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3Cu alşafff, : 
...... ~ - ,_, _.......,. 

Radyolar 
Arasında 

Bulgar rady<ll5unun BeHran
larda vaziyetin mihver lehL 
ne değiteceğine dair göster 
eliği delil bu kadar çttrilk o
luna kendi aleyhine çıkacak 
nepiyat yapmı:, olmaz mı? 

Yazan: 
BluJlll C:ablt Yalçm 

R.dyo artık hayatmuıa tama
.Ue IPrdl Günde ae kadar uma. 
ilam bu m:MdneJuln ba~aıcla ge
dyM? Çok kcre

1 
ehemmlyetJl biç 

Mr tef ftltmJycceğtmlzl blldlğlmh 
laalcle. yine, \"aktl ı;cllncc, diltme· 
)1 ~irmek ihtiyacından keadlmlzl 
nıenedemlyoraz. Maamaflh, rad 
)'olar blse elddi lla,"&dls ''ermedik.. 
lerl saman blJe ha.zan mbun:, ve 
lllantıkAis ae&rlyatlarlle bizi eğlen
dlrlrler \'e meKUI ederler. Hatti. 
.. m&num nctrlyatı bile bütün 
Wttb kaybedtımlıt bir zamaa ..ı· 
dedemeyh. Çtlnki dolayadle bhe 
~ te)'Jer öğretinı, olurlar. Me. 
Rll_ pee11 ~n. ltaJ)-.n ndyosa 
tan~ _,rtyatmcla VATAN rdl.. 
ldmlzla ttaıyanlan methetti~nl 
llbe tanı. ediyordu!. Şafkmhint 
hmulaa 4alla parlak bir niimaaeıd 
.. ~ mlf Türk ~lerbıbl 
•eıtrl,...... JılMlyatmı bütiha Türk 
ekay1aealan pek11i hlfirler.. 1taJ
J'Ul1ar lleııJka bir memld'ı<ete hlta· 
bela yaptlklan nfltrlyatta Tlrk p· 
setelertnl ke11clllerlnc taraftar ~ÖA.. , 
t.mele tıefebböıs ettıeler beDd blr
b4; kf"''1 tnudrralılftrter. Fakat , 
.. prlp ftl pah9 llallerl 'Hl'tE • 
dlaleJ'ellerlne vermekte • ta,m· 
lan eWıiDrf . . .. 
..... ndy_. da ~k eğleacıcll 

lfJ7ler lllyllyer. Rol~ raclyo&a· 
m .... tıtma gire, Abnanlar 1n_ 
lllshNt Jlalkaalardaa denize .tik
_,. __.., biM'Aldannq. Ali., 
dibblllrlene döbtinler. Ba .... -

.. pJ'Mldlr. Fakat Bal~ -
,_ AJmulana yapecaklan 1na 
brekett. bir mm'ullye-t mliliha.
- erkan) or ve mes'adyetl kime 
JlkHlyor, hlJlyor muunazf Yu· 
._lılanl Çttnldl Yunanlılar Al 
-.lana bu hU808ta ne dütöndik. 
lfırlal blldlklerl halde yine tn~llz 
klt'alanaı Yaunl9tana alnmJlar
.... ! Ba manhp hayna nhnaz ınr 
... f Balıvtar claran danarken, 
_, lırıam'!Ulanadu birtakım top· 
l'laldar koparmak hınlle, hadatla.. 
.._ Abnanlan &(arak mtmlf'keti 
emebi lfpll altma sokuyorlar. "1'•
••t.m ve Ya11::oslavya11 tehdit 
edlıe."iar. Ba Mr bbahat, mea'all· 
1etl maelp bir hareket ol111a,.... 
Öte tarafta Yaıwaldar denip c1a-
._..m ttalyanlanll teearidae 
....... bbjorlar. -~ 
lllldafaa,a pbttyortar ftl doatlan 
~ea J'&ftl11n ıörllyorlar. 
Pa11at ,..nı.. 11::örmelerl Bal....
"- Almuı.... .......ıa bir bb&.. 

- -ydıyor! • • • 
... Pi' ... ,.... ....... il im-

....... ,,. tıalılUyetl de ..... td-

............. llalku ..... llOll 

?s ...... tqllt.enı U.-11dade ve 
llallmıre meyyal bir ~ ıöse 
-...,.......,_ "CeaaH fU'ld Avn
..._., dt"lllkllll ..... bacthl 1daa 
ll.ıw.r mr l"~oslavya. bir de biz. 
ır....._..,. ~bir~ 9iylL 
'lllılılE ...._ Fabt kmdl JteaaM
.._.....,. ...troean- verdi~ '8 
...... t rolyle Walp ederb. 
...... ~pı.~ tıhdt
~ ~ f81 yelrtwr. Mlltver ............. .....,....... ..... 
:-- .. ~ttmhl'lt ..,..etd 
•--.auı.. .... """' ... ...,._. 
1-- ,_a W•elelte ~ kıv)ylt· 
~ k s'lmhıhl tiell!!IM ı ke 
~ ...,. .udlrf Ba1-r ... ,... 
........ _ ... , ..... lnn'fftll 
...... tıuattan ............ -.&-

;:: .. ~<etilndN ~yor. 
.a,ı-ly•, .... Fethi Ok1'L 

.. 

.._ ........ landftiıJ a.,nci.r. Fet. 
L..._ ~ .. tlraiaate bt't lhffyacıl 
................ bqh Ti~ 
~ eeaeW al&bclar -bltJeda 
...... ....,.;. htl' .. 1 1 

t ..« 
BOUtlN cAld'J' YAL(llJf ........ -..... 

Habeşistan

daki ltalyan 
ordusu fiilen 
tecrit edildi 

Kıbrıs nıüıakatı 
Hariciye Vekilimızle Eden Kıbrısta 
buluşarak siyasi vaziyetin son 

gözden geçirdiler Bu ordu mecburen son 
mevzilerinde muharebe 

verecek, veya teslim 
olacaktır 

inkişaf /arını 

tren kazası oldu 
-------.------ Kahire'de 

Lond.ra, !O (A. .A.) - Cici,._, • 
nın r.aptı, Bııtaııya imparat.... -
luk kıta.lan ile Haheş vatanper- 1 • 
ver kuvvetfarine, Ha.befistanda 
İtalyanlarm tam teslimiyeti ta. 
rihini hissedilir derecede yak
laştıran bir stratejik nokta ver
mektedir. 

Ciciga şehri, Hargeişa. ile Har. 
rar'dan ge~ek suretile Berbe
ra'yı Addis - Ababa'ya bağlıy..w.ı 
büyük yolun hemerı. civarmda. 1 
dır. 

ltalyan krtalan kumandanı-
1 

nm, kıtalannı, orada mukavemE't 
etmek iizere çokmiş olması muh- r 
t.emeJdir. Fakat İtalyan kuman.. Liıı.•».~>ııııııl 
danının, Moga.ditıcio'dan gele."l ~ 
Cenubi Afrika kıtalannm seri 1 r 
terakkisinden haberdar olmadan ı 
evvel bu planı terketmiş ve bu 1 
suretle balen tamamile muhasa
ra altına girmiş 'bulunması da , 
muhtemeldir. Berbera'dan gelen 
imparatorluk kuvvetlerinin l 
gabur'dan ilerliyen kol ve .Ko. 
ren'den aşağıya inen kol ile l'eMc 
muhtemel olarak temasa gec,;e. 
cektir Bu suretle bütiln İtalyan 
mUnakal!tı, ciddf 81.lrette tehdit 
altında bulunmaktadTT. 

(Devamı 4 incide) 

Sur iyede 
nümayiş ve 

grevler 
Arbedelerde bir çok 

talebe yaralandı 
Beynt, 19 (A.A.) - Tas: 
Suriye guetelerl halka ta.hnıil 

ı edilen iate tahdidatı ybtlnden Su.. 
riyede yeni nUma~er ve grevler 
yapddığmı yazıyorlar. Nllnıa~ -
terle polis arumda vukubulan. ar 

ı bedele-r esnasmda bilhusa talebe
ler arasmda ~ yarahlar vardır. 

IBfrçok kif!f tevkif ed~lmı.th'. 
Şamda, Hale.f)te, Humsta ve Ha. 

,mada grevler devam etmektedir. 

Londraya bu 
gece şiddetli 

bir hücum 
yaplldı 

Diri llaltallaae 
llaıara •tr•tb 

(Y-'IMUe) \ 

Yugoslavya 
bitaraf 
kalmak 
azmini 

teyit ediyor 
Mihver taraftan eski 

Bat vekil 

Stoyadinoviç 
Vunanistana 
gönderildi 
Alman hariciyesi 
Yugoslav • Alman 

münaaebabnı tavzih 
etmiyor 

(Yaa.ı t lnelWe) 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu parçaları ihtimamla 

toplayınız) 

,., ... , .. 

Bir tebliğ 
neşredildi 

iki hükUmet arasında 
mevcut olan 

Tam görüş 
birliği bir kere 
daha tesb1t 

ed idi 
Kıbrıslılar heyecanlı 

bir hüsnükabul 
gösterdi 

Bdea, Bar~Glf e 
re!rtliadze ta,yare 

MOIAkat 

\ 

ID8JdUID8 lladar 
relalıat etti 

A...... 11 (AA.) - lqftt ... 
lı&rlctye nazın Eden'ln Londr&ıa 

Son derece 
şayanı 

memnuniyet 
oldu -- -YWUtll ba.,. daft ..... ..,.... 

' Arnavutluk cephesinde 

italyan 
hücumları 

püs ürtüldü 
Uç İtalyan tankı tahrip 

edildi 
AUna. 20 (A.A..) - B.B.Cl: 
Yunan matbuat nazın, cephede 

dlln ltnlyanlar tarafından yapılan htı. 
cumtardan önce §iddeW bir topçu ate 
§l açıldığml bildirmtıtır. 

YUNAN TEBLlGt 
Attna, %0 (A-~) - Yunan ordula.. 

n başkumandanlığmm Ht numaralı 
ve 19 mart tarihli rumı tebliği: 
DUşmanm tanklarm i&neaile 1n11r. 

kez mmtakasmda yapml§ oldutu bir 
taarruz ne §imal mmtakamıda yaptı
'1 diğer bir mahdut taarruz pUskUr• 
lUJmuıtUr. Bir miktar esir aldık. Uç 
tank tahrip edildi. Dtl§manm bu 
mmtakalara mensup olan blr bölUğU 
tecrit edllmiJ ve otomatik sllAhlanmı 
zm tLaku ateli k&r§uımda kalarak ta 
mamlle imha oluDmU§tur. Aooe vadi. 
sinde yapılan muva!faldyetli bir ta. 
amız MUcealnde bir miktar es1r aı. 
dık. 

Alman 
işgali 

P'na9a, No~ ~ Belçllla 

" DanlımıtraJa 

Kaça mal 
oluyor? 
Almura ini 

memleketlerden 
ıeaetı 5 mıırar 
554 .Uyoa Tiril 
ldruı çeklJOr 
Framada İfgal 

masrafı adam bapna 
._ede Z0 lnaif'ız liran 

~····· 

avdetteıı evvel Hariciye Vekl.Umlsle 
tekrar mQdavelelefklrda bulunmak 
arzusunu 1zbar etml§ olmaa tızeri· 
ne, ŞllkrU Sara.çoğlu ı 7 Martta Al> 
karadan hareket ederek Kıbns'da 

mtış&rUnileyhe mntlld olmllftur. 
Hariciye Veldllmlz yarm Anka· 

rada bulunacalct.ır. 

(Dc\"aml 4 &nelde) 
KAHIREDE ~":t::ŞREDlLEN 

TEBI.tG 
K.ıthlıe, 19 (A.A.) - Bu ak§&Dl 

(Dc\"81111 4 ündidc) 

lngilterenin Ankara 
sefiri de mülakatta 

hazır bulunda 
Kablre, 20 (A.A.) - B.B.OI 
l!ldea. Sa.raeoğlu mGlikatmm -

derece pyanı memnuniyet olduiu MI. 
dlrll~ktecltr. Türkl)"'dt~ Br1....,. 
büyük elçisinin ele mtUAkat1a ltllar 
lıalunıtuğu öğttaDmlflAr. 

Dün B. Millet Meclisinde 

örll idare 3 a1 
temdit edildi 

Ankara, 19 ( A. A .) - B. M. I 
Meclisi bugün Şemsettin Günal. •---------•'• taym riyasetinde toplanmış ve 
oelserjn açılmasını müteakip 
altı vilayette ilan ve B. M. Mec
lisinin ka.rariyle üç ~ temdit 
edilmiş olan Örfi İdarenin hita
mı tarihinden itibaren Uç ay 
daha uzatılmasma müsaade ediL 
mesi hakkındaki BaşvekAlet tez.. 
keresi okunmuş ve müttefikan 
kabul olunmuştur • 

EN SON 
DAKKA 

Uçlü pakta 
yeni iltihak 
yakınmış 

Meclis nımamesinde bulunan 
ve Kütahya müstantiki Mehmet 
Saidin hakimler kanununun mu. 
va.kkat maddesiniıı A fıkrasına 
tevf"ıkan tekaüde sevki ile müd· 
deti hizmetine göre verilmek ia.. 
tenilen paranın vi~ ha'kkm· 
daki Divanı Muhasebat Eneü- Bcrlhı, %0 (A.A.) - Alman ha.. 
meni mazbatasını mUzakere ve rlci~ nezaretinde gazet"'cilcr ltCG· 
taınip ederek cuma glinil top- fernnmıda, yakin bir istikbeıde ~
lanmak üzere içtimaına nihayet 1il pakta yeni bir iştirak wlma p 
vermiştir. leceği blldiribntçtir. 

Cebinde 1000 Ura taş1ya& 
kahveci kalp seki esinden ötmüş 
rant ilan • HOi lira n ltlr llat 

111tıse11ıı ortada ~a11toıaa .-o 
....... ar ırer , ..... ,..., .... 
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Arnavutluktaki son Yunan za
feri tl7.erine Leonidas ve Tcrmo
Pil kclımeleri gazete sa.yf ala. 
nnda görüldü. Hatta .Aka Gün. 
düz bu mevzu üzerinde lbir men
sur kaside yazdı. Leonidas'm 
ı:nna.tta.n dört yüz sekEen sene 
evveı büyük 1ran hüldim.darı 
Semas'm milyonluk ordusuna 
~ı da ilçyüz askerle son damla 
kanını dökii.noeye ka.dar Tenno. 
Pil geçidinde yaptığı müda.f a.a 
tarihte en parlak kahramanlık 
Ve feragat misallerindmı ibiri o. 
larak anılır. 

Loonidas'ın kuınandasmda iiç
Yüz İspartalıdan başka muhtelif 
'Yunan şe..'lıirlerioo mensup 1800 
kİ§i da.ha vardı. Bir çok !hücum
lar oldu, fa.kat lranlı:lar her de.. 
fasında püskıilrtüldil; çünkü ge. 
c;it çok dar ve Yunanlıların. mız
!'aklan düşmanlarının mızrnkla
~dan uzundu. Fa.kat Efyalt 
ISrnlndo birisi İran hükümdarm.. 
dan dolgun bir para almayı ümit 
etti; Yunanlllan arka.dan vur. 
rnağa yarayacak bir dağ yolu 
gösterdı. Bu vaziyet karşısında 
bir rivayete göre Yunanlıların 
biiyük bir kısmı kaçmış; ibir ri
vayete göre de onla.mı boş yere 
ôlmcmele."'i için Leonidas gitme
lerine izin vermiştir; lakin ltcn. 
disi 300 Ispartalı ile lbirl&"te, 
kanunlarına. nazaran Jıuı> yerini 
terketmek :pıümkUn olıriadıguı. 
dan orndn kalmıştır. tran ordusu 
llu bu bir avuç kahra.ma.nla mağ
lüp etmenJn imkA:nsızlığr şüphe. 
Sizdi; onlar bunu pek iyi bilL 
Yorlardı ve ölmeğe karar ver
mişlerdi. 'K.n-baç darbeleri altın
da hficum eden İranlılara karşı 
at"Slanca döğüşüyorlardı; mu... 
l'tı.klnn kmlmca kılınçlannı çe. 
kerek saldınyorlardı; LP.onidns 
"1ınılunca onun ctrafmı çevir
llıişler; üçer !beşer telef olmuş
lardı. 

Serhas harpten evvel Leoni. 
da.s'c bir süvari gcndermiştir; 
asker lspartalıların hiç telfı§ 
etmeden sa.kallanın taradıkları. 
llı görmüştür. Serhas şu teklifte 
bulunmuştur: 

- Bana tabi olursan sam 
?unanista.n imparatorluğunu 
\'eririm. 

- Vatarumı esaret altına koy
tnaktansa vatan uğrunda ölmeyi 
tercih ederim. 

Serhas hnber gönderdi: 
- Öyle ise silfllıla.nnı teslim 

et! 
- Gel, alt.. 
Düşman yakltı§IDca Yunanlı_ 
~an biri kumandana demi§ 
l\l: 

- Düşman bir.e yaklaştı. 
- Daha doğrusu, biz düşmana 

'laklaştık desene! ... 
&.5ka biri de •bir İepartalıya.: 
- 1rnn ordusu o kadar çok ki 

ltıtzra.klan giincşi karartıyor'! 
Demiş. tspartalı'nm cevabı 

şudur: 

h..:- _Daha iyi ya gölgede har. 
~rız. 

İspn.rwı•nm biri gözü ağndıe için Alyenos köyünde kalmış. 
; hamin başladığım duyunca 

~tu; tarpı:şa çarpışa öldU. 
Lconidas harpten evvel ild 

genç lspartaııyı ölümden kurtar. 
~ak için bir mektup ve haber 
tA~.anes.iyle geri göndermek is
""Qı. Dediler ki: 

- Biz buraya haber götUr. 
llıek ıçin gelmedik; muharebe 
etıı:ıeğe geldik. 

11 
Salaınin'de kat'i zaferi kaza. 

1 arı Yunanlılar bu kahrama.n
a:ın kemiklerini t:oplad1lar, 

rlltdii!er, bir fıbide yaptılar \'C 
t.erfııe şu sözleri yazdılar: 

k - Ey yolcu, !spartaya. git, 
c:unlarma itaat için buradan 

Verdiğimizi söyle. 

K.adircan Kallı 

1 ~ijf!&Jm [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~] 
2 t•1 

ll•all-r.rm. a s;,. ııa1,,an ~bayının iki Amertkan H . k • •• 
Alrlkaulda Aol.ıraJelterıntlen: e ıme gn filosu ~ 

Al"'.1an ~eyet- ''Düşma!"dan Yeni Zelanda Ye ı·zdı·vaç ve 
1 f 1 tt - AYUatralya limanlannı 
erı aa ıye e aşagı ziyaret ediyor 

İngiltere hükUmeti 
yazİyeti yakından 

takip ediyor 

~ 1 (A.A..)-AftmKa.. 
marumda. t1mall P'ranmz Af~ 
smda bulunan Ahnanl&rı:n milrtan 
.e ondaki fe.aliyetleri "•ldrtnda 
eonılan bir suale cevaben Haridye 
mllstepn Butlcr demiştir ti: 

"-Alman mfit:aroke kcımisyo • 
nun\lJ\ heyeti murahhM&lan ~ 
Tunus ve Fransı:z Faısmda yerleş -
mi§. bulunuyorlar. Geçende Kuab.. 
lankaya gönderilen heyet, üylen
diğfne g6re, Alman ordnsuna, do • 
ıııınmasma ve .haYa kuvvetlerine 
mensup azayı ihtiva etmek Uzerc 
takriben 60 kişiden ibarettir.. Bu 
heyete, muhtelif mOtehaıesmlarm 
da dahil bulunduğunu farzetmek 
gerektir. Şimali Franmz .A.trikasm
dııkl diğer Ahntuı heyetleri azam _ 
nm sayısı hakkmda hiçbir maırı • 
matnntt yoktur. Bu heyetlerin za· 
hirl vazifesi mütareke narttarmm 
tatbikhıi kontrol etmektir. FM:at 
ben eminim ki, bunlarm ftZifem 
yalnız bundan ibaret değildir •• " 

1şçt mebus Martin, tngJJlz hilk&
Jncl.inhı bu huausta yeni tedbirler 
ahp ahiuyncağınr sormuştur. 

Butler demiştir ki: 
••- Vazi~tin inld~afmı pek ya. 

kmc!a Te admı adım takip odi~-onız. 

• P&riıs, lD ( A.A.) - Ba§'rekli 
:muavini amiral Darlan dUn ~leden 

eon.ra Vi§tye d6nmD§tilr. 
• PoriB. 19 (A.A.) - D.N.B. Parte 

pzetel\'rl harp meı;uJJa1 muhakemea.I 
Din mOdöetaiz olarak tallkJnden boJıac 
den §aylalar kaydetmektedlrter. 

• T:>kf(), 19 (~) - Stefant a;Jan 
mndan: Bıı ııabe.h mcel.i.sl bae impan. 
torvn ı.tsııacu oftltmd& umumı blr ıçu.. 
ma akdetmltı ve BuJgarletan.ı OçUs. 
ın misaka Utilıakma :mUteelllk mua
hedeyi tasvip eyleaüot!r. 

• Va-:tngton, 19 (.A.A.) - RUZTelt 
on ctın kadar ııOrecek bir clentt guin. 

UBJnoo bulunmak tız.ere bagilıl Va. 
§lntf.ondan hareket edecektir. 

• Bulln, 19 (A.A.) - Stc!ani ajan 
smdan: 16 martta Bremcn transat. 
lantl#fnln içinde zuhur eden )'US'ID 

aynı gUn zarfmdıı ~- a.. 
ml ıığn' !ıaıııara Uğrıımt§tır. Yangmm 
BCbcblC!l'ini llnl§trrınak lDere tabld. 
kat yapuma.ktad.ıt'. 
• Bcrl!n, 19.(A.A.) - HiUer bugb 

an-ıe üzeri Romanya.um yeni Berlln 
etçıaı Bossy")'l kabul etmJ§t!r. Bom)' 

HlUere lttmatnamealnl t.a.kdlm e1Jıı. 

mt,,tlr. Von Rlbentrop, mtu&katta M. 
zır bulunmu§tur. 

ŞUkran şiiri, mmıikiyi severdi. 
Yaşadığı toprok1ara, snh.lllerinl ok 
şıya.n denize, akşamlan güneş u .. 
fukta kızıl alevlerle batarken d&

lınnn tatlı hulyalara, çiftliğin yllk 
ack ağaçlarma, Aşık dedenin Ga • 

nUlbağma, tncesuya, nihayet nşk 
Ue bi~len masum efsanelere 
hepmne, hepsine meftundu. 
Şülmın yrldl%1an hayranhtla 

seyreder, fakat öğle w.kti g61tyU.. 
zünde yıldıZ ammıığa. kaikmazdı. 

Kilçük btr nebat '1Öi toprağa bağ
lanmış. gilzel başmı aemalamı ıihı 
cı\rlar:lyle havaya kaldrnrdr. 

Gthide teyze Şükranı fazla par 
tik olmakla itham ederdi. Fllha • 
1dka Şükran pratiktl ams ondaki 
bu mllspet karakter ifrat dereee. 
de kabul o1nnamazıdr. Şt1kran bir 
karar verıncızden eneJ muhakkak 
d~lr. J'akat daima da dlfOn • 
celer içinde boğulup kalmaz, nm .. 
hakemeefnde dalma gönle ferah 
veren bir tıikblnlik, başkalarına 

kil~ llieenaplık, hayata "Ye Al • 
laha itimat g&otiınratl. 
Şilknmm mee'~ dllha ~ 

glln1tlk yebaeak hayatmda mf!ll'W 

nun oldu~ ~yordu. Oemi1 
Sermet genç h:r g{inHlk hayat ı.. 

~inde bir makine bibi '"' dalma 
ettafma :lylllk etmek arzaslle ~ • 
tşr gth1lnce. fntnıan Mı:rrlUKb
fr gOn de htınna gelen '1'll eftm. 

~ d~ün~ ''Ba,Jatta ~ ...... 

olduğumuzu 
anladtk 

Hakı1ô Taziyet ordudan 
gizlenmİ§, yalanlarla 

askerler kandınlmağa 
çalı§ıhnı~br. 

Atma, 11 (.ı\..A.) Renten 
&ir alman bir İtalyan aubaymm 

ilstünde çıkan hat.mı defteri ama· 
vutluktald ltaJyan cephesindeki fe 
ei oartıarr n İtalyan krtaatmm de 
rlıı bitldnliftnJn teyit etmektedir. 
FL~lııt olan ba İtalyan makamla· 
rmm kıtaat& Yunan ukcrlerinl an 
cak !~tikten sonra döğüş Jmbillyo 
ti olan kimseler olarak tanrttıkta· 
rmdan şikfıyet etmektedlrler. Ha· 
tıra sahibi ttalyanlarm maddeten 
yt»rgun oldtıklarmı ve fena gr 
da aldllı:larmt, gıda maddeleri 
nin ileri hatlara gelirken esrareır 
giz bir tarzda kaybolduklıırmr ve 
bao lrumandanlrğnı hayasızca bir 
hodbinlik içinde y&ıJadığmı ~yet 
il bir lisanla yazmaktadır. 

Hatıra defterine nazıuıın b.aldtl 
YBZiyet lta1yan Jatalarmdan gldea 
mektcdlr, .. Ordu mdyosu" Po onla 
spnu" Ytıgtı8lavyaya girdi~ n 
SelAnik il.zerine yürlldUğilnU ve Yu· 
ni.standa ihtiW ~bğmr haber 
vermiştir. 

İtalyan gmerailen da Alınan 
krtalnrmm mUda.hele etUğlnlıı B. 

MUS30llnl tnratmdan ~ 
beyan etmi.,.~erdlr. 

Hatıra defteri diyor kf: 
Blltiln bunlar ~ ftl dört t!nunl· 

sanlde olmu6tur. Albay Debenai, 
general Dave'ye telefon ederek 
Almanlann ne zaman geleccğtnl 
sormuş Te tondl51ııe bu httSUSta 
~y bfllnmediği eevabı Teriimi§ 
tir. Bunun tızerlne büyük bir 11Jphe 
zihinlerde ~eııtf. Ve mli~ btr 
lnltlsara uğradllı:. Sonra radyo Bin· 
gazi villyetini kaybettiğimizi haber 
tıerdl. Gariee rfcatmdan ve JulJa 
f?rtamnm hezimetinden f!Oftra har 
be artık kaybedllm~ nazarı ne 
baktık. Yavaş y&'ft.5 m~ b1r 
dU~nce zfhtnlertmlzde yerleşti. O 
da düşmandan aşağı olduğumU'Z ve 
ona mukaTemet etmekl!ğimiz im· 
lıAnı bulanmadığı ftkrl idi. B. MtJS 
80linl bunu nasıl anlamadı! Yanlş 
bir hesaba fstinnd ederek harbe gir 
dik. Yunan topnıklanna glrmf'kll~ 
mızin Yunanistan slyas1 ve askeri 
bünyesini ymnağa ,.-e lsynn çıkar 
mağa kM geleceğini zan ediyor 
dut. Bu kanaatsiz diplomasimizin 
hJyanetlndcn mfdir? Yoksa düşiiu 
eesb:lfğinden midir! Bwıun üstlln 
de durmalıyız. 

Olıallıenu, 19 (A.A.,) - ~ 
kile YekAlet etmekte olan Fadden 
dibı ak§am beyanatta bulunarak 

1 manevra yapmakta olan bir Ame
rikan filosmıwı per§embe günU Sici 
neye gelcceğin.t blldlnni§ w de • 
mi~ ki: 

.. _ Bu ziyaret. bu harpte doe-
tumus olduğuna ~1cumhunm ·ağ 
a ile a.çıkça beyan eden bir mnıe.. 
Un mümessillerini kollanmızt aça
rak nn.ıııl ltar;plryacağrmrzı gooter 
mek için mükemmel bir fır.sat ola· 
caktır. ÖnUmll7.deld &C'llelcr iç\nde 
Avu.strnlyaya yapt.ıklan ziyaretin 
h ha.tıralt\nm Amerikan subay 
ve deniz erlerine unutturmıyncak 
yesflelcr bulaeağmım Umit ediYo
nım. Bb: ve ~lanmız bu aaat
leri ""' metin hareketiyle bizi teşçl 
eden kardeş demokrasının hatırasr 
ııı ller zaman yid edeceğiz. 

Bu ziyaret. mO.nuebctlyle yapı • 
lacat remıl kabullere nnzırlann n 
mebalann iştlrakiııl temin maksa. 
dile parlAmento celselerini linnmnz 
deki salıya kadar talik etmiştir. 

Amiral Nevtonun kumandn.sı al
tında bulunan filo 0'Şik:ıgo•• Te 
.. Portland" knıvazörlcriyle .. Clark" 
amiral gemisinden ve "Cassin", 
••eonyn.,<>tııun ", "'Dovnes" ve "Re· 
ld,, torpido muhrlplerlnden milrek· 
keptlr. Bu gemilerin hepsi AmerL 
kan donanmamnm en modern gemi
lerindendlr, 

Vellln,;ton, 19 (A.A.) - Halaı 
AueklandJ ziya.ret etmekte olan 
Amerikan filosunun bahriyelileri, 
şehrin sokaklarında gec;it resmi 
yaparken hnlk tarafmd:ı.n §fddetlc 
alk~lıınmıştu-. • 

F:to, "Brookleyn" ve .. Savan· 
nııh" hafif Jı;nıvazörleri ile "Case" 
..ShaT" 0'Tucker,, ve "Cummlnga,. 
destroyerlerinden mürekkeptir •• 

Bomanyada aıaroz 
edile pa ar 
~ 19 CA.A.) - Stefaıd: 
Nazırlar meclisi tarafmdan n~· 

rcdilen bir tebdğe göre, 218 or
todob papaa g~en lkincikA.nunda 
ki isyan hareketine iştirak ettlk. 
terinden dolayt asker( mahkeme · 
lerc teYdi edıtmietir. 

Kilbe mnkamlan bu papasla.rm 
hepsini ruhani meslekten ihraç et. 
ml§Ur. 

Santander 
felaketzedelerine 

yardım 
1 Lotıdra. 11 CA.A.) - vış!dcD 6ğ. 

renndlğlne garc, Amerikan Juzılbaçı. 
nm Santarıderyang mı fe!Aketudele. 
rine gbnderdlği 300 toD UD\l bamtl 
Artlgaa Amerikan gem1s1 Bantaııde.re 
gelmi,ıtr • 

AHRETTEN • • • • 1 ) c ) ~ \........) Ş. ___ __ 
- ZO • Nakleden: Muzaffer Acar 

vazifeye veya b!r lmyole bağlan· 
rnış olmaktır ... 

Bu masum çocuğun saadetini 
yapan da bir vazifeyi daha doğ. 

rusu birçok vnzlfeyi gUnU günUnc 
saati saatine yerine getirmenin 
verdiği zevkti. tbtiyar teyzesinin 
pür1izsüz 8evgisl ve bir b&.ba gibi 
8e'f'diği doktOnm ihtimamı ile bü
y(lyen Şll.kran çtttllği §arkı ~ çi • 
çeğe boğuyor, hııstalara dertlerinJ 
unutturuyor, fıı.kfrlere yardım e· 
diyw, gen~ğinhı yayıldrğr topl"llk 
parçasmm J'Şlğr, neşesi oluyordu. 

f.ote Şükranın hayatı böyle gO(i. 

)'OJ'dU. 

Fakat acaba Şükranm bu vazi • 
feleri yanmda btr d" hayali var 
mıydı! 

Tembı abmmt yegüne mm be!• 
iri de buydu ve Ce.mll Sermet bu 

tı1rra hlirmet edJyordu. Şllkranm 

hiçbir mıınevt endL~ olmr.rnam 
da Cemil Sermctte lrilrmct hissi 
doğuruyordu. Fakat garip değil mi 
Cemil Sermet, Şükrandım nf'kadar 
ka~ağa !;alı:ı,t)'Or, bedbin fikirle • 
rint döken konu~alan n Jrndar 
bertanf etmek iatbona,, §Qknn 

da kendisini o kadar ıırryor ve ~ 
zun mtlnaka.şalara giri§iyordu. 
Münakaşalnrr sıra.smda Şükran 

Cemil Sermedin ümitsiz nazariye • 
J(!riyle kannlaşıyor. ve bu yanlrş 

hnyat görüsilyle mücadele cdlyor, 
fikrini anlatıyor, temiz ve iyi kalb 
li bir kadınm kalbinde l!lakladığı 

sağlam, kuvvetli deUllerle Cemil 
Sermedin hasta dUştlnUşlerini te • 
daviye !;ll.h~1yordu. 

Sermet ŞUkranr her zaman sa • 
hırla dinliyordu. Çilnkil Şilkrnıı 

nihayet ka!'§tsmda eaimn mOtcbes
sJm veya çatık ytizOyle kendisine 
naflihat veren battA bu.an pay • 
lıyan bUyük anneclktf Ye Yesari 
GD.ndüz hım zamanlar dünyada bu 
~ ağz:mı kederle 'bunıştunna.. 
mak, bu masum gözlerin ~rğmı 

bulandmnamaktan ~a bir 1§1, 
bir derdi olmamasmı nckadar • • 
tl:yordn! 

Bugün Glb:id~ t~fnln Jml! • 
sa olarak nnlattığr bir roman 
Şllkranm hoşun& gitmemiş Ye te)'ı" 

sC15lnhı l!lilsllyerek tnnrtt?ğt knb • 

rarnanm ftO!lunda tntfhar etmr ol 

•111111 llY.an e~ w m derece 

"lnsamn herhangi bir ~ey hakkında duyduğu 
nefret, başkasına kartı beslediği açlan bir mtJı .. 
sulüdür,, Bossuet 

Yazan: 

tfln lar, slD1r doşarjı "5'e f MZir cttlklcri bir elüm mihrabı 
bllh heyecan aksWAmcDerl be.. yerine geçmişti. ilk def olarak 
kmımdaa ayni dertt.e)i Ye tldeü 1!>38 de nls:ınlun ta.rafından tcrke
göstennezler. Herk~ bir Danto. dilen güzel b1r Unh·ersite talebesi 
bir Bethoven '"'Y'& bir B. lilpllnı; Leyli ı;ibt larlara dökülerek alha. 
değildir ki kmlan VCJ'll lılyanet ~ bu ynnımlıı!;."ID da.mAD.lı kra&o. 
~ören 815km1 bir ~ mısraı, bir rlndc.n hcnldln içeri atmak ınıretlle 
melodi vefa bir romn.n De lliya intihar etmişti. 
mımıffak olabilsin! •• A,,ı'.iliLrm btl- Bir müddet, esıısen Ihm!drlnln 
JÜk bir krmu daha ziyade lıaJ"'&lll lotlmai bir anane taymctinl t.ıl§tdı. 
bir deşarj De btr halas ea.resl arar- ğ1 .Japonynda bu volknada ölme 
lar. Ban ~reler talı~aurf lt1r bir sirayet blllrnıOnU almr,J ve ba· 
maJtanlzma De ra1ıi blr ~ n.sı .. td~ blr ölüm I·öşesl,, tetik. 
a,klannı anutar gibi olurlar. Bam. ld cdllmlştl. 1989 a. lmdıır bura11 
lottn scvı;lllod Ophella ~k frrtma- mezar olarak seçen betbaht fı~-
smm lmrbarıı olarak mellnkollk 
ofmuşat. .Jüllyet ve sonn mmeo 
ölmde ~ buluyor; TMka, ~k 
~1 mıhğmm Bfc!dnW bir bnhnmlle 
Tlber nehrine atılmakta bir necat 
yolu anyordu. Zavalh Necdet, Be
bekte bir mcmrla senmbolh:e oon
ml~tfr. nrınr rnh!u, iradesiz, b:ı5ft 
lnsıınlar fzdh~ SMlakatslzHğlne 

veya ıı..5~ hlynnetlerlna komy ko. 
lay tahıumnlil edemezler. İı:tlrnp. 

brr yalnız bir yol bular : N cfrctJıı 
tec:ın ilzkiir kuwetlcrl ve intikam?. 
Btt nretle laslmnç olanl:ır veya 
dııvmnant:ı.r, ya hfr 1 bD8 btıhra

m lçil'lde kcndDerini öldUrOrlerJ y& 
hem kcndl lnJ ve hem de lmnlamu 
7ahut yalnız kan.'>UU vcyıalam da 
sırt rn.ldhhd &ldürilrJcr. B1I 

ruhiyatını ta.hile lümm )'Oktur. m. 
sl al!ıbdar eden ammnl Amil )"alll 
aşk nefreti ve lnskanrlı~ we onun 

feci .,..betlcDr. Buea de &eeadill 

ft vazi7ctıerbı bu alo~ şeklinde 
rolU "1U'dır. Fnl."'at hlr Jarnıet ifa. 
de etmez. 1Menmemlş olan Aşık. 

· far da ve bllbassa toy dcllknnlılar. 
la kttl.ıırda nemıldl anmdald IDtl· 
harla nt bet.en eoldur. Amerlkada 
aı,k nm'lflltJ('rlnf müdafaa eden 
ltlr kHip ''Udır; Bmalan yhmt d6rt 
eaat arfmcla klubüıt aamlmi mee
llslnde mintlr ederler, nma ~e teı. 
kin ile tedavi ederler. Bu snretıe 
intiharlardan n bWlerden tnutar 
aş olarlar. 

.ıaponyada Oshhna ad"5tnda1d 

Mihara • Yama ~ikanı daha düne 
kadar ne,mtt ft ıkbırm hıı.yntlarmı 

şayam nefret bir h:ırekete tcşeb • 
bO.s eden adamın roman kahrama

nı olarak gösterilmesini hiç do 

doğru bulmamııstı. 

Cemil S<Tmet, hMtalrğr esna .. 
smdakf sayıklamalnrmdan doktor • 
dan maadasmm maJClmatr olma • 
dığını ve hattfı Şllkranm bunlıın 

bilmediğini tamnmen unutarak 
genç kızın fiktrlerine muhalefet 
etmiş ve nralarmdıı. şöyle btr mft. 
naka5ıı geçmişti: 

Şfikran, Sermedin intihnr eden 
roman kabrnmanrnı hnklı buJmıu11. 
na slnlrl('nmi~ ve kllçlleUk burun 
delikleri asa.blyetten titrlverek: 

- Fakat bu bir alçnklıktır ve 
siz de bunu mazur glirllyorsunuz .• 

Diye bağırmıştı. Yesari GUndUz 
kısaca şöyle mtldnfna etti: 

- Ben, dedi. Lüzum!Uz bir ha
yattan kendi ihtlyntly]~ ayrılan n· 
damı mazur görtlrfun. 

- Lfirumsuz bir hnyat mı? Fa· 
kat söyler misinlz bana, lilzumsuz 
bir hayat derken ne lmstcdlyorsu
nuz! Bu dünyada bulunan her hı. 
ııanm hatta eon ufak bir bayvenın. 
zayıf bir binanm bfJe l!lzumlu ol .. 
duğunu kabul etmiyor musunm:? 

Dllafinmllyor musunuz ki bu dUn 
yn Uz:erinde 1mrnlda.nan her mab • 

trık hnttA topraktan kuvvet atan 
her nebft-t hayatını yine bu top • 
raklaı& ~ludur. 

(Deftm ftr) 

1ann MC\'CttdU 317 ld~d~ lb:ı.retti; 
1300 l;lşl de buna namzet görU.nti
,-ordu. Falıat Amertlrad&kf htmaye. 
~-G.r hıs:ı.nlık klnb3 gtbl Japonyada • 

da bu ölllmJcre ~· tedbirler rum.. 
mrs Ye aldıınmryors:ık bu yan~ 
b'Dl krater etrafı ynn:ı.~l:ımıyacak 
bir hale so!rulmoştur. Bu mls:ı1i, 

n.5k tılb"Dlhbnm baş \"'ltrdub"ll gnrlp 
çare \'e yoJLı.nlan bJri diye zlkret
m!_, oluyorum. 
Kı lnuıt:hk buhrnnmm kal' edici 

llcasilc rnld olnn cinayetleri her 

gün gazetelerde n1c1Me h&dlscler 
ı;fbl olmmays alıştık. D:ı.ba bir ay 
en-el hem kansını ,.e hem lxcndlni 
Eskl~lürde öldürMı g~ b:ı.ytar 

ve daha b1r ~ gün önce b:mltiD 
ı~, taddcıstndc fi5tlnm tabanca 

n yere 801'M ~oluk ~ol• snhlb1 
mdayet hfüfıYt!1Crf btI adi nlmlar 
ansmdadrr. Beync-lmttel ~hrct 

k17metfnf u.,ryan cdcbt eserlerhı 

bir eoğunda buna benzer kahnı..man 
lar gijrUyorm. Arhd:ı.mım .. ~ ~r 

dl~ heya.z mendhe apl:ı.nanı.h mtL 
tcm~I.ım sUplıestn1 büylitt-ıf ot. 
hcnonnn &.';k clnayett, mamzi la&
~-nn~hğm • h<"Serlerindcn biri \'e 

mllk~mmcl nıhi blr tahlllıUr. Ge~1 
enhll sfyalı.J di1berlnln mermer göğ. 
stlne han~erl s:ıpt:ı.dılrtan sonra ne· 
cbmet g6 t-0.nnı~. f kat mnntıl• lntl· 
saa fa';dr olan dtmaği rrlırapbn hn 
li8 çares!nl ancıı.1• katilde bu!muır 
tu. ToL<>tol'in "J{reutter Son.ate,, 
inde bir piyano inin hn\"ası ltfn. 
de ba~layıp ve günlereo sUrcn 
lztrap verici Uphelcrden, tdnlr 
buhranlıınndao \" hnttl\ b:ılo1ıırdıı 
izhar edilecek Jrodnr bUyüyco kan.. 
daJtardan Mnra kı luı.n~ kocayı d. 
mı.yete slirUliliyen bir a.~lı faciası 

musav\"crdJr. Glizel Carmendc uça· 
n \'C sC'b:ıtsız nşkmm kurbanı ola.. 
rak znmnn ~an ynh·&nın, takip 
eden ve znman ~man gayiz \'e ki· 
olnl b·Jı:ır eden Don Josrnln hançc. 
rl ııJtmdn <'.an w•.nnicıU. O anda 
boiml:ırl:ı bo[,ru :ın torc:ı.dorlann 

mı.ırı;ı, bt'st'ri lztirnbm en şahane 

tr:ıd<'l<'rfnd<'n bJrf 'ir. N e-;e ile lztt. 
rnbı n mi Z!Ulltındn \'C ayni ifade 
de topl:ıvrp C:ırmc-rı!rı !· .. nh c ed: 

ctrnfmd'l n:ı7.ıc'"rl yl\l:sell'n bu 
meloıll lmcl:ır ac:lnn lrn\"\'~tlnl , .,. 
encrjl.inl ela 'llrnn bir his \'tlnntChr 
bllrnt'm ! .. İc<ı:ın "\ \TU!):mm bt• 

operasmd:ı \C mes<'ı· Pnrlsin ko 
mllc op"m snlomıncl:ı <'annen Of>!' 
retinl dinler ''<' srvrrb·rJtrn nını 
lnn \'e \-Umn l'rl ~C'Cl'<' a~nca' 

l;nd:ır lmnsrlt lıl Jcrln zcbnmıdor. 

Enternasyonal 
Fuarında 

:Mallnrmızı berh:ı.ldıı te;ıh1r et~ 
mdLcıfntr.. 

B~ytlk yol ucuzJukıan. cazlb 
eğlenceler •c stırprlzler b r sene 
lı:mtr Entcma.syonnl Fuanna yt1z 
b111?erce z!yaret!:fyl toplıımnlctıı.dıT 

!Cı Ajtnstoe • 20 E;1·tru l O il 
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Loadraya lllcma 
Loodra, 28 (A.A.) - B.B.C. -

Dikı gilndüzü..n lngi.ltcre üzerine 
hiçıblr bomba atıhna.mıttır. lngüte. 
re salı.illeri açilda.nnda biıita.ç ha.
va muharebesi olmuş, iki A1ma.ıı 
bombardıman tayyarooi düştlıiH • 
1U§t.Ur. ..,., 

Bu gece Londra bu senenin en 
ıdd t ll hwa hücumuna maruz 
lt~t•.r. f: hre infilAk ve yangın 
bom ::ılsrr a4-rlmI§tır. Şafak va.kti 
i fah • ~l<il .'.ı • ı yangmlan eön -
dünn"k "in fruılivete devam edL 
~ordu Bir Alman tayvare~i d~il -
rillmil.ştür. Dört hastane huara uf 
ramıı;t.ır. Şimdilik ful:ı. tafsilat bi· 
inmiyor. 

BİN ÖLÜ. 1800 AGm YARALI 

Londra, 19 (A.A.) - Hava ve 
bıhili emniyet nezaretlerinin tOO -
'iği: 

12/ 13 mart gecE?M Menıey mm. 
talramna ve 13/ U mart geoesi Cly
de mıntaltasma yapılan bilcmnlar 
haümda mufaııaal raporlar gıel • 
mittir. Son raporlara göre, bu. Ud 
gece zarfında Clyde mıntaltumda 
talmöen 500 ölU, 500 ağır yaralı 
ve Menıey mmtakll!!lnda takriben 
500 ölll, 800 ağır yaralı vardır. 

lNGILTERF...NIN l'ENI HA VA 
M'CDAFAA \' AS1TALARI 

Madrld, 19 (A.A.) - Madritte 
çıbn A. B. C. gazeteelnJn Londra 
muhabiri, lngUte.rede yent hava 
ndklataa vasrtalanndan baheede11. 
bir yazwında e(>yle diyor: 

''Gökte esrarencis eeyler cere -
Y8ll etmektedir. Vaziyet çok de _ 
~.. lngnlsler arfmalt vıe !
bmelgülarmda her zamankbıdeı 
daha fUla emniyettedirler • .AŞlklr 
olarak g&illen hı.dyat. ....:en f1Y • 
ltll h.Adieelerlnin tekerrür etmıye
cet\ merkezindedir.'' 

Kıbrıs mlllbtı 
(Baş tarafı ı tndde) 

.,.pJa.ki resmi teblfl nepo~ 

mllftıar: 
Tllrld.J9 " hıgilure haıtal,w na· 

zır1an db blrbtrtıı. mawd olmut
lardlr. 

!ki h&riclye nazın. pçım ay 
Eden'in Allara)'I zlyaretlndeıllbert 

enternuyoa&l ftatyette Jaud olan 
muhtellf IDklfatı&n Slmcllın PG1r 
mlfler ve hWtOmeu.rt _...... 
rnevcut olan tam •lhiıl bltUltDl bir 
kere daha kaydeylemJtlerdlr. 

Bu mlllAkat Krbru'da r.dan'hı 

da...U Uzenne vukubulmufblr. r. 
dlD dlbl t&YJU"9 ne xrbnS'a slimil" 
Ur. Gerek Elden, prek ~ 
otta Valln1D remıl lk&me181ıbmda 

mı.atir olmullardır. 

EDEN HABtcttı.: VE•h.IMIZE 
TAYYARE ME\'D~"INA KADA& 

REFAKAT rrrt 
Kahire, 20 (AA.) - B.B.C. -

Kıbm ahalisi Türkiye Harici~ Ve. 
kIU ŞUkrll Saracotıu He !.ngtıtenı 
Hariciye Nazrn Edene heyecanlı 
bir hUMıtwrabul ~ .. MU
llkattan eonra Eden ŞUkril Sara • 
coğlwıa tayyare meydanma kadar 
refakat etmie, meydanda bir ukert 
mtlfreze selim resmini Jfa etıniıf-

*'· 

Klylerı verllea 
dolmma teıgi111arı 
aanayi umwn müdürü 
lapartada tetkikler 

yaptı 
Isparta, 19 ( A.~) - İlltıeat 

VeWeti sanayi umum mlldürü be.. 
Ta.berinde kllçli.k sanS.•ıar mUdilril 
olduğu halde pazartesi gUnU bura
~ gelmiş ve tktr.sat VekA.leıti ta • 
ratmdan vUlyet köylerine tevzıl e
dilmek üzere g&ıderllen dokuma 
tcsclhlannı tevd, açılı.ıı kurslann 
· alfyeti ve hah tozı:antan haklan.. 

t etkikata bacılamıştır. 
t:::anayi umum mUdllrU aynı za

'l.Ilda muhtelif sanayi erbabı ne 
l"lişerek bunlann ihtiyaç ve dl • 

lelerini teablt eylem.iQ, Bırrdur w 
\ntnlyada tetkikat yapmak üzere 

hrimizden aynlmıştır. 

Mareşal Mannerhaym 
hasta 

Hclsinki, fO ( A.A.) - 72 Y<i
şmda olan Mareşal Manneriıaym 
bir k~ gUndeınberi haıırtadır. 

Her akşam 

( ... tuaıı 1 ID.dcle) 
Terakki halinde buluna_ bu 

kollardan bBfb, İtalyanlara bir 
dakika rahat vermiyen ve İtal
yanları gece gündüz hı:rpalay-ı 
çok seyyal Hnbee vatanperver 
gnıplarmı nazarı dikkate almak 
limndır. 

Bu suretle Habeşistanda k3lan 
İtalyan orduaınun heyeti umu
miyesi, karadan, deniz ve hava 
dan hi~ bır yardıma ümidi _ 
madan, filen. tecrit edilmiş l __ 
lunmaJctaıdır. Bu ordu, ınecüu
ren aon mevzilerinde bir muha
rebe verecek veyahut teslim 1.. . 

lacaktır. 
Gaztelerin askeri muharrirle. 

ri, Ciciga'nm diişmesindcn bcı ı 
tehdit altında buh.man Harrar
m ehemmiyetini de tebarUz . 
örmektedir. Uarrar'm dtifm«., 
Cibuti demiryolu U2rinde Dire. 
daua'nm dü§llleeini de intaç e. 
decek '"e İngilizlere, Mogadi&
cio'dan gelen y::... • ce kilomet
rlik yol yerine çok daha kısa 
münakale hatlan temin eyli. 
yecektir. F.ger İtalyanlar. lngi. 
lis Somaliaiııin dat\ık kıaımıa
nndan ü'atfo .ovulmak is.t..ı. 
miyorl&rsa HaIT& r' da ciddi l. 
mukavemet göstermeğe mech1 _. 
o!a.caklardır. Yağmur mewir·L 
nfn yaklqması dolayıeiyle ova
larda hareklt iç= .1 az vakrt ... _ 
maktadır. Halbu... harp sallı ... i 
dahile iıltikal edince, askeri L
rekitm haU mUmkün olac::ığı 
kısa. bir devre daha alaca.ktrr. 

Kalı1l't\ 18 (A.A.) - hıcillz umumi 
kaı'8l'glhm.m teblltf: 

Trsbluata., vaziyette hiçbir değ11ik
lfk OlmaDUftır. 

ıcrttrede, Kerram cenubunda yeni 
mWıim meniler apt..cıilml§t.ir. ltaı. 

yazı mulc&bll taa.rnı&l&n tardedilmlf 
ve dilpa.n• atır zayiat verdirilmi:
Ur. Vaziyet m1llait btr tarzda lnkl. 
p.t etmektedir. 

Habefiatanda, Babeı vatanperver. 
ı.mm Debra Karko.a k&l'fl tazyik

leri JDldfat •tmekt.dir. 
17 mart tarlhlnde kuvvetlerimiz 

Habq.ilt&nm cenubu pr~dslnde mU... 
bJm btr ml1nak&le merkezi olan ctcl. 
lca ,abrtld 1fPl •tmlflerdlr. 
~ ~ 11111\IDll ilerl•7ifl. 

mlS dılftlD etımktedlr. 

......... 11 (AA.) - Şarkt H&be· 
pt:uda lrAID CldJra fÖl'Ülbl s.aı 
edDdll'I nm>m blldlrtlmektdr. Otel. 
ka, Harar'm 80 ldlometre f&l'kmda 
olup lııcillz SomaliaiDde Hıı.rgelaha'ya 
OOk modem madetıJ bir ot.omobU yolu 
ne tıali' bulunmaktadır. 

IUtBRZN ON'CNDDU 
lllUBABDELE& 

......... 11 (A.A.) - Mytar ajan. 
mım KneD cepbubıde bWun&D hu. 
iRiii muhabiri blldirlyor: 
Altı hafta k..ıt hUırlJklar yaptık. 

tan ııonra ?ngiuz kuvvetleri Kercnl ı.. 
hata eden cUlfman uıevzllerlne kar§l 
puar gilDQ a&t 7 de btıcuma g c;nı!ş 

lerdir. Garptan n oenubu prbtdeıı 
plu İllglllz kmDı kWUa ~ hL 
kim olan 1k1 tepeyi IHal etmı, ve bir 
kaç ııaat içinde 800 esir alml§tir. 
Bunlardan 400 U Blnga.zl mubarebealn 
JUi ifUrak eden Hind fırkalan Kerenln 
•kls ldlometn oeD\lbu garblalnd• bar 
tepe berinde bulunan batı kaleallıJ 

zaptettlld~rl zaman esir alnmıl§tır. 

200 ü M ~rln 7 knometre garbmda 
bir yaylada yakalanml§tır. Bu iki 
noktada 1talyaıılar flddeUI b1r muka
bil taam.ıs yapmqlaıw. da atır r.ayi. 
at vermeler1De ratm•n kıtaıanmw 
yerlerinden aökememJ,ıerdir. ŞlddeW 
fxrbna ve rtl&ilr •on bazırlıklarmu
zm İtalyanlar tara!mdan görUlmeal
ne mani olmuftur. Topçu atqi vo ha. 
Y& bombardımanları ba§ladıktan ve 
ırunl bir duman tab:ı.kuı yayıldıktan 
llODl'&dır kl ltalyaıılar hUcumun bao
ladrj'ın~ farketmlflerdlr. 
Alınan ra.porlar, bombardıman ne

Ucea!nde ttaıyanlann ağır zayiat ver. 
dlğinl göstcrmekteclir. 

Şimalden g.!len 1'r&nın " !ngiliz 
lutal&nndaD mQrekltep olan bir müf 
,.. mUd&faaya çok mUMlt ol&D te.. 
peler •il•UetlDdeıı Keren yolu tızerllıde 
llerleıruetir. 

Bu kltaları b:ılen dllJm&nd&n mUle. 
addJt tııpeler aymna.kta.dır. Kuvvetı~ 
rimb btr ayd&nberl ltalyaıılar ta.ra
fından mildatl\&SI balllrl.&DaD mevzile 
re bt!cum etmiflent!r. Buradaki llUf. 
m.an kuvvetleri adO<Jen U.tündUr ve 
h0.000 radMalnde tahmin edilmekte. 
dlr. 

Buna btııaen Keren muh&rebesıntn 
blrk&g gUn ıllmlest muhtemeldir. 

40 Ol:UlClll HABABET 
A.LTINDA-

Kahire. 19 (A.A.) - Ordu namı. 

na beyanatta bulunmata memur zat 
(Bq tarafı t ladde) dlln ~nlan söylem~: 

nl bUe Jllllh~ bir tehire --.ı hl Eritrede Keren oepbeslnde 40 de e. 

.... \ ·-

D. n n ii n ve · bu g D n .o n h a b=e-:p!-~ · ~itı 
• J • ' • 

250 gram 
ekmek 

fiyatı için 
Bir tütüncü mütteriaini 

a ğJr yaraladı 

Alman deniz 
üsleri bom
bardıman 

edildi 

.,.. ........ . 
daamm orduya .... , ...... 

Atına., Si (A.A.)- Yuıı&D ordu. 
ları Başkumandaıu General Papa· 
g(Jjl, dün aşa#Idaki &mriycvmiyi 
ne§r6tmlşıtlr: 

"Subaylar, erler, 

Rıhtımda da aftır --o- n .Majeste .İııgiltere Kralr Altmcr 
Kiel ve Vilhelmsliafen- George, bana lngitlerenin bUylik .J. 

bir y2raiama Gida de yangınlar çıkanldı nişruımr ihda etmek Hitfunda bulun 
Dlln aqam ilurl Tahtakalede bir muşlardır. Bu teveccUh, billıas.oıa 

yaralauıa vakaaı olmUf, alıılrli bir Londra, 19 (A.A.) - Hava. ne- kalıram:!.nlığı, begeriyetin mlifok -
dük.k4ııcı muıtcrilliııf göğaünden a.tır z:ıretinin tebliği: kiresini kamaştlraralr asrl Yuna -
aurette yaral&ml§tır. Vaka ,Oyle oı.. İngiliz hava kuvvetleri §imali nistanı ciha.n harbi aaflarmda .ti. 
mU1tur: Almanya limanlarma dün gece ye. yadar bir şehap haline getirmış o · 

Balkı.panı caddesinde yatcılık ya. nideo hücum etmliler ve bilhassa laıı muharip ordumuza aiddlr. Bu 
pan Davit adında bir musıvı, dün 1.. Kieldeki d eniz ingaat •ezgahlan i- teveccühten mütevellit ıtere{, ta -
kindi vaku kahvaltı yapmak ıı;ı.n ek. l e smai mmtakayı bombardıman mamlle ebedi Yunanistanm :!lz l:ıı.h 
mek almak Uzere aynı caddede tUtUD. etmi§lerdlr. Vilhelın&havendelti dok raıııan evlatlarnıa aittir. Sizl~r ruh 
cu llıaanm dllkkbına gttml§, 260 larla sınai hedefler ' e Rotterdam· ve kalb birliğini tabaltkuk ettire -
gram ekmek ı.temı,ur. dalıi petrol depoları da şiddetle 1 rek dUnyaya mUfekki?"eleri e lek _ 

thsan 2öO gram ekmek fçta oavıt- bombalanmıştır. Hava şartlarının trildeyen, en güzel iııııanhk fazi • 
ten t kuru; Lltemıı. Davit bunu ver. mütehavvil olmıısma rağmen ka • !etleri talim ede.o bir Yunanistan 
memekte ve ekmeği de narh Uzerlnduı ranlık ve sla, bomba.rdmıan aer _ ~terdiniz. Şahsımda bUtün za -
almakta w-ar edllıce arı.,ıarmda fld.. viaine mensup fazla ınlktarda t.ay- bıUere, bilt.ün efrada, bütün sizlere 
deW bir kavga çıkınııtır. Kavp e1. yarem!zi hedeflerini bulmaktan bahşedilmi3 olan ıereften dolavı 
nasında İhl&n dUkkanda kullandığı menedememiştir. Ağır bombalarla iftihar duyarım ve sizlerin başı· -
iri ekmek bigafuıl var bı&iyle Davldln birçok yangın bombuı a.tllmış ve nI7.da bulunduğumdan dolayı gu _ 
rölaU.'Le aapl&nuf, kendı.tnf kanlar t.. Kielde birçok infilaklar olmuf ve rur hissetmekte olduğumu beyan 
çtnde yere 1ermı1Ur. bUyUk yangınlar çıkarılmıştır. • ederlm." 

Vakaya yeu,en pollAller Davidl hu. Vilhelmabaver-de de lnf1Wdar 
Ba.:_kumandan 

Papagos 
taneye kalc2ırrnıı. lbaaıu kanlı ekmek I olmut ve yangınlar çıkmıştır. Bu 
bıçağı ile beraber kaçmak ilıterken :.'&Jlgınlarm bir çoğu pek bUylllı::tü •• 
yakalamıııarctır. Roterdam limanmda petrol depo -

DUn bundan befka, Tophane rıhtı. 1 lannda birçoğu pek bUyllk mfJryaa.. 
mında hamallar aruuıda da bir yara.. ta olmak Uzere yangınlar çıkmıştır. 
l&.ma vaka:u olmllf, yolcu u.ıonu hn- Diğer tayyareler de Emdon dok
mallarmdan All öz. kltıya.ııı Abduı-

1 
lannı bombalam13 ve Tekelde bir 

lllhı llğtr ıurette yara1a.mıştır. hedefe hücum etmiflerdir. AyrJC& 
Kavga, rıhtıma yaııaesn Trak vapu Holandada iki tayyare meydanına 

runun yolcu eıyaıamıı tqrmak ~On 1 da hücum edilmift1r. 
den çılgnıştır. Abc2ullııh Beyoğlu har- DUn gündılz, aynı seıvise men· 
taneaıne kaldrrılmıı, a~ıu yakalan. ııup tayyareler Hola.nda sabillerl a· 
mqtır, çrklarmda dU§man gemilerine bom. 

!ar ve mitralyözlerle hücum et.mi•. 
lcrdir. 

Alman l;aaU Tayyareıerimizden biri bu ha · 
1.mtdra, 19 ( .A.A.) _Hariciye rekattan dözım emiştir. Pezart~ 

gecesl üç dilşman tayyaresinin dU-
mUsteşarı Butler, bugtln Avam f~rilldUğU tahakkuk etrnittir •. Bun 
Kamarasında, Almanyanm isti~ lar bir bava muherebeei esnaam _ 
liı. ettiği memleketlerden çek. da bombardmıan tayyarelerimiz ta-
mekte olduğu paralar h~kkmda f müthiş ra.kkamlar zikretmiştir. ra mdan tahrip edilmi§tir. F6nsen 
Butıer dcmi..+ft. ki: bir tane~l bundan evvelki teblifde ,....u zikredilml"tt. 
" - lşgal altında blllunnn 

topraklara tahmil olunan yükün HEDEFLERiN EIIEMl\ttYETt 
en bUyikk kısmı flfY8. ile öden- Loodra, 19 (A.A.) - Dün gece 

Eden Yanan 
Bqveklf~lll 
tebrik etti 

Kahire, 20 (A.A.) - İngiltere 
H!lrlciye Nazırı Eden, Yunan Baş· 
vekili Ko:-izlse aşağıdaki tclgrn.fr 
göndermiştir: 

"İtalyanlarm son şiddetli muka
bil taarruzlarını kıran Yunan ordu
sunun bu yeni parlak muvaffakı • 
yetini bUyük bir sevinçle haber al· 
dım. Samimi tebriklerimin kabu -
lünU rica ederim. 

Bu hareketlere iştirak eden Yu
nan krtalarmm kahramanlığı ve 
az:ni bütün dllnya bUr m.metıerinln 
hayranlığını çekmektedir." 

Razveıt Atluaam 
labrl bemıerzıı o!da 

Atma, 20 (A.A.) - Atiııa bele 
diyesi, Ruzvelte fahri hemıerilik 
ve altın Atina madalyaaı tevcih et· 
miştir •. Atinanm başlıca caddelerl
nin biri Ruzvelt caddesi ismini ta· 
eıyacaktır. 

Belgrad. %0 (A.A.) - B.B.O: 

mektedir. Alma.ular bwıu. §art İu&iliıı tayyareleri tarafından Kiel 
koşmuşl&rdtr. Alm&n illrall al. Userloe yap&lan alan harbin bqm· 
tında bulunan garp memleketle- danberl 34 üncU ve Vilhelnutha.fen 
rinin işgal masrafı olarak A • üzerine yapılan da 46 ıncıdır. 
mani.ara ödedikleri para, senede Mühim bir liman olan Kiel harp 
takriben bir milyar İngiliz lira- csnasrnda Alınanyanm endllstri 
sı tahmin edilmektedir. lnaJden faaliyeti bakımından aynı aaman-
evvelki kurıara nazaran bu pa.. da haya.ti ehemmiyeti hniz bir te- Yugoslav · a llltaral 
raıım tef errua.tı vudur: birdir. Kiel ka~almm ehemmiyeti 

Norveç: Bir mi: .ır 200 mil- harp ~emeaı nakllya.ttnda çok 

yon 
,_ •a.h t 6S .1 İ bUyUktilr. 
ıa.uron } u mı yon n. 1 B k 1 b dan giliz lirası. u ana un evvelki akm· 

Danimarka: 540 milYon kuron tarda da bombardıman edllmlgtlr. 
yahut 26 :milyon İngiliz lirası. (Krup) gemi lnıaat tezglblan, 
B~lçika: 9 milyar fra.nık ya (De~tsehe Verk.e) v*: Germania 

hqt 75 milyon t .. .....ııiz lirMI. • tezgilılan hep Kıeldedır. Bundao 
lI W d 4-0,1

• • bqlı:a rıhtrmlarm boyunca ve ha-

h
otan54 a: •

1 
.> nu

1 
1~01? W

1
. ıılder vuzlarcn bir çok petrol hazneleri 

ya u nu yon ngı ız ırası. vnrdır 

Fransa: 14 milyar 600 mHyon Diğ~r bir deniz u..u ı v·ı 
f~ank yahut 827 milyon İngiliz belmahafen de diln gec~ anlng~i~ 
lirası. ı tayyareleri tarafından bomb dı· 

Nüfus başma. dü~n yıllık pa- ınan edilmittir ar 
ra Norveç için 25, Danimnrka. · 
için 8, Belçika için 8, Hollanda AUIANLA.Rı\. GÖRE 
için 6. Fransa için de 20 lngiliz Hambarg, 19 (A.A.> - D. N.B. 
lirasıdır. • D. N. B. ajansının bildirdiğine 

Dernek olu)'Or ki, Pll> mem. &!>re, 13/14 mart gecesi İngiliz 
leketlerir.e Alman itıaI_i senede tayyareterl tarafından Hamburg 
1 milyar 50 milyon In.giliz lira- Uzerine ya.pdan akmda yaralanan· 
sına mal olmaktadır. Nüfus ba.. lıı.rdan bir kısmı ölmUt o:rluğundan 
şma hcsabilc en ağır yUkü Nor- bu :ıkın net.1.eesinde Hamburgta ö
veç çekmektedir. Bu para Nor. !enlerin sııymı 57 ye çdanışttr. 
veçin harpte...11 evvelki milli va· 
rid:ı.tının üçte birine tekabül et. 
mektedir. 
Şu cıheti kaydetmek gerektir 

ki, Young planı mucibince Al
manyadan istenilen aeııevi aza. 
mi para nih3.yet 125 milyon İn
giliz liraı:: ı olmuştur. Bu. altın 
hıglliz lirasrr:m kuru naz.an iti. 
ba.ra alımrsa Alman.yanın bugün 
Fransada çektiği parada üçte bir 
nisbetinden biraz da daha azdır. 

Filistine girmelerine 
müsaade edilen 

yahu diler 

Yugoslavya mUnakal!t nazın Buzl 
dUn bir nutuk söy.tycrek d~ml§tlr ki: 

·•- Bltara!lığımızı muhafazaya so
nuna kadar ı:alı~ac~. Bqkalarm. 
dan bir Şt:Y istemiyoruz, fakat ba§kıı.. 
larma da bize ıılt olan bl~btr ,eyi " " r
mlyeceğiz . ., 
STOYADIN0\1Ç YUNAı--.'tSTANA 

GÖNDERiLDi 
LOndMl, %0 (A.A.) - B.D.C: 
Belgracldnn gelen hııberlerc göre 

eski Yu:;osla • başveklll Stoyndinovıı: 
Yunanl.stana mtıtevecclhen Yugoslav. 
yadan ayr.lmı~. hududa kndar kend1-
ainc polis refakat etmiştir. 

Batu !arda olduğu veçhlle Stoyadl. 
noviç mihvere karşı bnr lz semp:ıtisln. 
den C:Olayı, B05%1& Saray clvarmda bir 
köyde mocburt 1kamot mahkQm e. 
dilml§tl. 

YUGOSLAV • AL"\IAN 
MCNA8EBATI 

BerU.. 19 (A.A..) - Yarı resmi 
menbad&D blld1rillyor: 

Bugün, yabanw gazeteciler, yaban
cı memle~ctıerdc çıkarılan haberler 
ve şa;ialarla ııll\.kadar olarak Almaıı. 

Yugoslav mUnasebetlerlnln bugilnktı 

vulye~i hakkında Alman hariciye ne 
zareUnden malQmat 1ıtemi§lerdir. 

SalW~ttar makamlar, bu suale ce. 
vıı.p vermekten hntln'l etml§lerdlr. 
E:;asen Alman hariciye nezarutl, Al. 
m.:ınya ııe Yugoslavya ara.mıdakl mu.. 
nasebetler bakkmda 110nılan bUttın su 
ananı hiçbir cevap vermemiklerdir. 

l.'UNANlSTAN .o ALMANYA 
BerUa. 18 (A.A..) - Yanreaml bir 
mem~ bildiriliyor: 

Vedi milyar 
dolarhk tahsi· 
sat layihası 
Amerika mebuaan 
meclisinde 322 rey 

eksel'iyetle kabul edildi 

Amerika doan•a
sıaıa dealzalta 

avcıızrı lagllterere 
verll1 yor 

V&.§lngt.on, 20 (A..A.) - B.B.Oı 
Melıuııan meclim !car w lanı kama. 

nu mucibince İngiltereye ve dlt
demokrasllere yardım lçbı hllkQ.met. 
yedi mllyar dolar ta!MUat verllme.ıuıt 
cla.lr kf.lnun llylbumı M reye karp 
877 reyle kabul etmı,Ur. IAyiha.Dm 
aento l.ırafmdan da en geç 25 marta 
kadar kabul edilmesi lçin tedbirler a. 
lmmaktadır. 

• * .. 
Vaşingtcn, 20 (A.A.) - B.B.Oı 

Bahriye ruwn albay NoU, AJMl'lı, 
ka balıriyealııln !nS{ltereye Uk yardim 
olarak deni.zııltı avcılan ve eliler kn
çük ~emller verecegtnJ aöylemlft.ir. 
Nazır lngiıterenlıı kQçük l'"mllerl 
Man,,ta kul'anabllcceğlnl illve etmlf
Ur. 

ö en lıalıvıcl 
Şehzadeba§ındald DarUtt.alim kıra. 

etbaneslni 4.0 senede.nbctrl ifletmekte 
olan 80 yqmda Hacı Osm&ll dUıı -. 
bah, kıraetbane :ıalouunun u.tündeld 
balkonda, odasında ölU olarak bulu. 
mUftur. 

Vakaya mUddeiumwııl muavtııı.tra 
den urban Könl elkoyarak tuk•nta 
ba§lam~. Uzerlnde hiçbir yara YQa 
bere bulunmıyan ceset de adliye dok. 
tonı Enver Karan ta.ra!md&n ~ 
nesini müteakip ölüm aebebbin uı.. 
§ılnıası iıwln morga kaldırılırııftı. 

Blrtaknn uyguuuz gençlerle mım.. 
sebetl olduğu ııöylaneıı Hacı OelDNUll 
her a&man yelegtniD Jç cebinde .,... 
matı itiyat edindltı bin Uruı Ue 'bir 
kat elbi.ııeıdııin yerlerinde olma4Jll 
görUlmUş VO kendlslnin bir ciJ:ı&yet. 
kurban gittiği aanılmııtır. Bundu 
başka iki gUn evvel dükkAna çalqma
ğa gelen bir genç garsonun da orta. 
dan kaybolması bu ıUpbeyi bllablltQn 
nrttırm11tır. Hncı Osmruım odallDda 
iki mumun dibllıe ltadar yandllrtaa 
sımra ııöndUğU glSrUlmU,tur. 

Morgun verdiği rapora g«Sre, BM& 
Osman sektef kalbden «ılmu,tGr. 

Bu vnzlyete göre en kuvveUi !b.. 
timal Hacı Osmanı ka.hveel ka.pan· 
dıktan sonra herh::ıngi bir sebeple 
birdenbire kalbi durarak öldnfD, 
yanındaki çocuğun da bu vaziyet 
üzerin•, kendisinin öldUl'<lUğtlnden 
d\lphelenileceğinden korkarak Oll-, 
m'lllm cebindeki bin lira. Ue bir kat 
elbiseyi alarak kaçtJğıdrr. 

Tahltlkata ehe:mmbetle dewm 
olunmakta, srrra kadem basan gar
son aranmaktadır. 

POLiSTE: -· ... ·-····,---
Y olculann hiçbirine 

bilet venniyen otobüaçü 
Seyrüsefer .işlerini ve na.kil "fUI· 

tala.rm.ı kontrol eden emniyet aı· 
tıncı ıJUbe memurları dün, §imdi· 
ye kadar otobüsleroe görtılen yol. 
suzluklarm en cUr'etli&ln& teeadüf 
etmişlerdir: 

Bu cilr'etkar, Kereateciler • it 
yUp hattmda i§leyen 31&2 numara· 
lı otobil8 bllet:çi.151dir. OtobU8Qne 
bindirdiği U yolcunun bepelndea 
bilet para.larnu a1dıtı halde: 

"- B ilet kalmadı, böyle _,... 
hat edecelrainiz! 

Almanyanın i~cl ettiği mem
leketlere ta...lımil ettiği yUkün .• 
kinci bir şekli de bu memleket
lerin Almanya.dan getridiklerin. 
den fazla Almanya.ya eşya gön
dennek mecburiyetidir. Fakat 
bugün bu ikincı şekildeki yUk 
1940 daki kadar ağrr değildir. 
Çünkü bu toprak.ardan ihracı 
derhal mUmktın her ne va.t'9!! 
götfuillmiişt:Ur. Binaen.al~. Al. 
man igalinin dolayı.siyle yapa
cağı r.arralar - ki tahmin ede
meyiz - hariç olmak üzere bu 
işgal yükü senede ta.laiıben bir 
miyar elli milyon lngiliz lirası. 

Lmtdra, !O ( .A. A.) - Avam 
.kama.rasm.da beyanatta bulunan 
mUstemlekeler müsteprı Hal! 
Filistin fevkalMe komiseri tara.: 
fmdan Filistin'e girmeleri için 
bazı Balkan me.. .eketleıind~n 
ve bi!h8Sf!a Romanyadan çıkan 
700 Yahudi}-e için verildi"'l.ui 
bild~r. Bu mezuniyet .5 
şubattan evvel verilmiştir. Yu. 
goslavyada bulunan Yahudi ha
reketi erkanına da mahdut milc
tarda ohna.k U7Jere Jl"ilietift'e 
gi.rmÇk mils3adıea verilecektir. 

Alms.n hariciye nezareti, YunanlE
tana 1ngtllz ihraçları hakkında bUttln 
hnberl~rln ve hA.dı.ııeterbı Almanya.da 
alA.ka ile tetklk edilmekte olduğunu, 
bugfkı bir kere daha blldirmiftlr. Ka.. 
ama.:lh AlmaD.yanm bu b&beı lcr kar. 1 

Diyerek kendilerine bilet ftnDW' 
m.iştir •• Biraz 90nra otobüell dur .. 
duran memurla2- ili öğreamif ve O" 
tobüa hakknıda cea. aptı tutılayt. 
!ardır. Bundan batka, otcıbOll u • 
cak 21 §ikilik olduğu 'halde içinde 
3yolcu da fa.da buhn•wwtJr. 

na baliğ clma.ktadır.,, 

Londra cİYannda bir 
tren kaza .. oldu 

§IBmda alAka.mda llOll defa bildirildi- Ha.cıhUsrev mnhllııwlnde An • 
ğlndenurl l§'ara değer yeni bir fCY lık aokağmda AliD.iD. evind; yMtT 
yoktısr. ğı mangaldan sçn.yan bir kwılıellll 

kapl6mala.n ~. -
yanpı, hemen çaiırrlan ittU,. ta-
rafmda.rı l:Nyiimeeine meyda .,. • 
rilm edıea MndüriillDlf tiir. 

rm hepsi muvaffaJdyctıe pUSkUrtW. 
müııUlr. 

rakmryaeı* surette t.IAISMI 1M1ft eadeD fazla bir ha.n.ret &ltm.d& ıi<l- 1 
ediyor. Balpr NdJOSllll11D BeJbn. deW muharebeler olmaktadır. HenUz ===========:::::;::= 
Janta vulyetln mlllv• ~ de- ~vih ınalQmat almmamı,aa da bu 

Londra, 19 (A.A.) - Bu sabe.h saat 
6 dan biraz e\-vel Lond nm prk 
banllyösUnde Leytonda bir tren ıcau. 
aı oln&Uf " eo kiti yaralanmıftır. 
Yarahlerdaıı 80 u hutaneye kaldın!. 
DUftlr. Ölen olmamJfbr. Treıı mahdut 
bir aUı-ııtld..oodr~ stderken a-ard& 
buluna."l btr trenJn .ııon VMODU üzeri
ne btnıflrml9tlr. Delnlrl"Oluıicta bU8Qle ......... ~.,,, 

Gl'9DoM, U (A.A.) - Karepl P& 
tm, hUUBl trenle bqgb A&t 10 da 
buraya gelmJftlr. Halk devlet nlalDe 
hararetli teMht\rlıtr yapDUftır. 

BUlldan bqka, Amawttr.öy eıad• 
desinde 25 numarada oturan 52 yr 
gmda Meleğin ve Tepebefmda Ya
zıcı eobğmda 91 nuına.rada ota • 
ran Davidin evlerinden de ıı.ca 
~ı neticMinde ,...,-.... çık • 
mIJ, her .ikiai de vaktimde 8ÖIMill .. 

Al!JMIO •e cWr 16*ıcllil delll - ı da# mub:ı.rebeslnde g~ g!lfQse çar 
bcllır fll'lk ol9na lreadl ıaleJlııllı plllft8iar oldutu ~ilmiştir. Dn~ 
~ •et1lyıilt ,.._.. -.. •f mm ook flddetli wnaaııu ıa.maaıar 

........ oıurrr 1'tıl4ıW JllP9lı llllıılıt ıı. mukabil taamasıa. 

Şarkt .Afrika c.epbcslrdekl sair he. 
rekAt memnuniyet veriC'I bir tanda 
iııJı:lpı •t.mektıecltr' 

lılaref&l Petcııkı, vll&yet dairesi beJ. 
l«ıeuM&n aat 1&,45 te lıaJJrıı bir nu • 
tm .a,temelt aalatlmeldlı. rületönll*. 
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Balıar soğukları 
.. b. t'* tılikfu', 8U!'atsm Abmedin igeıl)6 girdilinf a&m 
~ atla~Ik. a.~an &el kahveci, Jrı5JI01e dliamGe: 

ola ımtcı öldildl de bir - ı.te .... -- bir :..-ı 6-
.., ... bya ~ tmnamdll' kas! 

- .. ' Köylıll ha,nıtle m:111111: 
..... cadalozla inat.es - RaDi nerede? 

h:.......~ kim! - J'miaDda detil ... ' biri -.--·--Kim olacak, biri tıat.htu beri bbıi tir tir tttrett
~~ bizi kuıpbRDmJI yor; IJirl de flmdl ıçeı;,e lird1. 
"- --Y«. cllbı tamu tarafını Yine WSJIGleıden bfrtDin 1ıir t:*'• uwınwJan caddeyi m- ö1d1d, tmı nwnm -- ... 
~ =- koca kan, öteki de si b,tloimUI-- Erteai cUn iki 6-
--., .,...., teP"it buyma- kbden birinin b.Jboldulunu gö -..S atS llOfudur. ren köyHl: 
...... ... ft pirlerden biri, - Ah nktlsUm, nlı akftsUm, 
-"':"'l lglla .,,_ der: 1&11& yaZ1k oldu! 

Olnil. rüip o,,..,_, g{iJ Diye atlarken kansı yanma 
•lll..._ ~ yclre karfl,. gelmfe: 
...,..,,._ ~ jeah baha- - Yahu, demif, ağlıyacafma 

nJ kar§',, ııeviDleDe ! 
-~ ~ar y~. ondar Nlc;in lfJ'YfnlyormU1JU111? 
ı.....-=- ld elki edebiyatta, bu Ki.dm. çenelerini unıgırdatJp 
~ kav~ bir ıe.t>ihin eti dlf8.J'ldaki soğuğu ip.ret ederek 
'~ ebruna! Vakıa, kocakarı şu cevabı vermiş: 

kJllD en elddetli soğuğu - Bir öldlzUıı soğuğu bizi bu 
· Pabt mil>a.ftk, tt..m ka.da.r ilşiltilrse, ya iki öküzU:n 

......:.."":" b!'ll olduğu için eevim- 80fuğuna nasd ~ ,'8.D8eftktık ! 
~ ID8D8\1I qu,ıdukta . Kocakan oiaun.. lSkils ~ 
~ wnMri quk1arma bir bunlar baharcı en batın sayıl~ 

t._ çıbnr. soğuklarmdandır. Bu tki&i ara-
~ rakip denilen insan da smdaki çaylak, k?rlangıç falan 
_ inaa.ıWarm en Be\ im.sizi, gibi ufak tef ek soğuklara gelince 
~çhtini. en gudubatı değildir. bunlara actuk denmez, deme 
~ o, cW yüzltt ylrin karşı- dense yamı soğukluklan olan 
~ &egtl mi, uıl Alık için, dttn· kavun, karpuz gibi, bunlaı·s da 
~ caıdaıı daha buz gibi adam bahann ufak tefek &;>ğuklukları 
·~. denir! 
w._ '1iıt.. ne Af*. ne piriz. Onun Eh, ue yapalmı, o kadarcık ku-
~ rakiple makiple alış verişi- sur kadı kwnaa da bulundufu 
.._ Olmadıfı gtöi, bundan sonra gibi, bu kadarcık IOğukluklar da 
• olmaz inp.llah ! yalmz baharda detlil, az C}Ok he-
fteıeMm timdi ökUz eoğufun : pim.ime, hele hepimizin yazı ve 
\'a.ktile öküz Ahmet diye biri sözlcrindt bulunur. 
~eski niaanm ~inci gU- Bot. bu yazı ve 86derin bul· 

tam &u. ~ başfayıp ta larmda, bu.an kocakarı ve ökilz 
..._ baharın tadmı kaçırdığı BOğuklarma rahmet okutacak ka 
~ bu öküz Ahmet. bir köy dar okkalı!an da vardır ya! 
~Yllindell içeriye dalnut. Tam Ne tıae, gak f(l:kUr, suratms ko
~çift sürmek için bir çift ca.kanyı atlattık, şimdi ltlmiz öo-
11:: ihtiyacı olan köylülerden ıata1 &tlatmıya kaldı. 
ı'l1 de: Merak etmeyin o da atlar, çllD 
.._-:_Hey Allahrm, ne olurdu. ki gllç olan 6ld1M değil. deveye 
!'JllGl bir çift ökOrJım olsaydı! hendek atlatmaktır. 

DiJe dert yamyormUf.. Öktts O.,,.. Ctmt0l Kaygth 

·-Çocuk 71idnlar DüaıFwn • ~ 
tanueai 

....... gocuk )'lldDalr JD ... 

ı-14• taeıendl; oocuk yıl
~ ~ tanesl film ,Prketle
....... m.akaftle yaptılar; 

~ Templ fllld mukaveleyj ye 
~ 8 ,...sa bir m ooeuğu o
'- 1- K8IQl ve bet Y•\Ulcbkl 
~ 1Ae ıal birer mukavele ........ 
,. .... gocaklar yılılıı: olabilir 
-~ .._.. mı ? B&l yıllardanberl 

~ ~r. megğul eden 
.. eledir. Bilh&"la MQrıs Şö. 

""9 U 1.71* mini J1WU bir yav-
.._ Lenlvaya bir fılmlnde bU 

- bir lllbret kaınndırdığı vakıt 
aı. lllleelere dait' dedikodular bir 
~ DıeJdaa aLD11. servet ve ıöh 
ltıa taddı bir gok anno ve babala-
-...ı dılndtırmllfUL 

Pllif9[ lr:r)'danDda Amm'lrum 
Satıl fabrlka1annda Okyanum seç 
mek tızere A 3H bdml1 bir tayya.. 
re yapılmJltır. Bu tayyare dtlnya. 
nm en bo.yWt tayyareeidir. 

Dört motarltl olaıı bu tanare 
40 ton aiırlıfmdachr ve Puiflk 
OkyanWNllcla ~ taeıYan tayya
relerden bhi8l olarak kuDınıtacü 

tır. 

A 31' tayyanst haznelerinde 
22,700 litre benzin tapnaktadır. 

Delikanlmm aaçlan 

"Çocukken aaçlartm ook ıtıseı 

olduğu için annem keetlrmele bir 
tllrltl laylımannpı. Amlemba 61tl
m0nden 90llfto da ana ola ~ 
mln ouh bir llp&tı olauD cllye ... 

Janm klatlrmecUm." 
Bu pmlmt ifade MfttJat dalre

ııbabı bopna sttmtl olwk Jd ... 
dlJlk deJprenlwm -o1armm blll
meelncleD .. pellmtpfr. 

Aile 

ziya/etinde 
Evinime bir ziyafet verip bir 

kaç eti dostu toplamak iatiyo1 • 
9UDuz. .Fakat bunu resmi bir fC• 

Yıldızlar nası 1 
beslenivor 

kilde yaparak tee biraz daha par• Ge9ç kızlar anamda zttppelik. 
l&ldık ftl'lllflk kabildir. Bumm hutahk derecesine varan bir mo 
için, tamdıklarmm davetiye ile da vardlr: Zaylflame,k.. 
~ağnıramız. Ea. lülm aa.yetenhı Jmlana-

Daftltiyeler • u bir hatta ev- dan tutun~ en ap.ğısm& kadar 
vel gönderiJmelidi Daveti 21engin, fakir, cahil, mllnevver 
alan gelip gelmi~ h~ heme_n h~r ktz, her genç ndm 
mektupla bildi ektir 1 (tablı latisnalar vardır. Hem de 

rec • gcıktm', fakat maatteeesüf b.i-
Ziyafet gUntı, geleceğini evvel deyi boamıyorlar), sayıflamak 

den bildirmif olanJann muhal• modasına 'QID&k aippeliğini g6I 
kak gelmesi ve geç kalmamaaı teriyor. 
lhımdır. Hem de bu modayn uymak ıa-

terken, mMbur sinema yrldızla-
Ziyafette nuıl giyinmeli? Bu- rma bememet onların kabul et· 

nun da bir usulll, ldabı vardır. tikleri modayı beııimaemek gibi 

Erkekler akşam yemeklerinde 
koyu renk elbiae, kadm1ar da ak
eam tuvaletlerini giyerler. 

Ev sahibi, davetlilerini evveJA 
salonda ka.bul eder. Yemek huır 
olduğu bildirilince n sahibi da• 
vetlilerden en muteber bayana 
kolunu vererek öne geçer. Diğer 
çiftler onlan takip eder. 

En arkadan da n sahibinin 
ka.rw ile ona refakat. eden erkek 
gelir. Hep beraber yemek aalo
nuna gidilir. 

hayali, bot bir dUıjllnUş ile keııcli 
ni aldatıyor. 

Acaıba bu pnç bzlar yıJdızla
rm nam! yap"*'armı biliyor
lar mı? 

Nende!- bildtlrleri yahtıra 
bir tıek 19)'dir: ,..,.. yimemek 
ve neticede •)'Jflamak. 

Halbuki yıldnı:lar yemek ye
meder mi! Pek tll yerler .. ÇUn
kll a)'lflamak igin Ylleudu bee
lemmıek doiııı olmu. 
Zayıf kalmayı ı.tiyen ainema 

yıldmlan da 9ÜCUda kunıet ve
ren fakat yal yapmıyan imanı 

Ekseriyetle, yemek mua.smda sakil bir tekilde Pe:manlatmryan 
davetlilerin yerleri, Uzer!erinıe yemekleri lntılıap ederler. Ama 
isimleri ya.zıh birer kart koyu• bizde myıflık modasını takip 
rak ip.ret edllmi§tir. eden züppe lmlanmızın bu gıda-

Herke kendi yerini bulur. Eı- lan aJmalarma maddeten imkln 
kekler, bOttm kadmlarm, .._..,<.• yokmut. o da bqka bir mesele .. 

3çu Şimdi gelelim o beyaz perdede 
rine oturmalarını beklerler, on- genç kmlann w erkeklerin ken. 
dan BOnra kendileri de otururlar. clileriaden -e1t leYftttiıde'rl 

Her erkek latnda, refakat et- e-r-
tJği bayana, ill:ramda. bulunur ve :'~ann ne ile beslen-

~ ali.kadar edecek mtwzulır Aneeridm: 'ftleudu gilalllflnl 
Uıerinde 1romlfm'. Erkek, yamr- kaJbehneela cır,e ayda ancak 
~ ob!1'88 bayan& ta1nflm edilmP d&t bel dJl (O da ~}JIDladtit 
JJllf bile ola tendilılle .konutnıa• ı tam bir istirahat tclnde bulun
lıdlr. dulu gilnler) bir -- püreel 

Yemekte namı ftZlyet a!mab! yer •• Bu pl1re havuç. maydanos, 
~ peçete meseleei mt.• domatee -ve lMıana.dan yapılır. 

himdir. Peçetenin~ ueunu ma- Bu llebr.elerin tue olması ve iyi
saya koymak, Uzerine ta.batı yer ce kaynamaaı prttır. 
~.,.,.,.ıra,. DlltfnDet AniıFldldr bu )'918elrten ... 
·~· PegeteJI öıılertntsin ,. dM bre .... pM p yer fakat 
rme koymak ı•mndlr. ba yemeli yerken arada 'alla ına 

:Muaya abanmaktan WJ& ta- içm& 
bağm içine ctneecek gibi efil- Karold Lcmiıard: Bu gOsel yd-
mekten ~~a.hmmz. dız da pehrlr.e girdlfi zamanlar 

Y~efinfzı herk~e beraber yahıızca suda plşmfe katı yumur 
bitirmıye gayret edtn1z. Ta.bağı- ta ile domates uer t"' ..... ni lsun 
mzda başka yemek varken., diler dl -'- J •• ~11 0

· 
1 rini bekletm ek i in lkt cl ye uuuıateslerl be.zan çiy. ba-
e ~ . ç n zan da haıdanmtf olarak yer. 

yemekten .de bır mıktar almak Janet Gİ.ynor: Haftada bir ice-
muvafık bır hareket olmaz. re kendini perhize koyar. Fakat 

o 
19 MART - 19'1 

ıoo ll'rc. 
100 Uret 
100 lmçre l'ro. 
100 F&onn 
100 &ytşmart& 

ıec twıı• 
100 Drabml 

100 Leva 
ıoc Çek ı<ronu 
100 Peçeta 
10.. "'°tı 

100 ~·-100 L.ey 
100 Dlaal' 
100 Yen 

ıı.-

bakın ne perlıls.. Sa,bahleyin bir 
bardak meyva suyu ve bir kah
ve.. öfte yemefinde bir sebze 
çorbası, kaymak, lkl bUyllk par
ça kayını eti ve bir bUyUk parça 
muz ezmest_ 

Haftanm dlier rOnlerinde Ja
net Gaynor canı her ne istene 
yer. Hem de çok QOk yer ... 

Greta Garbo: Bu meşbtll' yıt
dn da ayda bir~ gl\n n.babtan 
akşama kadar c:iy veya pf"1ftit 
ilhana yer ve blraa BU1andm1-
mıış domatee BUVU foer. Raftsnm 
diğer gftnlerlnde ee!'belttir. Canı 
her ne isterse onu yer. 

o.w Joan Blande1: Haftada bl!' ke
ı.t2"A re haşhmmış patates ve 1ta1m 

kaymak baltam~ lllıtJe beslenir. 
Difer gllnler de cam her ne fa· 
terse onu yer .. 

12.M 

-- . 
a..ım 

ao.eo 
ao.n 

llaema lle ... la 
11111 rıllorıan 

.zerinedir. Bu gUsel ve rneharetli 
yıldız pek kıymetli olan bacak
lannı tam Uç milyon dolara sı
gorta ettirmiştir. Bu -s:nema ale
minin rekorlarmdan biridir. . *. 

AmE-rika yıldmannm en 7.en • 

gini Meıi Pikford'dur. Bugün 
artık i.mU bile unutulmıya baş
lanan bu eakl yıldız, ıııe.is sine
ma zamanında beş milyon dolar 
biriktirmiye muvaffak "'lmuştlır. 

..,. . "" 
Sinema !teminin en kısa Bilren 

f&divacı Jun Long ile Leirs Stu
art arasında olmuştur. Bu isdt
açv ancak bir iki saat devam et· 
mittir. 

• * • 
Amerika.nm ka.dm yıldızlan 

arasında en çok evlenen Pegl 
JlılPine Jöya'dOr. Bu kadm on 
kıere evJıenmilJ ve bofe.nmqtır. 
Amerikan kanunlarına göre bu 
kadın bugUn on kocasmdaıı da 
ayn ayn nafaka almaktadır. 

Holivutta evlenmemiş olan ye
glne fHm yıldızı mefhur Greta 
0.rbodur .. 

••• 
Enc;ok filme çekilen ve llıflllO' 

lunan çehre mark Kabl Re evli 
bulunan Karol I ambard'm çetı. 
rrsidir. 

Kadın yıldızın en Altcembl 
Jöa.n Kravfort'tur. O kadar ki ba 
kadın buan nesi vara Delli ,._ 
ea hepsini vermektedir. 

~ . . 
Sinema yıldızlan arasmıcla en 

mükemmel anne otan Marina Şe. 
rar'dır. • • • 

BnCJOk elbisem olan erkek aı. 
tiat Adolf Menjudur. Bu artieUll 
tam 128 bt elbia vardır. 

En çabuk ı:öhret kazanan yıl
dız Deanna Durben'd;r Bu genç 
kıs bl~ hafta lcinde mellmr 
yrldnlv mallM 4lldılr olllldllW· 

• •• 
Stuıdaki meealalndell hlılka dl· 
~da yaptığı illerle bllyUk pa
ralar kazanan erkek artist Bing 
Grosbey'dir. Bu artistin bir Hi
podromu ~ tam 2't ta.ne halm 
kan tngmz atı vardTr. 

Koçuk sinema haberleri 
Sinema Bleminin en korkunç 

tiplerini yaratan Boris Korlof 
ile Bela Lugosi birlikte bir deh
şet ve korku filmi ~virmekte
dirter. Bu filmin adı Fntnk~tay· 
nin Sesi o1acakttt'. 

• * • 
D&iına patron değiştnnekle 

meşhur olan Magaret Sulovan 
niıbayet Metro Goldvyn ~ tayer 
kwnpanyaaile uzun vadeli bir 
kontul1\t lm~ e-tmfiılti'I'. ,,. . . 

Spen9t'r TrMi il~ Kedi Hamar 
•·aen bu l>adını aldım,, filminde 
f evkallde muvaffak oldu1thrm
dan. Metro Alrketi bu çifte ~ 
tane da.ha Y'ni film çevirtttl'
mire karar vermi!'!tir. 

lrlanda müdafaa nazın 
Amerikada 

ıoo ttveç kronu 
100 tcullle -

Nft)'Oltl, 19 (AA.) - lrlbda 
milli müdafaa nazın Alken, Clipper 
transatluWl denli: tayya....U• ba.. 

Amerika garaipler ve ga.;p atın buraya muvasalat etmiş ve 
rekorlar diyarıdır. • b"r gazet~ciye yap~ tıeyanatta 

ıooe 

ıe.ao 

uo 

İşte bazı miaaller: tayyareden rövelvere kadar siWı 
Sinema &Mmiacle en bil,WC li· ı \'e malllftl• aatın abdk ımk&nla " 

gorta poliçesi patinajlarile iDii. rmı tel~ etm~k ilıere gPldlğinl 
bur lnec;U yılclm So.nya lünl tl- beyan etmiştir .. 

Bu aksam iPEK Sinemasında 
~ ..auu., 1w1ın• • ......_ •il rtırle ...,. 

Jr.eel a1ka11ar edeD aeraldr menuu Ue 

Harikulade bir' filnı 

ATEŞ Bulutlar1 
..... - BqroDel'de: 

EDMARD G. ROBENSON • 
BUTHHUSSEY 

- ------ - S!. 

ltalyan ordusu 
lYunaniatan ve 

.Anaawtlukta 450 rehine 
alch 

Loadıa, 19 (A.A.) - Hariciye 
1DÜ8tefU'I Betler bagün Avam Ka· 
marasında demiştir ki: 

.. y - unu hük\ımetitıirı verdiif 
malümata göre, ltalyan ord'llBU 
1941 ıubatına kadar rehine ol:ınık 
oıtodoka dinlnd~ 200 Yunan teba· 
ası ve 250 Arnavut a!.ıp götilnnllf. 
tür. Bu rehineler IWnpir vili\) eti • 
Din ve cenubi Arnavutluğun 54 şe
hir ve kö)iinden alınmıştır. Rebi
ntler arMmda tanınmış 1,·atandq. 
lar, pa~zlar ve bi~ dıı ihtiyar 
erkek ve kadın ve çocuk da vardlr. 
Bunlar oimall Arnavutlukta bula. 
nan tecemmu k"mplanna ~Ddd
ml!ltir. 

Br"tanva hükümeti tabiatile ba 
hareketi takbih eder. Bu tehclrbı 
yaprldıjh şartlar aJellde bukukudl
veı kaidPJerlne mugayirdir." 

Habefistanclaki aivil 
Jtalyanlar 

1.oncJra, 19 ( A.A.) - Ha.ridla 
mU.teşan Butler A 'Vd Kamua • 
smda demiştir ki: 

••- Habcşistanda muharip • 
mıyan ttalyanJarm em.niyet aıt.. 
alınman hususu."'lda İngiliz hOllt ., 
metl !flmdlye kadar 1talyan ma • 
kamatmclu lı1çbtr tetUf a.lmalmf' 
tJr. EuHn barekit devam ederllla 
dllpnan &erialndeld pyrt muha • 
rlpleri bfmave etmek dn~arı lılll 
kumadanblnun 'flldMldlr." 

Amerika 
lqllterer• . .,, ...... ... ,., ......... .... 

llrda ..... .., .. 
Amerikada çelik 

iatihaalib 85 milyon 
tona baliğ olacak 

Londn, 19 (A.A.) - Ru.svelUn A. 
merlk&d&kl mıırqu.ııı. Harı1qı~ p. 
maa 8Hıw••n ~ """it· ... 
rü ..n altuıda çalıpcak olu bir 
kaç IMmunn )'akında lngUtere1t1 ... 
ıeoetma .. bu memurıanııaı tı.r blıt. 
nla c19nia ticareti, yiyecek IDaddellt\ 
tanare, 1.0p, cephane .. autdf 
harp maı..aııuı m..ıelerillde mtıt.e. 
h&a8ı• Old\llUDU IÖ)'lemt,tir. 
Ha~.man, sözlerine devam ..,. 

demlft.ıı ki : 
Birleşik Amerika bu sene sa ~ 

yon toa otllk tat.lııAl edebQ.eoeldll 

lki memleketin &sileri i.bUy=Glıl -
taba.la OIUDac&k çeli& ihUyacmm M 

muazzam oıacatı görWecektır. 
1ngUtueyEI yardım huııuauııda 111& 

Amel'fkalıJar hlc blr nınn 1f1Uet-. 
eelesinde bugüne kadar olaıad..,.
dereeede müttehit buhmuyonız. 

Harp devam etUğt müddetçe ı..._ 
terede kalaıcağrm. Mumafib ~ 

kaya da llık aık sıdecetım. 

Kahveye nohut 
knnıbran bir adam 

yakalandı 

Bqiktqta \tramvay ca~ 
7:S numarada kahveci Z ki aillı 
İbrahim, nohut karıştırdığı kah,... 
nin kiloswıu 180 kunıştan satar • 
ken ~·ahlanml'IJ, adli\ e~ e. ~ 
mJıııtir. 

Yünlü kumaılar yüzde 
1 O ucuzlablabilecek 
lktısat Veklleti tara.fmdan Ar 

karaya gağırıl&D yilDJU k\unat feb
rlka törlerinden mUreklrep heyetle 
Vekltet arasında temaslar devam 
etml'lrtedir 

Konu malar nctiı-eslncl ytlnlU 
kuma1Jl\rtn ytbde 10 nJlıbetinde 1L 
cuılatıla.blleceli tahmin edilmek • 
tedir. 



llJ:M~Al•Dl•lllif 114itl 
MEMLEKET iÇiNDEN 

ALMANCA (18) 
BOLU~ U~ ABAND GÖLUıOEN 

(Her hakS.r R~bf>r ~ aMtfr) 

Memleket:ınizi n görülmiye dfğer bir 
parçasında bir x ış geır.sı 

R t; ~- ı\ 'l' E 

Stol'm 

xvm 

1. Da, wfc leh so ebı0 Weilr
fa."t in <.ıedank<"n fort~cg~ngen, 

hörete iı'h plötı.llch: "J~™', Jc

!'lfas" 't\ic an rler Lııft ıu mir hl'· 

rn ht,cruJ en. 1 

2. Und \\ar t" mefo lieb Müt 
terlcin, dif' stund oberhalb d~ 
l\irchhofe.,~ aııf d<'r Hiihe, dara.uf 

sie da-. (.lo<"kl'nhaus ~ebaut, und 
hattc durch dPn AbPnd na.eh mir 

aMgcsehen. 

BEN ATE 

XYm 

1. Düşüncelere gömülü bir hat.. 
de hayli ilerlemiştim ki birdenb·
r<', gökten iniyormuş gibi "Joe.!. 
M, Joai.-ıs ! " diye bir se~ duydum. 

?. Bu, üzerinde çan kul~inin 

inşa edilmiş bulunduğu küçük bir 

tepede, kilise duvarmın yukarı 

tarafında duran srıvgili anacrğınım 
sesiydi; ana.m karanlıklar ara.qınrla 

beni gözetliyordu. 

Hayalimizde Abandı yaşata

rak Ha.y.j,11~da'1 trene buıdik . 

Yolda ctraf:ımrzı seyrederken, 
biribiri.mizle konuşurken daima 
gözümüzün ör..ünde Abandm ta· 
ze çamları, gölün tatlı pırıltısı 

canla.n.tyordu ve orada geçirece.. 
ğimiz tatlı günleri düşünerek 

zevk duyuyorduk. Bu suretle ha
yal kurarak Boluya kadar gel • 
dik. Bizi şehrin oteline götürdü. 
ler. Bu kadar rahat ve temiz bir 
otel bulmak hatırnntzdan geç -
miyordu. Bu arada Bolu beledi
yesini tebrik etmek bir vazif ~ 
dir. Rahat bir uykudan sonra 
erken kalktık Çaıbuk bir kah
valtı seri bir hazırlanma... Saat 
sekiz buçukta yoldayız, enfes 
yerleıtlen geçi)'Qruz. Yolumuz i
ki yamacı genç ormanlarla kaph 
bir vadiden geçiyor. Yaruhaşı -
mızda bizi ta Ahand gölüne gö· 

t.ilı'ecek şirin bir dere akıyor. A. 
rada sırada bu deren in üstünden 
zarif köprülerden geçiyoruz. Bü
tün bunlar yolda gelirken kur -
duğumuz hayallerden daha zen· 
gin daha şahane idi. Şehirde dar 
sokakların kaldırnnlarma. iki 
sıralı evlere dükkanlara al~~m 
g&lerimiz bu zengin tabiat salı. 
nesinde birdenbire kamaştı. Yo
lumuzun ~ tarafı hakiki bir 
sonbahar dekoru içinde geçiyor. 
Aralannda seyrek çamlarla yap
raklarını dökmüş çrplak orman· 
lar etrafı.mızı kapllyor. Haİif "
sen rüzgar ciğerlerimize tepe -
lerden topladığı tarif edilmez bir 
koku dolduruyor. O kadar nefis 
bir koku ki, zevkle teneffüs' edi
yoruz. Yere diiı:;mü'i kuru yap
rak yığr.'1larr arasından ba~1orı
nı çıkarın~ kır çiçeklerine ras
geliyoruz. Bu suretle yolumuza 

3. Da nur ich flug.,3 an ihrer 

8<.'litcıı und lılelt ...ıe an meineı· 

ılnıst nnd fmg alsbıı.ltl,ı "o nnse
re Helmstilttc itzo denn bdegen 
::;ci; und da sic nur über den We~ 

hinuber aor ein frcund.lich ilam; 
1md G1ırten zeigte, hub ich dic 

fcia und bandlich5 Pra.u auf meine 

Anne und trug <ıl<> den Berg ht. 

nah. 

3. Bir sıçrayışta yanına geldim 

ve onu göğsiiınc bastırarak hemen 

ovimi?.in şiır.di nerede bulunduğu
nu sordum; yolun ötesinde yalnız 
:;ıevinıli bir evle bahçeyi gösterm<"

~i üzerine bu ince ve yumuşak 

huylu kadını kollanm arasına ala
rak yama.cm ~ağısına kadar in. 
dirdim. 

(Bu suıwıııa olruyucuanmızoa p· aoka;l" ı:> numarada lffet adreı:ııne mü 
7.etemlz yanmdakl lıuılpoala blrUkte racaatıan. 

4. Und "icdenım, • aber sol~ 

Mal ''om lfause he-r, rief eııı: "Jo
slas, .Josfacı !" und unter hcrzli

chem l..adıen: "Aber gehet ma-n 
80 nıJt sein{•r Mutt.er om!" 

4-. Fa.kat yeniden ve bu defa ev. 
den gelen bir sef! ''Josias'' diye 
haykırdı ve kalpten taşan bir gü1• 

me He "fakat insan annesi.ne böy. 
le mi mua.ıııele eder?" dedi. 

ı;öndereceklm • .ta3"1 tevellütlUyttm, liseyi iyi dt! 
BVLENME TEJil.lFl.EIU. 1!1 ABA • 1 recede ikmal ettim. Herhangi bir mu. 
MA, lŞ VERME, &.LDl, SATJM gideMm Her 1§1 katn.ıı ederim. L'!telt
:;iM tkıari n:ıak1yetı laalz olmıyuıı kU· essesetie blr 1ıJ anyorum. T~ra.ya cıa 
çilli Uioları panı.sa. Del)rOkmur.) •' w~.rın ı Er Tam) rıunuzuııa bildirme • 

Evlenm~ teltlillerı: ~ ıen. 

5. D&'i nar mein licber \'ster; 

idcr war \'or die Tür ~etret<>n und 
nalun ~ich nuu ıfü• Jlutter aus des 

Sohncs Annt-n; denn ~ war von 
denen, welche "ohl wtes&f!ft, 
was <'İn Srhcr7. bt-deute, ~ amı 
ttfner Jfen:en~fN'ııd<> quill~t. ı 

fi. l>a. ahc•r nwin MütterWlrı na.dl 

ihrer lcbhaftt>ıı Art ihn <lıiingte, 
llıren -.;taWichcn Sohn :;tl<'fch ihı' 

mlt Wort~n ~u bewondenı, entge~ 
nete •'r fürslchtiA": ·•.fa, ja, Mut. 
ter; Jch selıc, der Brudc.•r Studlo-
8'15 lst gar wohJ gernten; wollen 

sellen, oh 
ııılcht schl<•rhtt>r ıo.el." 

7. Dnnn fuhrten clie Elte-,nı miC'h 

in ml'ine Kammcr; (lİC' lııg11 a.omll"' 
figt narlı ılem Wnlıl hlnaas, und 

bat tıt>lhigcr tı'i<'h ılort.m oftm&~ 

nach m<'inı•m .N·ıcht~cbcte sanft 

in Scbbf ~f>l"UU'iCbet. 

(1) hernoceiclıen = henblıuı
,gen, inmek, :.ı..<ıa.ğrya kadar iom~. 
ua.nmak. 

2. Kirchhof: ıı. ~fezarlrlc: b. Bir 
lıllisenin etnıfm<laki duvar. 

(S) flugs (zaıi), hir sıc;rııylJtta. 
pelk çaıbuk, derhal. dosdoğru, 

(.l) alsbald (zarf) derhal. he
nııen. derakap. 

(5) handlich, ; umuşak huylu. 
ti.ıim. 

5. Bu, sevgili bahacığmıdı. kapı 
önünden ilerllyerek kollarmıda.n 

annemi a.ldJ. 1 ÇünkU sevinç dolu 
bir kalpten f~ran bir şakanm 

ifa.do ettiği şeyi pe.k iyi duymuş o

lan ldmselerdeodi. 

• ,,ı yaşında 177 bo.y, 17 kilo, HU. 
kOmet memuruyum. Ailem efradı n. 
zıfe ıcabı Anadoluda bulunuyor. Bun.. 

dan de>layı yalmzlm. Mu:ie:i tıemJs 

güzel boyu 1,60 dan 8§a#ı Olmıyarı 

munis ahlAklı bir evi veya biraz gellri 
bulwıan !yi giyinen 25 yqmdan yuka. 
n olınıyan blr bayanla. evlenmek illtl.. 
yorum. (Dul olmasında bel.8 yoktur). 
Bu evsafı haiz olanlar re.simJııeriıü mııh 
tevi mektupl&nm (A.E.S. 31) remsiDe 

8. Fakat aneclğim, kendi gürill- göndermeteti. " 

tüfü ta1'!lYla, babamı, oğlunun gü-1 • Boyum l,6' küom 5GL kWN9lım. 
ze1lik e iht' . k k di Ya~ım 25. askerligtmi yaptım. ADDem 

v ışamın.ı arsı en den ....,Dk kUrutem k. se ..... t 
...:'I...• h ,n~I~· """> a yo r- m-.. 
;;n.ıl ayr .......... ı;mr söylemek için s•.

1 

ıekt.enım ve ayda (60) ura kazamyo.. 
kıştırdığmdan şöyle cevap verdi: ruın. Bankada bir miktar penu:ıüa bir 

''Evet, evet, çok iyi muvaifa.k o!. de e\l'lrn var. tç gliveyUfinl kabul et. 
m~ bir talebe, görilyorrun; bunun mem. ı&.25 Y6Ş a.rumda. boyumla 

için il&hiyatn dcvamm fena gelip mUt~nasip ve ayru zamanda ayıt 
e1ıni -· . b·ı . k 

1 
, temız \•e ctddi bir aile kJSi;y!e evıeu.. 

~ ye~n.ı 1 meıe U ıyor.' aıek ı.stıyorum. Kararım tam ve kat'. 

ld!r. 'hıliplertn (TAM: !) reın.ıdDe 

7. Sonra an.anıla ha.bam betti bUdlrmelerl 

rıdaına götürdüler: odam güzel bir • Bolum 1.69 yqım 8% kUom tJi, 
ormana bakryoniu ki bu orman ek- devle~ ~rinde 40 lira aylıkla ç.a..ırş. 

maktayım. HLsseU l>lr evim TIU' ft e. 
ı-eriya ak~a.m dualarımdan ııonra 

beni huıılbhın içinde t:ıtlr btr uy
kuy.\ silru"1lliyorcm. 

lektrlkçilik yapmakta.yun. Şimdiye 

kadar !>astalık çeltmedlm. Hayatta 
tecrübe görmll§ 20 ile 35 YafDlda f8ll 
.mğlam, boyluca b!r dul be.yanla ebe-

(l) OğlulUU'I kol~nndan ıMıa6lW. dt bir yuva kurmak ı.sttyorum. (tstan.. 
bul) remZine mektııtpla bildl~lerıf. 

- - - ----·- - lf a r ayanl,., 
(6) w)edenım: a. yeniden, b. ıl'

ff:er t.a.ra.ftan. 
('7) quillen, f~a.k. çıkmak, 

Mdir olmak. 
(8) hinaustegen, yaymak. gôf

temıeic, t~r etmek. 
(9) anmutig, 1ô.tif, eev-.U, gü~ 

rel. 

* Evvelce bir •irke!.le w piylUlg<t 

gi.,'K"len:ııde çalıfan teCrUbelıl. bir g~ 
yuıl:ıallelerde fi arGm&kt&ııkr. Arsu 

edenler Beyoğlu A.tabamam M nwna.. 
ra birinci katta (J.P.) :re :ııri\lıaeallt e

üebllıder. 

ANALiZ .e TE ORi 

" Lleeniıı 10 uncu mmı!ı.ııa. cHıva.m e
ôiyoruın Öğledea 80d1'& bej kalau 3-4 
su.tim~ ç.ı IJplak fatiJ'Qlı1m. 9 seme 
rom.eıı<:e t.a.ıı&Um Yardir •e roıneDR,. 
Y.1 çok 111 ~ Romecce dMı9 
vereblllrı.m. JJMtalı milee.ellelerde ,._ 
llfllbllir ve ııynı zamanda tercibmı.D.. 

1
Uk La yapal:ıillrim.,. tstıyenler ga»te. 
stııde (N • 1'07. Ziya) remstne mek.. 
tıapu mli.racaat edebtl::ııter. 

~- ·'?'™· 
ı.~ı- t 

' 

ıtrulf nn:mol& 1 
eift. {llltf~ 3t~fth 

tt.f J4)lfd)tecır3tııg"i~\ 

··1 •~nl'Gb ~ 
~ nıt4~ ftifııl } 

ı.~----~--_.,.~+----~--........ 
Aqvrrbınl j ,' · '"' ( ~tıılt nıor • jhıcr ~ıtııller1 1 llti8iq 
•tıdtmı bot er "1'1114.ııiu~ OR~9'l:Mıl>cq,_ gcg1?ben 
·••1oroc11 Jııllt11 eUc ~jıc 1 ~~--~ 
Ohıok~ \ ı -

lXtı ı•cı!ııııcn Grt)ııltt lobi lber fülJrct 
·•.lild) ~at n 
'Dır J tı•bt tr 

T.>tm (.jaul~tı 

1 

uıirll I •r 
Prı'<l.ıkıı~ 

Umıııjmertf12m t ar 1 ıd) 
~<lbtfft ~n ı wıcnı 

.......... mrı .......... ... 

V A K 1 T matbaası 
Kita p kısmıııı 

tanzim edip 
qeniden 
açmıştıı 

Kita p, ~' ga..te b..s.ar. 
Tabiler n"m•rvı rliv.ö-1 ;., 1.-ri alır . 

• 2li :rap!dayım. Askerlik ~ 
yeni Mtlrditn, TahaUm orta 1Uie ke
dardır. Muameleye Af.ID&yım. !"Akı ye. 
oi yuılaH fevkalade ok111' yazanm. 
Serhıımgl bir mUesaesedıe vazife almak 
L<Jtlyor.:ı. .tstıı,ı.U:rJn zmtguld&llta 
halk fuoka.sı kftt9pbaue mem\U'W Bay 
Nın1 yaıımcla (fl.Ç) remnrıe !'lüntll' 

m.Uracaat.ıan. 

• ~ ~yun. Buodat1 e\'Ul dok 
ı.oc y&moda fBll§tıl»J!Şimdi de lıir dl:ı.l< 
tıor veya dişe! yanıooa cablllalr tstı· 

~ EQ,)Clm,yoı:ı Ytl'I' ı ı• ı d9 tıüi· 

rım. 1st4'enleria ~ adl'ese mlıraoaat· 
:m: Tırpiı;apı J'a~ SU-adea· 

1 .n '<>Dk 10 ııııımı.radll be,_ kbel. 
1 • Ortunektep llMıRllıllyYm, 33 Yllf'ID 

:iafml. A.9keıol11de tlU' lli!JiAim y~ 
1 S:llct !w'Atrl mükemmelen okur yaa.o... 

ma PtU&Wo da b8.lrim. K~eiePdt 
1 kı\UpW': lstiyonu:ıı.. ... amut ette· 

Pim. letekliteri:n, B. K. nsrııuua tab 
1 rtre::ı müracaM-1.-ı.. 
1 • Yel'' lıarılcrle ntWı.e~ ak~ 
ı:Ho OIS~JJ orta tıallallH tecrtibelt ~ 
olr 'Nine bayan reer.t. husu!! 4*\Jft ft 

ı mCe33eıoclerje ~ aramaktadır. thU.. 
· ltlllM'adm 

• ı..ısede okumaktayım, ıule"ı vazi 
j'etlm nıektepte okumama engel oı _ 
dug-ıncan, ben de hayatımı kazan . 
mak mecburiyetindeyim. Herbangı 

bir nrttıeaellede ft)'a yazı.ha.nede kA. 
tipHk yapabllirlm. arzu edenlerln Eıı 

Son Dakika gueteei YaBttaslle (ll.ı,J 

nmıUDmıa mttn.caatta.n. 
• Liae 2 inci mnıtmcian tıwdlkname 

aldmı. Şimdi hayatımı kagıınmak mec 
bur!yetlndeyim.. · Büro, mllesaeeo ve~-a 
,.aıııüıaneJerde ybtel olarak ge.11'&blll 
.rtm. İeti)'euJeııin Habe]' pzel;l>Jıl_ va •• 
ataaile (0.H.N.) remzi.ne me[ı:t.ııpl~ 
mUracaatıan. 

• OrtaınektebUI. Uçün~ ıııuıfma im. 

dar okudwn. Çalışmak mecburiyetin. 
dey!m. 25 lira. gibi bir UcNtıe bit:-olar 
da, tiearethallelerd~ ve her türlU ıı,te 

llltenllen saate kadar çalışabilirim. Ev 
'ftlce btr büroda çalıştrm. Arzu l!der
lerln. (Bay, 108 M) remzine mtirncı~nt 
lan. 

IKi arayanlar 
• Acele ~ --.m ıırunJ)Or; Aım•

törlere 3o...45 llhı ve daha yUksek dr~ 
receııtere 60-75 Ura aylık verilccckUr. 
MUra~aat yeri Galatasara:ı- Anz.avur 
puaj No. 3 (ldOD EVA) 

Der al« 
dh'V'en hlr fl,.atlı& rtyazlye ve 07.lk uer• 

• orı.aıae~ ve lliıl" talcbeler!ne 
\eri vermek i.ıı'iyen bir genç Yardır 

bt~rin Haber gazetcaindt! M hl.A 

rumuzuna müracaatları. 
•LiM meZlliluyuın. Almanyaua ırıtl 

tıendil'll!k tab..&W gördüm. [l!(iyenıer~ 

eırıerinde husu.s1 Almanca ve tUrkçe 
~rt Yef'Blela: l.aliyorum. Arzu ecl<?n 
lerlD Hal>er gaz~tesı vasıtaal.le ı A.M 
S . ) nımuzuna müı·a can t lu.n 

• lıt. ÜniversiteBl kimya mlUıeıı
dllliyim. FiEik • Kimya • Umumi r'. 
ya.ziya denlerini { tUrkçe, fransızca) 

OOııak verıeo teCl"llbeU bir hocayım. 
Olgmıluk • Devlet .. Deneme imtihnr.. 
ısrma hazırlanmr.lc 1!tlyenler ( A Be. 
Kur) remzine mEktupla bildirsinler. 

Miihlerrilt 
.;: Löklt ~ilk a..raKM; o.ıeon mar

"8 40 m~l çok az kullımı\mtt ltiks 
btt" c;ocnk arabası sa tılıktrr. Bc§lktaş 
TeşYildye caddeei 10 numıı.rı:ı,da görül. 

mesL 
* AÇM KONUŞMA: Bay Suıı.t 

Erus: alıltbaamıza uğrıynrak, evvelce 
neşredilen Utuı remzinizln sizinle di.
ğer tarafın aı:ık n.dre9lerlnlzi bild!rıne 
zlni :'!eıt ed'!rlz; gele::lezscniz bu mnırı 
maıta aiır:ıtle göftdermenlzle de mürr
kUndılr. nesimkrlnlzt de lütfedersenlz 
Dl'lltefekkir kalıng. 

~ naau.ian y.-ı .._ • 
k'IAJU9'.ıl&r1111am u•l•1'19• rel• 

• Utt1Pl•rt lU&r9baaem.iro- IM~ZI -••ta• 6:1~e !tadar -reya u.at 1'7 
tt• .., .. aldlr'mo.lı.rı rica eluatır 

Çidem) (Gınt~K) (F'. l?&fll 
(Sıı.dtk) ('l'abibl <C:X.C) (Deniz 3001 ı 
(R.F.18){A.D.J <H.K Ccnt) (Gf"'eş 151 
(Ara,van) (D. 30) (A.D. 122) (F. 

38 Y.ı m .. l.Ş.METl rn.P:Z.) rn.~E. 

99l ~AE.C. KUR) (I'f<ı.Dc. 1146ıRD.1} 
(Bo. Ne.) '(DiMD) ('K.. ll) 
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devam ederken ~ıplak ağaçİar lanmcaya kadar uğra~rk. fakat 
birden kesildi, çamlar birden emekler boşa. gittiği için akranı 
sıklaştı ve biz ıbir anda kar mm- yemeğinde ördek kızartma3'I ye 
takasına girdik. Bir saniye için· rine fasulye yedik.. 
de mevsim değic;tirmiştik. Omu. Diğr bir gün tepe1er ru :ırak 
zumuzdaki kayaktan bu sefer a- gittiğimiz bır köyden don~tkl'n 
yaklarnnıza taktık. Kar ve yeşil karanlık basmış ve so~ı.k bir 
ı::am... Biribirinden ayrılmryan rüzgar esmiye ba~amı tı. &:'· z 
bu iki kış gtizelliği unsuru yolu- on ki@i bir arada olmamı7 .. a ra -
muzun c:ehrcsini b·rd<:nbire de - men kendimizi dafg b .. mdo.. kai
ğiştirdi. Bu ani d~kor değişme • mış gibi hissediyorduk. Arada. 
!eri buraya mahsus bir hususi • ~ırada kurt izlerine rasgdn·ei '·ı., 
yet. Buna s<>tlıl"adan birçok de.fa hele bir taıaasini de ağ.ıçların a- ~ 
~ahit olduk. Ayağımızdaki ka - rasmdan hayal meyal farkctmc 
yaklann verdiği hızla yola biraz miz end:şelerimizi blisbUtün ar , 
daha süı·atli devam ediyoruz. tmnıştı. Yanımızdaki köylü or
Yava~ yavas güneş batıyor, fa - man bekçisi ibu korkumuzu lıis
kat bu şefer ay çıkıyor ve dcho. sederek biz şehir çocuklarilc ~-. 
nı üçüncü defa olarak bir daha peyce alay etti sonra da bu it-k 
değiştiriyor. Ayın aydınlattığı tük görünen kurtların k(; ektett 
kar lizerinde kayaklarımız kıv·· bile zararsın olduğunu anlattı. 
rrmh iki müvazi çiııgi bırakıyor. İlk günü göl donmamı tr, son.. 
Yavaş yava~ yorulan bacakları· ra yuva§ yav<l5 dondu. Da'ma te
mızı ve boşalan midclerimjzi his pedcn seyretiğimiz gfü bu ~er 
sediyoruz. Fakat katettiğimiz tarif edilemiyecek ba \a · · ma
yola nazaran o kadar az yorul - na al<lı. Sekiz günün r · ı ere 
muştuk ki, her tarafımızı l:o.plt- panorama gibi geçti. N' \ 
yan güzelliğin tesiı i altında yo- dönili; günü geldi. r ı.tı. r 
rulruuş bir halde ilerlerken 'bir· rimiz gitmel~ istcmiyo1'. fa 
k<)§eyi döner dönmez Aband'ln çare ki, heplıniılin i t , 
karştlaŞtık. Bu o kadar ani oldu yapılacak birçoJ· cyı i var. 
ki birdenbire hepimiz durduk ve zun mahzun hazırlık y • ıp ) 'a 
önümüzde açılan bu şahane tab· çıkıyoruz. Herkes bu g"z 1 

• , r
loyu nefes a:lnfadan seyre başla- !ere ron blr defa dalı ... b . · 
-dıK. Yorgunluk, a~ık h~!JSi u •· 6özler dağları, Oml"n' d d.,. -
. nutuimuştu. Sari:iH peri lrıasaııa:-· yi ol<~r- <'.klir!<en _ · .zu · 
nnda.ki yeraltı aleıtilerlnde. y~ı: ! den bçmış birçok rrı· ::el 

. yorduk. Bu ale'mde p.ırıl pırıl mr şimdi görüp yanmıızdaldkre "" 
göl vardı masmavi· bir gök altm. teriyonız. Ah, kalıil ol aydı 1 

da koyulaşm~ çamların leıkele - birlmç gün daha kalaiüil~eJ<lil« 

diği gümüş karlar bu gölü çev - Maamai:ih, yaza tekrar g,.1ece -
rcliyoriardı. Gökyüzünde milyar ğiz. Ycgfüı~ tesellimiz bu. O r..:. __, 

·!arca yıhlrzymldaşıyorlardı. Hiç man. buraları daha g:'ı.izel oluyor. 
bir zaman bu kadar çok yıklız..h Bu sefer etra:f a serinlik ~ an 
gök görmedim. göl, her ti.irlü su spor:arına a 

Dakikn.lıır1,:a 0 vaziyette ba- müsait. Kışın buz ta:bat2larik 
kındık durduk. .ı\deta Aband bi kaplo.ııan sular. yazm n:rnr ıleı 
zi çarpmıştı. Tıpkı güneş çarp _ le kaplanıyor. Öyle sairane kö· 

' ma.sı gibi. ~ilıayet kendimize ~lcr var ki. kızgın g~tne~ r tın· 
geldik ve yatıp kalkacağımız ye- da. serin sularda y1ka11an L \ıı', 

•re doğru iler!,·mcğc ba.-ıladtk. viizlü bakır vücutlu koy r k· 
BHl'ası Bölge tar:ıfınchın kayak İan herk~sin hayr:uı ~!<l •ki rİ 
evi olarak yapt.rrılan bir binadır. Türk c>nerjisini burc:ı.dnn d1:vcr 

lar. 
Bi7.i.m gelişimi?. Boludan telefon.. 
la haber verildiği için sobayı yan...:.. . Bu g'il~l yerlere tekrar. g~ ,: 
nuş, odayı sıcak bulduk. ·.Büfiln · ·- mek il.zeH" veda ediyoruz. 
bu civarda bu evin öekı;isi "9'e Yola ~ıktrğmuz zan.cın h~vn 
biı-kac: orman korucusundan baş yarı karanlıktı: Biz yolda ı~lefl 
ka hiç kimse yek. Bu bomboş, ihu yavaş yavaş çam u pe erin~ 
sakin giizdliğin içinde bir nefes- g!.ineş doğıdu. ~ :kimsenin c;mı· 
te sekiz giin yaşadık Hc.r sahııh ründe gö·rmerliği hnyal n dırn ge· 
gözümü.W. aç.&r açmaz kayakları ç~i kadar- ~l bır m::u~
ayn.ğmııza takıp çtlgmlar :gibi te- · zara.. Biz bu göze!Hlder ı~itıc< 
peden tepeye uçuyonruli. Her ' ilediyoruz.: Ö~ ~meğiııi b.· 
'giin ~ztlan hoş eğknceli ma handan geliiıken ikinci -k-6) e
ccrnb.r geçiyordu. Bir gün göı.ün Ak:-çaalanda yeii:k. ~a do-f: 
iizerine gelen ördekleri avlamı • ru. Bolııya. vardık. El"t-esi ı:.'3.ro.1:1 
ya kalktık. Ve uzakluca, bt.:zla • ot~, Adapazarı, tren, nih~:rt 
rın ii.zerlne düşen br tane.sini al- Haydar:pa~. tetanıbu:ldar.z.. ff -
ma.k için büün lbir gün üzerimiz ya gibi gectın biı se.~hat 9QT'l:iı 

sıçrayıp don.an sularla buz kap- erdi 
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SüyOk hareKetl• zabta romanı ' Gömdüğüm giin ... -ll-

- Evet bi!iyoraıın, yan?bn~ 
~ baldufam ip açlan beııl bir. 
~ balta eonra uun bir eeyahı. 

11lecbw blrMacak. 
8onra gWerek :ll&ve etti: 
~ 83n1mle aeyahate çıJanak le
."VOl'Baa eJbiae ba.wtanıu ~ 
4eıı hazniamam ta-niye eclcr'.m. 

!la.cu elbiaeler al. Sıcak bir it • 
c giyebileceğba elblıleler. Bea 

eendea 'lynlacafna. lıaDed'. 
bb-9ok ttıerlm 1V daha. 

t~a b·r eey mylemeden evdee 
· D prda mftfetttı Gadt tte 
attı. Mefbar sabtta memurw 

aerttJ. ~in amat&IU • 
Jtofkınlllürtı belliydi. 

\~ faıblda dtlilmll gibJ 

~ Gtinaydm bay mntettit, ma
" enenc'Binb bag1bı. Dün g:-. 
'att.eretn kltlbelı~de baJuaaa 

' bJWıtda Dlal6m&t edinebll • 
'- 1lli? Yoka ebe nud 9Dl"lllaJı 
~e mi edlyonmı? 

,~etti! b1'f* bir tam1a .. 
~: 

...... 80yUyeee1r h'~lıılr ..,. ~ 
'O halde 9lse bir ıe1 e6y• 

llılbude .... ınl&n.lz! 'Jtimha Mll•da? Ceaet Mk. 
~~? 
.~ glldll: 

~~ . , 
' ~ ~ ba,!adr. 

'-' aa, m1teW1 • .aık1a ~ • 
~ lllelocliyt bili,.,.- ........ 1 ""' -. .,..,..... .... _. --
"11-. 

"""-~ otmuJaıo ba mhfı .. 
I\~....._~,.. 
,--- ..... Jeıtlll ... 

; ........ "'--,.... 

gaşıgormuş I 
Yazan: Cevat Palar döğer 

ae .,, ... ı.tlyormanm? tlrhdı syaret için yola koyul· diainden tekrara! dileyerek: 
- Demek iıltedii'm l1IDdaD l • dum. Onunla kUçilktenberi pek - Nede.."l? dedim. Sükflt etti, 

baret. tıd klP. Jenoa .ııtnu ça • ııevı§ell iki arkadaft,ık. tık, orta ısrar eı..tim. Sustu. Yalvardım. 
tarat pe yolandan l"tfyorlar. 1 ..,;n ....... '·•--ı..-=ıı · · bi ek Ö • ı · · ve J~ı.aünl enmız r m ztlr di edı. Benı kırdığını söy-
Ba dftl'da. 1't'anaD Jejyoınmdıt t te .... : Yal üni" • ı · ,_. ___ hlıım t tm dl·:!I in bu , ep ge'iw· na: o, vcnnte- edim ve tekrar matla ısrar et • 
~ 8 e e 0 ıç • • · --ı--ı..: t fakül" •-=- d t• N" ,_. ı.t. nhı bu . ,,_. , __ ... nın cucılnya ICIDUle evam 11.'tl. ilıayet tahammW ede· 
a.ı ... ..., ranm yeruoı o--.uı • • 
l k ttn Gu 1 

ederken ben. tJp fakWtesıne gi • medi : 
an anaa e Ya.nyonJm. Yer • . . . 

dn kuleetnde bubmaa Mlamm yt!· ı der, fakat derslerımiz bıter bıt. - Pdci, dedi. Sana her şey: 
zn, yakıcı bir gtlnee altında ~· mez hemen bulu.'ru?', geç vakit - anlatacağım, do~r. 
Y"'l~ bir adamın ytlz1lne benziyordu. tere . kadar ~lışırdık. &:n~ler Birer sigara daha aldıktan 
Müfettl§ kendini tutamadı: geçti. Memurıyct hayatı bızı a· son:-a karşı karşıya oturduk. 

_ Vıly canmıı, bu mühim. Bu yp'lnıştı. Fakat geçenlerde köp • Dikkat kesilmiştim. O, düşilndü, 
fld 1dfiD ·0 meTCudiyeUni klmdu rü ıl.z.erinde ona rastlaymca Ci- düşlindll. Dalgın dalgın sigara • 
haber aldınız? ribiriınize sarıldık, öpüştiik. U • sını çekti. Sonra söı.e başladı: 

_ Mabve!lın tofiSr1l .nyledt. zun serzeniglerine muhatap ol • - Bundan sek~ ay evve'.di. 
Lejyon m~ı da bll'QOk kereler dum. Ker..disini aramadığımı, Bir gün §U balkonda oturuyor. 
Jl"r&naa.da du:,"lnuş. tı1ektup yazınadığmu, yana ya • dum karşısmdaki taraça 

- AlA, ın .. Falcat bu nztyeti kıla anlatıyordu. Mutlak gelece. smda ODU ilk defa gördlim. O, 
aydmlabnu ki! SJmon Mabvelin, ğinıi vaadettim. l~ bugün vaa- o kadar gll.zel, o kadar içli idi ki 
Fransız lejyoıumda hizmet etmJt !.. dimi yerine betirmek il7.ere onun bunu sana anlatamam doktor, 
ki k"şi ne ne gibi bir allkası ol·. Boğua nazır evlerine tır:manı • ba.ygm ve ruhuma §İfa veren ba 
bilir! Bu lejlyon ukerlerlnden bir yordum. Aile efradı beni bir !e· kışlan, omuzlarına dökülen d&l
mll:·:lner çrkma.Z ya! vinç içinde k&r§ıladılar. Fa.kat gah S&çlan, iri el! gözleri, bütlin 

- Bakk'11IZ ola.billt bay mil • hepsinin yil..&Unde belli etmek ia.. vUcudu hele dizleri ... Daha bil _ 
feltif. LAkiD._ temedikleri derin bir matem a· mem ki, hangi güzelliklerini sa· 

Cilınleyi bitiremedi, bir pot'• laimi görülüyordu. içimde bir yayım.. İşte bütün bu eşsiz var· 
r:ıemuru kota ltota onlara dotna korku, bir endişe belirdi. Beni hklarile kalbime girdi o! .. Allah 
geJb'M'du: evvel! hususi bir odaya aldılar. sanki bütün gfu;clliklcrini onda 

- Bsy mtlfettlt, !itte bize Jıan• Burada. konuşurken Usta.dm bir toplamış ve onu öylece balket • 
dlıl retıren birl. rahataıdık geçirmekte olduğunu mi§t.i. Onunla. ne kadar ca.ndan 

Polis memuru mntettite bir ve bu marazın bütlln Wstlatmı tanıştık. Nefesindeki bahar çi _ 
fe)' uattı: kendilerinden öğrendim. İş pek çeklerinin kokusu az zamanda 

- Bay milfetttı, bunu baJdmn! çetindi. Fakat hem arkadaşlık, ciğerlerime doldu .Uzun gece 
Ba btr nrrun konnrydJ. hem meslek icabı ona koşmak, !erde berkesin sustuğu anlarda, 
- Nerede baldan VDlıon? onu tedavi etmek llzımdı. Evve- ka.ran.lıklar arasında hislerimizi 
- Glverdn 1r1Qheflhltn ..aımm.. il evdekileri tatmin ettim. Bu I aynı iatikamete sürilklüyor. bu 

dakt ~ltbk lc;tnde. huauataki tertibatı da aldıktan luyor, gülüyor ve sanki daima 
Mntettlf lnırtmt lr099Ban elinde aonra yanına girdim. Kütüpba • beraber Y8§ıyorduk. Bu ne son-

fttrtp c;ntrdt; . k' neainbı bauıda \'e ıtaplan ara. :.ıauz, ne temiz bir heyecan, ne çıt-
- All, ba itbaDe ~. amda ıııUtafla. ne ıMşgu)dU. Th: tm~}Hr_...aeygb'di. . 
!tandlte d&ıerelt: nUrretfdln bayatmı okuyormuo. Bızi ayıran blltlba engeller, 
- Bana mn.de ecUnts efelldlm. Beni çok sa.ınimt bir knlple kar- bu bUy(ik qkmıız önünde eriyor 

nde ikiad bir tMkflrat ,..._am fl)adı. Görüaımeğe bqladık. tlml ve hUkUm.sü.z kalıyordu. İşte saf 

!Amn. mübalıaleler açıldı. Sonra siya· ve temiz aşk budur, diyordum. 
POu. mem1D1111u 8tandJele ı.e • lliyata geçtik. De\ıam edegelen Öyle ya, hiçbir §CY teklemeden, 

beta bır&karak aynldı. haf1>len ve n.ihayet i.Lsanltğın hiçbir menfaat hissi, hiçbir mec 
Standlt: 

_ !yt 1117 IHJflf yapt.ndll de9 • geçirmekt.e olduğu felaketli buh. buriyet olmadan yalnız biribiri • 
tal, kovan tabancaya ayara._ mıdan balı8ettik. mi~ seviyor ve yalnız ikimiz için 

ı-oua memurQ ceftP Terdi: Mektep arkadaşımla ne kadar yaşıyorduk?. Ben ona adeta eea 
_ Buna fClphe bOe etmiyorum. teklifsiz olduğ'.JJllUJJdan balu!et - tıri bir UA.h gibi tapınıyor. nere· 

E~er Slmon MabYt!J ~lftrllme • miştim. Filh;ıkika i§te §imdi o • ı ye gitsem onu arıyor, gördüğüm 
mı. oleaydı, aah•kkü idam edi. da.smda dol&§lyor, duvardaki re· simalar anismda or.ıclan güzeline 
UrdL sim ve tablolara bakıyordum. O tesadüf edemiyordum. ikimiz de 

Staadil tMdi1r etti: tlPada ve birada kasten, kapalı benliğimi.ııden sıyrılmış, tama _ 
- ~.doğrudur. Aeaba g1 • duran perdele.re ipret ederek men ~kabir alemde ya.eıyor 
~ lrale91ade 61dlreleale ~ ker.disine: ve namütenahiliğe doğru ıIÇll • 

her olan adamdan Mr haber t*tı - Bu gi17.el günde, bu doyu]· yorduk .. Böylece aylar geçtt Fa· 
mı! Jlüneli ald8reD ~ maz manzara ka.rşısmda perde· kat l!IOnralan kendisinde garip 
ki odv. Jerinta niçin kapalıdır, dedim. ve anlaşılmaz haller gömıeğe 

- Hl~ haber ~adı, ~r. (Sonra. onlardan birini aralıya • ba.şladnn. Beni ihmal ediyor, e • 
eafr da yok. Yaaılmıyorsar.ı adam rak) §U pa.rlcll ziyaya, §U suların hemmiyet vermiyoı, Saklanıyor, 
eoktan. lngfitereden aaklapnpır. ak~ bakınız.. Biltiln bu gQ • tekrar meydana çıkıyor, bir şey. 
Ne caPP \'Pa deSfl mi! I>On, ada JJelli.kleroen niçin, neden 18tifade ler kuruyor, darılıyor, tekrnr 
DlJll biri dftlftne m.Ald olmak ~ etmiyorsunuz": dedim. barışıyor ve 1kinıi7.e de sebepsiz lla...._ dlltercee'ne tayyareden Cevap verdi: ıztıraplar çektirmekten hoşlanı· 
dllft8. Kimin nl'llf olduğuna Jdm8e - Kuzum doktor, çok rica e • yordu. Güzel gözlerlnın hulyalı 
~etneden gitti. Bu eırarengb derim, bunu bana sorma. diye bakrşlan dalına kederli, olgun • 
bit';,. hem de tek ...,..Ilı& yalvardı. Halbuki ben, tam mev· ı~~a.ğa başlayan genç kızlık 

1ılt ..,. (l>ss••• "") - ..,... bWuauyo"1um. K\..1 çağlaı ınm en hararetli dakika • 

O paden sonra bu meybanaün 

S.enl!i:"-f' ~·· 
işte. c.emaı Çelebi o geoedenbt? 

ri Çatmıı Hü~ arıyordu. 111 
tam manısile ~i~ Wl'Ut çe
lebinin bndilindm &Jl"llalayİm llir 
Dd arbdap o gQn ~eblyi Edil'-. 
kaprya aamelıe ~erdi. 
Lukı~ ..m .... esi ~ 

oturarlmı. bfrdenbiN 90kaktan iç 
kişinin ıeçtilfni g&dO. Ve bUft!a, 
araslda oen kahkahalar smnrak, 
lmlı halı kCJINllD c-aı ÇeJeblJi 
1U8ktan tamdı. 

J'a anda ç......- Htbeyla • 
e9Cle ~unuyordu. H09e1Dt L* 

• birdenbire .._.__._ 
~ ~----.-
l!m g&1lnet peraıeye ~: 

- ~.ar? .akı. kimlea' ... 
p,or? 
Lakıeaa ...... tl1ktf: 
- H ti?h hızll lcomltln bir takım 

kılığı kr13feti yerinde serMriler .. 
Çapraz HiLcıt')'in: 

-.tıra...-1!.~---

Topkap ı Saravınp giren 

CASUS _LUKREÇY 
D ~r ddrı c ii Murad drvr~llde bir Venedıl< ş15val esinin km 

~~ ,~~ -:_ ISKLND_ER F. SERTELL 

. uı. 

düler? Uf mı ab)'orlar? di~ ~ 
du. 

Halbuki Lukreçya geride duru
)IOl'du. Kimseye görünmemişti. 

Ve !Ol.aktan ~erin de gözleri 
pencerede değildi. Şakalqarak lw 
fttJ1UP l'Çiyorlardı. 

Ç-apraı Hil!ıeyin, çelebiyi görfin. 
cıe ıüphelendi: 

- 8a herif evimtıin 6ntinden 
pllldiJt" kedar geçmemi§ti. Bura
larda neden dolaşıyor? 

Lukıeçya, Cemal çelebinin bu
rada., ilk defa geçtiğini t~krarladı 
~ arki'Jaj'aıüc 'Ok2 k&a ,,. 

çip gitmişti. 
Çapıaz Hüseyinin içine şüphe 

girdı ... gi>Ueri döndü 
-Ben gündüzleri i~ gidiYonllll 

Sen e\de yalnız kalıyorsun! Fa
kat bu herifle tekrar bulu~acak vt 
görüş&ek olursan seni ç<>k fena 
yaparım. Elimi kanla kirletme be
nim! 

Lukreb'a. HQseyinin ~tarın
dan" kadar korkmuştu ki .. derhal 
bir k~ye sindi: 

- Benim Cern-ıl çelebi ile bir 
alış verişim yoktur. Sözle.;me İ• 
nan! dedi. O benim, komşumdu. 

7 

''y ırt~ rımış şaneser,, 

(Bu paıçalaı 

ih.limamla lopla1Jınız) 
Bö,)1W wlla'-kotmw aetbk'ı>CllttceJ& uc büytU& müwahekNlaa tılrllldlt 

ae ba5La<lık. l:Su oıu,..bıkanın ıldı .. Yırtılma~ ıııanrtıer.,dlr. ~ı parça pareaı 

edllmlt tıu ~tıeacnn pıtr\ttlarını wıtlıy:ıcak, blrlbirtne UYJUD gele

ça parça edilmiş bu şahcscrın parçalarını tc,plıyacak, bmbırıne uygun 
gelecek bır surette >·apıştıracak V" meşhur tablo\•ıt ortaya çıkararak 
bunun hangı ressamın ese11 oıduğunu vt- hangı miizede bıllıoıuufwıu 
söyliyeceksinız 

ilk müaabakamııtda yapıia<'ak Şt") bun.tun ibarettir. Bütün par(alanrı 
tıCŞtı tamamlan1iktan son7 a on beş Rı<"I rçınde parçalara munıaıam 
bır ~urette )'apıştırar!lk ııti<'Udt gc~tırdığınız resmı. ıablonun ,,_...,,. 
run adını ve tablorıu,. lrangı müzede bu.u1.duğunu da yazaral- aızentr 
de sarılı isim ve adrtsını.ı yazılı ıaTJ lff'J! koyacak ve zartı başkan I• 
rafından aÇJlmıyacak şe~ildE mühürlıyırelt. 6 net noter Gn/ıp Bınf6· 
le ıulım edılmek üzere ıdarehanemııe ıetdı edecek vt mukabilinde 
ıdartlzanemızd'1 sıra numa.usı taşıyan •ııı numara a/ııcaksınıı 

Zarfların içine ;ımdı)e lıac/01 gszet:rtımn baştılı vanında ııwtrıth. 
ten ve 365 numaraya itadar Ja dcı·am ~arcck olan ltut>on!lnı 4'o,,._. 
ya lüzum yoktu1. Buaıar üç mhbaluı blttıktf"n '""müubakabrda ıırasamt· 

dıktan ~onrn bediyele! alınmaya gellnıllğl aı..- göı;terU!'tt&;:tlr 

Müsabakatardc. kazanmış b11lunan bı• okuyucumuz bizı tn. a, 
/>Onları tam olara/I vnemezu bütiln hd-lıını zayı edccelım bil,,,eb 111 
bunları bedellmnı ?demek ıstese dahı tc.yda~ız olduğunu bilncdidir. 

Büyijk bir fırsat 
ldılrehaaemlı.. mWıabakala.fllllıun kolaybtı ft "r.IWal llaftmndll ıı.öytt llılr 

tınoata mıcırnıak l!i&eınl,) L'<'t'lilt'rtn ou.ıunııbUeorj'laJ C:llflbıettll -.; ı;ı~n... 
tlmdlyl' uııısr ~nılı, ııupcınlan ıamıuuJa7'1bllmelerilw lmkb ....,.......,. 

tSo JlbUert, ou ınUıııalıaka oetJeel"alp * ıuaı taarnaranı ıcaarerıanenıbr ..... 
l!CIPCeklerl amana kadal bUUln kuponlan bfoceliertaJ ödemek ..,..Ue ... 
mlUllla,yablletıekJerdh. 

Yırblmı§ ıaheaer 81 parcadır. 
(ı(IJ f!1lrftt.)'a ayrılan ~~ru: . .-.~. 11~ ~ tamame. lılu.e 

mf'3·e g&.)Tet eclllecPkUr .• 

Hediyelerimiz 
rerup euıı...cıt:llo 111; ruuıt11bakannı lh:ftne 1!." '911'1f'dıan1"7 "' ~ı~ ._. 

aoa<"aklardır: 

ı - I!':" 110 t.l'frlııit'vvel tlM4t ıo ıetri~I llHI .....ı ~ ,.,_. 
ntar,aM ve aydıt mıHahamnıll uldut;u kira üt'retllldea aaıpn talult· 
lerl+- mUu .. kalılnwız.ı ıtutru ıaa~ ft~ lli9alleka1Ut
mır.ı llotnı hlllll'den .. , kltldftı l.asa. ehı,_ araarm• Utıb._..r 

buı.unındA 'lw'a çeKllt'Ct"lıllr. J 
t - 200 lira nakld. l t:vı ur...namıyan,.r araamdıl yeniden oı-klk•• 

6-ur·ıuıa "81.!fn&C'a~ ~ ldtlJ" ıe.ıu mükafatı. ld ktrlear ltn 1 
a - ıv ura 11 ... ıu m&Uıtııaı- uzıu .. _,._.., ........ ~·.._. 

eıur·.- llH•DAıNll b6r 1111t1e 10 •midi ,....... aa..... ......_ 
nn-a olt Kal'L ı 

C - SO lln1 1 to •ln1ldl pıardN8 111 .. k ltakkmı ıcaranalllfYllnlar ..._. 
da çekil~ kUr'Mb ıaızanacaaa W ki 17• U • llrWı .,., .... 
111-ıc llakllreı ~-reıı un. ı 

1 - Oert ulantar araaında oeklaee.lı tnar'adlr 6 ldef~ bini .,... 
lh ber llbont'tll 

t - Oert uıaoıaı aJ"UIJJ4a ~~ IUU''ada 6 1'1117e ahi., ......... 
ıabuaelli. 

Bir tavsiye 

l - 81 parçaya blrtblrhff' rnpıttınnııva Pftnb·clf' "" &7 "" t,,.. 119"9 ._ 
tuunad11D -.ııııı111yuuz. . 

1 - PaN;ahırııı .<eıuarıamıcaıw tu!Nllt'Y~ oaııarnadan our.o Ka1JıMı9 ~ 

nol<anıaya ttn:u•b olt k : la.)"la fBP•etırdııc•.ıuı MtDl'll kf'f'lnl7 tt a,...t.,...._ 
raııza bby~ mukavvaya ~ .. pışttnlmıı pe.~larta yapaarı ld lhJ iller lılilt 

ıuvnlantk tatırtmıe "'m""RL 

lan mağmum bir hal almı§ görll. l yordu. Birkaç defa benliğimi. b
nUyordu. ze~i~simi de incit!-i. Da.nldlk.. 

Ben bütün mevcudiyetimle ~ . E?1m\:zd~ olmıyan bır kuvvet bi
na yaklaşmak istiyorwn. Fakat zı bir.birimıze bağladı~ 
... , kadınlığın anlaşılmaz gururla. a~TI1mağa ta~amın?J edem~, 
nna kapılarak benden ka"ıyor Banşt.ık.. Fa.;,at yıne bir türlü 
ben kaçtıkça da bana •yaklaşı~ anlaşanuyoı~Llk... Kcndie•n ...... 1 

yordu. Birçok şeyler dü.42UnUyor, bazı yazılar ı"tediın .. lztınbmu· 
kuruyor, kıskanıyor. fakat be • za nihayet vermek ıçin katı il&! 
nim ona olan yakrnlrğmu, bağlı. vermesini rica etüın, bunlarm 
lrgnm anJıyrunıyc:r<lu. kabul edilmemesi halinde aı .;ık 

Biltiln bun'ardan sonra heni avrılmak mecburiyeti karşısm • 
kırmağa da başlamıştı. Ne de • da kn.la::ağımızı ~n defa ve açıl; 
sem yapmıyor veya aksini yapı· o:Otfrn sayff''\"" .. - . ~-Mis) 

Bir akfam onların evine geçmiş
tim. Maha'Jeli de beni kolluyo~ 

muş. Hemen gelıp bastılar. Bura• 
&1 ne tuhaf bir memleket! Venedik· 
te bız komşulannuza gider geliriz 
Herkesle konuşur. ahbablık ederiz 
Hiç kımse !:>izi rahatsız etmez 
Burada erkekler bır kadını gö~ 
yiyecek gibi bakıyorlar . 

- Bıı müslürnanu. göziknl Biı 
de k:'!aınlar. erkeklerle görüŞemeı 
Ayıptır Şimdi senin memleketini 
b;r yruıa bı:akahm .. Sen Venedikv 
değil. htanbulda bu·unuyorsun 
Sana son defa söylüyorum .. Eğe• 
bu çapkın herif bir daha lcşpım:ı
zm önünden geçerse, onun kalası
nı kopannm.. senin de halin nire 
olur? bilmem artık. 

/Ki CAMBAZ BI RIPTE 
OYNUYOR! 

Aradan birkaç gün geçmişti 
Qırnal Çelebi işi iyicr ser~liRe 

vurmuştu . Edinıekapı civannda}{; 
ıi%li bir meyhanede gec.e yarıları-

na kadar ıçen Cemal Ç',elebi, '1Ql: 
defa o civarda bir arkada.§ınm ~ 
\inde yauyor ve kendi evıne dönf!. 
miyordu. Zaten Kadirgada kirala· 
dığı C\.i bıraktıktan ve deiterdann 
konaJ;:.rından da kovulduktan sonra. 
çadırcılar Çivannda bir bekh ~ 
daSJ tutmu~. eşyasmı bu odaya 
nakletmişti. 

Bir akşam Çapraz Büse}in de 
Edirnekaprdakı gizli meyhaneyf 
gitmişti. Cemal Çelebiyi bu me}• 
hanede rastladı. Cemal (.elebi Hü
seyini görür görmez yanına sokuı 
du: 

- Merhaba Ç-apru dayı! na
sıl-:ın bakalım? dedi ve Hüseyim 
bir şişe rakı ısmarladı. 

Hüseyin bu karşılaşmadan hiç 
de memnun kalmamı~ Rakı} 
kar§ılıkh içmeğe başladılar. 

O.mal Çelebi. Hüseyine IOl'

du: 
- hala bekar mısın? 

(Devam ftl') 
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Heyecanll intizar devreleri! .. 
(n. JUi, dün .&<~ toplantıdan Öll'le yaulmıştır) 

Diio akpmld t.oplutldan cnf'I, DlDltaka merkt...>zl korldnrlan, bir 
... veri dlikki.nıaıa üaünden ~ok deha. hareketli \C kaJabalıkh. Birçok 
w.redlerill, 111anlahMIM"ln, bölge memarlannın, ga.etecllerin oraya 
buaya heyecanla gidip geldlli:lerl göriilliyordo. 

Vu.i>etl hllnıeyen bir kimsenin sor~ğı: 
- Ne ola1or~ 
Saallnl haldı karşılamama limndı. 
Hakikate. ae oluyordu? 
Mllü kUnıc ı,a mi~ Peki ama hu it bakada.r heTe<sn, acele doğura_ 

._.. mJydif fitbol feclera.oıyonanua öaiindeld kosk~a aylar zarfında 

.,_ lf )alç dl,inülmfıntl miydi de flmdi, yamurt& kapıda belderk~ JıÜI' 
t4!Mt ı..set edlHyordu? 

Ortada kat'i kararlar \aıiıen, milli kümey~ girecek taknn adedini 
~ tayha edemenek modtt11 hlr kırt.Mlyedllktir. Ortada lltimM 
ppae, tıi ·ek öpme g1M ·nu:lyetlcr buıa''T1ll' edilemez ki, haydi falu. 
caam da gönltinlİ kımuyalnn diye dtisüntilsün. 

:Kabal edilen IO da 3 esasını tatbik {'tmek karlar basit Şf'f var m.Chrf 
Budan .,....., haklkııten pek ba .. tt adde~ti~or1ar. Bana M>ra"8nn:, 

• en ~iç ı,tır. 
ÖJle )1', lstAnbtll 4 iaci\§ti 1ıd:vıbahpor ha M!kH tN8 tutarak ya 

-..U eder5e~. 
Etme~ haldı da.. JO da 8 esae mı~ Mıyamn 8iu kJSaC'a bir heMp: 
htaahaldıua ilke 10 taknn lftlrak etti. Halbald ,\nkaradu - o da 
~ ba,')lan~~larda • 9 takım ilke ~rdi. Sonra ba adf't altıya indi. 
Jlk 1 • aııa11 kalMal eil>Pk bile, dokuzua onda içil :?,7 ettiğine göre, An. 
lıandu ~tirak edecdıı 3 iiacii takmam hakkı dli<'rl~rlne nazaran onda 
8e .-..dır. :a. v-..:1~ ette DA8d oluyor da M.Mkespor manhhMı ltdan. 
IMlla g-önde.riHp, giinW.roe hrı)ccan içinde mmtaka koridorlanacla intizar 
~"Ye81 gc.çirfforr Bu JJ»it hesabi da düşünen RMıl buhnunadır 

ltla liUte tarafına gidenler: 
- <,anm1, oeı.r da -ım ld$1Uk takımlar halinde !lahaya ~ıkarlarI 
Deyip IPa lçhlclea tatlıea ınynlryorlar •• 
Ela.,. \-a.dytltte t.taahabpora yazık değil mi! 
BaJ'• hlr ga~t! .. O.lan da 1 ter Jdtlllk taknnla mhli lrilmeyfJ 

... e.rellm! 
Yuıtltır • .Ea lıMtt iriler 'birer ~le halini alryor \'e bu hal iter 

Mruffa (akoHH ~öste.rfyor. Ba J,i~ i.dı: olanlar Va.l'M M'lzlflrlıtin 
isltanndf" 1111it.emadiye. sm.t etmeılerl sporumm Jronwııdl •allllf!! so· 
:AJor; ~lbıl. SActr TUGRUL OGET 

. Milli kiinıe 
T aı-ihemi karışıyor 

4 İatanbul, 2 Ankara, 2 1 zmir takımının anlaıa
rak aralannda bir kupa maçı tertip 

etmeleri m evzuubaha._ 
G\. t'de.nberi tu~ t~ , ...... oldutu ır.ar Aıl1raradüftmn 

l!Wı u.r dalda dı:ramıyaıı mUlıtelit ta. de i§ine unun ıetmcdtlf için milll 
ra.Pfan ka~ı.mıda milli kllme}"e ifU. ktlmenın bu aeııe yapılmamuı keytı.. 
:rw.k ~de~k takımlann adedi bir bil. :f"8tl lcat:lyet yoluna gtrmeğe bqla. 
aect halini almıotr. maktadır. 

Dün. Ankarııya çektı._ telgrafa 
eevap gPJmlfUr. Telgraf aynen §Öyle. 
dir: 

Beden Terbiye latanbul 
Bölgeai Ba,kanlıimdan: 

Mılll kUrue terUp heyeti tanımdan 
teıcUen tele ce'1aptır. 

1942 senc&lndcn ltlbat'()D milli kU.. 
meler mUsabAkalan yapılmakta olan 
mUııalı..'ıkalar tallmat.nameelne göl"fJ 
olaca kt:r. 

Bu M.'ne için n::ıml m&hlyetle ola. 
e~ .milll kUme mUıı&baluuımm, Fe
derasyon heyetinin 't'Udifl llOll karar. 
dalı:t pn:ruılplerc göre yapılması zaru. 
rfdir. Bu prensip dahilinde yapılacak 
ın!la& 1Skaya ~tırak için mali bakım. 
daıı kendi vazlyettnı nıtlaalt. ~önnlyeıı 
lrJUpl"r'n• bu ııene için milli kUme an. 
ıa.cmaa111dıın ~iiç kalmak huslll!unda 
tam :ııertıeııuve millik olduklaruım a
\&kadıı.t' ajan ve m\11'8.hhıı.alara tebllğı. 
aı ril"a edertm. Genel Direkt.ör 

('fı:MIL TANER 
Bu turcUe, fedtraııyı;;nun eon verdi

li 'karanıl .mahztl?'la.n tAanbul klOp. 

Liıeler futbol 
Lbelcr arasında tertip edilen 

tutbol miiFn.bakalnrına. dün Şe. 
:ref atadmda devam edilmiştir. 

Günün ilk mnçını Taksim -
Peırtevniyal liseleri ya.pm~lar
dır. Hikl"m Şazi TeT.Canm idare
ein.de oynanan bu müaaıbaka ,ok 
heyecanlı geçmiş, milıMbakanm 
birinci devresi O - O bera.ber
lilde neticelenmiştir. 

İkinci devre başlar ~lama% 
Pettevniyalliler derhal hiı.kimi
)'etleri.'"li tesis etmişler, Taksim 
kalesini srkıştınnağa başlamnr 
lardır. Bu akmlann birisin.:e 
solit~leri vr..sıtasile birinci golle
rini attılar. Bir az 80nra saği<,;
l«"nnin cektiği şut de Talreim 
kalecisi elinden karırdı. Bu ı:ıe
kilde bir g~I daha kazanan Per
tevnıyallıler nıÜıS&bekayı O - 3 
kazandılar. 

Bu lrarar k.arfıauıda katt bir oey 
ICSyU)""..memek nzfyeUnde kalan kJUp 
murahhaalan dUn akpmld toplantı. 
dan llQtlra kJUplerinin idare heyetleri. 
le görilomU§lerdir • 

Bu ak~aın bölge merkezinde t.ekrar 
bir toplant.I yapıl&cak ve katı neUce 
öğrenllooektfr. 

Diğı:ır taraitan haber aldığnmza 
g8re, 4 latanbul, 2 Aılkara,. 2 1zmlr 
takımı arnlarmda huau.sf bir anlaş. 
ma ile bir kupa mA~ terUp edecek.. 
terdir. 

Spon:ınuza faydalı olan mJUt ktinıt-
nlıı. ou pek mıuıamz ıekllde :ıruya dö~ 
me!li eae! edilecek teYdir. 

Her te~ ratmen ıu dakikada gene 
bir anlatma zemini Ulmt etmek~yi7. 

Bu mümkün olamazsa, her tUrlil 
himay~deıı mahrum bırakılacak klUp. 
krimıJıin aralannda anlafarak bir 
kupa maçı tertip etmeleri en doCnı 
ve takdire değer harekettir. 

Bu nzlyfıt kaı"§ıaınd.n beden terbı.. 
yecı clirektörlüğ'tlnUn hali hakikaten 
meraklı olacaktır. 

müıabakalan 
İkinci maçı da YUceillkU ile 

Şişli Terakki ta.lcımları yaptılar. 
Oyun başlar başlamaz Yüceül. 
.lcüliller derhal ha.kimiyetlerj ni 
kurdular, biraz Mnra kazandrk
lan bir penaltıdan birinci golle. 
rini yaptılar Biraz sonra da ao
laçlldan vasrtasiyle bir gol l::ı. 
zanan Yüceülkülüler birinci 
devreyi 2 - O galip bitirdiler. 

Jkinci devrenin 22 nci dakika. 
smda da bir gol daha ka7..an , 
YüceülkülUler mW!ıabaka:n 3 - O 
galip bitirdiler. · 

GUnUn son maçı Muallim mek. 
tehi ilt" l§lk lieeşi arasında ya
pıldı. Bu müsabakanın birinci 
de\Tesi O • O beraıberliıkle netice. 
lendi. İkinci devrenin 12 nci da
kikasında bir gol yapan Muallim 
takımı mtisabakayı 1 - O galip 
bitirdi. 

olar-al:, ha.tt.8. yeminle kt"ndisir.e 1 vallı sevgimizin ömrü artık !IO

bildi~ım. '?;. bunlan kabul et - ı na. ermiş. demekti. Halbuki be.n 
medı. htedıgım yuılanmı ver - onu ne kadar seviyor, onunla 

... ~iııı81!-"' lıİbnİflİ. t . ğ" • t tl hul al Dmıek beni ~a .._. . ...._. . geçırece ımız a ı y· arın a 1 

.nıım~~ w korumıınnitb. Ben krntm i~i~e,, bi.iyi~k .bir sevinç 
aadctimis için ÇU'pnurken, 0 be- f \'e gururla ıstücbalımıze ha.zır • 

1)f f"T"'f'sis bir menle düşürmek- 1 tanıyordum. 
ten gek'l.enerrıifti. 1-ı halde - .1. (8ea9 ,...) • 

EN BÜYÜK JllllD!l ~ ,.--

Perakende ııatıo yeri ODEON mağan.!l. lstanbul, Beyoğlu, leUklld caddeııl. 
No. 48/1, toptan ııa~ycriı SUlto.nhıımam Hamdibey geçidi No. 48/~ 

Maltepe askeri llıesı lld. dea: 
.Maltepe ıuıkeri lisesinde bula§Ik yıkama ır.akinesini kullanacak bir ma. 

kinl8te ihtiyaç vardır. Taliplerin vcsiltalarilc birlikte Topkapı haricin.de lılal.. 
tepe aakerl lisesi Md. ne milracaCLtlan. (2125) (2090) 

Bava Gedlllllıl alınıyor 
TOrk hava kurumu gedikli yuvamruı gedik!l namzedi alınacaktır. Kabul 

prtla.n ve müracaat usulleri hakku:c.aki mufassal talimat Türk hava kuru. 
mu §Ubelcriııde mevcuttur. 

Yuvaya girmek lııUyenleriD W:unö..klan mahallin bava kunımu fUbelerlBe 
mOracaa.Uan. (2062) 

ist. Vakıflar DırektörlüğU i an ·art· 
Oad. Sokak 

Y1141IJdiy, umnıı.tye, Bostan 
Koca.muatafapap, Ali Faklh,Dana 

Cerrabpap., AJunet KcthUda,~rra.h. 
pqa 

.A.yvanaray, Atik !fuatatapaşa, 

Fnm 

• Korucu Kelımet Çelebi, 

l'ener, Tahtamlııaft, Ulah kiliı9eet .. • • • 
• • .. • 

Çakmakçılarda btlyUk Yenfhl\D 
iki.net kat 

Çar§ıda, Alipqa ban, orta katta 
.. ., Oııt katta 

Me.rcan,thrahlmpl\§&yı Atik cami 

• • - • .. • • • 
• - • 

• • • • .. . 
Çakmakçılarda, Valdehanı alt katta 

K~n~ 
No. Cine! LL Kr. 

S6 Ahşap eY 10 90 
6.oU Bedevi tekkeli! 4 OG 

78 Ahmet keUrllda c&mU ~ 00 

17 EY 300 
ı Koruca Mehmet Çelcbt 

camii 8 00 
l.16 DOkk!a Jl 00 
2-1'5 DQkkAn 8 00 
a..t6 DOkkAD 2 00 

1% Oda 
5 Od& 

29 Oda 
11 NasuhlJ'e hant 

13 
17 
20 
21 
2Z.'!8 
70 

.içinde baraka 

• 
• 
• 
• 
• 

Tabutluk :yert 

8 00 
l 60 
l 50 
3 00 

1 50 
1 60 
2 l50 
2 00 
3 00 
8 00 

t"1erke2 

Jln!ıamJnMt 'bedrıll *O lira olu ıaa!lt.ellf ebatta 1470 q. ı.lar Wfıııı1ı tP 
(2U.9U) pazarteal gilnO saat (15) OD bette Haydarpapda o. ı.
dahillndekl komls)"on tarafmd&n pazarlık uau!lle aatm almacaktw. 

Bu işe girmek letfyenlerin (441) liralık kat'l t.em1Dat ._ baND_, 
tayin etUği veııaikle birlikte pazarlık gUDO aaatlne kadar kcılılWııYGI~ 
mUracaUla.n lAzımdır. 

Bu ife alt ,.ıtD&meler komisyondan parua olarak ctatıt-...:t dıP • 
(2035) 

1-:ı;-tanbul Levazım Amirliğinden verilen L harici askeri kıtaatı ilAnları 
Kqi! bedeli 18, 199 lira ıa kurut olan :ııpat kapalı artı& .ır..11 

konmUJtur. lhaleel 4/<V9U Cı.ıma gUnQ saat 18 da Mldfeb1rde 
aatm alına komlııyonunda yapılacaktır. llk teminatı 1366 liradır. Tallp;.I 
kamını vesikalarile tckut mektuplarını ihale aaati.Dden bir aat ~ 

komisyona vermeleri. ke,tf ve prtnameal komiayond& sörllillr. <21l" 
(2056). 

• • • 
Beherlne tahmin edilen fiyatı 4~8 Ura olan 10 adet Jram)'On fU1!111 J#' 

.:arlıkta aatm alınacaktır. lhalesl 23.3.941 nlı g(lnO saat H t.e Ankarada -
M.V. Satmalma komisyonunda yapılacaktır. KaU tenlmatı 7275 liradır. tıl' 
nameal komiayonda görülür. Tallı-lerm bellı vakitte .lr.omı.yona J'elmeleri. 

(2118) (lHO) 

• • • 
Beher metresine tahmln edilen fi> atı 632 kunJ§ olan 15.000 metre p__. 

din kumaş kapalı zarfiı1 ckslltm.>ye korunu~tur. lhaleai 2.C.Nl Ç&rf&lllba ... 

nU aıı.at. 11 de Ankara.da. M.M. \' . saunalma komisyonunda yapılacaktır. rM 
teminatı 5990 liradır. Evımt ~ prtnameai ,ı74 kuru§& komiayondalı aıı# 
Taliplerin kanunt \•eslkalarlle ~klif mektuplımm ihale aaatiDdeD bir .,,,,. 
evvel komisyona verme.len. (2101) (1947) 

• • • 
Yuka?'da ya.zıh mahaller 942 EC:Dt'al mayıs sonuna kadar kiraya wrnrJ 

Uzere UAna konmuştur. lhalelerl 28 mart 941 cuma. gUnU saat 15 te ya~ 
caktır. İstekliler Çcmberlitqts Iırtanbul vaıu!lar ba§mUdürlllğüDde Yakıl 
karlar kalemine gclnıclcri. (2006) 

• • • 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1:1656 lira olan 206 adet k0f1Jm eemeri 1" 

zarlıkla satın almacakbr. lhaleat 2!5.3.941 aah günU saat 14. te Ank&rada ~ 
M. v . .ııatmalma komlııyonunda yapılncakt.ır. KaU teminatı 2348 lira 40 P 
nıştur. Nilınune ve ';'artname:sl l:oınu-yonda görUIUr. Taliplerin beW vakld 
komisyona gelml'lerl. (2H1) (2131) 

• • • 
.Ankara ısta!!!yonunaa yap.mcak 15.000 ton tahmil ve tahliye lflntn ka 

ıı zarfla ekslllmcai 1.4.041 cuma ı;flnQ sant 15 te .Ankarada LY. Amirl1'f f/11 

tmalına komisyonunda yapılo.caktlr. Şart.namesi komisyonda görUlllr. T9'I' 
min bedeli 7500 lira illı teminatı 662 llra 50 l~uruııtur. Taliplerin kanuni .,fil/! 
kalarile teklif mektuplarını lhıı.le saatinden olr saat evvel kom.iayooa v.
ıcrt (2148) (2158) 

Toprak Mabıallerı O"fıladen: 
Bir buçuk ay mU.ddetle mı\e1JSesemlz nam ve hesabına tam randım~ 

i§Hyecek olan AY\·aruıaray, Hasköy, Kasımpıua, Ayal<apı ve Mumhane dfl.ııt" 
menlerinde hasıl olac.\k tavuk yemi blğday, ccvrentı toptan pazarlıkla ,,,.
laca.kur. Taliplerin 2G.3.~1 tarıhlı çarga.mba gUnU aaat 15 te Uman hallınılf 
ld d&:lremltıfı -m.th-acalrtlan. (2193) 

Tiyatro ve Sinemalar 
Şehir Tiyd.roau 

TepP.bafı Dnm knmında 
Akşam eaat %0.30 d-

İmralının 
lnaanlan .. . . 

bdk1ll ('lJıdn""" l\(1IM'dl knırumda 

Akpm :?O.si da: 

Paşa Hazretleri 
Sel ctlD ~ft!Ck' QOC'Uk tr.nuıilltll't 

lçiıı htlet ..-rtHr 
Beyazıt l.Aleö, A.kaara1 Şeı.,.mt 

ııs " Topkapıya otobU. t.e"WD otun 
ınuıtur. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Ba"ür. Matine 1l dfo, 11kpm 8 ele: 

1 - .Kor.ali, Z - Boma.lar yapr· 
kett, S - ~kJI Mlkl. 

..... ~ ., . 

t{(Scu/gJ _,; 
20.3.1941 

ıus Ajans 
8.18 Hafif 

par~·alar 
8.4~ l\.ODUljDla 

ı.z.ss Tek , e 
miı,terek 
prkıL'lr 

1%.60 Ajans 
18.0J ı•rugramm 

devamı 
13.ZO Ka nşık 

program 
18.0S :'inu"t 

taln1ml 
18.08 l'adyo eaz 

orlu~ııtraaı. 

ııuo KadmJld' 
lasıl bf' ,,e 

ltt.10 hınu..-
19.30 Ajans 
19 • .,,~ tnoo ... 

be yeti 
H.ta Radyo 

pl'A'tlıll .. 
20.46 Kemıın rP' 

eonaUaıt 
21.H Dlnle)id 

••kim 
21 .SO KODU§ ... 
%1.!&~ Rad.r• 

orkest..
%2.SO Ajam 
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K ... ı 
A.Jtm: safi Dorram 72.603,019 
Banknot • • • • • • 
Ufaklık . • • • 

Uabllddd lllalıablrler ı 

rllrk L!.raaı . • • 
Harlçteld Mıdlablrler ı 

Altın : Safi Kilogram ll.88i,683' • 
Altına tabYili '<abli terbe.st dö· 
YizJer . 
Diğer dövlzlf? n borçlu Kllring 
baklyeıert • 

lla&lne Tahdllert ı 
Deruhte edlleD evrakı aakd!yı 

k&rlılı,tı • 
Kanunun 8 • 8 maddelerinf tfvt'l
kau Hazine tarafını1an •lld 
t.e<Slyat • • 

~edat t'Ozdaw ; 

ncarı Senedat . • • 

( 
t 

t"Aha111 "' tabvUtt Mlzd&nı ı 
Deruhte ediıeıı evrakı nakdt· 
yenin karııııtı esbam "' 
tabvt!IU ltlbaı1 kıymetle 
lteneet l'.Abılm w TabYilit ı 

An••·•r ı 
Altm ve <lbvlı llZCJ1Df ava111 • 
l'RhvtlU llzer4.ne avazı. . , 
Hl.ztneye kısa vo.d ayana • 
Hutne)'e 3ı-r,., No kanuna ~re 
acııan aıtm llarııılıkll awıua 

Hlıı:ff'1•1''1U, 

Mutıı.eııı • • 
. . . • • • 

• • • • • 

102.121.954.21 
8.2i0.126'.50 
2.238.802.2.ı 

313.693.88 

6.2 1..roo.2~ 

-.-
47.213.lS-H.82 

158.7'8.M8. 

20.149.137.-

269.241.757.57 

415 831.518.93 
7 .926.618.17 

8.943.74 

'7.808.722.-, 

1~ 081!)'>fi75 

112.15915.382.9-4 

313.683-6!! 

5!5.15211.0,15.11 

138.!599.426.-

269.241.757.157 

13.768.133.10 

12!! 902.1582.i9 

... 500.000.-
8.432.009.18 

772.1'68,CK0.22 

Senm~ 

battyat ~ ı 
Adi Ye ıevkala<M • , , , , 
l:lu•mıl • • , , , , 

J'dt'Yilclf'tıt Banknotfar ı 

DeruJıte edllen evraıu nakdi,. 
Kanunun 8 • " mcı maddelfrine 
cevfikaıı Haz!D• taraımcıaıı wakı 

ted!yat. 
Oerubıe edilen nraJD D&kdtye 
OILktyem 
Karııııcı tamamen aıtm otara• 
Ulveten teoavWe vazedilen . 
t(eeskont ınukablll Ulveter. teda. 
l'azed. . 
Hazineye vap· "?'! au.,., karttlıkb 

&Yam mukabili 8902 No.b kanun 
mucibince ut!.Yeten ted&Yllle ya· 

&edilen . • • • , • 
HEVl>UAt 1 

rtirk Llf'MI: 

IJtm: ıı1atı KUoeram 878,609 

SS&I No. kanuna ıtöre Ha&uaeye 
açıauı anna mull&bW tn• ot1I" 
DM aJtmlar: 
:tan K.Uoeram aa.ıscı,9so 

Dim Tulııla ..... ı 
AJtma tabYUI llab&I ~tt • • 

Dfter dövi&.ler " alacakb Kll
rtnı tıaklyeJeı1 , • , • • 
Muaıeu& • , e ı ı ı • ı 

.. ••• -- • ' .. 3 .... 

8.188.&66.J 
8.000.000.-

20.149.137 

l88.599.i26. 

17.000.000. 

2!50.000.000. 

45.1500.000. 

7f.8915.645.6 
1.233.802.'51 

78.12U67.9 

-. 
26.l8f.117.7 19.t8'.t11·"' 


