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Almanya Nasll 
Mağlup Edilecek ? 

l M A Y I S - 1941 

Bel yüz defadan fazla tayyare 
~bardımanma. hedct' olmasma 
tagmen hi.l&ı ayakta duran iküçük 
llalta tayyare hücuınlarmm yaL 
lllZ ibqma bir muvaffakıyet amili 
.ıanııyacıil<la.n zannını veri)'Or. 
'u halde, mmraffalnyct ümjdi 
dOnup doia.fjıp tekrar kara ordu. 
lan Uzerindc tı:>pleuyor. llıtimal 
ki kara-1tuwetlerile kahir tayya
~ 1nıwetterinin Jytrleşmesi nihai 

~
İ lleticeyi ~emin edecektir. 

Yazan: 

.. ıeylllCaldt Yalçın 
tir. Edea. harbiye nazın hulun. 

"-iu sırada, hgiliz müaafaasının 
~t ve mavalalayeUnden hak.. 

"bir prar ve H'Uharla mımeder 
~; nı.umaflh, diyordu, h..,,te 
~be müdafaa ile kazaaılmu. 
~--.laman huubyacağn \ete· 
~ geserck Almanyayı mağ" 
~ cdceeğü;. 
~realn oria bunnundıuı 
~ :hazır ö1uuMJığmı bilen HU.. 
le.- de bu sözlere ~yle mubbele 
_,CJl'd1&: 1ngnizlere A\':nlpa lnt.. 
......_ 1stealkled limanı tahliye e· 
~lr onn 8C~1~ ~ılanalanna 
....,_. ~elhn, 4>nılan sonra, dö· 
~! 

"-eah& Kr. Eiera so:r.ünü tuttuğu 
"e ı\l~·a. tea.vüz eclllooek bir 
~'1 ~bıııbğl zaman llibrer de 
llôaiincıo • dllJ'&t'ak ve A vrupaya 
Ceı;...f'.liiiini kolaylaştıracak ••? Bu
~ hVbia o safhasına. kadar sai 
~, merak ile bekllycceğb:. 

Jt.k'bt, eeaJJa Abnuya ne sa_ 
~le mağlôp edilecektir! Alman. 
~111 nihayet mağlüp olacağmda 
1 lilphe etmlyoriôak da bu mağ" 
İilıl,-tttn ~ ~klc nkua. gelcco· 
_.~- ... anda~ ........ 
·~ tA'.18adiif edlyOl'UL 
\ ~ Almanya kili ~i~ e~ek 
~ığrndan dolayı ~ kalıp da 

'11ih1a.nni bıraknıağa nu mecbur 
~?Bu lutlck ihtimalinden ar. 
bir dddi surette 11ah5e(lildiğini Jl(}k 
torsniiyo.ruı. . 
~4eaba i\lmanyaaa ham madde. 

eksikliği mi mühim bir :rol or 
~~Almanya motörlii \1\Sıh,
~ \ e tayya.rt•lcri için icap eden 
~· ilinlha~e bulabilecek mi': 
~ya. petrol kuyulanna. da ta
...._en sahip olduktan sonra AL 
'->"&nm e-ıans ekslkllğf yüzünden 
:-ilübiyeti kabul etmesi ihtimali 
ır.. tuıanlıs gibidir. Maamafih ablu. 
lıf., '- f.(.-slrini inkir etmc.~k büyük 
t ~tadır. Almanya \C Alman l~ 
)1-af &Hında bulunan memlekc•tler 
~~ek 'e ham madde cksiklilfn· 
'f:Ok mmtariptirlcr. Yalnız, hu 
lıaf l"tın bir mağliıbl) et scoobi tcs
k- edrbllmesi için çok bekinmek 
~ geleceği de muhakkaktır. 
-._ -laatıa Alman Jıa~n harbin t<w. 
~ nıahrumiycflcrc , .c sinir 
~ nna tahammül edcmlyc. 
11ııa,._bir isyan harcketilo nazi salta· 
~ nihayet mi \'Crecekür? Al· 
~ ka\'minin lngilb.ler kad&r ı;o. 
~lr, "8kin \ 'e metin olmadığı 
~e götünnc7.,. Eğer Almanyada 
~I' rejim mc\"eut olsaydı belki 
'- hissiyatı mühim bir :rol oy. 
~la&ıırdi. }'ak.at nasyonal • so ya· 
'llatQ her türlü ltirazlan yumrukla 
~~ l'lnakta t<-rcddüt ,.o kusur 
ı.ı,_:eeeği için Alman halkının 
"1t. ııtdan bir teY beklenmemeli· 

~il' buhranına gelince, tayyaro 
..__ bar.tmwıla.nnm Alnıaolan fc· 
~ 1'&1dc sarstığı muhakkaktır. 
\i~ de bu noktada gah•benln t•n 
Ilı.)' d iınillno temaıoo et.mi bulu-'""z. Yeni lngiliz bomba.
~ lll t.a.hrip ku\'\'eti hakika· 
'llliitlılştir. lngiHz t.ayyarcdle. 
' lİfltiinlUklcri de aşlkirdır. tn
~ t.>"Yarcleri de ad<·t itibarile: 
tlba bir üstünlük ~mln ettikleri 
1-.ı~hna.nyada hayat hakikaten 
"' 1. 8~ bir hale gelir. U:r.un me. 
' 

1 de, tayyareler ~~< iş gör"_ 
1-h._~&kat he yüz defadan fazla 
~ bombardrrnanma hedef ot· 
~ ~en hali ayakta duran 
!'tti it 1'1aJta tanarc hücuınlan. 
~hhtrı: haşm~·bir munffaln)ot 
)._, olaınıyacaklan 7.annmı \i'ri· 

~-h halde, mu\-affalayet timldl 
~p .Joiqıp tekrar lcara ordu lan 
"- lr.a ftıiSe toplanıyor. ihtimal kl ka
-~~tlernc kahir tayyare• km•. 
,'l ~n birlt-smesl nihai n«>tice. 

~('('lf"4cü.r. 

• f '; 

Almanya Ruzveltin 
harp mıntakaları hak

kındaki sözlerine . 
cevap verıyor: 

Almanyanın 
tesbit ettiği 

Harp Mın 
takasına 

Girecek 
her a-e.mi 
battrılacak 
Berlitı, 1 ( A.A.) - Yan 

resmi .bir karnaktan bildirili. 
yor: 

Alman hariciye nezaretinde, 
Amerikan donanmasının devriye 
faaliyetine dair Ruzvelt tarafın
dan ~teciler toplantısında ya· 
pılruı 'beyanata karsı alakasızlık 
gösterilmektedir. 

Berlin siyasi mahfillerinde 
kaydedildiğine göre, bU meseleyi 
Alman basını kafi derect.~e ba. 
his mevzuu etmiştir ve Almanya 
harp mıntakası hakkında vaktle 
kat'i beyanatta bulunmuş oldu· 
ğundan syasi sahaya da şumulü 
yoktur. 

.in·gillere 

Basrava 
yeniden 

asker 
çıkaracak 

frak hükumeti yeni 
ihracın evvelce ç.ıkarıl
mı§ olanların sevkinden 
sonra yapılmasını ileri 

ıürdüğünden 

frakta ing~te-. 
renın arası 

açıldı 

Iraktaki İngiliz kadın ve 
. çocuklar, tahliye 

edilecek 

Baida, 1 (A.A.) - Havas Ofi: 
lngillz hükumeti, Trak hUkurncr 

tine, lngiliz - lı-ak mualıedl:'si "c 
transitler hakkındaki 21 haziran 
19\(() anlaşması mucibince, lngiliz 
hükumetinin Basrdya Hindistan -
dan gelecek yeni imparntorlulc kı. 
t.slarmı ihrnç niJ etinde olduğunu 
bildirmiştir. 

Irak hilkümcti, yeni bir ihrncm, 
ar.cak 17 ve 18 nisanda Basraya 
~ı:kanlınlfj ıtıtalnrın Iraktan hnre

(D•w·amı 4 lincfüle) 

Alman siyasi mahfillerinden 
alınan intiba şöyle hülasa edile
bilir: Almanyanm tesbit ettiği 
harp mmtakalarına riayet edilip 
cdilmiyeceği ve bunun kimin ta.. 
rafından yapılıp )'Upılrnryacağı 
Atmanya'yı kat'iyen alakadar nzn•, 
etmez. Hitler kat"i beyanatta e· u .. y u .. K ı: 
bulunmuş ve harp mınta.kasma 1 E 
girecek her gem~nin torpillene- E 

ceğ1ıü bildirmŞ!r. ' MOSABAKAMIZI 

Çörçil 
Yunanistandaki 
. tehliye hakkın .. 
da izahat verdi 

60,000 
ingiliz aske
rinden 45 bıni 

çekıldi 
---0-

ingilizlerin Yunanistan
daki zayiatı 3000 kİ§İ 

....... 1 (A..4.) - D0n Aftm ka
mar:ımn.Ja. Yunan!Btandakl tngnız 
kuvv~Uerinln ~l'ri alınışmıı. Clalr bcya.. 
ruıtta bulunmasmı ~Uyçn bir takrire 
verdiği CC\"Spta bruwckll Çör<;il demi 
Ur kl: 

:Mccıt.<K, mlllt le ,., ımparatorluğtı 

mUınhOn m<'rlcbc sUrotıc mallınıat 
vermek iııto.ıın iliğimden \"!' dilşnıanm 

hayuli fdulnlarına bina~·n, Yunanistan 
ciruı tnhlıy edilen imparatorluk ku\·· 
vdl rl hııkkında. §U ın."\ kadar bıldiği. 
ınl:ı: ra.kanıl::ırı vcrıncJti mllnasip görü
yorum. 
Tnhliyenfo lctinap cdılmez olduğuna 

hllkmeclildığ"i ana kadar Yunanlstann 
takriben 60.000 kışi çıkarmış idik. Bu 
nn bir yeni Zclandn ve bir de Avuet. 
ralya tümeni <lahlldlr. Bu kuvvetten 
4.5.000 ini tabliye ·ettik. Bu şaytını 

(De\ amı 4 ünc·üde) 

Ana·doluya gideceklerin 

Kira mallaweıeıerı 
melsall sa,.ıacall 
Ancak qlemi§ alacaklıtrı clolayuile ev scılaipleri

nin Je z;arara girmemeleri temin olunactıR 

Dahiliye Vekaletinin hazırla~ 
dığı kanun projesi 

Meclise veriliyor 
ilk kafile bugün gidiyor. 
Trenle sevkiyat 11 Mayısta 

Dün de ya?Jdığmıız gibı, lstan.. 
bulu kendi arzulariyle terket
mek istiyenlerden ilk kafile, bu
gün saat 14: tc Tırhan ve saat 18 
de, Aksu vapurlarıyla Zongul. 
dağa müteveccihen şehrimi.zclen 
ayrılacaktır. 

Bu vapurlar, yann sabah saat 
6 da Zonguldağa varacak, ak
şama kadar tahliyede bulunduk.. 
tan ilıOnra saat 18 de tekrar ls. 
tanbula müteveccihen yola çıka
rak cumartesi sabah saat 6 da 
limanımıza. geleceklerdir. 

Bu yolculardan Karabük, 
Filyos, İsmet paşa istasyonları
na gidecek olanlara krnnıZl 
renkteki demiryol'u bileti de ve. 
rilmiştir. 

Karadeniz hattı iiç ınıntıkaya 
ayrJlmr~trr. 

Marmara hattına gidecekler, 

Finlandiya ya 
çıkardan 

Alman 
askerleri 

Transit olarak 
norveçe gidiyor 

Bunlar şimali Norveçteki 
Alman kıtalannın 
yerlerini alacaklar 

(l'azı,.,ı 4 ilncüdc) 

5 mayıstan itibaren, İzlnit ve ha. 
valisine gidecekler de 8 :may.
tan itibaren nakil edilecekl«"' 
dir. Bu nakliyat deuizyollan va.. 
purlan tarafından yapılacak-tır. 

Aynca, demiryollan vasıtaıa.. 
n ile lstanbulu terkedecekler de 
vardır:. Bu gibilerin mayısın ll 

(De\aım 4 inride) 

Mart sonuna kadaT 

ingittered~ hava 
akınlarında 

29000 
kişi öldü 

ı..-.., ı (U,) - Sdıhı 
n zm Bro\~, bagfin • :apt.ığt bey8 
natta, dnıcman hava tx>tnbtırdrmarı 
lıın neticc>~indc 190 martı SOıllu . 
n:ı kadar bUtün 1ngıltered0 29 bin 
kişinin öldüğünü v 40 b1n kisinin 
\ nralnudığmı bildinni:;tJr. 

Eski yolcu salonu 
bugün açıldı 

Galatad<.tki cskl ,>olcu ealonu tamır 
edılerek tamamen yeni bir bale gatl
rlıml~r. Hu salon, dahili hatta f§l.i
yen vapur yolcularına tahals cclildıtı 
sıbi işçiler ve sağlık servisi namı al.. 
tında ilti kısma da a,>nlınıı1t.ır. 

Yc.Iil alonun kllpt resmi, bacün 
ııaat u de y:ıpılmıııtır. 

Necip FGJ'.ıl K uakiirek 
ve 

·çERÇEVE .. 

H .UJt;t,, l;Cllt' U~ı.lln i:D 

ıeUZ de ka..t>ml Necip V.. 
r.ıJ Kı•kÜrf"k'c gı-ne kal.Uftu. 

Almanya, 1. Teslim müdJ.etini 6 
.. uzatıyoruz e 

Mısıra karşı e .. ; · 
Birçok okuyucularımız, hal ,._ I 

Büyük ualr ve ftk1r ~
mu, ..% ı.enedenberi {Çerteve) 
lf'rlle' Türk gnu•reclllğlnd<' lnk1-

1Ap dctlooek bir fikir, g'ôril' Te • 

ifade ufku açhkı hf'.rk~lıı mil. 

lfınıudur. 

fa ar I UZ U rakaıan 1aar.ır1ıyama4ıklarmc1an 
babwederek teslim mliddeUnln a-

Hem garptan 
ve hem şarktan 

• 

yapacakmış ! 
(l'a7.rsı 4 linl"üde) 

zıatdmumı lst.edller. Onlarm bu 1 
&rnlannı ~erine retlrebllmek için 
mliddett, maynım 15 inci sünllne 
kadar temdit edlyonn.. .. ~ 
15 mayuı 1941 teslim~ 

i g~~!=.:.~~~mJ 
,..._ ..... ...._../Mt.;6ill>A4 ..... _..... •• ~ ..... ~ 

j TUNA Y-ILDIZI -
J Kale içinde geçen hazin bir O§k maceraa•I 

J l.2.••an: lSKÖDBB f. SBBriı.Lı . , } 
" Cumartesi günü Haber sütunlarında .. ;. • ,,.. ......... ~ ........... •• •• ........ .....,.. •• r.•'9•••,..•• •., .-; 

. 
' 

F'ftfuıtli.> adA /\ llMıı ""k•Th!rfnlıı ~ ıka rtldığı mevkii gMterPn hııritıt 

-ı·eplenl bir ü15lnp, )Op,>eıtl 

bir ifade Aleti, Ye:PYenl bir sii. 
rüt: ııııyuf w1weıer1n ~ 
mU.te.a halinde l>aft.Utııaea 

ge'°rçeldr.ndlrdlti )epyenl lıir 
\abtO, t.erklp ve teııbf1i 6~ 
Wlııll1I eden \'W! bö;, Jlıee fikracıı;. 
hfam'Zda ~ bir semin tbı.e. 
....., lıalaaaa Necip Faal Jü.. 
~ trkrar, (Çerçevc)le. 
rtaı. ilk aeıa lıq1a4iit (llA. 
BER) guet.eıdne MnmU ba
hlllayor.-

SiylmecıP.k tık, Wr .-ıtilr 
Mr ml)telllr. 

NECiP FAZIL 
ve 

"ÇERÇEVE'' 
2 mayıs cumartesi 

giinü gazetemizde ••. 
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BoYo:~=;,;;:N R;;;A~N, -- ıs~anta~:dd · ıŞÇilER 19 MAYIS RESMiGEÇı-

vazan: KADIBÇAN IWLI Bir milyon DiNE rTiRAK EDECEKLER 
sıra .\;!ı ıe· .. e bir 
.çe.rc buı.1 .. n1ahdır. 

Gö1.t. 
20 

Hoca Omor fendi delikanlmın basının tiatünden lira 
~ 

dışarıya, ·~z'-' ki ara kadar baktı; orada birçok 
tlukl~r vardı: bunların arasında bir yeşil ıtık gö
~iinP. carph; Omerin de gözleri oraya _çevrilmis
ti; o kadar delgındı ki ... 

Arn:>ı!n yüzüne rnran dU fam. 1 .nış bulunuyordu. Rüstem ağaya.: 
• alı:m, gayet ine~ ve soi;'Uk bir • - Beni onun oduma göillr! 
~~rpintil-i andıraıı k~ rilzgıi?"J onu 1 Dedi ve yürildü; o zamana ka-
UiiltJ".'lUyordn. En çok, 6U sevgili dar oraya hiç gttı ·P.mişti. Görli'.! • 
onağmdan ayn diişmek onu für,c- · molt. konuşmak, talı!öil dereesini 

cokU. Konağa baktı. Orada J§ık - anlamak istediği zaman hep bu • 
Iar yanıyordu. Birdenbire gözleri 
bUylldli, kır.mızı ışığı görmUştü: 

bu ne demekti 1 Nerede yanıyor
du? Niçin yanıyordu T Hcrkes'n 
bildiği bir sebep yokken onun ko
nağında bir k.ırmoo ışığın yanması 
hemen fena te!llrlere ~ açar • 
dı; hocanın bUyü yaptığı, eonc .. 
bttcrle entrikcı.Jaı çevirdiği, Boğaz 

dan ge;,;en gemilere isaret verdif;i 
söylenebllirdl, Hele kendJaini aa • 
raydan; w :bta.nbuldan attırmak 
lstlyen ve padlp.h 11.serlnde eon 
de?-ece r.llftuı aahlbl otan bir 8adoo 
raz:ı.m zamanmda bunun tehllkcıü 
bUyUktll; Jdam ohmmuı. bCltUıı 

mallarmm za.pteditmetıl, ooluk ço
cuğunun mahvolmaal ihtimali hi.ı;> 

de uzak değildl 

Dümendo duran Ta.lıiro soracak 
oldu; lil:in bit'denblre ~eçti: 
BeIJd o da, h&mlacıl&r da bu Jll -
ğnı faı1mıda d~\eJ"lil. Cam er • 

kılmJB bir halde, çeneler:bıl sıka
r.ık, lma Ye ağarlmt yhlmı n • 

~ıy:ı.ra.k bekledi. takeleye her 
-.manda.n hu.la çatı; kendisini 
karşıhya.n 'Rlistem ataY!L dkl dik 
bn.ktJ ve ytlrOdll. Selimlik •e l•.>· 
rem araen1ı!aki dehli~• durdu E!
pençc'-c:llvan durarak emir bcl<lj -

yen iki ıenı~ köleye: 
- Sla gidin! 
Dedi, Sell.mhğa gtrtnee lı:apryı 

k&padı ve ROstem atayı haftan ıı.. 

yağa kadar sUzerelt sordu: 

- Bu konakta ne!er ol1J1? geç-
tiğinden l1aberiıi var ..,JP..1 ! 

- !? .. 
- Söylesenel 
- Var sarumn •• 
- Yoktur! Uyuyorsun! 
-11 .. 
- Denl&e ka1'J olan peneere-

nln birtndn lnrrnw ıırk y~? 

Onu klln yaktı? 

ıııya, yalıut 

çağınrch. 

haremdeki odasına 

Kapıda bekliyen ıki köle iki ta
rafa çekildi \'El hocn Ömer efen
di, RUst~~m ağanın arkasından, 

her taraf halılarlş dö Pnmiff ol • 
duğu içın en kUçUk bfr gürUltU 
yapmakswn ilst knta çıktı. Rüs • 

lem ağo. btlytıc:~·k bh· sofayı, sotıra 
küçilk bir dehlizı geçti, şimdi da. 
ha yava ve ayaldnrmm uçlarına 

basaral< llerliyorlnrdı. RUstern a -
ğa kapı önUndo durdu; hoca O -
mer efendi anahtar deliğine C'ğfl• 

di; içen baktı. Ömer orada pencc. 
renin önünde duruyordu: pence • 
renin kenarında kUçll kbir fener 
bulunuyordu: o taraftan kırmızı 

ğôrUnmüyordu; yalrm: deniz ta.ra
fmd~i c:ımınm kırmızt olduğu 

anlaşılıyordu. Doğruldu ve Rfüı -
tam ağaya fısıltı ile eordu: 

- Sen de burada.n mı baktın? 

- Evot! 
- Kapı kilitli mi 't 
- Kilidi yoktur. 

- SllrgUsnT 

- Var, fakat stirUlmOş olup ot 
madıftrn bflmtrorıım ! 

- Hiç gilrWtil yap~n. bu.ra

yı aç! 

Rüstem nğa kapının cpmı tı.lt

tu: çekti, bUy11k bir diıkkatln w 

yavaş yavaş mandala bastı; mnıı
dal kalkt.ı; nyni gekilde kapıyı ıt
ti vo açtı: hoca ömer efendi de
lılmnlmm ba."?mm üstünden dn,a • 

nya usaldara. kadar baktı: orada ' 
b~ L'jtklar vardı; bunların a -
raıımda bir yeşil IBlk gözUne çaı r.
tı; ömerln de gözle.rl oraya çev
rlhni§ti; o kadar dalgındı ki hi~ • 
bir ~yln farkında değildi. Saf ,.e 
günahsız aşkının yaptırdığı hu hn· 

r.eıketin blrtakmı klitll ve korkunç 

_ !.. ihtimaller uyandıracağını hıç dü -

- Glimıeciln ve bllmlyorwun. De şünmeınlşti, 
- Ömer. m"lt ki, uyuyorsun df!mekte hak

ltmı var: hemen şimdi git, kür e
Y<' aezdlrmecten onun JdmJn odaı

sroi!a yandrğmı öğren ve be.na ha 
ber vef', Hemen llmdi, anlıyof
tnosun: Baaka ldmNye söylemi • 
yocabin! 

- Baş UıstOne efendtmls ı 

Rüstem ağa beş dakika sonrn 
g6r6Ddü: 

- Sultanım, ÖlMtbl odamnda 
yanıyor, kencillll de pencerede ve 
1Plm. yanında otunıyor ! 

- Omertn odaamda mı? 
- Evet. .• 
- Tabaf eey. Itıtm yanmda 

ae yapıyor? 
- mc .. li2tnf !;eDMIDe dayaml§, 
~ bakıyor! .. 

- !! .. 
Hoca Ömer sendi penceı-eyc 

yaklqtı; ondan denize göz attı; 
pe çarpaca.t bir te)' yoktu; ge. 
liıtcen gördlll'U m.amara: karanlık 
.sular ve yer yer parlayıp tıönen 

yaka.mozla.r, uzakta vo k&rfl anhil 
de ıSeY?"ek :IJ?klar, hilann daha bü
'Yilk ve ko~ç 181lin belli belirsiz 
braltm, göklerin ltaranlıfma gö
mlllmilfl ve~ b!Mbıt veren 
tepeleT ve omuınlar ..• 

Hoca Omer efendi Mylo bir şe 
yi her.kesten bckliyebllirdi: 13.kin 
lttk;ilir adqmdan, teri:>Jyee ne, ze.. 
k:!.sına ve RhlA.kına o kadar git -
ftnc!flJ Ôllleıden ula ttmıt etm1 .. 

Delikanlı yerinden ft'rladı, arka 

eaıa baktı; eni~ııini ve -RUst&m 
afayı kaT1JBmda görilnce gözleri 
hayretle btıyUdU, ağzı yan acık 

kaldı; kaftanm önünü illldedl. 

- BuyrunU?., enişte! 

Fenerin .önUndc duruyordu. Onu 
g&termemek isted.Jği ıu:ıiıuıtlıyor -

du, Bu hal hocanın bü.'JbUtün canr 
nı sıkt.J. Rüstem Ağaya d~an çrk
masmı VQ kapıyı kapamasını cm. 
retti; sonra Ömere döndU: 

- Kenara çekil! 

(DtNamı 1mr) 

Yeni Sabah 
Hlll:?ytn C&blt Yalçın, "İtalyanlara 

karıı Almanlar., bqlıklı mak&Je.t.n. 
de Alman .. İtalyan mllnaaebetıerinl 
bahis mevzuu yapmaktadır. 

Mu~:ı.rrı.r harpten ıııonra Almanya 
ne ttaıyanm resmi mllnasebetlerlnde 
gl!::cı ç:ı."J>&n bazı vakiatarm Alman 
htlkılmetlnin ltalyan muttefiklerinc 
karşı btlyUk bir 1aygı ve sempati bes.. 
temedl{!'iııi iıbat& kUI oldugwıu, Aı
man kaVrnlnde Lıre fqlıtler hakkında 

Meta bir ı..tlhtat ve istihza hl 1 mev. 
cut o!rluğunu, Ainııuı mtııetlnln mut. 
tofiklcrl İtalyanlardan ziyade dil§man 
lan Ytın:ı.nlılnn ncvdlkterlnl ve onlara 
hUrm<'t etUklerl131 kaydederek diyor 
ki: 

",\imanlar gibi kun-eti A)lah bilen 
bir kadm için ku\"liet.~. ıtaı.rl517• 
tar \"O mu'\-aftaklyf!tablflr dilnyanm en 
ehe-mmlyet '\"erUmly~k adamlarıdır. 

)"m-<iU. Me9ele onun anlay14tma g(j.. ttır. AJmanlar ılltı ayda Yunanlatana 

re dıılta ...W bir mahiyet al - ı karşı mağlfıp Olmaktan ve rlcat et. 

• 

sermayeli 

Bir iaşe müdürlüğü 
kuruluyor 

Ticaret Vekfiletl, §ehrimızdt: 
bir (İstanbul 1~ mUdUrlUğü) 
kurulmasına karar vermiştir. 
Bu mildUrlük, iaşo umum mü .. 
dUrlUğUne bağlı olacaktır. 

Ankara~ a avdet eden iaşe 
mUsteşarı Şefik Soyer, ,ehri. 
mit.de bulunduğu müddet zarfm. 
da kurulDı .JI dilşUnillen Istan
bul iaşe mUdUrlilğil etrafında da 
tetkikler yapmıştır. Kadro hazır
lanm1ştır. Bir hafta sonra ınşe 
müsteean şehriınire tekrar ~t>l
dıği vakit, kadro ve teşkilat pro .. 
jesiııi de beraber ~k ve 
fa.aliyle e-eçilecektir. 

fstanbul iaşe mtldflrlUğti..,Un I 
bir milyon lira sennay~i ola.ca-
ğr söylenmekteeir. 1 

Petrol ofisine 
memur ahnacak 
Bunun için bir müsa
baka imtihanı açıldı 

1 

Yenı kuru.lan petrol ofisinın 1 
kadr0o1ınun ikmali için bir mü. 
sa.baka imtihanı açılmasına ka
rar verilmiştir. Sekiz mayısta 
yapılaw.k bu ımtihanm çok sıkı 

1 
bir şekilde olması tekarrür et-

1 
miştir. Bunun ic;ın şımdiyc l • 
dar müsabaka imtihanlarırnıı 
mutat olduğu örnek yalnız ya.61· 
lı değil aynı zamanda sözlü mı
tihanda yaptlacaktll'. 
ıPctrol ofism•n müsa'bak:ı ımlı. 

h nına 'fib!SelF nel<tep mezun· 
larile lise ve orta mektep mezun· 
lan ıştirak edebilecektir. l.4"akat 
1mtihanlarda muvn!!ak ola"lar 
bilfihare Ulh.sil derecesine göre 
bnr001dc alabileceği dereceye gö. 
re maa.q nlacaktrr. • 
~l:Szlil imtihana girebilmek ıçın 

ev\'ela sekiz mayısta yapılacak 
yazılı imtihanda. muvaffak ol· 
mak şart olarak konulmuştur. 

imtihanlarda muvaffak ola
rak alınacak memurlar ofisin 
'lstanbul merkezi voya icap eden 
şube veya tesisat merkezlerinde 
istihdam edilcbUooeklcri de tabii 
bulunmaktadrr. 

Şehir meclisi içtimala
rını ibtirdi 

tııtanbal Umumi Mecllı!l dUn Vali 
ve Belediye Reı.t L1Ull Kırdarm r!ya. 
seti aıtında toplanarak ruznamed ki 
maddeleri mUmkere et.ınl§Ur. 

DUnlal toplantıda. Cihangir .Ayıız

p~n. ve civarının tatslllt plAnlarmm 
lasdlltl meııelcslni mUzak~e etmlf, 
yolun gcnifl!ğtn.1 20 metreye indiren 
ımar l.Alrosu barlt.881 mtınakaplanı 

sebep olmuştur. 

Bazı münakıışnlardan sonra bu 
teklif kabul edilmiştir. 1kinci ve 
ilçünrU celseleri müteakip, Şehir 
Meelisi, valinin kısa bir nuUm ile 
1940 yılı nisan devresini sona er. 
dirmiştlr. 

llK'lden ba11ka bir ~lt' mm:aflak ola.. 
ınQ"an ttalyıu.1arm ytlz.J1ırlne gözlerine 
bulaettrdıklan bir 1 1 beo on gün l~ln. 
dl' ı~tiCf'loocllrlrle!W'l arhk kıymt\ttar 
ınü~fiklorlnc no naF.arla t.karlar~ 
Helo hen ller1 galt'be "ttlktcn SOllru 

Mu.allninlıı kısılmış !leSlnln tekrar 
lfııyar olarak modası geçml:J bir gra

mofO!ı a>l:lJl'ı glhl :ı'.afer havalan temn.. 
11Unı r.tmetılıı<• 1uhanunU1 ctmelerJ cok 
7.ordur. 

Almaıılaruı, ltal an miltk!fikJl'.'rlnc 

ıın na7Jlrhı baktıkları llalM'!fffıtan '\P.

kııylt mlbıR84'botlyle ID(')danıı rı'ktı. 

Hlr mlJ.."tar muntazam 1ngUl7. kuV\ict. 
lf!rinln yar\11111 ettiği Hahef \'at.an.. 
[l"rverk'rl ka~rımtdıı pert,aıı olııu 

mnht~n dUk d'AO!ltft urdu!luıuı Al
ınanlar -. bahasma olunıa olauı mu. 

UUıbtılııı& ol u ,, \ ı a ' '.:ıkabm. 

dakl ı lı,\ı ı ıJ, .ı ı..ı rıı~bete 

ruıızh:ı·· vwıll,}tuı. 1 n 1 l11ıı11larda 

işçilerin SJ)Or elblselerı 5 Mayıs 
akşamına kadar ış verenler 
tarafından tedarıK edılecek 

1 ov kinıla) ıınlı!r ı ·lıı C"ll bli.) u .. mU:;
f kili nakil zorluğunoaa gelmektedir. 
! l:'Uk arabalarUe kamyulllar lıcaJ'll 
I ya.kaya etYa nakil lçlo çok )"ÜJUdl 

İ Ucretler istmnektedlJ'ler. Buna he. 
i men yegtuıe &ebeb olarak araba ve. 
İ yn. tta:..::ışonun bUtlin blr gllıı bir t k 

19 mayıs gençlik bayramında 
yapılacak büytlk geçitresmine 
bilhassa. yeni beden terbiyesi te§ • 
kilatı yapılmı§ olan bütün iş 
yerlerindeki işçilerin iştiraki tc· 
karrur etmiştir. Bunun için irs 
yerleri sahipleri davet olunarak 
ıtendilerine bu hususta lazımge. 
len t:ebliğat yapılmıştır. 

TekarrUr edem esaslara göre, 
beden terb'Y""i mUkellefiyetinc 
dahil işçilerin elbiseleri beş 
mayıs akşamına kadar ilanal 'r 
lunaca.ktır. Bu elbise erkeklerde 
beyaz pantalon ve atlet fanila, 
kadınlarda siyah ~ ve beyaz 
fanilidrr. Bunların bu müddet 
ı.arf ında tedarikinden iş veren. 

Bakırköyünde bazı 
kasaplar ... 

Mezbahanın 
damgasını 

taklit etmişler! 
Bakırköyündeki bazı kasapla.· 

rın mezbahanm P.tlere vurmakta 
olduğu damgayı taklit ettikleri 
anla!-<ılımştır. !Kaçak tolar ak 
l:ı tıkleri keçi, koyun, kuzu. v-: 
ı.;ırlara bu sahte damgayı vu. 

r:m kasaplar, dUn, müddeiumu
miliğe teslim edilmişlerdir. 

Araba ve kayık 
l tarifesi yapılacak 

1 n.yıkçılar ve yük arabacıları 
ıçın bir tarife yapılması hakknı
da. dıin şehir meclisi ~mdan 
Mustala. Aşkın tarafından şehir 
mcclısıne bir takrir vcrılmiştir. 
Bu tarife meclisin gelecek içti. 
mama kadar hazırlanacak ve §C
hir meclisine veriım·ş olacaktır. 

Sahte mühürle postane
den para almak 

istemitler 
H-ıyriye lisesi mUhUril ile nı'U... 

dürUn imzasını taklit ederek 
Mehmet Aytekin namına• gelen 
13 liralık bir posta ha.valesi 
rnuht.eviya;tmı tahsile teşetlbilis 
eden Turgut Yurdkuran, Şehap 
Yazmacılar, ve Orhan Erez, dün 
Sultana.hmct ikinci , sulh ceza 
mahkemesine verilmişlerdir .. 
Turgut, tevkif edilmi5'f,ir. 

Teşekkür 
Kızımız Annenuhinln Bay Hazar09 

Balerı' evlenmeleri münuebctllc ta. 
rafımu.a tebrik telgra.flıırı göndermek 
surctll9 bizleri nı1nnettar bırakan sa
yın dostlarımıza gazeteniz vasıtaslle 
t'eşckltUrlerlmlzl derin saygılanmln 

bfldlririm; 
Hüyiikdcro Aile Oteli v" Balık kı.. 

kanta!lt sahibi MardJroe J>ağhoğhı 

ka\'llnıet etmek emrini verdiler. Etıa. 
ııeıı (h!rfŞRn olmut İtalyan km•vetleri. 
tin lfab<'Şistanda clcl:li bir nıukaw. 

metten Adz oldukla.rnu Almanlar pek 
t\11\ bl•Jrler. Bu inıkAn11n wı neticesi,., 
mttkıı'lit.."met yllı.llnden sivil ttaıyaıı-

larm, kadın ~e r-ocuklann Habeşli 

loı1n ı llım g~erlcl'86 ııe muamelelere 
uğrıyacaıklarını da takdir ederler. Bu
na nıı. llt"n Aosta dUknsına daynnmak 
emir \'Mliyor. Çllnkil belki blr müd
det orııdakl İngiliz kuvvetıorinln bafl
ka bir t'I' phi'~ o iM'\ kııdllmelcrlııe mani 
olabilirler. l"aııl açlk~ Almanların 
ınm ırakiyetlerlnl kolayla.§hrmak ih
t\ma.11 uğrunda ltalyanlar muhakkak 
bir c lhıne !IC\'kedlllyorlar. Almanlarur 
na7.arırıda ftalyanlarm llrtık ne kadın 
~ıı kalmlı olduğa bQQUAla pek 

Jer mesul olacaktır. 150 kuruşa 
kadar yevmiye alanların elbise
leri iş verenler tarafından t.eda.. 
rik ol unara.k bedeli alınmadan 
kendilerine verilecektir. 150 ku
ruştan yukarı yevmiye alanlann 
elbiseleri de yine iş verenler ta. 
rafından alınacak, fa.kat bedeli 
bil8.hare ücretlerinden yavaş ya· 
v141 kesilecektir. Bili.hare bu iş_ 
çilere beden terbiyesi genel di
rektörlüğünce teebit edil.mit o
lan üniformalar da yaptırılacak.. 
tır. 

19 mayıaa kadar beden terbi
yesi t.eekilatına dahil işçi kıt'a.. 
ları toplu yü=iiyllş talimlerini 
ikmal edeceklerdir. 

Eıki emniyet müdürü ve 
yeni Çorum valisi 

Muzaffer Ak. hn 

1 
nakli it bağ'J.anması llerl ailJ'(lI 
yor. Fl1Jıaldka anı.ba "-upw u ıskc 

\ nlnd ~ya dolu araba ve kam~ oıılac ı 
1 dAhıı sabahın e.rkco saatıerlnde tauD 

1
. 

1 
blr katlle halinde dWlmekte, va
pura gtnnek l:;ln ıına beklemtıkt~ : 

1 
cllr. Saatler gcotlk~ u.zayıw ve bL 

ytlyen bo knftle lglnde aa~ylu 1 
! 111keleye gelen blr arabaya vapura 

1 ytıklenmc aırası bazan ancak aktam ı 1 U.etu g>!lmcktcdlr. Bu halden &arar 

I
• güren aUphesb ki halktır. Çtlnkll 

t' yn mı tnşıyııcak araba bundan bir 
cUn sıra bcldcdlfl için hrm f'Ub 

ı ukllye tıcretı ,.ennek ~ ı 
i bnde kalmalrta. hem de ~fi 7e.. 

1 
re akaam karanlığında varabilclla"f 
için kolayca yerleoe.memeırte " 
böylece toplanma. taşı.ııma ve yer. 
lıt!fme calşııası gtlııleroo de\·ıwı eı.. 

mflktcdlr. 
llalbokl baölt bazı tclblrlerle ... 

İ tıııle m&aJ olmaI' ml.imkilndUr, 11a.111 .. 

ı )onu:.. leselfı fjlrke1iha)'rlY't arsı. 

1 upum blletlrrl her ıı:ıbab allj au
• ile birer aıra numanuu yazılmlf o. 

Emniyet Umum i ıarak ·•erllse ve her numaraya ~ 
• rlbc'.n saat ~ta 'liapura alm.ma u. 

M O d ü r 1 O ğ O ne 1 ra , gcıebllcce~ bucu eıana .o,kıo-
t . d I d. ı ııo çok isabet olaatktır. ÇttnkU ba ay 1 n e 1 1 1 ıakdlrdcı blletlnl alan her araı.ca 

J ıınngl ııantte vnpunı glreceğtDI bL. 
Eski emniyet umum 
müdürü de dahiliye 

müste§arı oldu 

Ankara.dan bildirildiğine göre 
eski Istanbul polis müdUrU olup 
eon zamanlarda Çorum valiliği
ne tayin edilen Muz.affcr Akalı. 
nm ahiren emniyet umwn ı.ıü
dürlüğünc tayini tasdika iktiran 
etmiştir. :Eaki etn1iyet urum 
müdürü Ali Rır.a ~ahiJiye müs .. 
te&arlığıııa., dahiliye miu;te§arı 
Ethem Aykut'ta Samsun va.Iili
ğinu tayin edilmişlerdir. 

Eski Atina valisi 
Ankarada 

Ankara, ı - Son 7.amaillarda 
Yunan ka.'binesini teşkile memur 
edilmiş olan Koçyas, ailesi ço. 
cukları ilf' beraber Ankaraya 
gelmiştir Koçyas dün öğleden 
sonra BUyük Millet Meclisine 
gelerek Hariciye Vekilini ziyaret 
etnıig, Meclis mtız.akcresini takip 
et.migtir. 

Koçyas ailesile birlikte Ame
rikaya. gidooektir. 

Yardım sevenler 
cemiyeti 

kollar teşkil ediyor 
Ankara Yardmısevenler Cemi _ 

yetinin İstanbul tubosi teşkili için 
yapılan toplan1lda. azanın dilek
leri merkeze yazılmı§ ve kabul ce. 
vabı alm.mıştxr. Bunun llzerlne 
muhtelif ekipler derlıa.l faaliyete 
gc~lerdir. Kazalarda da, lst:ın
bul şubesine bnğlı kollar ihdas t" _ 

dilecnktir. Bu sene Halkevleri yaz 
tatili yapmryacaktır. Yardımscven
ler Cemiyetinin Hnlkevlc:dndcki 
faaliyeti devp.rn edecektir. 

~zeıl anllıfıbr. 

Askert !l&hada İtalyanlar Moak 
bir safra gibi tellckl edildiği '\<' IC'.nbm 
da te.rNldütail&ee ffllla olundutu gibi 
ııiya8i ııallada da yüz Vfll'llmeel .. caiz 
utnuyn.n mtlz.ıç ·e ileğel'IJ17, bir arka. 
da!ll mtuuılOlelıl görüyor • ., 

- . 
Tan 

M. Zf>kerlya Sertel "Inglltercnin 
Y'unantstanıı. yardımı meselesi,. ba.."
lıklı mıı.kalestnde ezcümle diyor ki: 

"Jlpr he?.imet bir hoşnobJttzltık ao.. 
ğurur. lnKDb. Bllkerlcrlnln Yunanlatan 
da uğTadığ'ı Akıbet de gerek 1ngiJt~re
de. gen k domlnyonlan1a ge~ tn .. 
ırflten-..nin mllt~llklerl arasında bir 
takım lkA~et vo mllıu!kll.§lf.ya ~ol aç
mııhr. Bu me&elo, ı•mwn eeph(l(ilnt1f'n 
dönen Anw.rlkalı muhabirlerin a.jtuı .. 

lan vo 1tuef.elerl ~e )"apfıkla.. 
n lf1&&ttaıa ~lkm"trr. önlinı~dt•kl 

h:ıftn lt;lndo Avam Kamaraamda rtral 

.. olarak .ı~ ... / 

ıecett ıoın ona g5re eııyayı ytlkll~ 

1 

rek gelecek ve bundan evvelld .._ 
ntlcrlnl ehlr dahlll naldJyata tah91a 
ttı!ebllecekt•r. Bu SUJ'e11e nakliye oa. 

l r•tlert de kt"n "nden dalı& malm1 

1 

bir hadde t1ll!IOOf'ktJr, cllyo~ 

Doğru değil mil i ........ _ .. _____ ...,._..~i 

Bahar bayramı 
Buglin l mayıs bahar bayra. 

mıdır. Bu münasebetle roomi 
daire ve müesseseler buglin ta· 
tild" ... 

Bir kısım halk sabahtan ıti
lbarcn ~hir civar mesire yerle.. 
rine ve kırl<U'a giderek baharı 
kutlulamıştır. 

1 
• EmlnönU belcdiy tahalldarı 

Nazmi, 21 gündcnberl ortada yoktur. 
No.zml tagayyUp etmeden bir g1ın ev .. 
vcı, 7:1mmctln:lek1 parayı belediyeye 
yatmnlfltı. Ertesi gUnU tab.IJllt.tta bu.. 
lunup bUlunmadığt malOm değfl&r. 

• Toprak ı:nnlısullerl ofisi. AlmaD
yaya. ti bin ton kepek satacnkttr. nı< 
parti ol.artık ~00 ton verllmi§t1r. :n
yntlar lstanbulda. teslim ton baıma 70 
liradır. 

• Darphanede basılan paraıar a&fl" 
lirken dört torlıa paranın ckall< oJdu
ftu anl:\Şllmı§, yapılan ara§brmad& bll 
torbalıır,'lan UçU, metruk bir makine.. 
n1n aıtmda. meydana çıkarılmrşlır. ı .. 
çcrlslndc 230 gtımUı lira mevcut olaJl 
btr torba, hcnUz ele gcçmcml§ttr. Ya.
prlan tahkikat ncUccslndc tAda.t. ta9o 
nlf ve tartı mllırt.ahdemlerlnden HasaJI 
TulOI, Şerit, Kenan ve Abdullah adli· 
ye~ vcrilml~lerdlr. 

• DUnkU lhraeatm yekflllu 500 blJI 
llradır. Dün, Surlyeyc 1500 ton ıınylt 
kömürü, Mısıra. iç fındık, Almanya •C 
ltaıyayıı. deri, Ameriluıya susam ..,. 
tılmı,tır. 

Şanghayda 

Enternasyonal mıntaka 
idare meclisi kuruldu 
Şanghan,1 ( A.A.) - ResıneJl 

bildirilcliğir göre, enterrıa,syo
nal mıntı:ı.kasmm yeni idsJ"! 
meclısi konsolooluk makamlat'1 

tarafından müttefikan tasdik o.. 
lunmuştur. Yeni meclisin ~f 
king Çin hükfunetinJn de~ .. 
tasvibini haiz olduğu za.ımedil· 
mektcdir. 

Yeni mecliste ecnebllerln teso
sil edilişi değişmiştir. Beş lngitiı 
iki Amerikan, ik Japon ve ~ 
Çnlı } erine üç İngiliz, üç .Amefl
kan, üç Jap .ı ve dört Çin iJf 
bulunmaktadn. Bundan ~ 
mc liste Hollnndanın, tsviçretııfl 
ve Almanyanm da birer müıııel"' 
sili vardır~ 
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icat ve harp ... 
8-zı 806}'oloğlar hari>in mede

lli>wııe hizmet ettiğini iddia ede.. 
~kadar tek kögeli dÜ§Ünür ve 
~ verirler. Bununla bera
~ harp yUzilnden, müdafaa 
"'R taarruz malrsadile insan 
~m bulduğu birc;ok yenı-

aulh amanlamıda sadece 
~~ artıracak şekilde dü. 
ı...:..- • ve kullanılmıştır. Ni~-
~ llUJıh zmıanlarmda sadece 
~ ve refah jçin kullanılan 
~r da vardır ki mlithi 
~ imha Aleti olmuşlardır. 
~t) i iyi maksatla icat e
~ (Nobel) in bunu bir hı. p 
.-naam.a çevirdiklerini görün.. 
:!_~uyduğu pişmanlık ve vicdan 
~meşhurdur; bl1tlln serveti
' edeıbiy&t, ahlik ve 8U1h uğnL.-

çalıpıayı ~ için hasret. 
~ona teeelli vermemiştir. 
la 8a. harpte Almanlar mikn..ı.tıs-

lllayn, uğultulu bomba, alev 
~ aHAhlar gibi yenilikler 
~ular; tikin karşı taraf da 
~ karşılamakta yahut~
~ altfJDakta gecikmedi. Tarih
~ blıyUk bir fen adamı vardır 
....._~ ve çok kuvvetli bir 
~ ordusuna karii vata
~ Adeta tek batma müdafaa N: deheet uya.ndımul: bu u
~ can vermiştir. Bu da 1..ı
.;:ı::ecı diye Jnelhur olan Sira.kü
~ A11ıimiclilidlr. 

lliraıdıza. Roma ile müttefik 
~ordu; Wdn düşman fır -
ıı.:..· mmaup bir general bir i~ 
~. -~unda if lbaşma geçtı; 
~ eehri kuşa.ttılar; beş 
~ kilrekli gemilerden milrek
~~ Bama filoau da deniıxlen 
~yı tamamlıyordu. 

L. O -.ına kada: fizik ve ben
'.~ IDelleleleri halletmekle meş 
~ Cilan ArlıinıiQis şimdi vatan 
~auı meselelerine kendisi -
!it-~ Bir takım yeni Alet
~ etti: Kale duvarları ve 
~ berine bUyUk mancınık-
' )Wlettfrildi; bunlarla gemi. 
"-~ bOytlk tag1ar atılıyor 
!'il.""' tae1ar gemileri batırıyor
~ 8aeka bir mancınık vardı 
il(~~ bir ip gemilerde
tll.it~ ibJerine fırlatilıyor Ye 
~rdu; o munan c;engelin 
~ elbieeainden, böğrilnden 
~ taJrtlmış olan bir dl1ş.. 
~ a.keri kanlar~ ve bot
~~ çırpma yukarı alı-

~- ll'ahk Romalılar deniz ci
~ mazpllara çıkmak için 
b:a.__«lllline bağh ild gemi yanaş-'"lar: duvara bilyük merdi -
>a.1...~Jldılar; merdivenin en 
lla~ düz bir rampa var-

• 4akVİer yukarı çıkbktan 
~ bu rampayı indirecekler 
~ cluvarlarm8. geçeceklerdi. 
~ ~&zalılar tlüyUk man
~ ~ gemilerin purovalan
~ hkaiadılar; havaya kaldırdı
~~ fırlattılar yahut ka-
....___~dar. 
~ aynalarla güneşin ha -
L_'GQbi teksif ve aksettirer k 
~ &emilerini yaktığı da meş 
~· Rmalılar o kadar kork. 
~ ki, kale duvarlarmın 
~ bir ip uc-.ı veya kazık 
~ IÖrilrlen.' hemen ka.ç -

il-_ ~rlardı. 
-.-~ şehri ancak bir se
~ ~ eehre ansızın hücum 
~ Iİl'diler. Ariıimidis bir 
~ meeeleeiyle mesguldU; 
~~askeri ona bir r;,-Y 
~: dalgın adam duymadı; 
..... ~ana labc;la vurdu. Büyük 
,~ kum Uattlndeki hen -

-._leeini göstererek: 
~erlbomıa! 
~: o çiz.giler kimbilir 

"'r ıcadm anahtan idiler. 

ICWircan KAF U 

Almanyamn harbi kazan
masma mani olumnasma 

taraftar 
Ne1Jyork, 30 ( A.A.) - Ame. 

rikan Fortune mecmuası tara- 1 
fmdan maruf Amerikan iş .... 
damlan arasında yapılan bir 
anket neticesinde reye iştirak e • 
denlerin yüzde 84.1 i Amerika
nın ne pahasına olursa olaun Al. 
manyanın harbi kazanmasına 
mani olması icabettiği miltalea
smda bulumnu.şlardır. 

Yalnız yüzde 13,8 niebetinde 
rey Almanya galip geldiği tak. 
dirde dUnyıµım artık tehlikeden 
masun kalaca.ğı ve hiç olma7.Sa 
Amerika için fazla silihlarunıya 
!Uzum kalmaksmn iktısaden ka
bili tahammill bir mamara ane. 
deceği düşüncesini ifade etmek
tedir. 

Rey verenlerin ) Uzde 8.58 i 
Almanyanm Avrupada yeni bir 
nizam kurmıy:ı muvaffak olaca
ğını ve Amerikanın yeni Avrupa 
ile aşağı yukarı harpten evvelki 
şartlar dahilinde ticari münase. 
betlere tekrar girişebileceğini i
leri sürmüştü::. • 

Reye iştirak edenlerin yansı, 
işlerin normal seyrini mümkün 
mertebe muhafu.aya çalışılarak 
müdafaa programının daha ge. 
niş bir niBbette tatbiki lehinde 
bulunmuştur. YUme 5.H nisbe
tinde rey de tindberg ile infirat. 
çı ayandan Wheeler'in hattı ha
reketlerini ta 1 bib etmiştir. 

Amerikada 

HABER-Abam.-tam 3 

Adalardan lthyarak 

Suriye yollle 
Ottav, 30 ( A.A.) - Kana.da 

ırak a gı· tmek maliye nazırı tsley. üçtlncü 1288 yw recebinin yirmi .ikiliydJ. I remJm ile oğullarım da konôta o.. 
Kanada harp biltc;esinı meclise mJraciyeye yetifmek için Emı. turacaklardı. Yol maıı.raflanmı ver 

Cebelütarıka karşı da verirken yaptığı beyanatta Ka- rumdan sUratle hareket ettim ve diler.1288 yılı Zilkadesinde ftPU!'& 
nadanın lngilterenin Kanadada miraç gecesi Ersincanda dergt.hı blnlp Şama yollandım. 

il 

bır taarruz beklemyor yaptığı 150 milyon dolarlık mtl. ıerifte bulundum. Şeyh efendimla Dervit PA§& çiftliklerinin mer. 
bayaa.tm büyük bir kl8Dlmı öde- ile buı ihvan beni dört saat meaa· lıı:ezl AM:abl karyeal idi. Mehmet 

Loadra, 80 <A. A.) - Bu sa· meyi taahhüt eylemiş olduğunu fede bir karyeden kareıladılar. Ata ile mfili.kat ettim. Ertesi gQn 
bahkı gazeteler İngiliz kıtalarmın söylemiştir. Berat gecesine kadar Erzincanda AJltabl karyesinden, bir handa o· 
tahliyelerine dair tafsilat verme- Büyük Britanyanın Kanada kaldım. lstanbula hareketimden da tutup yerlepnek üzere Şama 
ğe izin alarak YunanJatan muha doları tedariki hususunda uğra. bir gün evvel ulemayı bllWı te)'h gittim. Şamda beıtlncl ordu muha. 
rebeBi hakkında hUkUm yürütme- dığı mtışkülittan bahseden na- efendimhlc beraber plrbni& Meb- aebeeiai Muhtar Efendiyi ziyaret 
ğe intizaren ııevkülceyıf vaziyeti zır, Jngilterenin bu suretle borc;. met Vehbi Hayatm türbesine pt. ettim. Muhtar Efendi. htanbWdL 
bilhassa Akdeniz meselesini, hara. landığı miktarın 795 milyon do- tik. Tllrbenin ayakucunda ildm.la ld kalemde benim mtımeY)"lzhDdl, 
retle mevzubaha ediyorlar. Bal- lara. baliğ olduğunu bildirmiştir. k&l'1t k&l'1rya Ai.zbedlz oturduk. beni evl4dı gibi severdi. Han oda· 
kanlarda inkar götürmez bir mu- Nazır §Ull}an illve etmiştir: MOrakabeye vardnn. Fehmi Efendi ama bıralıı:madı, kendi konafma 
vaffakıyet kazanan Hitlerin va - "Bu açığın ln~tere tarafın. başmr benim baıuma dayayıp ya· indirip bir oda verdi. o zamanlar 
kit geçirmeden taarruzuna de - dan Amerikadan l{anadaya altın nm saatten ziyade bQ hal ile dur. betinci ordu mllPiri büyllk bzet 
vam edeceğinde hiç kimse şüphe- veva dolar nakli suretiyle temin du. Sonra başını kaldınp latşnbula Pata leli. Muaalli, mUttelıı:i bir at. 
li değildir. Plinının ne olduğu edilececek olan kıemmı Kanada dair ıipariş ve emirlerde buluııdu· tı. Muhtar Efendi huzuııma çdcart
şlmdiden belli olmaktadır. Bu plı.\., kapatacaktır. Kanadanm bu lar. Bir de buyurdular ki: .. latiğ- tı, beni ~ sevdi, Eritlmhaıbfye 
SUveyşi ve lrak petrollarmı kon- bütçe yılı zarfındaki harp mas- fan ıerife devam et.. Çtlnkil, pJe reisi de Küçük lzzet Pqa idi, ka
trol etmek üzere Mısın bir Jaakaç raflan 1 milyar 450 milvon do. adamlar naaıl ki hamamda tu ile lendermepep, pyet ehli mubah. 
arasında sıkl§tmnak ve elcezlreyt lar olarak tahmin edilmiştir. au dökünüp pAk olurlanla bit.lif ar bet bir adamdı. Omera ve sabitan 
belki de Tancayı JegaI ederek Ak- da işte öyle in.sanı pü eder". Der. ve bele kalem efendilerile öyle 98-
denizin öbUr ucunda bulunan Ce- vlf Pqa hakkında da: "Pqa har vltt1k Jd pya bir vücut oldum. o 
belUttarığı istifade edilmez bir ha- bilmek için HftU!cen balumm- retlerinbı mahaua rözlerlnden a. amanlar, Omera ve zabitan ve Jıı:a.. 
le koymaktır. dan ehemmiyeti olan mevkileri perim. Rica ederim Ahmet Bey lem efeudileri, biriblrlerine olan 

Askeri mUtehaaaıalarm çoğu- zapt ve 12 ada lle irtibat tesüı et- oğlumuza franaızca okutmaaunlar, muhabbetlerinden ötürll, taJum ta· 
nun fikrine göre, Hltler Türkiye. meğe ve belld de Suriye yolunu eğer illterlerae Ahmet Bey otlu· lıı:Jm, manga manga olup her gece 
yi çevirerek esasen birçoğu elin- işgal ederek TllrJdyeyi aarmağa muzun sadrazam olacağuıa sened birletirler, Adeta düğt1ıı gibi çal • 
de bulunan Ege adalarından ve gayret edecektir. vereyim!" dediler. gı1ar1a fevkallde muhabbetler e _ 
On iki adadan Kıbna yoluyla Su- Bu hareket hava lıı:uvvetletinin Raril•zanm llk gOnO :latubulda derlerdi. Bu toplantılara bir pce 
riyeye atlamağa gayret edecektir. deniz kuvvetlerine bu deniz kuv- iskeleye çıktım. Dolruca Dervlt gitmiyecelıı: oıam çifte ~vutlar p

Oeneral Rommel'in emrinde bu· vetlerlnln bazı l'~tllnUlklerl bulu- Pqa hazretlerinin konafma gittbn. lip aor lle gi5ttlıilrterdl 
lunm kuvvetler Mısıra ka?'ll yap- nan sularda meydan okuması de- Utar aofrumda idiler. Pata tara.. 
tıklan barekltı tesrf ederken aynı mektlr. fmdan ziyade hllnnet ve riayetle Bir taraftan da Şundaki ee)'hler 
zamanda başka Alman kuvvetleri Niyus Kronlkl gazetesinde Ver- kartıla dmı Şevh • le olan m1Jhabbetim devam eder
CebelUttank üzerine ytlrllyecek- non Bartlett ve Deyli Meyi gue- mirle~ bıidudtm. ef=~U dl. Ehli zalılr_ ile zahir, ehli ~tm 
lerdir. BinaenaJeyb çok çetin mu- teslnde yUzbqr Uddel Hart, aynı franınzıca bocasma ruhsat verip ile bltıiı olduğumdan, bana 'Zül.. 
harebelere intizar etmelidir. Bu pllnı izab De Almanlarm Cebellltta bir daha Ahmet Beye fraDRIC& cemalin Sultan Baba Efendi" adını 
muharebelerde İngilizler için ln- rıfa lıı:al"§J bir alıı:m yapmalan teh- okutmadıla taktılar. Ey sultannn bu ball aana 
gillz donanması mühim bir rol oy- Jfkesl tlzerlnde ısrar ediyorlar. r. bir misal De anlatayıuı: Qrta oyu 
nıyacütJt. Almanlar tarafmdim Yüzbaşı Liddel ~ d,l~ ~ O ramazan İatanbulda bir mQ.. nuna çıkan O}'lfllCU\V ~~~ Şaın 

f&:ı~i ~ ~r-------.......... -·- --1"!'1ıf·~-:::ı;__. __ rtlı4a•.., ıu ' 'H ıllst ~bıdma. _.__. .... _.,_____ - ----.. .-. ıoıu-
·.e hava Ci!~ ~11~~.ı::r"-' -1.llla • 1ıebDD1 aiVlt ew..._ İl .-0 ,.._ ::.:~ kOaa...t·-' ·-"'•,..:ı.taı; 

e ere marm b 1- bombardmwa edDdlll taUIJ'de ita- oya eenumda her tllrltl elbJae ile 
VQfington, 30 < A.A.) - Büt- mll vazifesini gi5rmefe ufralacak- 1d1d ltrymetfnt tepti eden. pml Denlf Patanın 8mDda Belre6M· tarUl t1lrltl kıyafete strerler. Yani 

çe komisyonu isaamdan Co- lardır. Maamafib İngllis kuvvetle- ufrak t1ılll olmalıı:tan çıkmak teh- zlzde çiftlikleri vardı. Adamlarm- pqa elblaellle çıkıp pqa zanna _ 
lin Forstan kahve, çay ve şeker rl karada adetçe Gstlln olmachkla- ilkesine manız kalaeaktır. Bana dan Mehmet Afayı bin 1nm11 ma. denin .•• Diğer oyunda dervlf ıa -
il7.eıine yeni bir vergi konulma- rmdan azami ihtiyatla hareket e- tarp en mUellir çare Afrika a- qla çlftllt nazırı yapıp çırai bu- yafetfne girer, dervlf sumedenıbı .. 
smı teklif etmiştir. Maliye nazırı deceklerdlr. hlllinde derlıal difer bir Dil 1HaJ Y1ll'lllutlardı. Beni. Mehmet Aium Dlferinde fıb.ra elbfeeıdle çıkıp 
Morgentbau buna şiddetle i. Tayına diyor ki : . etmektir. Bayle bir hareket "1P- hesaplarmı teftit için l]una g&ı. tıkan. amıedendn... HeJbuJd bu 
Uraz etmiş ve şunları 86ylemiş- Dilşman, bir adadan GbOrilne at- hesiz g&~ ve donanma ile bera- dermefe karar verdiler. Bir de elhiaelere giren bir adamdır. Hem 
tir: lamak suretiyle, plAnmm lcraaı ber bir kara kuvvetinin de iş bir- paıanm bazı arazisine Nabllld zade de mesell oyuncubaşı Mehmet A _ 
"Gıda maddeleri ilzerine ver. için lüzumlu olan Çanakkale bofa- Uğt yapmumı ıeap ettirecektir. Abdullah Efendi tecavtız etmiftl. tadır. Sm onu bllmedllinden h&n· 

gi konulmasını şimdilik redde- zma yalıı:lqmağa yaruyacak nokta- Umumiyet itibariyle ytlzbaşt Bu mllnazaayr da balledeeektim. gl elbise ile hangi phsm taldldlne 
diyorum. nende belki böyle bir lan kontrolll altma almalıı: ilzere Biddel Hart tngllterenln kuvvetli Pqa bana çiftlik sandıfmdan yedi ç*8a çıktığı p.haı tanmmı. LiJdn 
zaruret hiseedeceğiz. Fakat bu- icap eden bllttın adalan iflal et- bir ordu yerine btlytlk bir ordu vllz em Jıı:uruı m&&f tahsis etil. Mehmet Afayı iyi bilenler, Meh • 
na bu sene için katiyen ltlzum meğe TOrirlyeyi tazyik etmei ve meydana getirmek bltemt, olma- tld )'lb elli kuru' da Kandillide o· met Afa hangi elbiseyi giyae ve 
yoktur." · hatti. bu memlekete htlcum ede- ıma teessOf etmekt~dlr. turan babama maq bağladı. Ha- hangi takllde çıba, 0 adam blHr 

ı!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~bu,oyuncubqıKebmet.Aladır. 
Onun hiç zahir elbJ8eldne naar et. 
mes ulslm. Tek göılU kasa hırew haydut 

Hovek, bu izinin kaybolduğu mOd 
det zarfmda, birdenbire hava te~ 
nlğiııde de mahir bir adam ola • 
rak ortaya çıkıyordu. 

Filhakika, bugün A vrupada giz. 

li servislere büyük bir debfet sal-

VeniHorhin 
·. K.1%1L MİTASI 

"" .. , > • ' . 

Y .... ı 

Casus mektebi profeeörlerinden 
1aveçli 

(le9lrm: 

H. D. 

_......,,. __ 
kimi yamak olaralıt gece vampiri. 
Din darbeaini lndirecetl yeri ewel 
den hamlarlar. Tek gi5I Hoveldn 
bu bqan.tı ona yabus kendileri • 
ne nw1ıı- bir litreyle 1lmge • 
len maltmatı verirler. 

Dlllf olan Hovelt zamannnmn para " 
ştltlil cuu•lın araamda, 1ılll kor-
ku ve ürpermeyle i8lni anılan meı 
um bir casus olmak p.mplyoalu • 
ğunu muhafaza etmektedir. Zira 
bu Slldet caauau, hakikaten, bir 
vampir gibi bir yap1111ta kuri>aı:• 

larmm kanmı emmekle maruftur. 
Gökler vamplrinin misilsiz bir gad 

darlıkla en çok muvaffak olduğu 
saha, sabotaj, en tehlikeli yerlere 
bomba atmak, gia1l aervfalerce i
dama mahkôm edilenlerin lnl ve 
canavarca llnhall gibi itlerdlr. En 
çok hayret edilecek ve en siya

de tehlikeli olan cihet bu cas1181ln 
gördüğü işlerin korkunçluğuna ve 
canavarca dehşetine mukabil ph

slyetinln bu işiyle harikulA.de olan 
tezadı ve hus\ısf hayatında kendi
sini fevkalade gizliyebilmel!llndeki 
meharet ve muvaffakıyettir. Bu 
yüzden, Avrupa harpleri esnaam • 
da gayet mnhlm ve mllthlt roller 
oynrya.bllmllltlr ki bunlardan en 
mllbimlerinl, gia1l servis areiv ve 
raporiarma gi5re, nakletmek bu 
CMU81Ul kullandılı teknik ve fev. 
kalf.de meziyetleri hakkmda bir 
fikir verecelrtlr: 

.A. Aleng1'am ••• 
aonk bu raporlar tllerlnecllr 

ki daıb8llni eberi1a tam Amada 
vunnaya nnavatrak olur. 

Yine baDdan dolayıdır Jd bu pl'O 
tesyonel cuua dalma bllylk lfler 
kabul ettlll l'tbi llrlltlll anpJ
mular lçln de P19t yWrsek tlc -

Gece vampiri Hovek lıüikaten 
lmnlne çok unun bir bayat tanı 
gedrlr. Obun ıtıncıUsJeri hiçbir 
yerde görUlclQll1 vaki dejllclir. 

O, adeti yalnız geceleri yqı w 

yan bir adamdır. Buna da aol p 
zünlln takma olqu ve ıtlndllz talıt 
ma gösllrılln sarih surette belll o
lqu sebep olarak gösterilir. 

Halbulıı:l sebebin sadece veya 
tamamlyle bu olduğu pek clofnı 
olmasa gerelttlr. Zira, gllndllsleri 
Hovek pek lJl takma gözllne tek 
gözlük takarak geseblllyor. 

Onun geceleri yapmyınm aaı1 
sebeıJ, lıı:ua Jurımbiı zamanında 
edinmiş olduğu Adetten ileri gel • 
mektedir. F.l!luen, bu adam, san
ki hakikaten dtlnyaya ins&n şek
linde bir vampir olarak doğm\11 
gibi yalnız gecelere Jıı:ar1ı bir tn
cl:ııap duymakta, yalnız geceleri 
yaşadığını hlaseden bir tabiata sa
hip bulunmaktadır. 

Halbuki, hakikatte Hovek keıı. 
diainden ula bu kadar hunharlık 
ilmit eclllm1yecelıı: derecede narin 
yaprb, ince, zayıf, çellmaia, fakat 
son derece çevik bir tiptedir. 

Onun ~ onu rece 1obllertn
de gi5renler bu çelhmds, bdm sl
bi narin vtlcuUu, eberfya tek 
pIWdD, soluk yQsltl adup1m A.,,. 
rupuuuı hemen blltb _.. tet-
1r1ı•tm• delalet ,,.... JanuDo 

bir gece eanavan oldufuna, h!!.rl. 
kullde ctıretlıı:&r bir adam bulan. 
duğuna bt'lyyen ihtJmal vere • 
mezler. 

Bununla beraber bir bıçak gibi 

eert ve tehlllıı:eU hatlan olan )'6-

sUne, bllhuu. 80ll derece hareket 
U olan sağ g6ztlnlln canJıltima, da. 
ima bir ustura s1b.i kee1dn ve ~· 
vik olan hareketlerine dikkat e • 
dlllne bu çelmllds .e narin ı- • 
na ~ tehllkeH bir tip ~ 
ğu h'mecJWr. 

Gece vampiri Honlr'ln en ~ 
bit ve mllkemmel bu-1yetlettn • 
den biri de etrafmda dUma Jdl • 
çllr bir beıinci kol olmamdır. 

Gece vampiri, korkunç darbesi
ni indlreceif. yerlere, evveli, bu 
bir de.te gayet mahir cuuetan
nı. sevkeder. Bunlar, muhtelif mn. 
Jetlere mensup, lisan bilir, aon de 

retler alır. 
lloNkin :maiyetlndeld bu eeftl 

edtımtır gece vampJrlne .,. dere. 
ee laCl*tırlar. Buaan eebebl de 
HonJda cın1ara bol bol tıcreuen. 

mwnne••• ..,_. w •· 
Jıanc Munm ~ faka g6ttlrmlyen 
eofukbnldıtma ve elretlne lr-r
.. dU) J !rlvl delltetJl Juarb ft 

htlrmettlr. Zira Hovek ~erek ra • 
kiplerine, gerek kendlatDe ihanet 
ec1en lldunlanna tek bir cea w. 
rtr: telam. .• 

Onun lntlbmı, kendi adamları 

arasında yrldınmla oynamak gibi 
tehlikeli blr '8Y addolunur. Zira, 
onunla çalJl&ll he?t•, pce vam
pirlnln böyle bir darbellbıl batı • 
ralarmdan ..ıa lllemuter: 

rece kurnaz, glrlşken ve muhitle. ll'rama harbi bq1ı••dan n • 
riyle lı:ayn&ffllakta pek çok meha. vel pee vampiri bDlmDlyen 1ıh' 
ret ve teer6be sahibi, eon dereoe c1evlet nımına, Befdb ~ 
eefll tıynette lnlanJarchr. 1ıi)'ellnden FranllS 1lqlnumaadam 

lloveJdn banla, adeti. bJtd • pn•ral a..Ba'e a8Herd•a P • 
mut olan 90I ıednl teeJı:11 ed~ :Jet mlUdll .,.. ftRJa elde et • 
ler. lmlremmel nrette ~ nelr dl ıetnel 1ılr .... jmaaa 
yapablllrler. KuhteW klyafet181'8 .. ..._. / 

....... timi dl18Deli Jıtınl IUllCll. 1 

&unda ylrbm ttret meoUale. 
rinde bulunuyordum. tçJdlertndeıı 
içmeden meatanelljbn onlan mil -
yon milyon secmlftl Bu ytbden, 
bu& Adeta aJlb eder gibi &alk 
olurlardl. Cllmleli bafıma tOp1amp 
Koca Saltan Baba Efendimi• der
lerdl. 

Dfter taraftan çiftlik DUD"I Meh 
met Aium lıeeaplarmı g6rdlm. 
Epevce ac:ıis c:rktı. Pqaya haber 
verdim. Nablıal zade Abdullab E
fendi ile olan arul davumda bir 
bak ka•nılamacb. Çlln1dl bu efen 
dl gibi db.ya ytlztınde avukat yok. 
tur. Fetvalar, Jdtaplar yanPMla, 
meıueleyt kepdl lı:endlline Juallet • 
mete muktedir. Raklnna da büı
brsa. iddia ettiği topraklar kendi. 
minin idi. Pa•e<iaıı gelea cevapta. 
Mehmet Ağannı vazifesine niba 
yet ver!ldiğl, bentm de bin kurut 
maaıJla çiftlik nazın olduğum bil • 
diriliyordu. Fakat c;lftllk itleri bir 
efri bObil yol idi. Benim itim de 
llldl. Kalendermeereb, dervltml
aç bir kayguam adamım.. Şimdiye 
kadar doinı yoldan aynlmıdlln .. 

1289 nmuanmda Samda ... -
eakdar cami ıerlflnde muteJdf oL 
mala karar verlb mezk6r camie 
ıtdiP OD ıtın muteklf oldum. Fe. 
lllblıanallah •.. Şamda, lh le lstanbul 
eamtmlnde Olduğu gibi biç ktmse 
ltOrAt etmes.. AhaJlıri ehli zevk Ye 
l&fadır... Zlhfd ve lbid olanlar 
evlerine çekilip gfzlemnltlerdlr. 
Benim bGyle ltlklfmıa ........... 

Ruh1BDm c&nanım• detterdılr 
IWet Bey efendi, o sa111anlar lllr
mtran pqa ohn111lardJ. Kon,. ft. 
Usl bu1U11udarten, Suphf Pataam 
uJt tbeltne Surtye vaU1t olclalar .. 
Vapurla BeJl'Uta ve cndaa ..._. 
•• ..... aelclller muJat;eı• 1ılr 
.. tJe ... .wner. 

• 
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Hava Kurumun 
ESiK KOL VE BAC K Ci A- -1 Mart ayında 

YETiNIN KORKU Ç T. FSILA i Ame ·ka 
Ahınedin boğazına ip talap kar~ılıldı çekm:şler yabancı 

ve boğduktan sonra da m emleket·ere 
1 .. ylüıerimizin yardım ·' 

An'h-ara. 1 (A.A.) - Ttl!'k Rava tandr. tar da I3S liralı:: yardf"'l' 1 

. • 
enı 

Am rikan 
kıtaları 

önderiliyor 
Çu•al~ sığma~ığı içiıı koi !e bacaklarım 481 Kurunıuna yapılma1:ta olan :ıar • bulunmuşlardır. , 1 

kesmişler. Bır kadm lamba tuımaş tayyare 
öfg~i su aşıyıp kanları yıkamışf gönderdi 

dıml..lr h:ı.kltında bize verllrın ma· 
lfımata ~re, Elbığda tür.<-ardan 
Mus!afa !kız.kurt turuma 200, !.fos 
tara Malatncik •o, Ha.~an terı.i so, 
ve tiğer bir k:smı '-atandaş1ar da 
yekünu 210 lira tutan teberrular. 
da bııhmm'Qflılrdır. 

Hemen on beş gü.ndenoeridir, dede bulundu ve h!paini tonyddm -
zabıta ve adliyenin tah~datı ile lnl~iır ederek: • Aynı ay zarfında ihra-

Cey anda tlicear Mehmet Şc:r
:net 120, l!&nisn A.1chlsardr. H3aan 
Öz:taya HO, A<iH Belge, Süleym!ln 
N'yazi, Tevfik Köleoğlu yüzer, ö. 
mer Büyük, Seyfi Gürçay alt.mıpr, 
bakkal Tahsin 50 diğer b:ın va _ 

mc~l oldueu "kesik kol ve • •·- Kii.zmı mıra Pcliyor, hepsi cat 357 milyon dorala: 
caklar clnay-.11" nin ııih:ıyet dUn, yalan ne Ahmc.dl tannmı ne de 
bütün earan c-ödllmllcı. vo katmm kendiısinf 81dürdUm ' baliğ of du 
adliyeye t"!'lm ed"ltrelıı tevktı o. Bundan sonra ~~~ya çeki!en Va;;i?ı~n. ı (A.A.) - AmerL 
huunu,JMdır. Anla§JJdığma gör,., K&.mnm metresi 17 yrı<ıl'1rmdıı. ka"l ticaret ne::aretinfn nefirettfği 
bu C;l:!l'·et. fltndlye Jr".du mi.IUae giizelce blr )uz olan Ay~e c!~ KA- bir i!rtatistlğe göre, iear ve lıııc Almanyanın '".ıs•.ra 
tcaad~ edilmemft derecEde bi~1.ik 7.mlm a5yled'ğf g!bi ifade vermiş kanının mucibince !ngiltrıreye &! • a;ı 
bir ao~ckkaıılılık Te vabeeUe iıJ • cf!ıayeti ftiral ebnlştfr. Ancak. lihlar gönderilmekte bulunması w 
lenmif, dnayeUerin en kanlıaı, kendisinin mıdece linıba tuttuğunu sayeslnae, Amerika Birleş.it dev· uapacanı taarruz 
ldela blr inenn kaaabl!ğıdır. .,,. ba~kaca iştlrakl olmadığını say- letıer"nin mart a~'l lçüıdeki ihra • 1 :1 

Btrknç gıln evvel Betildq par. Jem~tJr. , eatr 357.500.000 dolara baliğ ol - Loadra. 1 (A..,.) - Manceater 
landa bulunan Jcf'ıilt kol ye bacalı:. 33, 40 yaı,Jarmda olan Jkf kadm mu§tar. Bu rakam, aon 14 aym en Gardiyan guetesinln diplomatlk 
Jardaki buı alimctler üzerine bu· Z...hra ile Sntl is~ hiç blT şeyden ytlksek rakammı tcpıı etmekte • mnluniri yasıyor: 
nun Boy&badlr Abn:.et ndmda biri. haberl,.rl olmP..dığmr, -~hmedi de dir. Hitler ve generallerinin Yıstra 
si olduğu ar.~bmJ '• Betlktar tıtnrmııdtklarmı g(}yJcmlıılerdir. . Mart ayı zarhndaki ithallt fse, lra!'l"I taa."TU%tl .he>m eBl"ktıın hem de 
takJ bllUm Boyabadlılar halrkmda N tk,.de hepsi tlo tcv :!! 0 u:ı- 367.750 000 do!ara baliğ o'muı-faır garpten ycp:nagı ta.."8.rl:ıdikhın an 
tahlrllrat yaptl:lı:lı.tan 80DJ'& burada 'l!!tl ,ardrr. DOS) n sorgu hA.ldmliği- ki bur kam dil son dBrt senenin en lqılıyO'l'. Binaenaleyh Tnı1dycnl:ı 
oturan Khım admda 18 yqmda ne c-C:ıdPrftmiştlr. yüksek rakamrdır. de !mtiharu çeld1ecetf ıın uzak e-
bir genç lie AY1e ad.mda 17 yqm_ Diğer tnraftan zabıta cesedi a- lılart a~ zarfında yabancı mem- fildir. Ş1mdllfk Tl!rklyc fberindPkf 
dUl metreaı yakalaamftllarch. BUll ramak fallyetine devam etmekte • leketıere, 27.50:!.t'OO do!2t' luyme· Alman tehdidi başlıca a.aterf ma· 
lamı 110rph\n neticesinde de 8ev- dJr. Dün de Be§iktaş sııhm ch·tı:'l- tinde 481 tayyare l'Önderilmfşt.ir. hJyettedir. Fa.tat Almanbrm mak 
ket Yeya difer lamlle Mustafa. Sa· na daigıı:Jar lnclirflnıiş, ceset aran- Şubattaki tayyare ihracatı 19 mil. aatlarma e~ek ~in ml18ll'ıane 
b " Zelın adında Bç ktşt daha ımt ise de bulunamamıştır. yon dolar trymethıde 34• tayyare hulM tlbiyesint yenidtn tecrtlbe 
ele pçlrflmlttl. tkt emek ameıe. leli. etmeleri rle muhtemeldir. Tfhti • 
lcadmlar da hizmetçi veya ~· _ Fı·nrandı·y:?ya Ticnret gemirl ihracatı, şubatt& ,.ey1, İngiltere ne oıaıı fttJta:nru 
§ll"Crdırlar. lıılaznuntar din Dtlncl - 495 bin dolara mukabil m· rt ayuı- bozma.le n b!taraf bir bale kcy • 

8Ulh ceza mabkcmelhld• IOl'1rU)'& çıkar·ııan Alman da 3 milyon dolarlık ohnuştur. malr !:zere diplomatik b4r harekeL 
çekflmf§JerdJr. Bunlanlaa enell SiWı ve mtlhinunat fhrac&tı da, te bulunması ela mnh~emeldir. AI-
llOJ'IUSU )'Spdaa Kbım ltledllderi şub!Ltta 12,5 milyonluk iken, mart. rnanlıı.nn lrullan:ıcakla.n tA.blye her 
fecl cinayeti tö.Yle ulatanttır: askerlerı• taı4 milyona çıkml tır. ne otnrsa olsun, Tll~lerl, Yuna • 

.,_ Şevketi eKJderıbel1 tann- ırlatan muvaf!aktyetalzlfillıe rağ • 

~dl:l•:n=. =::~r! bil~~~~:~:SO (A.A.) - Tas aj:ınsı Çörcil izahat verdi ::a:ı~epl~:c~:uı:: 
dmda birf8Jndea bahsetti n bir ~ l lmJller vardır. Mısır vulyetf ve 
glln onu öldl:roeefbd eöylMI. ,..,.. Pravda gazetelll muhabirinin i· (B:ı' tara..fı ı adde) prktaki İlig1Jl% mntiler..nfn ta'k _ 
k t be 1 bl h nanıhr haberlere istinaden bild!.r. df"' a n on ara ~ e emmlyet ver- r.kattlr. ÇttukU hava kuvvetıerintn 1 vtyesl Ttırktertn umfnl kuvveUcn-
miyor, gUlUp geçiyordum. eliğine gBre, 26 nisanda dört Al • ade~e ııstunıogn sebeblle btzlm tay. dlreccJt mahiyettedir. 

Nfh:ıyet vak& ıt:ntı ~et ,.._. maıı nal:liye gemiııi A.bo-Turtu.. ya.re kuvve:.ıcr mlz tayyare r.neydanla.. ,. .,-----c>----
nmda b!rll1 oldafu ba1de beni Be- FinlAndiya limanma r~ ve ea· nru t'!rke mecbur oldular. Halbuki / • ., • 
.dJrta ta '--1 t .. llha, tank, tonru vesairesi ile tak n g z S" 1 uu uı ugumus lı:&bved.e .....,. latalarıml?.m rlcatinl mUeaııfr b!.r tan. l l l 
g ..-.aü y d-~...... "..__ • nöcn 12 bin k;nılik Alınan kltaJa. vı-u • anm a.auua AnU1Ct o.du- ....., tla ancak bu meydanlardan !Um&ye ._ 
ğuııu ve bu gece tçeceftmh:I ~y- nm lr&raya ÇıkannI§ur. 28 nJean· debillrdik T.ıyya.ro kuwetıertmizlıı k l ta la, ı n ı n 
1-.. • B b ... toı: • da bn krtalarm Tampereye nakli 

t:IW, era er ~rşıya .. t • ..,ev- ancak kllcilk tir Jumnı biDdirmP no'k. 
ket dlJrt 49 hık rakı De et. IOfaıı bqla.mıştrr. taJaruu himayede kul!anıJablt-1•Ur. Vunanı"'stan-ve ••lr"' ı..a. e "' ..... V&§tn...+- 1 CA.A.) - FiııtAn· ......, - "' a QI V IOftt'a aep _,ra,. ..... .., K~arımızm tarzı b&rekeU, ve bil. 
ber ......_,__ Berı'k•"•takf .L.. ..ı• dlyaya Alman kıtaatmın ihraç edil. 

U"Ccwıı ı> ..._ evıl.1!9 6 .ı.- ııusa dilmdar kuvveUerim.izin kllomet d 1 
Uk Ben ""-d ..ı~t A il dl.Çine dair, Pravda gcu:eteslııde k · • • 

• uuns a UQD um ~ e reıere.ıı .. ~ ....... rak denize dofru .. _ an çe 1 ışı berabe t rd A fn~ar eden haber mlinas~betlle .,_r-r- ·-r o unıyo um. ynı evde dilerlııe yol açın&lan en ,.wu.k me. 
aynca Zehra •e Satı admdati ta- BJr1eefk Amerikada.ld Fin!Andlya d 
dtnlar dı> oturm&ttadrl', elçtei tunlan tıöylemlştfr: d1h Ye seuııya LAyıktır. GUıı<leıı ~..ne eva m edı"yo· •. 

" '"''"'h-"'ilı: b._ _,,_. Al devam eden bomba taaJTUz1armm -Satı Au tqıdr, Zebn etlen - '6' .w ..... ıı ır ıu.uı.Lar man 111 ı• 
pl§lrdl ve hep beraber &'~ vakte aelı:ert FlnlA.ndJyan:n Abo limanına ın::!ıruha:~..:~dı~~bu. lımDk bma~:-e.. Çekilme kararı Yunan 
kada t L.m. nı- celmlft!r. Bunlar emiaH Norveçte- - ....... ...... 
ket, ~: ~·ehi:ea:::ır !: ld Alman lntalarnım yerini alacak· dir. Husu.stle ld bu koU&r tayyare ıa. . HükOmetinin tam muraf
tl ve Ahmet bunu içince 1ııendlaln1 lardır. Bu traMft nakliyesi Alman _ amızıarmdan bqkaca en qa;ıt Dç 

bllmfyeeek derecede aarbot oldu. F1nllııdiya anlaşması esaslarına Aluan zırhlı U1menl tamfmd&n takip takati ile verilmi' 
tıte bu ltnlda hJ,. ummadıs-..- göre yapılnuştrr. Alman aakerleri ediliyor, Te Alman motarıo lcUVYeUe. " •&ll&Ui silAhl d ~ıdl t ~- 13 ooo ı rının bntUn a"":r"-• "'Ö""'* --. Kahire, 1 ( A.A.) - Remn~n 

hfr va.dyeUe karıttaotık. Çenet qrruı:np;WJ:. er. ~yısı · lardı. 0 '"O'~ 9 0
- •-·,~·· bildirildiğine göre, bıglliz kıta. 

ayafa lralkL"'Bk, Ah.medbı lberine Muhare'"-terde, bUb•- Ollm..,.. larm .. uı Yunanistandan !feri ,,.._ 
atı!dI. &fazını 8lbıala bqlaclı, .Lon<lnı, 1 (A.A.) - RlSyter ıı· '"" - .-~ k 1 •i r-
Kadnı!:ır ve beu hayretten ---- jansm.m dfploınatilr muharriri ya_ daa"ıntla, Gre~ ua etrafında ve Termo ı '.I. p.yaru menuıunıyet bir 

lltdr --- sryor: s,ıaü~ kıtaıanmızm a.ooo ısıu .,.. yara. , tanda devam etmektedir. 
m o- • Alman nakliye gemIJerhrln Fm- b nrCIJ#i haber almmlftlr. Bu zayiat Lcmdra., 1 ( A. A.) - YU11 11 n 
~vket AhmedJ ~yle ~ldtiremJ.- IAndi d Ab Almanların u-d·""' ••yiata -•-be••· ı hUk<unctiııin 21 nisanda fnrriJiz yeceğı,.t anlaymca, cebindea bıga- ya a oya Mker ~ıkardığı o•a "6• .... .... ...., hWdbneti +.&. bir teb""t>ı·w 

ğmr çıkardı ve benJ tehdit ederek hüknıdald haberlere dair Londra· c~~ azın. Almanlar mUteaddlt defalar ne yap-&~ ıı::-
d rd 1d da hiçbir ıey btunmlyor. kendi mevt"Utlarmdan bet mi.ili .,._ den, l:ngilis ve imparatorluk kuv_ 

uva a !pi venneml e!Sylec!l. Ancak, Abnanlann FinlAnd.lya ile f:i• kuvvct'er taratmdaıı buan lk1 g1Uı j vetleriııi Yunanistandaıı geri 
Kortrtum ve alıp tendfalııe ver- durdunılmu·1~rdır ... ·-·-•arm Yun•" -ı.-... k kararmm, Yunan hükLl-dim. İpi Ahmedfn bofamıa dola- bir anlqması vardır. Bu anlqma r.. .n.uu....., .... ~ " 

dı. Bir laratta:ı ben blr taraftan dn muclblııce Almanlar Petsamoya ve ve Yugoelav ordula ma yaptıkları ta- meti ile tam arJıı.şm:ı baJinde ve 
o ~tilr, &ldllrdUk. ora.dan da Bimall Non•cçc gönder_ arruzı.arda uğradıklAn zaY'.atı hesap Yunan hilkfımetinin arzwmna 

Bu .ırada zebra ne Satı, 3-ine m~k üzere tranaft olarak asker ge· etmlyöruZ.. 1 tevfikan alındığı aııla§ılmakta. 
Şenettn tehdidi !le Ahmedln kol Cİl'ftbflirler. Londra bu anla.ımıayı ÖnhmOzdekl hııfta Avam kamara- dır. 
Ye b<ıcaldanndan çekiyor, bo:UI _ teustıtıe karıılıun11 ve vaktlle BJndaki mllzakerede daha zlyıı.do tat. 1 .Filhaki1ka., Yunan hük<ı.meti
muuu kolaY2qtmyorlan1ı. D09- Finlandiya htilrfunett nesdlnde Pd- silM ve':'ebUeccğlml zannedly'>rum. Fa nin İn$:'iliz hüktlınetine ya.ptığı 
tum Ane de Jl.m!Ha tutuyordu, detle prote.toda bulunmu~. Bu kat, zc..ytatnnız ne kadar elim ~tursa tebliğ şöyle bitmektedir: 

Ahmed! bayJece öldOrdilllten anlatma Almanyada mezun bulu • oısun bundan daha agv olmaı:Jıtma Yuwuı hükfuneti, kenWmni, 
l<llU'a, Yine emetJn tehdidi ne ıuın ukcrlerin Norveçteıu kıtala· memnuu oımamuı 1Azım~e1dlğint ve İngiliz eet'crt Jruvvetterinin baR.. 
kendis!al mutfağa, ıa,Iıla ta4tdı1r, rma ll~ak etm~k ftze-ı-c Flnl!ndJ. ım;ıaratortuk kuvveUerlnln mtlttehlr ka fedakhlıkhrda bulunma.smln 
Şe'ftret burada, Aıunedt 10ydu, yadan geqmelerlne mll.eudedlr. Ge olabllcccklerinl glletıormek l~l!ı meel•. bey".ııude olacafmı ve bunlann 
ao:ıra eeblnı!en brçalnu 9*•rdı ve çen aylarda Finliindiya la, 'imal! Be 't!ff cıertceue söz söytedlgim.I sar·- zamanında geri ~kilmeainl ,e
kollanm sıvayaralr diz ~tU. böy- Norveçte ve Botni k.Brfezi:ıde htl yorum. ı raitin ve mlkade!e mllfterek 
lece HYell Alunedln bqını, son- kUın .. ilrcn !ana havalar, karlar Tahliye edilen 4l5.00'J askı!tl .. Oa1"- menfaatlerinin icabettirlr gı"bi 
ra kolla.mır n bac&kJanm bir ta- ve buzlar dolayısllo, mezun bulu· rine muva!!ak1Jretle ınl di!nd tğ'.t aua. ' gösülctUğünU beyan mecburiye. 
sap sib1 dofradı. nan blrço!< a..~erlerin krlalatma ııne ç<>.c;ll au cevabı vermi1tır: tini görmektctlr. 

YJne 11.mbayı A~ tutuyor, Sa- tltlhak edememiş olınası mubte • 
tr 1U tanıyor ve Ze.bra da karılan meldir: tlkbahann geJmcat, bu u
aJliyordu. kerlenn dönmul işini tecil etml§ 

Fakat §e1'tetbı kestllf pıırçalar olabilir \"e önUmUzdeld birkaç bat· 
hazırladıfımn çuvtıla azğnladı, Şev la içinde hatta bundan fazla 
!:et bu seter vtlcu~u çuvala g15re Alman n.~kerlerfnfn Finlruıdiyad:ın 
l5lçtlp blcerei ke1t! ve g!Svde ne geçmekte olC:ufıtna dair hr..berler 
kafayı bir çuvala. kol ve baca.klan gelmuı bcldf"neblUr. 
da çimento çuval'nnna yerleştirdi. Alman • Fin ıın1P"mıuırnm ma • 

Bundan IOnra kafa ve l'Övdcdc- zun l'~kerlerle harrı mr';-c.'metılnJ 
ki çuvala btaı tatlar koyduktan de gcc,mesı.,e mu.a·t oldı:ğu zan .. 

nedi'~ ektedir. 
sonra ıırUadı ve beraberce cece ----·-o----

Basraya ya inan 
as .• vr çı'<arlla ak 

"Böyle o'du:ı,ınu zannediyorum." 
Diğer b!r suale cevaben de Ç<jr'1J 

deml~tfr kf: 
Kuvvetıertmlzln afn' malzemesi bit 

tabi tahltye edDememı,ur. P'alcat ı. • .. 

Yenizaland kabinasi 
Y unanİıtana aakeı' 

r gönderilmesini 
man1ıınn esasen ağır mıili:cmelırl yok 
değil ki. ~. \ tasvip etti 

) JJ•cınnaton, ~O (A.A.) - Yeni 
Ze1anda :ıarp kabinesi dün aldı
ğı bir kararla hUkfttnetin Yun.ı
nlstana Yeni Zelanda krtalan 
g:öndam~ olmaamı taavip etmff., 
tır. 

Muıianyada Çenni kövil h~P 
kuruma 211, B:>ğaz köyil hı:.!kı ı-fl 
Dere köyii 21 ve bazı n.tam'f .. • 
da. 85 lira. vermişlerdir. 

Karacabeyde 1smctı :uıa kf " 
halkı 151, Dağdağı k~y'.1 halkı 116 
Hotaıı kö) ü 100, Mnhbub"ler 1-öyü 
halkı 80, Ke~k köytl hnl.kı 77 
Knlaknmar halkı 75 Ekizce kövü 
halk? 62, Tophisar köyü 61, Çaİık 
köyU ve diğer körhr namına <'::ı. 
t 64 lira teberruda. bulunmu::lardı!". 

Sollumda 

Keş·f kolları 

faaliyeti 
.,/ ~ 

devam ediyor 
İngilizler Habeşi -
landa Sokolayı 

aldılar 
Kahire, 1 (A.A.) - İngiliz Or 

tqark umumi karar.;1hmm tcbJl· 
b1: 

Lı:"byada, Tobnıktaki ~yette 
de;-i'3rlik yoktur • 

Sollumda, .keşif kollan faaliycL 
leri devam etmektedir, 
H~da. Sudan müdafaa 

cQzüta.mlan, pazar günU, Sokotayı 
almışlar ve -lilşmana insanca pek 
çok zayiat verdirmlşlerdJr. Aynca 
100 fl yerli olmak llzerc 515 dil~. 
man 61!-ir almmıstrr. Yerli asker -
ter, derhal impan;.tor Haile SelA: 
ı.ıiyenin Wzmctine girmeği taal !ıUt 
cylemlşlı!rdlr. BQtlln diğer mmta· 
kalarda, bizim kıtalarmımn ve Ha 
beş vatanperver kuvvetlerinin 
ıı1emJeka.ti ~erit ınllff~&el~r _ 
den temizlemek mak.sadlle )"ll' 1k. 
l:::r:ı faaiiyet §iddetll surette de • 
' m etmektedir. J ... 

Maden teknisyen 
mektebin o 

ikinci devre için ,,..,, 

Şimdiden· namzet talebe 
kaydclunaoak 

Evvelce açılacağını h111'e:- verdlğl
ml.z 7-onguldak JeyU ve meccani mo. 
den teknlalyen mekteb!no talebe kayıt 
ve kabl;IQ ikmal 01uAm111tur. Ancak 
i!daat HklleU memleket. davuınm 

bu gok mUhlın Bahada daha fazla rurk 
gencinin c;alışmumı temin lçlıı yeni 

T-·aJington, t (A.A.) - Arıt' 
rika Birie§ik devlfl!eri 
~ene!kurmay b~.şkaru gen 
• !nr.:;h:ıl söylediği bir nut~ 
cz"ümle demistir ki: 

Amerika Birleşik c1cvletl 
~arnizonur.dan 3~ er, 
'l'rinidad'a, yeni krtelar da 
vakınd Alaskn.'ya gönderile 
tir. 

Ameri1ta Birleşik devletlerin 
J"ittikçe büyü~~n yeni ord 
Amcri!mnın tarihinde en 
ve mükeımml ordulardan bi · 
olacakttr. 

Bir hafla zarfınd 
l ngiliz 

tay9areleri 
42000 ton hacminde 

Alman vapuru ' 

1 batırdılar 
' -

1..-ondra, !JO ( A.A.) - İyi lı 
ber alan mahfillerde sbyle 
ğine göre, esasen mahmul ol 
Alman demiryollan simdi 
bütün yüklü bır hale ge1mi~ 
DUşman enıtea malzeme rı3 
için gittB~ı:e daha ziyade var 
ku1lanm1k rnEr-buriyetinde 
nuyor. ıngiliz tayyareleri, 
man eahilleri ile işgal al 
memleketler sahillerini tak 
nakliyat yapan şi'.eplerin, nı~:J 
naların ve petrol gemilerinin 
tikçe f azlala,,cımakta oldu.~ 
görmüşlerdir. 1ngilız bomı~ 
danan tayyareleri bu vaziyett 
aZ3mf dert..~e istifade etmekti' 
dirlcr 17 nisandan 23 nisa 
kadar devam eden hafta zar 
da Norveçten Fran.1aya k 
uzanan sahiller açık! 
cem'an f2 bin ton hacrrıinde 
man vapuru batınlnıı3tJı:. 

ingiliDre adas1111 
cenubunda yapll 
Manevralar 

bitti 
Alman isti:A teşebbUsDn 
muvaffa~ olamıyacağı 

anlaşıldı 
bir ko.rar vermt;t:ır. İmtihan vaziyet.. Lonclra, SO (A.A.) - R3 
teri, vaktin darlıfI ve •alr acbebletıo ajansının a.!Jken .muharriri 
maden teknlslyen mektebine gireme- yor: 
mlf olan ıençttr1D mektebin blrlcctteı 1 DUnkcrl:tcnberl İngiliz ord 
rinde 'ba§la.yac&k olan ikinci devre.el muazzam bir hızla inkf"l\f e 
lçlıı namzet olarak kayıt ve kabulle. tir. Do.;ru İngiltere ndc nib• 
rinln yepılmnsı tak.arrUr etını,ur. Bu bU:ıın manevralar tera.kkheriJJ 
rutmzet kaydı J§lne derhal bıı.şlanncaıc.. kndıır sttrat ve mııvaffıı.kryetl• 
ur. j de ec1ilmfa oljuğunu gösterme•~ 
Had~ teknisyen mektebi blrf ame. dlr. Doğu kuma.ndanhğma me!S 

ıı, dlfırt uuarr olmak üzere Ud ıl!. 75 binden fuls er, mevz ıu ~ .. 
mestre aynınuı dört .enellk bir mek. !arla ibra~ edildl!f tarıedllen ıllt>' 
tep nllnde kurulmUflur. Yalnız mek. hlm bir ~iman kuvvetlnJn sUrt il' 
tebe cırcc:ekler evvelem.irde l&l &iln- tııh~lt ed len 1n~l!z kuvvcUerl cJI 
!Uk mr.den ôea.ltlan mecbur! et.ajını :;arından evveli ıerf bir ıu~, 
yapmak veya bu ookflde evvelce., 1~ urdunılması, sonra da denize . .:.J 
gUn m!ldenle herhangi b'.r milden oea. killmesf olan bu talbılere iş~. 
ğmda tuıen çallflıfinJ abat etmek etmiıtir, Muhafız krtalannın ~:.., 
nuıo'?:ıurlvetlnded.lr ııekt-...... rta "' nOUUJeıi h:ırel'.:litm b!daye~ 

• ' • _... 
0 me... ''dU...<ım:ın kıtal" hırpalaJP""' 

tep mezunları ııe tuc~n orta dere- ıı.:rctile ·~Uhim b~~ oyn~ 
cedekl ıanayt mekteplerlnd::n mezun , !ardır. Askcı i eefler mulııı!JI ~ 
:uı e~.aı:;:1 madeı; ocaklarmd.ı. I talnnnın "istilaya kal'll., çok ~ 

§ın.-eıa m t genç er kabul ohm. ) tlk hir kıymet olduğunu be1"" 
maktcı.dtr. ı 1 etmişlerdir. 

! :ancvrnlarm en mUhlm .~ 
Zcrb!l aşık aol<akta ti ihtiyat tutuımue otan bll!.; 

kadı 1 d ı bir İngiliz znhlı krtasmm kW.ı-
- nı y~r~ a 1 rılması olmu3tur. Bu kıta ;;tV so!ta~a çıkararak bunu Bt>ıtiktae 

iskele .. · del<! asfalttan dtn'.ze at· 
tık, yal tı, kol ve b:ıca.klan unut
rnuıtuk. Eve dfuıdll 'fümU&dt> et1v· 
ket, bunu da .:ötilrUp dem; at
m'.l??U söyledi. Aldnn, takat yolda 
bir • bekçiye rutl ymc:ı, ııkorkuclan 
par~a ıı.tt •• ve e ... c gel<.im. 

AhrnedJn elhlselerlnJ Şovtıet al
d:; ve ertt>ri stınn bana bir b'.ıçıık 
lira verdi. Bundan da elblleyi g8-
-..., •ttıfmı _.,_. 
3~ Yatlarmda, J)Otıbıy6h, .,UçlU, 

hvvew .- Jı:cıftune ~' bir a· 
da.m olan ee"et fse, Kblmın ba 
lfadeıılne tabu tahna iıılt bir ita-

(3a' tarafı ı ncMe) 
JceUn<len sonra vukua· iC.lCL;icco • 
ğJnf ileri sllrmU1tUr. 

Irak hül.Qmetinin bu mtıl!-ı• re· 
tJ, !n.,r z • Irnk ihtll~ Llo.rın:ı yol 
~~kt~cırr. 

loglliz maktunl'l!"f, Ira'ktt!kt tn _ 
elliz I·adın ve !jOCUkl"nnın tahli • 
ve~ hn 'donda tedbirler alnm~Iar • 
dır.r ---- ... 

(B::."' + nfı 1 ncl ") 
inden itib. ı sevklc"İ {~nrıa,
hrı'mı~tır. 11'· tren, 11 mayı&ta 
raydarpn.ı.;rui n harel et cd .. cek· 
tir. · 
o·~er tnrr.f'·m L; n'Lulu t r. 

keder"·: vatcncla.< ·~ m otwdt:k. 
!arı <'V s~ !ıipler·ıe e r\ ete,. ak· 
detrniş bu!und•ı!, ~I 1-"r:ı m•ıka· 
veJe'"rf icin T>ahillye ?c-'<fJeti 
tarn.fından hazırlan~n kanun 
projC3i bir iki gtin zarfında BU.. 
yük Millet Mecl;slne sevkedile· 1 
cektir. Bu proje ile bu vatandq 

Bı~r.·e!dl Frucr'in Yuna. 
nista.na Yeni Zelanda kuvvetleri 
g~nderilmc:sini ica.bettiren hMi. 
tiw!er hakkında VC'rdlği izahat U
zerine alm~n bu ko.n.ı da "vazf. 
yet tamamlyle takdir edilerek" 
bu harekete tcvt'1!1f>W edildi~ tas
rih edflm~r. 

lara ait kira mukavel~ter! met. 
suh addedilecek, ancak kiracılıı ... 
nn old~ gibi n B!lhiplerinin 
de i§!cmif alaca.klan dolayıaf yle 
zarara giınıemeleri temJn oluna· 
caktır. -- - -

Iley~lunda Z~ba da otur~n 1 dl zapta çab"'an "dlişman" ~ 
Ta.kuhı adında tır kadın, dUn larmrn ü- rine atılmııtır ı~ 
gece evine giderken, kmı;ısma tankları ile :.5 tonluk sr~t ~ 
Kurt1ıluşta oturan .A.!i çıkın!§, lr.r ve rü 7ör ts.mkhır bil~ 
musallat o!mağa başlamt'Jt.rr. ı gtin mul ar be ce hesine d0f'11 

Takuhi _yüz vermem·"· Ali de ilerlemekteydiler. Bu yeni ı~ 
sarkmtıligmı arttın:nıştır. Bu· liz tarıdarınm v'izlilk katil~ 
n?"1 ~r~.ne T:ı.kuhi kendine te~ hP..Iindc b .. vü'· gUrUltUles. 
b:.r soz _;%Ylcnu~. buna luza.n .Alı vol ar ü-erir<le ilerlemesi t1' 
de brça;pru çekere!~ kadmm ü~ br,,.yiç b:r m-ı .. .,ra arzetmeı.t~ 
rine saldırını,, kendis!:-ıl sol b.,. di.' Manevr:- 'rırda birç"ok dlJ~ 
cağından yaralamı~ır. Kadm askeri nrab:ıl<:r da kul1 nnı!r 
yeti~nler tarafından tedavi al. 11tcl!icens servis g-ibi ht~r~ 
tına alınmış, Ali bir mUddet 'Vİ'"ler de tR.limlerden i tifııdC 
sonra yal.alanmıştır. nıil}lerdir. ~ ' 
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Buharı 
ller yıl, bütün 1n anlamı smı v boğazla.rnula Wr elem ,.e rzhrnp 
~ ttitı er halinde larlara feryadı ditğümlenJyor. 
~P ~enlere sc lldlği ı mayıs Tabiat düğiiJlüudeld ezeli ıninıı 
~Yraınnu, bu yıl knuln.r içind~ 1,1. ,.e mahiyetini kaybedC'n 1 mayısın 
'il< ediyoruz. IJiiyiik rollcrlndcn lıirl de, büyük 

t &rayıs, tabiat güzeflikle,rinln ''o iddialı bir ihUlaUo en büyük 
e.ı bu aümayişl ~ü olmUJydı. 

1 illa Siik mrşhcriydl Ruhnnı:ız, Ba oraklı, çe)d~ll coeknn ln-;au 

lll Yts bayramıru çabuk getir kütlelerinin kükreyiı.i, yeni niz.nm 
~)( lı:in. ~-vlınleri par~;ılamak, 
~eti tahrik etmek isterdi. dcnil a yıJdıronlı ve eclaemaemll 
1'la afetin ka~ısmda kam mele~ gi· 
hı saıwu bh- sonsuı bir c- hl kaldı. 
~ son az bir etnrct ,.c son uz 
-.., \1cclın a)ini ni temb ederdi. Tannnn1 flZCli bahamu, Kari 

LL l\farksm slyut 1 mayısmı, ve ıtlha-
o ~ bayramnmı gönlü ycı;oilde l et baglln Jurlanla :içllnıesl an ene 
ı.,.n için, blltlin dünya da onun halini alan "°11"' siclü itme gtin\i 

~e uyar ve dilber gösünü &.. olan bitfta kardet lns&ahğm bu 
.,, lala'-" ve""I, ktnmzı Al,.cl.;ler do. 

• .., o1 ;ıa y,. giineşll ve bahar kokulu g-Unlinü 
~· a~lar ye ll tac;larmı gl• silik: bir mazi hatıTası ~bi anıyor, 
1 ~l'. gölgele"• ıınklar bUe yC§ll· uzak bir aşk ve genflO. hfkiyesl 
eı-e bUrünürdii. gibi h:t.inil)'Orm, tayyare,· ı.nk 

llıııa )"il, harp ilihmm kırmızı J!\iniltüsü, bomlıa ve K\ille ha. 
~ vo zehirli salyası, diinyaya. 'kalan, arasnıda ve ölüm dekom 
Yeetıı ve zUmrüdü haram etti. Za- (\nünde kathıılanan 1 mayt5a ba.. 
~ dinya, ye!'dl eteklerinden, karken, blMa, elamanı ba.'1JI& n· 
...... er uhldanna kndar kaoçana.. ran clilnyaya kmyor "·e bahan ha· 
brıa döndü. Mesut sulh ydlarmda. ,§!~an &l)aD 'bahara acwyor. !;:' bir çoeuk mhu ta ıyıı.n kıl'lar_ / 

\le daği.arda bir matem havası • Ağlardım hatıra geldikçe 
~eniyor. Her eyd• blr su- gUlliştiildeıimizt 
!:"' ~e 1<altkaha hissesi çıkaran ' 
"''-!: kulana ''C körpe ~ocuklann LAEDRl 

lngiliz; gazeteleri 

Yazıyor: 
' I 

l' ürk iyi tazyik 
ediliyormuş?, 

Fon Pap nin Ankaraya 
, 

Amerika da 
Sivil laqga· 

reler teshil 

H A B E l? - ~'fşam pOs{a.sr 

• -~ .. 
Eve GALATASARAY 

11. af ta Ankarada 
~1açlar haki ında unıuml bir düşünce 

b·ze neler anlatabilir? 
Galatasa.rny ve Fem:ı.rbah<;e,. I ve sistem noksanlığı, bu noktayı 

önümüzdeki cuma ve cumartesi şüpheli ibırakmalttadır. 
günleri Ankara.da maçlar yapa.- Bwmn için biz, İstanbullu ta. 
caklar. kımları galcbeye daha yakın gö-

Ankarainm bu hafta pek he- rüyoruz. 
yccanlı bir spor günü Y'l!"ayaca_ Umumiyet itibariyle Galatasa
ğı muhakkakbr. Çünkü milli ray ve Feneri maçla..-rında galip 
küme maçarmdln sonra, Gn.lata_ kabul ederek, Ankara taknnlan_ 
saray ... Fener salı günü Ankara- mn neler yapalbileceklcrini a. 
da bir karsılasma. yapacaklardır. raştırmak daha yerinde olacak· . 

İki ezeli · rakibin Ankara.da tır. ' 
yapacakları bu temas muhakkak Galatasaray - Demirspor, Fe_ 
ki dört gözle beklenmektedir. ne:rbahçe _ Demirspor. bundan 

Biz. ayn bir heyecan mevzuu evvelki senelerde yapılmış tC'" 
olan bu maçı bir kenara bıraka_ masların aşağı yukarı bir revan· 
rak milli küme maçlarına geçe.. 5r mahiyetini al'7..etmektedir. 
lim. Bunun iç.in İstanbullu takım_ 
İstanbulda seyrettiğimiz 3 An· lan bir sürprize uğratacak De· 

kanı ve Esı-işchir taknnmı gör- mirspordur ,diyebiliriz. 
dilkten sonra anladık ki o mmta. Kuvvet bakımından Harbive. 
kada futbol, şehrimizin ha?i nin güzel, -hattft bir netice aia· 
hazırda arzctmekte olduğu (dil. ! rak oyununu bekliyebiliriz. 
eük fu~bol) d~n daha fena.dır. Diğer maçlarda §ehrimiz ta. 
Teknık ve sıstetmden zıyade kımlan bir g-alebe alamazlarsa 

enerji ve nefese dayanan Anka- bunun kerametini Ankarnda de· 
ra takımları 1 a~ısında Gal:ıta· ğil, bi7.im lstanbul takımlarında 
~aray da Fenerbahçe de daha aramamrz Iaznngelecektir. 
ağır basmaktadır.. SAOIT TUORUL ôGET 

Ankaralıların en büyük avan_ 
tajlan. kendi sahalarında. yol 
yorgunluğu olmadan, kendi se. 
yircileri önünd~ oynamalarıdır. 

Bu bakımdan herhalde büyük 
bir avantaj temin eden Ankara
lılf'.r, acaba bundan istifade e
derek oyunu leyhlerine çevirebi_ 
lecekler midir? 
Yukarıda bı:ı.lrnettiğimiz teknik 

-

Hakem namzederini 
davet 

lstanbtıl Hakem Komite.inden: 
Son nakem kursuna devam ederek 

şlfat lmtihanlan yapılmayan h::ıkem 

namz<!tlerlnln 3.5.!JU cumartesi • nO 
eant 14.30 da Bölge merkezinde bulun 
mnlan tebliğ olunur. 

''• 

SiZE KUR YAPM LA 1 DA ı 
HOŞLANIYORMU~ U UZ- ? 

Bayanlar size kur yapılma:m • 
dan lYJŞlaruyor mu unuz? Suali 
çok !latif bularak hemen yüz rı -
virmeyiniz. Kur yapsınlar viya 
yapmasınlar, bana vız gelir -!eme. 
yiniz .. Evli iseniz kocanızın çok 
sert olduğundan bahsetmeyiniz. 
Bunların hepsi mümkün, fakat siz 
her şeyden evvel iç alernini?.e h~
kirnsiniz ve işte bu sualin cevabını 
da kendi kendinize sorup kendi 
kendinize ce\'ap verecek iniz . 

kekten maddi veya manevi bir 
yardım bekler misiniz? 

14 - Bir erkeğin sizın arzu ve 
ihtiraslarmızla a'tıkadar olmasını 

ister misiniz? 
15 - Bir erkeğin hususi ha) atL 

nız hakkında malumat istemesın _ 
den veya size hususi hayatırr an
latma.c.ından hoşlanır mı ınız? 

Işto 15 sualimiz burada nwayet 
buluy.:>r. Şimdi ·ı bu sualleri ken
di ker.dinizc sorunu.~ ve "evet" di. 
ye ce\·ap verdiğiniz suallere "üç" 
numar<ı, (ara sıra) diye ~vap 

vcrdığiniz suallere iki numara, 
hem evet. hem hayır. dlye ~vap 

verd~ıniz sun !ere bir numara ve 
(asla) diye ccwap veroi~-iniz sual .. 
!ere de sılır numara verınız. 

Bu iş t:>ittiktcn sonra verdiğiniz 
numar-alan vekOn eniniz. 

1 Fğer yckQnda 45 elde etmişse -
. ... ""'•==-'·"' 1 niz çok hafif, havaisiniz, dernektir. 

Erkekleri~ ~adınlara ~ur ~·ap. • I Kendinizi sakının. i~iyaki ba-c -
malan bugunun meselesı degıldır. ketleriniıi sıkı bir kontrole tabi 
Gerilere bakıp tarihe bir göz at- 1 tutun '>e bilhas..'3 ço • ihtiyatlı o. 
tığımız zaman en eski zamanlar - 1 \un. 
dan bugün: kadar bütün devirler Eğer yekun 30 _ 40 arasında ise 
de erkeklenn kadınlara kur yap. bu d!t azami koketliğe delalet· e
t.ıklan görülür. Esas o zamandan-

11 
der. 

be~. ~):n~n kalı;ıış, ancak ~ki ~r YekOnun 20 _ 30 arasında o.ma 
degışmı tır. lptıdai adamın sevdı. . . . 
.... k d kl ·· ı sı normal ve ıhtıyath bır kadm ol-
gı ·a mm aya arı ucuna o ~un . 

rd - h .. 
1 

du~unıızu göst.,.,.ır. YekUn O _ 20 
vu llb'U ayvanın en guze parça- h --.r.ı ede kd" 

h k ·ı b .. k- t: ki arasında ta avvu rse o ta ır-
sım ıra ·mac;ı e, ugun u cışı · a • -......ı "h . 

1 
_-, ·· ı · · ki · d de azami dea.-.:o:ıue ı tıvat ı ve yw rm eıı guze mevsım çıçc · enn en . . . . 

ı d.d b k tl . . nız kendı fıkırlenne ,.e \'ll\'asma 
yapı mış na ı e u e en sevgı- · .. 
l·ı · · d h d 'li d'kl · bağlı kadın olduğunuza hu me -ı erının a a o,,rusu sev ı en • 
nin kolları arasına bırakmaların- dilir. k.r. 

10 
. d ~ • 

Eğ .. r Ye ·un oan a acı~~, ıse 
da he::- halde bir fark \-ardır. • · . . • . ~ 

B . h hcd ld - .b. o zaman sıze acıkça sövlıyccı>ği -unun, er cep e o ugu gı ı . · . Yeni teklifler getirmesi 

ediliyor 

Tayyare motörU 
inşaatı ayda 1200 1 

ze baliğ oldu 

b • • miz hr.-kıkat ~dur: Yalan slh"?eını. 
, kur yapılma ~ekıllerı de fcvkalUde . . .. 

..ı -· • t' o k d k' 1• b" oyrsanız. kcndı kcndımzı a datı -muhtemel 

1'ürkiye kısl<aç içine 
alınmak isteniyor 

aı lo...ıra, 80 (A. A.) - Ofi ajıın-
lıll<Urtyor: . 

'ltıa ;\kdenizin iki ucuna karşI Al -
c 1l tazyiki gittik!:e artmıı.ktadır. f!iP luammda Fransa ile cereyan 
t-:n rnuzakcr<>lcre süratu bir 
!tı 1>o Ue devam edilmektedir. Al
tit lıılar. Fransanm fıl n harbe i~ 
~den ziyade Cebe1Uttarığa 
~ gerlrllecek krtalara göz 
'it llıtnak suretiyle, Fransanm pa 
tı:.r olarak müzahn·et etmesini is 
ttlı:~l'lar. hpanyada :ise, kargRşalık 
tf! l'trıak, ve bunu b .. hane ederek 
lerefa E;tJnpJI mıı.ks.,rllle mUdahalc 

13 
l'atnn~k iı:tivorlar. 

ce lrltt Akdeniz hııvzasma geltn • 
ıı tli~hass<ı Türkiye mevnıbah .. 
tlli7.ı ektevse de Almnnlarm İn· 
'l'tı~:erıc ittifakmt bozması ıcın 
~otl'Jtlyeye tekllflE'rde bulundukla 
~ne:ınmektedlr. 

t!(t tler1 karar~bmda zivnret et
~aıı:n. llonrn Berline gidPn Fon 
lltJe llın Ankarayn son Almnn tek 
l'tı.ı:ıı~ı:ıı h~.milen d6nmesJ muhtc -

JJr 
~ . 

l'tııı 11 arada. Türkiye sahillf'ri bo· 
1ıtııf' ~Unan edalaıınm j;:;galfne l)ir 
<11t d ll"f>sinde devnm edilmekto
lazı~e Türkfyenln sarılması tamam 

l 8ktadrr. 
~:ana nıutat hllfifmda seyyah a-' 

.... ""ardır .,e\' . 
teıe 8 Chronlcle ve Deyll Meyı gaze-
"~rı( hUkQmctln haberlerin sUraUe 
t-arrıa rrı slndekl ehemmiyeti htı.lll. kav· 
llıa. llı?f oldu~nu kavdederck Al· ...,.a • 
lteııı "ıtı Propaganda sll~ından mu. 
bıı.r;:eı surette lıt!fnde ettikıcrlnl tc-
~ ettirmektedirler. 

rı. li $1.1 'l'clgratm dip oma tık mubabl· 
,

1 
U"rtn bUyllk fütuhat p!Anmm 

'1ıı.1t~ bıı.tıarmı veriyor. Bu p.l'lnm ta• 
>ıııa tu takaırinde Hltler btltlln Av. 

lııh- "'a. \'e şlmnlı A!rlkayn hl\klm .,_ 
~ı<;I 
ı.. r. Pıa.nın birinci snfh:ısı 'Nlr· 
J"Yl k ... ltı tskaç içine aım:ık gayesini 
:t d '~Yor. Bu kııkııçm bir ucu şl• 
• B:ıtuma dlbcr ucu c:enupta Su. 
)' ·-~ «ıYanacalttır. HIUcr bu hare-

t.llıl!ıta\•yareıer v muhteUf gemUerle 

tıt "11'?1"'1' ıU\ lnUyor. 
l'l•ı ..... 

~ '.\· rn <"il ve 'Ş ,an~ı·n" ta 
' l<tı:,. llu tnarnız hareketi Llby~ 
'tııı ~ Surı;yed :ı vupılucnl;: ve bir b. 
t'lct~ !.l'\1'\-etıer Har •ma do~ru sarka·. 

\)t.ıı, 
~~ U Satha lmall Afi lk!!Vl <''e 

r l1'1Jl.'t, gav '\ini lı!tlbdft.! etn t'kte· 
"lıa ~ b:ı.rPket kprt"l}anm ı·n-~all ve 

' tıyC'l kuvvet)rr! ıır Fııs ltıtnlnnnm 
'lt1r ki;yıe lemin oıunacaktır. 

Va§fngton, 30 ( A. A.) -
Ruzvelt, demokrasileri müdafaa 
için Amerikadan satın alınabi
lecek ne kadar sivil tayyare bu. 
lunduğunun tesbit edilmesini 
emretmiştir. Reisicumhur tica
ret nazırı Jesse Jones'den bii. 
tün sivil hava yollarmın tayyare 
mevcudunu tetkik etmesini rica 
etmiştir. 

Ruzvelt, bu tayyarelere ha· 
kikaten ihtiyaç olduğunu ve kul. 
lamlmıya yarryacak birçok tay-
yareler bulunduğunu bu malO. 
matın bir an evvel kendisine ve
rilmesini istediğini söylemiş, fa. 
kat bu tayyarelf'rin nereye gön
derile-ceğini ve han~i modellerin 
tercih edileceğini bildirmekten 
imtina E>tmiırtir. 
YEI\1: YOI...CU TA YY ARELERl 

Vaşington, SO ( A.A.) - Loclc 
Heed A.ir Craft co Poration, A
merikadan Avrupava 50 ila 80 
yolcu nakledebilecek 4 motörlü 
tayyarc!er inşası için resmen i. 
zin almıstır. Halen Kaliforniya
da tecrllbe!~ri yapılmakta olan 
B.19 bombardrrnan tayyare.si 
fstlsna edilin!e 43 ton sikletin. 
deki bu tayyare dUnyanm en hU
yük ve kuvvetli tayyaresi ola. 
caktır. 

Va~'ington ,,O (A.A.) - Cha.r
leston barut fabrikası günde 100 
bin libre barut imal edecektir. 
Bu fabrika geçen çarşamba gU_ 
nü ve tahmin edilen ilk faaliyet 
gUnUne nazaran bir ay evvel ça
lışmağa ba~lamJl!tır. Harbiye ne· 
7.aretinin bildirdiğine göre bu 
fabrika 19 milyon dolara mal ol· 
mu§tur. 

TAYYARE MOTÖRÜ 
İMAJ.. ATI 

Hartford, 30 ( A.A.) - United 
Aircraft Corporation reisi Vil. 
son şu beyanatta bulunmuştur: 

Tayyare motörü imalatı evvel· 
ce hazırlanan planlara nazaran 
yüzlerce fazlnsi r)f' ilerlemekte_ 
dir. Amerika Ye lngilte.re hesa· 
brna yapılan tayyare motörleri 
1,200 ü, pervaneler de iki bini 
bulmuştur. 

194 l senE>sinin ilk üç avına ait 

T.H.K. Hava Gedikli namzetlerine:. 
15..tıı. i'J.9'ndn 01 .p ta mu~.)'E-n~co kıızaıımrş olan bava gcd!kll nıımzet. 

\erinin dert:.ıl nnvo.cıım n.Uml'3!'1Uiğmeı mUracaatlart. '(3314 ı 

Harp Okuluna havacı subay yetiştirilmek üzere 
sivil liseden mezun olanların kayıt ve kabul 
şartları 

ı - LU>l' o'b'llllltık imtıh:ıııını vermı. bulunmak. 
2 - l\.ldıltlıırı ruezunJyct d;pıomnlanndnld kanaat notu fyl veya çok iyi 

bulunmak. 
3 - Qlg-.mluk lfpıomn tnrıt.ın-=en bir &Pneden fazla mUddct geçmemi§ 

oul•ınmak. 
4 _ S:ığıı1' durumu pllotl•ıl• hı7.meUne mUsa~t olmak. 
5 - Yoışları en yuknn 21 olmak. 

:SOT: 
Bıl hıra hava muıı.ycno h ·ycU tti.rafmd.uı yapılacak muayenede s::ığlık 

durumları pllotıuk aın:fma mUsaltı görlllmlyenler lstı>rlersc harp okulunun 
diğer smıflrına verilmek gibi Wçbi• mecourlyete tabi tutulma7.lnr. Tam 
serbesttirler. Kendııer.nln arzu;nrme. göre :n\.iameleye tabi tutulurlar. 

Okul tcdrlnteı l!'i nıayrs 1941 dEl başlıyacnğından talip olantann, bulnu. 
dukları ıskrrllk şub?lerine mUr..ıcıınt edcc?klcrdir. Askerlik şubeleri, ynptı. 
racaldnrı sıhh1 ınuayc>:ıcdc mUsbet ııetıce alanlar evrakları ile harp okuluna 

ıevkedlleceklt.:rcilr. (~22) 

--------------------------~-----

Sıhha memuru aranıyor 
l'tuk huv.ı R.ınımu bnvncıl k d;ıircel lçlı:ı nşnğıdakl ş:ırtlan haiz olmak 

üzere 7G ~ra tıcretle bl~ sıhbnl memuru aıınac.aktır. Tnliplcrln ts~nnbulda 
buıunan:: rın Türk !:ıava kuruml nda havncıl•k nıC.messilllğlnc ve dığeı ma.. 
hallerdi'! tn.luı.mnlıırır dı'. Anken.da havacılık dairesi genel dlreklörlüğUııe 

milrac.ı::.t ı.rı nan olunur. 
ı - ~ınhıye m ltt<ıb1 mezuna ı.> .nak. 
2 _ y._. 1 kırktan yııknrı bulunn.amak ?<' faal hizmete eh•er1şll olduğu. 

na dıılr tn Jıb raporu bu•unmak. 
s - o;ı?nıl'IY~ ı ad:ır çalışmıe cıı<!uğu yc!'lerden verUmlş iyi bal kAğıUa-

nnm ı::ıuıunuı:ıın 

4 _ K:ıt.uı ed1.!:cd. o'an rtıl:ıııt memuru lnönU kampında istihdam cdı. 

ıecektlr. t3Zl31 

raporumu?.da ~1 milyon sterlin Toprak ınahsulleri İst. ~ubesi müdürlüğünden: 
kıymeti~d~ w motör -ye ~e~errüatı B~K' ·~·a Ç'uı u.ı· es' cıvar:ndnki afy m depomuz için depoda mevcut 
imal cdıldıgi bildit~lmıştrfır. dBk~ nUmun•ın ıb t lıtn r<J~ ynptırıl11c:ığ111do.n tal p o'anlnrın ııUmuncslol depoda 
miktar 1910 sen~ı 78 m a ı 1 • "' in- ak Ozerc .; ı; 941 cumartesi gllnU suat ıo 
• }t:t yar•"ıııa tekabül et. gönn"l .. ı •<' ı-çık ıı:ızur.ığı yrıı 
ıma a ın ..., 1 h , 1 r 
etJnektedir. r- __ - da ııına" .:ının • 

.. egışmı§ ır. ·a ar ı, e\' ı ır .. _ .. 
k d b. ı.. b.. k d f 1 vorsum:z .. Çunku kendı~ıne kur a m veya ır ıYZ ırço e a ar · 
daima temas halinde bulundu.,,l';u yapılmasından bu d~r:ct"w~ karf;r 

rkekl · b"I k d'l · k ·ap hoşlanmıvan kadın aunyada yQ,. e · enn ı c en ı erme ur ) · 
tığını hissedemez. Çünkü kur yap. _t_u_r. _______ -----

ma metodları bugün muhtelif ve Oğretmenlerin içtjmaı 
müteaddiddir. İstanbul ôlrebneııJeri yanlnn cemi. 

Şimdi bizim size sorduğumuz 

muhitinizde bulunan bir erkeğirı 

cıize kur yapma~mdan hoşlanıp 

hoşlanmadığınızdır. Acaba hoşla. 

yt•tlndcn: 
~mıyeUmlzin 19U yılı kongresi 

müza!tcratma devam edilmek üzere 
uzanm S mayıs 19H cumartesi gUntl 
saat 111 tc btanbıll kız 'lse..,i konfenuuı 

nıyor musunuz? Yoksa size kur Ealonunıı teşrlficrl rlcıı oı:ınur 
'npılmac:ından nefret mi ediyor -
... unuz? Bunu sizin de bilmeniz 
mümklindiir. lşte bu sebeple aşa
ğıda ize tam on beş ual soru -
yoruz. Pu !;ua'lere doğru olarak 
cevap verin, ondan sonra kur ya. 1.5.194 l 
prlmasından hoşlanıp hoşlanmıya- 8.os AJanıı 

8.18 Hftflf 

1{1.60 Solo 
~rktlar 

.ıo.ııı Radyo 
putHI 

cah'ITUZ meydana çıkacak. parçalar 
1 - Biraz müb:ıtağalı bile ol. 1%.SS solo 

sa erkcklerın c;ize yaptıkları kom- prkılul' 20.fll l>nrotby 

pilmanlar ho5unuza gider mı? 12.50 \j:ın~ I U'11mll' 

p!dklan 2 - I loşunuza gitmiyen bir a. ıs.oj Bernl)('r 
21.00 nı:-ı"' '"' dam size kur yapsa. yine memnun ııırkılar 

13.20 • .. n,ılr kteklrrl 
ll.IO Knnn!Jma olur musunuz? 

pro~rn 

3 - Evvela hoşunuza gıtrniyen 1s.os H'l!h t::ıs ~ıhhat 

bir adamın. kur yaparak nihayet orketıtl'aıı• aaat! 

sempatinizi kazandığı vaki midir?? ı ıs . .ıo lnt 10aıı. 
4 - Sizden daha genç olan er- J!l ııı Knnu,m·ı 

• · · 19 SO !\ '1ın• 

U.4r; Rnd ·o 
orke11tTa61 

l?~SC /1 '!\ n11 
keklerın etrafınızda pervane gıbı rn.45 7.lm'.lt 

dolaşmalarını ister mi ·iniz? takv' •11• 
tZ.4 f'nm• 

5 - Yokcıa ihtiyarlan mı ter -
cih e<Jer~iniz? 

6 - Gizli bir kuru mu, yoksa 
açık kur'u mu se\·e~iniz? 

7 - Hareket iz bir kur mu. 
yoksa enerjik bir bağlanış mı ho
şunuza gider? 

8 - Size çiçek veya hediye ve • 
rilme,inden hoşlanır mısınız? 

9 - Yok a ı:;ize kur yapanla bir
liktı:: -inemnya. tiyatroya veya kır 
lara gt>zmeğe çıkmaktan mt Ze\'k 
duyarsıntz? 

ıo E,·de yalnız olduğunuz ıa 
man ar, size kur yapan erkeğin 
ziyaretinize gelmesini ister misi -
niz? 

11 Bir erk~in mektup yaz • 
mak , eva her gün telefon etmek 
şekilleriİe ı:;ize kur yapmasını ha. 
tırınızda; geçirir misiniz? 

12 - Birçok manalar gizleyen 
naıarlarm üzerinizde ı rarla dur -
ma ından gurur duyar mı~ını? 

13 - Sizin için inleyen bir er -

n.ıı..ıtı 

Şehir tiyatrofiu 
l{omedi le smında 

1 au:yuı pef?e~be gUnU ıı.k§BJilı 

l!B&t 21 de 
FtLlıl REJ1SOR0 

VEI"AT l'ID°'İ 

KAN 
plyes!l'de b•.zzat oaı;rölde 

BU.lllk eser S perc!: 
Bılet er gişede aalclmlktndır. --------

Beyo_t:lu 

rueıılndı n • 

941136'.l 

.ındl onılb hukuk mf!hl<f'· 

De\"l": 1ınar 1 ıır. &.. .. tmc u Jt. mt.. 
dUrlUğü tamundan Gal:ıt:ı r'"' mriiY 
sokn~mda 215 num11rad~ muklru G.C. 
Beı:ıvel a!C?yhlrıe At·ııaıı nı~calc dava. 
eınd:ı • ondcrilen davetiye bll!itebll~ 

ladn c" lr.ıi~ olduğı.ıod-ın , ri gUn mUd
dcUe ll nen tebligat tcrasıruı •nııJıkr. 

mece tıı.rar vertlml~ olup ma hkemc 
günO Ol'lD 28 l'i.Ot l tnrthtne mlltıad:• 

curca gıınu Mal lO da ınablı.-me~·(. 

gel!'llC'!!l veya muıınddnk bl .. vekf gön
derrr c.: aktı takdlrd mahir YJl('rin 
gıynbrnda görUlcce~ davetlye maka. 
mma k:ıfm C1'm11k C•E'rt' fltln 01un•ır 
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IGüzel Anadolumuz t 14 

(Hrr hakkı Haber gaze~ aittir) 

REN ATE REN ATI'~ 

Storm 
-88-

Storm 
-38-

1. Da.sfürJ;te ich ra.<ıeh 

Glas henınter; \\ar es mir 
mein 
doch 

1. Bu sırada bardağom bir ham

lede boşalttnn; memnu bir yolda 
yakaJanmışmı gibi bir his altında 

idim, ayni suretle çütlik sahibi -

nin f>eni burada, ''Rhin" şarabı i
le masaya bağlamak istediğini dü· 

Anadolaya. geçmek. isligen ls
tanballalara ıarda tanıtıyoruz 

:-chier, als sei i<'h aut" ,·crbotenem 
\\'cg crtappct' norclen; in~lekhen 

abcr, als ob der Bauer mit sci.. 
nem Rbcini,.chcn ınich hfor nın 

'fi..,ch ~efan~cn halte. 

2. 'pran; aı,.o \on mcin<'m 
:-.tuhle auf und !-.prach: "Was mei
nct İhr, Hofhaoer; draussen ist 

rıo<'h lil'htcr Ta~; kommct mit En· 
t•r 'l'ocht<'r unıl zci~ct mir, wo Eu
<"r Ohm den Bisc•hor frC'i~clıauen.,, 

3. Dc-r nauer t"ntgc~cte, er 
woııe2 schon mit durdts Dorl hi· 

naus; clnruıch ab('r habc er noch 

cincn Gan~ aofs Moor, wo in der 
Woclrn s<'inı· J,eute bei dem Torl 
~earbcitct; doch wenle seinc 
Tochter mlr d<>n \Veg schon wei
sen. 

..ı. Und als ich hinsah, nickte Re_ 

nate ibrem Vatcr zu und stond 
\'on ibrem Stuhlc auf: der Bauer 
aber ~ng noch erst mit mir auf 

1'>eine ITofstello und durch Stall 

und Scheuer; und gewahl'Cte iclı 

darinnen manch<'s, das fleuchtc 

mir anders un<l andı ycrstandi~er,3 

ahı llie es sc>nı;t \'on Vater auf 
den Sohn dfo Banrf'n sich herzu
ricbtcn pflt"g(•n. 

:>. "Sehet einınııl hier, Herr Stu
diosi," :oıagtc eler Hofbauer, "İhr 
mö~·~ mir glaubcn, um dieser 
Rinne wcgcn möclıten dic Kerlc 
hier mlch gar aın Ii<•bsten fressen; 
nur wcll kh lctzt bcim Neubao 
elen alton Ung<"Sehick nlcht mede
rum ,·cmeucm wolltc. 

,\her,s' ist. sdıon richtig, die 
Ochs.-n, WC':nn slc ziehen soHen, 
miissen d11<ı Urc-tt T"Om Kopfe! hs.. 
hen.,, 

6. Er na hm cine Forke, 1 so anı 
Wcge lag, und mırf slc mit kraft. 

\Ollem Schwunı:: in einc Ecken. 

7. AJ.., nir aus d<•m 8talle tra
t.en, kam Rcnate zu uns, und wir 
<;.(•hrltten mit<'lnander clurch da .. 
Dorf. 

sünüyordum. 

2. Bu düşüncelerle iskemı~ .. 
den kalktmı ve: "Ne dersiniz? 
Dışarsı henüz gün ışığı altmda. 
Kızınızla gelseniz ve bana "am. 

ca" nızm piskoposu kurtarmış ol. 
duğu yeri gösterseniz!.. dedim. 

3. Çiftlik sahibi benimle köyden 
çıkmak arzusunda olduğunu, fa· 
kat bili.hare adamlarının hafta i

çinde çalrşmış oldukları "turbiyer" 
de bir gezinti yapacağı cevabını 

verdi; bununla beraber kızı bana 

yolu gösterecekti. 

4. Ben onun bulunduğu tarafa 
bakarken Renatc ha.basma ba..~ıyla 
işaret etti ve oturduğu sandalye
den ayağa kalktı; fakat çütlik 
sahibi önce benimle çiftliğine, a• 

hır ve ambanna indi. Burada. dik
kat ettiğim bazı şeyler bana köy• 

lülerdc babadan oğula aynen geç
mekte olanlardan daha ~aşka ve 
daha uygun göründü. 

:J. Çiftlik sahibi dedi ki: "Bakt

nız, bay mektepli. inanın ki bura

daki adamlar bu su olukları yü
ziinden beni adeta ciğ çği yiye-

• cekler; çünkü ben son günlerde, 

yeni inşaattn C'Ski kmıurlart yebi
dcn tekrar f'tmek istemedim; ~ .. 
vet, doğru, eğer öküzleri ko!}mak 
istersen boyunduruğu 
gec;irirein .. , 

ba.~Jarma 

6. Yolda duran bir yabayı aldı, 
kuvvetle fırlatıp bir köseye attı. 

7. Biz ahırdan çrknrken, Renate 
bize doğru ~eldi vP köyden bera

berce ~tik. 

8. Arkamızda bir silah atımlrk 

-
B©D lYI v~ k©ı~©lD©ılrn 

Bolu vilayetimiz Zonguldak. 
~gın, Ankara, Eskişehir, BL 
lecik ve Kocaeli vilayetlerimizle 
çevrili güzel bir yurd köşesidir. 

Altı kazası vardır. 

Boluya. gitmek için Hayd.arpı
şadan Adapazanna. kadar trenle 
gitmek, Ada.pazarından sonra 
kaptı kaçtılarla. Boluya geçmel;: 
18.zımdır. ; 

Adapaznna her gün dört defo 
tren vardır. Tren ücreti ikinci 
mevki 287 kuruş, Uçüncü mevki 
150 kuruştur. Talebelere yüzde 
elli tenzilat yapılır. 
Ada.pazarından Boluya kada.! 

giden şose 114 kilometredir. Kap 
tıkaçtılar bu yolu yazın beş sa. 
atte alırlar. 

Kaptıkaçtı ücreti rahatltğınd 
göre 150 - 250 kuru.ş arasın_ 
dadır. 

UMUMl MANZARASI VE 
IKLİMİ: Bolu dağlık, yaylabk, 
ormanlık ve ovalıktır. Yani Bo. 
luda muhtelif arazi şekli göre 
çarpar. Birçok sulann aktığı ve 
bir takım güzel göllerin ve çanı.. 
Irkların meydana geldiği Bolu ta.. 
bii manzara itibarile fevkalade 
zengindir. 

IKL1M:tNE GELİNCE: Sahil 
mıntakalan hariç olmak üzere 
Boluda umumiyetle bir kara ık. 
!imi hüküm sürer. Dört mevsim 
de hükmünü icra eder. Krşları 

biraz sert ve devarrJtdrr. tlkıba. 
han yağmurlu geçer.. Yaz13.rı 

çok güzeldir. Sonbaharlan ise 
uzun ve fevkalade latiftir. 

Yazın azami hararet 37 dere. 
ceye kadar çrkar. Vasati 
olarak hararet 25 - 27 derece 
arasındadır. 

Bolunun havası umumiyet iti. 
barile ratrp ve serindir. Kışın pek 
şiddetli olduğu mmanlarda sü. 
hunet sıfırın altında 10 dereceye 
kadar düşer. 

Bolunun en büyük kazaların· 
dan biri olan Düzcede de beledi· 
ye mükemmel bir elektrik tesı• 
satı yaptırmış. bir asri hal ve 
mezbaha ~a ettirmiş, su ha.vuı 
!arı, spor sahası, sinema ve te
miz caddeler vücude getirmiştir· 

Gerede belediyesi de kazayf 
ışLklandırmış, fenni su temin et. t!Jı 
miş ve Atatürkün isim verdikle.- 'I 
ri Eseııtepe parkını vücude ge· 
tirmiştir. 

Mudurnu belediyesi de kaz.ayıl 
su ve elektrik tesisatı yaptır· 

mıştır. a 
Göynük ve Akçakoca da elel<· t': 

trik tesisatr, asri mezbaha gibi 
:r.ıodern tesisat yoktur • 

Giiwl Bolumuzd:uı iki görünüş 

BÖLUNUN SUYU: Bolu bil' 
su şehridir. İçme ve lrulla.nıtıB 
sulan hem bol, hem de nefistir 
Bu suların ı:.ehir ve kasabaya gel 
mesi ve şehirde dağrlmasr içiı1 SIHHI DURUMU: Güzel ve 

sağlam bir rklimi olan Bolu<la 
saJgm halinde hiç bir sari hasta.. 
Irk yo1.."1:ur. Eski devirlerden kal_ 
ma frengi de kökü kurutulmuş 
gibidir. Bugün Boltıda elli ya. 
takh ve her türlü ihtiyaca cevap 
verecek vaziyette olan bir mem. 
leket hastahanesi vardır. .Bu 
hastahane binası yeni irn7a edil_ 
miş ve kadrosu da yeni teşkil o
lunmuştur. Teşkilatr ve te<-1isatı 
tamamdır. 

Boluda Kastamonu ile birlikte 
şiddetli frengi müc:ıdelesi yapıl_ 
mış ve gerek frengi mücadele ~ 
ki1atmın, gerekse hük(lmet ta. 
biplerinin ve memleket hastaha_ 
nesinin gayretile bu hastalrk t:ı. 
mamen ter.:ıizlen.m iştir. . 

Bolunun Düzce kazası evvelce 
bir sıtma rncnbaı vaziyetinde idi. 
Bugün artık Düzcede E.ıtmanın 
l{ökü kurutulmuştur. 

• 

bol (arazinin yüzde 46 sı) bir 
vilayeti olduğu için burada or _ 
mar:. fen memuru yetiştirmek ü. 
7.ere 937 yılında bir orta orman 
okulu açılmıştır. Bu okulun iki 
yüz elli kadar talebesi vardır. 

Hem leyli ,hem de neharidir. 
Boludaki ilk okullar :muhtelif. 

tir. Bugün 14 tanesi kasabada 
ve 79 tanesi de köylerde olmak 
üzere Boluda tam 93 tane ilk 
mektep vardır. ~u mekteplerde 
on iki bine yakın talebe okumak. 
tadır. Bu mekteplerin çoğu Cum. 
huriyet devrinde açılmıştır. 

modern tesisat vardır. 
İçilecek suyu temamen sıhllİ• 

dir. Ayrıca Boluda Çepni, Öme!· 
ler ve Kokar namlannı taşr. 
maden suları da vardır. 

Bolunun beş kilometre cenU• ~ 

bunda da birçok hastalıklara e1• Jda 
fa veren güzel ve 7.engin ılıcaJıı.! ~I 
vardır. · tı. 

GEÇ!M ŞARTLARI: Bolu Jlıl ~ 
bubatı, bakliyatı, meyvalan, ,tJ lıı~ 
zeleri ve kesimlik hayvatdııfl lr:q 
bol olan bir şehirdir. ~e 

Binaenaleyh ucuzluktur. Bolı.1• 
ŞEHİR VE BELEDlYCİLİK: da evler de ucuzdur. Dört od 1 

Bolu şehri muntazam ve temiz l-ir evi 13 - 15 lira.ya tutıull~ 
bir şehirdir. Merkez Bolu ile altı her zaman için mümkündür. ~ 
kazadan mürekkep olan Boluda kişilik bir ailenin Boluda niblY 
belediye bilhassa Cumhuriyet yet 60 lira ile rahat rahat gcÇİtl' 
devrinde büyük bir faaliyet gös. mesi mümkündür. 
termiştir. Bugün Boluda elektrik Bolu ve kazaları 
tesisatı mükemmeldir. 15ayanr tavsiyedir. 

Boluda belediye mükemmel bfr 1 .:._ 

sinema binasr inşa ettirmiş, asri iİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiİiiiiİİİİİİİfl~ 
l\irincl Sınıf l\lütchaı;sıs 

8. 1'~inc•n Ilüclıs< ııschu~s$ dahin· 
ter, unwC"it d~ Waldes, aahm df'r 
Bauc-r SC'İnt•ı1 Abschicd. 

mesafe bırakmnıtrk ki, ormandan MESAHA VE NÜFUSU: Altı 
uzak olmıyan bir yerde çiftlik sr.- ka7..ası da dahil olmak üzere Bo. 
hibi bize veda etti. hı vilayetinin umumi mesahası 

KÜLTÜR: Bugün Boluda bir 
orta mektep vardır. Bu mektebe 
350 den fazla. tadebe devam et. 
mektedir. Bolunun en kalabalık 
kazalarından biri olan Diizcede 
de bir orta mektep mevcuttur. 
Bu mektebin de 300 kadar tale. 
besi vardır. 

bir mezbaha vücude getirmiş, 

bir sebze ve meyva hali açmış. 

itfaiye te!;ki!atı kurmuş, ekmek 
makineleri getirtmiş. temiz bir j 
otel açmış ve şehrin fevkalade 
sulak olmasına rağmen her ih_ti. 

Doktor 
Nuri Beller 

~Uulr \ ·e Iloh Jia..cıtaJıklan 

(1 > ertappen: :.im':lk. yakah:mak: ich ha.be Sie aur der Tat cr
tappt, ben sizi tar.1 ~ fü:Prindı:. yakaladım; sich crtapp(•n lassen, 
yak!l.lanmak. ('? 1 lıirıauswoilen, ~!şan çıkmak istemek; bir şcyn te
mayül etmPk. (3) vt?rstfutdit;: :zeki, müdrik, müdebbir, olgun: ver
st;..ndiges Alter, olgunluk ç·1ğı. (4) die Furke: çatal, yaba. (5) Bücb-
ırenschuss: endn.ht. tiifclı: atımı; einen Büchsenschauss wcit, bir tü
fek atnnı meı:ıaf~!'. 

ANALİZ ve TEO R t 
1. Aşağıdaki snallert- cevap '"°"' 

:riniz: 
a. wanun Rcnate stand a.uf? 
Renate nic;in a.yağa lmlkb? 
b. Was war dic Ungeschick, die 

der Bauer bcim Neubau nicht er

neut mo.chen wollte? 
Köylünün yeni inşaatta tekrar

lamak istemediği kusur ne icli? 

• Yaş: 2:'.i, boy 15q, kilo 53, temiz bir 
nlledc:ı ilk tahsilli .. şen. ince ruhlu bir 
bayan yüksek tahsilli, evi.ne bağlı ken 
disile uygun yaşta bir bayla evlenmek 
~stcmektedir. Müracaat edecekler la.. 
de edlleecğine emin olarak birer re
!ilm de !!Önderebillrıer. CM. 44) remz~ 
ne mllracnat • 6·1 

• Ya§. 25, boy 168, kilo 69, vücut_ 
ça hiçbir li.rıza.~ı olmıyan askerliğini. 

yapmış. iyi ahlfıklı cıgaradan başka 

içkisi bulunmıyan kimsesiz bi::- genç 
hali vakti yerinde namuslu, dindar. 
erkeği olmıyan bir eve iç güveysi gir 
mek istemektedir. Evleneceği bayanın 
SllJle<ıi ve bir iki çocuğu da bulunabi
lir. Y;:ışı azamt 30 olmalıdır. İstlyen
lcr ıtt.rablm K.) remzine müracaat 
~ö .. nlllri<'r • 7r, 

,\?fW... KO~Ş~: (F.A.. .Meautl 

c, was man tun, wenn man die 

Ochscn a.'k Zuglier benutzen zu 
wollen? 

Öksüzlcrden cer ha.yvaıu olarak 
istifad~ etmek için ne yaprlır? 

- Wir brauchcm erst das Brett, 
um sie fest.zuhalten. 

Onları zaptetmck için önce bo
yunduruk kullanırız. 

ı remzine: tııınmızın neşrini istiyorsa... 
nız S!lıih adresinizle birlikte yeniden 
yazıp ı:-<>nderinlz. 

Aldırınız.: 
APJ{ıda rumuzları yaı.ılı olen o

kuyuculanrnızm namlarına ~len 

melltuplan ldarebaneınizclen hergün 
su.baht.an öğleye kadar veya ıııaa.t 11 
den ıııonra ::ıldırmalan rica olunur. 
(S.M.A.) (M:. 136) (F.K. 98 san) 
(Emekli) (S.F. 11) (Nur) (H.talih) 
(BulmU§ 38) (R.F. 18) (K.LJ. 12) 
ı Acaba kim 12) (Bulmuş 38) (İçli) 
(h. 12J (M.N.) (Kısmet kim) CN.B.) 
(R.M.C. 5) (R.S. 12) (Eski zaman 2) 

(R. 27) (Çalışkan) (İ. Heper 8) 
(MıS.C.15) (M.18) (Asker) (Deniz 41) 

<Mukı:.dder ne isa 12) {M.A.Z.) 
(Ümit 11) (Btirhan) (Z.Z.) (D, Ciddi) 

(M.Ç. 3~) CR.K. 12) 

11140 kilometre mura'bbaıdır. 

mecmu nül'usu 250 bincen fazla. 
dır. Bolu memleketin ormanları en 

mali kar~ılıyacak olan su depo. il•••••••••••-': 
ları vücude getirmiştir. 1 

Türkiye Cumhuriyet .~"1erkez 
AKTtF 

Bankası 26 '4 I 1941 
PASiF. I 

vaziyeti 

K.a.a: 
A.ltw: Safl Kiloı-ram 
Banknot • 

72.603,900 

Ufaldık . 

UııblldeJd Mo..hblrle• : 
'I'llrk Ltras1 . 

Harlçteki Hobablrler : 

• • 
1 
1 

\ 

A..IUn: Sa.ti KIIO&'f'&m 12.000,965 
A.Jtma tahvili kabil aerbeıst dö· 
rizler . 
Diğer dövulcr •e borçlu Klirlng -
baldyclerl . 

Hazine TabYlllerl : 
Deruhte edilen eTI"akı nakdiye 

karşilıll . 
K&DWlllll 6 • 8 maddelerine tevıl· 
kan Razlne taratmd&D • lkJ 

tediyat. 

Menedat. ()b4am : "' 

Ticarf Seı:ıedat . 

ır.ııam .e ıürilAt ellzd1Uı1 : 
Deruhte edilen enakı ı:ı.alull· 

• f yenin kartıltll eısh&m " 
1 ta.bYi19.t itlbarl kı)'metle · 

Y..rbeet f;tıham ve TabTltal : 

Aıv-ıılar: 

Altın n döm Ur.erine a•a.ı:ıa • 
TabTI19.t tızer!ne aYIULI • · ı • ! .. 
Hazineye kıaa vad a Y&na • 

Hazineye 3850 No. kanuna ıön 
açılan altm kal'fllıkb anu . 

Rt.ssedal'lar • 
.lıı[obtelif • • • • • • • --·-- --------"'4 

.r 

102.123.191,18 
ıi,823.019,50 

908.967,591 

405.1:!13,83 

( 
16.880.317 ,31 

-,-

, ' 43.327,437,87 

158.748.563,-

20.230.442,-

273.166.878,41 

45.908.456,93 
7.926.616,17 

4.741,69 
7.230.896,15 

186.000,-

130.684.926,75 

108.855 Hll,27 

405.813,83 

60.207.755,18 

138.518.121,-

273.166.378,41 

53.835.073,10 

138.106.564,59 

4.500.000,-
9.414.518,11 

787.009.405,49 

1 Temmwı 1933 tarihinden 1t1b&rell.. __ ... __ ----

Sermaye 
ihtiyat ak~ a 

A.cil ve fevkalllde • • • ~. 

Hususı . • 

fdev\i.ldek.I Banlmotlar: 
Denıbte edilen evrakı nakdiye 
Kanwıun 6 - 8 lncl maddelerin• 
terli.kan Haz:lne tarafmdan Y&k.I 

ted!yat • 
Deruhte edlleo enakı nakdiye 

oak1yesı • 
Karşılığı tamamen altm olarak 
Ullveten tedavüle vazedilen 
tt.eeskont mukabili 119.•eten tcda. 

Yaze<l. • 

Hazineye yap:ııın alim knrşılıklı 

a•ans mukablll 3902 No.lı kanun 
mucibince Ulheten tcdavUle •a· 
zedilen 

MEVDUA'I ı 
rıırt< Liraaı : 
Altm: Safi Kllo~am 877,150 

3800 No. kanuna ~öre Hazlneyı 
a.c;ııan a~ mukabili te•dl olw 

nan altmJar: 
sa.ti Kilogram 55.Ml,930 

Oövlz Tanhhü.dah : 

A.ltma tah'lill kabil dövizler • 
Diğer dövizler ve alacaklı IOl-

rlng bakiyeleri • • • 

14obtenı. • 1 • • , ı • 

7.822.019,15 

6.000.UOO,-

158.748.563. 

20.230.442,-

138.518.121,-

17.000.000, 

250.000.000,-

82.000.000,-

54.036.823,98 
1.233.782,03 

78.124.1.67.90 

29.194.346,09 

Yelmıı 

1akonto haddi CX, ' Altm tı.ııeıme aYarıa CX, ı 

487.1518.1,, 



hı lll"c;a ~ tund 1urnn 
Jrdı .. para 1 rını ) re 

kad tr lı t• 

~ö.:niy ı 

~ ul-..arı çık· 

b 1 ıçk ... oğlumu m h\ -

"1tı lcın r kerh e •i·dı. 
'r'.,_Qr.'Çi Inqham:y<' benzi)or

kadeh kırıntıları, içki 

1 ini fiznrlerinc> 
ô termi ti. 
Rimdi R lf, k rı mın, 

h Jık \IDI el il, 

tık 

rır1 • çlı. 

- B nı m::ı ur "ır v ld Zor• 
la t ·' tl b na da ıçirı)or. On 
l)(' .mı dur ) ı p ı mı I' il or u
nuz! 1 kiden hıç m mnun dF 1 m. 
Sara .a ıçki } ktır P <lı h d;ı 
; 'kı r!u IT'Rrıdır. Fakat. bura\ C!: 1 
d• rim undenb' i 'lunuı ~ri d 
içl-..i' ı: 'ı -tudı \rtı buna t'lham
mıil 1"11 1'alm:-ıdr. VRldc> 11ltnn.1 i· 
kA t t-0CC<.' im. 

lhtı}, r ' adın. c>'ınıııt: l ı ık bır 
e le ~' ap \eriyordu 
- Birat ~ hn. '1r l ı,mm ! 

O " ide'1 b \le <iP •ilıi \r mı 

içPrdi ~ma. kin' c '>itmczdı l'nun 

. 
B A B E R - Al!sam ~ 

Nakleden: MUZAFFER ACAR 
li~ ece!W- ~ 

-Ne çeşit eşya gôtilrilyor? 
Diye Gatling sordu. Otel mUs. 

talıdemi: 

- Bir küctik vahz ile bit golf 
c ntası, 
Cevabım verdi. 
Tren kalkmazdan bir"cac daki

ka ev:vel Gatling istasyonda do -
laşryı.rdu. Nihayet vagonlardan 
birinin pcnceresınde Lopkenhı 

7 

ıni)Jiniz? 
knraktcristik kaf asmı gördü, 
l.ı0pke arkasını lokomotif isti • 
kametin dönerek t:reıic te1's o -
turmuştu. Bu §ekilde trene gel
mek ıçin perondan geçenlerin 
hepsini görüyordu. 

Lopke "evet'' der gibi ba.5mı 

sala.dı. Gatling tekrar sordu: 

bir his vardı. Fakat Lopke ne .. 
den eski bir bahriye zabiti ol • 
duğunu SÖ) !emekle mahzur gör
memişti? 

Gatling derhal trene ~lı v~ 
çantasını Loı,>kenin oturduğu 
öş inin tam karşmına yerleş • 

tir<lı. 

Gn.zctcdni koltuğu • uzerinc 
bıraktıktan sonra Lopkenin gel
mC' i ıhtimalini gözönUnde tuta -
rak Gatling derhal trenden indı. 

Hareket düdüğü çalıp da Gat
ling trene bindi~ zaman J..opke 
yerini almışb. Hafiye kendisine 
ayırmış olduğu yere oturdu, ce
binden pak,.tini çıkardı, bir si
gara aldı ve karşısında otur ... ı 
znttan bU)'ilk bir nezaketle kib. 
rit istedi. 

Bu şekilde başlıyan dostluk -
tan cesaret alarak da bir sani)·e 
sonra: 

- Amerikan efkfu'ı umumiye. 
si harp hakkında ne dü!fiinüy'ol"? 

Diye Lopkeyc sordu. Lopke 
birden hayret ()tmfşü. 
• - Berıım Amerikalı ölduğu. 

1Hıu 11 realfrı"'b'iJ~nu'? 
- Oh, Amerikaya birkaç se

yahat yaptım. Amcrikalılnrt 

derhal tanırım. 
Dıye Gatling gülerek cevap 

verdi... Halbuki Lopkrnin Ame
rikan şivesilf' konuşmadrğt der • 
hal nazan dikkatine çarpmıştı. 
Lopkc de bt\ Rive bozukluğunu 
i2' h t tmck için olacak: 

- Oh, Amerikalı olmaya. as
len Amerikalı değilim, eledi. &!8 
sene evv<>I Amerikan tebaasır:a 

geçtim.. babam ve annem Al
mandırlnr. 

- F?knt öyle zannediyorum 
ki bu,,.Unkii Ferait içinde size ye. 
ni hUvi) ctıniz dahu elveriı:ıli ge· 
liyor. 

- Mııh:ıkknk .. ÇUnkU hiç har
bi ~evmiyoıum. 

Gatling böyle Cüylik bir safi • 
yetlc harbi sevmediğini söyliye 1 

muhatabını gözden gcc;irlrordu. 
O dukc;n gene; ~örünen bu o.dam 
hiP d("'ilsc kırk ynşındn olmalıy
dı. Nihavet _Gatlipg sordu: 

- 1Pl.1 hnrbi c i~ir~k clın·11 

- Orduda mı? 
- Hayır, donanmada idim, 

rütbem mUlazimdi. 
Gntling hislerinin kendi ini 

aldatmamış olduğunu yavaş ya
vaş anlıyordu. 

Lopke uzun uzun ve şUpheli 
tıaz.nrlarln Gatlinge baktı, niha. 
yet: 

- Size gelince. dedi, öyle zan
nediyorum ki, siz de zabıtaya 

mensupsunuz. Çünkü sizi bun -
dan ewcl de iki ker gördüğümü 
'hatırlıyorum. Birinci defasında 
ınmltereyc geldiğim gUn. kinci 
defa ınd 'Rôynl Park Otel mey 
dilnında önüme ç!ktınız. 

Hafiye derin bir nefes nldı. lc;i 
rahatlamıştı. Rımli bu eski Al -
man zabitini ilk defa nl'rede gör
mU~ ol<'·1 ı'h:nu hatıriı)ordu. Ar. 
tık sahte safvet göStenncsin 
sebep yoktu. Fnkat buna rağmen 
Gntling kendi kendine düşüni.i -
yordu. Lopke sözüne devam etti: 

- Görüyorsunuz ya, dedi, si
zinle ne kadar açık konustur.ı. 
Ç\jnkli kendimde Füphem yok. 
size f?Unu söyliyeyim ki beni ta. 
nıssut etmek ~ine kalkmrssanız 
bofj yçre vnktinizi ka1·bedersiniz. 
Vesikalarım muntauımdır. Hü -
kümetiniz her yerde serbcstı;e 

dola..~am müsaadesini de vcr
n1iştir. 

- Enl. de~i f:ıkat araba " 
bıtn, sizin eaki bir Alman zabitı 
olduğunuzu biliyor mu? 

- Bilmem. fnkat Öyle zantıe· 
diyorum ki, ne onlnr; böyle bh 
şey sordulnr. ne ele ben öyle -
mek lüzumunu hissettim. 

- Peki neden bunu bann itl 
raf ettiniz? 

- Hu'3usi bir <'henımivet at -
fetmedi~lm IC'in .. C!'a~"n 1ngilte
reden bc'ki d bu haft<ı sonunJa 
ayrılacağım. 

- Glaskov yoll.ı lle mi? 
- Hayır .. yalnızca husue.l iş. 

leı im İçin Glnskovn gidiyorum. 
Gatling yn bancrnın bli'tiln bu 

izahatına rağmen tatmın edil -
miş d~ğildi. Lopkenln gizli Al • 
man ajanı oldu~una dair iciı·oe 

du Rerep rci:<e. 

Ht- ; r reı ir. mumh mabıl c,·e 
ya\ .. lp1ca herke ı nı:k:r~mınn N• 
kccl"'r "ardı. Hece >in nr .nJa m • 
dan 'ı"ıi: 

-158· dır rck at:n ınııh'tl.e a J..'Ci ... ı 

o'an "· ac'a.,,·• Recebin >ldlı~üm 
haller 'erınio:ti. ·,1; · ı. B kı yavac:ı yn\n \az· 

er. Bu, bıraz ela ~nın elındcdir, 
:ra rum! 

E n m climd bi C\ }ok 
ald Ben ona - ıçm - dt'dıkçe i· 

~ı~rır. Ben bir kadınım ... ne apa• 
bilitı. ';ı 

lh+I\ ar ' ndm, ) E rdt• ) atan oğlu· 
nun ' nma ol uldu: 

- Heccp ... ha) d• U) nn ~rttk. 

Bu ' ta bir erk e ~eri d sü
rünmek yar:ı;ınu nı. K lk baka
yım . J,cnd ne ~ l "nız! 

\ c dıni O"'unun alnına c\ti.ır• 

me ılı' çekme ' bir oldu. 

:\man yarabbi! vücudu demir 
ı{ı bi "o umu ...... 

Lu :n ç) a bır şey anlayamadı: 
- \çıl,ta yatını.. .. ti~iımüştur. 
Re ··bı.n anne i dikkatle muaye-

ne cct rek: 
- Oğlum <"'mü~ ... Allahım "'en 

ban · cı... l'ana ) ardım et' 
eli\ t' h<'ly'kınna~a ve ~açını b:ı ı· 

nı ~ ı•n.aga ba~ladı. 

Lul.:ı't'Çya he~·ecanından ne ya· 
ynpacni'!ını bilmiyordu. 

• 
1

<.> dediniz. valde... ol mu. 
mti? Fdkat, bu içkinin <;onu öliım
Gttr dl:miştiın ben ona ... Yazık ol· 

O '!'ın ikindi '"kit He·• iı• e
\"lne 1)• .. harenı.,r.-'"1 ı l<li 'e R,.cc
bin ıı ··ne> ine. knrM"O: 

\'rılde .ı-ıılrn., Receb•n nlrf:.li•i•· 
nil duydu. Ço';: mütee -.ir oldu. 
Ccnaze-.i yarın ab,·la kaldırıl ın. 
derı: ~· rp haı:ınız '-'!:; obun dC'mc>
i!e g·•lrim 

V bu arada Lukr<'Ç\ O\ n okttl· 
du: 

- 1 foydi hazırlan .. ~ni f'lma~a 
gelelim 

Lul.creçya çarç::ıbuk hazırlnı dr.. 

Demek ki Lopke doı: r..nıaya 

mensuptu, Gatlingin fikrinde 
bir fiİrnŞ{'k ça.ktı ve derhal Lop
keyc sordu; 

- Hiçbir denizaltı g misinde 
vazife gördünüz mü? 

- Iyi kesfettiniz .. Bir denizul 
tı gemisinde ikinci kaptan va1i. 
fesinde idim. 

Ve birkaç dakika sonra Lop
ke yerinden kalktı: 

- Benı mazur göriin, dedi 
gidip yataca.ğnn. 

Ve su'erek ıffıve etti: 
- Siz bir yntnk nlamadrmz 

mı? 

-Hayır. 

- Hiç !ifiph~iz uyanık olarak 
nöbet beklemeği tercih ediyor -
sunuz dc:?il mi? 

- Beh..i de .. 
- Şu halde Allah rahatlık 

versin diyemem. 

Ve Lo}>k~ gülerek" uzaklaştı. 

Gatling yalnız kalınca derin de
rin düşünmcğe basladı. Birden. 
bire güzel bir fikir rıim5ek gibi 
aklından geçti. 

Ertesi gün saat 11 de> Gatlincr 
şefinin odasına giriyordu. Gece-
1' y'in Yörltda inmiş ve Glaskova. 
telefon ederek orndn bulunan bır 

m" IC'ktaşına Amerikalıyı tarns
sut etmcşıni söylcmi!lti. Sonra 
sabaha kamı t.A>ndrnya dönmüs, 
bira.?. yntmış ve mült•'mmel bir 

biınyo ytıptıktan sonrn ~rfini 

g'b~ek Uzcre evinden çıkmıştı. 

Gatling bilhassa Amerikalının 
snhsiyeti ve e ki \'azifcsi hak -

' kında fini ikaz etmek istiyor. 
du. bu scbl'ple bir de mufassal 
rapor hazırlamıştı. 

Gatlingin raporu üzerine der. 
hn\ Gnlskova talimat verildi ve 
I..opkcnin cok sıkı bir şekilde 

tarnscıut altır:a alınması emro -
lundu. 

C~ı:•nd • Hec.bın ana,ının elini 
op r e\deı ı ,tı. 

Ô\. \'U 'lkU O UOCC' Ortaklık 
lrnlın 1. ·ı. : . R(' ep olunce Luk· 
ı (Ç) l' n 1-.mı he np .. ornb lırdi? 

Kom .. ulnr: 
- 1 • \.ılı HC'Ceo n knrı ı p•k ta

ze ' l •a dul kaldı. 
el eıt:k Lukrcçraya da a. '' oı • 

ardı. 

H..ıtt!ma~ · T ukreçrayı aldı 

arn '> ı . llıııd ıcr .. ve Topk ~ 
fi) rı1.-ı11 cı.·. 

\" \i...PF ::ıt LT.'\:-.; BU 1,. Ti 
~H"Z i\FFER OLDl 

Lu ... reç) a ;;araya gtlınc~, c 
d r. ·ı ·.1ba içincie harem 
nu...rı dı. 

Va,de ultan c..;•bıı 
reçyayı bekli)•ordu 

J.u' r('('\"3 c:f'!rnnı l?İrer , ı 

'akle c;ultanm d::ı ·,,_,in~ lo.c.c.t,:: 
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