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iki 
maksat 

Y a zan: 
llaseyln Cablt Yalçın 

B. Millet 
Meclisi 

PAZARTESi GOLO TOPLA~ACAK 
Salı günü yap ıacak otan partı 

grupu içtima nda 
Alınanlar BuJgarfstana niçbı gir. / 

tııisler? Bunu bütUn dünya bili. 
lor, Paknt Almanlar izahat \Cr
tnetc lüzumunu hlssetınlt; olacak. 
lar ki Uulga.ristan istllisınm iki 
tnaksada. Minat oı-tJğinl Dan cdl. 
~~~la.r. Her t'('yde olduğu gibi, 
"'.1"1da da Almanlar ha.klkatin hf. 
~rrnda bl>yanat yapmaktan kendi. 
el'ftıı monedememlsle.rdir. 

.'1 lınau bombardıman tayyarderlnden blrl 

Hariciye vekilim.iz 
Dünya hadiseıerinin son 

inkişaf ar ı etraf,nda 
izahat verecek 

1 
.tlıı: nesrcdiycn r6§Dli Alman teb. 

1Rlne gijrc Alman kuvvetleri Bul-
glLrlstana Bulgar htr.cfınıctlnin mü. 
~:ıat '\o da\et-0 üzerine gimıls.. 
!:rdir. Uu tebliğ okunduğu zaman, 
--.;indeki sözlere inanılmak liznn
.geı.'>e, söyle bir hüküm \ermek li. 
7..ıtngell'cek: Almanlar Bulgııri"ta... 
ita ayak atmak niyetinde değildi
ler. Jt'akat Jhılgar hükfımcti, he. 
lıliz ilin cdilmJyen bir S('bepten 
dolayı, Alman ordusunu memlekc. 
le 8oknıak istemiş ve bundan do
layı Bcrlln nezdinde teşebbüslerde 
hqlunmuştur. Bcrlin dlplomatlan 
da Bulgarlann ricalarına, belki de 
ı;oz yaşlanna dayanamıyarak Sof. 
l"a rohmu tutmuşlardır! 

halbuki Almanya bir müddet
t<'nbcri Tuna boyunca bhşidatmı 
l aııınrıı , e hazrrlfıda.nru ikmal et. 
tni~u. Dinaenalclh, emir verilir 
\eriım<'z derhal Bulgaristan içle. 
tine do~ Uerlenıeğc bal ladL Hiç. 
olrrıazsa urasmı itiraf etmeleri Ui
:ı:ınıdır ki bir mi.lddettenberi Bul. 
gali tanla Alınanl a arasında bir 
J:;oru mC! 'o hazırlama faaliyeti 
'ardı. Alman.r- askeri iinlformayı 
gfl'lniş kıtalar se\ketmeden en·el 
hil knafcttc mli~ıslarla 

llulgari!';t~ doldunnu?Jiu. Sonra 
da !i;k fsarettc Dulgarlstanı ttSnıi 
Ordular kapladı. Bu gizli mane\·. 
l'a. de, am ederken r<"SIDİ beyanat. 
larta lıühin dünyayı aldahyorlar, 
Buı;;arl tana Alman askerinin gi~ 
ltıesi rn<'' zub:ıhs olmadığını temin 
~il orlnr CJıurclıill'i ortalığ ıh~li. 
• 'crm~klo itha.mn kRlkryorlardı. 

Dün'kU gazet.elerdc Berlinden 
lılıı r<"&nıi i!'al'efö•Ic görülmüş İ· 
"•hat Almnnl~ iİk resmi t.ebllğ.. 
1<'rt ile )ine yalan 5Ö) lemi olduk.. 
lannı mc3 da.na koydu. Çünkü bu 
ikinci tebliğ artık Bul~ar da\ eUn. 
den bahsetmiyor. Tesf'bbü-.üıı iki 
tnaksada mebni Alman) adan gel
llıJ olduğımu anlıyon17~ 
h Birinci maksat şudur: Almanya 

u nııntakada. daimi bir ımlh \ 'C 

;nlistakar bir 11i1..am tesi" ebncyi 
stiyor. 
h J)ernrk olulor ki Alınan~a nıa. 
tıt 3 eni A ,~pa nizam mı tcsl!! ct

ınl'k iı:ln hl>hemchal ordu ne her 
!!'"'rrılekctt istila edecektir. Buna 
rrı~ ~nl nizam" mı denir, l o1isa 
ah,olınak felaketi mi? Harpt~n 

C\'V(\) :Saikan mmta.kasında AVMJ. 
l•aııııı her yerinden zh'&de !llulh 
'ara, \e llalkanh dc,·l~tJcr 1irmi 
r~~edir hu sulbü muhafımıya gay
la etnı1şler , e mm affak olmuş.. 

Yugoslav Kra l Naibi 

Prens Pol 
Müşaverelerde 

bulunuyor 
Başvekil de askeri 

erkanla görüştü 

&er ,eydea evvel 
Yugoslavyanm istiklali 

gözönünde tutulacak 
Belgrad, 7 (A. A.) - B. B. C: 
Kral Naıöi prens Pol, başvekil, 

hariciye nazırı ve .Ba§vckil mua. 
vini Maçeklo dlln müşaverede bu. 

lunmu.5tur. 
Yugoelavyanm Sofya sefiri dün 

Belgrada gelmiş ve derhal bari -
clye nazm tarafından kabul edi. 
!erek raporunu vermiştir. 

Relgnul, 7 (A. A.) - B. B. C: 
Ba.şvı.>kil jle Başvekil muavini, 

dtin matbuat mümessillerini ka • 
bul ederek Yugoelayyaııın h&ric1 
vaziyet ha.kkmda ecnebi meımle -
ketlerde yaydan haberleri tekzip 
etmilltir. Hükbı.etin va.kayil aza • 
mi dikkatle takip ettiğini '~ dai. 
ma memleketle milletin yllksek 
menfaatlerini ve Yugoelavyanm 

(Devamı 4 fincöcle) 

Eden ve 
General Dil 

Kahirede 
Atina müzakereleri 

sonunda 

Bulgar 
Kra' ı 

Alman !. aman~anı 
mar!şal Lfıt ile 

girişti 
-0--

İngiliz hariciye müste
şarı Avam Kamarasında 

dedi ki 

Balgar~ıtaa ba 
kararın aa pişman 

oıacakt r 
--<>-

Sofyadaki Alman 
karargahında 

Askeri bir 
lloaleraa• aldedlldl 

Sofya, '1 ( A .A.) - B. B. C.: Dlln 
Alm&!l kararglhı ummnlal.nde aakcr1 
bir konferan.e akt.edllmi§Ur. Konferans 
btr saat aUrmll§ ve Mııtt§3l Ltst ri • 
yaset etml§tlr. 

( De\'&IDJ ol tindide) 

Balgar ordasa 

TDrk 
hududuna 

sevk 
Bir resmi ediliyormuş 

tebliğ ı ·ı · Moskova • ngı terenın 

neşredıldı elçisi 

İngiliz Hariciye Nazırı f Tlrldyenln Sovyet
Yaaaa mllletlae ıerdea korkm~maıı 

bir bltallede balmıda için tem aat vermiş 
(1"8Z18ı 4 üncüde) ( l azısı 4 üncüde) 

d l'dr. Sulhü ilk bozan ltalysnlar-
ır , • 

... .. anı "mih\cr" dir Buna rag. ' ' y 1 h 
q•{•n P. • t eser tahd· >alkanlılar harbin ~ııhasmı 1 r 1 m 1 ş ş a 
d" •d., ınu, nffak o~<lular. Şu hal- 7 7 

~~.~~.~~:::ı:~n~:!~~fn ~~~ (Bu parçaları ı·hıı·mamla toplayınız ) 
bir lrını i)rt<'n bir peçıOOcn ba.Şka 

ı.;r'Y de~ldlr. ı 
kal'ıı net ınaks!l.t udur: ıııı;ıtN'<'Y•~ 
;,.an 1 l apılmakta olan ltnrbi tca· 

rtıak 
\) . 

lttltrıjlltanlarnı bu arr.ulannda '-B. ı 
'"ak Olduklannda şüphe l oktur. 
l\f.la~t 111 ~İlizlrrln ancak ingilforc 1 
l'lnı kl'tnda nınğlüp cdllc>hiJC<'ekle
d~ ı... tndilt•rf siivlii:rorlnr Su hal. 1 

"il\"\ t . • . • 
'a""a e lcri , arsa. eesaretlcri 
"'-had~ kendilerine ~th·eniyorlarsa 1 
~ l~hklarrnı İngiliz adaJanua 
Yl' ~"~051<-rsinlcr. BaJkan1ara ne. 

il 1Yoriar? 
a.._ ıınun • '"\'bf nıa.ntıkan yaln ız hır ~ 
eıtdirıolablUr: tngllte;c~·c ıcarşı &. 
ı\ er p • - •· 'ı:naıa • a.kat harbi uzatnı-. 
'-al( ı 

1
er)(&., umumlveısini a,,.t_ 

ıt c: n • -• at,... 0na kolav ..-alebt'Jer, aı· .... ,..... . ... . 
~._ b ...., \C ~rc·flpr bulmak li. 
•- • Qlln ~ l!:Öf'\i 0 da nerede za3,f bir nok. 
•"'"~{1erııe oraya sa.ldmnakfa 
oJ11._laYl r ,~e so;;tıkkanlıhkla bütün 
.._ ıırn -na bulamaktan bir fay- \ 

llYof'lar 
11 .... ;ıh <&11it \ "t.(1 

(To.jfff 16.tı 7 wi .w111fnil4) 

Yagoslavyada 

Bir suikastci 
şebekest 
yakalandı 
Yangın bombalarile 

gemilere auikaat 
yapacaklardı 

Bclg'"rad. 7 ( A. A.) - A. Yala 
ajansından: 

Zagrep polisi, Split'tc 8 kişi
den mürekkep bir gnıpun t.evkü 
edilmiş olduğunu bildirmektedir. 
Bunlar, Adriyatik sahili boyun. 
da kain ecnebi devletlere ait ~ 
milere ve Yugoslav devlet~J 
ait mfiessesata suikast v: - .:ak
lardı. Zabıta, bunların bir depo. 
sunu da meydana çıkarmIŞtır. 
Bu depoda mühim miktarda ağır 

, fişenklcr ve ya.ngm b::mt~an 
bulunmuştur. 

Mevkuf eşhas, ZagTep hapjs
hanesinde bulunma.ktttdniar .. 
Tahkikattan eonra ma.bkenıeye 
verileceklerdir. 

Amavutluk harbi 

Yunanhlar 
müstahkem 
mevzıter 

işgal ettiler 
Attna, 7 (A. A.) - B. B. C: 
Matbuat ne2a.rctinin radyo ile 

ocyanma göre Arnavutlukta ha -
rekii.t teşobbUsU daima Yunanlı • 
larm elinde bulunmaktadır. Va
ziyet her cihetten memnuniyete 
ı:ı<ıvnndtr. 

Atina, 7 CA. A.) - B. B. C: 
Arnavutlukta Yunan kuvvetleri 

muhtelif yerlel"de ilerlemişlerdir. 
Yunan topçusu müessir bir ateşl~ 
bir<;ok dUşman topunu susturmuş. 
tur. Merkt'Z mmtakasmda Yunan
lılar bir çarpışma esnasında iler
liyerek fevkalade müstahkem bir 
"tüşman mevziini zaptetmislf'rdir. 

Aüna, 7 ( A. A. ) - B. B. C: 
Gazeteler, Edenle ~eneral Dili 

Büyük Millet Meclisi kış tatili 
bitmek üzere olduğundan, önü. 
mlizdeki pa7.artesi günü yeni i~ 
tima devresine başlayacakb:r. Bu 
devrede görUşU!ecek mühim :ı: ... 
zı kanun projeleri vardır . ..;..n. 
lar arasında belediye memur!:: -
nnm tekaütlUk haklarile maha'. 
le bekçilerine ait kanunlar ve 

işçi sigortalan kanun Ui.y:ihilsı 
bulunmaktadır. 

Hariciye Vekilimizin de, salı 
gfüıU yapılacak Parti Mec1is 
grupu toplantısında tatil müc:L 
deti zarfında dilnya hadise' eri· 
nin gösterdim inkisaflar etre.f m
da izahat vermesi muhtemeldir. 

ı şı çok oıan rnarıyQ şubelerır de 

Memurlar akşamlan saat 
18 e kadar çahşacaklar 

.llr *J1U tllgerlae ewali trewreırımıse
cell, llalanıana mtldan ile devir selıep
ıerı ller •r Delterdarbl• blld: r1lecell 
Defterdarlık. mali senesinin ı ay içinde telafi etmiş olacaklar

son aylan münasebetiyle maliye dır. Her ay bUtUn §Ubeler geçen 
tahakkuk ve tahsil şubelerinde aydan bu aya devredilmiş o!an 
işlerin daha sU~atJe cereyanı evrak miktarını ve devrin sebep. 
ve geri kalması, bu SUNtle ta.lısi. lerini defterdarlığa bildirecek
lin tahakkukka en yakm raka.Lıa lerdir. 
kadar ulaşabilmesi için yeni bazı 
tedbirler almaktadır. 

Verilen emre göre işi çok ve 
mesaisi geri k~ olan §Ube
lerde memurlar sa"t 18 e kadar 
~rşarak hazirandan evvel ta. 
hakkuk ve tahsilin normal seyri
ni alma8mı temin edeceklerdir. 
Diğer taraftan defterdar Şev. 

ket, bir aydanberi bütün Ş\J'bele
rin bir aydan diğer aya devret
tikleri evrak miktarını tetkik • 
dcrek mesailerinde ~ri kalmış 
şubeelrin şeflerine ihtarda ';...ı
hm.muş ve fevkalade mücbir se. 
bep olmadıkça bir ayrn evra.k:· 
nm diğer aya devredilemiyeceği
ni bildirmiştir. Bu şekilde tehir. 
1i C'\Takı olan şubeler bunu bir 

Veyaand 
Ma""E şa l P eten-

ıe görüştü 

Bugün Amiral Darlanla 
konuıacak 

VJel, 7 (A.A.) - B.B.C. - Genenü 
Ve.Yg'U\O dlln Marefa1 Pet.eıı ve Gene 
ra1 Hutzigerlc uzun blr mUIAkat J&P-
mııı:.a. 

Veygandm bugtlD Parilten Vl§ly 
dönec~ olan Amiral Oarlanla g6r0 • 
mest dC' muhtemeldir. 

in ziyaretleri Yunanlılar için yeni H a d ı se 1er1 n 
bir kuvvet menbaı olduğunu be -. mana budur. Şn hnld~, Ba.lkanlll

nn ~ulhtine ~ ardnn ctmPk behane. 
tılle Alman onlulanna hudutlarmı 
açan Bul~ar hutdimetf kendi elle
riyle meml,.kPtlerinl harp sn!IA!ll 
laaHno gcUrmf5 olo~or. 

yanda mUttefiktir. Gazeteler. Yu. - - - -
nan milletinin hl"r ne olunıa olsun r et s 1 r -

.. harbe t!OJluna kadar devam etmek 
hususunda.ki azmıni ve Yunan or _ 
dusunun manev:ivab mükemmel ol Ankara 
"1uğunu tE'barilz etthivot"lıı.r. 

Atına, 7 (A. A.) - B. B. C: D ki J ~ . 
Yunan resmt t~l>liği: Muvaffa • e arasyonun~l {t 

ktyetli topçu faahyeti olmuıff ur, 4 

B 
. . Hu:gar 

uı ~arıstan ışgalı T eıİıınatının 
ve Sovvetler Kıymeti 

! l otkO\-"a, 7 (A.A.) - Kraszıaya 

Zvez•J.ı. gazetesi, ilk dcla olarak Bul • 
garlııtanm Alma.ıı ~gali altına girme
si hak'kında doğrudan doğruya mıı • 
talA.a:nnı nearetınişUr. 
Kızılordunun nqiri efkl.n olan bu 

gazct~. dUnkU nU~haamda diyor ki: 
"Bulg;arW.anm 1lç1U pakta UUbalu. 

nı mfitcaldp hemen derhal Alınan Ju· 
tala.nmr Bulg&rlat&na gtrmeıd. Sol 
yada Bulgamtanm sulb da.vuma en 
büy11k yardımı dl)"e ta\•Sif edilen t 
mart hAdlaealnln baldld mt.ııuau 1141 

gilzel g&ıterm.ektedlr ... 

Yazan . HASAN KU:WÇAYI 
Bulgaristanm Abnaıı Mkerlerl. 

ne •adn~larmı ~m:u11 llJ. Dl'fiof.· 
lllnl verdi. 

lngUtere be memle ketle sfya6ı 
mtlnasebetlerinl kesti. Tahmin o. 
lanablUr, ki siyasi mHnascbetlertn 
keellmeednl harp ~ketlerlnbt 
b&tlamaaı takip edecektir. 

fn~lz?erln ftı1;1 , "!l'ın·da ff'41<'h 
Mlıdi Almanlara brrakmamalı y0: 
111JM1a veNlklerf karardu (llku 

R"'~arfstım l:;ln dMt ve bitaraf 
1 • de\ Jet olan So\:v~tıer Blrllğf
uin ne rctttt;-ı beyanname llfl: 
"Bulurlstan sulhe değil, harbe gl. 
diyor" şC'lıllndt' yapb#ı ihtar da 
bıı•{ kR7anmı'I oluyor. 

Garip olan şndnr, ki BulJ:ft.ristan 
D""<'lnlanll\ harb! ı.t<'nklctm " t ka· 
rannı ,·enli~ zaman, Aııkaradald 
Rulı.?ar clrl11I de ltnT\"h n Y<"klH· 
mlz SUkrii Sal"ll"o ·ıu ifo birlllde, 
malUm olan <l eklara.ı:ı~·ona lmıa 
ko\·ovoı mıı" w• ~6rel: Türk1ycy-t 
l:CM'.'k Tnnanlstana t>nl'şı, 1K' 

doğrnda.n do~ru.ra, ne de Llh"Mıfa 
bir ta-.rroı; yapm~-ac.ağnu U1\n Mi. 
lonnuş, 

Ankua deklar&5vonrnun '\""mıa 
nl tana alt ol:ın tc'ml!latmm. slm
cll l'unan hw1nt•nrmda lıaz·rlan. 
makta olan Rulı:u • AllJUU'I faar
ruzn ile bükti..,ı;i\zlli1™ sa'11t ol. 
d·~rtan &0r..ra TUrldveve alt otan 
temlnatınm ,_',,. -• .... :.. ·hm m1T 

HASAN KU!IÇA l'J 
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· amsız Ali can sı~ıntısını bütün mana.sile açığa 
vur~::ra t cevap verdi: "Evet •. uyuyamıyorum. Bu· 
rada uyunur mu? Yumuşacık yatak! •. İnsan yat

tığının farkında olmuyor! •• 
• 

K~ Ahmet yatağa upuzun ve - Ahmet! •• 
rrt fistü yatmıştı; sağ clin1 kn.1. - Daha uyumadrn mı? 

binin üstune koymuş, sol eliyle - Sana bir 5ey sllyliyoceğim .. 
gozlelini kapamı tJ; karanlıkta. bu Bugün valinin kızını gördUğiln, o. 
lunduğu yen unutmak, bUtiln ta- nonln konuştuğun zamanlarda fı.

ze h:ıtıraları r,ilcrck e!!kilerc dön. deta korkmuştum. Hatta zannet· 
mek, onlarla başba.sa kalmak isti· m.iştiın ki kayığa binip de kaçma.. 
yordu. Fakat buna bir tUrlU mu _ yışmm onu sevdiğin içindir. Fakat 

Taffak olamıyordu; biraz sonra el 1 sonra ... 
Ierinin yerini değiştiriyor: sola - Bu bahsi bırak, Gamsız. .. 
dönUyor: sağa dönUyor; gene u- Ba§ka şey konuı:ıalını ! 

yuyamıyordu; nC' yapsa g5zlerinin - Ben de sözil laşka şeye gö
öııUnde giırC'l İspanyol kwnı bu. türeceğim; yarın Dlik Alvaro a· 
luyordu; ha.zan kendi kendini a - caba bizi serbest bırakır Cczalre 
larhyordu: gl>nderir ml? ' 

- Ahmet, aklını başına nl, bu 
1difir kızmn tutulma! .. 

Sonra başka Reyler düsüWiyor. 
du: 

- Ah, ısllim olaydı; Cezairde 
bulunnydı! Hiç olmazsa babası bir 
lsp uıyol vali.si olmasaydı!.. 

Nıçin böyle düşüncelerle kıı.fa _ 

- Bilmem... Yalnız bu adamu 
Tilrk dllşmanlığı mevııurdur; oim. 
diye kadar hiçbir islfı.m forsasını 

serbest bıraktığı gi5rlllmemi§ ! 

- Ne olursa olsun; yarın bize 
ne istcd ğimizi sorana ne diyelim? 

- Ne isterse onu yapsm! 
- HUrrlyetimizi isUyellm. 

ınıyonıyordu? Yoksa gerçekten 
., - Venne:r.ııe! .• 

"" or muydu . 
S vmek ihtimali onu korkulu - - Kolayı var; kızı bize, dabn 

doğru.su sa.na karşı pek iyi dnv
'"Ordu. Çünkil aralarmda bir c? ğil 

irçok uçurumlar vardı. Her şeye 
nğnıen hfç Rozita Koç Ahmed.in 
sC1vgislnı i~ i karşılar mıydı ? GUlcr 
~iizlil olm<tııt, buraya nılsafir et • 
meııt. onlnra iyi ikram edilip edil. 
medl·"ini anhmak i~in aşağıya ka.. 
rlar ıll!Ilesı, Ameçiye emirler ver 
miş olması eadece şilkran hisleri. 

ranıyor. Ona söyelriz, babasma 
)alvarır. 

-. 
- Ben &lyleyemem ! . 

- Niçin? 

- B:Jmem İ!';!tt' ••• Ondan böyle 
bir ısey istiyemem. 

nin coşkunluğunu göstermek için Yeniden ııustıilar; bu SJrad::ı dr 
değil miydi? O hald'! niçin bu ka· surda bir pıtırdı oldu; Gamsız ku. 
rl:ır çok dllşUntlyordu? Akran de_ 1 lak kabarttı; biraz sonra ~-ok ha-

ldi ki onu sevebilsin; buna hak- fil bir konu§Dla duvuldu; o zamnn 
kt yoktu. Eğer o da sevee belki büsbütUn merak ettl; kalktı: k.a.p:· 
hu h.Islerin il zerinde durmak mllm ya doğru yürüdü: açtı; baktı: ka.. 
tUn olurdu. 1 padı ve onun hareketlerini merakı:. 
Gam.sız Ali bir milddet yatmış, 1 takip eden Koç Ahmedin yanma 

fakat sonra gittikçe azalan fasıla· döndU: 
farla sağa, sola sırtüstil yUzUko _ 1 - ~a ne var biliyor mu. 
yun dönmcğe b~l::ımışb, O kadar sun? 
kf bu döntıeler Koç AhmedJ bile - Ne var? 

il§Uncelerinden ayırdı ve ııorma- - İki asker .•• 

.;a mecbur etti: 
- Ne yuvarlanıp d\J.rt!yorsun? 

Vok~:ı. sen.de ... 

Az dalıa bu rozü şöyle bitire· 
C'C'kti• 

- Onu mu dUeUnUyo:nsun ! 
l"akat kendi kendini ayıpladı ve 

hemen 'değiı,tfrdi: 

- Uyuyamıyor musun T 

Gamsız All Can sıkıntıs~ı bU _ 
tiln mAnaslle açığa vurarak cevap 
verdi· 

- Asker ırJ? 

- Evet. .. Hem füı ba1<tan aw· 
ğa kndar stıablT .•• 

- Tuhaf şey ••• 

Kor • hmet misr1 irlerin kap~:: 
rmda sllAhh asker bekletlldig 
yeni l51t1y9rdu; bu haberi en <:o" 
aevd"ği ve giivendif.I bir adam1• 
vermesin(' rağmen lna.,amrvorrlıı 

O da kalktı; kanıya gitti; b:ıl:1 : 
g6zlerf biraz hayret ve blra2 c1 ı 

hiddetle bUyU;rer"k mırıldan ılı· 

(De\·amı 'ıtrl 

. ''I 

Hab~er~ 
•• J. ·- .... ~ •• ~· -:-"' 

Balta cinayeti Başvekil ile görüşmek üzere .. Henüz esrarını 
muhafaza ediyor iTHALAT TACiRLERi MUMES" 

On gtln kadar evvel Kocamus • 
ta.fapaşada SünbUleefndJ cadde.si 
karşısmdald bostanda bir clnavet 
işlenmiş, Talat adında bir bahçı
\•an, kafası balta ile kesilmek su
retiyle öldilrülmUştU. Zabrta, tah. 
ki.kata devam etmektedir. Yeni _ 
den bazı ip uçları elde edilmiştir. 
Bu sayede, bu esrarengiz cinayetin 
fail veya faillerinin yakmda ya -
kalanacağı ümit edilmektedir. Bu 
ınin için cinayet esrarını muha -
faza etmc>ktedir. 

SILLERI ANKARAYA ÇAGIRILDI 

Değırmenler 
M1inhasıran Toprak 

•-..r..• • • ı• L I v ı: ·ı 1 •• :a 1§ ıyeceH 

, Un tevz:atını da 
Ohs yapacak 

Diln Toprak m:ıhsullcı1 ofisin • 

Başvekil Dr. Refik Saydam, 
lstanbul ithalat tacirlerlle gö-
rUşmek arzusunu izhar etmiştir. 
Bu arzu, Ticaret Vek4leti vasıta
siyle İstanbul ithalat ve ihracat 
b:rlikleıi umumi katipliğine bil. 
dirilmiştir. Umumi katiplikte 

Eczacı mek
teb' talebeleri 
Yu:rtlarda oturtulacak 

ve tahsilleri sonunda 
nlochuri h2zmete tabi 

tutu.acak 

Je, değirmencilerin iştirakile b!r 1 Ankaradan bildirildiğine göre, 
1;<>plantı yapılmıştır. Toprak mah. hükumet bir kıenn eczacı mekt.ebi 
sulleri ofisi umum :nl1dıir muavi . tal besinin de talebe yurtlarında 
ninin 1iyasetinde yapılan bu top okutularak mecburi hizmete tiıbi 
lantıda ecğirmcnloıin ktlmllf'-11 tutulmalannı kararla. tırmH}tır. Bu 
devlet hesabına l3lemcl<'ıi l.usu· hususta f::ıh~iye Vckal.:?t.incc bir 
sunda bir nıukavelename imzalan. hnun projesi hazırlaıtmıcıtır. Ta _ 
mıştır. Buna nazaran, bu sabahtan l"'bc yurtlnrn·ı velcalotçe lüzum 
itibaren dr>ğ·nnenler miln'lınsıran görUld!lğü miktarda eczacı talebe 
ofls namma iş!ivccek!r-ı dir Bu ım alınac::ı.ktır. Bunlar. mez-m olduk. 
retle> istih"al olunan unlar dıı miln t:ın sonrn m cburi hizmetl"rini has 
hıuııran ofisin mal: olaca!:: ve ofü• tanelerde ve taı;rnda yaparaklar-
t:ı.Tafmdan tevziatı ya'l'lılaCBktır. dır. 

Alman kararlara göre ofisin \'<'· 

reecğt bu/?daylar ytlzde 15 c;:av • 
darlı olacak, rinE" ~ randm"n u. 
zerind"n kırılacaktır. Fakat bunun 
vUzdc 50·55 l frant'ah>.hk, '11zde 
30.~5 f de elcmekllk una arrıla . 
caktır. 

Almanyaya ısmarladığı
mız posta vapurları 

Teslim ediliyor 

Lü <s l<aşar 
peyn.rı 

Toptan 90 perakende 
1 ı O kuruşa sablacak 
Fiat murnlmbe bilrosu dtinku 

toplantJsuıda (Ltiks peynir) işini 

tetkık ve bu peynirlere fiat kor· 
muştuı. LUks fnrzedilen ka~ar 

peynirlerine peıakendc kilo b...şı. 
r..ı 110, toplrul 90 kuru1ı konmuş. 
tur. Bundan bıışka fiat murakabe 
bürosu tarafından tutulan hesap
lara g~re şımdiki halde muhte~1f 
buzh nelerde 2941 teneke beyaz 
pPvnlr, 1"fi ııa.ndık grnvycr neyniri 

keyfiyetten alakadar birlikleri 
haberdar etmiştir. 

Başvekilimiz tarafından kabul 
edilecek olan ithalat birlikleri 
milmessilleri Ankaraya gitmiş
lerdir. Tacirler, yarın saat 10 da 
Başvekilimize mUlıiki olmak :""'
ze Ankarada bulunacaklardır. 

Deniz vasıtaları 
İçin koordinasyon 
karar ıneserdildi 

15 gün sonra 
meriyete gırecek 

Deniz nakil vasıtalarından azami 
derecede istifade için hazırlanan 
kararnamC'ye göre bu işleri ''De
niz komisyonu'' adı \"erilen bir 
teşekkül idare edecek. M.ünakn.· 
liıt Vekili tarafmoıın trnmisvona 
bir reis seçilecektir. Komisyon; 
İstanbul liman reisliği binasın
da vazife görecektir. 

Türk armatörler birliP.ine gir
memiş olanlar da kara.rna:nenin 
neşri tarihinden 15 gün sonra 
mezk(ır birliğe dahil olacaklar
dır. 

Kararnameye göre tatbikata, 
teşrinisaniden 15 gUn sonra baş. 
!anacaktır. A"karadan gelen ha
berlere nazarnn karnrname. dün. 
kü resmi gazete ile necıir ve ilan 
edilmiştir. 

Da1ıillye Vekl ı 
Dün Emniyet Drektör
lüğunde meşgul oldu 
Şehrlmizde bulunan Dahiliye Ve

kili Faik Öztrak, dUn öğleden 
sonra C'mniyct dlre?ttörlUğünde 
meşgul olmuştur. Vekilin refaka • 
tinde vali ve beledi\'C reisi Liıtfi 
Kırdar da bulunmuştur. 

-- -----

Yeni tip ekmek 
ısta abulda ~ ter 
şelı"rıerden çok 

iyi yapılıyor 
20 para daha ucuzlatıl" 

ması da mümkün 
Halk tarafından ~ok rağbet gö. 

ren y ni ekmeğin ucuzlatılması 
yolundeki tetkiklere devam olun • 
maktadır. 

l 46 kuruş olan koruma vergiSJ· 
nin 100 kuruşa tenzil edilmes! yo. 
luııdo.ki lr\1ebbüsler müspet neti • 
cc verirse ekmek bugünkü fiatm • 
dan 20 para noksanına satlabUC'· 
cektir. 
Diğer taraftan değirmenlerden 

ahnnn un nUmuneleriylc evvelki 
gün Galatada bir fırında ekmek i. 
mal edilmiş ve alman nilmunele.r. 
den bir kısmı belediye kimyaha 
nesine tahlil edilmek tlzere gön • 
derilmiştlr, Bir kısmı da, mmts· 
kalarrndakl fırmlarmdn çıkan ek -
meklerle mukayese edilmesi içlrı 
kavmakamlıklara dağ"t1lmL5lir. 
Diğer vilA.yetlerdo yapılan ek • 

meklerle lstanbulun ekmeği mu • 
kayese Adilmiştlr. Şehrimiz ek • 
meklerl yanılma tarzı bakımmdaıt 
dahn iyi göl"lllmUştUr. 
Ekmeğin üzerine parlak olm~ 

için bnzı frrmfarm bulama deni • 
len undıı.n yapılmış bir madde stır 
-!ilkler! Jı'Örillmil~tur. 

Bu maddenin stlrUJmesl, hiçblt 
k•ymetf olmadığmdan, yuak e • 
dilmlırtir. 

Zirai kombinalar için 
yeni karrnlar alındı 

Ankara.dan haber verildiğine g3 
re ziraat vek!Ietl, zlraf komblnalat 
için yeni kararlar almıştır. Bu a. 
rada Amerfkadan getlrtilmekte o
lan yeni ziraat makineleri il• 
kombinn.larm, senede lld mliyon U· 
ral·k iş vapan takriben 7 milyoll 
liralık 300 tlniteyc sahip muesse
se haline getirilmesi temin edil • 
miştir. Kombinalar için yeni bit 
karanıame hazırlanmaktadır. 

Bir çöpçü otomobil 
altında kalarak öl6ü 
Hüseyin Oçelln idaresindeıd 

1572 numaralı otomobil evveIW 
gün k5prllden geçerken, belediye 
temizlik amelesinden Osman oğ • 
lu Aliye çarpmış, muhtelif yerle
r" nden yn'ralanarak esnaf hasta.ne.. 
sine knldırılnn çöpçtl diln bura.d:J 
ölmllştür. 

Ccsot, adliye doktoru Hiknlet 
Tümer tnrafmdan muayene ~e 
morc;ı:ı knldırılmıetır. 

~rup müme us ı bll!· 
tesviye F.e l!nl 

hamilen 
,elı:rim.ze ge!dl 

Harpten ~vvel Almanyı:ıya ıs.. 

m::-ı lnnıı.n posta va.purl!lrımızın Al· 
'1vn1a tııarfından Lizr> voıilmiye _ 
c inin bildir ldiğı v ~ eehrimfae 
grlen hir Krı;pp rnilML'S~ili ile de 
ou husu taki hesaplann tesyive e. 

50 > <'uval kaw1r peyniı i, 790 sıra 

1 

J ·ı l. l k • b b 
P"Ynır bulunmnkt J·r. Bu PJynir· nt yon ıra i nu U at 
ler•., cı uı rtk• ısı '.c.ntrol altına a. alacak 1 
lınmL ~rr. Almnn:."Bvn :hra edilecek 2 mil_ • ,. • 

von klırnlık 7~ğlıfi tohumlarlafdn .. n 1 ,Ş.~.~~-:r,~~!!:.~:. .. !~!.':!!:.?!!.'l.'!!-. 
v • ·u~yemının etlnn <:lra lfü•a 1 

H·ı..ık~.ık Fe:.kültes!nde Alman flrma•nnnın mtlmC'f!sifü ri , 
!Tk dolüora ilr lıubu ıt ve yn~lı toh11mlar ih. I Si~em~mı, mllrrop 

raca+ blrl'ği ıırasmda temaslar ya- 1 

llcllğl söylenmektedir. Bu gem!le_ 
ı in UçU 5300 tonluk Knrıı.,,eniz th:ıf 
!-""yllk posta vapurları idi, Bir Uı· 
1"'li de Akdeniz tio'nclP 3500 ton 
luktu. TCS\·iye ı;ekll t.asöik edil . 
mek fh:ı>re MUnaltalll.t vekfıl .. tine 
ıınedllmlştlr. 

(1('~ n s ne meriyet mevki"ne mim k adır. Alm'\nlcıı. te' 'if cdi· YU a ... I 1 ? 
konan B 1kuk FnkUlte"l doJ{torıı. ı ıen fiat!, rı vtikr. i: b•ılar k ası{arl 
imtihanı hllm'ltnanıe i• • tC'vf1l:nn ihraç flatl!lr- i: rindC'n mnl alma_ 
tık ola:ak diln bu fokültc asistan. ·b i• temlşlerdir. Alırını•vava veri • 
larrndan Osmnn Sulhi DönmP.7:"" \fV'"k bu mallarm tutarı 3 milyon 
doktom.smı venni ·tir. Sulhirin ih. 150 bin lira olarak heMp c d lmi~-
Us:ıs de:ni (AmMf' hu.ltuku) ici. tir. 

- Evet.. uyuyamıyorum... Bu
rada uywnrr mu? Yumuşacık ya· 
tak! .. İnsan yattığının fakında oL 
muyor?.. 

Delecfüe t.nllmatnrunC61nde ~ 
lar ll'lo birçok lillıhl laıyrt.lar kooııl" 
rnu~tur. Tcnılzllklerl, lın,~ .. 

brı ,(' lıerha.ngl bir rehlatre \"UlnJOll

da halkın kolayea ~mabllinetıl içiD .. 

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!11~!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!'!!!!~'!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!:!~~!!!!:~..w~"t:=~='~-~· !!!!!~FWW!!!!~~~!!!!!~!!'R!:!!~·!:;·~--~2!. c:ıp eden tOOblrler c21lştlıılilm~tf1J'· 

Yorganı yere serdi; bir ucunu Vakıt 
yastık gibi aZictk kmrdı. Sonra As!aı Uıı, bugtı.nktl ba§makalestnde 
elbiselerini giydi ve kn·rılrp yattı.. "Kara ve dentz naktl vamtaıa.nnda ko· 
Hem gözlerini kapayarak uyuma- ordlnıı.syon lfl" nt tahlil ederek ge~n 

hatta içinde lılarmarada §lddeUi bir 
fa çalı ıvor; hem de söyleniyor fırtı.ı'l olduğunu, bu fırtınada lstan 
du: buld1:ı Bandırmaya poııta yapan De: 

- Gem.iye o kadar alışkmım ki nlzyollrı.rı vapuru g1demed'ğtnl tabil 
ha.nl o tınht gıcırtılar.; zincir şan_ olarak c gün Izmirden gelen tren yol· 
gırtılnn, gardiyanlnrm ayak ees- culan da Bandırmada binecek vnpur 
leri ... Meğer onlar birer ninni i· bulamıyarak geceyi kasabada geçir • 

mek ınfcburlyetindc ltaldığmı bu ha. 
miş ... Bir dedem vardı; değirmen_ Un teıcC'rrilr etme.sinin mUmkUn oldu· 
d lml§; dcğirmPn çalurırkcn o da ğunu. Bandırmada gecelemek mecbu. 
uyuyup kalırmış... Derdim ki "ya rtyettnde kalan halkın bllh.'l.888 kim _ 
il ım·ada bir an.katlık olur da du • sesiz 1-namlarm otellerde yer bulama· 
runm ?"durduğu zaman uyanınm, dığını. t'.'rtesl gtlrı gelen vapur bir gtın 

-lrrdi. Biz do öyleyiz; gemiden u· ı e\"\"el ı;eccyi böyle zorluklar llj!Dde 
_ ,_ k 

1 
geçiren yolcu lan fırtınadan gel em iyen 

uz"""ta ur u tutmuyor. vapura mahsus bileUerle vaoura lll-
Gams zı gene uyku tutmuyor - 1 mad•~.ıı, vapur da kUçUk old~gmıdıuı 

du: şimdi de ertesi gUn DUk AI- bir Ktsnn yolculann b!nemtycrek oto. 
varonun onlara ne yapacağını dU • mobtl vo otobUslc Bursaya ~ittiğini 
llnme ~ e b l:ımv tı. Acapa hUrrL anıattır&k ııözlcrinl §öyle bitiriyor: 

ş g aş ş "F ~ v k a 1 A d e olarak Uman 
yotlerlnf verir miydi? Koç Ahme • da \'apar bulamryan :volcularm bep
din İBpanyol güzeline kat'§J b&lter I si için mtlnastb otel :J/aSl hol· 
1iği alakayı önce iyi ka~ılamıı - 1 mak elbete mümkün o z. Fa
mıştı; delikanlı bunu an'ıımış, her "at ldmseslz kııdmlar ~eeeleyfn hic; 
ıl'ıJde onun frin genç krza fazla 1 olmaz!la bazı e;-Jere yerle~tfrile· 

lller yüz görtE'rmeml ; hele son bilirdi. l'nhut istasyonda bulunan 
ş • 1 trende yolcularm oturmalanna 

:amanda 5.deta surat asmıştı• hal- müsaade olunabntrdl. Sonra fırtı-
huki Rozita öyle değildi; acaba nanm ertesi ,ntnH Bandınnava gı. 
hürriyetlerini kazanmak lc:in omın : decek vapurun bir gttn evvel ora. 
bu hislerinden istifade imk!nı yok ya gelen yolculan da alabllmeslne 
muydu! mHsatt hadmcle ~'" kabiliyette ol· 

B k ld ka"ft--ft bak" ması t.emln nlunurdu. 
asını a mp ar ""'9..,_ lmlin dslılHııde olan bu kolay· 

~; omm. ,.d& lzy.U,famadrpy &6rdA:. ..._ ,..bmr !•• h ._ Mllt 

deniz ,, . ., kara nakit vnsıtıılan arn
smdıı koordlna.o;v<.n temin Pdllm~ 
mi-; huhınmHsmdırndır 

Bu koorclfn syon l~inde Deniz· 
yollan ldııreslnc alt ''azifcler ols
h'.'ece~ gibi B.ındırmndtıkJ nıf iki
ye ve zabıta memurlarına ,.e bClf. 
diye lclareslne de dilsen \'ft?.ifelf•r 
olur. ~onra bu defa ftrlına ı'lo'ııvı· 
siyle f stanboldan 'apur gfdP.mc· 
m"'k n~tfC'esl olarak nıını'lmn:ıdıı 
toplanan \'e tttlra eile<'.!'k tıtr ver 
bule.mn•an volf'olann \'R7.heH her
hnn~I liınıı..,da '"" vahn• lılr c;ehlrdc 
vu'ma gelebilir. B~ ~1ıf ihflmallPr
de mlilkf c. 7.nb.+a iımMerl flP. be
let"liye ldr.relerinc rf'hher olncak 
• ''rilclP ••mumi talimııt 'crUnıck liı 
?:rm &<'lir-

Yeni Sal•ah 
HUseyin cah!t Yalçm, bugilnkU 

maka.lef' inde •'Türk - Bulgar beyan • 
nam~& hıılen bir ma.na ifade eder 
mi?" mevı;uunu tahlil ctml·ktcdir. 
Muharrir, Bulgar bUldlmctinin Almruı 
lutaatını memleketine bıraktığından 

birkaç gUn evvel lmznladıaı Ankara 
dostl•ık beyannamem arasmda göze 
qarp"u bir teZ!\t ve uyuşmazlık oldu_ 
ğuntı. Şaracoğlu 1le bUtUn dOnvanm 
Ankat"& beyannameslıı!n Balkan suJ • 

hunu muh:ıfazaya btzmet edeceği n • 
mldDe mema~t beJU .ttiklerln1. 

halbı.;a;1 Sovyct Rusynnm da dediği 

gibi Pul,,.ıı.rlstano. glı ..ı lman ordu -
lnrmrn h rp nlınıJmı g nlşletmekten 
~kn bir ye yarı:;ımynca tarını an_ 
lıı.tara.K diyor ki: 

"Rulı;urlst.aııa Alıwııı ordulnrroıo 

ı;clıı>l"ii lınşl<ıı bir lmlnnıdan ıla tuhaf 
hlr ı,r.ıyri tııhUlll< orzı•:U~ or. Bulgıırls· 
tana ordu sclmıal< için Alman hllkQ _ 
metl mı nuıgnrlııtnnı taz~1k etml Ur, 
~ ol<ı>:ı Bulprlstmı hükumeti mi meın 
lekctioe ccıırhi bir devlot ordusunun 
glrm!'ıd lclrı teşcbblls ve rlradu bu • 
lunruul!tur? Almanya resmen diyor ki 
AJman ordulıırnıın Buls-arııt.ana gir • 
mt'S.I btzuıt Bulgnr hllldlmetl tarafın_ 
cl:ın vuknbulan hlr tall'bln ııellcet!I • 
clir.' ' 

HUseyln Cahlt Yalçın. hnttA Bulgn_ 
rlstııram Romatıya. gibi ordusunu ta • 
Um ettirmek için Almanları davet cL 
tığı yoıunda bir mnsalm arkasına bile 
gızıe.:ımeğe tuzum görmediğini, ordu· 
nun acıktan açığa geldiğini, halbııld 
Bulgaristanm, Yugoslavya ile ebedi 
blr d:ıstluk muahedesi imzalamış, bu. 
lunduğundan TDrklye ile yc:ni bir dost· 
luk beyannamesi aktedildlğlnden, Yu • 
nanlstanm dıı bUtün kuvvetlerini ltal
yıınlo.n kovmağa. tıııısls ed!ldlğlnden 

kom~uıarmda.n hiçbir korkusu bulu _ 
na11tJy11cağmı, c~r taarruz1 bir emel! 
yoksa niçin Alman ordusunu memle· 
keUne aldığmı yazarak ounlan 11Ave 
ediyor: 

Bu tedbiri r Beyoğlu ve Şebz.ade,,..
'•O\ 1,. ı;uruııUyor ı.ı, U•ılgur!ııtnn ü_ gibi ghonünde ve imlabalık semtler" 

çliz.lü mi im gtnne.k \'e m nıJekete do tn.Uııl.Un olduğu knd.:ır tatbUı .. 
.ım1ıı ormısunu okm:ıl< içlıı Tilrklyc k?ntr >l oluııuJor. Fakat biraz k~ 
t.ırnfından 111\blı vcyn 1>-ll:\bsn. bir ltı \e MpB ııemtlerdl' ır.nhnkkak ki th ' 
ra.z vukuundnn !;Cldnlyordu. 'l tlrl.lyc_ mnıe u.,ru~ r. 
nln muhtemel mUdafa.ıısının önUne Kasm.ıın~d.-ı ot.unı.n okuyucuıarı .. 
gc•çınf'l\ için bili a\'utnınk ve tcsldn mı:ıd:ın Selim Sata bize ~azdığı tılr 
l'tnılm ~·olunu dü,Unmu, ve b1J lx'lıuı· nıelctup~ diyor ki: 
rınn1 ı lmrn Ptmı>lc !:ftrt"Slne bn!J vur_ "&>mtfmlzde ikl ıılncm:ı \ardır. JJU11 

mu.,tur. la.rdıın biri "l>azaryerl" de:ıUen pi' .,e 
l•ltkat t:ıblld.r ld Bul •arbtnıı imza berbat ycr3edlr. Diğeri be EsJ.i B&' 

ladıı";'ı d<?"tlulı tx-yunna.nı!"'!lııl lhlfll e. ramycnr.cı-.aır. nu lncmalıırln lçJe.11'· 
den>ıı u belannıımc hl~ ımznlımru:ımış dl' t~ınlıll!e n&ll\ rJa.yrt <'dllmer~ O 
gıbl olur. Biz.im ıJ:ıh!!i hıınaııtlnılı.c ı;8- lcııd.lr IJ, al larm bıml<tığı Wr ,,., I'~ 
T(', :\ tnınn ordusunu memlekete da\·ot lık ı,f'\!ıuslle l;C'ndlnl ize pek ça'lıul' 
e<l n Hulgnrlstnıı 1'tırldyc Ue lnu~'a • hbseıttrlr. Halbakl belediye tuuroatı ' 
ılığı h•·sannıımt• ahkftmmı mıı!ıll bir na g•fr,• bunlnrm hl'r ae:uıstan scıı~ 
harekette hulunmu~tur. ÇllnkU bu ba hıwnlnııdırılm:ılıın \C berı;Un ı;Uprli
reket "her tliarlU tııarruz.dan •çtJnap" lilp ıemlz.lcıunclcrJ lfızımdır. Ben lıd 
ta:ıhhllaUne muhııllftlr. Alnıall ordusu ıdncm:ılunıı haftada bir defa tile ~ 
bir tnrııfa taarnııda bulunmak ruak • \-:ıl:ındınldıltlnrıııa ıranı dcğlllm. çUJl" 
sadilo Bıılgarlstı:uıa glnnl~Ur. 6ulga • kti mlkıcp ~u\'ası h:ıllnc geıın1t1ertli"' 
ristun hu orduyu kendisi drl\et et _ Gf'çCn ak.ııın 17 ya~mdald oğlıııı' 
meyin 81ldece ' onuıı geçmesine g6:r.: !Uc.hmet hemf &lnl'ın:ı., bem tıyııtr' 
)'UlnmU nJg idi blle bu hareketi bir \IU dl)C bunlardan birine gitmiş. Çfl° 
turn:z tc,ıtU edl'rdl. Alınan ordusu cuk l'\ e gelir gelmez baatnlandı. 'fe " 
nu hin.ut da\'et etmesi Bws-art.stnnm IAşla doJ."tor getirdik. Uzun blr 'JO"' 

bir taarruz: nlyetl hakkında hiç oUpbe ayene:ıen sonm doktor çocuğun f" 
bırakmıınıı~tır ve Alman ordumna bir yerden fena bir mikrop ka~ 
\·erdl!J müsaade tnnrrur.un ilk ndınıı. o!du~nu, bUnyeal zayıf olduğDPcl"' 
nı \ilcuda gctlnnl3ttr. testrlnl ç:ı1nıl< gö .. terml:t bulundu~ 

Bu ıaarnızwı ilk adımda Tilrktyeye söyl"tU. l'apıl:ın iğneler Ye verlk" t' 
yahut ııaJr bir d~1et.ı tc\·clh r.clllmlo ~larlıı çocuğu kurtardık ama blZ il' 
olması mcsC'lenln m:ıhlyetlnJ cleğl:ttlr • kend!mlı""'n ~tik. Bu ~yl ~
me11. ÇUnku Bıılgıırlııtanm taahbUdll kadınlnra cloyunnann:ı rica e4ertPl
mutlakt1r. Bulgar blikillnetı ne bize Okrıyncnnııızun başmdan geçf'll ,... 
ka~ı, ne ıı:ılr bir devlete karşı iter 1 df!!le de gUstcrlyor ki, Kııaımpa,a • .-. 
tlirlU b1°'"rnul:ın lçtJ03p ctm:!lde mU-ı m:ılıımıdıı ınhhl kontrol noks ııctıt'• 
kelletu. Bu söı.ftnU tutmaml!) ve be - Alak.'ldarların ehemmlyeUo aaz,atı IJ/I 
~ 1ilea feehetmlJUr." kaUerbd .,..._, 
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• • ..,.. ya knılt Karolle bayan Lupcskonun e T kencUıerını nezaret n1unda bulunduran 

........ a r j h polisi aldatarak Sc\1ldcn lmçlıkları 
0 

• 0 •o••••••- öğ'renJlmt!ltlr. B::, oyd.:ınbcri nııcn 

er a an n 
So 11 var ı ı .. 

h Bır gaute taçlarıru kaybeden 
Ülı:fundarlardn.n 00.hsediyord u. 
~~-~ırda. böyle Jıa.diseler olu:· 
-mı.n YİrminC'i asrın ilk km< 
~ı Yikılan saltanatların çoklu· 
g'ıyJe en cok göre çarpıyor. Bu 
d~eye her yılın "yaprak dökü. 
~U" :rnc\simme muıidil olarak 
Sa.ıtanat dökümü' mevsimi de. 

~e.k ?nümktindür. Harp ve ihti
lallerın düşürdüğü hkümdarlar
daıı hemen aklnnıza gelenleri 
~Y'alı:ın: "Vilhelm, Ferdinand, 
<JOgo, Hakan, Vilhelmina, Leo. 
!:'?!d: Karo!, Ş:ırl, Nikola V~ı. 
~tın Mehmet Alı. Alfons, Haıt.! 

Ası ye ... 
Ta.rıh bi7.c lafla değil h:ırc>ket 

"e hadiselerle anlatıyor ki her 
~tanatm sonu vardır. Bu hü
"'Ul"darJar tarih okum,amışlar 
111
1
• t? İçlerinde okuyanlar vardı; 
akın ihtiras nasihatten daha 

11iifuz.ludur. B zan da en kuvctli 
Şalı iyctler bile hadiselere scy
?'olurlar; mukadder akıbet ten 
kendilerıni kurl;aramazlar. 
Bazıları da a k ı 1 s ı z 1 ı k , 

~tsizlik ve idarcSizlik 
~ıizünden kendilerini lJe\(liyen 
ll~ruına doludizgin giderler; 
8?n Osmanlı padişahı Vahidet. 
tı.n bunlardandır. Bir Gölemcn 
heyj bu hakikati dört asır evvel 
~:1r bır Türk k"UJllandan ve hü-
• 'l.t nı d a. ;r J olan Yavuz Se-

l nıe, en parlak zaferlerinden lbi. 
tinin ertesi günlerinde bağıra 

~ söylemiştir. 
l"urt Bay bır çok kahraman. 

lıJtlardan sonra Kahirede bir etVe 
gi.z]enmişti; ele gecrrıiyordu. Nı
haye! Yavuz ona dostlarından 
~u ~irin oğlu Yahya vası~
sıyıe hit'at ve kitap gönderdı; 
bunıa.rm birincisi affını, ikin
elsi de Kuranı Kerim olduğun
~. ~ affa AJlahı sabit tuttu. 
~ anlatıyordu. Kurt Bay 
l>adişabm huzuruna geldi. Ya ... -uz 
ona sordu: . . 

- Sen at kahrnmanısm; şımdı 
~tin DP.rec:!e? 

- Şecaatim bakidir. 
- Orduına ne yaptığını bili. 

~musun? 
- Pek güzel biliyonım. 

'l' Rurt Bay 'bir ay kadar evvel 

1 ~ Bay ve Alay Bayla bir· 
1kte bir zırhlı fırkanın başında 
01dukıarı Jıalde pacfr::ahm çadırna doğru akm yapmu.:;lar; f~-
at Padişah zaıınedcrck Sadrii.
~ Sinan pa~.a.yı öldünnüşlerdı. 
·ı.atuı, Yavuzun bu vak'a dolayı. 
ı?1e "Mısırı aldık fakat Sinanı 
S atbettik !" dediğl meşhurdur. 
d~~!1 Selim Ku1t Baym bu ~un 
,ıö fC>fl.tercUği cesarete fi<!Ştıgmı 
l.t~s~ce Kölemen kahramanı 
lak lr. ordusunu uzun ve par -
lt'ltı bır surette methetti. -~:f 
eıni su zamanındaki top hıkayc. 

anıatı ve dedi ki: 
cık; 'I'et'stif olunur ki o sözler 
lll.~akin kudret yalnız Allaha 

tur. 
){;- S zin biitün kuvvetiniz 
liy0 an v~ sünnete riayette~ ge. 
~:a- hız nasıl sizi )enmış ve 
bnd.i reden crkannı~ oluyoruz ve 

\>o- Ben ben.im esirim bulunu
•atı.n? 

gq~ .A.Iınıı şahit olsun ki bize 
'llıc:lı ~en ınzin m{'ziyetiniz ve 
t(ıQ~('t~izdeğildir. Kader böyle 

~~i~· Qunkü her baBlnngıcı ol~n 
<le oın ~nu vardır. Devlctıerın 
bıarn ru 1lıahduttur. o halif~ler! 
.llerecı f o gr.yrc>tli mtld::ıfılerı 
ıleı..ıe:ı e~; QUnyanın en büyük 
>~~rı n"' oldular? Sizin de 
tınıı d tz ~Pi <' '. • sizin kudre. 
tn-. n~ nôhf tınd ; val bulacak. 

in M~~la b I"r' ber ben burada 
Yiltı. lii~;n ~ · ı · nı; lıürriyP~!~ 

ılın 1• c t '\e it.:ı pla verdıgın 
tl ;.("f•I t 'C't~ Inf' gi.ivcnerek ero-

~t• n:ı. 
( ~ 'i. J3 v h . ·ı t ıı }1 u umdarına ı ıane 
~ · ~·rı lhv'ırı har ketini acı 
"lı<tı ltı .... t <>t•;. Yavuz onu 

n.ıyct:ne almayı istedi.; 

mevkuf bulunduklıın And'lluıria Jalac 
dan tortJnm• 1 n çıkan sabık kral ve 
b:ı.ya:ı Lupesko k_uweth bir otomobllt> 
bıncrc> t ~ hte pasaportla hududu gr;
mt.şlcrdlr Badayoz ctvnrmda flmnle · 
rln blııcllğt 8 it l!Jı< btlyUlt btr lfruys 
JE:r otoınobilt bulw1mut:tur. Bu mevki 
den sonrt. sahıl• kral \-Oluna ba~ ka bir 
otomobille d vam etmiştir. &ıhtc pa& 
nortıa-ın b.r yabancı tarafından l<' 

d:ıı1 t edlldiği söylenmektedir 
M oir!t gaz tclcri bu fırıı.rı. fev: .ıll!. 

de bir rıilshıı c;ıl<araral< haber vermiş 

!erdir 
Sanı .. kra Lı ba~nn l.up sı.onun, 

Rosa.l de 1-ı 1'Yonterada hu l!ıi l f' Çtik 
ı rl .,...annE'dUmektcdlr. Otomobilin tçln· 
de son ~tJn1crdc Portcktzden r.· 'cn ba· 
zı kim lrri'l • bul•mdutu övlromck 

tcdlr. 
Sabık ~ral \ bay:lllLupesko oteld .. 

4 bUy.ık kopek blrnkmr larcl r. 

orveç 
ada arına 

yap lan basKın 
Balıkyağı istihsal tesi· 

satı tahri pedildi 

18 i o 1 k 
e atırı dı 

Londra. 6 (A.A.) - İngiliz 
amirallrk dairesiyle Norveç bah
riyesi taraf mdan müştereken 
neşrodilen resmi tebliğ: 

Lofoten adnalrma salı s."\.bahı 
yapılan hücum hakkında. şimdi 
tafsilat verilmesi imkün dahiline 
girmiştir. Hücum t.am bir mu. 
vaffakıyetle neticclenmişti:r. 

Bu taarruz şu üç gaye ile ha.. 
zırlannuştır: 

Birincisi. balık yağı istihsa
line mahsus tesisatın Uılıribi ar. 
zu edilmekteydi. Şimdi balık 
yağı istihsal mevsimidir. Büt.iln 
balık mahsulü de .Almanlar için 
laznn olan diğer Norveç is~ 
ıatı gım düşman tarafmclan a1mr 
maktadır. Balık yağı ise Alman. 
ya için hususi bir ehemmiyeti 
haizdir. Zira infilak maddeleri 
imalinde gliserin yerine kulanı~
maktadır. 

lkinci gaye, bu bölgede bulu_ 
nabilecek bütün Alman vapurl&rı 
ile Alman kontrolü altındaki va
purların batırılması idi. 

l)çüncü hedef ise adalarda 
kontrol vazifesb le mükellef Al· 
manlarla düşmana yarclmı eden 
mahalli quislingleri esir almaktı. 

Hücum salı sabahı erkenden 
yapılrnL']tır. Hafif kuvvetler AL 
man gemileriyle Alman kontrol.l 
altındaki gemilere tanITUZ vazi
fesini deruhte etmişlerdir. Bu 
arada bazı Norveç bahriyelileri 
ve lngiliz kıtaatı karaya çıknuş. 
tır. 

Yukarıda sayılan bütün 1 .• -
deflere dikkate layik bir muvaf
fnkiyctle irişılmi.ştlr. Düşmanın 
9 ticaret vapuru ile düşman 
kontrolü altında bulunan bir 
Norvec vapuru ve bir silfıhh Al
man b3.ıık<'l genusi batırılmıştır. 
Düşınanın zayiatı mecmuu tak. 
riben ıs.ooo tona baliğ olmak
uıdır. Batan en büyük vap~ 
tamamen yüklü 6,000 tonluk bır 
Alman vapunı olmuştur. 

Bütün kuvvetler bütün hedef· 
!erine vasıl olduk~ ~nra 215 
Alman esiri Ye 10 qıslıng alara!t 
çekilmiıılerdi.T. Ke1.a kuvvetlen
miz tn:giltercye hilrriyet da~n~ı 
kin muharip yurttaşdlannab. ıltık 
ha.kı şidetle arztı c en ır ço 
Norvec vatanperverleri de geti-
rilmişlerdir· 

kabul ettiremedi. İdnınID;! ~: 
retti.Kurt Bay 5;0n sözlenru 
Hayri Baya. söyledı: al· 

- Benim kanlı başı:nı ' 
karının göğs~ k?-;:• haın ! Al
lah senin hıya.netinın cezasını 
versin! f(adirCQ!I Kafh 

mer~kada lng!liz ~i~:~ik Nazırı 

200 den fazla ''istHa tehlikesi 
yeni harp çok zayıftır,, 
gemİSİ tngilterenin b .. ütün O~ta· 

şark harekatındakı 
ya pıllyor kayıhı 

438 öl , 1249 yaralı Bunun i~in G buçuk 
milyar tahsisat kabul 

edildi 
llitnarl;, (A.A.) 6 - NcvrcDubll2 

A !1trı. nn mt"cmuaıır kongrenin harp 
gC'mll ; ınşnsı lçln 6.:ıoo.ooo ooo do· 
!arlık tahsisat kabul C'ttiğlnt yazmak· 
tııdır. 9 cvl(ıl l~HO tarihındc takriben 
dort rı •• ynr dolar kıymetinde 200 harp 
gPmtsl r ıp.ınş edilmişti. 

Bn":ır,yc nr:r.arctl. tczgAbtnrmın ran· 
oımanıııı arttımbllmr.lcrl lçln busuat 
tirrn.tl:ı.ra. "mali yardımda bul~mak· 
tadır. Bu maksatla hu qsl nıUcsOOS<'IC 
ıt.. şıma..~e kndnr 76 mll)On dolar ve· 
rilmı;jUr 

7 Gaffrha[p gemtsı, 115 muhrip, 43 
dcntzaıtı, 27 l'nıva.zor ,.c 8 tayyare 
geml~n ınşasmı dcrptıı eden program· 
dan hCkümct tczgıUılarmn blitıin saf· 
ftharp gC'mllert ile. 17 muhrip ve J5C· 

klz dr.ı.7.alU gemisinin lnşıısr havale 
cdilmi!ıtır. Diğer gemiler hususi bahri 
inşaat t zgıUılıınnds yapılmaktadır. 

----o,----
Amerlkada Alman 

casus teşkUAtl 
Başkonsolosa 5 milyon 

dolar gönderildiği 
hakkında bir ihbar 

yapıldı 

Sanfransisko. 6 (A.A.) - Re· 
uter 

Buradakı Alman ba.5 konsolo· 
su Fridz Wiedemann'm birleşik 
Anıerik21.da ve batı yarı kü.rre· 
sinin diğer yerlerinde casusluk 
için sarfedilmck ürere Almanya· 
dan 5 mil)'·on dolar aldıtrı hakkın
da federal mahkemeye bir şika· 
yet gelmiştir. Bu {'likflyct Alice 
Crockett isminde Sanfransisko· 
lu bir kadın tarafından verilmiştir. 

Bayan Crockctt, Vicdemann'm 
kendisini mahrem bir vazife ile Al 
manyaya gönderdiğini fakat dön· 
düğü zaman yol masrafı olarak is 
tediğ! 8.000 dolan kendisine tedi 
yeden imtina t>ylediğini bildirmek 
tedir. 

Bavan Crockct, Vıedemann'ın 
birleşik Amerika Alman casusluk 
teskilatmı idare etmekte olduğu· 
mi' :ddia eylemektedir. 

Musolini adliye nazırı 
P.oma, 6 (A. A.) - Stefani a.

j3nsmdnn: 
Resmi ceride, bir kararname 

nesretmfrti.r. Bu kamnuı.meve s6· 
re harp dolayı::iyle sef<'rber E'dil 
mL5 ol'.Ul ndliye nazırının vru:ifesi_ 
ni ducc görecektir. 

ve 87 kayıp 
J..ond.rn, 6 (A. A.) - Avam ka· 

marasmda ordu bU~esinin müuı • 
keresi rnUnasebetiylc harbiyo na. 
zın Morgesson bir nutuk söylr 
mi-, şa'l:"ki Afrikada ka.uınrla.'l h ı 
yük mu\•affakıyC'li anlatmıştır 
Harbiye nazırı Llbyı.ıda 1ngiliz ZJ. 

yiatr hakkında eT.ci\mlc d('lmi • 1 

ki: 
Bu harekatta ve ~arki Afrlka da 

dnhıl olmak üzere bütün orta ı;;.ırk 
sa.hnrsi ha.rPkatmdaki kayıpl:ın • 
mrz. 30 t~rinisanlden 1 t ubatı 
kadar, 438 ulü, 1249 yaralı ve 87 
kayrp olmak üzere cem'an 1174 
tUr. 

Bu par! k muvaffakıyctl('rdc 

bahriyenin VC' İngiliz bava kuvvet· 
lerlnin büyük dahli olmuştur. Fn
ktı.t bu muvaffa.kıyotlC'ri '\'O.pmış o· 
lıın evvclfı ordudur. 

B. Morı;esson bundn.n sonra isti. 
!fi. tehdidin-len bahsetmi.q ve de -
miştlr ki: 

·•- İstila tehlikesi rok z,ıvtf · 
trr. Düşnıan:ıı yapması ur kan dn. 
bilinde olnn hor "Y trtkik C'dil • 
miştir. Son mnnevrnlann temini 
mtihim muvaffakıyetler ('ide et 
mi telakki edilen müstevliye k r· 
fiı yo.pılacnk harekat tC'şkll C"yle . 
m.iştir. Bu tahmine rnğm<:'n, e! 
\il, askeri, bahri, hava mildnfaa 
tcı;ekkülle'rl. bu imtihanı büylik 
muvaffaktvdle ve şerefle geçirml" 
tir. Boş durmuyoruz ve her gün 
müdafaalarmuzı d!lha iyi bir hale 
sokuy'Oruz.,, 

ALMANYADA 
ita y eli etıerlle 
alay edllmlyecok 

l..ondm, 6 (A.A.) - Röyter: 
Resmi Almanya, İtalyan felii

kctleri karşısında Alman halkmm 
gösterdiği az semp=ıtik hntt:ı hare
ketin bariz bir ı;ekilde görülmesi
ne asla taraftar değildir. 

Buna binaendir ki, Berlin polis 
müdürünün bütUn tiyatro ı.-e kn· 
baro direktörlerine ıru kelimelerle 
niha~·ctlencn bir ihtar ı;önderdiği 
öğrt'nilmiştir. 

Tiyatro ve kabare direktörlorl, 
artistlerin İtalyan ordusu nley -
hinde yapahileceklcri fatihznlard:ı.n 
r:ahsen mes'ul tutulacaklardır. 

Sovyet mühimmat 
komiseri değişti 

Mosko,·a. R (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

Gorenykin. S~rghekk'ln yerine 
mühimmat halk komiserliğine ta
vin cdilmişHr. 

CA1'"RAZHA.'.NEDF. :\LAI:!.\l 
Canb:ızh:ıne mlldilriJ - ( ı marı Jcadmln 1 

ı;dmcyln. 'aryete~ r df'\1lru .. >din: 

Tansiyondan 
ı 

hınnı:ır kıuı dıunarlarıınızdakl 
t:ın~\}·onun chcmmly<'tfni artık 

hr.rk"" • bazıla.n da füzumundıın 

lnLlıı nıcrnk edereh _ bfli)or. Viı. 
cudumuıdaki uro\"larm ~olunda bı· 
lome--1 için o tansiyonunu muoy • 
yen bir derecede olmno;ı <ıiiı>hcsb 

ıaırmdır. rn.kat her vücuda lüzum. 
lu olan derece dalına ayni dc,riJ. 

dir. Onun normal denilen derecesi 
\"nSati hir sayıdır. O sayının nltın 

da yahut Ü!>1fuıde olması her \11_ 

kit mutlaka bir tclılik~ demek ol. 
maz: nnnlan o nomuıJ derecenin 
hirav: il!-ıf.iind~ yahut hlmz altın. 
da hir tansiyondan derhal rnhat 
ızhk bi !>ederler ıle, hazılan dort, 

he,. do.rece farklı tnn.,,lyonun lıiı,: 

farkında olınnf.lar •.• Onun için in. 
s3.n k('ndisinde bir rohat~rzhk hl • 
sctmedcn dıunarla.rmdakl tanslyo-

1 nu iilr.tiirmek memkmcla hlr rniın.U 

\'Oldur .•• 
1'ansi.ronun nomınl derooenin 

ij,.tilndc \'C~"n e.ltmdn Qlıruı.smdntt 

znnı.r ~efoceğini ~-01\ ctcfn uykn 

suduk haber \•erir: Bu tnnsiyo • 

mın .fazla olması da, az olması da 

uykusuT.lnğa bir sebeptir. İnsan 
d~'lmlh bir uylmsu:ıluğa: tutulunca 
idrar tahllll yaptıranı.k bir de tan. 
siyonanu öltturmesl doğm olur. 

Onun fazlah~nırlan uylmsuzh:ıii 

selmtt;fğ bir ke~ böbreJderin 15-
lerlnl yolanda görmemelertnden 
olur. O vakit, fazlalığı anhyan he· 
kim böbroklerl teda\i eder, uyku. 
!illzlok g~r... nntırlatmak ısır.. 

rlm: Sann~k fki Uç gUn t.aru lyo. 

nu dü<şüriir, sonra onu eski halin· 
den daha ziyade yiikscltir ••• 

Bııı:rlanndıı tansiyon fn.zhh.f.r, 
höbn."klerin bozulmasından <lrğtl 

d<', böhr<"k üstiindf".td guddclcrin 
lüzumundnn fazla ioı;;lnmcslmlcn gc_ 
Ur. nu da, en ziyade yemc"nlerlnl 
~ok tnzlo ~iyenlP.rde olur. Onun 
için ln~m dc,ıımlr nyka nzluj;n 
hıfuhınca yl'tllekleTino ~1 tiız ek 
m ck!idcfi buhınup bulunmadığmı 

'lii<>iinmel\. ,.~ çok fı.17 ekivo?1'2 o. 

e erden 
ııu amltmuk ilıti>atlı bir bAJ'ebt 
tir .. 

Kımuzı l•nn dr.marlnnndaki ta.. 
ı..i~ onun ıızhgmdıın uykusuzln:k ı;ei· 
ıne i de vlırudumu:ı: ı. lüzumlu ma.. 
dt-nkri mu\ azt-nesi bozulmasm • 
chndır. 'tından dolayı uykusazla
ğı tutulan inirlilcrclen bazdan 
IJlraz f117fac:ı tuz, yahut fosfor 
mndrnl bulm .. için, ~-umurta .,..,. 
~inoo uvlm düzelir. 

Kıuımuz:cfa 't 'tıcudumo:r.ilaki 
"Ulu madJd ıin hep inde ck51'Uk 

,.e allml<"nlik muvnzenesinin bo • 

zulmw r da oylrosuzlnf;ra bir ı;e. 
heptir. Bu mtl\ nzen<" cI , 7.a ten, gı. 

ıtal:ırınnzdnW madenlerin bir notl· 
roslcUr. l'itler kıı ıda C'k.,Jllği, seb. 
1.ı•l"r \ e yemişlC'r de nlknlenliği 
nrt1ınrl::ır. Onun ıçln ftu:la et ye. 
m<'l, falla SC'bro l emek de o mu

' nz<'nC'li boz r... E~ ~'Ol• yediği

mız gıda olnn C'kmck _ et gibi • 
'ii<'ud l"li IUk , •tirir. Onun itin 
O;\ lm<oullnnn lı:ızı1ıın rkmek ye. 
ın<':ri l'.7.nltmca U\ im düzelir ••• 

Siııirliforcl<', kan damarlarmdaki 
tazyikin nıa.ldı • mn. bir a.lf\mct dıP. 

nynklJınn ı;ıok ü~Umcı;ldir. Slnlrl· 
ferden hnzrlnrı yntaktn hile ayak. 
lnnnrn pd, SO~'llk olduj:,"tlno hi91'1e. 
derler \'O bundnn dolayı uyııJa

mazl:ı.r... SinirlilC'r için l' oıı;mıhllıt 
<fa uylrusuzluğn bir sebep olımMy· 

<h )ntnkto. nya1Jan üs\il'e!llere em. 
iyi fu' stye, yataktan J;nlkrp oda 1. 
çerslmle bhıız dola.'5l11ak olurdw. 
Foknt t n Jlonu znt-0n düc;Uk lir 
slnlrli blrıı7 dola~::ruı.kla da. )Onıla.. 
mit Ul lmsu1Juk lmbıc:ağmdan, a • 

ynl. ti iimeı.ine lınr,;;ı s;nre, blr flİ· 

e iccrsinc sıcak su doldurtarak i. 
~.ı nynğı onunla ısıtmaktır. O sa.. 
m:m fath hlr n:rlm gelir. 

Bunu cln yapnmnymca bir ~t 
liln ı:.ornıı o l"'i ~:irllr. Fnkat stnir-
11 haynnl:ırclnn hazılnn liin ~ -
hı doi;'roclan do\-ruyn. ton Ü'T.eı'lne 

bil rmczlcr: O halcll' gündüz yap. 
hl.lan mbl ip<>k cornplar üzerin<' 
:.in ('Ornp ••• O. A. 

Golf panta.lonlu, hasır şapkalı 
şl.5JI1an adam bir iki adım ilerle. 
di ve yarı ev sahibi, yan dost bir 

eda ile:: 
- Hey. bayram ağa. Bırar. bu 

[A~,,.~J~~ J 

o di hır U)ku)a dalarak en bü _ 

yük sa'ldrteı kavumı'lsı icin dua e
diyor· 

ÖlmC'k ı ti) orum... Artık 
J r y nih -vc>t bul,ıcak. Fakat 

tıı rafa bak .. 
Diye bağrrdı. Uzaktnn Baynını 

ağanm cevabı geldi, sonra çakılla.n. 
çiğniyen ayak sesleri acele acele 
yaklaştı ve Bayram ağa elinde 
bir fener olduğu halde ağaçlar a

rasından çıktı. 

Hayretle açılıuı gözleri bir yer. 
de yatan genç adama bir de ken
disini çağrrm~ olan şişman zata 
gitti geldi ve nihnyct sorar gibi 
$'Olf ııantalonlu adamın yilzllne ta. 
kıldı kaldı. Şişınıın adam ba.hçrva
nm nazarlannda'ki mft.n.ayı hınset. 

mis olacak ki: 
- Mer:ık edilecek bir şey yok, 

dedi. Bu adam hasta ... O kıadar. 
Fakat anlamıyorum. Nasıl ve ni 
çln buralara ka.dar gelmiş. Şimdi 
onu ~iliğe nakledorlz. Fakat öy. 
le zannediyorum ki evvela hanı 
mefcndlye bir hnbeı· ve~k daha 

iyi olur. 
İhtiyar bahçıvan: 
- Bakın doktor lbey, hem de 

genç bir çocuk. Acaba nesi var? 
Zavallı pek de sararmL3 .•• 

Diye s!:iyleniyon:iu. Zavallı de . 
diği bu geqı} a4aımI daha )lakın-

• 7 • Nakleden: Muzaffer Acar 
dan görmrk ir,;ın eğildi, feneri eğ. 
di .. Fakat birdenbire doğruldu. ı-:;. 

lindC>.p feneri düşmU~tü, bac:ıklan 
bir hazan yaprağı gibi titriyordu; 

- Oh, Allahmı. •• diye ınınJ • 
d:ı.ndı. Hayır. f>DUD olmasına im 

kan yok •. 
Doktor gittikç~ artan bir sabn·. 

sızlık ve endişeyle b:ığırdı: 
- TitriyeccğiM söylesene ..• 

kim? 
Emektar bahçıvan inledi: 

- Sennet b~y ... Beyimbı oğlu .. 
I\'üçUk beylin ... 

Oh Allalıım, onu biz.o bağı~la .. 

m 
Cemil Scrmet çok ha.stnydı. 
Tam sf>kiz gllndenbcri ne nere

de bulunduğunu biliyor, ne de 
gördüğü tedavi ve ihtimamı anlı. 

yordu. Sayıklama.lan sırasında ba 
şındaki müUıiş nğnlnrı harici tc • 
Birlere atfediyordu. Sanki görUn • 
miyen bir nmelenin bUylik bir ci. 
viyi fasılalarla sol ~aknğma cal<· 
~ :wmodlyordıı. Çivi ya~ 

yava.§ evvela deriyi yırtıyor, on. 
ra kemikleri yanp aymıra.k, mut. 

hiş çatırtılarla beynin<' doğru gi. 
riyor ve Sermct bu tahammillslız 
bir ıstmıpla kıvrruııyordu. 

Sonnı. ha.stanm gözü onundc.: 
bcynlni çok yoran tehlikeli heye 
canlar veren manzaralar cruılanı. 

yordu. Hazan ganp ve korkunç 
bir adamm göğsilne d.ıyadığı nrur 
luyu görUyor. soğukluğunu hisse. 
diyor, baza.n da sJyah esrarengiz 
gölgelerin parmaklnnnı dudnklnr 
Uzerlnc koyarak sessizce odadrıı' 
geçtiklerini seyrediyordu. Sermft 
bunları çağırmak, bir Hcyler sor 
mnk istiyor. J."'akat siyah gölgf 
leı hor zamanki stıkuUarmı mu . 
hafa.za ederek ona bakıyor ve c -
vap vermeden esrarengiz gezinti. 
!erine devam ediyorlardı. Nilıa 

vct bazıın da tstanbuld=ı intihara 
karnr verdiği gün aynadaki vah"l 
vilziinil tekrar görüyor ve o za • 
man feryatlar koparntıık ince su

dan bir mucize diliyor, hiç değil • 
90 kend&ni öldlim}esi. ~ e • 

u re mı nwr.clcn etkin. Çekin 
hu hayal 1 

Diy ft 1) • lcrf'k hıçkırrl:la. 

rn b<"T luvo 21 rfml" birnz sü 
künct buldu ~t'ccl,rin birinde. 
11) kuya da m k üz reyk n kendi . 

ni bir tabutun so ~k taht:nları i
rinrl" buldu. 

Korkud ın J) ı.J) n gö .!eriyi 
k ranlıkları 1 im P cal:ştı ve ı.., 

te o zaır r kc.ılt li kür,;Uk oclad" 
çocukluk cıJ:ısınd ı vath-t"t anln 

dı 

E kı mobJytı.laruı nemen hepsi 
l rlenndc d ı..I', oru Pcırdeler or 
Pne cıvv('ıkı kı-1.n perdc-lel'dl. 'la 

· fi.ı.,m be mPn ı ıı. mda k\lç\l 
c huytik nnnc 1 t"'lin yağlı bo~· . 

portr'- lerlnı gece 1 amı~cı.ından sı 

an ııuklar 1'tınd or.iyordu. 
Ymcı mı 1:-aya &rtt)ordu? Cc. 

'Tll Serm t luııu k ndi kcndlnr-

orm ktıın l' k"ndı. E\ hnm VCl 

h~k k t n olursa olsu il bUyük an 
n niıi Mütı.:b im yüzU rnhaU1 
~·l'riyordu. Artık dah!l e.7. ~r 

•eki) ordu 

Gce<.• oloukça -ı.ki gl'çti, atP· 
Söı:ıımcık Ui-.ftt'IEıV<fi ( .Det)(t?lı , • ..., 
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bmtrde garip bir 
vaka 

Hırsızı soymak 
is iyen .ırsızlar 

Karşılıklı bir muharebe
den sonra denizde 

yakalandılar 

Evv l'<i gün. lzmlıdc, A.Iaancnkta 
oturen Ca 1duı cvhe, ıki elinde birer 
llb nrn oldlJ.o"'u ba.;de Cemil adında 
b!r hı~ ız gı.rm ;ı ve c\:de bulduğu al 
tml cı eşyaları toplıyarnk kaÇIIUft.ı.r. 

Ot nı:ır. Cemilin C\'I soyı.ıld>J(.'Unu 

G"ÖN'n • sabıkalı da Cem.ılı t~öz Ue· 
ın!f ve ktlldisı sokağa çı.kmca U%eri.ne 
sal<lı.t:m~lardır. Cemil t.n ncasını 
çelaı d!ter ıki eabılwı da Wıır_ 
rau:ı kere:.< l<anuılıkta blr tnı.rşuıı 
dUellısu tıa~ıamıştır. Neticedli polis • 
ler gı rilltllyc yetişmiş ve CcmU De 
kurtı.aım.a.k Uzcre 1{ c~rinl denize a· 
tan 93.1',ıkalılan yııkaı~tır. 

"A il ~~uUahefendi,, 
lo. an nsında b.r 

zeaırıenn1e 
Mehmet Şi§man yediği 

yemekten mi, yoksa 
fazla yemekten mi 

zehirlendi? 
Taksimde oturan Mehmet 

ş·şmn.n admda biris, dün öğ' • 
yin Kan.köyd ki Abdullah efen-
di lokantasına ~itmış. bir hayli 
yt'mek yemiştir. 

Ancak. Mebm.et S şman hesa
bını görüp ~ıdf'ce~i sn ada bir. 
dcnbire sanc1lımm1ı::. verlere uza
narak kıvranmaı"a başlamıştır. 
Yeti enler Mehmf't Şitımanın y~ 
diği yemckl~rden w1irlendi6ni 
anlamı~lar ve keooisıni tcda."\ i 
altına almıoılardır. 

Lokantadaki :ı; .. melı:lcrden bi. 
rer nümune alm~rak tahlilhanc
ye gönderilmiştir. 

UZAKŞARKTA 

Fansa Japon 
te'<llflerini 
ka Ju1 etti 

'f. jtareke bı1a müddet 
uzatıldı ve bir tebliğ 

neşr:dildi 
ghay, 6 (A.A.) - l:l_anoido r ~

nr.:n h'lı:iirfüli~o &ö~. 1'~nul.SlZ • Si_ 
ya"\ mutı..reke51 müddet.siz olarat< u
z Lblrnı2ur. Ye ancalı: e\"\' 'dı.-ı:ı haber 
vrrmı•k suretn muayy:-n bir müddet 
g~tı'<t ı. sonra fesih edilecektir. 

Tolıyo, 6 (A.A.) -.Dömei &pn.smın 
bUdlrdı ınc gör , Slyam • Fnuwz Ilı 

UUAfmda mllt vaasıt rolllnU oynıya.c 

Japonyanm ~ aptıt.ı tekllflerlıı başlıca 
ııokt.aıarı Uz:erlndc Fransız, Japon ve 
S yam m .. murları mlltabrk kıılmr,ıar 
dır. B!I mUtabal<at üç devlet e&rafın· 
dan ıı,-.ı: zamanda ııeftt<lllcn aeal;lda 
ki t.col e blldlrUm!ştir: 

"Japon hUk(lmcU t~rafrndruı teklif 
edflm UJ:!!!.şma pl!nı • esaa ıtlbarll• 

ıı·ransız ve dlyam bUkCımctlcrınd" ke 
bul Mılın~Ur Bununl:ı beraber tefer 
rilata a>t bazT noktalar h nnz tetkik 
cd!lm klcdır Ounların da blrkaC' :;tln"' 
kndıır bnlledUm muhtemeld.r.,, 

Denize dü!?en tayyareci
} eri kurtarmak için 
Iontre:ıl 6 (ı • A.) - Kanadıı

ö ı fntJilU>rP ha""& kuvvetlP,rl i<"in 
s 'li ve ırll~ hlı s:ını'!allnr inşa ~1-
mekt':.'dlr. Acro dlnnmik profilde 
o!an bu sand!ıllrırn pltun Kanada 
ya ge1mlı;tir. Bu motiM:...,•hrr'la 
cerrahi te< lıhı.t hulunacak '"!' "11. 

zifl!'kri MuhuPlı"ler """"n -mrla de 
1'ize dll""D A 1rot\n ve lnrlllz tay 
vnr-c-Wrini nmrrıak ol~<'akttr. Ua
İen lngilterevc ""ön1°rilrıek UzerP 
olan m'ltörl"'-in Kım'l.danm bir 
"ark lim"ınmda tecrUbelerl yapıl -
mnktndır. 

Eden ve gneral Dll 
Kahire, 6 < A.A. > - Eden ve 

general Sir John Dill. Ankara ve 
A tina ziyaretlerinden Kahil'eye 
dönmüşlerdir. 
~'"EŞRED.lLt: iRESMİ TEBLtG 

t\tlna, 6 (A.A.) - Atiııa ajan. 
sı bildiriyor: 

Eden ile general Dil'in hareket· 
leri müna.sebetile diln akşam 8.§8-
ğldaki resmi tebliğ neşredilmiştir· 

BUyilk Britanya hariciye n::ızırı 
Eden Ue imparatorluk genelkur
may başkanı general Sir John Dil 
resmi ıiyaret maksadiyle 2 mart 
ta Atln:ı:ya gelmişlerdir. Eden ve 
generol Dil kral ve başvekıl tara 
fııı.daıı kabul edilmiş ve kendileriy
le uıun uzadıya görUlmüıılercllr. 

T:.<J<>n Yun&n ordusunun kahra· 
manen ınukaveoıetinden ve ıa.fer
lcrinden auyduğu takdir ve hay
ranlık hislerini ifade et.mi.sttr. 
Diğer taraftan Korizis, tahrilr 

vaki olmaksızın bir llalyan tec· 
vilzUne maruz kalan Yünanistanuı 
ba memlekete ka~ı ~rlşu·ı?- ınU· 
cadelede Büyük Britanyaıu"l Yu
nanlstana yaptığı kıymetli yardım 
karşısında knı.fü·et hükumeti i.Je 
Yunan millctinln duyduğu derin 
minnettarbğı tekrar izhar etme& 
fırsatmı bulmu.,tur. 

Salkanlarda harbin genişlemı:l
sini önlemek için bUtün gayreUc· 
tini sarfa devam eden iki hUkfı
met. mezkftr mmtakadaki vaziyet] 
büyQk bir dikkate tetkik etmiş ve. 
\"UiyctJn bfitUn sa.fhalan üzerinde 
tam bir mutabakata v~1l olmu~· 

l.a.t'dır. 
EDENiN YU~AN MİLLETİXE 

TI1TABERf 
Atlu, 6 (ı\.A.) - Eden YllD&.D mil· 

lctlne ~ hitabe<lc bulunm~tur: 
Unın,ulmaz. bir ııaıı.tt.e YunanJstamu 

ın1s&.tırl olduk. Bt.z.c gösterUen hQsnU 
kabulden dqrin bir bcyec:an lçindcylı. 
Yunan mJllcUntn vah§lyano bir b!J· 
cum:ı karşı gösterdlği kahramanca 
mukıı-nm<.'U tı121 b tllıı lngill:r:Jer ay· 
ıaroant•ui takdhlo t~ etUk. ~r
lerln~ t~rafmdan ccsaretkı ta.tbik c· 
ditcu ,~ıaıı mcn.kibeyi tcbalUklc ta· 
kip ettik. Şlmdl Yunan er ve kad.mlıı· 
nnm cesaret ve azmi hakkında bizzat 
bir mm hasıl ettik. 2300 sene evvel 
Attnarta dcnillyo?'du ki, saadetin sırrı 
htlnif\!t. blln1yeUD ıam da c:eouettiı' 
Bu b<Jyl\k ananeye yut blr hayat n.r 
dlnla. 

ruz. tt>ıutzıer, dorwnnamwn Te ha· 
n kUV"'etlerlml2in bllyUit muza.!!a· 
riyctinlro yardım etnı<'k imttyazma 
n.aD 01n.alarmdan dolay.ı ifUh!lr duyu 
yo~ tstikbal ı.st:ıraph oWbWr. 1'"ı· 

kat emlD ohmll3 ki aafer ~ 
c.T't'd ,~Uerlın!zl gO\'fQtmlyeceflz. 

EDF.N \'E r.ENERAL ntı ... L't; 
llEDİ\'ELER \'l':lRİLDt 

Atina., fi CA. A.) - Pn~;taht 
naım Kocas eski bir Atlna Ud*'· 
tine uyarak Eden ile genemi sır 
John Dlll'e 'yarcllerinhı birer 
hatua olmak \i7.ere bazı hediye. 
lor t..e.kdil\1 etmiştir. Edene veri • 
len bl'diyelcr, bir Bizans tnblosu 
ile 1821 Yunan ihtllAllnden kal
ma ild tabanca ve Yunantstan man 
zarnlanndnn mfireklrep bir albUm· 
le b\.rltac: parça Rados islemesin • 
den ibarettir. Goneral Dill'e ve • 
rilen hcdivclerse Aynvorgi..vi tem
sil eden bir Bizaruı tablosu ile Yu· 
nan ilıtilAli devrine alt bil' lnltc _ 
tun ve Yunanistan manzaraların . 
dan mUrekkcp bir aJbilmden mU
te .. t>kltildir. 

l:,1enlf' ge?v•ml Dlll bu ,.. .. ~; .... ı,,., 
ri İn"'li:r: mnleti namına büdil{ 
blr ınenuıunlveUe kabul etınektc 
oldukların• sövlemişler ve lngil _ 
tere ile ~unani.stan araamclaki Bl. 

kı dostluğu her an hatırlat.rnağa 
bir Vffll" teııkil et:rrı<>leri icin bun
larm m:m ve artistik kollek"'"on
lar arasına tonulınaAUU temin 
maksıtdile lcıın ed~ teşebblisler • 
de bulunacaklarını il&ve etnl~ler. 
dir. 

Bulgar ordasa 
Lonılra, 6 (A.A.) - R6yter1D as 

kert ruuhabtrl General Slr Hubert 
Goug'l yazıyor: 

Aaken bakımdan gUnUn a.ll.kuı 

Almıı.n kıtaıannm Bulgariatana gtr • 
mesl tıt ticeslnde yakm Balkan seferi 
U.ze.n 'ldo toplanrııakttıdır. Karad~ni7 

limanıannm Almanlar taratmdaıı iş 

ı;all, l.iı>zıf:r:altılarm Türklere k'l"'ı ta 
arru~ bir tanda l.IUnıallne &lAıne 

oıabUeQ"gt gibi Rua aeyriaefalnine 
kar11 dıı tebdit olabilir. 

r\'!uhteı,.:r h:r ko"'mu-rcu•• l3Ul"'ll? ordusu seferber edtlmekte 
w-. ~ ve p-!lk muhtemel olam\( 'rtırl< budu • 

c~zc.Jand!l"Jldı duna doCTU ytirtlmektodlr. Edlrneden 
DUn, 11 ihtik6.r maznununun Kararteı..lze kadar ı&ı kllo~trelik bu 

muhnkc>rn .. lerlnt ,·nnan asllve ikin. dudun taınammm tehdit IMUıı ~U • 
ci ce213. mahkf>m i bunlardan Sa- mcdl!l beııUz aartlı dr.ğlldlr. Fakat 
nyerdc kömUrcil Kiiznn, y&TJJl son ı.nllcrlere. göre, Alman ileri kuv 
bah!:~ine mahrukat bir'.ktirmek vettcrt, ıı!mdlden bu hattm sağmda 
ve sonra bunlnn ,iiksck fiatla eat· yani S\'ilmfgrad önUndcdlr. Fakat 
mak suçun.fan fıO lira para c~a • Bu~a. ordusu iyi teehiz edilmiş de 
ama ve bir h::ıftn mUddttle de di.H: ğtldır w tayya•eat pek azdır. 
kfınmm kapablm:ı!'na ma.bkfım ~. Dh1t3r taraftan DeyU Meyi razeteat 
dJlmMir. Crippşi.~ bir Alınu • Türk barh' ..u. 

Ka.ı.tar pevntrf ilzerf.,ne thtfkfı,. l '1ur ctt!ğl takdirde TU.r.Z.•yenlrı Ruı 
yapma.ktıın ma-ı l1ın lrtl'IV"l105 <ır yadacı korltm!l.P'981 iaznngeldtı!ö tıak 
beraet emıi@, dlğer davalar talik kında ...,~eııe teıntns.t verdlg1Ju yaz -
oltu:ıınuotur.. lllııl.ktadm. 

Türk ive 
sona 

bırakllmRş 

(Baş tarafı 1 nddc) 
&;ı(ya, 6 (A,/\.} - D. N. B. trJdi_ 

dyor~ 

B•Jlgarlstandakl Alman kıtalan baı,ı V 
kumandanı MaNşııl Ltst, bugün kıs.ı 

uir müôdçt knlmak Uzerc Sofyaya 

Hi.ikmetin fikirlerini 
neşreden Bulgar 
gazetesine göre 

y··r • ye 

Afr ka harbi 

Li yada 
düşman 
motörlü 

---o-- , gelml5tir. Man: al Llst, ya.nmda Al · 

Bulgaristan 
aras nda kuvvetleri 

püSJ{ÜrtüldÜ Alm ı 
man c:clsi Von Ricbtho!en olduğu hal. 

aD ar 1 de blr!b1rin!. mUtı.-nklp Kral Boris Ha ~ikaten ebedi bir 
dostluk devresi 
ba§lıyormuş 

Yunanistandan evvel Bnşv'!kıl Prclfe* FUot, l:1aı:b1ye Na-l zın ve Hariciye Nazın tarafından ıw. Somalide bir mevki 
daha zaptedildi Va;;raslawyayı taz,-1.. bul edllm!._ştır. • 

iNGtLtz - BfTl.GAR M"VN SEBA. 
ka Dqbyacaklar x ilN' KE~~ı .. 3:E sEREPLERt 

Londra. 6 (~.AJ - Röywr: 
Sofya, 6 (A. .) - Bulgnr a

jansı bildiriyor: 

Kahire, 7 (A. A.) - B.:S.0 
Orta Şark lngiliz kuvvetleri ! 
mumi knrarg8.hı dün gece r 
tebliği neşre~tir: 

Londra, 6 ( A. A.) - Times 
gazetesi başmakalesinde şunları 
yazmaktadır: 

Görünüşe nazaran Alman 
başk:u.n:ıandanlığı ya aynı r.aman· 
da veyahut biribirini takiben 
tatbik etmek üzere üç suretle 
harekete geçebilir. Bu hareketler 
Yugoslavyaya_, Yunanistana ve 
Türki~-eye karşıdır. Viyana pak. 
tının unzasmdnn sonra Fon Rib
bentrop tarafından yapılan ~ .. 
yaımta bakılırsa Almanların, ti· 
çi1zlü JY.ıkta iltihak etmemis son 
13\llkan memleketi olan Yugos
lavyayn karşı sinir harbini k:ı.v. 
vetlendirecekleri ihtimal dahilin
dedir. Yugoslavya ·a}ıalisi hiç bir 
vakıt Almanlara karşı muhabbet 
göstermemiştir. Bu sebepte mih. 
ve.re iltihak ahali arasında hiç 
!3Üphesiz pek fena tesir edecek 
bir htidişe olur. Yugoslav ordusu 
azimli ve kuvvetli mulıaripleJ;
den mütc~ekkildir. Genel ku~ 
mayı hükü.ınete sadıktır. Fa.kat 
mihver tara.f mdan tamami}'le 
çevrilmiş olan )!'ugQslavyanm 
vaziyeti şUphcsiz pek ~azik ve 
te-lılikcli bir vaziyettir. 

Bulgaristan i~galinden sonra 
Alman politikasının ikir.ci hedefi 
Yunanistandır. Se'iniğe gi~.n 
en bi YQl ise Yugoslavya to~. 
larından geçer. Eğer Alman ge.. 
nel kurmayı Bulgariat.anm mU. 
şareketini temin etmez ve er 
karşı oohrI bir hareket göster
mek istemezse flerıc,;ş ha~!•e
tini Struma ;-adisinden ve hat+...a 
Trakya içinden yapması da ilı
timal dahilindedir. Fakat bu 
yerlerin hic birind(', Şlın(l.li 
Fransada veya Flandr'da oldl.tğu 
gibi Alman mot6rlü k1talarmm 
serbestçe hareket f;tmelerine im
kan yoktur. Çünkü ara.ti t\on de· 
rece arızalıdır. 

Almanların üçüncü hedefi 
şüphesiz Türkiyedir ve bu hare. 
ket $0Ila blrakılmıştır. Tarı· 
davası Yunan davası ile m\iite
rektir. Yunanistana müstevli 
Alm<lJlya tarafından indirilecek 
darbeler Türkiyeyi alakamz bl .. 
rakamaz. Fakat aynı z."Unandn 
bu iki miletin davaSl da hıglii~ 
davasiyle birdir. BilyUk Britan
ya bu kış AfTikada elde cttif!i za
ferlerden cesaret bulanık l\Irsır. 
daki ilslerine karşı hiçbir tehlike 
knlmamış olduğu . için Yaln.ı 
~arktaki iki müttefiki ile birlik
te Hitler'in ilkbahar taarr.ııruna 
karşı koymak mcvkiindedir. 

YUGQC:?J,AVYA TAZYiK 
EDlI..ECEK 

Londra, 6 ( A. A.) - Balkmı 
vaziyeti tngi!iı matbuntmın mü. 
him m~galcsini te13kil etmekte
dir. Bu mesai! haltkında Times· 
in diplomatik muharriri şunları 
yazıyor: 

Almanların :Oulgaristan dahi. 
lindeki ilerleme tal'zlan tatbik 
etmek istedikleri pl::.nı açık bir 
surette "'Östermektedir. Garptc 
ruızi!er Yugoslavyavı hemen ta
mamen ihata çemberi içine al. 
mış ~bfdirler. Bunun arkasın· 
dan Yugoslavyanm Uçu·· pakta 
iltihakının teklif edileceğir.e 
muh"kkak nazariyle bakılabilir. 
Şarkta Karadeniz sahilindeki 
Bulgar limanlarını iq~l etmek· 
le Almanlar cephelerini Sovyet 
tere doğru uzatnrn~laroll'. Bunun 
neticesi olarak denizden gelecek 
mi'tefikler hUcumuna karşı ken. 
dilerlııi emniyet altında göster
mektedirler. Cenun a Türk hu_ 
duduna yaklaşmak suretiyle, 
Türk ordusunun bir kısmını 1 a
reketsiz bırakmak ve Türkler a
ı-asmda. boz<:;Wlculuk propagan_ 
dası yapmak gayesini takip et
me.kt('d irler. Bu pTOP rrandala. 
nn Türkler arasında en kUçül\ 
bir tesir bile husule getirmediği 
daima görül!"lektedir. Alınanlar 
~nubu garbi cephesinde Yunan 
hudutlarını tehdit altına almak
tadrrlar. Yeni bir aakert hareke
te giri~mezden evvel yeni mıul. 
!erle Yunanhlan kol'lrntınaıYa 
çalısrna'arı büyük ihtimal clal:ı1. 
)indedir. 

Avam kamarasınca, Sofyada
ki İngiliz elçisinin geri çekilme
si ıuı.w~ı:nda sorulan bir suale t.e
vap veren haricive nıüsteı::orı B. 
Butiet, 3.§ağıdak.i beyanatta bu~ 
l~nmu.ştur: 

lngiltereııin Sofya ctcistıı.: 
dün Bul_ga. hükiım.etine İngiliz 
diploma.tik heyetinin geri çekil· 
~esi bakklI!da bir nota verl.'li§ 
Qlnu~ mal(uxı.du.r. 

Bu geı·i çek~v·nin şebepleri, 
hff f.ı.satan şudur: 

Aln:ı3ll kLta1arından rıl'rekkep 
miktarı daima faılala.c:a.n bir 
ku""~tin BuJ~ ara-ıi~;.,,nc bulu· 
n.~u - ki bunun hedefi ancak 
miittefikimiz Yunan;.,tan'\ tehdit 
etmek olabilir - ''e Bul~r hü

Um"f nin Alman işgalinde fiili 
surette işb;rli'{i yapması, B1ı1ga· 
ristanda bir lnl{iliz d;nıomatik 
rnü.mcss'llik hevetinin idnmcsi 
ile kabili tF>Hf clc~ildir. 

lng-iUz hUkfr:ueti Bul at'ista
nm bu kararından pi~mım olaca
tmdan şüf)be etmeme'·t?dir, 

Avam kamarası azası. bu be-
t.rıtTt<• tı ;ıl'·1"l..,r1 ., ı.r,. ·' ·~r.;;tır. 
SlYIL Elt'ERBEnLlK T \TB \ATI 

~ofyn, 6 (.l\.A.) ~ Ziraat işlerinde 
talı,mr.ran askerliğini yapmış kimse -
terin tıJırir:lno alt kararname bugün 
neş~dı:mlşUr. l{ararn~meye göre, bu 
g\bilc.• vU ~ferborllğc ttbl tı.ılula _ 
çaltla.r v<- a.skcr<ı alınncaklarrn y rin~ 

ehcmnılyctli ziraat işlerinde vMalr 
hlzmP.:Jerde vazife alacaklardır. 

otya, 1 ( .A.) - :o. N. R tebliğ 

00\yor: 
Bu'!!rtrfstanm, doktorlarla eczacı\a. 

rın YC merkezl mhhat te§ldlMma mc~ 
aup dlğer ş!llnslarm sc.fc''°btrlik lılz 
metine aluunnşına nit verdiği karar 
bul!iln~ü rt'ııml gn~tl'de ne!frcdılnu:

tlr. . .. . 
So~ıı. 6 (A.A.J - Hasa ... 
BuJııtrlstanm llç?~r pakt.ma Utlhıı· 

kı Ue Alman kıtalamım Bulgar top 
ra,klar:ıu, glmım haklnnW\ S.ı"yetı r 
birliğinin noktal nru:armı izah eden 
Tas ı.1ı.u~1 tebliği Bulgarlstandn ne~ 
redllrnemfşUr • 

B l tetıl~den~ yalnız Mo l<ova rad· 
yosun:ı dlnl!yen mah<Jut klmscıer ha· 
bcrd:ır clınu~tur. 

m:u; Utl!-\Tı\N DÜŞMAN TOPHAGI 

ı.t.AN IIDtı .. 01 
Lcıudra. 6 (A.~) -.. .ı'icnrct ı:ıc.za· 

rctı. Bı.Jgarlstaı:ım dllşman topr~ ol· 
dutun~ Uı\l\ ct.rpl§tlr. Bina.enale~ b Bul 
garistaxı. bcsabma Ucnrl, qıa.ll \'C eair 
mahiyette mUr.ıu:l'heU~ idııme etme\\ 
kanunun cösterdiği cezaları ısuızam 

edecektir. 

HUldlmetin nAşiri efkıirr olnn 
Veçer gazetesi. Türk • Bulgar 
münasebetleri hakkında, tanınmış 
Bulzar muharrirlerinden Spika. 
revskinin bir maknJ sini neşret -
miştir. 

Muhnnir, son Türk • Bulgar 
deklarasyonunu ve Bulgaristanm 
üçlü p:ıktı:ı iltihn>.ını tefsir ederek 
ezeilmJe diyor ki: 

Berlinde, Viya.,nda ve Sof rnda 
yanılıı.n beyanat ve bunlar üzerin. 
deki tefsirlerde esas fikir, Bul _ 
~ristanm Ül.'lil pakta iltihakTDm 
bilhMsa sulhUn 'd::ımesini ve kom· 
~hnmızla dostane münasebetle -
ri istihdaf <''lml'ktc o!duğu merke. 
zindedir. TiinaC'naleyh Bul~rlsta.. 
nın h!lkiimran ve mllstakil bir dev 
let srf'atiyJe yııptı('1 bu !'.' rcket, 
Neuilly muahedesinin imzası daki
kasından bı>.Flarnış olan tadilci he
deflere vanJmak için harbi vası • 
tn olnrnk kullanma~'l ortadan k:ı.1. 
dımmıtır. 

E•ılr:ar başvekilinin mebusan 
mec-ı"qinde "Bulgari-rtau. hel' tUr
m lf'r:ıviiıden \'C her k 1min olur
sa olcıun menförıtl,.rini tehdit <' _ 
decek h<'lr sı>vd"n i .. lina.ba kat•·y. 
ven kamr "~icı b•1lnnma.lttıdTJ".,, 
diye ya nt~ın be-yamıt ıı.yv.i tl\J"t:· 
da tefsir olunm.,hdn-. 

Türkiyeye lı:.al'fjı hattı barek('ti. 
miz drğt~memi olarak kalmakta _ 
dır. Bu hattı hareket :ı1udur~ Son 
dC'klfı.rasyonun teyit ettiği daim! 
dostluk muahedesi çerçevesi dahi. 
linde daimi sulh ve dostane kom
su\ •k mUnase~tlerl içinde yaşa
mak. Eulı:;arstanm Türkiyeden 
hiçbir talebi yoktur. Tarih gös.. 
termi •ir ki Balkan harbindE'n 
sonra birl ayıran dawlar act dan 
kalkm~tır. 

BugUn 'l'ürktye ile Bulgaristan 
nrasrnda. hakikaten fbedi bİr dost
luk QE'\'TeSi bM}ı i.ll". Bu do.3tlu. 
ğu, aklıselim, iki memleketin si~ 
~asi coğıM.üı Vllz~tl ve nThaye:t 
mw•tel'('k heari ve ckoDonu1'. men.. 
fa tleri dikte rtmektedir, Şurast 
memnuniy~tle ka)dolunmal drr ki, 
müı:ı+akil mUnııseb"tlerimW, her 
il•.i ma:ınldmt de ayni tarzda anla
makladlr. 

Amarikadaki 
ıtalyan 

korısolosları 
Amerika hükUmeti 

f talyay bir not 
vererek 

Faali at erfnla 
tabd i ı istedi 

Lföyada motörlü kuvve~ 
mjzin ilC'ri müfrezeleri, düŞll"'~ 
motörlli kuvvetlerini Acelıa'~ 
garbin püskürtmüşlerdir. 

Habeşistanda vatanperver li' 
~kuvvetleri Gazzamda hah"' 
ca.tt.a bulunan !talyan koUa.rd 
hırpaJama.ktadrr. . 

Somalide Fer Fer mevk~ 
zaktettik, ileri hareket şa~ 
memnuniyet surette devam fP 

yor. Şimdiye kad:ı.r burada ~ 
nan düşman esirleri mikU-11 
iki bini geçiyor. 

Bütün tehditlere ra: 

Yunanistan 
sonuna kadar 
harp edece~ 
Atiua Ajansı uydunıı' 
bir haberi tekzip ediyo' 

Atin~ 6 (A. A.) - Atini-• 
janşı bildiriyor: 

Belgradda çıkan Vre~e guet~ 
bir Romen gazetesinden ~kll?' 
neşrettlği tamamiyle uyclurrna )lif 
be.herle: "Eğe.,. Yunan basv )il' 
İngilizlerin tekIU'atmı k bul edt 
se Yunaııistanda bir kabine bul",... 
ru husule geleceğlpi l~ 
Ayni h bol'. o vakit mıllet, ınU~~ 
fi kabine tarafında!' tngU;ıJı.v· 
ka.rw ynpı\mı tao.hhüdatı tı;ın:ıına 
dığı için yc>ni tc kil C'lUn'.\co.k 
k\unl'tln İtalya ile sulh akt d c 
l?ini d bilclinnelrtcd r. 

Taı:ntuniyle ha.yal mnh: um 
bu havo.dtsleri en kat't sur t 
tekzip edC'riz. Şlın<likt Y nım il 
kt\meti, takip ettiği Ei~af\cttc, _ .. 
• ellllh bUtUn Y1,1nan milletinin tY 
ve mUttehlt itimndma mazha~ 
Ne bir ihtilif,ne bir ihtiraz! kfll;J 
bu harbl tam zafere götilrıt" 
hususunda birleşik bulunan "fıJ 
nan milletindAn hiçbir ferdin ~ .. 
danında yer bulmnmııdı... :ew 
vasıl olmak icin mJllt"t, ştındİ ' 
kadar yaplıf;'l fednkfırlıkJara il 
fedakfLrhğı il5.v(' etmeğe vE' ''90 
nuna kadar harp,, siyaseti Ju1rŞ~ 
na ne tC1hdıtler ve n tehUJt~
dikilirse dikilsin, amıinden d8JI 
merne~e karar vermi 1ti'r. .,. 

Bu sebeple denilebilir ki Jt_l~ 
Yunan hükfunoti, bu milli poıı"' 
kayı nefsinde toplam?§ olan ~~ 
günkü hnki\met kadar milleti ı
ail kabiliyetini ihraz 'edem~ 
tir. ./ 

POLiSTE: 

Bir tqr~lı De,. 0' 

Yeniden bir ço'< 
zehir kaçakçısı 

ya; alanciı \'aı;ıııgtor•, , <A.A.> _ {B B.c.> landa çiA.endl 
Çarşılcapıda eroin Aınorı:<ıı Hruiolyc Nezareti, ttaJyaya UU 

tı.carethanesı" lıalı·ne \•erdiği notada Amf'rikadaki ttaıyan 0 . tel d tıı~ koruol!l'!uklarının faaliyetlerini bu smanı) e o in e o ., 
• sokulan bir kulübe lundJk'arı rnıntahlanı. inhisar etti; Tahsin adında bir taşralı, ,, 

~ rl gece Beyoğlundan geçerken~-11# 
basıldı m c . Detroıt ve NC\'YOl'CeY tehirle- kasından gelen ı:>nfor" şnı·Ji.lll":~ 

rindckı Ua.ıyan koıuolosluklarmm ıf~ w-
Emtılyet kaçakçılık §Ubesl memur j t",. ttaı ,._ idaresindeki 2409 numaralı ~ . - ... ı;vın , yan sc.a.r Une merbut aıı. 

lan S0-1 bır hafta içinde birçok zehir kerl - ~hrl l •- I mobilin altmda kalmıı:r, mub~ \:~ .... er ;..,,mm Amer kaıı ·• 
kaça1<ç1 vo 

1

mUptelAlamu yaıtalamış harleıye nezaretine haber \•erme-.cn yerlerinden yaralanarak Be 
udlıye~ tea ım otmi§tir. harice çıt.mamalarmı talep etmı .. ur. lu hastahanesme kaldm!mJŞtıf< 
Bunlımn ıı.rosmda bilhassa, Çarşı · 'll Jd 

kapı-h, HUseylnağa mnh~Uesindekl Bir fabrika yanıyoP" 
Baltacı arsasının içinde bir kulftbcde mıı n 1 -"" 
oturnn Meyrubc Çellkyan ııe dostu .-rer· S &"'0 Ame!e tedavi altına al~~ 
Fatma uıutaı uzun zamandanbcri Yeşildirekte, Bezeciler • ..., 

< ·~5 tanıtı t ncldc) g~ır.dak"ı bı"r iplik '"'Uku··m f"bt'"tl~. 
ic~ Caallyette olduktan b~ber alın. t . • ıu "' 

amnmıyet ve isti'tlalini gözönUn· ıundaıı:ıloyen ma.kinelel'dell _.4 
mııı vıı tarassut sonunda blr\ne erolr. de bulunduracağını söylem!"ler • ta.nesi -:.birdenb; .... tuh ........... a Y.'A';.. 
!at.arlarl,en cUrmUme§lıUt halU"ıde ya di ... ~ "~···~ pr_ 
knln'lmı~tardır. r. mnğa başlamıştır. Vıuiyet ,·'-" 

Bel~, 7 (A. A.) - B. B. C: iyeye h.·ber verı·ımı·a. ve ....atıf"'" 
Kul!ıb<'de yapılan aramada blr hay. Bitaraf hf'll rin 11 ~ -... ma ı l' fikrine gö. itfaiye a+--i söndürmUa.tür: ,) 

ıı ero':ı uulunmuş. Fatma Ulutaş bun re Almıınhırm Yugoslavynya ilk ~ "' ~ 
ıardan tılr kısmını sobaya atarken te!dülo.ri şudur: - - _ J 
tqtulmuftur. Bunlar. zehirleri arabacı 1 - Yugoslav matbuatmm neş· Bıı...,cwckll <lUn ıı.$erl erP"' 
KAvro ~dmda blrtsinden ıılara1' Uca.. rivnt:ı tnmamiyle m 'hvere uygun mUı:ıavcred" "bulunmu~tur. f 
n:ıt yapt.Jklarıı:ıı t1öylcm~. arabacı Kfl· olacak. ];"]!!'?'; d, 7 (A. A.) _ B. S~ 
zım dıı. yakalanmışur. 2 - Düşmanın her nevi projl3.. I Bitnrnf mrJıfıllerin f[krine ~ ~ 

Bundan başka, Gıılntadn. Ç•ğırtkan C'Clndası m'tndan kalkacaktır. Yugoslnvyanm }akında il~ 
sokllt,~d:t 26 numarada oturan sabi_ Belgmd, 7 (4\., A.) - B. B, C: "Pakta iltihakı muht~el ddi.JP'" 
kahlardan Kernal ÖKI', sabıkalılardan .A 

Halli Safuojlundıua &lclJfl ıo fl'&lll •· =:::;:::;:=:;:=:=:;::==:==================~ 

::.cr.:::;1:ai·n::::ı ~~~~~u= Bronşit ere KAT NHAKKI EKRE 
ran :Nıynzl Çakıl eroin satal'ken fiUÇ 1 r 
Alltttodıt ~ ...... 



B :A. B E R - '.Aillim poatiilll • ... 

uşa 

Be zev n 
A lan dağda gewrke.n ka.ffUIIP* 

lr ı. ç kar, B:ıtuu', bakar, ken.. 
ti e f bcn:ö.)or. Fakat ~ 

l le ı\k, cU lz.. .. Morakb. 
nu-, t ıwrar: 

- lanı IJ orsanı, sen beJlsiD 
a.. n <"n bu bdar küçliksiin f 
li dorln de in l~bıl çeker, 

ı. zl ri dolar aglamııys ba5la.r. 
- \ l!UU~~, bırak <·anım. sabo· 

bfni So~l 1 • 
- : e 60~ liyeyinı sultanım, in

an r ~ i bu Mle ko~<lu. Jt~rinı 
0 1 tın elinde! 

- İn ıuıLr mı? ••. Onlıır bu ka. 
dal' Jimlrct s:ıh1hl ml '?.. Cü selileri 
\: ıtlturlnr ml böyle! •• 

- d sn.Junıl 
Asi n knar, kiipUrür, bıyıkl~ 

t lllldi! olur. llağlan, taslan inle. 
•n l sNI('! J,uh"T<'r: 
- 11' ıma ma: al at olanlara ben 

~~ terlrim!.. _ 
BQ h ı!etlc onu.'lna dalar, go .. -

l!'rf fıldır ı ıldı.r oradan orala l•o
::ır, ıçml'. Bu ıroda baltası omu. 

llloda bir oduncu.) a raı,l.,r. 1 n::ım. 
la sorar: 

- n n in'l 
- i anını! 

ı o \la 1. Üyle.;> liO - ru;:ın mı .• 
heuı 1 üçillt! 

- Aman şahım! .. 
- K ult ılJyorum sana! 
Oduucu tohliİ<<"Yi Sf'zer. Bakar 

"1artulu yok l'.&.n paı.arı bu! ... Ak
lına bir ı..~m~.,lık j:'clir. A lana (lcr 
d: 

- Dediğinizi yaparım ama., bir 
"1U'tla... 8 ~01 ~ urada bir JcütU-
iUm ' r. Bt>n ayıramadım~ onu s.. 

lnt\17. b('l\ dt" iıi t<üçültilrüm. 
\ nn'ıını" ortasına kama sokul. 

mu iri bl; klltüğiln yanma var
dıld~ rı uıuan. aslan hemen atılır. 
rrıı .... ıı .. -; ı yanğa ~~. ayır
lllak k ıorl:.unaya b:ı tar. Bu 6L 

!'a<la oduncu kn.nıay:ı hir b:ılta in. 
dl ir, ı n.m:ı fırlayıp f'ıkm<'.a nsbuım 
P n 1 ı yan~ arasında kahr. 

ki , ı...urtamıak i t~r, \lmsır, 
fakat oaflll'. mun.ffl\k olamaa. O 

man odunra gUlrr<"k yaltalJlr: 
- Hu ı1''81<1nr san!\ yılkısmı -

01". ('Ok y\iksek ! 
ı; r yan "Dl ss,-n.nır. 

' 1 _ Bu Jynık ana oZUP. 
Der bir nı ta keser. 
_ Bu kulak liizmnsuz ! 
Drr ba .!ar \"Plhfi ıl Sll fazln., 

a bü;uı., o •l kı mıyol' der, bir 
blrnk-maz, ku(ültlir, ı.-usa ht'n-

11 tir a.'iln.nı !.. . 
Dun~ a hfı.<li clerl, ellerini kütü_k 

~ nk:ılnn:ı so1mıt kih;;Ulmek ı:tı. 
enlC'r olclu~u gö~deri)or. BôY· 

IPferlneı A llı:ıh a)a1 ver.ı;ln, <lem ek 
1 ınnt 
~ m nalv ne sözler münderiçtir 

' s.."lflıai dilde, 
f l ureti zlbirdo haıınışum 

kitap fisa 

,...,...AJ,,... 
J.orbind•n bir aallta: 
rraıımıana 
~ ....... . ... , ... . 
2 nci 

sDvari 
fırkası 

Kumandan ile beraber 

Tamamen 
nasıl 

mahvo:du? 
FrnnSfl.nın matlUniyeU ile neti.. 

celcnen Fra.nı.ız - Alınan harbine 
ait hô.tırals.r yavaş yavrıııı J'l~ro. 

lwunaya başladı. UmurniyeUe bir 
Fransız bozgunu halinde geçmiş 

olan 1940 MaYl!ll harbinde bazı 
Fransız kuvvetleri kendilerine ya
kışır bir kahramanlık göStcr•neğo 
r.:ıu\"affak o!muşt .. rdır. 

Büyük Fransız kıtalannm bozuL 
masmı takip eden günlerde a!)ağı 
Nonnandi'de mlllıim bit- mevki 

tutma.ğa mec•Jur olım ikincı rrnn
srz fırkası hakikatı!:ı kendHcnne 
yakışµ- bir kahraml'r..lık gfö~ttame. 
ğe ınuvaffak olmu;>lardır. B11 fır

kayı hak.iki bir Fransız kumanda. 
ı:u olduğunu isbat eden ve aslter
Jerl. arasında kahramanca ölen Ge_ 

neral Bernike idi. 
Bf,:Ş YÜZ KlŞlLU\ 1'1KKA 

Şimdi biraz 'geriye dönelim, 11 
Ha.ziran 1940 tarihindQ)iı. Saat 
15 .. !kinci hafif stivarl fırkası ge
ceye kadar muhafazasma mecbur 
olduğu son toprak parç~ı kahra. 
manca müdafaa ediy<>r. Fırka ar
tık tahanuQülUnUn son ga_yreUyle 

döğqeUyol". BugUn fırkada topu to. 
pu beş yüz ki§l kalm~tı. İşte Ge
neral Be~e bu bCti yl.iz kbıilik 

kü~ fD"ka.yn kumanda ediyor. 
.Askerlek yorguıı. bitkin bir hal. 

ele.. Eler ~r nlülannm 
dibinde vızır VIS1J' iglemeee, ga
;nı.pneller, bombatar başlarmın tı. 
zerinde ~Uamaaa, tayyareler mut 
tasıl uğultularla Uzerlerlnde Uçma

sa belki bu aakerlerin hepli olduk. 
lan yere dil§Up ıı,yuyacaklar. Elle
ri :mimµ~özleriıı dllğmMhıde ka.. 

laeak. 
lkinci hafif süvari fırkası :t:ıirçok 

mullarebelerden, birçok yer de~ 
tirmelerderı ve niba,yet ricatten 
sonra tam vaktinde yetj§erek A
bevil köprUsUnU dileümıe muhare
besine tam vaktinde yetişnıl§ler. 
di. Bu §ehrl müdafaa edebilmeli: 
çok mühim bir uıesele idi. Alman· 

tar birt<>k defalar hUcum arahala.. J,AEDRl 
--------------ı n ile sonra da zırhlı bir fırka ile 

taamıı etnıfllcr ve cehenaeml bir 
E:.v ansıklopedişı 

aı, 
dik 

mede aeıere 
etmeli 'l 

:Sır ressamın tabl:,sunda güzelll
Ri temin için hangi rengin ııangi
Biyle anlaencağına nekadEU' c:lik~t 
('ttı.'rl ... : bili. · · o halde sızın d ~-- rsınız. • 
~ gıYinlp kuşanırken bu renkle · 

tin ahengini düşUnıneniz 18.zim de. 
~ı lllidir? lşte bu hususta dikkat 
deceğiniz tavsiyeler: 
$arıı utlara en fazla yakışan 

r ilkler nıavi ve açlk yeşildir. ~ 
nı rlerın ise sarı, turuncu ve kır
~1Yl tercih etmeleri ıazmıdır. 
k Bu renk meselesinde dlğe.r _dik. a:t edilecek no· ~a clbiselerinizd~-

aY\"ı ayn renkte parçaların bı
l'ih ..,rlen~le imtizacıdır. 

c, innıenizin en mühim cibetle
~den birt do elbisenin sıhhatle 
"':: allkasıdır. Mesela sıcak ha -
lrla lll'tla ııçi renk ve dilı ku • 
ı r 1~. giynıt'lldir. Zira, açık renk 
ııııtu ı;un ın bUtUn 5uııta.rmı ak • 
~ rir ve harareti gerl verirler. 
"o ~ l"Cnklerse gUn~in bUtlln eua 

l{ı arar tini emerler. 
hı 

1
'ltn koyu renkle beraber, el

~ tin bol olmasına da dikkat 
ıı:Udi.r. Zira, bol elbiselerde vU. 

l~ 'iti kum arasında bir hava ka. 
kı bu h ral'(;ti muha"aza eder. 
a.~n:ı el})bı 1e1' isC' bu hava taba • 

a :Yer brra..::nıı.dığı için vücut 
~dıın dofru:;:a dııınrı ile teınas 

ate1;ı ile AbeVil .,ebrbün q mahal

lelerine giımifle~. 
Bu Alman ]luvvetlerini geri at... 

mak vazif..W fuserlne alauı olan 
lkincJ hafif rivari mkuı da ehem 
miyets.is kuvvetleriyle Almanlamı 
ıırblı fttkaııma kNP koynı\lfl&l" vo 
kanlı mubırebolerdeıı llOftl'& dill
manı bu gehrbl d~ mahallelerinden 

~annağa mu'Yf.ffa.k olm\lllardJ. 
Bu h8J11lel' Hazira.nnı bqın4a 

cereyan etllliiti- Bet Haziraııda 
Alman tJ,arrUUDtın ikinci satlıa.ın 
başlaymca bU~ Almu kuvwtıe. 
ıi Franam uıe-vkile'rinl battan bap 

kapladı. 
DokUZ RuireD& kaQ.ar harp DQf-

mal bir cereyaıı ~ etU, Fa.kat 
dokuz Haziranda dilşımN).111. birden.. 
bire harp eekllni deiiftirdiğl rö
rtlldU. o zaınpa kadar tinıal isti
ka.metinde hareket eden dtıpıan 
birdenbire cenup™' taarnıza seç.. 
mlşti, Hedeflerinin Haw ıebri ol-

duğu ıQr\\Ulyordlı. o ~ mnt. 

bil ııaı-ıer ~ bul&Quf
tı. Belenkombr, Tot n Yervili al-

lan haber ?erilmı Alman s:ırhb Ja.. 

taJanna kareı :ikinci ııstın.ri flrtmn 
nuıl brl1 koyabilecekti T 

Jl'akat lbwı& rağmen mukave. 
met etmek, eonmıa kadar d{Sğilş. 
mek icabedtywdu. Çünltil bir kı· 
mm kuvvetlerin Sen V alerlden ço,. 

kilmele.ri lA.zmıdı. Silvan fırkası-. 
mn :l.rkAbma :imkAn yoktu. Diğer 
kuvvetler çekD.İl'ken ikinci süvari 

fırkası mukavemet edecek ve ka.. 
~enlerin huekctlerindo muvaf 
fak olabilmeleri it.in bir oyalaıntı. 

harbi yapacaktı. 
İkinci sfivari frrkaın da beşinci 

sUvari fırkası gibi soğukknnlıhğı

nı muhafaza ediyoniu. Çilnkfi b<.>. 

§inci sUvarl frrkasmm başında ha
kiki bir kahraman olan General 
Betnike bulunuyordu .. 

General Bernike gö~erinde dür. 
bin, önilnde harita, büyük bir so.. 
ğukknnttlrkla vaziyeti gözden ge.. 
çirlyor. Fevkalade soğukkanlı ha
reket ederek clrnfmdakilere oe. 
saret veriYÇ>r. Ha~r. bu kast~n 
yapılnujj bir hareket değil bu ao
j'.;ukkanlılık GenC'rol BernJke'nin 

t~bit hali. 
Gfneral Bernike ittmat veren 

nazl\rln.riyle etrafa baluyor. Her. 
kes başlarında bu kahraman gene. 
ral varken mağ!Ubiyotin kendile
rinden çok uzak olacağını söylü.. 

yol'lar. Evet belki ikinci süvari f'rr
~ası bu harpten bir zaferle çtkıı.. 

mryacak, fakat he.r halde kolay 
kolay da ölmiy~k. 

General Bemilte vaziyeti birkaç 

kPlimc ile crkô.nt harbiyesine izah 
etti. Vm~iyet hakikaten vehnmct 

kesbet.mişti. İkinci aüvari ftrknsı .. 
nm geriye kalan 5<>11 kuvvetlerden 
son bir fedakblık ~apınalan bok. 
lPniyordu. Bu hakikaten tmkArısız 
bir işti. Fakat her şeyden evvel 
bil' asker olan General Bemike is. 
tenilenin nihayet bir emir olduğu. 
nu kabul ettiği için çaresiz bu fe~ 
dakarca savaı;ı da. yapmaya karar 

verdi. 
Tepelerin arkamndan uzaklarda 

yer yer yükselm milthiş yangın. 

larm dumanlan görUlUyord\l • 
Dailann öte taraflanndan Al

man tanldannın motar gQrOltUlert 
gelfyonhı. Bıı tankla.rm. her Bil da.. 
ğm t<'pefiinde görlllm<>sine intizar 
ediliyordu. Birbirine yapışrk gibi 
devam edip giden bu yUksek tepe
lerin zirveleri ikinci haf'ıf efıvarl 

fırka.smm mukavemet <'debileoeği 
son yerdi. lşte fıtluı. geceye, batta 
kabil oturs(l eafeğa kadl\r bu hat 
üzerinde mukavemet edecek, lfüru. 
munda tanıa.mern mahvolacak, fa
kat her baldo geceden evvel bn 
hattm çeldlm~ine mllşaade etınL 
yecekti. ÇQnkll ikinci sUvarl fırlta4 

sının ınağtrı'biyeti demek Almanla,. 
rm aahill elde etmeleri demek o

lacakb. Halbuki her ne palıaama 
olursa olııun buna mani olmak ıa. 
mn geliyordu. lrklp harelreti ta
maıhlayrncaya kadar ikinci &Uvarl 
ftrkaamm dUşmana mukavemet 
etmesi sahllleri dilşm.a.nm ~u a.. 

teoi altına sokmaması Iüzmıdt. tş
te bn ııebeplerle ikinci aUvarl fır. 
kasının vutyetl pek nazikti. Fırka 
bu vulfeyi yerine ıetirdiktcn son
ra Blllhlamu Jtmp ölUmU kabul e. 

decek\ı.. 
Fakat Atınanlarm temam başla-

mıştı bile. Almanlar ikinci sUvarl 
fırkasınm oynayacağı rom anlamllJ 
olacaklar ki cJemal bUtUn kuvvet
leriyle taarruaa ıeçtiler. Alınan. 
lamı taarnıilarmd& daima 8UO or

tağı olan bava ogUn o kadar ber 
taktı ki, Almanlar en ağtr bllcun 
anb&ları, taııklan Te tayyareleri

ıe harek~te 'bqlamttlardı. Geııer • 
Bernfkenln )nunandaaındüi sUva
rilM bekllyorla.rdı. Arkalıırmda 
Sen Valeri'nin ederi vardı. 

KAÇ 1'1ŞEGtN KAI~DI 
General Bcırniko 11 Hazlran gü

nü aabahtan alrfama kadar eenu. 
ba k&l'§ı kurulmuş olan müdafaa 
battmı gözden f;Oçirdi. Bu müda· 
faa battı birçok ltahıwnanlarl• do.. 
tu ohna.mna ra{;'lllen hakikaten za
vallı btr mUdafaa battı idi. Ancalt 
500 muharip Alman taamızuna 

ka?'§I koyınağa çatrşacaktı. Ara SL 

ra bir mitralyöz takmlnyor, bir 
büewn ~m henüz lı:atiyetle 
tayin edemediği bir hedefe ate§ 0~tk l'enk in :ıru dnha !'işrnan, 

11111 rPrıJrne ::lVTf g3sterrl Bina· 
h za >tflarm aeık renkleri. 

nla!"ll\ R koyu :renkleri teıdb 
l'i llanndır. 

mıttı. .A~ ~ .Uftli fırkuı 
için 1erı çeldlmek iatkAnı ~ yok
tu ~ bUtilıı fft'ka ~~
sÜtUn yollan .Almanlar keaiflet'

di Artık ildnçi IQvari tırkaaı 1çtn 
,.plYft ber ne oluru ollwı ka1'fl 

ko~ak ıı.a ge~ ~. 
sağda, solda ve cenupta idi. 1'&1· 

cleO tarafı ~ H• taraf
:-ıaarna ıeaı .. ~-

açtığı duyuluyordu. 
- ~ tilei;İIL kaldı ~ı 

GEnePal ııipeded tıeittıl ediyor. 

- Obn tane kadar Genenliın. ::~.:: IDonya gazet6ı8rini 
- Yavaş mttraı,emctı. Seni o-

rada görmedikleriııi m.l Mnlledi. 
yorsun? Şu tümeek arkaama giz

len, daha iyi akJanm11 oluraun .. 

lin teteceği emri be1diywlardı. Ge. 1 

neral Bernike her zamanki ~ğuk. Karıştırırken 
kanlılığı ne haıt>e devam edılmc-

Alman kuvvetleri taarrma bıuJ. 
lnrken önlerinde kuvvetin ne ol
duJunu bilmiyorlardı. Fnkat tay. 
yareleri sa.b&htanberi keşifler ynıl 
tıklan için her halde bir şey öğ
renmiş olmaları icabcderdi. Ogün 
!iafnktan itibaren Sen Valeri \ize>. 
rinde belki on defa keşif uçuııu ya. 

sini emretti. Çllnkü çekilmenin ta. p ~ 
mıunla.nınası i~.in Qllhll J11Ukavcmct alcaıar kon gres,.. 
etmek icabediyordu. o gece saba- 1 ı,ttrak edemi11 ~ 
ha kadtı.r mukavemet edrr.Pklerdi. 1 '"I 

SON }}MRI: MUl\AVJ·;l\rnT pu meram. ·~ı 

pılml§tı. 
Birdenbire düşmanın tnz)'iki his. 

Arjantink idare mE'ı 

rak Bucnos - Ayrcstt> ~ 
gazetelerden birisinin pul Utuıı 
Jannı )azan pul mer .ı...ıı . -ı bir mu. 
hnrrir, Nevyorkta toı ıı ~·.le ııul. 
<'Ular kongresine davf t odilır. Bu 
davc t tnbii bir mektupla yapılır. 
Fakat bı.ı mektup gıııip \>ır srb<·p 
yüıünd n ll"'hibinin clınc .,nr..ı.nıa

mı&tır. Muharrir gibi pı m rnklısı 
ol!ın gnzetPnin kapı ısı N ... , york 
ciamf!iSİ\ iP gelmi<1 Arnf rı'' rn pul
lalınm caıibesine d \''lnıımamıs, 
mPlıtubu ) ırtıp ııtnıı , pııll r d.ı 

scdilir derecede arttı. SUverilerin 
başlan üzerlndr ve dnhn gerilerde 
obilsl('r patlamağıı, kur§untıır vı

zıltılar çtkaııırak uçu mıığ ve o 
havalide pek çok olan ka,_yalara 
~arpmağıı başladı. Seıımşsuz kas. 
ketleriyle Fransız sUvarlleri hazan 
görünüyor, ateş ediyor, sonra kay

boluyarlımlı. YıunaQlarda Alman 
piyadeleri avcı hattı halinde kal~ 
kıvor koşuyor ve yonld~n ~ ntı-

Karargiı.ha muttasıl yarnhlar 
getiriliyor. General kırık bir san. 
dalyc Uzerinde masasının lıa3mda 
otuı'llyor, Daha V<'rilccek emirleri 
var. Bir kumandana yııkTfill' gibi 
yüksek sesle konusuyor. Dil. mıın 
tıii.lii dağların öte tarafına pUakür
tüll'mcmi11. Kur§unlar odnnm cam 
larmı kırın·ak vızır \'!Zir i tiyor. 
Haı'P o kadar yııkın kı dü~mıın kur 
şuniyle ) aralanan muhariplerin 
fcryatbn bile duyuluyor. 

General verccc~i E'?llri itmam e. 
dly-0r. ı.tuknv met edin .. Muknve

mct C'clilecok, demi tir. Sonra san. 

ki hıırehfı.tı dnha ~ nkındnn ör
mek istiyonnuş gibi penccr('ye 
'\"aklasıyor ve tam bu sırndn bir 
snrapnel camlal'I pDrçabvor ve Ge. 
norol ötUm derereı;Jnd<.> ynralana
rnlt ~ere }Uvarlanıyor. 

ı kQllPko:i\'Onuna ı·oyrı,.•tur. 

llOLl.~l\ DAi 1 ni '1.0'\lA'l iN 
·\IHWl>il 

. . 
}orlardı. 

MUKABlf, TAf\URUZ 

!kinci süvari fırkası süvarileri 
do dUşmanlarmıı ktı.J"§I siddetli bir 

at<'!! açıyorlar. Fakat nteş kuvveL 
leri az olduğu için bU r\ik zayiııt 

veriyorlar. 
Ve işte nihayet vaziyetleri ve. 

hamet kesbetmeye bıL<jlıyor. Bazı 

Alman gruptan drığlnrm tepeleri .. 

ne kadar vannağa muvaffak olu
yorlar. Fransız mitraly8z1erl Al. 

man piyadelPrlnl iskambil kAğıdı 
gibi clökUyorlar yere., Fakat ndct 

itibari.Yle de pek faik olan Alman· 
lar tepeye yaklrışıyorlar. Artık dP. 

l\iz ile ikinci fırka r.rn!imdn pek az 

bir mesafe Vl\'r, 

Bunun Uzerino General B<.>rnike 

bir muke.bil taarruz yapmağn ka. 
r.ır veriyor. Her nP. pahasına olur. 

sa olsun dUsmanı dn61n öt~ tara
fmıı atmnk liı.zım olduğunu Gene. 

ral resmen bildiriyor. 

1 

General frrkasmm kahranınn 

askerlerine emir voriyor: 
- Arkadaaılar, her ne ~ilSl• 

na olursa olsun dllf1'1aııa Sen Va. 
leri')i göstermfyecefk. 

Bunun üzerlne elde mevcut zırh· 
lı techiutla tAluu olunan FraMr& 
suvnrileri, son mermilerini yakan 
~on toplannrn da ) ardırniyle hir 
mukabil t.aam17,a knlk~yorl:ır. 

Bir kere- daha ikin<'i fırknnın knh. 

ramnn aüvarilc'ri g<iğü gö~s". 
lingü l'lüngily<' hnrbediyorlar. 

Hu hareketi hiç bekl(.'llliyen düş
man hayrNl<"r içinde kalıyor, mJt. 
ralyözlPri ateş kesi) ol"lar, bilmi

\ orlar nereyi dövsünler. 
Artık Alman askerleri bozguna 

uğramıştır. Dağın öto tarafına çe~ 

killyorlar. 
Fakat saatlerce süren ha"rpte 

önünde no buldu ise mahveden i
kinci süvari fırkasm.dnn nrtık bir 

avuç asker kalmıştı. 
GenC1ral Dernike bflla tc-peleri 

müdafaa C'diyordu. Erkam harbi. 
yeslndeki zabitlerden bırçoğu öl .. 

müş veya yaralanmıştı. 
General Bemike mukabil t.nar. 

ruz devam ettiği saatlerde erknm 
hnrbiycsine merkez teşkil eden 

kücUk eve ve bu ı>vin cenuba nn

zır odasma gll'dt. Burada camlar 
kmlmllt.1. Birgok yaralı yerlerde 
inliyordu. Telefon artık kullanıl. 

maıs bir haleıg elmiştl. Masanın Ua· 
tündeki 81\St 15 M 11 ~östf'rl\'O'"~" 

Saat tam 16 dır. G~cokı idclrıtli 

harp biraz gevsemiı;tir. 
Derhal Generalin ynnınn kosu

\•orlar, bir vııtağa vatınyorlnr .. 
Doktor nıua)enP. edivor. 1'mitsiz 
olduğu görlililY4'Jr. 

F'ırkanın papası geliyor. dun et. 
tiriyor. General pıı.pıı.ııı tnnıyor, 

bi'rknç slız söylemek istiyor, dudak 

lan oynnyor ve- hnfifı:e tebessUm 

<'di~or. 

Akşam gilnPşi. sıcak bir Ha?.i
ran ı;UnP1>i odanın kınk camların. 

dan içeri\<' giriyor \'P bir dolıısıp 

geçiyor. Sanki bu ci'tlm sahnesini 
gômteitf' f"r>1nııo: ~ibi • Biraz sonra 

da nkşnm oluyor. 
General hcnUr. ölmemi tir. Fa-

kat harp devam ediyor. Almanlar 

müthls saldırıyorlar. Fnkat ikinci 

f1rkn kumandanUtdan evvel ölme>. 

mrk i~in dög-üşüyor doh'il§\lyor ve 
dlişmanı pUı;\dirt.üyor. Saat 18 dir. 

Ve nihayet gl.X'e bastınyor. Fır
ka hllii mukavemet etmektedir. 
I<'ırkadan kalan topu topu birkaç 
zabit ve birkaç yüz kadal" nefer. 
Pakat kahrn.ınanca dijğil§Uy<>l'lar, 

Mm de hiç bir ümitll'ıi, hattA yi. 
veceklcri. fnzln mPrmilrri olmadı

p halde .. 
İkinci süvan hrk1ıA111u1 bu mu. 

kavem<.>ti f'rtc·si gün oğlc>y(' kqdnr 
devam edlyor, niha)·ct dört bir ta
raftan sarılarak hnrb<.- devam ede. 
miyec<'k vaziyete gi'riyorlar. Ha
yatta kalan zabitlc>rden biri mu. 
kavemet hakkmda; 

"Mukavemet ettik. ÇUnkii ıcu

mandanımız Bcrnlkc bize, horgey 
kaybolduğ\l zaman bil" ortnda mu 
da.fal\ edilecek bir ser('f vnrdır .. 
demi.<jti. 

lkint'I ı;iivan fırkası sant ondJ. 
silahlnrmı hırakhfil uml\tı lrıuıa_ 

banın kli'5e5inin çonı dn nğır ağır 
çalarak GenC>ral Tiemiki'nln ımı

mUnil habPr vcnyordu. 
Alman askl'll rl hlr ·n·uı: knhra. 

mania kendilr>riııi kırk s~]çlz flaııt 

oyalıunıo olan bu cmsıılıılı kıımnn
denm cesedi öııündc bir resmi ge. 
<'it yaptnınak büyiiklU~lnU göster 
dilrr. ı;•ırka \'P kumnndııularl tn
maıııoıı mahvolmuştu. Almnnlnr 
bu fırkadan b~ on ı>sirden fazln 
ıılnmedılır. 

,Devlet Demiryoltarı ve Limanlar~ 
itletme Umum idaresi ilanlan 
Muuu.wuı &l "'"'" ....... v~•t.•I aUu ' ..... ı ı •• \ll\ ~IL-lllC 

(14.3.941) cuma gtlnU saııt (15) on be§te Haydarpaadıı gar blnrun clnhlllndı? 
k! komlByon tarııfmdtı.n kapalı :r.art uııulllc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek IBUycnlcrin (403) lira (13) kuruşluk muvakltot temlnnt 
kcmunuıı t.aJ'h.ı cttlğt V\'Sikalarla tekliflerini muhtevi r.arflannı aynı fflln sn 
at (14) on dörde kadar komisyon relsUğlno w•rmelcr:! IUTındır. 

Bu L,c alt şart:namrler komi8yQndnn pal'llffl~ olal'R~ d!\ğıtılmıı\tt.adır. 

(145ıl 

Ş iRKETi HAVAiYEDEN: 
KöprUden saat. 19 da b&reket ede Kunıçetme de dahil olduğu halde 

Bebeğe kadar giden 17 numaralı .-t.m ı,.1'5 de hareket <'lmtkte olltuğu 
ıt"lYtn vo'culnrımrzn fllln olunur. 

lngilt<'reden Am rılı:. \ ·ı gelen 
Holl!lndnlı bir diplom ıt : r.frnn _ 
ı:ıiskoclft bir oı<'lo in Ot •I drft<'. 
ı inı doldururkC>n d ı c ı J 'l~I eski 
ndr<'s Ptitununn 11u c \" lıı var.3r, 
Londrııd::ı Pikarfil'idn 35 nun.ıırnlı 
m::ıh:ı;f'n, 

ı-;1111 \1, 1\t '1'PU i•.\t!'.'\j \f,A!' 
KA~.\BA 

Kanadada çok soğı:k hlr kö'.· 
hnlkı. nahiye> mC'cliqin<' m ı,. < -ı:ıt 
in köylPrlnin adım d · •ıre • 
rek Şinı:ıl Rutpu lıımlnl v"nne1

: 

istcdıklerinl söylemiıil<>r, nahiye 
mcelisi bu mUraenatl kalıul E'd(lr~k 
kararını verınişt ir. Bu lrnı ~ r tnri
hindı•n itib:ı.rc;ı kciyfüı i mi ~jınnl 
K uthıı oln.cııktır 

7i l"UJ H KUY\'1'.,"l'I 

Hami Pordun otomobil fabrika. 
lannda yPni bir madd('den ~ npılıın 
otomobil karoserlleri üzl'ıinde ge. 
<;enlerde> bir tecrübe• yap•Jmuıtır. 
Ulboratuvnn ziyaret e>df'n Hnnri 
l<'orda bir çekiç \"emllc:lC'r, ve o • 
lanra ku\'VC'tlyh> yeni ınncldl'den 
yaı ılmıs levhalar ilıerinl' vunna
ıunı ricn etmlı,lerdir. 
'l'am 77 ya§mda olnn Fqrd biitün 
kuyv('tini c>lleıinde toplı\ arnk bu 
IC'vh::ılar Uzeıine vurn1uı:;, fn'kat 
levhalar nt' çir.ilmi~ n <I m.kur· 
laı,ntl!!Ul'. 

Yeni karosenleri -..apımığa ya
rıyan yeni terkibin yü:ı:d 70 i sel. 
llilo~, yüzdo Ot\17.U ela hususi Şf!. 
kilde imal <>dllmiı. bh zamktır. 

Bu zamkı tmal !<'in kullanılan 
iptidai maddelt-r so\ a fasul)l'ffli, 
pamuk, alkol. balmumu, muı, bıl
lık tutkalı ve tam tahta~dır. Ye
ni maddeden )·apılmll] lc,·hal&l' çe. 
Hk mııru:arasmdndır. 

Bu karoserll<'l' st ıi halınde ya. 
pılmnğıı başlanınca nrtrk l'','ft"blWL 
kanburlaşmış çamurluklara rııa • 
gPlmiyeceği~ d<.>mClktlr. 

SUCl.U \'t~n i'llif; OTUltAN 
HAKtM 

Nevv<>rlr ha.ldmlerirıden Rigard 
lilbcr, durul~ yaaak bir yeı~ 
otomobilini dur{lunnuş. Mahkeme.. 
den t'ıkıp otomobiline geldf~ va • 
kit otomobilin cnmmda bir ~ 
mUzeltkc>l'esl 11Sılı o!duğunu gömııll 
tür. Bu celpname bf>Jcdlye ....... 
larına aykı" hareket autundaa. 
kendisini, kendi ml\hkC'mesinıe ... 
ğırı:ıordu. Ertesi giln mlibaşir !ıs
mini çııihnnca hil'kim yerini a.rU.. 
<lıunna t('rk~Prck surlu i.skMllle. 
sint> gcqmia, arkndn~1 d :vayı dinıo 
lemi". Ri§ar Ebcri p;ıra cezulJ\a 
mnhki\m ctmi!J!. bir daha höy'le lıt
lf'r yapmamı:uum ihtnr Nmt..1tir. 

"IN.U ' tm,t•nt .. ·• sun· N ıı:v 
SAHlnl 

Şikago eivarmd:ı oturan leli 
Vudl isminde hlrisi tamdı~"T ark1'.. 
daşlarmdan döı1 kiıüvi evine alr. 
~3m ~ eml'ğine dav t eder. Karwt
na misaflrlr>rfne i)i ikram f'tmeet
ni ve kendilerini gt'Ce varmna 
kad1ır l"ğlendirml"!lni ta\' lvP ettik.. 
tın sonra Jori e\•lndPı' a\"r11

Tr, bi. 
rer birer arkadaşlarınro evlerini 
v.ivaret <>dn. vo o sıradn kendi e
-.·ind<' ıııhat rnh'lt pfrlenmPktc olan 
bu adamların apnrt--manlannda 
vU\çtP hnfif t ~llndn f\<Yır nf' bulur
ı:;:ı C'fJ lal". 

K ADIN ASKER 01.t Nl'J\ 
Amertkrtda Qhiyo hUkümcti de_ 

hllinde nskerlik mlıltellc•fivC'tine 
tfıbl C'rkl'klerln liste. 1 çıkl\~lmnş, 
hu liste tetkik ('(lilirken lderlnd<> 
hlr de genç kız ismine rasgeUn • 
mi§tir. Askerlilt Ş\\b,•ııinc celbedi· 
len ı;enç kız, va~n n1Ud!lfnS\SI hu
susunfüı kndmla c-rkek l\M\Smda 

' hiçbir fnrk görmedi~i !cin i3rtı1n1 
askerlik cetveline ~azdırmak. .lcin 
nUtus memurona rica ettiğini, sn.
murun da kendi~ baldt gÖl'eT 
bu işe razı olduğunu flliylem~ 
au parlak tnt\dıı,fıı,a.~ ~ 
şube reisl ll"enç kı7.t askc-r 
ka.:001 etm~ ve i'mtlni ce 
ı ....... 



,,. .. . ' _, -

.YABANCI Dil DERSLE Ri 

(;OLOKBA 
P. Mtri,,,lı 

xm 

1. Qaand la flllDM qu envelop. 
pai& le b&talllon ee diMlpa,1 Je re. 
\18 rofftcler i eôte de r l~f',· •u
.. ,.nt f'lftClOft lM)ft rl,.. re 

:!. Enrage,3 Je llHl m"s nıoı-mime 
A la tete d'an dernlere chargtı.' 

s. Lean fwdls, erue«ıı a foree 
,Je tlrer, ne partaleat plnBt müa 
lea 90ldate eW•t formiıs sar slx 
l'MP. .. ı.ioluleUe .. IM'JZ dt'S 

~s,1 • e6t dit un mv. 

..... 
.KOLOJIBA. 

P.Mm.# 

XDI 

1. Tabura aanını nlıı. uman 
dağılınca, aaba)'l sancak yanmda, 
ağzında cigarulyle tekrar gördüm 

ı. Hiddetten lröpltmQe bir hal
de, eon hücumda bata kendim seç. 
tim. 

ı. Fazla abftaa um.lalan ba
rut çamuruna balanm11 tllfekleri.. 
ni artık işletemiyen aaterler altı 

ı ıude, süngüleri ellvarilere 
c vrili bir eur tepi etmlt itiydi.. 
!er. 

._ ıle ertail, J'exboriaia ms dra.. 4. Baıbaettiğim aub&ym ciprumJ 
..-, Je eenals la boUıel pou falıe atank, eliyle erlerlDden birine be
atucer moa elteftl, qaud ı•om. nt gi5eteıdlğl zam~ ben balJnyor, 

- dmt je VOIB ...... ôtut -- slvarlleriml tetd ediyor, atımı L 
t11 - el&are. ..., .. tn de la leri 91lnnek için mabmadıyordum. .... ~-·- .. .. 

5. .J'•tnsd'z ....... ......, 5. Al capeUo biallıco! 1 gibi bir 
~= Al ..pea. .....,.r ,.,. a kuJalmıa ~ bqmıda ı.. 

...... - ,, et w..e. ,_ 1ıh' 90l"IQÇ taıtowdw&. 

1. lea'•eaie ............. 
tap, mır .. ..., - tlM&• .. 
pAtı• - O'Müt • ._. ..._ 
....., • ı m hTT den. ae•vı. 1e 
,. 'er ehi 118 16pr, tıe.. 0.-, 
~ ....... ..., ........ 

1, - o.I, 4lt One ~ -
,_ ldtlllılaat pelldmt ee rW&. 
111 wwwlmwt la relnılıtıe e& ...-. 
*-t ıe.r algle; ....... tllms 

&len de .. bra'WW - ... mı 
awJomd'lnd dallll .. ...... .. 
""*-la. 

- Et par a-rdl ...ne......
le 118111 de l'offteler ... ı. eem. 

mıa•..atf 
- C'etan ..... pire. b etlıM ... 

... -Jel' .. 118, et hd .. ~ 
ı.et ,._ - eoudul&e dw eeMıe 
am.te ,JouMe. 

- Vetre ~rel Pw ma fol, fl6. 
tal& n brave! ,....., ela plaWr 

~ le revolr, e& Je le recıonaltnl8, 
fea Mds .ar. Vlt.O mooıef 

- Non, eoloael, dit le jeae 
homne p611ffıHt 19Pnmmt. 

- tWt-U ı Waterloof 
- Oul, eoloul, .... u •'• pu 

eale1'ollltevde...._._..ı. 
.....,, de baWlle.,. h - ... 
• c.ne_ tı 7 adeu ..._ .._ 

DlellX! .. eeUe - - IMıllel 8 
7adlsaaeqaejea'.anlaM#t-
._,.,e. - Ne tNaTes..V09 PM 
.. •lıBtıerıulıe pi• ...... 
PIOeAan m•df'mnl'4"11 • .. 

(J) S ılı ıper (mütavaat ftlll) 
dajılmak. zail olmak; bu fiil et
lenmek mANHl!Da da gelir. 

(t) Algle: a. kartal; b. ıaneak, 
arma ; alglet lmpfıiale9, bnpara. 
torluk annuı ( ee1d AV1111turya 
hakkında); algle germanlque, Al
ınanya bparatorlufu. 

.. B1llldan balka bir py duya. 

madf-· çtlııktl 1ı1r kartmı P'IBG· 
me ilaplanmJftı.., Bq Della Reb. 
bia ba mGJtemmel bir balUk. bana 
somadan ~e g6re ıs. 
hafif ~ alaymm, bepei Kor
slEahlardmı milr*bp blrlnd b&. 

llitl idi. 

1, Ba anlatma eenlllllDfla &We
ri pmltJlarla ,.... Ono dedi ld: 

- Onlar rlc'llt& mukavemet et.. 
ttt'er " euak'U'llU blnJnnMı
lar; fakat bagllıı bn kahruaanla. 
na ~ idil Vlttıorla ftdls&nde ,..,... 

- Garip teeadllf ! Onlara ku
manda eden subayın adnn biliyor 

·-•? 
- Ba benim baıbundı. o vakit 

18. hatif piyade aıa,..sa btnbqı 
balauU)ordU. ba kara!* g6ndeki 
Jnn .. nda• eebeblJte albay olmua

tu. 
- Bat.nn mı? Vallabl o bir 

kahramandı. Onu tekrar gGrmelde 
çok memnun olacainn ve eminbn 
glSrUce tamnm. Yqryor mu? 

Delikanh baftfc;e earararak • 'ba
yii', albay' 'dedi. 

- Waterloo'da mıydı! 
- Evet, albayım, fakat harp 

aabawmda tebtt olmak -..dethıe 

eremedi.. KonDrada öldU. Jki Jll 
nftl... Aman yarabbi! Bu dmb 
nelradar h°" ! On yrld1r Akdmki 
g6rmemipim_. Bayan Alrdenisl 
Att. Okyamanda cWla gbel 
baBuyor mamnm• 

(1) "lt.t! yanca" beyas llilPbı!IY•. 

)fmmek. 
(') C2ıarg: HOcma (aMerlik ta. 

biri) ; cbarge ele • eanlerle. 9°"a. 
ri lrlicumu. 

Cila bü•Ulldıl ~ p-
11 1 als r-fiH ........... lıldllıı.te 

.... ıı 'JMI 
a:vı.llN.1111 'l'll:Kl..ln.BB ı.ş A&A • 
MA, llt ~ ...._ MTDI 
sDıl-.. -sbea Plals .. .,..,,., •• !ılt_...,.. ,.._ . ..,.., ,) 

Eolenme telclilleri: 

• 22 Japndıt. 1.'H boyua.da M kUo 
hant _. kamral 1ıtr pDOlm. Ser. 
ı..t JDNlek MbHıiyiln. latanbuııuyum. 
J'alrat it tcabl daima .eyahat ...... 
J1m. Vazt,..U. 1*' a1197l l'IÇIDdSrmM 

lçla noamıldlı'. lçk1 " ~ Jmllu
mam. K8CIU& J8lta la&Jata •tddJl!m 
101D h&J'atı .......... .,_., taftm -. 
T• bir in- ~ •mN'dll tok b·--·--.......... ~. ,... ftafJar lı611Dcl pl&Dd& llaD1ar ... 
caktlr. &am.Ja ... gQsel olmur. 1llı. 
fllDla mtltenulp olmam,. boJU 1,18 
den qetr olmamyı mt1ı11Jctıue ya· 
V&llllllU maddi refalıma ift!rak edecek 
ldlçGk bir seUrt buJunmuı mDNooala
tzr. İ1'l bir lradm terml de olalılllr. 
Haber paretulııldıl o(Tı.. ao2) namlDe 

• <>namelltep lllMISlllW1WD. 81 )'&fiil 

da7JDL Aüerllkle bir lllfllim yoktur 
Bül buGa1 mDbm ...... okur ,...,. 
nm. DüUlo da blllrlm. KDın,nıerde 
kt.tlpWr llıtlJWmD. Asa buat ede
rim. llıt.eldUeztn, B. IC. rumuama t&b· 
mm m8ncaatlan. 

• 
'IUltalll1e (İ: M.) ramldDe •' Ml i 
1an nca o1waur • 

• Uli!!Dbl 11. iDc1 smıfbla de.- _,._ 
,,,,... Bur •beplerdell dol•JI •. 
aıudea 80ara pı...,..ıs meelltat)tııllta. 

...,.. ~ BabeP ..... (Ç ı 
Ç) rqwgsqea aenwt. 

• IO MIUIUk teerGbel1 erJııalt ft Jııa,, 

dm makut&nylan. Çal...... ben 1 
:rer a.t1JW111D.. TafrQa da ola~· • 
ubah8 dellldlr. Haber gueteld ftllta· 1 
sne (T.D. 4 > """"'3'PM ml"Ol"Ulın. • 

Deraler f 
'"()tNtme metodıR ve bQ lı1l8ulltald 

muT&ffaklyetl tecrttbe edlbaif ylkaek 
taUD11 bir genç, u. ... ortılolad taıe. 
beJert içSll (~ denlerl) ...... 
cektir. En gelll' ft ..... lra1ııul .... 
v.....,ı denıler: 

....... ~ .. .,.._.. ............... ?, ............. 

1 - u.e: 9-10 UIMftl ...nar, Ollıet, 

2 - Orta okul: TUrkçe <snım->. 
matematik o(arltmetfk. g901Detrl>. a,. 
slk,kimJL 

Anu edalerlD Haller guetemnde 
(T.t.N. 82) nmımama mtıncaatıan. 

• ~ J&llllda bir eraettm. .As ır.a-

- bWı1m. Prat1llml JsunetleDcllr 
mek Ozere q amanlanmda benlmle 
ııratlk ,apacak bir bayan anJOrUJD. 
l'ramm:umm kuneW ,,. bllb•
alrwmnm dOzgtUı olmul prttır. Bot 
amenlenm haftada Oç ...U geçıDeS 
"dalma aaat J'l'dlden aomadU'. ıı:me-
11 kar,ıbtmd& kendWine • çolc otala 
lira 'VeJ'eblUrlm. I.ıiyenler Haber p· 
zetell vuıtaıdle (P.R.R.) remZIDe mO· 
rac:aat edeblllrler. 

..Jaonyanın 

Esrarengiz 
Başvek~Li: 

Prens 
Konoye 

. \· 
• 1117 ~ U.J1 i71 de- • Ortamektep ve li8e t&leba&erilıe 

recede Uml&l etti& llertaaDgl bir mu. eh"ND bir flyaU& rl;vaziye ve tııılk den 
~ Bel' lf1 lrabal ederim. r.teıc.. ıert vermek Lsttya bir gene ftl'dlr. 

Bunun üzerine, generaller ken.. 
disini ziyaret ederek ~iAmen. 
toda bulunan sivilierle mflnaaa 
V11kubulmayacağmı eöyfediler. 
Preaa dedi Jd: 

ı ı e ı ıle bir it aft10l'UJD. Tapaya da 
1l1erhl (JCr Tam) NIDW bildirme • 
ı.t. ' 

• U8ede ~ aün1 TUi
yetlm mektepte okumama eapJ ol -
datmıdan, ... de baJatmu kUaD -
mü ~im. lledlaq1 
tıer m' ıiı ile .,.,. ,.....,.....,.. :ısa.. 

tlpllk ~ ana edımlerlD Da 
8cıa Düllra ....... -..tulle (IUJ) 

rma....,.. maıwaaan. 

• CJı1alllektep IDlmlllQUID. 1'.,an 18 
dlr, AD• ftlll19tliD olmmama lmldll 
... -mtp. Keedlme illi' .. rlla edl
,.... Test it. .,.....,.de ta• 

1.-r Jd'8p ------ yapalıılUıtm. 8tDema gtfellbd idare ederim. Vellıa· 

sıı bUU bewr mDe•ıaelııırde çabfa
bl!lrbn Anu edellJertD Haber guete.a 

lı:teklllerln Haber guete81Dde il K.A 
nımuzuna mOracaatıan. 

•lbe mezunuyum. AlmaDyada ma
beDdlıdlk taJudU gördtlm. ı.u,..nıen 

meriDde bu.mal Almanca " torkçe 
denlert Tel'IDek ~· ArSU edeD
lerlD Bal>el' putMI T&lltulle (A.K. 
8 .) i'\llOU•aııı• 11ltlr&~tlan. 

Aldırınız 
.,.... ...... "~-- .. 
~-...ıar.a ..... .............. _ ........ 

•mlttu .,_ kadar ...,_ -.at lT 
... ~ aldırmal&n rtea elwtur. 
(A.S.C. 1415) {İi) (GERÇEK) (A.D.) 

(GtlrwreD) (A.H. 46) Bava H)(SJU 
<Den!a U) (A.P.) (Ciddi TeadQfl 

.. _ Sizin zafer ve muharebe-
leriniz miHeti uçurum kenarma 
getirdi; kendi yapmak istediğiniz 
§8Ylerdea ne diye mee',Uyet a
layım?" 

Generaller bunun berine iti 
cevabı ftldller: 
•- Zira bu memleketin yeni 

bir bünyeye ihtiyacı vardır ve 
bunu ancak siz yapabilil'lıinis.,, 

••• 
194:0 temmnamdan beri, 

Pre6i: ~et \;IDim;i.da 
Jkimet etm~. Buradaki 
muhafız ve mitraly~ yuvalan 
De herhangi bir taarruz pOıııldlr. 
tillebilir. :ıcm,e. bu bh>ada ft. 
zifeye bqla.ymea do8t1an ona 
"cesur ol" dediler. 

Prens ooıuzlarmıı silkti: 
.._ Oeearet mi? En ileri cep. 

heye gidip döğUfltr ft kahra
manca ölürdOm, fakat siyasi ve 
iktısadt :meseleleri balletm• için 
çağmldmı. Buna yalmB cesaret 
kifayet etmez. ~x61ttlin&e itima
dım -yok.,. 

Bu eözlere dikkat edinis; bu 
aözler Kono)9ıin ~ if. 
.. eder . 

••• 
Prens Koooye Rmvelt ft 

Herbert Buverle g&GtmUft;ilr, 
Korde1 Bulla akpm ymıeifni ye 
mi9Ur. Balfa, Kcrdel'den bot. 
1andJğı halde blllulre zıt tabir
ler JnıDan• bu adam! 1J1r törltl 
mlayamadlfmı .ıs,ter. 

Kımaje, mHWhı beUeıliii 
temsili verdirtti. BQtOn m,ul 
partder '11.anidri" l..mt yap. 
tııar. Japonyanm en bilJ4llt par. 
tilerinden biri olan VkweH;o 
Pmmı:uin bafv9ld1 o1m Aan 
onhel gün enel dafddı. 

.rı='* .... iMie ,.. __ ...... 

tüar-

(S) ~. ee: KudumnJt, ku
das: qaand on veut tuer am elal. 
en, Oll dit qu'll est enraP. klipe
ılfni 6ldthmek leteyince kudurmuş 
olduimıu IK5yiecliler; ehlen eııra_ 
8'. lruduz kllpek: 6tn enragf 
eoatre quelqu'un. birine b.rll hld-
etle UpDrmek, fenalade hiddet-

(5) Dea cbevaux, llltvutler, 8IL 
varl Mlkeri. 

(8) Serrer la botte, atm. 'karnı
nı 8*mak, mahmmlM!lelr. 

(1) Al eapeUo bianco (italyan. 
ca) beyu ppblıya. 

(1) l ee que, ••. g6re; l ce qu•• 
me dtt, bana 86yledlkledaıe (lllSy· 
lıendlllne) nmnm. 

ANALiZ •e TEORi 

Generaller, PreDlten J8ll nt • 
zam haldrJnda malftmat ilayiıı. 
ce, Prens bir ldr•a• maıw.. 
elçabu1duğiyte, her emlfa men
llUI> 26 Azalık bir halrldt komt
tt!eini işaret etti. Gmerallere ta.. 
mamlyle mfil bir ~ Jmnnala. • 
nm~ 

L ~ nallere enap n. 
lllls: 

a. Powquoi Jea yeıux d'OrBO 
~ pendant qut' le colo-
..ı puiait? 

Albay Ml&tırlten Orso'nun gög

ltri JÜ98 parlıyordu? 
'- Qu'.ı-. que ı~ oolorıel et 

O.. &pllÜ'ellt l Ja f'ln du j 
Yemek eonmıda albayla 

• atrendlJer (ne'yl anl 
e. Quel tem.pe f•llait.H 
~ nutt ele -.oyag J1it9e 

ıre.11? 

188 Ly la om )'Oleuluğunun 

111aıBıa.....,.....wrt 

l'qi8tlit mi? 
D. A ......... elmlelerl hum. Biri 80l"da: ~ fJltm mı!" 

<'&~a çe"irlnh: Pnma cevap wrdl: 
Al y Qt110'ya wdu: "- Ha.yB', tamwmtıyl9 öyle bir 

J- Waterloo'da ~ ma ! ilfll//Jm-------• 1941 iKRAMiYELERi ffl1 defB llira o aham htıtamet. 
- Evet, albayım. le fubyr bir olarak nmtalla e. 
- Babana orada mı öldtl '! ı adıl& moo Unl8 -~ der; bu llillhm dtieı' memlflket.. 
- Hayn". albayım, llllso cevap T . ı ş Bankası • . ıa • - IOOI.- • terde• - kadar parlak netie&-

verdl, harp sahulnda GlııDek eaa.- 1 • flO • - 1m.- • leır "!'İnle de J~ya 1111= 

detine ettmedl. Sonra 9eebd 418. 941 k u·. c u' 1 k & • - : : == : delihfir. JllpOllY8da, vatandı1a 
ğiştlı«* dedi ld: .: : : • - -- • Jarm helmetpenllnn iıkreBlnde 

- ~ ammnak tçJn Koral- baJamnalan ~ için blr 
uya ıellJoN&Dm .me Nbbrt1k f uarruf Heaablan : • : : : == ~ ntmet. bir ~; .,. tm.. 
etmee Jlftk •YM&imL Ve eler iKRAMiYE PLANJ KttıHıler: 6 fa1ıat.1.._,.., ı ..,_. tiJa '* 4* fllb ..,,a '*tek 
mıms bayan v&btl mamuaJU'I ta. ı tıdDclıe.,ta tarlh1el"tnde.,...... .... tanfaıAM W' w tltma 
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len~~ her ~ olup bfttJğint s8)'"' 
--6UQ Vakit alnından vurulmllP 

dandu. Bu işin felAkeUe neticele • 
ııeceğinı de ilAve etti 
tıud ağabeysinden daha fazln 

hasrette kaldı Gözleri teces.5ils " . e heyecandan açılmıştı. 
- A.h ne olur, bu işin iç yUzil. 

ııo bJlseydinı! 
l\ğabeysı saznno keseTek: 

- Kolay bir eey otmıyacak! .. , 
Qökten inen bu adam çok esra • 
rengııdi. o ... ,. 

- Tali! etsene nfabey. 
- Zay:t ve çevik.. Sıcak gn. 

~~U nıemıeketlerde YB§IYanlar gt· 
"" gö21erlnln etrafı kırt§ıktı. Hat.. 
ta. tranınzca bir kelime söyledi. .• 

- .Frans.ızca mı? o halde ken
dlsl .. 

yazan: QTWELL B1NN~ 

rak ederseniz kardeşiniz her halde 
merak etmez, değil mi? 

_ Merak edeceğimden mi kor 
kuyorsunuz? Ne münasebet! Ben 

de gellrlın. 
_Siz mf? Stefan hayretini giz.. 

liyemecll: 
Enid devam ed~: 
- Evet: §alın yaptığmu zan• 

netnıeylniz. Ben de geleceğim! 
_Fa.kat nasıl olur? 

Enid kararını verml§tl: 
_ Hayır, geleceğim. Buna. hiç 

kbnsc mAnf olamaz. Böyle bir fır 
satı kac;ıracağmu mı zannediyor • 

sunuz! 
Gorllld Stefana gtllerek: 
_ Görüyorsunuz; ya! Enid ntti-

matomu verdi Ya.ptığı .bir ,ııgm· 

lık, fakat. •• 

gazeteyi meşhur eden (Bu patçalaıı 
•• •• o mv 
Bir gazetenin baş n1uharr;ri bu 

yanar dağın ağzından 2 ! 5. . 
metre derintğe kadar ıneı11ım!şh 
Volkanlar memleketi olan Ja. 

ponyada, hükfunet merkezi Tok. 
yo §ehrinin hemen karşısında.. 

O§i.ma adası üzerinde bulunan 
Mihara. Yama yanardağı son 
zamanlarda büyük faaliyet e. 
mareleri göstermeğe b~lamıı;ı. 

tır. 

Mukadder bir dağ olan Miha. 
ra Yama yanardağı Japonya.nm 
meşhur FU§i Yama yanardağı 
ile beraber BOD yedi sene içinde 
en ziyade §()hret kaz.anmış olan 
bir volkandır. 

Bugün Japonya.da }·eniden fa.. 
aliyete geçmeğe başlayan Miha. 

Gazete volkana inmAğe teşeb. 
büs edeceklere kolaylık olmak 
üzere volkanın ağzına bir maka. 
rn tesisatı yaptırdı ve makara 
ile inip çıkan küçük bir araba 
vasıta.elle volkana daha kolay • 
lık ve emniyetle inılebilecekti. 

Fakat bil.tün bu kolaylıklara rn~ 

men gilnle~'ce ne bir gönilllü ne 
de bir gazete raportörU volkana 
inmeğe talip çılanadı. Bu hal da. 
ha birkaç gii böyle devam etti. 
Halk Yomuvri gazetesini büyük 
bir alaka ile takip ediyor, vol • 
kana kimin ineceğini fevkalilde 

ihtimamla topla IJlnız) 
BU.yük muııabakıuıuzı oetil'.ckGdirecek uc büyük mllsabakadan bırfnclsl· 

ne ~ 8u müaabıkanın adı .. l'ırtılmı, oaneııer.,dlr. t)lz parça ~ 
edilmiş bu oabetw!rlo pul'\'Blanru toplıyacıık, blrlbirtnc uygun ~e-

1 ı;s parça ooUmıo bu şeheserm parçalanrn toplıyacak, bıribirine uygun 
gelecek bir surette yapıştıracak ve meşlıur tabloyu ortaya çıkararak 
bunun lıangı ressamın oseri olduğunu ve J:angı mı"izede bulunJu~unu 
söyliyeceksinız. 

ilk mlisaooknnur.da yapılac:flk tiflY bUııd:ın lbaretUr. Biitün f>OT('alartn 
~ıeşrı tamamlandıktan sonra on beş gün ıçinde parçaları muntazam 
bir surette yapıştırarak vücıulo getirdiğiniz resmı, tablonun ressamt
nın edırn ve tablonun hangi muzede bu.utıduğunu da yazarak üzerin
de sarih isim ve adruınız yazılı zar/ ıçıne koyacak ve zarfı başk~ ta
rafından açılmıyacak şekılde miihürlıyerek, 6 ncı noter Galip Binaö
le teslim edilmek üzere idaTOllanemize tetdı edecek ve mıtkabilindı 
idarellanemızdn sıra numarası taşıyan 1>11 11umara alacaksınız. 

Zar/ların içine şımdıye kadar gazet~mızın başlığı yanında neşredi~ 
len ve 365 numaraya kadar da devam ••decek olan kuponları koynur 
ya lüzum yok tın. Bunlar llç mlliıabıı.ka btttlldeıı ve mUsabo.kalarda kamnıl

dıktıın sonra bedi,yelor alınmaya gelindiği ıuıd~ göstcrtlece-ktlr. 

.Müsabak@larda kazanmış bulunan bır okuyucumuz bize bu kı~ 
ponları tam olarak veremezse bütiin hakkını zayı edecetım bilmelı tıe 
bunları be.lellemıı odemek 1$leso dahı Jaydasız okluğunu bilmelidir. 

8 Jyük bir fırsat 

- HaYll' hayır .. Ya bir lngfi.Jz 
"eYa bir ~erlkalı. Fransızca kul' 

~ına bakılırsa, Frans:zlar n.. 
~llida yaşadığına bir delildir. 

Stefan güldil: ra Yama yanardağınm garip bir 
_ Ben blçbir mes'uliyet kabul şöhreti vardır. Bir çok Japonlar 

merak ediyordu. Yomuvri gaze · 
tesi müthiş satılmağa başlaıuış 
tı.. Satış yükselmişti ama ı.alk 
her gün volkana inecek gönü'' \. 
nün kim olacağını gazete sü • 
tunlarında arıyor ve bulamayın. 
ca da sinirlenmeğe ba§lıyordu . 
gün geçtikçe vaziyet gar.ete a · 
teybine dönmeğc başlamıetı. Ne. 
redeyse halk bu oyuna isyan .:ı 

decek ve aldatıldıklnnnı anlı}a 
rak gazeteyi tamamen bıraka 

caklardı. 

ldnrctıaııcınl.ı.. muııab:ıkıılnrınuzm kob.ylığl ve ca.z.ibet>l ~mda böyle bir 
tınıntı ııncırnıaJl tııtemiyooc'"crlo bUJuoııblle<l('ğlol d~Uuere.k bu gibllerlnl\ 
şlmıüye ı.uut3r geçml Kuponıan tamrunhly?tllllml'lerloe lmk.fiıı ll:turlamı~hr. 
Bu glbllcrt, tnı mUsıibııkn neticelenip de naı :ır.nrOannı ld.a.rebant.'mlze teslim 
edcceltlcrl uuıı:ma IUıdıır bUtUn kuponlnn bc<!clJerlnl ödemek auretllc ta· 
mıınıtaynblle<>.t:klercUr. 

Yırtılmış şaheser 81 parçadır. 

Standlş bunu ııöyledlkten sonra 
detin bir dUgünceye daldı. 

fltlkütu kızka.rdeşi bozdu: 
- later Fransız, Uıter İngiliz 

0la11ı1 ! Bunu hiçbir zaman öğrene
bıiyeceğiz, Stefan Langf ord için 
IU:ılatacg.k mevzuumuz çıktı hlç oı· 
~. Zanneders'!m §İmdi eve dö.. 
11etıillıiz. Rahibe döııere.k: 

etmiyorum. 
Beş sııa.t sonra, onnanm kena_ 

rmda Enid nöbet bekliyordu. Ne 
eekllde olunsa ol!un, mevcudiyeti 
haber verilen çete ile ~rpıgacak
tı. Gökte ay bulunduğu halde, or 
man zifiri kııranl ktı ... Enid, orma_ 
nın kenarında., bir heykel gibi ses
siz duruyordu. 

Arkasmda bir odun yrğnu var 
dı ve odun yığmın arkaamda ufak 
bir çukur. RUzglr yoktu. Her ta. 
raf derin bir sessizlik içln.:ıeydl 

...._ Hoşça kalın bay rahip, bizi 
~0IUJ:nuzdan ahkoyduğunw: için si
ıe tok tE-şekkllr ederiz. Hiç olmar 

lla <>tekine berikine anlatacak bir Uzaktan ur.ağa bir motlir eesi 

tnevzu sahibi olduk. • duyuldu. Enld yolun Uzerinde yak-
aaııtp gUerek: 1aşan iki projektlSr gördil. GUrUJtU 
- B~ıı. yarından ftibaren b!r yakln§tı. •• Bu bir yfik kamyonu idi. 

hatta için buradan gideceğim. G~ Bu sınıda ağaçların arasmdan ağa· 
• ıetecııerıe göru§Dlekten hoşlan· beysi çlktı. Enide ~ft.§8.r8k: 

' Siz benim yerime bOl bol an.. 
le.tabillnd.niı. 

\'edala.ştılar •• Otomobile bUyUk 
bb- l'.ına ile geldiği yollardan bu ae
fer ~n sllratle gidiyo.rilu. 

ttı.Ja ve Gnrfld, htıdiseyi mlsaiır 
buıUJıdukJan Stefan Lany Forda 
a?ı!attııar. Stefan. bunu gayet ın· 
itam ka~ıladl. 

- Bu Msksvell al!kadar eder. 
Za~n bu

1 

herif eerserlnin blri. Kim.. 
bili 

r ne çirkeflerle ala.kası var. 
~d Heyecnnla: 
- Ya kansı ne olacak? 
-.. ?ıle olacak? Bedba.ht! Kocası 

_Allah beJ.Asmı venin! Bu ne 
g11r01uı b6ylel Mezarlarından ölü. 
leri bile ayağa kaldırocak bir &11· 
rWtn. 

Cümleyi bltJrmcmlo motlh' eesf· 
nin kesfünesl bir oldu. Dlltka.t te. 
silmişlerdi.. 

Enld ağabeyslııe şosenin öbtlr ta.
raf mda.ki bir bahçeyi g&ıtererek: 

_ Orası Mcl:svelln oturduğu 

yer, değil mi? 
- Evet.. oram... 
CUmleyi bitiremedl Bir ıslık ae· 

111 duyulmuştu. Bu Stefanın paro. 
lasıydı •. Gnrfild kardeşine: 

- Beni Stefan çağmyor. Mu
hakkak çete Ue knr§llaşmış ola· 
cak! Ben gi~yorum En!d. •• Aman 

dikkat et. 

bu dağa "lntihar dağı" demek. 
tedirler. Filhakika 1933 senesin. 
de şubat ayında madmazel Kiyo. 
to Matsuınoto isminde Tokyolu 
bir genç kız nişanlısının kendi. 
sini terketmesinden müteessir 
olmuş ve ;;~k garıp bir intihar 
tarzı seçerek gidip kendisini 
Mihara Yama yanardağmm ka. 
ranerinden içeriye atmıştı. 

Bu htıdise pek tabil bUtlln Ja. 
ponyayı fevkalAde alakadar et,. 
miş ve '>Nian 50nrs bu volkana 
''İntihar yanardağı" ismi veril. 
miştir. Bu hadise slnlrleri zayıf 
olan halka öyle tesir etmi§ti ki 
yedi sene zarfında tam 347 kişi 
kendilerini bu volkanm ateş saç. 
mağa )ıazırlanan karanerlnden 
içeriye a.ttı, 1300 intihar na.mze. 
di de bu dilısünceslz hareketten 
menedildi: 

Harakiri (•') yaparak intihar 
etınenin büyük bir faaliyet ve 
mertlik ..nyıl:!ığı tu Uzak Şark 
memleketinde madmazel Kiyoto 
Mat.Bumoto tara!mdan icade. 
dilmiş olan yeni intihar şekli 
pek tabtt ki derhal btiyilk bir 
rağbet görmUe ve trnlaktan ku. 
lağa bUUlı: Japonyaya yayıl. 

mışt:. 

Bı hA.dise üzerine. Tokyoda 
intişar etmekte olan "Yomivri" 
ismindeki kilçtik bir gaz.ete bu 
fırsatla tirajını arttırmak yol 
lannı aradı. Bu hakikaten mU. 
kemmel bir fırsattı. Bütün ıa. 
ponya bu intihnr volkanı ile 

Fakat işte tam bu sırada Yo. 
mivri gazetesi en sonsasyone.ı 

haberi yaptı: Gazetenin ba§Illt: . 
harriri müsyU lvata, Mihanı. Ya 
ma dağına bizzat inecekti. 

Bu büyük bir fedakarlıktı. O 
Lüm tehlikesini göze almadan bu 
<!ağm kraterinden içeriye in 
mck mtimktln otamautı. O za;; 

man bazı rakip gazeteler Yomıv. 
ıi başmuhanirlnin bu fedakAr· 
lığını çok tabii bir hal olarak 
gorUp şöyle yamılar. 

~hı biri. Bir kere bir atı in· 
ea.r~ca kamçıladığı için oUtayet 
~lerdJ onu Şlındl kamıma da 0 
·~,... . 

"
1de muamele ederse t1ınBe ta· 

Bunlan söyUyerek sUratle or • aIAkadar ')}uyordu. Bunun UT.eri. 

"Yomivri başmuhaniri lvota. 
om mükafat vaadettilderi büyük 
müsabakaya bizzat girmesi tabi. 
idir. Filhakika Mihara Yamay 
ınmek her zaman için bir ölüm 
tehlikesi demektir ama, bu ölüm 
tehlikesi de müsyü tvota içi'l 
tabiidir. Çünkü buglin ölUmU gö 
zc alarak dağa inen b:ışmuhar · 
rir bu fedakarlığı yapmadığı tak 
dirde, gazetesi iflas edecek ve 
0 zaman çaresiz kalarak hayalı· 
na son vermek nrrısile Mihara 
Yamanın kraterinden kendini a. 
tacaktı. Bizce iki hareket ., rasm. 
da büyük bir fark yoktur."' 
Başmuharrir vasiyetııamesirı; 

hazırladı, dostlarına veda etti 
bazı kimselere veda mektupları 
yazdı. duP. etti, ve sonra gaz m;:ıcı 
kesini taktı, okE;icn tesisatını 

güzelce yerleştirdi ve makıra'ı 
espet i~inclc volkanın kraterin 
den IC'eri~'t' sarktı .•• 

~:Yacatt. I.Akin bu beri! beni 
!il B.llkadar etmez. Beni §imdJ 
~ lnıl eılen l§ daha mühim. KAh. 
:: bu gece, clvu ormanda, hır· 
<lı, Çetesinin dola.gt.Jğmı haber ver' 

dU. Onı rı ancak ormanda pusuya 
' 1ı:c Urebillriz. Hademelere silAh da.. 

t.•ltı1t,, 

~ndiş, mz de eler bu ava işti.... ~ 
~:::.~racıa bir evceğiz tu~tunuı .. 
ı~j'utaan UZak olarak, burada eğ 

P duruyorsunuz d ... ıı;;ı mi? 
- E , C6' nen h Vet.. evet.. ne }"'dpalun.? 

Qı.j rne em başkaıan gibi, kabahatı. 
iter Ydana vunnuyorum. Benim 
ne;' un gizlidir Ne yaptığımı. 

etde vakit ·rdi~i.mi kayın· n...ı_ ..... b. geçı ar. 
·-~.... ıle bilmez. 

::: ~a eve gitmediğiniz geceler?! 
tıô}'ler araYda nöbetçi olduğumu 
rur. un. O Z8innn akan sular du· 

l~ıt=--- . 
ı;;tırıi~e ~.na • kim oldu~ru bellı 
ta ltcı .. rek • Cernaı Çelebi ile ahbab 

• U§Uyordu. 

~ 1bı~n gözleri d~runeğe baş" 
~1 • ~6retkfu- bir adam olsa: 
R,:elıce sevirorumı .. demekte 
ki kı..ı Yeeekti. Fakat, karşısında
N! ""''nın z k' ~"reu \ e ı bakı~an, ona bu n erınlyordu 
d ır al'<ll ~ · 
~ğı bır ı>oık k~lebinin nasılsa kır 

<lii tird~ t endisini fena vaziye-
~ U. Lukreçyaya: 

f 

mana daldı. 
Enid sinirlen gerllmlş bir haJde 

beklıyordu. Birkaç dakika bir §ey 
Jeldilmedl. l8lık ses1nl bir ~ıu sil • 

k(ltu tak P etmişti 
Parola ıslığından sonra çıt bile 

duyulmuyordu. Bu sessizlik En1d1 
daha fazla heyeca.nlandınyordu. 

(Deoomt var) 

._ Siz Venedikliler hep böyle 
sehb:ır ve cazibeli mi olumınuz? 
dedı • Pad~ bile kaçırdığı sev 
•1 .... i bala unutmadı. Onun yü· 

gı 151" "rü 
-nden kaç kişi isJcence go yor. 

zu - Ne dediniı .• i§kence mi görfi 

yor? • b·ı~·~ Evet. GO)ra her şeyi ı <ıt6.nı 
-: tanburacı Omer isminde - lıyen 

~Y • zindana atıldı. Nercdey 
bır sersc:rt 
se idam edilecek... . 

-Tuhaf şey! o adam ~~ §eY1 
neden söylememış. 

biliyorsa. dinliyen kim? _ Söylilyor ama. 
Herife deli dediler çıkular. 

- Zavallı adamcağız.. idam e. 

dilecek deınek? • . 
E,,; et. Fakat. i~n tuhaf tara 

- i le valde sultan da ~k 
fı şu: Bu iş uor Hatta tanburacr 
aıru<adar o u.,. · 

. ttirmek istiyen de oy. 
yı ıdam e 

muş. ~ . 1 Lukreçya kaybol· 
- Ne ganp demki bir şey 

bu adam ma ı...:1 
muşsa. --A" istiyor .. Elbette uu. 
ler söyl~ 

ne Yomıvri gazetesi Mihara 
Yama volkanının derinliklerine 
ilk inecek olana büyük bir ikra. 
miye vaadetti. 

(*) Harakiri Trendi bıçcığmrn 
Cizerine atılıp 1uırnını de§arek 

intihar §Cklidir. 135 metre kadar indi~i ~man 

• 
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diği bir şe)' var demektJ. Bö)·le 
bir adamı valcle sultanın idam et" 
tirmeğe kalkı~ası, Ltıkreçyarun 
kaçırılmasında valde sultanı~ par 
mağı olduğunu göstermez mı? 

_ Ç.Ok doğru. Ben bunu hiç dii. 
şünmemiştim. Maamafih, bu esrar 
engiz vaka hakkında birçok şeyler 
bilenlerden biri de kilcrcibaşı Kfr 
mil beydir. 

_ o halde neden söylemiyor ? 
._,Şöylemeğe vakit bulamadı .• 

Birdı:.nbire garip bir hastalığa tu· 
ttıldu. Mütemadiyen uyuyor. A. 
deta kendisine sabah ak§am afxon 

l~iriyorlarıruş gıöi, öyle sersem ki .. 
- O halde tanburacıyı idam et· 

tirmek istiyen bu gizli eller, o za· 
vallıyı da zehirlcmişlerdir. Pndi§a
ha bu entrika!ardan bahseden yok 
mu? 

- Kfunı1 bey söylemeğe hazır 
lanmıştı. Hastalandı .. Buna ba~a 
kimse cesaret edemez. 

- Sizin için yapılaaık bir iş var 
öylerse: kilercibaşıyı ayıltmak • 

-Nasıl ayıltmah? .. ben hekim 
değilim kl. 

_ A .. bunun kolayı var: Eğer 

afyonia uyutulmu~ bir gece 8" 

(dl) parçaya oynlan ~ ~ blmy l~nde tnrnamen blUrlt 
meye gs,)Tct ecıUooektlr •• 

Hediyelerimiz 
Tertip edilecek üç mUsabalmnm nonno de balledenh!r lfO lıedlyeJert ka· 

ı.u.ııacaklardır: 

J - E\ L ıo teorlnlevvel 19-10 • 10 teşrtnlPvveJ llHI senesi ctnde yaptı
ntaea&ı ve B)'da mOrob.ıımmll oldu(;u klra ücreUndeıı 88garl t.nkalt· 
terle wÜ!iatıakaloruwzı ao ru b&Ueoene YCrllecek. Mllsabaknlan· 
mız.ı aoğnı tıalleoen bir ~iden lA1 olıınıa araarmda kAtfbladll 
buz.unınıt:ı lrur'a çeldlt"Ct'kUr. J 

ı: - ıoo ura nnkld, l Evi knzıınamıyanıar arasında yeniden çekDeedr 
kur'ı:ıda ıw:ı.anacal\ be§ klşJyt- &eal'!\U milld'ıfııtı. ld kırkar Ura J 

s _ 20 ıırn l 1C!W1U ıııüklılatıuı ıı.azananııyaolar araamcıa çckllP.eeli 
kıır'odn kaıan3Cllk bir kı,,I.) ZO llnılık parde8tt almıık oaklanı 

ve.ren otı &ınrt. J 
4 _ so um L :w Uralık pnrdcsO almak baJdam kamnamıyanlar rıumı 

da çekilecek lrur'BdB kamnacak Od kişiye U er Urbk rdtSU 

alıııail tıakkmı v-ıren ımrı. J 
G _ Oert kalanla.r anamda çckllecıek lrm'adll a ktştye blmr eenemı 

Haber abOneel 
6 _ Gert ıuwuııar ar&6Dllm c;ıeldlecıak km'ada 1 kblyc altı aylık Bnbcr 

aboııesl. 

Bir tavııı:ive 
ı - sı parça71 blrfhlrlıMı yııpqtnoıııya ellnmSe eın aı. on be.ı pııu,:ıl lıo. 

lunmndıın başhunayuıa.. 

z - Pnrçalnrm ıumarlarmdau ıre.me,-e lıatlamadna bunu kalmOI lılr 

nmkavvaya renkıılz otr kJla)IJı yupıştırdıktaıı ııoora ketıllllz n aratt~ 
r1Dll'.I böylecıe mukavwya yapıştınl~ parçaıarta yapmn ki ald lDıOe k6lrt 
ıavrtlanık oıı~ırtoıı~ olmMm. 

v 0 ı k a n ı n derinliklerin e arttığını ve oksijeninin de tü
mUthiş bir infilak oldu, muhar. kenmekte olduğunu görünce yu
riri taşıyan sepeti havaya doğru kanya çekilmesi için işaret verdi. 
kaldırdı ve her tarafı gaz sardı. Volkanın iC}inde iki dakika 
Buna mukabil başmuharrir lva- kaldıktan sonra dışarıya çıktığı 
ta inmeğe devam etti. 275 metre zaman ba,şmuharrir lvata yaşa. 
indiği zaman mtihr edenerden yordu, ölmemişti, fakat baygın 
birinin taşlar üzerinde parçalan· ve bitkin bir haldeydi. Derhal 
mış olan cesediyle karşıln.,.~ı.. kendisine ilk tedavi yapıldı ve 
410 metre indiği zaman da eepet muayenesini yapan doktor: 
büvük bir kaya parçası üzerine ''Tam zamaıımda çıktı, daha on 
ot~u. Artık daha. fazla inlL beş dakika içeride kalmış olsay. 
mesine imkan yoktu. Bu kaya- dr, volkan ona felA.ket getire
nm Uzerinde yirmi dört saat ev- cekti,, dedL 
\'el intihar etmiş olan on altı Fakat lvata'nm bu bUyUk tec
yaşmdaki bir çocuğun hurdahaş rübeyi selbıctle atlatmış olınası 
"!mu§ vUcudu yauyordu. Volka. hem kendisine hem gazetesinı.: 
nın dennliklerinden gürUltUler büyük bir saadet getirdi. 
gelmekte devam ediyor. Arası Bir kaç ~.sonra he~1~ her 
kesilmiyen infilfı.klarla t~lar u.. Japon Yomıvrı gaı.etesının hu-

çuşuyor, her taraf sarsılıyordu. \ (Lütfen S-:;fayı 900friniz) 
Başmuharrir işin tehlikesi 

yazda bırakılmış keskin bir limo. 
nala veriniz Derhal aklı başına ge· 
lir_ 

- Aman demeyin .. Eğer o böy
le bir limonata ile a}'llabilirse ben 
bu gece bu i~i yapanın. 

- Kamil hey dostumızsa, ona 
bu i);lıği yapmalısınız! 

- Çok iyi dostumdur, o da berJ 
pek sever. 

- Fakat, bunu kimseye sezdir. 
memelisiniz! 

- Şüphesiz .. şüphesiz .. Ben ap 
tal mıyım? yapacağım işi kimseye 
söyler miyim hiç?. 

Cemal Ç",elebi artık bu bahisten 
usanmıştı 

_ Haydi. bana vaadediniz. şe· 
kerim' dedi • serbest kaldığınız 
bir gece bir iki saat için bizim e. 
ve gelecek miqniz? 

- S:ze eve gelip ne vapaca 
ğım? işte. siz benim evime geldi· 
niz.. tkı komşu samimiyetle ko. 
nuşıyorua. D&ba ne istiyorsumz 

benden? 
Cemal Ç'.elebi ağzını açmadan, 

Lukreçya iUive etti: 
- Biraz önce siz de benden bu 

dostluğu istememiş miydiniz? 
- l }"İ n.ma. siz insanların ne ka 

dar n~ sözlü mahlQklar olduğunu 
pckftU1 bilirsiniz. Bir gün, k6'e ha· 
şmda duran dilenciye bir akçe ve· 
rirseniz. ertesi günü sizden iki al\. 
çe bekler. Löwf ve inayete ölçü o· 
lur rr.u? Bugün gülüşünüze hayran 
olurum .. yann g\izel !!eSinizi duy· 
mak i~terim. Obürgün kMrr.ık saç 
lnnnm okşamak sevdasına dil~ 
şerim. 

- Bu dostluk merdiveni o kadaı 
uzundur ki, nihayet hergQn bir ba· 
samak çıkarak. günün birinde, si 
zin iti" belki güzel, f&kat benim 
için csrı sıkıcı bir takım heveslere 
de knp1labilirsinlz! Şu halrle bu 
dos!!uğu burada. bir kitap kapar 
gibi, kapamalıyız, çelebim! 

"Dewftıı ~) 
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Ani Tesir 

I nönü kır koşusu 
30 martta izmirde 

yaoılacak 
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BUGOi\ON EN TEKNiK OYUNCULAJHNDAI 
R ~ 16 a a 

o o rürklye k:r koı;usu biriıl<'llıği bu 1 Bu ko uya kır k~usu mevsimi 
"'~ ne ''İnön\i koşusu. nmnı altın· esnasında Beden Terbiyesi Umum 
da 30 mı:rt paz.1r güııli saat 15 de müdürlüğü programmm tnthildnde 
lr.mirdc 7500 metre lik bir m<>s:ı gayre t göstermi.5 ve bölge birin • 

(Galatasaray) (Güneş) (Fenerbahçe) 
Kendinize beyhude 

yere eziyet 
ediyor-sunuz 

fe fiıeı indıo yapılacaktır. 
1 

elliklerini yapm15 olıın bölgelerin 
bilinci kategori temsili tıılctmlnrı 

!'lt'rnk edeceklerdir. Bölgeler dör
Bölg e br arasında İncnü . r liiRilik takrmlarla temsil eclilc-

Hususiyetıeri , oyon tarzt, meziyetleri, noksanları ... 
Yazan: Bedri Gürsoy NEVROZiN 

1 

cektir. "lnönü .. kO§usuna fcroen 
ko~usuna hazırlık ştiııık c>tmck istiyccek her koşu-

r u kendi masrnfmı venxıok sure
., Muhtelif b~lgelcr ntlet!erinln 1 tile bu müsabakaya dahil olabile
.:.0. ı:;artta lzmırde yapılacıık ol~u cck:ir. Hariç bölgelerden t zmire 
tnönu ko..qusunn ~~zırlan1mala:1 ıçır c;c!mifi ve bu şekilde koşmuş atlet 
8 gnm:a ''E' ~2 bölge '1.t etlen a ra- l:rincililde n on ikinciliğe kadar 
s~?d.~ o~ilm?zde>kl 9 mart ı:nzar 1crecc aldığı •akdirde m~ralı ge· 
gunu içın bır kır kofu!{u tertır e j ıPl direktörlilk tarafından öde-
ciilmic;tir. , ~ektir. 

1 
Takmılar hareketlerini 28 mart 

Bu gruplarııı nıerkerJcri \' iş- g41 nkırımmn kadın· ,·eya 29 mart 
tirak edPcek bölgf'lr>r ~unlardır : 

1 
cumartesi sabahı tzmirde buluna· 

Bur.durda: A ntal~·n. Denfali, Js caklarmıı göre heMphy:ıcaklarchr. 
~na. Edirne de: Kırklareli, Te-
kird::ı~. Eskffichirde: Afyon Bile
cik, Bursa, Kon~a. Kocneli, Kü. 
tabya, Hatayda: GnrJantcp, lçel 
Maraş. SE':rhan. Urla. Manisada: 
Aydın. Bahkc>sir. Çnnnkkalt>. lz
mlr, Muğla Samsunda: AmaRya 
Çorum. Giresun. Ordu, Sinop, Si
\"asta: Kayseri, Niğde. Kırı;ehir 
1'oka.t, Yo~gat, 7..onguldakt:n: Rolu 
f'ankın, Kastıımonu. 

Bu k""1! bölgf"lrrin dördl'r kişi 
li1c temsili t.ı.kmıları nrasmdı:ı o1a
caktır. MU abnka neticesinde fert 
ve takım tıtksiml )"apılrnıyac:tktır 
Her takım dört k~i olarak yanmı 
baılryaaı.k ,.e koşu~"U önde bitire
cek llç birinci koşucunun puvan 
mecmtıu alrnıııcak, ('r1 az puvan n
Jan takım birinci olacaktır. Ferdi 
tasnif birinciden sonuncuya kadar 
olan yanş sınuııdrr. Birinciden 6 
dakika veya d:ıha sonra kO§Uyu 
bitirecek olanlar hi<: trumife dahil 
olnn:racnklardrr. 

.susi tab'mı okuyordu. 
Gazete halk tarafmdan feb

kaladç tutulm~tu. E\'Yelce an. 
cak 50 bin nusha basan gazete. 
nln tırajı iki gün içinde üç yüE 
bine çıktı. Ayrıca yirmi dört 
eu.t zarfında tam yüzbin abone 
kaydOlundu. 

Dörtler 
kuoası 
macıarı 

l 'ertip heyetinden: 
1 - Milli küme müsabaknlanna 

ha?.:rhk mahiyt>tinde olmak UzeTe 
tE"rtip olunan müssbaknlnrm 9. 3. 
911 pazar günü Şeref S'a.hasmda 
oynenncalc ol:ınlnn ı-un1al'dtr : 

Saat. 14,30 lstanbulspor Be.. 
şiktaş ha.kem Muzaffer, yan ha· 
kemleri Feridun, Ziya. 

Saat 16,30 Fener - Gat.:uıaray 
hakem Samih Duransoy, yan ha
kemleri Needet, ~elfimi. 

2 - Spor muharriri arkadqla
nn ~crbost duhuliye varakalarını 

Galatasaray klübiınden alnıalan 

rica edilir. 
3 - Tevzi edilmiş olan hüvi

yet va.rakalannm bu maçlarda hü
kümleri yoktur. 

.f - Gişeler izdil1amn meydan 
•;erilmemek için saat 12 de açıla.· 
cak ve duhuliye 25 tribün 50 ku
ruı; oheaktır. 

--0-

ikinci küme maçları 

Bana, bugiinkü futbolcuları
mız içinde memleketimizde en 
teknik oyuncu kimdir? diye sor • 
muş olsalar derhal şu cevabı 

veririm. Muhacim hnttınd:ı Re. 
bii. muavin hattında I<:sattır. 

Bu iki tamnmı§i beynelmilı>l 

oyuncumuz fut..oclun bütün ince:· 
liklcıini kavramış, maçlarda vü. 
cutlariyle beraber kafalan da 
isleyen kıymetli birer varlıktır. 

Esadı, hem ya.r;gn daha küçiik 
hem de nisbctrn daha yeni o. 
yuncu olduğu için gelecek yazı
ma bırakarak, bugün emektar 
Reb;iyi anlat.ayım. 

Ben Rebiiyi Mısll"lılarm (Hi. 
cazi) sine çok ben1.ctirim. 

Mısırlıların bir Hicazilel'İ 

vardır. Biz eski fut1X>1cular dai. 
ma harikulade futbolcunun na
nıını işitir d~urduk. 

•'Şölyle mahir bir oyuncudur.'" 
böyle teknik bir muhncin;dir' 
''dünyanrn en isabetli pas tevzi 
eden bir merkez muhacimidir •. " 

Nihayet ltcndisini ve oyunumı 
92:1 Paris olimpiyatlannda gör. 
dük. Sonra Galatasaray Fener. 
ba11~in Mısır scychatinde de 
bi7.e karşı oynadı, bu suret.le de 
dalıa yakmda.n tanıdık ,.e tatklk 
ettik. Bu esnalarda adamakıllı 

ihtiyarlamı~ olmasına rağmen 

bu futbolcınıun hakikaten teknik 
oyununa hayran kalmamak ka. 
bil değildi. Alullara hayret vere· 
cek deı-eoode güıi.iş sal1ibi.. O 
kadar isabetli ve yerinde pas da. 
ğrtıyor ki.. Daha iki üç pozüs. 
yonda bu yaman ve kudret fut. 
bolcunun vücudundan, bactı.kla

rmdan ziyade kafaıunm işlediği 
hemen belli oluveriyor. Son za4 ' 
rnanlarda kendisinde nefes, mu. 

den evvel Rebil tam mfuıa.siylc 

teknik bir oyuncudur. Bir buçuk 
saatlik bir maç esnasın<la Rebi. 
inin dimağı ince bir teknik rnn • 
ltinesi halin.de l'8ndıman verir 
ve iı;ler. O kadar ki paslar~a, 
deplasmanlarına, eşapelerıne, 

kaleye sokuluşlarma, kafa vu. 
ruşlarına, oyuncu atlatışlnrma, 
çalımlarına ve nihayet plase ve 
ani sıkr şiltlerine hayran knlır4 
mnıT .. Ve Rebiiyi tam bir zevkle 
seyredersiniz. 

Bizim zamanmuzm muhacim 
hattında Sabih ne derece teknik 
bir oyuncu olarak tanmmrşsa, 

Rebii de bugün aynı 5ckildc 

mı~hurdm·. 
Soliç ve solaçrk oynar. I.iıkin 

bence asıl yeri solaçıktır. Açık
ten dermarkl."! olan arkadaşlarına 
yolladığı enfes paslara (ben 1e 
\raktiylc solaçık oynadığım için 
olacak kıymetini takdir ederek) 
kenardan imrenir ve yutlnınur. 
dum. 

Rcbiiniıı en büyiik meziyetle. 
rinden biri de karşısmdkini ci. 
leden ~ıkartacak bir derecede 
soğukkanlı olmasıdır. Maçlarda 
en heyecanlı anlarda öyle jestler 
yapar öyle vurdumduymama1..
lığa gelip ki bu çocukta sinir 
namına bir §C yolduğuna insan 
ihtimal vermez. 

Bu yaman. futbolcumuzun vü. 
cut ve c;alrrnlarmdaki mehareti 
ise harikuladedir. 

Bu kıymetli beynelmilel oyun. 
cumuzun - hele faal devrinde -
sağ ayağının 7.ayıf olmasından 

başka bir kusurunu sayam_am .. 
)~ebii, futbol tarihimizde u; • 

tuimayacak bir kudret ve kud· 
rette en başta gelen futbol yıl. 

varken ısbrap 
çekilir mi? 

Baş, diş nezıe,grl 
ve üşütmekten müt 
vellit blitüh ağrı, sı 
sancılarla nezleye, 
romatizmaya kartı 

NEVROZiN 
kaşelerini alınız. 

icabında günde ~ 
kaşe alınabilir. ._, ______ ,, 

~-- Doktor --ıı 
A. Emanuelidi 

Slrkecıdckl muay nchan s1nJ.n f 
Umldki dolayısıl e> ynı smı~ 
merkez Lokantası Uzerlne 

nakletmiştir. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R . Aydıtt 

He~ oğ1u l'armaldiapı, lnıan so 
No. 2, Tel: 0553 Muayene ve 

türlü göz ameliyatı fıkara lçlo 
p:ıra817.. 

11-----Dr. K emôl Ozsan 

lvata intihar \'olkanma yap
tığı bu seyahatten sonra yalnız 
gUetesine değil volkann. bulun
duğu O~ima adasına da rağbet 
arttr. Evvelce küçük ehemiyet. 
siz bir ada olan Yoşima. da bu. 
gün 16 otel ve bu otellerin se
yalılara mahsus 1700 odası var
dır. O zamana 'kadar Oş;imada 
otomobil yokken bugün adada 
34 taksi bulunmakta ve bunlnr 
muttasıl çal~aktadırlar. . 

i..tanbol futbo1 l'janlıimdaıt : 
9.3.941 tarihinde yapılacak ikin. 

ci küme lik maçları. 
Fencrbah('c !litadı: 
Saat 12 I<'eriköy - Gıılata ~ç 

lc>r. hak em Şekip Akduman, yan 
hakemleri :Münir, Fazıl. saat 14 
Şişti . Güneş - Fene?J'llmaz. Ha
kem Bülent Turanlı. yan hakemle· 
ıi N~el. Sadrk. 

kalmamış. Bununla beraber kırk ko~tukc;a saUanır durur.) BEDRi GVRSOl' 

idrar yollan hastalık" 
ian mütehassısı 

8eyoğln t&tl.k!A1 <Jaddest No. sat' 
8tırM Pa?m UstU otaao,-.11 

~()llrtr-~" T'PI.: 412Sl5 ............. , .... .., kavcmet. süra't namına bir şey l lavus kuyruğu gibi mrtçlarda dızlarrm ızdandır. 

beş dakika bir devrede öylesine Yavaş sesle konuşan ve müs- - - ------------------------
paslar çıkarıyor ki, yanrndaki tehzi gülüsleri yiizünden hiç ek. 

Ada.ya gelen SOCY)'ahlal'In res. 
mini çekmek i in Tokyodan O. 
3imaya 51 tane seyyar fotoğ

rafçı gcbniştir. Yalnız Oı:ıima a
dasma seyyah taşımak i~ini al. 
Dll§ olan 1200 kiı::tlik bir vapur 
hemen h iç boş knlmama.ktadır. 
Sonra. Oşima adasında kullanıl
mak il?Jere ilk defa olarak Japon" 
yaya üc tane d ve i thiı.1 ohınmuc:. 
tur. 

Japon z;mamdarlan intıh~ ra 
mAni olmak ı~i.nmlknnın kra
teri etrafmda b r bariknt \'ÜCU· 

da getirmiş ve bur<wa polis me-
munı tkame c-tmı~t•r. 

Mihaıa Yama'da intıharla 

mücadele cemiyctide kraterin 
kenarlarına volkanın içini ıh::a.n 

a.kaettiren büyiik Rynalat \'e bu 
eelrilde meydana cıkardığı lwr. 
kıaıç manzaralariylc intihara 
namzet olanlan fikirlerinden 
caydırmak \'C hayata baktırmak 
istemilrt:ir. 

Bütün bunlar l\lıhara Yama
nm meşhur olmasını ve bir çok 
!leyyah çekmesini mümkün kıl· 
ım,tır. 

3''1 Dlbaa ~ ve bir ga. 
.ee,i -.hur edıe!ı bu volkan 
~ trµt hsmi*Wı gö&. 

1 •••& 

arı gibi cevval. seri ve canlı sik olmayan, parlak ve zeki ba. r:•-.•1•.ar--lh·i.ı•,•9-•.•:·a-llld-•ur-•ly-e•t•I futbolcuların bunlardan hiç ol. kı3larla etrafı şeytan gibi tetkik 1 •• ., 

mÜ8abakaları 

maT..sa bir kaçını gole tahvil et· eden kurnaz bir futholcu tipi.. , 
meleri kolay bir is oluyor. I Oıru.nu na::ari, ınezfyetlcri ı:c ı 

Rebiiyi hepimiz tamrız. O da rıoTuıa11ları: 

bu şekilde bir oyuncu değil mi_ Yine tekrar edehm. Her şey. 

i .. tanhul biilgesi \·oıe~ bol 
lı~ınaan : 

dır? Bir de lxı.karsmız oyunun 
ajırn· en heyecanlı ,.e canalıcı bir a. 

nında miikemmel bir pas verir 
S. 3. 941 tarlhme mfuıadit cu. 

martcsi günü ynpılacak bölge \"o
leybol ı:;:ımplyonası. 

Saat 2.:10 l<'l'nerbahç~ ~ c'Jala
tasar.ay OT.), sant S.15 ı-~enl'rbah· 
çe Gıılatasarn\' (A. 1.). 

ve ;ol yaptırır. 

R.:-biinin uzun bir [utbol tarihi 
varılır. Ta bizim devrimi:r.den 

I ba~layarak bugüne kadar dur. 
1 madan futbol oynamıştır. 

il 
Şehır Tiyatrosu 
l'epebaf.ı Dram lnmDıDd8 

Akprıı ~o.so 

Meşaleler 

-o -
Eu~ün pt~k QOk kimse "artık 

Mektepliler voleybol 1 Rebii ihtiyarladı, ondan <Jyun I 
ı,.tlkllil Otdd~ı fi.«'mı~I lrnimmda 

A k,am 11.M 9c 

müsabakaları ' geçti!" diyorlar. Ben bu fikird ;> Kiralık Odalar 
. değilim. Rcbiinin bu olgun V(; urr ~ ~e ooeo1& cemııua.n 
1'4tanbul t•~ek ıne\\t('plfl rf n,. , . k" f tbol b"r to için bllct ve.rtıh 

lı>~bol ilk h c•yt-ti bs~anhğmctan : pıs ın u cupmz~n 1 . .. - Beyazı:. LAıeu . Aksaray Şehrem.l 
Bugün BE'\"Oğlu hlllla•\'İ s.'llomın- kımda nefes alması bıle bugunun oı ve Topluıprya otobt.ı.oı te:ı.ln olun 

la yapılacak maclar. 1 zayıf bir halde bulunan futboh• 1 oustur. 
Saha komistcrj : z. Aknndeı-<-. I \'{' futbolcuları icin hala bir 
T~ık lisesi ~ Galata.saray lise· kıymet ve nimettir. 

; S"'nt 14.30. h:ık"m Sabri, ROğoz ı 
tci fü.ı <si Knbı:ıtoP ti~"!li Mat 15 Ren Rehiiyi çok koyu Galato_ 
Hakem Sabri, i !laraylı bilirdim. Aldanmısım 

Bugtin Eminöııü halkevi sah· Rebii Galatasarayclan c; ıktı. Gü. ·---~- .... - --· 

nun<la yapılacak m:ı,..lar. n~se girdL Güncıştcn cıktı 'F'c. • 
Saha komiseıi: Z. Ifoplu. l'ak. 

sim lisesi - Vefa li&csi eaat 14,30 nerbahçeye girdi. Öyle görülü~or 
7.3.941 

hakem AhmP~ Tk!lr<ıt liS<'.si -- ki artık futbolu Fcnerbahccde 
Yüce ÜlkU ll~si saat /5 hak('m bırakacaktır. 

8.llS .\j:uı" 
8.18 Hafif 

Ahmet. Ti7ıi ı·c h ıumaiyctlcri: 
• parçalar 

x.<&5 l 'emck 
listesi 

12.SS Karı ıl, OUckat 

lamail Hakkı Koç 

!.atedlfinlz. btıtllil pute, ruect11U9 

~ klt&plarmızı buradan kolaylık 
l& tem.Jn edfıb!llrs'.nız. 

Zayıf, esmer, silT.gün bir yüz. 
Yi.iriir.ken \•e hntta oyunlarda şarkılar 

12.SO \jıUıs 
ko;;a_rkl?n kambuı·unu çıkartarak 1 ı ıı.os Kan .. ı ı. 
(.ine dojfru meyleden z.-ıyıf b;r ~rkılar 

.. L K l k el 18.%0 Knn3ık vucu a m çaı pr ~.a çcng 111-ogram 

gibi baeaklar . &ıc.la.rı dökülmüş 18.93 Rad.) o 

k bak b . b ey· 1 N 1 kuıU't .. ıı a , ır aR. n nız : ası sa 18.8() Meydan 

kalan uzun bir kac sac per"imi 

Ill8lı 
19.80 Ajan 
19.4l5 Solo L'lel5k't' 

20.15 RıMl3 o 
~ın.etesl 

20.45 T Pm @U 
21..SO Konu ma 
2 l ,4;'S Rad3 0 

orkt>!!tMIM 
:?%.SO Ajanıı 
22.45 Salon 

orkePrN.ı 
28.00 Dana 

mlhltf 

ZiRAA T BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türle I...ir391-

~ube ve Ajans adedi: 265. . 

Zirai ve ticari her ru:vi banka muameleleri. 
Para blrlkttnalere ts.800 Ura tkrıımlye verlyow. 

.... t BantrHmda llUJllba.ralJ ... ihbarım ıasarrll1 be!!!t1)111t""W'Jdııl .. " 

ııo dJ'iUI balan&DJara tıenede • defa eekllecek kur'a De 11•tlıtlld 
ı;U.ııa g6re l.kram1Yo aAğttııacslrtır. 

' 9ded ..... ltraldıı .... llrP ı oo aded rso llratık &-tel 

ı • l5IO • Z.IOO • 120 • 40 • t,800 • 

' • uo • ı.ooe • 160 • 20 ., S,!ICI • '° • ıoe • t.000 ., 
CIKXA T: Beeapla rmdald paral8.1' b1r eeoe içinde 60 1h'adao ').dl 

~yenlere Ur:raml\ e cıktıgl takdirde % 20 tazllı.slyle ~~...., 
ICu.r'alar .enede • de.ta: 1 Eylal. 1 Blı1.nd.ka.nu.n. 1 Mart ve 1 Ba:lll>I~ 

tarllılerlDde oeldleoekttr. 


