıkarcasına tekmeledikten l!IOL1'3 etmekte bir r;ı~a. g!bncd:m. 
'" ~et. bunlan g6rmeden atı- mlnl olmak için mı geldi? Emin a.çtı. Mektebi bırakttm ve sokaklara 
il hir misiniz! - Benden yine ne istiyorsı·· dliştlim. İkinci e9erİnizdcki Ferit 
tıııı. aiWı ve çığlık aasini duy- lns te bendim. 

- Evet, emfn'm. nuz? afsızlar, alçaklar. Ka.. 
~ata· n~•- ; .. a ... ettJ•. pmm önilnd~i ufak tefek. kum. P..o:nancı şaşkın, mrrı!dandı: 

\U!"i ... u - Fnkat bUtUn gece dO~UndO • 
llb ral, vncıı on yediden fazla gö-n- - S;zm;ydiniz? Fakat .. 

~ sem. gnvercln ır111~.,d0kı tJ.m halde neJen mlnt olunmak """";? •wı-
,, 6ldllren sillhm eesl ••• Çığ • istendlğini bir tnrlü anhyamadmı. meyen genç klz, korkudan adeti - Sözlimü kest::ıiz. Bend'm 
~a bittabi kendisi atmt§trr. Kendisi bfr ba:kasile evliydi de konuşamıyordu: diyorum sıze. Tersi çevrilmiı; el. 
arı.~! ortada llç kiti var! Enid, bana bunu mu haber vermek isti- - Haklısınız baba, gelmeyin biseme. işpirtodan yirmi OOi 

lJ.ll ""'11nı hmılni &ayleaeydin fena yorlardı! diye tenbih etmiştiniz ama, bu k'ıruşa alınmış sa.katlı kravatı· 
'taı.:J.ı. - Bö~·le bir şeyden haberim a:ıamı bir türlü savamadık. Gı· ma vanncaya kadar ootUr. içyU. 
~d ltat'lyetle: yok hanımefendi zin kendisini pek yakınjan tanı. -r.ümU pek açıkça, insafs.zca 

ille ltıçblr zaman s3y1emfyecefl- Kornelya bir an durdu ve dileün dığmızı. EIÖyliyeceği şeylerle a. anlatıyordunuz. Roman<l.aki Fe-
s ~hı ola.bilinsin! dil: lake.dar olacağmızı iddia ediyor. rit gibi ben d~ bir gen~ kızı &.:• 

7 .. 

"Yırt rırnış şaneser,, 

(Bu paıçalaıı 

ihlı"mamla loplagınız) 

Bta;rük mUaab!lko\IDl&ı aetlrt"lt"ridlttt'ek t!C bUyUk mUMbekacba ıtııırhlcbt . 

ne bajlaUJk UU mu.al> akanın adı ~\'ırtılını' pbt"IM.'r,,dlr. ~ı parça paıea 

edllmlı ou ııtrı~ıııeno Plll"\'.Mlaruu &oplı f:M2lll, olrlblrl.ne ayrwı cele
oa parça eallml:t bu şoheserın parçalarını toPlı.vacok, bıribmne uygutı 
gelecek bır surelle yapıştıracak ve meşlıu1 tabloyu 01taya rıka1arak 
bu:ııtn hangı ressamın e~erı oıduğunu vt l:angı müzede bulunııulunıı 
söyliyecek:sinız . 

tık mll8Abakamıuıa yapılanlk ıe> bunJa u ibarettir. Bütün /HIT<Olırtuı 

,,~şrı ıamamlandılttan sonra on beş gürı zçınde parçalara mUf'ltaza,,. 
bır surette yap~:ırarak r•1kwte gr.t:rdığırm. rtsmı. tablonun rtuamt. 
nın adını ve tablonun hongı miızccte bu. ut.d:ı~ı.nu da yazarak ı"lzmn 
dt nrih isim ve adresınız yazılı zarı ıçı-ı!' koyacak ve ıa1 tı başkası ta 
rafından açılmayacak şekilde mühüruyuett, 6 ncı nottn Galıp Bınıö 
le teslım edilmek uzere ıdarclıar.cmıze uı dı edecek ve mukabilındı 
ıdarelıanemızdn sıra rıwnarası taşıyan '>11 numara alacaksmıı. 

Zarfların i(ine ;ımdı)e kodaı gtJzet:mızın başlığı vonında 'lf'Şftdt 
ten ve 365 numaraya kadar da devam •df'cek olan kuponları koyma 
ya lüzum )Oktw. 8unlaı uç mlliııı~ka blt.tıkten ve müsabakalarda kazand· 

ılıktan 80nru hedl)'l'le.! alınmaya aellodlğf IU.ır' röııtel'llecf'ktlr. 

Müsabaktllardr. kazanm~ bulunan bıı okuyucıanıız bı11 bu a.. 
ponıarı tam oıu1ak rmemezst bütün h~klmu zayı edeceğını bılmelı ve 
bunuırı betle/lerını 5aemelı ıstcse dolıı .. tr.Jdasız okluğunu bilmtlidir • 

P.:iyük bir fırsat 
ldorehıınemb .. muıııabakalıırımız.m kolaylrılJ ve cazlbt>ırd llarşıeında bö~~ b1J 

rı,...tı Ka\"ltmak ı.temlytteklerln bulunıabll~tlnl dbfü•ttk bU cfbUP...._ 
,ımdlye llaclaı ıct"tmle kuponları ıamamlay .. bilmelt>rlıtt' lmkAo 11azırta~ 
8u ~bilerı. bU mlı.tıaka nl'tltıt'lftılp * :ıaı urftannı lda~ ...... 
t"dt'ceklen ram~na kadar outun kui'OQ!an oecellerlll.I 6deuıek llW'etlle ... 
awıuıa.)'al>Uect:klt" rılli'. 

(81) parçaya aynlau ~rua PllfS:.J.lu• IJ~ l!;Wde '8mamPD lıılttrO 
_.J:e ıııyrct edtlt'Cf'ktlr . • 

Hediyelerimiz 
Tertip edllt'C'ek öç mtıııalıelnınm ft('ftntt i!.' tıanf'd .. nt"r "' 'w-dlv"1"r' ka• 

-.n!lr.aı.ı:ırdır: 

! - E' l 10 ıeertolevveı llHG · 10 t.etriolnvel ııuı eelleal IPJldt ,..,.... 
rııarak "''" 11yda mlllahammU olduf:u kira kretlnden upn taklit· 
lertt• müıllll>aKaturımız.ı aotru ıtaUt-oiııl'De verilecek. MliNbakalano 
IDJıtı tıotru ... llf'Ot-n Mr klıldeu luJıa olu,... araarmda kltlblıMal 
bu:ıuruuelll •cur·ı oetdk'Ct'kttr. J 

1 - ıoo Ura -kici. l t,;vı k.Uaııamıyan .. r araanıcla yenldnt °""1..._ 
lrur'acla ka7.ana~k bet ..tıl~ lnl'l.U mUkatatı. td kırkar Ura J 

1 - ıo llnı t l'et!t'lll mti.ldUatu.ı uı.aıaanııyanlar araıundB ~llHıfll 

kur'ada ıau.ananak blı ıuttye ıo lltaWI puchıMi almak aakkml 
ftft'll otr Kart. 1 

• - IG Ura 110 llnJdl pudNiJ al-k ltaklmu ar.a-rmyanlar ....... 
da Qt'kllt!fftl kur'llda kllıanacall tkf ldtlJ'P l& er Urb.k .. ,... 

aJmııJı ııakkını "' reo arı. J 
1 - Ut>rt ulanlar araamd:ı et:kllllttk h1"ada 6 kiti,. bll'ft -

llılber abonl'fll 
e - tttrı waıantaı araıwıdıl ~~ llW'

0ada 6 ~.)tı aJLı ~ .... e.
abuaeııııı. 

Bir tavsive 

t - 81 parçayı blribtriae ynpıştrrman f'llnbdf' Pli ili' "" bl!ıı! ıtl'I~ ... 

•aamadıtn baı,lamayını:r. 

ı - Pu~ıann <ı!ııarlanndan k~nwye lMltlamadan l>Unu ııalmm Mı 

nakın.-vaya l"t"ftkıdı oh k : lıı)·la yapı!,!tırdıK•.an ıwııın kl'l'lnlı w araıt.rma• 
rmıu böy~ muk•vv•) .. \"8pıotırılmı, parçatarııı rapınu ki -ttt ln4'f' kltı' 

ICSTnlarak ttı•trlmıe nlnro•m 

I~ ~dit kardet!ııln ınadma içer. - tki gün sonra beni gl'irmlye - Ne biçim ~ey? viyordum. Bazan, onunda benı 
U: gelil' misiniz? Ne yapacağı:nw ka- - Genç. seveceğini umdu:jum anlar olu· Halbuki, yan:la.n, sizd

0

niz. rimden siz mes'uldilnüz. Haya-
)\;; İıtedtğfn tadar inat et, dUn. rarlaatrnmı. - Demek onun için !avam::• yordu. Biribiriru anla:·:.:: iki ar. - Nasıl? tımı, mesleğimi. aşkımı, imam. 
ld.IJ~olatmu icap etse onun kim - Gelirim. dın. Ba.~ka? kadaştık Siz benım muk&ddera - Kız beni hakikaten seviyor- mı her şeyimi mahvettini~ Sim. 
~1 nu öğreneceğim ve herift - DUnyada yaln" değflmfıırim! - Alnı gUzel, genic l-•,"ll. tımı deği~irdı.ıiz Bir genç kızın mu,. Berat er me3'ut olmamı: di ben otuz bet yaşmda blr 
Sa·adığnn zaman... Çok f{lkür ki s:Zin oribi bir dost - Ya. ne dikkat! daha? bir serseriyi aısl::. seh eceğı. mUm~ciinmUş. Benim kendisin. hiçim. Gazetede en son roma.m-

rı-. ~üıııı bit1remedf ,odanrn ta • kazandım. - Sanki kendisini uzun za- ni, hele evlenmesinin mubah 3en uzaklaıııp, mektuplar:ıı.a ce· I mzı takip ediyorum. Orada da 
d~dfl U\'\>etJe açılmıştı. Arkanna Bunlan 8ÖyUyerek odadan ~ı1r- mandanberi tamyorr uşum gibi kak hır felaltet olacağını usta- vap vermeyince yn.şamıığı lü. beni unutmamı35ınız. Yalım ia· 
lıeıl'a !tı ıaman Jrarşmnda Kor • t!, tki karde~ susmuılardı. Sük·'l· geldi bana siz de göriln<"e hiç lıkla sıraladırrmız vakalarla is. !llmstız adcctti. mim Ahmet 'l.·eya Ferit l~3'il de 
de t1lı t>araırombu gördU. Fevkall- tu bozan Enfô oldu: yabancı bulmayacaksınız. bat ettini~ Ben de, romanmız112 - S:ıkm .. ? Hasan! BlitUn fark bundan iba. 
'lıı aı ti Yi1%U aararml§t.J, gl'izler:t • - Garf... Kadrnm hıtedlğini - Gelsin bakalım, bu ı:ünü de kahramanı gibi, ızt...aptan kah· - Evet. iyi tahmin ettifıiz : ret. Bilseniz. henUz yan!:mda o. 

-...... t· •'yahtı, yapmryacakem değil mi? berbat ettiniz. rolmama rağmen. k•zda.n ~k. intihar etti. lan bu romanın her sabah c:ıku 
'~ Standlş arayıp bu!mak - Neden yapmıyacakmrııım? n l~tım Bır dabtt. aramadrm. - Ah. benim yüzlimden mi? kısınılarını nasıl sabırsızlıkla 
~zat kim! diye eorda. ( net.,amı tı'1T) Romancı, içeri girc.:·,j his. mektuplarını cevapsız bıraktnn. - ŞUphe3iz. Benim hareketle- (T,'Crtren sayfayı "'edrlntz) 

~-====-================================~===============-================================================:.:===========================--luı -
~il: ~. alaya bir tavına :ııar-

'r>tınllerin mi battı? Neden 
li görünüyonun? 

~~Ben sana: .. Benden gi1.li nt 

' ~n. benim haberim .Nur_ 
~ı miydim? 

~~.n senden ıiıli bir 1CY yap 

c1e;;1\~ elçisine mektup gön 
l ~ın? 
\(trcçva bi ..ıı-bi · d ...... l:-: : ruı:u re şaşa.a ı. 

....._ l~ı benim yabancım değil. 
~it ~~n elçi falan tanımıj·on.ım. 
~~t.'4 ~ benden habersiz birin~ 
''~ın. -.tı gönderirsen. o adanıın ka• 
!'illi 

1 ~ip sana getiririm. Benin
lı.ı' ~ Yere kana bulatmat 

~tı ttr~a. Hüseyinin bakı~ların
k ~ kadar korktu ki. fazla bh 

li~l'lenıe~~ cesaret edemedi. 
~' '..,'13eyinin tehdidi. Lukre;ya nır 

-nıE-..: . • . • • () • • anı ~ 1ra ındırmı~ti. 
•f'ı:r 

-.~ Yem~k yediler .. ve ılk de-

~ koıwa ıauwr! 

Eıtt:si sabah ortalıkta bi. telA; 
vardı Padisahın ordusuyla ~raber 
l:an :cıerinc (1044) çıktığı ııöylen; 
yord~. Lukreçya hu halnri juyl.!n
c:a hem sevinmi~. he.m de uuu sı. 
kı.111!,tl. 

Çapraz HQSPyin o sabah bir fm
can ~·ıt bile içrnedt-n gıtmi~. 

Lu:~reçya. artik padişahın k~ 
disinı aratmak tehlikesi kal;ı!3dığ• 
için .;c\ıniyordu. Sultan M..ı.:at l· 
ran ~ıtırinden kimbileı ne tamaı • 
dönect>ktil 

Lulcreçyanm canmın sıkılma~r· 

nın ~:ıebi de ,uydu: Venedık hü
kOmP.ti Akdmizdeki korsan.a .. ıne 
bu na~ vaktinde ulaştıraar.amı,. 
tı. Lukreçya. elçi vasıtasile gön
derdiği haberlerde padişahı •JYal&· 
dığmı ve iki seneden önce bir yert 
ızitJl' ~E' niyeti olm dığım ~ildi!" 

miştı. Halhukı sultan Murat o se
nerıin ı kbahıınnda ,·ola çık1rnrdu 

&»laD Muraı. fAliı'Dıeye kadar 

. ' T·opkapı ""Sarayına gıren · 

·cASUŞ . tUKR.EÇY A 
Dördüncü Murad devrinde bir Venedık öval inin km 

Yıı;.an: İSKENDER F .. SERT·ELL 

-118· 
yakla'!ar. asf Kınm hanını da pü~ 

kürtm~ ve ordusunu 
auşti. 

LUKreçya. Sultan Mura.dm bir 
çok i3t1ıa planlan nazırladığındar. 

da haberdardı Kendi kendine: 

- K~ki bir müddet daha sa-

rayda kalsaydım.. Padişah 

oeni:uıt: oyalanıyordu. diye ıÖ} len-

di. Fakat Lukreçya bu ka:ıar ka. 
paı1 \'C c:11 ·1ııtıh c:aray ha,·atına 

bundı.:- fazla tahammül edebiliı• 

miydıi 

CEM.A.L ÇELEBiNiN 
SERSERi L1 KLERI 

Sult:ır. Murat, divan katibi Ce
mal ~eıebınin baskın vc:rdiğini nif 
5ılsa naber almış ve derhal kendi
sini !-aı aydan koğmu~tu. 
c~maı Çe:ebt genış yürekli. ha

yatı:ı Kc.ırşı lakayt. gamı kendıne 

zevk tlmenin yolunu bulmuş bir a
datn'..iı . Saraydan koğulduktar. son
ra, k&~ mpederinin evinden de -
son baskın bactisesi yüzünden -
kapıdı~an ntı mıştı. 

Cemal Çe!ebi. dl\·an katibi bu· 
hınduiu müddetçe biriktirdığı pa· 

raln:-ı yıyor. gizlı gizli meyhanelet 
- Ham. hazine olsa dayanmaz. 

paran bıtmeden. gel de bir iş tut 
demı~ti. 

Cemal Çelebi başka bir iş tuta. 
cak Vf hayatım çalışarak kazana· 
nacak bir adam değildi. 

- Hele param bitsin de. o ıa• 
man :1f' yap'lcağımı düşünürüm 

diyor \'e içkiden ba~nı ka.dınnı· 
yord.:. 

Cemal çelebinin bir derdi vardı: 
Bütün bu rezaletlerden sonra. o 
ba~km gecesi evine gelen Venedikli 
kadının kim olduğunu anlamı~tı 

- Ah. şu pa:fi~ah gözde::ini ~ö,·· 
le bir doyarak kollanmm :ırac:ınd? 
sıkamadım .. iştf buna vanıvorum 
diyC'r ve bu derdini kimseye aça. 
mıy?rdu .• 

Cemal Çelehi eli~ dü .. en hu ku
şu na~1ı kaçırdığıı'ıa ~ ·aıııp dunı•· 
ken dos•' - ··mdan hiri orıa :esadü· 
fen §Oyle bir vaka an:atu: 

.. _ Ge ·cn gun gızh bıı meyh<r 
nede ıçerken. Çapraz Hüse}in İS· 
rninde bıri yanımıza geldi ve biıt 
o gece dünyanın en tath. en güz.el 
bir kadını ıle kolkola. göttüs g~ 
yattığını söyledi. Ona bu kadrr 
kimclır? Yoksa meşhur Usküdaı 

çenRisini mı yakfladm? dire !Or 

duk. (,.a praz Hüsevin: - Benimk 
yerlı ır..ah değil. db•e cevap verd 
de. eği.,nce yerlerinde dola~ıyordı! 

Bir arkadaşı ona: 
Ağ".l'l~an bac:ka IAt alamadık." 

Cemal ~e1 el:ıi bu h!di•eyi du· 
yunca şilnheye dU~U~Ul. 

O ~eceden sonra. bunu anl: taT 
arkadaşlV'le beraber. S!'izli mey 
har.e"e devama baQtadı. Zau. 
her nk~am ll"l'''h"neden meyha 
neve ko~an Cemal C'..e1ebl. nfha 
vet bu te'AMar meyhaneeinh 
de ml;davimi olmu~u. 

On11n 111aksadı CaTlra.z Hüse 
vini bnlm~1< \"e bu hild\,,evi Ont'' 
n,,,. ___ ,an bir kere daha elin! 
mekti. 



8 , .... 
·ı·ura:ıye ~um.ıur19eı• 

ZiRAA T BANKA Si 
K.uruı~ tanhı. 1888. - :ie.nıayesı. 100.lllJO.UUli l'urk Lı~ı 

~ube ve Aıans adedı. 2<i5. 
Zirai ve tıcari 'ıer nevı banko mıuımell'1"1. 

Para blrlktirenlere ~00 Uru lkramJye vert)·ur. 

' 'Avrupa DöğUşDrken 
Amerika ölümle 

Mücadeleye çalışıyor 
(Ba,taratı 8 mc."ıda) 

;'11 her vücutta kanser tevlid 
eder. 

Bu şnnıgalar sonunda doktor 
ıcser §U ooktayı keşfetti: 

Fareler vücutlarına ithal edi-

reye şırınga edildi. Bu faı 
hafif bir f ele oldu. 

3 - İki numaralı farenin bey
ninden bir parça üçüncli bir :fa. 
reye aşılandı. Bu fare hastalı~ ı 
tam olarak yakalandı. ])çmek 

c.n bu maddenin bir krsmmı tama oluyor ki bu farenin vUcudun1.o ... 
niyle zararsız b~ka bir madde zehir tam tesirini yapmL5tır. 
.aline ürnğ ooildikten sonra 4 _Üç numaralı farenin ka-
·ücı~tlanndan çıkar~yorlar. . nmdan !flkarılan Virüs bir may. 

~ Eger bu madeyı tamamıyle muna ~rlanırsa bu maym 1 

,t;ıdlllt•- . .ırarsız bir hale get.irebilselerdı , felce yakalanmaz. ' .._ ~ ı !<ansere tutu~ıyacaklardı. B keFif ihtivat tedbiridir. J· ---- 1 Fareler metılkolanteren med- u ~ J 

-... d · · 1 1 da ra r Felce yakalanan hastayı kurta· 
esını nası o uyor za rsız ~· ,. . 

h l t
. · rl K ıht.ı ramıyor. ·ı.-akat katı zafer ıç.ı.ı 

41 rl\8.t 8AnKUUı<Ja "uwtmralJ "t \hrıann2 t.D.9an"UJ aeh., .. , __ ..,,, eıı tı 

'\l l.rf\Sl ouıumı..nıara .enedt • :ı,.ıs •PklleL-eh kur'a Or ~ıığıdıu: 

, a c gc ınyo ar. anın p - . . . .. . . 
1 laşm.aına yarayan Protrombim ıyı bır u~~ttır. ~ , 

~U\oa gön• tkrıuı.ı,\ • ::ın~ıtılnCJo ı·tu nındesi sayesinde. Şu halde kan. Bu tecruhede hasta11gm me). 
1 daki bu madde ile kanserden dana çıkmadan hayvan vücudun-ı IM1Nt ı.ooo liratııı &.ooc ıın. ıoo 1'dt1d ~o ura1111 6.ooo un. 

• eUtJ !.000 .. 1%0 ıo tJCOO • sakmmak mümkündür. da kalabileceği neticesi yeni keş. 
tşte tam bu sırada 1'.,iesser'in fe meydan verdi; Grip·e çare 

araştırmalarındaki ehemmiy •ti bulundu. 

' • !JO 1 noo • tiO !O • S.:tOll • 
uı • 100 • &.OOCJ • 

OIKK.A T· Hesaptarmc1Hk oaral&r btr len~ ICIDdt fiC unuıu ~J? 
:lll.şmJyewere ..krliJlltye ~ku~ tıl1'CUr<tt % ıt rı<zla.sıvu veı1te~ .. ktir 

K~lrl 1l'r: 11 Mart. 11 Hiız!ran 11 E~ ıoı. 11 Blrlncikb.nun ;;arihle. 

arttıran yeni bir keşif meydana 1918 grip salgını dört sene 
çıktı: cihan harbinden "'1.ha rn.,.ıa adam 

rın•le yapılır. 

................................ lml.l!m ..... 

llml ............... llİllll ...... .. 

"Uzviyetin knnerc karşı mü- öldürmüştü. Bu hasta!Jğın sebe
dafaa vasıtası olan Protrom' n bi mikrookopla görülmiy n ve en 
maddesi Danimarkalı bir doktor ince süzgeclerden g~en i." • 
Dom taraf mdan keşfolunan K mikroptur. Fakat 1918 yılın ... 
Vitamini tarafından yapılma::- bu hastalık biitün harp müdde-

V A K 1 T matbaası 
K ita p k ıs m ı ıı ı 
taıızim edip 

qeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gn.zete basar. 
Tabiler namına di:zi!i isleri ~lır. ............................... ~ 

tadır .•• 
O halde K vitamini vücutta 

çoğaltarak (bu vitamin yapral.· 
lı nebatlarda ve soya fasulyesi. 
nin yağında mevcuttur. Kans ..... 
yakalanmak veya kanserden 
kurtulmak müınkilndUr? 

Bu hususta. henüz kat'i netice
ler yok. Bu neticeleri tcsbit için 
daha beklemek liztm. Kansere 
karşı henüz zafer kazanılmış ı:e-

lbekliyorum. Korkuyorum. Yirmi meşhur romancı Eşref Çamlının ğildir. 
yaşımdan beri beni felaketten nasıl olup ta berbat bir eser yaz. K vitamininin keşfi Amerik~~1 
felilkete sUrilklediniz. Şim. dığmdan hayretle, teessüfle dktorlar, süt emen çocuklaı .:a 
di d öldürecektiniz diye korku• bahsediyordu. Büyilk bir yevmi mütıim bir ö1üme se1bep olan kan 
yoruın. Eminolunuz ki beni ro. gazetede tcfı-füa edilen son eseri, boşanmasm."l karısı mUcadele 
manda öl.dün.irseniz, ben artık yarısından sonra, 0 kadar değiş. imk!Uım.ı ~ir. B uçare an. 
yaşayamam. düşünün ki on mişti ki, gazetenin sahipleri, ro- imkanını vermiştir. Bu çare a · 
be§ senedir, sbzünüroen çılmıa- manı kısa kesmesi için muharri- ne}i çocuğun doğmasından evvel 
dım, ne vnpmarnı münasip gör- 'h - lm K vitaminini ihtiva eden madaw-

J re ı tar etmegc mecbur o uş. 
dünUzse, onu yaptım: Tahsilimi la.rdt. Roman, muharririn meş. lerle beslemektir. 
bıraktım. ~vdiğim kızdan uzak.. bur ralizmin büsbütün aykırı Bu keşif bir çok btiyliklerde 
laştım. ~ni öldürürseniz bu bir tarzda nihay .. l'enmis, tıpkı dahi kan boşanmasının ön.üne 
romanın sonunda, ya kendimi e~ki mao;aUar gibi, her vak'a tat- geçebilir. K vitamini kana daima 
b?rtlak sanarak delireceğim, ya. lıya bağlanarak, onlar ermiş mu- çabuk pıhtılaşması hassasını ,.e. 
butta öleceğim. radma kabilinden bitmişti. rir. 

Sustu. Romancı, hayretten Bu roman . .&ircf Çamlının son Kan boşarunasm.a karşı kulla-
don.muş bir halde, ağzını açacak eseri oldu. Ve hiç kimse, yirmi nılan çarelerden birisi bir vü
kuvveti bile güç buluyormu§ senelik bir şöhretin, muvaı.enesi cuttan diğer bir vücuda kan 
gi'bi ağır, ağır konuşuyordu. bozuk bir adamm hayatını kur. vermektir. Bu sistemde yeni bir 

- Fakat nasıl olur? Sizin ki tarmak için feda edildiğini alıla. tekamül kaza kaıhrnma.nlarmın 
adeta asabi bir 'buhran, bir madı. fazla kan zayiinden ileri gelen 
fikri sa.bit, benimle hiç alakası ölümlerden kurtulmasına sebep 
yok, s zı tannr.ayorum bile. olacaktır. 
lnaıım bana. Sizden ilham ala. Bundan yedi sene evvel JUdin 
rak bir satır yazmış değilim. isminde bir R~ evvelden alı. 
Benden ne istiyorsunuz? Siz. narak sak.lanmış kan vcı ,..._. 
kendinizi benim heyali kahra. 19.3.1941 mümkün olduğunu iddia etmişti. 

8.0~ \jl\nS 18.15 ~1nMlk ııaatl 
man!arımm yerine koymanl7.dan 8.l8 11ıı11r rn.ıs Ç0<:uklar Tekamül ,ka.nm muhafazasını 
ben mi mes'ulüm? Ne yapa bili. ıırognım lı:tn mu"Ikl kolaylaştırdı, şimdi Küreyveleri 

8.46 Yt'nW'k 19.ıtO \jun8 
rim? ı.ı .. ı.· 1 19.45 ~it ihtiva ctmiyen Serom şınn0• 

- Hayat hnkkınd:ıki betbince 1%.88 Hafif programı diliyor. Bunun yıllarca taze ola. 
şnrkııar %0.15 H&dyo 

fildrleri artık terketmenizi isti. ız.r;o AJan~ gn:r.et~ı rak muhafazası mUrnklindür. 
yorum. Anla\'Or musunuz? Artık ıs.05 Hııtk :rn.Js Fa~uı rı·y"'t.i Bu iş bugün toptan yapılıyor. 

türküll'rl % ı. ın Konıı'jma 
beni facindan faciaya sürükle- ıuo orkt'Sfrs 21.2• • n Nıerlerl Her hafta Nevyorkta bir kilini. 
mcğ'e hak'umz yok.. Yeter.. 18.03 zımnt 21.15 ıthıuıeti<"um ğe 1400 .A.ınerikalı geliyor ·o 

taln1ml hıır bundosu 
Yeter diyoıııın sı1.e. Biraz neş'e. uı.n~ Mrlodllı>r ıı.so ,\Jan!I gönüllü olarak kan veriyorlar. 
bıraz komcdı. Dram bıtsin artık, Ul.80 lionııMma 22.45 Dans ıni17l~i Bu kan İngiliz kızılhnçı namm.ı 

b n ölmedim bitsin. B e 1 k i 4.•-••••••a .. "' toplanıyor. Artık ameliyatlarda 
kendi:ni kurtarabilirim. Henüz Dr. /<. emôl Ouatı uzun uzadıya kan verecek adu .. 
cıtuz beş yaşındayım. arama.ğa. lüzum yok. 

İhtiyar romancı, gülilnı"-e.dı: t<.'rnr yollan hastahl< Yeryüzünün en korkunç ha.s-
- Fa.kat, ben fülsefemi, görü- İarı mütehassHı talıklarmdan birlııi de çocu:: 

ı;UmU n:ı.sıl d.-~ tir<'lıiliri.m? felcidir. 
tt.-yuthı IMtlklll Oadılt'!U Nu "" K l b' 'l 'k' d kto b Kırkmd.m, eli~ inden s nra nik. o om ıya. ı ı ı o - r u 

tiıınu1 •-a ıuı Oıttu oban''' 
b:.n o'mak imka't ızdır. Siz ı\P9'rt• ... ı.: U!llll ha!'talığı fareye nakletmeğc mu. 
M ırk Twain'ın me~hur scziınü vaffak o!dular. Sonra Pastür 

uac+;eqe--~ 
----- . . d . . d t k d 

b lir mic nb:? "l\ırl.mdan evvel 1 m!lllll• ...ams•lii' ii1F••r.ımr1ıı1m111'1 :~=~uru:re:~~i~n/P ~~m: 
hetb•n olan insn.n pek çok §ey c_;ocuk Ockımt 
b·liyor demektir. I<ırkın''an Ahmet Akkoyunlu için evela fareye sonra insana 
F ınra ru'kbı'n olan 1·.a,.. bl'r bı'r tatbik edilmek imkanlarını ara-

·~ -.. Tak•lm l'allınhıınP Palas No. 4 
f:.<'Y··· l"ımırctan mMda bNytln yıı il\ dılar. Bu hu.-;usta. §U tc<:riibe 

tince tek gemi uğra.mayan ada.. 
larda bile göriildüğü için mikro
bun hastanın vücudunda uzun 
zaman tesirsiz kalabileceği neti
cesi ~ıkh. 

O halde sağlam dolaşan bir 
adam başka birisine hasta.llk •• 
şılayabiliyor. 

Rokfeller enstitüsü doktorla
rmdan ikisi bu esas üze.rinde a
raştırmalara b~ladı. Bur-. 
köpek hastalığı mikroburwn vi. 
rüsünü kuhı<}ka tavukların altı

na konulacak yumurtalara ~ıla
dıtar. 

Piliç doğmadan eV\ el öldü. Bu 
hayvandan Scroın aldılar. Bu 
seromu insana aşıladılar. Bu su.. 
retle aşılanan insanlar Grip'e 
yakalanr.ınk tehlikesinden tama. 
miyle kurutulmuşlardır. 

BORSA 
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18 MART-lifi 

Sterltn 
Dolar 
Frc. 
l.Jret 
l&liçre frac 
Florin 
RayiJmark 
Belga 
Drahmt 
Leva 
Çek krona 
Pezeta 
~ott 

Penge 
Ley 
Dl.nar 

Yen 
fs\·eç kronu 
Kuble 

F..Mam ft Tahvl!!it 

Kapanış 

:5.2t 
132.20 

299S 

0.9975 
L62215 

a.1n; 
81.1370 
31.005 

lttihat değirmencilik 22.-

Tiyatro ve Sinemalar 
Şehir Tiyatrosu 

"
Tepelıqı Dram kurumda 
Ak~m ıı:ıat 20.SO d· 

· İmralının 
İnsanları . . " 

latlldll Cadcte.ı tl.Mnedl lmıınıma 

GttndllF H te ÇOOUK OYUNU 
Akşam 20.IO da: 

Paşa Hazretleri 
Her cOn (l~ IJCN'Qlı temaıı._. 

ICtft bilet wıertltı 

"'l9 Y A lt T - l9fl 

Baş, Di9, J!I' ezle, Grip, 
Nevralji, Kınkhk ve Biltün Ağnlaru~ızı Derhal ~OiCr 

~ıbtndı ıttade 3 tıtı ıtın!blllr. TAKT.!TLF.Rlı~DE.N S"~1· rNtZ 
HF.R ~ tROr: Flı'U.U l<UTl L'\RI ISRARt ı\ ISTEYI ll 

f 

lstanbul Beled lyewl 
ııanıarı -

Kerestecilerde merkez h:ı.ll:ıJ" kCun ı .numaralı ynzıhnnc ı sen<' mu 1:1t''. 
lo kiraya verilmek Uzcro açık ::ırttınnnyn konulmu"tur. Kira tıcd~ıı mtilin • 
meni 370 Ura ve ilk toninntı 27 Ura 75 kuruı;ıtur. Şartname zabıt ve muıı

melb.t mUdilr!Uğtl kal,•mlnuo gör .. ı.'blllr. thaıe 31.3.9U pazartesi glll1U s:ın 

14 te dainıt encümende yapılacnl:tır. Talip.erin ilk temfruıt malıb~ ve;• 
mektupları şartname rnucılilnce !hra.z.ı 11zımgclen Vl'-Saik ve 941 yı 1"11 a t t • 
caret odası ''csikalariln ihale gOnU muay) en .. utt J lml cncllmen .. c Lul..U:
malan. {2005) 

• • • 
Belediyeye alt m ... tdrlU \'C'Sc11tln tı.mlratmda kullanr1mak üzere .. nhn atı. 

nacak 8G kalem malzı>me açık ckshtm<'ye konulmuştur. Tahmin bc'd U 4~ 
Ura ve ilk teminatı 341 Ura 25 kur.ı~tur. Şartname zabıt ve muamc'b.t m~ 
dür!Uğil kaleminde görülebilir. ihale 31.3.90 ı:-azartC'sl gllnU saat H te dıılo 1 
encümende yapılacaktır TaliplA?'lu ilk teminat makbuz veya m l:tııp an \"f 

941 yılına alt Ucarct odadı vcsl'<alarnc ihale günU muayye.n saatte dalml eD' 

cillnende bulunmalan lr&zımdır. 12002, 

llstSln~u. Lıvsızmı tmır'iLın~ın vırtlen ı L har ıcı askerı kıtaata ılan.arı 
Bir .No. dan dört numaraya kıı.dar dört :ıumara dahil beher giyimine 1oO 

kuruş fiyat tahmin edlll'n •1959 '-rfyım katır ve 16,487 giyim b<"yglr nalı ~ 
5 No. dan 9 No. ya kadar bchcrlne{llC)kuruş tahmin edilen(70S)giyim katır 
ve 9859 giyim beygir calı satın 11ımacaktır. lhalesl 27.8.9U pcl"§cmbe guntl 
saat 11 de Erzurumda askeri eatmalma kom:syonunda yapılacaktır. Hrp5l. 
n1n tutan 33.020 Ura kaU teminatı (.!}53 liradır. Nümune ve §a11lıamesı kO
mlsyonda gôrUlür. (2139' \2129t 

• • • 
90.000 kilo Biğtr eti, 630.000 kilo odun, 27 000 kflo nohut p:.ı.zarlıltla satııl 

almacaktır. Taliplerin 20.3.941 gUnU amt 14 tc teminatlarlle Gireaonda as!<., 
rl satmaıma komlsyonuna gel:nclcrL {2135' (2125) . . ... 

~ağıda mlktan yazılı BJğır t tıer' paz9.rlıkla aalm alrnacaltbr. nıaıe'i 
27.3.941 pcl"§embc günü saat 14 tc Geliboluda askeri satmalma kom!s~·onun~ 
yapılacaktır. Tallplerm belli vakitte komisyona gelmeleri. Kiloswıa 45 kUJ'l'f 
fiyat tahmin edilmiştir. (2187) (2127>. " 

Mlktan teminatı cinai 
Kilo ,Ura 

28.000 1890 
72.000 4860 
30.000 2025 

Sığır eU 
Sıgır eti 
Sı~ et!. 

" . . 
60,000 kilo taze bakl!ı. knp:ılı zartla clt.cıJltmcyc 1t.,nmu~tur. Şartnamt'ııl 

komisyonda gl:>rUIUr. Tahmin bedeli 6000 lıra Uk tenıl.nntı 400 llradıt• 

ihalesi 31.3.941 pazartes! gilnU saat 15 te Ankarada Lv. Amirliği aald>" 
alma komlsyonundı. yc.pılacaktır. Taliplerin Umirat ve teklif mektuplarıo' 

ihale saat.!nden bir saıı.t evvel 1'omıayona vermclC'ıi. (2105 ) (1972) 

L 

-
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,--------1941 IKRAMIYELER1~ 
ı adet 2000 ı..ara.ım - IOOO.--dl'" Yabancı adam ayağa kalktı: t4'n ~nnrı• TrlPf"n 4012, yapıldı: 

D k '· 1 ·ı ı ~ t 'h 41CSC!W& w: CW*itfi wcm 1 - Bir fareye, bir maymunu 
- eme " 1 1 o.magı eı·cı -.-z - "z'm:Ki -, felce urnııtacak kadar kuvv .. _ı 

edıyorsunuz? Olabılir. Allaha ıs. 1 "' aeyazrı. L&ıeıı. Akaara·ı Şeb~mı T. İŞ Bankası 
OJ " Topkapıya otobtl.a t.ıt:ıJD olun 

1 • 1000 • - aooo.- • 
1 • 75() • - 1600.- • 

• • '500 • - 2000.- • 
marladık. 1 Göz Hekiıni bir mıt::tarda çocuk felci yapan 
~IMP'!V alarak, Jıırala oda- Dr. lı1urat R. Aydın mikrobun zehiri aşılandı. Hay. 

d:ı.n çıktı. ı Hey(ltlu Pamuıllkapı. iman oka~ 1 v~ hatalarunadı. Deme!~. ~~uy~r 
.,..0, 2. ·rf'I: n;,;;s Mua~ l'ne ,(' hcı kı hast·ılık htıyvanda gonınmı-

m türhi lı!'Öt nmellroıı flksra tein yecek bir şckı!de kalmıştır. 
Bir kaç tty ~'l'lrnyıiı. Edebı- """'•!?. 2 - Bu fnrc-nh be'"linden 

vatla az çuk alakası olan her.;.cs, t; c.ıkarılan b;r parça Qaika Plı: fa.. 

-o- 1941 küçük 
Bevoğlu Halk Sinemaaı 

'DUŞtur. 

Hul{iln Matine 11 dıı, akş:ı:n 8 ~= 1 
ı - Bozan. 2 - Bombalar Y•&w-

1 
ken, 3 - lkııkll ~llkL 

1 asarruf HeaablSln 
iKRAMiYE PLANI 

• • 
3:1 • 
~ . 

800 .. 

100 
60 
20 

• - 2000.-. 

• - 8500.-. 1 
• - 4000.- • 
• ..... 60()().- • 

Keşldclcr: 4 vuba.t, 2 mayıs, 1 AğU~ 

toıı ~ lltinrit" rin t 


