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~aAfaf!'_: 
Ne idi, 
Ne oldu! 

1 ıün Almanynnm rC'smi tC'lgraf 
Jansı Yugoslav) cının Uçlcr nıi-
kına gırmecıı Uzı rinc efkllrı 

umumıyeıur. artık rahat bır n ... 
f alını olduğunu sevinçle bil
dırı~ cırdu. BugUn Almnn efkarı 
umumi:'> csınin Yugoslav inkılabı 
üuril"'e mısıl bir ncıfcs aldığını 
gostc ' n doktor raporu neşıo-
1 ınmadıgı iç:in bu cihetin takdi .. 
r i.ni okuyuC'ulaı ımızın idrakine 
hır ıkmak m;-cburİ\'f'tinde) iz. 

"'" ~vvvv 

Yazan. 
.. seyln Cablt Yalçın 

8ugıın nf' olduğunu a.ıılıunak i
tiu dun m·Hll dl3c bira1. ılü-.iınmrk 
''ırnı: 
Rul~ar rad~ o ... u iki iic "iİn m • 

'~I !ol<ı~lr ~o)liı)ordu: 
''Bııl~r gul'fcleri l u~oı.lıt\) a• 

llın üçüdU ıni<.aka i"'ilratd ıııih\ er 
ıllpJonıa.-.l"'l için bü) ii' bir muvaf
fakt)t•t olduktınu y7.maktadırlar.,, 

l ugo~ıa,•yanın üçüzlü misaka iş.. 
'tlraJ<ı dün mih\ f'r dlplomaslsi k;in 
bilyttk blr mU\-affakı3 et tf'skU e .. 
dlyomıu"'. l ugo la\ mlllf'tinin bö~
~ bir hal'('kete isyan edel'{'k hti· 
lcrınu-tı de\ imu~ i 'e üc·ler miı-ıı'ln• 
•ı ;rır1ma._o;ı da bugıin .;..ih\ er dip· 
ı.,...aslsl için büyük ~lr muuffa. 
lnyet+.izlik olduğunu M"aba ayni 
lt.aıı;ar gazeteleri Uiıı edecek mi• 
dlrr 

ltall an radl &'iU iki ÜÇ C,rlİll C\ • 

\ 'l şô~ le SÖ:J lül orclu: 
"l'u,;osıa., ~anın U~ler misakma 

ltıt11'Bk etmc81 Romada memnunl• 
)etıe kar-falandı. Bu iştirakten sou• 
.._ Jngiıtf'renln de 'rupadan kc>-

lıua~ ohhlp me)daaa çıkU.,, 
Bugün l a•08lal;ya 'bu ...ı.aln 
~ a111u•a demf'k ki ingflterenln 
.. ll,.dan kO\'Ulmann"i olduğuna 

lt.aı anlar da iman (•dcef'klcrdir. 
~ kenı'lllf'rinın Afrika.dan ko
"-hnalanna nP eli) orlar! 

.Japonlann Domt"i ajan!>ı diın 
'toqodan ıııu haberi \Cri)ormus: 

"l uıı;osla\) anın üçlf'r misakına 
'1tih•kı Balkanlar uzi)etlnl mth .. 
~ lehinde kat'i olarak sağlam-
9-tırmı .. tır. Bu lltlhı.k mihverin 
lal .. zafrri olarak telakki cdllmcH
lliP',, 

bun bu kanaati izhar (•df'..n Ja· 
llOta ajansı ıu-aba bugün l'ugosla,·
)"un fü;ler mi akını yırfnuunnı 
"-lh, er için bir hf'ziml't olarak W
'lldd etmek 1&1.Jmgelt•ı l ~nl anlı
>ot- mu? 

bia PMfo u kanuti ilan cdi• 
)Ofdu: 

"l agoıı.la\')-anrn litl<'r nıisakına 
llto.ıdn tt0uba ıo.arki A' nıpasmd•· 
lıl 'tul'\ eti !.aNİn etn1ekWir.,. 

Bugün mlo;ak ortadan kalkmca, 
~('k kİ mlh\ Nin ('4'11Ubu ı;arki 
~"1ııpumdaki 'aziycti 1.angır zan• 
C... ı.oallan~aktadır. 

btn iman =uetcleri dfl p«•k 
"'1Ebtn 'e mf'Dlnunclular. Gazetenin 
lıltt Ya,;"lavyanm içler ml~kına 
11Ulıakı çok milhlm bir hidi~e ol· 
~ ... \ ag081adann lnr;lltettnln 
"'tbir llf) metl olmıyan pnntue. 
~ alduunadıklannı gösterdiğini 
>"~onlu. 
... Y•ıto&lat1ann üı;Jer nıi• 

"-iunda• çdanMıaı da demek ki 
"'--> a aleJ hinde mühim bir hi· 
"'-e diye a..lüld etmt"k pek tablit. DE!m(lık ld YagC*lın lal' İngll• 
ı.. __ I• ~tilf'rinr dt'ğll Alman· 
~.titler m4rkma alclanmamıs-

&ln .lapon ~&1.t'teleri lngiliz f'n
~annın \ UJtosla\3ada mU\&f· 

'" olmaınunnn mlh\ erin hakika• 
t-. yeni bir zaferi olduiunu kldla 
"-itlerdi. 

llagün "İngiliz t•ntrikalannm" 
' ~fatnyeti demek ki mlb\ er 1-
"- laaldka°ten )Cni bir mağlübiyet· . 

btta Almaayanm rt'MDİ tel~f 
~81 \'at: !da\~ anm ti(l<.>1' mhıa .. 
,..._ ~f!'N llıertne etkin umumi .. 
~ artık rahat htr nefes abnı 
"-•P.aa !iC\inc:lt' bildiri\ ordu. Bu 
~ Alman ~" nmıımh·ttoinin 
''blav lnkılihı dz<'rinf' nMöıl bir 
~es aldıimn göstettn clolctor 1'8· 

~ IM!tlrolunmadıit irin 'ita cilıf'
.... t.akdlrtnl okuyuealanmnm ic't· 

'""'" blftkmak mecltarlycttndo-

' IDileytD Cablt y~ --

1 r""""'";~~~r:~~~ -, ı f 
j Almanlann çıkardığı 

.. 
1 yalan haberler: 

1 lta·lyada 
hükumet 
daıhesi 
yaplldz ! 
Musolini 

öldürüldü 1 
Sf>Jy;rıı.d, 80 ( \. .) - R. U. (': 
Dün Almanlar lngill1. u• Aml'ri· 

lian l{a:t.<'tl'cllerinl aldatmak n·ak.. 
"adilı• \ u;:o!;ıa, ~ ıula ihtilal ı;ıklığı, 
ltsl) ada bir hUkitmf't dı.rh~i ) a-
ıııldı_lı \ t' Mmıolfııinin ôldürüldiiğiı 
rh B) etlf'rini ) aynuslardır. L;:<;Hb.
lcr dı• Anıcrlkalılar da bu dolaba 
düşmt>nıi lercllr. 

Roman yada 
Yahudilerin 

emlaki 
istimlak 
ediliyor 

Bunlar uzun vaadeli 
kredilerle bazı 

kimselere verilecek 
HUkreş, 30 (A. .) - füu.lor ı

J:ınsr bıldiu~ ot; 

Ker<'nin zaptmda biiyük 3 amrlık· 
'"""'""""' 1111,.11111111,_0_.-. tarı görülen Hint alaylarından 

, hfrl:lC' mensup bir mohabf>rı• 

B h b. l k•t·as· 
U .~r .. in Afrika cephelerinde 

en b~yuk 1 ingilizler 
denız . I Asmaradan 

muharebesı 1 40 kilometre 
Şarki 

Akdenızde mesafede 
devam 
ediyor 

Şimdiye kadar alınan 
malumata göre 

Sekiz 

Kerende İtalyan zayiatı 
1 O bini buldu 

Kahire, 80 (A. A.) - B. E. C: 
İngiliz kıtala1 ı simdi Asmara • 

d ı uncak 40 kilomctı-c mcı:ıafcdc 
bu unurorlıı. 1ııgiliz pıynde ve 
t ı , kuY\ i'tlc.r' in kısmı küllisi 

f Kenm<tm ,. delrU kaçan 
İtalyanları takip etmektedir. 

(De.\aını 4 üncüde) 

TURK 
ORDUSU 
Saati çalınca vazi-
f esinibaşaracaktır 
Mebuılarımızın konfe;a nıları memlekette MiJJi 

Şefin etrafındaki tesanüdü bütün ku\"Ve
tile tebarüz et~iriyor 

·1nkara. 29 (ı\. \.) - Dı1n30a buh· 1 lnntıl rda so.ı.ı mı oldun. arı nutuı(e 
ram \"'C dış polilıkamız etrafında kon. ,. ıarn:ı .Mı!U .,, fm etıafrn a sarsılms
fcranslıı:." \ermekte olnn m bu lsr duo bir kUtt• tc-kıl cd n TUr • mıllctln 
ı;c C\...,elkl gün d yurdun muhtclil 
yerlerinde konferanslar \Crmlşlerdir. 

Bu rada Konya mebusu AU nı.zo 
Tiliel E!Azığdıı, İçel mcbuı;u :F rlt Cc
lfll GUvcn Sam8Unda, Konya mebusu 
Mu:r.ııff r GökPr Muğlada, .Aydın mc· 
busu Agfili Sırn Levent de Tarsusda 
bı:ılcrce lınlkın iştiri.k ettikleri top-, ........................................ , 
Yugoslav ya
da vaziyet 
tabii halini 

aldı 
Almanların elinde 

bahane bırakmamak 
ıçın 

ı r tilrlu te<.'avlızil knr ıı m!l.ğa ha.o 
ZI1' bulunduğunu bıthas a tcbarür 
Urm!şk'rdır 

Eniıı-:..."Emr. 

Edırnc halk vinıl.C' lı:mlr ın bıı :ı 

Mahmut Esat Bozkurt, ••Dllnya ah\ -
11 karşısmdıı Tl'rkiye mc\"zulu • bir • • 
nuşn1a yapmı-,t1r. Binlerce vauınd n 
bnzır bulunduğU bu konfrransta hatip 
dlnlcyıcll ri TUrk ihtil!U \e itıkilAbı,. 
nm hcyt:canlı sani ları ile k r ılaşt r. 
mı ve TUrk mılletının i.'ıtlkl ı J,ıru 

bu uğurdaki ga~Unl blıtun acılı ı • 
le bctırttlJ,trn sonra uınhuny t Tiır
kJye$1nin dllnyıı karşısınd:ıkl ' 
tının ne olablleceğı.nl ş6yl lzab .ı. • 
mi ur· 

(J)('\ ıunı 4 llO<'llrlf') 

Sovyet 
hükumeti 

Şanlı Yugoslav tarihine 
layık olduğunu 
gösterdiği için 

Belgrat 
Perşembe aünii nell"Olunan blT 

karıımameye göre ı:ıehir ve :tua• 
balarda bulunan yahudilere ait 
omliıkin istimlaki ve bunların dev. 
let emvali nrasmn ithali takarrür 
etmiştir. Bu kanundan 15 ai:'llstos 
916 dan evvel hususi kanunlarla 
Romanya ta.büyetine al•nmuı olnn
larla Romauya1ım ) aptı~ ha'rpler .. 

i 
Arnavutluk cephesinde J 

Bir zabit 
neyetT 
Alman 
elçisine 
tarziye 
verdi 

i hükumetini 

1 
de Romen eaflannda yaralanan, 

(Dt'\-amı 4 iinclidf!) 

harp ge
misi battı 
veya hasara 

uğradı 
İngiliz Bahriye 

Nazırı haber veriyor 

Binlerce ton 
altının saklan

dığı kale· 
Amerika dünyadaki italyanın 
altınların yarısından hemen f 

fazlaımı topladı 
\"n ington, 30 ( .A..) - Kentucky 

hükumcu dahlllndo Fort Knosda ,A. hemen 
merl.ka hazinesi mlllıunlertnde bulu. 
nan altının kıymeti 14 mUyar 579 mil 
yon 591 bin dolara baliğ olmU§tur. h • 
Bu dUnyadn mevcut altının takriben 1 Ç 
yan.amı teııkll etmektedir. Bu altın. _ 

lamı bulunduğu mahzenler o kadar destroye-
s:ığlamdır ki bombaların bunlan del .. 
meslno imkln yoktur. Bu noktayı, 9 

mllyal' 55 milyon 884 bln dolar kıy- r ı· ka 1mad1 
metinde altm Nevyorktan Fort Kno. 
sa nakledildikten BOnrl\ Amerika hazl. J 
nesi ln§ll etmiftlr. Bu nakil lşine ge. 

(Denunı 4 lncllıle) (l azı!.lı 4 üncüde) 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu parçaları ihtimamla 

toplayınız) 

italyanlar 
neticesiz 

·taarruzlara 
gene 

başladılar 
Yunan topçusunun 
ateıile ağır zayiat 

verdiler 
ı\Uıı:ı, SO ( \ • .ı\.) - JUJ.C: 
M tbuat nezareti, Uç g<C d nbc-rl 

ncfü.-e.siz bir §Cklldc tckrnrlannn ıtaı. 
yıın taarruzları <.iolayısHc dUn cephe. 
de şldı.!cUI topçu fa UyeU olduğunu 

b dirnıiRUr. İtalyanlar tı rır ~~ ı ta 
uğrattll!Jlnrdır. 

HESMİ TEBLlt, 
Atlnn, 80 (A. \,) - ıuu.:: Yunan 

tebliği: 

C~ııhcdc kesit topçu \ ı.: devriye fa.. 
aliycti olmuştur. Esirler alınmıştır. 

Tayyarelerimiz ttalyanlann nıUhlm.. 

mat depolarım muvaffaklyctle bom.. 
bardıman etmiş ve hepsi Uslerlnc don. 
mUı1lcrdlr • 

Bir Alman 
denizaltı 

• • gem ısı 
Holandalılar tarafından 

ingiltereye 
kaçırıldı 

Amsterdamda hergün 
20 Alman askeri 

kayıplara karışıyor 
.l'e\'JOrk, 29 (A.A.) - Ncvyork 

Post gazet.cs!, Nevyorka gelml§ olan 
sinir doktoru Pcter de Bnınün hafta. 
da 20 kadar Alman askerinin Aıruı

tcrdamdan kaybolmakta olduklarmı 

t mln etmekte olduğunu yazmaktadır. 
.(Devama 4 lbıcllde). 

l. s.!:~~~~ı _e!!! 
"li'nıted Press,, ajansının muhnbin.. 

j ne göre SOv~ct Rusya hUkQmctl ycı 
i. Yugoslav hUkQmctine bir tebrık tcı.. 

grafc göndcrmişUr. Bu t lgrafmd l 
i So\'Y<'t lıilkQmcU, Belgrad hUkQmotı.. 
i nl, ıınqlı Yugoslav tarihine !Ayık 
İ olduğunu gösterdiği için tebrik et
J mcktecılr. J 

Orfi idare ilan 
olunduğu teyit 

edilmiyor 
(l azıın 4 Uncudt• > 

Hırvatlar 
ikilik mi 

çıkaracaklar ? 
--0-

Alınanların Yugoslav
yada milli birlik 

ahengini bozmağa 
çahştıkları anlaıılıyor 

--0--

••çall: lcablDIJI 
· glraıege llealz 
·11arar vermemiş 

(Yazısı S Ünf'Üd(') 

Hadiselerin --2-1 --~1'-1 
Tetsırı ...___ 

BBLGBADDA 
YARALANAN 
İSVIÇ ILÇ.sa 
Yazan: Hasan Kumçayı 

Bclgnwl nümayişleri c&llS8mda 
ıs,~ sefiri Mamel'ln alma11ea ko
naıt.ğanu ~ören halk t&Pafmdan 
Alman zanaeclllerek tecarir.e uğ. 
~ ,.f! yaralamnaıq gtiniln eıı. 

mühim hidise&ldfr. İşin esasmda 
. •valh ıs, aç dlplomatmm bir ya.n-
~ ~ ~il anJa§lhyor. 

Yugoslavyadaki 
Almanlar 

memleketle
rine dönüyor 

Berlin, Belgraddan 
vaziyetini tasrih 
etmesini istedi 

ı: evyork, %9 (A.A.) - .N vyoı 
Taynııs gazct.csınln Berllıı muhalır 

Almn.nlarm dUn iki kere hllkClm • 
darbcM hakkında Belgmltan ,zalıal 

istediklerini blldirmektcdir. 
Jo~l,çlllilN BERLl~'f, D \ \ t,TJ 

lıelgrnd, %9 (A ·) - P..öytcr. 
B ·lgradm tyi haber n1an mahfıll 

rinde 'beyan olunduğuna göre, Almnr 
(Dl'\ amı 4 ünC'lidt') 

Bundan dolal, bt>lld Jı.\ eç lııikünu • 
Uııe karşı Yugosla\ hiikfırneti t u 
rafından \'erilecek bir tarl.f3e '" 
ulikadar bazJ su~lulan tecrl~f' nw 
.Sl')eli halle kafi gl'le.blllr. 

1<"akat Alman dllinf' karrjı hııll 
tarafmdan gôsforilen hiddet , 
infialin minaı;ı mühimdir. Bu hlıl 
det ve infiale seb<'p olan Almaıı 
dili değil, hakikatte A lmanyanın 
buglln küc:ük milletlorc l<ıırıı;ı h:ı 
'at bal.10 tannnıyan istila 'c ; .. 
tismar ,;lyL<4etidir. Almanlar l u 
goslu \'llda ~ayrim~·oı halk kiit· 
lel<>rinin kalıllerinden feTeran ,. 
•fon hu hiddet ve mnan lJT'Of~tı 
~~lecf'klerl y~rdt' onların bu m... 
siirl<'rint nmcip olan TC lzalfl8i ıuı· 
cak kl'ndi <'11erindP. bohman Sf'h<'ıı
h"Tf ortadan kaldmnağa bakmalı· 
dır.-~-

HASAN KUM{":\ 11 



"- '-~~~~t'lJOO 17@/JJ!la 
~ ~t( l yaz.a"'ıP°KAD:RCAN KAFLl 

38 TARth(I DENtZ ROMANI 

~Ahmet rüyaaında Rozitaya La. vu;tu~nu, la· 
· onu k Ç?rırken birçok asKcrle sarıldıgını gÖ· 
.. yordl.: kılıcını çekmiş, genç kızı ardına ala ·ak 

d ·· fiiyor, kar<JI ına her geleni yere seriyordu ... 

alı o tara.1 ı;ötilrdU; ıphu sa• arasında ne fark var, hepsı lspnr.. 
n yakın kayalardan birine, su 1 ya degtl mi? Bit de hpa.nyoluz! 

ltmd:ı. knlac !t §ekildc bağladı. Tamamiyle değil... Dilimiz 
Smırn sandalın omurgMı yanında kaba. Aklımdayken söyUye~im de 
~~ orta Y<'nndeki detihi açtı, ka- unutma; mllmkim olduğu kadar 
\-anm Ustt!"lc döndü. Kayığa su do. az konuşalım. 
arak yak~ınca provasm:ı sert - Niçin? 

ır tekm!' vurdu, mUmkUn olduğu - Yabancı olduğumuz a.."ll:ur-
kadar uzağa itti; bira?. sonra sar. 'Tır! 

d l suya bUsbutün gömUldU ..,.e göz. I - İspan~ollar arasında da kaba 
d,..., ka~boldu. konu anlar varmI§, mc:scliı. Ba'!k • 

hoç Ahmet hnı anı:adaşmın c. lar... Fransaya yakın dağlarda o .. 
omuzuna k<'rdu 

- Sağ ol Ganwz... Bura) a iki 
;'91iJa.nernın ~i ldmMı anlıya.. 

tuntrlarmIR. 

- Hnttrl2-dını, 

~. 

:a<ısaid soyl f' -

Bak, ben de onları hatırla

- t> ikı ye.toncı eğer bur~ dun. Acaba karaya çıktılar mı? 
denize açılmak isterlerse ka • - Çıkmışlardır. 

ıarmı ve elbiselerini denizden - Beraber olf;aydık ! 
np ~ler. - Böyle daha iyi. Göze çarpmr. 

- Evet... Ha~ burada. ça • ğa niyetim yok! Eğt>r karaya çılr. 
ht1k gjd.slim. 1 tılarsa ç.ok gecmez, belld de buk-

Ne tt.rafa ~~ şuruz. 

Koç .Ahnıet gökybüne beirtı, Gamsız Ali uzandığı yerde g&.. 

k3lup yıldızını aradı, heme bul • lerini ka.pamış, başını yana, kolu· 
d\ı; oraya döruiti ve: nun UslilnP koymuştu. 

- Bu tarata,_ Koç Ahmet yine onu dürttü: 

Bitlis, Orhangazi ve 
Erzin canda 

Zelzele o~du, 
hasar yok 

AOW.nı, 29 (A.A.) - Buraya go· 
len malı.mata göro diln saat 20.4~ de 
Bitl t.c 28.16 da Orhangaz!de ve U 
tc de ı:n:ıncanda birer yer saremt. 
olmuştur. Hasar yoktur. 

• iphk ithalı çın 
Yar:~ milyonluk 
akredh.:f açıldı 

Tıc:ırct Vek8.letl, ıplik ıthaliı.tı 
için 200 11 stcdi 1 ' , manif~tıı
ra ithali !çın dP yaıım mıl~on !ıra. 
lık akr ditlf açmı. ve k yfı\ ett n 

. nlitl.aclar MrlıklPri habf'rdar et • 
miştir. 

Dünkü ihracat: yekUnu 
DJnkU ihmcntm ) k1l'l't ırm bin 

liradır. Bu arada dün Yunnnlstc.1111 

~nl~r ~~&.1İye ti senelik toplantısında 

:.1.. aa laial de ' 
azır balanda 

Bel .diye 
kooperatıfi 
hıssedarları 

Yarın aktam bir içtima 
yapacaklar 

Son zamıınlarda bazı meıı IJ&l&rdaıl 
etrafında blrçok dedikodu yapılan be.. 

l<>diyo lmopcı tlfi beyeu umumiycsı 

yarın e.ant oı: llE'k!uie belediye koope
.. f 1okan ..ıt:a yapılacaktır. 

•.Jf '-( '- I ti it s t Topıımtıda bllha.ssa kooperatilin eB-... , ·~ as.er eraen "e .. .3 .ye ~ ki hcwplarınm t.aafıycıli meseieııl de 

te'e Lir Dllıa.tuplar.. _ ~ 11111 g:irU üıccc.ktır. Bu bcaaplar bundan 
• A ·-il& bir 3cnıo cvvcllnc aittir. O zamanki 

Ankaradan bildirildiğine göre rimizdcn gelen te., ür mek kooperatif idarl\si zamaı:ımda koopera 
Reısirumhurumuzun eşi Bayan tupları okunmuş, rapoj Ik~ lifin .~ı.dığı zarartaın taallo.k etmek 
Mevhibe lnönünün yüksek hi- larla kahul ve fnaliy~t Lal,diı 

1
.edır. Bu nrada l4000 llrakkadarKbir 
para ÜZ• riZldC de uurulma tadır. O. 

maye.3indeki Yardım Sevenler olıinmuşktudr,nl . .. opcrulf bu ııusustakı bütün tıaz.--rl ı· ... 
Ceın.lyeti dün Çocuk Esirgeme .t~za ·a ı w ;ı,rı sevınce goz. .m tkn::aı etıntş, tahklka.tı tamamlan. 
Kurumu salonl~rmda. scı::elik ya.cı.ıJ.rına ~g-c..n asker ~<'ktup- mıtıt..ı~ Bu he.sap'ar yarm beye~ umu. 
toplantısını yapmıştrr. Toplan. l~rından bı; tanesınde şoyle de. mlyey a -zolunacaktır, Heyeti umu
tıya Br: ın lnön.ü de şeref ver. nılmckteydı: rnlyenln vereceği karara göre hareket 
m· tir. "Ananı 25 yıldır, .. d~a ~eı: şekil t.wıyyUn edece.kur • 

Okunan faaliyet raporunda:ıı d.~rurd!-1, . AJlah muruv:retını Diğer tarn!taı:ı son za.manl&rda or. 
anlaFıldığına. göre. Yardım Se- g~st~rsın,. dıyc. Anam g~!s!~ ~e taya ı-.t.ııan bclecilytı kooperatifinin 
venler Cemiyetinin son bir se. gorsun. Karnımız tok, gozumuz yağl•n meselesi ı.e çıkarılan ded ... 

nesi, bilh;.ssa kahrwnaıı asker. ~k'. sırtnnızda, baş~ı~a ~- kodular üzerinde de ueyeU umumiye. 
lcrlmize kışlık hediyeler hazır- hırlı 'l.na ve kardeşlcrımizın or- ye ızahaı. verilecektir. KooperaUf yağ
lanmasına hasretmiştir. Cemi. düğU ylinlüler var. Vatan için ıamıı utbı adli IA.boratuvarında taıı.. 

lavicre~ d rl satı mı tır yete, hudı:tta ~kliyen a~kerle. nö'bet tutuyoruz.,, 111 cttlrmi§tlr. Bu tahlile alt rapor ya. 
-----------.,...----...;._--------------:--------------- rmki içtimada kooperatif ortaklarma 

t 
y 

ol sul 
beye 
r m 
-0--

cı Oftretme•
ırı tş 

m a,ıarı 

Portatif 
karyofa 
fiyatları 

blldlnlerek vaziyet aydılatılc.cakbr. 
Kooperatlfın yeni te§ebbUsleri hakıkm 
da d.ı bu içtimada karar verilecel<Ur. 

İnönü zaferinin 
yıldönümü münaıebetile 

r;:utNONlJ HALKEVlNDEN: 

Vıyerek yUrüdll. - ~.:mdi ne yapacağız? 

y baş ncfa 
verılryor 

r kMd.ı sabah olmada:!. evvel Dlye sordu. Fnkat Gıım'3ız Ali Gelecek yıl vekalet ve 
vilayetin yardın1ile Yardımcı öğretmEnlerin bırik -

-<>
Yükseltenler hakkında 

şiddetle takibata 
girişilecek 

TUrk !Btlkllllne ait büyük zaferin 
ilk temcJ tacı olan lı:ıönU muharebe· 
Binin yıJ.döntımtı ı NL"'l&D 19'1 8alJ 
akf~mı saat 120 O) da Evimizin Ca
ğalo~ıu salonunda qs.ğıdakl prog
ramla kutlanacaktır. Bu tarene gel· 
mek lsCyeıılerin giriş daveUyelerinl 
Ev Bürosundan almalan rica ohmur. 

~ olduğu kadar sahilden u-- biç knnılda.runadı; ha.tHı. gozlf'rini .,. mi maa larmı vermek üzere 300 
zaıirWrel'ıktı. Sonra dOfldoğnı Ber- a901adı, kestirip attı: geni~letile ... ek bin Ura münnkalf> yapılmıştır. M:. 

gid-ccel;ler, Don Alva.ronun - Beni rahat bırak, kafam ~c • llk k 
1 

o.k u1 kl na~al m eli ce de tasdik f'dilmiş. 
• w' §Qto6u:::ıa mümkün oldu- rinde değil ... Biraz uvumazsc.m hiç hinıay~ lu kKatıs bu ~"U hıa~~~ 

1 

tri. Ay b~ında ~ğrctmenlere ma-
"iıır eokulaeakla.n:h 1 bir aey bilemem' 1 w d tm'a+ B d aşlnrı V<'nlcccktır. · " · cega yar nn e ııı~ır. un an 

R.o~ta orada acaba n.aeıl bir ha. Koç Ahmet blrkac sa.nıyc ~lltl başka orta ıre1 t pl rde ckuyan d b 
yat mlrllyordu ! Serbest geziyor bal:tı; hnk verd1

• Keniifi'lh de ibzı.zı kız ta'c'J !ere de yar. 1 n çora 1 
mı:• • • ii' ek du- fs~lrohat t'o't i'ı ···o.cı vardı dun edilmiş r; !:: ~ ': yıl d ha 
va ~ kin kn.frfl bul'· , ve rt: ·:ı.l rla geniş fan.li~cttc buh:.nm~• L .... abr ft -. to•• er~ 

'!?!U ya..~ " re t '~i!atm t;"-n: 'etı'r·esi }rn. ~ Q 1 
yordu? doluydu. O kad!l.r ki §imdi ne ynr.. rıı.rl~tırılm·ştır. Bu yem te 'ti~ -<'--

Koç Ahmet bunlan büaıediğl -. laeağmı, bazı akslHk ve gUçlü.1<1c- lata Maarif Vekô.leti de yardım H . ~ "d 
çtn ne yapacağım gfmdMeıı 'k~tı 

1 

re tesadüf edilirse nasıl hareket edecektir. epsı, - •11 •<araya gı e-
remıyordu. edileceğini bile kestiremiyordu, rek çorap nizamnamesi-

Karanlıkta çalılara sUrtün.erek, bu düşüncel ~r anuıınd onun da n~ air temas arda 
t8'lardan ve hendeklerden e.tlıyı:. göz kapakları dl!ştil ve uyudu. bulunacak 
:rak il~ledilcr; biraz eonra hafif 1 Koc Ahmet liİ}asındn Roz.ıtaya. gö H n l'ıSanda tntbik edilecek olan 
bir yokus çrkıyorlardı; şurada bı:... kavuştuğunu, lAkin onu kaçtnrken ipekli kadın çorabı standart 

rada. ağaçlar; ç!:tler, b&hçe ve du.- birçok askerle aanldığını göri.ıyor- at na 11 nl amııo.meııf etrafında lktuıat Ve. 
varlar göze çnrpryordu. Yarnn sa- du; kıhcmı çekmiş, genç kızı nr- kaleti le temasta buhınmıık tizere 
at kad:ı.r böyle yUrüdUlcr; bu se- dma alarak döğU üyor, ka':"§ı"ına --o--- İ!ıtanbul C:'">ra.p fabrlkat!Meri 
f r luı.!ıf bir '-'tunacı iniyOl'la.rdı. 1 her g leni .... ere scrivordu. Asklı~ B' l · he;> et umumıye halinde A" • " " "' !r c;ıtı. maznunu krırava gitm gi karnrlacıtınnıçlar -

Son zamanlarda portatif kuyola 
fiyatJa:ının 12, ıs hatta 15 ıı .. 'lya 
'kad'lr fırladığı, fiyat mürakabe 
bürosuna vaki :.k&.yetlerdcn anla. 
gılmıstır. 

B:iro, bu g·ı,ı kazyo1nı,,r1 satan
lar etrafında !Jiddetli takibsta gi
rl0miı \ birçok karvolac-'!lr hr'. 
kında ihtlkA.r zııbrt'arı tııtulmttş • 
tur. Bu kontroınn fiyat bakunm _ 
dan tesiri ~~ •ncrek portatif kar
yola fiyfttla1'1 tclml'r 10 !itaya in
m tir. 

Htayv~t.rı 
korl.Hlla 

cen~ yet1r de 

Rt:ZNAME: 
ı istlklll maf§r, 2 - Açış aöz11. 

3 Knntera.ruı, • - Temsil (Himme.. 
tin o.,.lu), 

Para kazanan talebeler 
de demiryollarındn 
tenzilat görecekler 

Devll't demıryoUarı idaresi Nafta. 
Vek&.l tının tcns!bile talebeler için ye. 
ni bir k(llayhk temin elınl§Ur. Şimdi· 
ye kadar mektep talebelerine mahs\11' 
aylı kartları yalnız kazanç geUrir i. 
şl olmıyıuı talebelere tatbik olunuyor 
du. Ayrıca işi olan talebelerin gimdl. 
ye kadar isti!ade cd,.medikleri bu teıı .. 
zUA.ttım istifadeleri takarrür etmııttr. 
Bu yenJ şeklin •atbiklnc ay bıı.§mdan 
itibar :ı ba11lanacaktır. 

\:'cnid~n bir tepeye çıktıkları s·- !er gtttikçc artıyorlardı; hepsi df' meı.rcsinin at çiftes!'e dır. tstnnbulda 14 çornu fabrikası 
rada gUn ağarıyordu. Buradan de. fena haldC' kıznıışlardı: ktıfreı:hyor öld .. ğf nü iddia ediyor olduğuna göre, 14 k'şllik kafile, Polis mektebi 19 mayıs bayramı 
ruz ve ufuk gayet gUzel görUnU • lar; delikanlıya: bu !tin Anl:nra...a gidec ktil'. talebeler;ne öğretici h 1 l l 
vordu. İkisi de oraya bakıyorlar.. - Seni parça r.an;a ede>c 3 z.. Dün, blrmcl ağır eza mn.hk - . ., azır 1 < arı 

mezi b r IT'UddC't C'~V ' Ramıd 1 tekmel"dt. Ne! Audu.r. filmler gösterildi Okullarda }Q Ma'-·ıs id • dı; Aydın rNs filosu Gata burnu- Hrr parçanı bir çnhva a38C'ağı7. ! v al k b t ı " 
Topru arda mNresi S ntuht) ı br. m 1 • mc r .. ır a na 1 ver. man şenliklen bazırhklanna 

nun arkasından bUsbütUn çrkmış, 
yelken üstilnde, borda nlzamınd& 

dunıyordu. Şaban reis körfezde do 
!aşıyor; hattA şehrin dibine kadar 

Di,·c ba~rrvorlnr·. sovUyorlard•. 1 mi B'· İ"'rtnC' d" "0'-"lc devam et Hayvrı.nları korumn cemiyeti, neı· 
" 

6
' " - şına sop'l il vurn•'S.k öldU r:ıekte~ . t'ı ~· '" " ., J • b:ı.şlanmıştır. 1 d m a n § e n-

.J.'aknt bu heyecanlı sahne bir • zan altı ı lın Lrabacı Dan,· • mı" r. . . . . sene olduğu gibi, dUn d~ polis mck. lı.klen bu yıl geçen yıl olduğu gibi 
denbire kayboldu \ e Koç Ahmet im muhakPm ini ÖM11U, katll - Bu nal üzerinde sekız çıvı ll'bi t.alcbelcrin! muall1mlerllc °b('rabcr Fenerbahçe ve Şeı ef stadında ol -

Ud f ..,.;,, ... var. Bir tekme il milth'~ bir yara b!r topl~ntıya davet e1ft~ek kendiler· k U ik" "e a~ı'arnkt.ır etrafmda Uç tane koc:une.n çoban mazrıunu m ·ı ·uı rııı v ,,, "• , , h'" 

1 

ma zere ı yCT... v " • 
vu~~Me getir ı,ı ir F" ·at ma r.'"' . n'l, hayvanl::ı.rı himaye ecl:?n kanun ve şo f t d d t k1•llar Fener 

sokularak her tarafı gözden geç•r:. k"peğinin h,Jrlıyare!{ "''"'~"i'li f! • • I"" 1 D 1 d k' · b · -,..ı .. a··..:.ıı d ...,. • ö"' 1 ·~re s a 'll a or ao .. atı an~ ı:m.ı •ır ı: m" yı'l nı-ı c, ur U·:uır c ı~ ar 1 ı:ı m.&n tntb k hu:::usundn .,rct.c tadmdn da vtlavet adma "a""·ı-. 
Yordu. Gamsız Aii arkadaşına dö. - tererek, bavl'"Vr>ralt rlönl'Tl durd ık .. _ Porg, ceset iızerırdc T)t i""Se, bu t 1~dirde SOT)3 nn öldll • filmler ge .cnlm!. ve ccml:,.eUn e!!kl l. , .. · n n s~not ve o"""'e'• 

U ıd ğ 1 k 
ı ca t mern.~ım._ u .... •• ı:.• 

dii: larmı gördil Di'rcz ilerd ıı bli"uk ğı otopsi sonund..ı. yaranın n tpr 'll ş o u um n~::'.l.ra a ın~ ra ce7 • 

1 

reis veld'l Sedat Aziz E·lm tarotıı. k 11 1 ilnı'·•crsite taleb~i 
1 i · ' ı 1: il ·ı.ı b .. ·ı . . · men o u ar , . _ BiYi nnyorlar! bir sUrU geçiyor ve 'ki Çoban kö _ me .. n t r sın .ı" o a f'c P'ı ~ ı mm ı:na or vcrı ıncsını nca e. dan bir kont>faran• verilm!şllr . t" k d ektir 

pa iIP vurara t da mevdan!l r:ele • :1erim " ış ıra ec • 
DecH. pekleri çağmyorhrdı. bil ~. l h' . b l\' h. k k bild'rllm""i To.,lantıcft 6r!l idare komutanı Ali Fener stad~dıı. 5.000 tiılı:obe ven. eceg ni ıs ~· etli. tiant• ıyı en u a er. e. ararm = .. lik yapacaktır 
- K:ı.bıl olsaydı da getnrlyecf'. fDP·•C'"':'lt 1ınr) öMU!'T"edi:rn. Bir gece ah•rcln at •l..n ba k'l bir aünP bı, ul!l'ıştır. , Rı7.a Arlunkaı da bulunmuştur. • ____ ·-o----

ğtmtzi hnber vcre"ycF.k ! 
- O ze.rn:ın tizi alına lıı.n 

mezlerdi; ·~c ~ ! l. a it 
an re~ geri döndü; Aydın ı Asım Us, bugünkü maknlesindc 

'r@isin gemlSne yakla§tı; eonra ba.. 

ttya rota verdi. BUttln filo da o
nun arkasından yelken ac;tı; ağır 

lwımle kürek çekerek, sfuıJülerek, 

ıımld8.itJ. 

K-OÇ .Aiınıet elini a.lladl. 

- Ufllr ola! •• 
GMMIE Ali dua etti: 
-AiW\ ıre ......... ıwa!.-

- 1'1-

YuıoJlav hldlsclerl hakkuıda BerJln 
ba"h<'rleriı:in balk nümayişleri doSn.ı
dan deığruya Almanya aleyhUır.ı',tı 

oekll!lde olmaınna rağmen lhtlyatkAr 
olduğunu İsveç elçisi Mamel'ln Bel. 
grıı.d rokaklannda almanca konll§tu. 
tu için Alman zannr.ı'llt'rt'k hıı.karete 
uğradığım, bu htı.duıeLrln de 5, etkc. 
vlç hOkQmctinln Uçlfl paktı lmzal:ıdı· 
fmın <-rtetıl gUnü vukubu!du~ur.u tuılca 
tarak Almanyanın llf.IU .ı<tı imzası 

tarlhtı:Jcn IUbarcn m\.:r'ı sayru kta 
ısrar c.tUğlnl, .akat Svctkovlç imza-
sı ile iktifa edecekse bundan sonrrı 

Btlt rESADVF... Duşan Simovtç hUkQmctl tarnfmdan 
~· de ye§ll otlu çimenlerin tcra e:mmıye~k tekllfierde bulunma. 

·n,.. U%3llllll§lardı. Senelerce eu- mak EUreUle şımdillk Yugoslıwyada 
yeni bir harp C€pht>!lı açılmasının ö. 

l1l'!n forsalıktan ronra günlerce eı·.. nüne geçeceğini, Almanlann bu tarz. 
ren bir deniT sefori, muhtelif 8&.e da ihUystklır hareket etmelerine se
~re yapılan baskınlar uten on beb .!o Balkanlarda ve 'l una hnvza,. 
ıarr gok yormu,tu; geceki mact. sında :vaptıklan askcrt hazrrlıklnrm 

rn ve }ı yeean bu yorgunluğu 80n bu tu:a!ta y~ "~ hnrp cephesi a~. 
derC't'C!!ine ı;ıknrmıştı. Bunun için mnğn. rnUs:ıtt olmamasından ileri gel.. 

I dlğlnl., bunaan dolayı da, Yugoslav 
yabancı memlekette bulundukla • 1 blikUmeUnden üçlü pakta istinaden 
nnı unutmuolar; g6z kapakları iyi- herhangi bir talepte bulunmıyacnkln. 
c a.ğırla§mTŞtı, Koç Ahmet bunu rmt, ııra Yugoslavya ile harp edecek 
hıeecd1!lce adet& UrktU; arkad~mı blr vazJyet.te nazırlık yapılmadıkı:a 
ddrttii: Bulgarlatana. glrmlş olan Alman ordı. 

H · dinl kte 6\lDUn YunanLstan üzerine dahi yürU~ - aydı enme n vug~ 
11\lyeceğlnl ileri sürUyor ve diyor ki 

~. ne olur ne olmaz, but"adan 1 "Paltat Dupn sımovtç hWmmetJ 
nult!0~ak iyi. olRea.k! halk araamdald çok tldcletll Alman a

- 9nl'llda yahut orada o~ı-!: kytıtarhğlna rağmen Alın:ınyayıı kar. 

ı hertıanı:;-1 bir t::ılırll< yopın.al\t:ın " • 
klnl3Qr. Onun irin yr-ııl lhtll!\I hUl•(ı. 

metl tx>'ıınna.m inde ll\l ı pakta bir 
h m'l.., c lrrn'ml'.j"tlr. Bununla bt'nılx'r 

Alm:t!l\'n taraf ndırn tltlU pnldın tn • 
dlld, 3 ıılmt doğrud:ın d"'>J;ınnıı tntblld 
ıbl bir talep il ·H3 ı sl\rill l'l\ olu 11a 

bu haı krt harp Ut· n 111' lcnece"-tl • 
Bu harJ ' "1 ugo L:n lnr l ıılmz knlmı. 
ynutl•t ... C ı de ı ı~ m :ı ·n l\nn:ı. 

deııız k:'ICl::ır genlıı bir harp ceplıl"ll 

h., el•l•UI rıJecelıtlr. BJ. le harp cep'ı • 
1 t " '.ül etını k llıtlrn.-ılln kııl"!jı 

n ı el icap eı. n ~urd o ı,mıı; tll'r • 
ııl gc tfrecclttır •• '\ '!Ulnl ır l:ılç C rlro 
\urmed:ın !l il; ılnrd ı kC'nllll ri için 
son dereoo teh1 :ı bir cephu ııçıldıı\'1 

dıma gElec ~ini anlatarak diyor ki· 
.. Faltat acaba bu Amerllmn l ardı. 

mı ı;-eç lmlını& clmıyııcak mıdır? Get 
ltolmış bir 1mt•rllmn lnrılınıı ile hl!: 
l npılnıamııı bir ~ urdrm nnı..,ında a. 
m U bal;ımdnn mı fark vurdır'.' Bugün 
elde bulunacak \t' kap eden mevkilere 
~ rrlc "'tirllooek ~ on top, o yer dil:;• 
m:ın rUııe "('Çtl'tten scnnı hiçbir ite 
.ruro.ın:ıı;. IJ~ıgtln cUc lrulunııc:ılc tay. 
~ıırel •r b:'l!d lfü ~ •mıda ın'-'~rrız 

kın.- •tl"ri ~olt zorluğa u~rntatUlrl"r 
\'e tınrrnzuıı k•r-, .,ıı!!ınn hl:r.met eder. 
ler. fnlt!!t t ~~r.ı7 mıwoffuk olduk. 
tan, mul,nı.emrt hozu!d:ılttan ııonra 

ym fan·ar lrr ıı ı. n•ııııtıııt hlr hlz.. 
Oll't ~oretıliı'll'I'. İşte .\ m ••ıtuııı de" lct 
nıJ:ım!11rıııın g!)ı•indrn ltnı;o.ıı nokta 

..... tle "AJ.uınn· bu "znmıın., Cımlll.:ir. S:ıru~ orl ır: Tilr• 
pl nınııı l<l~ yC' d~ 1 ·ar \C iare l ... 'ln!lııtı mucl. 
•'>lıı hn. IJlıırı 'llb e cıcpl:.ııııe 'l'rccc'• mlsl. 

l'enrS h 

nlL? ı.l}or::ır. :r.ırld3c)" ı;U(ılı yollr. 
m mcı.'7.mılıa.hs dr·;ı lir, cevnbmı 

ıılı:ı;orlnr. Amerllmnm it •ıbnz cttlA'f 
HUra .. i • C it bu :ı. Amc. ınl.'Sll'ğe ı.;örc d ı;nı bir (l{'\'ap, Qünld) 

rlkanın yar ... !lll m lr l tah'il et. r.ırl,lle hen ız. h:ırbe glrmcml~tlr: bl-
gıekto llr. M.ıha.rrır, f aza bugUn n:ı na!eyh krnıll ine ~ıırdım ooll""l!K'z. 
Yugoslavya ve rUrltlye hayat ve te- rralmt Turlıl~e harbe gll't'Celc olursa 
t.kU\llerinl bir harici tecavüze ka?'§ı acaba bUCln hnzırlıltlanru temin et
rnUdafa iç n sll!ı.ha Enr mak mevki. mı,, m?ıl m moturlze vasıtaların ber
inde ka1dıldan takdirde si ~h vosnlre 8lnl ellndl' toplamı~ bir halde harbe 
bu"'.ı.,.ır13 Amerikanın k"'!n"llı:»·lne yar g:.trmrsl n. ))terclc nıe-dc:ııl~et ve ahtrll. 

MCLYWW 

ı:ı' ı balo ..... .ı .. J:u.a h:ı~'lrlı ,.., 
ıblı:ı. luzumlu el b11 m1ulr'f,, 

HU .. c~·in Cahlt Yo.l~ın bundan sonrn, 
Balkan dcvlctıerlnln hlçblrlnllı mo. 
tör:ze ve zırhlı faik kuvvct:crlc çar. 
pııımak için techız edilmemiş oıdı:. 

gıınu, fakat bu kusurlarını dıı arazinin 
tınzalıın ile tellıfi ettiklerini, şayet 

tnglllz tayyare ve donanmnlan olma. 
saydı İngiliz ndnlnrın ın ~mdiye ka.. 
dar çoktan JsUllı.ya uğramış olacağı. 
nı söyllyerek söz!crini ı:;:öyle bitiriyor: 

~-:a. vacazi t~ r ·fesi tc~kik 
edilece1

:t 
Hava~azı fiyatlarını tetkik 

ve yeni bir tarife tanzim etmek 
üzere sah günü belediyede Ur 
toplantı yapılac.;..ktır. Yeni ta.. 
rıfede mevcut fiyatlar Uzeri:r :le 
bir hayı; tadilat yapılması mu11. 
temeldir. 

337 doğumluların i!k 
yoklamaları 

ı••atlh Askerlik Şu~niJen: 
1•nıırn.da.blr ~ıuılı:ı uıılaştnn)a nıı:. 337 doğumluların ilk yoklama möd .. 

hal bırnkınnm~k için bir noktn)a bil. det! hitam bulmak Uzere olduğundan 
haMa lıuıret etmek l!1ter17- Türldye, dah9. bir çok':ırı tık yoklamalarmı 
l'ıın:uılstan 'ıı \'ııgosla~·ya gibi oeref vnptırmamışlardrr. lıcrlde cer;a.Jan
''" lııtll.llllerlnl her mtiljha7.anın ıı~. mamak üzere en kısa zamanda nUfuı 
tilııdr. ıutnn mllletll'r bir tet·n\ iı.ıe uf:. I ctlz:lan:, ikamet tezkeresi ve dört kıta 
rndıklru ın 7.amnn. hlc;hlr hnrlcı ynr. foto;rrana birlikte şubeye müracaat• 
dun ol m a h:lı>, ,,u:ıreıerl•ıi ~ npru:ıi- - !arı 

ta 'ntnıılnrını nıllJıırııuda h-rcdd.ıt 

giJ!'ött•rın~7lrr. Tilrkl_yc nln milli ıstık. 

'l müca1"leısl bunun ~ ıldl~lr. Biz 
bu mAkaledc ya!nız Amerlkalı1arın 

ımlılarıı.~ rttllderl da\ayı ~ln"!! dU&ür- I -ıı Şehrlm!Zdc bulur.on dahllıye 

dlllderlnl anlatın:ığa çalıııı~oruz \'C mUst !Jılrt Eth m A ·kut dUn a' !i"nı 
dlyoru~ ld f'ğer TUrltlye \'ti \'ugıl lıw- ı Ankarnya. donr '- Ur. 
ya gibi bııu de\lctlert lstll6 tehllkes•- * Mn.rmn 11 ..ıdc açılacak olaJl 
ne maı'\17 ı;örUyorııann \'l' bu devlet. Pc~ w scrı;'s1nc memlel:c UD iz'n de ı~ .. 
ıerl.ı icabında kent'lllıuinl mUdnfaa e- I Uraltl kıuar1a7tınl:nışlır. 

decelderlno lnıuıılorsanız ,.e onlartn * D,v!"t ş::ı :ıs: rnuddc.lun ..ı ı:.ı it:." 
mlldaf:ıaıınılan mUştereJ< lnunlyct 1 ı:ıe başnı .ıavlnlerckn Muhiddin 'I '":ı.lıP 

ldc'\ll için bir tınyır bekllyoraıı.nız d:'· taylu ulun~u,tur. 
klka ımybetmeden ve harbin ~abp * Vergiler temyiz komiısyo:ıu ez~• 
gelmeslnl beklemeden ltendlkrln mııb ııg-ma yec!elt azadrn \'ahit. ye ·cı: a~ • 
t:ıç r11ııkları sD!lhları gönderlnl7: ! ile. lı~tı. da ? .. ·l<t'Z b!lnl•esı ·:ı. 't :;:ı!crlt> 
rno ı •• ı uı. .:hu.! .. , ~·rhıd?,, J den Cr-. t :rın edilml::lr. :· •• 



30 M A R T - 1841 

-2-

~ martım yırmi yedi. 
Türk mevzilerine karşı ta_ 
g~ti. Bu taarruz başlıca 

118kta tbıerinde etl kuvvetli 
yapqıııerdu. Bunlarda 

n pıt>ı. Savcıbeyin oe
~ l'e Ollndüz beyin şimaliy. 
~ Siddea.i enıtM sağ cenabı. 
~ .ra.tenn tam takvi
t:_ ~ aldıktan sonra bü. 
-.. OIJjM ilmrinde bütün az. 
~ -.... ediyordu. Bir 
~--dUnyaam en büyük ve 
~ deriltl-' tarafından yar
~ gören, yepyeni ve mükem. 
~ aillhlarla tepeden tırnağa 
~ ~ildere bürünmüş olan, 
~. C8phaaeti ve birlw; defa kuv 
::.'t'li istilA ordusu ; öte tarafta 
~ çatma silAhlarla ve bit
l'lk bir ı-mıf!a harcanma. 
~l~ cephane ile vatan 
~-ı.armaga çalJŞan bir müda. 
~ ordueu vardı. Birisi can al
~· öteki de canmı ve canın. 
~ aziz yurdunu kurtarmak 
~ çarpıpyordu. Birisi vata
~ n:r.aklarda ve ihtiras uğ. 
·"llCla ateş 88gl)'OI"; öteki, ken4i 
lr kucatmcfa en mukaddes 
!'rhlda.rmı muhafaza uğrunda 
--~ atılıyordu. 
ı; .. ~ü sırtlan, Osmanlı devle
~ 1~ ~~r_ke&i ol~ Söğüt ıs. 
~ tepelerin atet •e 
~a çevreleniyordu; topla. 
~ uğultuıan, makineli tüfenk
~ yırtıcı ve aralıuız ıslıklan, 
~)hın atefjıler ve bütün bu hü. 
~ .o~mda duyu.lan sert ku. 
~ar; aüngü ta.karak saldı
~ Mehmetciklerin "Allah! Al. 

'" sesleri bin"binne kal'l§ı. 
""-_- Türk siperlerine doğru 
~ düııpnan saflannı mitral
~,~r bir kaç dakika içinde bi. 

; gWleler altüst ediyordu~ 
yeni hilcumlar başlıyor. 

BaZan barut dumanlan ve 

" ~tulan arası~ iki ta
&...~ ~ 8llngliye geliyor: bo. 
:::__ boP.za geliyor; TUric bay. 
~-akpmm kızıllığı üstünde 
~ıe_! zaferle dalgalanıyordu. 
~ tutan el vunılup gev
'- onun yerine geçmek için 
L tanesi kcJluyor; boşluklar 
~ kapatılıyordu; eğer şe. 
~ yaierini dolduracak 

kalmua bir kişi iki k•
iki kişi beş kişinin, beş kişi 
kitintıi vuifeeini tiılerine a.. 

~; ~ynı mu .. traa,etıe ba
-~ardı. 
ı.... ......_ dlpaan.m Tirit lliper. 
~ gmHti g61Mwordtı; lt
..:0 01'd&n geid)erı Mebmetcik 
~ geride ,.eni '* siper kazı. tt ~ baıl• ·- bir hende. 
~~ -.... ~; 8011 kur. 
~ da 1laread*tall 90Dft 

tarakank ıoaMbil taar-
'hıl_~rdu. 
.:"'ll'k ordll8U:DW1 kahramanca 

-..~lillauıııu kırmak mümkun 
ıll:'tll!lllllMı- ; dÜllD&Jl bir aralık 

; liıkin ga.yeainden vaz 
değildi; yeni kuvvetlerle 

edildikten soaft OlU& 
)WÜdell ve daha Mddetle 
geçti. 

'~yeti An.&ll'adQ. bulu.. 
~ ~a Kemal p..,a !ilk 

bılldiriliyordu; l)DUn da, 
. de, blltiln TUrk Milleti. 
~ ~ llıep bu lıwbin ne. 

beJıecan1a bağlı bWunu.. 
Mlmddbı olduğu kadar 
~ gönderilmi,; 
.,., l:tk Millet Mecliai mu.. 

taburu" da trenle yola 
~ . Su"MJlllJI oian mi 
~-- M yardllD edildi; M&$. 
l;~ kurtarıldı. 
~a~ye ~

illmtb; pndt ..... -
"-utta kallmnı,ıtı. 

ta 

Dleeldorf • • Kel_,..da 
sanayi medkezleri 
~luadı 

l.olldN, 28 ( A. A.) .JWvelıli 

--0--

Loacılrahlar aelm 
(fecedir rahat uyuyorlar 

jCice 1'oloıııya ve Diİlllleldoıl aan.. tondra, • (A.. A.) - Dün gc· 
.J'İ -.kezlerme ~ büyük c;a.ı:- ce de Londı-a ve lngıitt.ere üzerine 
la UııaMit bombalan atJkhğr 'Wkft.. Almıtn hıwa akınları yapılmamıt
rilmMtedir. Yeri kaplıyan kesif lıi tır. 
ae rajmen iyi n~r almdsğı p.. S~kiz g~dir Loodrada tehlike 
rilhnöştilr. Kolonyada emtia depo- düdükleri çalmamış ve dört gece
ıarı c'vannda iki yangın çıkm~ • dlr e) aletlerde 9Ukfınet hüküm 
t•r. ııürmüştUr. 

ikilik mi 
çtkaracaklar ? 

---0-

Almanlann Y ugoalav
yada milli birlik 

ahengini bozmaia 
çah~tıklan aala,ıbyor 

--<>-

.... llaltl••J• 
ıır .. ıı llenız lr•• ftl'Dl8ml~ 

&ı,ka bombardıman tayyarelf- Hava ne7.a.retiıahı t~ Jta~·· Belgrad, 29 (A.. .l.) - Ofi: 
ri de Kale ve Dünkerk dokla ına ı da değer bir şey olmadığı ka.ydt- ' Maçek'in Belgraddaki delegesı 
kiicum etmişlerdir. dilmektedir. Hırvatistan valisi Subaoiç, Baş· • 

Dün bombardıman tayyare len • DCŞ'Vıt'VLICN TA. YY.ARE kil, ha11biye namn ve hariciye m. 
miz 1',rise adaları ve in Rochelle ı Loodra, 29 (.ı\, A..) _ Reemen zm jle gorüşmelerde bulunmuştur. 
civarm<la düşman harp gemilerine bildirildiğine g&oe İalikerenin et:· Bu müaaıkereler netia...tndedir ld 
hücum etmişlenlir. Ha'l'Sılta işti - nup sahilleriıaıdl ~e civa.. Maçek, milli birlik kabinemne .itti• 
r~ ~den. İngi~iz tay~ıu:eterinin i- nnda Beadıy &,ııcrm cen•bunda rak e<Lp etmi~ eceği .karannı ala-
k1&1 uslerıne dönmenuştır. dün saba, bir boıudnn'dıman tayya- ea.ktır . .Maçe-k, Zagreıbde en yakın 

BtR HAFl'.\LIK • rPsi denize diişürttlmüatür. mesai at'kadaşlan ~ g:örilşmel~ 
BOMBARDDIAN Fı\ALn·ETt ·-----o--- de buluamuştur. 

- ••Ma,1 Tuna,. filmini wyt"etll-. p gidelim mit 

- Olmar. tekN'lm. BIUnıln ld - ridııın 1t1t il~ 

===::======:::::::;;;::::;:;:::zc:::z:================-

Londra, 29 (A. A . ) - Röyter: Japon MAÇEKt'N KVMES81U ZAGBF:· 

ril~:h~y;~~ :~~~~e:~h~i~df: h · Belgrad,•~A.0T/-D N B· Koka·ıne nas ı l al ı şırlar' 
ticelenen h~t~ ac;lnde İngiliz ha· ar f C ye nazırı HD"VatJatan valllli doktor. ş~,: 1 
va kuvvetlennın akınlaı ı, hava şr- IJIÇ doktor Maçekin g .. rüşm ı rd 1 
raiti dolayısiyle çok mahdut ol • Bugün Berlinden lbuİunmakla tavzif ewft m~~ - . . . 
muştur R h k t ed• pıhsi ti 1 Bir rivayete göre, Amerik&da niPn kapıldıkl&nnı uüa.tır : 

Bu h;u.ta içinde bombardunan t omaya are e ıyor ye ere uzun cörliılmeler yap Peru memlekeünde eUI yerliler- "Jlti koka '-ap-.x...dan kenetJa.. 
.. • bktan eonra dün üp.m Belgrad. .J &-& ... 

dilen hedefler arasında ezcumk Bf.J'lio, 29 (A. A.) _ Karep1 dan Zagrebe hareket etrniııttir. den bafka ineıudann koka keyfine nn kvvvetile Paıdiye lıladar 7'1,MI 

tu~ar v.;;::n:: Burada fabrikalara ı Göring, bugıi~ Karinhal ~nde MAÇEKİN GAZETESi ~E dtlpıeleri o )'&P1'81klardaki kokain llem dolqtmı. Bu Alemlerin MI* 
Ye demiryo1u istaa\on!anna 1Ji<'- ~a.r7 h~cl~e nazın Matsuokayı DİYOR! maddesinin (1859 yıimda) AJmu.. bhtıirilt?rinden daha azametli, dmba 
detli hUcu_mıar yapılmuttır. ..~; ~=~~PLA MCLAKAT Belg~. ~2 (A.. A..) - D. N. B. yalı methur kjmyager Nlıemamı bapıetli idi. KOka ile on y6ll 

2 - Kiel: Burada doklar. ve BerHn, 29 (A. A.) _ D. N. B. ajanııı bildiriyor:
1 

• • tarafnıdan keşfedilmellbıden 80lll"& hayatı koka.sa iki bin uırlrk haya-
tetıgi.blar esae h-ed~fleri teşkıl et- ~ıd· : . . Doktor llaçek in riiYuet: ettiği :ı.-.ı .. m .. tır. Halbuki o tarihten ""'k ta terclı ederim.,, 
mı.,tir vı ır 'or. Hırvat Ye ~ partilinin put .._... .,, ""' 

3 _· Hanovre: Burada endilatri Von R'bentrop, _bu 8&baıh Ma~ ai olan Zagrtbde çıkan ~ önce koka yapraklarmm IJ(ibnti Şüpbeais hezeyan. fakat o ..m 
:mmtüumda t )'UglD çJbnJmıt, •~ok~yı .. kabul etmif ve kemtiai De DnevnJk, yeni vaziyet hakkında Amerikadan Aayadald Cava adası- teairile hayalin ne ltada1" PDJlliye. 
bu yangmlar faıbrikalara ve bina.- hır göl'U.fDlede bulunmuttur. ıunJan yamnaktadır: na kadar yayıhme ve orada kob bileoeğinı Ye 1181ıibine ne kadm- gl. 
lara sirayet etnrlş ve llç büyük tTALYAYA HAREKET "Zagreb şehri ve Hırvatieta.ıı ağacı yetiştirilmişti. Mflllhur ~ aeı ,eyler göetereblleceğbıl anıla.-
alev deryalllDa inkdA.p eylemllür. Berlla, 29 (A, A.) - D. N. B. Belgrad bAdiae1ertni mutadın ~ 

bildiri yagerin lrokahıi çıkarmak ıçin uğ. ) tazı bil hezeyan .• 
4 - Den Helcfer dPniz tıeell: yor: fma olanık tam bir ırilkbet ve 

Buraya blleum çok muvaffak ol • Japon hariciye nuın Matauoka, vakarla karRrlam•t.Ir. Doktor Ma. rqımaaı. koka yaprağmm tıedıcMa- KokaiDUı • ha, zehirlenmeden 
muftur. Y~ öğleden ~nra Berlindeıı 1. • çek'in Zagrebde bulunmaeı ~- et. bulunan u}'Utturuc11 maddeyi &lıoe _ Ddnc1 teetrl de fikre ve "'1-

5 - Kolonya: F.ndüatri mmta- tall ~ya mUteveocihen hareket eed. nblilerbı lWlsettiği ı .ıda yar- baJmak matmadlledir. ada pelr 9yade faaliyet • itıUyacı 
kaamda müteaddit 'Y1lf18'111hw qtka.. ceırtir. dD etnıiltir. Doktor Maıı;ekin Bu madde bulund~ ~ektir. Kokabı ko1dıyaıı artiBı 
rrbnllbr. PAPAl'I DA ZtlABET Zicreb vaülliai i .... da a•s ... ~ \ 5' Wr - ·..:ı....:a....- - ...._ tliııbll ~ ..... ...._. _._1 • 9 - DUııııeılıla.f Jil9brill.._.-w iUDilıOM nrr yenf blltllmWta' ~ edfJJ" ~ ~ .-- • • ._,_ •-e .. 
sair yeı1erde mttteaddit ~ Boma, • (A. A.) - Matauoka, etmemek huauaunda bir karar ver- pek lyl telllrli 11lç cıiarak kullamr- tikten ~ hayallndekı gördüğn 
çrtanlmıııttır. 2 N1-nda Papa tarafından gayri mek n.ere vulyetteııı mdfıııdni -· Fakat koka yapnlklamu ağQ. ıeyleıt tMVtr etmek lgln kendilin-

7 - Egersend: Bu limanda bu- reemt tarlda kabul edilecektir. derhal haberdar etmeei il;in taii- ela çiiniyerek keyif duymak hevee1 de bQytık bit :ku-fv.et ~edeı ve 
lunan bir iaşe gemisine tam iııla· mat verdiği malfundur . ., •ten yayılmıotı. Koka yapraiJm tuvtı ~ 18yteril kendim~ 
bet kaydedilmiş ve yangm çıkanı- SIRP M1Lts MCJ'BEZELER1 çilniyenler kokain koldamalda fen- ylbek b1 .ahret nrecejtnt san-
m11Jtır. Altı bin tonilltoluk bu iaşe .. •GREBE oe-ta 

_,_, u diğ b" · b •-ı ır.11 •.a.-ıuır Din iyi bir malaıatia yaptığı blr neder, Halbuki meydana getirdiği 
geıumı E' • er ır gemt &un• Belgnd. !9 (A. A..) _ Stefani: 
mqtır. Bir h_ ımaye va:. punına ve n..a..tor Ma....ı.•in "H--..ı ketlften köttl bir maksatla i9tifade eeerler de kendisi gl>i hasta ft * Londra, 29 (A.A.) Londra uua ~.. .. ... ._. 
iqe gemilenne tam ıeabetler kay. rad bil Dn _,._, , ~-· Be'-"-' top. _.........er -..a.1..ı--ü. eeerler olur ... 
.1-.1·) '-+" yOIAIDun dtrdlA1De göre, bafve. evuuı. gaze~ ._.-.n.o& ~ ••• .-aun:ıu:u&.19 
~1 m1119~1r. -dl '-.J..-=- '--~ı-·--ı-- v.J..-•- ~'"•--ı-- en ,.....,._, 

8 ş rbu--' kl hU kil ÇörçWn 80 mart pazar gtlntl rad latdmışbr _. - &V&UJDIDINUI en Av.aw. _",,...._..... ~ .. 
edilmiştir e •a .. a do ara cum yoda &öyüyeceğt nutuk bir~ Diğer~ Paespodaıı öğre. Dılt taht.kumda _ taiıil aydM-t ba. ayak takmundaıı adamlardır. Bun.: 

9 _ Barneurde te~ edilmek· ııonraya bırakılmqtır. nildiğln.e göre, Sırp m.tHs müfreze- Jmnmdan değil, ~ kıymetleri 1ar kokaine nud alJIUld,armı pek 
te olan Alman kıtalan mitralyöz * lıtadrlt, 29 (A.A.) İngiliz be. leri, halkın tamamiyle sakin bu· balnmmdan - artilltler plir. Çllnkil de iyi bllmeder. Bir aıtıad.,.mdan 
ateşine tutulmuştur. ytlk elçisi Slr Samuel Hor. birkaç hmdufu Zagrebe gelmittlr. JroM.in.irı ricudu seılairleyip ineamn g&miaf olduiu için, Ml&Y!P bir ke-

10 - DUnlrerk doklarına hücum &1bl evvel gltml§ oldutu CebelUtta. BELORAD ZAGRllBJ,E 
edilmiştir. nktan k1lçUk bir tayyare ile lıtadrtte JERABER NEŞRiYAT lndeeini ,ok etmeden önce ilk te. Jfl aymak lain ... 

ıı - Breat denill tiMllle !tUcum- dömnUst1lr. YAPMIYOR iki. hayalini pek ziyade geniflet- Halbmil kcıklliıı ipti'femm ~ 
lar vapllmıştır. * Şaııgbay, 29 (A.I.) - Steıanl: Belgrad, 29 (A. A.) - BeJcrad mektir. Hekim, fakat beldml1tinl l*la en D3'9de yayJldtit _ _.. 

12 - Kale doldanna blcwnlar Haber almdıtma göre birçok Çlnll radyosu, bugüne kadar 7.atrreb ' >ırakanlıc arti&t olan bir ltalyanm ki bldiaelere dikkat edDlne -.. 
yapılm..W-. tedblfOll<Pr ve glzll ajanları Japon kı. O'skiip radyoları ile bh1ılkte neşr·. 'K<*ainln 81hhl ve tlbbi haw.la- nun da sebebi meydana •r : 

Bir hafta zarfındaki bu hare- t..a.rnun cenubi Çine doğru ilerleme. yat yaparken. bu Bikşam yaJn, . . 
ki.ttan yalnız 10 ta.)'yMemlz geri ıenne mani olmak için Stam toprak-ı O'skilp radyosu ile bertber Ullfri-1 n,, adile Yudıiı eserındeki şu flk. Kokain koldamak iptllAeı A~ 
dönmeaıMttir. ı-. girmlflerdlr. yatta bulunmuştur. n. utt&t!erden buılannm kokain• da en ziyade 1918 • 1919 yıllarm

-- -· -
da Almanya He 8*i Avmturyada 

y&yıllllJftJ. Tam da bundan 8ncelıi 
bllytlk h&!1)ten hemfill llOlll'& o 

memleketienle pek lliyade kanl*
lıt çJkbit devir ... Koka yapraklan 
nm Dk vatanı olan Peru memlelre 
tinde müatebit htlküdarlarm hallıcı 

kendilerine esir edebilmek için bu 
seb1r keyfini icat etmiş oldukla.n

m hatırlarsanız, • orta A vrupad& 

da kokain keyfinin neden o kader 
yayı)mJIJ o)dufunu anlaremız. 

- Y-ri GiBdk bu ııöderirı:. ai...,.... ....... çok isterdim ... 

Diye IDD"lldaadı. tıerde onu Fr -
diitlim zaman hllllılllada dlflndök· 
lerinilin heprini aalatacağmı. Ona 
llıCllD1lkta bıklwmn. Y eMri Gün • 

döz o kadar lrMU bir ine&n deli'· 
dir. Hayır, eöyJ.eıdliini.z gibi ona 
kimee hayatı ~ becere • 

mem~, ona lOsumlu olan hialeri, 
bağlan uletıMmllU. YMM'l Clln 
düz herkee tantmdan çok fena, 
yanı.., bir şekilde eeıvtlmit n Mc 
kimaeyı seYmemİll bir insandır. ~ 
kMtl bir muhitte Y8f&lllit bir tııaan 
olduğu ilin kendini, kendi muılait'· 
ni taül ederken.. bqkalanm, ...,_ 

lııa mu.Wtleri de meıtmneıtmoe ve 
lf'Jli pl6na .-.ıat llı»ma malik 
olduğunu raıııeelmfıf'V': Y-.ri 01n 
düz hayatta ............. 

iMaadlr ŞlbMı. ~ - - • 
nııbl u-.ı teıı4ıiJe ... o bl'6k. 
Ye ...... .. ........ deitl, ..... 
laDI tedrici .,.. .... f-ellıkete, 

y ' 1 uaya llı«hHıJ en 111111t lliıık
rill ~.... kıl,., •• 
wt Y..rt Gtındl&, t* ~ 
.... bir ..aJbıbr ....... ...,_ 

ılndi. Hlk• ...,..._ an·m+
t.a,ıclı. l'abt ıa..._ wntdılD 

tlftediıınit '* s s ........ ~ 

wmrı• IJI • 11 J ' l' 

AHRETTEN I~=:=-~ 
1 ) ( ' ' ) f' aJ L • · J ~ ___ _, İlk defa .,,;yor ve yine iılk de-

~ fa olmak üzere limitle yaklaşıyor, 
·il• Nakleden: Muzaffer Acar tıaadeti. iençliğiııi hl•ediyordu. 

Mdar yakmdı ki... Onu üzerinde 
y..-cfığı toprağa bağlıyacak hiobir 
18)" yoktu. Hat1'., biltyor mlllUllua 

'* .... kendiııiai öldlılmek de .. 
tedi. 

Oelllil 8ermst .-U, k-. bir a • 
lrtttan eonr. gayet ,.,,... : 

- şann, dedi. ınoeeu 'b9tmda 
lwıpardlim o .. -- Wriı' ml
- ! Oau Y-.1 06ndlıle IDtil • 
Nt1i'm w w çiçetln kerıdiaine 

htıldbteın Ml)'an lb6r len( luıını 

mert ve temiz göjsilntl ........ 

~ ......... il"' 
... bı1bl imla Ç8llp8.t'8k bu 

aisleri .. ..... ~ gWert 

velri bir 11ıkla ~ gibi bil • 
vM. Bir feryat ..... ~J 
..... cıid9, .... lAlıret göt .. •1e11t .......... birdenbi-
ııe-...: 

- Ba .......... t ... ti-
1*, W. dedi. Bla im Yeeari 

dta • 1 tanımıyonun WB. 
Bundan sonra Şlk'nın hı' •* 

•rftarak~ ... 

DMt daha uzun müddet bu açık ha 
ftda kalmak lüzumunu hiuetti .. 
Göderi bin bir eerar dohı .karan-

1*lara dalıp kaldı. Sanki bu ka • 
,.nııırJan delmek, bir 19Yler uı • 
ı.oak, ölrenmek iBti)'Wdu. Saat 
onda berkee odaema çekilirken, 
Oemll Sermet de kuleli hüçtlk oda 
ya çıktı. 

'Beyni u~uc gibıydi. Kata .. 
mlda ~ hayaller yer etımilü. 
W&l'IJ tatlı bir aariıoflukla kabar • 
,.ordu. Kal'Şl9lllda Ştıııuana bemi

yen t.bloya ...We bllkıyordu. 

llkran nekadar ..nimete liş1k 
bir k9Ck 'Y8 c.m.ı 8enDet lN Rimel 
km h&Jdbtea ... .,.,... 

Evet, ·~! o, bil9* ~ 
rtlbelertn dtiılön~ eıedaftır • 
dllı y ewi OIDdlız bil* hJııWeri 
lllll&ltta ..... )'tae )ilmi )'flllR • 

dlld I*- aıtD1 llll fısı!, t+NM IAL 

• ve Mr Wrlt tıılllllli l'9clcledell 
..... bir ..... ••t&orclı&. 
.. 'Jile ....... llt, tıılıelD ....... ..... . --•ı .. 

En tatlı hayallere daldığı lr.ol • 
tuğundan lr&lktı. Pencereyi ark!!• 
ama kadar açtı ve o gece, mMtE:• 
dicl sıcalıcl* içinde kendisi için 

eöylenecek olUl 8ıllk ~ 

dlnlemete hMarianarM, bir an l • 
g6ade pencereden içeriye dolan te

"* havayla ciferlerini doldurdu. 

Ve bir -.ıı Cemil Sermet in

tlıar etmeit • -...WÜIW! oı.. 
melt, bllb- b&yatmı bir bqke. 

ama vermek. 1lirlllte Ya.ııam&k, 

bMltte cmıtllnmelr, birlikte ıstı • 
rııp çekmek mtmlril*en ölmek ne 

Jftzumeus, ae ın6nua IJ8Ydi. 

Cemil Sennet lle\'ilip aevilmedi

ilni kendi kmdine eot IQordu bile. 
~I ÖÖ)1e lı6rde'albire anlayJp C• 

na o ı.d&r ı.til, o kadar muidi 
~ w bMlll wnı.ı dllıılla-

oeltltni ... -- •••miltL Ce-
1111 ~ bndbd ,,_, dinleyip: 

Zehirden keyif duymak bevelite 
beyaz enfiye koklıyan bilılerce -.. 
'Y&l1ı i.aaan iradelerini ka)'bedeNıc 
kanpklık çd(armak ve bu aureUe 
JrlllAb kapmak lı!ıtiyen birkıu; ktıf6. 
Din elinde Mir olmuşlar'Clı. 

Bunu o zamanld Avuaturya • 
Almanya hWl61neUeı., lrokığ+t 

girdili memelüetıltrin hepeı aala
c:lddarmdan beyM eaftye tptH•
kah}ı şiddetli ...,.unıar taulım 9'. 
mlfler ve imklıı derecealnde -. 
1'1lm enini almıflardır. 

o kanunlar& nıjmeıı llıokaia .. 
ı.,u •vallür her .... ~ ... 

- ,..me 111-e 8* '* ,..._ .... 

........ .. .... -. - ..... ,ını ......,.. ... ..... 
...,. ...... ... - - "k" 5 .. _... ~1clwı * llllfıa '9f 
• tlifrt 1 ' •ı .... _..... ......... 
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ar besi 
Lo1" , 80 (A. A.} - B. B. C: 
BLı ha in en hı.yük der .. z mu

.harebeı.>lnln elyevm arld Akdeniz
de cere;> an etmekte olduğu e., la
şılmaktadrr. Hen1ız tafsilat mevcut 
iegildir. Eununla beraber şırnd • 
ye kadar İtalyanlnrnı dört harp 
gemisinin hasara uğradı ~ı ve bir 
ltııl}nn g misirun de battığı tc~
Wt e<ı.ilm iştir. 
l 'G1L1Z H.\11Rh ~ 'AZIRININ 

TUT1 u 
Londm, :m (A. A.) - B. B. C: 
Bahriye nazırı Alekıınnder dün 

söyledi"; bir nutukta sari.:i Akdr
nizde dıin ba.cılnmış olan dc.>niz 
muharebt: sindC'n bah.,ederek ttnl • 
yanların "Littorio" sınıfından bir 
mhunm h sarn uğradığını bildir
miş ve ezctimle örlc derru tir: 
"- 1tal· anın elınde artık hı. 

men hem n hiç de tro)'er kal
mamış olduğunu sanıyorum . ., 

(il \BER - Harbe> g.rdi:?i za
man İtalyan don :mmasında cı~tro
yer mevcudu 60 dan fa1.l ydı.) 

Al\JİRALLl(HN TEnLtut 
Londnt, 2U (A.A ) - AmirallıK da· 

frlsl..nın te bll "'1: 
Şarltt Akd niZd" c.ttultçn er.emmi 

yetll deniz harl kAtı y pı ml§tır. ım 

dlye kadar ancak ıllt raporlar gelm.l~
tir. Faknt bu raporlara ı;tıre Cuma 
günU amiral Sir Andrev Cwınlnghanı· 
m kumandası altında hareltltta bu ı· 

nan deniz kuvve rımlz zırhlı, kru 
vaz!Sr ve muhriplerd n mJrek ;:ı;p ı.. 

tnlyan kuvvctlerlnl gllrmüı,ııerd.r. 

DU,, "Ul kuvv~ti d:ı •ılmıştır. uı. tın 

bazı dll.man harp gemi.eri muharebe· 
ye mecbur cdllmi§tlr. Şimcllye ı.adar 
Llttorto sınıfından t r zırhlının h :ı· 

ra uğradığı !ki dU,.man kruvazörünün 
foo pek ziyade zarar g!SrdUğU zanne· 
dilmektcdir. 

Donanmayn ve lnı;llız hava kuvvet. 
ıerlne mensup tayyareler ele hücuma 
~ıers de netice henüz meçhul· 
dllr. 

Yunan deniz kuvveUcri de bu hare 
k1ta lştlrAk etmektedır. 

Ycnl haberler alınır alınmaz DC§rC· 
dilecektlr. 
SALLARI...A D&'lliİZE DÖKtlLF.N 

İTAl.YANLAI! 
Londnı, :tll lA.A.) - Amlrallık da. 

lreslnln bu ak§nm neşrettiği tcbli"': 
Şark! Akdenlzdekl deniz barekfl.tı 
.ıkkında yeni huberler hentlz gelm~ 

ın19tlr Fakat tayy.ırelerimlz, bu aa 
;ıh, kurtuı ıu§ İtalyan bahrlyelllcrl 

nl !.lltıva ed n sallar g!SrmU§ oldukla
rını tı!.ldlrmi~lcrdlr. 

Bundan, nsga.rt bir ltaıyan geml.81• 
nln batmış olduğu istihraç edileblllr 

!INGtLtZ TAYYARELERİ 
DR&""llDlZtYt BOltRALADI 

Londm, 29 (A. A.) - lngiliz 
ıava kuvvetlerinin resmi tebliği: 
İngiliz hava kuvveti"ıine mer. 

sup bombadıman ta.yyat'{'lerl, diln, 
Brendisl'nln cenubunda Leeccy tay 
yare meydanına muvaffakıyetle tc
tevvilç ede nbir hUcum yapmıştır. 
Yerdeki tayyareler mıtralyöz ate -
§in~ tu' lmuş ve yakılmı tır. tki 
motörlU bir bo'l"b-ırdıman tayya -
resi ta.nıamiyle tahrip edlimiş, 
daha birçok tan re de ciddi ha
sara uğratılmıştır. 

Bom1 vdmı n • ıyyarccilerimlz .. 
den :nürekk<'p kuvvetli bir teşek· 
kill lyoniyen denizinde düşmnn 
harp gemilerine ko.rşı muvaffak·
yetle tetcvvüç oe n bir hücum 
yapmıştır. tki kruvazöre ve bir 
dcst.royel'e ağır 'h rıı-.ıarla tam f. 
~b tler kr.yded"lm ti• KruvazL:
-d n biri 1, siyah \"C snrt bir du-
'l çık rarak durmuljtur. Bir 
tar bomba da düşman gcmne .. 

c·vnrlnrına dlişmüı;ıtUr. 
o-------

ada ı 

terin em 
(Baş tarafı l ncldc) 

nişanla talt.ıf edilen, cmriyevmiler 
de zikredilmiş bulunan ynhudlle -
re ve Romanya uf:runda muhnre
belerde olC'n )-iliud'lcrin ahfaoına 
ait olan emt:ık en az 30 seneder.
beti hristiynnlıgn dönmüş olan 'c .. 
ya.'lıut hususi me-z.iyeUerı nazırls.r 
meclisi kal'arlylc kabul cdılmL5 
bulunan yahudilere ait emlak mils 
tesnndır. 

Mallan alınanlnra wminıı.t \ e -
rileccktir. Kanun ynhudilerin bun
dan sonra şehirlerd" gayrimenkııl 
almal:ı.rmr m ne>tmC'ktcdlr. Profe -
sörler, subaylı.r, h;k.imler, dok • 
torlar, mUhC'ndislE'r, avukatlar ve 
memurlarla devlete mühim Jıil. 
metlerde bulunmu~ olanlar yahudı. 
lerden istimlak edilecek gayrimen
kuller uzun vad li "kredilerle sa -
~ın lahı.le klc'rdir. 

---o-----
Sürpaeop yolu 
genişletiliyor 

Dağ ıl·k ltlüb'i ile Sürpagop 
z.rnsındaki yolun 15 metreden 
25 mcb.\..:.ye ge11işleflmesine ka
rar verilın'3tlr. Yolun bir km. 
ımada bOyük bir otomobil par. 
la ve Sürpagop mezarlığı ar
kasın.da da bir tenis kortu iilfj3. 
edildikten sonra dağcılık .klübü 
binası kaldırtla.eaktır. 

.. ~ Gısiavy:uia 
vaziyet tab!I 
bilini aid 

Belgrad, SO (A. A.) - B.B.C: 
Yugoslavyada vaziyet tabii. 

ıcşmif;tir. Almanlar vaziyetın 
karanlık o!dut;-u yolunda haber. 
ler yaymağa çalışm~tadırlar. 
Fak:.ı.t bu haberlerm hepsi esas. 
sızdır. Belgrattaki Amerika el. 
çi ı \', ingtonda hariciye neza. 
retine b"r telgraf eöndererek 
BC'lgratta ve vilıiyetlerde sükQ
net hükümsürdügünü bildirmiş. 
tir. 
ALMAN ELÇİSİNE TARZJYE 

BclgrM,, SO ( A. A.) - B.I:.C: 
ZabiUerdcn mW-~kkep bir le. 

yetdün Bclgrataki Alman elçi i 
Von Hovcni ziyaret ederek bazı 
Almanlara son günleı de yapı· 
lan fena muamelelerden dolavı 
tarziyelerini bildirmişlerdir. • 
ÖRFi JUARE ft.AN LDILM ; 

Rusyada 
kauçuk 

yetiştır·ıecek 
Kauçuk sanayii halk 
komiserliği kuruldu 

Moslwva, SO (A. A.) - Yüksek 
Sovyet riyase:t divanı tarafından 
nc.'jrcdılen bir kararname ile yeni 
bir "kauçuk sanayiı halk komiser
liği" tesis cdilmişCr. Bu kom;ser
liğin başına Tikon Mitrokin geti -
rilmi5tir. Yeni komiserlik Sovyct 
hüküm etinin milli bir kauçuk sr. 
na~;i kıırmak hususP"ldaki ~met. 
!erini tahakkuk ettirecektir. Cenup 
mmt:sıknlarındakl birçok kolhozln -
ra son günlerde kauçuk fidanları 
tevrl edilmiştir. Rmı-vn!lın ~imdiye 
kadar yetiştiremediği yegane ip
tidai madde olan kau"uğun memle
ket d'lhilinde yetiştirebilmesi için 
büyük bir gayret sarfeJilmekte -
dir. 

Memleketin bir 
senelik kahve ihtı
gacz temin olundu 
Yakında izm·re onbrn, 

şehremızede 20 bın çuvaı 
kahve gelıyor 

Yngasıavyadakl 
Almanlar 

(Ba5 tarnfı 1 nclde) 
yanın Belgrad elçisi Von Hcereıı ı: 
k1Wıııtl tt>rafmdan geri çağınlac~ 

JlERLlNtN NOTASI 
.sucıapeote %9 (A • • ) - orı: 

Ujsag gaz.ctes1nlıı muhablrtn8 
re. Almaııyanm Belgrad elçtsl, 
lav hUkOmeUne bir nota verereJı 
sualleri sormu§tur: 

ı - Yugoslavya, nçııı pakt, 
Unde mihver devleUeri Ue Jşblrl!i 
yapmalt niyetinde midir? 

2 - Yugoslav ordusunun sefer 
lığınc ne sebcbten dolayı devam 
mektedlr? 

Londra, 29 ( A.A.) - Afi: -
B'"'l~ rattan gel{;Il h!' berlere 

göre, Yugoslavyada ôrfi ldare 
ilfın cdHmiştir. 

YUGOSLAVYAı~IN 
MÜSTAJ{BEL SİYASET! 

Helgru<1 29 (r\.A.) - HükQmetlrı 

takıp edeceği harict sıyaset haklttnda 
ro::smen hiçbir i§arette bulunulmamak 
tı:.dır. Fakat hu!luııT mC'ınbalardan 

1 

Bü~ıük adam· 
ar ga'erıs' 

alınan h vadlslerc gör • bu slynsct şu Üniversitede kurulacak 
su <:Ue tar!! edil bilir: ' l • h } l 1 

ı _ Oçıu pakta iltih:ık keyfiyeti ga erı azır ı ~ arına 

lbtaı edll"lltyecektir . başlandı 
2 - HUkiımet TUrldyc He mUnase- lJniversıtcde kurulacak olan 

betlerini sıln!aştırmağa çalı'5acak ve büyiJk ntl.;;.mlar ga!Prisi için ha. 
'bu ga~eye vasıl olmaı. için ık! mem. zırhklara başlanmı. Ur. 
leketln hayat saha ında bir iş hlrllğl Tıp faldıltesi, Türk tıp ale. 
tcalsl.na dair vaktfle Turklye tnrafin- minde büyük hızmPtleri örillen 
dan yapılmış olan bir tl life istinat Kırımlı Aziz efendi, Sak"r paşa, 
edecekUr. General Doktor Cemil Topuzlu. 

Söyıcndlğine gö,.e, ou husustaki nun büyük kıtada fotoğraf ve 
mllznkerel .. re pelt yakında baelana. büstlerini yaptırmağn karar 
caktır vermi:i ve faaliyete geçmişt 

8 - Bitaraflık yc:ıı t>Iyasctın 01>ası. Diğer fakülte!~rde kendi saha. 
nı t~ltll cdccektır • larında şöhret yapmış ve biz. 

BELGRAT POJ.JS metleri görlilmUş alimlerin re. 
MUDüRUNU~ EMlHNA.Ml!.SI simlerini ve büstlerini hazırı • 

Belgrar'I, ;w ( A.A.) - D.N.B: ma.!~tadır. 
Ga.,eteler, Bclgrad po!~s mü- Edebiyat fakultesi ~ir Ne. 

dürünlin nş:ığıdaki emırn!l.me. dim. Nef'i ve Baki'ııin felsefe V.! 

sini neşretmctedir: 1 sosyoloji kısmı dn Ziya Gökalp 
''Bir rejim değismesind~ her ve Mehmet 1zzet'in bllstlcrini 

zaman olduğu gibi, bazı kimse_ ~aptıımaktadır. Bütün fakülte. 
ler, ilk günlerde, kendi şahsi ler tatil devresinde de bu sa. 
hissiyatlarını yeni vaziyete in- hadaki faaliyetlerini devam et. 
tibak ettirmek istemi!'!lerdir. tireceklcrdir. üniversıte 9H • 
Ba.evekil, halka hitaben ibir lx-. 912 tcdri~tma ba§ln.dığı gUn 
yanname neşrederek tez.ah rleı g<lı ...... inin açılma mer.asimı yapı. 

muştur. Fakat, hükumet merke- ----<:ı----
yoı.pılmaınası ricasında bulun.. ~lacaktır. 

zi:P.de yap•lan dini ayin merasi_ 
mi münasebetıyle, yine, metnle. f arce to aıtnn 
ketimizin veknr ve sulhperver ı 
hnttı hareketine hiçbir suretle (Ua5 tr..rafı 1 ~cl .. e) 
uymıynn tczahiirler vukua gel- cen temmuzda ba§lanmış.tır. l'akrlbcn 
mi.,tir. Gayri nıesul unsurlar o.ooo ton altını ta!Jım:ılt ıçlıı fıi husu. 
tarafından id:;ı.re edildiği icin. rrt t,.en tahrik edılml§tir. Bu trenler 
bu tezahürleri, en ciddi surette seferlerini gayet bOyUk bir ketunıı
takbih etmek W.zrmdır. Milletin yet içinde ve ı:,ızıı polis tC§kiIAtına 
ve memleketin refahını temin mensup mUfP-t.t~ ve memurlarla as
maksadiyle hükumetin üzer. e kerlerln nezareti a tınd:ı ynpmı§lar. 
almış oldu~u vazifeleı·i an<'~.: dır. 
daha ziyade güçleştiren bu gibi Nakil masrafı ı milyon soo bin do. 
hadiselerin tekerrürlinün önilne lan bulmuştur. BugUn Amerika hıı
geçmck üzere. devlet mnk~mla. ztnc , aUnynd_ p lra olarak k.ıllnnılan 
n, hizumlu bütün t~birleri al. Eı.ltııı n dört tı,.Unü eluıde buhmdur. 

maktadır. Geri kaı:ın 2 milyar 20~ 
mıştır... d al d HARBE HAZIRLIK tCIN milyon dolar kzymctın c tm n 
ZAMAN KAZANIYORLAfilü:Ş Ncvyork, Filddelfiya, Dcnvcr ve S:ın-
Nev~ ork 2u ( \.A.) _ Aasoclııtcd fransiııkoda bulunr1-ktndrr. 

PreS3 a.:ıansmın B lgrad muba°t'lrinin 
verdiği bir hab<:rc g<.lre, yeni hQkfJmc
tin taldp edeceği siyasetin mlh·.·ere 
karşı c!osUuğa iathıat edccef,i hakkın.. 
da, ıılyıısl hUkOmet mahfilleri tara. 
tından verilen teminat Be)f!l'tltın b!ta 
ra! diplomatlarının fikrince, harp hı!
~t"'lıkları yapmak içln vnkit kaz:ın

mak Uzere y ptlan teııebbüslcrden bn~ 
ka bir §CY de'tl1rtlr . 

TEKZ!PLER 
B!!lgnıd, 29 (A.A.) - Oft: 

retto tekzıte .. alf.hlyctdarız. 
M nılekcttm n batu hareketi, baD 

vekil General Simo\iÇln yaptığı boya· 
rıatia eıırlh surette tesbit edilmi§tlr. 

Bu rnlan haberleri yayanlar hak· 
kmd;ı ıuzumıu tedbirler nlmmıı.ıtır. 

GöniU!~erl ınlsafirpc. verlığtn kryme. 
tini t illtdlr e(lcınlyen ve verdlltlerl ha 
berlertc memlekeUmtı:e karvı fena'ıl< 
yapan yabıı.ncılar babııı mevzuu oldu· 
ğu takdırde, bun' r hakkında hudu~ 
ıınrıcı tıl-~rılmıık kararları almac:ı.lt 

tır. 

Ankaradan haber verildiğine gc. 
re, memlekPtimize gC'lec k olan 
80 bin ç:.ıvnl kahveden otuz bin 
c;uvnlı Porlsaide gelmiştir. Ç-Ok 
yakında kahvenin 10 bin çuvalı lz
mlrc, 20 blıı çuvalı da şehrimize 
vasıl olacaktır. Ayrıca Portsıı.ittc 

bekliycn 10 bin çuval kahve de gc· 
tirilecektir. 

Bunlardan bnfika, trcirlerin s:. 
parlş ettit;i 40 bin ~uval kahve de 

Surı e e ~okCJıet 
avde ediyor De~ 
\'isi, 30 (A. A.) - D. !l.l •• B: 
SaliihfyctJi Fransız mı.ı.hfillerir:

den ö~renildiğine göre, Suriyede 
sükünct avdet etmcktcdiı. Bımur.
la bernoer fevknlfıde komiser ge· 
neı al Dcntz tarafır.dan alman te<'
birler şimdlrk mııhafnza. edilccelr
tir. 

General Dcntz yeni Suri.ro hil· 
ki'ımctinin teşkili için Suriye ric~· 
li ile temuslarınn de\·am etmekte
dir. 

n!r Airnan 
denlıah1ttı kaçvrı';dJ 

(B~ tarafı 1 ncide} 
Kanalda ceseUer bulunmaktadır 

Alman makamatı, bundan dolayı ııon 
derece h!cldeUennıl:.ıtlr \"e askerlerı 

bu llklbete uğratanlar hakkında mıı.. 

!Omo.t verecek oıanlura bUyUk mUk~ 
faUnr \"Sadetmektcdlr. Hıı; klmM-.Jil.ı> 

mUklU-ıtta goıil yoktur 
• Doktor diyor ki: 

HergUI! birkaç asker öldUrülOyor 
Telet'un \"e Telgraf te'Jcri kesiliyor 
projnktorlerln r1'ıkları mael<elenlyor 
Şıdd!!llı mukabelebllmistller yapılma. 
mıı,ı olmakla beraber kundakçılık de. 
vam eclıyor. 

Ur. de Bruyn, Ncvyork Vorld ga
zet&ıme, n:ızlıerln Rotterdamda deni. 
zıı !Jldlrmlf oldukları iki tahtclbıı.hL. 

rin ba~mn gelenleri nakletmiştir. 
lluUiarclan blrlıdnln mUrettebatı 

Holandalı olup zabltaıu Alman idi 
Tahtalbahlr, denize indirilir indirilmez 
hcm;,n engine açıJmıg ve iki gUn sonra 
lngllız sularına va ıl oıınuliltur. Müret 
tebat. lnglllzlere teslim olmuştur. 

Dlğ:>r tahtelbahirlerin mllrettebatı 

Alnıa•ı<lı Denize indirilir lndirllmcr 
lçindekılerle berat er batm~tır. 

Alr: ıra ~arbl 
(Baş tarafı 1 nrJcle) 

Resm1 sözctinün beyanatına g~ 
re son aylards İtalyanların Ke • 
rendeki zayiatı ölli, yaralı ve esir 
olamk on bin kişi:,•i bulmakta.dil'. 

Rl~Sl\Jt TE.BLlG 
Knhire, :W (,\, A.) - İngiliz 

umumi krargA.hmın tebliği: 
Tnıblusta kayda değer mUhlm 

bir §8Y o'mamr'jtır. 
Eritrede Kercnln §nrkma do;:.

ru ileri yUrUyUşümUz devam e~ 
mcl-tedir. 
Habeşistanda vıu;iyet memnun'

Y"t ve-rlcl bir tarzda lnk~af edi
yor. 

KE.Rl<~ı. XASll. 
ZAPTI:DtLnt Yu osla\yadn örfi idare ve seter 

lx>rllk ilAn edıldlği vesaire hakkında 
b1llınssıı B .. d:ı.r~,.t d n ) ayı n haber
ler ıt •t surette yalnnl!lllmnktadır. 

Londra, W (A. A.) - Röyter 
MEV1ill1'"' NAZIRLAR ajruu mm Krrendc bu1unan hususi 

P..ajlm degi mcsı Belr;rndcla ve hU. 
tün Yuı;oslavyada öyıe bir nl.zam ve 
öyle tır l ltUak, dl .. lplln n itlmad ha 
vası içlnde cereyan etmlgtlr ki, tele· 
fon muhaverelerinin kt'sllmesl, kahve 
lerln gece yarısı kapanması gibi bt.. 
dayetto alınan fevltal~dc tedbh'lerdcn 
biç birisi bir gllnd:?n faZla idame edil 
meınl;:ıtir. 

Hiç bir z man örfi ld:lre llAnı bahis 
mevzuu olmamıııtır. 

Alman askeri tedbirlere gelince, 
bunlar hiç bir surette B"t'erberllk ted· 
biri ıruı.hıyetini haiz değildir. Yainız, 
ır.emleket.ln emniyeti balummdıı.n muh 
temel lhUyaçlara. gtıre ruıkerı kuvvet 
lerln yer değiştlrmelerl vukua gel. 
mı,Ur. 

YALAN HABERLER 
tŞAA F..OENI.ER 

Belgrnd, 20 (A.A.) - R!Syter: 
Belgrad radyosu, a,ağıdaki tebliği 

neşrebnl§tlr: 

- Bazı yabancı radyolar, yalan oı
mar.la beraber memlekeumlzin kom 
şulAn Ue olan mU!ınBCb()tlerl Uzcrtne 
tesir yapabilecek huberler yaymakta 
dtr. Blltlliı bu haberleri, en katı a~ 

Bıwape~te, 29 ( A.A.) _ Ofi: muhahirl blldırlyor: 
Hükumetin na iri efılrı olan Kapatılan dağ yolunun dilşrnan 

Az - Est gazetesinin aldığı bir ateşi altında fr.kat tıım vaktinde 
habere göıe, zvetkoviç ve i\Iar. istıhkılm ltttalarr tarafından açı'
koviç'in evlerine dömnelerinc ması s:ıveslnde pivadenln yardımı 
müsaade edilmiştir. zvctkovi~ ile zırhlı otomobillerimiz Kcrcni 
ve Markoviç, e-.,;lerindc polis •• :ı- zaptedcbilmişlerdir. lsti"'ıkft.m kıtc. 
zareti altında bulunmaktadır. lan iRle'rini bitirirken zırhlı oto • 

YAIIUDILERlN N0MAY1ŞI mobillerimiz manialı nolüaya var -
mış bulur.uyorlnrdı. Hücum emr·

Bclgrad, e9 (A.A.) - D.N.B: ni bekliycn İngiliz kıtaatının dUr
Vreme gazetesinin bildirdiği. bilnleri o nokta}n çevrilmişti. 

ne göre, Kral Piyer'in tahta Zırhlı otomobiller büyük tırtıllar 
cültlsu münasebetiyle Sinagogta gibi dar ve dolanıbaçlı 'lrola t:ır -
yapılan bir dini ayini müteakıp, manıyorlardı. tsUhkiimcrlar geçit. 
Belgrad Yahudileri yeni Yugos. !ere dinamit konup konmadığını 
l~v hturumeti lehinde tezahür- muayene ederek ilerliyorlardı. B1

-

lcrde bulunmuşlardır. rlncl tank yolun boyun noktasına 
PRENS POL NEDEN vardığı zaman hemen ilerimizde 

İSTİFAYA MECBUR KALMIŞ bulunan ve sevkUlceytj b"knnmdan 
Lo ıdra, ~9 ( A.A.) - Afi: ehemmiyeti olan Anchil tepesinde 

Diplomatik mahfillerde, sanıl. beyaz 1 yrak sallandığını bulun .. 
dığma göre, Prens Pol, tezahür_ duğunı to)l\:u tarassut mevkinden 
cüler tarafına geçmek Uzere bu- gördüm. Görlllmeden ilf•rlemektc 
lUMn ordu~'U kutlruıamıyacağın. olan Hint piyadesi tanklann yar
dan ve aynı zamanda çıkmak dnnı ile yelpaze gibi yayılarak o 
üzere olan dahili harbi de iste.. srrada eoldaki uçurumdan ~ğı 
mediğiııden ~kilme.fe mecbur ı yuvarlanmakta olan dlifmana hil • 
kalmıştır. cum etmı~ı• .. nıtr. • 

yoldadır. Böylece memleketimizin 
senelik ihtiyacı olan 80 lıın çuval 
kahve fnzlıuiylo temin olunmuş 
bulunmaktadır. 

Son zamnnlnrda bazı yerlerde 
}!:'ker tedari:dnde göriilen rr: .ışki.'
.ıitın nakliye aksaklığından ll~ri 
~eldiği ıuıltı.§tlrnı tır. Memleketi -
mizde şeker gayet bol ve ihtiya -
cm çok fcvltindcdir, 

T!rk ·ordnsa 
(llıı~ trafı 1 ndde) 

- Biz her milletin haklarına ria· 
yctkCu'ız. Bir şarUn, bi?im bak ve 
nıenffUı.Ucrimizc hUrmet ve riayet 
edilmelidir. AtatUrk içimizde, lnönU 
ba~ımızda ve huni rın hepslnln 11~

tilnde olnı yUkseklcrde, katbı ferah, 
dinç tm TLrk mlll ti bulundukça her 
g ıçlU@ y(ncccğiz. GözUmll.zden bıle 

0sirge,llğlmı~ TUrk ordusu saati ça• 
unca öıtevini ba~aracaktır. Bunda as· 
ıa lered:lUclamUz yoktur. Çünltll Türk 
ordwm TUrk mtlletinln kendisidir. 

Bitlis 
ôrkeevreıı 

El:ZlNOAlli:OA 
Mebusu SUreyy 

Erzıncruıdn verdığl 

oJr Konlcrruısta i urk slyasctlnlıı bu. 
gUnkU curunıunu çok açık ve veciz. 
bir ifade il~ aniatan tıatlp TUrk bir
llğlnın \'e fUrlı: kahramanlığının mU· 
.şnhhaa bir tlmsnll olan oruunun yUK· 
sek değer \'O kıymetini ifade ederken 
rurk ..n;an ve inanının bir semboJO 
ı1aıınde ba§ımızda bulunan MJlll Şef 

lnönUnUn bu varuğınn en bUyUk gU
"en olduğ'unu tebartlz -0ttirmlş ve 18 
milyonun bir l§aretıe her tUrli.ı te~ 

vüzU önlemejtc ltlfl geleceğini söyle· 
ın~tir 

KlZl'.:UE 

Kocaeli mebuau Snllı.lı 

Yargı Rize ba.lkevl salonunda 
v11.21y'!!t1 tıazııa dolayıalyle hı.lkllmeU· 

mızın &ldığı tedbirlere ve halkımızın 
bu uğurdııkl çalışmalıın etr&trnda blr 
ltouforanıı V4lrml§ bu konferaru; ııehr!n 
'llUhtcllt mahallerlndokl hoparlörler 
vasıtasıylo binlerce h lk tarafından 

nlt.kıı lir ve sUrckll alkışlarla dinle. 
nllmt uı. 

M.ıcnr gnzeteslniD muhabiri, ati. 
gradın bu suallere sürnUc cevap ' 
ceğlnl tahmln etmektedir. 

VERİLEN CEVAP. 
Helgrad, 29 (A.A.) - OH: 
Atmanyanm Belgrad elçi21 

Hcercn'ln evvelki gUn ve dlln b 
ye nazırı s:.moviçe yaptığı iki ıı. 
rette AJman hUktımeU taraCmdall 
ril"n tır notayı tevdi ettiği, bU ,; 
kadar hiç b1r 11elll.hlycttar menbl-" 
tc~1t (.'QilmemlşUr. 

Sanıldığına göre, Fon Heeren, ~ 
hUkQmetin hıı.ricl siyaset tema~ 
hakkında malumat ıatemekle t•"' 
eylemlgtir. Kendisine Yugo lavya 
rici Bi)'llSeUnin reJim değlşmesill 
mUetccssir olmadığı ve harici 
Un bUtUn komşu memlokeUerle 
mUnesebetıerln idame Uzerlne nıtl 
ses olarak kalmakta bulunduğu ce 
bı verllm.ştlr. 

ALMA. ı. un. TAHUYE~• 
~.ondrn, %9 (A.A.) - Röyter: 
Buraya gelen haberlere göre, fi 

graJdald Alman meınurlan, bugt' 
tahtlve edilecek ol:ın Alman teba8' 
ya~&kla me11gul olmuşlardır. ~ 
lA yalnız Bcl~da mUnhasır bul 
emir, ş~mdl bUtün SırbiEtana teşın!l 
dllml1.1Ur. 300 llA •OO Alman, pal' 
tesl gUnU \"apurla Viyanaya h~ 
edecektir. Bunlann arasında e'lfl* 
gazeteciler de bulunmaktadır. 11' 
gradcla yalnı& Uç Alman muhablıi P 
maktadır. 

ITAJ,YANLAR DA ÇEKtLEoıı:ı' 
Bel&"rad, 29 (A.A.) - Ofl: 
Alman teb!uumım, elçlllk taı~~ 

dan Pazartesi gUnOne kad:ır Y~ 
lavyayr terke da\ct edildlğt tee~ 
etml~tlr. 

Tclıyyüd etmem~ haberlere 
ltalyan elçiliği, 1talyan kadın vo 
cuklarmm tahliyesini tavııtye e 
Ur. 

Kızılay umumi 
meclisinin içtimaı 

Ankara, t9 (A.A.) - Kızılay -' 
Konfeınnsı dınltyen nnlk .Mitli Şe.. ke.r.:lnden: 

flmizin elrafmda çellktcn bir kale gl· ıcızılay, cem!yeU umumi uıer~ 
tı! "ahdet içinde verec ği dlrektltler 29 mart 9U cumartesi ,unu saat ' 
dahilinde yUrtiyeceklcrlne bir daha de umumi merkez binasında topl~ 

n ,.c peyman eylcmlgtır. rak ccnılyctln Hl39-1940 malt seli 
Ş~H rtl\ıtZDF.:Kl KONFERANSLAR bcs:ıplarını ve 1941.1942 hesap sellıf1 

.ı.ııtanbuı bııro reisi Mekki Hlktnet blltc;csl l.le ruznameye dahli d 

Gelen"'"'~· dtln gecn Şişi! halkevi sa. madılcleri tetkik ve kabulden ~ 
~::~:ıı;~o~::.e~:~~zul:a~~ 8~:: I ~:::t ~~c~~::ı:~::!~l ~~u; 
fcrans verml§ hUk1lmetlmizec alınan merkez binasında. lçtlmaa davet ol 
tedbirlerden, azlml .. tLr haUml:ı:den, muır.a karar vennl§Ur. _./ 

:: ~~;~m=:~0~:1eb~~~dem:~~~ PO LI ST fi: 
bft... 1 ti ••• ···-··········;fll' lerl takip ettiğlmlz1cn uusetm § r. 

Bund&n bll§ka Hc.:;ikta§ k.azrı.Bı par- o tobu·· Si e 
U idare heyeti reisi ZUhtU Çubukçu. 
oğlu da dUn Yalova kazanndn kalnbn. 
lık bir halk kUtlesi huzurunda hare. 
retU bir nutuk Irat etmiş, demiştir ki: 
"- rnztm ltadar bUtUn dUnya bit. 

melidir k1, TUrkıye cumhuriyetinin 
"883 sı;)'aaetl yurdu BUlhtan nyırma
'Ualt ve dUnya sulhUniln muh&.Caza ı 

içın elinden gelen gayrı.:U Gamiml ola
rak HrletmekUr ... 

Bulgar ziraat nazırı 
Pe,teye gidecek 

Budapeııte, f..0 (A.A.) - D.N.B. 
Bulgaı ziraat nazın Kı.şcfln zlr~t 

sergisinin açılı§ında bulunmak Uzer~ 
4 nl anda Budape3te;)'e gelmesi bek
lenmektedir. 

Muallim muavini 
imtihanları 

Orta tedrisat müesseselerine 
alınacak olan muallim muavin
lerinin imtihanı Yüksek Mual. 
lim mektebinde yapılmııl, a. •• 
cak mctematik ve tabiiye imti· 
hanlarında kimse muvaffak >. 
l.;ı,mamıştrr. Lisan derslerinde 
muvaffak olanlar ise şunlardır: 

Ingilir.ceden: Bedia Arkan. 
Zahide Selma Apart, Sebahat 
Hepaydın, Ruha Ongan, Calibe 
Saraçoğlu. 

Fransı~.cadan: Ruhi OOnnm, 
Leyli. CeylAn, Safinaz İnstl, 
Nüket Danl§IDWl. 

,Almancadan.: Sadullah Ton-
l'"mı.· ... H.,. 

tramvay 
çarpışması 
Yolcu bir kadın ağıt 

yaralandt 
Şoför HOseyln ôzgörUn !dare.sııı6" 

ki 3Ui9 numarau otobUs llt:' YedlitU1" 
Sirkeci hattında !şllyen vatfl'l:uı ~ 
zinin idar<'slndekl 12 numaralı U

vay, dlln yolda §iddeUe çarpl§ınıı:, 
Müsademe sonunda her iki nakil ~ 
sıtası da hasara uğramış, tramv• 

61 lnrılnn camlardan, Ağahamaınııı 
oturan Nlko kızı Annıı. ayağuıdllll ı,J 
JlkeH surette yaralanmıştır. ,,r 

Anna baygın bir halde Huekl fl 
tanesine kaldırılml§, suc;lu ıoför 1" 
kalanmıatır. 

'l'AŞL!\ B1R ÇOOUK YAR.UMUlO!,-
FaUhte, Fenerde oturan Hasan 1' 

lu 12 yaşında Ceıl.l, dUn ıt0kalctl' 011' 
narken, Mehmet oğlu Kenan actıılf' 
bir çocuğun atbğı t.a§la bqmdaO _, 
ralanml§tlr. Suçlu çocuk yakalan!ll 
tır. --sn~ 
49 Ktl.O EKSİK EKMEK BULlJ~ 

Son ylrml dClrt saat zart'tnds ,Jİ 

vaylar yürürken aUayq> blnen ı• 1]1' 
~ 20 go!ör, 8 araba sUrUcuau ve ıl' 
küdar ile Kurtuluş aemtinde de ııs 
naf cezalandınlmI§trr. J" 

Bundan başka., Şehreminlnde ~ 
numaralı Ahmet Rıza Tııgayuı ut 
nında 49 kllo ekalk ekmek bulutı~tı.I 
hunlar mOAdere olunarak sahibi V"" 

'<ındı:ı ccı:a yazılmt§'tn'. ( 



30 M A R T - 1941 -H A BE R - Alilim ıtMfatlr 

f 1HT1Kiau NASIL MOCADELE EDiLiYOR ? 1 
Ne yapar Malı.muti 

llonan fena. bir ~y olduğu ma.. mem bo mD1ar .... ekJodqlDI 
Lkkaktır. Fıı.kat zamanm icapla• gazetelerde oku~ca imrendim, ağ 

lnsanlan Jeğll, <'D zengin mil· zmım auyu aldı. 

ihbaı·i alan memurlar, 
tleıi, devletkııl blle, zaman za- Amerlbldara bir lalıııe .... lıl;. 

borç almaya mecbur etmlr ~ "'"*'' 8- ... Jd enwlı • 
Bor91umM, bo~ ..... - - 1111) ... ta,> 

7 J1 ....... 

nasıl cürmümeşhut 
-. oa.. da beferb'etln ~ lel'I, ~e ,_.,... cW&,_.. 'llal. 

........................ yoktur. - iade .......... _ 
-. --, ~e para kain _ Sltle>W., .. 1mL•• 

1'ııa,..__ gbb aalakumı temin teY delU mlf. 

- '1'ü ADall il o o 1 1 '** ...... ! 
llo çlflıllda de ..... ........ .... 
..................... J&kıııetM 
dalma_..._, yapıyorlar ? 

~ mBmktla olunaymca, he- Yenleeıf alalal'l8du biri rlde 
-.e. ... ,......,.pnn yegine ~. ...._..ima tatubn111. Koeabn ~ 
... ~ hlr arkadqtan ödbç ll§lulyle ralaataızbp geçmemlt
... istemektir. Vermezs"', o da Olndm11t fayda etmemJi, ta.iller 
'-r meselel dller!. Malf.lm &, isti yaptırauf aaftle... lstadtih'I J'IYt• 
)enm bir ytld, vermlyenln Ud yUo- memek, 7edijlal ~ llume-
111 kara 1.. dememek uapb bir lmtlr olmakla 

llorçainlD9JI fena sayanlardan beraber, yapdaeü bir eey kalma· 
... ka, puuun, sengtnUjin fena dıp loln ''kadere rbadan bqb 
'-r tety oldutunu iddia edenler çare yoktu" tevekldlltl Ue ctmıe
tle var. Bunlara göre "Bol para, rlnl geçlrmete ..,._..,. 

AL· O 1.. 
AL O 1.. 
AL O 1.. 

Topa topu 10 kişiden iha rel olan Fiyat 
Mürakabe memu1larına ba gidişle mak

gaj yapmak düşecek galiba! Zabıtı 
imzalamamak. için .gelene geçene 

Kalbini gören adam küfreden muhtekir ••• 
'611tlk MrveUer israfların anasıdır. Bir gtla, Topllaneden ~nen, 
-'l'-om ağırlıi:J De ~ o"1lan kollar saacıya tataını111- ÖJle bir &a11eı 
~lr ite kM elddctyetle sanla ki, sanJd kanuna, mldealne övea· 
~ Keeenlıı ağırlığı kafanm dire sokuyorlar ... 1JtanmaM, attan 
lıotıutaau örter. Bü) tik Hen etlerla atlaJIP, bir dlllılrAna girecek, sar. 
hamda daima huetler, kinler, lıJd- dalyeaba ı,irlne çökerek. lllUICllUD 

fetaer Jeteftr.,. pemellal Mkllyecek... Fakat ba 

Amerikada Kolumbia Uniwır. 
sitesinde tıp tahsil eden lıliater 
Lovit Gabç isminde bir talebe 
kalbinden rahatsızdır. Kalıb u.e. 
rinde tehlikeli bir amell,.ı yap
mak llzmı. Delikanlı bu ameli· 
yata ancak bir prtla razı olur. 
Ameliyat ,...ınen uyutuıma,. 

y&Cllk, ameUıatm bUtün Mflıa. 
1anm takip edllıek ilt.tfade ede
cektir. 

J'i,at '* bOn>8una bir töccar bu.nmlım, .iki cWa mağa. ~at ızw swa _.. W•:h: 
ihbar ,...., delll mi? lhban aya sMı müt~ tüp- M-* Jmıird• O 5 1 P ... 
yapq da, fa ~Um ki •iainia, lıelenmt>,..-lar? ve liır. --- ....... 
netiae ne olwl Nitekim, b&ı _,_ de 6y!e ol. adli)e)4 u Fi 

Bu iddiaya ne buyrulur! •. Bu- işi llMll ,..,...Hrf cı.nı botuma 
U.a. ekonomik dorwnl nna •Y• gelse tahammtll ~rek, çftnktl ser-
... bir felsefe d«-ğtl mi!.. de yenlcerl alabil vv. 

lllr ılllmre de - ki a· ağı :vukan 
IJllla lılr ~rlyet de diyebiliriz • Ala cll§lerlnl wdmnt ,duclt1k1an·. 
• Wıdıcm. aı dltlerm. ,......., ellerlJle a-

Pua plartısı, banknot JıJflJ'f;ıaı, &m yel.ı.t t.tua•• J91ana de• 
lılattıa bderelrl, dertleri, acılan vam ef:mlt... Biraz llerledlktea 
-.11ttanr. Güel bir bellt.etıın, rak- sonra gllıöıae bir davar dllDe çl• 

.... ft bval nafmelerl gibi gönle mebnlı okb.lılr bir elanell lld tlç 
~ w aete verrt. llat sopala mlde.IH ~ bir 
.. aoktada da fikrimi sorana- hamal m.-.: Kıyafeti ~rlşaa, 

... lıaieıwnb UDd gibi cewap w- fakat ctlcltl inin~ ptlnıhbat, 
-,..: Gllldlrme beal! tefı adma ~ Glkancak bir 

n.,... iter ulıumda • .u..ı, .....,, 
~ -,.ı, ekODClllllk ve Mire- Ye.lged ..... ..... ............. 
lt • IUValfü olmak, hUJmu ... ........... ... elalİell ,.,_ ... 
-..... lala. laavvetU obn.A kadar, .... ......._ ......_ ,.,........ 

'-lla ...... .. ....... ll1J)et. .............. - lolnd• 
.... blt1-"'1ur, 1nlne& ... ~ te..lb- ........ ..ıe: 
fııtetıerl kadar senglnl&lerl De ete - Sen ol .. _... lmrelllne! 
---.~ .................. ...... ı 
..... bnı.wA .... Lttteta ........ .alıut, 

!'ie ,.._ lllJllJ'91fm. ıeo-Jer- IDdelı u pllr, •• ,.,_ Jılalmutl 
il~ hrp bl._.ne lıll- LlmBI 

Bugun TAKSiM Sınamasında 
2 Büyük Film Birden 

1 - TURKÇE SOZLU ve ŞARKILI 

Sıhırlı Yüzük 
Türk HU ile ~ ftrk Bllllldalle c8llllllel!llluo 

.. lllsel"Türll ~ ....... '* t&mK .... 
Seanslar: 11, 2. 4,'6, 7,IO ,,. 10,16 te 

2 - Arzu umumi Uzerine 

Açılmamış Konca 
ilen ' -ı ıa - a - a.u w .... ._ 

Bu mtttıim ameliyat gegerı 
ikincikAııunur.ı on d6rdtınde ya· 
pıldı, profesör llefteri tJpJa 
soğan doirJyan. bir 8IÇI melıare. 

tile doktor aamadinjn aılfPilnü 
açtı. 

Muvaffalnyeale biten ameli. 
yattan aonra Lolt'ln etrafım 

cueteciler aldı, hep9i deUkanh
nm ameliyat mumda neler 
~ ...... iMi:yor 
larctı, o ~ lmaca 
anı..ttı: 

- Biatilri gapll açarken bir 
parça gıdıklanır gibi o!dum. 
Fakat dokt.orun elinde kalbimi 
~...... illa 
en garibi nerede ~ lll1l8U. 
n.us? Kalbim .._ p kGcök 
g&1ln.dtl. 

Eftll, bir aDnnlmelbut ter. du. I<1kip:e bir kifilik ftl'il Y! 
tip edilir, llODl'a meeele murab- yapıldıktan sonra mtti-J'& P. 
be komisyonuna verilir, daha ren muhbir müşterilel'clen .._ 
80DI'& da edli;pJe. klıı sahipleri .... tillıb ti '11111 ·

Ben, röportajDDI ~amlamak ler. lıfwoabbe menwrlan bb' ta. 
Uwine b8yle bil'k&ç ihtikar cllr- rafta, ben bir tarafta, ...... , 
mümefhudunda bulundum. ~ oyunun aonunu mmlt llM)o
hal söyliyeyim ki, her cOnmL. nız. Nihayet çıktdar. Mı•.m 
meputt& olcluju sibi bunlarda yetieti: 
da 111Jn»hk, .la>rku, dehlet", - Fatura verdiler mi f 
kin, infial, pitl"nhk. tel .. ha.. - ll&ylr. . 
YU1 çe.Jtan1r durur, fakat bir - Öyleyse beraber gelinls. 
tek teJe ıe.dUf ecltlmez: itiraf. Biraz evvel arkadapn bu il. 
Evet, bir tek mulıteklr )'Oktur tımı caymağa Nınn meJwup 
ki itıtilrir ~il ... i- ba,.n: 
tiraf et8in. - tmlr•m JOk. Ben tekrar ite-

Çilnkil mm--. lllıihmdR'.. riye giımem. lJtamrm cllıdi. 
Suçta ne diye itiilııfa sapmı da Ayrıldı. Bayan &lele, ........-. 
memmla.rm elanılfine yat .nr. arkada, en arkada da ben, iQer1. 
liln? Bereket -..sin ki ~ Jıe girdik. 
nm, muıııtemleım ıAY.Jk oldPP Bizim içeriye ghm..U. ... 
celaJI bndilll'im gi)diıaaeMe laa l&hibhıdeo- lmyane bir 
bir an bile Pi Jmlmıyw. Bin;.e. tabirle - plak attı. 
naleJh muhteldr, lılter suçunu Memurlar..-: 
ltJnif ._., li6f> J' Prx;; .f ad· - Bil ...., llllli mi! 
liyeye intikal ettikten 11C111ra la. - Eftt. 
ylk oldufu ceayı Y.Mtdn bulu- - Kupon ım! 
.,ar. - J!>veU 

idi ı Fiyat murakabe büro8lmda. - ll'ab.n. iBtecti1er mi! 
1941 in İpe çorap an 1llL Bir ihtiklr ihbarı vaki a1- - Evet? 

Amerikadan ilk gelen Nfkın du. BUro r.fi, derhal a!Akadu' 
çoraplar A vrupada Atılıp çıka. iki mEmur çaiırdı. mevzuubahı 
nlmağa blthmlftır. ihtiki.n bir cürmtlnıetlı1&tla ı... 

Nilon nedir? bit etmelerini bildirdi. Bir tarat-
KömUrdelll, audu W Wı ıkn tan da enmJşet kaç~kgdık fUbe. 

yapılan 8adl ipek. ainden llivil bir memur ı.tendi. 
Bugüne kadar -·at talıılt "Dip" tumemlan9 t*tlktan 

ipefin yerini tamamen tutabJle.. _.... bllıo aııftm, ..-... 
cek bir teY yapamamlltJ. K11't yarmak Umre bir ihtild.r cim 
eenedenberi tpek b6ceflyle nı!m" milllallimd11nd8 hulr baltlDIDBk 
bet yapnala 1lfıqaıı fen bu Jm.. ilt@dijimt eö,rlıed.im. 
1Uata bir çok tecrilbelerine nt. Tmn iM ...... da. bDtVJa Dd 
men &cis blmJlb. bayan ndbaeaat etti. Bir taneli, 

Medeniyet. ilk defa oleB bir Jelden kupon kumaf atm 
çamdan BUD, ipek yapnayı dU- almak iBtecliJderinl. meao.wıu 
fllnd1l. C)l.m ipek lmlr --nwl. 20 IİNıdUl puarlık ettilderinl. 

1 
Şitaco eergtsbıde teehir olundu. tatara iılCıedithd. wnnedikleriDi 

- Verdiniz mi? 
- Hayır. 

- ll'akat, dikkat ~ 
ınq.. sahi.bindeki asabiyet ta., 
gAhtar1ara bile eirayet ebnittf. 
Bayanı hali? 0, dUktlndakf

lerden hl birinin -''-"- halana ç 3~~ = 

ta adeti ceaaret eclemiJOI' ıt
biJdi. 

Amerikalılar bu eerginlD apuı· anlattı ve dedi ld: 
• masmdan IODra İeplDya Krali_ - Kadem kf. fatura wnn.lyor. 

ÇEMBERLITAŞ ıııııııııdı ~e=ye~r.~~;.: =--~~...::~ 

Sll'UI aelmJlken llÖyti,.,a 
ki fiyat muraJral)e bal'08lllW. 
phpn memurlann hlt.üri -.. 
rübeli, pipİll defiklir. Bip.-
9'"'klua ekseri8i li9e IMllD&. 
bir kaçı da Univenite, blplinin 
ilk memuriyetleri bu. Bgrylpn 

dolayı gömerini daldan lludat
tan sakmmıyadar., piw• •il ol 
mamanın verdiği acııemMde dob. 
ra dobra konU1•J~>1iar. 

Rrgialnde Savueon fdıribaı.. K ~ · · ki. ba TAlllN .AKIAll IUI il tı da BUD1 ipektm J&Pllm• men- ~":,.bao-tl Mlmmt. 

Türk muaikiıinin 50 senelik emektan olu :.ı-: :ı-::;.:a: Arlmdlp, ona ......... diba 

8 ESTE KAR f nebat ÇllD)armclml w u t teidn&mdi. bu iltelı ~-
ipekti ,.... ili üıti)wda. O. ı.. ande: 

Bl. 'lllEN Ş' E'N ;nadaha.an ~~. ~== -.... 1 z'ıt ı. -h•ıı JVI, • lj ı ·~ 5~ uaua ua ilfclir. V .. !~-dedl 
Aıtlk mı•ele Jltruya int9ral 

ŞEREFiNE 1 ~~~~.:....- __... ~---~ etmilti.CUn•Aıı• .. Rtiıglnk-. 
rlVSALADI ldlAllllll l lan ve Avrapaya g&MleMDderl pu kuraldu, tlcliıılw almdl. 

Nllon oonp1ar tabii iplt ntar Jı6dat t.dıılller. lDtnJI. ..,.._ 
1 g1lzel, tabii ipek kadar &ı,a. 1um. • "*1§178 ,_. B rıiıMt J19-
, nıJdı, w onun laıdlr llWMr' rallrm .. mnaralln w tarih-
~. 1eri ~ Yala w cıl. 

~~ıo..,....._.;,.,.:::..;. __ ~~~~----------------------..;....------------------ clak. 

BUGUN 

iPEK 
Sine1P&aında 

llllııdk .e Yeni 

SADETIIN 
KAYNAK 

TCBKÇtı: 8Ö'&O ff IJABK U'MNl:Lllllbdlf illi G1JUU 
z.sıa ............ 8ua,Jluda .,, ... 

Biııbiriııci gece 
MUNIR 

NUREDDiN 
FERDi 

TAYFUR 

..._~ 

'l'.S ......... .. ,.,_ 
MUZEYYEN 

SEN AR 

Yolda gideıbn .... ki: 
- 8IBl taBIJrmW, tebw .,. 

~----.~-llrilJmelrt.m .. 1 

'ıı ı ...... 
liJat...aT 

Benim ............ akıl .. 
erdiremedltim ellllt, .. IHr _. 
h1Blıtillatmn llll1lll 1lir tlltl 
aJaUarmı ...... •'• Mıhn. 
dlr. o,. ,.. ...... 5 1 • ı 
de ......... llıı/ 5 

tııfrlbaı yapıJmaktMlll. -
Utal!!DI' .ı. ~ Atlll --

Klıiaa Bllübi, hafif '* ... 
mitle bme iltifatta balurlaJw. 
DalrttncWd mWeftlertn nuan 
dittatfnıl ceM:memelr ~ m·, 
,ama "iltifat" •• .,,,., olarM 
IDl Dedir, - patronun ... 
alddar. (Wülar, ---
paltıolmmı. l&Jlblanm ucu uti-
J'l'e ffldHer. Bir ı.ınıw ç&J a. 
...-....ıan Jraldı. 

Mmnvr' liNıiJ .. k......., ·.~ 

- Rica edeilm, vicylsmmn m• 
8ll emrediJW8ll öyle hareket e.. 
din. 

- Baelra törlll hareket etm&,.. ... 
- Bu mill ld 111 (t) lati

ırar ,._. ... , 
........ 1*t• -

battı 
-Mm mi? Ne ..... ,..._ 

• m..t mü•n• dııill mlP 
a. N P ı g&llt:clu, W.W• 
miıııl ,.... PJı'h 

AK* ~-- 1ı I ze.. 
ı-••· mlaibi, .. • t 1 4 
-. ...... , •• o ....... 

dılmr Mclia ediyordu. ~ mil· 

halt 
. ........_ =f zil 1 .. -- '--·~.._. o o r~ ___.. 

tün pis adi W 11 er Jllllll 
WU!llarm 5 1 1 .... 7 
... tlakln l .::. ~ .. ....... dl,_. DMll'lbbe ll'Je 1lml 
1lfı'lllan wrlarm acledl ıo 
dan ,.. ...... Bu Ptiale, 
_ ...... llJılllUtuma makJaj 

)'8p"ak c1Utecek galiba! 
)fılhbjr bayan merakla ~ 

J'Cll'Cla: 

i>IP• 1"' mı! 
- TiM. l)Mit oa.ü. 
- Bu olım'Mh itte. .Alt* ilin 

yoka m&bımne mahirane .,..._ 
Halbuki kanunda -.rahat var .. 

llm.n ,..... da adli,.te ,.ııit 
L'larU cUnlenmell 1lmn. Bu, 
bir gak Yatendaılan ikinci bf: 
ibblrduı - ea.iya - alıkoy· 
m&ktadlr. 

Olllme ........... gelır b1fma. 
elerler. Bir nipcbr muhteldrhılm 
..... gelen bir vaka, bana, bu 
clarbaneeell hatırlattı. 

İ8mlnl yunuyacaflm, lılah.. 
mutpnpda nipdır satan bir ta. 
cİlill ihtiklr yaptıimı ha.bar ... 
lan fiyat llUll'8bhe bOroeıı me-
murları, bir cUrmOmelhut -
tip ecBJodar. Biç bir eeytn tar. 
kında olmıyan Mmevl tam, maç 
UtıH"'de yakalandığmı ..,_ 
f«J9Cb basıyor, zabit tut-._, 
- için elinden geleni Y8Pllll'· 
..., memurlarm bahlnılıııılU 
odadan lragank ......... flltsç 1 

9e pime ... ~ ...... 
~· Bundan maJraedı iklDei lıılr 
vab çıbnnk ihtiklr ..,. 1 
!Dllhudumı •• MweHe 
Memurlar ili anlçsaa 1 ' 1 
ni içerbe alQıodar. Ba .,.. 
muhtekir, penoeyere lr.cı;&çca, 

camlan açarak buıyoıt f..,.... 
UaWik 116Jtlp ayı1'Ql'du da. 111.. 
Jalt 8llqrllı DMDW'ti mmt ) ' , ~ 
itin çıkar ,.,.. olmlıdıtml ... 
'IW ... Umrlanan ~ 
aıı bmll&Jw. 

lfmev! aipclıra hep ll1le 
~UIQWdu: 

- KablbM bende oldu. <-) l 
ihtMr ~ lh1lar ettim. 
timdi t.evkHhanecledlr. Yeter 
etme bulma dtlnJuı İmit bal 

Raş.tt' JIABMUT 

D•ıtn11 Dnım tıg • 

UılMF .... ..... • · 
Cltlda ll,IO da 

Hürriyet 
Apartman 

• •• 
Y-: 

lledat ..... 

aı.-ILIDllı ._...__. 

...._ H .. (100C)a OftDIW ......... 
DADI 
••• 

•• • LUlıl. .. .,, ' 1 Dil 
••'IJP SOS .............. 
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AL ANCA<22> 
(H .. hakkı Hab<:-r ,ıı.zeleame aittir.) 

REN ATE REN ATE 

Stornı 

XXll 

1. Gin .. nl"o nhher, und iııılem leh 
:ı.ııft ınll ! r H..ınd an ihren \nn 

fas ete, .pr:J.(h ıı•h · "- i\lit \ Pı• 

lıub,- Jungfer, 1 \\ ir lnnZ<'ıı nolıl 

eiıınınl rnltsnnıt•n !" 

2. J•:rhil'lt nlı{'r nuf so 7Jerlicrıc 

/lnrcd{' 'on dem ı.ıeinen Ellcnl)(). 
~cn4 cinen Stm'"'• dnss kh fa.'it ~~ 
taumclt" "ure. 

3, "- \\us \\ ill ıll'r duıruııc 

Jung!" ri{'f il'; und nls le dab<ıi 

da.<ı Küı•fchen zu mir kehrtc, dn 

hliekte.n cin Panr grosser dunkler 
\ ıııwn gar 'lornl.ı: nuf mlch hin. 

4, Da leh dann ootgcgnetc: 

"Das wnr nicht fcirı, Jungf cr; ~ 

ber leh hab' dicb \\Olıl crschro
cket," ~cschaJıG es mit einem Male, 
als ficlo es mir \\~C ~huppen1 ,.on 

den Auı;en: der füıgt•J 'on 8t. 

.Jürgcns Standbiltl, er war es, nnd 

haUe ml<>lı gar eben k.riftlglich 
~t'griı set 1 

5. Da ıslr ahf'r nll<'h stumm mrı 
offenem :mındlciıı mir ins Anlitz. 
hllcicte, rlcf leh: "Ja, ja, Jungfer, 
gucket nur; leh bhı'ı:; und haoo den 

t;n .. el nlcht 'c~csscn !" 

6. Hci olchcn Wortcn fiog cin 
lil·hliclı not iiber lhr junges Ge
... ırııt: ıla leh rııııı uher daehtc, sic 
7.Ulll 1'arıze rriscll\H'J,::I! \011 l11rern 

l'rltt hl•ı"übıuıit·lu~n, st•t:ıtrn° ji.h

lings1'1 dir !\lıısikaııten lhr~ Gel
~t·n und Troınıırten° ab, und lief 

nlles in ı:;rossenı 1'mııulte aur der 

Dielcıı ılıırelıeinnııcler: nngcschen 

nunıııelıro11 ıllr t'berreirhun~1: 

der Ho('hzl'itsı:;ubt•n \ ıır siı·h ı:;l'lıl'll 

'iOilll'. 

StOMn 

XXll 

1. Bu sE'beple ona yaklnı,tmı ve 
lımlP koluna pek hafif btı şckil

ıie dokunarak şöyle Röylcdim: 
"- Genç bayan, bC'rnbl'r dnns ct

mekliğimize musandc eder mis' . ., 
nız • ., 

'!. Fakat bu kadar ince bir dave. 
te karşı cevap olarak ilirsei;'i ile 
öyle bir itti ki, az kaldı düşüyor
dum. 

3. Sonra şöyle haykırdı: ··su 
budala genç de ne istiyor?,. ve 
minimini başım bnnn doğru çevir
eli, iri kara gözleri öfke ile üzeri· 
me dikileli. 

4. Bunun üzerine; "- Bayan, 
bu hiç de ince bir hare.ket değil, 
fakat şüphe.sh: Bizi ben de çok 
korkuttum", diye cevap verdiğim 

sırada birdenbire gözlmim önün. 
deki perd(I kalkmış gibi, beni bu 

kadar sert bir şekilde selamlamış 

olanın ı::;aint - Georges'un heykeli 
önündeki melek olduğunu görmüıı. 
tÜJn 

5. Açık kalmış olan kUçllk ağzı 

ile bir kelime söylemeden yilzUme 
bakarken ben de haykırdun: "E
vet, evet, bana iyice bakınız! ben; 
ben o meleği hiç unutmadan.,. 

6. Bu sözler Uzerln e körpe yU. 

zünde tatlı bir kı1.ıllık uçu§tu; 
dans etmek llzeı<e onu bulunduğu 
sedden aşağıya meharetlc indir
meği tasarladığın\ eıra<la blrdcnbı... 

re çalgıcılar keman ve trampetle
rini bıraktılar: herkes. bilyiik bir 
gürültü ve kansıklık içinde har 
manlık sahasına doğru kostu : Dü
t;;'iin hediyelerinin verılmeslne bil§~ 
l:mac:ıktı. 

B A B E R - Altşam postası 

(Bu .ur.u.- 4*u)'uculM'm117m ~· 

zetemh yanmdalrt knjiGala r.trllktt> 

~ 

EVLENME TEKl.IFLr;Rt, I~ ARA 
HA, iŞ VEIUIE, ALIM, lSA1'Jl\l 
ı:IM Ucarı mablyeU haiz olauy•A kü 
çük U&n.ları pıarMu ueşrolonur.) 

E vlenm* teklifleri: 

~ Y&§ 2S, uzun boylu dul, iyi ve nrı. 
muslu bir asker allesıne menaup, l ~
şil gözlil, döşenmlş 'be§ odalı bir cvı 
bulu:ııuı ve hava t..;;tt.cğrnen kardeşile 
birlikte oturan çocuğu bulunmıyun 

bir bayan ll.!ker ve alvil namuslu bir 
erkekle evlenmek istemektedir. Istı. 

yeııler '(27. S.R) remzine mUracaal t
deblllrler. 

• ıs YB§ında, ıos boyunda, 52 kilo. 
dalgalı siyah saçlı, buğday renkli, bir 
evi idare edebilecek kabiliyette, o.ltm
cı sınıfu kadar okumuş bir genç kız 
uzun boylu, kunırat veya aa.n!Jlll, oen 
yuva.ı.-ma sadık 2~.'30 yaşları arasında 

en az elli lira m&a§lı bir bayla evlen.. 
mok istemektedir. lırtiyonler (Çevik) 
remzine müracaat edebilirler. 

• Ya§, 20, boy 175, kilo 69, esmer 
oldukça gUzcl, hasswı, ld?Mesi2: yqı. 
yan lisenin son smılmdan ayrılmak 

mecburiyetinde kal~ bir devlet me
muru, lL9e tahsilini bitlrcbllmesl ic;:in 
sekiz ay yardım edebllecek 11. 25 yaf. 
lan aramnda oldukça gtlzel dUl veya 
kız bir bayanla evlenmek iJ!temekt.e. 
dlr. Kendialni eYlAt edinebilecek bir 
aileye iç gUvey.ııl de gireblllr. lstıye~ 
ler (Gll.zel Sea) remz1nıe mektup ya

zabilirler. 
• lılalOl bir zat 40-45 yqlarmda 

ına&§ sahibi bir bayanla evlenmelc Sa. 
t.emekt.edir. Harp malOllerl terfih ko. 
nununa göre bir.harp malOlilyle evle. 
nen maq: aahlbl kadmlann, m&a§ları 
kc;;ilmez. Anla§mak için fU adrese 
mUracaat: letanbuı valdelıan numara 
106 da bay Panınaktan Kenan usta 
nranmalıdır. 

I şçi Arıy~nlar 

• Blr tıayan aranıyor - KUçük ~ 
ya büyük Yll§l 45 den yukan olmıyan 
dö. ~ ki§illk bir TUrk ailesinin apartı
manmda yalnız ortalık l§lerinl göre. 
eek bir bayan aranıyor. ArZu edenler 
görüşmek için hergtln. iki buçukta Şl&ı
hanede moanıtl:vet caddetılnde KrlZan. 
tem ap:ırtımanrnm lkl'.ııct. katına mu.; 
raca.at. 

6 Matbaada Entertip, ve Yöocrtip 
maklnclerinde tUrkçc süratll yazı dl. 
:zen bir genç gece veya gündUz ag bir 
maa..qJa iş aramaktadır. htıyenler 

(Operatör) remzine JJ!Uracaat edebilir 
ler, 

vctı=rı oıektepu okumama engel ot 
auı,t Jnc:an, ben de hayatımı kaZarı 

mak mecburiyetindeyim. Htrtuı.n · 
otr tr.iiessesede •eya yazıhanede ltn 
~ t..ıııK \'apıı.bllırlm, arzu edenlerin Eı 
Son L•:tklke gazete.si YtısıtasJlc lAl~, 
rumur.utıa mUracaaLlan. 

Dersler 

• Ortumektep ve füıe tlilebeler!n• 
l'hven hlr fiyuUa rlyazıyC' \'c tizik de~ 
.eri vermek ls~yen bir genç vardır 

1 tcklilcrln Haber gnzetes1Dde M Al.A 
rumuzuna mUrncnatlan. 

•Lbe mezunuyum, Almanynda mll 
oencıiallk ııınsııı gördüm. lstJyeıılcrc 

•vıerin<1e bu.•usı AlmaııCll ve Ulrkçc 
0"1"'!'ler1 Yermek Uıttyorum. Arzu eden 
ıerin Hal>er gazet.e.!!l vasıtasne ( A.M 
ı:= .) nımu:ı:una munıcnatıarı 

• lst. Ontvcrsitesı kimya mUhen. 
disiyim. 1'""izlk • Kimyn • Umumı rı.. 

yaziye derslerini ttUrkçc. trnneızca ı 

olnro.k veren tecrUbcll bir hocuyım 
Olgunluk • Devlet • Deneme lmtlhan. 
lannıı hazırlanınnlt 1.sUyenler (A.B.C. 
Kur) remzine meklupln blldinılnJcr. 

Müteferrik 

• Kiralık oda anuıı~or: - Bir mo
dı;l re.s.ııamı Beyoğlwıda ruın eaddeyl' 
yakın bir ev veya apart.ımnnlardn ev. 
se sokalt•. r•nıruıruıns l ter~ • 'l ilk 
ve yaya zeinln katta ana kapıyın ir
tlbau bulunan bir odadan ibnrct bir 
yer aramaktadır. Oda böyle olacak, 
lıir masa, birkaç temlz koltuk ve peı
dcsl bulunacaktır. Elektriği, varsa su. 
yu, haftada lıirkaç defo. tcmlzlenwe. 
sl, Odayı kiralayana aittir. Böyle 
bir yeri bulunanların vazıh adresler!.lt 
istedikleri son fiyatı (mUstnkll oda) 
rom2lne b1ldirmelerl. Mektuplara. kira 
lanaca.k odanın bina lçindı:kl esruı va. 
ziyetln! tahminen söstcren basit bir 
kroki ıııtvc etmeleri llizrmdır. Müsait 
tiynt bildirt-nlcre kim bcdcltnln bir ee 
neliği peşin verileblllr. 

S.'ltrlık ~·itın - F1oryn - Kıllltarya 

aafal?J llzerlnde beş oda, banyo vesa... 
ır modem lhtlyaçlan karşılayacak 

blr §~kilde 450 metre murabbaı bir ar 
sa Uzerlne inşa edilmiş b!r vtillit yedi 
bin Hraya satılıktır. lstiyenlerin gör. 
mck ve görtlşmek için yerine mUrıı
caatıan. 

Satılıll, kiralık 

* Kadıköy Yeldeğinnt>nl ATJzly"' 
hamamı ci,rarmda Eşrefoğlu sokag-ııı
da 6 numaralı ev satılıktır. D o<l:ı. ~ 
mutlak, 2 hamam. bahçe \'r.":ılrcs· 

vardır. Bertaraf a yakındır. lçındC'k. 

lere mlln&caat. 

7. \\ar ıuıdı hııld cinc Tafel 
hrr .:,crichh't: ılııhln l<•r "ru.sen 

nrnut ııııd Bruutlı:;nm, jetler \"On 

ilınc·n mit Piıırr lrdeıı "chüs ... t•ln 

\OT ..,İc"lı. 

7. Derhal ortııya bir masn ku. / f arayenl• Aldırınız 
ruldu, bunun gcıisinc gelin ve gü
vey oturdu; her ikisinin de önün
de toprak bir çanak vardı. 

* Evvelce bir şirkette Ye plyangcı 

gışelerındc çalışan tecrübeli bir genç 
yazıhanelerde iş aramaktadır. ArZu 

cdenıl!r Beyoğlu Ağahamam 6f nunıa. 
ra birinci kotta (.l.P.) ye mUrncaat ~ 
debfürler. 

"4&.f•• Na..ıan ya-. • '- • 
ıı.wyucuıa- M•lar-.• ,.ı .. 

••lı:tuptan ltl• r• lla• • • lzd•• IH f'f&"' 

.. -..ıaa •tl•ye kadar veya .... t J'i 

•• .-ra aldırmaıan rt .. •IUAııır 

(A.D. 6) (D, 30) (A.D. 122) <Sndıkı 
(BulmU!J 38) (Kanat) (İyi kıı,lb) 

(S.F.S. 22) {Ciddi) (Deniz 3001 l 
(F.Y. 38) (Kl.Ş.METl !Pastane) 
(W. -.:.'t;l {R. F. 181 (Bay 18) 
(Bny 55) (Ü.Z. 11) (A.B.C. KUm 
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tıaş, Dit, Nezle , Grip, Romatizma 
Nevı-alji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

kıblııda gUade 3 kate ıltnablltr. TAKT.ITLF.RINOE.N SAl\ININIZ. 
Hf:fl n.Ror. Pl'f.LU KLIT!'l."R' ISRARt .. ~ ISTF.Yl'117. 
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inhisarlar umum 
müdürlüğ ünden: . 

I - İdarymız ıhliyacı için 2~0 ndet saç bidon pazarlıkla tın alı 

nacaktır. 

Il Mubanımen bedeli 4250 lira. muvak1'ııt teminatı 419 llradır 
lll F aznr:ık l 4.9tl Salı glınil saat 11 de Kabataşta Levıı.zım \' .Mı. 

bayaat şu':ıcslnde~ llltm komt<ıyonuncln ynp:lo.cnktır. 
iV NUmune aö7U geçen 9ui'<'de görUteblllr. 
V - Isteklller:n p::ızarlık için tnyin olun"ln gUn ve santtC' yüzde i,5 glı· 

vcnme porahiJo '.>irll 1>'c mezkCı,. komısyona rr.üracaatıan ı2•ll7 ı 

T--

Dev1et Demiryollan ve Limanlart 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Bir seno zarfmm. Haydarpaşa deposuna gelecek olan tahminen ellı bın 

ton kömUrUn \'R.rion•ardıı.n yere ve yerden mr.ldneyc tahmin ve talılı) i"ı 

kapalı zarf usull'• cksııtmeyc konmuştur. 

Ekailtnıc ı6.4.9!ll tarihli çarşamba gUnıl &:10.t 11 de Haydarım ada .. ıet. 
ınc komlsy?nunc.lıo yupılacaktır. 

Muhammen bedel ton başına 25 kunışt.ur. :Muvıı.kkat temmnt D38 lıradır 
lsteklilerln el<siltır.e ı;Ur.U saat 10 a kadar kapalı zarflarını 'lıermış olm lnrı 

ıtwo.ımdır. Hu huı:uEt!l fazla l7Ahat ve şartname almak istiyrnlcrtn ışlı:tm 

kalemine mllracac.tiıırı lll.zımdı.·. c 2524) , ................................. ... 
1'Grldye tiwnaurıyetı 

ZiRAA T BANKASI 
K.urwu~ tarıllı. 1888. - ::iermayesı: 100.UUO,UUO l urk Lırw 

~ube ve Aıan~ adedi: 265. 
Zırni vt tıca11 ~er nevı banka muamelel("Tt. 

p...,.. btrtkttnıoJere ııumo Ura ikramiye vert~or 

« raat Bıı.rıkuında ınımbara.IJ veo ihbarsa tasarruf tıe~ ............. ,,,, erı <u 

~ ıtrıuıı ouıunarı.ıara senede> • defa Pldleceı. ımr a Ut a.şaıtıaı.ıc: 
ı;ııuıa göre tkr&mi)'e oa~ıttlacı> ı•tır. 

• l\dt'd ı .ooo llralık ı.ooo ııra ı oo IMfl"(' 50 llmlık 5,0011 llnı 

• e,)(J • ~.000 .. ı~o •O •• ~IOO • 
c 

Hl 

•.'\O 

lOJ 
• ı.ooo • 

•.1100 • 

JflO !O .. s.ıoc • 

DIKKA 1 tiesaplnrmllıı.kl paralar hlr sene ıcıntıe :50 Uradıın ıı,ı 

lll~Uılyea !!rt kramly~ ÇlktıP," töltelırı1P ~, tC rıız.ıa~l\'ır \'rr iN• • r 

Kı:.~ir' '•r: ll Mart, l1 rfaztrnn 11 !<~~ •ul, 11 Blrınclkıtnun nrlhl • 
r n•Je yapılır. 

8. Ha ılı·:111~tP 13 ııllı•s slc11 lwnın 

und hrnrhh', \\ iı• ı•s Hnmclı bt, 
der Pine eiııen Kroııtah•r, der an

dert• riıı lıihl..,rlı 11 Mnrkshlck, dil' 

Fürnrlınwr ·n 1 ' ııch \\olıl t•ln ,,fi_ 

brnı C.c•rııt..tuı•I\; uııtl hı "cs ... eıı 

&hiı ... sel t'"' ı.:ell'ı:;t \\ urde, der 

t:rank clrm Gelwr1" nu ... t>İnem Gla

se zıı, so nl'lwıı l'iner Fla.,rh<' 

"'c•inc ... ~h·irhfnll.., 11 'or ilın-r jr

dı•ın ıo.hırııl. 

8. Bundan sonnı herkes ona 

vakln.şmak için harekete geçti, 
adet olduğu 117..erc, bir kısmı gii

mliş Avusturya sikkesi, bir kısmı 

Lubeck Almiın sikkesi ve bilhassa 
zenginler birkaç gümü sikke bir. 

den götürüyorlardı; karı kocadan 
hangisinin çanağına koyacak olur• 

tarsa onun önünde bulunan bir ş:ı. 
rap şişesinden bahşeden fiPrefinc 
bir bardak içiyordu. 

• Lisenin 10 uncu suııtına devam e. 
diyorum Öğleden IKklra boş kaıaıı 8-f 
saatimde c;:alı~mak tatıyorum. 9 ııcne 

romıınce talurillm vardır ve romence.. 
y.I çok 1~1 blllyorwn. Romence denı 
vcrebllirım. ı..lAkalı mUeueaelerde ça. 
lışa bilir ve aynı zamanda tereüman
lll; ta yapabilirim ... lsUyenler gazete. 
sinde cN • 107. Ziya) remzine mek. 
tup:1 müracaat edebilirler. 

(N.K~.)~--------..!!!~!!!!~~~1!1'.11-~~!!'!!!!!'!~19!!~~~--!'!'ll~mfl 

(1) fa ., :, l alamak, .. ımak, tutmak; 1.ıeıın Arme fasscn, kolun• 
dun tıJttnak: b ı d ı Hnn1 tassen, etinden tulmak. (2) mil Verlaub, 
mu'l ı 11.'ni iP. (~) .lungfer - Jun~rnu, küçük bayan, gl'nç kız. 

( ı > E • 1• ':l!bogen, dirsek; t.ich mit den Ellbogcıı aııf cinen 
lİU' ı. ır ıı.os, :\ ı <masa üzerinP) dirsrklcriy!C' dayanmak. 

(.j) • ım in :ıltcııım'lk, sallnnarı.ık yürümek. ((i) gt>.schehen, olmak, 
vu1<ul ı m k. :--ı lı Pk: wacı ist dem geschehcn? ne oldu? vukua ge. 

n 'l , r? (i) die :-',•bupp , kabuk, sedef, pul, (mecazi) dle Schuppen 
md i m rnn d \u en g"'raııen, gözleri birdenbire a<:ıldı, hor ee~.i 
ird n ır ı. dı. (lO fri;;chweg. halisane, a<:ık göııllllülilkle, mnhira~ 

ne. 19) al> t" ıı. Lıınkm:ık. (Hl) jliblings (1.arf), anısızın, birdenbire. 
(11) nırnnı lıro (z ıl). · 'll~i. bu esnada. ( 12) Übt:>rreichung, teslim, 
ı ıl·dı'lı ( ı:n lr!t h rmı lr .. nr.-<>n. yaklaşmağa çalışmak. (14) lühisch 
ı ıf t Lt 1 ,.., • it. ( 1 ;)) I·'ürnC'hm Vomelım, al'istoıkral görü. 
il • n. (lfi> G b •, ba "":iC'n. verE>n kimsC'. (li) glcichfalls _ <: ... 

a\ n n. kezalik. 
-<>------

A !' ~ A L t Z ve T E O R t 

• 23 )ll§mdayım. Askerlik vıı.ZU~aıı 

yeni t>ltirdlm. Tah81llm orta Oçe ka
dnraır. Muameleye ~in.ayım. Eski ye. 
of y!zıınrı fevkalade okur ya7.anırı, 

Herha.n~ bır mileaseMıde va:rJie almalı 
!stiyorum. bt1yenlerln Zonguıdıkta 

hal!< tır~aSl k\4tUplıane memuru Bay 
Nurı yanındn (H.Ç) remzJne sUraUI' 
ml1racaalları. 

• 85 y~ındayım Bundan evnJ dok 
tor ,,.nmt!Jı ı;alıJlım. Şimdi de bir dolı 
tor v~ya ditci yaamda Çallfm&a 1.IU· 
yorum. ı-:oıek.ıuyon yapmMUU cıa bili 
rtm. letiyenlerin fU adreee müraca at• 
tan: J'oplııapı Fatmuuıtaıı Etemeten 
ın ııokek 10 oumara OI tı11yao Zabeı 

• Ortamektep mezunuyum, 63 11llJl1l 
dayı:n. Aakı-rl!kle bir lllşlgim yoktur 
!':ski ıu.rfierl mUkcmmelen okur yaza 
rım. 1 'Hktılo da blllrlm MUesseseıerd· 

klltıplll' istiyorum. A1:n knnaat edl' 
nm. lst• klllerln. B. h'.. rumuzuna tar 

\ .. n~ıd:ıld talılrlrrc clil<kat (•dl~ 

1117. : 
men und lhrc An8<'hrift bitten! rıre:ı ~Gracaatlan. 

ıı. dem An chl.'ın nnch, goıunü. 
e gore. 

h. m lfi(' Uhr ist stC'hPngeblie .. 

b rı, sa tım gen kalmış. 
ı·. die t•hr geht nicht, saat ilet. 

lC'mıyor. 

d. ie ist zu Hausc, C\ indedır, 

ndedir. 
e. Bltt sC'l r, n• hmrn Sie Plntz. 

meın Herr; daı! ıch um İhren Na-

Lütfen oturunuz ha.yun, ismlııizi 

vP adı csinizi soı abilir m.i);m? 
f. Wie alt sind Sie? Kaç yaşrr.

dn<ımız? 

g. Sie sind v<ırheiratet? evli mi-

• "eni harrıerıe mUı.emmcıen dar, 
tıto oi~en oı-tn tıı.bsilli tccrUbcli genı 
ob 1'tıra bayan rcmnı, huaua\ da!rc w 
müe~escıcrde iş nramaktııdır. lbtı. 

yacı oıı;r.taıın Şehremini F.Aalkadır 

!!Oknt" 13 numarada lrtet adrestnt- mı 
~iruz? racaaUBn. 

h. Auskunft erteilen, malumat • L'3~ te-reJUillQyUm, liseyi ly! o~ 
vermek. rı-cede ikmal etum. Herhangi bfr mu 

L leh babc mir eine l.ehre da. ~derim Her ief kabul ederim. istek 
. , .. ~se.ie bır lf anyonun. Taşraya <11 

raus gewgcn, dPrst~ ıetifade et. ıuerın (Er 'ram) l"IJ?TIUZUB& bildirme 

tim. lert. 

• J...ıaedş okUDlaktal'lJD, &ileırl Vül 

1 T. tŞ BANKASI 

1 Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 
"ŞllJELER • f Şubat, 2 Mayıs 

1 Ağusto.\I, 3 lkincıteşrln 
tnrihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 
adet 2000 L.lık = 2000.~ Lira 

.... .. 1000 " == 3000.- •. 
2 • 750 .. = 1500.- •. 
4 500 .. == 2000.- .. 
~ 250 = 2000. 

t5 100 = 3500. -

•O 50 = 4000.- 1 
oo 20 " - 6000. 

. . 
IDARts iNi BIU N iŞ BAHl<AS 1 N DA 
i~LYELİ. HESAP.. AÇAR 

?b -
anbul Levazım amir:iginden verilen ı 

harıci askeri kıtaatı ilanlan 
......................................... w 

-

60,000 kilo taı:e bakla kapalı zarfla ekııı 1 tmeyc lwnmııştuı Şnrtnan 

komisyonda görUIUr. Tnbmln ocdclt 6000 lırn ilk temınatı 450 Ilı tır 

ıhalesı 31.3.941 pazartes! gUnU s::ın.t 15 te Ackaındn Lv Amır ı ı ıtııı

nlma l:omlsyonund:ı ycpılacalttır. Taliplerin tt nıınat \"C' k ,li 11 tup lrırıl 

lhale saatinden bir saat evvel komısyona vcrmclerı. l2105 J tllli:!) 

• • • 
Pamukrıvadn lG.481 lira 6'Z "lll uş ı,eşl! bcclellı \ nl pı>znrl•kla , 

<:aktır. lhıucsı 1.4.941 ı::alı gtlnU saat 15 tc Eskı c ı r 
mlııyonUDda yapılacaktır. Temirİ:ıtı 1460 llnı.•Jır. Kc•ü ve 
yonda görUıUr. •.2205) (2541), 

... 



CB~CTI;!J 

~ 
E3üyük hareKetıı zabıta romanı 

' ihtiras adası 
-25-

~ ~arboro umumi harpte ha • 
ıııı brtudı ve kız kardeşim o

ıı..c.an dolayı çok seviyor. 
-; ~ ba herifi yakalama -

lbbi Olamıyacalrtır. 
....._ lluMJrlrak yakalıya.cağız. 

* • .:ır. 

~ t.."ttıei gi1n onlan Fasa götüren 
-:. 'l'azada durdu. ;lstanyon rne-

llebebiııi izah ediyordu: 

~ I>emiryolmı.a suikaSt yapıldı; 
~d • Cti gt1n kalmak mcoburiye· 'et llfz. Size tekrar Orana dör.
'-ıı lıt tavalye ederim efendim. a-

daba emin bir yerdir. 
~...._ Bayanm .lfi çok acele olduğu 
M.._ )l)iunıuza otomobille devam 
-'!llefiyız. 

lıııı - Ot.omon ld..,}ıyamazsınız, yo 
~ "'- devam edebi'mck için ye • 
~ e tare katır aatmalmak ola • 
~-

.. 8t.ııdit derhal üç katır satmaldı 
haii lnl&.vmlar refakatinde Uç 
leltr.ı Fu kalesinin şimal ka

fe)ıre girdiler. Güneş bat
lbereydi. 
~ IOkaklarmda ilerlerken 

hayretle tetkik ediyorlar. 
'talJarmm &ıiiııe dört kör di -
~ Bunlar gelip geçenlere 
~or'ardr. 

·~ biri Komclya ve 
görllnce tuba.flaştı. Bu 

Standişin gözUnden 
nerlab:ı başını eüratle 

$e9ird1 ve kör dilencinin 
elyayı battan ~ğı tetkik et. 
. 16rdfl. 

o baide ben şüphelerimi 
~ L~ muhakkak 
~ çdebiyckaçm ştır. 

1~ 90n defa onunla basılmı,tı. 
~.:IQft ya.~ 
·~ Reıs tahminlerinde alda 
iıı...;'- Fakat,. Çapraz H09eyin 
~ı çok kuvvetli buldu: 
~var, Recep reısl de. 

Cıema1 çelebi onu ıl
~ Herhalde gene onunla s;. Şimdi C.emal çelebi-

·~~ basmaktan ba1ka 
demek! 

' Greçyo bu sözleri dirAr
~rdu. 
'~ garip ~! lkisi de Lukrtç 
• lı.:ı..... ~ Fakat, ele gcçi:lrltil"' 
~ na&p olacak acaba?! 

\~~ bir kahve içtikten 90nra 

lt~ bıktı ve yalısına döndü. 
Si~çY\;.'\ı'l..~ AŞIKLARl !°" Gr'ÇYo evine döner d~ 
' Ukrec;vaya "'Ordu: 
~ıun kaç <\!.ıkın \'ar, Lul~· 

Yazan: OTWELL BIN1'S Nakleden: Muzaffer .Acar 
- füıy:ır, hayır. fşlm!ze bu ak· 

şam ba.. lamalıyız; Cef V.arboroyÜ 
nerede arıyac..ığımı biUyonun. 

Onlar,. otel balkonunda konu • 
§Urken kar§ı kaldınmdan geçen bir 
adamm siyah gözlükelri altmdaıı 
oııları dikkatle .Uzdilğünti. görm(. 

mitlerdi. 

Gari Standjş, yarnn saat sonra, 
otel kapısında.!1 çıkıyordu. Otel 
müdürü ona: 

(Dünkü nuslıadmı devam) 
Bir kaç gUn tarif edemiyece

ğim bir saadet içinde mest ola. 
r~k yaşadık .. Fakat bir kaç gün 
sonra bu .aadetimiz üaerine bir 
gölge d~ gecikmedi. Bu 
kere de sevgilimin muhayye. 
lesinde tahmin edemiyeceğin iz 
bir şüp.ie yerleşmiştir. Evet şim· 
di buna inarunıye.caksmız, fakat" 
h~kikati söylediğime yemin ede
rim. Sevgilim bir hayalin bizi 

- Eğer bir ahba.bınm anyor • al<latml§ olduğuna inanmağa 
l!Anız, Paris pıuıtahanc..~ine gdiniz, başlamı~tı. Evet bir hayalin bizi 
orası subaylann ve ecnebilerin uğ aldattığımı .. ve hakikatte biç bir 
ragıdır. Aradığınızı ancak orada Misyonerin nikahımızı kryma· 
bulacağınızı tahmin ederim, de • mış olduğuna inanıyordu. Bu 
wıicıti • ..._ Misyonerin bizim arzumuT.dan 

·Past.aı_ıanenin yolun~, ken~ine ihtirasımuxlan doğmuş bir ha. 
gayet ıyı tarif olun~ugu halde ır • 

1 
yal olduğunu söylüyordu. 

r; Jı. Dar bir sokaga saptı. Soka- Bunun aks" · d k _ me onu ınaıı ırma 
ga evlerin açık kapılarından hafü ı·çı·n n k d a.l .,. N k d 

~ . . . • e a ar ç ı~ .. nn. e a 3r 
yag kandılı ışıklan aksedıyordu. 1 ~ Ald l\ı· G rpm·.ıtm.. un onu ısyone-
Karanlıktan ürpererek ge'rlye dön · be be · d k. ı·ı · 

rın ve ra rın e ı yer ı erın 
mek isterken, dar sokakta ileri'. k 1 ·· · de b kt ki • um ar uzerın ıra ı an ıı. 
yen Uç eşek O"lU ac;ık bir kapı a • 1 . .. t k . ted" Ma 
ralığma girmeğe mecbur ettiler. ~ rı gos e:;ne h 18 ld ım. ksa· 
Eşekler gestikten sonra ka.pictıı.n , r~tonu F ~ t a~a. . en .. kurta~ • 
çıkarak yoluna devam etti. ma ı.. a a emz yukselmış 

Karanlıkta beyaz bornoelu A • ve s~hildeki izleri ortadan kay
raplar, yanından hayalet gibi ge .. bettirmişti.. Bunda muvaffak 
çiyorlardı. Beraberinde kılavuz hu olamadnn .. Neden sonra Misyo. 
lundurmadığına pişman oldu. nerin ceketindeki düğmelerden 

Tekrar durdu. Geriye dönmek birinin kopuk olduğunu ve yeri" 
isterken daha çapraşık yollara dilı ne bir çengelli iğne koyduğunu 
mUştU. Avrupa mahallesine yak • hatırlattım.. O zaman inandı .. 
laşa.;ağın.ı., uzaklaşıyordu. tkl ma. Ve Misyonerin ceketinde düğme 
halle)'i ayıran liebir kapıları ka • yerinde çen~elli iğneyi görm~ 
panır.adan yolu bulmalıydı. Fakat ve yanında iğne iplik bulunma... 
nasıl? dığma Uztllmtiş olduğtmu eöyle-

Biraz ilerde, demir parmaklıklı di. Maksadmı güzel sevgilime 
pencereden ışık awyordu. o eve evlenmemizin bir hayal olmadıft 
giderek bir kılavuz iatemeğe ka • nı isbat etmetl. Bunda muvaf
:rar'"Vt?rıtt;;-Uıttn~~~ f~ olmuştum .• Artık sevgilim 
hl,.,?nm~i bif ~L~ dt. ben de mee'uttuk. ~k a~li 
bir hıştrtı duyarak dudu. K&l'&Jloo bır aşk hayatı yapyordük •. 

lıkta kiırseyi göremedi. Mihanikt • • • 

korkutan bizim elbiselerimiz 
imiş .. Mk:.yonerin gittiği günden· 
beri elbise giymediğimiz için 
kutlar da artık bizden kaçmıyor, 
bize dOistluk gösteriyorlardı. 

Birdenbire .su.stu.. Geminin 
perva~,.,den r•l•an bo"uk -··. 
rilltillcri dinkdi. Gözleri dalmış
tı .. Tam Paternoster adalan ya· 
km'anna gelmiştik. İkinci kap. 
tan hiç şüphesiz evvelce şu a. 
dalarda yaşadığı f e,·k~ la ""e gün
leri düşünüyor, hay~linde o zevk 
saatlerini (kimbirr belkide ızr 
r"p saatlerini) tekrar yaşa.yer. 

du. Da gm gözforini üzerime~
virerek hıgayesine devam etti: 

- A-:'dan az bir za""'"" E"eç
tikten s~nra gtlul sevgilim yf!' 
niden duay~ başladı. ı.,ilhakıKa 

her uunan dua ediyordu. S::ıl'ah 
akşam duasını bıra!!tığı yoktu. 
Fakat bu kerr-e mutattan fazla 
dua etmeğe lx:.§IamDJtI. MnttaPıl 
dua ediyordu. Mieyoner g~Imez. 
den evvel de bU şekitc!e dua et. 
meğe b~lamışt.ı. Yavaş ssele 
mırıldanıyor dua ediyordu. Bu 
mmltımnm göklere, en uzak yıl· 
dızlara kadar tmlrup gittiğini 

zannediyordum. 

GünUn birinde gü7,el sevgili. 
min gebe oh;tvğunu ve ya.kında 
bir çocpğuımızun dünyaya gele. 
ce~ini i'-Yre,..,,.ı::-:_, -"~· " 

hayret'er iç·nde ka!dım .. Şa§k na 
döndiim. Bund11.n aonra müthiş 
bir korku ne sareılma~a baş'a
dım. Ne yapacaktım .. Derh~l bil. 
yUk bir hrzla' bfr kayık yapmağa 
koyuldum. 

Bizim bulunduğumuz yerle en 
yakın ada aıumda yani doğum 
gUnu ~cıe:ıi ~ : Jwlijan 
fı!ıevgillmle ona ~ e.1eeelr o. 
nun halinden anlayacak bir ka
dm ara8mda tam sekaen mil bir hareketle elini cebine ıroyarat Bundan sonra ild l§Ik kendi-

otomatik tabancaamı kavradı. Kim !erini adanın sıcak havasının . a- vardı .. 
seyi görmediği halde takip oh~n • rattığr büyük sehuvvet havatına Bu mesafeyi katet!iek için 
duğun·ı hfsaetU. Kimblllr, bunlar kaptırmışlar, çılgın gibi sevi§· ntuhakk!k bir gem1ye hiç de. 
ya karmanyolacı, veya hayduttu. meğe başlamışlardı. İkinci kap. ğilse bir kayığa ihtiyı!ç vardı .• 
lar; çok fJUktlr ki yanmda ta.ban- tan bunu 'bana biraz sıkılarak Ümib5izlik içinde fakat yenilmez 
cası vardı. Korkmağa ne Jtlıum söyledi, ve her sabah gi.lııe§ yük- bir gayretle işe sanlmı§ttm. Sa
vardı? aelip kumlar, üzerine eenlen bahleyin ~afakla ba§layor ve ge. 

LA.kin dil§Uncelcrl yanda ~aldı; çınl çıplak vUcutlarmı mrttığı ce tamamen kar.anlık oluneava 
arkasından adunlar duydu, Stan • zaman kendisini pek sıhh&tli ve kadar ~hşıyol'dum. Ne ~etim 
diş tabancıuımı çıkararak: mes'ut hissettiğini ili.ve etti. vardı ne de çivim. Kalm Balmi. 

- Geriye çekil köpek... Hakikaten mes'ut bir hayat ya· ye dıı.llarmı ·biribirfn" ba~l"ra-
Diye bağırdı ve atee etti. Fakat §ayorfa.rdı. tklim pek sıcaktı, rak bir sal vapTVordum. O da 

başma yediği bir darbe ile yere adada hiç kimee olmadığı için benim yammdan ayrılmıyor, ha. 
yuvarlandı. çınl çıplak geziyor. gtındüzleri J na yardım ediyordu. Gayret1eri. 

Kendisinden geçen Standit, yer. büyük yapraklı ağaçlarm. yük. miz sonunda b~r nl yapmata 
de boylu boyunca uZRnmll)tr. aek otların gölgesinde din leni- muvaffak olmuştuk. 

ORTADAN KAYBOLAN yor, geceleri sahilde kumlarm Muhata:bmı eöZUnUn burum-
KADIN ü7.erine aerilerek uyuyorlardı. da bana döndü ve ate§]i bir 

Standiş, kendiaine geldiği za - İkinci kaptan hiJ<ayesine devam sesle: 
man, başmm ucunda iki kişinin etti - Azizim, dedi, bu kadın va. 
franmca konuştuklarını duydu. A.. - Kuşlar artık gU7.el sevgia· ziyetinden korkmayrdu. Daha 
damlardan biri: mi tanıyor ve benim gibi onu doğrusu korkuyorsa bile bana 

- Bu adamın yalnrz bqma do. I ı:eviyorhr. Biz yıkanırken kuş. korktuğunu göstennmeek için 
Iaşması çılgınlık, yahu. lar da onun başı üzerinde uçuşu- azaml gayret sarfediyordu. Ce. 

(Devamı var) yorlardı. Meğer bu güzel kuşln.rı sur bir kadındı bu .. Evet, blltUn 

reçya? Bendeu uklama s.mı.ı 

~e~k istiyorum. 
Lukreçya birdıanbh ~: 
- Kimbilir? Bana 1* lk• tı

şık oluyor. Tilrki)'tdl bia. bir ...... 
talık olsa ıtnk. 

- Hayır. Hastalık dlliL 8IP 
nun atbıtbini anlat&ya: ..._ 
kadınlar dışarı çımwıar_ Eıtr.11 

laden ayn y~lar. Her .,. M. 
rem. settmıık hayab -*· lılıılll 
~r lJ kadJn &ördOIQ içindtr ld 
b6yle tıtnin libi 9belt yt ..... 

bir kadm aatUnce dlrMJ lpk • 
yo:-lar. 

Greçyo bu mMtı wr..._ 
ton.-a mahıU. kalrnılMt .,.._ 
lannı t&y' td1: 

- tri boylu ikJ ......... 
n\lf"y<ırdu. Kllllll ...._ 8irWııa 
Çapru HQaeyta oadlliW .a. 
dıın. 

- BtaJ Ddtl de eewiyor ~ 
-Evet. Çok....._.. .... 

lcdılcr. Fltkat, ütwn.i ~ 
dım. 

..... 
- Ada pçmtCti illi? 
-~Çapru~ om 

(Rlmp nit) diye biUıp tdlj0i'4M. 
~ _,.. lıllllldl: -o.---. ..... 
GrecYo MyreUıt bMtl: 
-N.dedla.. ...... ? 
-Jwıe. .......... ... ........... 

,. dOVüyor. Za• o hiçbir bdJ. 
DM ktodisindtn daha y~ btr 
MU ve kafııiliyet .abibi ollr•tt• 
t.aJwnmQl ~ Ben1 ollm<hD 
~ .. o Ut'llde. Undis.e 
mensup olan Rfcef) Ni ininde 

'* dlniıci beni~ dola$ırkee 
~ ... ~ a1d• SU!tan 
tıU fınau k:af;ttımyor . .eBtfti oaa 
~.Jtteüım~ ... 
Wiyt teli~ Pnlıtrde idl ki. 
SUitan Muratla bMçtclt tbl'fGUI"' 
ti& .. ...,,.. ............ 

tt~ Çtkti. 
ultatt·Murat. _.,..,... .. 

~ında g~~en bir erkektir. Fakat, 

"Ytrtılmış şaheset ,, 
(Bu paıçalaıı 

ihtimamla fopla9ınız) 
BüyWı mlbabekıunw netlcelecdireook ~c bliyilk müsabakadııa tıirtDdli· 

ae 1teı•·•• llu müablkaam adJ .. l'ırtılmı' şaheser,.dlr. Si2 parç11 pıa.rta 

edUmlt • tahe&erio pısrtalaruu toplıy:ıcak, blı1blrtne oyguia sefe. 
ca parça edUmlı bu şahescrın parçalarını toplıyacak. bırıbırıne uygün 
gelecek bir surelle yapıştıracak ve meşhm tabloyu ortaya çıkartlT'U 

· bunun hangı ressamın ese7i olduğunu tc: hangı muzede bulunuulursu 
söyliytteluinız. . 

lDr mDlabnk&mızda yaptlacak şey bunJ;ın ıbarcttlr. Bütün /XJT(alann 
neşrı tamamlandı!:tan $0n.,.a on beş gün ıçınde parraları munıaıa• 
bir su1ıtte yapıştırarak vihude getırdiğınız 1e51nı, tablonun re.s.sa,_ 
nın f!td.,,. ve tablotlun hangi müzede bu.ıtrıduğunu da yazarak üzsnrr 
de sarih isim ve adrcsınız yazılı uır1 ıçm~ koyacak ve zartı botkaıı ı. 
rafından anlmıyacak şekılde miihürlıycrck, 6 ncı notm Galıp Bınılt 
le teslim edilmek üzere ıdarelıammıze teftdı ederek ve mt1kabili.ı. 
ıdarchanemızdn sıra numarası taşıyan iJı1 numara alacar..sJnu. 

Zarfların içine ;ımdı)e kodm g~et:!mtzm başlığı yanında ~tr• 
ten ve 365 numaraya kadar da devam ~decck olan kuponltnı lto~ 
)'a lüzum yoktm. Bunııır Uç rnll-.:ıbaka bittık en ,e müsabakalarda lr•nw 
diktan soonı bcdlyclc• alınmaya gelindiği aııf' go tcrUettktir. 

Müsabakslarda kazanmı§ bulunan bıı okuyucıımuz bizf btl • 
ponları tam olarak vl!7emezse bütün hakkını zayı edcceğını bilmeli .,,. 
butıları bedellerını odcmek ıstese dahı /r.yaasız olduğunu bil•tlidir. 

Büyük bir fırsat 

ldarebuaemiz, müeabakalanmızın kolaylıi!'J Vl' ro:ılbt>ı;J karşısıııd8 Mylt Ilı 
fanatJ ıuu:ırmak lstenıiyoceklerln bulwıablleoeglnl d~üıu!rek lıu ılllllerlM. 

tlmdlye uwu g~nıiı> l<Ujl(lnlan tamaml:ıyabilmclcrtııC' lmkAn ~ 
Hu gtbllerl, bu musabaka octlceJenlp de lıa.I mrnannı ldarebanembr ...._ 
edecekleri z.anıana kadar bütUJı lrupoDJan beoe1ellerinl ödemek ......... 1İr 
mamlayablleeekJer<llr. 

Yır~ılmıt şaheser 81 parçadır. 

on) parçaya ayrılan pbeaerln ~' biıay i~de ıamamm ..... 
meye cıayret ecWecıektır .• 

Hediyeleı-imiz 

l'ertlp edilecek Uç mUı.abakanm Oçt\nO tte baDedmJer ftJ 1H!c11yelert .... 
ıaoa<"akla rdır: 

1 - t;" t 10 teşrtrılevve.I 19'0 • 10 tetrlci 0 vvel llMJ eeıneet lçlMI ~ 
n1acak \"e &)da mOtabammıı otdıı~tı kira OcreUllclen aagut ..... 
lerıe mıhiaOOkalurıDUZJ aotro tıalleoene '9ttllecek. M.üas=ts'l:ir 
mu.ı doğru tıalleden bir kişiden lAz1a oluna araamıda ......_ 

tıu:ıunında .ırura oekılecıt"ktir. J 
• - tOO ura naldd, ( Evi ka:ııulıunıyıuı~r araamda yeniden oeeıe ı ıilı 

lrur'M!a kar.anacak bet klıtye tMAUI mllkUatı. ki kll'kar Una J 
1 - ıo Ura [ TNf'lll müklfatuu kaZ.aııaımyanlar aruuıdlı oe•dı-

llDr"adll ................... ~ • Unlılı ....... alma• ........ 
ftlttll Olr ım.rt. J 

' - 10 Ura l %0 Ura1ık pardesU almak tıaldaru kuananuyanlar _. 
da çeldlecıek lrur'ada "8ranacak Od ldı:ılye !-6 er llrl&I& pudllM 

almak bakkmı y•..ren IUU"L J 
ı - Oerl Kalanlar araıımda eekUecıel& ımr'adlı fi kiti~ blNr _. 

Haber aboaeat. 
ı - ıOerl kal•nlaı anamda gell.11ecıü llur'ada 6 kiftye alta AJ1* lllllıi. 

Mon-

Bir tavsiye 
ı - il ~yı blrtblrlne ynp1~a111 eDnb:~ cıın ar en ~ pet"(l9 1111. 

• ........ baıJlamaymu.. 
ı - Pa~alarm ilenarlarınclan keuneye b8flamadaa bunn ka1me9 111 

-nukanaya reoksl:ı olr k:ılayla yapı~tırdıktıuı eonra keelalr VE' a~ 
nam böylett maJutvva111 yapııtınhnıı parç&larla yapum ki 11lzl ..._ ..... 
llanllarsk .. ,ırtmq olmum. 

kadınlar cesurdurlar. Bir de 1 bir zamanda biz salımıa bini. 
biz erkekler muttasıl cesaretten 
baheederiz. Hayır dostum biz 
cesur değiliz, onlar cesur .. Sev
gilim Allahma dua ediyor, dur. 
madan dua ediyordu. Fakat 
korkma yordu. 

Tarih yaklaşıyordu. Ancak üç 
hafta varken ' nihayet iki hafta 
ve en sonunda d3 sekiz gün vak
timiz kaldı. Sekiz gün sonra 
kurtulması l!zım geliyordu. Do. 
kuz ayı a;ıdurmuştu. lşte böyle 

medelaki Recep reise nikahlanmıs 
bil. Bu Mbm seni istemedi mi? 
- istemez olur mu? l~1yametler 
kopardı. Valde sultan bir kere a· 
damralllln kafasına sokmuştu .. 
Geri d6nmüyordu. Padişah şer'i 
lül.a&ni buldu.. lki şahitle benı 
t>o,&mnı, gö ·terdi. Mahkemeden 
i1tm çıkarttı. Recep reis bütün 
bunlan tanımıyor: 

"Karımı isterim . ., diye bağın. 

10fdu. 
- Ne mühim, ne heyecanlı bir 

macera t Su halde sen şimdi padi· 
eahtaıı ıiyade Recep reisin malı 

demtksin ! Eğer bu adamın eline 
~. va'lahi kimse kurtarama2 

- ondarı. 
- Kurtularnıyacağımı •ben de 

tıiH)onım. Fakat, si ... bunhıra ncr
dt ra!ltladınız? 

- Mahalle kahvesiııd .. 
- Oımıek buralarda dola,,.ıyor-

w?! 
- !'Yet. Omer isminde biri se-

nin buralarda olduğunu onlara 

rek küçilk ada.mıroan açddıt. 

Ona yardım edec~ bir Jradmln 
bulun~cağı başka bir ada araml
ğa çıktık. 

tki sevgilinin binip adadın u. 
zaklaştıkları bu sa.lı ikiııd kap. 
tan bana çok gil7.el tarif etmifli_ 
Cesur kadın gtlnlerce utrafmll 
ve ince fakat sa.ğla.m otlardln 
büyücek bir yelken dokumuftu. 

(Sonu yum) 

haber vermış. 
Lukreçya dişlerini gıcırdatmaia 

başladı: 

.....- Vay alçak vay! Ben bura)a 
gelirken ) o da ona rac,Uamı5tıın. 

Benı gordiığünü kırnseye soylemc 
mesı içın kendi ine kı) ınetlı bir in. 
ci hedıye etmıştım. Gene çene n. 
tutmamış... ge\ eze ik etmiş. 

- Bu ad:nnlann kanaatın ser 
re Cemal celebi :ıenı buraLarda bu 
yere ımp:ıtmı~. ;:,anın hfild onwua 
beraber ) aşadığını ::anıyorlar. 

-- Hah. Bu ıena değil. Cemaf 
çelebı ıle ·uğra~adur::ıunlar. Benım 

bura1a bu unduğumu kırk ) ıl do
laşsalar bulamazlar. B..m de Vene
diğe .ınceye kadar burada k2-
hr \ e kimseye görünmem. 

- ~ ·uuaım gitıneğe karar \e:
din mıi' 

- BL "'Ün evvel böyle konu~ 
dı': mı? Gemi gelince; Venedilt: 
gitmem için bana yardım mney1 
vaadede,. :ilz değil misiniz? 

(Devamı VO' ) 
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5 inci miili künıe başlarken, ikii ezeli rakip renk 

-

Yi11e karşı karşıva gelivor 
,~ . . ....... & ...... ,,,. 

~ Galatasaıav 
~ 

~ kaı şısı nda 

.., .. 
ve F eneı bahçenin ge çen haf la/arda Beşiktaş 

ııeticeler, bug ünkü karşzlaşmayı aldıkları • • • 4 
~ 

' 
büsbütün hegecanll bir şekle sokmuştur \ uzan: ~udi Tuğml <'ıp.t't 

~:"iHP ...... ...., "" ~ ..... :J'lttl' ~ , f • • .. " • 

Yazımı ynzarkı.:n, ba7.ı kllipcı nı katla.,. . 
lar: 

- Canını • declılcr bu ıııııı uzu irıt 
bö~ le renkli .sayfalarla döscmcğc dt'ğer 

mi? Muhakk~k ki futbolumuz gUn gündcıı 
gerileyor. Takımların bugünkü hali insa 
nrn ayağını statyoma çekmekten çok uzak. 
Hem sana bir şe ysöyliyclim im? :F'utbol 
b:raz da tıy::ıtro, sinem.;ı.ya b'nzcr. Oralar. 
da nasıl fılmlerin mevzularından cvwl 
artistlerin isimlerine kapılıyorsak. futbol
da da seyırci yıldız, asıl futbolcu arıyor. 
:Pakat bugün kala kala kac futbol yıldızı. 
mız kaldı? Cevabını versene .. 

.Arkada.şlarımnı söylediklerine sadc..."">Ce 
günliım. Çünkü çok yanılıyorlar. · 

İleri sürdükleri düşünec filhakika bir 
c;ok maclar için doğru ola.bilirdi. 1'.,akat 

Galatasaray • Fener knrşrlasması için 
n la ... 

Çüllkü halkı bu maçlara sür ükliyen, 
;iln1c'°cc hey~cnn çektiren. tiirlü tiirlü b:ı . 
hislere sokan sadece renktir: 

Sarı - I.aci\·ert, sarı lnnmzı renk ... 
Sporcumuzun alfabesilc beraber milyon 

.aırca taraftar m kalbini fetheden bu renk· 
lerin kar • .ı~aşması her uımnn en yü~k 
heyecan kaynağım teşkil ctmiştır, hatta 
B taknnlaıında bil€' ... 

Ortada bazı iddialar var. 
Diyorlar kı 
P~rbahçe t;ok zayıf \'aziyette. Hele 

geçen hafta Bcı:;iktas karşısındaki 7 _ l 
lik mağlubiyet bu maçm neticesi hakkın. 
da a.ı.;ağı yukarı bir fikir vercbilır. Hayır. 
Kazın ayağı maalesef böyle değildir. 

Ru fikiri kabul e<lcrsek, Cnl.alasarayı ~im. 
diden b'Üniin galibi olarak ilan ~tmemiz 
lazım gelecek. Çfüıkü Galatasaray cvven:: 
hHfta l3el'!iktaşı 1 _ O yenmişti. 

Bu. sadece riyazi bir görüştür. 

:'\luhakkak olan nokta ise. futbol netice
lt:>rının bizde tahmine, göı üşc. hesab;I. 
asla uymadığıdıı. 

HC'le Gala tasaı ay _ ı.~enerbuhç~ mac;ı 

baı:;tan bal:ia bir ma.ncvjyat. bir sinir ma 
cıdır. Bu (sinir) kelmesini moda da diye 
:-ö\'lcmivorum. Çünkü daha sınir harbinin 

• J ~ • 

n olduğunu bilmediğimiz devirlerde bile. 
Galatasaray - Fenerbahçc maçlarının si· 
nir maçı olduğunu yazardık. ı 

B•Jnu bugün yine tekrar e<liyornz. 
Bu sclerkı maçın ikinri büyük husu 

"'İYfti daha var: Milli kümenin ilk haf
tası .. Bu \•aziyctte siz, geçen haftaki ma 
t:J seyrettikten sonra inkisa:r-cı düf<üp tc 
fazla klüpçülüğüne kapılıp: 

- Bir daha l"'enerin ma<'ını seyre git
rnıyeceğim ! .. 

Diyenle.ıi uğraşın bakalım, stadc1 gir· 
mekterı menedebilccek misiniz"? 

Hayır efendim. hayır .. On bını ~~an se 
vırci kalab'atığı bugün de staclda heyecan 
ic·ınde maçın sonuna kadar sabırsızlana_ 
ea k, ycrinck> dummıya.caktıı. 

* •• 
N~"'TlCEYE BİR BAKIŞ 

- - - ... _ , • .,_ ... na..cak. ? .. 

~e~·:t.aİİıao~ı.nda kollarımız 

ba ~h kaldığımız !Uttl.. 
Cev;ıbı o kadar miı kül biı sual k . 

kimse yek tah tadan cevabım verem iyerek 
'f"' 1.+phf düı;ıüncel~~r •. 1 

-.... .., .~,"' ., . .... . ' 
Kliibe taraftarlaı·ın: 
- Biz kazanacağız! .. 
J."\.:tvaları arkasında gizli bır sual var: 
- Acaba? .• 
\'aziyet her zamaııkinclcıı cok daha 

krıtik .. Düt\ünün bir kere: l<.,cnerbahçc bır 
hafta evvcl çok ağır bir mağlubiyet,.. uğ 
ram ı ı;. Bir hafta sonra ezeli rtıkibinin kaı
~ıBıııa cıkryor. 

Bu cıkış zannediyor musunuz ki 7 • 1 
lık maça cıkışa benzer? 

Hayı!' .. Sarı lacivertliler de mütlıi.ş b•ı 
ka7.allma azmi olmıılı .. 

İşte }.4 ... eneıin lehine oı:m en km"\·etli 
nokta .. 

HC>nk pıestijini üst üstP ;ki mağl\ıbiyet. 
le kaybctn~k korkusu Ft:>ner için kıymetli 
birmiinc.-bbihtit'. Acaba bu korku 'Fetı<'r 

idarecilerini ne igbi çarelere sevkebniştir. 
Muhakkak olan bir nokta. vardır ki, geçen 
lmfl.ı Beşikta.q kaı'Ştsındaki dizilişi seklin 
ele bir sah 1:'.icivert tnkımın muvaffakı 
~etini b<.'klcmck. hadım . bir insandan <'O· 

cuk ummaktan farklı bir scy deği1c1ir. 
Takım islfilı istcı-. Ancak bir haftad~ 

bu İfllah ne dcree<!ye kadar kabili t~tbik. 
tir, bu noktayı Fener idaıecileri bizden 
tyi rliişiinmi~lerdir. 

Oyle zanm .. 'Cliyoruz ki takımı tertıp e 
<lenh·r, hiicum hattında Naci - Yasar_ 
Siynzi hattını dağıtacaklardır. &iki bu 
oyunculaı'dan bir veya birkaçı takımda 

yer alanııyat'aktır. 
fJs.&drn takımda ycı ini alacağım uın. 

mak için kiıhin olmağa lüzum yoktur. 
Son haf nıcvkii vasat bir şekilde dol 

duııılnbildiği takdirde, F'ikrcti solac;ıkta 
göu•hilmmeiz mümkündür. Öyle zannedL 
yoru7. ki F ikı et. bu mevkide takıma çok 
daha fnydalı olac~ktır. 

1'.,encr idarecileri bu defa Kiicük Ji.,ıkrct 
- vel v blr inç dakika için bile olsn -
hiicum haltının başka yerinde tecrübe et
ıneğo kalkışmazlar. Sağ.;ı.çıkln takımma 

a1.ami istifadeyi temin eden bu oyuncuyu 
g.x;<; ıı haftaki maçta baska mevkide gö. 

nince, F'cner hücum hnttınm zaa.fiyclin. 
idım:cilerinin daha b.a.ı:ılnngwtau teslim •t 
tiklcr~ni anlamı~tık. 

Fenerir bek hattı baslıbaşrna bir 
davadır. Öyle bir dava ki hemen bir kac 
gün icinde hnlletmek imkanı da pek yok. 
tur. :wencrin bu lıatt.a ne yapacağı merak
la beklenmektedir. Eğer geçen haftaki 
bek hattı mulıa.fazn ediliyorsa, iki bir 
bok hattı muhafaza ediliyorsa, iki bekin 
en fazla randımanı "enneğe gayret etme 
Jeri lazımdll'. 

Bcşikta~ mulıacimlt>ri karşısınd3 Nl 

büyi.ik muvaffakıyetsizliğe düçar olan bu 
hat, suurlu bir <'ahsma ılC' siyah • beyaz 
akıncıları kadar ac~r olmıyan Galatasaray 
ınuhacimleri klll'fiısmda tutunabilir. 

Gelelim G lntasaray.ı: 

T~lmn birdenbire gençle miştir. Hugiın 
Besiktaqın oçk lehine neticeler \'eren bu 
ı;eııdesme, Galatasarayda da eğer lik baR_ 
IQ.rında veya ortaln1 ında yapılabilmis ol-

ı:ıaydı, buglin daha anlaşmııı \'C daha kuv
vetli bir ekip elde etmek mümkün olabi. 
lirdi. Fakat gt:nçlesmc Galatasaray iı;in 

hayli g<.'<' olmuştur. 

Takımm haf ve hücum hattında ak~a)an 
tarafları mevcuttur. Bunlarm ne dt'receyc 
kadar bertaraf roildiğini bilemC'yiz. I<'akat 
muhakkak olan nokta, GalatQSaray takı. 
mmm hiç aksamayan bir oyun ıynama· 

dığıdır. 

Bugi.inl:ü maçla, her ıki takım d<l gc t:n 
&'nelere nisbetlc dahQ. zayıf şekilde bu· 
lacn~muz için, maçın futbol kalitesi ba. 
kımından gec:en scııelcr<lckinden düsük o. 
lacağını anlayabiliriz. 

Pakat heı zamanki lıeyel'~ baki ka
lncaktır. 

Uıtc muvaffakıyet, bu IH~)ecana kendıni 
kaptırmayan tarafa nasip olacaktır. 

.F'eneıin daha dikkatlı. d<ılıa tarlılı oın· 

cağı tabiidir. 
Gal;ıtasarayın evH·I~ haftakı gatıtııyı _ 

' 

tı, ·c Fenerin mağlfıbiyetini diişilıımcden 
oynaması lllzımdır. 

Uzun 7.amandn· çimen sahada oynama. 
mış Galatasaray J,arşısmda Fcneıin yilk
S<.'l ... bir S...1-ha avantajı vardır. Hele geçen 
haftaki mağlGbiyetin bu hafta mütema 
diyen kamcılayacağı gayret. Galatnsaıu. 
yın en müthiş rakibidir . 

Sarı • l{ırmızı hücum lı-&llı genç ve 
ııefeslidir. l•'akat tecrübe bakımmdan a· 
ğır basacak bir tek noktası vardn : E<}fak. 

Buna mukabil .Peneriıı, Fikreti de hii 
cuın hattına alınırsa, bu '1ğrr basacak 
noh.1:alan coğaltabilir. Bu. rakibine ııi, . 
belle çok kuvvetli olan Galatasaray muda. 
faası k~'Rısınua lfizımdır. Bu takdird 
l<'ener hücum hattı Galatnsarayı mesgul 
edebilir. 

Aksı ccphed , Galatasaray blicum hut
tı, karşısındaki müdafaadan kuvvetıidır 
fakat fırsattan istifade c.>dici ve C'.abuk 
netice al'cı değildir. Unutma)alnn ki Be. 
f;ikta§, I•,cl1.('r karşısında bi.itün gollerim 
uzun bir sıkıştırma devresinden değil, ani 
ve seri inişlerden SOilI'Q yapmtf)lardır. Ga • 
latasaray hücum hattı için de muvaffakı
yet ancak aynı taktik; kullanmakla milin. 
kün olabilecektir. 

'aziyeti bu ııekilde ortaya serdikten 
;0111'3 fjimdi fikrimizi kurcalayan sualin 
cevabım arayalım? 

- Kim yenilecek? 
Cevap veremiyorsunuz değil mi? 
Öyl ys<:>, bu kadar uzun uzun düşündük. 

ten ~oııra benim bir fikrim olmalı Bana 
sonın bakalım .. 

Evet .. Kim yenilecek?. 

İHte bu mnçm en zor suali.. 
Ne olurdu, simdi tam kat'iyctlc cevap 

verip imtih3m kazanabilecek yaziyett:c ol
saydım! ... 
Hayır .. Bir c·oklaı ı gibı ben de tcnbcı 

talebeyim .. Bu sualin cevabnu bir türlü 
h11lan11vorum !... 

:S.4Cİ1' TOGRUL ôGE'L· 


