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~~~f~__: 
lesirsiz 
!ngiliz 
~ 

Ncl!cedc, kat'ıY: en emin oldu. 
turnuz vcchllf', demokratik mil
letıcr muzaff('r olup da sul!ı 
masasının b ı:ma oturulduğu z::ı
lllan. bu Uç Baıkan dC'vlcti tut
tukları politikr.dan pi mnn cdil
:ı:nezı rse BÜ) iik Britnnya f mpa
:tatorlugu ;> alnız İn~liz ada la "l· 
lla ınhisar cd n müttehit kral· 
ltklardun ibaret kalmağa mah-

• ..,!~ll_'rlur. 
--vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Yazan: 
llıseyln Cahlt Yalçın 

.*hgill f1>r 1 .. Jkaulıı.rd nı: nan· 
A.citJiikı~ 1 arıiılaştılar. t,\' clil Ro
~ya İn&rflb: 'Drdımını rcddf'tli. 
;:~ Bulgari l! n tn~lllz iht.anna 
--~"h üı-üzliı mis:ılm A"irdi \ 'C ka· 
~ı Almanlara açtı. l\"ihayet 
L..~08hwya da o ürlile katıldı. JJu 
~l_ı dm lctlerin ii(-ü de mcv. 
~erini az Mk f nı;ilfereye 
.::ı_adurlar. Bundan baska İngil
~n hlı;:bir fenalf.- da ~önneıui • 

2'ankorluk ~ olundn lııticla Ro• 
önn~ak olılu. Sıınld tn~iltc .. 

R.omsnyaya "bir taraftan 
maruz olursan ve scrcf \ 'C 

nl müdafan l~in ilftha ı-;a
~ fa mrcbur 'alırsan ann yn r. 
il.:' ~ecetrim,, df'mesi bir kabahat 
~I Taarruza Ub""l n bir deyi .... 
~ "-ttkabele \e müdafaa tedbir 
......_ alnı38mdan tnlıii bir ~ey fa· 
~r edilt"ITlf'z. t ... tc tn_c:ilt€'rc R-0-
lr -ı.."!'Ya boyle bir \'87.f) et1ı- kalıh· 

-.adinJc yardım 'a.adooiyonlu. 
(De' ıum 4 iint>üde) 

"-...... Hü c•)in Cahit l'AJ~ÇIN' 

Lort Balilaks 
diyor ki: 

Harbin 
devamı 

Amerikan 
Yardımının 
süratine 
bağhdır 
. --0--

L. _ icap ederse 

~tQiltere 2 0 
~ne h arp 
~decekt i r ı 
~ter8İıiiiıramcı 
.., sulb istemiyor 
~ --o-
!~· Almanyanın bir 
~'ba ha rp çıkarama

'-'lıt temin olunacaktır 
(YtNlllJI, ~~ ·4 

EN SON 
DAKiKA 

Prens 
Polun 
nerede 
olduğu 
malQm 
değil 

"Şövalye kral,,ın oğlu 

Prem Po'l 

1 Berlla llDdlrl:ror : 

Yugoslavya 

' 

örfi idare kanununda 
-tadilat glıpılacak 

• , •••• o o o ••••••• o •• o o. o o o o.......... .......... ...... o . .............. ......_............... ........, 

Maliye vekaleti azami h ir yıl vaadeli ve yüzde beı faizli hazine tahvil-. 
: Jeri pkarabileceli. Diyarbakırdan Irak ve İran hudutlanna . uzanacak 
' 
: clemiryollannın ikmali için istikraz aktedilecek 
' 

~-·---R.~-----------R-~-------- ----Gene Kral 
idareyi 

eline aldı 

Uçüzlu Tıp fakültesi mezunlarının 
paktın mecburi hizmeti kaldırılıyor 

askeri şart-

,. ............................... ~ 

Kabine istila etti 

Askeri 
kabine 

kuruldu 
Eski başvekil ile 

arkadaşlarının tevkif 
edHdikleri söyleniyor 

Londra,, 27 (A.A.) -
Y ugoslav Tadyolarına 
nazaran Svetkoviç kabi
nesi istifa etmi§tirKral, 
yeni kabineyi teşkile ha
va kuvvetleri umumi 
kumandanı general Du
şan Simoviçi memur et
miştir. Bir askeri kabine 
kurulduğu anlaşılmak
ta ise de kimlerden teıeh 
kül ettiği bugün belli o
lacaktır. Svetkoviç ve 
arkadaşlarının tevkil e· 
dildiği rivayetleri var
dır. Prens Polün nerede 
olduğu belli değildir. 
Ajansın notu: 
T elgrafla teyyüt edin

ciye kadar bu haberleri 
ihtiya t kaydile veriyo
ruz., 

Loııılra. 21 ( A.A.) - Dün a!·
şam birdenbire susmuş olan Yu
""Oslav radyoları bu sabah erken 
~rntad emisyonlarını yapmamış. 
Jar buna mukabil saat 10 a doğ
ru ' a§ağıdaki emisyonu neşret -
mislerdir: 

Evvela bir askerl bando, "Hay 
di zafer bayraklan, ileri" marşı. 

(D<'\'amı 4 ilı-rUıtr.) 

larından 

istisna 
edilme
miştir 

Verilen notaların üçlü 
pa ktla bir alikaıı 

y oktur 
Berlin, n ( A .A.) - SUııfal 

Ajansından: 
Berlinin siyasi ma.hafilinde 

gazeteciler taraf ında.n sorulan 
suallere cevaben Be1grad hilldi
metine gönd~rilmiş olan iki no
tanın Yugoslavyaıun misaka il
tihak ebnck suretile girişmiş 
olduğu taahhütleri hiçbir veçhC:! 

(Dfwanu 4 ünriide) 

Yugoslavya da 
kendilerine benzetildiği 

• • 
ıçın 

Bulgarların 
içleri 

raha·tıamış ! 
-<>

Balkanlarda sulh arbk 
müemmenmit ! 

----<>-

ltalyan· Yunan 
harbi 

Almanya tarafından 

Yalımda tullye 
edllecellmlf 

(Yazı!fl 4 ünrüde) 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu parçaları ihtimamla 

toplayınız) ,, 

' 

.Ankaradan Terilen maıamata l'cn· ı <:ettir. Bu makaaUa bıunrJaııa.n ka. 
g6rlllen ıtı.zum Oııerine örft !dal"'fl ka- nun tllyilıaaı Bü.)1lk Millet Mecllalne 
DUDUDUD mzı maddeleri tadil edile.. veriJmteUr. 

yurdwıa almacaltlum tabi olacakluı 
prU&ra dair 111.yih& müza.kett. edll«
ccktlr. 

"T empa,, gazetesine 
göre 

TOrkiye-
nin 

vaziyeti 
nedir? 

Gazete, Türk • Sovyet 
tebliğinin vaziyeti 

aydmlatbğı 
mütaleaıında 

Klenoon Ferran, 27 (A.A.) - Ha. 
vas • Telemondial: Türk • SoY)'Cl 
tebliği etrafında Tumpg.. gazetaıi 

ıunlrı.n yazmakt&drr: 
"Beyanatın teatisinden öne l!ıloe. 

nnm Tllrklyentn niyotliıri h&kkmda 

( D C\ 'IV1U 4 iirı>Ü~) 

Afrika cephelerinde 

Habeşi standa 
Asmara ile Gondar 

italyanların 
iaşe yolu 

kesildi 
--o-

Küçük bir devriye kolu 
tarafından tutulan 

lngilizle1in 
Libyadaki 

en ileri 
karakolu 

---<>-
Almanların bir tank 

müfreze si tarafından 
_ iıgal edildi 

(1'&11111 4 hridc) 

Sarlyede llaab 
almaJlller 

Şamda halkın üzerine 
ate§ edildi, bet kit i 

öldü 
Lıııedra, 1.1 (AA.) - B.B.C: on 

(•lü Havu) ajaıuma P.. sun,.. 
ma muhteıtf f8hlrlerinde ft h!JM-. 

.... Bal.p, Beyrut " Ruıu'da •9. 
~ ohnftllt. ~da ... ıa. 

'*" ~--- ~· ..,. 

Diger taraftan gene Anlcarad&n 
bildirildiğine göre, llcclls1n cuma 
gOnkO topl&ntıamda tıb fakUltuln.. 
den t.ıkacak doktorl&nn meeburf hı. 
metlerinin IAıtn n lcyU tıb talebe 

Bunlardan ba§ka ;rii7.de beş hı.lnı 

hazine tahvilleri lbracma d:ılr kanun 
l.Ayih:ıaı lılecllile verilmlıtir. Bu lly'lh 
ile maliye YekAleUnde uami bir yıl 

(Dcnnu 4 tinMIM) 

Yarda• •abteW 
kişelerlade . 

Hatiple 
Balkanlara inen istila seli kar§ısmda millete dü~ 

§en vazifeleri anlatıyorlar 

lltaaltalda lldllcl lloalerm lla alrf•• 
Eminini Balkeılade verllecell 

- M'eİ.'IWllanmız tan.!ından J'Urd\m 
muhtelif kö~lerindo umum1 dUDya 
ahvali Ttı TUrkiyenin vazlycU De mıı. 
H birlik meVZUllln U~rinde ver.ilmek .. 
le ohn konferanslara devam edU. 
mektedir. 

Bilyük llUlet Mecllai rei11 vcklllenu.. 
den ~emsettin GUnaltay bu akıam ea. 
a.t 17.30 da Eminönü hslke\'1 aaıonun. 
da 1stanbulda fklnd konferan&mı ve
recek umumt siyas1 vaziyet ve mlllt 

birlik mevzuu üzeri.Ddc konueacakt.lr. 
Şemııcttin GUnaltay yarın da PiM 

taat 17,30 da Beyoğlunda l'lblr tiyat.. 
nıııunwı komedJ kısmı olan Framn-; 
tlyatrow bUıa.!mda dUnya ahY&li \'e 

son vulyet mevzulu U~ncü korıferae. 
aıru vert'CCktlr. Beyoğlu halkevi biEe 
göndP.r~ğt bir tezkere U. uumı ba 
konferansta bulunma.ta d&Tet otmeı.:. 
tedJr. 

1C•bal:de dün geceki cinayet 

Kadmm burnunu, kulağım 
kesti, beş yerinden bıçakladı t 

Ha san, kendiaile aynı fa brikada çalışan metreai 
Azimenin bir gence gül meıinden şüphelenmit ! 
Dün öğleden sonra, Cibalide, Hasan adında bir amele. aynı 

tütün fabrikasında bir cina}et fabrika~ çalışan 26 yaşlarında 
olmuş, bir işçi sevdiği bir kadım Azime adında bir dul ile mUna-
muhtelif yerlerinden ağır ısuret- (De\•urıı 4 ilncüde) 
te yaralamıştır. Yapılan tahki· 
'kattan anlruııldığın::ı göre, hidi. 
se şöyle cereyan etmi§tir: 1 

Tütün fabrikası işçilerinden j Arnavutluk 
cephesinde 
mutlak bir 

sükunet vart 

Türkiye, Fransa, 
Almanya ve ltalyada 

bulunan 

Japon 
elçileri 

Berllade lapoa 
aarıcıre NUll'll• 

glr .. ecelder 

1 

1 

Atintı, ti ( A.A.) - B. B. C.~ 
Hemen hemen biltün Arnavut 

, hık cephesinde mutlak blı• aU • 
künet hükümf ermadır. 

Ati..a, !7 ( A .A.) - B. B. C.: 
Umum! emnivet nezr.retinin 

t..-bliği : Düşman ·tayyareleri dt.ıı 
Pre\"e?»:::yı bombardnnan etmı~ -
tir. B•r .kadtn ölm~ür- BaY.ı 

ı basarlar vardır. Cenuba gMbi 
Berlinde Japon hariciye Yunanistanda bir kÖ'Y berin:: 
nuırile göriifecekler 

... ,........, 

bombalar atılmııtır. Ha.ar, ölu 
ve yaralı yoktur. Egede bir a 
da küçük teknelere mutatf ak.ı -
~ ht\eMokrr ,...,.ı11aaCn . ... ,. . 



. 
" B A 8 E f{ - Ak$am oostAm 

.. .-. tat ...,ewtw+wm .. eeMr , .. mtrr:ıtrak obnaııut. BajMt ıöı
t~ drw ı..m IJbi WıtM.. memlt o~ Li •••Hme pek ..,. 

rhl&ııl Slsel ft deterU ,.,..._., bU alll&Jet •erfldl. Fakat ooan 
........... gtbıel .e 1.....n.1r pdlle ,.Mea lılP .,..._ 1'Jl'll pt. 
hil' tteJdlde .eı ı ........._ yesta ttnuılllae bqlanch. 

a.tılrt. Mr eea9111 eeertadell ...... ıs. J'8lll plyeeln kendllıladem n 
cV.. ............. .erlerim ae ffl tem.o eclflmlt oleam &kıt;ea. 

OJ r eda ne eahaeJe ~ ne •~mı a'1ftede dalta • 
HP.i!ıde, ne de eefb'd taratmdan zan )'S§am&Slllt f.Mlı::mıl ederklıll. 

ciftll.P · :rafteüe lılr abakhk ol• llmada .. suaU sormaldllll kMUD- -o---

-i. Mlzl ......,.... Bu havuzlar yanaınclan 
a • · o .. lımtti ~ rl. Şeldr u,.ı ....... 1111 J9tl t1yee1e. başka beden terbiyesi 

14 lüka mağazadan bir kısmı birinci amıl olacak 
diğerleri ikinci sınıfa indirilecek 

Komisyon matazaıarıa dellerıerı 
va v~yaaıer. lzer4ade tetklller yapıyor 

JMı.t ~ Mr .nle 961ietUk. N cJat. fazla 1f1r ~ _. • • d k il la k ıçın e U anı ca Fiat murakabe komisyonu yerli di şimdiye kadar 14 taneydi. Şimdi 
Ve m"1111m nihayetine kadar 1~ bebl nedir!' malı olmıyan yUnlil, pamuklu, ipek· bunların bir kısmmm ikinci sınıfı:. 
..._tatmin edJhnemlı bir tek ar.. Piye. yollHzhığa muf Bir yangın vukuunda bol ve li, keten ve sair mensucatla yerlı indirtrp adetle'rlnin, beş, altıya ka· 
• kalnıı,tı. O a. " J'eJ1:61tuvar .. Tlrlı._Wert _.., eee1'leıt da.ha. kolay su temini için büyUk iplikleri satan mağazalan yeniden dar dUşeceği limit edilmektedr. 1-
~ yerli piJe9leN •e ,er •JTll· tellftae rajttet mi gös~l'lar!' nıUesseselerde birer büyük ha • sınıflandırmağa ba3lamıştır. Evve• Km:i sınıfa dahil olablleceklerlni 
tllliifi ~ · vuz yaptırılması kararla.ştırıl- ce de yazdığtmız gibi lUks mağa. iddia edenlerin de defterleri ve va 

· · ' Yolqı,a yoDan•lu eserler var .da mıgtır. Şehir civarındakı bu gibi zalar kalkmaktadır. Fa.kat füks ziyetleri komiııyon tarafından tct. ..... :-~= ~-::::: ~ ~. bfar UW mlieeeeseleı" derhal faaliyete ge.. 1 mağazalar birinci sınıf mağazaları kik olunacaktır. 
'J" ,,_ ..,.,........ -•• ~klerdir. ismini alacak ve yine bunların karı Yabancı mal ve yerli ipekli r.n-
ıt.la lııtı aman• da ,..tae ~ Bmnm sebep ve bdJ:I ne oıan. Beden Terbiyesi Ge~l Direk- yüzde 50 olacaktır. İkinci srmf 1 tan mağazalnrm yeni tasnifi işlndc 
& elınm tJyatro ~eraklılan için tehır törlilğil de bu havuzların aynı nıağazalaı ;üzde 3Ş kar ve üçün· nazarı dikkate alınacak cihetler 

Tlırlı _..etdlMfe -.. _.,.. ,. ..,.._. ~ illi l&b•ecle lılr zamanda ~e SpQrunda kull;ı.- eli smıflarsa yli:ı:de 25 kar alacak. mağazalarm masraf dereceleri Ue 
_,.:ı Wr edibin esenm Blalan nılması içın nizami bir surette lardır. pirasadak= mevkileridir. Bilhassa 

ı. mevsimde hiç olmaua tercüme ve yapılll)asmı ınüeısaceclere t.avsi- 1 Şimdiye kadar JUks mağaza ola- masraf dereceleri enemraiyeUe 
Jllıı•.-11ıP114-.i..:ı>iflHM11. ...=n ıs:=-~ adapte eserler kadar 7erll e.er ye edecek ve bu müesseselerdeki nık satış yapanlardan vaziyetleri tetkik olunarak buna göre ,·arar 
,.,.....v vv- göl'Jllell derin Mr DidN ve bu 1h beden terbiyesi mükellefleri de ' yeniden tetkik edilmek üzere def.. verilecektir. 
~er. Fakat •nhaef "9 _. tl)'MllD f&tmJn edilmeyişi de pek a• burada yüzme örr!'f'neceklerdir. terleri lstenm'ştfr. 3ıınle1"ll oıı'le -
.,...._ .., ....... ..._ ede'lııb• aaır. , • 
fılu de~ MeJ"e!r ft!'M~ "8hP • 
•n.~ h IM"f""' ~itele. 

Srıat Deniş 

• Dllnku ihracatın yekCınu ~00 biL 

Uradrr. Bu arada Roınanyaya yüı 

bin ıır.uık paçavra atılmıştır. 

':I~ r. a,.., Jf'* KADIRCAN.K.AFLl' 

Bir kasadan 
2500 hra 
çal,ndı 

Evvelki gece. Tahtakalede Me
na~ hanmd:ı bir kasa hırsızlı~ı 
olmuş. bu hMID 38-39 numara· 
18.rmda elektrik malzemesi ve 
hirdavat ticareti yapan Mirzai. 
lin kasası kırılarak içindeki 2500 
lira çalırunrşbr. · 

• Izmlrde evvelki gün biri.ei 11&&• 

7 de Ut saniye ve diğeri ö~lcdı:n son. 
ra saat 16,M te iki saniye ıllren na. 
fit iki ze1'Jele olinUftur. Torbalı kaza. 
t nJa ô:ı saat 7 de dört saniye devan 
eden h.'.l.fif bir yer a:ı.rıımtısı hlasedll. 
ınl_ş, değtrmendere nahiyesinde ı.ae sa. 
at 6,50 de uzun suren ol :ıkça fldde~ 

1J bir zeızeıe olmuştur. 

15 T ARIHI D~NJZ . ROMANI 

~J'!Jm Reia, hemen llzungelen emiFlerini vel'di; 
hepsini atef kayıiuıa bailı olan küçük · flikaya 
koydurdu. Zabıta tahkikaW. el koymuş. 

meçhul kasa hll'8ızını ara.mağa 
başlamıştır. 

* Geçen btr yılda Hataydaıı yaban. 
cı memleketlere 899.706 llra kıymc. 
tinde 6675557 kilo muhtelif maddeler 
le 9.295 baş hayvan ihraç olunmuş. 
tur. Gene geçen bir yılda 1akenderun 
Umlllllna 42 Türk ve 42 yabancı vapu7' 
gelerek 29.ıs4..000 kilo mal lhraç eyle. 

- 'Ollu - .. llterdlm -
kolay delil; utan ytbt1nden ı... 

•ali..1 
-;;C<*-~ ......... . 
-~!. .... . _...r _._,. ,.pm, ~ ... 
JiıMU~ ..,..,., ; a~ı i.· · 
.. ~rrüm! •'" . 

-;. Y ~IS llll pıiecebla f 

~---
.A;ıbdan batka lılr - Ollftp 

Terdi:' 

± Hayır ... Ben de beraber1m ..• 
A • 

K~ Ahııı•Ue ~ ReJa o ta · 
rafa....,bütılar ve yaklaşmakta olau 
~ıs-..Uyf gl5rdWer. 

!tt .... arkadq111 g~zterl blrk~ 
Mnlji birlbirlnc adeta saplı kal-.. ... '· . 
dı; ~ül~iler ve bu tefer Gam-
1!lZ All ~ Ahnıedtn omusana eli. 
ni bydu: 

- Bb bfrlbırtnıtzden aynbna. 
yız; Jü~'Üne de ~lUme de beraber 

' Pi~? 
~-ı&eia: 

- ;z\l!ab ayırma.em! 

D~n M>nra onlan takdir -.. 
eevgi ile stııdtı; ye~rfnden kalktı: 

aralarında bir adım bJacak tadar 
~aştı: 

- D&unemeJt ihUmalini düflhı· 
üntız mtlT 

lkJal blreden cnap .erdiler: 
-"'E~ .. 
-~e acmrn! 
GuıJ1Z Ali ffDıcU .,_ he•es!I 

a«srünUyordu: 

- ... Bu. Yolda niee y1fitler eehJd 
ebnatlV: lriz' de o rlltbeye ererb' 

- 'fiı'811ah Af .Mf\enrinlL 
Deatkten 110111? l()rdu: I 
- ~~ byılmm nunl baar · 

laadıpı bilfyor musunuz! 
-.?Biiiriın; Ahmet • iÖfdÜ. 
- ;o. halde bqmda buhınun ! 
:nıcl Gala burnunun ardma seç

ml§t!i.. Almertyadan bakanlar ar
tık ~Ekenin ieeçmif oldu~u 

eanryijrlar: geniş n°fea alr;orlar. 
&; phlrde ve civarda normal ha

yat bafby°"'u. Gttn9' de da 
Od ~ mrznlı: bovu fnmJP.tt. 

Büi t-'lyll1' ~~ lrflMlk ikt fi· 
l!u dmb;e incllr:!ldl: ~'t•11ğ{]nf' il; 

mm gel~ ~kild•. stft hr,;;dan. 
neft ve barut dOldttrttldu: lrllçllfU 

de onun arbaıa ballandı; bu •· 
nda r.ldr Ytta• Y*ft~ k~ • 
meye ~yd!'~ s~rt1e .. yord'a. 

.KGc Almiet · tetmfl !ımm . verdi 
Arl,m Reis Şaban 1'elsfn ft'milrl" 

ı.am .... , Jl!lk'•• .... ..... 

Bıl 19'111 on eeıtla otvak bir 
pertcnde idi; den:lzde hele riizgar 
Oldaiu amaB llİÜD wtbl U~li 
11uan ictn keilfle~. ·waıcoı ~· ilkbahar 
le~ Qok hizmeti cörUlll~ taritl.t&en·. aıl§lel"dir. - ' · · 

~-~"labatı Be• ftr. llÇ' ıı: 'Rtaiıb\ft 'l'dt~de munlıaı 1~ 
Ura maaclı k&.tipllklere' rtı~mur ~vu.f 

dJği euür kllll *"~ 3 .ı r: 0enfzyolra.G1fl~ıc:fı~a~ı-
_. G1iı battıktan ·' ~i-.ı. diio. yenin ılkbahar U:.rifcsi hazırlan. 

man.a h~ ııe:ı:d~eden ı~a iki ı~ğa başlanmrŞtlr. Adalar, Ya
..0 ftdat yüJıpcümn. K~ Ah- lova, :Anadolu yakası ile Boğr.zi
metle G&msm. ateı kay,ığnıa tn • . ~ vapurlarıntn ilkbahar tafifesi 
direce~:ıı; wada bekllyec"kaba! r.!e.;:.n ortruımda tatbika başlanJ.-

-..---ıw:-- ,,. 
tını naız ve maıdne ile serl ya:ı:ablllr 
talipler arasından Sl mart sabah. 
yapıla::ak bır mUsabaka lmtlha.nUe 
memur alınacaktır • 

caktır. Kış me"8iminde tatil e -
o.5ntı,ıe ahp getlrecetsln! Anla. • d!len köprll • Anadolu hattı lııs-
flldı mı? kelelerl seferk!ri de yeni tarife 

* Uaklldar ve Kadıklly halk tram.. 
vaylım TUrk anonım §irkctlnln yıluk 
umuml "ıeyet toplantısının bugUn ya. 
pılmaın mukarrerdir. Top'antıda bir 
scnc!lk mesai raporu ve bllA.nço olm
uacaktır. - Evet Reiıı.... . ile ~rar b8ş}~yaca1rtır. 

- Memurlar talebe 
olamıyacaklar 

- İşte bu kadar... Gör.eybrı H· ~ \ 
nL.. r . 

Koç Ahmet aöze ,ka~tı: 
- Dahuı var: c~tor dönmez • 

sek hiç hnradıtıı U\Tılmı •acıık mı? 
Ay.dm Rebıln 1uu~ları ~tJidı ve 

Şabarı · :RPJsle bakrştı; sonra Koç 
Ahmede döndü: • 

- Ber böyle olmasmı l•te.mem. 
- Ben de iatem"m. fakat al • 

nımrıda ya;ılr ise kimb1Ur? Ben 
!ter ihtimali g~nUnde tutuyrm. 
Ne olur ne olmaz; iki Uç saat için· 

ı. ." · F.atilı köıeai 
Müı.eler. idaresi. Çiniliköşkte, 

gayet kıymeUi bir (F.'atih köşe.. 
si) tesis edeoektir. Köşkün, ku
ruluş tarihindeki mimari tarzına 
göre yeniden t.a.miri dil.~ünUlmek 
tedir. Ta.mir yapıldıktan sonra 
buraaı Fatih de-vrine \"e Fatih 
Sultan Mehmede ait e.ıvanm te§
hirine tahsis edilecektir. 

Yeni Sabah 
HO&cytn Cahlt Yalçın, Yuı;Oilav. 

Memurların tahsil müessese • 
lerinde talebe ol~mamalan hak. 
kındaki layiha Meclise verilmiş- I 
tir. Bu projeye göre, bundan 
sonra memurlar talebe olamıya· 
cak, mevcut talebe memurlar • 
dan tahsillerinin yansını biti. 
renler. mekteplerine devam ede
ceklerdir. 

ie dıhıeaıezsck \,d[leme•in; filmli· 
§ÜZ 3»ut esh' dD~U§U.z demektir. Yanın. fiçJU pakta girmesini bahis 

, mevzuu yapmaktadır. 

-H-
.... 

ATEŞ KA\'101. •• 
Şaban Re!eln gemls'n@ g,.· ... ~k

lerf amada Koç Ahnaet birdenbire 
iufdu: 

- Reis. blztm eJaıikleriırria ta.. 
ınamlanmadı. 

- Başka ne lııtı Ol"8tln ? 
- Bize gllre !ki kal t~anyo! 

elb~em. ncı çlzmı\ iki şaplta, dört . 
•abanea, Od kılrt .•. B&,:ka:.. Biraz 
da akçe.. 

- Bunlar t1e olacak ?A 

Muharrir, UçlU paktı Yugoıılnvya. 
mn unzsar merasiminde Almna huri.. fol geJmlyecek mnnolunur. takat ö. 
clye r..azırınrn, nçıtı pakt& girmeyi çU7.1.ı misaka lltlhnk, etmenin nıanas1 
Yugo~lavyanm k:tndlst tatedtğtne dıı. n~dlr? C~ılzlU misakı tptlcln yapma. 
tr otan iiözlerine !~ret ederek diyor yıp da ona 11-0nradan iltihak edt>.n deY
•ki: Jetlerin vaı.lfOAI misakın 1ahlt.t olan 

u1·ogoslavya U&ertnde mlithlf bir ve AYrupa ııe Atrlkanın yeniden te§

A1.maa t•:ı)·lk ve tehdidinin teşlr ter& kili ve JdareaJ vazlleahU Uz.erlerin~ a. 
etmı, uJdutuau bijttbl dl1nya biliyor lan Almanya lleo ttal)anın gbııtere. 
Yugo1>la~·yanm kendi n1.aaı ile U~ler cekliırl yolda ytırlhn~k ve emreclecek
mlııalnba gtrebllıııe.lııe lmkAn olmadı- lerl &eyleri yapma.k d('jt'll mlülrT Bu 

tını RZJl'Jk llÜ1'lİnl'.U bir ln91ln bOe İ(>fıoo bnkfülU k&r§I!llDda l:'ug0ttlDV devlet 
llm eder.... ada.mıarmın eline \"erlJen bu iki kA

Hfi~ytıı C&hit Yalçp;ı bun~ ~n. .trt parçasının bankada ka.rtıhtı oı.. 

ra lnızalanan misaka \'e Alman temi,. mıyıın iki tekten ue farkı \-ardırT 

aatma geçerek bunları §Öyle mUtalea l'.uı;tm:~v de\'let adamları bunlara L. 
ediyor: nanırlar ve Sırp efltAnumumlyeelnl 

- Ö!tirsek IAzmı değil!. ES1r 1'\'oı-Nlavya bu(tbı bir denıyt· p. oyuııı.ıırmata muvaffak olıırlana ne 
dilşeraek ge?l~ bir ıeye ~·anımı • çerken futa~Jık bir zemine ~dili et- bahtı:ınr1ık! 

yacak, faknt en yakm 'sahile çık· mlıs btr ~olcuya bf!ndyor. Karşı ııahf• Hl'ler "yeni nlzam,,mı kUçUk d~v 
le eri~mek ümidi ile lnmıldadılcçu, e. l(ltl(•rP ı.ıılrnl ettlrlrl<l'n mıı'ık'lf me. 
yağ'mrn altındaki (Urtlk ve ~apışkan todlar toklp ediyor. Mı•ııelf\ K:ıman. 

zemin kP11dl11lnl bir parça dalla dibe ~'&11111 dl~lnlnl ı.;ökerkcn hiçbir uyu,_ 

mağa mecbur olunıak C · 
Aydın tıell bu thUrl'laU binz 

garip buluyordti: ·o takairBe, ka •· 
ra::ı çrk ıi<!a.ld8i"ıria -vemı~ döner. 
lerdl. Flkı1af söyledi, 'ilkin KoÇ 
AJımet 18nr i!ldiyordtr": • 

- Eftt. mu bir Bıt.hnaldtr L 

ma yok dE!ği.ldlr; her ttlrlU tedbiri 
elden b!nlmı&Jnu bril gelmez 
mi? 

- 8n blltndn · o.sıan de al.' •• 
Hemen llinnıelen tnlitt~i' 

verdi: h~ '1itetJ ka~ lflllti 

doğru ~ke<!ekUr ve n1hayrot oraya tunıeu 11~9 1.-ullanma'rıı UiT.um gör1TK'-
uplanıp botuJacakbr. df: Bıılçarlııtan, kendi dişlerini kendi 

Yugo.aafya dtvld &damlan l ı ler ııôktU ,;e Alm:ın.)"&\, en ufak bir z.ah.. 

ılılaak.._ U&lbak p1'9tokolunu lıuut.la. mettea bile kurtllrctı. Vuıt0ttlnvyada 

dıktan 10nra, onlara von Rlbcn rop ise ruv olmazsa sevabh1 (Ör.etmek 
lım:aııı il Od ~ktup vcrlldL Bu kA. konıe:t~ uı tatbik edUclL Bu nlctn f 
lttlarm biri Yugoelavyanın t.oprok Vakla btıtun bu muht~llf oınıUn AL 
ILUdmiyf'Hnt "" taınunbjını temin e.. man;\STI arnı hfldt'fe ~ötUreeekıle de 
diyor, dtfert :ndbttt clevletlerlnln takip "lunan yollann ayn olmul 
barp euıearnda l"urotılM- ro~klanr." el'>e~tt> bir .fıfktnete ıı.ttnat l'hn4'k kap 
ctaa ~l'r. Jutalannm n,nak11y.atuwı • e:!r.r 
ll'eçmMtne ~ IJıt.emlyeceklerl~I Biz bu (&in 11rrmı ı\lmaayuna '8 
vaadeyllyor. aırad.'l vık wr bir mevkide bo•unrm-

olaıı kioQk fWkara koydurdu. .. ,. ·Bu prtlıita lıaluhna, Vogoıı1-~ amda görürüz. Ona behemehal bir 
1 

: • (Dea8aM wr) ı d(l\'letiıılıı arazıstrı,. ~ ts1tiMBnO lıiM mawttak17tt, ~ alev bir ydm ıa. 

Pazar günr· 
Usküdardc-
Paraşütçülere karşı 

Korunma tecrlibes 
yapılaca il 

Pazar günü Usküdarda para 
şütçülere karşı korunma tecrü 
besi yapıl.::.caktır. Vilayet, diğ(;. 
kazalara da. 15 nisana kad'lr bu 
tecrilbeleri. ikmal etmelerini bıl
ciinniştir. 

Bugün vilayette pasif korun . 
aıa komisyonu toplanacaktır. 

eoğaz ve 
: :Aııacf-0.u 
yakasında 

krralar 
---0-

Kontratlar tetkik 
edilerek arttıranlar 
adliyeye verilecek 

Sayfiye mevsiminin yakla.~ma· 
sı üzerine Boğaziçi ve Anadoh.J 
yakasında ev kir.::.larmın artırıl
maması hakkında. kaymakamla· 
rın nazarı dikkatleri c~lbolun • 
muş~ur. 

tca 1)Jnda kontratlar tetkik e • 
dilecek ve kira .::.rtıran1 :ır milJi 
korunma kanununa göre adliye
ye verileceklerdir. 

zım. l'ngmılal')ııyı dn.ba tuzla sıkış.. 

tuııa bt'lld elinden ke~ırabHlrdl. Bu 
k"rku ve prcstıjlnl biraz ku\"\·etıen.. 

dlrmell lı;ln duyduğu o~ddetll thtıyac 

onu r..,..,. nokt.nlara ı;öz yummaA-ıı mec 
bur etti. Onun ıcın, Yogoııla,·yaya dl. 
ter kurbanlardan daha far.la. daha 
münıtaL bir piye \'Crlr gibi görlındtı. 
Bugün bir eli) 1" verir ıclbl da\TtUı

dığı ~~·teri ynrm mOnas!p bir frrsat. 
ta dii{P.r ell.) le geri alması için ne 
mani ,·ar?., 

Vakit 
Asım Us, Türk • Sovyct mUşterek 

beyaruııimeslnden bahsetmekte ve 
bunda ~orül~n "Comprchensıon,. ya. 
ni "v:ızıyeUn mahiyetini tamamen 
takdir eden bir anıayı§ ıle,. tablrlnın 

nedı!n konmuş olduğunu ııraştımuık. 
tadır. Pekllırasyonun metnine göre, 
'Nlrkiye hak.kalen tcca\'UZ'C u~rar ve 
topntklannı müdafaaya mecbur Kalır 
s~ o z ... .nan Türkiye Sovyet!er Ue ara. 
mızGa mevcut ademi tecavUz rr.isakı
na lalını.den Sovyetler b1rl1Sinia va:ı:I 

yeti tıur:amen takdir eden blr anıa. 

yışıa bltaratıığma gUvenebltecoğlnl 

kayd~:.ıea Asım Us. İngiltere Ue itti. 
fak n.uahedea. tmzal&dıfımız zaman 
SovycUerin bu an1aşma karşı!ında 

endt,elı bir tavır tııkındıklannı. hat
tA M:>•otofun 1'Urkiyenin arbk tınrp 

mahreklne dahil oıduttunu, bir gtırı 

bu hattketinden pişman 01muı lbtı.. 

!?l'llım l:ıllc "livlem!ş bulunduğwlu ha
tıılot r lt d1y-oı .. : 
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Ankara, 26 (A.A.) - 1941 YI" 
lınm ilk iki ayma alt dıf ticaret.i
m.ize dair verilen resml .rakamlara 
nazaran 13.937.915 lirası birinci· 
kanun ayma alt olmak üzere birin 
cikanun ve §Ubat ayları içindeki 
ihracatımızın değeri 31.349.808 11,.. 
radır. 

Bu iki aylık devre içindeki 1t • 
bnlatnnu ise 4.515.088 lirası birin 
cikanun ayma cit olarak 11.788.792 
liradır. 

ı 940 yılmm bu ilk iki ayı dev
resinde ise ihracatımızın değeri 
22.238.519 Ura. ithalAtımız da, 
10.544.248 lira idi. 

Buna nazaran 1940 yılmm birin 
cikıinun şubat aylan içind ki dış 
ticaretimizin ı0himizde kaydetmis 
old·ığu 11.694.271 liraya mukabil 
1941 yı?mm aynı devresinde yine 
lehimize ke:; dedilcn milt r 19 
milyon 641.016 liradır. 

Ev k~raiarıaıa 
takd.rl 

Koordinasyon· heyetinin ev 
kıralan hakkmdaıti 98 numarall 
k..trarile arada muka vek bulun -
madığı veya tadilat yap1ldığı 
takdirde kırala11n ne suretle 
takdir edileceğ~ tesbit olurunu . • 
tu. Kararda ı hükümler, takdir 
işinin uzamaması için konulmuş 
tu. Bu sebeple, Maliye Vekaletı. 
hususi ıdare ve varidat d;.irele -
rine de. yapılacak tetkikleri11 
mümkün olduğu kadar süratlt 
bitirilmcsinı bildirnıi::;tir. 

Münakalat vekili 
ka1'tanlarla görüştü 
Şehrimizde bulunan MUndka· 

lil.t Vekili Cevdet !{erim lnceda
yı, dü'n de denizyollarında ve li
manda m~~gul olmuştur. 

Vekil, dün Denizyol1annda 
vapurlarımızın kaptan ve süv~ • 
rilerini kabul etmi~tir. Bu haa
bihalde gemilerimızin ihtiyaçla· 
n görü~ülmüştür. . 

Vekil. daha bir iki giin şehri· 
miz:ie kalarak tetkiklerine de • 
vam edecektir. 

Metresini öldüren Tahir 
6 sene yatacak 

Eeyof.lunda Elmadağmd~ o • 
turan Tah:r Gönül adında tir 
seyyar satıcı. birkaç ay evve! 
metres yaşg,dığı Pembe adındaki 
k:ı.dını krskançlık yüzünden öl • 
dürmUştü. . 

Tahir Göntilün muhakenest. 
diln birinci .;?.3tr cez2da bitirilmil 
ve 6 sene hapse mahkfun edilıııİt 
tir. 

Sovyct devlet ailamının IJ za
manhi llU ifadesi olsa olsa Türld· 
ycııln kendisini bir maeera slya&e
tlne kaptırmış olma.cg ve hu yUı • 
den komsa memle?cetin kendislD• 
do bir zarar gelmesi enıU~esl de 
tefıir olun:ıbl'irdi. 

Onun için bu tanda lılr ifade 
knrşısıııda Türkiye tarafmılan ;;.
pıllM'..alı "ey sadece hldlselertn ta· 
kl_şafı ile \'llz!yetln kendi kcndlD• 
,.~dmlanmat.mı beklemdc oıawat• 
dJ. 

Şlmcll artık bir hw:uk sene• 
bir lıayatı olan bu ittifakın alı" 
dlndenbcrf cercva:ı edeu hi.d.(lle
lcr mulümdur. Halı:fkakın bu .... 
dJs~lc:-r arasmıla Türkiye ile So"
yctıer lrlfğj arası:&da artık a.11• 
an C\'i blr mahlyet almıJ o!an doe'
luk münıısebctlerl tehlike <J3jlll0 
de bir dereceye !ıa.dAr buh;:...Jr 
saflı .. lıır grı:!rmlcı+Jr. 

Fnkııt gerek _iL'.:•fye ''e g:!~ 
So\•yctıer BlrlF':l sol{tdtluınlıhklaıl" 
nı mu:'lafıııa eder<.'k \'ailyett a1 .. 
dınlık ile görmek ''e me!lall1etl 
kcndile:-fuc ait olmıyan b.iı.dlıJelel" 
den ruUtC'\ dut buhranlar lt;Indd 
Tlirk • Sovyet dostlu~nun ~arol
miyc ... fııt lturtann.ılı lnıkiinmı bal" 
mı•r1nrclır. 

Biz Anl·ara • Moslt0\'& d"':dA.,.,. 
yonun da •'Türlı:fye So' ~etler Bit• 
li1f"l'l tam Com:neht'nsfon l!' lıl
t-.ror• -- ~İh'"'"r"i'I ., +-• frl,r•lell 
1'"1·Jr h-i'l .. r- ... ! o· 'ft ,.~ .. ,·r-~1·,.. 

tin o .. !""'"n lmlM•ğı. •·'lnl SO\"VCt
1ef' 

Blr•ı~ tam'mdan Tiirlc - ln~Ii' 
ı~tlf't'<ı k9Mısmd" val~iylc hl88 .. 
dll-1" ohm endi~"nin nlh••,.& 
tıu!.ı:l-:.ll Uıana&mı Mll1ı~ oruı. 
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• • .... • Lontl.ra, 26 < A.A.) _ TUrit hü enİ§ mı • ~ta harekat 
h 80:Jtldığı yer Vakıt mathaosı getırttıgı kUnıetile Sovyet hüktllnıeti ara. _ IÇID 

Ylvecell maddele- sında beyanatlar teatisi Londra- Atlantı•g..., e 
"Daha on dolru~ncu uırcla meılaUT alimi_,,• 
Holfinger ıu neticeye varmqtı: Memt izdir.'Of;ıhr 
nadir ve. mü•tunaılır; hemen yorumda · ..,. ~diseler 

"~ ........... , 
~ Tarih 

•• o osu 0000004 

'l'OJuoyı VE 
BISBIS .. , 

~ İngııt.ere Hariciye Nazırı 
~'le Tür.kiye Hariciye Vekili 
tı1tı_500ı~·~un !Ktbns~ • yap· 
cliae "'rI goruşme, son sıyası ha. 
dir lerin en mühimlerinden lbiri. 

· Bu hadiseyi Eden'in Anka· 
~i )<ouşm~larınm icabı ve. 
~ teylı saymak mümkünse de 
~e bır telakki ehemmiyetini 

B tınaz. 
ctiğ iri avnıpanın şimali garbi, 
re eri cenubu şarki ucunda, ge. 
~t strateji gerek siyaset ci. 
ile .llıden çok mühim ve biribi. :~ 
~ bağlı mevkileri tutmuş olan 
~ ~vletin mümessilleri Kıbrıs· 
~araretıe selamlandılar; ada. 
ı .. :=-... bu münasebetle şehirlerini 
~ız, Türk ve Yunan bayrak. 
~e donattılar. Ada h.allanı 
~ il eden Türk ve Rum ırkla· 
ltt tn Ana vatanları hakim dev_ 
4rı İngiltere ile müttefik olduk. 
dan ıc;ın aralarında her zaman· 
~ zıyade çok sevgi ve birlik 
atdrr. 
~Ibrıs Akdcnizin şarkır . .:a 
1>ır ız.ere hakim olmak istiyen 
tı d vkt ıçin mükemmel lbir is. 
~ t n ktasıdır. Nitekim onaJ· 
ıi-. ı a rm yansma kadar Ak. 
~nız n 'bu mıntakasmda en 
c Uvvetli devlet ola Venedik 
~urıy ti Krbns adasını sım 

ı e nde tutuyordu. Sonra. 
U~kl r aldılar ve Uçyüz ae~ 

ıı..~nı ıdaremizde kaldı. Bu mü 
;;5ebetıc Krbnsm şimdiki ida_ 

klı ve son zamanlarda bu 
~u üzerinde geçen siyasi 
~eketler hakkın<la bir kaç sa. 
tı Yazmak faydalı olur sanı 
ı: 

k.l87g de Ruslar Türkiyeden 
~~. Ardahan ve Artvin san. 
a larını aldık!~ zaman mu. 

ıla ~ne bE-hanesıle ;Kıbrıs adasını 
tilı lı gılizler ışgal ettiler; lfı.kin 
.:.k olunmadı; mevcut kanun· 
t • memurları dığoştirmcdi. 

ıı~ hatt<l Türk ırkının hakiın 
l llrlar \'aziyeti bozulm&a ... 

}lJ brı taki İngiliz valisi bir os· 
q ~ ı valı..,,ı imiş gibi hareket c. 
~ Ordu. Çünkü Knfk~y:..da 
tı ' lara bırakılan iiç sancak l.~r 
lQa ile})( ple olurs:ı olsun Tür': 
il r-l'esınc ılhak olundukları tak. 
._,!!ele lrgilizlcr de Ktbrısı geri 

l'ec(:klerdi. 
'l:;eçen büyük harpten sonra 
~ ftk paşa İstanbul hilkfuneti 
~nıa Londraya murahhas ._,_ 
~k gideceği sırada Kıbrıs 

1<1crini temsil eden üç kişilik 
ttıt he~et bir muhtıra verdi. Bu 
'i~}ıtırada adarun siyasi ve ta. 
~ ı Vaziyeti anlatılıyor. başlıca 
q~ llokta. ii7.erinde ehemmiyetle 

l'ttluyordu: 
~ - Türkler hakinı unsur te. 
~ı olundukları ve bu mevkii 
~ a.faı.a ettikleri cihetle Müs. 
ı!. an halkın hükümct tarafın· 
"ltı . "it• idare edilmekte olan maa. 
~ eykaf ve diğer içtimai yar. 
~l» ışlerinin Rumlarda oldugu 
lı~ MüslümQn cemaat teşkıJa· 

2 terkedilmesi. 
ııı ..... - Ada Türkıyeye iade o.dil. 
~lJc~. başka hiç bi: dcvlc;tin 
~~ıyeti altına venlmemesı. 

l'ı..,;111 madde Kıbnsın o sırada 
t;~'ltya ve Carbi Anadoluda is· 
\tl· hareketlerinde ibulunan Yu. 
~18tana verilmemesi içindi. 

r~ Ubtua Tevfik paşaya şimdi 
l'iı~l'kotel) olan konağında · ' 
lıf°i1 ve beğenildi. GörüşUlilrken 

hatırastnı da anlattı: 
~ 1310 eenelerinde hariciye 
~ ı bulunduğum sırada lngi· 
~t bize Ktbrısın Giritle mü. 
~lllt:ı~ini eklif ettılcr; lakin 
tıı~~. Abdülhamit razı olmadı. 
11\t~erin adayı işgalden mak· 
~ lrı Süveyş kan.alını tara.s. 
ı..;,_ etmekti~ kanala filen ve 
~~iyle sahip olunca lOzum 
~rnuıtı. Giritle müba<..t. · 

arı bunun icindi. Şimdi va· 
değişti, zira .._. .. 

J da memnuniyetle karşıla.mnıştır. 
rladea bir lu1mıaı Salahiyettar mahafil, iki mem -

ıeket arasındaki münasebatta ÇI k mag""' a 
Almaaraaıa vukua gelen saı~m bu mmta _ 

1 kada istikrar husulüne yardım h 1 
8 m&llD8 edeceği mUtalAasmda bulunmak azır anıyor 

181 l!lkarmı 0 tadırlar. Bundan başka TUrk _ 
~ J I' Sovyet mUnasebatmrn sali.hı i~ 

Londra, !6 (A.A.) - .işgal 
altında bulunnuyan Fransa.ya 
Afrika müstemlekelerinden ya _ 
pılan ithalat hakkında Avam 
Kamarasında iktısa.di harp nazı. 
rma sorulan sualler şeklinde mü
zakere cereyan etmiş ve Alman
ların eline ireçebilecek olan her 
türlü hububatın Franaaya gir. 
mesinin men'i istenilmiştir. 

lktısadi harp nazın Dalton 
demi§tir i: . 

İngiliz • TUrk ittifakı arumda 
telifi gayrikabil hiQbir nokta bu
lunmadığı beyan edilmektedir. 

Alman hükUmet 
meröeziiıin 

Merkezi Akdenizde 
filo bazı kafileleri 

himaye etti 
/aknıd,eriyt, !6 ( A.A.) 

Amirallığm tebliği: 
Akdeniz filosu, 21 marttan 24 

marta kadar merkezi akde~.de 
hareketlerde bulunmut ve m\Jıh. 
telif kafileleri himaye etmi§tir. 
Bu harekat eanumda bir dil§ • 
man keşif tayyareai düşürülmüş 
ve en az diğer bir tayyare de ha. 
sara uğratılımştJr. Dii§manm 
hi~ bir deniz Uattl harp gemiiine 
tetadUf edilmemi§tir. 

melhamu sayıltır. Bugünün •tatimkleri '°' -. 
~a menli ve içtimaiyatçılar-da bedbindir.,. 

. 
Yazan: Dr. BAIDI ADASAL ....••......................... , 

bdtvacm hetbaht ve~i t.e. 
n:nn.üm eden ya1nD p.lrler ve e
dipler delildir. BiT facia ile neti. 
celenea lsdi~"'e aıtk romaıılamı. 
da belki ~üballğalı bir romantimı 
wı ibret derei veriel ahlW bir ga. 
Y• ftl'dır. Fakat benim gilj ilmi 
bir za'riyeden izdiv.4 nıhiy&tr .e 
~tJmaiyatmı ya.pm11 '" m~t 
ıstatJBUkJ~re )ıtinat etmte oıaft 
meelelt adamlannın da bedbin o
lanlan çoktur; çünkü izdivaçta. ar
zu ve tahayytll edilen pye çok 
ytlbek ve belki de bu hmuta 
kullandığımD (ölçü) nonnal eemi. 

den aolu bUtiin tahil w ......
~ariyle ~lile ~hft*. ~ 
rm tertlbf, isdivag iflbr ft tıiıt 
bahtlıfmm ruhi ifadesinden k . 
rettir. BUttın yud:ıldanamuı me. 
n cephealnde yer alan çift bettılllıt, 
müspet cepheye girebilen ~ ~ 
bahtiyal'.sa.yılabilir. Fakat ~ llılP 
IA.8avl bir terkip yapm11 olnılk ifio 
bdlvaç fellketi ve talUdU'llldl. 
bazı kabatulıılr. sebepleri rr~ 
dırarak tekrarhyalnn. Grusnm w. 
ıiftde tallk mantıki görünmektedir. 
Y&ni ortada gerek bir \.ariita ')la •• 

··- Şimali Afrikad&n işgal al· 
tında bulunmıyan Fransa.ya. ya
pılan iUıalitın bir kısmı muhak 
kak ki Almanyaya veriliyor. Bu 
ithalat hakkında elimiz.de taf -

Beri inden 
Viyanaya 

nakli 
düşünülüyor 

sil~t yoktur. Fakat bu ithalAt· a. --o--
r&Smda muazzam miktarda. yi - Böylece lngiliz 
yecek olduğunu biliyoruz. Fran- bombardımanlanndan 
SIZ "Seınaphore" gazetesine inan 

AIDENtz FlL08t: 
Skıezlre, 21 (A.A.) - Of!: 

• yet ve aile bayatma naann biraz 
nazaridir. Daha on dolruzuneıı a. 
mrda ınetııur lllmlei'den Groe. 
Hoffinger fU neticıe)oe Yl.J!DJ§U: 

Buraya gelen haberlere !(tire, Alc· 
deniz tiloaunun hemen hemen ıc..ı 
ktllllal geni§ bir harekete totJrtT~ et. 
mek Oaenı CebelUttank'ı terke ıturı
lanDU§tır. Bentli: tevsik edDemiyen 
bir pyiaya söre 1nslliz harp gemli .. 
tinin .Atıant.ıte açılacaklan söyten· 
mektedir. 

nl kadında, gerek.!le öbür t.umtt. .. 
yani kocada talik için muhJk -.. · . 
bepler vardır. Bunlardan lttriaiı9 
oocuJrlanfan •etreti, Udivaçta.n ~ 
Tel ahnmııt olan zOhrevi •eya m. 

mak lizımgelirse ki.nunuewel kurtulmağı umuyorlar 
ve kanunusani aylarında üç haf· ..... . ...e~york, 26 (A.A.) - 211rtıatea 8-
ta ıçinde Marsilya limanına şi • yorlt Poet guetealııe JilııderUea ı:ıu 

tZLANDA DENtZ HAREKA'f 
s.ur.uı 

BerUn,. !8 (.\.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Almanya, lz:Jan. 
da11 deniz harekitr mmtakuına 
ithal etmJftlr. 

Mea'ut iııdf~lar nadir n mllste~
nadır; hemen JWm1ftda aJtWt mef
humu zayıftır. Bug41DUn ıaiatJstfk. 
lert çok daha mentf ve içtimaiyat.. 
çıl.al' bedbindir. 1Um adamlarmdan 
Bloct'm esulı bir aurette .mUtalea 
etmiş olduğu 100 izdivaçta betbaht 

.olanlar 48, likayt 36, mee'ut 15, J. 
deal derecede bahtiyar olanlar ı 
lci§Jden ibarettir. Diğer birçok is. 
tatf8tilrlertn neticeleri <le buna ya. 
kmdır. Birwık memkıketlerde ve 
bu meyanda bugün dftnyanm en 

mali Afrikadakiler de dahil ol - telgratt.ıl HlUerln Berıtn ,ebrinin ı:.. 
mak üzere her taraftan yapılan gillz ı.yy&reıert tara.fmdan yapılu 
ithalat 289 bin ton tutmuştur. bombardımanlannm pddetıenme.l 
Fransız müstemlekelerinden ge - t&kdirmde vıyanayı büldUnet mera. 
len yiyeceklerin bir kısmının ai ittihaz etmeat mtlmkeıl oldutunu 
Almanyaya gittiği hakkında eli· bildirmektedir. Bu ~ 
miz.de malUınat vardır. Fransaya yahudllerin .., Çeklerin Vlyaudan 
ruhsatiyesiz mal taşıyan gemile.. kUUe halinde çıkanlmaJana.m pa7ta1ı 
ri devriyelerimiz tevkif edebilir tm Viyan.aya naklinin btr mukadde 
ve Akdenizıe bu gibi hamulelerle IDMl ..sıJdutU 1 .. .,. edl•melrtedlr. Z.: 
giren mü~it vapurlar raka- nolundutuna göre lncWz tanareJe. 

24 bin tonluk ~;.;: ~~ı:.~= 
1&l"da tal1k anularmm ~alıp 

ul (bulaşrk). verem gibi bir ı-. 
talrfm zevceyi Teya r.evci _. 
kOrkusu, kan veya kocadan btrtllİlt 
hoID08eksilel yani ma.rut ..... 
mUpteli ohpaaı gibi sebepler ba
lar arasındadır. Bunla:r gerek 'br 
nunca ve gerekse dince ve blitill 
bUnlarm üstünde tııhhatçe mu.... 
cm devamına mlni teşkil edea .... 
millerdir. Esasen Japonya.da; F~ 
l!lada, İspanyada son za.manluöa 
alman zecri tedbirle bunu ilds· 
daf etmektedir. Bu esertiı neşriae 
ba§landı1rta.n bir. müddet llOt1ra • 
Mıtetrlıı birinde bizim sıhhat ve if,. 
Umat maaTenet vctlletimbla mit. 
vaçtluı evvel sıkı sthhl JıGntfth 
tamim ettljiıU. ....._.-~. 

MJıtldt clölia~~
l:Bft dll9r tzdtVa.; grup~ 1w'.r , 
Jıcoca lmtfT:wqal"rtarmı b~ ll
mndrr. Bir. matrdet bbibhDıl nıe. 
rUbe ettikten 11GDra genlr koea ._ 
geTebe tadın uzun mlaııet•,_. 
ber yqamasnıı isterneder .e 1111t 
yamıfllu. Hele cebrt ~e •• 1· 
menfaatlere mtlııtenit olan ~04 
l~rda saadet aranmu. Beulı uu 
yaşamak arzu etmiyenleri _... 

lanmJ§tır. 1 rln1n &rllnl tlddetle bomba.rdımall et. 
lşgal altında buluımuya.n mete muv..ıtık olmal&n .tıalinde ~ 

Fransaya iki .Amerikan vapuru 
unun hediye olarak g&:kierit!ne· 
si hakkında da Dalton demiştir 
ki: 

"- Fransa hüktimeti :anm. · 
sil yiyeceklerin veya buna mu&.. 
dil erzakın işgal altındaki Fran
saya gönderilm.iyeoeğini Ameri· 
ka hükUm.etine karşı taahüt et -
miştir. İngiliz hükümetinin mü. 
saadesi münhasınm bu iki ge • 
minin gönderilmesine aittir ve 
bugünkü prtlar içinde Fransa.ya 
ba~a yiyecek gönderilmesi için 
ln.gilterenin mU.saade vereceğini 
katiyen tazammun etmez. Bu i
ki vapur unun Almanların eline 
geçmiyeceğinc dair Fransanrn 
verdiği teminatı işgal altında 
bulunmıyan Fransadaki Ameri -
kan komisyonu kontrol edecek -
tir." 

• Tonmto, 26 {A.A.) - Kaud& 
han nazın Pcmır, lnırada eöyledtfi 
bir nutıakt& ezcümle demiftir ki: 
"Amerikan tayyareleri. bbılerle .ı.. 
ktltereye •armaya ba§Jaymca, bu tay 
yarelertn, dOpnanı, yalnız lnstıten 
hav&Iarmdan dettJ fakat .A'ft'1111& ı... 
valarmdan -da llillp ~den 
eminım.,. 

• SanUago 26 (A.A.) - Şlll hUkt
meti, sablk Roman)'& kralı Karolla 
madam Lupe*onun ŞWde Ucametıne 
mUsasde etml§tir. Sabık kralm mabe. 
ylncllerinden general Urdarianu ile 
Jean Pangala ve 4 btzmetçı kendileri. 
ne refakat edecektir. 

Vaıinston 
T ranaatle.ntiii · 

&.llerl lllalette 
-.ııı••laoak 

~·..-cı-, • (AA.) - e... 
blye nezaretinbı bir tebltitne &6· 
re 24 bin tonilltoluk V&IJinltcm 
trauaUantiğine denk makamlan 
tarafmıdan vuiyet edilmtftir, 

Derhal amnete girecek olan 
Vatln&ton bundan b6yle kıtaat 
nakliyatında lrolJanJlacaktır. 

Garbi Hindlatanda bM bir 118 -
yahatten sonra salt g1hıll NeT)'W 
ka döna vapanm cuma glnl 
bir çok yolcuyu hamilen Kalifor. 
niyaya hareketi mvkanerdir. 

Vqington ftPU?U, ~ li· 
nun088.Dde Palmbtachm prtınde 
karaya oturan Te balen Brookleyn 
havumna ~1r:Den Jılanhattamn ~ 
dlr. 

Diyordu. Fakat Gtimde ıe,_ · 
nin esef ettiği bir nokta vardı. O 
baltkçmm kızmm altı değil on alt1 

yaşmda olmumı ve kendialnl kur 
taran bu kahramana işık olarak 
ilkbaharda evlenmelerini jatiyor, 
vakanm böyle romantik btr netice-

.37. Nakleden: Muzaffer Acar 
ye varmMmdan büyük zevk duya. Romanm te9lri ve kurtarma bi-
cağını söylüyordu. disesinin heyecanından henilz kar. 

Böyle romantik dünUşlere •P- tulamanuş olan Gü&lde ıey.t • 
lanan ihtiyar teyze o gün, zamanm gece okuduğu romandan CEllll1 
en meşhur romanctlarmdan birinin Sermede bahsetmekte Llmia ha. 
son sayfası çevrilmeden elden br- nmıla değil, yeğeni ile mDnaJr...
rakılmıyan , silrilkleyici f!flerlerin · ya karar vermişti, 
den birini okumuştu. - Bugün okuduğum kitap pek ------------1 mllkemmeldi Sermet.. dedi.. Jıı!ımi 
Suriyeye girmişlerdir; onlar o. "Sahte Mıraplar .. " mtıelUfl de ro· 
rada kaldıkça İngilizler Klbrlsı mancılardan Ye.eri Gllııdts.. bil -
başkasına vermezler. 
Kıbnsın bir anayasuı vır 

dır. Sonuncu maddesinde ''htt_ 
ktlınet istediği zaman bu kanu· 
nuistirdat ve tadil edebilir.,. <.."':!. 
nilmektedir. "Kavanfn meclis" 
inde dokuz Hrristiyan w Uç 
Müslüman ba bulunur; bir t:.:· 
reoeli olarak halk tarafından 
seçilir; hükfunet bu mecliae 
memurlardan balar illve eder; 
öylelikle hUkt'.'hnet izalarile Mim· 
lüman balar bir!eşintt Rum a: 
?.aya UstUn rey sahibi olurlar. 

mem bu zatl tanır nmm? Her baL 
de o c1ıa .enin gibi latanballu oı. 
mah. 

Gtızlde teyıe bl1yUk bir ~t
le konllfUyoMU. Cemil Sermet ki' 
t&bm :l8mi ile tendi ı.mı aramnda 
n.ziyeti bftUlla#a muntfak oı. 

muetu. 
Yanıtderecle kimse on11n Yeari 

OOndtls iımaslle romanlar · yazan 
mubal"rir olduğunu bllmiyol'\'lu. ~. 

m.fl Sermet Yamkdereden latan • 

düs, modern bayatnı b&tb ~ 
lildert iclnde J11mt0t, eemiyettea 
olduiu gibi kendinden de bdmlJI 
olan bClyüt romancr orada, bJnlıiı' 
dalaYe.renJn d&ldllltl ı.tanbuıda 

talm.ııttı. O Yamtdere çlftJlllDi, . 
G6nlllbelmı, lnetwu7a bftmiyw, 
g6nle ferah yeren ma~ g&llerlrı 
ıpkh tebe.etımtbll anlamıyordu.· 

Klçik hleU odaı!ald puttradn 
yüzlbıe gllldQtl ~ acWnm OOlr 
l!l&f lıir bibi ftl'dl. o hayatı pee. 
be .W.aı ldkı,eJeri Mwi7"'. 
Gln&n blıgok eaatlerini sade · Wr 
~ m .e tlıtlyar bir ftl09DI le 
yaptılı umı keaupn•lvla gıepi
~ Adeta meeottu" GtbıMe 
ıe,-bl eualine lıft.e ba -.t Ilı· 

- cenp ftl'dl: 
- Eftt, teyse, dedi. 'Yeeart 

Gllndtbıil t.anmm, Pakat pek -.... 
Bugfln gtlnOnO roman •J'falan. 

na huredeın teywe lrfllldtnl tutama. 
dl: 1571 de Krbnsı almak için 

50,000 Türk can verdi; timdi 
oradaki TUrk1erin uymı yttr 
binden apiI değildir. Bugt1n 
unlan hatırlamamak -.e dilfln,. 
memek elden gelmiyor. 

ba1a d&ıtlnce)'e kadar Gb:lde tey- - Ne delıtdır ha ~junld .. 
:1811in ktltlk retenf, "8knnm kar fmdlm.. o a• ,....ar. nı,e eewtw. 
dfJI ~ WI klflk blylk ..... Duftd8U itini ede,lm M, ba .. * - f.oruml oluU ...,_. mallanlrlre ...,......__ J'llha..,_ 
ı.tl)oratr. Bayatta ,.. s' ._ ... ...,., lli'lmln fa. -. o W- 1111 
brkJP.5~.M~ ... h~li_-.,,,,_.. r t..,.,. 1ı1.. 

müdekkik blr eosyolccun Pfin.' 
den k~u. Biltihl htısnOlli,,et. 
Jeft. bir ~ :üe ı.ım.. ıııııı.ııww 
maluma ....,__ 71n.- "k r a.. 
ğln &!BM ,._emektedir. ~
bJdh-~lar tallkla elba~tJemnl'llrte 
~t bn veya 1roe8de ba ._ 
meYCUt oldufu halde ya kanunla. 
rm nı1teudesliıltii veyahut da but 
flttısadt •e <ıocuktara ait ~ar 
yüztln®n aııeaJı bir eehenBml ı.a. 
~'atı maM&l'Ulnt g6rtennelr1e 1ra.l. 
ma.ktadft'. 
Şu mtltensı eeeri11 hıufl&ng1e!B· 

dan f1I anda Yuııan f11 kelimeye 
'ftnDeaya kadar hep tmm.er n 
bnntll'l çt'şnlslnl. ren&'ini t•n e-

• Bu makale ...W .,. ile 111 .._. 
b-.tamru;ma (;lkmlfln'. 18, ao. tıılj1Bci ._un. ı. a, ıı. ıa, ıe. 21. 2B Udıılcl-
111&nun. 1, S. 8, Jl, 17'. il, M. 26 tumt 

ı, ı. '· 6. 8, ıo. ı2, H , ıs, ıs, 20, 
D, M mut 

Gene adaın gftlmekten kendini 
alamadı: 

- Bir debi. mı dediniz te,ıııe? .. 
Bu Diraa futa olmu mıT~ bra 
menulannm fenabğmdan da bab· 
.U,orwtıatn .. 'baytUı bir debi ve ' 
Uttı bir mevzu .. 80nra aia de bu 
fena ~an.·~ haYranhğı. 
nmilan• bahsedifM91I1lus... Hakflra • 
ten b&sde 1tMft mimm1an ~i 
sinj Uıywe! •• 

- Bittin kadJnlar' libi ben de 
~nrtm yivrum. Anealr bonlar 
altmıe Y8flD& plbıdlit'aman. açık· 

~ 88ylenir. Yi:nnf yqmda ·- ise 
sadeee dOılDnlltlr. Demet Yesari 

ayni e\'d~ oturtmak, mrJa a1Bi • 
dada cbwl muameleye t~ wt • 
mek bil' fecaatttr. Saadet "Ye ntk 
~artlarrndan mahrum 'olan ve ~ 
bMea çıocuk mahsutu dev~ 
izd~ bu zoraki bafhltktaa f-s-· 
da )'Okttll'; ayntmak evlAdtr. ~ 
mat hıdfftcm gayeef hakM bit' 
familya oeağı otrafmd~ bOtllıl aile 
fertl~rlni. şen ve gtJ!"bh çooatia
n. tombul tonmlar toplamak• 
şerefti fılmi ola.n bir nea!' ~ 
nht bir haJkasmı teş'kn etmektir. 

Dr. Ratôlm ADA8AJ, 

Ahali 
mübaoetesi 
Meekov., • Z8 (A.A.. > - Oft: 
194 ı kinunuaanisinde ut~ 

Sovyct. Alman anlqmaaı blldlıll-
lertne tevfikan, Alman ve eo.,ıat 
ah.ali milbadelefri dün, 90aa ftlllt. 
Ur. 

SovyeUtt Birliğine ~ 
mikdan 21 .343 irisidir. B1mlulılım 
9.248 ıi RWltur. 11.995 el de a... 
y~t t.abiiyet.hıe gire!1 ~emel w 
Suvalki mmt&kasmdaki U~ -
lıla.rdır. 

Glndtbl famJ&WWWB ~Mi? h..• --1..s.. t ... ...,_ .... _~: ....__ ~ uıeuuıcae ~ ..... -
Geno bir~ ma bu! du t,aytıa eden •nlqma m••. n , .. 

- Ota ~ Tatıdtr r.an· Sovyetler Birlitfne .tntika1 eılerı 
ııedwlm. mmtablar ahalisinden R?.805 t;. 

.Ewet · Almuyaya g~ 
- ' ben ete 0 &-.. t.ahmirı Utıbade:Je ielenyle ~~ -... 

edlJwd-. Ber .!Wde bl,a llM· ı -=-cwyet 9e Alman ıı~ 
1• Jlllll)Odlw c191tJ 1111! me.m.Wtet1erine dandllrleri .,.__ 

- Bua --., .&,ıiemel şe. "'mektedtr, 
reftaj "mil dfllNr te)w. . 

- Her Mide .. ooe.ıs ~ 
bir ooee S..wet. •• a-lm e · -
~ • tAntr o. ~anna 
ba)'llJJorwn. J'aliat Şfttrafta onun 
kttaplamu okumMnu mlnade et. 
ml)<oram. ~ ..... !'W!i 
~ ..- 1 1ıhbc kitçla 
hhbc • '*-6wtw. o Dlat ... 
Ba. mdt&ntltn ~ ,,... nJı • .,. ....... '* ..... tellrl 
~ --··-

1941 iZMiR 
ENTERNASYONAL 

FUARl'na 
Şa.dılen ba.mianma. .Btr .... 

,_ ...... batı ... ...,. ..., 
~maıı- ...... ... ... ....._... 
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26 Mart ı 

Yarına emniyetle 
akmanın derin zevki 1 

içinde geçirildi 

EJt ne 27 (hususi) - Edırnelilcr 

m.ırt kara gUnClnU bu sene de oı. 
un ın &Dlara yakııır blr ibret ve "°' 

kıır ıie geçlrml~ler, bugllnkQ mi.ili 
bUtUnllıgtimUz ve birliğimiz 88.>'ı.:Slnde 
yıµoına emnJyeUe bakmanın derin zev. 
kini )"&§amqlardır. 50 yıllık bir tarih 
mu.ılılm• olıın Osman .Prcmcci, Bal. 
knn {\Ci&smm bir t.nrihçen!nl yap:.rak 
o glil"Jc-rc ııtt kayıplıırımızı saymı§ ve 
B:ılltıın bnrblnın bugünkü milli ku~ 
lu§umuzdakl tcslrlerlnl tzah etmiş.. 

'tlr. 
Bundan aonrıı genç bir subay, (.Met. 

metçlkton mlllete ı adlı mamumcınnl 

okumu~tur, Son oıarak sllz alan mu.. 
allim Şaban Tıı§ktn da aöyledigl hl.. 
tabede ezcümle demlıtır kl: 
"- Bız fela.krtln nte~I ile pl§tlğlmiı 

Jı;ln uyıı.wkız. Derdin, mlhnetln tez. 
ga.bmdıı tılendlıtfmlz lçln derde, mlh. 
ııete ve feılketc dU§manı.z. Birllk ve 
beraberlikten mahrumiyetin ne oldu. 
ğ•ınu çok 1)1 öğr ndiğlmlz içindir kt 
bur,Qn c.rtık çüzOlmcyf .. , ba~lıyız.,, 

BJ mUmıseb\:tıe, aziz .,ehlUenmlzln 
~ut ua lthnfcı. Sellmlyec.1e bir mev. 
Ut o u !l'.IU§tur. 

Amerlkaya 
k raıaascak 

lngil z ~slerı 
Londra, 27 (A.A.). - B.B.C.: 

Atlantikte ~zı lngıliz üslerinin 
kira ile ve 99 sene milddctle Bir
leşik Amerikaya devredilmesine 
dair anlaşma bugUn Londrada 
imzalanacaktır. 

Her akşam· 
.................... 

(Baş t1Lrafı l ncide) 
.Jlu yııpıım aı ,·cyo. çok olablllrdl. 
Roman~ n i~lıı bu yar.lım hangl öt. 

'tti dahlllncltr ı.atsa yine tcıckküril 
icap edecek bir dotıtluk bare'".mti 
sayılmak icap ederdi. Fakat Ro
ınanyn, 1ngiltcrcye öyle muamele· 
lcrde bulundu \'C Romen matbuatı 
lngtltcreye Ö)IC atıp tuttu ki dost· 
luiun ,.e 1)illğin 1 ir cUrUm tejldl 
cttlıÇ.ıto inanmak llı.ungeldl. 

Ilulgarhıtnn 1ngtıtercnln açık 
ihtarınıı omuzlarını ilkti. lngiltc. .. 
renin düşmanlarına iltihak ederse 
sulh r.ınsasmda Bulgarlstanm ta• 
mamiycflnl lngiltcrcnln mıidafa& 
etnıiycccğl yolundaki lht.an hiç ,ıı., 
kua. gclmcmls gibi hareket etti. 

Yugo!ilM'J'a hUkümetlne &on ve
rilen İngiliz notıun da Yagosla.v 
ı.ıikümet eflerlnin Almanyaya ile· 
yahatine mani olamadı. 

Bu neden bliyle oldu~ Politika
da minncttı:ırlı'i•, csl;i hatıralara 
h!\mıct ve liltlrc gibi aö;ı;lerl bar 
tat"afa bırakacağız. Diyelim ki bu 
üç Balkan de\lcti tnırilteredcn hl~· 
bil" yardım ve c'lo tluk görmemi~· 
)erdir. rıııuıt ~imdi tngfltcrenln en 
hassas bir 1.amanmda dilşoumlan. 
na Utilıal< f'tme~, bunda az ço!< 
faal bir rol oynamayı göze alır
ken tn~ltorcnln aktıılillmellnden, 
cezasından, lntiknmındıın korluno · 
yorlar mı? Uuna fjUphcslz ki koıi\· 
muyorlnr cevabını \'ereceğiz. çur.. 
ktl İngilt<-reye kıymet ''e ehem-
:lyet Y<'rı;clı rdl onun sarih lhtar

lanna rağmen aleyhinde hlr hattı 
:hareket takip etmcğc kalkmazlar
dı. 

kl.rdır. Bu beyaıuıam-. TOrk13e bıtr 
tecavüze mar'\12 kaldığı ve arazi8lnl 
müdafaaya mecbur Olduğu takdirde 
Sovyet Rusyanm bitaraf kal&ealzm 
t.asrla etmektedir. Şu h&lde Türkiye 
ancak kendi topr&lma hücum edilfli.. 
tt takdirde sUAhs. &al'llacllktır. Bal
kanlarda ne olursa ollWl, topraklarına 
tecavUz vaki olınadı.kça. Tllrkiyenln 
mUdahaleııl mevzuubatı. değildir. 

Bu itibarla Türk • Sovyet beyanna. 
mesı, Türkiyenln ve Sovyet Rusyıı.nm 
ka11ılıkU vaziyetlerini aydınlatmak. 

tıı.dı?., 

Alrllla harbi 
Ha.rtum, 27 (A.A.J - "Deyli Tel. 

&raf, mı.ha.birine göre, mı.be§ vatan. 
pcr;oı..rlerl Arml\l'a Ue Gonrlıı.r ara.'ml
da bayaU eherrunlyeU hniz bir yolu 
kesmişlerdir. Bu mıntaknlarda buıu .. 
nan İtalyan kuvvatıerinln l&jeal mez. 
kür yoldan yapılmakta idi. 

LtBYADAKl lNGtLlZ KARAKOLU 
t.ondra. %7 (A.A.) - Londranm 

aakeı1 mah!fllerlnde, Ltbyıı.dt\ki 1ııgL. 
llz kuvveUerlnln en ileri karakolu o. 
lan AgeJla köy11.nUn dll§JI!ıın taratın. 
ı.lan logallne pek az ehemmiyet vertı. 1 

mektedlr. 
Agciıayı ufak bir devriye kolu tu. 

tuyo:-dı:ı, bu devriye kolu d~mannı 
o kadar mUhlm oımıyan kuvvetleri o. 
rallı:ıt ljgal etmeden çeklllp g1lml~ 

lerdlr. 
AıcUanm "Alman Afrika te§ekkfi

ıu .. tarafından tıral edl\dlğt yolunda. 
ki Alman iddiası hakkında ıu cihet 
tasrih ediliyor ki; Londraya ıelen 
baborlere cöre bu Aınıan mtıfrezesl 
pek a?. miktarda zırhlı ara.balan ihU. 
va eden küçük bir ileri mUfrczeden 
lbaretUr. 

Lard BalUallı 
NBt'IJOTk, 21 (A.A..J - lngiliı 

büyük elçisi Loni Halifaka. ga. 
zetecıler toplantısında yaptığı 
beyanatta, deniz, kara ve hava 
kudretinin abluka ile birlikte 1 
lngiltereye zaferi temin edeceği 
husuaundaki kaU imanını bildir
miı ve demi§tir ki: 
"- Harbin devamı Amerikan 

yardımmın sUratine tlbfdir. ln • 
giltere icap edene 20 sene harp 
edecektir. İngiliz mllletinJn Al -
man bombardmıanl~ına muka
vemeti Alman milletinin her an 
kudreti artan Ingiliz bombardı
manlarına mukavemetinden tJ&. 
tün ola.caktır.'' 

Lord Halitaks, harpten aonra 
dünyanın ıweıl bir hal alacağına 
da temM ederek §Öyle deml§tir: 

''- İngiltere ve Amerika l>L 
rlblrine gayet sıkı olarak bağlı 
kalm~lıdır. Diğer milletleri bir 
miknatıs gibi demokrasiye doğ
ru çekeceklerdir. Eğer Almanya 
da işbirliği yapmak iıııtenıc ln -
giltere onu dışarıda bıralmııva. -
caktır. A.neak Almanyanm dün
ya aulhUnU bomııyacağınG. emin 
olmak 18.zımdır ve bozması için 
de ortada bir sebep olmamalıdır. 
lngiltere intikamcı bir ıulh iet.e. 
miyor, fakat Almanyanın çıkar
dığı bugünkU harbin ileride te
kerrUrüne mmi olacak tedbirle.. 
ri almak emelindedir." 

Bir Alman ıa,e 

gemisi batırıldı 
Londra, !7 ( .A.A.) -B. B. C.: 
"Beanfort" tipinde blr lngiliz 

tayyare!i dün Holanda. açıkla • 
rmda altı bin tonluk bir dütman 
iaşe gemisii torpilleyerek batır· 
mıştır. 

Yagoslavyada 
aa arı kablae 

fn~lterenln bUttin dlinyadald 
pr ttjl bak mmdan bu me!!elenhı 
eheınmlyctf tok bilyUkt.lir. Çttnkü 
Bliytık Brltanya tmpamtorlu!!unun 
kuv\"ct ve azametine karsı bliyle 
ktir.licük memleketlerin nwıydan <Bat tuafı 1 ncılde) 

Talibi 
kaldı mı ki? 

Yugoalavyadan sonra 

Mihvere 
başkaları da 

ıltihak 
edecekmiş! 
Bertin, 27 (A. A.) - Stefan.i n· 

jansından: 

Berlinin salfilııyettar mahafjlin. 

de ecneb! goıetecilorln sormug o:.. 
duldan suallere cevaben Yugo. 

slayyanm mihvere iltllıakını b141ka 

iltibaklarm ta.kip edeceği beyan &

dilmiştir. 

Japon elçileri 
Berne, frl (A.A.) - D. N. B.: 
Vi~iden alınan bir habere gö

re, Jawn ma~lahatgüzan Hara
da salı günU Amiral Darlan ile 
görüşmüştür. Maslahatgüzar Ja. 
pon lıariciye nazırı Matauokanm 
daveti Uzer\ne derhal Berliue ha 
reket edecektir. 

Berlinde Matsuokanın rlyaae
tinde Japonyanm FranSQ., Al -
manya, İtalya ve Türkiyedekı si
yasi mümessilleri arasında bir 
toplantı yapılacaktır. 

.ıa .on barlclye 
aazırı tlerllade 

Vugoslavyada 

NOmayis
ler devam 

ediyor 
HükUmet nümayiıleri 
; ",men için şiddetli 

tedbirler aldı 
---0--

Blr ınuııız nazırı 
~a s!avl ra 

Wtap etti: 

Yugos'avlar 
Almanya ya 

karşı 
isyan eoinizJ 

Belgrad, 27 (A. A.) - Ha
vas • Teloınondlal: 

Diln Yugoslavyanm muhtelif şe. 
birlerinde ve bllhusa Çetine ve 
Saraybosnada bükOmcUn siynscU
ni protesto maksadile bazı nUma· 
yiııler yapılmıştır. Muhalefet hU -
kümeti tonkit eden beyannaır>eler 
dağıtmakta.dır. Polisin mUdahalcsi
ni icap ettiren hlr vaziyet olma • 
mııtır. 

ALINAN TEDUlRLF.R 
Belgrad, 2'7 (A. A.) - Havas -

Telcmondlal: 
Yugoslav hUkOmctl makeadı 

Berlin, 21 
Ajanamdan: 

(A.A.) - Steta.ni . mahsusa mUaterüt pylalar yayıl. 

Japon hariciye nazırı Ma.tsuo
ka, saat 18 de Berline gelmittir. 
Kendisini istasynnda hariciye na 
zırı Von Ribentrop ile Feld Ma.. 
reşal V un Keitel karşılamJ§lar • 
dır. 

Japon hariciye nazın, Bellevue 
şatosuna. gitmi§tir. Berlindeki i· 
kameti esnasında orada misafir 
olacaktır. 

maanu ve hUJı:Qmct :ıleyhlnde nll· 
mayiııler yapılmaamı men için §ld· 
detli tedbirler almııtrr. 

Efkln telkin içln kral nalbt 
Prcmı Fol ile harbiye nazırmrn 8. 
nUmUzdekl hafta içindo nutuklar 
eöyliyeeekleri haber veriliyor. 
YUGOSLAVfARA J.ONDRADAN 

H1TAP 
Lond.-., 2 'HA. A.) - B. B. C: 
Kabinede Hindlıtan naııın olan 

ve Sırp lisanını bilen Amery dUn 

DA- geceı..ı CJ.D8Vet 'radyo lle Yugô!!lavlara sırpça ota. 
MU A ~ rak hitarı -etmiştir. Nıızır Alman. 

<Bat tarafı ı ncide) yanm Yugoaılavye.dan taleplerde 
sebet peyda ebni§, metres yaşa- buluruna~a devam edeceğini ve 
mağa ba§lamııtır. Ancak Haaan Yugoelavyanrn toprak bUtUnlUğU -
çok kıekanç olduğun.dan Azime.. ne_ hilrmet etmek vaadini tutmıya· 
nin her hareketi kendisinde bin 1 cagmı söylemtıtlr. 
bir tUrlil §ilphe yaratmaktadır. .Amery ıöyle denıiltir: 
Dün de fıı.brikada ~alııırlarken "- Yugoelavlar! Yapabileceği-
.Azime bir işçi arkadaşına gUl _ nlz ço~ =ey . vardır. Alma~yaya 
müş, Hasan bundan şüphelene • kar§ı ısya~ ?'1~1ıl İJltlklfdlnizı mu .. 
rek aral:ı.nnda bir al!ka bulun· hafaaa edinızl 
duğunu za.nnetmi§ ve hıntlana- • DIGER NVMA vısum 
rak cebindeki iri kamasmı ~ıka- . Nev~ork, 26 (ı\ ~·! - 1'1ev
rıp kadının üzerine atılm.ııtır. )ork T.ı~e.s gaz~~:s1?ın Bel~ 

Hasan bıçakla Azimenin evve- muh.a?ırı~ın ~erdigı bır habere go 
la burnunu sonra ıat kulnğmı, re, ıkı bın koylU _ellerinde_ çapa 
cnBCSini kesmiş ve vücudunun ve lilO~alarla bagınp çagıra'rak 
be!I yerine de kamaıunı saplnmıı mcr~cıı s.rrbiatanda Hacıpopoveç 
tır oehnne gırmişler ve mihvere gös 

GUrUltUye itlctme mudUrU, 1'· :~n teslimiyeti proteıto etmi§· 
çiler ve kapıcı koşuşmuş, Haso.n r • . _ 

ı.nd k' k b nla :ı .. ~ Bosnada Banovıya ve Karadng-
•. ı e ı_ ama1ını u ~ ~ da Podgorica, Beranl "e Çetine 
r.ınc dognı satlıyarak kapıd ıehirlerinde de buna benzeT ba-
gıkıp kaçmıştır. . . reketıer yapılmıetır 

Af ır yaralı Aııme baygın bır · 
halde hastaneye k.a.ldırılmıftır. 
Hasan henilz ele geçirllememl$00 
de akı::ama cloğnı yakalanmuı 
kuvvetle muhtemeldir. 

lleaııse veailoa 
IA)'l~a 

Koni ıruııar 
<Bat tarafı 1 nddr.) 

Arık11ra, H (A.A.) - Aldığımız 
telgl'aflar, dQn de ımıs, Konya, Hen· 
dek, Kır§ehlr, Mardin ve Sivasta me· 
busıar ve pa.rUye mensup hatipler t.ıı. 

rn.;ın•111.n beynelmilel vaziyet ve ·rur. 
klyı)nin durumu etrafında konferans· 
tar ve1 lldlğlnl bJldirmektedir. 

(Bat tarıa.fı 1 nch'lc) Bu e.rael& 8tvuta verCJl!i konteran· 
vaad•U tahviller lhracma mezuniyet smda ağrı mebuıu SUreyya Orgeev. 
vcrlıaıektedir. ren harp tehllkeslnln emniyet l&ha.o 

Diyarbakır Lsta.ayonundan lran ve mıza girerek huduUanmıza kadar 
ltak hudutlarına kadar yapılacak de. geldlğlnt ve Balltt\nlllra le.en bu 1.ııtl· 

miryollarmm lkmali tcln tııtiltraz al·- ti eli karımnda millete dUtuı vazı 
dine caır blr kanun ıtythaaı d& Mec. ; felort :zab ederek TUrk orduaunun va. 
ııae verllml~ttr. tan ruUdafaaın kudrcU ve hUkCmcU. 

o'lKuduld•n ''e bllha..'lsa bu me.•itan nı ve bunu müteakip YlJl'OSlav "" ·' ·11· ,. .. 1 ..+ B J MllCIJ!IN DONKU TOPLANTJSI 
okomRlarm e<'w~ız kaldılı g6rUJUr mı 1 marşını '°""'mıv .. ır. un ar 

nln 1'iırkUn hürriyet ve lst!klAUnln 
mUdaf:ıaeı 1çlıı husust bir dikkat ve 
ltmıı. ı~e aldı~ı tedbirleri anlatmış ve 
hitabe halkın içten tezahUratıyte kar· 

se fngllfoı" artılc tılnlJlr kıtsda 8ırl bittikten sonra spiker, "Şimdi Anka~ 26 (A.A.) - Büyük 
p~tijc mücıtt'nlt bir hlUdmlyct Kral Piyerin beyannamesini 0 - Millet Meclis.i bugUn Refet Canı
' eya nllfuz \'O f('5!r lı"ra edem~~ )myorum.'' diyerek aşağıdaki be- tezin başkanlı~~nda toplatUUI!J \e 
ııır fını:ıtta ba~ kahlıl'll('atdar Pf'k yanna.meyl ihtizailı, fakat kuv. celsenin açılmMmı rnUteaklp ta 
çol< o1ııcaktır. vetli bir SCBle okumuttur: pulama kanununun 9 Cl'l verllmeal 

"Vaziyetin --"'"üji 1·-ranlık "' Bu cezanın hu~Un yahut yamı &µ"""'" - hakkındaki BSGvekalct teıkeretd 
'C'rilmf"'i <'hrmmlyctl hıılz dt>ğt!· manzara karvıamda babamdan okunarak nıznamede bulunan dl -
dlr. Çtınlrtt eı.-revnn Ptm<'kte olsn mevrus olan memleketin idare - ğer maddelerin müzakeresine ge -
harp har kah Udncl ür.Uncö derr.. sini bugU.n elime almak meobu • çilm.iştir. 
f'ed"'1 rnHllhar,alar 11lrtında t.d.11 riyetinae kaldım. Ziraat BankMmm göndereceği 
edlleDMrı. Falrat ncttoede, bt'ly- Kabine istifa etmlfttr. Y~i hulne p&ralarmdan posta Ucretl 
y~ emin olduğumu veçhhe, dfo.- kabineyi teekile General Dut&n almrp ahnmıyacıığma dair blit<:e 
mokmttk ml!lctlt'r muzaffer olup Simoviçi memur ettim. Biltün encümeninin maıuataeı ta11vip edil 
da sulh ma&unun haşrru:. otunı!clu- Yugoslav vatanperverlerini taht miş ve umumi hıfzrssılıha k.,nunu
ğu zaman, hu Uç Balkan dc\"leti etrafında toplanma.fa da.vet edi. nun 181 inci maddesi metnindn 
tattuklan politikadan p1,._.. e· yonmı. Herkeein 91.lkQn içinde i- tashih yapllmuma alt kanun da 
dllme-zlenıe Btlytik Bı11anya tmpa• tine devam etmeelnl ısterlm." ildncf mUıaltoretıl yaprlartılc kabul 
:ratorhı~ yalnn; lngtHz ndalanM 1 Bu beyarmame, aynı zamanda 

1 

olunm1Jt1~ur . 
hlhlomr ed~ mllttehlt lmtlh1da.Pdu ~ ZftgNb, Lubiana ve BUyUk Uillr,t M<'cllsl gelecek 
ibaret......,.. m.llktmdar. U8kilp ~okun.mut • toplantıımı cwna ~ll yapacak. 

-- qıM Y.•\GJ! - -- .. 

~ıla n m ıştır. ( 

General Dö Gol Fransız 
hattıiıtiva Afrikasında 

[_,ondra, !7 ( A.A.) - Bra.zza. 
ville radyosuna göre, hUr Fran
sız kuvvetleri kumandam Gene
ral Dö Gol halihazırda. FraMız 
hattı istUva Afrikqında Çat gö
lü mmt.aka.tımda bir teftiı eeya... 
hnti yapmaktadır. 

General Dö Gol bu mıntaka -
daki a.skerl kuvvetlerin ve aha
linin maneviyatından QOk mem
nun olduğunu söylemlftlr. 

General Dö Gol, Çacl toprakla. 
rııım iktmadt inJdfafnu temin 
eanek için ulimet -an.._ 

Milli Şef 
Yeni İsveç elçisini 
kabul buyurdular 
Ankara, 26 (A.A.) - Reisi

cumhur :ı.met 1nönU, bugün sa : 
16 da Ç:ınk:ıya. k~kledooe. yeni 
lsveç elçisi B. Einar Modig'i ka
bul etmişlerdir. Elçi, Reisicum. 
bura itimatnamesini takdim ey· 
lerriştir. 

Kabul esnasında Hariciye -re
kfı.letı umumi katibi B. Numan 
?\lfenemencioğlu da hazır bulun· 
muştur. 

Bal arıarıu ı~ıer~ 
raııaoamıı 

Agır cezah 
mahkümlar 

için Üsküdar 
h~pishanesinde yeni 
bir pavyon yapılıyor 

Blr mllddet evvel, adliye vekili 
hapishaneler umum müdür muaflf 
Sakip C.Urs.n şelırimJ.J» gelerek 11 
tnnbul ve üskUdar cezaevlerinde 
kıklcrde bulunmuıtu. 

SaKlp Gtlran Ankaraya dönerek 
porunu veka.ıete vermiştir. Te 
sonunda İstanbul haplahaneaindl 
mıı.hkfillılann fazla olmaBı dola 
sıkış·kUk hlssedllmokte olduğu ani 
şılmı:ş ve üs •Udar lulplslıancslnC l 

1 ki lltlt bir pavyon UAvesi .ıuu·un..., 

rılmtğllr. 

tn~aııt için dün 'Oskllc.1:ır mllddl 

E)ofya, 21 ( A.A.) _ Ofi Aj:ı.n- mum\l,ğtn.:ı emir ve~Ur. 1nP' 
sı bildiriyor: çok yakmda bqlanacak ve pa 
Yugosıavyanm Uçlü ~kta iJ. hnplshr:ncnin bahçesine inşa olun 

tihakı ıle Bulgar mahfillerinin tır. Bu pavyon aut ve eıhlıt gar 
içi rahatlamı~tır. Balkanlarda haiz k'ir;tik bir hapishane binası o 
sulhün artık müemmen olduğu cak, ıcuınbuldaki ağır cezalı matı 
kanaati vardır. 

1 
ıar buraya nakloluna aktır. 

Bulgar basım, Alman - Yugvs.. 
ıav müzakeıeıerinin daha ba.5 - Brıtanv~ !m 21 at 
langıçlarmda B lgrad hükflmc - 1 • 
tinın mihver siyasetine iltihak laf)an a et şCirll 
edeceğıni iddia eylentişti. Mil=a- ı ı'.l\'I ft! ~ 
kerelerin mtlşklilatını bazı endi- JiHO ı31 
şelcr~e takip et~i§. ':e bund!ln Londra, f7 ( A.A.) - B.B.C. 
kendı memlcketlerı ıçın vahım Britanya !mpa.ratorluğunun 
ihtilatl:.ı.r çıkmasından korkmu - vacıhk hususundaki gayreti 
}ardır. etrafında verHen malfunata 

Yugoslavyanın mihvere iltiJ:a re elycvm A vustralyanın 83 st 
kı, Bulgarıstanm sahne olacagı rinde pılot yetiştirilen mektep 
yeni bir §ark cephesinin kurul · ter bulunmaktadır. Bu mckt~P 
ması tehlikelerini bertaraf et • lt!rde cemsn 30 bin murulim vıır 
mi§tİr. ltalyan - Yunan ihtıliı.ıı dır . 
mevzile~m.iştiy. Sofyada. Alm:.ı. ı Kana.dada yetiQt;rilmekte ol 
yanr.n bu ıhtılat!. pek Y.akmdfl pilotlar Aınerik<1nm :ın sek~~ 
tasfıyeye tevessul edeceğı zan - zarfında Ingiltereye vereeegı 
noluıunalttadır. bin tayyarenin mürettc-b:ıtını 

kil cdeceklrdir. l 

thtilcar yapan 

Bir oduncu 
kadın 

mahkum oldu 
Be§lld!L§la bir odun deposunun sa

hibi qıan Adile admda bir kadm, iki 
kuru~ satılması ıtwmgclen odunun 
kilosunu yüz paradan satmış, yaka.. 
!anarak Beyoğlu asliye ceza mahke.. 
meslne vertımıgtır. 

?.lubleklr oduncu kadm, mu?ıakr. 

mest sonunda 2:5 lira ağır para ~ bir 
hafta el.!. mağazasınm kapatdma.sı ce.. 
zasma mahltQm edUmi§Ur • 

Diğer taı :ı.ftan Yeni Zer 
da 23 bin gönüllü hav"cılık rtı' 
suplannın talim görmekte ol 
ğu bildiriliyor. 

fngilterede yeni yapıJsı: 
harp ve ticaret gemil..efl 

l..t0ndra, f7 ( A.A.) - Bahri) 
nazırı Aleksa.ndr, dün şu tıeY" 
natta bulunmuştur: 

"- Son altı ay ız f mda iınP" 
ratorluk tersanesinde in a edil 
harp gemilerinin sayıs' iki ııı.~ 
!inden fazla artmıştır. Çok nıı 
tarda ticaret gemileri için de 
parişlcr verilmietir ." 

Polonya, Fransa ve 
Macaristandan 

Yugoslavya alacağımız tütün 
lstrına edllmemııur bedelleri 

1 

Harpten evvel Polonyaya. sıı 
(Raf tarafı ı ncldc) tılan tütünlerimizin bedelı şiJll_.. 

deği§tirmemekte olduğu bey;:.n diye kadar ödenmemiştı. Ahııv 
edilmiştir. Polonya rejisi, bir milyon li!!~ 

Bu ıki nota, bizzat UçüzlU mi- yakın olan bu alacağımızı, L.~ 
sakın muslihane tasavvuratını huriyet Merkez Bankasına. yııv 
teyit etmektedir. mış ve tediyeye ba~lanmı tıt· 
B1R ISVlCRE GAZ~c-INt~ Keza Fransız V\.'. Macarıstl, 

ALDICI MALUMxr · rejilcnnden de b;r miktar e.Jı.ıC 
ıurn, 21 (A.A..) _ Havas-Te- ğımız v~rdı. Bunlar da. tU~ 

Iemondial: "Bund" gazetesi blokajımızı kıf'mPn tediyeye 
Berllndeki muhabirinden aldığı _ı_nm_ış;;..I_ard_ır_. _______ __ 
§U telgrafı neşret.mektedir: 1 POI rsrı: 

"Yarı resmi Alman menbala- •••••••• ::~ ••••••• ;ıl 
rmdan bildirildiğine göre, Yu - 1 K"lh b tıJ• 
goslayya üçlü puktın askeri ma- u an acası tui:u~ 
hiyetteki hiç-bir ~artından istisna ı bir tay boğulc..u 
edilmemiştir. Yugoslavya ile bu , 
pakta daha evvel iştirak etmiş KUçUkmustnfapa5ada 37 nut11~ı-
olan diğer küçUk devletler ara rada Ali Ya§m'm hamamında. I< --
sınd~ hıçbir fark yoktur. han baC'ı:..SI tutuşmuş VC sı rJ) ı 

Belgrad htikumetine Jtalya ve krvılcrmlarla talaşlar ate alt!lıf t" 
Almanya bükOmetlcri tarafın _ trr. Yangnı itfaiye tarnfınd:ın ııı{)I 
dan verilmiş olan notaln.rm biz _ men söndUrtll.mUşse de, duman ~ 
zat Ü!tlil pakt ile hiçbir aH\k<!SI zUndcn, bitişik nhll'dn bir tat 
yoktur. ğulmu", ölmilştUr. 

Bununla beraber Almanyanm TRl.'N DURM \Df\N ATI ..ıı>f 
fiiliyatta Yugoslavyanın yardı - " · 

4 
,, 

mmı istemiyeceği sanılıyor. Kumkapıda oturan Hid'lyct~ 
Almanyanm Yugoslavyadan dında birisi, dün akşam UzC'ri tJ' 

bilhassa istediği Sırbistan.da mih llyö trc~i ile Kum'tapı i"'t sro; 
ver aleyhindeki her türlü karı- n:ı gelmış, fakat tren durfl111 ( 
şıklıkları basınnaı:;ı ve \;kono _ ntlfu-n• trr. Buradan yere dl\ .rıı , 
misini mümkün olduğu kadar sı- ı cl'kci yolcu, bnş•nda ve nva~ 
kı bir surette mihverin ekono • dan l aralanmış, tedavi altmıı ıı 
misile bir seviyeye getinnesidir. ı mıştır. 

Yugoslav ekonomisini mihve- ~ı 
rin ihtıyaçlarma göre. tadil için ' BiR AMF.I.ENIN PARMAgt 
pek yakında müzakerelere baş - ı KE~tl.Dt 
!anacaktır.'' Feshane fabrikası amele ıııd11 
D!ğer tar~~n aynı gautenin 

1 

Bekir, dUn mnkinede çahşrrJtr.ıı_~t 
~ld~ başka. bır . ha.bere göre, elini makineye kaptırmıv, pa.~ı 
uçlu pakta dahıl dcvletl<'rden larr kcııilcrck bavgın bir ıııı , 
yalnız ügil, Almanya. lt-0.ly~ ve Ccrrahpa§a harta~esine kald•(J! 
Japonya askeri yardımda bulun- mL,t.Jr. 
mak vaziyetindcc!lr. Paktın di • 
ğer küçUk azasından bu bUyUk 
devletler sadece slyui ve eko. 
nomik iş birlifi ist<:mektedirler. 
Asktrt iş birliği husu.surda bu 
küçük d&'letler pMif kalacak -..... - -

SON 21' SAA'.r.rE 
tmZAJ,ANDm~ 

Soeı yirmi dört 11aat z::ı-f~ 
tramvaydan at.h:,•ance!!ı~~ 
şoför,-~~ 
tır. 
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Aı aı1·ın 
Birhn!; gün C\"\·cı (Tilrk sazı) mu ' ubdiı ijnlr lUf'hmet F •• mln Yurda· 

1'uıun <'' :t landı. Şairin, yctml5 iki 
)lloı k rlnrı yağan bıı5Illda Mr fc• 
~t ) ılı estJ: Bir karrnco. snhn 
ile f:opledıJ;rı be~ b ndrn fıızl:ı ki· 
iabt bir ktll oldu. 

ŞaJ.rin maddi balmndan ağnubğı 
ı&rar, cidden büyük olmamakla 
beraber, muhakkak ki bn zarar C• 

ııu o kadar, hatta hlc sanımamı:1 • 
tır, Şatrtn matemini ba5ka bir 

~Phcde aramak llzmıdır. Onu o
~elemler '\e acda.r nıa.ncvl urar
dQ.; .. Kltnplarmm, alevll'rfn uğur· 
su. \c kudo.z ellerinde l:nrıln ki\'· 
rııa Ynnı ı, hazırlanmı crlPrlnin 
hll'er at~ dilimi haline gelmesidir. 

() Qserler ~ fialr bunlarda ruhu. 
tıu, CönlUnü, ka.lbhlln gene atc1}-
1<'rlnı .rasatnıı tır. Kelimelere renÇ{ 
'e es urmlııttr. O lirler ki lr 
lı • 

Unlarda ruhunu, gönJUnli, t<alb!• 
nııı. gene at !erini yas!ltmı tır. 
l\eUr.wıere renk '\e aes vcrmlııtlr. 
O llJrler ki, Türk ulu unun, Türk 
llskertnın bUyüklüi;rUnü, kahrr.mon 
lığını atl"Şt<>n mısralarla terennüm 
edC'u birer ıınat harikasıydı. 

Fllhakll.a bu bir feliıkcttlr. Fe· 
J(at te?Aff 1 gUc, !mldinsız hfr ff'. 

lilcet doğtlıllr. U<'fterll sair, mu• 
hakkak ki )ine alc\'den, ateşten, 
~n mISralıırla ruhumuzu sa· 
l'acak ve Saftjpr.:ı.ldır. Van~m, on• 
dakf bu "J.-udret" 1 de yııkmruh ki .• 
l'ctc.r ki, ak tıltallı fa••at dalma 
ge •ç ruhlu §ll.lr, \'ar olsun, sağ ol
sun ... 

latanbuhuı yangmı, hakikaten, 
her de,1rde bir felaket olmu , en 
güzel eserleri, l"fl nefis lbldclcıi
llllzl mah\ ctml tir. En kıymetli 
ldtaplar bu yangınlarda kül olmaş
~. "1stanbulun ) angını, Anadolu
tıun salgını!" ı;özli bu yangınlara 

t\llmlheıı söylenmlitlr. 
BugUn, çol ı;üldir, ne o salgın

dan, ne de btanbulun moı;hur 
Ynn~nlarmdan eser katılı. Neycll 
o? ~ilnün hemen her saatinde, 
~ıncktar yangın kuleleri sağlı sol
lıı kırmızı fenerlerini BSarlar, ıteh· 
l1n bir tnrafmda yangın çıktığını 
h&tıer ,·ertrleJ'dl. Zlclni P!lıia dcn·
ltta ihtiyar \O buna1c bir A\'Ulltur
hlı bir TUtk pn asının kumanda 
~ğf ltfal~e ı:;nıını, beygirlere: ..... _ 
"-"'h 1 Ços" d ylp yangın yerine 
)'~Uslnc ye kf\(lar, lııtnnbulun bir 
'eıntı yanar, güzclbn mahallt>loriı
l'tılı unıa la ırdı. 

llcJe patlıcan me'·"iml, tstanbn
luq g~I gUndllzU bir nteş g~ 
~ı hallnt nhrdı. Bir semte koşan 
ltraıy<', mahalle tulumball\l'l )an• 

matemi 
gmı c;öndümıedcn, başka bir semt 
~ yangm rıkar, bu sefer hııydi 0-

ıııya koşarlardı. ı 

Eski devirler..ıe, yangın ı.ömJUr. 
me işi tuJnmbaJarıa mahalle ba.J.. 
kının gayroUne b&ilıydı. Bunlar 

da ,·csaltslzllk, ~kllatsızlık lcinde 
kınandıkları i~in, yangınlar 5'olııy 
kolay söndüriilooıcz, sağa sola --ı

nıyet eder, nu.mur, klbl\J' mahalle· 
ler baştan ha a yanarıh. Tarih sıı3-
falan bu hallelerin tafsilatı fü• 
do1udur. 
Meşruüyct denlnıle de tsta.n. 

htılda biiyUI< yangınlar olmuş, Çı

rağan sarn~ ı, R:ıbıallnin bir kısmı 

bu ~·ıllar içinde yanmıshr. 
Büyük \'e <>r;siz hlcl\' şairi Eş

ref, BabıAU yangını l~ln birkaç 
kıt'a ~öyl<'mlı:;tir. Bir tannslnl ya· 
zıyorum: 

Çırağana nazire yaptı ate§, 
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VA~ A ,DAŞ! CASUSLARI TA:ııl! 

o 
BELKi 

Eltni sıllan atlam, 'dün
yanın devletler söndüren 
en korkunç ecuuıuclur! 

"HABER,, ilk defa, "gö rünmiyen bir ordu,, ha
linde çalışan beynelmilel en tehlik.eltcaevalann 
yüzlerinden maskelerini indiriyor. 

ZiRA PEK YAKINDA 
Kadın erkek, bugünkü en tehlikeli casusların şah
siyetlerini, hayatlarını,farik alametlerini, tat
bik ettikleri usulleri, en büyük maceralarını, ve 
hu harpte oynadıkları r o ileri baştan haıa bildi-
ren 

Bu uarbin Kızıl Kitabını 
NEŞREDEC EKTi R 

Giirlamlyen ordu 

HAhraları yazan : ,Atçı Dede lbrablm Bey 
19 

Erzurumda kış gecelerinde tel helvası sohbetleri 
· Ordu efradı arasında tekke nüfuzu - Ayinde Is
tanbul ve Erzurum usulleri - Dervitlerle hocalar 
arasında ha!et ve geçinısizlik. Erzurumda fitne 
alametleri - ı<. i\cük ve güzel hır zakir - Koyun gö
zü neve derler ? • Melckarecibaşının oğlu değil, 

Erzurum val:sinin oirlu. 
Derg~hta fıyinden sonra kahve

ler içilir, muhabbetler olunur, her
kes takım takım gelip şeyhin eli
ni öperek evlerine giderlerdi. K~ 
dil geceleri de esmağhane kandil 
ve fanoslnrln tcz;in olunur, mu
knbele yapılırdı. 

lş gittikçe büyümej!e başladı. 

······-·!t!!s···:s:···· ===============: ~=w:: BabıAlfde, 1 ::::::!r.!'J:.!!i:u11:i ~ -11t111111ii 
Nasıl yapmaz: Birinden iş, birinden 

Kalem efendileri, Umern ve zab • 
tan cuma günleri dergnha gelmeğc 
başladılar. Adeta 1stnnbul tekke
lerinin birincisi derecesine geldi. 
Mevsim kıştı. Artık geceleri, şeyh 
\C bazı halüelerle beraber ihvanın 
konaklarına girilmeğe başlandı. Tel 
helvası çekilir, güzel güzel mu· 
hnbbetler olunurdu. Kalem efen. 
dilerindcn, askeri tabur katibi ve 
sair zabitandan Kadlriye tariknti. 
ne mensup birçok den-icılPr vardı. 

Bunlar İstanbul usulü mukııbelei 
şerif icrasında çok talimli idiler, 
Onlar her cuma devam ederlerdi. 
Erzurum dervişlerinin kaideleri 
başkaydı. Böyle lst.anbul kaidesin
ce mukabele olunca ekserisi hal. 
kaya girmez oldular. Artık bu u· 
sulü tnlim etmeğe başladılar. He. 
le deveranı her tekkede yapmağa 
baeladılar. Hatta deveranın iBminC 
"Ruznamçeci efendi zikri" dediler. 
HAia Erzurum tekkelerinde ''Ruz-

mağhaneye çıktxm. Dcrı:;nhın er • 
kiınındnn Sani dede efendiye bu 

gUzel zaklnn kim olduğunu sor • 
dum. "Göstc bakalım,, dedi. Göıı. 

terdim. Başıbozuk Plbisesinde idi. 
Yani ayağında çuha §nlvar vardı. 
Bıışında fes üzerinde yazmıı yeme
lti bağlamıştı. Ayıığında Erzurum 
işi ç!.zme vardı. Sani efendi te • 
bessüm edipı ''Bu çocuk cidden 
güzeldir, dedi, kendisini çok seve
rim ..• Mekiı.rici başı Abdülhamid ~ 
ğanm oğlu Aziz efendidir!,, dea.. 
MekArici ba§ı Hamit ağa zaten ~ 
zim adamnnız gibiydi. Daima n. 
nnmçe kalemine müracaat eder, it
leri bizde görülürdü. Ben yQz 

vennediğimden odaya edebiyle gi.. 

rerdi. Benden fevkalade çekinirdi. 
İkinci cuma günü, Azizin zikrini 
sureti mahausada tema§aya git. 
tim. Zikirden sonra dergA.hın üst 
tnrafında olan çimenliğe doğru, 

topluca gezintiye çıktık. Bir ara• 
lık bu kUçUk zllkire, zikrinin gü.-. 
zelliğinden aldığım manevi hanı 
açtmı. Üç dört gün sonra babası 
mekflrici başı Hamit ağa kaleme 

geldi. Etek öptü: "Efendim •. 
mahdum kölelerine iltifat buyur. 
muşsunuz ... Mahdum kölelerini ka· 
bul buyrursanız maivt'ti df'\'lf'tinf. 
ze vereceğim .. Evladınız olsun.,, 
diye yalvardı Ertesi gilnO Aziz 

bnbnslyll' beraber kaleme gP!rll 
Etr.k öptü. ltf Pndilerin tıfl nr~'lı· 
na minder Uzeritıf' oturtt\ım Auz 
o gUn setre pantnlon vn fı:>s giv· 

mukteza çıkmaz! 
Amel etmek eğer liZID18a mt"fbumu 

muhalifle, 
Demek §imdi, belA toplımmıyan 

yerden kaza ç·kmaz ! 

E§rcften 11onra ;\·egane lıich ı;a 

irimiz olan d~tum l. Rıfkı - ~I 

yurd dışında ,·atan hasretiyle öl
dü. DPğcrll bir ~r, §ark felscf('· 
sine cidden ''ikıf bir mütefekkir· 
di • da Çırağan yangını münasc· 
betiyle !fil krt'ayı ıı;öylemlştir: 

Parlamento bize kabel hllrrlyetUr, 
O açıldı, vatanın dert ve gamumu 

yandı. 

Kerbcl! matemini eyledi herkeıı 
tanzir, 

Çrra:an kasrı değil, kalbi umumr 
:,•andı. 

l..AEDRI 

NOT: · 
Dlinkü fıkramda baz1 tertip ha

taları olmugtur. Sayın Uatadrmız 

"Toplu İğne" kıraattckl cehlimiz! 
yUzUmUze vurmadan bunlan ben 
düzelteyim. Blrlncl kıt'nnın son 

mL5raı §Öyle olacaktır: 

At meydanına dfad:t tjecere-1-

''&k\'akı 

İzzet Mollanın kıt'asmın birinci 
mxsramdakl: "Hanahret" kelimesi 
"Han Ahmet" eckllndc diizeltil
melidir. 

E@refin kıt'asınrlaki: "Çıktı ıs

rar avına" cUmlesl de: "Çıktı nlı
rar avına" ;,eklinde ola<'ağı gibi 
son mısradaki: "nice eşman" sözü 
de: "Nice Cf}Car eeklinde tnshih r. 

dilme ildir. La. 

~: •• !~·~ ~=-!8 .. ~~~!! 

Sporcu Valimiz 
iş başında .. 

Bir türlü düzene girmeyen 
spor ışlerımaz hakkında 

Ba akşam b61gede eski sporcaıar ve 
ldarecııerıe bir basblbal yapllacak 

VaU ve Belediye Reisimiz Dr. ~ spor işlel'imiıin pUriluıUz bir gekle 
Lütfi Kırdar bu akşam Beden Ter. girmesi için neler yapılınak lazım. 
biyesi Genel dlrektörlüğU İstanbul geldiği hakkında. fikirler alacaktır. 
mıntakn mC'rke.zlnde eski sporcu- Toplantıda idareoilerin bepai te
lcr ve idnrecllerıe bir konu~ma yıı.. ker telı:er dlnlenecelctfr. Temenni 
pacak ve bundan sonra da bir <:ay ederiz ki, uzun zamandanberi bir. 
ziyafeti verilecektir. çok dediltodulara yol açan apor ii-

Sporculuğu ile ve spora verdiği lcrimi~. kıymetli valimizin bQfarı
ehemmiyctlc tanınan valimiz, bu cı elinde nonnal §ekline döner. 
toplantıda bir tUrlü dUzelemiyen 

Kongreye davet 
lstanbulspor klübü idare hey.,. 

tinden: 
2l"-~-941 Cumartesi günü klüp 

merkezinde saat 15 te fevkalade 
kongremizin akdi mukarrer oldu. 
ğundan Azanın teşrifleri rica olu .. 
nur. 

ikinci küme terfi maçı 
htnnbul futbol ajanhiın<lıuı: 
30.3.1941 tarihinde ~·apılncak i· 

kinci kilme terfi maçı; 
.ŞEREF STADI: 

Saat 13 de Alemdar·. Da \'Utpaffa, 
Hcıkem: Muzaffer Çizer. Yan ha
kem: Şekip - Selami. 

namçoci efendi zikri edelim" diye 
deverana baslarlar. Cuma günleri 

ne scmağhanede ve ne de odalar
da oturacak duracak yer kalmadı. 
Bu hR1e hıuıet edenlerin canma 
yetti. Aleyhimizde galgalelerl uil
mana çıktı. Ama işi menetmeğe 

cesaretleri yoktu. Nihayet Erru • 
rum mUftisi Hacı Ömer efendi ho
caya düşerler. Milfti efendi ile 

şeyh efendinin de arası açıktır. 

MUfti efendi bir gün mUşir pa.şayn 
giderek keyfiyeti beyan eder: "Bu 
yUzden Erzurumda bir fitne çıka· 

bilir •. del'. Mü ir paşayı korku· 
tur. Bu iuten yalnız benim mene .. 
dllmemi rica eder. MU§ir paşa iae 
Reyh tsmail efendiyi çok severler.. 
ui. Beni derhal çnğırıp mcnetmeği 
münasip görmez. Aradan birkaç lngiliz harbiye 

miısteşarı diyor ki: 

"Musolıninin 

1 en hAd bir devreye girdiği bir an.. gün geçti, Müfti efendinin şik&yc. 
da Afrlkaya mlimuız kıtaat ve eeçlı. ti öğrenildi. Şeyh efendi de tek-
miş wa!zeme gl:lnderllmealne na~nı 
karar verildiğini izah eden Krof demı, keyi cııki haline koydu. Artık ev • 
ur ıd: velki gibi cuma gUnlori cemiyeti 

mişti. Bu srralarda validem latan. 
bula gitmeği arzu etti. Validem 
tstanbula gittikten sonra, mane • 
\'i oğlumu evime aldım. ~elamlıkta 
bir oda döşettim. Kendisin,.. bir u
şak tuttum. Kalemden beraber 
döneriz. Aziz soyunur """Plikle • 
rini, üzerine yapt1rttığrm boy kü~ 
kUnU giyer. Uısak kendisine yazı 

takımını getirip koyar. Çifte 1.8~ 
mccet mumlu şamdanı yakıp önü
ne kor ... "Su!" dedi mi hazır. ea.. 
nı çarşıdaı:ı bir şey iste.se uşak gi
dip getirir, Mekfuici başmm oğ\a 
değil sanki Erzurum valisinhı oi
lu. 

Askerlik işleri 
Jk ·oğlu ~rrli askerlik ıubcalndm: 

liapishaneden nikah hapisten çıktıktan sonra derhal 

rüyası bir 
kabus o~du ,, 
Afı·ikada alınan esirler 
Vaw~l ordusunun geçen 

hazira~daki 
mevc;udundan fazladır! 

"- Geçen eenenln muıllm haziran kUbra olmadı. Bir gün bir iş için 
ayınd \ general Va velin emrinde bu. mUılr paşa hazretlerinin yonma 
ıunan tıLtUn kuvvetlerden dıılıa t>U. gittim. P113a: "Ruznamceci efendi, 
yUk t>lr lruvvetin harp eaırı olara'< Siz şeyh İsmail efendinin tekkl'· 
kaınplarda iyi muhafaza altında bu. 
ıunduğu buı,'1ln bunu söylemekte artık sinde mukabele ettirmf5sinlz, bu. 

YcdıJk harp sanaytl teğmen Ellllıl 

oğ. Zekı (32319) 

Yedek harp sanayii teğmen Muat.a. 
fil oğlu Hüseyin Rahmi <38748) 

Yede}< plyad" teğmen M. Ali ot. 
.• hmct Rasim (23915) 

dairesine! 

Sirleşik Amerikada Mi§igan 
hUk\\meti hapishaneler umum 
llıUdUrü, mevlmflnrın bir kıs. 
tnından yakayı sıyırmak için 

g zeı bir usul bulmuştur. On se. 
?leden fazla mabkftmiyeti olan-

lardan, on sene içerisinde hapis. 
h~ede hü.snühali göıillenler, 
~ 

Aleni teşekkür 
b.tuztnrlp oldu(;um mUzm>nleşml§ 

"c k t telı! kclı blr vazıyet lhdruı et. 
Ilı~ oı n hastalığıma muvnttaklyetli 
Jlr 

arnı llvat ynparak gU:ı:cı ihtimam.. 
11111 hayatımı kurtnron kıymetli 
: nç profcsörl r!.mlzden operatör 
"Y R:llzım temall ile lstanbul Sağlık 

;:ırdu ' değerli operatörü Bayan 
"llılıne Batuya minnet ve t.e~ckkür
rtnıı arzederlm. 

lX~ı Auni mnthııaaı sahibi 
Cemal Azmi So) dancr 

• * :ıt-

1 ltetıkamm ameliyatında gl:lııterdik· 
.,erı dikkat ve ihtlmamdan dolayı GU1 
A lrıa lı.ı • hanesi profcsörlcrındcn Dr. 
\> li r.;!lat ve Asistan Mansur Se.yim 
~~deline alenen te§ekkürUmlt bil· 

Jıılılxta DIZD 

evlenmek şartiylc serbest bıra. 
kılmaktadırlar. 

Bu sistemin faydalı neticeler 
verdiğini Amerikan gazeteleri 
yazıyorlar. Hatta mank(ımları 

evlendirmek için bir de izdiv.ı.~ 

f,oruıru, 26 (.\.A,) - lnı;illz kuv. 
ve ti er ol.ılL şlma ll şarki Afrika da yap• 
Uklun yıldırım ileri hareketinden gı-

acentesi kurulmuştur. karılacak neticeler Lordlar kamara. 
sında Müznkerc edUmlş ve harbJye 

İşin en garip noktası §U olsa mUste~ıu~ Krof tıu huawıta izahat 
gerektir: Hapishane müdürl:ıe vermı~tır: 

bu tedbire niçi,. müra<'~t ettiği. 
ni sormuşlar, o da kı.;aca şu ce
vabı vermıg: 

- Ben hiç bir mahpusu affet. 
miş değilim. Sadece cezalannın 
cinsini değiştiriyor, hatta iJeı :i 
de ceza.amı bir parça ağırlaştın .. 
yorum. Evlilik hayatiyle hapis-

Mtlzal.ere, mütarekeden sonra Ka.. 
rndcrıLZ mmtakası b3gkumandanı o
lan '.ı kendlıine geçen umu mı harbı 
mUteakil' Sellnik lordu Unvanı tevcih 
edilen n.nreşal Mllne'in mUdnlıaleıı! 

U1.erm!: vulrnbuımuştur. Mııreşııl Mil. 
ne Afrika uıuhıırebolcrl hakkında 

mevcut bUtün maJftmatın ne§redllnı<'. 
sın! ve bu suretle Afrika zaferinı te-
min ı.odPJı ııubay ve ldnre udamıannm 

hanede yaşamak arasında h: j tezkıhma tınkA.n verilmeııinl ietem!§-
bir fark olmasa gerektir. tır. 

Acıklı ölüm 
Silivri Ortaköy başöğretn .. 

Halim Glinersin refikası Atıfet 
Günersin uğradığı hastalıktan 
kurtulamıyarak ~ar§amba günU 
hayata• gö7Jerini yumduğunu te
essürle haber aldık. Allahtan 
kendisine rahmet, kederli ailesi
ne aatNrlar dileriz. 

.. ;611117 ...... 

Kro! §imali Afrikadakl lngtllz ileri 
hareY.etınden uzun boylu tıataetmit 
ve şarki Afrikadtıkl hali hazır vazı

yet! wıh etm1Jt1r. Krot'm Afrlkada 
cereyan edEın muhar,.belerden çıkar. 
dığı nt-tlee askerlerin çok iyi yet.l§tl. 
rıtmeaı ve birinci ne\•lden malzeme 
kulla'lılroaaı lüzumudur. ÇUnkU Atrı. 
ka muharebeleri lnglllz aakerlerlnln 
talim ve terbll·eslnln ve lnglliz ml\lz.. 
meslnın mUkemmeliyetini IBbat etmlj.. 
Ur. 

~lat;M •• e+ •ı••·-

bir nıalı:rur yoktur. Bu harekMta en nun için ahali aruındn birtakım 
ıiyade muvaffak olan motör!U cUzU. dedikodular oluyormuş, ne IAzrm
tamlardır. Zırhlı otomobiUerimlz ade. dır, tekkenin şeyhi kimse o zat 
den faik düşmana kargı evsaf üstlln. tekkesini idare etsin! .. buyurdu
ıugu ve onları kullananlar da uzun lar. Faka! bir müddet sonra Ke
cebrl yllrüytişler emnsmda tevkalll.d•• 
bed<ınt mukavemet göeterml§lerdlr. 

Afrika muharebelerinde lngllwerin 
1:ayiatı tevkalAde azdır. 2S eubata ka 
dar r.ayiatımız miktarı 296& kllidlr. 
Bun:ın ise ruıcak 604 ü ölUdUr. 

ltaıyanlar 200 bUl kişi zayi etmi§o 
terdir. Bunun 180 bini esir almmıgtır. 

Bitlerle Musolinl zanxıetUler ki bir 
dnrbe indirir indirmez lmpıı.ratorduk 

parçalanacaktır. 1'"akat bunun yerine 

rim paşa azlolundu. Yerine MPne
menll Mustafa paşa mfü~ır olup 
geldi. Bu zat, Sultan Aılzfn Uk 
müşirlik verdiği adamdır. 

O yılm ilkbabarmd!lydı. Bir cu
ma günü dPrgaha gitmiştim. Mu. 
kabclede. bir kenarda ayakta CU· 
ruyordum. Semı:ı.ğhanenin bir dire-
ğine vnslnmp mest ve hayran, 

blltUn imparatorluk tek bir lnsan gibi dervişlPri s<>vrediyol"dum. GBzUm 

Emekli Topçu blnba~ı ScytetU. et. 
HUsnU Scllm 1302 
Selı\nll'.! (82C.t) kayıtları tetkik ._ 

dilmek üzere nUfus hUvıyet QUzdanfle 
blrllk~e acele fUbemlze mürııcaaUan. 

Acele Satılık 
Beş ay oldu alınalı,! son sıstcm ye. 

dl ıtı.mbalı otomntik 940 model radyo 
Aga Baltık markalı ve plkııp ile rad. 
yo mass.sı 'e pl~klar beraber satılık. 

Adres: l<'atlh l>arüşşefaka caddtlst 
Muharrir sokak No. S Ali. 

dil§ınanııı llzerlne atılnııgtır. Mısır fevknlfide güzel zikreden bir ço- •••••• ••••• 
kurtarılmııttr. Silveyg kanalı ltalyan cuğa il[IJti. tsmiceliıl zikrlndeydi - /" 
olmıyacal<tır. ltalyj.n ırölUnrlcn 1000 
kilometrelik sahil lngillzlerin eline !er. Çocuk başını aş:ığı indirip yu. , 
geçmiştir. ttaıyanlar Kenyadan, su. kan kaldırdıkça, birn?. uzunca olan 
dandan ve Somallden koV\llm:.ıştur. saçlan perişan, pe;akende bir ha .. 
Habe§lstan Uzerlndekl ltalyan tahalı. le girmhıtı. lsmicelal <:ocuğun ce
küınU gittikçe muvakkat blr hal aı. maliyle bir başka cilve ve cUm. 
maktıı.dır. Musollnlnin rüyası ltaıya bUş ediyordu. Basını ıışağı indir-
için blr k!bua olmuetur. Modem !s-
tibk'ımların zapb !mlıAn8ız olduğa diği zaman saçtan VUıUnU örtU • 
hakkındaki hurafe ıntaatırnızm ccsa. vor, vukarJ kald~rdıiT· znmıı.n. yU• 
ret! ve kumandanlannm mahareti ea- zU bir güneı lrlbl doi!ııvordu. Gör,.. Flımcilıgimizln en son 1 
yesinde ebediyen ortadan kl\lkmıştır. len koyun gözUydU. Yani koyun §aheseri 

lmparatorluk kuvvetleri AJ1n&D kud. ke.lldikten sonra glSzlerl ma.ltbul !AİT • HALİDE • TALAT • .1 
rctlne karşı koymak için ııu~ı bir renk nlrr, ôna koyun~ der. VEDAT. YAŞAR 
yapmq "'8 yetJ§ml§ bu Dur"-· • . .. 

Ha.riJtn netlceııl 1 • 1 24 _.....,, lcr. KaşluI iki parmak enliliğin. •••••••.ıı1s••• .. I 
J $? L~ tteydt. T'den ~~ 1 



FRANSIZCA'. C23> 
(Her n&k'lo HABER nzıatesina alttir.) 

COLO~IBA 

P. Merirnee 

xxm 

1. Pa,,. une \illa, pa.., une habi. 
1ation. 

2. ıo;eulement, ~ et li1, -.ur les 
haııttenrs1 aufour de la \ille, quel
ques t·onı.tructions blanche~ s~ di>
ta<'hent isol~<"<ı .,nr un fontf de 
\ erdnrt'\: c~ son1 los chapetıe ... 2 

runr.raire<ı,3 dt:'"I toml>Mlux de fa• 

mille. 

KOLOMBA 

P. Mtrimıü 

xxm 

1. Bir tek k., bir tek ev yolc. 

· 2. Yalnız, öted~ beride, !!0hrin 
kenar "tepelerinde. çimen kaplı bir 
ıemi.n üzerine yer yer yayılmış bir 
kaç bcya.7. ~·apı ki bunlar cenaze 
hazrrJama odaları ve aile me7.:ı.rla
rıdir. 

3. 'fout, da.mı ce p:ı~·-.age, Po;;t S. Bu kıraçltkt.a her• ~ey ağır 

d'an<' heaut.: gran <•t trist<'. ve hüzünlü bir gü~ellilttr-. 

4. L'a...,pect de la 'ille, "urlont 
:ı cette epoque, augmf.'ntait enoore 
l'lmpresslon ca.a..c;ııec pa.r la soJi 
tude de~<; alcntours. Nul mou,·~

ment dans les nıes, oıl l'on ne ren .. 
l'Ontre qu'tın petit nomhre de fi
_::1Jr~ oi~ı,·es,4 et t~mjou" !e8 

meme<;. 

.}. Po1nt de f.-mnwf>, to1inun qaet· 

rıue~ pnysanııe5·~ qoi \i<'nnent vf!ll· 

dre leur denreecı.11 

• 6. On n'entcnıJ point ımrler haut, 

rire, chanter, <'OIDm<' dan.-ı le-.' ilJc,., 
itali<'nneı.. 

i. Qaelqucfoi,., i'ı l'onıbre, d'un 

ıı rbre de la promenıulc, 7 nne don 

lllİOe ıJe pa\"•!lDS armCS jOOl'Uİ 811~ 
rartf' .. nn r<'~ardent jotı<'r. 

X. ıı.. ne cricnt pn "• nt• ~r di"

ııııtf'ıı I janıai.,; "' le ieu "''ımimt\ 

,ııı ı•nt<>nd alor-; de'< l'cıtıp'> de pi-.. 
tolı>.t, qııi to11jouı .. , prerı;clent la m~ 

nııcc. 

9. LC' (.'ur-..- rst nalurrllPment 

%,!ravc et <;itencif'nx. 

10. l.e ... oir, quclqııe" figur.,,.. 

ıınrai ..... rnt pour jouir dP la frai· 
ı·hcur, m:\İ'i les 11rom<'nc-u~ du 
Cnrse 'Ont 1Jrr.,011P toııc; de" t>f. 
rengcr .... 

l 1. Le... 111 ... ulairc.. rrı.;tent dP. 

'ant leıır" llOrtf' ... ; l'haC'tın ""mble 
au'\: :ı<:ııet ... comm<> tın fnucon <;ur 
... on nirl. 

rv 

1:? •. \preo; a'oir ,;site la maf<;on 

01/ :\'a1ıoleon ('<.;f ne, aprec; ~·etrt> 

ııroeur<' :uır d<"" mo~ en-. t>lu<, ou 
ınlm; r:ıthollquc"'" mı pC'u du papi. 

er de la t~nture, mio;<ı L:nlfa. dem: 

joor,oı :uıri>" etre d~barqtıe4" en 
Clot"SC, "'f' ... entit -.af.,ir d'um• trio;;. 

i.eı;ı~ profonde, comme ·u doit ar
rlver ı'l t-Ont Hranf{er qni ..,e trom·c 

dans ıııı ııayo;; dont ,,..., hnbitude .. 
in~iııhle<ı f>CmblC'nt it' condanıner 
iı ıın i-.oll'ment <>omplct. 

.ı. Bilha&1a bu tarihte. ııehrin 

manzara!tr, etrafmm tenhalığından 
doğan tesiri bir kat da.ha arttmy<>r
d u: sokaklar hareketsiz, ancak bir 
ka<; İ!'!Sİ1. güc:süz çehreye rasgeli· 
niyor, daima da ayni inııanlar. 

5. Zahireılini eatmaga gelmiş o.. 

lan birkaç köyl\l kııdm da olmasa 
hi<: kadın y<>k. .. 

G. İtalya §ehirlerinde olduğu gi. 

bi yüksek sesle hiç konuşulmuyor, 
gültindüğü, !larkr söylendiği hic i. 

"litilmiyor. 

7. Bazan gezinti yerinde bir a
ğacın gölgesi a.ltmda silahlarını ta· 
kmmış bi'r düzüne köylü iskambil 
oynar veya oynıyanları seyreder. 

8. Onlar bağırmazlar, hi<; müna~ 
k:uşaya girişm~ıo;Ier: eğer oyun kı
zışrrsa o zaman tehdidin ilk müj. 
decisi olan tabanca sP.sleri duyu. 

lur. 

9. Korsika zaten ağır ve tıeeııiz

dir. 

10. Akşamleyin serinlikten iııti· 

fadeye çıkan birkaç çehre görü
lür. fakat Korsikada, gezenlerin 
hemen hepsı yabancılardır. 

11. Adalılar kapıları önünde du. 
rurlar: herbirl :'r"llVaSSnda pusuda 
bekliyen şahini andırır. 

iV 

12. Napoleon'un do~duğu evi 
~ezdikten ve oradan, az çok meşru 
vasıtalarla biraı duvar kağıdı el
de ettiktPn sonra Mis Lydia Korııı.. 
kaya ayak basışmm kiinci günü 
sonunda, bulunduğu memleketin 
alışmadığı.itiyatlan yüzünden· tam 
bir inzivaya mahkfunmuş gibi gö
rünen her yabancının basma gel· 
diği gibi, derin bir sıkıntıya yaka
landığım hissetti. 

( 1) Tepeler. <~> Chapel!e. cenazelerin tetfinden evve1 terkedll
dikln r.ıaa. ki dun:-•an siyah örtülerle kaplıdır. (S) Cenazeye ait, 
CPnaze Be ilgilı. ( .. ) A. va re ;~~iz, başıboş. (5) Köylü kadınlar. (6) Er
zak. zahıre. (i) f';ezınti yeri, mes!re mahalli. (8) Me~ru. hilesiz, umu
mi. 

A N A L t Z ve "r E O R l 

1. \-.n~rdn ld ... uallPr~ N•\·ap 'P.. 

riniı: 

n. Pş.r quels moycmı miss Lydia 
se procura-t. 'lle un peu du papier 

de la tcnture de la maison oiı na
quit Napoleon '? 

Miııo Lvdia Napoleon'un doğduğu 
evden hnngi vasrta ile bira7. du
vaı kağıdı elde etti? 

h. Pourquoi ~·Pnnu~·ait-~lle en 

C-0r:se? 
Korslkada niçin canı srkılıyordu? 
r.. Le colonel est.·ı l'ami de della 

Rebbia? 

Albay, de!la Rebbia'nın arlcadatı 
mıydı? 

d. Qu'entendez - v-0uııı par: Dire 
bonsoir a l'angla.l&e? 

İngitbı usulünce akşa.ml&r bay. 
rolsu.n demekten ne ıınlryonrun~? 

iL APJ&ğldaki e~lclerl t1iJ'llçey e 
~evirlnlz: 

a. Korsikaya baba.nmn öcönii. 11.l
mağa. mı geldiniz! 

b. Lydia'e1*nn. b~tt m~ ab't· 
yor" 

cı. GüverLe<te .lum Val'dı? · 

ingiltereyi . , 
idare 
eden . . 

adam 
Başvekilin . 
yirmi dört 

saati 
Papiyyon bir kravat, her va

kıt müdafaaya. hatta taaITUZa 
hazır giıbi duran bir baston, du. 
dakla.r arasında sımsrkı tutulan . . 
bir yaprak sigarası, müstehzi 
bir göz. hızlı ve hakim Yın;iyüş!. 
BtitUn İngilizler, bilhassa Lond-

(Do • &itooda o~ı~tn ;a· 
1:et.ııQılz ya nmdtt.Jd kuJ90rtla bil'likt.
ıönderepıklerl 

~\'UNME J"EK LIFL&KL 1, AKA 
HA. iŞ \lm&ME. ALIM. SATDt 
gil'i ticari malltyeCi .Ml2 ~ kb
çilk ilhtan paraal? tte!Jl'Ofttttat'.) 

Evlettnt~ teltliil•ri: 

:;: Boy,. 1,71. yq: 23, kumral. yük. 
ı1ek tahsiline devam eden. sigara, lçk! 
ve lıı:umarı olmıyan bir genç fimdllJk 
nı!t glbı yanlarmda kalnıak şart.ile 
temiz bil allenin ev l§lerini btllr, k(m ... 
dine nıutlm göster~e ve süse dU§kll.n 
<.ılmı,-an evJne sadık bo711 ı,ın.ı,ar,, 

yaşı ı'i-21, uç_ ve göz rengi mevzuu. 
ba.b.3 d1?ğlJ, biraz ta.Mili ve güıel olan 
bir bayenJa yuva kurmak istemekte. 
dir. lırt.ıycnlerin {H.S.E.) remzine 
bildirmeleri. 

*- Boy ı~. kfto 'lO. ~ aileyı !'eı:in. 
dinneye kllfı kaa.nçlı biç evlenm('.. 
mtş, ebl!?Yiıyni buluıumyao dUruat ve 
iyi ahıtı.kh içki kUllanmayaıı bir genç, 
l&..2'1 JQŞll.f'D\da a.e11 t>Jr aUeden es
mer oımıyan namuslu bir lU%.la· ev1eıı.. 
mek 1.atemektedir. EY kadmı ounası, 
5tnemayli mUbteıa bUlumnamaaı. bit 
mektubu okuyup yuacak kadilr bllgı 
sı bulunması l.Azımdır. Dul ve:ra Jaf!ı 
oıurea emlA.k Ye akarı bulunmalıdır. 
lsUycnler (P.S.M.) .remzine mlTaeaat 
edebilirler. 

* Yaş. 18, boy 172, kumral saı;ıı. 

beyaz tenli. mütenasip vUcuUu, btr e.. 
vı idare edecek kabiliyette, ev :Şerlnl 
IAyikile bilen temlz bir aile kı&ı, orta 
tıam bir aireyi geçindirecek kuanc;ta 
temtz ah}ö.klı içki .e kıimara dO!fktlb 
olmlyan evlne sadık bir bayla. meşru 
yuva kurmak istemektedli. Tip mev. 
zuubahs değildir. btiyenlerhı (Kanat) 
remzlne müracaatları. 

/ şçİ Arıyanlar 

• Bir l.ta)an araol)or - Ktiçl1k ve 
ya büyük yııııt 45 den yukarı olmıyan 
dfü t klşUlk bir TUrk al.lesinin ıı.partı~ 
manmcla yalnız ortalık i§lerlni göre. 
cek bir ba7an aranı;ror. Arzu edenler 
görtışmek içln hergiln ikl buçukta Şif. 
hanede meşrutiyet caddesinde l{rizar.. 
lem apartımanm~ ikinci katma mi}.. 

raca.at. 

* Evvelce bir 'irkett.e ve piyangı.. 

gişelerınde <;atış:ın tec\'übeli bir genç 
vazıb.ar.elercıe ~ aramaktadır. Arzu 
edenı~r Beyoğlu AAahan:ıa.ın 64 numa
ra birinci kıı.tta·ıJ.P,J ye mUrıı.caal e
debil:r!u 

• Llsen.ın ıo uncu amıtına devanı e. 
diyorum Öfleden ao.ıra bO§ kalan 3-4 
saatimde çalışmak lııtiyorum. 9 şene 
romence taballlm Yardır ve TOtnence.. 
yi çok ıyı blJ!yorum. Romence deri' 
verebtllnm. ~il.kalı ınilf:sseselerde ça
lı.,qbllir ve aynı zaınanda tercllman
lik ta yapabi'llrtm.,, letiyen1er ~asete. 
sinde tN .. 107. Ziynı remztnf' me'k. 
tup: ~ müracaat edebtlirJer. 

• 25 Y*ftlld&yun. Asker1lk • .sz:tl'em• 
~ni t)ltfrdlm. Tahsilim orta tıçe ka. 
aardrr. Muameleye &f&nayun. FAki , .. 
oi yazılan fnkalMe okut yar.arrM 

Berhan~! bir mUe.lllMYlede YUHe almalı 
istiyorum. f!'!tiy~11ı~:ıı ZoTI~lda ktıl 

.halk fırkası kütllpha.n~ memwu B{ly 
Nuı1 yanmda ,t.l:J.Ç) Nm!Ziııe 11iln tlt 
~nraeaa tları, 

• Ş6-yqmcı.ayım. BUDCWı ff'!el cloll 
tor yaıım•ia çalqtım. Şimdi dl bir ooSı 

~,.· .. y a d1fd yuı.mck ~~ lıtl· 

~:onım. E1ı~k9iyon )'IP:J1lU?Dlı <ıa Dili· 

ralılar sık sık göıdilkleri Çörçil'i 
ha.tırala.rında bu şekil altında 

cankmdrrırlar .. 
Çeşit çeşit rakiplerle uğraşa. 

.ı. 

rak, sa.yılıruyacak kadar çok in-
tiliap \ nıücadelelerine. parlamen. 
to kavgalarına. gazete münaka
şalarına iştirak. ede~k geçen ya_ 
nm asırlık bir ömürden sonnı. 
bu adam bugün hiç yıpranma
ml§ bir devlet ad'amıdır; faaliye. 
ti, geılçlik kudretini, çalışmak 
ka.biliyetini tamaroiyle muhafa. 
za ediyor. 

Çörçil her sabah yediyi ..jey
rek geçe uyanır, bir çeyrek sa. 
at srıra zil çalarak uşa.ğmı çağı. 
rır. Uşak efendisinin oda.sına 

girerken bir kutu yaprak sigara
sını da beraber getirmeği kat'i. 
yen uiı.ut.maz. Bir az sonra baş. 
vekilin katibi içeriye girer. Ar
tık; lngiliz imparatorluğunun 

mukaddera tmı idare etmekten 
ibaret çok ağır bir vazifeyi Uze. 
rine almış olan ba~vekil için ça._ 

Ja.rı: 1'opk&pı il acmuuıta.ıı Etemeltın· 
dl t0kak 10 numarada bayan t.atıeı 

• O'rıa.mek~p mezunuyum. 13 yaşın 
dayt '.iL A.skerltkle bir tlişığ'lnı Yoktur 
!!;ski ıu.rnen RlGkemmelen ok•u ya.uı. 
nın. f'•1tkWo da biltrim. !ıılüe~lerdl' 

lı§m~ sa.ati başlamıştır. Çörçil 
da.iına sigaram dudaklarında o
larak nutuklarını, mektuplarını, 
notlarım yazdirrr. Bu iş saat ona 
kadar devam eder. Sonra her 
gün saat onbuçukta toplanan 

~ 

kabine içtimaıria riyaset. etmek 
üzere toplantıya gider. Bu top_ 
Jantı her ilin 12 ye kadar devam 
eder. 

Artık yemek zamanı gelmiştir. 
Başvekilin sofrasında daima beş 
ve altı misafir bulunur. Çorçilin 
sof rasmda ü44 türlU yemekten 
fazlası bulunmaz. Çörçilin en 
sevdiği yemek istiridiyedir. Sof. 
rada şayet istiridiye bulunmıya
oa.k olursa soğuk et mutlaka bu. 
lunur. Yemekten sonra Çörçil 
ya kuvvetli bir kahve. yahut bir 
kadeh konyak içer. 
öğleden Sôll.t'a başvekil ya 

misafirlerini kabul eder, yahut 
mecliste içtima varsa oraya 
gider. Saat altıda başvekil daire_ 
sine dön~r. soyunur ve yatar U41 
çeyrek saatlik derin uyku Çörçi
le bütün kuvvetini vermeğe ka. 
fidir. İngiliz başvekili bu uyku. 
sunda.n kat'iyen vazgeçemez. 
Nerede olursa olsun bu uykusu
mı uyur. Bazan parlamentodan 
gelirken otomobilinde kısa bir 
şekerleme kestirir. 

Saat altıyı kırk beş geçe Çör. 
çil tekrar ayaktadır. Bu sır.ıda 
aksam yemeği de hazırlanmış. 

tır ~ Başvekil on iki kadar misafikAtipU!> iati.}'onun.. AZa kanaat etle 
rım. ıstckUlerın. B. K. rumuzuna tah rilc wfraya oturur. sofrasmd-ı 
nren muracaauan. hemen daimi olarak bulunan mi. 

• 'fent barllcrle mtikenunele.ıı dak- ı;:afirleri ~rasrnda Sir Şarl Por_ 
tilo oı!en ort..-ı tahııllU tecrübeli genç 
oır ı'iırK bayan reıım1. hu.sus1 daire ve 
müe:.-eselerde iş aramaktadır. thtl• 
yacı oıı;tJ.a.rın Şehremlnı Edalkadm 
'IOkll~" 13 numarada tffet adreslnP mu 
racaatıan. 

• JAA7 tevellUtlüyUnı. ıısey1 Ly! dP· 
recede ikmal.ettim. Herhangi bir mü. 
g1de?i.nı He:r lşl kabuı ederim. rstek. 
eaeeede bir t.ı, a.nyorurn. Ta.,raya da 
liler'n (Er Tam) rumuzuna bildirme. 
lert. 

• ı...iaede okumaktayım, a.ileYI vazi• 
~tim ruektepte okumama engel ol • 
duğ"-1n~aıı. ben de tıayatrmı ka.un • 
malt Qlectiıurlyotilldeylm. fierhangı 

bir m~ .... Yeya Y!_%lhanede k~. 

tıplik yapabilirim, arzu edenlerin F.TI 
Son Dakı"lla g11%ete!lı· Yıı.sıta..'!ile l M.~ ı 
rutntu:t:na mllracaatıarı. 

Dersi.er. 

tal, Sir Con Dil, yüksek memur
lar, bir i.Ki vekil, mühim fabrika • 
törler vardır. Kocası gibi yorul~ 
mak bilmiyen bir ev sahibi olan 
Mada.m Çörçil misafirlerinin bü
tün arzularını yerine getirmek 
için azami gayret sarfeder. Ye. 
mek bitip, sofradan • kadınlar 
çekildikten sonra bu odada harbe 
dair en ciddi meseleler görüşü. 
lür. Bu toplantılar saat bire, 
ikiye. hatta üçe kadar devam 
eder. • 

Çörçil günde vasati olarak on 
beş° saat çalışır. Fakat lüzumu 
ııalinde bu · çall§ma zamanını 
yirmi sa.a.te kadar çıkarmakta 

hiç tcrP.ddüt etmez. 
·Devlet idaresinin başına geç. 

• Ortanıcktep .,, li11e tıı l"htılH:nr tiği günden beri Çörçil Dovmg 
ebffn tılr Clyııtıa riyaz1y<' vt- ıızilt der• Strit'deki başvekfilet dairesine 
ıert vermek ı.a•ıycn bir genç vardır 1 lıic hareket etmemiştir. Orada 
hteklller1n Haber gazcttıdntle Lt A1 A - 1 ada uyur 

t ~eme ' yer ve or . 
rumu:ı:una müracaatları. • k ·1 

•L'be mezunuyum. Alma.nynda miı Bu ~akiki çalışn.ta ~ve ı e 
tıendlıi!k tab.sW gördUm. tstıyeıııer• 1 birk!;ll.! kilo kaybettırnııştır. Fa
e•lertnde buaua1 A.Imıuıca ..-e tllrK~c kat başvekil bun.dan müteessir 
denlt'rl nrmek ilUyonım. Anu eııcn değildir. Daima mütebessim ve 
terin HalJeT gazeteaı va.sıta.elle < A.M şakacı taVlrla.riylc böyle zayıf. 
S .) rumuzuna mUracaat!ıİ.rı 

• Iat. UnJversltesl ktmya mı.Hıcn

disiylm. Fl.zik • Kimya • Umumı ri.. 
yaztye derslerini ( tUrkçe. fransızca ı 

olaı-all veren tecrübeli bir hocayım 

1 
Olgunluk • Devlet • Deneme imtihan. 
larnuı. hazırlanma~ lstlyenler 1 A.B.C. 
KUr) remzine mektupla bildlrslnler. 

Satılık, kiralık 

* Kadıköy Yeldeğirmeni 
haı:nAmı civarında Eşrefoğlu ııoltağın.. 

da 6 numaralı ov ıro.tılıktır. 9 odn., 2 I 
mutfak. 2 hamam, bahçe vesaireı>: 

vardır. Hcrtııraf a ya.kındır. tçmdel<i 
lere mdracaat. 

Mütef errik 
Sat~frk vlllü • fl'lorya - Kalitarya 

asfaı:ı üzcriııdc bc:ı oda, banyo veea. 
1 

tr m:>dern lbtlyaclnn l<arşıla.yacok 

bir Ş;!,dlde 450 metre murabbaı bir er 1 

sa azer:lne inşa edilmiş bir vllla.t yed1 
bin l!raya satılıktır. lst1ycnlerin gör •. 
mck 11~ görüşmek için yerine mUra. 
caatl~l'ı 

Aldırınız 
A.f&tı• ~---•n yUllır .... • 

~wyuC'Ui......_ • alan H r;•I• 
aelttı.-ptan ıurelııaH•l~• ••&tııt 

aalıı&llı.a. ~leye kadar O)'a -.at 17 
._ HW!'a aldrnlıta.n riM • lmr 

(R.F .18) (F.A.) ($.C.B.ı (Kilçük) 
(F.T. 129) { D.30) ( A.D. 122) ( Sacllk l 
{BUl.mU5 3~) ımıvayaı (GERÇEK) 
(S.F.S. 22) (Q!dıll) (Deniz 8001) 
<F."!..". 38) (K.t.Ş.ME'l') (Evclmcnt) 
(W.'{...ZJ (C. 34) (H. Y.) (Diken) 

lamakta devam edecek olursa 
yakın bir istikbalde• Holivutta 
bir Jön Prömiye rolün<le muvaf
fak olacak bir tenasübe malik 
olacağını söyler. 

Bu kadar çok çalışan bir ada. 
rnın, kendisi gibi c;ah!';ı+n iş arka. 
daşı bulmakta sıkıntı çektiği ha -
tıra gelebilir, fakat Çörçil adam 
seçmeği de bilir. Hususi katibı 

olan Brendan Brekeıı tam İngiliz 
ba.şvekiline layık emniyetli, ke. 
tum, çalışkan bir a~mdır. 

Çörçil hazırlanmadan irtica_ 
'len nutuk söylemez. Bütün nu
tukları evveld~n yazılmıştır .. 
Başvekil nutuklarını ekseriya 
yataf;'lllda hatta sal:>;:.h kahvaltı. 
sm.ı yapmadan hazırlar ve dikte 
eder. Nutukl~r derhal yazJ ma. 
kinesinde yazılır ve yatağında. 
olan başvekile getirilir, o, bu 
nutukları iki üç defa tekrar 

tekrar okur. Çörçilin çok sağlam 
olan hafJZ3Sı artık bu nutku ta
mamiyle zapettmiştir. Bey~at 
vartrken kağıdına bakmaz, hatta 
kağıd1 ü2.erinde bile bulundur. 
maz. fakat yazılı nutkiyle sözleri 
kelime kelime biribirinin aynı. 

dtr . 
Mecliste Çör çil'in nutukları 

daima dikkatle dinlenir. On.un 
söz söylemek için kürsiye çrktı
ğmı gören meıb'usl.;ı.r güzel bir 
şey diıı.liyeooklerinden ~in 

dikkat kesilirler. 
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in~lterc nn:-vekili l\llster Çorçil 

görünür. Çörçili iyi tanıyanlar 
bu tereddütlerin bile evvelden 
hesaplanmış olduğu fikrindedir. 

Çörçil'in söz söylerken başka 
bir hususiyeti de bütün y.a.bancı 
kelimeleri İngiliz telaffuzuna 
uydurarak söylemesidir. 

Çörçil'in lngilterenin en tanın. 
mış siyasi muharrirlerinden bı
risi olduğuu da unutmamalıdır. 

Hatta hazan siyasi mevzuattan 
dışarıya da çrk.;ı.rak kıtaplar 

yazmıştır. Mesela ecdadından 

Dük dö Malburuğ'un tercumeı 
haline dair yazdığı kitabı bu çc. 
şit eserlerdendir. 

Beraber çalıştığı adaml.ıra 

karşı emniyeti olm.;ıkla beraber, 
Çörçil mühim meseleleri lekba. 
şma tetkik edip karar vermekten 
hoşlanır. l\Iesela istilaya karşı 

alınmış tedbirleri gönnek ıçiır 

günün birinde gizlice \•e ansızın 
herhangi bir tngilız schrinc gı
dcr. 

Faaliyeti, kırk senedenberi 
biçimi hiç değişnıiyen ve> Çör. 
çil'in zevkine göre Lok ı:ıapka. 
fabrikası tar~ından yapı!ao 

~apkasr. Yedinci Edvar tarafın.· 
dan en gene; nazırına hediye cdıl ... 
miş bastonu, hiç sönrniyen sıga. 
rasiylc başvekil bütün İngiltere .. 
nın sevgisini ve hürmetini ka
zanmıştl?'. 

~iberaller. muh!!.fazakar!Jr ve 
amele partisi azaları bas\ PkıJin 
dehasını kabul t"mckte "· ar. 
kasında bütün lngiliz milletini 
si.irükliyecek kadar kuvvetli ol· 
duğunu söylemektedirleı-. 

Çiirçil bir me.<;cle hal. 1,.-ı r! 
f il:ir edinmek icin bi raporla 
iktifa etmez. lmlccim tYJrsa Jıarlr. 
.w;yi görmefji. mırı yr:r1 d,, +ctı·.ı· 
etmeöi sever. Bu resimde. frıa 
rafııacı l>aşvekilf, lıava h 'i<;101111 t 11 
uğramış bir yerde. d 1 a 1·kcı 

ynlcalamı§tır. 

---------------------------

• 27.3.941 
8.03 Ajans 
8.18 Hafif 

program 
8.-15 Ev 1rndlnı 

12.83 Giindü1. 
rnsıı 

12.50 Ajans 
13.0ı; Glinılilı: 

Fa.alı 

19 15 7.lra..'lt 
taltvinıl 

ı 9.i~ 1ıı<'e BU z 
20. J ıj I'..n<l~·o 

( az t • .,., 

(Çldeml (Bay Ml <S.T.) ((E.D.) 
(Ç. GlJÇl <G. 15) IPastane) IN.Kl 
!A.B.C. h.lJR) <R.Ö 26J (Ay 120) 

13.%0 Karışık 
program 

18.08 Radyo ('a7. 

Başvekil nutkuna yavaş yavaş tS.40 saz 

ıo..ı i tif'nçl r 
ın rıd !in 
t.11 mu 

21.00 n . ln id 
i'ltcld ri 

21.80 Konu n1ı:ı 
21.4~ P."d~ o 

orıc trn•1 

başlar. llk cümlelerde müt.ered_ ~ınn11Pri 
• 19.10 Koaıışma 

22.80 A '.H!" 
22.45 Daıt!i 
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l3tıyok hareKetıı zabıta romanı 
-22- razan: OTWELL Bt\~s 

\' 4
rboro: Enid, sinirlenerek: 

.\b~rana ve oradwı da Sldıöel- - Öf, amma da inatçısınız! 
... Karbora güldü: 

~e;-ır.hiı.Jın de yolumuz oraSI di • - Swıunuz; işte arkadaşmrz ge· 
tan °.rneıya memurun ve F~ld liyor; sözünllzU yerine getirmek ı
~ .rı refakatinde olarak u • çbı aynlıyorum; Alla.hammarladık, 
~tı. telo'ar görü§ilrllz! 
~ \rarboro onlnnn a'rkasın •. Binb~ı tam zıımanında uzaklas-
'~iinceU bir tarzda bakarken tı. 

, ille bir telgraf getirildi. 
Ctf alnb3.fiı Varboro siz misiniz? 

~ttı '1arboro evet dlycrek eliıti 
lıtı • telgrafı aldı. 
dı kere okuduktan sonra kA • 
~ tı.fak parçnlara ayırdı ve de. 

.,, lia\ııı'du 
~('! . 

'tın gra ~ta Sidi .. bel • A bbMa 
f.!t: ~~ıne dair emir veri.lmi§ti. 

' bu Arap şehrinde Kornelya 
ı t~::ıniyeccği için mUteessir 
!!rU.. li'a.&at emir emirdi ve vazife 

lr .. Yden mukaddestl. Dü Unccli 

• • • 
Komelya, Enidin koluna gire • 

relr, güvertede blr aşağı bir yu
karı dolaşmağa baıJladı; Enlde, 
Lejyon subayı Ue C:ostluğunu a.n • 
lattJ. Enid izahat verirken: 

- Çok eski ve iyi arkııdQ!irz, 
dedi 

Komelya mnnah bir eda De: 
- A;kadaş mı? diye eordu. · 
Enid, haf üçe kızardı: 

- Evet, katl surette plotonik 
bir a'rkadaştık. 

Dostluğumuz hem!lİrPlik" ettiğlm 
bir hastanede, başladı, umumi 
harpte idi, düşman tayyareleri, 
bulunduğunuz hastaneye bomba a-

<:;~ kilde 'tamarasına çekildi. 
u., llçrk de:üze ulaşınca tekrar 
~l'teye çıktı ve En!d De kar-

l tı. l{adm sanki onu bekliyor 
~·di. Subayı görür görmez dam 

du·· tıyorlardı. Kendimden geçmiştim. ..._ 1"r gibi sordu: 
"' c Ayıldığnn zaman hastane alevl~ ~ b ef Varboro; bu gemiye ne. 

hıdl içinde yanıyordu. Ben, üzerinde 
~ '&inizi sorabilir m"yim? hasta gömleği bulunan bir ıubay 
, ı:rtllereı.. cevap verdi: tarafmdan cehenneme dönen- yer. 

Orana gittiğhn için. 
'Ca den iki yüıı: metre uzağa götürUie. 
ı... nım bunu biliyorum; lflkin 
'<ıel rek kurtanlmı§ttnı. l .h.ıık Ya ile beraber bulunm&nız 

t . "l°d!r. Biraz ev\'elki sualle • H..'lyatmıı kl.lrtaran subay Ce! 
il bir i tintak manası çıkar • Varbora idi 
ıı nu? 

:::: li'arkmdaydnn !.. 
~ ~ a tayyare ile Karston 
~~~aya gelen adamın sizin oldu.. 
~ öğrcnbıe?. 

ı..,, • Yllzünde beliren ifade)i 
-· llllce: 
', .. 4'"niz var; ne oluyorsunuz? 
::--- nöyıe bir şey yaptlğ..nu ne
~ll b liyonsunuz? ,,.,. 

Kendisinin şarapneilerden yara· 
landığI hnlde, beni kurtnrdığuu ve 
aldığı yaralarm tesiriyle yanımda 
yere yuvarlandığını söylediler. Bu· 
nu bana ancak ·b.ir hafta ~oma an
lattıiar. 

• . ·u .ıı 

Kornelya: 
- Cesur bir:ıdam, lAkfn netice

nin daha romantik bir şekilde biL 
~t .. .lj) tireden iner inmez ko • mesl 18.zımdı, dedi. 

11~uz adam benim ağa.beyim· - Bunun ihtimaH yok. cef vt 

Yazan: 
A. OEHOV 

1' an evli bir çift, banliyo is. 
tasyo~unun peronw:da, bir ~ağı 
bir yukarı dolaşıyordu. Erkek, 
eiini kadının beline dolamıştı, 

kadın da ona sokuluyordu._ ve 
onlar, ikisj de mes'uttular. Ay, 
yırtık bulutlann arasından on. 
lara bakıyordu: O, gcı.lı~a. bu 
çifti kıskanıyor ve can sıkıcı, hiç 
kimseye !Uzumu olnuyacak be. 
kAretme esef ediyordu. Hiç !.>ir 
hareket hissedilmiyen hava lru§ 
kirazı ve leylak kokularile meş. 
btı idi. Rayların öte t:ırafında. 
bir yerde, mayıs böceği ötüyor. 
du. 

Kadın: 

- Ne kadar gUzel, Saşa., ne 
kadar gU7.el ! dedi. ~nki bunla. 
rın hepsi bir rUya imig gibi .•• 
Bak şu orman ne kadar refah 
ne kadar saadet vadediyr! Bu 

cesim, SCS8iz te1gra.f direkleri 
ne sevimli şeyler! Onlar. Sa§a, 
manzarayı canlandmyor ve o. 
rada, meçhul bir yerde insanla. 
rm. .. Medeniyetin me'vcudiyeitne 
şahadet ediyor ... Ya uzaklardan 
gelen trenin hafif yUrUyilşllnU 

rüzgar sana kadar aksettiroiği 

zaman se:ı. buııdan bir nevi zevk 
duymuyor musun? 

- Evet ... li.kin senin ellerin 
ne kadar sıcakl Helecanlarını. 

yorsun üa ondan, Varya ... Bu 
akşam ne yemek var? 

Rusçadan Çeviren: 
SERVET LtlNEL 

onl~r! Vareııkı:.! .. Vareçka Ah r 

Vagonıdan fırlıyan iki lfüçilk 
kız Varya'nm boynuna asıldı. 

Kızların arkasından şi§Dlan, or. 
ta yaşlı bir bayan \'e uzun boylu, · 
kır!~ış favorili zayıf bir ar. 
kek göründü; sonra, arkalanndı.. 
eşyal:ırla iki erkek mektep tale. 
besi, onlarm arkasından mUrçb. 
biye. onÜıı arkasından d~ büyük 
enne çıktı. 

Fovorili ef edi, Saşanın 
sıkarken: 

elini 

- İşte bizde geldik, azjz dos. 
tum 1 dedi. Herhalde gözlE'.rin 
yolda kalml§tı ! Muhakkak. am. 
cam gelmiyor, diye kIZiyOrdunı 
Kol ya, Kostya, Ni.na., ' Tifa ... 
Çocuklar! Kuzeniniz Saşa'yı ö. 
pünüz! Hepimiz. çoluk çocuk -: • 
na geldik, ve üç, dört giln kala. 
cağız. RaMtsız • ~tıneyiz. sam. 
rım? Rica ederim, teklifi tekel. 
lüfü bırak. 

Yeni evliler, a.mcalarmni b\f. 
tün ailesile geldiğinj görünce 
dehşet içinde kalmışl'1.I'dı. Am. 
casmın konu§tuğu • ve öpUştiiğÜ 
müddet içinde Saşa 'nm hayalin. 
de şu manzara .canlanmıştı: O 
ve k~ı odalarmm üçllnll. ya. 
ta.klannı yorganlarını misafir • 
lere veriyorlar; mersin balığı. 

sardalya ve .Mlık salatası oır 

saniyede yeniyor, kuzenleri ~i. 

çekleri koparıyor, mUrekkeplerı 

- Balrk salatası ve piliç ... Pi. yerlere dökUyor.lar. gürültü edi. 
'iç bizim ikimize yotu,,.Sanch,ee. " ıyorlar, y~e!i'1ief11dlalim~ gr· 
hirden~ sardalya ve kuru mersın 'nU h~Uı!tğından <~t :ve m•df' 
balığı getirdiler. ağrısı) ~e aslen baronezfon Tin. 

Ay, ~iye çekmf gibi. bulut tih olduğudan bahsediyor_ 

!arın arkasına gizlendi. İ.ns..a1 Ve Saşiı artık 'genç ltansınr. 
saadeti ona yalnızlığıı, orman. nefretltı bakıyor ve ona fısılda • 
Iarm ve tepel~rin arkasında.ti yor: 

~~kar yatağını hatır~tmıştı... - Onlar sana geldiler ..• Kah. 

V arya: rolası başbelaları ! 
- Tren geliyor! dedi. Ne ka. 

j mi'7A1 f ar 6 ............. 

Uzakta ateşten üç göz görün. 
cAıl. lstasyon şefi perona çıktı. 

R::ıylarm Czennde §urada bura.. 
dQ işaret ışıkları parıldadı. 

YUzil sararan Vacya da nefret 
ve hiddetle:-

- Hatır. san~· geldile:! diye 
ce\'.ap verıyor. Onl~ benım de. 
ğil, senin akrabaların! 

Ve sonra. misafirlere dönerek, 
zarif bır tebessümle: 

- Hoş geldiniz! diyor. 

"Yırtılmış şaheserr,, 
(Bu paıçalaı1. 

ilılimamla loplagınız) 

Büyük mWıaba.k•unw oetlıwlerıdlrecet t>C büyük mllsabııkadao btrlnc1st
oe tıaşlalllk. Hu mlblab ılUloın acı "'\'&rtılmı-, ıtahct1"r •• ııır Sb parçu parça 
ccUlmlo ou piı~o ~l'\'.ıtlıı.t'ıru topı.rucak, t>lrtblnoe uygun ı;el~ 

ça parça ecUlmlş bu Ş(lhe5erın parçalarını toPl1yacak, bmbmne uygun 
gelecek bu surette yapıştıracak ve mcşh:11 tabloyu ortaya çıkararak 
bwıun hangz ressamın eserı ouiuğuuu Vt l~angı müzede bulurıuuğunu 
sôyl(yeceksimz. 

tık mUsııbiıkamıuıa rapıia<'.ak tel bunJao tbarettır. Bütün parraltnın 
ncşrı tamamla1tdıktan soma on beş gwı •çındr parçaları mumazam 
bır s:lTette yapıştırarak vünute gctırdı~mıı 'Tesmı. tablonun ressam• 
nın edmı ve tablomm lzangı müzene b•ııııt.duğunı• da yazara1' üzenrr 
dı sarih isim ve adresınıt ;·a?ılı tarı ıçı~ koyacak ve zartı buşkası it> 
rafından açılmıyacak şe~ilde mühürlıyerell. 6 net note-r Galıp Bıngö· 
te teslim edilmek üzere ıdarehunemıze tetdı edecek ve mukabilinde 
idarcJıanemıufo sıra numarası taşıyan '>11 numara olacaksınıı. 

Zarfların ıçinc ~mdıye kad01 gfltet!rnızın baştıfı vamrıda rıepedı. 
ten ve ~65 rıumaraya kadm aa devam •dl'cek otan ltupor.ıarı lloymcr 
ya lüzum yol:lu1. Bunlar ut mU..:ıbakn bittikten ve mtisabskalardS uzaıuı. 

dlkt&o ı;oora bediyeıet alınmaya gelliıdll;i anr gö terltt-cektlr 

Musabaktıltırd<. kazanm~ bulunan bıı okuyucumuz bizı bu kı. 
ponları tam oıa·1ak vl!1emezse bütün htJkkırıı zayı cdeceğını bılmelı ve 
bumarı btdelle'rmı ödemek ısıese aallı Jr.)'aasız olduğunu bılmeudır. . 

Büyük bir fırsat 

ldatttıa.nendı. müaabakalanmımı kn1aylı~ Ye <"*rlbt>ııt ka~ırımcta bll\1, bb 
ftrıı:ıta Kaçırmak ı.atemJytıeelderlo bWuoııblle<ıell.IıJ cuı~üot"rel4 bU ctbtll'rioe. 

flındlye kadaı g~~ tımponlan ıamamlay .. bılml'lerlnl' lınkAn tıaı.ırlıımıotu. 

üo &'lbllıırt. bU mUııabaka aetJnelf'olp de bal mrfianoı ldıır1!hanPmlzt. tf'fillm 
~ecekler1 zamıuuı kactar bütuıı ıı:upoıı1ıın Ol'fleUertni oocwek eureıllt ta· 
oıamJayabllooeWercüı. 

Yırblmıı ıaheser 81 parçcdır. 

(iU > parçaya aynlao taııeııerln ~· blr6J ıcinc1e tamamen bıtt,g 
Dl4!)C &"B.)'l'Ct ed1Jettkt1r •• 

Hediyelerimiz 

l'ertlp l"dllecek Qc mUlıabakanm llcDnf! Oe baUedı>n1er ~n tM>dl)-elerl b· 
lAOllraklardU': 

ı - g, l lO t,eerlatt'nel 1940 10 ıeortntı>vvel 1941 eeaeai tc;\ndt yaph· 
nlac'all ve ayda QUltallamlDIJ oldu~u kJnı lkrettndt'n a&gan takalı
lerlt' oıüu .. ~runtl3 ısotru ııalleoene nırllecek. Mll8ab&kalan-

"" m.ız.o aoj?Tu llllfkoclM 1ıb tdşldea tAz.tıl ol111'118 anannda IW\tlbtad.1.1 
buauruada 'Cur'a oektft'Cır'iCUr. J • • • 

ı - ıoo Ura aaldd. f l;YI ~••nuyaa.ar arurndlı rcnldeıı Ot"klleeelı 

aor·aaa uzanacak bet kJtl)'t' ceeı-4.U mUklUab. ıd ım1uu llra 1 
ı - ıo lira l T..-W mtlkAfahı&I ıuuana.mıyanlaı raamda Qeıt11ecrlı 

ınıı"Ml:m laUIUlaC"JUI bit ktafye ıo Uralık pıt ırstl a1Dmlı oakkmı 

ftlftt Db ıtarı. I 
ı - IO ıtns 1 ıc ıırnıı.ıı l)ılrcı..11 almak tıakkıru ..amaamıyanlar araam· 

da Ql'klleeelı ıcur'ada ur.anacak iki ki lyr l6 er llrl$ oerdfılO 

&imalı hakkını v•ttn ıı:arL 1 
ı - Uert ıcatan!aJ arumda oekUettlı lnU"adlı 5 ktşi~ bfreı ~ 

lbbfor abont'!il 
e - c.it'rt Kaıanlat araauıda geklh.~ "ur'ada ~ aü~il·~ altı ayW. Babcr 

aboneML 

Bir tavsiye 

1 - aı parçayı blrtbtrtnf' ynpt,trrmaya f'llnh•df' fl!ll ll7 Mı ~ tMlrtW '°' 
onmıuwa başlaoıaymrz.. 

t - PaN.1ll3rm .<euartanndaa kesmeye baelaaıad&n bmlu almtW "' 
nnkavvın-a renıu•l1 otı k : layla nıpıştırdı~ llOntn kf'llitnJ7 w ara,tırmo.19-

nnıZJ t>ö~:lt'<M' mukıt~'B)"B \"&Plltınlmle parçawta yapınız. ki atı.ı lnor "111' 
KIVnJarak @Bllrlmı(; nlmıuUD. 

ımı:ıı;wa;ı~K-ı-r a~~ ;--k.,._k a~· .... .;-e ~!-d-a-ıa_r_""I· 
Aruutr~ ~adcı~ımn en muter>eı vennde te'>'kaıaat naıare-tJı 

1- •vadaı vt aw:lmlık bır Kat kıralıktır Avnı bınada a\·nca ktra ık 
wiaıaı 1a va:dn 

1 Vak ıt l.razı•ı e-.> f dİİaİİreİlhİİİalİn('l;İıı:!ınl'!"lll!m!l!liil.'!rame;ı•allt ----1.91!-IC'llmll 



8 

Hollvuttıkl ingiliz yıldlzları 
kimlerdir ? Ve neler ypıyorlar ? 

Film diyarınac. bır çol~ Ing:liz 
yıldızlar vardır. Amerikalı fi,1!1 
artistlerinin bir çoğu aslen Tngı
lımir. Bunlar anavatandan L.zak_ 
ta olmaJanna rağmen lngıliz ır· 
ttına mahsus bUtUn hususi~ etler 
ıntthafaza etmektedirler. 

:Eskiler - yani Am r:1 ıya çok 
eskiden ge'ıp yerlE'şt.:nler • yenı 
gelen vatandaşlarır.a yol gôster 
mekte. yardım te onları 
Boliwt adet ve ananelerine alış
tırmaktadır. Hater An> •l bu kar 
şıhklı yardımadn bahsederken : 
"Burada ı>ütün lngılızler birdir 
ve birbirıni tutar. H ir kıs. 
kançlık, hi~ bir gizli maksat 
bunların aralarını açamaz. On~ar 
burayı o kadar lngilt ,. ve ben
zetmışlerdir ki artık vatan t.&.S
reti bıle çekmiyorlar. Hatta ln. 
gıltereye dönmek lazım gelse 
iiztlleceklerdir., diyor. 
Amerıkada en fazla muv~fak 

olmut lngiliz, hi<' şüphe yok d 
Şarlodur. Otuz senden.1'-eri Şarlı 
yu alkışlıyan Ameı ikalılar on• 
bır Amerikan vatar.daşı gibi ta 
nU'lar. Fakat Şarlo doğduğ 
memleketi inkar etmez ve < rs 
dan gururla bahseder. 

Holivutun dt1nyacc. tanınn , 
Jngiliz yıldızlan arasında Jorj 
Aroe Erik Blor, Alan Kovbray 
Vı ,tor .Mak Laglan, Lesli Hl \'bt 

Bas Ratbon, Jorj Bran, Her 
best Muşa!. Ronal Kolman,~r. 
Grant, Lionel Atvil'i saymak lE 
zımdır. Bütün bu yddızlar h~~ 
bir taraftan hima}e görmec:er 
'alna 18tidatlan sayesinde mu 
~affa'!< olmuşlardır. 

Yeniler _ yani Amerikaya ıt}3 
d-:tn sonra gidenler - arasmda 
ise bilhassa Şart Lagton, Vallas 
Ford. Erol Flin, ::ı:Ii.zabet Allan! 
\ fade en Karol, Raymon 'Maaerı 

~ ğım. 
~ n zamanlarda Uç lngiliz A

m -ın filmlerinde fevkalftde 
ş f't ~. Vtvyan 
T,,oy

8
, Anna Negl, Lorans Ciiv. 

) ('. 

Holıvutda yerleşen tngiliz yıl
~ızlar ınk sık toı>lantiiar. Uillıas-
a her paz!lr gUnü sırasile bir 

f ngt1iz artıstın evinde toolaı:tı 
yapılır. Bu toplantı da lngiliz 
yemekleri pişirilir ve tn~liz t• t. 
hlan yenir. yemekteıa son!'a b .
zılan da \'Üzer. diğerleri tenis, 
2'"'1f' ır.;~ t ovnar. 

Harbin ilim günündenberi 
Holivutta yqıyan Jngilizler a • 
navatana her suretle yardım et
mışlerdir. 

Son harpte yaralanan ve bu 
yibden işe yaramaz bir hale ge. 
!enler Alan Movbrııy sinemayı 

bırak.mut ve Kalifomiyadaki ~ 
gihz konaoloehanesinde lngilte -
re ı~ gönWltı kaydeden bir bü· 
ro açmıştır. lngiltel"f'den asker 
olarak davet edilenleri, yahut 
göntiUtt olarak kaydedilenleri. 
vapura binecekleri Amerikan li
manma kadar 9"keden odur. 

: ..fadlen Karol villUmda Ingi
Jiz askerleri meniutine her c:ar
'çamba günü bir toplantı yap • 
makta.dır. Her çarşamba birçok 
tngihz ve Amerikalı kadınlar 
buraya geJerek örgü örer'er ve 
d ·~dikerler. Her ay bu kumral 
lng:bz yıldıZUl.ln delaleti saye -
sınde bın;ok kocaman paketler 
Londranın yolunu tutar. 

Ronal I<olman gıeQeD şubat a
yında evinde bir müsamere ver
dı. İngiliz kml baçı menfaatine 
bırçck ef)yayı mtlzayedeye çı • 
kardı. Bu teşetbüs çok muvaf -
fak oldu. B r gUn ıçersinde top -
1uuuı i&Dellin büyük bir yekfuı 
tuttuğunu g'i. en yıldız her r J 
böy'e b"r müsamere vermeğe ka 
rar verdi. • 

Anna Negla Amerikan şehir
lerinde bir dans ve şan turnesine 
çıktı. Bu tumemn bi;tUn hasılatı 
hava bombardrma'lından zar r 

goren sıvıJ lngılı.ılere verilecc1' 
t:r. 

lr.g;J ~e kralı tarafmd:ın g"' 
çenler .. kcndisıne sir unva 
veriien ~ ·mon M ... ~ .. y eskı pa 
:·a k ,, \ .:ır.ur;dan çı aı 

~ır iki sikkeyi satılığa çıkaruı. 
Hası!atın İngiliz çocuklarının 
Ingiltereden çıkarılması ışınç 
tahs's edılec(>ğini bilen alıcılar 
kesclennin ağzını açtılar 200 
dolarlık pa~ 11050 dolara sa· 
tıldJ. 
Bırkaç ay evveline kadar ln -

gilteredc bulunan Lesli Hova... ~ 
Jir propaganda M"rvisinde ça1ı 
~ıyordu. Sonra tekrar Amerika 
va döndü, şimdi or...da lngıltere
ye dair kon.'.' - ~ıar veriyor 
Basit kelimeleri ve samuru he -
;ecanı ile dinlyienlerin kalbıu · 
nüfuz etm<- {i cok iyi bilen bı 
suretle lng· z davasına mübitıı 
bi,. ,.ardım etm,.ktedır. 

4 - Viktor Maklaglen tayya 
re meraklmcbr. 

Viviyen ~ çok zarif ve çok 
.U. .düfldDt bir kadındır. Fak t 
gok MvdtP Billd inoilerinden • 
pılmış bir gerdan' ğı Londrada 
bir cocuk kreşine y • Jım edebil 
mek için satmakta tereddüt et -
memiştir. Genç :•.ldwn ~ıkı o
lan Lorans Oliviye de Londrada 
anne olmak Ur.ere otan kadınl .. r 
daha ref ablı bir sığmak yapıl -
ması içın yüksek bir yekünu ha
vı biı- çek gönCermi tir. 
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26 MART - 1941 

I Sterlin 
100 Dolar 
100 M'rc. 
100 Uret 
100 Iavlc;re Frc. 
100 ll'lonD 
100 Ha~ 
100 Selp 
100 Drahmi 
100 IAva 
100 Qe1r kl'ODU 

1()1) Peçe ta 
100 aoa 
100 P9DgO 
100 Le7 
100 Dinar 
100 Yen 
100 taveç kronu 
100 ı:tuble 

....... .. TalmW 

Tlcan!t bankaaı bl.ue 
ııenedl nama 

Kapanr~ 

5 22 
129.20 

29.98 

o 9950 
1 622li 

12.89 

3.1625 
31 017~ 
•0.8875 

0.70 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

ae,-olftl PannUllapl. lmu eoka14 

Ne. 1. Telı üUI ... ,_. we ber 
törlD ık ameUyatl fıkara ldD .,.,. ... 

V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmıaı 
ttınzi'lfll edip 

gen iden 
açmıştıı 

Kitap, qıecmua, gazete ltasar. 
rau ......... cliü; itt.n •· 

a ıı;www 

, - ,.__. ' T. iŞ BANKASI 
ı - Meri Oberon. İngiliz pro. Küçük ttJlltllTUI 

pagandası için birçok paralar 
~rfediyor. 1 lıaaplan 1941 

... ' . 
2 - İngiliz ordusuna çamaşır 

~öndermek için evinde toplantı -
Jar yapan Madlen I~aro1. _ _ 

3 - Birçok Amerikalıların 

halis Amerikalı olarak tanıdık
tan Şarlo İngilizdir ve bununL. 
iftihar eder. 

1
, --1 Dr. /(.emôl Ozaan 

l<'rar yollan haatalak 
ian mliteha11111 

ttt-y.,tl•ı lallklal l.11M1de9t No. "'' 
tluroıe Pa""" l1•'9 Obayu 

~pııartr A .... Lı 41118 

ikramiye pl&m 
FŞ1D:ıı:LER: .. Şubat, J Mayuı 

l Afustoe, 1 lldncttetrm 
tarihlerfllde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.1ık • 2000.-Llnı 

a • 2000 • - aooo.- .. 
2 .. 760 .. • 1600.- • 
4 • soo .. ... 2000.- " 
a = aooo.- • • 250 • .. 100 .. = aısoo.- .. 

• liO • • 4000.- .. .. 20 • .eooo.- .. 

Tiyatro ve Sinemalar 
Şehir Tiyafroau 

Tepe .... Dnm Ilı_ .. 
~--t--'1 

Hürriyet 
Apartmanı 

Yuan: 
Sedat mmm 

••• 
.... idil OIMlde9 ....... lalr ......... 

Ü .......... . 

DADI 

Beyoğlu Hallı Sinemaaı 
Bugiln matine ı 1 de, ıece 8 de, 

ı - Hortlak. Kan emen bdm, 2 
LQ1Ak1ee agılt e. .. Nc' ... 

dl, 3 - ;Renkli Mlld. . *. 
Şelair Tiyafroaa 

...,.., Lalelt. ....... • ....... 

ili .. ~ ot4lılıl - .... ..._... 

---·-----· ~ lleldml 

Alamet AAlıo;yunla 
1'almılm Nim' ne Palu l'll., t 
,........_....,.... .. il 

-. llftlll'8t ,..,_ com ................... , 

llstanbul Levazım Amirliğinden verilen L harici askeri kıtaatı illıları 

2,2SOOOO kilo mewe odunu kapalı zarfla eUlltme:ye laınm\lflur. 
lU.941 cuma g11Dll uat 115 te Çanakkalede aakert atmalma k 
yapılacaktır. Tabm1n bedeli 81,600 Ura ilk temınatı 53S2 Ura liO 
Talipler,tn kanuni ves'kalarlle telrlJf mektuplanDJ Uıale aıtllldım 
evveı koml.lycma venMJeri. (2191) (2889) 

• • • 
U.941 puartMI g1lDO ..A.muyada ulwl atmalma k~ 

caiJ Ub ecblea 30 tor. pinDdn ~kalllmalDdm vupçtlmlftlr (ZlU) C 

• • • 
Tahmin bedeli 11 M8 Ura va icat! temln&b 1Tl50 ._ olan 11 kal 

but ve D&lbathane m•lsemeai puarlıkıa atm alınacaktır. !Jlal9lll 
puutee1 sonu ... ı 11 de J>nunımda uırer1 •tmalma ırcımıınaıınm• 
lacaktır. Ntbrııme ve ,utaameat lrollÜS)'Qllda sör1lltlr. TallpJarlD 
le komJaıona plme1ert. (2187). {2166) 

• • • 
Xubtellf ebatta w mukawlellin akdinden ltlbanin ıa llD 

llm ptWe 206,75 rMtn mlkAbı IOJUlmUf w 481,211 meır. mlk&lll 
kerellte BU.Hl p&llaı'tal &1Jlı0 .. t 11 de c;au1r11a1ec19 ukerl 
koml8ycımmda puamkJa •tm almAcaktır. SoyulmUf luneteabl 
deH metre mlld.bl aa Un mamul keruten1n 60 liradır. Hepdnba 
Ura 75 kurut katt teminatı 6284 .Jra 91 kUtU§lur. ıı:wat Ye artiıııaıml 

ml8JQDda görüıtlr. (2Ul9) '(2BIS7) 

• • • 
ao ton abua alaaaoaktlr. PuN'llkla eUlltınetll 21.1 Mı cmııw1taı 

..at 10 da Ankara L•. AmtrUll atmalma kOlbl8)'CIDUllda nilllacaldl 
mm bedell ıuoo Ura uu tem111atı 21eo l!ndır. ŞartDamı11ı1 ••• 
rQUlr. latekl.Uerbı lıelll vakitte komiaJODa plmeJeri. (211'1) tDIO> 

• • • 
Keıif bedeli 21,724 lira t7 'kUl'\14 ola,ft bir garaj binam mU~t'. 

heaabma kapalı u.rtıa eQlltme7" komn~tur • .lbale8l 8.'.Ml,...... 
-.at 16 da JCakifehlr ukert atmıı.!mr. ~ ~. 
natı 1630 Utadlr. K.qlt ve prtn•meel koaılaycada &&'Ulr. ~l»leıılll 
al YMlkaJarlle te1rUf mütuplartlıı Dlale .... tinden bir ....ı ffftl 
vvmelerL (2121) (2058) 

Maliye Vekaletinde 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavüld. kal 
maaı haldancla ilin 

Dantalals blr kurllfhıklarm ıemıe daateıDI bir ~ 
JU&78 klft miktarda cıbnlmlf oldulUDdan dllntelalll bir brıllllUld 
mart 9ü tarlJdnden llOJll'a tedavtlldu' kaldlrdmam b:ırartUtll'llı-d 
teı.ız bir kuruflaklar 1 atauı Ml tarih!nden IUbana artık tedaYIU 
ve bu tarilıten itibaren ucak btr l"!fte mtıddeUe 711Jus mall8allld*llal'll 

burlyet llerku tıulcul fUbeJ•:tnce " CUmhurlJ8t llerlra 
buhınmıyan yel'lerde Ztraat b&rıkuı ıubeJerbıce kabul edUeılııUıı.-~ 

Jn1ade danteı.IJS bir kuruşl1Jlr bulunanıarm 1ılmlan .. mDdıılkıaırtl 
lwrl19t merkez ve Zlrut baakftlan pı.ı.rs. tebclB etUıiiAlwt 

(imi) lıatı> 

Tür~iye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 / 311941 vaziyeti 
AKTiF u.. PASiF. 

Kuaı 
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Banknot • • • • • 
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• • 
Ulaklık • • • • • 
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