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~altşam: 
.-. rem _ ....__,, 

Duçe ve 
Führer 

.Bu harpte .Mussolini kadar Hit. 
~re kötl.illiğü dokunmuş hiçbir 
kımse yoktur. Hatta Berlini 
hırpahyan, Hıunburgu yıkan, 
§'mali Almanya. limanlarmı pc

~an eden İngiliz tayyareleri 
bıl~ Almanyaya Duçe kadar za. 
:tar vel'('memlıderdir. 

Yazan: 
llıseyln Cablt Yalçın 

Nasyonal so ynlizm ~11 llo fa.
lb.ın sen el elo 'ererek dünyayı 
1etıı~ çıldıla.r. llitler ötedenberi 
l)Qçıentn hayraıudır; ona kar-
~ dostane hl ter besledJğt. 
ili tekrar etmektedir. İçinden ne 
diif;UndıiğUnü bllıne~i'l. vo mazide 
"@fer dü ümtüğiinb de merak etti• 
tinaz !Oktur. Fakat bugün Flih
~ln apıi kanaatte olup o1madıb 
ııaaki",.aftın merak edilecek bir me
~e<Ur. Çün'.llli bu harpte l\lu!isotf. 
bl kadar HitlPre kötüliiğü dokun
:'.•~ h~bir kifuse yoldur. Hatta 
-rHni hrrpahyan~ Hamba:rgu )'Je 

te..., şimali Ahmınya fimantannı 
:;r.15an eden ln~ll:ı :tayyareleri bj. 

A hnanyaya Dtı~ kadar ırara.r 
'°ertamr.mlş1erdlr. 

lllr ittifak kal'fillıkh yaırdmı mak. 
~~la yapıln'. :511itteflkt.cıı bayır 
"'3illcnJr. Halbuki İtalyanlar Al
..._yanın 1<uyustınn kaznlak hun. 
"nı<Ia b tün İa1gnl'" gayret.Jer'.nl 
~n geride bırakmt~lardır. B•
~ Abnen lmvtıetinin, Alman dlp
~blntn uğr-adıj'.;'1 en aiu' darbe
~~ ltaJyan re' ket ,.e azametinin 
_,,., 'e esası;;ız ölm.~ mm tahakkuk 
._l'C;ind<'n ileri geliyor. İtalya 
>lfcrtdıkça lmanya sarsılıyor. t. 
~l"aom pre tijl ıfıra doğru in
'"11C~ Almanyaıım hi ~t'Sine de bir 
~ daha fazla mahcubiyet dü~-U
~· IUribirlcrioin yollarmı kolay• 
-.tınnak 'e mnvalfalnyetc cnne
)1 taclı etmek için htrlesmiş olan 
llıt hliittcfikten biri ı;imdi diğerine 
-~ b:\i:'I t.esldl ooiyor, onun ha
~et serbestlslnl bozuyor v~ onu 
eııı yeni 2orluk1ar içine atıyor. 

~lınanya Balkanlara inmek ı~ 
~ ('(}tJ;inl tiÖylii3 or, Uatkanlann 
~ h içinde yaı amaı mı ,.e kendi 1· 
~11..l'!l-ee<>.J< 'c iptidai maddeler 
fı ~rmekte de' am etmesini men
~ne mu' af ık buluyordu. llalbu
b.... ltaı a o~·le bir iı:; ynph Jd Al
~·anm bütün hes&JJlan aıt üst 
~ ltatyanm ı·unanistana harp 
tfıt.e etmesi kadar mJh,·er de,·tetıe. 
\ 7.arar getirmiş bir tcşebbü!< 

il~ mıdır? l onan harbinden enet 
~a htr Jtnh'an • u' "cti me,·cut 
.\ 1'!t()Jnnı yordo. On be.'j ay içinde, 
~a,·utJnlrtakt mağliihlyctler, §İ· 
k.~1 Afrikadakl mıığlfıbiyetter, 
li~Manda \ ' C bütün arki ! f· 
)"'tJt. a hilA de,'llm eden mağlubl
.\ r bn zannı ort.nılan ka ldrrdı. 
tır ~\ııtJuktakt son Mossolinl taa.r. 
~ '1:tJ lork elli bin ltalyan ~encinin 
~hna 'e esaretine mal nlonra 
"-. Yet bütün bütün berbat ol-

~lyanm yıkılması Dltleri yalnız 
~ili bir Jtalyan yardrmmdan 
ıı....l'tırn bırakmakla kalmamı , Al
~ Yanrn basma birtok gaileler 
~trr. Çünkü bir taraftan Amc-
ıı... Yardrmı akıl ve ha~·ale gel. ... ~ . 
' ile bir a7.amet \"e dddlyc>t lkti
lb..,. ~erken diğer taraftan İtalyan 
~-.glUbiyetlerl Almanların avuç içi• 
,;:nıağa ka1kttklnn -ile' letll"rde 
~ le bir itimat ' 'O cesaret uyan• 
il\ 1

• İtalya mağllıb olmadan dur-
~'· hatti hiçbir şeye karışma• 
'<t~ Almanya a..c;l.-cri t.chdltlerle 
~~ ile slyıuıi .faaIJyetlerlndc daha 
'"'"'•ffak olablllrdl .HalblM 
1011 lta.ıyanm kofluğu yüzünden 
rliJ)I illet.an zorluğa uğruyor. Alman 
"Mı ""-at1i .1ıüeumlan l 'ogosla,·ya 
ıı~ ~inde mu\"affaldyt.i.ı.ıl:r.llklero 
"- dıkı;.a Do~'nln mihver dıı.vllSJ9 
d~ti.,el'dJğt zarar Berllnde •büttin 
ıc.~.~l le takdir Nlllıllği mu hak-

~ <WIW YALÇIN 

so 

- .... -·~- -

FIAV.ADiSLER 

üUMA Yazı işleri Tel. ~4! 

Beılin 

Elçimiz 

Milli Şefin 
bir mesa

i ı jını Hitlere 
tevdi etti 

H ITLER 

Te .. kklr!fı 1 
Tir dew;et rafae 

arzetmesllll 
Elçimizden rica etti 

Ber1in, f1 ( A. .A.) - D.11.:B. 
bildiriyur: 

Türkiye liüyük elçisi ~' 
Gerede, Türkiye R~ 
ismet ltıönü'nüJı bir ,,ah.si ,,.. 
tubunu Führcr'e tevdi etnıif~ 
Fithrer, lm mP~<tajdan do1ayt f&. 
§Ckkürleritıi Tü:rk Devlet Rei3W; 
arzetme.sini Tür'lciye bi.fl!ik e(.. 

çisi Gerede'den rica C!f~ 

lrak'la 
ticaret 

Bir lngUIJ; tankı Erttret'le K~l ~ren Elmayı Ballloralyadaa1 · lmdıtı· fıSJHlllf•· 
dan ve birası ta lagtlteretlen alan !relila 

Yugoslav 
Kabinesi 

Sabaha kadar devam 
eden 

Mühim bir 
toplantı yaptı 

Eıki Ba, vekil 
StoyadinoVlç Atinada 

--.-0---

Tagoılav 
seleberuıı 

Ve Almanlarla 
~üzakereler 

Devam ediyor 
Lonılra, 21 (A.A.) - B. C. Röyte. 

rin BeJgrattan vukubulan i§'aratma 
göre, Yuı;<>Blav kabinesi dün gece, 
pek mUblm teıflkki edilen bir içtima 
akdctu:i§tir. İçtima bu sabM bitmif. 
Ur. 

Bclgrad, %1 (A.A .) - (B.B.C.) Kral 
nalbi Prens Pol, Ba§Yekll, Başvekil 
muavlniul ve Hariciye Nuırmı kabu! 
etmiştir. 

• S'.fOY DlN0\ 1Ç ATlNADA 
Bı-Jg-rad, %1 (A.A.) - (B.B.C.) Sa· 

bık Blı§'·hkll St.oyadlnoviçln, pazarte· 
81 akşamı AUnaya hareket ettlği te. 
yit eCIJ\yol'. A11ruli birkaç gündenbcrt 
orada bulunuyor. 

BP.rntı, ıo (A.A.) - E-Jkl Yugoslav 
Bo.şy.aklll St.oyadinovlçln Yunanl&tana 
gitmesi hakkında Belgraddan lsviçnı 
a~nımıa malOmat verilmektedir: 

Hatırlarda olduğu üzere Stoyadino_ 
yıç 1939 kı§mda mcrkczt SırbL'!tanda 
kMn Ruônlke nefycdllerek orada ne. 
zar.:t ıı.;una aıınmı§tı. Sonra da Boa· 

(Devamı 4 llncüdfl) 

KIBRIS 
Mülakatı 

-0----

Türk • lngiliz ve Elen 
mil1etleri arasındaki 

Tam birliği 
isbat etti 

-o-- 1 
Uç millet arasında en 

kati bir karşılıklı itimat ! 
va r 

Katılre, %0 ( A.A.) - Röytcr: 
Salahiyettar İngiliz mahfillerin. 

de F..denin Saraçoğlu lie Kıbnsta 
yaptığı görüşme, her iki taraf bfl· 
knnmdan çok pyanı memnuniyet 
olmuştur. 

:Bu mü16.kat, halen ftd hUktmet 
~ müşterek bir i.det batini 

~~'~ ,.\ 

AFRiKA H:A.RBI 

lngilizler 

Harar 
önlerind 

---0--

E ritrede 
Berene bAklm iç 
tepe iaglllzlerba 

•UDi pçtl 
Kabke~ Z1 CA. A.) - B . B. C: 
Burada Mkerl bir hatibin beya

natma göre Ke.rende İtalyanların 
§lddelli mukavemetlerine rağmen 
harekat memnuniyet verici bir şe
kilde inkişafa devam ediyor. Ge -
len haberler, 1taJyanlnrm burada 
havadan kB.fi bir ya.rdun göremc
ciikierlni gösteriyor. 

(Denmı 4 ilncüde) 

Sof yada 
Bombalar 
bulundu 

H OKÜ M ET 
ALEYHİNE 

Beyanname dağıtan 
birçok eşhaı yakalandı 

Sof)'a, U ( A.A.) - B.B.C: 
Dün akşam neşredilen resmt 

bir tebliğe göre su bendi Civa. 
rmda çok miktarda yangın ve in
filak bomba1arı bulunmu§tur. 
Yapılan tahkikat, bombaların 
hariçten geldiğini gösteriyor. 

A vnı teoliğe göre hük!imet a
leyhine beyannameler dağıtan 
birçok eşhas tevkif edilmi~tir. 

HAVA HARBl -

Kolonya ağır Bir 90~ m_~ddeler üzerinde 

bir hücuma g~~~.~'..':.~~~!'~~~eaı!:~·~.:~C:~ 
Ug..., radı tnUWt yolunun aı;ılı§ındanberl tnki • mUşkUlAt bulunmaktadır. Bunun iç :ı 

oat,. ba§!Amıa ve i.kJ ;memleket ihraç ba§t& Uzllm, lnctr, fmdı)ç. eJırıa ve 
efYUl için katıılıklı talepler., ve bu zcyt1Jıyatt olmalt tlure daha .bire.; le 
arada t.etkililer artmağa baflamıot.ır. maddalerin lraka geni~ mlkyMta ih-

Bl,Ck yaagualar 
ve lalilAklar olda 

--0.-

ln/ ilô.kların 
ışığı 

3 bin metre yüksekteki 
İngiliz tayyaresinin 

Tanarecı mevkllDI ı 
gllldtlz gibi 
aydınlattı 

Londnı, %0 (A.A.) - Hava nezarc· 
tinb ıstihbarat acrvial blldirlyor: 

İngiliz bombardıman tayyareleri 
taratuıoan dlln akşam Kolonyaya ya
pılan taarruz kısa olmakla beraber ; 
çok .olddetll olmll§ ve saat 21 ile 22 
araaında yani blr saat zarfında çok 
daha uzun suren akınlardaldndeA faz· 

la hasar tcvlld edUml§Ur. 
Taarruzwı en büyUk ağırlığını de. 

ı:niryollarlyle Rhfn nehrinin sağ kıyı· 
smdski endüstri mahallesi tekml§Ur. 
Hava bombardıman neUcelcrlnlıı ta
mamen müşahede ve teJJbitine lmkAn 
Yerecek derecede mUsaltti Tayyareci· 

ler bllyUk fabrikaların alevler içinde 
kaldı~ını görUm§lerdir. Bu alevler di. 
ğer b,!!~efleri qUyUk ln!i1Ak bombalan 
için kolay scı;illr hale koymu§tur. Bu 
bomuala.rdan bir çoğU doklar boyun· 
ca birta.;ıı.rm ortasına dUıımUştUr. MU
teakibın atılan bombalar mUhlm bir 
demiryt•lu marşandiz deposu Ozcrln· 
de lnfil~k ctml~tlr. Bir demlryolu blr. 
legme noktasına ve bohenzollarn köp· 

(De,·aını 4 üncüde) 

Yapılan tetkiklere göre, k01I1JU racı mllmkUn görülmektedir. 
Jre.k. ~başında TUrklyeıılıı mebzul Irakta acaklar dolayısUe bir& ear
ye~alği birçok maddeleri çok u· fiyatı bilh&BBa çok olmakta ve llell(I. 

zak )'erlerden almaktadır. lıleaeJA, den 9!!JM'ye artmaktadır. :lnlıll!llll.!'lar 
Jrak eiuuı.yı Kall!ornlyad."Ul, yq mey. tdareliinin gcnlş mlkyaata l.8tlbaal Y1l~ 
't'&lan'l blr kısmım ve zeytinyağı lle pabllse kalla bıra..sevklnlıı 'bUyftk ~ 
aa.bwlluk •Yt.iııyaguiı Yunanlstandan gelir kaynağı tc§kll ~eceği kanaati 
tındığı İspanyadan ve birayı tA in_ Tardll'. 
gilte~ almaktadır. Bugünkü vazt_ .Alabileceğimiz maddeler de bOyClc 
yettt\ !rak <bu maddelerin ek8eriatnJ btr yekfma ballt olmakt.cdır. 

Yunan atıkı>rlerl Anuwutluk dağlıuınd a bol$ ,·akitlerinde MllM>Unlilln Jısalıdaıı 

heykelini yapıyorlar. 

Arnavutluk harbi 

Musolini
nin kuzeni ı 
Yunanlılara 
esir düştü 

-<>--
Şiddetli bir taarruzdan 

sonra 

italyan 
askerlerine 

Taarruzlardan 
evvel 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu parçaları ihtimamla 

toplayınız) 

Tepe delen 

zaptedildi 

Bol bol şarap 
ve konyak 
dağı tılmrş 

Italyanlar 
Ordularına Yunan 

askerinin sarho§lukla 
hücuma· kalktığını 

yaymışlar 
İngiliz tayyareleri 

Draç ve 
Avlonyayı 

bombaladılar 

Bir ıtalyaa torpı ·o 
veya krav azlrl 

batırıldı , ....... __..) 

Atlnıı, %1 (A.A.) - Esir edllm~ 
bir faşist zabiUnlD harp lnUb&lanm 
ihtiva eden ve evvelki günk4.1 kablo
muzda bahsedilen karnesinde la§lst 
propagandasının Yunan askerlerlnm 
ı;arhoşluğun teslrile hücuma kalk • 
makta olduklarmı işaa etmek sureti. 
le İtalyan askerlerini aldatmakta ol. 
duğu yazılı idi. Şimdi İtalyan ordu. 

1 
ııu erklı.nmm bu nasallan kendi acı~ 
nacak balleıini örtmek lçlıı ortaya 
atmakta olduktan anl&§tlmıetzr. P'll • 
hakik& İtalyanlar tarafından terke • 
d!lml.§ olan evrak meyanında 27 
ctt8§rin ;yan gecesi yam Y 

\~~ .... 
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Düsünau )ünı Gıt>• 

Gueteıerd eo.mJo.·uz. Vnlversl 
te t&.Jcbcsluln buı;Unlsi bayBt 
~ı ~bit etmek ve sonunda 

dl yoksul talebey .. iyi yuşomak 

lmklınını temin edebilmek gaye.ne 
llııh·enıitede bir ık.ket açılmıştır: 
BekAr odalarında., medres"lerile, 
:ıaoslyonlnrıla ;nşıynn talebenln bu 
sfuılcU hayııtlıınnm en hnrda tcler. 

tına kadar aliUm dayıın bu •~ 
allere., almacalc mufassal cevapta. 
ra göre yohsul mlebclorln busUn· 
Wi vazlyetıerlnin tetmirJne çattP 

lcr anuıacakmrş. 

Wcl az ilcretJj p JODW at• 
mak, bu pansiyonlarıJa onla'ra t-.• 
ınb yatak, oturacak ..-e çu.lılfacnk 

1>1, ve ıııcnk Wr okuma oiliı.bı, k.ıı

lorl.si normal gıda ,·ermek ynhut 
da onJııra ~n lro1iiulann.ı ka• 
z.a.nabi!meleri iç!n çalı~ğa mllsa
nde etmektir. 

YanJ, denılere de\ıım mecburi 
ycünl kllldırarat; onlan yalllJI. lır • 
tfbanlan \•ermekle mllkclle.f tut• 
malc. 

Acaba de\"JUD mttburlyeti baki 
kn.ıaraı, gece iinh·erdtelerl lmnn:ı.lı 
lmkfln5ız blr şey m'!llr'!' 

H A B E R - A kııırım nnl'tnm 

umaş 

fryatJarını 
ucuılatmak 

ıç n 
Fabrikatörlerin kar 
hadleri tayin edildi 

HllkCımet. SUmerbank kombine• 
lan ınnmulit ve munuatından br. • 

ttçükçekmece t en geç.dinde 
ünkü feci kaza 

Bir o obüs, trenin önüne kablarak parçalandı on 
kişi öldü, on alb kişi ağır yaralandı 

On kişi öldü onal ı kışi 
ağ r yaralandı 

ka buswıl ellerde f'a,brlka ve ima• Evve?kl ı;ece, KUçUkçekmece c!va. J Lal.ah.ttun 1e>kağmda a numarada 
lathanelerln >-apacaklan eşyanın ruıdakı bu- uen yulu gcçlıJınde on ki. Dlmılrl, Sınemköyde E§re1 aokagıncı.a 
UCUılatJiması esbabmr anımağa §inlD ö!UmU ve OD altı kl;flnlD ae ya. 19 ııumarada aak!n AJ'Un otlu MiCo, 
baı;lamıştır. Bu cUmlcden olarak ralnc."'Oııalle ııeticelenen fecl bir kaza Beyoğlunda BekAr 11<>kakta lD nu. 
hususi fabrikalar ve toptan satış olmıı<ıtur. maraJa oturan A.vram ogıu Yaban: 
karlan tesblt edilecektir. llk dr. , Jdatıııllinde yaptığımız tahkikata Arno.vutkoyde yabaııigül 80kağında 
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Mün kalat 
Vekili 

Deniz nakliyabnın tek 
elden idaresi üzerinde 

meşgul oluyor 
arar.ııame a 

sa 1ı ta iti aı ea 
merıyet ı 

150 tondan daha yukan olıın 
Tilrk vapurlannın kara ııulanmuı
da yapacaktan seferıer:n tek el • 
den idaresini emreden knramame, 
bu sab"htan itibaren meriyet mev
kilne ginr.iştir. 

Şehrimizde bulunan MUnakalM 
\'ekili Cevdet Kerim lnceday1, diln 
den'zyollan umum mildUr!Uğilnde 
muhtelif işler ve bu arada tek e'• 
den nakliyat işi üzerinde de metı
gul olmuotur. VekUin bugün Trak. 
yaya gitmesi muhtemeldir. 

Bh kendi besabımnn bw sua -
J:steslnl ve onlara 'erilen CC\ pla 

n ise görmemize imkan olmııdrğı 
l.&alde itJ ·1mnaatteytz ld bu nnkct 
netlcrufnde tnll'benlıı büyük bir 
e!tSerlyetinln klitü artla• tçlnde 
L.rçolc mahrumJyettcre kntlnnnrak • 
tah5fl etmekte olduklan Wr kere 
C!aha mc dana çıkacs~. 

Ontversltc muhltind~n çok mak 
bulunan biz gaıctecller bile unı. 

versi~ tslebele.rlnln ihtlyaçtarınJ 

pek ala biliyoruz. nu mzfyettn en 

ince lclerrilatt anket ~n muhit• 
lerce imdiye ~ülrl r çaktan malfım 
olmalı deE;il miydi'!' 

fa olarak vilnlO kumaş fabrfkaH5r- göre. Hnyrabolulu ooför HUaeylnın ı. 27 ııWDllrada otuam Yorgt oğlu SoU. 
lerlne tontnn satıştan yUzde 8,5 dareslııdekl .. Kırklarell 31 P•UakJ rl, N~llJlta~mda Bostan eokağmda Kira ar t t 1 r m a. 
kAr ~vnlmıı,tır. 1 otobUs içinde 31 klol olduğu baldt> a numarada aaktn Koço otıu Yara. 

Aftl•etlerle \-aldt geçlrtlece~ae 

Olger taraftan ·Anka raya giden evvelkJ gece uçe dogru KUçUkçekme. ~ova. Arnavutköyda KUçilka)'UDl&da 
yllıılU kumnş fa.brlkatörleri ile ~ ceye gelml§, burndakl geçitten geç· Franım oglu Todorl, UakUdarda A.b. 
rapçılar şehrimu:e dönmUşlerdlr. mckte iken lataııbul tarafından medlyedt Derman çıkmuıııda 8 nume 

gelen 60 numaralı mar§andiz. ka.myo. rada aakln Koço oğlu Otmltrt, Ollm. 
na sağ tarntm<Jan §lddeUc çaı-pını§ yoa oğlu Manol, Sabata)' otlu lıle. 

kamyO!l devrilerek parçaıanmı§tı.r. ııalilm. Adapunrlı Abdullah oglu E.. 
Kaz.lyı mUte&klp marşandiz durmut yUp toför muavtnt tsmaıı oğlu lama. 
yaralılar lıı.aııbuldan c;ağrılan aıhhl lL <azn hakkmda mUddelumumlJllc 
imdat otoı:noblllerlle Gureba tıaaıane. ve JB.Ddarpı.a tahkikat yapmaktadır. 

İstanbul umu.mi meclisinin nne luıldml.ım§lnrdır. Kauıda &enJeı Hat geçil bekçlllnJD tıu lıte kusurhl 

sının önüne 
geçilecek 

icar mukavelenameleri· 
nin birer nüshası noter· 
lerde muhafaza edilecek 

Ve tabü blittln bu kötil artlar bfr an mvcl 
0 

lcra..-ıta r;cçJlsc. talo
ftı b11 m&\hnımfyctıerf tek <ıe- be yartlan lmnıi!ia \"ey& taleb~ 

t.ebJ de para.srzlıktrr, P&l'l18n tah- çnlşrıasma \'e melımnemlrnn haya 

sil eden gençlere yardım etmek fe tmı knznnm85tı1a mu aade cdcbn ... 
~ yapılacn.k ~:rlcr de mahdut,.. cek tf'dblrlcr ıılmsa ~ha iyi o:· 
bu. mu mı7dr'!' 

ZUUtttJerl tebcyyb etm~ la· 

bUtçe devresini bitirmiş olması ıunlardır: Ralall oğlu lsaı., AmilolOE olup clmadığı ts.hklk edilmektedir. Adliye vekf;.let iJdra bedellerinin 
dolayısiyle Vali ve Belediye Re- f oğlu Koı;tantin. AıisUdl oğlu Sotırt. Hastanede . bulunan yaralılardan arttır~lmama.ııı ıç:n yenl tedbirler 

. isi' Dr. LQtfi Kırdar. {ıza şere..i. Avram oğlu tıyazar. N!ko oğlu SoU. Manol oğlu PandeU de ölmll§tür. . al.maktadır. Bu cümleden olarak. ı. 
ne, dün saat 17 de Taksim Bele rl, Koatantıtı oğlu Yorgt, Yant oğlu Ta?ıldkata mllddetumumt muamı~ 

1 
car mukavelenameleri bakkmda 

Jediye gazinosunda bir çav ziya. Va.atı, Nl§an oğlu ArUn, lsak oğlu ıı. rtnden Orba.n Könt el koyuıuı. dtın fea yenl bir karar vermiş ve bu kan· 
feti vermiştir. Ziyafette Vali ve yaıı. memurlarından diğer bir beyet Ue Y&· 1 rmı milddcJumumfllklere blldirmir• 
Parti Ba.-skanınôan W.ka ldarei 1 Yaralılar da şunlardır: Bonka apar ka yerine giderek bir kqif l'&PMll • ı tir. Buna göre noterler, kira anı
Öfriye Kumandanı Korgeneral tmıanmda 6 numarada aaklıı Mano• ur. kaveleletinln imzalı ve pulsuz tıtlr• 
Ait Rıza Artınıkal, Kor...,enera.l oğlu Pnndell. Balatta Tahtamlnarec!t> Hat bekçtstnln uyuya kalarak treD balanndan b'rer adedini milli ko-
Scyfi. General Ziya ve Yil.mnü, ' 224 nrmarada Bobor oğlu Ynsct geçer.im: geçidi kapamadıtı sanıl • runma kanununun icar bedelleri 
ve gazeteciler hazır bulunmuş- J Kadık!Syde Mlsa.kımlm caddesinde o. makta, ~ta deyam olwımakta. hakkındaki hllkUmlerinin tatbikm. 
Iardrr. 1 turan Arttn oğlu Aleko. BUyUkadada dır. da veısfka olmak llzeTe muhaftıza 

29 T ARIHI DENiZ ROMAN/ . 
Kra1m amiral geml'stne blnfDi b• ı eıkt bir bWı aıtmda tutuYordu; 

yerlerin belki hiç sörmediği blr g5nerte boyunca gezindiği uman. 
lhU,ıunla oldu:· Amiral Partondo hırda iki Türk f'lrsaanım buJurıdd· 
sayıaı on beşi bulan kadiTKalarla ğu tarafa daha dikkatle, &deta 
Ceneveye gitmek Ozere açıldı: au· hmc;la bakıyoTdu. Bu hal Gamsız 
lan tôplar, sahlll dolduran binlere. Alinin ı;5zUne o kn9nı çarptı l:.l. 
asker ve h:ılk tarafından uğurlan. arkadaşının kulm11a ~~ .dJ· 
dl; Dük Alvaro ve oğlu Rlkardo yordu ki: 
kr lın maiyetine geçmişlerdi: iki· - Şimdi rıynklar bil§ oldu; bf • 
s1 de bunu kendileri lçln büyük bir z'm baş oldu~mw: g1lnler de ıeıe. 
tnU C5Cri sayıyorlardı. • cektir. O uıman ne yapmak l.stiyo· 

Dokuz galcr amiral Pavlo ku • rum, biliyor musun 1 
mandasında Ceneveye yelltcn açtı; - • • • • • 
batıdan esen güzel bir rllzglır ö • - Şu herifi aynf grandi direği· 
r:Unde dosdoğru Cezafre Yollandı.. ne bnğlatmak, ynt gardJynnla v~ 
Gamsız diyordu ki: aynı kırbaçla dövdUrmek ••• 
- Memlekete gidiyoruz yoldar - Onun da krrbtıçtnn farkı yok 

br göreceflz! kl .. K'min eline gc~rse ve kim 
- Fakat onlara kavupblleeek tullaııırsa anını istedlğlnJ ynpar; 

mSyh? kAbahat emir verende ••• 
- Dua edelim de b1zt Adakale. - O da doğru ama ..• 

do bırııkı!mla.r! Kapiten Fenııındo kıçtan ·başa 

Hava 
(.urum 

Bir çuval 
undan 

Emlak 
Banköst 

9 aylık varidat bir sene· Q6 ek nt"'\ek Bir senede 653 bin lira 
lik tahm~nin 4 misli oldu - ıı .. 'i' kar etti tır · 

to1tıırnı 21 (J'os~> - TUrk • Cu~a giµıü bir14 t@crAjb Anknra, 21 (llosusf) - EmWı: 
1ia~a "Kurumu umumi merkez he. r p;şirmesİ yapılacak ye Eytam Ba:okaaı heyeti uinwhl;. 
yı>ti, dili), Ellı.zığ mebusu Sabit Slı. yem dUn bankanın umuml merkr. 
ğıroğlunun reisliğinde altı o.ylık B!r ı;uvnJ undan 96 ekm!'k çıka- pnde toplanmıı.ıtır. Banka, 13 Uz:. 
mutat toplantısını yapmıştır. Bu nlmnsını temin için -OnUmll.zdekl pli heeap yılmı bittnnl~tlr. 
toplantıda idare heyetinin nlb ay• pazartesi gUrll Beyoğlu cihetinde. O!mnan hesap raporundatı 'anla.. 
hk mesai raponı, yeni yıl bUtç<J ki fırınların birinde tecrübe yap·. ırldrğma göre, banlta geçen yıl için
ve kadrosu okunmuştur •. Raporda lncaktır. Tecrübe iyi netice verir. de yellin ve dul ayltktannm tem.. 
bava gedikli hazırlıuna yuvatıma ee ekmeğin biraz daha ucuzlatılma l'kl suretiyle 3,383,553 liralık mc.-
geçen s~ne binden fazla talebe a ... 81 imk(uılurı aranacaktır. amele görmil§t.Or. 
lmdığı, bu yıl ise 1250 talebenin 1 BilAnçoya nazaran banka, 13 Ur. 
nlmmasmın kararlaştınldı~ yazı'- eil vıl hesabmda 653 036 llrii tlr 
makta, dokuz aylık vnrldatm. bu·. € n ,. b r r karar temin etmiştir. . 
çedckl bir senelik tahmfrie nfspei. ı Umumi heyet, müddetleri b!ten 
le takriben 4 nıi'ıll olduğu bildirll- Bütün memurlar kadro· idare meclftıi l:ı:Marmdan Hayrul • 
me~tcdir. • • • lah Öıbudu.,, ile Mıthlfs .Ansar.ı 

Umumi merkez heyeti yarm tek- dakı asıl vazıfelerme yeniden tızalıb-a seçml~ttr. 
rar toplanacaktır. iade olunacak 

edecelderdtr. Keyfiyet noterlere 
bildlrilml§tlr. 

Li.iks peynir kalmadı 
Fiat murakabe komisyonu, dtın

kll toplantısında evvelce IUks aa • 
mı Ue ihdu olunan kqar pey•Jr. 
1crl bakkmdaki kararını kıı.ld;r.w:;
trr. ~ncalı: evvelce bnkka!lnr tarr. 
fmdan iı:floeu 60 kuru a alman •G 
lllks addedllmlı bulunan peynlrle .. 
rfn satımı lc;ln bu aym 26 ama ka. 
dar mühlet vcrllmfeUr. 

Bir dem r 
tac 1ri 

Demir ihtikan auçundmı 
tevkif edildi 

Demir tacirlerinden Baki Tez • 
can, belediye mezarlıklar mll<illr· 
lüğUne 23 kuruştan eatılma.sı lft. .. 
ımıgelen parmaklık köşebent de " 

- Bir bakıma o daha fena! dönllyordu. Sustular. Komedi kısmı taşınıyor 
- Niçin? Dördilncil gUn öğlcytn Atlas Belediye, §ehfr t.lyıı.trosunun ko-

Mısır çarnıaınm nur.ini 40 kuruştan verm~U. thtf • 
Anlmradan blldirildiğine gare. ~ klı.r suçu ile adliyeye verilen Te:-

bUtUn memur ve müstahdemlerin istiml5.ki tamamlandı can, diln, aallye lk'nci ceza malı• 
kadro ile tayin crulmiş olan vaz·. 1 Mısrrçarşııımm l.tıtlmlA.k lşi ta • keme8lnde tevkif ediJmlşUr. Muha
felerindc lstlhdamlan lilzumlu göril ma.mlanmış ..,,,e mal enhlpleri ue be; keme 27 mart saat 15 e bırakıl " 
lerek bundan gayri işlerde çalışt·- ledlye araı;mdakl anı~azlı:k hal- mıştrr. 

- Gü.ıel ve cömert bir aofra dağlan belli bellmz duman yığın. medl kısmının çah!;tığı binnnm ah· 
h3ımda açlığa malıkCım b1r 1nsaDa lari halinde g~rfuıdll. Filo kuman- §tıp olduğunu nazarı dikkate alarak 
bc:nzlyeceğiı;! danı foma1ara lsttTahat verdi. Ge" tJyatronun başka bfr binaya na.ki'. 

- Doğru ~ylQyorsun ama. tur. mflerln o gUn vrt gece onıa alaban· ne kanır •emıl§t.tr. Bu husmıta iki 
tul\13 lht!mall de o nlsbette çoktur. dh eğiendirllmc&nl emretti Te ka.. ai?lema fdare61le tema&ara başlar-

- Kimbillr!.. Filo orada kala· rnnhk bMttktan sonra yola çıkıla- ~lrr. 
cak değil ki •••• Geri dönecek ... o rak a1aC3 karanlıkta Ponon Dııljrr ı 
zamD.ll bb:i ı;ıerl geri götürmlyccek finUne vanlmak fu:ere hareket edl· Albn 24,5 liraya çıktı 
m1? lcceğinden en öndeki amlrnl gemi· DUn de bir altının fintı 24 lira 

- Senin aklm gerlde kalmış sln'n seyrine uyulinasmı bildirdL 54 kuruştu, 

rılmaları usulUne nihayet verilme- tcdllmlııtlr. Bundan baaka Tahtakalede 42 
ııf için tedb'rler alınmaktadır. ı numaralJ dUkkAnda ktrtasİyccl .Ah-

Bu arada adllyed~ mOba§irken • ZATI met Hul!tsi Çawııoğlunun da llıt'• 
katip, odacıyken mUbruıir unvan'. :M:Ulgn SWç>ınanlye askerlik JUbe· k6.r suçu Jle muhakemecsine bB§ • 
le tayinler yapılmışsa bu haller slndc:ı almı§ oldu:Um aakerl. terhla lanmıştır. Bu kn1.aelyecln'n Am " 
derhal ıslah edilerek ~Ubaşfr vı: - 1 ~ezkercml Zlyi ettim. YenlsJnl çıka • lan markalı ean kopya kAğıdr.un 
ya odacı tahslsatlle ktlUp ve mu.. racagrmdan e31dslnln bUkmU yoktur. paketini 20'.> kuruştan sat~ iddia 
başlrllkte !ıstihdam edilenler asll 1 Ankara eadd03t ~ aumanıı evde edHmektedir. Muhakeme. §ahitle • 
vazifelerine iade olunacaklardır. Hll5e)1u ôulemtr. · 1 ı;n celbi lçin talik edi!mifjt'r. 

gf.bl ••• Hak da vermiyor değilim. Yelkenleri karşılaştm:tılar; biri.. '!:~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~~!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!~ 

Kııc ıündcnbert sayıemek istiyor •. birlerinden. ikl!?er nçer ynz tuıa~ yeni Salıah 
du.m, söyliyemedlm, Dük Alvaro -nrahkla açık denizde durdular: k 
denilen küstah herife bir de.ns ver- nınhk basmadan evvel l.:ıtikamet HU..eytn Cahlt Y&Jçm, bugOn Sara· 

eli! tayin olundu; soıira •Cezairin zorla co~lu _ Eden mWlkat.ından bahset • 
- Nasıl! g5rllnen tek ttlk ışıklarına doğru melncdir. Muharrir, Balkanlarm gtt.. 

• tikçe siyu1 faaliyetin pek canb bir 
- Ona lnad km Jra~! yola devam edtldı. ı ıuhaıı hallı;ıe geldıttnl,. HJUertu ha· 
- Gelir mi dersin? Ceuı.irln qJıklan birer lki~er sön ber vcrdlğl bUyUk bahar çarpI§m8.8l" 

- Ko§a koşa!. dil; iki Uç saat oonra ancak Uç ta· nm Bıılkanlard.a vukubulacağmm be. 

- Klmbfllr!.. oesl kalmışu; saraydaki ötekiler • ıı0% meçhul olmulle beraber çok ı:nu. 
Cinmsı:z Ali lıir an için 8a~ elini den bOyük ve cômcrtdi; donanma.. hlm elyut Mdlselerin arifesinde bu. 

JrQreğin topacmdan ayırdı; arka.. ya asıl yolu da 0 gösteriyordu; fa. lunduğUmuuı. dclıllet eden einarcler 
mevcut olduğunu, EdWD, bAlA ~rk-

da§tnrn omuzuna vurdu: kat İspanyol kumandanı bu şğm tan ııynlamıyarak mUtte!iki TU~k!ye. 
- Bu 1§ lc;!n ne lste%'8CD yapa. Penan Da.ljerde yandığını sruııyor ntn HanC!ye Nazırlle bizzat meseleleri 

nm: aenin rrtmda ~aklayan kır • dn. gözdt n geçirmek JUzumunu hissetme· 
b:ıçlan kendi sırtımda buluyordum; Gece yarısından sonra Ceulrin üln vaziyetin ehemmlyeUne ~ret 

intikamı bqka tUrlU. al..ınmas; çar. önUne vardılar; rllzg1i.rm scrtı6şe- ettttım yazar&k diyor ki: 

eUıt d utanm:n! ceği anlaşılıyordu; geone alabanda .. Baı;iln Avrupa al.ummm en muh-

• • • • 1 orsa yapmak için emir verildi; ge.. tmne1 kurbanı olarak ortada Yuı:os. 
hkannozlardan kllreklerln deni. mllerhi blriblrlerlne çarpmalan, Y7A ~ Cfl>ldlr. Ulbver 4evlctıerl 
dalıp çıko.n pslalarmdan, maka· hattA eahlle dllşmelerl thnali bııtü:ı diınşaya. bu karıııatı vermek Is.. 

tfyorlar •• llıUmtlltl ll'ugoslavyada.ıı bo 
ralardan, ip ve yelkenler ara:nn· vanlı; bunun lçln ister lntemes de. rıllz ünrftlertni kt'emem~lerdlr. şan 
daki rOzgtir fmılblarmdıın, gard! • mir atıldı; Ce:ı::afrln ışık.lftn ~ğa. · ıbklkaya kad:ır ef1dn umu • 
yan1arm dOdllk ve tokmıık eeele _ madığı için gOrtlltOnnn duyulma - yeııladdd en:Uııeleıt kin efme'k 

rinden l5rlllen garip bir gemici ıscn. dığı anl&§ılcyordu. Fakat J:amıılrğa Te me~ blr lllltblnllk lın\'l15'1 
fo;lsi biç deği§meden sürüp gidi • alışan g8zler daha bUytlk bir elik - yaratmak iç.in böyle ııayl:ılırm ardım 
yordu. Bazan ktirekler salya edt· katle bakınca bUyUk ~6n t~an • rcesmıyeceklert fllphestunr. 

Cunrlan eoııra, Bcllmnlard:ı. ve •a. 
liyor: forsalar dlnlenfyorla.rdı... yol bletı1nde ynnm&drğı · ~llpbesf km:ta en mlllılm JıMlse m1 te • 

Xaplten J'emanda yal foru.. nyandı; bu ~k ceçımcdc:s l sr-t bir ın_-tnı: lh~ b:lrclretldir. tn. 
n uDded dıe (. :J y ...ır. ~..:rıı-

lanns veYft çıkıırncaltJanna dnlr or 
ta.da dilnc.'1 pylııların Berllnden kot.'1 

euretto teyit. edllmeme&l pek dlkknte 
lllyık bir keyfiyettir. 

l\Iıı.:unnflb Berlln efl<An umumlycyt 
böyle bir lh~e ka!'lt haurlnr gibi 
bir tavır nlınııttlr. Dnhıı doğrusu, Der. 

~Un bir muhtemel tnglllz. lhrnç baro. 
ltettnl Yunanbtaıın hUcum ıctn bir 
\~Ue nddcdecekse de kendbl ht':l\Uz. 
hUcumıı luız.ır olınııdığı için meseleye 
m~ph·•m blr oeldl vermekle Uctlfa e.. 
diyor denlleblllr. Bulgur propaganda 
mr.!ranılıın L5e lhtl)ııb bmıkarak Al 
manlal'D' Yunanlatona bllcumlıınnı · 
kolayla~tlnnsk ve tesri etmek ı,ıa 

!)alı maktadrrlar. 

Bu '8%fyet lı;:lnde llr. Edenin Sa· 
raootln ile blr kere d3ba lıaşbnfa ve.. 
rerek lenp edrn todblrlert kan~ 

L•temeruıden d:ıhA tnbU bir OCY ola • 
mazdı. Pek tabUdlr ki bu kOJJu~ıı. 
nn tafstl4tı bnhlcmda !ııı.ber aln.mıya. 
r.ağn.. nıre l~am olıı.n iki barlclye na· 
nrı umııınılıı f.:ım ve umlml bir fikir 
lttlhactmm mevcudlyetldlr. Bunıın bU 

... d&M eıUJdlato' ~-

bJok. lırttkball blıyük bfr emntyri w 
ltlm.ııt. Ue ka'D'&ıuna..Lılığmu..& lçlA bize 
k!ı.fldlr.· 

Tan 
M. ?. keıiya Serte?, kttU ha!'bfn At. 

Iantikt' ba§lamak üzere olduğlmu. 

Hltıerın bOtUn Umldinl bu harbe bağ. 
tadığını . Almnnlarm aylardnrıbçr) 

Balb1< denlıtndckl tcırnnclerbıde. O" 
terdarn tezgAhlarmda va Holanda ile 
.lrraruıaan aldıklan bUyük tersaneler 
de sert hıillndo cep denlz&Jtııa.n Te 
ınotöroot 111~ etUklcriııt. bunlarla en 
az 150 lngUtz semtli babraeaklannı 
ıandıklıumı fakat bu t&hııklruk ettlğt 
takı.llrde bile İngi]terenln geml lhU. 
yacını Amertkanm kapataeatms )'&. 

ıanık diyor kt: 

f4ln6fltere ile Arncrfb arasmd3 1ııo 
hususta mtll:akere cereyan etm~kte _ 
dJr, VaJnm tlaııret ve )ıarp motann 
da.o bir kı!!mmı lngflterere ftrmesl 
hmfırıt.o.yı berbe ~~I~ mecbpr .. 
debUlr. A~ ~ lluaa "'•VlıM 
M*tt-ar• -

Yatan 
Abınet Emin Yalman, buı;tınktl ya· 

ı;ısmı Kıbruı mlllAkatma taJıala et • 
mı:ttr. Muharrir, Sarııcoğlu ile Ede .. 
ntn neler konuttuklannuı henllz bt -
UıµnecllgitıJ. herhangi b1r propagan -
day-., fuıılt.ııara ehemmiyet vet
mlye•ck ar6rU~UmUzUn tyannı boZ .. 
mamamıtı a.nlattıktan sonra a6yle df• 
yor: 

.. ~11 .noktayı g6dlnlin4 tutnuılt ~ 

l"ek'Ur lr1. bWm h1ı;: ~ ve deli,. 
~ ana ibtıde.nı>.rlrn1z var4:r. Topl"t'IC" 
lannmı çlpetmeyh:., vn.rtı rnmza ~ 
lstlk14llnılı:o yaa bsktımmyır.. lJUil1I 
yııpın:ıJda da cenub3 giden yoll!lff 
korumut, mllttcflktmlzhı bo ~ 
alt eımdyetlDe OOkcl olmtı~ olurnı. 

'Te4b rlerlinlt tamdır, her lh~ 
kııraı hazırız. Tam btr birlik ıçln6" 
ana ,-oJWDU%daa n tn.nhbUtlcrbnU " 
den hlo ~ JıMhıele:tn taıJd
,,atmı emniyetle "f'e a'Zlmle bekU19 • 
ru .. 

Sla1r lıArbl )1lzUDdca CD I.~ 111' 
mat ft temldllt ~ .. 
yolmmml kıl kadar olsun ele~~ 
ğtmt'd sanıı.nJAr. ke:ııc11 kcndllertııl ol' 
dıı.tllut olurlAr. 

Her llıt1m:ıle ımroı 'm%Ue ıuı,ns~ 
yız, dUııynda sulh ve P..rnntyet lnıl'll " 
lunca)'ft ka4ıt.r t:a Q4\t.e iıaitllda P. 

~-.t 
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MoaHa radyo• .. r Berlın ve 
,.. 
• 

liıgitiz hava 
kuvvetlerinin 
üstünlQğünü 

anlattı 

1 A · "k d = ~er! a ani garbi 
Turkıye ve 1 Af manyadaki 
Vugoslavya-ı çocuklar 
ya yard. ım l Bombardımanlardan 

korunmak için --o-

"lngiliz tayyarelerinin 
neler yapmağa muktedir 
olduklan anlatılmıştır" ~anya demdaat bir cum. 

lr~ · olduğu mrada Çelik LolUln, :.o (A.l.) _ lngwz hava 

Reisicumhurun sözle-ı· Eo 8Dl!~8 ve 
wnt.5t•tr nal?a rini tefsir eden bir w M ... ~ J 

Amerikan gazetesine sev ea.il~yor 
~lı Fri~ 'nımıeen Hitlere bol 
~~rardımı yapmış; nasyonal 
~.raıizmin iktidarı ele almasm
u_ eaa.slı surette rol oynamıştı. 
wta.kaadı Almanyanm kalkm<...J.
eı, Alınan bütünlüğünU temin 
~ekti. Büyük lbir kapitalist o. 
~ Celi<k Kralmm komunizıı.e 

kun•etlerl Alman bava kuvvetlerine 
kal'§ı geçen sonbaharda tesis elmiş 
oldukları u.tUnlUğü muhafaza etmek· 1 
tedlr. Bu sözleri Moskova radyosu 
kaU bir lisanla aöyleml§Ur. Bu nıev• 
zu üzerinde ixaba.t veren Moıko"-a 

radyosu aö&Jerlne iÖ~ devam etmiş· 
tir: 

göre 

Türkiye 
ve Yugo
sla'<vanrn 
Biç bir tedlyatta 

Blırtln, ZO (A.A.) - Taa A~nm bU· 

1 diriyor: 
Alımın bUkilınctl, ~mbardnnanlııra 

j tAbl o.ıan ga.rbt Almanyndnkl endü&-
- Maçka otclıU~tt mu? Ooo. .. On be, qündcnbcrt buradan ı;eçml.)or! 

~~ı da ama.Il8IZ bir kin besle. 
~gı, bu mesleğin dünyada yeg&
,: tnUmessili olan Sovyet Ru&

)1 sevmediği muhakkaktı. llk 
~anlarda aynı hislere iştirak 
Jı·en ve bunu kitabında yazr.n 

1tler 1939 yazında ansızın 
~Ya ile anlaştı. Bu hidise bU. 
~dünyayı olduihı kadar Al. 
'l'lt Çelik Kralını da şaşırttı ve 

USSen vatanını terketti. 
l>anste bulunan Thussen Al· 

~anıarm bu ffehrc girmeleri ... -
~l'inl', işgal olunmıyan Fransa 
ltı Praklarına geçti. Vişi hükU. 

1 etj bu adamı daha bazı muhS..
~ Almanlarla birlikte Almanla
leo teslim etti; şimdi Pariste 
~ ntinental otelinde mevkuftL-. 
~tapo kendisini ve kansını 
-~''<leSt bırakmak il7.ıere son ser. 
;:tı.en olan bir buçuk milyon 
-....gıliz lira.Bmı istiyormuş. 
.. ., Bu h!di2'e siyasi haya.tın -et 
'4.1.lreierinden biridir. 
ı. .. ~enlerde btma benler bir 
~ise de Romanyada. geçmişti: 
.ol~nın mağlOp olırwn Uze. 
~e 'bu memlekete iltica eden iki 

\ıı~~ci ~~ !:1:: 
~tl. Hıilbuki ötedenberi bir 
~nıleketten diğer memlekete 
".~ar, Hele siyasi phsiyet 
~~~ dilşmanlarma verilmezi-. . • 
~ tarihimime buna dair t:= 
~ :rnia&lıere tesadüf mümkün· 
~·- Büyük Potroya mağUip ~ 
~ TUrkiyeye kaçan isveç 
'l'i h demirbaş Şart meşhurdur. 
~~lenk Yıldınm Beyazıttan 
~ine sığınmış olan il.i hU. 
h~ istemiş, bu yüze:~-
~ çılanıştı. 

..Alman fabrikalarma ya.pııan mu· 
vaffaklyeUI hava akmlan b&kkmda 
baberltt gelmektedir_ 
Diğer taraftan alınan ıuaberler de • 

Amerlkada lngiltcre lsuabma yen\ : 
tip büyük bir av tayyareainln yapıl• ~ 
makta olduğunu bildiriyor. • 

i 

bulanmadan 
Tank, tayyare, top, 
zahire ve her türlü 

harp malzemesi 
almak için 

DUıl Mosk~va radyosunda Rusca • 
verilen bir konferaııa vca1lealle Rus· i 
!ar lnfilla hava kuvwıtleri .bakkmda· f 
ki takdirlerini izhar etmi§lerdir. 1 

Sovyel spikeri, tnglli.z tayyarecfle- I 
rin1n 13 Marttan 18 Marta kadar olan 
devrede yarattıktan menkabelerle mi· 
Wılamım U.tUnlUtünU daha ziyade ! 
arttırmak için vakit k&ybetmeınlş ol· : 
dUkl&rmı labat eyled\klerlnl ıtö~ml§ ı 
n fUDlal'J Ut.Ye etmııtır: 

Bir kelime 
söylemeleri 

kafidir 
"lnglllJıler hava. tilolannm kudret,. 

nl arttırmak lç4n fnkalt.de gayretler 
sartetmlflerdtr. HUcunı • tlblyelerl.yle 
barekete ıeçUklert tayyare mlkdan 
.,. ırrana. Hollanda. Belçika Ue Al· 
maııyanm §imaU garblalndekl Almazı 
tayyare meyd&ntarma yaptıklan hU· 
cumlar n btlbHH Bertin, Hamburg 
.-e Bremen'e yapılan akınlar 1ngiUz 
ban kuneUertnin normal btr suret
te neler yapmaga. muktedir olduğunu 
ıeateren ea tyt dlıJtdlt. 

ven ud ruta 
..... çıktı 

Vi§i, !O (A.A.) - D.N.B: 
Rahattan bildirildiğine ~re. 

Frama hWr<lmetinin şimall M. 
rikadaki fevkalMe ıaömesshl 
general V eygand Futa teftiş 
eeyahatine çıkml§tır. Rabat'a 
muvasal,.tmda tayyare meyda. 
nmda umumi vali general No. 
guee tarafından karşılanmıştır. 

General Veygand Futa bir 
hafta kadar kalacaktır • 

1 
NOV)'ork, ZO (A. A.) - New

york Vorld Telegram guet.l ~ 
zıyor: 

Mr. Ruzvelt 1936 baziranmda, 
bugünkü A.merikalıJar neellnin ınu 
kadderatla bir randevusu olduğunu 
söylemL5ti. Bu tarih 1941 llkbaha
rmda gelmiştir. Ruzveltin cumar • 
tesi günkü nutkunda hazır bı;lu • 
nanlann hepşt mukadderat klta.bı 
sayfalanpm c;evrlldiğini duymuş o
lacalr~. Bu nutUk, re!slcumhu
run bir harp IJAnmdaıı aoııra llÖY• 
liyebileceği bir nutuktu. Halen 
yardımımız milteınadlyen ve zafer 
kazanılıncaya kadar artacaktlr • 

Ayni gazetede Vilyam P'Dip& 
Simms, relslcumhur tarafmdan Ye. 
goelavya ile Tnrldyenin de yeni 
kanun mucibince yapılacak yard· .. 
ma dahli olabileceklerine dair ola
rak tasrihen yapılan beyanat hak .. 
kmda tefslratta bulunmaktadır. 

Muharrir diyor iri: 
''Bu memleketlerin hiçbir tedi· 

yatta bulunmadan tank, tayyare, 
top, zahire ve her türlü harp mal .. 
ı:emesi almak için bir kelime eöy • 
lemeJeri klfldir •.. 

ı....,~8 senesi Avrupa.da. millet
~ müstebit hliJdlmda.rlara 
ltt.ı ı isyanlariyle meşhurdur. 
"ı.~l~ Avusturyalılara kar 
~~lan muvaff akryet.:~. 
~ne harp, Hırvat ve Romen
.\ de etşvi.ki ile Macarlar 
ı.....~turyaya karşı L\ an etmiı. Şllkranm lıayab ~yle ateeli bir 
~.: İstiklil istiyorlardı. lm.. lisanla müdabale edifi Cemil Ser. 
~ıı.tor Fransuva Jozef henüz medi çok e~endirtyordu, Cemil 
~ta çılmu§t.ı ve çok ~ .. ı. Sennet: 

AHRE 
1 • • ) r= 

tri şelıJrleriyle BerUndekl çocukları 

geniş bir nlsbet dahilinde tahl!ye et 
mlştır. Çocuklıı.r Almauyanın şarkına 

ve cen..ıbuna, Bohcmya himaye idare

sine •eya A vusturyaya gönderilmek 
tedlr. 

Hamburger Fremdenbladelt gazete
si, H.ımturg'dan 69 bin çocukla 1.0.S~ 
öğretmenin tabliye edıldlğlnl. yazmak· 
tadır. 

Almanyanm garp ve §imali garbi 1 
mmt&kaamdakl çocukların tahlıyul 

devsm etmektedir. "Frauk!urter Zei. 
tung,. gazetesine göre, pek yakında 
binle"°' çocuk tehdit altında bulunan 
mmtakalardan SIOY&kyaya gönderile· 
oektir. 

Aftır ifalyan 
1arallları 

Yugoslav hudut iataayo
nunda Yunanlılarla 

mübadele edildi 
Bdgrad, !O (A.A.) - D.N.B: 
Belgrad - Selinik demiryolu 

il7.erinde Yugoelavyanm hudut 
istasyonu olan Yegyeliya ıstas
yonunda dtin ağır yaralı 289 
ltaıys.n esiri ile yine ağır yaralı 
11 Yunan esirl mübadele e.dil. 
mişt.ir. Başka bir Yunan esir 
kafilesi de Yunanistana giflnek 
ilr.ere yoldadır. 

Mübalieleden sonra. 16 huınıst 
vagonlu İtalyan kmlhaç tre.ııi 
Belgrad'a hareket etmi§tir. 

Sarlyede vaziyet 
Beyrut, !O (A.A.) - D.N.B: 
Fransanm Surlye f evkalAde 

komiseri general Dentz, Şamda 
milzakerelere tlevam etmoktedir. 

Suriye şehirlerinde vaziyet 
grgindir. Pazartesi ve salı glln. 
leri Şamda vaziyet nitıbeten sa
kin geçmiştir. Bazı yerlerde ya
pılan tecemmüler polis tarafın.. 
dan dağıtılmıştır. 

- Oyle ıso d:ıtı;\ ro.:.l:ı gectınneylz, nCl°'~de ise ı;elirl 

YEMEf'lE 
G~cnlenJe gazeteler yazmışlar· 1 bir wılr kan~tmlmadao • inaanı 

1 • 
dı: Ç-ol• yemek meraklısı bir zat zclı.rlodllderl olur. 
Ga.latada bir lokantada yemek ye- Zelılrlenme alümetlcrl Uktıı b1I -
dlktcn M>nra • raJıatsrz olma,_ G~ lanh ile ba.'lar. Bulanhdıın 50nra .. 
rcnler yemekten :ııchirlenıliğlne 51 ,,. golr. Dn.h:ı ~nra karin ağ

hilkmctmlı?ler. Bu hükmU ,·ermek- mı ve Mıal, bıırunta._ Bunlarla 
te acele ettikleri !JÖphcslz. nır ke- • b"r.ılıcr ._ınklık, baş ağnsı, 40, hat 

• 1 
re yemekten zehirlenme ftl!mct .. ' ta 3l derece aU-:,, derin bir der 
lerl, öyle yemeğin hemen aı,ablndo 1 mansızhk.- Adeti bir hastalık. 
meydana çıkmaz, 11Cblrleyen ye - Z:ıten ha ha.tıtnbk ~ldz, on ı;ün sü.. 
mekfen m r..n, nihayet dokuz saat mr_ Bereket \-entln, ln8aaı 

sonra meydaa. ~kar. Sonra dıı lo - götttrdüğtl pek az olur. 
kantnda bir yemek insanı zehlrll • Yemekten ze!ılrl~nmenln Myle 
yecek gibi olana ondan yalnız hh' adetli. bir hastalık şc.llndc olmMJ 
kl,ı zehirlenmez. BaA,kalann111 r-.. da gösterir ki, asıl ~ebep blr mlk· 
hatmz oım.dık1arma g6re, o zatm 
yemekten sonna nhatsnlanmuı 

yf'lll1eğfn zehirli ohnasmdan değil, 

(IC)ltçn yedlğlnd~ Deri ~elmt, olsa 

gerek .. 

Banunla beraber yemeklertn ln
.. ıu Beldrledllf de vardn'. Yemelı 
kaplanma kalayı bonldap vakit 
ycmcklertn nasıl Sf'hlrD ohhıituna 

herkes blHr. Bamm ~ konsern 
katalan yahtrt baldaJa "Ve bqb 
ttlrlü hnbabata m1181lTiat o1aa zehir 

11 mantarlar da imanı zehlrl«ırler. 

Banlan ayn ayn J'Ulnak pek u.. 
mn dli,er ... 

Fakat ka1:ıyı tamam bir kapta 

temiz o~an.k plş1rllm1n bir yeme • 
ğln do insanı ze:ıl1'1emesl müm • 
kUndllr. Taze bir etin, taze bir seb 
zenin, bahklarm bllha98& putalar 

la "mnalann - l~lne madeni biç 

roptur. l'emek1e!in l~.erslne kan .. 

ş:.uak insanı zehlrlfyen mJltropla • 
nn ae olduklan da bUlnlr: Para· 
tifo B mlkrop1anna yakın blrta • 
knn mlı<ro:>lar._ Bunlar yemckel· 

re k'""'mca, yem~l pl~fl~ vakit 
lrendOeıt :teld olarlar.sa da ~kaı
dıklan sehlrler 100 derece hararet. 
~ bllc bozalmacW"mdan pl:;mlt ye 
melr llt!MUlı zehJrJer. 

Ba mlkl"O!tlar h:ıyvanbrd:ın baz:ı 
larma maeallat olar w onlann "8-

eadanda haırtahk yaparlar: 8lzlnı 
edlğhnlz MY'\'8n1ardan en ziyade 
sı~ cln~ne, .,21"41 nz ol:tnlk ko -
yunlara... Yt>nl'~k ha)"-anlar 
mezbahalarda J<rc;lldlltl nldt onı .. 
n muayene eden baytarlar 1111 
ha.'ltahğa dikkat c•t:..,.·Irrlntlen mer 
bahadan gt'!len haY"·anJarm etle • 
rinde ba ttıhllke yoktur. Fakat ~ 
muayenesiz olarak, ml'7.bahalardan 
ba§ka yerlerde ke'!dlen hayvanlar 
da ba mlkroplann bulunamcyaea • 
pı kimse temin edemez: :Vcas r.• 

tin yahnisi zehlrH olabiHr ••• 

~llarlarm başlarında Koeeuth - o .. mqallalı dedi. Hani mi 
~. ~e bir ga?.eteci meb'WI V&I· pek kOçük görmesem bana ahlü 
b:_ llnparatora karşı muvaffa-
~~er kamndılar. Bu sırad.ı deftlıl veren bir fllOBOf olduiunuu 

miş ki: "İnsanların da nebatlar 
gibi husul'lyetlerl vardır, ve bun • 
lar için Baadet kendileri için ba -
zırlanmt§ olan mukadderata var. 
mak veyahut kendi ıhtiyarlan kuv 
vetletiyle varabilmektir.,. Nakleden: fv1uzatfer Acar 

Herhalde insanlar arasında ka -
bahsetmez. Söyle Şükran •en bu rakter, görtlş ve zevk !arklan ol
gibi Adetler hakkmda ne dllşilnftr. duğunu kabul edentlnlz değil mJ T 
sUn? Eğer bu dar dünyada hepimiz bir 

Bn mikroplar !nsarıa da masal. 
lat olurlar ,.e barsakbrda iltihap 
hAc;ıl Nerter. tltl!ıap g~r. fakat 
lmı:ın; mikrobu bsrm' ,l:ınnda ma
haf:ın ('C)er, enerlnl kendM bulaı 
tınr ,.e yemek pMrfne, o y~ll
lenlen yly•nlf'rl zehirler: Fransa .. 
da dtt~n!erde yPmek pl!d1T11 metı 
hor hlr ahemm on yıl, yemekle -
rlnl pl~irdlğf dU-!i.1 -ılcrc d:wetU o • 
l:ın"an böyle~ ttMrlMnl!I olduğuıtu 
he!dm ldtııpl n yazarlar ••• 

l\ı.~evi hUniyet ve istiklll ha. samıedeeeftm. İtiraf edeyim ki be. 
~erine düşman olan Rus n1 bu el>zlerlnlsle evvetl Allaha 
liıU Nikola kendi idare.siW:e yatlqtırmak, 80Dr& da bayata bağ· 
~ IUıaıı Polonyalılarm da cee&.. 1amak Jat.lyonnınus.. Öyle değil mi 
dııt~a.ra.k isyan edecıeklerini kllçilk yeğenim ? 
~ dU. Avusturya imparato- Cemli Sennet,, bunlan eöylerken 

~~~e~ı;.!i =:~ur b- gWdil. Şükran da tatlı tebeasthnft 
~:aa~a Kazak fırka~n.. -- ile bu gillOşe ifUrak etmiıtt. 
~ erdi; İsyanı kanla boğdur. - Klmbiltr, bUyük ye#enim, de
~ lr!acar milliyetçilerinden bir di. Belki de bu tekilde kon\lllDam; 
~ ecnebi memleketlere kaç. da bir maU&t vardır. Fakat fUDU 
~ : ~arm arasında 1894 tc da -"yU·-"- ki, alnlerlmbı din u .. r:ıs~eri K088Uth ta vardı. ..... ,,ç,,._ 
aı._~ on bin kişi de propagandası ile katiye.n allkuı 
~ı hükCımetine iltica .... t. yok. Çlhıkil bence bir Hintli veya 
"fı_ el"di. HUkflmet bunlara mi- bir ftbı1 veyahut medeni bir in • 
~"Perver bir ev sah~binin yap- nnm a.rtnde yapmak hak1mu 
sı ~lu olduğu ve öteden-
~~tan devletler arasmda babı olduğu dl1nyaya ka"!tı aynı te• 
.\~·-"' olan şekilde davrandı. kildi! YUlfelert VJmltr. Siz benim 
~~llrya hüıkfuneti bunu iyi alerimde hafif bir din propagan
~ldı; kendisince suçlu d.ut bulmakta bakl18Ulız. Fllhald _ 
~ ~rı mutlaka cezalan<....."- 1ıı:a dünyada din, yani tnaanm h~ 
~8Uyordu; Osmanlı bükQ. değilse bağlandığı, biraz korktufu 
~ cl('n İstedi; hattl rozladı: 
• ?\ hukfım~ kat't ceva.bmı bir ftrlık olıpdlk~ dtlnya yilztln. 

: de ne iyilik, ne ahllk ne de "riedım 

~ ı uğurda harbi de ~ ı kalır. Hem ~yleyin bana aevgıli 
~ yeğenim vicdana inanır mısınız? 

)~ta hadise Avrupadaki hürri. _ Vicdan mı! En~ muayyen 
~lı b!ftarlan üzerinde h~ bir mç0 dahilinde •• 

Ş t~~:-P{;;~r!ad~ - Muayyen bir ölçll dahilinde 

~ ~ba ile ~en atlan demekle neyi aalatmak ~· 
~er; Araba.yı kendileri c;e. naz! ' 

!Jeohl""de ~inliler. - Demet iııtlyermn tt, fU1JnlD 

"aditıctın Kallı Jul iJIUk.,.,.. twht a1cllblP' 

vicdanm iklimlere, eemiyetlere, 
memleketlere, ır:klııra gôre deği -
ten &nl8filı§lan vardır. Yine siziD 
vahşi İ.Dlla!ltnrzla benim vicdanım 

a)'DI 11ekilde olamaz. 
- Sizin vicdanmu mı? Doğruau 

vicdanınızı öğrenmeğl pek arzu e.. 
derdim. 

- Sizi temin ederim ki, dünya. 
nm en iyi vicdanlarından birine sa· 
hiblm. Eğer tarifini istiyorsanız o

na da söyliyeyim. SarI'§Jll, gayetle 
güzel ve kendini bir pfak rengine 
kryaa ediyor •• 

- Ne biçim eözler bunlar? Yok. 
1a benimle eğleniyor muaunuz Ser· 
met Bey? Eğer 'aka etmediğinize 
hUJmıebıem fiklrlerinbd çılgmca 

8ÖZ!er olarak kabul ederim. 
- Çılgmllk deme ŞUkran .. Ben 

vicdanm, daba umumi mı"kyasta 

aöyliyen bayatm nerede olduğunu 
anJamap başlaml§ bir insannn. 
Onun için eentn istediğin gibi buna 
vicdan diyorum ve vicdanın hayatı 
ma f8tikamet veren guunımun çok 
yerinde olduğuna ve bana daima 
ıeref ve vazifeden bahsettiğini bi· 
Jtyor, daha doğrusu, evet garip 
balaeabm, daha doğrusu duyu~. 
ram. Her halde bana 'bu vicdan ınrf 
&det olm11flur. tıhtlyar babalannı 

31ıdBrea memJM~erin Adetterbldm 

- Sevgili yeğenim, benim vere· Y&Zifenln ba..-,anlmaeı, bir davanm 
ceğim cevap, lnsanlarm nıhan iyi· kazanılması için yaşamıyorBak, 

llk etmek isterken fenalığa gittik_ muvaffakıyetlmizin eonunda
0 

derin 
lerini söylt>mekten ibaret olacak - bir nefes alıp: "Oh' ben vaztfeml 
br. Ailelerindeki lhtiyar'an öldü • yaplmı,, d.iyemiyecek kadar zavaı. 
renler muhakkak ki onlarm ibU • lı isek, in88Dlan Jı:nrakterlerl, 

yarlıklarmdaki hnstahklanna, kar_ zevkleri ve görllşlerl ile smıflare 

§ılaşacaklan zorluklara, çekecek • ayırmakta ne mlna var? B'z in .. 
lerl ıztrraplara mini olmnk istlyw· sanlan kıymetleri Ucı ölçUyoruz. 
tar. Bu fena bir his değildir. İpti· İnsanlık her ge)·den evvel begcri 
dal olduklan hiç ~Opbe ed"lemfyen uzlfeelnJ başarmak, ondan sonra 
bu im'!anlan ebeveynlerini öldllr _ srra.smı savmış bir insan olarak 
meğe sevkcden his biz! bOyUklert. bu dUnyadan göçUp g1tme~ icap 
mlze hünaet etmeğe. ihtimam g&I ettirir. Hayır, aziz beyim. Mazur 
termcğe sevkeden hiesln aynıdır. görülecek alçaklık yoktur. Ken • 
tnklr edilemiyecek olan elbet her dls'ni dUnya üzerinde faydas•z, lU 
insanda iyilik etmek ve fenalıkla zunumz -görenler ya egoistler ve • 
mOcadele etm~k hlMinln mevcut yahut tembellerdir. Görllvorırunuz 
olduğudur. Est.9et1 umumi ahWc ya Sermet bey. Sözlerimde hlı;bir 

kaideleri de bunun böyle olduğunu din propa.gandıw yok. Fakst ben 
göstermez mi? . medeni cemiyetin istlkbaH için 

Fakat Sermet Bey siz beni coş· fertlerin böyle düııUnm~i lıizım
turdunuz. Mevzuumdan çok uz8k- geldiğini takdir ediyorum. Medenf 
lara götllrdüntlz. eemlvet bet' giln maddi bir terak-

- Ziyanı yok ktıçUk fllcnof. 'De Jd gö:rterlyor, ahlaki terakki de 

vam et, fikirlerin hoşuma gidlyM. ancak insanların bliyle ıııcğiam fl • 
- Merak etmeyin Sermet bey. kirler beslemeleri ne mtımkftn o • 

Sizi fazla ınJanalr tatemem. Aneü lab'tecek. Sllyteytn bana Sermet 
meşhurlardan b'rlnfn ,a cftmlesfnf siz terakki fikrine inananlardan 
elylemek Jılterdim. Bu adam de. -ı (DetJGM& .,.,., 

Ilayııt yC'mel; erfn kolanasTllA 
sebep ol:ın mfürobun da etlere ft 
ı>atateslere knnc-"ral< insanı u?ıtr. 

lc'.11:..ı olur. Fa1t:ıt onun (!ıkardığı 
zehir, 70 dcr<."ecdcn ~-ulmn bara. 
ret<' truııunmUI cc'cmedl !inden o -
nan tetlll't('!Çf ancak ly1c<' plflrll • 
miyen ycm('ldcrden gelir. 

Yemeklerd<'n zehirlenme alime · 
ti belirince, ba.,ln'U kayı ~lddet • 
!cndlrcmttcn baııka bir de mtlsbll 

llieı içmek iyi olur. Hcldm ~elh. 
11e mlt1"yt de Y'kar. Alkol içmek 
her vnldt zararh olma~·da beraber 
yemeklerden zchlrtcnmt'de fayda • 

~• ''1lnlrr: Alkol bu mUcrobnn se
'11rl('rln1 t~rf'c;"Ub <'ttirlr,, o:ılamı 
za.ranndan lnc;;nnı konır. 

mı; tthlrlenmemck elbette c1a • 
h:ı l~i: Onun lı:ln rlc yemt'klert el::· 
ima çokça pMrm"k ve her 3ftıad" 
bıı:o pl'JTI'IŞ y<'.,..<'lı yemek. Dar • 
muı. yP.Tnek lcttkm~ olmua lıl1f' 

~hlrft o1ahm1'. Damını ,....rr 
va:nnı mıtmak onan t.rhttkeelal ı· 

.. ı 11. G. &. 



essamları.n 
bir eşmesi 

Yalanda mü§terek bir 
toplantı daha yapılacak 

Bundan bir müddet evvel 
şimdiye kadar müsta..kıller, giizel 
san'atlar gibi ve D grubu namı 
Bltmda üç zümreye a.y:nlıruş ola.n 
~ arasında bir birleşme 
yapılması için tEŞebbüsler oldu.. 
ğunu ilk defa. gv.etemizdc ha. 
iber vermi.c;ı ve biHUlare ilerliyen 
bu t.Şbbüslt:rin doğurduğu 
müşterek toplantie- _1 da bah
sebniştik. 

Öğrendiğimize göre. ressam 
ve heykeltraşlarımrz yakında yi. 
ne müşterek bir toplantı yapa.. 
caklardır. Çünkü aradan geçen 
müddet zarf mda bu fikir bir 
l .ayli olgunla5lJlış ve üç grup 
ib irine dal.a. fazla ya~laşmak 
im .,..1 b ·Inı~ı:ılardrr. Her üç 
gru n idare h retleri, Jleri g~. 
leııkrı de b müddet zarfında 
top!an , fu-U~e er yapmı3l3r 
ve bazı tekii.ticr te,,,.bıt etmişler
dir. 
Elan bazı ya.klaşlamıyan nok. 
talar varsa da bunlarda da an
laşılabileceği görülmektedir. Bil. 
hassa, D grupu mensuplarmm 
bu grup resmi bir teşekül oldu
guna göre bir san'at zümresi ola
rak birleşmeden sonra da devam 
etmesinde mahzur o1mıyacağı 
hakkında.ki mutal.;alarmdan fe. 
&karlık yapacakları umıt edil
mcl.."tedir. 

Sana'tkftrlar muhitinde uzun 
seneler devam eden bu ayrılığın 
artık sona ermek üzere olduğu 
bnaati kuvvetlidir. 

Bir 
POLiSTE: ·-··· ............ _ .... 
çocuk uyu

ya düştü 
Boğulmak üzere iken 

kurtanldı 
Fatihte, Kasnn Güiümt mahal. 

lesinde otu:ran Fethinin • yaşm... 
daki çocuğu Yüksel dilıı kolDŞll
la.rmm bahçesinde oynarken, 
üstü açık bulunan ıbir kuyuya 
dilşmüştür. Bereket Y-ukselin 
kuyuya düştüğnnü ~~:irin.. 
dan 01risi g()re:rek k.oştn.uş ve 
ken,disini boğulmak Uzereyken 
kurtarmıştır. 

Çocuk Balat hastahanesine 
lkaldırılmıgtt:". 

Dünkü yangınlar 
Kazlıçeşmedc Mehmet paşa 

akaretlerindeki tutkal fabrika.. 
smm bacasından Siçrayan bii 
krvılcmı, fabn'ka mtıştemiHltm
da.n birisin.in çatı.cuna düşn:ıüş, 
yangın çıkarmıştır. Yeti§en itia_ 
iye ateşin btiyümeOOıc meydan 
vermeden söndürmijştür. 

Bundan başka, BcYoğluıila 
Bilyük Hendekte, Cela bey a· 
partmanınd 1 numa:ralr daire. 
sinde oturan Mi~m.m sobasın
dan a~a.rtı:nanm b:ı.casmda, keza 
Meerutiyet mahallesinde 116 
numarada Tran.di apartman.mm 
2 numaralı daire.5inde oturan 
1sak'm sobası yfizüıiden apart. 
ımanm bacasında, Kumkapıda 
otur.m Naciye adındaki bir ka
dmm da soba kömürlerinden tu. 
tuşaıı mangalı yUzünden evinde 
yangın çıkm:rş, itfaiye tarafın
dan söndürillmilştür. 

Yanginla.r etrafında za.bitaca 
tahkikat yapılmakta.drr. 

DE.'\11R KAPAK AYAGINA 
DÜŞTÜ 

Top'kapıda.. oturan 11 ya. 
şınch Mehmet oğlu Fnip adında 
bir çocuk, dün Ahmet paşa camii 
önUnde' i ~eşmede oynarken, su 
Jıazinesinin kapağı ayağına diiş
m~. ağır surette yanılanmı&tir. 
Edip Şişli Çocuk hastahanesine 
kaldınlmıştrr. 

Biı;ikle ten dü§en 
kahvec· 

VOO.yet kar§ISmda 19 numa. 
rada Sua.dm kahvesinde çalışan 
Hikmet arkadaşına. ait bir bisik
ı~ le ge-Lerken diişm.iiq, ağır su. 
rette yaralanarak Cerrah-paşa 
hastahanesine knldınlıruştır. 

F 
''U'tat Cemil Kıvırcığın oğlu tnhl. 

riar 1 :lııresi Eltspcrlcrlndcıı Othatı 
C'cmll Kıvırcık vefat ctmı,,ur. Ocnn-
2.eGi yl&l'til mflt 12 de ŞlşUctc Abi<!el 
:mımyıct caddel:lDdı, Hikmet ııpart

man=:Sııc kaldı.nl8ruk TefVlklye ca.. 
kıtmdıkt.Dıı. aoorn med. 

taıi~~. 

.21 M A R T - 1941 

Yanan lıarbl 
A.tina., 21 (A.A.) - B.B.C: 
Yunan resınt tebliği: Ha.fi! 

devriye ha.rek&tı ve topçu faali
yeti olmuştur. 

Atina, 21 ( A.A.) - B.B.C: 
Radyonun tebligatma göre, 

Arna,·utluk cephesinde 26 ncı 
sivah gömlekli ta.bura kumanda 
eden M usolininhı kunezi Y wıan
lılarm eline esir dilşmüştür. 

Atina, f1 (A.A.) - B.B.C: 
Yunan r::ıdyosu ha.tibine göre 

çarşamba gUıikü İtalyan taarru.. 
zu, evvelkiler gibi şiddetli f aka.t 
mevzii olmuştur. 

Piyadenin önünde tanklar gi. 
diyordu. Yuna.nlılnr ilG taıik: 
tahrip edince diğer tanklar kaç
mışlardır. İtalyanlar, Yunan 
topçu ve mitralyöz ate.~lnden 
pek ağır znyiata uğramışlardır. 

Kahire, 21 ( A.A.) - B.B.C: 
Resmi bir tebliğe göre, lngiliz 

donaı:ı.ma. tayyareleri, Arnavut. 
lukta A vlonya ve Dra.ç limanla. 
rma hücum etmişlerdir. 6 - 7 
tam isabet kayde:lilmiştir. Ba.. 
tırılan veya ha~ uğrayan ge. 
miler arMmda bir knıvazörveya 
büyük bir torpidomuhribi var
dır. 

'I'EPEDELEN ZAPTEDtLDt 
Londra, 20 CA.A.) - Röyter ıı

jarumun Arnavt!tluk hududundaki 
huswd muhabiri bildiriyor: 

Alman haberlere göre, Yunan 
ileri krtala.n bu sabah çok şiddet· 
il b1r muharebeden soo.ra Tepede
lene giıı:ni§lerdir. 

Yunanlılar. muvaffakıyetli hare
ke't.lerine devam ediyorlar. Pek 
~ İtalyan esfr edilm~ ve mflhlm 
miktarda malzeme iğtinam olun
mttştur. 

Londra, 20 ( A.L) - Ama.. 
vutluk hududundan gelen haber .. 
!ere göre, ileri Yunan krtalan 
ta.rafından işgal edilen Tepede
len Cenubt Arnavutluktaki ltaı. 
yan m.üdafaası için ınühim bir 
sevl"iilceyş menfidir. Keza bu 
ay takviye edilmiş ltalyan kıta. 
atının yaptığı şiddetli fakat a.
kim muka.bil taarruzlar buradan 
ya.pılın!ştır. Beş hafta. kadar 
evvel Yunanlrlar Tepedelen'e 
yaklaşmIŞ1arsa da. İtalyanhı.nn 
30 k:llomet:re ka:dar bir cephe tt.. 
zıerindeki mükerrer mukabil hU.. 
cımılan Yunan ilerleyişini mu
vakkaten ağtrlaştınnıştır. Yunan 
kıta.lan dtışmanm bu mukabil 
hUcız:nla.rmı kirdtlrtail sonra ile. 
ri yürilyüşlerine tekrar ~a. 
IllJ§ e>ıaca1dardrr. 

1TALY.AN AGm 
YARALILARI GÖNDERİLDİ 

(&§ tuafı 1 ccfde) 
Vatanperver Habeş kuvvetl~ 

yan yanya illa.ta edilmiş olfuı 
Debra Mar.kosu t:ru.'}1ke devam cd!
yorlar. Cictka.yı ~ eden Britan· 
ya kuvvetleri, Harara olan yolun 
yan mesafcsl Uzerlnde bulunuyor. 
lar. 

Na.trobl, %1 (A. A.) - Doğu 
Afrlkasmdaki İngiliz ve Uııpara -
torluk kuvveUeri umumi karargU.. 
hmın tebliği: 

Ciciga m iışkUIAt.aız uı.ptedil.m.iş
tlr. Bir miktar eı:;ir alınmıştır. Bu 
milhim merkez za.ptmm neticasl o
Ian:ı.lı:, aarkta Eerberal doRru y r .. 
ni yollar bize açılmıştrr. Dirooua
da yol Cibutiye giden demlryolu. 
na mWüi olmaktadır. 

Devriyelerimiz -şimdi Ciclga.nm 
13 kilometre garbinde Marda. ge • 
çidini çeviren arızaJr ve dağlık 
mmtakada düşmanla irtibatı tesis 
etmiş bulunuyorlar. 

Javellonun işgali muntazam k
taatımız tamından yapılmıştxr. 
Neghelli mmtakasmda, harekat, 
plan mucibince dev&m etmektedir. 

Lonibu, 20 (A. A.) - Gaz~ 
terin askert muha.rrirlcri bilt:Un: 
harp sahnelerlndekl harekMı ya • 
kından takip ediyorlar. 

Eritredeld Keren, dağlarla çe"V• 

rllmiş bir kaledi'r. Bu kaleyi sanki 
tabiat uzun bfr mUdafna için ya • 
ratmıştrr. Bu kale ancak bir mu. 
ehe ile zaptcdilcbilfre 'bememek -
tedlr. Fakat ilk gedik açılını§ ve 
ber giln biraz daha açılacaktrr. 
Modem harb burada t.Oplarla. ve 
diğer modern sil.a.hlarl:ı ynnrlmnk· 
tadır. İngiliz ve Hintli piyadeler 
dağla:rın kaypak ya.maçlarma. tır
manıyorlar ve "1dctetli bir muka· 
vemete rağmen devamlı olarak i · 
lerUyorlar. Kerene hlildm olan e • 
saslı Uç tepe 1ngillzlerin elindedir. 
Bu tepelere ve oradan dıı Kerenc 
giden yegane yol tahrip d.ilmi§Ur. 

eıı 
(&.§ tarafı 1 nclde) 

nada Liyupa eıuıa.toryomuna. ııakle • 
dllmifU. 
HükQınetle yaknıdan tema.s eden 

mahfillerde yarı l'e$Inl ola.rak beyan 
ohmduğ\ma g<lre, Stoyadinoviç bun • 
dan bır mUddet evvel b.llkOmet.e mıı_ 
racıı.ıı.t ederek Yugoıı!avyadan &ynl • 
tiw.k i~!n muaaad~ taleb etcıi§Ur. Bu 
mllsaade §imdi kend181ne ycrllm~. 
Stoyadinoviçln muanzlarI. bir hUkQ.
met d&rbesi tehllkesme :mAnl olmak 
lçlıı esld bqvckllln Yugoslavyadan 
u:=akla~tırılma8mm zarurt bir hal al· 
mrgı olduğunu söylUyorlar. .Maam&fih 
§WlU kaydetmek taı.p ed"r kl, sto:vn
dinovtçiıı tevkif edilelidenbcrt hiç ta~ 
raftan kalmamıotı. 

!ııviçre Telgraf .Aja.nmıa gt5re. Sto. 
yadUıovtçin bugtlnkü pr~r lç!.ndc 
b!rdenblrc Yugosla.vyadan ıı.ynlmMl 
mtüuılı görUlmcl!tcdir. 

StoyaC.inovitfn Yunıınlstandald 1. 
knmetıne gellnce. orada nezaret altm.. 
da bulundunılacağı öğrenilmektedir. 

Atina. 21 (A.A.) - Resmen bil
dirildiğine g3re harp yaralıları 
hakkmd::ı.ki beynelmilel c.enevre 
muka.velenamem mucibince Yu. 
nanista.n 19 martta 1talyaya, te. 
davi edildikten sonra yarala.rı
n,ın vehameti do1ayısiyle harbe 
devam et:meğe muktedir olamr. 
yacaklan anlaştlruı 289 İtal)-ıın 
harp esirini göndermiştir. Bu 
hareketin bir "esir mülbadelesi" 
tclfıkki edilmemesi lô.zımdrr. Ta- MOZ..~tmREI .. ER VE 
mamiyle insani mahiyette bir smmRBERLtli 
tedbirden ibarettir. Mezh."'Cir bey- DEYMl ED11'.0R 
nelmilel rnukavelenameyi tatbL ı Belarad, 20 (A.A.) - Röyter: 
kan 1tal ra. aynı §artlar içinde Yugo~lavya ne ~lınanya. ara.ımı
bulunan 11 harp esirini Yuna.nis- dakl mUnesebetlenn tanzi!n v is 
tan'a iade et.mitıtir lahı mnltsadiyle yapılan dipfoID.3 -

------1>--·--- tik görUcrneler devam etmektedir. 

ltalpan a kerıerıne 
şa ap ı ırıı ı 

(Ba, taralı 1 ncido) 
taarruzdan birkaç ıııu t evvel tarihli 
bir emrtyevm.ı bulunmuştur. 

.Albay cassa tarafmdıı.n imza edil. 
~ ~ bu eınrlyevmlde ııöyle de -
nllmektedir: 

EkaelAns ~kuıns.ndaıı teclr vakti 
konyak tevzi cdilme!lni emretmlgttr. 

Emrtyevmldc konyaklan bUlunmı -
yn.n krtaatm goceleytn konyal; teda. 
rlk etmeleri ıuommu llAve edilmı,Ur. 

General Roast tara!mdıın ımu edil_ 
mi~ ols.n ba§ka bir emriyevmldc !ca
bmdo. ~el~ Uç defa ~arap ve konyak 
tc.,zı edilm~l ta!!v1p olunmaktadır. 

NUuı.yet l mart 1941 ts.rüılnde ya
ni muva!te.ktyet.slzllf e ugr&y8l1 smı 
!t:.lyan taarruıia.rmdan birka.ı} gün 
evvel ne re<U~n ve Barbay Meloninin 
lmzasm1 t.aşıJ"'IUl bir emrlycvmlde cy
nı tevziatın ;npılmAsı lüzumu wrih 
cdllmektd!r. 

, aat ki Si 
Kaldırılması ve baska 
bir şekle sokulınası fçin 

tetkikler yapılıyor 
Havngazl, Olektrik ve euJar Jn -

relerinin, her a.y abonelerinden ~
a kiraaı namr altında. munyycn bir 
para taıiıebnelerinin önüne geç • 
mek için bir !onnUl eranmBıktaclır. 
Bu bed~llerin ya mal sahlplerin • 
den bir defaya mahBus olmak U
~ere tobtım a.Jmma , vey ut 
W'n ,J 1 l!I ı ye tarnedllmesl dll8U

. iıillmekt.eılir. 

Bu görliff1llelerin ne kadar devam 
edeceği hakkında hiçbir snrih ma.
ınmat yokt ur. Bu esnada Yugoslav 
seferberliği de devam eylemekte
dİl". 

Almnnlarm ynptığy sinir harbi -
nin ron bir misali, Yugosl:ıV'-anm, 
bittabi Almanya lehine bazı şart
ları hariç olmak U.Zere Uc;lU paktı 
iınza edeceği hn.kkmda çıkardıkla· 
rı şayi:ıdır. 

Bu ya lan haber, bidayette B.?I· 
gretta endişe uya .. duınıştır. Fa.
kat haberin nereden geldiği an • 
laşılmca endiie de nihayet bul
mu§tur. 

Tramvaylarda bilet 
kontrolü 

Tramvaylarda tek bilet usum kil
bul edildikten sonra bilet koııtro·
larma ela yeni bir §ekil bulunması, 
aIAJmdarlıırd:ı.n istcnmlştiT. Tram • 
vaylarda bilet kontrolunun bü.sbr
tUn kaldınhnası mevzub3.hs değil
dir. 

tRTtl-IAL 
Pro!c;;ör Doktor Akli Muhtar öz.. 

dcn'ln refikası. merhum Ali Pa~nm 
lıemşireJ!i ve Ticaret Ve!:tıleti müşıı

virlerlnaen Halldun Sarh:ı.n'm kayin 
vt\l&>..si BAYAN DOKTOR ilYE 
::'llı~.ıHl. ÖWEN vefat etml§tlr. 
CmıazeEI 22 Mart CumartUi günU 
belediye civarmda Fua~p~a tilr'bcsl 
kıı.rr:ınmd:ı.ld hane=lnden saat on ikl 
buçukta l::nlcbrılarak cenaze namazı 

öğle Yaktı B:ıyazıt cam!inde kılmchk· 

tan llOilra Slrlteclden husust vapurla 
'Osktldı:l.m C~L"'1lip Kıı.rncaahn:cttckl 

aile makbcrcslno defne:lileceh-t!r. 
AllWı rohmct cylly . 

(:&§ tn.rafı ı nddo) 
rtısn:ı12zı çok yaı.mma. da. hnmba•ar 

dtl§JJltl§tllr. 
Bllytlk endıı.trl mahalleafnl 1ld ge

niş atev battı kcı.totmekto ve bu lıat· 
l!ır mtıt.e:madiycn. g'CJil:lemekte !dl. 
Asına köprünün karıµ.smda miltııiş 

bir ya.:ıgm devam ~ Dig'eı- ta.. 
raıtau • 'L.. oekllnde btıytlk. bir ta.brt • 
ka. da ale,·ler Jç!nde idl v3 siyah du
man mıtunınn anmiryolu yakmmda 
bulU118.11 hUylll: petrol deposunun da 
yantn3kta olduğwıu göstermekte tdl.. 
Ya.ng:nlar gcnl§llyerek pa~ayan mad· 
deler!n bulunduğU yerlere kadar uzan 
llll§tı:. 1nfl1Ak ~gökleri de.. 
Uyordu. Bu iıı.flJAl lnrdan bırlnl mUte
aklp ln.,"111"' tnyyııredlcrt btlyUk bir 
binanm yıkıldrğmı görmüşlerdir. 
Başka bfr mmAkm şğı o kadar 

11iddetü olmuştur ki. 3.000 metre yilk• 
sekllkt'lkl ttı.yyarcnln tayyareci mev· 
kil gündllz gibi aydmlanmıııtır. 

Hollandnda Almruı tnyyıı.rclerinin 

inip kalktığı öğrenlleıı ha•a mc~ dan. 

lan <.l<'l bomhardrman edilmiştir. 
All-IA'S DENt'::;\LTI US.SO 

, noMBALANDJ 
Loııdra. %0 (A.A.) - Hava D"'..z.&

ıetlnln tcblliti: 
DUn gece, salı:ll ııery:tırtne menıruıı 

tayyareler Lorient denizaltı Uullııe 

hücum etml§le.rd1r. Ağır bombalarm 
doklar tlzerine dll§tUğU görülmtl§tUr. 
Çok bUytık bir yn.nrııa çıkıırılmı§tır. 

Bu h!U'ekAta i§tirak edcın bütün tay_ 
yarcler'..mtz lliılerlne d.önmnştftr. Yal
nız d.ı.ıı bir keşif uçc~unaı çıkan bir 
a.vcmuz Ussllne avdet. etı:nem1,,-tlr. 

LONDRAYA. YAPILAN AHIN 
Londra, %1: (A.A.) - Londranm 

muhtelit me hallelcrlnel::n alınan mat
buat rnponarı, evvelki gece btllı.aM& 
Londra bölgesine tevcih edilen ha.va 
hUcumu eımaamda birçok ikamct.gab.. 
lar ha.rap olmu§tur. Akmm K. evvel 
eonund.a Sltl Uzertne yapılan yangın 

taarruzundanbe.ri Londrımm uğradığı 
en şiddeUI akm olduğu btldirtlmekte· 

dir. 

Kıbrıs mlllkatı 
C ianfı l ndde) 

alan samimt i}birllğiniıı yen! bir 
misnlidir • 

F.denin Ankarayı z;i:ya.retinl ta· 
kip eden 15 gUn zarfmda bir çok 
şeyler olm~. Bu eebeptcn do~ 
l&yı. hi.diselerln seyri UZerinde 
görüşmek iizere ild hariciye n.r.ı.z:ı
rmm buluşmaları tabii idi 

Kıbrıs topln.:ı.tısı, İngiliz Tnr.k 
ve Elen milletleri a.rasmdaki tam 
birliği lsba.t ~ blr vesile tepi]. 
etmiştfr. K.ıbrm, !nr;iliz idare · al· 
tm.da bulunmakla beraber, ekse
ı-iyetinin Yunmlı1arm teşkil ettiği 
bir nllfusa. m.a.ıc.tir. Ve burada. bir 
Tilrk cemaatJ de vardir. Türkler, 
İngilizler ve Yunanlılar , bu teza
hlirlere aynı deTeeede heyecanla 
rtirak etmişlerdir. 

Büttln o.dada. Uç memleket bo.y
raklıırı yanyana as"Jm~. Ziya
retin gizli tutulmua olmamna rağ
men, bUyUk bir halk kütlesi, iki 
devlet adamını karşılamrştrr. İki 
devlet adommı hamil otomobil, a.
danm merketi oJan Lefkoşenin 
halltla dnlu sokaklarmda güçlilkle 
iJC't'liyordu. 

Garlişmelerl mnteakip Eden, 
Sa~ğluyu tayyare meydenma 
kadar teı;;i ederek orada kend~l
ne iyi aeyaha.tler temenni eylemiş 
tir. Beş dakika. SOtıra Eden de 
Kahireye dönmek Uzere tayyare 
ile hareket etmiştir. 

!ngi1terenin Ankara bUvtlk el · 
çfsi Sir Hugh knatchull - Huges. 
sen da gö~elerdc ham bulun
muştur. 

TA nıtst.N MtlTALEASI 
Lond.ra, :m (A. A. > - Taymjs 

gazetesinin diplomatik muharriri 
yıwyor: 

İngiltere haıiciye nazm Eden 
ile Türkiye Haricl:>-e Vekili Sara
coğlu nrtu!mda r:ukub:ılnn mülA. -
kat h.skkmda §U sa.arlan yazıyor: 

İki nazır arumdn geçen 5ubat. 
ta. yapılan mü!Akatta.uberl Hitlcr 
tasavvurlarından en az bir knmıı· 
nm suya dilştüğUnU gömıüşUlr. 
Yuna.'11tls.r, adet fustünlilğU Do 
kendilerini eZJncği istihdaf eden 
billiik İtıı.lyan taarruzunu tardet· 
tiler. Yugo8lavla:r, Yun.cı.nist&.na 
tnarruı için mcmleketlerindt-n ı; ı: . 

çit veri~esi hakkında HlUcr tıı
ra!rndan açrktan a-:1ğa. izhar edilen 
arzuya mtımaşnt etmemektedirler. 
lngilizlere gelince, onlar da Yı·
nanlılıın bir taa.IT\lZ önUnde yal.. 
nız buıı.kmıyac:ıkla.rmx en bariz 
bir ~ekilde i~pat eylediler. 

Bu §e.rtlar içinde İngim ve T'1rk 
hllkfımetlerinin bu iki mUmesslll 
arasında yeni b~,. mülıika.t faydalı 
gözükmekteydi. Onilmüzde çetin 
gL 1er v rdı:-. Halen bazı noktalar
da akamete uğrryan Hitler hiç 
şUphcsiz ilerl atıhnl\h c;a.rolerlni l'• 

nyacaktnı. Abunn propagandaeıl:ı· 
rı da.ha §imdid"n Yunaniato.ııa bir 
llltbnatumdan ve hııtit. ült.bnntum. 
su.ı bir tanır.dan balıootınok.te • 

lngilterede 
ske e çıplak 

ayakla yurü
yüş ve oşu 

eaau.u·8 

ya tınlıJ r 
Dii2taban ve iğri par
maklılar bundan çok 

istifade ediyorlar 
Londra, 20 ( A..A..) - lngilt.e

renin muhtelif yerlerin.de bulu
nan askerlere çıplak ayakla yil~ 
rüyüş ve koşu talimleri yapb. 
nlmll.b":-a başlanmıştır. Bu talim
ler jimnastik salonlan dahilin
de yaptnılma.ktadtr. Bunlar 1n. 
giliz askerlerini zahmete alıştırıp 
sağlamlaştmnak için tnnzim e. 
dilen bir talim pliruna göre tat
bik edilmektedir. Bu talimden 
maksat modern ordularda çok 
görülen ayak a.ğrılarıru önlemek
tir. Çıplak ayakla yapılan tallın.. 
ler evvela jimna.~tik salonlarında 
iki dakika devam etmek su.retiy. 
le ba.şl2nıJI vo on dakikaya ka
dar çıkanlnu··~tır. Talimler t.ı:bbi 
mil§a.hede altmda yapılmakta 
ve askeri jimnastik öğretmenleri 
tara.fnıdan idare edilmektedir. 
Bilh:ı.ssa dibtahanlara tatbik e.. 
dilen. bu talimlerden ayak par. 
maktan eğri olanlar da istifade 
etmektedir. Açıkta yapılacak o
lan talimler askerlerin aya.klan. 
nın ya.ralanma.sma mani olmnk 
için münasip temiz yerlerde ya.
pılacaktı:r. Talimler ayakları 
:!erbeıstle§tirmektir ki piyadeler 
1lZUil yürüyüşleri hiçbir ayak a.ğ
~ hissetmeden yapa.bilmekte. 
dir. 

----<>--

PASiFiKTE 

Alma, 1 r 
ıagon1a a seri 

bir hareket 
isteyecek er ı 

Fakat Japonyanın böyle 
bir: taahhüde girmiyece

ği zannediliyor 
Şanghu.y, 20 (A. A.) - Çtnde

ki Alman resmi mahfilleri ile stkı 
teması olan bitaraf bir zata göre 
Bitler Matsuokadan Japonyanm 
Pasüikte serl bir harekete geçme
sini · tlyecekUr. Son hafbüanı. ka· 
dar Alma.n politikaemm uzak vark
t:a J!lp<>n tehdidinden istifade et .. 
mclde beraber, ihtilAftan içtinabı 
gaye edindiği göz.önUnc getirilcc<'lt 
olursa Hitlerin düşüncesinde h8sıl 
olan bu değişikilğin A vnıpadaki 
hlidiselerin Almruılıırm tahmin et
tiği gibi inkişaf etmediğine delA 
let ettiği görülür. Şimdi Almanlar 
Asyada bir §Oyler yapılmasmı is
tiYo?lar. 

Mat.suokanm bu hususta bir U!
ı:!hhlide girişıniyeceği ve Almanya 
Pa.si!i!:te bareW yapmağa karar 
verdiği takdirde Alman donanmnr·. 
-.ıa. bazr .faydalar temin etmekle ik 
tifa edeceği zannedllmektedir. 

ı_ ... , .... te.e ı 
t9E9 b .. 

Tokyo, ~O ( A.A.) - Ofi aj~. 
sı bildiriyor: 

aponyarun Berlin at~emırte
ri clup dün Tokyo'ya g*n bin
ba~ Okaınato Japon gazetecile. 
rine beyanatta. bulunara.k de. 
miştir ki: 

Önümüzdeki mayısta Alman
ya. İngiliz adalarmm istilasına 
te§ebbUs edecektir. Almanya 
şimdiye kadar hava kuvvetle
rinin küçük bir k ~ını ve c1e. 
nizaltılarmm da küçük bir mik
tarını !ngilteroye karşı kullan. 
manııştır. Son aylarda Almanya. 
bütün hazırlıklarını yapmış ve 
ycgtne gayesi olan İngiltereyi 
istila için bUtün vasrtalnrmr top. 
lamıştır. Bu büyük taarruzun 
ba§laması artık b!r zaman mese. 
lesidir. 

Amerikan yardımı 

7 mil arhk 
ta sisat 

kabul edildi 
INGIL TEREYE: 

Evvela denizalb avcılar\ 
ve hücum botlan 

verilecek 
amak. 
gıda e ı 

6ndeı;ı: ec~ 
,-ll§1ııgton. zo CA.A.) - ıınmeP 

ler mcclls!. demokra.sllere yardml ıç~ 
7 milyar dolarlık kredi vcrllmeal J:>"· 
kmdakJ kanun proJcalnf, e reye~ 
gı 876 reyle tuvlp e~. 

OKYANUS F1LOSU 1NŞA$1 
KABUL EDlLD! 

V~gton, :eo (A.A.) - Ayan rtJer, 
U.s1 maliye encllmenl. ilk Okyazıo5 ~ 
lo..-unlm in§MJ ı:m taıebedllen a ~ 
yar «7 mllyo::ı dolarlık taha1-.ta" 
kanun projesini dlln. ittifakla ~ 
etmiştir. Proje bugüıı ~ mDJ"ı 
kc.ro edllecektir. 

Mcbuaan mccllsl CUm& gQnldl ~ 
sesın .. e 6 muharebe kruvazörü 1Dfl'J 
na mUtcalllk kanun projealn1 ~ııd, 
etmi§tir. 

lNGlLTEREYE ~ 
GEM!I.ER 

\'aşiogton, :tO (A.A.) - B'.tll1'll~ 
nazırı Albay Knoı. Amertkıuı cıoxıs' 
masDlUl lııgiltcreye yapacağı ilk 1' 
dımm, <!enizaltı &vcıla.rmdan, httcu:ı' 
boU&rmdan ve "Sivrlıımek" Lami ,., 
rl1en kUçtlk gemllcrdc.ı:ı. mllrekkeP ~ 
Iacağmı söyle~tır. 

Ne,-york, 20 (A.A.) - P~ 
mah!Ulerlnde beyazı olunduğuna ~re 
icar ve la;'-e knnunu m\l.Clblnco ~ 
Amerika devleti lnglltereye 4.60 .Jtl 
yo.ı dolarlık zlra:ıt maJ:&ulll ~ 
mck tasavvurundadır. lıtgilten~ ı'> 
mflyon dolarlık pamuk. 00 müş=ı i 
larlık tütlln. ve bllh•B9 ant ~ 
olmak Czere 300 milyon dolarl11t ~ 
yfyec9: g6nderllecckUr. Hubuoot ~ 
dcrllıneal derpl.§ edllınlyar •• 

Bir genç bir 
hamamın 

altını üstüne 
getirdi 

Cürmümeşhut mahk(, 
mesine verilen sarhof 
çocuk hapse mahkUıt1 

edildi 
1 

Süleyman oğlu Tevfika~ 
19 yaşında. bir çocuk .dün Öö:, 

den sonra. çok tıarh~ bir h.~ 
Beyoğlunda bir hamama .i~ 
fakat hamamcılar kendis~,A 
halde içeri almak istcmentlv' 
dir. -"' 

Tevfik kızmış, bı~ağma sr..ı.&,,. 
ra.k Uzerlerine ııtılmı.slır. ~ 
m::ımda bir panik ibaşgösterY~ 
hamam~ılar ve halk kaçışnı~ 
dır. Nihayet yetişen polf~ 
sarhoş genci herhangi bir ~At 
yapmasına. meydan ':~~ 
bıçağiyle beraber ya.k~ı.~ 
Beyoğlu cUrm~.hut ınDıZY 
mesine vermişlerdir. ~ 

Tevfik bu sabah yapılan~· 
hakemesi neticesinde lG -,, 
müddetle hapis cezasına. Jt 
kfun edilmiştir. 

ata r.ctar. .. a 
Haftada adam lıa ııı' 

200 gram un ~ 
Budııpeşte, 20 (A. A.) -

fa.nl: -~~ 
25 ılarttnn itibaren :.racarJJJ~j 

da un vesikn Ue satılacaktır. J. .i 
başına. haftada. 200 gram un 1'• 
mil.karna ye rllecaktlr. 

General Besim 0ıııe~ 
adı bir sokağa verilo' ~ 

Üniversite proi lö--~ 

Sivasta tek tip ekmek ~:~ 'f:~"i! b!._ . 
çıkarıldı caddeY€ verilmw için .. 

Siv , 20 (A. A.) _ BngU..-ıden tetkiklere 'b3!llaıın!ilk. "' 
itibar~ §cluimizde tek tip ekmek Galo.tnda, yazrhanesi oJrJ' A'. 
usulilnUn tattikmıı. başlanmıştır. mir tc:c1rleriru1?n Baki ~ 
YUzde l'5 çavdar ka~rk ()lan bu Belediye ~rh1d~r milti~ 
ekmeğiu kiloııu on buçu"k kurusa. ne, kiloou 23 kuruştan so:tl"':J 
satılmaktadır. Fiatmm biraz daha lhmı gel p:mnakls k~ 
ucuzlatılması itm tet~a.ta devam dcntiriııi .ro kıtıruştan 342 :.ti 
edilmektedir. satm , il: · ~ r' 

• lnl\D"II§ttr. _,.lt,ı 
dırler. F;:ııkat BüyUk Brltanya Y~· Dlln Mliye ikinci ~ ~I. 
nanist:.an ve Tü&Jye 11nuımdn şu J mesine v-eN!.1'11 tacic tc ~-ki{ r 
anda. en ka.t'i b4:_ kan;ıl~ _it.inınt m ve muhal.1Cmet3i ~il 
ıne~y gilıııc bırakılm;ıştır ... 



H A 8 E R - Akşam ı:ıoeta.m 

a: Bayır ur pu ! 
Şn diinynnm hı>ll ba.ldlm.ten ga-

1

1 dış~n doğru çevrtlmesl Jimndı. 
ıipUr. ihtiyar lrti.renJn ~WT.Smdn., Dııns hooala:rı, ayaklan bu vazı L· 

hw-..smdtı. lw.n gövdeyi götürür, tc sokmak 1Cin bir tcltta a~ 
toplar. tarplller hı:waln..'n kol, bz..· 1 icat etm:.slcr 'Ve bmıb\l'a ıu adı ~ 
csr; kelle nçUTUrken, fuyynreJe:- vcrırJ~lerdl: A.şaklan ~1nneğe 

lerl ha.ilaç p:ımuğu gibi atıp, msiısm kuta... 
Yilzlcrce ve yiizlcroo masnm oocuk-
m, ihtl~ babalar, lıötUrilm ann. ı Boyunun dJk durmnsı için de, 
br, gC!lç tuzlıı.r ve dclilu-..nlıl:u r. dansa ba§lamadaıı bJr ea.n.t en·el 
!ilp glderken, fns:ı.nlar nç!ılrtan ı madeni blr hOyund ıırk Mne .ko-

narup can \-erirken, öbUr mra.r- nnluri!n. 
l!l lm-rak n.!ıcc~e a TarilıJ ~ak nm.zı.m "• 

yaı. uydomrak kuoık kucağa dans gelen ve ıdsleri aıtm' 'Claha ~·: 
eden cemlyctıcr, ne:;cyle, zevkle le birçok moda. flCrclln~ rsı'khl: a; 
~ olan olus!nr ,.'ll'. krnn., insanbmı bil'çok 's ç1ühlere 

Bmılnı-, dünyanın biiytlli mııt.e ta.tıammuı etUklerlne, batta hUJ'ri.. 
mıııc, kanlı göz ynşla.nna. gözlerini yetlcrinl feda edip bir b&yli zaliııı 

kulmdnmu lmpamışla.r, !)llm es:ıretı k&thuıdıld:ımu :g ı UrlJz. 
panynlar J)1!.tln.tarnk, neşeden ~ta Mumaflh, moda. hastnh~'l. mod 
Jete, WıJı'kah!!dan cllnbli,e atlayıp ma.nisJ mınnomuzdtı da lcadın cı • 
vur patbım, ~ oynnsm eğlcnl kek her yaştaki insanı bir alev 

gibi snmuştrr. 
r. 

Zevkler 're eğlencelc:, yslnı:ı ı;ı- Bugün ae dÜD.}MID her tara. 
eağın bir sevgili gibi Jns:ı.nlnn im• 1 fmda moda kıııllan tuvalet prc .. 
caltladığı s:ılonlarda, barlarda, tf.. Ccsörleri \'al'dır. Btınln.rdaıı biri 
Jatrolarda de 'il, lmrlı a:ığüırd:ı. §Öyle b1r moda fcat c~: BııJ • 
'1a devam edlyor, knr ve rilzgiir Jara, dyafetJere giden ıkadnılnl' ~ıp 
genç dııdakla.rdruı ve ~beleşml~ fak \'C f'lldlşt gibi tm'tlım:ııa zıu:ns-

·lvdnn bu eler toplarlieO, nın dc,•let rcl leıinln, siyasi ric::• 
pat-enler, beyaz pamıık yığmlan· linin, meşhur edtpJertn J'C5m1ırl 
nın yumuşak ~teslne !iaplnna.ro'k ynptmnak... 

-1 40 haz·r 
nında ve 40 

milyar 
Fransız altını 

Martinik 
adasına nasıl 

kaçırıldı? 

Emil Bert en 
kıuvazörü-

•• nun 

maceıaları 

l2 haziran 1940 günü Fransa. 
nm Emil Berten knıva.zöril 
Brest limanma geldi. 

~lam doğra lınyıyor \'e o~c- , Bo moda Amerihada kad 
yor o ar B '·-· . . · , 1 revaç bnlmu, ki, baloya il:vafet- u ııu uvazôr, ınoe, uzun. çok 

Ii:.nh ve korkunç harp, nMd bir ı lerc giden her lmdm sırt~ sm·- zarif bir gemidir. Pek büyük sa
;mı memleketlerde zevkleri dur- dlkleri btr şahsiyetin r iliıJ yar. yılmaz.Ancak 5886 ton gelir, 

dunnadıysa, modB denilen bilyük tırıyormu~. Ame.."ikada en çok~ 
"6Jlyyeyt de önlemedi simleri yn.ptmlan limalnr ~olAr ~ fakat sür'ati harikuladedir. 1s. 

&rbln hududu dı~mda mı,: Ruzvelt Ç.öı:-:il, Ed Ş • tediği vakıt 39,8 mil yapar. Bu-
lıalan memleketlerde, lmdrn ter· lo T or Kİ · en, u.r ııa deniz tavşanı ismi verilebi. 
dle-' kundurocdar be be 1 k ' ~ • emanso, Bcnur Şov, •-. , r r er, ~ Mark rtıvcn lir, yalız ısırmasmı bilen bir 
maeçılar, druıs profesörleri, yeni -
yeni modaln.l' icat edlyorhı.r. "Biz de ele böyle moda L.-nılla.rı, tavşan. 152 millınetreli.k 9 topu, 

to,·a.ıct profesörleri nlQln yok~ 90 milimetrelik 4 topu. 37 mili. 
Moda, hısnnJan her de\irde esir 1 diye mJ sorayorsunm? " metrelik 8, 13 milimetrelikte 8 

efmiEtlr. Sema'i aı~tıer, clilnya Modıı. kralln.n yok nma, bhde de 
h!l:ı>lert, açlık, Jntlık \ 'e ıınıı gföl ~ka fUD'f icat sahlpJe.rl ,·ar: tht:. topu vardır. Güvertesinden ikl 
fı!IUketler blle moda. lcatçılarmm knr krallıın!~. Bunlar da lbtfkirı tayyare havalanabilir ve suya. ikl 
cal1'1Ualarmn mAn lolmnmıştır. mo.b.laştmynrlar. bin ton torpil dökmesi mümkün.-

Beşerlyetbı başına katmerli blr Ka.,ar peynlıt bunlann sayesin- dür. 
beli modn., )'1l1na giyimde, lmşa.ır• de lil".t\.8 olmadı mır .. Blr gUn bayır Emil Bert.en 1939 harbinin 
~ ançtn., nuıSdynjd:ı. & ğil, dans turpunun da tereotunun da lüks 
ta, yürilyil'tc blle M.him olmuıt- ohnmı.eağmı kim temlıı edeblllrt başl~cından. itibaren sekiz ay 
to..r. Eskiden yUz paraya aldığmıız ır.·: Atlantıkte, Şim_:ıldenizinde ve 

Banlann içinde cidden garip ve yırturpn ştmdl ıo t:uruşa çıktı. Bu ' Manşta dolaştı. Nnkliyat kafile. 
gft)Unç o!tınln.n da vnrdı;r. Mcst'll lilk4'e a~ ~diııı ıle~I mır lerıne arkadaşlık etti: Alman de. 
~~dt ''6 Mön le adı verllen de..nst:ı Bu gidiş a:rbedcctlyane gidlg! ııizaltlarını kovaladı. Nosmoe ö-
... uı;u un dili dunnıı.sı ,.c a.ynk?arm LAEDrJ - . . nunde bır Alman tayyaresınden 

~· ·::...:;,:::ı:-::ınu -·=:C::?.!i'.:1ir::fE!--ı:s:m: :s:::ı:: ....... .. 
ır :;} .... - ........ ::. ··-··-············ .. r. ••• :.:.:r .... :::.::::::::::::::. 

E 

bir bomlba yedi. Fakat bomba. e. 
saslı tahribat yapmad:m güver. 
tesini delip geçtL 

•••• Emil Berten derhal Brest' e 
ffll gelmesi ~çin ~r. aldığı vakrt 
:::: l açık denizlerde ıdi. 
··!· 

I

"' • • • • • ••• •"' • • +•••••••ve.• 

1 

. füi 1 Gemi limana geldiği vakrt kap. ••f: ' 
• A n•• • tan ve 500 tayfa 10 mayrsta 

Y enı çıkan plaklar . · başlayan Fransız in.hizam kar-

Z n'Ei'1 SEN n 1 şıs~da .g~miye nasıı hir v~ire 
• verileoeğını merakla beklıyor-

L YAlJ ta.LER - "Kahveci Ollzell tllmtndcn"•: tardı. Harp meyd!UUndan gelen ffii 270423 No. ÇO:UAN KIZI --. <Beste: So.dedd1n Kaynak) . ·:. haberler korku~tu. Almanlar 

ını1 A H M E T C O Ş K U N S E S ~ Ver~n'da Sen ~ehrini geçmişl~r, 
rd; ŞAD OL{'RDUM - Bahr1y it : ; Rens l zaptetmışler, Fraruuz hU.. 
mi 270421 No. HER umE ştPA _Saba s:Z:ı tctcıu "azcı I! kumeti Tur'a, büytlk karargi.h 
!!:: • ı Bıyariç'e çekilmiştir. 
::.= K O R O H E Y E T 1 1 Fa.kat Fransızlar henüz her u.. 
~ğ DAGLAR DAGLAI: - Rumeli ıarkısı r..J 1 midin mahvolduğuna inanznı.. 
J~~ 270424 No. KO)KU~ı VAR - Rumcu gark.mi! yorl~r, büyük bir azim, yahut.~ir 
!~ A D A N A L I A z l z Ş E N S E S ı mucıze - Fr~yı kurtarabılır. 
U+§ • ı Kruvazorlerdekiler bu iae yar-
. : 04 S N GELf.N AYŞE - Halk fJB.rktSl dım etmeğe hazırdır 
Efü 27 2 O. Ne mıra f•ul3 Şu Alnnnm Tazısı - Dnğl şarkı!::: • 
!==:::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•:···--····---:::.: 
•• :::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•:::::::::.:::::::~.il FFRANSANIN ALTINLARI 

&n1tı \'e ınnhnll CGd. Sol>ıtk 
Yc~:ö:,, Umrruuye Bostan 
Koc.:ımus•ıı,.ap8§A, All Fııkıh, Dana 
Cerrahp&fa, Ahmet Kethüda, Cerrah. 
P~a 
Ayvaz. orav. Atik :Mustatap:t§n, Furun 

.. Korucu Mehmet Çelebi, 

Fener, Tahtaminare, Ulıı.b. kUlse& 
.. " 

Mu~ •J'J.ıiı 
No. Ctnsıı Ll. fV'. 

86 Ahgap ev 10 00 
~-H Bl'dcvt tekke'!J • 00 
73 Ahmet KcthUda li 00 

17 
l 

1-1~ 

2-16 
S-L6 

crunU 
Eve 
Konıcu Mehmet 

Çelebi camli 
DQkk&n 

.. .. 
Oda 

8 00 
8 00 

a oo 
8 00 
2 00 
8 00 

Gemiye verilen vazife çabuk 
anlaş:ldı; gem.inin güverteaine 

' herbiri tam 60 kilogram ağırlı.. 
ğında gri .renkte 14,000 t:oıt>e. 
kondu. Bu iş birkaı: eaat içeri. 
sinde bitti. 

Torbaların Uzcrinde Bank dö 
Fraı>s mUhürünil gören tayfalar 
işi çabuk anıcldııar. Gemiye 
Fransız altmlamu kurtnrDlak 

1 vazifcısi verilmişti .. Bu 14,000 
torbada binnilyar dolar kıy. 
metinde Fransız altıru var. Tor
balar gem.iye istif edildikten 
sonra Emil Berten denize açıldı. 

-Açıklara Ç?ktı. ~yfalarda bir 
merak var. Bu altmıar nereye 
gidiyor, tahminler baııjka başka. 
Başlıca iki ihtimal var: Şimale 
doğru açılırlarsa krymetli yükü 
İngiltereye göt\lnlüklcrini anla
yacaklar, eenuba doğru yolla.. 
nırlarsa Kazaıblanka'ya yahut 
Daka. 

Fakat gemi ~ doğru atı
lıyor. O halde Fransız altm1a:n 
Amerikaya gidiyor. Yal11I2 aca
ba nereye? Bu srrrı sade kt:ptan 
biliyor. 

Emil Berten saatte 30 mil 
sür'atle dalgalan yarryo?'. Bu 
stira't muhafar.ı edilirse ne de. 
nizaltıları, ne de tayyareler ge. 
miye kolaylıkla hücum ed~ıaez. 
Hem de gemin.in vazifesini düş
man nereden haber ala:bilir ki .. 

HALIFAKS LİMANI ÖNÜNDE 

18 haziran sabahı, şafakla be
raber kara göründü. 

Bütün tayfalar karşılarında 

beliren Kanada sahillerine bakı. 
yorlar. Herkes memwn. ~i 
rekor denecek bir süra'tle, ka. 
zasız beli.sız Kanadayı tuttu. 
Fransız altmlan kurtulmuş sa
yılır. 

Emil Berten. Halifaks limanı 
önüne geldi. Gemi Komut.arana 
verilen emre göre Fransız altın
ları Kanada hükfunctinin mü. 
messillerine vcn1eecktlr. 

Gemi limana girdi. Karafa 
yanaştı. Ve karaya yanaşır ya. 
!laşmaz Komutana şifreli bir 
telsiz telgrafı verdiler. 

Gemi süvarisi Fransada Peten 
hükOmetinin te§ekkUlU ve mEV 

mareşa.lı:n Almanlara mütareke 
teklif ettiğini öğretti. Bu elg· 
rafta altınların mütarekenin 1m. 
m.sından evvel Martinik adala. 
rına götUrülmesi emrediliyordu. 

Bu emir komutanı biraz şa.şnt.. 
tı. Fakat bir asker verilen emri 
tamamiyle yapar. Geml süvarisi 
de buna karar verdi. 

Karada gemiye gelmek üzere 
hazırlanan İngiliz .sUvnrileri "·ar. 

Gemi süvarisi hamulesini kur
tarmağa karar veJ.dilrten sonra 
!ngilizleri kabul etti_. selimlaş .. 
tılar. İngiliz &ubaylarmm ilk sö. 
zü, altmlarm .nakli ve muhafa
zası için bütün tedbirlerin alm
diğmı söylemek ve altmlarm ne 
vakrt ruı.kloluııa.ca.ğml sormak 
oldu. Kumandan buna cevap o. 
larak bunun &celesi olmadığını 
söyledi. İngiliz subaylan ses çt. 
kartna.dan çekildiler. 

Siivarinln kararı, kat1dir. Ge
mi artık bu limanda kalamaz. 
Kaptan derhal yakacak almak 
emrini verdi. Fakat İngiliı: su
baylan göründü.ler. Şimdi oolar 
da FratlS8.l\m mütareke istedi • 
ğini biliyorlar. Belki de bu al. 
tınları elden ~ iste. 
mez.ler. Fakat ~ subayları, 
kumandanın ileri sUrdüğU ma-
7.eretleri kabul etmiş görünerek 
gemiden çiktılar. 

Kırk sekiz saatte gemi hare. 
kete hazırlandı. İkinci gece ge. 
minin ma.kineleri harekete geç
ti ve Kanadalı nöbetçilerin mU.. 
tahayyir bakışları arasında pa.. 
lamarlar çözüldü. Pervaneler su
yu döğdü. Kruvazör yn:van y.avao 
nhtundan uzak.\8ftı. Herkes va
zifeai başında mahalli garnizon' 
harekete m!ni olmağa kalkarsa Çak~kçılar~ BUyUk Yeni' Hıı.n ikin 
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lçtndo ba.nıka .. 

" .. .. 
" Tabutlulc yeri 

l l50 
l l50 
8 00 

1 80 
1 50 
2 l!O 
2 QO 
s 00 
8 00 

Yu!ıarı~ ynzı'lt mahaller 942 senesi ma.yuı 11onwıa kadar kiraya wrll 
!'?\ek üzere !Hl.na konma§tur. lıı~le'erl 28-mart -9U çUmf\ gQnl\ 11nat ıı:; do 
°fllpılacakbr. t:ıt kU!t'r Çonberll~t& lstannul V~kltltır B~U4UrlUğü.n4e 
<leJat Akarlar kalemine ı;elmelcrL <~006) 

latan bul a eled lyesll 
ııanıarı 

Haaekl., Cerr&l:ıpap ve zUhrevl baataıık!a.r '.haat&ııelcrlle Zeynep Kdmil 
Doğ\Uo.ev1. lstanbuI. Beyoğlu ve :Olktldar sar! hastalıklar mllcadele me:r 
ker.leri hayvıuıatmm yıllık ihtiyacı lç!Jı &lmacak 11900 ldlo aııman, 6700 ki: 
lo ot açık eksiltmeye konulm•ı:tur. lılecmuunun tahmin bedeli 12lfS Ura llO 
kuruş ve ilk :.emlnıı.tı ııı Ura. 62 l<uru~tur. Şartname znbıt ye ınuamclo.t mil. 
dUrlUği.1 kaleminde E,-öı11lcbillr. lhal" 2~941 puarteB1 «ilJlll saat lf de 
(laiınl encümende yaı-ı1acakbr. T&.l!plertn ilk teminat makbuz Teyn mek· 

l tuplan ve 9.U yılma alt ticaret odası veslkal&rtle ihııle gUnU muayyen ea· 
atte de.im! enc11merıdo bulımmalıın. (1784) 

gemi şehir iraerine ateş açacak. 
tır. 

Emil Berten süra.'ti arttırdı. 

Artrk açıkdenizdedir. Görünür. 
de tehlike yok. Fakat ne olur 
ne olmaz, hızlı gitmeli! ... 

Giineş doğarken gemi açıkd~ 
nizde yapayalımdır. İngiliz An
tillerinin açıktan geçerek Mar. 
tinik adasının !?imalini tuttu. 

Biraz sonra gemi limana gırdi. 
25,000 tonluk F'rnn!llZ tayyare 
gemisi Bearn'ın muavin knıva.. 
zör Barllör'ün, ve iki torpil ge
misinin yanında demirledi. 

Bugün haziranın yirmi ikisi
dir. 

İki gün sonra Fransız _ Alman 
mUtarekesi imza edilecektir. 

Bugün Martinik a.dnsmı.<n 

Dcseks müstahkem mevkiinin 
hazinelerinde 14,000 to ba Frnn .. 
sız altmı yatıyor. Ve harbin S<>

nuna kadar orada lt~Iacaktır. 

Ankara Radyosunda 
rumca neşriyat 

Arı_lrnra radyo 'J rm 21 mart 
tarihinden itibaren yeniden 
Rumca emisyonlarına başlıya
caktır. Emısvonlnr günde iki d~ 
fa saat 12,45 ,.e 21.4.5 tc ynpılıı.. 
caktır. 

21 M A R T. - 1941 

ddeler· 
yiiklu 

gemisi 
ba ırı 1 

Londra, 20 ( .A. A.) - İr'.gili:& 
Bahriye Nezaretin.in tebliği 

!talyanın denizaşırı orduru il<' 
olan deniz muvasala hatl:rın.:ı 
karşı harekatta bulunan deniz.. 
altılarımızm yeni muvaffu'U)et 
leri bildirilmektedir. 

Utmost İngiliz denizaltısı "Ku 
mandan Cayley,, harp ge:n··cn. 
..nin refakat ettiği ve tam ytil 'u 
iki Itaıyan nakliye gemi 'rılı d -
hil bulunduğu bir gemi h-af"!csi.. 
ne muvaffakıyetle neticelencr. 
bir hilcumda bulunmustur. T0ni
lfı.toları G.000 ve 4.000 ton olnn 
iki :ra.ldiye gemisinin asl•erle do_ 
lu olduğu görülmU~tür. Torpillc-
rin infilakını çok şiddetli yer-i 
bir infilfilt takip etmiştir. Nak. 
tiye gemilerinden en az birinin 
tamamen tnhrip ed;lidiği muhalt 
kak addedilme!ttcdir. 

Unigue denizaltısı "Kuman 
dan Collett., tarpillerini harp ge
milcrnin refakat cttiZi bir gem1 
kafilesine mensup ve tam yüklü 
bulunan takriben 3.00-0 tonluk 
bir İtalyan iaşe gemisine i<-abet 
ettirmiştir. Bu ia.~ gcm;sinin 
battığı muhakkaktır. 

Triunıph denizaltısı "'Kuman. 
dnn Woods,, tam yüklü ve 2500 
er tonluk iki düşman ia..c-e gemi .. 
ni batmnıştır. 

Nikotin bir ilaçtır. ,c;..,ı.ı h.ra.tnı umrünün ot yı· 

F 
. . . 1 tından fazlası maceralal'la "'CÇ-

akat bunun ıçın cıgara m.qıtir. Yirmı yedi ya.şmun •l,CJJ 

içmek değil, tütünü A~wı?"1. o~usunda ~ van 
tcgmenıydi. Her.ms ""tı gcrı su. 

çiğnemek lazımmıf. , baym gcnerallığa kııdar yu' ~ ıe. 
ceğini tahmin ed'yorl. rdı 

Herkes Nıkotin aleyhinde bu.· 
llrttnt. Faknt bugün ilmin iddia. 
lm ma ,gQ,rc NJkotin insan i~ 
çol~ lazımdır. 

Eskidenberi doktorları çok 
uğı'~<rt.ı:ran Pellogre isimli bir 
hastalık vardır. Bu hastalık ek
seriyetle yazın görünür. Son se.. 
nelerde Amerikada salgın halin

de görülmüştUr. 

Bu basuılığa tutulanların, 

güneşli günlerde derisi çabuk 
yanar, ağız iltihahlnnır. diş etle. 
ri şi§er, hazımsızlık başlar. 

Bu hatalık jçin doktorluk bir 
izah lbula.mamıştır. Yalruz mısır 
ekmeğiyle beslenen insanlarda 
göründüğünü söyliyenlcr var. 

O ç Fransız doktoru bu hastalı
ğnı ilacmı bulmuşlardır.Bu has-
talık vücutta Nikotin ve bir 
mUstakkt olan Amido - Nlko. 
tin'in bulunmamasından ileri ge. 
liyormuş. Bu madde ise ette, 
yunıurtada bulunuyormuş. Bu 
lıast.alık ta maddeyi kafi mik
tarda alamıyan insanlarda g~ril
lüyonnuş. 

Devası Nikotindir. Fakat ~ı.. 
gara ie içilen Nikotin değil. Zi-
ra. Nikotin ateşle temas edince 
tamamiyle yanar. 

Bu hastalıktan, eski Fransız 

gemicileri arasında iidet olduğu 

gibi, yalnız tütünü çiğııiyenler 

kurtulabilirler. 

Eaki Bulgar kralı 

F erdinand kelebek 

koleksiyonu yapıyor 

Avnrpanm eski hllküındarlan 
arasında en çok unutulanı, eski 
Bulgar Kralı Ferdinand'dır. 

Ferdinand bazan Almanya® 
Koburg şehrindeki şatosunda, 

ha.zan da Slovakyadalti geniş a.. 
razisl ü.zerindeki çiftlik bina
Sinda oturuyor. 1htiyarlığma 
rağmen ~ ''<' Sibhati yerin

dedri. 

Memleketine Mman orduları. 
nm girdiği bugünlerde eski Kral 
seksen yaşına girişinin bnyra. 
mmı yapıyor. 

l1'akat ana tarafındnn L'.ı. 

Filip'in toııınu olau Prc11s l a 
dinand dö Koburg bu nl'-!k .. 
istikbali l.endis!ne k!lfi gt'rmL 
yordu. Genç subay bir taht ar. 
makla meşguldü. Berlin muahe. 
desinden ~nra bir prenslik hali
ne konulan Bulgar tahtı .n 
namzetliğini koydu ve 7 tcmmu-
188i de Bulgar prensi oldu. 

O va.kıt bugün.1..ii Bulgar Kralı 
olan Boris bir kaç aylık küçü.A 
bir çocuktu ve vaftiz edilı:uş 
bulunuyordu. Yeni prens Rus 
Çarının teveccühünü kazanmak 
için oğlwıu tekrar, bu sefer J 

Ortodoks ananelerine göre vaf
tiz ettirdi. 

Ferdinand 1908 de Bulgarista
run istiklalini ilfin ederek Bulgar 
Kralı oldu ve 1918 mütarek • 
ne kadar Bulgar Kralı olarak 
kaldı. 1914 har.binden Bulı:,~ 
tanın mağlUp çıkmam üzerine 
Krallıktan istifa etti. 

Tahtından ayrılan Ferdina:ı.d 
elinde büyük bir servetle, bol ib .. l 
tatmin edebileceği iki zevki Icı:
dı. Bu zevklerinden birisi nadir 
kelebekler toplnmaktır. lkincı 

merakı ise zümrüt, yah"Ut, zeıbcr. 
cet gibi kıymetli taşlar topla .. 
mak arzusudur. Bugün Kobuı

şatosunwı bir çok salonlarında 

geni.~ vitrinler içerisinde renl 
renk kclchckler, renk reıü kıy· 
mtli taşlar vardır. 

Yosundan elbise 

Non·eçte dokwnacılık san-ati 
yeni bir iptidai madde ibulmug_ 
tur. Norveç sahillerinde bol boı 
'bulunan VarE:k yosunları. 

Kristiyansud dokumn fabrika .. 
sı bugüne kadar 2,850 ton :,·osun 
kullannuştır. 

Söylediklerimiz 

Bir insan dakikada vasati o
larak yüz gelime söyler. Günde 
vasatı olarak ü<: saat konu; . 
Eğer bir adamın ağzmdr..n çı.. 
kan bütün kelimeleri kayd t .-ok 
mümkün olsaydı. bir sene • 
f mda ağzrndan çıkan sözler 5 .. 
cildlik koca bir kitap olurdu. 
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H ~ rb n hakiki hika , eleri 

Emper of· 
Briten 

bisim gemiyi de serbest bırak"11lar. 

lrlanda sahillerindeQ bu kadar u
ıaklarda aylardanberi denizalb 
gemisi görülmüş değildi. Sonra oL 
dukça kesif bir sis hareketimbi 
ma~eliyordu. · Ü;;telik biz kendi 
kendimize müdafaa edecek vasrta. 
lara da malik• bulunuyorduk. Bir 
gece zarfında kırk sekiz saatt:en
beri katettiğimiz yoldan fazlasmr c o r. o M n A 

P. M h'iwie 

xx 

1. Ot'" 11'.Iw•Cl.:ncment" fntf.~· 

..antıs ("hnngercnt d 'une rr~n "" 
tahle IC'ô ma.nii'·r~ t'l les di'po 
..,UJoıu; dc mi~ L~ ılia İL J'fgard du 
1iouff'nant dPlla Rcbl>ia.. 

.... 
KOT. O~ B A 

t. Bu a1aka uyandırıcı malfarıat 
mis Lydia 'nm tcğmnn dclla Rebbia 
hnkkındaşl hareket ve görüşlerini 

ehemmiyetli bfr şekUdc değil;.. 

timi. 

E't"LENME TZKl.tPl.Cftl, ~ A&A • 
.. 115 VERME; ALIM. MTDI 
gtl'f &kwrt mabfye(t haU nlmqa kit' 
QOk illa.lan ......... ""'"'9nur.) 

Evlenm« t~ldilleri: 

• Or\&ıııektep mezunuyum • .il Yaflll 
Jayı.m. Aakerl!kle bir tıifittm yoJrtar 
Eek1 bartıerl mUkeauneıen okur yaza, 
nm. DakUlo da billrtm • .Jılllea.ue!8"St 
UUpUk, ~ Asa JWıaat ede
rim. Jatl!kWerin, B. K . rumuzuna tab 

• Y~. 29, boy ı,72, kilo 6'1. eemp&ttk rtren mUracaatları. 
bir cip. Hukuk me%UDU. Balen latan- • Yeni hartıerle mtıkemmdeıı ~ 
bulda 40 ııra a.ııll maqla devlet h1%,. t1lo b11en orta tah8ttll tecrtıbeU genç 
melinde Ç&lıpakta: iyi bir allede1l Oir Tllrk bayazı reamt, buswd daire n 
malQ:natı umıım1ycye karakter Ye-.. mUe!ı~lerde lJ aramaktadır. nıu. 
ciyc sWıtbl. mQtena.aip vtıcuUu gUzel )'8.Cı oısır..ıann Şehremini E<talbduı 
bir hl.yanla yuva kurmak ıJ.zwmncıa. sokıı~ ıs numarada tttc t adrc!<tne mfl 
(YAfı:ıa göre dul olmaauıda ıı.r mah racaatfarı. 

NASIL 
BATTi 

Kurtulan bir 
• 

yolcu vakayı 
anlatıvor: 

zur yoktur) tŞanı) rem%1ne rnUnıcant • 138~ tevel!UtlüyUın, ııaeyı iyi de· 
t: t.ıir kahvehanede sabahın yedtshı. rt:eede ikına.1 ctUm. Herhangi bir mn. Almaııyarun İll8iliZ deniz tic&-

aldık. 

Y0ıculuğumuzun üçüncü günit 
öğle weri tehlike ile karşı k&J"§l• 
ya kaldık. Biz bu tehlikeyi deniz.. 
den bekliyorduk. Fakat o birden.. 
bitt göktçn gelivermişti. 

2. Bu andan itibAren, 0 romaıı• den 1eectnln bl.r\De kadar ortak ~ır, ! giclenm Her l§I kabul ederim. [etek. ret filosuna kar:;ı deniıaltı Ye tar· 
un personna~'"C au~ y<:ın ıte lıt Tno- ti. l.ngillz im.mm nazarında bit· gençtir, iri yapılıdır. Ortıı boylu, ~l,ş. e.s&!seoe btr ~ anyoıum. Tqraya da yarclcı:iyle. teşrikimesai ile açtıjı 

ınan, e r.. c;ok t2 Y&fmda yı-mek pifjtr. l Ulc.r.u f Er Tam) rumuzuna bildirme. harpte İngilizlerin kaybettilder} en 

Ben Alman tayyarelerinin ilk 
hücumlanm gömıedim. Öğleden 
ronra salona inmiş briç oynuyor. 
dum. tik infilikı duydu~ :a
man ,ganinin kazanlanndan biri 
patladı . ıannettim. Sonra öğren

diğime göre Alman tayyareleri 
pek kaim olan bir bulutun arkaı-

manf'S<ıne 1 AııglRiııP. 

8. )lolrıtcnunt oot uir d'in-.ou<'.J. 

mcc, oe fon dcı fnnrJti.~t et d•' 

' l-Ollne hunıeur, 'lul d"abord l'ft· 

.•alcrıt pour etle un merft.e de phrs, 

l2r c'etait 1 ı•rotondc9 4i~u

':ıtlon4 d'uno ime ~nergiq~ qul ne 
lail'ise pcri.•er it l'e.xt~rieur aoenn 

d~ sf!ntiments qu'eJI~ renferm~. 

4. Orso lui panıl une ~ 4H: 
·l'i~~· r.aebaııt de TMtM df'~ 
o;.ous une apparea~ de Jc~crcte; 

et, qnolqu'll S<Jit moins bcau de tu~ 
or qnelqucs ~ulns qoe de deliv! 
r l"r sa patr:ir, uependıınt une belit' 

\'Pngean~ cst belle: ~t d'alnean 
les femmr.s ahnent a~L qo'un 
h~rcır; ne solt P8" honıınl' poli-
tiqm•. 

5. Alors eulernerıt mWı Ne\it 

remıırqua que le jeunc He.t.eruınt 

avait de rort gn&nds ycmı:, dcs 
deot blan('hes, une taille elegaatc, 

ile l'Mucatlon et qm-.q~c u•ıı:~ da 
mondr_ 

6. Jl.!nc luf JHLrla ~ve.ı a
la jouml:c :mh'nntc, et sa conver. 
'-&(fon J'lnth(!!;~3. 

7. il fnt longuemMt qtlel'tioeaf. 

•Ur oıon na~"S, d 0 en perleff blcn. 

8. 1.a Corse, qu'il al·ait q11i~· 
'ort jeunC', d'ııhonl poar &llt>r au 

<'flll to~<', ımlıo a l'~Mle mllltaire, 
Malt r tee ılans son esprit par+e 
de conJrun; po(itfqn~. 

!t. 11 s'anima.it en parla.at de ~ 

rnonta~l's, dl' SfS fol'its, ıh"' cıon· 
ı.mcs ori"'inııle,1; de 4'M h..W..tlı. 

(l) Hulyapen·er. lıaya~. 
ıunantik. . 

(2) Ton de franclıise, serbeet 
konuşma. 

(3) Derin. 
(4) HissiyatmI Wlama. 
(5) Fil'BqUf' - J. L. Fi~. 

~:ıhsiyet ohıvcmıfeti. 

!i. Şimdi, önceleri onda fenn bir 
tesir bırakmış olıın o gamsız hal, 
o d:zginsiz kônu.şuı.ı \'0 neşe Lydla 
:rin b:ıs'kıı bir değer ifade cıtmeğc 
bitşlam,rsu, çtin4.ı:U bunlar kud?"etli 
bir'nıhu:ı , tuşrdığı duygulardan ~ 
lririnin drşa eJcsctrnesfne m e)·rlan 
vermeyen kalm blr ört.Usü id!. 

4. Orııo ona hafiflik ııcrdeıW aı. 

tında gen~ em(lller saldryan bir 
FieflC01 gibi gelmişti; her ne ka.. 

dar birkaç sefili öldürmek vatanı
nı Juırt.arml\ktaO dahs iyi dcğtlıre 

de iyi bir ac alma da gllirıel bir ~y
dir. Bundan başka ka.dmlar poli .. 
tikaeı t>lnuyan bir k~ramanı daha 
çok Mıverler. 

f;. AneA.k bu tıuretle mlııı Nevil 
genç . teğınmin peik iri göslcrl, be

y u dlşleri, zarif bir boyu olduğu. 
nu, terbiye~ •;e bazı cemiyet a

dibma saJdp bulunduğunu faıtcet. 
d. 

1. Erteei gö.nil ona sık ınk hit&p 

etti ve onun tmıuArrHııır ile aliika
da.r oldu. 

7. Ortı0 uzun uzadıya me!ılekc
ti hakkında sorguyn çekildi ve 
memleketinden pe.k çok bah~etti. 

8. Önce koleje, sonl'8 da askeri 
mektebe gitmt-k Uz.ere pek küçük· 
ken ayrıldığı Korsikn ııklmda şai

rane renklere besen.m.ie olar!'-1' 
kalmltflı. 

• 

meden ~ l§ten yılmayan bir bayanla lf!'rt • 
cvlerunck arzuırundndır. lırtiycnler • l.U!eoc olrunıaktayım, ailnı •an· kıymetli . gemileri muhakkak ki 
{lsma ıl M.E.C.A.) rcm%inc mektupla yeUm oıektepte okumama engel oı • Emim; of Briten'dir. Bu gemi teş
mUracaat debeb111rlor. duğUnC'..nn, ben de hayntıaır kaun • riniev .. el ayı içi~ Alman tayya.. 

:;: 25 ya§ında tanınmıe bl.r aua kızı. mak n.ıccburtyettndeyhn. Herhanıo relerinin hücumuna uğramq 'fe 

Ortaaıektep mezunu. Uzun boylu, gU- bir n•tıeJ1SCscde veya ya%1hanede kil. yanar.ile bat.ınlıİli." ..!tı. Bugün b-J 
zelce ı 3 da bi •- • tlpllk yapab!Urtm, arzu edenJerirı EZ " 

' § ımıın . Y&fW r er,,,.,,;c ~<'• gemirun nasıl b&tt.~tnl luirtulan 
cuk ıumeal. t('.15 y&§mda bir bayla Sotı Oa klka gazetesi vuıtuttt <K..:,) -w& 

evlenmek anu&undadır. Bayın s çocu rumw:ı:na mUracaa.Uan. bir yolcunun ağımdan dinlireoe. 
ğu dal.ti olaa kabUI c<le r. 60 llro maa,: • LlBe 2 Jnc! aınıfmdıw taBdiluıame ğiz. lngiltereden Ametikaye git 
uzun boylu ve yakı§ıklı olmalıdır. la. alaım. Şımdl hayatımı kaz.anmak mec mekte iken bu.kazaya tJinume <>
tJyeruer birer fotoğrıı.f14ril~ (B.S. 202) burlyetindeytm. Büro, mUe89C9e veya lan Madam Stra~ vakay;İ töJle 
reııtttn.: yazabilirler. • yazıhıınelerde yazıcı olarnk çalı.w&bW hi~Y'! ediyor: 

* y.oı.... .... o_, ı ... - k~ıo •'" u~ rim. 1st1•enlerin Hııber ga.zc~el .._ -;r•, -.., ..,.,1 ,..,, .. ..... ·- " • Gamalı H-11 Alman ta~re--
yatta ktmseal yok. Serbeııt meıııektoo mtaslle lO.H.N.ı remztne mektupla . aıır- 11 ... 

tuhatlytt dUkkAnı aahJbt. Bir kı.zla. ev. müracaatlan. leri OOfutJar arasmdan:hn&ytp·~· 
lenmei< iltemekt.edir. Şartlan: ı,67 • Ortamektebin llçUııcU sınıtma ka- ~nin .üzerine dikilcliti ~ Ir. 
boydM 11-Şağl, 17-21 ya.şlarmda, ltlmse dar okudum. Çnll§mak mecburiyetin. landa ~ahillerindm üç yüz tn~ 
sı.z , 6\<~üz ve fakir. Anne.i bUluııabf. dey!ın. 25 Ura gibi bir Ocretle bUrolar melre açıkta. · bulunu~. Ru 
lir. Yllz gUzellJİt, ahlllt ,.tttellJ(ti, aı; da. tlcarcthanelcrde ve her tUrlO l§te 
konu.ş:ı.r, lt&aW. Kendinden btlytikl~r l•tenllen saate kadıır çalıpbtltrtm. EY karşılaştığmm ilk ~ike. idi. 
yanında, daima dinlemeyi tercih eder. nice bir bUroda qall§lnn. Arzu eden. Bundan ~ de 1~ çık· 
Moda ve tuvalete dUfkün olmrya•ı tr.:- !erin (Bay, 108 M) remzine mllrac&at tıklan az sonra bir deniıaltJ\lrİa 
fabrikada veya b1r yerde çalıpnaktn lar.ı. rastlamıştık. fakat ~inin mu-
bulunmaamd& mahzur yoktur. Fıı.'<at hafazasiyle mejlu1 olan destroyer. 
~ h~Jmde itine 90D wrecekUr. Tek. işçi arayanlar ıerdiııbiri derhal.bu Alman deniz. 

. sından birdenbire fırlamış ve pike 
olar.ik geminin üııerine inerek bom 
baalnru bırakmışlar. 1fabii bu ilk 
taamıı pek ani olduğu için tayya. 
re dafi toplan ateş etmeğe vakif 
bulamamışlardı. tik taa.mı%darı 
sonra tayyareler derhal yükselmit
ltt ve bulutlar arasında kaybol.ı 

muşlardı .. 
İkinci taarruzlarını hepimiz gör 

dük. llk taanuzdan birkaç daki· 
bı 90nra idi. Yolculann bir çoğu 
güverteye çıkmıştı. Alman tayya
releri yenide~ görü'l'ldü. Bu kett 
ıeminin tayyare dafi toplan ve 
mitralyözleri faaliyete baştamrşb. 
Alman tayyareleri geminin etra.. 
fİnda büyük daireler resmederek 
uçuyorlardı. Geminin zabitanı yol 
Cıılan kamaralarına gönderiyor
lardı. 

l_Lnerin birer fotrJtrafl& (66. H. Du. 
!!&ll., > remzine -pılmuı. altt gemisinin iŞnj bitirmişti. . , 

,,- • Acele üç reMam aramyor; Ama. 1 G • b f * tııtanbUııu 29 yqmda. •rer.ııılğia t6Tlere 30--45 ııra .,0 daha ytııc.elt de. · Kocam Kebe*te bulunuyordu. • • emı aştara tan 
ba.zırcı unaUnln blrlncl derecede mı. rcceınere 6<'-'76 lira aylık verilecekUr. ~n de' onun yan~ g;diyordum. yaralandı 
ldnecUerindetı.. En feaa F.amanlardl\ Müracaat yeri Galatıuııu·ay Ananr A~ ~ teci1ibeler görmüş • 
bile ekmeğini kuanablllr. IçkJ.a1, aga;. 1 paıa1 No. ~ (MOD EVA) olan kocam beni 1,-anın1L -""--· Alman tayyareleri de mitralyor. 
ram yuk. Sazı ve z~kl fUJ& eever. 1 " 'w""&•'" 1 rd · · _r, ;.ı:ı yaşlarında lkt oocattı Tar. lıl.Ut; 1 ken .~Ot Briten ile yola. çık ateşi açmışa ı. Bızım mitr~:yöz~ 
ırı ve RhlAJu tıımJs tt_,0 Y9flannda Der•ler mamamı tamye etmifti. ı.;ÇOhltU, dllerle Alman tayyareleri arasın· 
>cız "rey& dul bir ba)'anla nleııecektJr. cNıffo bir ttyııtıa riyaziye v..t ftJd.k der.1 diyordu, ;bU gemi 44 bin tonluk· da slkı bir mücadele oldu. Israrla 
Bir gelin buJWUD4at "eya memur oı. • • O:-tamektep ve U8e talebelerine tur.. lngiliz tr~~lantiklerinin g~ kalan yolcuların da ba. 
muı llzımdır. Aeık adres: Valdeh.ıtn &eri nnnek i.stıyen bir genç 'r&rdır. en güJ!riJerinden biridir. Böyle bir ıdan yaralanmıştı. Olenler dı 
demlrmerdiven kat ı de ııııınara 18 lııtckutenn Haber gu.et.eıtlnde M 11.A ardı 

d · K rumuzuna mUracaatlan. büyük gemi düşmanın g&ri)ni. v · 
e terzı Recep enandan (M.N.) eorul de daima en kıymetli hedeftir. Geminin :;Üvarisi ~-rl Howırd 

malıdır. ~ı.ue mezunuyum, Alm&Dyada mU· Yd 
* \'a 22, boy ı,76, Jdlo 11>, Emıcr beudi.liilı tab.'1U gördllm. lsUyeıııere 1''akat Londradaki dostJanm da Latt Vört t&arruza tamamen açık 

oldukçu mUtcnaaip b1r y11z ve vUcude eYlerinde b\1.9\Ul Almanca •e tQrkc;e J>Öyle bir gemi ile seyahat etmenin bulunan kaptan köprüsünde duru. 
tçkl kul"lanma7., 3-4 ay soara )'1llc8ck denl~rS YenDek tauyorum. Arau edea· büyük bir şans olduiunu !6ylü. yor, en ufak bir endişe, tel~ ~
tahslllni bitiriyor.Hayat arkadafmda ıertıı Hat>er gueteaı 'l'IMlltufte • 1 A.M. yorlar. ve !!imdiye kadar hiç bir ri göstermeden büyük bir süktl· 
şu V.i~an arar: Yafl azamı 20, S .) nımuzuna mllracaaUarı . . • .._ 
boyu esgari 1,60 sn11fUU tercih eq:r, • taL unıversltMi klmya mllben- lüks transatlant~tin1 ~~ netle emirlerini veriyordu. 
ytiZ • e bllhusa vtıcut gUzelUğlle be. dlı!lyim. J.o"'lzllt • Klmya • Umumi rı. miş olduğunu nnsa gÖ!\tnıı::l"n !'e- tık bomba Empres of Briten'in 
raber ahl&kmm da gUzel olmıısı §llrt. yaziye denılerinl (tUrkçc. traımzcaı yahatimin muhakkak hayırlt geçe. baş tarafına düşmüştü . 

9, Korsikanın dağlarmdan, or. kotin:ıktadır. (8.8.Ş.911 reınz! ne ularak veren tecrübeli blr hocayım. ceğil\t" beni inandırm!P bakıyor. Gemi ~ taraftan bira z fazla 
ıııanJarmdan, halkının lrnndilerine ınckhı;ııa muracaat edlleblllr. Olgunluk• Devlet· Deneme lruUlıAn. laddı. Filhakika F.mpres el Briten :,ı.ıya ginni~ ve sancak tarafına ha· 
has adetlerinden balıecderlcea @-CO• * Yaş, 20, bo1. 1,00. kumral, kmt- ı )arma huıtlanmak !atlyenler (A Be. revk:ılMe süraUi olduğu gibi, de. fifçe yatmıştı. İsabetin pek ehem. 

cık se.çıı, yefil, oldukça g11Ml gözlU. Kur) ~zlne mektupla blldlninlt!T. nı"ıaltıları dı"n\ev.... cıihazlan •ı 
leniyordu. 

(1) J . r •. Jo'iesoo : 1547 de Amiral 
Andrea Doria'y1 devirmek içtn ea. 
lqan Cenevizli bir f~atçr ki am:
ral kadirgasmı mpta teşrıbbfwı et
tiği Mnada boğularak öhnUştUr. 
Papa taraftarlarlylc ıunrlarca Al
manya imparatoru lehine sa~ 

yapml'§ o~n meşlıur bir aHeye 
m.uruptor. 

ı J~·· ' ~ nıiyctli olmadı~ muhakkaktı. 
" ı~erlnt çok iyi bilir. Bir erkeği L. • k 1 ·traıwıK..•- 6 ' 

k kad 
bombası ovan an, mı 3.,.ıd Alman tayy~elerı· rcnı...~n· gı' t. 

dare4od<ce ar bllglıııl olan mtlzlk Mütelerri" bul ~ IA.' 
eev~n. 11es1 ıaaeı olan, un lıtr aileye \'e toplada nn.~ unuyor· tikçe daraltıyorlar ve mitralyözle-
m--·p fakat aıı.ını.n taa.ubu vtL :ı: Lük• çocok arabwJı: Odeon mar- du. 1932 de Kebek • ~ • ...w ara- · ··"-
~-~ · J- ıta 4-0 model çolc az kullıuuınuı lUks .• ~"' nnin eteş1,"" ~verteyi t~rayor-

~llnd'm dana 6ğrenmlyen, ııefell bir sında surat rekorunu kJnmş olan 1 
ba 1 

•• . kt--"'· K d1ai bir çocuk an.buı satılıktır. llP.§lktaş · ardı. 
yan ev enme .. ı.tıaıeme .......... en Teşvlkiye cadde.si 10 numarada görll'- 1 bu gemi ile ~&hat her halde tdt. Tayyarelere nisbeten daha kU\ -

kuıkanc; olduğU lçln erkettnın de kıa. 1 mlN!i. likesiı olacaktı. • 
k 

... __ vetsfa olan geminin ~ilahlan az 
anç ve tere ...... memur oJmumı ia,. Tem:klüt içi~ bir m6ddet bo. 

temckledlr. btıyenler (Azra 17) rem . . ~ra. yavaş yavaş ~usmağa başla. 
zine müracaat etımılidirler. Aldırınız caladur.. takat mha

1
yet konlor be· ~. 

• Yao: 38, bor: ı,88, kilo: 11. kum. ni mağlQp rlti ve ngiliı kral \Pe Alman tayyareleri havalandı ve 
raı, maVl ,.aaıu. oldukça gllzel, blçld, kraliçeşinin de 1939 da Amerika~a id . . .. . d ., "Jd'I 
d ... , ,,,. bfl •·•-~.c- bl k A.16f ı• ...-~""l 1...,.. .-. • bu . =•- • ......., old··'"''-- dü ,·en en gemının uzenne tt .. ı ı er. uu§. na..., en AUU..,..... r ev a- geıru ın: gıw••if 1.mli&l ıını • • . • • • · • . • • 
dmt evme iyi bakan, içki kullanrnı.. ıua.rueuıa.__ ••tanaa ,,.... .. _..,. '-- "tehl""~ ..A... kbm • Bırb1nnı takıp eden mfılaklar 

aek.w~&an IG&reaaaeaisde9 • .,._ ŞUJlcı<c11., uc:r "'""T' .__... a du duk· . . ba da yan bir m bulunan, ı;ocuau ve klm- E f B •tene bind' Y ·, gemının yam şın n 
ile.iri. olnuyan bir erkekle yuva kur. ...._.t&a •ıt•:re U4aı •• ,.. .. r 17 ve mpres 0 n ım. ~ular bir sjklon gibi havaya frrla. 
mak an:ıısuııdadır ı.u nler (001.se. ı , .. Mar~ IJdumalan riea tılaau• . . 

ANALiZ ve TEORi 
• ye j <R F.18) (AD HH K cent)(OUD- 1~, Tehlike gökten dı. Alman bombalarının bır kt • 

ren 30) remzine mektup ya:aabülrler. · · · · • ...,... 

1 

(Arayan> (D. 30) (A.D. 122> (P'. dü,üyor mı gaıniye isabet ederken diğer bir 
(A.D. :S> (GER.ÇEK) (w.X-Z)(Sadık) • kısmı da denize düşüyordu . 

it llT•yMtlar (Tnbıb) (Deni% 12) (DMlı: aoou Gemi ,n.ok kalabalık delikti. Mü- Birkaç dakika sonra geminin 
• 38 Y.) (K.İ.Ş.lıılET) (R.P.Z.) ...- k f -.ı b' * Evvelce bir ılrkette n plyatı&"J ı \A.B.C. KUR) (İdeal 3~: mektu ... ı..... :ret~bat 96 kişidm ınün!kkepti. JÇ tara ıı.ıan müthiş ır alt!'\ 

r. A~ğn!nld ciimlPlf"rl fraM'7'.. !'ark~, biç anlamıyordu. r-• ""k--ı.ı· E f B ' t t gl§elermde ~şan tecrtlbeU blr genç lstetı Uzerlnc bildirdiği adreae posta 545 de yolcu \"3rOJ. E'}'amtz pek yu ·~mı. mpl"l'S 0 n en a e, 

Analiz ,.ö t('()rf 
il. Aşaptakl cimleleri tiirk~e yazıhaneleırde tş aramaktadır. Arzu yıı ,.c.rilmiştır.) <K.l2) (1stanl:iul) azdı. Gemi doitruea Kanadaya almışu. 

~e,irloiz n "1Jallere een.p nrlDlz: edenler Beyoğlu Ağahamam 4H numa. g~kti. Oemi zabitanı şu emrim tek· 
a. Yemek sonu albayla 

yaptılar? 

Onıo ne a. Pourquoi s'ennuyaH- ~llo 00 ra birinci lcatta t.J.P .) ye mUncaat c- rarladılar: 

tt l
• .J 1 1-u 11. debll!rler. T İyatro ve Sinemalar Vazifesi yolcu t~ımaktan ziya.. 

b. lslrunanm güvertesine ilk ole
rak kim çıktı! 

<'. Bizim vahşi domurl&nmız li. 
ı.inkilerden drıha bü~"tiktür. 

d. Gemici yanık bir türkü t.ut. 

turdu. 
"· Mis Lydiıı. gemicınin aöyledıiji 

" 

ti;?ıe, .. ~ pourq~ TOU ~~lu; par- dt;o!:n~~=ı:,::ıtı: = a:;' Şehir Tiycıroau ::~~na:'~": 
b. Riea de ~ue beau qtt'un dair matlmde çallfln&k Lltlyorum. 9 •en.e .Tepe-- Oram k ........ mek · ._,ı 1 tı. 

de lune sur. les f~. romence taMIUm ,,.rdn' n romenc:e. Akeam saat to.ao et Gece ol.unca EmOres of Britm bü 
e. Rioo de plu.tı utile a \111 yi çok tyt ~~ Romence den ı ı' k1 ~:a . .. ld .. \'~?'ebi!trim . <llAkllh ~lerde ~ mra ının tün ışı arım ~muürmuş o ugu 

Con1e qu'un botı fwlil. tı~btur'" aJDI &a.Dlanda tm:ümaıı. İnsanları hal 9e}"re başladı. O kadar ki ıü· 
d, Commmt e.aya-t-a»e de w.. tik ta )'a .. lllDrilııı ... l.lltl)'enler gar.ete. 4 • • vcrteder sigara içmek bil~ rnemnu-

er Ie t9mpe! . ..., • !rinde tN • ıOT. Ztya) rempnt mck. uu~taı Oıuhlc." Kı'lllNI ıu,..,... du. Fakat buna rağmen" aşağıda 
tupb münımat edeb!Hrier. Akşam 'to.30 csa: Jeminin bannda •hfthlara kadM 

• 25 YIİfmdıa,m. A.HerHlll .,.._., DADI dan:ediiiyordu. . 
yeni bttmttna. TahaiUm orta Oçe u.. 11a ce.ı gtfıedt· çc>ClQtr w .,.. ltk iki gün Empres of Bri~n •••••••••••••••••••••••••il dar~. lıluamcleye lfinalım. ~ 19- ~ hilf'I .,..., {evka.13de afır gitti. ÇAinkü bir. 

Kirallk kat ve odalar 1, ~e= .!~.::: ...::::: Beyaa! L&l&U. Abara·, Ş&WeaU çok ~tmilerom mütet*kil mr ka. 
! r oı "" Topltapıya otot>CU t•nd11 oamt• 

• • lıtlyprwa. ıstt,..ıem. Zaıac•tdaıtta filenin ~ında 1'Jlttnuyordu. Ru 
Ankara t..addesın1!1 e-n ~~oeı yerm~e leYkalldf naıattU\:, l·halk tırkuı ll!ltUpMDıe IDdltlN'B&y muttur. ufak U~ c 

.a ~adar ve aydmtrk btr nt lriraüktrr. Aym ~ aynca bnllk Nuri mda <H.- ..... 1 e etaratlt- kafileye eski ve . 1'11\ r "' 
">dalar da V11rdlr. YM .., ' B "'l H lk S • dahil oldulu içift ElftP"!S n( Bri-

Vak .. <.' • Jd ..ı. .. .w..:.... • mar.u.tıar. evog U a ınemaaı ..a.... bu .1_ ....a.; -.ı 
.. ~Zt;<(:.;.:ı ~_..,~ • ı l • 31 ya,mıf ra. INıMlılıa .-'el Jolf 8a~r. :\ııdfne 1l de, akpm M de: ten uıc gemtrı:::re 1

1- !.l:"'J\1T• 

tor )'91l!Dd9 ça.lırtım • .$;nıdi de itfr 6ek t - .Rozall, ı - Bomlıalar )'apr.. mak mecburiyetinde kalıyoidu. 
a. · ...-Alıııl.•rt ı ..... a.a·-. a- a.-.MW- ilimi-al •ı ' D 2 ti 

• # .:_.., 

- Herkec:: tahliciye sandalı na .. 

Sandalım y~yor 
Daha gemi hareket etmezden 

~l tehlike anında ·ne şekilde ha· 
reket olunacağını müteaddit defa. 
lar tecrübe eUN,tik. Gemiye bin. 
diktenten sonr& da ayni mane\T&· 
yı sabah ~ ak~m günde iki defa 
tekrar! ıyorduk. 

Herkes tahlisiye yeleğinin nere· 
de olduğunu. hangi sandala bine
ceğini ve sandalda nereye oturaca. 
ğmı rrn1kemmelen biliyordu. 

Tehlike bu k3dar yakınlaştJğt 
Rakı. bile Mç kimse en ufak bir 
koriru, tel~ eseri göstermiyordu. 
Süvarinin emri üzerine yolcular 

• • 1 , ..... ) 
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rıareKetıı zabta romc.nı 

-16- Yazun: OTWELL Bl?\"NS 

- nen de f§ln içinden ~!ta.ma- garsona uzattı. Sonra yavq .. • 
d11ı. 'l'ayyarec'yl gOren, onunla le: 
lronuPD ve vaziyeti mU!ettl§e bil 

Gömdüğüm . glin 
gaşıgormuş- 1 

dtreıa bendim. 
- lsminl yudıflm bu ad&J& hi. ·vazan: Cevat Pôlar döçjen 

- Bunu bfUyorum efendim. 
lriraz BODra aynldıtar. Standie 

Londraya gltmeğe karar vermif U. 
4ıadığmı ancak orada bulab"lecet. 
U. Tı:ıgrar oradan göndcrilmemif 
arı· •Yeli? Es:-ar anca · İngilterenln 
doıtuı milyonluk ıehrinde çiS%llle • 

11 burada mı! . 
Diye 8ordu. (Dilnkü nı:.s1uzj.a11 devam) 

Standit Farholmda men Bat'st Şimdi çaresizliklerin . erdiği 
Kaye'nhı fsminJ , y&mıJltı, garson ıstırap!ar içinde ondan kaçıyor 
kesklnu gl5zlerf ne tetkik ediyor- ve .ırtık onu görmemege çalışı . 
du. Garson aUk{1ıle.!}e: · yorum. O da ıatırap içinde idi. 

ko§uyordum. Nefes nefese mer
divenleri çıktım. Gözüme hiçbir 
şey görilnmüyordu. Ona sarıl • 
dun.. öptüm, öptüm. Yıııe ve 
bütün hasretimle optüm, kokla • 
dun •• Onu bağrğıma bastım.. 

tekft. Eğer ~ntebUlrBe ! 
~lne g:ttt, Konıelyaya ve krz 
~ine birer mektup yazdı ve 
·~~una giderek ilk trene atladı. 
... _'l'hnde dtlştnllyordu. Telgrafı 
...,. kadın cekmiGU, lSyte talunlıı e-

- Hayır mösyö, bugün tekrar Bunu biltiln halleriyle, hareket • 
dönmek Uzere dün akpm buradan !eriyle göniyorudum. Hayat; ne 
harı-ket et.m~tl. acı değil mi, doktor? S:uıki se • Gözlerini açtı. YUzUıne hazin 

- Arkadqı burada değ:ı mi? ven ve sevilenleri ayırnınk için hazin baktı._- İçini. çekti. Sonra 
Ganon bqmr aaihyarak: durmadan çalışan bir kuvvet 0 !. bir t.cbeSSümle saçlarımı okşadı. 
- Hayır. mösyö' Johan9e0 de • Artık kafam durmU§, mUlek· Dudaklarımdan öptU, hiçbir söz 

onunla b??'aber glttl kirem işlemez bir hal almıştı. söylemeden gözlerini ywndu. Fa 
- Pek gUaet, teıekktlr ederim? Hiçbir suçum olmadığı halde J..at bir daha açmadı. Artık her 

41Ybrtfu. 
Lo:ıdraya vardılr zaman bir 

'-b·ye atladı. Şoföre Sohoya git. 
.. Ctinf ııöyeldl. 
L_lt~lbl çarpıyordu. Şlklmu bu • 
-. bir avcmm kalbi gl!li. 

· Standtı dtiırtınmefe bqtadı. Jr. mukadderatın bana tnbmil ettiği §ey b!tnıi§ ve .ıihayet her ir.a:ı • 
hansen 1dmdİ ! Bu İsim yent bir bu acılara mukavemet ediyor ve nın ikibeti gibi _olmuştu .. Ben ar 
§ey k91fetmeterlne yardım edec~ terni.ı sevgimin mukabilini göz _ t.Ik bUsbiltiin çıldırmış, saçlarımı 
miyd' ! Eğer ll'arholm A.beydc f • yaşlaninla ödüyordum. Ne ise yoluyor. kendimi oradan oraya 
kinci şahnı Jo1ıansen'ıre onu Greek aözU uzatmayalım doktor. Bir atıyordum doktor. İşte böyle 
11obğ!tıda aramak beyhude mi o .. gündi!.. Radyoda Korsa.kofun kollanm bo§, onsuz döndüm e 
lurdu ! . Şehrazadını dinliyordum. Bu ve! .. Göriiyo~un . ya ıı ~izim, fe· 

GREEK SOKAOI- · S'.ı.bmnzltk)a kadma tekrar ba1·., parça bana çok dokunur. o çal- ili.ketimin derecesini anlı;rorsun 

~8tandiş, lrlS!tc ba§tnda taksi ara. tı. Kadmm ~zlerf •"kaktan ' avrr'. d 't t ... te ı...ı.ı 1 ı ş· d" 6" av dıkça gözlerimden ya.~l:ır dök il- ya ~{ or .. ~ vuy e.. ım 1 ... 
dıın inerek adresi aramafa :rrnyordu. Acaba J!l'ıans"ni mi b~l<. .. t"ık nasıl yıuııyo'nun ve artık ~ lüyordu. Aglamak, bitmio, sınır- ~ 

.,_ da. Her önünden geçtiği ıc. tiyordu? Yo1asa lhm&lk4ıt eevdabs· Jerim bütiln bütiln harap olmuş. sıl yaşıyacağım. bilmiyor\ım, l: ·ı 
::taya dikkatle bakıyordu. Ara. • nı mr? • · 
,. ı.. .tu. Ben bu halde iken · neşriyat mivonım... Doktorum, bale 

Yeri nihayet buldu. ou hetn - Ah! . hnllme.. rengı·me. s- t;ın·ıan saçla . 
~ h ·arasmcla ayrılık yıldönümU, diye • -o-"! 

!m olkanta olan blr yerdi. Bu sevinç nM11.,-nr · ka<lm 'hay • rnna bak'· ""c ka·..ııar · de~r·riim t.o• · • bir tiirkü çalmdı~ Bunda: ,,. u ~ :1 .. 

11 .:arıta vltrin'nde yemek Uate- kmn?J ve yetinde~ k~ıİdamıııtı. del\1 mi? Pmein aynad:\, kendi· 
t.~ "1lıydı. Standit glnlllklerlnl · So:ta~a brl tak!t arabası ...ırtyordu. · ı .. · d A b b ı..-
..._ 5 6 ' • Ayrılık yıldönam.11. kalbime mı z.Qr a taıu un. ~ :::. a u uen b.. U..teye bekar gibi bir vu'. Beklenen ıaıu. rı1hayet gel~ 'ola ht · yadın doluyor m;yim diyordum. Zaman ne 

'1d1. orada dunırken kap1 a • · caktı. ~ ' 
eıt .. _ Gerti'"- ,,,.llara baktım ,. zalim!.. Bu dünyada erişemedi· 
-.. Ye lokantadan hırt cıktı, lra. Standf§ blru ~nce btJadıfr ge· ~ ,,.,. :1-
llt çiçeklm' aoluyor, ğim saadete hiç olmazsa öte&! 
\· ~dıfı ID'llda Jceriye bakmca, seteyt ~. bf1' clpra ;utı, g~zll ômraman her ..a"a aenai.ı ba. kavuşı:iıaklığım için •tanrıya 
~ masa n mllJterllere hb • kapıdan ayn!m7'0rdu. • ıt"" 

.. ~ ı • u Aicrtı1' oluyor. yalvarıyorum da o da ijJUmUm.U 
~ eden iki pnon gllrdD. K:ıpı a'"'lcb • ı .. edye ' 1nce aakııl-

8 ,.. .. Geçti~n yollara l>Gktım da bile bana ~k görüyor.~ Ölmek. 
« tand}f t~ye girdi, ganıontar. lt, kırk yqtannda ~r. ~dun. gfrdl. s~kler aoluyor. l bitmek ~ti'yonım doktor, anla• 
\il biri sllratle kendine doğru . YD.zOni!e nç kıhç yarumm izini yor musun• &mek ! ÇitnkU onsuz 
~dl. paltosunu •e ppbaınJ aal ıa,·yordu. dik ie "" keiı.kln bakışlr _ • n 
~ yer g&terdl. h1f d!lrtı~ J1o .!. , .. :.:;. ~:. Aplt.ıdtm 1;a,ç geceler tmyana yaşa~~Y~ı"':M'l'r'li\3A> ~ 

&tanaq mtlkemmeJ b'r yeme\ )r.'"f~ a ' 1.ı ,I ' ·~"ot~'!. t . 4,A ""'" ··- döküp göz yqamı, ~ :göıf.miyor.wn •dok-tt>r!.. :,J" 

~ • ettnl )'erk ~ll ,...Joh~plM'fW. S itzl~~~ıPget-1~6 ~ ~ :ıUla:'41ıı16ııt, ..,._"'"'"flUdllfl 
tlt ; yem en . ona ktJ:ll ~CI P""J!IOidU. Et-- k d bafl ~çinyorsunuz.. ·Bu h'astahğını. 

etrafı tetkDı: ediyordu. nren~. il:~ 1*" ~" ~.:r~. oy_ um mı. .ıa kötü oir te1kip]e har. eket ~J. 
Oanontar ftalyandı, b!r masa dt. • K~mbilir Q§kım içi" ruhum ~ 

et... ıız o'~- yor, ı..:. .. 11a bir hayat, başka. bir .. ı.ıtnda oturan 46rt adam da !n- u en Y KW~ma, UG9A 
lhL •. Standlt konllfUlantan chıyamı • "-~;;,:.,. Z'- L""kt ..ıı.. i.lemde y!lcoayorsunuz... Bu ıı:rib; 
;:_"'QU; pencerenin f&ll~da Oturan U"Çr•;;,• yo IUI (Z (iti tm UU ~ b" 
•11 yordu, alçak perdeden kc:>DUIUJ'O~ ..ı,. ı let z hastalıklara biz· · eiseriya tesa-
llı.ıc Perdeyi arada sırada kaldıra • lardı. y.ı .. - adJ,mna: ıt~.c;. BO uyor • 
. ,.. .____ ...,..... dilf etmekteyiz, üstat! · 
fi&. ~,._ bakarak birini bekJ:-. _ "Uort" (f .. ___ CMdU) de · • 
-,.... .. ... PWt bitmioti !çim acı acı ya- - Ne demek istediğinizi ar.l~ ...__ beJU eden kadınla yanmda diğfni duydu. 
~ıııek ~- nıyordu. Gözlerimi sildim. dil§U- yamadım dol<tor. 
L de p1ib& eevdalıyw- Kadıil hafff bir ~fldr :11tm1~1. 
~ 1>_ .. ____ -'yin' d F nttyordum: Evet. iıusanlar elbet - Azizim, siz beOOen daha 
.._ • -.amm •• 1 tarzm an ran Muhavere!~· teknr y&Vaf .se& 
~ Oldu~ anl&fllabtllrdl. Standl • le deYıım ·ettD~r. a:;ıryacaklar. elbet de ayrılacak. iyi takdir edersiniz, ki hayatta 
'""' ........ __ k _,,_ ah lai"dır. HattA bir gUn ge!ecek, tesadüf edilen hfidiseler. üzerin. 4- -.aumı ~e en yeocw•e § nı FAlrarengiz adam • gözlerini et • 

liQ ... _ .. _d Te'- t g• dn gözy~ları da bitecek ve ıstırap de durulacak kadar ehemmiyetli 
"' .. IM.UD :. '6'a 1 un ~ ren ra! ta bir· '80 .dolaıtırdl, .Stnndlşe 1 

~ tı.. kadm olabilirdi. önünde eo baktı ve tadına mabat .vermefte. ~inecektir. ÇUnkU o zaman zo.ten değildir. • Nihayet her teY bi;" 
...._'it bir kahve vardı. Elinde <levam etU: hayat yokolnıuş, bitmiş olacak • hiçten başka· nedir? Bilyük a. 
... --llt b'r clpra tutuyordu. Za • Standı. onlara tekrar dfltbtle tır.' Ben, sevdiğini kaybetmi§, damları, lruvvetli muhterislrei 
-S 'il llerledDı:ce u.bırawık alAJnetle bakarken eerarengü adam başmı ruhamdan ayrılmış bir fe!aketze· ve nihayet tarihi dilŞünililUz. 
~t~l)ordu. Perdeyi mUtema.- sUratle c:ev'~rek St:ındf~le &1Sz g". de d~ğtı miyim? diye dll~Undilm. fümi ~k siınalll;f nerede? 
' kaldırarak eoka.ğa bakıyor- ze geldi. -StaRdit tıJç bosuntuya Bu dalgınlık içir.C:e bilmenı ne Onlar tarihin malı olmadılar mı: 

a..,_ •• v.ermeden ctbibden lk1nd bir el • kadar zaman ltalm~ım. Sonra GözU doyrnıyan mühterisler ne 
~-.aaıt yemelinf bitirmişti. gara alarak yalı:b. yerimden kalktım. Yaşlı gözle • oldn? Halklı haksız ·tannnıyarak 
..__-~ retirtU; clgarumı ya• Em!.rengtz adam tekrar konuş· rimle, peri~an halimle onlara masum ve §erefli iııSan!an ezer 
~ dllftlnmete bqladı; belli ki mruıma devanı ederken: cbğnı bal\tun. r::-· ~ ·yordun.. ve kendi davalarnr.n doğruluğu-
· ~1 kurmakla mctguldll. _Bu da ne? . • l°'i Taraçada b'r karyola gördilm. na ina:Pal'l delilerin sonu nedir. 
''4ının bekledlfi ew1 bekli • Dedl . lçfnde b;ri6i yatıyordu. ~u kim. ne olacak? Zaten hayatın sonu 
'-tl değftdl ya! Bu, naza~ dlt. Elinde, Stand'şln nzerfne Bati-t di ! .. Evet o idi .. Fakat hasta nedir! · Hayat kurulu.511n değil , 
ft..~lbedeblllrdl. Kayenfn ismini vUdığr yemek ıı~.. ınıydr, ne olmuştu? Hiç kımıld-- yıkılışm ifadesinden başka ne· 

"ıa-"IWC>nu ~flnlr; yemek Hstea!· teıi vardı. Kadına . auaUer sordu nuyordu. O ~nada ku1a3Jma acı dir. bunu böyle)ab'uı edince ha. 
~"1tasına bir isim yazdı ve ~ ve kadm: acı feryatlar geldi. Yerimden. kikatin de c.'::..·nıyacağını dUşUn. 
l!ıııı..... ~ılı on tllinle beaber ' (Devamı var) ladnu .. Bir deli gibi onlara' doğru medin mf tistat? Saadet diyor-
~ - . QWWW 

' Onun gibi bir §fY .. 

' heıı ııeni evlendi diye duyw 
Yaıannu, demek-

sıl ve l'lCreden düşmüştü? 
Cenıal Çelebi, Çapraz Hüseyj. 

nin hlddetlendflintseıdi: 
_ Topkapı -s .arav1na gıren 

' Y:ı'an değil ama, doğru da - Buralarda mı oturuyorsun? 
diyerek ıatı deği1tirdi. 

)\ ...... O da nasıl §eY öyle? insan HüSE-yin: 

CASUS LUKREÇY A 
Oorolirırü Murad tıfevrinde bir_ Verıedıl( öva! <> •; ınin kıt ı 

ı~ ~lidir, ya bekArdır. Bunun - Hayır, dedi, ben Kumkapıda 
11lfıl ortaaı olur mu? oturu}onım. Evimiz deniz kenartr 

Yai~o: İSKENDER. F.- ,SERTELL 
n,. '-Olur ya. insan bir kapatma dadı:. Bu taraf ta birini gö~e 

);ı~'Yamaz mı? gelmiştim. Bekledim.. gelmec:'i. 
\b... """'Doinı. O da var ya. Allah· · Şura<bl birkaç kadeh atıştı•d1ktan mıyım hiç? ... 
:"h-:._~. )'erli malı mı bari kapat• sonra Kumkapıya dönecelim. ek- - lnsan hali bu ya. Belki ban7 
~> di, ve kadeh!eri ardı sıra mıdesit'.t nuşsmdır. 
~ hiddetlenmeğe başladı: bo§3ltmaia ~adı. , - Hayırr Ben OntJ? kızını 00-
~~ .. yerli değil, diye ho.o Ctmal ~~bi. Hüııeyfnden çe. ~. Öyle klskanç bır kadm!a 
~~ kind;~i 1çin kapatması hakkında yaşıyamam. Bir ge~ misafirlığe 

"-' ten Cemal Çelebi de bunu fazla bır :ey söylanele ~et gitsem. yanımda o~u var diye 
~k istiyordu. ed:memlştj. rek. gittiğ:m yerde beni bastumak 
~ ~ ki, ıunun bunun söyle- Ç.apraz HOseyin bir aralık gözü- istiyarlar. Böyle m:alete benden 
~ dolru idi. nün ucuyla c.emaı Ç.eleblyj silı- · ba§ka hiçbir erkek tahammül edt-
-.~ Celebiye: dil· mezdi. 

.._!'> 'liO~yinin bir Venedikli - Kaym~~rJ~ ·at;fyı buldun -S~- nacıı1 tahammü' tttin? 
j atır.ası var!, demışlerdi. mu? -·&rma Çnpra;c·r•m' lki 
'IJ &ına. Hüseyin ııbi aıdı bir - Allah g&itermesin .. bir daha yıl ~ictiğınu lm ben biliıim bu de 

~~~-kma- ·---------- ...... 

, 1 

Evlili1' kötO şey, delil nfı? 

- Böyle kıskanç t>ir kadına te
sadüf edersen, cehennem azabldır. 
Fakat, iyisine.mthyan ar da var. 
Hele ~.ı padişahın gözdesi Lukr~ 
ya Y'lk mu? Arnah ne gl.~l. ne 
geçirııli, ne akıllı bir kadın .. Sut· 
tan :\foradın O'la bu derece dü~ 

künlük göstermesinin elbettto bir 
se~i vardı. Zavallıya bir daha 
nasıp olmadı. Sefere çıktt. 

- Sen p:ıdi~ahın gözdesi LuJc. 
reçra~·· n<'r-'en taqrwsu~? 

Ce.ıtıal Çelebi gülm~ ~"adt 
- Bu Jlir:·t.eiaiiW·&d&. Lilkieç 

1 

''y ırt~rlmış şaneser,, 
(Bu paıçalaıı 

ihlimamla toplagınız) 

BUJWı mllaabak umzı al!tkıPIKdlrecek üe lıü)1lll mhbakadaa blrhldlıt 
ae bafiaıl&ı.. ISu mu..b.ıknnU> ı&dı .. \'ırtılmı, i&bNer.,cdr. 8iz pof91t Jltll'QI 
tdllmlt bu pb~rto pıal'\"ltlaruu &opııy:aalk, blrlblrlDe •Ycua 1m..-
ea parça edllmlt btı ~htserın parçalamıı toPlı.vacak, bırıbmne ".>'I"" 
gelecek b11 surttte yapıştıracak ve me§hu1 tab1oyu ortaya çıka1araJ. 
bunun ltangı uıssamın os~m oıduğunu ııt 1-.ongı müzede bulunuutum: 
söy~iyecehinıı. · 

bk müaab9kammb , .. ~ te> bua.swı ibatttUı. Bütün f>arralllntt 

'ltlfı tamamlandıkta" san"a on bt~ gü11 rçındt fHIT{alan "'""'••• 
bır surtttt ya.fJJltı1a1alt rııkudt ıeım!ılınız resmı, tablonun '"sŞG""' 
nın adını ve tablo11urı lıangı müzede bu.ur.dutunu da 1aunalt uzerırr 
.:lt sarılı isim ve od.,tsınıı yazılı zarı ıpıı!! hyacafr w ıartt baflt1U1 t• 
ralın4_an açılmıyacak Şt~ıldı ~ühürlıyzıelt. 6 ncr noİe? Galıp Bınfl' 
le te.süm t</.ilmelt iiztre idare/ a"cnuıe rtı dı edtcelt 11e ınwltobUnıtlı 
ıdan::haMmızdn sıra numar11S1 taşıyan .,,, nunıa1a al.acabı,,.,, 

lortların içinı ;ımdıye ltada1 gt1zet::mızın b~hRı vanında rwrı6 
len ve 365 numaraya kadm da devam ·dtcelı: olan ltut>ort'°'1 ~0,,,_. 
yıı lüzum yoktu1. Bunlar O( tniMbaka b6ttıktn ve müaabakaJanlııt u..
dıktaa ..,..,. bf'diyeaer alınmaya ıellndltl ...... rktertlf'eE'kttF. 

Miisabalı:atardr. Jtazanmıı tnilumın bı• · oldlyucıunıu bUt b11 .t. 
fJOr.lmı lam olauıA- rmenıtzst bütıin ltrkkı"t zayı t.decıjını bil,,,elı IJlt! 
bunla11 bedelltrını iHteı11e1r utue dahı lflydasu olduiımu billM'lida. 

Büyük bir fıraat 
ldarehıUlemlz. muaaabıakalannurm kn1ayhıtı ft t'Ull>Nt u"mnda blhit.., 

unıata llaçırmall lali•mlytt.elllt'rlu DWİınıabUecıt•ilaJ dt)şllnt'ret& lla rt~rt-. 
1tmdl)'l" Kadar ~mit 11uponUlrı ıamanılMy'tMİnwlntdt- lmkü ıuaurlalllltllf. 
tio c'bill"rt. llU .nli_,.ka llt>tkıt'Wnap clt' IMll urtlarmı ldarebaat'ml .. Wll9 
t'dNX'klt'n ._,...... klldıU bü.tıaa IHlpoaJım IJPceUerial öekmdı ııun&Ue aıır 

marnlayahllt't't'kl..-rdh. 

. . 
Yırtılmıt ıaheıer 81 par~adır. · 
tıUJ partil)a ayrıhıa ~rua "9Ut;.wiU• wı1'~ içlncle a__.. lıltlr9 

~ye r•Y"'' t'dllettktlr .• 

}iediyelerimiz 
l 't'rltp ~ "'mUloll•b•nı ~nf' 1f' "81h-~.,., llM'dl,-ıW.,. ... 

caaaraJd11nSrr: • 

a - aı;,. ı •o ~"·~ ae;at at c.,.rıllh'net 11N1 lırllftl ~ ,.,... 
nJac-alc w ı&) dal mDlabıUDmlJ elduı;.ı klrw liCretbacln uıan blklll· 

1 &Mit- .......... , ..... ca.tnı ... ~ .. ~tL ............... 

IDJ&ı 11otru balleON otı klfldt'O t.ııl9 oluna araullldıa llltl..._. 
l11ızurundll ·cur'• Ot'ktk Cl'tiUr. t 

ı - ıou ıır11 naldd , 1 t;vı ~pamıyun.aı ananım senklftl .,ldlulll 
<t llu;•ıulıt uunae811 .._ ıdJI.) .. '"'°'" ..wcAfah; lft .. IU~r ,lln J 

"' " .,,_ ~ tnw T.,_,,. •ilk••••- ......... , .• ,..., .....,.. o-esı-... 
cnar·.a llaullllaUı .ar l(ettYe ti tlrablı pardftO ..._.. 9kklal 
ftrl.'ll Dlı ıcarı. J 

t - • &ll'!I f ıe •ıraı111 pıardNü almak :raarkan .........,,.. ... , .,_. 
.. Çt'kllflC'ell ICur'ade ICH&ueal& tıd klfl~ la er llrhll .,.,... 

almak ... klllDI W ft'tı IUU\. 1 
1 - u..n ulan!aı ........ eekllentlı ....... e ~ birer --

Kıt-· •bollt'lll 
1 - ~rt .ullaalıü ı&rUW'lll ~~ ılUI ada 6 adfi.)'t al&r a,)'la llalı9I 

alNlrelll. 

Bir tavsiye 

ı - ıı parçayı blrtblrhH• "P•ttırmınıı ,nntıclf' "" 11r "'1 ~ IMll"ell -. 
aamacı.n llllşlıuıuayırııL 

• - Par('llların ceurlarındarı llP•ml'yt' lllltl•madan tluna ıcalule9 Mı 

nukıl\'va~·a ttnk..a:r "'' il : la)'t. \•11pıttırdı11•.ıan eonra lll'Nnt:r "' araıtı,,..la. 
nnııı höylt-tt mullııvvaya \'&pııtıralmri pa~ıar•a )'apıaı:r ki .ta IDC!I' lll ... 
ıuvna.ra11 .. ,.rtınıe nlm•tı'lft. 

sun. saadet dcdi~n de bir fclA.
ketten başk~ nedir? tııter misin 
onu sana iabat edeyim. Yalnız 

azıcık bana müsaade et. Her te. 
ıimdl görüp öğreneceksin lls
tat .. doktor·n bir işareti Uzerin' 
Şehrazann parçalan çalınmağa 

baŞlandı. Üstat mest bir halde 
dinliyordu. 

Sonra U%Un. uzun daldı . Masa· 
nm üzerine başını dayadı. Yava6 
yavaş gözlerini kapadı. Doktor 

ya ~raydan kaçını,.. Mem eketi• 
ne gitmek üzere. izini kaybe~k 
için bızim mahallede bir ev tut• 
muş. Eve kapanmış. ~ksi tesa• 
düf olacak ya .. Ben de aynı ma· 
hallede. hatta onun tuttuğu evin 
yanmdaki e\•de kira 'ile oturuyor
dum. lş~ ahba!>hk bur~.1an b3-;e 
ladt. Vallahi aramızda hiçbir şey 

yoktu. Hem o kız. öyle senin bildi• 
fin aşHt~lerden değil! 

. - Ey., sonra ne oldu? O Ve. 
ned!k çiçe~ini koklayabildin mı 
bari? 

- Nf' gezer! .. O meş'um akşan 
ısrarım•a bize geçmişti. Otur.ırker: 
evi ~rmışlar. (Bac:kın var!l diyt
baITTn~ağa başladılar. Karakola 
düştüi;:, 

. - .Sonra Lukreçyayı saraya .mı 
götbJt'afer? 

- Havtr .. Biz ka~nkol1a iket 
civa ·1n m1"f•ic: r: r , . ., .., ,.ı ·ı'"MI 

Karnl<oldald yenıç .. riler ''" 3"~ eı 
Yan&ına &iı.mi§lf6. Karakol tcnba· 

onun hareketini dikkatle tüip 
ediyordu. Az son.r8 uykudan u
yanır gibi kalktı. Beraber bal 
kona sıktılar.. O, gözlerini kar· 
tıki evin taraçuma dikmifti. 
Doktor yavaş, yavq onu ikaz 
ediyordu: 

- Bak ilstat. görllyor mu!UJl, 
dikkat et. f şte sevdiğin kız, kar
şında taraçasında. sap sağ. 

lam dun.ıyr. sana bakıyor. Jşte 
(Mltfen sayfayı çeviriniz) -

taşın~. haydudun bin karakol\ 
!:>asanık. lukreçyayı kaçınnı§. Alı 
_şu htırdudu bir tanısam. 

-- Demek ki. karakoldan ka 
çm!an kadın. Sultan Muradır 
gözde!ıymış öyle mi? 

- Evet. Sen bunu yeni mi öğ· 
reniyorsun? 
• - Ovle ya. Ben ne bileyim pa 
dişah gözdesile senin bac:kın ver . 
diğını! .. 

Çapraz H~eyinin başı birden 
bire dönm~e başlamıştı Oeınt' 
ki. evdp kapattığı kadın PP.dtp 
hm gözde~i~·d;, Buna bir türlü ı 

narımak istemeyen Hüsevin bu ha 

IJeri 3hnca me,·hane:i' daha faıl. 
durama<lı.. Cema! Ç'.elebinin ya 
nındau ayrıldı. 

Hü~ı·in e'·e gittiği ıaman. 9'V 

~fü:i vatağına ~mı'~· uyumuştı 
J-fü ı:evin u ~'1e k~iar bu gü 

•el k.:ırl·• ... P ... .:tt"• ' 1A~' rılar:.l 

laruyorJu. Eve gire· glrmez: 
(O..• oori 
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21.3.1941 
Ul.03 Ziraat 

tak,.·lınl 

18.03 i:n!:ho 
5,,1ng 
kuıırtctJ 

'8.SO (.ı.l..- ıusıl 
19.SO Ajan,., 
ID.45 TPk tınrkı 

'L"C tıirk lı•r 

20.16 Radyo 
gn:r.ctf's:I 

ı:O.t"; fı•m"ll 
21.30 Ii:omışnıa 
21.45 R:ıdyo s.,lon 

orltestrnsı 
22.ııo Ajans 
'eS.00 D:ıns 

milzJğl 

hare!wt etti. Sana ellerini sal
layor. işaret eclıyor, görüyor 
musun iyı rak. Dık, tli b1k ! 

Göriiyorem. F.:vet o, bir ha.. 
yai, doktor' 

(~ert ses.e ı hrlYır hayal değil, 
hakik-ıt. hızzat kendisi üstat, 
eliyle taraçanın yanındaki sü. 
tuna sarılmış, başını dayadı. 

Fakat çok kederli, mahzun, göz
leri hep sende, f.. .ı bakıyor, 

görüyor mu un! .. 
- Evet görüyonım .. O, orada. 

gilzel se\•gilim. mini mini yav
rum orada, yaşıyor, ölmemış, 

demek "gömdil< ı de yaşıyor. 
muş" ah kafam! Acı acı güldük
ten sonra düşüp bayıldı; doktor 
şimdi onu şezlonguna yatırarak 
ayıltmak için uğraşmaktadır. 

Biraz sonra kendine geldi. Göz. 
lerinden yaşlar boşarunaktadır.) 
Ağla artık ustat, fakat artrk 

her ~ey geçti .. İyi oldun. Iztıra. 
bm da bitti. Sen cndan ayrıldık
tan sonra bu acıyı kurarken, bu 
ıztıra.bın içir.de boğulurken. di
ğer ta.raftan mUzik sesleri senin 
maneviyatını bUtün bütün ~ 
zuyor. 
İçten gelen kuvvetli bir telkinle 

uykuya dalıyorsun .. Artık ondan 
sonra görd erin, yaptıkların 

hep şuurun.un dışındadır. Öldü. 
ğUnU :-.a.nncttiğin Eevgilin sağdır. 
l.şte bak. Kapı çalınıyor, muhak
kak gelen odur. Onun aya.k ses
elrini duyuyor musun, işte geldi. 
Bak. kollarının arasına atılıyor .. 
Zavallı ne hale girmiş.. Onun 
ıztırabı da re den az değil. 

(Onlar biribirine sarılmışlar, 
gözyaşları içindedirler).. Onu 
çok sev, üstat. çUnkü hakikaten 
o sevdiğin kadar, sevilmeğe 

liı.yıktır. Bir melekten daha gü. 
ul, o knda~ i ki' Hep böyle 
sarılınız. İlelebet mes'ut olunuz. 
Bu sizın bak'·mızdır. Yalmz sa
adetimzin hep böyle devam et
mesini isterim, anl::ı.dm ını? Eh ... 
Bana da artık müsru>de edersi. 
niz, değil mi? 

- Doktor. g:t:ıne.. Çok üzül. 
dün, çok yoruldun ... Bizimle bir 
aofrada oturmk ıstemE>Z misin? 

- Çok isterdim. Fakat işle

rim burada bitti Ustnt.. Daha 
çok işlerim var! .. Bunun için mü
su.denizi tekrar rka ederim .. 
Aya~a kalktı .. Onu büyük bir 

sevgi ve hü, metle kapıya kadar 
teşyi ettiler. Şimdi iki sevgili 
biribirlerine sarılmışlar, ilk sa. 
adetlerinin verdiği neş'e içinde 
kendilerini unutmuşlar ve bir 
vllcut olmuşlarcı. 

KuV\•etli bir kol Muaır.zezı be. 
linden sanmş, kızgın bir alev 
giti yanan dudaklar birleşmişti. 
Bu bahtiyarlık içinde s=ıatlc.rce 
YB..!'Jadılar. Genç kızın elleri sev
gili.sinin saçlarım okşıyor, göz
leri gözler'ne dalıyor, ona bütün 
varhğiyle sarılıyor ve bUtün 
bunlarla sanki Alhha dua edi. 
yordu .. 

Karşılıklı yeme!derini yedi. 
ler.. Sonra bir haftalık gezme 
proğramı yaptıl:ı.r .. Tabiatın bü
tün göz .. Hik'": • . b:ı b:ı"'a. ses
sizce, a!cnıc 'n uzr.l ya ~dılar .. 

Muazz,.zin It;: .. u!< varlığı, bil. 
yük saadetler, çıl"'ın, at ... ~ he. 
heyecanlar y:!ratıyoı ve Cihadın 
scnlrdnbrı ıztırz.:-la 'aeo-ıir'nktan 

Emper of 

Briten 

NASIL 
BATTI 

Kurtulan bir 
yolcu vakayı 
anlatıyor: 

( Ba§tarafı 6 ncul.a) 

normal bir·süratle sandallara doğ. 
ru gittiler. 

Fakat ortaya yeni bir mesele de 
çıkıyordu. Empres of Briten'in 
kıç tarafı ateş aldığı için orada 
bulunan bazı tahlisiye kayıklan 

da yanmağa başlamı~tı. Bunlanr. 
arasında benim bineceğim sandal 
da vardı. Fakat yola çıkılırkerı 

her ihtimal düşünülmüş oldub'Wl· 
dan güvertede şuraya buraya sal
lar da konulmuştu. lşte böyle be
nim vaziyetimde olanlar bu sallar. 
dan 1<,tifade edeceklerdi. 

Biz artık gemiyi terkediyor, 
sandallarımıza biniyorduk. Alman 
tayyareleri hala yolcular üzerine 
mitra:yöz ateşi açmakta devam e. 
diyorlardı. 

Yangın gittikçe büyüyordu. Ar
tık geminin kurtulmasına ümit 
kalmamıştı. Fakat bütün bunlara 
rağmen süvari ve zabitanda ufak 
bir telaş eseri bile görünmüyordu. 
Hatta birkaç sinirli kadın hariç 
olmak üzere diğerleri bağınnıyor

~ardı b!le. Süvari Laft Vört her za
manki gibi sakindi .. Yangın kap. 
tan köprüsünü de sardığı zaman 
bile süvari kumanda mevkiinden 
ayrılmadı ve ancak alevler vücu. 
dünü yalamağa başladığı zaman 
bir direğe sanlarak a,.c;ağıya indi. 

Bir çocuk-kurtarılıyor 

Tahlisiy.e sandalları yavaş ya· 
vaş açılmağa ba,.lamışlardı. Tam 
bu sırada bir adamın bütün süra
tiyle ba~ tarafa k~tuğu görütdü. 
Bu, baş tarafta her yandan alev· 
!erle sarılmış olan bir kamarada 
kapalı kalan on bir aylık bir ço. 
cuğu kurtannağa giden bir bahri. 
yeli idı. Nevil Hart ismindeki bu 
yavru vapurdaki yolcuların en 
küçü~ii idi. Ann~i ~lis Mart bin
meğe mecbur edildiği sandalda sar 
sılaralc ağlıyordu. Kimbilir belki 
yavr:.ısu alevler arasında diri din 
yanmıştı bile .. 

Fakat hayır .. ~İci iki dakika 
gcç.mt'Clen kucağında yavru oldu
b'U halcie alevler arasından çıktt 
ve çocukla beraber denize atladı. 
Tabii derhal sandala aldılar. Buz 
gibi $ular içinde sırsıklam olduğu 
halde kiiçük Nevil Hart ağlamı

yordu bile .. 
Benun bindiğim sal da denize 

iner lrımez devrildi. Fakat çok iri 
yüzmesini bildiğim için yüzerek 
tahlic:iye sandallarından birine ye. 
tişt.i:n. Beni de fazla olarak kabul 
etti1er. Sandalların hep~i tamamen 
dolu idi. En ufak bir sarsıntı san. 
dalı devirebilirdi. Fqkat bereket 
verc:in deniz sakindi .. Yoksa her
halde vaziyet biraz daha tehlikeli 
olabi!itdi. 

Yanm ı:;aat bu ~kilde deniz Ü· 

zerinde kaldıki.an sonra, gelip he
men ) :ı mmıza konan bir deniz 
tayyare-;i iki destroyerin azami 
c:üratle imdadımıza yetişmek üze. 
re olduğunu haber verdi. 

Filhakika dbrt saat soı<'ra des. 

Milll küme fikstürü 
dün de çekilmedi 

\fill1 kllmcyc f§Umk edecek kllip-1 törlU~c bir tclgra! çekerek lstanbuı 
leriD aded! hakkında, futbol fcdcras ;por da dahil olmak üzere Eskişehir 
yonu t&rafwdan verilen son kararı& 

1 
Denılrspor takımının lştlrAklylc milli 

lırtanbul dördüncüsü olan tstanbuJ. küme m!!.c;larmın dokuz klUp nrnsmda 
sporun küme haricinde bırakılarak yapı.:ıır...sı için son bir temennide bu· 

yerine Eskişehir Demlrspor takımmm 
alınıns.ı.ı, lhtiltı.f'a yol açını§, ve ü~ 

gündenberl bütUn spor cfkln umu 
mlye.ıı!nf alA.kadar eden bir mevzu 
haline gelmiııU. 

lunmüşıardır. 

B:.ı ı:on şeklin genel direktörlUkçe 
kabul E!dllcrck meselenin halli yolu 
na gic:kıceği kuwcUe ta.h.mln edil 
mektedir. 

Bu ak~am mmt küme heyeti b61ge 
Dün bölge merkezinde üçüncü defa de tekrar toplanarak genel dlrP.ktöt' 

olarak toplanan Ankara • İstanbul lllkte:n gelecek' cevap üzerine milli 
1zın1r klüpleri murıı.hharılnrmdruı mu. ldlz:nc rnaçll\rmn. lte.U Qlr _şekil \>ere. 

rekkoep m ·ı• kllme heyeti genel direk rek likstüril tanzim edecektir: 

........... ..._ .. 
m••o· ....... " UUHI . ... .. 
ı!tnlt ınıM 
~ınu lll&ttt 
ıunn tmm 
mmıınntnıettttı 

~ 

ı . •· . . .... 
ili 

Emnly•tlt Servi• Kolay:Kullanıf S..alz ltletM 
Gale l• f ,...l<y'ell Helt 2"' _.. 

TDRK PHILIPS LTD. $ " I ST &NDU L 

Bisiklet teşvik 
müsabakaları 

Ba pazar yapılacall r-•· 
1 POKER 

Beden Terbiyesi lstanlml Böl. 
gesi Bisiklet Ajanlığından 

- 1 Bölge Bisiklet Ajaıılığı 
tarafından her on beş günce bir 
defa yapılmak U7.ere üç teşvik 
yarışı tertip olunmuştur. 

2 - Yarışlara saat tam 9,30 
da başlanacaktır. 

3 - Birinci yarış : 23 3 941 
pazar gilnü Mecidiyeköy _ Tarab 
ya, Kefeliköy, Tarabya Mecidi. 
yeköy, Maslak, Mecidiyeköy ara 
smda olmak li7..ere 50 kilometre. 
liktir. 

4 - İkinci yarış : 6.4.941 pa. 
zar günü Mecidiyeköy, Tarabya, 
Yeniköy, Kefeliköy, Tarabya, 
Mecidiyeköy yolu üzerinde iki 
defa gidip gelme suretile 60 ki. 
lometreliktir. 

5 - Üçüncü yarış : 13.4.941 
pazar gilııü Topkapı, Büyükçek. 
mece (Sinanköy) arasında gidiş 
geliş olmak üzere 70 kilometre. 
lik. 

6 - Bu yarışlarda birinciden 
üçüncüye kadar derece alanlara 
birer madalye ve bu yanşlarm 
her üçünde de en iyi derece alan 
bir bisikletçiye de bir kupa veri. 
lecektir. 

7 - Yarışçılarm koşu saatin
den evvel hazırlanmış oldukları 
halde hareket yerinde hazır bu. 
lunmalan ve isimlerini hakem 
heyetine kaydettirmeleri 13.zım. 
dır. 

Geç kalanlar müsatalrnya i§ti. 
rak ettirilmezler. 

ATLETLERİ DAVET 

Aşağıda isimleri yazılı atletle. 
rin ikişer fotoğrafla birlikte 
2~.3.911 tarihne müsadif Ct~mar. 
tesi günü saat 15 te Bölge rr.er. 
kezinde Atletizm Ajanlığına mü
racaatlan lüzumu tebli_ğ olunur. 

E.,<;ref Koşar. Abdullah, Halil 
Altındağ. Raif Be~lioğlu, Rıza 
Maksut İşman, Hüseyin Albay
raktar, Artan, 1zak, Kostantın, 
Takver, Remzi, SeT.gin. Hikmet. 

Nevrozin 
Bulunan eve baş ve 
diş ağrısı, grip, nezle 

gib i hastalıklar girmez 

basası maçlar ı 
1 

Bu pazar sabahı Şeref stadın_ 1 
da Vefa ile Beyoğfospor A ve B 
takımlan arasında lıusuc:i futbol 
maGlan yapılacaktır. Hakem Şa_ 
zi Tezcanm idaresinde oynana_ 
cak bu müsabakaların birinci 
takımlar arasındaki karşılaşma. 
nın çok heyecanlı olac3ğı anlaşıl. 
maktadır. ı 
Beyoğlusporlular bu müsabaka 

Tra9 bıçaklarlla 
Tra, olmak bir 

zevk Ur 
Traştan sonra cilde 
, ·ermez. Yüzü yumuşatır. 

Her yerde ısrarla Poker 
bıçaklarmı isteyin.iz. da resmi maçlara iştirak edemi. 

yen ecnebi oyuncularını da oy. 1 
natarak kuvvetli bir şekilde çı. •••••••••••••••••••••••• 
kacaklardır. 

B takımları müsabakası saat 
9 da, A takımları müsabakası da 
1,30 da başlryacaktır. 

-
30 kilometrelik yürüyüş 

müsabakası 
Beile11 Terbi.ye& lstanbul Böl. 

gesi Atletizm Ajanlığından : 
23 Mart 1941 tarihine tesadüf 

eden pazar günü sabahı saat 10 
da Şişli tramvay deposu önün. 
yürüyüş müsabakası yapılac ... :•. 
tır. 
den başlıyanLk Büyükdere yolu 
tizer inde (20) kilometreli k bir 

M Usabaka geraiti Gençlik 
kluplerine tebliğ edilmiştir. lşti. 
rak edecek olan klupler yevmü 
mezkurda saat 9,30 da bebeme. 
hal müsabaka mahallinde h azrr 
bulunmaları şarttır. Müsabaka. 
yı idare ede<:ek aşağıda isimleri 
yazılı hakem arkadaşların saat 
9.30 da teşrif buyurmaları rica 
olunur. 

Adil Giray, Hüsamettin Güre. 
li, Tevfik Böke, Z-eki Gökışık, 
Cemil Uzunoğlu, llhami Polater, 
li'üruır.an Tekil. Dr. Nureddin, 
Faik Önem, Zeki Yumuk, Fethi 
Dinı;er, Neriman Tekil, Nazmi 
Tüfekçi, Şakir Banıer, Ömer 
Özkap, A. Bakır, C. Başaran, 
Recep Ogan. KC".mal. İbrahim, 
İskender, Mufahham E lmen, Ha. 
Ilık Hekimoğlu. 

-U "1 - İstanbul Okullar GUneşln. 
den 15/10/935 tarihinde aldığım lSi 
numaralı ortaokul şaharlctnameyl za. 
yi ettim. Yenisini alacağımdan eski· 
sinin hUkmU yoktur. Ahmet Atıf 

~ 

__ , 

-

Dr. /\. emcil Ozsan 

idrar yolları hastahk-
ian mütehaıııaı 

tleyoğl•ı bUkllll Uaddt• I No. !Sil· 

u uraa Pa ·ıtn Vatö Oba a :v-r 
~~rtT - -.. ı. : n w 

~ --
Göz Hekimi 

Dr. Murat R . Aydın 
Beyoğlu Pıırmakkapı, tınan sokaı. 

No. %, Tel: UMS Muayene ve ber 
türlü göz. ıımt>llyatı fıkara için 

pen>1!17. 

• 
ı ·-----~- ı Çoculı H ek im i 

A hmet Akkoyunlu 

1 

1 

1 
lstanbul Levazım amirliğinden verilen 

harici askeri kıtaatı ilanları -----· ~ğıda mlktan yazılı sığır t Uer. pazarlıkla. satm alınacaktır. 
27.3.941 per§enıbe günn saat 14 te Gcliboludo. askeri satmalnın kom!syonuııdll
yapılacaktır. Tallplerın belli vakitte komisyona gelmeleri. Kiloswıa ~ kW'Uıl 
fiyat tahmin edtlml§Ur. (2187) (2127). 

!ıllkt&rı teminaa cinsi 
Kilo Lira 

2S.OOO 1890 
72.000 4860 
S0.000 202:5 

Sığır eti 
Sıgır eU 
Sığı:' eti. 

* • • 
Beher kilosuna ~00 kurıl§ fiyat tahmin c!nen 15150 kilo an &&'bunlu )[6ııi 

ııcıe kapalı zarfla eksiltmeye konn.uatur. l.halesl 2/4/9H Ça1'§8.nba gUD 
aat ıo da Dlyarbakırda askeri sntm almıı. komisyonunda yapılacaktır 

Taliplerin kanuni veıılkalarilc teklif' mcktuplannı ihale saaUnden bir 
evvel komlsyona vermeleri. Teminatı 1545 liradır. (2117) •(205') 

• • • 
Beher kilosuna 25 kuru§ t.nhmln edilen 85 ton sutkosUk pazarlıkla sa 

nlmo.caktı;. lhnle!!i 26- -3-941 ça?'§amba günü saat 16 de lzmlr Lv. Am 
llğl Satınnlma komtl!!yonunda yapılacaktır. Tahmin bcdell 21,250 takanil 
edecek fiat Uzerlnden kati teminat alınacaktır. Şartnamesi komisl-'!Olld& g 
nııur. lstckllierin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2151 - 2184) ..... 

25,000 metre bava rengi ya::lık elbiselik kumaş çift en olursa yansı al 
nacak. Paza:lıkln eksiltmesi 27--8-941 per~'!mbe gUnU saat 11 de Ank 
M. M. v. Hava satmalma. komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 17, 
lira kati temınatı 2625 liradır. Nümunc ve prtııamesi komisyonda. g.örfilllr. 
Taliplerin belli .akitte komisyona gclmcl<'rl. (2149 - 2182) 

• • • 
Balyal!lnmış ve bulunduğu yerde teslim şartllc 100 ton saman pazarlık 

ıs. sn.tın alınacaktır. Teminatı 1:62 lira 5C kuruııtur. Şartnamem komisyon 
görülür. !halesi 27-3-941 perşembe gUnU saat 11 de SUloğlunda aslte 
satınalma komlsyonund;:ı. yapılo.caktır. To.llplt'rl.n belli vakitte kom!Byo 
gelmeleri. (2145 - 217S) .. . . 

200 llralılt çubuk kalay, 300 1.-alık ni§!ldı~. 25 liralık kalay pamuğu. 
liralık gemici feneri. 300 l!.ralık et ma.kinesi 24-3-941 gUnU saat H de 
17 ye kadar pazarlıkla Pınnrhlıınrda ruıkeri er.tı:nalma komisyonunda eat 
alınacaktır. Tallplerin kati teı~inUulc belli vakitte komisyôna gelmeleri 

(2147 - 2180) 

• • • 
Beher kilosu 6 kun.ış 50 Sdntim tahmin edilen 2.000 ton balyc halin 

kuru ot pazarlıkla 25--3 941 sn!ı sUnü saat 15 de Balıkesirde askeri 118U 

nalma koml~yonunda yapılacaktır. Ke.U teminatı 15,500 liradır. llO ton 
aşağı olmamak 11ar lile ayn nyrı taliplt'l'C de ilıale cdlleblllr. (2153 - 2186) 

Deniz Barp Okula ve Lisesi 
Komataalıjındaa 

okulumuza Unlvt!rslte metJnu matamatlk öğretmeni almaeaktır. istek .. 
lilerin nüfus cUzd:ım ve dlplotn.llan ile okula mUracaaUan. 0870) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

• V 

I - Şartname ve nlımuneıı' mudbincc mu~tellf ebatta (34.000) adet 
tıayetsi.z ııcrit p!LZllrlıkla ıııatm almacaktır. 

II - Pa.znrlık 26.3 941 ca~.mbe. gt.ınü naat 16.30 da Kabatqta leT 
ve mUbayıuı.t §Ub<?stndt'ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IlI - Niimune sözü gc~n ııuberle goı1llct-ıieceği gibi ııartname de par 
alınabilir. 

yıpran. ış gör.'i',.;i ca ~Jadırı- lroyerler ''aka mahalline geldiler. 
yordu. Mu ı.:.z z ctrnfı:la d'>laşır- Fakat o zamana kadar biz yava~ 
ken ~ı t ba'a . ..':ırı or•ı rah"i.'. "Jı. ) a\ '1'S bir kor parçac:ı haline gc
ra'mı-yor. boylcC'C' hıcran1 nrını lc>n Empres of Britcni seyrederken 1 

unutuyo'"brdı. Bir ırün SÖ": ara_ ı lanan elbi~lerimız içinde .,. ir· ! 
sır.da c;h.,t on1: hayli ü~üdük. 

- ı:i i:ı y .arını bana ver- .,,imdi benim tekrar Kanadaya ı 

Ba:ıınız \'e dl:ılnlz Rjtnmıya 

bqladı mı hemen bir knf5C 

Nevroz in 
Alınız. Bir şeyiniz 

kalmaz. 

rakıılm faJi ınhane Pa lat1 No. t 
l'a7.ardan m:ıadıı hcrgtin saıı J l'ı 

t.t>n """"'· Tt>lrton 4CU27 

IV - 1ste!tlilcrin pıı.zarllk için tayin olunan giln ve saatte tekllf ede~~ 

ri fiyat. üzerinden yllzl'e 7,5 gth•enme parasilc birlikte ~ 
misyona mümca~~lan. ı lllll) . "' . 

Cin"I llkdan F:kO{Ufrnt' ~li ~ti 

Lıımn df'mlrı •'X,, 20.000 Adet Pazarlık 10 
Köşe muhafauuıı "r" 200 Kg. 10,80 
Cam çh Is! 35,45 m/m ilk 151 ,. 11 

"X'' 4 delikli sandık için 
"r" 4 delikli sandık lçls 

mcmi tin, dıve sm ;u, O: citmem icabediyor. Fakat bu kere 
- Sana h•ndimi verece!rtim emın olun kocamm ı;ozünü dinle--

de ondnn. dive ccvın V"'rdi. l yerek en küçük, en kıymetc:iz ve 
c.;:TAT p.ır '..1•:Dôı.iE'N I kafile halinde en ağır giden gemi. 

(SO:\') yi tercih edeceğim. 

I - fe\ rut llııleı•I mudhlnrc yu'kanda cıns ve mtkdarl:ın yıı.mı malzeme> pazarlık usu ille ııatm alma 
Il Pnz rlık 27. 3. 941 perştmbe günü hlzalarmda yazılı sa.aUerde Kabata§ta levazxm ve mübayaat 

sındcki tılun komısyonunda. yapılacaktır. 

III Liste sözü ı:eçen şubede gdrillıobııtr. 
IV - lııteklU«!rin pazarlık için tayin olunıuı gün ve Natlerde teklif ~d<'Cbkleri f4at {Jeaiadea 

\'!''Ull raraıııl blrltkt.ı- mt:ı:kf'tr kOriıilYODll m\lme&atlan. 


