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Mihver Propa- ı 
gandasının j 

Yediği Darbe fı. 
"" ~www~j 

Paı ist!Pı ın H' nnsyonnl • so~-
\ alıstlc>rin A vrup:ılı olmaları 
A \'nıpalıhk foin o kadar büyük / 
bır kkc'<lir ki Romn propagnn-

1 dacılan bizı bundan uzak tutar
larsa kendilrrinp minııettm· olu- İ 
ruz. Biz onlnnn bulunduğu bir 
l!!Osyct.eyc> dahil olmak İ8t emC'- 1 
;}-ız. 

v 

Yazan: 

llıeyln Cablt Yalçın 

Ak>l.ı;nıd ••ol,nklarıııda ~ııj<•,.fr Hrul l'i~ ı•rin rı• .. nıi ilt• dola .. amk ,..., in\• 

ı U~tısla\ )Maki millı hareketin 
Jıek eğl('ocf•Ji bir safhaı;ı \·ardır 
ki o da Alınan \" Jtal an ııroııa. 
~aadasına indimtis oldui:,'ll darhı·
dlr. Yıtkali mlh\t'r ajanlarını ciir
nıiinıf'shut halindi' '.\nkaladı ,.c hii· 
tün dünlıtyı na,..ıl ~ ıttdatmakta ot
ıfukJarını mt>ydaım koydu. 

M("s("Ja, .\iman resmi lstifıharat 
ajan!>itnın. Uelgraddan 'ernıis olrlu
Ku su maliımata bakmız: 

".BeJgraddaıd lııgili1. 'ı· \ nll'ri. 
kan gazet<' muhabirleri "°" giin• 
•erctc- \ ııgosla\'lSDUl dahili \8Zİ• 
'.\eti hakkınifa birçok Uldurma ha
b(•l'ft>r nt>SrMmcl.1Nlirlı•r. llıikfımt't 
hıı g&ıl'te<•ile.ro karsı iraı, cdt>n 
ledbirlt>ri alrnağa karar 'ı•mlistir. 
Çünku hiitiın bu )alan haberlerd<•ıı 
~&le '\ ııgosla\)'nnın komsuları İIP 
Olan İ\i nuinasrllf!flı•riııi hozmak• 
tır.,, • 

lnglll;ı: '.\i' \nwrikaıı ga1.eh• mu• 
h11blrl('rlniıı hah-.cdllt>n bıı 11~ dur. 
illa hıtbPrlf"ri snıı millPtiniıı fü•fpr 
llıisakına karın do;, ıfoiu nefn..-t 'f

i lanr anlııtan )azılantr. ~ırp mil
leU ) apfığı hiıkfıınr·t (larbt>si ilo n• 
''I ;7alan sh.} li~ Pil ka\-nağın .\lnıaıı 
lljanla rı olıhıinını 1-.ııat Pt ııwdi 
illi? 

ıo;, t>tkO\ ic• knlıiııt"•İ zamanında 
bir Alman ıntiı•sscsı~i ı.,ribi çıılı,nn 
\\ala ajan-;ı ~•)iP di_}ordıı: 
"Yııı:osla\ \anın iiçiizlii ıııi-.al.a 

İltihakı miın~ .. C'b<•ti~ le m<•ıııll"kct 
dahilinde al('~ btar • birçok mifüı~
ler ~ıtpıldığı \r çarııı~nıalar 'ııku
~ıılduğu hakkında bazı ~ nbun«"ı a
Jllnslar tarafıııdan ıu'şredilt•ıı lıu
berll'r haklkak knt'in en ıııııhnlil
lfr. Biıtiın \ uı,:osl:l\·~·ııda tam bir 
'-İikfııwt hiiküm .. unnl'kfodlr. Hal
kın bu~ün hil':iiımf'tin basında hu· 
'unanlara kar,.ı tam lıir itimad ı 
'•rdll'. l ugosla\ halkı l ııgosla,
laıım lıçhl misaka iltlhakmı :>l'

\lnı:le kaNılam ... tır. 
EH·t, hunun kindir l\i hiikfııncti 

tle, inti \ e ml-.akı par~a ı•arı:a. l'f. 
ti! 

halyan rad~ ostınn. ~orc, biit ün 
ı\vruım de\ letl..ri nıih' C"r etrafın
da 1oplanmı-.. Küçük l unanistım 
tn~rilte.rt"H' kurban ı.;ideecktir. 
"l'rak~ .ita toıırai{ı olclu~u iı;in A' • 
iıJPalı S&l,lan" Tiirki~ t' tek ılt•\·
let olarak hari~tt~ ,_alnıı~tır. Tür
~iye Anuı,ıı zihni~ eti ile ~irdi· 
ti kalkınma cereyanının küııhünii 
•ıılı)aınıyor! Maamaflh İngiltere 
ile ittifakına "rağnwn'' bitaraflığı. 
Ilı nauhafB7.a ediyor. 

Brr. İngiltere ile ittifaknn11.a. 
".raim«'n" bitaraf kalı) or dt"ğiliz. 
lıı~eilt.c"' ile ittifakımız bbJ harbe 
7-0rlamaı:. TaraJlıır, bir tecaviize 
'lıharıarsa, tt,,dafiii bir harbe gir. 
~1 taahhüt etnıi~'lerdir. Biz bu· 
~iin bitaraf durul or..ak yani harbt! 
~l"lnemlş bulunulorsak bu ittifak 
'!'-hedl'narnNint- "rai;nwn" cle
~ı. bu ittifak nıuahcdl'namesi ~·ü· 
Ziind('ndlr. Çünkü mih\ t'r de\ let
lel'İ naı.arımla kun ettl'n ba~ka 
hat< ~·oktur. Ku\'\'ct izlı're ne nıu
aıııeıl" Pttikl<'ri gö1.0nlindcdlr. itt i. 
1•kın t{'min f'ttiği kııwcttir ki on· 
1
•1"t dtişunrneğe mecbar ediyor \'C 

~İirlri~ c- d<' harı• harici kalı~·or. 
"l'l'lltryada toıtrağmıız olduiElından 

: 01al,,. bizi A\ rupalı saymak lut· 
llraııJa bulunan italyan radyosu 
"' ruııah olma_} 1 bir meıi~f'hnis gi
bi gosft'rmek i .. tlvor. J.'asis1lcrin 
'~ 11as1 onal S()I;'.\ all .. tı<'rin A' nıı,a• 
lı olm~an Av~ı>alılık lçhı o ka• 
dtt.r bih ük bir lı'kedlr ki, K4Hna 
l1"flPa~~nılıwıl11rı bi:ti huııtlıın 111.ak 
lllf.artar..a 1<f'ııclilcrinr minnPttar o· 
111"'1ı. 'RI~ onlarnı btı1nnihı~ıı bir 
il( ~"~"H• dAhıl olm&K istemeyiz. 

nu .... li• ('ahit Y \U'JX 

h•1.ııhiimtmda buhııı ıuı l uı.:o,,la\ l:ır •.• 

İtalyan 
donanması 
Açık denize çıkar 

çıkmaz 

Ağır bir 
darbe 

daha yedi 
331 78 ton hacminde 

Bes 
italyan 
harp 

gem·isi 
batırıldı 

İngHizlerin zayiatı iki 
tayyared en ibaret 

l.oııdrn, 80 (A.A.) - Amlrnllık 

dltrC'si bu al,ş ım ış:ığıdakl tdbllğı 

neı<rt'.'tmlşllr: 

Akdt.:nlz dorıannııısı bıışkuınundunı 

sorı y.ıpılan lmbri hl'rC'kı\t esnasında 

( Dl"\ aııı ı 1 iinciidl") 

. 
Cezaylrde Fransız 

bataryaları 

ingiliz harp 
gemilerine 
ateş açtılar 
laglllz gemileri 

mukabele mecba
rlyetlade kaldı 

Londra, SO ( A.A.) - Amiral. 
lik dairesi pazar akşamı aşağı • 
da ki tebliği neşrctmir;rtir: 

Bu sabah ha.f:c cüzütamları. 
nilzdan bir kısmı il :F'ransızlc:.-m 
Cezayirdeki kara bataryalart a. 

(De\·anu 4 üncüde) 

Amerika 
limanlarında 

bulunan 
Mihver devletlerine a it 

66 VAPUR 
A merikan askerle ri 

tarafından muhafaza 
altına alındı 

\:ı.,.jııorton, 31 ( \ ,J\.) - H.8,(: 

l\hln r. nıt \tya mıhv r kontro. 
hindt' ol:ın ıcarl t v pıırtarından Bir~ 

( De\ amı 1 iinC"iidP) 

Afrika cephelerinde 

Adisababa 
Eritre ve Somaliden 

ka çan 

italyanlarla 
doldu 

İtalyan ordusu 
Diredua'dan çekildi 
Kıthi rı', ~~ I CA . A. ) - B. B. C: 
Bı itnııya kuvvctleı i Asma raya 

doğı u ilt'rlf'meğc muvaffctkıy<>tle 
devam etmektedirler. 

ı >ğrcnildiğinc göre Etitıc ••e 
SÖmaiideki si\'il ltalynıılar ulun 11-

km Adisnbaba)a gitmf'ktcdirler. 
(llı•\ amı 4 ünı·üde) 

EN SON 
1 DAKiKA 
1 

Adisababanın 
denizle irtibatı 

kesilmek 
üzere 

"Yirtılmış şaheser,, 
(Bu . parçaları ihtimamla 

toplayınız ) 

1i kinci in önü 
Bugün, Türk 

yenildiği 
milletinin makus taliinin 
hügük zaferin 21 inci 

yıldönümüdür , 111111 • 11111111111111 1111 11 ....... _, 1 

· Yugosıavyada 1 
tnkilaptan evvelki 

Genel 
kurmay 
başkanı 
tekaude 

sevk edildi 
A lman ve ltalyanlar 

Yarına kadar 
Y ugosla vyadan 

ayrılmış olacaklar 

la blytlk glatl yaratan mazaller 
kamaadanı bagln de yekpareıepa1, 

ıs mnıoıı aa başında l alana,... 

Alman eıçıuıı . ,. 
evrallıaı yakıJor j ...... -:.; .. ...._ 

Almanlar ' 
H·ırvatları / ıı.iııl'i rııbıın ı.ııbranıaıu bü.rn~,:::: ::ı 

Kandıramadılar , _________ <_ı'.-_if _iıltetide __ > 

Büyükderede 20 bin R4-lp:rnd, 81 (A. ·) - Kral Pıy..,,r 

lt:ırde"IIerl prens Toml.slavla prens 
AndN:ı ian aşağıd· ki t lgrafi almı5-
tır. 

·•BUtwı S('_\'gl ve sadw.katimiZlt!ı se. 
nlnlr btırllberiZ, 

f\~'rtk'f.~rin, 'l'omlua' ~ \ııcll'ff 

liral ı k bir hırsızl ı k 
(De• 1 ........ ) ı 61• ..... 1110. .... •aonller we 

paraır nı alan lllr genç llız yallalaadı 
Karadeniz 
sahillerine 
Almanlar 

bataryalar 

Hllyiıkder mlıddciumumtlıgi cnte. 
rrımn • oir hırsızlık hadisesini nctlcu
lendlrmış, bir gene kız olan hAdısc. 
nin kahramanını yakalıyarak mah
kem,..yeı ksllm etmi Ur. Yapılan tah
kikattan anlaşıldığına gore, 20 bin 
liralık otan hırsızlık hıld!sesi öyle 
cerC':;.m etmiştir. 

nUyükderedc Yenım \h&lledekı ltO!\. 

l<ilnd" Hırant GUI adında ihtiyar bir 

bu s.:rvetln bir kısmını T:ıkııln\<l,. bir 
kısmıru da diğer semUerdekl tamdı\\
larmıt ~manet e~ ve gene gtlya hı.r 

(De\·amı 4 üncüde) 

1 t• • 1 zengin yalmz başına oturnwktndır. 

Yer eş ırıyor ar ı lht!yı>rm yanında sad-ecc Arşıwıl a-

45 yaşından 
yukan olanlar 

dında btı· genç kız bulunmaktadır. Fevkalade Bir delllz l3u kr~ Hırant GUIUn yanma ıo sene'> 

mane-uı ile c"ırcl gı..lmis VC C\·Jiitıık gibi yanında h al le rqe 
0 

Alman kıtalarının 
ilerlemesine mani 

olunursa 

• • knlmı~tır. Ö • • 1 I • · 
Hırt"nt Gül nthayt't ge<!t!nlerd< mu6 Q ru e n LJ Z U f.11 

Toplar konu
şacakmış! 

Herllıı 80 {A • .:\.J - D.N.U. bildirl· 
yor: 

Al•mın denlzcileHnin faalıyctllc 1'a· 
radeniı:dekl Romen ve Bulgar salı!Un. 
deki ııevkUlceyş noktalıı.rma bataryn· 
in r yi'rleştırilml?.si hakkında D.N .B 
Aja:ısı bir rapor almıştır. Bu raporda 
şöyle denllmcktı.;dir: 

Dalı;aluranlar dcnl7.ô" uzayıp sit 
ınektcdır. Buralara Alman bahrly si· 
nln °Jataryalan yerıeştirlln'ıl§tlr.DUş. 

man Alman kıtalarmın ilcrlemcsint 
bir dt>niz man,..,•rası ııc mani olmak 

tcıA vlrı'.lğıı hastalık nctlcesıııde kaldı. , Üzeri ne 
rıldığı hastanede ölmUıı \ Arş vil 

1 bunun ilzcılnc C\'d kı mılC't:\herlen, Blzmete çatırılacü 
alLmlan, Kr<'di Fonsıy1.: \'C çimento 
fabrik Jıın hisse scndlrrı •ı paralan Meclise bu hesusta l>ir 

toplan:.ı •• yekunu 20 hırı ı.myı çen ' kanun layihası Yerildi 

İngiliz tayyarelerinin 
akınları yüzünden ... 

Alman sanayi 
mıntakaların

dan çoğu 
harabe 

,\nkaradan bildlrildiiine ı9n' 

bu hafta i~inde Büliik Mllld. Meı·· 
n ... iııdt• gitrii5UlecP,k bir kanan bi-

l ~ iha-.ına naı.araıı, Genel K•nna) 
Ha-.kanlığmoı gösterdi.il Jömm ti· 

zerine fC\·kalidc hallerde 45 ya. 
~andan yukan erlPr talim 'e ter• 

te_şcbt-''!>f.'ndc bulunurBa toplar konu I 
:ıaca~:t.ır. Ba taryaJar toprak altı sı(rr . ha 1 i n de 

bi~" nıaksadlyle 'azifeyc lla.\f~t e
'lll"rektlr. Ayni lilyihaya naz~ıı 
orduda muane.n bir hizmette kal· 
laııılınak üzere in tahdidine Ufn• 
mı-. miitekait ı;uba3·Jar da bu Wı· 
dirdP ,·azifl'y<' ~labfteceklerdh. 

j l~u gibi 1öm~c-ler, onlu hbmPti~ 
ne• çağın ld ı kfan \akit ukeri elbi 

.. e ~iyerPklf'r \'l' a ... kerllk kanunla

ı rının kPndileriıu• 'cntiği bik-ömlı· 

1 hukuka "'8hlp ola<'akla.rdır. 

nnklar. ile muhafa?.a cdılmektt>dlr. A· 
t.es açmaga mUhı:yya toplar Karnd • ı 
niz kıyıJannı t .. hdit etmektedir. Top yalnız Bremende 1000 
larm y~nr başıııda bir düşman hım: ölü, 7000 yaralı va r 
lrntinln lstılzam uC:cccğı ilk aLcııler ı• , 

çin r....iıhimmat mevcuttur. Arazi ba. Berl"nde ber taraf 
tııryalar için §imal ve Atlas dc~l:r:! sa 
hlllerlndeklnin aynı milm<'yylz \'asıt· 

!arı .. rz~ tm€kteclir. 

Yunanhların 
ingiltereye 

ve Türkiyeye 
güveni vardır 

(Yal.~• 4 ünı_:ij,it), 

enkaz 
) ııınlarlle dola ... 
l.Nııcluı, :JU ( A.A.) - Alınan 

iki haber, lngiliz bombardıman 
tayyan terinin .nüthis kuvwtinı 1 
bir kere daha ıne.) jana koymak
tadır. Birınci haber Almanya ü. 
zerine yapılau bombaıdımanla. 
nn arttığını bildiren bır r,-.smi 
tebliğdir. lkincisi bir Alımın • 
:...: Ş?finln bundan böyle daha sık 

, ve kc.cıif ha\ a hücumlnrına inti. 
• • ( D• \ ıuııı ,\, unf'Üf\e) 

• 

Balatta bir 
cinayet 

Bir genç arkada§mı 
muhtelif yerlerinden 
yaraladıktan aonra 

Kanlı bıçatlle 
kovalanarak ve 
ıllAlı atılarak 

1allalandı 
( Y ; ı 1 iıııı•ıı l:eo)· 
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39 TARiHi DENiZ ROMAN/ 

.•• O sırada bir atlı dört nal geldi.Hancıya: "Ça. 
uukr bana bir bardak Malaga!.,, dedi, Hancı .ça
·abı verdikten aonra, hemen gitmek için atine çe· 
1iren postacıya sordu: "Ne haber? .. ,, "Fena. Dün 
g-ece Türkler limandaki dört gemiyi yaktılar; 

iersane büyük bir tehlike atlattı.,, 
Gaı z Alı de uynnmıştı; kıl ç- !arına auyorlar ve şakaJar.ar.Jt 

.ı.rm. v rl n 1 n t rla • mifü. ü. o lardı. 
ar k ··~ri dıığıtmak, ıatuı o· ı Hancı iki yeru yolcuya köşecıek.ı 
• ilrm k işten bile değildi; fakat sırayı gösterdi: 

u takdirde çob:ınlın'la kavgn çık- - Buyurunuz! 
~nak ihtimali vardı; daha yolun Dedi. Fakat yanlarına uğrama • 
'\Şmdayken ortalığı gürültüye dı. Gamsız Ali kızarmı§ hindiye 

o~'mnk ıniuıasıı-. olurdu. ' baluırak içini çekti, l{oç Ahmet ka 
Gamsız Ali mırıldanmağa baş • 1 drnları birer birer ve çabucak göz-

• ıdı: den geçırdl; çlinkü her kndın el-
- Bu çomarlar da nereden çık- sisesinin içinde kendi sevgilisini 

•.ı; hny çenenize... anyacak kadar gözleri kararını!;· 
Koç Ahmet onun ağzm1 eliyle tı. Uikin onların yat-ancı olduhle. 

.tapadı 

• - TUr çe yasak! Sen İspanyo.• 
sun! 

Çobanlar yaklv.,IYorlaı dl; kö • 
pekleri &usturdular; iki yolcuyu 

'J.l.Ştan ayağa kadar süzdüler; yaş. 
hca olanı şapkasını çlkardI, o za., 
mana kadar doğrulm113 olan ~val 
ycleri eelii.mladı: 

- Affedersiniz sinyorlar, Bizi 
t.a.nnnamJ§ olacaklar. Hiç §ehre 
inmemişler de onun için ••• Biz de bu 

ra.larda sizin gibi insanları ilk o
larak görüyoruz. 

Gamsızın k~ları çatıldı ve du• 

daklan büküldü: 
- Tuhaf eey. Buralardan hiç 

asker geçmez mi?. 

- Hayır. 
Daha Uerdeki tepeyi gösterdi: 

- Yol o tepenin arkasrndadır. 
- Ha... Şimdi a.nladmı. Hakkı-

mı: var. Biz. kestırme gidelim der. 
ken büsbütün saprttık. Halbuki 
meşhur s6roür: Akıllı insan doğ • 
ru yr~ldan gideri 

K . Ahmet çobann sordu: 
- B rjaya oradan mı gidilir? 
- Evet •. 
Bu s<>fcr Gamsız Ali söz aldı: 
- Yakında h:ın yahut lokanta 

fihir. var mı? 
- Var... Fakat bir saat kadar 

ürer! 
- Te~ür ederiz. 

Hızlı hızlı maklaşt.ılar. Çobanlar 

arkala.rnıdan bakıyorlar ve kö -
pekler hııvlıyarlardı. Koç Ahmet 
ilk tehlikeyi o.tlattığı için sevini -
yordu; 18.kin ufak da olsa bir §ÜP• 
he uyanmış gibiydi. Bunun için 

Gamsız Aliye sdetA çıkıştı: 

- Çok konu~uyonrun. 
öteki ba§ka şey söyledi: ~ 
- Şimdiden yoruldum. llk trı-. 

sa.tta birer at bulalnn. Atmz §ö
vnlye bilenrncmi~ kılıc gibidir. 

- Hnklısm! 

Yarrm saat g çmemisti ki ;>ola 

~"l'ktılar. Güzel ve kızgın bir hazi
ran gllne61 altında ecbze ve mey
va küfelerini eşek, at veya katır
lara yfiklemis olan köyllllcr Uçer 

~şer Alınerlyaya doğru geçiyor
lardı. Koç Ahmet hem yUrUyor, 

hem de ağır ağır "kilbim diyor 
ki!_,, şarkısını söylUyordu. Yeşil 
hağlar yamaçlan baştanba~a do,

durm113tu; zeytin ağaçlan bu ye

şilliğin şurasına burasma küınelen
mlş bulut parçalarmı andmyoTdu: 

vadlleree portakal bahçeleri vardı 

ve kokul:ın sinirlerde aşk ~'Orgun
luğuna bc:ıziyen tntlı bir geV§cme 

varatıyordu. 

Bir dönc.>nıcçtcn krvrılmca tA i
lerde, bır zeytinliğin önünde bü -
yöcck bir binu ı:oı undü; kapısında 

iltl arnba, yan tarafında dört beş 

nt duruyordu. 
YoJcular dnha hızlı yürümeye 

l>~ladılıır; fnzla aı; ve susıiz ol -
lukları anlaşılıyordu. 

Hnna yakl8.§tılar; iki uşakla iki 
urilcuniın arabalardan birinin o • 

kunu tamır uğra~tıklarmı gördi:
er. Onları kartjıltynn bulunmadı; 

kapıdan b'lktılar; ıçord-0 büyUcek 
bir masanın etrn.fma. gayet §Ik gi
;.inmiş olan dört erkekle dört ka

Jrn otunnuşJardı; hancmm getir .. 

diği r::ara bı ~lyorlnrdı;. kızarmış 

hindi<len birPr parr.;ı kopnrrp ağr:r.-

l"ını nt 
bakır. it. 

· .. o tarafa 

O sırada ııı ıbaeılardan biri ka • 

ptda göründü : 

- Eiend ler, tamır bitti. Araba
lar emirlerinize hazırdır! 

Erkeklerden sivri sa.kalhsı ye .. 
rinden kalktı: 

- Hemen gidelim; o kndn'r yor 
gunum ki, yatak istiyorum! · 

ötekilerden biri mruıadalti bar· 
dağı mUmkUn olduğu kadar dol -
durdu, yanıbaşmdaki esmer, kara 

sa.çlt, ince uzun boylu kadının bay 
gm gözlerinin içine baktt ve ba -
ğırdı: 

- Biz de istiyoruz!., 
- Biz de... Biz de •• 
Bardaklar son damlalarma ka· 

dar bo~aldı, çifter çifter birlblr • 
!erinin ellerinden tutarak kapıya 

doğru adetiı. koştular· arabalara 
bindiler. O sm:ı.da bir atlı dörtnal 
geldi. Hancıya: 

- Çabuk, bana bir bardak Ma
hı.ga! .. 

Dedi. Ho.ncr şnrnı:>I verdikten 
eonra, hemen gitmek için atını ~ 
viren postacıya Mrdu: 

- Ne haber? •• 
- Fena. DUn gece Türkler ıı. 

mandaki dört g{lmiyi yaktılar; 

tersane bllyUk bir tehlike atlattJ. 

- Nasıl yakular? Limana h. 
da'r mı gırı:liler? 

- Hayır, ateş kayığr ile. Ka -
yıkta yalnız ikı kifii vammı, kaç

tılar. K~a Dl\ nvolo onlan da a
lıp Malagaya doğru gitti. Amiral 
Blaskodnn Malag~ \'alisine mektup 
götUrliyorum. Bir şarap daha ver, 

ı;ok konuştuk. 

Hancının fc.>na halde canı srkıl

mış, yüzU sararmıştı. Bunun sc -
bcbi Kaşa Divavob 1 mlnı duy. 
muş olmasınd:ın iharctti. Postacı 

atnu mnhmuzlıyarnk gıdC'rkcn 

hancı sPslendi · (Devamı 1·ar) 

Vakit 
Asım Us, Japon hıı.rıcıye nazırı 

MaU!uokanm Avrupa scyıı.hııtinden ne 
neticeler çıkmış olduğunu artl§tırmak. 
tadır. 

Muhıı.r rlı. Japon ııa?.ıruırn Bcrllne 
geli§! ne kadar gUrllltülU olduysa o.. 
rer'!!\11 gidış! de bUAkis o kadar cansız 
ve hareketsiz oldu/:;"llnu, Japon nazın. 
nuı Adeta geldiğıne pişman olmuş gf.. 
bl Yugoslavya htıdl5-0lerlnln &rlın 

- nhııfillnde uyandırdığı şaşkınlık 

arasın la ecss'.zcc ayrıtdıgtnı kaydede
rek hu ı;evahatten Uçlll pal:tm tntbl
kau bakımından bir netice çıkmamış 
olsa Wlc Japonlann bu işte kllllı 

rıktıklarmı kabul etmek IAzımgeldlği
nl. çUnkU Alman hariciye nazın RI. 
bentrop resmt Ziyafcttckl nutkunda 
artık tngnterenin mukadderatı karar. 
laşmt,, Almanya ne mUtteflklerlnln 
daha §imdiden harbi kıız.-u:nıış bulun
dukıarmı ôyledli;-ine lşart't ediyor ve 
diyor ki: 

Matfom ki Almanya ile İtal\'a ~ıu. 
ha şimdiden lngil~rcvc ka!'!JI har
bi Jamuımt~ bulunn ·orlnr. O h'.\lclP 
üçlü pakt dola3 ıslln a.rt k J n;wn· 
yanrn da AmcrlkM·a ve tnMltcrcyr 
karşı harp illin etmf'Sı buı::Un ih· 
tiyaı: kalmamıc;tır. Ynnn da i. J. 
yaç olmıya{"tlkhr. latsunlurnm 'ir. 
dann;ıı üzen bir tıuıMıildün n~ırlı. 

~daft OOl'JPlikle kurtutl"l11" nlmıı.-.ı 
Tokyo - Mosko\a. - B"rlin -
Roma "'Pvahattnin zahmetin(' (l<'ğ
mc:r; IT'i~ 

Galiba Jaoon rllnlnn, .. •, Jl<>rıtml(' 
böylr Juuıı tıınlıhlldiiıufcn lılr ""\; 

• 
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Doğru 
nakl yat 

i 
i • 

1 tar fesi 
i bu ece i ! 
1 o • 

11 o ı . 
1 1 
i : 
• Ana hattan Avrupa 1 • i . hattı istasyonlarına i . 

A 

nakliyat nasıl serı . : 
yapılacak? ! 

Devlet dcmirvollan ana hat istos. 
yolaıile Avrupa hattı istasyonları o. 
rasınd!I. mer'i olmak Uzete hazırlanan 
mesaj_rı .,eyrl serl \'e seyri hafi! doğ. 
ru nal:ı!yat tar!fesl bu ı;ece yansı~. 

cb..ı ıtı :ıren tatb.ke :ıJan • .ıkur. 
..JJ tı.ı kniD tatt>ıl.a ır.cı ait ev\ • 

<:() ı:ıaz. malQmat vermışUk Bu tariic 
den dökme veya tamam "agon mus. 
mcleslle nakledilen hamuleler 200 ki. 
lodan ağır denkler, lşual ve lnflltı.k e
dici maddeler, ıısitler, para. esham 
cıva v; gülyağJ gtbl maddeler ile 

1 hayvan nakllyau l6tl!ade edem!yecek.. 
tir. 
Uoğru nakllyat için bir mUddet ta. 

ytn edilecektir. Bu mUddet kal'§ıltktı 

olarak ana hattan maim ytlklçndığ 

istasyondan Haydnrp8§aya kadar ı;r. 
çccek mUddot ile Sirkeci • Haydarps. 
p denlz nakllyntı için bir gün ve Av 
rupa hııttmdan malın gideceği lstas
yomı. kadar geçecek olan mUddctin 
mecmuuna mUsavı olacakbr. 

Yun:ın arazisinden yapılacak nakli
yat !lo Edlrnedc şehirle gar arasında 
yapılacak D3kliyata alt Ucretıer bu 
!stasyoıılarda yapılacak tesvfyeler '• 
le kal.lul olunacaktır. 

Devlet demiryollannm bu doğru 

nakliyat tarifesinin çok faydalı ola. 
cıığı görUt.nektedlr. 

Beletliye 'Kooperatifi 
umumi heyeti 
toplanıyor 

Belediye kooper-.tifi ;lıissedar· 
lar umumi heyeti öğleden sonra 
belediye lokantasında toplanarak 
evvelki yıllara Q.İt olp etrafında 
'b:r hayli dedikcX:ular yanılan 
mürakıplann raporlarını okuy.,;ı; 
cak. bunların tasfiyesi icin alı. 
nan tedbirleri görür;ecektir. 

Bundan başk~. son günlerdı.; 
üzerinde bir hayli ~iddetli ıı~"'
riyat yapılan koopcralif yağları 
etrafındP d~umumi hey t tenvir 
olunacaktır. 

Nafia vekili Trakyaya 
gitti 

iaşe Müsteşarlığının 
İstanbul teşkilatı 

T:caret ollsl yeııı Valde Hanının son 
katına yerlec-tf5 kaciroıar yarın 

Ankar e· riU or 

.................................... ·----···r 
Yeni kararlar: 

Tac~r ve 
sanayiciler 
Grup grup ha va 

kurumu merkezine 
çağrılarak 

Teberruıarı 
kabul olunacak 

: 
: 
: 
:: 
; 
:ı 

9 
g 
' : 

1 
1 

Hava ımrumu İstanbul v!lAyet.l f. 
dare he~ etı h:-ı.vıı kurumuna •eberru 
tıus\.lsuı da !stanı.ı~l he..ıı<mın g..ıstcr.:ıı. 
ğ1 b lJUk alllkadan l;urumun daha 

Yeni kurulan f8§e mil.stC§a.rllğmm 

latannuı teşkUQ.tı içln hazırlıklarla 

me§gul olunmaktadır. 
İR.§e mUste§arlıgma bağlı olarak 

kurulan petrol otısi de tl!§klltı.tını ik
mal etmiştir. Ofis evvelA. petrol llım
tedin bulunduğU KuUuhana yerlC§mlı 
tir. Fakat Bahçekapıdakl KuUuhanın 
bir katı ofise kAft gelmediğinden ye
ni bir bma aranml§ ve Galata eskl ı 

yolcu salonu ka.rgısmda Kozluca ha.. 

son katını klralıımışUr. Evka! ıimdl ~lı lstl.adesi 'e tcberruatın daha 
binanın bu katındaki IA.zımgelen tadl- sUraUe toplanması ıc;!n çok mUhlm 
lA.tı yapurmaga ba§lauıııur. Bu tadl- bir karar vcrml§tı.r. Ev\·ı•cc hattanın 
1€1.t süratle yapılarak offs buraya yer muayyen günlerinde yapılan t.oplantı
ıeşecektlr • l ıar bu karar ile bundan ııuııra lıcrgtln 

Ticaret ofisi umum mUdUrO Ahmet akpmlan saat 17 den itibaren yapıla.. 
Cemil Conk §imdi Anks).rada ouıun. cakur. 
maktadır. Umum mUdUr tıazırıad.gı Şelıı1D muhtellf yerlerinde ve muh. 
kadroyu da Ankaraya götUrmUıı ve telif uha'armdan tebe"TUatı topla
'lekA.letın tasdlklne arzetml§tlr. u. )an komiteler her ak§am merkeze ge
muın mUdUrsn ya.rm gebrlml.ze gc•. ıerek lzahııt ve ektir. 

mm UçtıncU katma taşınılmıı.sı mll.. 
ıasıp gorUlmU;,tur. Petrol ofıs! dU• 

ı yenı bınaya taŞILül ğa ba~lnm •• 
ır 

ne.si beklenmektedir. Kadro gelir Aynca l..u.} uk tüccar ve sanayiciler 
emıcz memurların tayınlerl yapıla. kunım merlrezine davet edilerek tc
lt ,ııs faaııyete geçecektir. berrulnrı kabul olunae&ktır. Buran 
Ficaret f.1;4 ı.~ı. v! 1 nUkOmel lçin ..ıe bir program hazırlo.nmıgtır 

Gene mUsteşarlık teşkll!tma bağ• 

olan ve merkeZi lstanbulda bulunacaı
"ticaret ofisi,, de yeni Valde hanının 

omLserlığlne de !Lıilu ıntaka tı.:a- Bu ı.rogrıuna göre muhtelit sanat ve 
ret mtldllrU Mehmet .nyin olun- ı ucaret şubelerinin ileri gelenlerl grup 
muştur. grup b..LV..L kurumuna gelerek toplana. 

--------------------------- caktır. Bu şeki!de teberru miktarlan 

Yeni 
dispanserler 

---o-
Beykoz dispanseri bu ay 

içinde açılıyor 
--0-

Hzs.mıa,ada 
Dünyanın en modem 
dispanseri yapılacak 

Su işlerı 
-<>--

Nafia vekaleti 50 milyon 
liralık avansla 

Proıeıerla tatbl ~ ine 
devam edecek 

Nafia VekAleti baslanan su tes' .. 
satı !§ine devam cdec~ktir. Yapı -
ması dil§Unlllen işlerir rnesraf 
yekflnu 50 mil}on liradır. Bu pa· 
ra Ziraat Bankasından temin crı·-

Veıcmle mUcadele cemiyetinin, Bey lecektir. Ancak, bu ı.m B" 
kozda Hazinedar çiftliği sahibi tanı. Millet Meclisi tarafından tasvip • 
fmdan cemiyete verilen ve tefriş od. dilmesi luznndır. Para avans sure
ıen yeni verem dispanaerl binasının 1 tiyle temin edilecektir. 
teslsaU ikmal edilmek üzeredir. 14 'rahsisa.+ın bUyilk kısmı ile Por .. 
odalı oıan bu blnanm llc odalık bir suk, Sakarya, ve Kızılırmak hav
datresi burada daimi olarak kalacak zalarma ait projelerin tat.Ukıııa 
hekime tahsis olunmuştur. Dispansere geeilecclftir. 
röntgen cihazı, ha8talar !~in güneşle
me ve kUr yerleri, yatması icap o.. 
den hastalar için lkl yatak konulmuş 
tur. Beykoz dispa.nserl bu ny içinde 
merasimle açılacaktır. 

Şemsettin Günaltayın 
dördüncü konferansı 

bu akşam 
Beykoz dispanserinde btr klinikte 

ber nevi hastauklar tedavisi de yapı- Büyük Millet Meclisi reis vekili 
ıaeakbr. Şemseddin Günnltay "Dünya ah-
Diğer taraftan vercro mUcııdelc c<>. vali kar§ısmd:ı. Tü. kiye" mevzulu 

mlyetJ Kaaımpaşada da yeni dlspaı:ı. konferanslarmın dördUncilsün~ bu 
ser lı,,in bir arsa bulmuş ve bu aıımru. J a~şaın san~ 20.30 da Kadıl·öyde 
inşaat mü.saadesi belediyeden isten- Surey~ a ınem~sı salonund~ ve ; 
mLştir. Burada dUnyanm en modem rec?k.ı..ır. Davı:tiyel~r ~Kaoıı<öy h~: 
v<>rl'm dıspanserlnin inşası takarrür kevı ıJ~ı e nıemur.ugundnn veı ı. 
etmiştir. Bunun için Yunnıılstandan mektedır. 

---~--0-~---y c n i yapılan bir dispnser - ki bu dic-
panserln tesisatı fevkalMc bir ş~klldc 
bulunmaktadır _ model olarak alın

maktadır. 

Verem mUcadck cemiyeti ll'eklldı r. 
da da b1r dispanser bina ı kuraenk
tı::-. Bunun için do mUnasıp bır bina 
veya arsa aranmaktadır. Ayrıca E
rcnklSy sanatoryomu yanında da yeni 

Emniyet miiclürü 
Çorum valisi oldu 

İstanbul emnivet müdürü Mu. 
zaffcr Aakahn Çorum valiEği ne 
tayin edilmişt.Jr. 

Halen Çorum vaı:sı -.;ın 

mUştereken verilecek ıo:anırlarla ta. 
karnlr edecektir. 

Son Uç dört ay zarfmda fevk&lAde 
bir miktara yükselmi§ olan htanbul 
halkının hava kurumuna teberratı

nm bu çalı§malar sayesinde daha bU. 
yük yeld)nlara baliğ olacağı ve hal
kımızın da daha c;ok gayret göstere .. 
ceğl §Uphesiz bulunmaktadır. 

Şehrr mec':si 
Nisan toplanblarına 

yarın başlıyoı· 

lstnnbul rehir meclisi nisan 
içtimaı devreSine yarın başlaya.. 
cağmdan azaya yeni devrenin 
d~vetiyeleri gönderilmiştir. 

Şehir meclisi son içtimaı (,ev
resinde bütçe müza.!..eresini ~ ap· 
tığı için devre on beş gün daha 
.u.ı.:.ımış ve bunun için şubat 
devresiyle nisan C::.vresi arasw. 
da ancak on beş günlük bir 
müddet kalmıştır. 
Şehir meclisinin l ..t devresinde 

de bilhassa belediye zabıtası 
talimatnamesi müzakeresi var· 
dır. Belediye zabıtası talimatna. 
mesinin .ııüzakeresi meclisin ge. 
çen devrelerinde başlamış ·•e 
mühim bir kısmı lkmal olun· 
muştur. Fakat bundan sonra en 
mlihim kısımlan k~lmıştır. Şe .. 
hir meclisinin bir haylı uzamış 
olan bu talimatnamenin müza. 
keresini bu defa ikmal edeceğı 
ümit olunmaktadır. 

Munakale V &kili 
Dün .akşam Ankaraya 

hareket etti Cumartesi günU §ehrimize g 
len Nafia Vek''i Gener~l Ali 
Fuat Cebesoy, tetkiklerde bu
lunmak üzere trakyaya gitmişA 
tir. 1 

cfüıpanserln hnzırlıklarm::ı. ba~lanmış 

bulunmaktadır. 

eski İstanbul polis müdUrlerin· 
den Salıh Kılınç ta Sinop valiJ
ğine naklen tayin edilrrıiştir. 

Bir müddettcnl:>eri şehrimizde 
muhtelif mii"sseseler Hı.erinde 
tetkiklerde bulunan Münakalat 
Vekilı Cevdet Kerim lncedayı, 
dün, akşamki ekspresle Ankara... 
ya gitmiştir. lstasyorufa, Vali 
ve belediye reisi Doktur LQtfi 
Kırdar, Örfi !dare kumandanı 
Korgeneral Ali Rıza Artwıkal 
ve sair zevat taraf mdan uğur· 
lanmıştır. 

ibra seııcdJ aJdığı için oln<'.ak ki 
Fon Ribbentropun nutkuna. \'er<llğf 
CC\ apta üçlü pa'ktın bir ıılh MCri 

olduğu noktası ilzerlmlc ısrar et· 
rnlştlr. Ne harpten, no zafer en 
bahsetmemi., fakat Alman harki· 
r<' nazrrmm nutkuml harbin şim. 
diden kazanrlmı5 olcluğunu söyle. 
mesine karşı her nedC'nso bu mu· 
111.zam zaferi tcbrlke lüzum gör· 
memMir! 

Yeni Sabah 
Hllseyin Cah!t Yalçın, yt'n! Yugo • 

lil.V kal'linesinln harici eiyasetln!n ne 
olacağını nroştJrmaktadır. 

Muhnrrir, bu htlausta henUz malU.. 
mat bı.lunmadığtnı fakat bazı vakla. 
la.ra. istinat ederek istidlal tarlkilc 
rnutaıealar yürUtmek ltabil olduğunu 
kaydt>cıerek Yugoslav saltanat 

0

nalbf.. 
nin Yunanıstana ilticasına vc UçlU 
paktı !mzalayan nazırların mevJtuf 
tutulınaıanna ve bu ış•c suç ortakl
ğr yapan hUkftmet teşkDA.tmm yere 
ı;erlımı~ cM·:buıµ 1 ret cder<>k Yu. 
gosl n: yanın Uçlü paktı kabul ctmiyc
c ğfne hU'kllm veril bılecc mıi yazlı 

yor. 
HUs<>ym C::ı.hıl Yl<lçın, Alm n J.tny

na!·le.rnım paktın yırtılmaın knbıl ola. 
rnıyacağl, çUnkU mukavclı-n!n yııln 

imz ı t'<'l•lmdtlr katlyrt kesootmlş :ı.. 

yılacağı yolundaki fddlıı.laıının da ne 
ekil ne de mantık baltımmdan yerin. 

d<' olmadığını, çUnkU hiç bir hUkO
meUn milletin lsUkl&J \"C hayatını 

Mli!et Meclisine sormadan \e muva. 
fakat reyi r.lmadan terk ve feda edl. 
blln1csl teşk!ltı.U esas!yeye tevafuk 
ctmlycCE'ğinl, bu iUbarla Yugoslavya 
parlAmentosunun Vtyann anıaşmal!l

nı rcd hakkını her .ıman tınız bulun 
duğunu yazarak şöyle devam ediyor: 

"l'ugo!.la\i\·a vntnııperverlerl bir 
hUkOnıl'l darbe ! )Bflhlarsa bunu nıı. 
cak namuslnnna silrWm loke~1 tt>. 
millemek, \·c vatanlarmı hilr '" mU 
takll yuşatınak lçlıı ) npmıı;lardıı-. 
Ulnaenale~ h \'iyanıl kağıdı ~h('tm!

hal yırtılacrılrtır. 

Fnltat, Yugostavynıım hürriyet \'C 

btlklMlnJ tcknır cldo rtm i demek 
mutıııkıı Almanya ale)blndo bir hart. 
cı siyaset tab."fp edeceği manaamı ıra. 

de <>tmez. Bundan dolayıdır kt yeni 
Yog'Jsl&\' kablnCl'lt baU..111 hn.ı tafkır
lrklannı bo gbrmilyor "e memlekete 
ı.iiJ,Un \C lsttdal tınıs!ye ediyor. Hiçbir 
hıuım olmadan herhangi bir ccnebt 
mem!P.k<'tl ve bllhruısa Almanyayı tah 
rlk etmekte \"C Vugosla\";)'aya mutlaka 
clü;..man yapmakta Yugoslav vatanda§ 
lunnııı hiçbir menfaati yoktur. Onun 
için, ... ı•nt Yugoslnv kabinesinin Al. 
ınım:vn ile doııt \f' normal mlina t'bet .. 

lr· ınutıafıu.a etmek ls'ti)eceğine bo
ııa hali ane gayrd edeceğine kuV\•etıe 
ihtimal \-Crlyonız:: 

\'ııgo .. lavyaıım bir tecavüzcı nıaruz 
kul:ııadıl•ı:a harbo iştirak etmesi, bir 
hnrp ı;ergil;ı;~ti araması i!,•lıı hiçbir 
manıı yoktur. nınaenale,, h, \'ugoııla v .. 
}J-ın yanr llaşmdııkl Yunan • İtalyan 
harblndt' dostu Ye müttefiki Yunaniıı
tana ka~ı mÜ5e.llAIJ ve hayırhah b!r 
blturnflık f>lyqetl tnktp ~ktcn i
leri gidememesi ı:arurtdir. ÇUnktt Ar. 
navutluk tarblne mlldahale edecek o
luna Alınaııya da harbe iştirak et
mek ve Ualyanm imdudına kosmak 
ım .. ıçburlyetlndedlr. 'Oçm misakın °lmuı 
rdfidlğl tnrihto harbo knrı manıış bu. 
hııuuı de\'Jctlcrden blrl l\llhvl!r aley .. 
hinde muharebeye iştirak edenıc Al
rnanyn lltı Japon) ıı ona karşı hnrp 1-
IAn etıneyl taahhüt etınl5le.dlr. Bu 

Vekil, gazetecilere verdiği be. 
yan;ı.tta, Istanbul telefon sebc· 
kesinin takvh e ve tevsii için e. 
sasen verilen direktif dairesin:~ 
hazırlanmış olan projeleri tet· 
kik ettiğini, bu projelerin ya· 
kında tatbik sahasın:ı çıkacağ1. 
nı. nakliye vasıt~ları Ucret tari. 
felerinde şimdilik bir değişiklik 
mevzuubalıs olmadığını söyle. 
mis. Münakalat Vekaletinin İs
tanbul ve havali~indeki iı:ılerinin 
ahvciıın fevkaladeliği ömir jc 
ve hatta iyi bir halde bulundu. 
ğunu ilave etmiştir. 

ı;eoo'>lo Vugoısıavya.ııın Arııu'lltıuk Konferanslar 
hıırblrıdo Yııııanlstana yıırdınu Alnıan Türkiye san'at mekteplerl me. 
ya ile harbi tntaç eder. Buna me~·dan zunları cemiyeti, geçen sene ol. 
,·ermemek ıı;ıtn Yugoıılıwyanm amml duğu gibi bu yıl da bU- seri 
de-recede ihtiyatlı hareket etmettt ta. konferans tertip etmiştir. Kon· 
bllcllr. feranlar, Eminömı h~lkevir.cc 

btlkJA.Uni tamamen mullatua et- verilmektedir. 
mekle beraber bitaraf kalacak bir j 
Yugoslavya Balkanlarm 5Ulhtl bııkı- T 1 1 k l ki 
rnmdan kuvvetli bir kaledir. Aynı hat ırtı sız Uru§ U. ar 
tı hareketi takip eden Türkiye de 1•u.. tedavülden kalktı 
golila\")'B)a mütenazır dlter bir kate. Kenarları tırtılsız bir kuruş· 
dlr. Banlar iki cenalıta hazır, tıyunık, luklar bu sa'bahtan itibaren 
ht>r frdak•rlığı göze almağa n:r.mct. mer'iyet mevkiinden kalkmıştır. 
11 iş tıir halele durdukça Blkan ~·olu Bu paralar, bugünden itibar n 
bütlin istuA. hırslarına kaıııuımı~ sa- l yaln•z Merkez B~::ası ve m~l. 
~·ııabllir., nıüdürliikJl'rfoce alımı.c~tn. 
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m,~,~:~~-~-~-1~~1 l[§~~~~~l 
. Hasan Rasımus ~~ 
~ARE EV/: lstanbul Anlara caddesi ' Romanyanın sabık J .. l B d il 34 (•) ~:ısw..11• reı; .. ıdruı ı.ıa>hlı:AKR apon ua8r8Ş8 8 Og JO 

,:.: ~.ter~onı.: ~;~ Londraelçisinegöre . ltbamlara cevap Hekime göre ideal 
.-·i\i··· .•.. ; .... ~ •1 Yugoslavya hariciye nazırı varıyor: 
'::~~N~~;~R~.jj hadiseleri Bu alqa::i.~kaya vasıl MağlObiyet- izt;livaç ve şartları 
~~~:ıo • ... '.:' Aynı zamanda l ngiltere- Ber/ın, 30 ( A.A.) - Matsuc• t 1 
~ tı 7ı wr Vaktt matbaası nin de, Sovyetler in d e ka bugün Ö<Jleden sonra Romaya en gene 
~ hareket etmiştir. Japon nazırı 

''Muasır kadın romancrlaTından madam Marcel
le Tinayr hemcinslerine şu ifadeli sözlerle hitap 
etmektedir: Dünyanın saadeti;. kadınlık .sanatini 
bile n kadınlaTın eaeridir. Erkekler bizim için ca
ll§ırlar; bizim vCl%ilemiz de saadeti yaratan 
ebedi hiznıetimizi yapmaktır ve bu kudret istı

rablar ve neşelerin yoğurnıuş olduğu kadınlığı

mızda mündemiçtir" 

Nadiseıer 
~······~, 

zaferidir yarın saat 18 de Homad~olaca:... kurmay 
--o- tır. 

~ Tarir 
Bu hA~iseler «· * w mesul Bcrlm, 30 ( A.A.) - D. 1'. B. 

Türki enin vazıve b!ldiriyor: .. ......., ....... .,., 
ı~~ır!lsi Inönü · 
mu arebes .. 

.7 ., Japon Har;ciyc Nazıı ı .Matsu- d g""' ı" ld t 
t Di de koııayia tırdı oka, Alma• yayı Z!.warctinin son e 'r . 

lJOndra, SO ( A.A.) - Roma • 
yanın sabık J.J()ndra clçisı Tilca 
Balkanlar vaziyetindeki rolü Jıc_ 

li - 3 - nüz bır istıfham teşkil etmekle 
rıu arp martın otuz birıncı ~ - d d s ı 

.<it> devam etti: Türk askerle. evam c en ovyet er Birliğinııı 
ttn.i hattı h~cketinı izaha ç;ılışmak-
lll n hücumları kanıısmda düş.. tadır. 
Ça ~ .. kuvvctlerinın ezildiği ~ık- Tika şöyle demektcdır: 
~~2.e ca.rpıyordu. Akşam .kJ_ "Yugoslavya büyük bır hürı· . 
l'\>v ıgı çökerken, altı yüz sene yet zaferi kazanmıştır. Bu, ay-

el Osmanlı Türklerinin ı...~r m zamanda hem Ingiltcrenııı 
ıl'l:lparatorlugun tcmelıni attıl{. hem de Sovyetl rir 7.a.feridir. ı 
~ l'J. bu yerlerde Türk bayra. ı Perşem b<.> günü Yugosla \. • 
enı ve gene Türkiy<min saba- cereyan eden hadiS(.>ler Türklerin 

1•nr C1;Ziyordu., Yıkııan her Türk vaziyetini de kolaylustrrmrntır. 
1 evıetının yerme yenı bir Türk Türklerın hudutlarını mUda • 
~letı kuran Kahraman millet. faayd mecbur kaldıkları zam:.n 

r.ııtıkıa.ı mücadelesinin ikinci ve Sovyctlerin herh~ngi bir tecn _ 
~ ntühim zaferini tnrıhin altın vüziinden korkmamalaı ı !hım 

Yfal,mna armağan ediyorc,... geldiği hakkında Mosko•;a. 
~ece düşman çekiliyordu. verdiği tcmmat Yugos~av ·anrn 

gününü Potsdnm"ı gezmeğc ha ... 
retmiştir. Matsuok'1. büyük Fred 
l'ikin kabri önünde eğilmiş -..·e 
müteakiben tarihi şehrin sokak 
ların<la.n geçerek Sanssouci §3 • 
tosunu ve parklarını dolaşmıştır. 

~atonuıı galerisinde Almıın 
H!!,riciye Nazın on Rfuc.ntrop, 
Mıı.tsuoka serefine bir kabul rcs 
mi tertip etmiştir. 

Norveçte örfi id a re 
şiddetlendirildi 

l,oııdra, 80 (.\.A.J - Norveç a.ıan· 

sınA ı;eien haberlere göre, Norveçtek1 
Alın,rn konllS<'rt '.I'rebovcn Norveçte 
rcsme:ı ııAıı cdılme>meklc beraber brti 
ıdareyı merhıımN.stz bir şekilde tesis 
eden hir bcynnnnınc neşrcdllmı§tır. 

Bilttin :-:orvcç gazetelerinde derç ve 
duvarlara asılmak 6Urctiyle DC§rcdilen 
bir beyanname bundan böyle gerek 
bızzın Alman kuvvetler.ine karşı, ge
rek Hıtlerln emri ile teessüs eden ma
kamnta 1'.a ı ~ı işlene>cek her ttlrlil ctı. 
rümlcr hakkında Alman b'"llnununun 
tatbik edileceğini bildirmektedir. 

t rtcsi gtln ismet lnönü bir esaret altına alınmasından son. 
ııl'Peden dü manm döküntüleri. r~ Almanların Yuııanistana \'a • 
ıse .~kıyor· bır gün. evvel Türk pacağı taarruz esPa"ır:d·-ı Tü~k . 
di~klalıne mezar yapmak iste- lerin müdafaada kalacak arıı 
~ len bu mua7..7A'Z toprak!. • delalet etmekteydı . Ş mdive k~ • 
ı:/ıl!?' .. ( an bınleroo düf5man dar Sovyetler küdik ınilletlerın 
lb Usunu, t"r' e.clilrnış olan diiş. müdafii olduklarını go!';lt rmek 
~i~n. ~ilfth1}arını 1

seyrediyor: ~..ı. fırsatını karırmamıc:lardır. S• . 
cia:ı ıçın azım-;e en f>On kuman- hadiseler gösteriyor kı. maz · ~;-
1( .arı verdıkten sonra Mustafa. İ§lenen bazı hatalar tamir edile. ~~; 1 ,- .... ı I . 1 f --~ ~-
~~ale unları yazıyordu: .bilmektedir. t'. ~ 

le Saat 6.30 sonrada MeLıs Tilea, Almanl~rm H · ·.ır hak. 
f,J>eden gördli!;ıfun v~ziyet: kındaki duygularını gı11 •mcdiğ"• * 'J okyo, 80 A A.' - Ta ajansı 
,:~~ıizb<.>y şimalinde sabah- ni Sovyctk · ı debugünkü .::artlaı blldlrı..,or: Matbuata nazaran. ha\ra 
"tnucn sebat eden ve dümdar oı· -:ı ~ Ilı~ içinde Almanlar tarafına geçmek tnnrruzlarına karşı müdafaa tl'rtlbatJ 
).,.. ~1 muhtemel bulunan düşman ı·st"medı'kleı·ı'ıı·ı so"\•l"mcktedı'r. "lÜf '- ~. meselesi Japon hUkiınıctinln ciddi su. 
t rezesı , sağ cenah gnıpunun · Hı'tler n"' yap-acaı~tır " .. As • aıı. " , rette mC'şgul ctmcktedır. Mlnko gıı-
ktli t'ru?JylC' gayrimuntazam çe_ keri harekete g~medcn önce Yu zck>st. Japon hıı.vıı mUdafna teşkilltı-
li Yor )~kından takip <.>diliyor. goslavyayı dahili entrikalar! ıın Tokyoda ve bUtün rnemlcl<ctte hn-
\ ibnidıye istıkametinde tem-s pan;alamağn çalı~ması muhtc \'a mUdafnıı OniverllltcıcM lhdaııma 
e fanlıvet )Ok. Bozüyük yam. meldir. Bunu yapmak için karar verdlğlnl yazıyor. 

:; Düı::man b nlerce maktülle- Parloviçi t;ı.rafındıı.n idare edilen * Kahil'C', 30 ı A .A ) Suudı Arn. 
~ l(' doldurduğu ınuhar~'x> Hırvatları kandırmağa çalışa • bıstan elçiliği şu tebliği neşretmiştir. 
ın~Ydanını sılahlarımıza terk ·t_ raktır. Hıtlerin maksadı bunlar- Suudi Arnblstan Bari rndyosu tam. 

!$tir ... 
. i\.Ynı gu··n Mustafa Kemalın dan bir be.o:;inci kol teşkil ederek fınd!i.n 'erilen ''c 1nglliz kıtıılarmın 
eru Yugoslavyayı icinden fethetmek Fnrııan &oalsrını ışgal cttığlnc dair 
~ iği cevap, gerek ikincı lnö_ tir. Bitt{.l.bi ajanlarının bu husUE· bulunan haberle Suudi hllkümctlnln 
~ ~erinın kıymeti. gerek taki faaliyetlerini dıı;:arda'l dip. Cıdd-:dcki lngllız elçuiğı nczdtnde bu 

erı kazanan genç \'e cesur lomatık vo askeri tazyiklnle tak hareketi protesto ettiği hakkındaki 
ı~h anın sahsiyet ve istıkba- viye edece.1\:tir. :\faamofih Hitlcr haberi k&U surette tekzip etmektedir 
akkında tam bir fikir t! 

"hanet gcisteren bir eserdir: için vaktin gcrmi~ olm2sı ve 1 * Ncvyor!{, 80 (A.A.> 1'ıı.s. As-
'•n sa.r;-1~'!1. teşkilat'ann117 bil' m:.l•. ı;ociatcd Press bildlriyoı: 1rraıısu ilt 

lıı. ütün tarihi alemde ~ız~n tefik cephesi kar~ısmda k ıinı,. miltar~kt' şı:ırtıarının lııtblklııc nezo
~~iı me:r~.~ı.1 rnuh!lrebe~ınc.- sı muhtemeldir. f!•trdan haı::kı rctc memur A lmnn l<omfı;yonu Marsil 
"ır ~e ettı~ nız vaz fc k2d~r Musolininin YuruıniStana taarruı yada:ı t.ıyyı:ırc ıle şimııı Afrlknsıııa 

~ ı ır vazıfe <len_ıhte ~tm'.. 1 etmekle voptı<"t h<ılQYI da Hıt hareket etmışt.r · 
tıı,,~aı:danl~r cnderdır. Mılletı_ 1 ler gitgide da~ ı iv1 .nnlamakt~. * Nrvyork, 30 (A.A.) ~ Tıı.s As-
~ ~n ıstık al v~ hayatı, dnhı: dır - soclatrd Prcss l5 kndnr Japon dcstro 

---()-

Mareşal faşizmi itnlyan 
zıhniyetine yabancı 

bulduğunu ima ed·yor 

Atina, 30 CA.A.) - Atına a. 
Jansı bildiriyor : 

Yiiksek faşist meclisi azasından 
Farinacci bundan bir müddet ev. 
vel Regimn Facista gazetesinde 
eski genelkurmay bnşkanı mare
§al Badoglio aleyhinde ithamlarda 
bulunmuş ve mareşal Badoglio da 
tribuna gazetesinin 23 kilnunum·
vel nlishasmda bu ithamlara cevap 
vermişti. Bu cevabı ihtiva eden 
nüshalar o zaman hUkümet tara· 
fından toplanılmıştı. Bunlardan bi, 
ıi elimize gec.;miştir. 
Mn:rcşal badoğliyo bu cevabında 

Farina.cci'ye karşı istihfaf edici bir 
lisan kullanmakta, ona a.<;kerl me
lelere müdahale etmek hakkını 
reddetmekte ve şöyle demC'kte
dir: 

"Ortalığı aydınlatacak yegane· 
hadiseleri mahrem tutmak znrure· 
ti vardır. Hu hadiseler öğ'renildiı'YI 
zaman genelkurmayın nasıl vatan 
pervernne bir hattı hareket ittihr 
elmi~ olduğu meydana çıkacaktır. 
Şimdilik ne siz. avukat FanM\.ei. 
n<l İtnlvan düsüncesine vabancı fi
kirler~ propa:.-ı~daııır .• ya\'lln ıd".
reni?. nltındakı teşki.fıtn mensup o· 
!anlar bu bapta hir hüküm vcre
mczle'l". Fakat siz. avukat :F'ari
nacci müteaddit mahrem raporla • 
rımın muhteviyatını alfıkalı 1.at -
tan öğrenC'biUnıiniz. Görf'cCksf • 

niz lıJ ben körlikörilnc bır muta -
vaat değil müstakil bir iş birliği 
istiyordum. ltalyan kurma), di -
ğer hiç bir kurmaydan aı;ağı de
ğildi'r. Şu veya bu metbuun \·ede
ğinrte gıtmeği kabul edeme~. Bir 
müttclildn yardmunn güvenilebi
lir. Fa.kat bu yardnn tam w~ mut. 
Jak olmamalıdır. Çünkü böylt• bir 
siyıu;etin neticeleri mil1°etin men
faatine mugayir olur. Vatanper
verliğin \'e mufahham şahsiyetin 
enınne itaat arzum beni fazla taf
riJal vermekten rpenediyor. An!J
<lın mı avukat? 

yeri il" iki kruvazör ve R3 n:ıkliye 

gcml.,inın Ş:ınkhııyın 00 mil garbın.. 

daki Ranöhouse ndası clvıırındB top.. 
lanmış olduklannı ,yazıyor. 

Yazan : Dr. RASİM ADASAL 
,........~··························· 

Bundan evvelki musa.habemde 
betbaht izdivaçlara ait qkrettiğim 
istatistik bu meselenin nıhi ve 
içtimai cephesini C§eliyen bir ale
me aittir ve modem cemiyette ai
lenin Jıarice verdiği manzaraya btl

kılırsa ''bekarlık sultanliktJr" V(). 

cizesine hak verdirecek kadar ve
ciz mlımller çoktur. Ancak bu hu
susta kullandığımız ölçü tam mA

nasiyle ideali ve mükemmeli arı • 
yan ve izdivaç müe88eseainde bir
den bütün şartlan görmek iı.tiyen 

bir ideolojinin ölçfisüdilr. lnsanla.r 
hilkati icapları olarak birr~k tabii 
ı:stıraplara karşı mütehammil ol .. 
dukln:rı gibi zamanla da buna kar. 
şı muafiyet kazanırlar. Elem, hu
zursuzluk, itminan yokluğu veya 
ruhi imtizacsn:ldt gibi fena §art -
lann mevzubahs olduğu izdivaç. 
lardn muhakkak surette talak va
ki olmaz: izdivaç binasının bir ta.. 
rafmda bir sakatlık olduğu halde, 
zaman ?.aman vaki olan ufaktdek 
tamirler ianef'ile derhal yıkılmaz.. 

Senelen:e yatalak kanlarma ta • 

hammuı gösteren kocalar, alkolik 
kocalnrmın ceşit çeşit gayritabii. 

liklerine göz yuman kadmlar var
dır. Bu izdivaçlarda hakiki saadet 
mevzubahs d~ğildir, bUaltie geceli 
gündüzlü huzursuzluk dahi mev. 
cuttur. Fakat bir veya birkaç ço

cuğun hatrn, bazı içtimai ve ah-

1:\ki vazifeler bu kabtlden nahOfj 
şartlara !?alcbe <;alar. Esasen bir 

• Bu nuı.kale ~eri.si sıra ile OU nUs
t>"\Ianmıraa çıkmıştır. 2!1., 30, blrir.cı 

kAııuo. ı. :>, n. 13, ıs. 22. 2s ikinci· 
kı\nU't. 1, 3. il, ll , 17, 22. 24 ~ti şubat. 

1. 2. "· s. . ıo. 12. 14, 16. ıs, 20. 
22, :t4, 26, 29 mart 

izdi .. ·aç mücMe~indc her 0yde.ıl 

ewel hakiki saadet amili. r 11den 
biri de kan ~e kocanın mlıtt kahil 
vazifeleridir. Bir 7.evce ı.;irkiıı<l<! o

labilir, zamanla bir ka.zanm kur • 
ban! olarak kanburu çıkabildiği gi· 
bl bir gözü sakatlanabillr. Terbi. 
yeli ve munlrif .koca, maddi nefre

tini yenerek bu kusurlnn kansınm 
yüzUne vurmaz. Aynile cinsi mü • 
nasebctlerinde pek memnun olmı. 
yan, tatmin edilmiyen çocuklu bir 
kadm derhal yakrşıklı bir Aşık ha. 

tırı için aile ocağını terltetmeyt' 
kalluşamaz. Senelerce zengin "e ıç
timat mevkü bulunan bir koca ile 
yaşıyan ve yetişmiş çocukları da 
olan kadmlarm macel"alarn atıla -
rak izdivaç ocaklarmı mahvettik • 
Ieri görülmüştür. Şehvet kurba • 
n~daki mes'ut aile babası bir l!"
celik nameşnı zevkin mecliıbu o
larak ocağını yıkmıştır. Demek iz· 
divaçta her şeyden evvel 5uur· 
bağlanma, mütekabil hürmet. ne. 
!is feragati ve fedakarlık 11i7.ım 

dır. Tarihte bu mJsaller çoktur 

Büyük ediplerin romanlarda go~ 

termek istedı1ı:Jeri ahlAki vaziffo.. 
izdivacın bu id.imai cephesidıı 

Bütün edebi romanlar muhııkka.t

surettc bir izdivaç veya aı;k feJn • 

ketinin aynası değildir. Bedbini~ t 
kapılıp mrl' Karmen, Romeo Jül. 
yet, ManonleNı:o, Verter, l.Abo

bem gıöi eserlerin kurban kahra. 
mıınlariyle bütün izdivaç ve u.k 
ınasclclerini hallct.meğo kalkıı:ıma· 

malıdır. Herhaerın "Aydınlık saat. 
!erinde" bize bahtiyar çiftlere niı 
aşk ~irini t(lreruıüm etmektedir. 

f tdaremz altında ., refle vazi_ · 
"r-mı goren k umnndan ve ~ i_ -:--~~~~~!!!!!!!!!!'.:!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

tı h ~rkada lnrınızı knlb ve 
IJ}ıtnct nc- büyük emniyeti" is
nat f'<liyordu. Siz orada yalnız 
,~. rnanı değıl mılletin mak 
.. ııni de vcndınız. Istila altında. .... \...~ _, . 
t: vı.."übaht topraklnrımıtln be. 

Cemıl Scrmct artık uyuyamıyor-
du. Kalktı, masa.sının basına gec;
ti. Kağıt, kalem çıkıtrdr ve çalı~
inağn başladı. Bırkur gündcnberi 

t: bütün mtan bugUn mim
',Qllarına k~ar zaferinizı tes · 

~Yor. Düsmnrun hırs istilfı.sı, 
Y 1'1lı ve hımmctini?.in yalçın ka_ 
aıarına başını çarparak huıda_ 

kafasındn bir hikü:\'e m<'VZUU hn -
zırlıyordu. Bu kfığıda döküldüğü 

zaman ı;ııi.r kndnr akıcı bır hikaye, 
• 31. NaKıeaen: IV1uzafter Acar 

Sermede gen~ kızın kalbinde bir 
hissın doğmu§ olduğunu ımlatıyoı

du. Cemil Sermet hislerinin tesıri. 
ne fnzla kapılmrştı. O kadar k.l ar
tık kendisi nıml Şükranı seviyor. 
sa Şükranın da kendisini öyle sev 
diğini ka bu lediyordu. Cemil Scr
met dti§ünüyor ve bu a.zb: malılü
kun hayata kavuşturmuş, ahret • 
len dünyaya çıkarml§ olduğu orkek 
le hayatını birleı>tirmcği, hayata 
bıığlndığı adama hayatını bağla • 
mağı, karanlık görüşlü meıshur 

romancı Y~ari Gündüzün kurta
rıcı meleği olmağı kabul edeceğini 
kuv\'etlc tahmin ediyor, hatta bu-

Birçok Amerikan filmlen, ıstırar. 

lardan ve macC'ralarla ümitsizlik. 
lerden sonra çilekeş çiftleri evler.· 
dirirler, saadete garkederler. MOP.
ut izdivaçlarda ne fedakfırlıklar 

görUyoruz: .. Euripide'in en m ilıur 

l'raj~dilerinden biri olan Alceste 

kocası Admete'in yerine olme) 
razı olması güzPI bir misaldir. Ha· 
kiki tarihi fedakirlıklardan bir., 
genç Golvalı Eponie'ye aittir. 
Romalılar tarafmdan idama mah ~ 

ı!t oldu. Naınmızı tru-ihın ki
~ ~ı mc.f nbirınc kaydeden ve 

bir gönül hikiıy<'si olacaktı. Bu 
bütün kelim('leri gülen. gözyn la· 
nnm ve tebossUmlc>rln samimi ol
duğu uzun bir hikaye, kısn bir ro-

ktiçıik l;aptaki büyük eserini bır 

kert'I daha gözden geçirdi, sonra 
hPfısmi büyük biı zarf içine yer • 
leştitdi ve zarfın Ur.erine 1stanbul Lilıin milk,ti hakkınızda ebedi 

•tınct ve sükrnna sevkeden mandı. Satırları arasından çayrr • gazctPlerindcn bırinin ndresıni vcr-
1~:iük g"'za '\C 'zaferimızı tebrik lannn yeı>il serinliği, bağların go. di. 

l't:ken üstundt durduğunuz tc. nül alıcı havası ve sahilleri okşı - Yakında Ştikrnn, büyük anneci -
l\ın SİZ'.:! bınlerce dü.<mınn olü_ vnn denizin mınllısı gelecekti. 
{l~ dolu bir meydanı şeref f;.ey Yesari Gündüz biltlin gece kn-
lırdıgı kadar milletim . 

~dınız ırın . ü.şfı.aı itila ıle dolu lcmınin C'Siri olarak siirüklendı. 

ginin iyihk veren nazarlan alt.uı • 
da yazılan bu .sayfalan okuyacak 
''e belki de Yesari Gündilzün ga
rip bir \'8.Sıtnyla sözlcnni 1şitmi~ r Ufku ıstıkbale de nazır ve durdu. 

kim oldugumı söylemek ıste_ Yumuşak lısanln ''n.zmnk içir ve bu sözlcrc'len, nıı..sihatlcrden is-
tcı. ıevkaladc '~i bir kaynak, bir ıı. tifadc P.tmiş olduğunu itiraf cd • 
ls~E-t lnonü'nün teşekkür için ham ve ahenk mcnbnı bulmuştu. cekti. 
?.<lığı mektupta "kahraman 

'~laıtı r ve as·a~rlerimizle avcı 
'tk rında omuz omuza vuruşan 
~~ ve kolordu. kuma~d~nl rı 

Yazarken daima Şlikrruıı düşiiniJ

yordu, ve Şlikrnnı dlişilndli~ii idn 
hi~lerı o kadar incelmiş knlPmin 
müspet bir hassasiy<'t g<'lmicıtı 

Evvelce kaleminde çirkeflere gi • 
~ na..... denılmektc>dır. Bn 
ı 1 l:tdc harbın ne çetin şartın .. 
~d1. ne bliyük kahraman ' - ren "~k .. şimdi ~ükrnn dUşünü • 
~ "' n ' lığını Mlatır. 1Prek ışlendiği irin büyük bit· hür

lh-Ugun de ıstiklfrlımizın 'e 
·~J'r tımiz'n tchlikeve d: mek 
:'lllal, v, rdır; yirmi sene ev-

bö\lE> bir te-hlikeyi karın '\_ 
~ış tüfenklerler, kama.lan a. 
ı~1 ış toplarla. tah~ saplı '.ı
~l'l ar-ıa ve <lerme rntmıı. ilah_ 
~ boğduk: i<:imizde aynı n.ı1ı 
~l ahl°l1I7.da Qynl kahraman var. 

lanmız yep yeni. kaynak. 
llnız bol. hudutlarımız mu. 

:ve ~etimiz tek ~t 

met görüyordu, Biitiın gccf' dur -
mad:ın \'C büylık bir zevk lçinrle 
yazdı. 

Sabah olunca, yazıp tamamladığı 

halindedir; yeni bir istiklal mli 
cadelesi mukadderse dünkü is. 
tiklal mticndclesi bire de düş_ 
amnlarımıza da örnek olsun. 

Kadirccuı Kallı 

Diğer taraftan Şükrnn cin o ge-
c"•yi uykusuz geçirmişti. O gccekı 
konumnalarla kalbinde doğnn yep
yeni yabancı bir hisle, gözlcrindr 
o ?.amana kadar manasını bilmedi
ği yeni bir pa.rıtlı ile odasına gır-
eliği zaman masasının üzerinde ka
palı bir mektup bulmuştu. Zarfın 

üzermdc gördüğü yazılarla derhal 
sapsan kC'silmiş, sonra titrC'k el
leriylC\ mektubu almm, asabi bir 
hareketle zarfı acıp mektubu çı • 
karmış ve bir hamlede içer gibi o
kuduktan sonra hıçkırıklarla ağla• 
mağa baBhyanuc yatağının üzerlne 

qpen~, 

Oh Allahım, diyo inlıyordu. N'!

çin dnha evvel onu bana tanıtma
dınız. .. Hem neden ben kendimı 

dinl('yip anhyamadım. Şimdi ben 
ııe yapacağım? Acaba benim hak • 
knnda ne düşünecek? 

Ve b3şmı yastıklar nrasmn so • 
karak hıçkırdı, hıçkırdı. 

"" 

küm odilmi.s olan kocasını on S(!... 

ne kadar bir mağaradn .saklıyara.l~ 
be.slemiş \·e sonunda beraber öl • 
müşle>rdır. Eski Atinanm en me • 
bur idarecilerinden olan Periclc• 
muvaffakıyetlerini ve .saadetinı 

karısı Aspasiaya medyundur. El
biselerini değiştirerek kocalımnı 

na iman ediyordu. kaçının \'C kendileri mahltfım olar 

Sabah saat dokuz olunca Cemil •.. Ve o zaman ~mil Sermet , kadınlar Me Conduroet gibi feda 

Scrmet civardaki kasaba) n kadar ŞUkranı alıp lstanbula götürecek. zevceler hesapsızdır. Birçok edit: 
giderek mektubunu postaya verdi, ti. Evvelce kendisine çok büyük ler kuvvetli ilhamlarını sadık ka· 
M>nra yavaş yavaş tarlalar ara • ve çok boş gelen apartmıanmı bu dmlarmdan, mM'ut aile ocakların 
smdan g{'çerck çütliğe döndü. ince güzelliğin gül ·ve menekşe dan almıı.lardır. Radyumun kfl.şif. 

Haynta yeniden, Şükran için ve lerlc süslü yu\'nsmı yapacak, her lerl olan kan ve koca Curie'ler bu· 
Şükranla ba..5lamak ! Cemil Seımet taraf en ;rumu~ak kumaşlar, en nun en veciz misalidir. M-eshuı 

bunu düşünüyor, ve böylece saadc. tatlı, iç açıcı renklerle silsliyecek Kimyager Baı-thelot karısınm olü
tin mümkün olup olmıyacnğmı ken ve bu dekor içinde sevişecekler, münden bir iki saat sonra ölmüıı
di kendine soruyordu. Ve nihayet, gizli ışıklar altında geniş divan • tU. Baza.n da çiftten yalnız "ıiri iz. 
birlikte geçirdikleri son gün ro- lnra uzanacaklar. yavalj setıle ko- divaç mihrabma şiddetle bağlı \•e 
ınancı bazı şeyler söyJcmisti. Ne nuı:ıacakla.r. sevgi ne bağlandıktan fedakardır. Yine Şehvet Kurba. 
güzel bir gün gcçırmi.«lcrdi. Şük • hayattan, inanarak, MıVerek ya - nmda.ki dul kadın, mes'ut izdinır 
ran lncesu başında tenhada ve bir eamaktan bahsedecekler, f1a1ldaşa. hulyasile ölümüne kadar ~ocukla· 
az loşlukta gene adamla bn.şb~ caldardı. rmm terbiyeııi ve saadeti :ile meş· 
kalmca ve hele Sermedin biraz mfı. Bu dekor ve samimi hava için- gul olarak evlenmcm.lştir. Pau' 
nah sözü~ie mü~kül vaziyete dii • de Yesari Gündilz gUzcl kitapla.- Munl ,.e ~uise P..aigner'in t.emsi 
şüncc nasıl Juzarmrstı. Sonra be. rın pL\nmı yapacak, yeni bir ~ etmiş oldukları "San mrler" fH
lrkçmm yavrusunu dalgalarda kur- Hipta eskilıinden da.ha kunetli e. minde cok saddt ve saadet tepesi 

tarmca Şükranm g&zlerindc n-e gü. l'erler verecekti. bir bdmm bütün mtıraplarmı ı: 

minalar gğnlı~!ı!i· _ Bü.~rı bunlaı· . , ( DevlJma .,... ). (LQ!f.:;D ..iıJJt.!' ~i. 
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a ari arıı 

g llz arp gemi
ne ate açtı 

a a 
(füış tarafı 1 ne.ide) 

h il!.Z cUztt u..ıırnun hJçbir za)1at 
ve h~ı~ ubtı·tır.:ıadıklnrmı t ıdirmck 
tedir. Yalnız tnyya.relerimizin bir ka· 

(Bns tarafı 1 nclde) çmdan haber almamaml§tır. Şımdiye 
rasında bir hadise zuhur etmi~ - kadar tahakkuk eden neticelere göre 
iöir. Dört tüccar gemisinin ...ir •İtalyan k ... vvetıerl.ndln her biri 20 

Fransız destroyeri tarafıııduı sıı.ntimet.rellk toplarla mücehhez 
himaye c:.-dilmek suretile c.ebelüt Fı ... me, Pota ve Zam. kruvazörlerinin 
t.r.ı.rık boğazından geçeceği ve bu ve bUytik Vinccnzo Globcrtı ve .Maef'
kafilenın Almanyaya ait mühLn trıuo c.eı:troycrlcrtnln battıktan anııı-
miktarda harp levazımı taşı<.. aılmaktaclır. 
ğJ haber alınıtıası ÜZ<>rine bu Daha fazla tafsllflta intizar edil· 
kaf I.:!nın tevk. edilmesi ıçin i- mektedir. 
cap eden cm'r er veri!Mişti . .f.{::. mı 1NG1L1Z xAnAnı:;st 
file buna rağtrien Lpanyol kara. ZAı1 KD1LDt 
,ulartnı takıp ettn k suretile bo. Londra, so (AA.) - Amltaılık da. 
~azaan ge~miştir. Kuvvetlerimiz trcst Akd<'niz muharebesi hakkında 
Fransız gemıl rın· lspanyol Su• a.gagıd:ıl.1 tavz!hı ı:c§rctmlştır: 
!arından U)TıldıkUın sonra ya - 1 Muharebey {atirflk ıe en tayyarcle-

. ·alamı lar ve normal tarzda mu. ıimlzden yalnız Ud.ıilnln dönmediğı 
a) en° edılmelcı:ı ıçin derhal ~ur tcsblt (thtmi,,ur. 
maıarı emrıni vermişlerdir. Bu. BATAN GEMİLER lL KKJNDA 
nun Uzcrınc o civarda sa.lıilde MALUMAT 
bulunan Fransız bataryaları mu Loncıra, 80 (A.A.> - Akd<'111zde 
lıariplik sıfatının bahşettiği hak cereyan eden son deniz muharebesınin 
ka ıstinat ederek bu tah~rriye §imdiye kadar mailim olan neticesı. 
teşebbüs etmiş olan gemil~rin dahi harbın bldayetınucııtıeri ltaı.}an 
üzerine ateş açmı"'lardır. lngi- veya Alman moswın karfı kaznnuan 
!iz cUzUtamlan kendileıini ml • en bUyUk :ı:afer mevzuubnas olduğunu 
dafaa ıçın atese mukabele m~ - göstermektedir. 
burn etinde kalmıtıl~r ve attık • Amlrallık ılalres1n1n tebliği.ne göre 
!arı güll !erden bir kycmı kara tahrip cdDdlğl ııimdlyc kaaar teeyyüd 
bat..ılj aların.ı lsabet ettirmişler. ed~n beş Jt:ılynn haıp gemıs<.nden 
dir. Fransız batariralarırun bu Flu:ne knıvazörünün kuv\·etı bilhassa 
b~ttı hareketi üzerine harp ge - tebnrUz ottirilmc.ktedir. lnşası 1931 
milerimiz Frarı~ız ticaret vapu;• de ikmııi edilen bu geminin stır'atı 
larifo bu vapu .. lan himaye 'Cten tecrübeler ~asında 84.C> ınll gtbi bU 
gemılere hcldı olarak -ıteş aça - ytlk bir rakkama baliğ oımuştur. A. 

bilirlerdi fakat in~nt hislerle ğir sU!Uılan arasında 200 mil!.metre
hareket ederek böyie yapmadı • lik s top, 100 milimetrelik 12 top \"e 

lar ve Fransız vapurları da ora. 18 tn:ıeı de bavn cıatı tupu vardı. • •or 
yn yakın bulunan Nemours li . mııl mürettebatı 70ô kişi idi. lt'ıume 
manın~ girmeğe muvaffak oldu ıo.ooo tonluktu. Bld:ı.yetto zarıı smı 
ıar Gemilerimiz Ce._clUttarığa fını teşkil eden dört kruvazörden ııı.m. 
dönerken iki defe. bir Fransız dl yaınız inşası 1930 da ikmal edUm!ş 
bombardıman te'lekltUIUnilrı hü • oıa.n Gorizia kalmaktadır. 
cumunn maruz kalmu;larsa l. Vlmcen.zo GiorbcrU torpido muhrl· 
hicbir h11.cı.;r.r ve zayiat Vukubul • binln ınşası 1036 d.ı Ikmııı cd lmi,,.tı. 
mam:; trr. Hrıcmi 1729 tondu. 120 m!Jimetrellk 

FRANSI ZTEBI lQt dört topu vardı. 
Vişı, ~1 ( A.A.) - Ofi ajansı Mae!itralc torpido muhribi H49 ton 

bildiriyor: hııcmlnde idi ve ayni toplara malik 
Bahr ye nezaretinin bir tebli- bulunuyordu. 1934 de inşa edllmlşU. 

~ine göre müteaddit İngiliz de. İngiliz gıı.zetc.lcri deniz muharebesi 
'1iz cüzütnmlan 30 mart sabahı hakkındaki yazdıklıın yazılarda Eıo.ıı 
OrQ.n'la Nemours arasmd'l 1:İ denı kuvvcUerinln de bu zafere işti· 
Fran 1z suJrırl'ıda yalnız bir mk etmiş olmalannı bilh:ıı:;sa memnu 
Fransız torpitosurun himayesi niyetle kaydcdıyorlar. 
ıJtmda Casablanca'dan Oran'a Kruvazör ve torpido muhıiplcrln
'!itmekte olan dört ticaret va. den mUrekkep lto.lya.n filosu Yunnn 
;urunda11 miir ' kep bir kafileye denizinde Amiral cunnlnı;hnm'ın filo
lıücum ~tmi, ıerdfr. Mi\tecavizi eu tarafından rnuh..ırebe3e nıecbur 
eıufill.bil...a "İ r.ltrna c.lan ve edilml.Jtıir. 1Wyan 1.l)iri;ı jtiyatıan 

\skiirten t01 ito ile bahr"ye veçhile dağılmıf olmaklıı beraber bun 
ıırvalannm v ha ra knvvetıe· Jardsn b:ızılnrmı muharebeye icbar 
·n ravesi de kafile Nemo- etmek imk&.nı ha:ııl olmuştur. Bu mu 
•., lf ca edcbilmistir. Kafi:c. harebcdcki zayiattan evvel lt:ııyanıa 
bı"' "Y olmamıştır. rm hıırbtn bidnyctl::ıdenberl muhalu. 
-- -o kal: olarak S torpido muhribi kay-
- vua luk cephesinde bett!klerı. bUdirilmtştt. Bu torpido 

• muhrlplcrl §Unlnrdır: Espers •'geçen 
';l v r 1 ye ve Haziranda", Ze!ırs (Temmuzda), Cur· 

""" tatone tipinden bir torpido muhribi 
(Ey!Uldc). Aironc Upludc:ı Hd torpıdo 

' Q Ç U mu.ıırıbl (Tc,.rlnicvvelde), Artagliere 
<Teşılnlevvelde), Francesko Nüllo ve 

· Q Od U diğer bir torpido muhribi lTCitl.nıcv· fa 
Atlım, 81 (A. tt.,) - E. B. C: 
Yunruı resmi tebliği: Cephede 

muvaffakı)•etlerlmlzlo tetevvtlç e
den topçu ve devriye faaliyeti kay. 
dcdilmiştir. Birkeç esir nldık ve 
bJ' rnlktal' otomatik siıah zaptct -
tik. Yunan tayynr !eri muharebe 
sahasında askeri hedefleri bom -
bardrman ettiler. Bütun tayyare • 
lerimiz Uslerir" döndliler. 

b:ığhlıklnrmı göz yaşlarnnızla se;·· 
rcdiyoruz. 1937 senesinde Haberde 
" :-,retmiş olduğum ''Kadınlara da· 

i '1 tln eler" adlı üc tahlilimde 

fer ";'ntl rine ait birçok mi

rd;r. B '.!tin diinyıır.ın bil· 
ı "tle "ni i lare eden biiyilk 

velda). 
BnrtoloMeo knıvnzöı1l geçen •.rem· 

mm:c!a Al:<kn•zde tıatınlrnı.ştir. En 
az 20 Italyan denlzalt.13ı bntmışur. 

Tarıın:.odaki İtalyan zayiaU bu zıı 
Y:.atm hıı.rlclndedlr. MalQm olduğu ü. 
zere Tarııntoda Cııvour sınırından bı:
zırhlı tamamen kaybedilmiş vaziyete 
girmişti. Keza batlrlardadır h'1, 'J'ı>· 

rantoda Cıı. vour ıımıfınclan diğer bir 
gemi ne Llttorto ımufmd:m dn bi:' 
zırhlı, 2 l::nıvazbr ve 2 mua,·l.n gemi 
ıığır JıM.-ırn ugnunı~tı. 

Harbin bldnyetlndenbcrl lwlyıı.nııı.· 
rm mevcut 6 zırhllsmd. '1 3 U ağır ha.. 
ea.a uğramıııtır. 20 kruvnzl5rdcn 4 ü 
bıı.tınııı, 3 U bıısııra. uğrıı:ruet?r. 8 lta1. 
ynn torpido mubrib1 batm~. ttnı
ynnm torpido muhribi ve torpido Cllo· 
su bidayette 70 gemiden müLC§ekklldl 

ı;eflcnr. 'hı i'le ı ve örnek iz ·• A!r .ka harbi 
vaı;!arn tr, ·a.1 o' rak gösterileilir. (Baş tarafı ı m~lde) 
Milli Şcr·m·z, Ruzvelt İngiliz kn.ı- İngiliz tayyareleri Anma.ra mm-
lı, Çan • Kay • Ş k, Musolini. ô. I takasındn askeri hcde...'"leri m~v~f
len general Metaksas bu kuvvet. fakryetle bombardunan etmişU:· 

Bir gara ve mühim bazı tesisat ü. 
il mısaller ara mdadrr. Kruimla.n- zerine doğrudan doğruya isabetler 
mtz:l muasır Fransız romancılnrır- olduğu görUlmtlştUr. 

(De,·amı 4 llncliıle) 
TEKAC'DE SEVK.EDİLENLER 

BeJgnıd, sı (A..A.> - on: 
Kral ikinci Plycr bir kararname 

neşrederek 27 marttan evvel genelkur 
me.y bs~kıı.nı buluı:.an gl!llornl Pl:,.rer 
Kos!c ile eııkl harbiye nıı.zır muavini 
general Alek :ı.ndr Stoyadlnoviçl tc. 
kı:.Udc sevketıni§Ur. 

Dlğo:ı bir karl!rllame ile de saray 
nnzın MiUl.n Alıtiçln yeri.ne profesör 
Kadoye Kmıjeviç tayin edllml§tir. 

SON V.AZ!YET 
Londra, Sl (A.A.) - B.B.O: 
Yu;;o~ıavyadan gelen habeı lere 

göre bütün memlekette sUkQn hUkllin 
sürme'tlCdU'. 

Kendisine Yugoslavyada hUkQmct 
değişlklığinln dııhili eobeblerden ilul 
geldiği hakkmdıı. teminat vcrllmi§ o. 
laı:ı Belgra.ddo.kl Alman el<:feı Von 
Hecren dün Yugo~ıav harlcl~e nazır!.. 
ıo yeniden görUsmüştUr. 

Almıı.nlar, ve lttı.ı:;'nnlar havayı bu
lnlldrrmıı.k mııksadllc tUrlU tUrlU şayi. 
ıılar çıl:.armağıı. teşebtıUs etmekte ll9e 

ıer de Yug()[jlav halkı müttclıit bir 
c!ephc göstermekte ve bu tC§tıbb!lııl r 
boşa gitmektedir. · 

Öğrcnlldlğlne g6re Alman elçisi 
birkaç gün t::V\'el Zagrebi ziyaret et. 
Uğl zıunruı Hırvat liderlerine Hırva.. 
tistıum "yeni Avrupa nlzamı,.nda im. 
Uyazlı bir mevki verllmcslnl teklıt ct
ml§Se de Hırvatlar bu tekllti katı.. 

yetıe reddetmlşlcrdtr. 

"Politika, gazctcsl dün bir mıı.kalc 

neşr:ıaerek bütün Yugoslav halkının 

tesan<iUnU tebarüz cltirmlı ve yeni 
tıUkümetln bUtUn Yugosıcıvynd!l mille. 
Un hudutsuz 1tl.mo.dına mazhar oldı;.. 
gımu ynzmıştır. 

ALMAN \O tTALlANLARl:S 
TAHL1YEst 

llelgrod, 81 (A.A.) - B.U.O: 
Y ~oslavyada bulunan Alman ve 

ltal)anlann tahlıyest i~l.n yarma 
kadar sona ereceği sanılmaktadrr. 
~ıAN SEl<'ARETl EVl~I 

l'AKll"OU 

Balgrsd, SO (A.A.J - Röyter bil. 
diriyor: 

Alman sdaretl.nln evrnkmı yakmak 
ta olduğu b!ldlrtlmekted!.r. Alman ha· 
va po taları dünden itibaren Alman
ya i!c Belgrad orasındaki tayyare ııc· 
!erlerim :ilga etmişlerdir. 
TEZAHORATPJLAR ''ALMANYA., 

KELlME 1 "iN tlZEKlNE 
"TtntORDt!LICR! 

Sofya, SO (A.A.) - D.N.D. a
jansı bildiriyor: 

Mariborda Alınan aleyhtarı bir 
nümayiş vuktıbulmuştur. Teza.hü· 
rat Sırplar tnrafmdan tertip edil
m.i~tir. Üzerinde "Almanya" yazı
lı büyük bir tn!j teşhir edilmiş, te
zah Ura tçılar bu t.qm Uzcrine tU
kürmUşlerdir. Tezahürat esnasmda 
içinde lngtıte re ilo birlikte Alınan 
yaya kar§t mücadele ediyoruz iba
resi bulunan beyannameler dağı
Wmıştrr. 

1TALYAN KONSOLOSLt:OU 
Ö':'tlNDE'9 N"OMA'Y!Ş 

Ilel~at, 30 CA.A.) - Ofi: 
Dün Hırvntistanda İtalyan a

!eyhtan ııünın}ıRler yapılnıışlır. 
Polis Za<?rebteki ltalynn konsolos
luğu önünde toplnnıın nümn~ çi· 
leri l:olayc3 dağıtmıştır. Hiç bir 
vahim h8.dise wku bulmanıışt.Ir. 
lllR\'A'l1SrANDAKt Al.l\IA~"LAR 

DA ÇEK1L1l'OR 

Zağrep, 30 CA.A.) - D.N.B. a
jansı bildiriyor: 

Hın:ntistanda mukim Almanya 
h Almanlar memleketi terke da -
vet edilmişlerdir. Hırvat makam -
Iarı bu hususta teessür ve temsüf
lerini bildırmişlcrdir ve hareket 
için Alınan ofislerine ellerinden 
geldiği kndar yardan etmektedir
ler. 800 kadar Almanı hamil ilk 
bus~ i tren bugün saat 20 de ha
reket etmiştir. İkinci tren gece 
yarısından sonra saat 1 de kalka· 
caktır. 

ITALYA.NLARIN TAJILİYESt 
Roma, SO CA.A.) - D.N.B. a

jansı bildiriyor: 
son ha ... •rlere göre, İtalyan te

baası· ve İtalyan gazetecileri Yu
gosl vyadan nynlmağa başlamış • 
lardır. 
AJ.!ıL'\ N EIV\LL1YET1NE FENA d'Ul Madam l.farc ile Tinav'm şu İngiliz tayyarelerinhı Trablus -

glizel sfü:lcrinl lıatnfatırmı: "Dün. garp limanına yaptıkları a.kmdn ıurAl\IELI~ l'APD.IYOHMUŞ 
bo bal l d d-'-li gemile nuanpeşte, 80 (A.A.) - .. Of!,. 

Yanın 83.3.detl, kadınlık sanatını b~- m ar unan a t:.;.ıuı • .. 
rin nrasma ve bir radyo istasyc. Frıı.nınz AJunsı blldlrlyol": 

len kad~lnrın eserl..tJr. Erkekler nunun civarına dllşmUştür. Pester L1oyi gazetesine Verııt'e'den 
şehirler i?Ula ederl r, ilet ve mıı· l\ahire, 80 <A. A.) _ Aekeri blldirl!d!ltlne göre, Yugoslııvyadakl 
kf'le k 'ederler; s natlan, illır- sözcıi şarki Afrlkn hnrbinin sonu- Alman ckal'iyet grubunun arazisi S:r. 
leri ve kanunlan yaratırlar; fakat na geldiğini söylemenin fazla bir bistandan gönderilen ç<>telcr tar fm· 

nikbin. "'· Imıyn ğmı beyan C't dan mOtt'madlven iz.aç edilmekte ,.e 
bu ~ ~lt'rini meydsna getiricken w.: 0 en • 

miştir. ı\Jnıan halkının muhacercU artmalı· 

bizim için çalı'°'trlar; bize düşen tT J,YANT .. AR DIBEDUA '\'l tadır. 
vazif d M.d ti yaratan ebedt TAHLİYE ETTlLER l\L\çmi KABiNEYE GiRiYOR 

hizm timizi yapmaktır. Bu 'kudret Romr.1 S!> (A .. A.) - 296 nu. Ilel"'rat:, !O (A .. A.) - Hırvat 
ıstırnplar ve ne elcrin yo".urmuş mnralr İtalyan tebliği: köylü p-.ırtisi reisi ve Başvekil mu-
olduğu kadmlığımızda mUndemiç _ Şarki AfrikJ.da: ıD~mnn tıızyi- avini Maçak'in salı günü Belgradı:. 

tir.,, 
ki KerP.:Jn şa~kmdn drv m etmcJr- muvasatat• belı:lenmPlrtedir. Ma -
telli. Kıtalarımız ldd ~u muka • çek 27 mart hil.d;sesindenberi Bel· 

s&:lere 9f.) t:ılh11llerlrrıJye gc- bll ta:u·ruzlarla mukavemet <ıt - gratta değildir. 
re "Tot.a Muller'in Utero = bU- mektedir. 

1 

Maçek tnsrlhan muvafakatini bH 
tnn kadm rahmt tçlndedi'r'' lddlast- ı Harrar mmtakasmda, krta1nnmrz dlrmiş olınaınakla beraber, yeni 

. • nirr~•ıııvı 'tplıllv0 c'iikten sonra kabineye şahsan i{ıtlrnkln~ şimdi 
nt ilen ettren <ıııki <iarbmıeseliri g -pta " .. ı , ~zı Y'"' ı bir mevzie premıip itibarile halledilmiş b:r mC' 
hükmU kalmaDilştır. tanı intizamla. çekiliyorlar. sele olarak p3k1lma.ktadır. Bunun 

ikinc· inönü zafe~: 
Tlkk mWetinln maktle to.lllnin de tıkametlnde danıl:ı ~ • ık kaçan bir 

yenilditt lldnci l.ııönü zaferinin, bu- 1 alayını esir ediyor vo azız yurdu 
gün 21 inci yıldönUmüdUr. Bu zafer, dUşmıın istllumdan kurtarmanın haz 
dünyanın en modern sUO.hl rile mu. zı ı.e meşbu bir halde BU~ilk Millet 
echh'z ve bu itibarla. hakkın ve zafr. Mccllııı re!sı ve Ba§ktunandan GRzl 
rl.n kendi tarafında olduğuna lnıı.nan Mustııfa Kemal paşaya, zaferi müjd<'. 
bir orduya kn?'§t, noksan ell~hlı fakat liyen tclgra!ı yıızıyordu. 
vatan ve lstlk!IU a§kllc öı~mü istihkar lşte bugünkü ltarl§lk dünya abvall 
eden aııll ve kahraman Türk ordusu. karşısııı'd:ı. milletimizin duyduğu cm. 
nun kazandığı qsiz bir zaferdir. • nıyet ve iman bugün b:ııımda böyle 

Bundan 20 sene evvel 26 mart gUnU 
dU§ı:ruın 11ayı, top, tUtek, mitralyöz, 
ve tayyare üstünltlğUne güvenerek 
1nönU ve Bozoytik lı:ıtasyonlan ıırnsm 
daki sahada GUndazbey, Metrutepe, 
Çiftlik sırtlan, topçu tept'si, NAzım
beytepeslı Sarnycık ınrtıarı, Kuııdllli 

bayırındıı.n geçen ve tahkimatı diz. 
siperlerinden ibaret bulunan Türk mil 
dafaa mevzilerine ta!lrrw:a geçmişti. 

IlUtlln knvvt't ve kud,.etllc yıldınm 
gibi saldırarak tıı.arruzu çclllc imanı 
ve bükUlmez kolla.ril~ kıır, •lıyc.n TUrk 
erleri yedi gUıı aUren glddctll bir mu
bArebeden sonra mUstevliyl pcrışan 

etm:Ş H panik şekllndo bir rlcnt mcc 
bur b1rakmış, her taraf dü~man olU 
ve yaralılaıile dolmuş. topraklar kızıl 
kanlara boyanmıııtı. 

Bu sırada, gnrp <'Cphcııinin muzar.. 
Cer kumandanı tsmet (pa~a), tnısno 

Mctriı;tepede dU,manın Söğllttcp~ ıs-

2g bin ı n'8 k 
E Z!ı 

(Baş tarafı 1 netde) 
ııcy oı.mamıııı gibi eve gelip oturmug.. 
tur .. 

Allcak, Hıı-ant öldükten bir mUddet 
f:Oll!."ll vartııi Kadıköy sulh mahkeme~ 
al.nde ttırekeslnl açtırm~ ve c.:saıa.. 
nn s:ı.yılması neticesinde bir lnsım 

:ınUce\•hcr ve tahvUMm ortndnn kny. 
bold.ığu anla§ılmı~tır. 

Tahkikata el koyan BüyUkde. 
re müddeiumumisı Kamil Bora, 
kısa bir zaman içerisinde düğü· 
mü çözmüş ve Arşevili yakala
mıştır. 

Genç krz bu sabah Biiyükdcre 
adliyesine getirilerek sorguya 
çekilmiştir. Arşevil demiştir k:: 

,,_ HrantgUl beni çok S('VL 

yordu. Ölmeden evv<'l mücev. 
herlerini ve hiss senetlerini bçı,· 
na bıraktı. Fakat bunu akrabası 
Onnnik'e söyleseydim. ~na i
nan.-nryacaktı. Onun için bir r..ey 
sövlemeden kendi malim olan 
lbtİnları alıp götlirdüıı:ı ... 

Müddeiumumi Kamil Bora bu 
cihet hakkında da tahkikat yap. 
maktadır. 

A ı a ab2 ı 
denizle ırt batı 
kesiıı ·iere 

Londra, Sl (A. A.) - 1Wyan 
resmi tebligi Cilıuti - Adisahaba 
ilemlryolu Uzerindc bıılun:ın Dır1.• 

du:ı.nın tahliye edildi~rini bildinclı; 

oldağwııı nazn.raıı bu §elıre dob'1'11 
ilorllyou İngiliz lm\Tctlorlnin az 
mukavemetle karşılaşacaklnn nıı

laşıJmaktadır. l{ızddeniı:cle!d li:nn

nmdruı 820 kllo:ınctre nıc.:ınf de bu
lurum Ha.bes-l tan hUl:umet merlcc

zinln bu sure' le <lenlzic irtlhatı kc · 

. silmiş bulunacald:ır. 

Dii·edua, bir dcmiryolu mnlremc 
merkcziclir. Başlıca malzeme bu.r

garlan 'c tamir at.öl) deıi burada· 
dır. POJ'§enıbc gilnti Hnrrar'ı 1 ı;ul 

eden kun·ctıcrin Dircduaya 1l ido
btımeleri l~ln 80 ldlomotrc uzunlu-' 

ğuncla dar \'C uoln.mb~IJ bir yol. 
dan ge.:.meleri lilznng<'lmcktedir. 
na suretle Keren Ye Ilarmr zafer 
lrfJle İngiliz tlon.auma 'o hnm 
kuvı:eUerinln Alcdenudc İtcl) an 
donanmasına im'""• ı.ııı."ın<lı'tlnn 

mo\'&ff layetlcrc bir mi.Ynffııt·

yet daha iihr. edilmiş olınnlcta.Wr. 

CJJslz bir kahramanın bulurunası ve 
blltun Türk mlllellnin, onun etrafı 1a 
tam brrlik ve berabcrl kle yekparelen
miş elmasından gclm kt J r. 

LUa lAh ve techizatı çok nok~n 
fakat ~eı.k anlı bır ord~ ba~ında 

memleketi kurtaran bUyUk \o muzaf. 
fer kumıından, daha sonrıı sulh ma. 
en ı ta.tında Türluycnln sıya.ı;f ve fü. 
tısadl tam istlkld!l.nl dünyıı.ya tasdik 
ettiren bU~ ült devlt't ve politika ad~ 
mı ve nlh"\yet s~nclerdenbcrl yorul
mnk lıt!mez azmi w kuı.lreUi h:ıml '• 
ıcrilc meml •keti başto.nı:ıaşa lmar eden 
bUytik } ap:cı. bugün gene aynı iman 
ve kudreti ıs rn·ıyonun bnşu da vc
ko.blndv buluılmaktadır. 

Bugür. en yeni ve modern ıılll'lhlar. 
in tecl"Jz edUmlı olan bUytık ve astı 

Türk ordusu b ıtUn ta,.ıh b yunca ya
rattığ: kahramnnlıltlarn on ın bir işa
rcUle yeni ve muclzc\1 zaferler eki -
m ğc hazırdır. 

vaııur 
(Ilaş tarnfı 1 nc.!dc) 

lc.-lk Amerika llır.a.nuınnda bul•m..ıp 

Ameı·ik&n aı-.:,,rlcrinl.n muhaf znsı a.ı. 

tınıı alınnn ticaret gemileri 66 dır. 
Bunlann 36 sı Dnn!.marka, 2 si At. 
man, l;\:ri kalanı !taıya.ıl bandırası t'l
şımnktnaır. 

tTALYAN VAPURJ,.\RI 
\:at-';:ı~o , 30 (A. A.) - Anıe

rika deniz makamları Amerikan 
limanlarında bulunan 27 ital) .n 
vapuruna silahlı muhafızlar ilm
me etmiştir. Bunlarm vazifl'si İ
talyan tayfalnnn gemilerin maki. 
ne kısımlarını tclırip etmelerine 
mani olmnl>tır. Salfthiyelli makam
lar bu vapurların miısndere edil
mcdf~W. nn.:h'a~wr.""111 sırf muh -
tcnıel tahrip hnrokGt.ll"r,ine mfı.nI 
olmak için bulundunılduğunu söy
l~mişlerdir. Bu tedbir 1917 tnrlh-
li easuc:luk kanunu mucibince itti
haz edilmt5tir. B:ıltimore'da, şi .. 
mali Karolinde kain Vellingtond'.ı. 
nyni zamanda istihba-r edilrn bnzı 
hareketler Am<>rika makamlarını 
bu harekete sevket:m.iştir. 

0 1·n sabah saat 8 de Bclattn 
ahçıuk ynpan Ahmet, uzun za
manciır r,örcmeclıği nrkada!)ı Ömer 
le birlıktc rakı içmeğe bnşlamış

lnrdtr. lç7.ı a1emi s ıat 12 ye kn· 
dar devam cıtmiı:., bu araJa iki o.ı
kadaş eski bir kadm ml'ı:"lcsind n 
do'ayı kavgaya ba.c:lamu tıı;. Netl

ced"' Ömer, bıçakln Ahmedi mulı
telif yerlerindE.n yaralı~ arak ıçki 

içtikleri ahçı dükkanından e'inde 
bıçak olduğu halde eokctğa fırla. 

mış ve kaçın:ığn başlamçtır. 
Elinde bıı;:ı.kla bir ndnmın lmçu. 

f;ını gören E.ılntlılardan. tahmınl'n 
150 kişllik bir lmfil(' Or;erln pr· 
şine taltıL'lllş, gürült.i, samn•n B -

!atı kaplamıştır. 

Ömeri takıp eden polis memuru 
Kadri de Uç defa dt•r emrini tek
rarladıktan sonra taba.ncuyla nteş 
etmiş, fakat kurşun eli bıçaklı 

adamın önünden kaçmak i .. tiyen 
Salama adında bilinin ltnba etıne 

rasla.mıştır. Sal:ı.monun yer dile
mesı, Ömerln d(' d'"ş rck yu .. a• 
lnnmasını intaç et · tir. 

Ahmet ve Salnmon, cruı kurtn. 
rnn otomobili ile Cerrahp~a ha~ 
tan .. sinc kaldırılmı:;;lardır. 

~ebebi 26. 8. 1939 tarihli Sırp - ı mektedir. 27 martta olanlar<lan 
Hın·at anltl§Ulasını partileri namı- ·onra Yugosla"·ya hükfunctin. 
na tasdik etmemlı; olan rad!k ller- deki de~işikliğin üclü p:ı.l•ta n'U. 
le Sırp demokratların dnhi yeni hti· teveccih bulunduğu a1ikitrdır. 
kiimete girmiş olmalarıdır. ?'°"çek Yugoslavyad~ Alma: lar aleyhi· 
mevzuubahis anl:ııımanın, rejim ne yapılan nlimayişler de bunu 
değiı;mesi münnsebt?tile, yeniden teyit etmektedir. 
mevzuu baheolmasıru arzu ediyor· * * * 
du. Bu busasta kclndllı!ne Şubeşiı; Londrn, 30 (A. \.) -

vnsıtaslle tC>minnt v ıilmf tir. t;&ki füıc,\ kil Zv tkov.ç t ''l"f e 
BULGARLARA GöRE clil1iktcn sonra Gt'n~rnı S ovl(!i 

VAZİYET V A.Hİ!\1LE•1IYOR ı görmek arzusunu ;zlıar etm~ 'c 
'S?f.ya, Sl (A.A.J.7 O.KB: keıdisinc Iı.tJdn:rı kimin ru:.mmn 
Hükfunet rmrtısıne mensup 1 ele almış oldu-unu sormıı tl.lr. Ge

lllt.b"uslaıdan Setir J" ff Du. ncrnl b ı suale Belı r t lı •l:iımct 
ma gazetesinde n~rett"ğl bir darbesınin manasını tcba.ruz .. t~i -
makalede Yugos1avyafü•l i vazı· ren şu cevabı vcrmlııtir: Si .. iıı '"''r 
yetten balısetml'kte ve b :ı.lıranm bir zaman tems.il etmcd!-.ıniz in
vahamet keşbettiğine işvet et- sanlar namma,. 

LoJ dra, 31 (A.A.) - B~ll•'.1 
·ıı d.ı. .i ;.eni vaziyetin m&na 1 

t tmk cct.:n Observer gazete~iı 
diı~ktörü Garvin şu satır! 
yazıyor: 

Balkanlar hakkında iyi mal.ii 
mat alanlar Almanların !'."un. 
nistana karşı taarruzunun b 
hafta sonunda ba§.lıyacağını J:e. 
sap ediyorlardı. Alınan gen 
kurmayı yalnız Yugo~.~vya c 
hetinden emin olmağı beki • 
yordu. Yunanlıların Selanilt b6 • 
gesindeki vaziyeıteri ve bi.zZ3 
Yunan dava11ı imdi mükemIIl 
bir surette takviye edilmiş b 
lunmaktadır. 

.Kıahraman milttefiklernni 
geçen salı günU istiklfil günlef. 
nin en büyi.ik yıldönümilll 
tcs'id ettiler. Bu tes'id en h~~· 
retli arZl'lnrının da üstünde o 
du. Arnavutlukta bilttin 1 aly&t 
mukabil taıırrı.ı.zlarını plirıkrrt 
tüler ve büWn ceohe boyu.ıc 
bir karış toprak bile ka}tetı""e 
diler. Şimdilik ve <'ldukra uztı 
Qır zam~n için Yugoslavya U c 
ri.,den gelecek bir tnarruzde. 
mnsundurlar. Selanik cephcıı:i~ 
gelince, mUttefiklerimiz en çetit 
muhare<be vasıflarına malik ol 
İngiliz takviye kıtalarınm Y • 
kında olduğunu ve büy"ik ~ 
ihtiy~ç hissedild"ği t--ldİI''~" ' 
teniJdi•-;.i zaman amade bı•ltpı ı 
ğunu biliyorlnr. 

Yunanlıların Türkiye ile B 
vük Britanyaya Mlvrni var 
'asıl ki TürMerirı de o .... ı~ .. 

bizlere gUveni v2rdır. 

z 

ıar 

(Bnş tar..tı l nrlıl 

z~r etmek lfı.zmı geldiği hal' 
ela rau;o ile Almanlara y ... t 
ihtardır. 

Yen• İngiliz bombardlman 
yareleri hakkında elde cdilf' 
bazı tafsilatı aş~gıya ye.zıyorı;-

''Hava nazırının eöylediğuı< 
göre, şimdı bir bonıbardını 
tayyaresi nohn ... l şekilde 500 
relik 20bomba yuhut 100 libr"l1 

5 bomba ile 500 librelik 10 bOıf. 
bn taşıynbilnıcktedir. 

Mevzuubahis iharı /Jman>ş, 
rın kendi hava kuvvetleri 
m~ndanlarından Schavale y 
mıştır . 

Bu zat radyod::ı. yaptığı korıı; 
mada ezcümle '"Unları • iyleınıŞ 
tir: 

Simdi biitün Alm~nlaı·m at 
haÜındd LulundujJnu lıcpiı.1 
bıliyuruz. 

Alman hava ln,vvc. : "İ urntl 
mi mtıftLti"i gen~ral • ılcJı 
bundan bir m.i.dd ... t evvel a 
me\'ZU Ü~rine vatanda ,aı •· 
nazn.rı dikkatini cdbetmı~ti. J.Y 
m;..nyada yapılan tahribat öt! 
celt>rı tahmill edilditinden Ç 
mühimdir. Bu tal:.ribala d::ı 
Ijondraya gelen raporlarda 
hab.:rlcr de vnrdır: 

B rlinde zayiıı.t pı>k büyUh-tii' 
Her tar~ enkaz yrğını ile doltJ 
dur. Bundan baş~a sivil 1 J1kt 
bırçok kişi ölınü~tür. Bcrtirı.: 
en zayıf nokta ı sığınakların. 
kafi olmamasıdır. Bcrlini'1 
kilomctıc k"1ar uznkl~mıda b 
lunan bütün kasaba ve sayfi} c , 
Berlinden kaçan ze:ıgm Alıua.rı 
larla dolmuştur. 

Hnmburgda ik~ edilen has~ 
lar şehrin kuvvei manevı)eSil" 
hakikaten sarsmıştır. Her i1' • 
de askeri tesisat civarında buı:, 
nan ve birisi 150 diğeri 60 mc 
reli!: bir cepheye malik olan 1 

ap;u1nınn bloku trunamile hn.r . 
o.muştur. Şimdi valmz yıkık Jı 
rici duvarla gbr mekteaır. , 

Kolonyada Dentz mahallesifl 1 
de bulunan Humbol<lt fabriklY • 
bütiin müştemilatile harabe Jı:I .. 
!indedir. Kez:ı.lik Bönc i~tiıra.J11 
tine giden trenlerin l·alktığı , 
da bu.,-rün bir enkaz yığını ııı 
lindedır. . 

Kolonyada çıkarılan 100 1<% 
dar ymıgından biri üç giill ~ , 
fazla devam etmh; ve bir fatl 

. ti 
kayı tamamile h~ran etrn.ı9_~ 
Bomc:ı.l:ı.r su tnnılanm bı~·, 
no!~larda ciddi hasar::ı. uğr~'° 
m•ı ol.:i ığu 0'İbı b··ı:ıh~ d ınt 
l ı da t-hrio e1· .'1i tir. < 

Bremenda 1000 ki.:;i olmfcı 
7000 kiai 'ram ı .n•nı br. FoC • 
Vulfe fe.brıltaları t~nrm·ıe J:ı& 
rap olmurı 'e müeı:: ~.e ·n ~ 
bıri kapanmak mc('buti:vetif 
kalmıştır. 



31 M A ....... - ~"'a 

Al!n et Cem leddin Sar:ı!;oğlu, 

bir mı; gür en el gıızctcsinde yaz
dığı bir fı' a.tla, mühim bir ın~c 
le.ye km ~ etti. Casusların b!r 
ınemlek~t l ~ı ne ltorkunı: bir teh
like oldu" unu tebarilz ettlr<ll. 

Casusu 'hın 1l"5rifa.t m<>rnsimi 
'ardır. l\Inlıterem me lt'kdn.5mıın 
de<UğJ gibi, o, "tııı!u slcıli h:n nln
rı C\ en lmrt gib!, lyasi ''nzlyc!
Jerın nrnp s."rın:ı döndti!:ii anlerı 
kollar. Onun f. gore<'eğl zn.man bu 
71L'll. ndır. Çolt fıÜ~.Ur Türk \'at:ı,.. 

nmcJ cnd'. ~<'ktur, heyecan yot.
iur, tclV.ş )Oktur. l\:::tıbnotçlklerl

tnlz vazife b:ı.5IDd:ulır.,, I"n.lmt bu· 
na rn~en gözlerimizi dört rı.çnmk, 
nğzmuzı sıkı ıkı knııamn.k, ötede, 
beride, oknlda hatta çoluk cocu
ğnnmzun yanmdıı. bile, yurt mllda
faasma ıılt haberlerden bah etme
mek Jiiznndır. Casu lnr, en b:ı.sıt, 

en clıcmmly<'tslz görünen şeylcı
den l! çrluıı;o-lar. Ynbancılar, CD U· 

f k 5ryl"re yüz bin mana ~erirler. 
B•ıgUn be .lnr! kol r!enllen \'e 

' enclllerlnl b f+1 diye tanıtanlar, 
l-lıhktm u n• uz easuslar,lan baş
ı a J;lr :Sf') d,. "il!lir. Bıınlnrın mcr• 
fi pro1 • '.annı önlemek için 
l cplmlı. · ,;ze knlınca bir ı;opa 
alnınl.yız ! .. 

C'ru.;ucl K yapnn'ı-r arasında fı -

hi el r, r"blmr; a:l:u>tlı:.r bt luncla
i:"'.l r ili, en mümtaz kirn<ıcler, 

p~ .; l('l', dül.l<'r, nn •. ırlnr, diplo
ınatlarla yülı ek a11clerc m<>nsup 

in :rn!iır d ' rdır. 

Bolca p:ıra muknbllincleı elde cdi· 
len m"::. arl:lrla siyasi 'e "kıı çal
rlın.ını., 3 hancı bir de' Ietin mliclıı· 
faa plfuılarmı elde etmek son de. 
\irlcrin i~ ıı.sı entrfkalanndan de-
ğildir. İpti lai lm\mler anısında bi• 
le casusluk 'nn1ı. 

Osman ogull:ırmın snltnnat ür
dü'kl ri l ıH:ı.nJa, l nbancı momle-

ketJerd n 11~-0 ' easu lar ordulara 
l:adnr solmldnb"U gt t, B!\bı!i.llde 

talı .an Fenerli t r uruınlar da l'C

nebi de' letl<'r ht:'!sslıınn çnlı.,ırlar, 

de, ıet ı.ır'ıınnı onlarn bildirirler
di. 

dair 
rn kcri görnıelt · tcdlklerlni s1>yk

<lil<'r. Pn a, herlflc.ri çndırmda ka· 
bul etti. Soılirc uz:ınıp çuliuğu çe.. 

k<'n serasker S<ırdu: 
- Ne var? 1stedii;iuiz ~? •• 
Çıplaklardan biri eenp vcnn: 
- Mezadc:öy halkmdaıın:. De-

l,-irmene g1ilerken, Mı ır SÜ\"arlle

ri öııUmiize çıktı. Bize .sordular: 
"Osmanlı atlıları Murat ı;;uyunu 

ı;cı:tucr mi!" Geçliğini öyle<llk. 
"Kn.labahk mıydı~,, dediler. Ce\'ap 
\'erdlk: .. iki yiiz kere bin \·ardı . ., 
Daha ba k.a bir şey ormadılnr, 

buğday!amnızı aldılar, clbiselNl 
mlzl de soyılulıır, üst.~lil\ de dö' -
düler. 

Serasker, bunlara hiftll' avuç al
tm \'erdi. Sonra perde ç.avu~a: 

- Bu ,.,a,·alhlan, dedi, sellmet.. 
le köylerine ulaştiN!mlar. İcap e
denlere emrimi söyle! 

Aradan zaman geçiyol'. İsler 

m yna oluyor. Çıplaklarla erru kc
rtn konuşmasında bulunanla.nlaıı 

birisi tst.anbula dönüyor. Bir giln 
tlskUdnrdan bir dostu çağırıyor, 

"Kızımı Mısırlı bir 7.abitJe e\'lcndi 
rlyorum, düğünde 66D do bulun!,, 
diyor. ı~aka.t adanıcağız o gilıı ı;t

dem~yo!', eri~ rmntt ~~U hamam 
eğlencesine ye!.!!.'i,, or. 

Göbct ta5m'la. damnt diye tak
dim edilen ad8Jll nııza.n dlkJmtini 
çekiyor, dlisünUyor, hafıznsmı yok

luyor, nllıayet buluyor : lki yıl e\'• 
vel seraskerin çadırmda. gördüğü 

tJplakla.nlan biri .•• 

IIerir de onu t.anıynrak ronktelı 
J't'ngc ~;friyor. Davet li, m&nah biır 
güliı le l W.ünc ba.karak t<ımşmm 
ycn;lz olduğunu Iılssetiinneğe çal.
fIIYOl', Ilunftaıı cesarf"t all\n l\lısrrlı 

adnmc:lğımı yanma geliyor. Eski 
J'861amndan bahs.etmemeıstnl .rica e· 
diyor. Admm HQJ'f5ld ve MISU' o~ 

dusunda kaymakam ve Mehmet AH 

fsynru bsstmldıktaıı ~DJ'a Osmn.n• 
h ortlnsuna girdiğini sö~·lüyor. Söz 
ara mda ela, o çıplak \'!\ı.iyetlnin 

yal:ıiı olılu~nu, soyulmıuMdannı, 

Osma.nlı ordu_u hakkında malfımat 
almak için bu planla içeri ~lrclikle

rlnl \'C "crnskeri bu kadar kolay
lıkla kandırdıklarına ).:'aştığını m
raf edlyor. 
Çok hacıların çıktı haı:ı ziri bağalde 

J,AEDRl 

H A B E P. - Akşam pcısta~t 

ad! .. ıar. 
zafer 

1 

yor 
Yazan : 

Viustcuı Çöcçil 
lngilız Başvekııi 
-----·--~ 

ıanmasını mük~mnıalen bilmcJı. 

dir.,, 
O devir için-Eflat<ıınun bu nası. 

hatları hiç de f~alıilde sayılamaz 

zira o zamanla:r ame~n adı ver'
len kadm cenga'\".,rlerden çok bah 
sedilirdi. Bmılr.: erkrkleri .nüstah. 
kem mevkilerinde rahat bırakmı
yan kahramanlardı. Bunlar gec;ici 
aşk mnhsulü o1anık anne oldukları 
va.kit erkek çocuklarını öldllrüyor 
lar, kızlarını gilniln b'rinde kencil
leri gibi bir Amazon olarak yet.iş. 
tirmek Umidile besliyorlnrdı. Dü~
manları vahşi bir tarzda Bldürü
yor ve bu öldUrüşte ga'rip bir haz 
duyuyorlardı. 

Bu asrın da kadın alayları var, 
Kadının bir asker gibi harp etti- fakat bu alaylar to.bii Amazonların 

ı;1ni düşünmek bizi isyan ettirıyor. vah~etinden çok u7.ak kalmıştır. 

Bütiln dUnya medeniyeti, bize çok 1917 de Petrogrndda Rus kadır-
esld asırlardan miras kalan şöval- larından bir alay teşekkül ctmiş-
yelik ananesi üzerine kurulmuş. ti. Bu alay yaptığı işlerle büyük 
tur. bir şöhret kazandı, münevver ve 

Medeni memleketlerde, vaziyet mUmtaz zllmreye mensup olan bu 
ne olursa olsun, kadını vi3 çocuğu alay kadınlan aziz valanlarmm 
7.ahmet ve eziyetten esirgemek yıkılmasına mani olmak için kıı.hrn 
adeta bir sevki tabü olmuştur. • man~ öldüler. Fa.kat bu teşebbüs 
Bir gemi batarken evvela kadnda- bir daha tekrar edilmedi. 
n kurtarmak dü;;ıUnülür, bir lrlna Kadının harp sa.hasına dahil ol
yanarsn Jine evvela kadınlar kur- • mak üzere her sahada erkeklerle 
tarılır. müsavat istlyerek bağırmağa baş. 
Kadına el kaldıran erkek, hatta ladığı gündenberi kadına bu '3aha

bu bir hakarete mukabele bllo o2.. da da bazı haklar vermek icap et. 
muş olsa, kaba. bir adam, bfr-~ miştir. Me~eıa Rusya.da (mademki 

şl gibi muamele görür. ~ 
hayatta ro!U kadını himaye ve 
müdafaa etmektir. Kendi neslin
den olan kadınları müdafaa uğnın 
da ölmek mukaddes bir vazife sa. 
yrlır. 

Kad!m sipere girmfş ?e süldi

netle düşmana kareı silii.h atar lbtr 

vaziyette görmek içimizde mazi
den kalan biltün şövalye hislerini 
isyan ettirir. Böy1e bir ~c)i, tahay 
yül bile etmek, bize gayri innani, 
iğrenç, 1.mkansrz gelir. 

Fakat tehlike kar§ısmda ve hıı. 
yatını muhafaza için bazen kadın
lar da hatta Cl'keklerden daha şid
detli n daha vah5iyane bir tarzda 
roUcad0 le etmi§lerdir. Erkekler bu 

mücadeleyi çirlrln balmak ~ 
dursun, hs.ttA aJJn~hmıllJlardrr htte. 
Jan d'Arkt. Jan Haşet'i ve başka.. 
l:ırrnı unutmayınız. 

nislklet.JJ JK>Stacı : E rkekler 
df;tiği i~in hükiımet , .o hususi ida.. 

reler kadınlardan hıttfode ediyor. 
Uzun mC!'lfRlt'r e yorulmadan mek
tup taşıyan hu posfa<>ı ktMlın bu 
i']te kendi .. Jndt-n en·el çalışan er. 

keği aratmamaktadır. 

r: ,, 

~ -w.-. 
l'abrlkl\lsrda erkeklc.rhı llMniı e lleri yerine kadmlal'ın narin t'll 
kıdın oldu. Fakat bu elle r de erk t'kle rinkt kadar ucıtalaızh. nu mü-

tt'bos.;im yüzlerden o - ~m1yor mu ? .• 

etmedc>n kabul edecektir. Gılı~...,..,,likeli, fakat çok faydıılı işlerlE~ 

hatlarda, bir tayyare meydanlaılt& 
yeni tayyarelerle tecrübe u4# r 
yapmnk haysiyet kırıcı bir # .. 
gildir. Eğı>r ciddi bir tehlike 'Ve 

hnkiki bir IUzum mevzu baıw:>lur
sa tayyareci kadınlara erkek mıes 
lektaşlannn yanında uçmak ....._ 
ndesini \•em1ekte tereddtit etmıan. 

Zira bu işe muktedir oldıuwll:R .... 
bllirrn, Fakat bu, ııon dıftiıılık 

'1ltiraraat edilecek bir te~. 
O vakte kadnr kadınlar dııla .. s 

uğraşmakla iktifa etmelidirler. Bu 
nu bir defa daha tekrar edeyim.~ 

Harp meydanını vo 3'dtlrme va
zlf esini erkeklere bmı.taimı, kadı 
m yardımcı L5lerde ve fabrikalar. 
da çalı~mnğa teşvik edelhn. Bu
günkü harpte erkeklerin, ancak 
fabrikalarda işten başka hiç bi'l' 
§ey dilştlnmiycn kadmtar tarafın
dan zaferi elde edeoek silflhlar 
yapıldığı takdirde, ~ebilccek. 
lerinl unutmamaıt:lllznndrr. / 

~Son senelerin• büyük edebi hadises; . 

M~fkOıır~ 
Edib, Şai r. P rofesör 

Ali Baydar Emir Alpagat•an 
Şaheser bir ıomanı 

' 

Sultan l\Iııbmutlıı :\lehmet Ali 
ınüc:ı.dele 1 1 1 mı<.;tı <1814). 

l'tlebnıet Ali) e kıırsı giden Osman
lı ordı.su lınrnrı;;illıın , günün bi· 
x-lnde lld ç.pl k adam gelerek c· __ __:._ ______________________________ _ 

Dahili harpler eıralarmda, Jt.en
dlleri için kıymetli olem şeyleri 

mUdafan. etmek UZC're genç kızla
rın harbcttikleri bir çok defalar 
görülmilştür. Kadınlar, hnttA çok 
yaşlı1an ible bu yolu takip etmiş. 
!erdir. Erkekler bu vaziyet karşı
sında hiçbir itiraz ileriye sürmemıR 
lerdir. Çocuğunu kurtarmak ~m 

bir kurd öldüren kadını herkes 
alkışlar. Bir hayvan mertebesine 
inerek kadına saldıran bir erkek 
karşısında kadının hayat.mı ve na
musunu kurtarmak için öldürmek 

ilk misali oradan aldnn, ikincl~ini 

de alabilirm) binlerce genç kız 

ha"rP usullerine ve siIA.h k ullanma. 
ğa alışt.ınlmaktadır. Bunlar icap 
ettiği takdirde ve erkekler cephe 
de dü{;rüşUrken onlarla beraber ve 
hatta. yalnız başlarına mükemmel 
bir hn"rP unsuru olabilirler. 

Yakında ·VAKiT 
sUtu n ları nda 

T onaa adaları İngilte
reye 15 muhr-"rjp 

vermek üzere .. 
Dünyanın c nneti sayılan 

Tonga ~r ında Kral Majeste 
Salote Tubu nun nrnare i altın.. 
rl.:ı., 150 muharip ·her gün talime 
cıkıyor. 

Britanvn. imparatorluğuna, 
hc-psi g"nüllü olmnk üzere 150 
a.,ker ver cektir. 

Bırlik ve N~'enin hilldim 
sürdüğü bu ada hnlkı hastalı1: 

nedir b.l.nez ve sa.kinleri hep 
Yakışıklı in:ıanlardır. Dünyanın 

t>u cennc 'ni keşfeden meşhur 

kilı::ıf Cook (Kuk) tur. On seki. 

1:ncj a. rcta ke.'}f cttiği bu ada. 
lara ıki tanede kaplwnbağa ge
t:rdi v<> bıırı1~ı dan bir tanesi 
h~ a s::ı drr. y ayan kaplum. 
bağa, ad va uğra) an turjist!"re 
g LA t ilıı. Adar.m en eski yer
lisı odur. I<ralm ba 'L,..;"siııde 
· mür s~rrn bu kabuklu hayva. 
na l"vık olduıhı hizmet gösteri-
•r. BJ.11 m n orta ·mJa ise has!t -

fakat çok güzel bir villa v;;ı.rd!ı'. 

Kraliçe Salote 'I\ıbu villasında 
mükellef bir hayat sürer. Bü. 
ttin İngiliz imparatorluğunda 

Kral VI ncı Jorjdan ba.~ka :\1a· 
jeste sıfatını haiz yegane şah. 
siyettir. Tonga adııları hükQmc
tinin parlamentosu ve kcndisL 
ne mahsus parası vardır. 

Tonga adaları garip bir dev
let ve aynı zamanda g.ı.rip bir 
memle1>ettir. Adalardan bir tn. 
nesi muayen ?.amanlarda batar 
ve tekrar çıkar. Bu ad:;ı. son de
fa 1927 senesinde suyun sathı. 
na çıktı, ve bir daha kaybolma- ı 
dı. Tonga adalarının merkezi j 
Nunalopadlr. 700 kişlden "ibaret 

olan nüfu~usönmüş bir volkan 
yamacında yaşar Adanın etra. 
fmı çeviren kayalar gemilerin 

yanaşmasına mani olur. Turist
ler adaya yerlilerin E~ndull~ı 
ile çıkar. Dünyanın hakiki bir 
cenneti olan bu ada Britanya 
imparatorluğunun yanında ..>ir 

muharip mevkiindedir. 

t: I ti"'> 

.... 'j .ea~ ~lıer>de . 
SAIT. HR~IDE .YAS!?R .TftlAT 

VfOAT _ Rf ŞİT .REf İK.AnME T. MUAZ Zf Z 
SCNIYLNECİL t .Bf AT ~İ~.FA11RİYE .SEHEQ 

hakkı çok tabli göı ülür. • 

Tarlad!\ ı;nhsan lmdınlar : İngtl~

redc· 20,000 kııdın ziraat l~lcrfndc 

çalışnıal\ Uzcre gönüllü ynıılmı:;· 
tır. Uu saye,lc sapan, ökiiz \'C 

trn ktör işsiz 'kıılınaınışfı r. Cu gii. 
nüllü tngiliz kızı koyun kırpan 

ba luı ı.;önüllii kadınlara doğru bir 
koyun gutürilyor. 

Eski Yunan filo:mflarr ke.dmı 
ha'rbe te~vik etmi~lerdir. Yunanis 
tanın en bUytlk mutcfekklrlcrin
dcn biri olan Efüıton "Kanunlar., 
isimli c>s<>rinde §Unları yazıyor : 
"Kızlar harp sanatım öğrenmeli 
ve kadınlar harp taktiğinde milta

hassısı lmalıdır. Her kadının erkeJc 
ler harple meşğulkcn ve düşnuuı 

birdenbire · görünürse kendisini 

müdafaa edebilmek için siliı.h kul-

Şimdiye kadar olan muharebe
ler umumiyetle cı-kek harbi idi. 
Ve kadın bu ~e nadiren karışıyor
du. Buna. rıığmen bilhassa 19U 
harbi devam ederken İngiliz ka. 
dını harbe geniş ölçüde ka -
nşmı§trr. Bugünkü haı-p kadını 

t eblikeye daha fazla yaklaş?r

mıatır. 7..ira bombalar iki cins ara. 
smda hiç bir fıı.rk gözetmiyor . Bu 
vaziyet karşısında kadm ilk hatta 
bir asker gibi her gün bir az daha 
harp sahasına yaklaşmakta bulun
muştur. 

Hiç kimse kadını harbe sUrme
ğe cesaret edememiştir. Kadın bu 
gün silah ve cephane fa.brjkaların. 
da çall§ıyor, pilot oluyor, hemşire 
oluyuor, şoför olarak yaralı oto
mobillerini sevk ve idare ediyor ; 
fakat bütUn bunları gönüllü ola
rak arzusile yapıyor. Bu i5 için 
kimse kendisni zorlamış değildir. 

Eskiden kadını tehlikeye karııı 

Hlklyclerl)Je, ffııleriyle ve Türk denlzcllltl hakkında em.181* __... 
riyle haldı bir ~öhret lı'u.anmı, olu merhum .AJ~t"un bu romuJ'ltıda...

§&DDU§ bir hayat safhasının en ince hlll ve ızt.ıraplannı duyacak, an 
keden evvel ba§ınyıp mlllt mücadele sonuna kadar devam eden bir &fk - · 
oorasını bUyUk bir heyecan ve al!ka ile takip edecekııl.niz. 

- Yakında "VAKiT ,, de -
e ---···-···· ============== ........ _ ...... ....-.. ::::::::::::::::::: :::::::::::::::=---= ___ ._................ - -······--··· .. ·---· 

VATANDAŞ! GASUSLARI -TA ı n 

o 
BELK ı 

Elini •ıkan adam, dün. 
yanın devletler söndüren 
en korkunç casusudur! 

"HABER,, ilk defa, "görünmiyen bir ordu,, h1.l· 
linde çalışan ' beynelmi lel en tehlikeli casusların 
yüzlerinden maskeleri ni indiriyor. 

ZiRA PEK YAKINDA 
mukavemet:ıiz fan.ederlerdi. Bu !L 
kir bugün yaşamıyor, zira kadın Kadın erkek, bugünkü en tehlikeli casusl~rın şah-
nesli mUteaddid Jtahr.ımunlık ve siyetlerini, hayatlarını,farik alametlerıni, tat· 
cesaret örnekleri gösterrnişlerdir. bik ettikleri usulleri, en büyük maceralarını , ve 

Geçenlerde bana şu fi.:; suah sor- 1 bu harpte oynadıkları rolleri baştan başa bilni. 
dular : "Meşhur tayyarel!İ kf\dtnl\ 

=~~;~7;i::,:·:~::~r: ren Bu harbin Kızıl Kitabını 
kadın için tehlike mevzu bn.llsolu. N EŞ RE o E c E K T' R 
lur mu?. Bu şartlar altında kadını 

ha11pte nasıl kullanmalıdır ?.,, •• - ..... ,, •• orda .. :uu~~;~~ ~~:~::~e~===~ ... . 
haktkalen hizmet etmek istiyorsa 
kendisine verilen e.n ınUtcvazı. en 
§Öhret.siz. \·azifclcri bile münaka§a 

:n__ .. - -- ..; __ ----
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1 •• '!r il" nis qtll'llf'<i formnlitf. 
rl<" ıı , • 1ı )rt n\ ail obll••t- it> ı·olo. 

ıwl ~<''il i l:ıirC' um• \ 1'.ltc ·u ıırı

f <>t: cPI. - '· QUi .. 'l'llO\ail fort. 

ninsi ljUt' la ııluııuı dı• .. r .. rol 

le •ur ... , !\' ~it ett Ml\ i t1'apııreııdl't 

l'nrrh f.r :l'un \n~lai ... , ı İl' he, honı· 

mr dtı monık1 c>t ııi•rt• d'ufü• jolil' 

fille; nus .. ı il l'ıı\ nit p:ırfaltcnwııt 

rt•ı:u ı•t 1U"c:ıble d1offrı• .. ılr .. n. 

'irr' · d • ıııu .. , fort pcu dt• jout"' 
•ıırİ"•. il 'int lııi rPrıdrı• .. a \ ı ... ite 

2. I,<" colonel, qui 'ennit dl' sor. 

tir ılf' tnhle, t-tııtı <'Onfortab1t
rıw:11: etC'nılu sur lr sofn, tout 
pr(-... dl' <i'<'nılomıir; :ı fillr <'h:ııı· 

1nit de\nrıt un ıılano delnbrt-:'I Or 

<.() tournnit I<'' feulllets dr son 

<>alıh.'r de ınu..,ique, et re~ıınlait I<."' 

i-p:ıules et les ehe' eu\ bloııds ıle 

in , i rtuoso.1 

!·t On u;ınonça M. le prHrt: le 

pi:ıno r tut,:\ iP colonel se im n, 

<:ı• frottn le-; ~·<'ux, rt p.+scnhı IC' 

ıırcfl't iı sn fille': 

Jc ne 'ou.. ıırı:sl•ntP fın"' 

mon'lil'!ur d••ll:ı Ut>bhhı. dit-il, <'nr 
'011-; lı• c•onn:ıf<;sıvL ,.,ırn"i doutı•? 

- '.!\loııs!Pnr est lr fil., du ı•o

lont>I df'lln R<'bbl ? dcmnıul.a ı,. 

prHPt d'un air 
harnl!-ı!U~. 

- Oui, mon.,.IPur, r(porulit Or-

-.o. 
J'ai cu l'honnl"ur de con· 

naitrr monsll'ur \'Ol re 111'.re. 

ı. Lt•s li<'U'\ coınnıun" clP eon

' f'f!,ation s'lııul .. en-nt lıicnfôt. 

:'». lal~r~ hıl, I<' r.olond hfüllıı lt 

ns..,c1. frPQlll'mC'nt: en sn qu:ılilf. 

d(• Jihcrnl, 0r"4'ı nı· 'oul.ut l'°lnt 
ııa.rlC'r n un t;3.f.(•llitt>0 du IKıtn oir;7 

ıni .. ., ı .~cila soıılcııalt "" ul la con

' er .ıtion. 
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1. B"lm"m nasıl bir pa~aport işi 

!bay Nı vıl'i valiyi ziyaret mecbu

.ı~etınde bırakmıştı: birçok mcs -
kdaşları gibi bunalnw; bir halde 

'lulunan vali zengin, kibar ve bir 

d 0 giızel bir l:ıu.n babası olnn bır 
lngi'izin geldiğim o;';renmC>kle 

memnun olmu~lu: .:ınun bUyük bir 
nczakC'tle kabul etti Vl' hizmC>tlcri

ni sunmakla f!tikrana boğdu: buıı

dan l ka ııc k az bu zaman sonrn 

ıad ı zh nrct ettt. 

2. Yl"mektl"n veni kalkmış olan 

alba \ sedir UzPrinl'! sere>serpc t·

zanmı~ U) kuva d.ılmak Uzl'rcydi: 
kızı eski bır pl\"nnonun önüne o • 
turmuş Fnrkı ı:ıo\ li:yor. Orso bir 
nota mecmunsınm sayfnlannı çe

viriyor, Rarkı söyli) C'n kızın omu1-
lanna V(' sarı saçlarına b:ıkıyurdu. 

3. Bay valinin geldiği bildirildi: 
piyano kesildi. albay kalktı, gözle
rini oğuşturdu ve valive krzmı üık

dim etti, dedi ki: 
- Size bay delin Rebbıa'yı tak· 

Jim etmiyorum. onu şUplıesiz tn

nrrsınız. dı:ığıl mi·~ 

Vnll birnz gayritabii bir tın·ırln 

sordu: 
- Bay, albay della 

oğlu mudur? 
Orso cevap vf'rdi: 
- Evet. bayım. 

Rcbbıanm 

- Bny pederinizi toııtmnk er<'• 
finP nail olmuştum. 

4. Konm~uıan umumi sözlc>r der. 

bal bitmisti. 

5. İstemediği halde albay sık sık 
• f'cıniyordu; libc>rııl zihniyet: dol ı\t· 

siylP, Orso bir hükiımet dalkavu

ğu ıl konuıımnk arzusunu hi~ du)

muyordu, ) n'nız mis Lydin konuF
mayı idare edh"Ordu. 

H A B E! H. - Aksam PMt.:'\!11 

iıl' 

Devlet DemiryoJlarf'Ve [imanlari 
• 1ifletme UmU"m, idaresi ilanlara · 
.Mubammcn bed:l!J (3500) linı. otan (10000 Kg. dcklstriD (l0.•.9U) pcr. 

§Cmbe gtlnU saat ı(H) on dörtta Hay~ Gar binam dahilindeki ko. 
misyon tarafmdıın aç:k claılltmc 'lııullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i.ltıyenlcrfn (262l Ura ı~oı kuruşlul< muvakkat teminat 
ve kanunun ıayın ettlğ'l vcsallUo b!rlıkt~ cksUtmc g:Unil saatine ka.dnr ko. 
misyona mU:acnaUnn lAzımdrr 

Bu işe alt şartnameler komisyoocan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
42284) 

• • • 
Muhamnıen bcdcll 3170 (üç bin yUz yetmiş) lira olnn 2 kalem .Boseb 

ycdeklcrl U.4.941 cuma günU saat 16 te açık cksUtme usulü ile Anknrada 
idare biDasıı:oa satırı alınacaktır. 

Bu işe girmek tı:tiyenlerin 237,'5 (iki yllz otuz yedi tını yetml§ ~ ku. 
nışı llraıık muvak.ı<t:.t teminat He kanunun tayln ettiği vcı:!kRları hamilen 
ayru gün eksiltme ~anlıne kad•ı.r l:omlsyooda isbatı vUcul etmeleri llı.zım. 

dır. 

Şartname Ankamda 
sevk ~efliğinde. İzmirde 

malzeme dairesinde. Haydarpaşa.ta tesellUm ve 
lzmir mağıızal'lnda görUtcbUir ( 227Sl 

(Bıı ütundl\ okuyucularnn11.m ıcu-

z••k·nıiı ~1rnınd:ıl.:I kuıwnla blrliktı· 

ı: örııtrrı·t••·l•ll'ri 

E\'Ll<.:!'\)JF; TEIU.ll Llrnt. İ ':' ARA • 
l\I,\, iŞ \"EJt:\JJ;, AU~. . ATIM 
glhi tlt'ari nıahl.)f'ti hslr olmıy:rn kll
çiıl;; ll!'ınl:ırı ı •anıs17 neşrolunur~) 

Evlenme teklifleri 

Yaş 28, uzun ı:.oylu duJ, iyi ve nn. 
mu!!ltı bir nsker ailesine mensup, ye. 
!ill ıözlU, döşenmiş be,,, odalı bir evi 
bulu .. an ve hava l. tteğnıen kardeşilc 
birlikte oturar çocuğu bulunmıyıın 

bir bayan nskcr ve sh·il namuslu bir 
erkelcle evlenmek istemektedir. Istı. 

yenl:!r 127. S.R) remzine mUracaat e
ı.lr.bilirler. 

18 yll§ındı.ı, 163 buyunı.la, 52 kilo, 
dalgalı siyah saçtı, buğday renkli. bir 
o:?\'I ld.ıro edebilecek kabHiyctte, altın
cı sın ;ı. k.-ıdar okumu;i! bir genç kır. 

uzun boylu, kumral veya sanşın, şen 
yuvıumuı. sadık 2:i- 30 ya~ıarı arasında 
en az elli Jlrn maaıııı bir bayla cvıcn
m.k l.steml.'klcdir. 1st.iyenter •(Çevik) 
remzine mUracaat edebilirler. 

.. Yaş, 20, boy 175, kilo 69, i.'&mcr 
oldukça gUzel, bass:uı, klınsesız yaşı. 
yan UsenJn son sınıfından ayrılmak 

mcrburlyctinde katmış bir devlet ıııc

muru, 11.ııe taluılllnl bitirebilmesi ıçin 

sekiz ay yardım ooc'blleı;ck ı 7-2:) yue
lıırı arasmda oldy~a güzel dul vcy~ 
kız bir bayanla cvkmmek istemekte. 
dlr. Krndlsınl cvllU edinebilecek bir 
aileye ıı: güveysi de girebilir. lsliycn. 
ter ıGUzel Sı:sı rcnume mektup ye. 
znblllrtcr. 

İşçi aranıyor: 

• nir l.:t,\ an aranı~ or - Küçük ve 
ya bilyl.ilt yn~ı 45 don yukarı otmıynn 
d<. k!F.lllk bir Tilrl{ tıil<'ninl:ı npart:. 

nnı. ısı .. kWenn. B. K. rumuzunn Lah 
rlre:ı mUracaatıan. 

• Ven• harllerlc nıUkemıncıen dak. 
tlto :ıt'rrı ort.n tnhs1111 tecrübeli cenı: 
olr l'HrK bayan resmi. ı:ıuaus1 daire ve 
milc"l<ıeseıerde iş arnmnktndır. fhtJ. 
yacı oıt.ı.lrırın Şebreınlni f<.:Oalkndın 

• sokn~ 13 num:ırnd:ı lıfrt adresl:ıe mu 
racantıan 

• 13X~ te..,eUlıtltlyllın. llseyı iyi Ol' 
reced" ıkmııl cuinı Uerbnngı bir mu. 
Ç"ldcrlm Her i,ı kabul ederim lstek. 
CSl!CScde bir iş arıyorum Taşrnyn da 

lllcrla cEr Tam) rumuztınıı bildirme. 
ıert 

• ı..!lı,. rtt'I okumaktayım. nUeYI vazı 

yetim nıektcpte okumama engel ol • 
du~Jnr.an. ben de hayatımı kaZall -

malı mecbu'ıiyetlndeytm H,.rbang1 
t>ır n·tıessc.sede "'Ya yazıhanede kB. 

tıpll'k 'apah!Urlm. arzu edenlerin En 
Son Dakika gazetesi ,,asıtwılle t.M.~ı 

rumıuuna milrnC'ftalhırı. 

Dersler: 

• 0:-tnnıektep Te llııe talebeler!ne 
ehven bir fiyaUa rlyazıye ve ff:?.ık den 
leri vl?l'mek is•iycn bir genç vardır. 

l"tekhlerın Haber gnzcteslnd,. M M.A 
rumuzuna mtıracıuı tlorı. 

ı:~ mezunuyum, Almaoyad:ı mtı
nenaııılik tallııtU gördüm. lstıyenıere 

eYlerlnoe nWRJsl Almauca Ye tUrk~-e 

~l!ri Tenrtl!'C iııtışorant 'AnU ~ 

terin Haller gue~ııl va.srtMlle .<A,,M 
8 .) rumuzuna m~caatıan. 

• lst. Unlvcrsltesl ktmyn mtibcn
dlsiylın Fi?.ik • Kimya • Umumi rı. 

yazlyc C:ers!crlnl ı turkçe fransızca) 

olarak veren tı;crübell bir hoc:ıyım 
·oıı;ıınluk .. Pc\·tct - l>c:n me imtlbnn.. 
ıa~ıııa hıızırınnmak iııtıy~nlcr < A.B.C. 
Kur) remzine mektııpırı bıldırı;;inler. 

Müteferrik 

• Kiralık oda urnrıı)or: Bir mc ... 

G. Dr on <'ôtf., le prefot n<' la 
labsait pao; Jnrı~İr,8 f'( il Cfait 

h iclent qu'il n' ait un 'lf }ılalsir ıi. 

parlr.r ılP Pnris et du mondl' iı unl' 
fomme qui ronnni ... sait toute<> lf'-i 
notııJıilltP... d<' la so<"letc enro. 
pl'C'nnl', 

mnnıoda yalnız ortalık '\.şlerlni göre. 
6. Vnli de kf'ndisince nzün cır- cek oır bayan aranıyor. Arzu edenler 

kasını ~ctiı ıni'k istemiyor ve ~ v- ~örli.şmck için hcrgUn iki buçukta Şi". 
ı upn sosyc>tesinin bütün ilcı i ge- 1 'ıımcdc nırşrutiycl cnddcslnr!o ı.;:rızor
leıılcıini tanıyan bir kadınla Paris lem apartımanıuuı ikinci lrntın:ı mfl-

dr>l T••3s:ımı Beyoğlmıd:- ana caddeye 
yakın veyn np:ırtımanlarda ev. 
sc sok&kla npaı tımnnsa tercihan illt 
v • yaya ;ıcının KCl llll ıına kapıyı:ı 1r

llbııtı toulunıın bir od!Hlnn ıbarl.'~ bir 
yer araınaktadır. Odu möble olacalt. 
bir mw.a, mrkıu; temız kolluk \'C pcı 

desi bulunacaktır. Elclıtrlğı. varım su .. 
yu, hııftndıı. blrknç defa temız cnmt:
si, Od:ı.yı kiralaynnn niltlr. Böyle 
bir yeri buıunanlann \'U:Z:ıh ndr~ler!le 
i!!tedilder son fi •atı ı mllst.nldl oda ı 
remzine bildirmeleri.Mektuplara, kirn 
la.nac:ı.ı< odnnııı lılıın ıı,;ındekı cs::ı s \o. 
zn·etıni tnhm:nen gösteren basit bir 
kı'.okl ilfıve edilmesi l(ızımılır. MUsaJt 
fiyat bildirenlere kira bedelinin blr se 
neliği pC'Şin \'C'rilebllir. 

vc kibar nl<'mi 'tkındn konuş· racaat. 

maktan d('rin bir zt:vk alriıgı oclli 

oluyordu. 

( l) Homm" du mr.ndc c"mlyet ad'lmı, kibar adam. <2) confor
t h!C'ment, 'lah!Ltç·ı. rnh.,tLıkl:l, serescrp!.'. Ol> Rozuk, harııp. (4) Vir
tuose, san'alkf r. (5) tairt' 'lylcmcmek. sr tnirc. susmak. süküt et· 
ınf'k. {6) "'ltE>'litı'. p<') k, d-ılknvuk. (7) povolr, hükümct. (8) languir, 
znvıflarnak, sc.lmak, uzanıp g;tmek ve renk vl' ı;;iddctini kn~·bctm<'k, 
gc\ emt:k. 

ANAL1Z 

1. \ :ı~ıdııki <>u:ıllrro ce\ap \t'• 

rinlt. · 

n. Pourquoı le colon('J fıt- 1 unc> 

\ 6ıt<' nu pıH l" 
A b-ı\ ni ın \;aJiyı zi~aret rtti? 
h. Quc faıs:ıiC'nt le colon"I, mlss 

L) dh C't Orso lorsqu'on annonçn 
M. it prCfct? 

V ının geldiği hnb<>r 
n 'b~n, ll'ls L\ d a \'. O 

tılar 

verilince 
o ne \ap. 

ı':. Pouıquoi O so ne> voulaıt-ll 

p:.ıı> pnr r nu prH t? 
Orso nicin V!llivlc konusmak ia

tPmı\ ordu? 

d. Qu fit miss Lydın pour ro. 
v ıll r .son ıılı C'? 

Mıs Lvdi b:ıb~mı uyandırmak 

lD nP ~~p·ı? 

kat 

ve TE O R l 

"· Que fit le 
V<'illnnt? 

colonet P.n 

Albay uyanarak ne yaptı? 

s'c-

il .. \sıı~ıdnki f'iimlt'll'!fi liirliçt-yr. 

Ç<'\ irin iz: 

- Pardon. monsicur, si je vous 
abord(> ... Me sem.it-il 'permis d<! 

vous dcmnndC'r? 
- Eh, sans doute, monslcur! •. 

Qu puı -ıc frurf' pour vous? 
Etrnngcr n Ankara el n'y 

connais ant pemonne. je ne sais 
commrnt trouvC'r un guidc. 

- N'c •. quc cela ? .. Je va is 

vous rendre cc scrvicl'. 

h se pourrnit! ... Ah, monsl

eur, tımt d'oblıgC'ance: 

-. ı-:nehante dP faire quelquc 
cho c qul vous soit agreable. 

ve odalar 
Anı<anı Carld•"'''lnı 

2dar '-• avdmlrk bu 
IJdalar da vardn. 

en muteber \'Cnnde tevkaı:lde nazaretlı 
kat kiralıktır A vm bınada ayoca kıra.ık 

1 Vakıt Gaı. • '.:;arrh"lr"• inr• müraa1at 

Matbaada Entertip, ve Yünc.ı tip 
nıııklneıerlndc tUrkçc sUraUi yazı dl· 
1.cn bir genç gece veya gUndUz nz bir 
maaşla iş arıınuıktadır. Istlyenler 
rOperatör) I'\'nı7.lne mUroeaat edcbUlr 

t"r. 

J ş arayanlar: 

• Evvelce bir şirkette ve piyango 
gişeiennde ı.;:alıpn tectU'bt!li bır genç 
vnzıhıu.ctcnre ıı:o aramaktadır. Arzu 
ede:ll"'r lieyoğlu Ağnhamam 64 nıınıa
rn birinci krıtt.'l (J.P.ı ye müracant e
debll.rler. 

• Lisenııı 10 uncu sınırına devam e. 
diyorum Öğleden so.ıra bo§ kaınn SA 
saatimde çalışmak istiyorum. 9 sene 
romı.:m:c tah81Um ve.rcıır ve romencc. 
yl çok ıyl bil!yonım. Romence d nı 

vt"rcblllrım. ~.ili.kalı müesseselerde en. 
JışabUir ve aynı zamanda tercUman.. 
!il: ta yııpabillrlm ... lsllyenter gazete. 
sinde tN - 107. Ziya) remzine mck.. 
tup! ı mllrncaat edebll!.rler. 

• 25 )aşmdayım. Asl•erlik ,.·u.zıtem• 
yeni bitirdim. Tnhslllm orta tıçe ka
dtm:lır. Muıımeıcye Aşinayım. F..skf ye. 
nı yazı.lan fevkaUıde okur yazarım. 

Herhang! bir mOesS<:BCde Ttlzite almak 
ıstiyorum. lsUyenıerın ZooguLdaktn 
halk fırkası kUtUpbane memuru Day 
Nuri ynnuıdn lR.Ç) remzine aUratıe 
mUracaaUarL 

• 35 y~cayım. Buncıa.o eV"f'el dok 
tor yanın•ıa ÇA!ı~tım. 'şimdi ~ bir dolc 
tor •ey• dloci yanında çalışmak iaU· 
yorum. EnJekHfyon yapmumı .:ıa bllJ· 
rim. lsUyenlertn JU acrese müracaat· 

S:ıtıııı. ' 01!1. - f'ıorya - Kaıttarya 

asfal:ı UZCrtndc beş odu, banyo vesa. 
ır :uı:.ıacrıı lhllynı;Ian karşılny:.ıcıık 

bir .ş~ldlde 450 metre ıuurobbaı bir ar 
s:ı ilzerlne lnşn edilmiş b!r vıtıtt yedi 
bin ı.rayn sntılıkur Lstlyenlerın gtlr. 
mek vo ı;örilşmclt için yerine mum. 
caauan. 

Aldırınız 
A"8Jtıda nınıu:ı:lıırı ıııılı 

kıı~ ııcıılarınlı7.ın nanılıınn:ı 

nwk•uplnn idaJ"l•hnnrııılıdı·n 

88bnhtnn oğlPye kadar Vl.'\':ı 

olan o.
ı:rlen 

hcrı:;Un 

:uıı 17 

d•·n ı;oıır.ı :ıltlırnıal:ırı rlr.-ı olunur. 

(A.D. 5) ıD. SO> (A.I). 122) (Sadıl;l 

(Bulm'..ll! 38) (Kt\nat) (İyi ltnlbl 
(S.F.S. 22/ (Cirldl) {Deniz 30011 
(F.Y. SS) (K.1.Ş.Ml'::T) {Pastane) 
(W. X Z) (R. 1'~. lSl ( Bay 78) 
(Bay 55) <P.S.S.) {205 S.) (P.H..R.) 
(Ç, COç remzine mekt.up yazıı.n Bcl... 
klB remzinin admn bırakılnn mektupla 
rı aıcıırmalarını rica ederiz) 

ıan: Topkapı Fatma.uıtan Ete.md en· Doktor A. Ema nuel;d· 
di sokak 10 numara da bayan Zat>eı 

• orıamcktep mezunuyum, ~ yqııı Sirkecideki muayenchanesi~irı 
dayım. Mkerl!kle bir ıllşlğlm yoktur ıstimlMd do1ayısfle ayni 8lra1a 
Eski ııar.flerJ mUkemmeıen ok•ır yaza Mım<e:z Loknntnsı ıı""ti'"IP nR'k 

rırn. fluktllo da bilirim. Mlıesseseıerdt' J iııı•••• letml.ştlr. W 
ka.tlpWt btiyonmı. AZa kanaat ede-

~ı •· A rn 1941 

1 
lstanbul Levazım 

harici askeri 
1-

amirliğinden veri l;:-ı 
kıtaatı ilanları _i 

Hepsine tahmiı:ı edilen flatt 36.000 tır:ı olan demiri vekaletçe verilmek 
Uzerc 250 adet nrnba numunesine göre pa7.athltla •yaptııılacaktır. lhal~Bl. 

7.4.941 pıızartesi günU s:ıat l4 de Anknrad ı M. M. V . .Satın ıılmn komis. 
yonunda. yupılac:ı.ktır. Kntl teminatı 5400 ı•rnaır. Ş!lrtnnmcsi ı o J..-ıınışa 

komlsyonılan alınır. ı 2IP9 • 2.)()4) ..... 
1'.:vsat ve ~artuameııınr. göre M.000 kilo sığır eti paz:ıılıklo satın 

alınacaktır. Teminatı 8525 llra.Jır. 1':\·.~af vr. şaıtnıırnesi komisyonda görll.. 
IUr. 1hal<'Si 7.4.041 p:ızartcsi gtınıı !mat 11 de Sllloğlunda askeri satm aı. 
mn komisyonunda. yapılacaktır (2203 • 25391 .. .... 

Evsaıa göre he:- to::ı :ıbıın c!ınacal•tır. Pazarlıkla eksiltmesi .f.4.9U 
cumıı gUnU sat H de Çorluda ıır.keri satın lama komisyonunda. yaılaoak;. 
tır. Teminatı 338 l:radır. Taliplerin belli vakitle komisyona gelmeleri. 

(2201) ( 2537) 
..y. 4 • 

Bir ay zarfınd,.. teslim aarcile l:!eherine l30 kurua tahmin edilen nUmu. 
nesi v(·çhile 5.000 adet kayış yular başlığı ağızlığı kantarma 5/4/9U cu. 
marte.s! ı;Unü sa.ııt il de Çnnakkalcde askcı1 sntın alma komisyonunda pa. 
znrlıkla s::.tın alınacaktır. Heptılnin tutan 6500 Ura kati teminatı 975 liradır. 
NUmuncı;I her g-ün komisyond.'I görUlür. lstPklllerin belli vakitte komisyo .. 
na ı;eıwcleı 1. t 21!l3 2406) .. . . 

2,2ö01)00 lulo meşe odunu kapaıı zarmı ek8lltnıcyc konmuştur. lhalesi 
11.4.941 cuma glinlı Mnt 15 tı• Çanak.katede a.ekeı1 satrnalma komisyonunda. 
yapılacaktır. Tahmin bııdelı 31 600 lira ilk teminatı 5362 lira 50 kuruştur. 

Tııl!Jılerin k.-ınuni v..-:;'kalınile teklif n:ektuplarmı ihale saatinden bir 11aıat 
evvcı konıhıyona Yerrnı>len. ! 2191) f' 369) 

:;: . 
Ankara ısta.Syonunaıı. yapılacak 16.000 torı tahmJl ve tahliye işinin kapa.. 

lı zarfla ckııiltnw.:ıd ı .4.tı.fl cuma gUnU saat 15 te Ankarada Lv. Amirliği ııa. 
tınalm:ı komısyonumm yapılacaktır. Şartnamesı komisyonda görülür. Tab-. 
min bedeli 7500 llra ıtl; teminatı 5ölı lira 50 J;u~tur. Taliplerin knnunt vesi. 
kalıııile tek!l! mcldııpl&rını lhıtle saatinden nlr .ıı:ıat evvel komisyona verme .. 
teri (2U31 (2153/ 

ıı: * • 
Beher kilosuna 400 kuruıı fıyat tallmin edilen 5150 kilo san sabunlu kö

sele kapalı zarfla eksiltmeye konmu,tur. lbalest 2/4/941 Çarşnnba gUnU 

1 saat 10 da Dlyarbakırda o.sker: satm ıı:mıı komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin knnuoi vcsikalıırilc Lcklıf nıcktupıarmı ihale f!a4tinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri 'T'emtna!ı lMl'i liradır. {2117) (2054) 

.,. ~ .. 
Kcşıf bedeli 21.724 lira 47 lı.uru;; olan olr ı;aroj binası mUteıı.hhit nam ve 

ııcsabına kapalı zartla ekelltml'y~ k•ınmuştu:-. ihalesi 3.4.941 perşembe gUnO 
saat ıG drı Esk!şehır aPkcri sat•u11.:..Ua koruls;yonunda yapılacaktır. llk temi. 
onu 1680 liradır. Keşi! ve ~artnamcııı komlsycoda görülUr. Taliplerin kanıı. 
nt \'e8ikalnrile teklif mektuplar•ı:>ı ıhale ııaatinden bir saat evvel komisyona 
vı.ırmelcri t2121 ı (205~) ... . 

Tanmin bcı.ioli 15.0UO lira otr..n bır dizel elektrojen yedek grupu 10.4.941 

perşembe ~l\nil eaat lii da Çanakkaledr> ask'.lli ısntınntma komisyonunda ;p::ı.-
7..arlıkJa satın alınncaklır. Şar:.ıuımcsl kornlııyonda görülfır. Tnliplerın 2250 
liralık tA.>mlımtlarllc be111 \'Bkl't" komisyona s,elmelcrl. (2Hl5) f2:>00) 

• • • 
Kcşlf bedeli JS, 1911 lira 13 ku:uş olan .mıaat kapalı uır!la eksill.1\-..tll.' 

konmuştur. ihalesi 4/4/941 Cuma gUnlj saat 16 da eskişe.hirde asitcn 
.. eatm'l\lma komill)'Onunoo yapılacaktır. Ilk ~mi11Atı 1365 liradır. Tallplcrın 

kanunı Te<ıika1ıullc tcklıl ı:n-.ktuplannı frı&lc sa.ıı.Undcn bir saat evvel 
koniisyon:ı vermclf~ri. keşif ve Ş<ırtna.nıcsi komi.c,yonda görülür. ı2l1!1) 

(2056). 

••• 
Beher kılo.;-J 45 kuru11tan G0.000 kilo sığı: eti pazar1ıkla satın atmacak.. 

tır. Tutnrı 27.000 lira ilk teminatı 1025 liradır. Şarlıınmcsi komisyonda 
görUIUr. thnlrsi :4.4.9.fl pnzart.t~ı gı\nil saat lOd:ı Edirncdc askl.'ri satınalma. 
komisyonunda yı.pılıtcııktır. Tatırlrırln belli \"f.klttc· komısyona gelmeleri. 

(2183 - 23321 

f 
tstanbu·I Belediyesi 

ııanıarı 
UskUour lkykoz yol•ı azcrınde \!nr.ikuy ınevki'ind<? yaptırılacak 

isllnnJ Juvarı aı;ık l'ksiltnıeye ı.onulmuştur. Keşif b~deli 1533 lira 77 ku. 
ruş v1.1 ille r,cm!ratı 115 lıra 3 ırnruı;tur.• Kcjlt ,.e şaı·tname Znbıt ve Mua.. 
mcllt Mlidfall.i(ctl kaleminde giırillcl•illr. Lhnıo ll.4.941 cuma gilnil saat 11 
de rl:ı.iını en<:lım.:ndt: ;apılac.aktır Taliplerin ilk teminat makbuz veya m k.. 

tuplnn. nıaıe t.arlhin~en 8 gün cvveı Vlllı.yct Nafıa mUdUrlUğUne mllra • 
nUn aıaca1;la.-ı fcnnı ehliyet ve 90 yılına ait ticaret odası vesikaları! 

ihale gUnü rııuRyy"!n llliatta daımi t·ncOmc.nde buluomallın lA7.ımdır. 42378) 

Devlet Oenizyolları 
umum müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

31 marttan 7 nisana kadar muhtelif hatlara ka l
kacak vapurların isimleri, kalkış gün ve saa tle r i 
ve kalkacakları rıhtımlar. 

:\l lJ U ,\.:\\ A H.\'f'l'f~,\ 

R.\~DffiMA HATTl?lıı"A 

K.\R \Rtr.ı\ fi,\T'fl:'liA 

· ~mo~ IL\TTIN A 

,\ \ ' \ A LlK Hı\ 'iTiN A 

J:t.MIH s t l RAT HATTIN A 

l7.M lll A RALIK POSTA:O.I 

Salı 12 de <Tan) per§embe 12 dE' 
(GOcysu) ve pazar 16 da <Ankara) 
Galata rıhl.Jmmdan. 
~:ılr 18 de <Çnnnkkatc). cumartesi 18 
de ıüıgen), Rlrkcci nhtınıından 
pazartesi, ııa.lı 9,50 de, ı;:nrşambn.pcı
§embc, cumıı lG da (Susı. cumartesi 
H te (Trnk ı ve pazar 9,:10 de (Su!!) 
Galat.B rıhttmmdan. 
Pazartesi, çarşamba ve cuma 8,1:1 t 

(Trak), Galata nhtımmdan. Aynca 
çarpmb:ı ve cumıırte.'ii 20 de (Analar 
ta). Tophane nbtımından. 
ı::a.ıı ve cuma 19 da <Seyyar), Tophıı. 
ne nbtımmdan. 
Pazar {t da (Bartını. Topha.ne rıhtı. 

mından 

Çarşamba 15 te (Bursa). cumartl.'SI 15 
tc (Saadet), Sirkeci rıhtnnmd:ın, 
Pazar ıı de (l.zmlr), Galnta rıhtımın 
dan. 

- 'Perşembe 18 le o(T-ırlıa.n), Gala la rııı.. 

l.Jmından. 

Not: Vapur 11eferlcn hl\kkında her uırıu malQmat rışnğıd;\ telefon numn
ralnrı :>azılı ncentel<'rlmlzden öA"renllcbmı. 
4iala t.a Baı1 Aoon~ll~l Gala.ta rıhtımı, limanlar umum 

nıUdUrlUğU binası altında 42362 
Hal ata Şnbf.. A <'f'-11telill Galata rıhtımı. mmtaka liman 

reisliği binası altında. 40133 
Sirkeci ı,ut>e A-'611ğl Sirkeci, yolBu salonu 22i40 

(2536) 
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hareketıı zabıta rom:Jnı ihtiras ad l 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu paıçalaıı 

ihtimamla toplagznızJ 
BUytık mU5abak•lmı:t.ı netlctıJendirecek ue bUyW< ı.ıüsabakacı:ın tıınntı,.I · 

ne btı::ladul. Uu mU:labık&nın adı "\' ırtılıııı'J şahcser.,dJr. Sb pıuça p r~·ıs 
~lmJo w ~rto ~olannı Wplry:lC".ıl,, blrlblrlııe U\'g'WJ gele· 

t• pe~ C\%1.!mlf bu şahesmın parçalarım toplıyacak, bırıb;rıne uygım 
gelecek bır surette }'a/Jfştaracak ve meşhur tabloyu ortaya çıkaraı ak 
b::.::!~ Jıa11~1 ressa;,.,,ı t.smı olduğunu Vt: J:angı müzede buıunuu umı 

-26-
..... .ı\ına soymnmı§lar; baksana 

1 ' Ctf ve cutın köstekli saati a. 
&nııu .. 

; İ§in içinde kadın pal"mnğı o!· 

~~.re&, yerliler müthiş kıskan.; 
'F' 
r. C l'aneuva, bak; g5iler.nı açı-
S~ ~"'nıiş, yn§ıyor. 
baJa. :iiş yerinden doğruldu, ba .. 

<iönUyordu. 
' ~e var, ne oldu? diye sor • 

~ llit ne bilelim? Fransa ile 
r §ehtr kapısında idik, sUa.b 

~ duyunca ko§tuk ve sizi yer. 
•tar vaziyette buldu. 

.... siz gelince kimse;>i görm::dioo 

.... ? 

SaYnn, Talada silfilı sesi dl!· 
~"ıa tokakta bulunan herk s 
ıJalur, evlcr'n llJ kları söner ve 

'I' kapanır .. 
diş elini ceplerine ve cUz • 
attı. Her fie}' yerli yerinde 

naYnn, mademki soyulmadı • 
~in içinde bir kad.I olacak; 
~ kadın tak'p etmek tehlik .. 
.. ~Ur; erkekler çok kıskanç .. 
•e b' ır yabancının yerli kadın-
&ö ... d!!Jnesme tahammUI ede. 

~e !mı cnnrm, Pans Pat• 
~e gidiyordum. yolumu §8.• 

· nıeseıe bundan ibaret. 

1° ha1ti~ siz' muhakkak soy. 
' ·arlardı. Bizim hemen ye. 
'ı, sorulmamza mimi oldu. 
don gömlt:::..le ortad.ı k~ .. ,... 
~ 

( '"lı, oöyle nahoş bir vazı~ ı. 
llrtardığnnız için b'zf mUkli • 
rıtl!racağıntzı ümit ederim. Biz 

~ er dilşmana olduğu gibi me
~ de kurşun atarız. 
k ~ otelime kadar sötUrür .. .. 
~ Aiaaımemnuniye efc •• dmi 

erler, Standi!!ln koluna girc
\>~rllnıealne yard!Ill ediyorlar. 
~t~lda hem gidiyor hem konu. 
~ a?dı. Btr seneden fazla bir 
~ :lıtnberi Fasta askerliklerini 
Ci'lardı. Standiş: 
n· b 1.nbaşı Varboro diye b•r ~ 
Uıyor musunuz? diye sor-

~ler böyle bir isim i~itmc
llteı . sc·.}' lediler. 

-lliıı önünde askerlere bank
ÇaJ Uıatırk~n. üzerındcn bir c 
~dığınm farkına vnrdı. 
e rtu çalnunI§tı. Bunu ber-
ile bir l'Crll çalmaır.rştı. Hıraız

ııebeple yapılmı§ı? Acaba 
l>tt 

\lnu kaybetmiş olan bir 
Q~ it vaziyetini telifi mi etmek 
~? Stand'şin cam mkıldı. 
~ nsız resmi rmkamları pa
~ bulunmıyanlar hakkında 
~ h davranırlardı. 
~l'Sızlrk esrarengiz bir §Cl • 

ıs se hakikaten esrarengizdi. 
ıı,lanaış Kornc:iyayı arndııTı 

tenç artisti bulamamıı;;, o. 

ır~ 
'1'ı o, birdenbire karannı de-

S<:rt bir adam tavrile omuz 
İlt\ti. 

~.11aYır: DUn konu~tuklanmız 
\kan,tı. Bugün senin hak· 
<ıuyduğum bu yepyenı ~er-
~ fıkrimi deği~tirtf!leğc ~~-

tlu. Seni bir yere bırakn-
;:ık. Daima burada, benim 

VI •• ve va'nız benım kO\. 
. "l~ J • • 

~ }'atncak~ın. anlıyor musun 
' };f> Yalnıı benim olacak-

~tQçya soğukkarıl•'ığmı mu· 
b ederek: 

t.lnek ki, .:iz de benim a)ık-
. lta, d . . . . . d 
l(: • ın a ımışı~nız... ız o 

l az.an: OT\\ EI.L BL~4'S 

nun ortadan kaybolduğunu anla • 
mtşt.ı. Odasında yoktu. Otel kapı· 
cısı, tanımadığı Avrupalı bir adr
m:n Gari Standiş tarafından gel
diğini söylfyerek Kamelyayı zi • 
ynret etmiş ve onunla beraber r. 
telden ayrıldıl:larmı söylemişti, 

Bütün ö~ren~bildiği bundan ib•. 
retti. lsnini kullanml§ olan bu a· 
dam kimdi acaba? 

Fasta ismini b!lcn bir tek ki5! 
vardı; o tek kişi de onun buraya 
geldiğini bilmiyordu. 

Ya!ltıf.ı tnhkikat net•ceslndc, 
Varborouun otele ayak basmamış 

olduğunu öğı ndl. Kapıcı ona: 
- Hayır efendim, bayanı al • 

m.ığa gf>l"•n sarış·n ve toparlak 
ımratlı t adrmdı, dedi. 

Nakleden: Muzaff·er µcar 
(Dünkü nu.shadan dc1:am) 1 yine Allahına dua etti. Artık 

En güzel dakikalarının ş:ıhidi Çaresiz kalmıştık .. 
olan ad.ıdgn bir sabah şafakla Hiç kimsenin onun kadar i~. 
beraber hareket etmişler fakat 1 ten dua ettiğini görmemiş, duy. 
akşam olduğu zaman daha on mamışsmızdır. Doğum sancıl~n 
mil bile kat.etmemişlerdi. Hare- başlcımıştı. Hem kıvranıyor, 
ket ettikleri ada daha arkaların. hem de Allaha dua ediyordu .. 
d~ görünüyordu.. lçim param parça oluyor, ben de 

lkine:i kaptan hikayesine şöy. çaresiz.lik içinde kıvranıyordum. 
le devam etti: Çıldıracaktım.. Koşa koşa ora. 

- Uyumamıza imkan yoktu.. dan uiaklaştım. Belki birisini 
Hafif bir rüı5ar vardı .. Ve biz bulurum ümidiyle adayı dolaş. 
bu rüzgarın devamını Allahtan mağa başladım. 
dua ediyorduk. F~k:ı.t heyhat ge. Birkaç kayS.:ık geçtikten son. 
ceyarısmdan sonra bu rüzgar da ra adanın ötetarafına gelmiştim. 
kesildi. Hava birden değişmiş Bir ne gbreyim, küçük bir girin. 
korkunç bir hn.l alınıştı. Güçlük- tide ufakbir kayık durmayor 
le nefes alabıliyorduk. Bu iyi a.. mu? Çıldırıyor muydum? B:Jni. 
lamet değildi. Nitekim az sonra yorum. Hayır gördüklerim ha... 

Starıdig ne yapacağını bilmiyor • büylik bir fırtınanın uzaktan u. kikatti •• 
du. Ne yapabilirdi ki? z;ı.~.:;.. akseden gürültülerini duy- İşte sahilde bir erkekle iki ka.· 

Korneh·l!nın avc etini b'"klr m l. 
mağa baş1adık. dın oturuyordu. Bunlar bu arla. 

Ben bu ta.lihsiiliğimize küfilr larm yerlisi, hatU yan v~e:i ten ba§ka çare voktu Pa,,,~nort • ~ 
edıyordum. O kalktı geldi beni kimselerdi. Fakat ne ol ır, niha· 

nun çalınması Komelyanın ortn • 
a•dı ve rozla yanma otıırttu. yet kadm değiller miydi? Koşdan knybolmnqilp nlr' "'iar mıydı" 

Otelin ho,Undr u?un müdd~t Ar .ha inanmamı söylüyordu. tıım.. Onlara doğru koştum .• 

brkledi. KornC"lya hô.18 g-ı !nme • Ktırkuyor muydu? Ha},r. Kor Derdimi nası' anlattım bilmiyo • 
kud:ın eser bile yoktu onda .. I. rum .. Fal-at onlar anladıl:4r ve 

rri~ • 
mam onu her §~ye karşı koyu_ derhıl yerlerin··en kalkıp ar. 

Holde birtienbire bir hcycc~n yordu. Artık bir mucize bekle- kaından k~rnağa l:aş'adı:ar •• 
dalgr.sı .,Plircü: memiz Hizımdı ve o bu mucizmln Tam va tinde yetiş'lli§tik, 

- Hnber aldmrz mı? Yerliler de olacağına inanıyordu. !kinci k~ptan sustu.. Göğüs 
B ni z .. -onr.la tanrruz ettiler? Fırtına geliyordu. Sevgilimi 1 gec,irdi.. Sonra hikayesine de· 

- C:·ra bi"1m 'Jerf karakollan mümkün mertebe korumak için vamla: 
rıza aeldl. desenize. tı.tttım 0'1U iki kalJl') palmi - Dünyaya gelen zayıf bir 

- Taza ve Fasla isyan hszırhk da' ı'1 rn ar~ına yatırdım. Ren. kız çocuktu.. dedi.. Yerliler bizi 
lan başgösteriyor. dim de üzerıne kapandım. Bu şe. de küçük kayıklarma sıkı 1 d 

- Abdillkerim isyanı idare e- klid~ onu ~iraz olsun muhafaza ıar ve götürüp adamıza bı~~t:: 
deni rin ba§mda... edebıl:cektim. Artık fırtın~, ~a- lar .. tki kişi ayrıldrğımız ad~ra 

Konuşmalar gittikçe bnraretlc • ha dogrusu . ~asırga .. Uzenmıze üç kişi dönmüştük. Bizden hiç 
niyordu. Standlş tafs11At almak ır.. kadar gelmışt~: BU.yük d;.l~ala. bfr mül:ifat ta istemediler. Yap-

t d. u ı..1 k lı ı..· . .,ı.,,,,:ı; rm 5ırtır.da yukselıyor, yükse. tıkları hizmetten memnun e e ı ,.. .. asa.., .AP. a ı..ıU::. -x~~.pna. , 1),,.J. ...:ı • l'kl v 
au izahatı verdi: ı,ur, sonra-uenn 1 ere uçuru~- mütctıcssim bir çehre ile uzak. 

- Her şeyhı altından, bu Allr- lnra dalıy.?rd~k.. B~ da b~r Jaştılnr. Diiıiya gariptir. Medeni. 
hm bel5s1 Abdli.lkerlm çıkar. BU. dalganm uze~n~ dönüyor, dö. lcrdcn çok daha yüksek wthşiler 
tün Fransız hudutlannı yak'P yı- nüyor, .ke.'ldı1:'1ızi kaybediyor, var .. 
kryor. lsyan bUyUdilğU takdirde sonra dığer bır dalganın üzeri. Bizi ~dete garkeden küç;U:: 
yeniden harp var demektir. Harp ne çıkıyorduk. Daıg:ı.lar bUtUn adamız yavrumuzun pek ho~una 
pat!ar~a. feliıkct. 1912 senesindeki sikletiriyle ilzerimiı.e yıkılıyor, gitmemiş o!acak ki tam bir bu
kitı nm tekrarlanır. Yerliler çok bizi tonlarca tutan ağırlıkları çuk ay sonra ebedi uykusuna da... 

. altında eziyorlardı. 
mUteassıp insanlar ve Abdülken • larak aramızdan ayrıldı ~itti. 
m<> taparcıısma hürmAt <'divorl:ır Bayılmrsım.. Daha do~!:u F k k "Id 

ikimiz de bayılmıetık .. Kendime a ~t çocu o ilkten sonra 
Bunl:ın söyliyen yahudi Stand·- gu··znl se · ı· - kt geldiğim zaman bir kumsald;:. '"' vgı ım onu gorme e 

si ~·ıılnız bırakarak mlinakaı;n c - devam etti .. Daha doğrusu çocu. 
den diC.·er bir gt"Up:ı iltihak etti. yatıyordum. Sa1 ımız param par-., ı De · d ı t ğunu görmekte dc\·am ettiğırı 

Standişin canı sıkıldı. rasta harp ça 0 muştu. nız uru muş u. iddia etti. 
olursa, İng'lterede iı;lenen bir ci • Derhal onu, zavallı sevgilimi a. 
nayctlP kimse meşgul olmaz. lakin rachm .O da hemen yanıbaşımr~ 
I< omclvn .,e olmuştu? Kornclya yatıyordu Gözleri kapalı. Ren'ri 
h' Jıi dbnmcmişti? uçuUu. Hareketsizdi. Onun öl. 

1

1 diiğünü zannettim. Fakat çok 
Bir Pr:ınsıza dert yandı. Fren • 'iÜkür yanılmışım.. Hareketimi 

soylıytceksinız. b 

llk mllı;ubııkamızılı y~ptlacak 5cy bonıt n ltnrettlr. Biıtün pcırralarm 
'lepı tamam'/andıkıan sonra on beş 'gün ıçınde parçaları mımıazam 
bır suıetlll yapıştırarak vıll:w!c getırdığmız resmı, tablonun ressamı. 
rım adını t1e tablonun hatıgı müzede bıı.ut.dugunu da yararak iizerur 
dı sarıh isim ve adrcsımz yazılı zarı ıçı~ koyacak ve zarfı başkası ta. 
rafından açıtmıyactık şekılde mü!türlıyerek. 6 net noter Galıp Bmg11· 

le teslim ıdılmek üzere ıdarehtmcmıze teıdı edcce.k ve mukabıtınıu 
ıdarehanemızdn sıra numarası taşıyan '>ı1 numara alacaksınız. 

Zarfların içine ;ımdı}·e kadm gazet~mızın başlığı vamnda neşredı· 
ten ve 365 numaraya kadm da devam "dteek olan kupontarı koyma· 
ya li4zum yokluı. Bwılar Uç mliııııbaka blttıkten ve mUııabakalarda kamnıl· 
dıktnıı 8011ra bedJyeJeı alınmaya gelindiği ıuıl" gösterücceı.tir. 

Mü$abakalarda kazanmış bulut1a11 bıı okuyucumuz bize bu kfllo 

po11la11 tam olarak veıemezse bütün hakkım zayı edeceğım bilmeh ı·e 
bunları bet.Lellerını ?demek ıstt~'ie dohı taydasız ol.duğımu bilmeüdır 

Büyük bir fırsat · 
ıcınrehancoı.ıı. muaın1>uııntarımn:ın kolıı:,1ıgı ve cazlbeııi ımrııısında böyle bir 

fır atı IUaçırınak UıtA:ml)"t:Cel.lt•rro buıuunbllcc('ğlnl düşünerek bu rtbUertne, 
ııtmdl,ye kaüılı ıc~mtş ırnponlıırı ınmaml.uy11bilmelerlne lmklin tuu.ırlıımı~tı:r. 
Hu glbilerı. bU cnU!tUJısh:ıı nctlrt.'lt'nlp de ıı:ıı .ı:urflıınnı ıcıarotıanemlze teslim 

edrt'eklcrl uımana kadar bütlln lmpoolnrı llt'N l:trlııl ll<!emek ıınnıttı ta• 
marnta,> btlooıokterdlr. 

Y ırbln1ış şaheser 81 parçadır. 
(dl) parça,r:ı ayrılan şallCıot.'rlrı ll 0 rt ıl:ı.rı blruy l~lnd(' tıı:r:ıru• u billrfJ 

ıneyt gayrl't L'dllcoektlr 

Hed;yelerimiz 
rP.rUp e<lllt'Cell Uç muı:ıııbnknnm lıt\inU ti .. hallrd nl!'r u bcdi~eleri kıı· 

mıını-aklardır: 

J - ~' ı ıo t.eorlnlevvel ID~O ı O tt..~rinlı nt·I llH ı ~m .. ,ı u;•n•ll yaptı• 
rılacak ve ıaycı:ı mUtnbıumuil oldu:;u li.lru ucrı·tınııerı ı.ıııgmı tnlwt• 
terlt' muı>abakalurımızı ooğru tıallt"<"ıt•ne 't•rilt.-cek. M sabal•nt:ın

mız.ı doğru tıalleden ob Kişiden tıulB olun.ıı ora.;ırıııda ldıttblad.lJ 

huzıırunııa cur'a Qt'ldl •et-ktlr. J 
t - ~00 llnt rıakld 1 l!:vı !'41.unaınıyna.aı ııraııında \·enldeD O<'kUooek 

ınır'ttdıı IWUDD('ak OC1ı Ktıılyt' ıeı; ... \l mUkCıftttı Ki kırh:nı Um 1 
ıs - ıc lira ( l 'e&Plll mtlklıfntu.ıı kııztthtUl•rynnlar unııımcıa çekl!Pt't'k 

ktır'ada 1<u1.nnn".ak bir ıu~ye 20 'lrahk pardcstl almalı o:ıoliluru 
,·erPn olı Knrt. ı 

4 - :so tlrn 1 ıo •imlık pardE'l'ü almak ltRkkmı ıan:amımıyanlsr 

cıu çı•klle<>.1•ı. ııur'ada KBUuıa<'ak lkl kl~lyr 16 er Urlılı 
aınııııı nakkını v ren ıcarı. ı 

15 - H••rı K&lan!at arnsıncıa QCkilecek ırur'nıln 6 ldşlyf' GIJ't'ı ~eını 

Hıı ber bonl."81 

e - Uert Katanla• ar&Alllda ı;eltllecek aur'ada G ldş)ye alb aylıli llaber 
abonem. 

Bir tavsiye 
l - lU P31'\'SY1 ıılr1blnne ynpıştırmnyn t'lllllldt' en 87 on oeş pıırta ba. 

ıa.anmcbn oı,ıan111ymıı.. 

t - t>ıt~larw ı<eıuırtanndaıı ketıme3't> oaşlunuubn tıuno ımlmr.a bir 

•ıuka\'Vllya renıuıl:ı <>lr " : ıa~·ıa \Bpıştırdııctan !Wnn kl'!ilnll \'t ara,tırmal&

rınıı.ı llö~lt'C"t' mu1<11vvayw \'&pıştırılnıııı parçı:.ııuıu )'8pmıı k.I !IW ln•'t" k (J1' 
Kl\'rılarak ~!flrlınl~ olmıtl\ln, 

I\e ynpabili:dim? Nikfıhnnrzm kı 
yılmadığma ve içimizi yakan bir 
hevesle biribirimlze y~klaştığımı 
za imı.nıyordu. Tekrar ona haki. 
kati göstermeğe çalıştım. çen. 
gelli iğne meselesini hatırlattım, 
fakat hiç biri · fayda etmedi. 
Artık evli olmadığnnıza \'\! gü
nah işledığimize inanıyordu. Bu. 
nnn üzerine vücudumuzun bazı 
yeı lerini bilyük yaprakl:ır1a k"'. 

sı; glilerc.!t: ı duyunca ~öz1erini açh ve du -ıa 1<-

Hemen her gün ı:essiz, ı;ada· 

sız otururken birdenbır~ gözünü 
ufukta sabit bir nokta.ya dikiyor 
ve sonra kollarını açıp ileriye 
doğru koşuyo1· koşuyordu. Tabii 
ileride eline hiç bir §eY geçmedi. 
ğinden limitsiz geri dönüyor 
ve kendini kaybedinceye k?.dar 
a;:ayordu. 

• pattık. 

diğimizi isbat eden bir kiı.ğıt ne 
de bir hokka! .. Hiç biri hiçbiri 
yoktu. Bu hata ne ona aitti, ne 
de bana .. F~rı koca olmadığımı· 
za ılyle bir in:ı.nıc;ı vardı ki za.. 
man zamnn ben bile şüpheye dü. 
şüyordum. Anlayorsunuz değil 

mi? Bu kadın da ta~up dere. 
cesine varan dini akideler vardı. 
Artık kaf asma tamamen yerleş. 
tirmişti: Kanunsuz tir şekilde 
gayrimeşru olarak birleştiğimiz 

it:ın Alhh yo;.vrumuzu almıştı. 

Buna inanıyor ve bu inanış onu 
harap ediyordu. 

- 'OzUlmeyın efendim. kadın 1

1

1.:m kıpırda'lıağa baş'aclr. Dua 
bu .}'a ! Eskı bir ahbabı ile Fasın ct."r..cğe b şlamıştı, çUnkti değil 
gc:ıce hayatını yaşamak istemiştir! ~iiııü saati gelmişti artık .. Alla.. 
Üzülmeyin. iızülmey'n. Sabaha dor hına dua etmekten başka ne ya. 
uı gelir .. Kndırıl.m bi'irslniz. p3hilird1 ? 

Stnn-lic: he>rlfin yannğma bir t,.. Derhal yerimden fırladım .. 
kat a-:'tetıncm<.'k ic;in J:endir.i zor 1 Bulımduğumuz ada '1.yı'lldrğımız 
tuttu. adanm yarısı kad3r küçücük bir 

r nemm1 ı·ar) ~eydi. Bunu ona söyledim. ·ıe o 

marn. 
Lukreçya dalgın dalgın llalice 

bakıyordu. 

Ve nihayet nikahımızı kıyan 

Misyonerm bir hayaJ olduğu 

fikrine yeniden s~plandı. Bu de. 
fa da adaya hiç bir Misy:~.:ıcrin 
çıkmasıR olduğunu çocuğunun 

söylediğini iddiaya başlamıştı. 

Şimdıye kadar ben-.iz nafl 
y<\~ıyordunu.,, ı.ıyor? Ben Yene· 
dikten btanb'.lla ne Recep rci in. 
nt: Çapraz Hüseyinin. ne de Cemal 
ç IPbinin ze\·klerini tatmin ı.;m 

geldim. Hele sizin bana ~aldmıca
!rınııı aklımdan bile geçirmezdim. 
M •ınlekctim bana bir \'azi \'C'r• 
di. Bu u . foye siz de vakıf oldu· 
nuz. Ben vazifemi yaptım .. mem· 
leke:.imP dönmek istiyorum. Siz. 
yolumu keserseniz. ,·aıifer.izi \'ap
mamı-: o!ur unuz. O zaman ~izın .. 
le ba~ka liırlü konu~uruz. sinyor! 

·129· 

Greçyo irnde ve muhakemc"ini 

ima <la benim olarak burada kala 
caks.ın! 

- Demek ki. Venediğe hiçbir 
yelkenli gitmiyor, öyle mi? 

- 1 la~ ır. Senin için hayır_, 
Bunjan ~nra hiç bir gemi seni 
Vencdığe götüremıyecek. 

- O halde biraz sakin olunuz .. 

bir· k1.deh şaraJJ veriniz sinyor! 
.1Rı1DAN GVNLER GEÇiNCE 

Lukreçya, aradan günler geçtiği 
halde. Greçyonun elinden bir tür-
1 ü :rnrtulamıyordu. Gündürleri ev• 
uc yalnız kaklı~ı da vakiydi. Fa• 
kat, Lukreçya kendi kendine nere.
ye gidebilirdi? 

O güne kadar beraber yattı
ğımız halde, artık ayrı ayn 
yerlerde yatmamız lfızım geldi. 
ğini de söyledi. Bunun üzerine 

ona ağ~ dalları ve yapraklar. 
dan küçük bir kulübe yaptım. 

Onu bu yanlış fi!<rinden cay· 
dırmak içın ne yapabilfrdim? E. 
lımde del~! yol.tu k i.. Ne evlen. 

bır engizisyon papazının verdiği 

kararlar gibi. 

O akşam G:eç:·o çok neşeliydi. 
E\·e gelir gelmez: 

- Padişah Iranda çok kalacak
mı~ .. \kdl!niz artık tamamiyle bize 
kaldı, Lukreçya! dedi ve Venedik 
dilberinin boynuna sarıldı. 

Bu şekilde iki ay yaşadık •• 
!kinci ayın sonunda idi, adanın 
civannda büyük bir yelkenli .,,.!

minin geçtiğini gördüm. İşaret. 
kr yar"rak kendimi göst~rdlm. 

( UU fen sa!J/ayı ccı·irini:) 

ne kanıydi. 
I.ulr •. anın sabn tükenmiştı. 
Greçyo şarab:ı dalmışt: 
- Iı;elım. güzelim! şarap İ\;C• 

tim ... diyere~ mütemadiyen içıyor 
\ 'C Lııkreçyaya da şarap uzatarak: 

- Diınrada insanın şaraptan 
daha sadık arkd~ı yoktur, diyor· 
du. 

Lukreçy o gece Greçyodan çok 
nefret etmişti. Elçinin uzattığı şa• 
rabı irmiyor, far.at, kendi kadehi· 
ne kendi eliyle şarap doldurarak: 

- lns.1.na ~araptan daha rakın 
dana ~a:lık bir arkadaşı \.ardır: 

Vi:xlanr. Insan, bu arkada~la ülfet 
ettiği giinden !tıbaren tekamül et· 
mi~ sayrlahilir. diyordu. ~ !\ı.~or unuz, öyk mi? 

<t~;u1umsedi. kaybet.'11!-ş gibiydi. Lukreçyanı" 

Ben bilirsiniz ki, bu kadar hay
\'Rnlaşan erkeklerden hoşlanmam. 
Kabmızdan dışanya çıkmamağa 

çahşınıdBe:ki sizinle uzlaşabilıriz. 

1stanbulu tanımıyordu. Yelken• 
tiler nereye yanaşır, gemiye nasıl 
gidiliı? Bunlar ancak bir erkek i· 
şiydi. 

- Bu mesut günleri bana gö'-te 
ren sensin, Lukreçya! Sultan !\Iu· 
radı tamam bir sene !stanbulda 
oyaladın... Bire • ..\kdenizde hazır
lık yapmak imkaruannı verdin. sa 
na teşekkür ederim. Eğer Venedik 
te olsardrn, (senato) azalan ı::enin 
he:>kelini yaptınrlardı. Maamafih 
bu:ıu ben de vaadediyorum. Gü· 
nün birinde Venediğe seninle beoo 
raber gideceğiz .. ve orada kahra· 
man bir kadın heykeli gibi, senin 
heykdin dikilecek. Bunu ben yap
tıra.cağım. Lukreçya ! 

Greçyo kahkahayla gülüyordu: 
· o çok he) ecanhvdı: 
~t Lukrcçya! dc·di. Seni 
~ · Hem de delıce eviyo.. 
:ıı i Yanımdan bir yere bıra· 

· Sen l!';tanbu'-:lan uzakla· 

ben burada sensiz yaşıyn-

roz1eri kulağına bıle ginni\'ordu. 
- Seni seviyorum dedim ya. 

Ba)ka bir ~Y düşünemiyorum, 
Lukreçya! Seni elimden kaçırma
m1k •çin ne mlimkünse yapaca
!;'lm. Artık sen benimı:;in ... Ve <la--

Lukreçya, Yenedik elçisinden 
hunları beklemiyordu. lşi azıştır• 
mar.ıak için birdenbire yumuşa

ma~a mecbur oldu. l Iaydi, bana 

Lukreçvanın bir gün tepesi attı: 
- Bu herifin elinde esir gibi 

kalat<lk rnı,·ım? diyerek Greçyo 
hakkında fena karar verdi. Tıpkı 

Bu sözler Lukreçyanm kula~nn 
girmiyordu. O her söylenen SÖ?.Ün 
kendisini avutmJk için söylendiği• 

- Vicd:ı.n, uıyı. ruhlu, hasta 
insan'a.-ın davandığı bir kuvvettir. 
Akıl ve iradesine güvenen bir in
san hiçbir zaman vicdanından yar• 
dım dilen.nez. ciiye cevap •·eriyor-

du. (Devamı var) 
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Ç ok en erjik b ir oyun çıkaran lstan 
bulspoılular Beşiktaş karşısında 

• m u va f f a kiyetli bir oyunda n s onra 
maçı 1 - 1 beıabere bitirdiler 
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Bu rnüsaba milli kiımPnin 1stan- ı it ve l'nerjik oynuyorlar. Fakr.t ra yine bozuldulnl' ve Jstnnbul 

bulda birinci mnçı idi. Hakem Şa- MehmetAlinın fedakar oyunu g ı sporlular ynvas yavaıı Besiktaş t" 

zi Tezcan. Son dörtlel' kupası mac- yapmalarmn mani oluyor. B:.ına sıf sahasın.L yf'rlcştiler. Fuknt ö 
Jarmdıı oldukça iyi netice alan mukabil Be:ıiktaı;lılnı ın hl". za nündeki müdafilerin, bf!rbat oyu
lstıınbulsporluların bu ilk milli mnnkl canlı \"P açık oyunla.-ınJ:ı.ı. nuna rnukabi\ Mehmet Alinin fp. 
küme maçında, g<'cen hafüı. Fe- eser yok. Bunda lstanbulspo,. m\i. dakar o) unu \'e tC'crübesizlikleri 
nerbnhçc)i 7 1 mağlfJp eden ts- drıfaasınm d:ı çok tcshi oluyor. A- netice nlmalanna mani oluyor. Bu 

• tnnbul ııampiyonu karşısında ne rn sıra parlıyan Bcfjiktn~ hücum arada Mükcrı cm bir kuç defa ka 
netice alacağı merakla bC>klcni - lan bu enerjik müdafaa karsıs:r. leci ile km"Rı karşıyn kaldı ise d<.' 
yordu. Nilin.) et takımlaı· sal1ad.ı da. C'riyot'. Nihayc>t 43 Uncü drıki ccktiği slitlC'r bır türlü knlPyi tut-
§U kadrolarla .) er aldılar: kada soldan inkh•af <'dP!l pir BP mu) oı. 

1stanbulspor: ı::iktaş akınında Scı c>fte.ı ; rınd, Nihayet 37 inci dakikada Muker 
Nevzat - Sefer, Hayri Mu- bir pas alan Hctkkr; sag zavh'C!; rem.in çc>ktiğ şilt Mehmet AliyP 

zaffer, Tank, C llil - 1smet, Sü- bulan sıkı bir şiltle tnk1mm111 l'<' çarııarnk geri geldi. YC'ti~cn Sü . 
lcyman, MükPrrem, Cihat, l\:adir. gamı golünü atlı ve biraz sonra da Icyman kafa ilC' topu Bcsiktaı:; ağ 

Bcşiktaıı: birine idcvre bu ııckilde 1-O n brına takarak bc>raberliği t C'.nirı 
Mehmet Ali - Yavuz, Pe~zl - şiktaş lehine neticelendi. etti. Bu gol san - siyahlıları büs-
ıemduh, Halil. Rifat - Hayri, ikinri d<'\'re: bütün harekete getirdi. Buna mu-

Hakkı, Şakir, Şeref, Şükrü. Bu devreye çıkıldığı zaman ls· kabil Beşiktaşlılar da son gayret. 
Oyuna fstanbulsporlulann sağ- tanbulsporiulal' takım tcşkilindf' le galibiyet golü pC'şinde koşmağn 

dan inkişaf edE n bir nkmı ilr l,as- birinci devrede ynptıklan isabet başladılar. Fakat iki taraf öıı gol 
Iandr. Beşiktaş muavin hattmdıı sizliği düzeltmi.<;lrr, Kndiri sağ a- crknramndı v • müsabaka da bu 
kesilC'n bu akından sonra o~'Un çığa ve ıyi bir sol açık oyuncusu fWkilde 1-1 beraberlikle netice 
mütevazin bir <'<'re~ an aldı. Bir olan hm eti de h<'r 7.amanki yf'ri- lendı. 
kaç dakika sonra d'.l. lstanbulspor. ne koymuşlar. 
luJar nisbi bır bii.kimivet tesis et- Oyuna yine B<'şiktar;m canlı bir 
ti. J."'akat tecrübcsızlikleri l üzün· akmı ile baslandı. HPrkes Beşikta 
den bir çok fırsat kaçırıyorlar. Bu şrn birinci dl.'vredeki oyununu u
ıırada MükclTC'min ni{is bir 5ütünü nı:ttuıacak şekilde başladığı "ıı 
MehnıH Ali de aynı nefaseti.o bir ikinci drvrcde muhakkak galip "" 
plonjonla defetti. 1stanbulsporıu- \ lecı>ğini tahmin t>diyordn. Fakrıt 
Jar mütemadiyen hücumda, çok can siyah - beyazlılar beş dakika son-

Ankara da 

M'LL" KÜME MAÇ LARI 
Harbiye Genç erb · rliğin i 3 -2, Demir 
spor M askesporu 1 - O mağlup attı 
JIARBIY.E: 8 - GE~ÇL:ER: 2 
Günün ıkinci ve büyük hır a_ 

laka ile beklc>nen karşılaşm~ı 
Geneler Birlıği ile Harbiye İci. 
manyurdu arasında yapılan maç 
olmuştur. 

Bu k3rşılaşmayı Harbiye .d • 
manyurdu 3-2 kazanmıştır. 

ğır basmağa başlamışlardır. Fa• 
kat bu baskı uzun sürmemiı:;tir. 
Gençler kendilerini derhal top<lr 
lamışlar ve seri akınlarla Harbi
ye !dmanyurdu kalesini tehdide 
başlamışlardır. HafUl.yım, 1-0 
vaziyette bir değişiklik olmadan 
sona errnistir. 

ikinci küme terfi 
maçları 

1kineı kUme klüpleri arasmda 
apılmsktn olan terfi maclarınn 

dun Şeref stadında devam edilmiş 
\'e Dııvutpaşa ile Alemdnr tnknn
lan karf}rlaqmışlardD'. 

Çok Sıkı C('reyan eden maçın flk 
devresinde Hikmet vasrtnsile bir 
gol çıkaran Da-.'Utı)aşalılar müsa
bakayı 1--0 galip olarnk bitirmis
lerdir. 

B takım maçları 
HALATA ,\ UAY: J l"J<~NI~n: O 

Dlin milli küme maçlann<lan ev
vel Pener stadında Galata.saray -
Fenerbahçe B takımları hususi bir 
müsabaka yapmışlar, Galatasaray 
Iılar 1-0 galip gelmişlerdir. 

Şişli - Beyoğluspor 
berabere kaldılar 

Dün sabah Şeref stadmda Şi.cıli 
- B<.'yoğhıspor takımları arasın
da çocuk esirgt>me kurumu menfa
atine hususi bir müsabaka yapıl
mıştır. 

Büyük bir kalabalık önünde e<'
reyan eden bu karşılaşm:ı. çok sıkı 
oldu. İlk devre) i Şiı11i 2-l galip 
bitirdi. İkinci devrede ise Bc·yoğlu 
:;ı>orlulnr bir gol daha çıkal'dılar 

·e müsabaka da hu şekilde 2-2 
, rab<-rhkle ırntıcelendi. 

B. 1'A KJ:\IJ, \Hl 

Bıı müsabakadan c>v\·C'l iki klü 
bün B takııtılan karşılaşmıslar ve 
: ~;oğlusporlular 2-0 galip gel
•i• lerdir. 

d -Un 

rayı 1 - o 
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• Futbolkalltesı bakımından ancak sılır derece olablleceJ · 
l dünkü oyan ber ttırıa heyecan ve zevkten uzak oıara• 
· şaşkın bir bay boy içinde cereyan etu 
~ ~ ~ril" ~:'"'.il':-. ~J • • 1 ....... , ~ t""'r'\ , ... ,....... W 9 V + 1J T'r' .. ~ ........ . ....... .,..."'4' 

MUli liUmcnln ille haftası, şampiyon ( Jıyoruz, fakat lınkem nedense gör.

1 

bir fititü gerideki se)ircilere 
takımın lstanbulı.ıporun sUrprlz teşkil milyor. ladr. Bu da Fenerin kacırdığı 
eden bcrobcrlık maçından somıı ikı Sn,.ı - Kırmızılıl:ırın iyice hısscdılir hakkak bir sayıdır. 
ez il rnklp, Gnlatru:ınray - I<·enerl knr- bir h!iKimiyetıc Fener knlcslııc aban. Gnlatnsarny açıktan, Bar 
şı karı;ıytı getiriyordu. dıkl:ın sôriliüyor. geri nlarnk Salimi sağ ire, ' 

Fener stadı. hııvanııı. üa glızcl otu. 25 in•:! dakikada ortadan hücuı11;4 g1.:. yu <la sağ açrağ aldı. Bu 
şu yUzilndcn dokuz bine yakın m<'rak ccn Fener Nalmln aynğınd:ın bombo!l Galata aray mulıacimlerinc lt 
ıı bir seyirci kalabalığı dort tarafına karo oı.Undc-, topu dı :ı.n atarak bir yapmak fırsatını bahşetti. 

toplamıştı. sol holıa etti. hücum hattında bir nnlaşntıı 
Saat beşte iki tarcıfn mmsupl.mnı BUti\n bu kaçan fırsatlanı rağmen şüt çeken oyuncu yok ki. Top 

sUreldi alkıştan arasında sahaya çı.. oyun muhakkak Jd şu dakikaya kadar sa bağlı bir dolaşma ilo oradll 
Jt·n takımları şu şekilde dizllmlş gö- 1stanb11JE1por .. Bq~klnş maçından ol- raya g0zlp duruyor. 
rflyoruz. çUsUz z1:\'ksiz... Topun süratlc yürüdüğünU 

Fı>nPrlıahçP: Cihat - 0Pmal, l .cbih 2'! !nel dakikada Niyaz! kale unun. oyunun fut.bole bcm;ediğini. 

- ömer, Z<'),wl, Pikret - K. ril,rPt, de karlığı bir vole vuruııunu ta kor. Fener sağ açığına gittiği .z 
~ ucl, Nııim, ·ı~a7i, Rcbii. ncr kö-,<'slndckl balTBğın lizcrlnd<'.n göı üyoruz. 

Oalalasarn;): nim - Frıruk, ...,a. dışarı ynlladr: lstcnsc ynpılnmıyncak GalaUısnray on dakikadır 
liın - Halil. •~m·ı•r, Musa - lfarb:ı- ş y. nısıf sahasına yerlefj1'lli.c; olrn 
rm•, Mustafa, ·ıno, Eşfak, M. ı\li. 31 inci dakıkı:ı.d:ı. Esfakı çclmı: ile rnğmc>n, taraftarlarına (gol 

Oyun caıatnsaraym hem n Fener dUşUrUycrl:ır. Ceza vunışunda netle eak!) ümidini veremiyor. 
hUcum hnttın<lıı. kesilm blr hUcumUC> yok. Galatasanıym hiç muvaffV 
başlandı. 

GalaUısarnyın ilk dakiknlardn bil
hassa soldan inmek isUycn komblnc. 
zonlar h::ızırladığını görUyonız. 

8 Uncu dakikada Galata.sa.ray Fik. 
rcUn rıyağıııdan bir kol7ler kıızıındıy
sa da, Cihat, cm.niyetli bir çıkıııln. to-
pu bloke etti. 

F ·ı e ln d hl\cumıarı sağdın ba 

ındı. Fakat oyun ağır vo durgun. .. 
Ad tıı bir güreş, ynh'Jt boks mUsa. 

bakası başlangıcında mUs:ıbıklarm b!.. 
rib!rlcrinl deneme kabilinden bir gcy •. 

Hcl" 10-15 dakika önce, İstanbul 
sporun Bcşikta§ kat"§ısındıı. bUtUn var
lığını sarfedcrck çalışmasını seyret. 
tikten sonra, bu maç insnnı şimdilik 
pok de samnyor. Bakalım ilerilerine .. 

lG n1cı dakikada M. Allnln l!Oldan 
bir .ııucumda çektiği top, plonjon ya. 
pan Cihad1t1 üzerinden St:'kcrck nz da
ha Gn.ıatasarn.ya ilk goliinü kazandı-
caktı .. 

Oyun mUlc\•azln ve karşılıklı hU.. 
cumlarlrı. geçiyor. HcnUz hiçbir taraf
ta h'1k!miyet kokusu yok. 

19 uncu dakikada direğin dışına 

vurup rıkmakta iken, ııvtta duran bir 
oyun ·uya çarparak içeri dönen topu 
Galatasaruy Fener kalesine soktu. 

Bu hareketler o dere~ Wr şimşek 
çnkmP.sı çabukluğu içinde olmuştu ki 
bUtU."l saba birden: 

- Gol ı nldalarlle inlcdı. 
Bır çok ltlrnzlnrdan sonra Jı:ıkcm, 

tablı nvt verdi. 
:Fcntrhahçclller müdafaada elle de 

oyn ... nağıı başladılar. 
KUçuk :Musta!anın birçok kerc1cr 

c.lc tutulduğunu çırpınmalarından an. 

ırJ<;SEKi~ HOLl~ tamıyan sağ cenahından mü 
3 ııtC'i dakikada Boncuk ômcr h.ı. diyen hiicuma geçmek isteme61 

pun Uzerine rosarak yuvarlanıyor. kiknlenn heder olma.sına se 
Hakem Caul \"erdi. Bu anlaışmaz fa- yet Yeriyor. Takımda topu sol 
uıu Boncuk r.ok gUzel bir §Ütle kale- rafa atabilecek oyuncu \-Ok ııı 
ye yolluyor. Saimin yumrukla pekAIA Galatasaray, Fr-ner nısıf ~ 
dc.tcdt'bilcecğl bu şl\t, parmı:ıkıarmm smda tam bir yerle.: me tesiS 
ucundan direğe, direkten do ~aclyc Fnkat bir türlü tı;>sis ederrı 
geHyorM . Uf.. f,, b>bli gôı. Oyunun :ınlaşm , gol fn~tr \'CTl"mİ~-.,r 
tı~lıuıgıcmdanbcri ilk şUL ve U ı;-01.. Ga1atnAAray bır gol ~nd 
Bu goldo Saim yumnık çıkıRl yapma. balıyor. l<'nknt sadece cabaln-oC 
dığl iı•fn hatalıdır. Oyunun bibncsinc 3 dakıkS 

Son 7 <laklknda ba§landığlnd:'l11 da.. fakat kimsede brua bir ~ 
h:ı. durgun ve- zc•:ksiz geçen devre yok. Zaten gayret cd<'!Ok ne!e' 
bıttı • kalmadr. 

Ümits11; çırpınmalar ve .ikı 
mm d~ hayretle karsılannn t 

Uil:'\OJ Dt.\'Rt; 
Galatasarny ba.slndı. Oyun Jo"<'

ncr nısıf sahasında ... Binlerce se
yircinin gördiiğii entbollcr ottürü
lC'miyor ... 

Oyun her zamanki yavaşlığı ilC' 
brrdf'vam. Niyıızinin kaleye ni
ş:ınladı{:;'l sıkı bir ~Ut, biraz daha 
gayret etseydi sokağa gidecekti!.. 

r.alata.saray hil<"um hattında bir 
kişi çalışı)or: J.;şfak. Ynni Pener 
müdafaasının bütün vazifesi bu bir 
kişi)i tutmak ... }~u vazifesinde sn· 
rı - lıicivPrt müdafileri tabii mu -
vnffak oluyorlar. ~lustafanın bil· 
tün çnlrşma.:;ı, yanında adam olma
ması yüzünden semeresiz kalı)or. 

9 uncu dakikada Rebiinin Xa:. 
me geçirdiği pas, sıkı bir çevirme 
şiltle ılireğı> vurarak Galatnsararı 
biı· golden kurlardı. 

Şimdi Fener Galatasaray nısıf 
sahnsr içinde hakim bir oyun tut .. 
turnıuştur. 

13 Uııci.ı dakikada Niyazi yine, 
kalenin 6 metre yakınından sıkı 

lan içinde maç bitti. 
N.\ S IJ_, O L .ADii.AR ? 

Evt't.. nasıl oynadılar? 
futbol oyunu diyP bir şey ge' 
medik ki nasıl oynadıklarını 
talım. DUnkü oyunda sadccr 
neıin de, Galatasaraym da 
Jerin<lC'n başka birçok ı:ıeyl 
kaybettiklerini gördük. -"' 

Sadt Tuğrul 00"~ 
~~~~~-...~~ 

Ankara bisiklet ya 
An1..ara, SO ( A.A.) - S. 

Ankarada idman mahiyet 
olmnk Uzere 20 kilometreli1' 
bisiklet yarışı yapılmıştır. 
ya re meydanına kadar gidiP 
me olarak yapıJ.a.n bu mü 
kanın teknik llf!tioelcri şunl 
dır: 

1 - Orhan Suda (Ank 
cü) 2 - Ali Ersoy ( Ge~5~ 
liği), 3 - Hasan (Ankaraı;~ 

Daha ilk anlardan iti barcn 
seri bir cereyan almış olan oyun, 
karşılıklı akınları .. 15 inci daki
kaya kadar mütevazin şeklini 
muhafaza etmiş fakat 15 inci da 
kikada bu muvazene Harbiye JJ. 
manyurdunun lehine olarak de. 
ğişmh5tir. Ani hır akın esnasın.. 
da Gençli!r müdafaa ının hatalı 
bir müdahalesine hakem füvul 
ce?.ası t.ertip etmiştir. Frikikten 
gelen topu Geneler kalecisi tut• 
tuğu halde elinden kaçırmı~ ve 
bu fırsattan istifade eden Har -
biye muhacimi de takımına illt 
sayıyı k~ydetmeğc muvaffak oı. 
muştur. Bundan sonra hakimi • 
yeti ellerine alan Harbiyeliler a-

İkinci hcirtayımda Gençler Bir 
liği daha enerjik bir oyunla mü. 
cadeleye lmşlamışlar ve kombi 
ne bir oyundan sonra 5 inci da. 
kikada beraberliği temine mu • 
vaffak olmuşl..ırdır. Rakibinder. 
daha enerjik bir oyun çıkarma 
ğ~ muvaffak olan Gençler Bir. 
!iği takımı 25 inci dakikada 2-l 
galip vaziyete geçmiştir. Fa.kat. 
mağllıbiy tten kurtulmak a:ı:ıni 
ile çalışan Harbiyeliler 30 uncu 
dakik~a hiç ibcklenilmiyen bir 
anda sağaçıklanrun gürel bir · 
tü ile 2-2 beraberliği temin et 
mişlerdir. Bir sürprız karşısın • 
da bocalamağa başlıyan Gençlt• 
rin aııla.,.c:;amamazlığından istifa
de eden Harbiyeliler bir dakika 
sonra 3 üncü sayılnmu da ya_. 
mah"i.a güçlük çekmemi.5lcrdir. 
Oyunun bundan sonraki safhası 
Harbiyenin müdıllaa taktiği :e 
Gençlerin de mağlubiyetten kur. 
tutmak gayretile geçmiştir. Fa
kat neticede bir değişiklik ol • 
mamış Harbiye ldmanyurdu 3-2 
gnlip gelmiştir. 

a DD Dri 

·o fi1 © fi1 l\JI 
Ankara güreş 

birincilikleri 
A11karn, SO (A.A.) - S ı 

hipodnım ~!onunda saat. l 
Ankara bölgesi serbest :J 

birincilikleri icra edilmiştir. 
çetin ve heyecanlı devaDl 
müsabakalarda birıncilik 
güreşçiler şunlardır: 

Bu gemi ile Makasar'n gittik. 
Makasar'a ayak basar basmaz 
derhal resmen evlenmemizi söy. 
ledim.. Dinlemedi bile, reddetti 
beni.. Çünkü artık diiştüğüne 

bana layık olmadığına inanıyor_ 
du. Makasar'a cıkar çıkmaz der. 
hal ortadan kayboldu. Garip o. 
luyor şu kadınlar.. Bilhassa 
faziletli namuslu olanları .• 

izmirde yapılan müsabakalarda istanbul 
takım birincı liğı ni kazandı 

I>l':MtRM'OR: 1 • MAS.SPOU: O 
Ferdi birincilik Ankaralılarda ..• 

Ve ikinci kaptan bu sırada sa. 
atıne baktı ve yava.5 fakat dol. 
gun bır sesle: 

- tc:te, dedi şimdi tam acfa .• 

Anlmra, SO (A.A.) - Bugün b.mlr, 30 (.\.A.) - Bugün burada 
1!) Mayıs stadını doldur.an 10 b:• 42 \il~yett n gelen allctlcrfn ve İz
ne yam bir meraklı yığım önün- mir okulları auctıertntn de LRtlrfikilc 
de milli küme maçlarına başlM. 7.500 rnctrcllk İnönü ko§usu yapıl
mıştır. mıştır. J{o§uya 200 atlet iştiıltk et· 

llk maç Maskcspor ile Eski. miştir. Korıu.)'ll mua.yycn saat zarfın· 
şehir Demirspor takımı arasın • d:ı ıs_q koşucu sona crdircbilmi§Ur. 

nın hi7.asmda~ ız. da yapılmıştır. Birinci haftayı- Ko,,ınlUn ferdi neticeleri şunlardır. 
Ve parmağiyle karanlıklarda mı 0-0 beraberlikle biten bu ı - Musto.fa Knplan (Ankara) 24 

güçlükle seçilen bir kara parça.. maçt. her iki takım da seyirci. D. 32 s 2/5, 2 - Rıza Maksut cts
sıın işaret ederek ilave etti: !eri tatmin eder mahiyette bir o. tnnb.ıl) 24. D. 36 s. 4/5, 3 - Artan 

yun gösteımeğe muvaffak ola • (İstanbul) 24 D. 58 s. 2/5, 4 - HU.. 
- S. urada, "'U küfTle karanlı- ı s 4;r: ~ mamıştır. scyln ( stanbul) 24 D. 59 . u, 

ğının yanında... !kinci haftayımda da aynı şc• 5 - Eşref Clstanbut) 25 D. ı s., 
Kaptanın bu sözleri söyleı kcn kilini muhafaza eden bu oyunda o - Ali <lzmlr) 25 D. 51 s. de. 

sesinde henüz unutamadı 'Yı tatlı son dakikalarda F~kişehirliler, 'l'nkım ttıb:ırlle: 
günlerinin arzu.su do~ıyan 1 rakip kalecinin hatalı bir çıkışm 1 - tsum 9 puanın. 2 - Kocaeli 
. . dan istifade ederek bir sayı yap- 28 puanla., 3 Ankara 20 puanla, 
ihtırası vardı.. m1,..l~ ve maç d~ bu suretle Ec-, 4 - lstanbul <Bl takımı 61 puanla. 

MUZA'F'Tı'ER ACAR 1 kişehirlilcrin 1-0 galibiyctıle ı 5 - Ankara (B) takımı 11 puanl'I, 
(.\ OS) • sona ermiştir. <• M latyn nı pu nln. 

Adana, 30 (A.A.) - -inönU kır ko· 
(IUSU btıgiln Adanada pek bUyUk o.Hl.· 
kayh yı:ıpıldı. Saat 10 da bölge blnnsı 
önUnden hareket eden mUkcltef fd· 
mnncılarm sayısı 252 ldl. Birinciden 
15 inciye kadar d<.'rcce alanlara mu. 
kllfaUar verilmiştir. 

Şehrimizde yapılan 
lnönü koşusu 

Büyük inönll koııusu dün muvaffn 
k!y tı yapılmışbr. Bu koşuya bölge 
ıni"' mensup klUp, mektep ve mUkcl· 
lcfl{'I" fı;tirAk etmiştir. 

Ko uyn işlfr(lk <'den rnUsabıkl.ırın 
tıdt'dl 375 i Kul •li nskcrt Jı.<ıcınnc men-
up olmalt uz..:ıc 785 l,i i ıdı. 

Mu•ahakalarda. ferdi blnncillk, ta 
knn birincıliğl, ,.p. birfnclnln muvasa· 
lntıı:ı.;J"ın itltı~r<'n A'<'Ç('tl 6 dalcikn zor• 

fında mıiS3bakayı en cok atletle biti
ren Le§ckklU narazı IUbarc alm:ıcaktı. 
Koşunun teknik nnticeleri EUnlnr

dır: 

Ft•rdi Hiriııcilik: 

1 -- S. Manisa (Kabalaş) 19, 20, 
2/5, 2 - Ali (G.S.) 19, 41, 2/5, 3 -
Mchmnt Karamürsel Mensucat ıtı, .es 
Takım bi rifü•illğl: (Puan): 
ı -- Knbata.s ı-G-i-14, 2 - At

letik Yıldı1: 4-5-10-29. 

Blrinclnln muvasalntından itibaren 
6 dakika zarfmda ko§uyu en fazla ta• 
knnlıı. b.itiren Kulell askeri lisesi: 63 
takım Bllylilt inönl\ Kupasını ltazan. 
ıruşlır. 

Der ce alanlara kuııa ve madal~'ll
ıan bo!ge beden terbiyesi dırektonı 

Feridun Dirlmtckln Uırafınd'ln tov2i 
dılm o;tir 

56 kiloda Demirspordal'I ,ı! 
m3il Sezgin, 61 kiloda An~ 
gücünden Mu::ıtafa Beton. 
loda Ankaragücün<len Y~ 
ğu, 72 kiloda Ankaragüc 
Celal Atik, 79 kiloda Anka. 
cünden Aziz Kipcr, 87 J<I. 
Demirspordan Jbra.him Erd!~ 
ğırda Demirspordan Hü~ 
na.nç. 

Puvan tasnifinde 19 ar pU 
la AnkaragücU ve :ocni: 
bcraberedir. Ancak 87 kl ~ 
üçünciiliiğü karara bağğlı ! 
mıştır. Bu nun neticesinde 1' • 
klüpten birisi 941 yılı bölge

1
, 

best birinciliğini kazana#l 
lzmitte gençlik klüP 

faaliyete geçti 
h:mit . Hıı-.u.,i) - Akyeşil. 

ınan yurdu ve nvcılrk klüplerı 
lik klübunc ıltihalt etmiş \ e fi' 
yetlerine nihayet vel"nlı~ıe 
Gf'nçlik kJühilnUn küşat rcsrıı1 
\"tik DH'4"'l~.·.)~rt" •• 


