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• llaeıiı, ııarpten çekilmekle hiç 
cıiınuia 'Franea vatanını da.ha 
!.,~~ve feü.ketten kur. 
-.:acıarmr Umit edenlerin 
tal.minıert tamamen boşa çrlr. 
ll1Ji gibi gôriintlyor. Fransa, 
'bcıtı harbe fft,irak ediyormuş 
llbi. aulhe kavuşmalı: için mü .. 
cıadelenm sonunu lbekliyecek ve 
0 Z8.ln$D& kadar da bütiln bu 
aefaleUere katlandıktan başka 
'9'ataıım dQııımanlarma her gün 

~ frank yardımda 
.... seouoooöooooovooouoooc 

Amiral 
Reder 

divor ki: 
Amerika tarafın-

dan kafıle 1 

sisteminin kabulü 
HARP 

vesilesi 
olacaktır 

Devriye usulünü de 
Almanyamn lakaydi ile 

karşılayacağı 
beklenmemelidir 

Bir Amerikan 
gazetesine 

göre 

Amerika 
ne 

1 

yapmah? , 
. Franaız müatemleke- 1 

lerini zapt mihverin , 
Amerikadaki parala· 
nnı müaadere, lngilte-

Yunan 
Kralı 

Giritte az daha 
esir düşüyordu 

Kral Giritlilere be
yannamesinde §Öyle 

diyor: 

Dayammz ! Zafer bizim 
olacaklar 
(Yazısı 4 üncüde) 

Ymaaa krab <lorç 

reye gönderilecek 
malzemeyi Amerikan 
do6anmaaile himaye, 
bitaraflara yardım 

etmemek •• 

Atlantiğe çıkan 

Alman Trakyadan nakliyat 
··~·ldi 

ingiDz deniz kuv- lstanbuldan meccanen 
vetleri tarahndan Anadoluya geçenler çoğaldı 

·Çingene dilenci
lerle mücadele 

Dün 25 kadın yakalanarak 
şehir dışına sürüldü 

takip ediliyor 
o 

Amerikada Biamark 
zırhlıamın takibi hakkın

da yeni haberler 
'beklenmekte 

(Y.... 3 IDetiııle) 

Trakyadan Anadoluya meccanl o. 
!arak göç edeceklere alt program U. 
Rrlanml§tır. (Ha,ber), ilk defa olarak 
Tektrdağmdan Alıadoluya geçecek o. 
lanJara alt programı geçen batta tc;ln. 
de o:Wyucularma ftl"llÜftl. 

Geh!n haberlere göre alAkadarlar, 
bu programlarda deliflkl!k yapıut& 
mecbur kalm.Jflardır. Bu hale naza. 
ra.n evvelce Trakyadan llk kafilenin 

Son günlerde, tehrin muhtelif Mm.t. 
terindeki köte baflarmı tutan ve ku. 
C&kl&nndakl çocuktan viyaklata ~ 
yaldata bağırtarak: 

- Babalan aakere gitti, yardim e. 
d!lllz!., diye yeni bir d1lel\c:lUk ueuıtı 
ihdas eden çingenelerin topı•nn-...,.. 
karar verildi#t.Dt yamıJlftık. 
Zabıta dünden itlb&Nn ba yolda 

faaliyete geçmif ve yalnız pua.r gD. 
nll muhttollf Bemt.lerde 2IS kadar bu 19-
kllde 91ngene dilenct yakalamlftır. 
Smıqık bir halde yolculara çam 

sakıZI gibi yapıp.rak iz'aç eden bu 
kiptiler tehir hııdutJan haricine llO.rU. 
Ieeektir. Temizleme ameıtyatı bir tek 
çtngcne dilenci kalmaymcaya kadar 
devam edecektir • 

ÇERÇEVE 

TuZlu su 
. 

Necip F azli Kısakurak 
811ıirU. v~una ok lf

lemez (Aşil) in, bu ef8&De kalınr 
manmm bUe t.opuğanda blT zaaf 
noktası oldağu malôm ••• 

Dthlyada emniyeti dldren yk· 
de J'Ü7.e çıkanlmıt U;Wr varllk 
göst.ertlemez ki böyle ..ı nokta.. 
Jannclım bir ~ malik balun
masm... 

Berband kör lılr darbe, o dar 
beabı sahibi için talllıJl, ( Atll) 

50 ~~bir~~~ 
Bir .._, dDklm runuu t.opal1mdan yere serer mi, 

11erer. Fakat lt-9 ve pnıd hiç 

vapurdan Kuzular kog-unlaştı ~-;::.; 
mDrekkep Fakat alakadarlar kuz. u etine . :: =:.:·:·h~:: Cll'k (Atll) in bir tanecik olmaıu 

Harbin en narh koymak için tetkiklere ffd'flle •.• Eter gende 20 den ı ... 
la (A~) vana, bir tanesini bay 

büyük kafilesi dev·am ediyorlar ıe bir ta111a ıtttu 11e haklıyabllcUil 
~ diipnau, ...ıeee maheap bir 

ingiltereye Bazı kasaplarda koyun yeri· ~=:.. ~:-.. :-::: 
1 k U t 1 bJaM1mek lcln ayni telDI l6Uua 

geldi n~yat~~z~ Fi~~1°~!! ~~~ 
O nun kuzu f'ıyatlaııaa nam kooo- nun koyun eti fiyatlarnu t.eıızi1 attı lılrllil (lleod • Had) arhb

lup konulmaması için uaın mlld- etmesinden sonra tehrin mubt.e- -• ...... ~ ~ 
dıettenberi yaptığı tetkikler de- lif semtkrinde koyun etinin ~ eü de"'-Amerikan donanmaamm 

devriye gezmeai büyük 
fayda temin ediyor 

vam etmektedir. Bu arada kuzu- saplanla çok azaldlğı, bunun ~ (Rm) mfılmm, ellnl bina 
1ar koyimlqmağa baflamıt oı.. rine f'ryatı mtMıst olan kum eti- I balbJanık llPkluda demir attn
makla beraber komisyon bu tet- niın kaim olduflı yçılan likf,. (....., ela bM1n Alma ............. ., 
Dk...,., tariıt oM"• 'tadlr. iDJJı ı t ..... >. lwlae --- *ıt --, eep-

31 mayıeta harekeU mukarrer iken 
fimdi hareke t tarihi değı.,ecektlr. ~ 
zuuba.ba tadillta sebeb, Trakyadald 
vatand&§larm, hlllduneU fUZUll ıc{u. 
feUere eokmamak, endi§ealle ve kend! 
va.utaıarile ay sonunu bekle~ 

Trakyayı terketinete batJ•mıı bulun. 
m&landır. Trakyada oturan 'Y&tlmdalw 
larm ruml makamata büyük k*1-

(DeVlllllı 4 tincllde) 

baneliltaln hwu 8*iw ....... 
ne hlı' IMW hemen ._ mllne 
kttn cJeillken, Nuret• Boru• 
olu tanmcla kör bir teudtf ,. 
mairur deli yıktı diye öblr dft
lerdeın ırllpbeye 41ipnek wı Mr 
teudttf ~danna cleals ~ 
\"esinde lıymet ve tallb bbal eılı
mtk lbl~ere y~ır. Rem de malr. 
saclı balunlr tblıilere. •• 

Talllaln tabff akrtı içinde tngtlb 
(Afil) lerlnhı nelere m~ 
o1dapna phlt, oenubl AmerlJra. 
dan Non•eçe. ve C(!bel~ 
Mafaban bunıana kadiu', böMiıa 
tazlu su lriitleıddtr. 

Girit etrafında lngiHs doMD
meeı, yakın adalar arasında ı.aı... 
ket saluuımm darl ğı yöztindt"ll bL 
yllk kayıplara uğru& dll, ...,..... 
1r deniz meydan muharellelerl 
kaydetmebizln Alnml oıdalarma 
kal'tl hu harbin en btiyilk ........_ 
8IDI tefkll etmetde devmn eCf~ 
blyttk AnnadaJJ ~e ,... 
maktadır. 

Sadece havaduı indirmeyle de. 
ili, ancak delllzden oıkarmayl& 
hltl1'sı mllmldln olan Glrlclln ma
hafUMI, lagllls d-., 
lbif tellkldlel"ft u)'UUlıraeaiı gü
~ ve iğrenç inttbalara kıymet 
vermeden bllyük mikyasta kaybı 
söze ahnaslle mtimldin. .• Hatta. k 
takcllrde Glrtdbı istllisı lmklnınz ... 
lagllblerln, son ~ alnmda 
bu byıp1an göze ~ 
dair heniz elimizde 1ılr E!IMıle 
yok. .. 

Girit mlklaftlerlnln tallbhd dn'-ı 
68tttn kabul eden ilk t.efllhhn 
itin ~kçe lnn-vetleıma,.. 

* 
Tuhl su, lagUidere dBecllil ..... ,.,.....,~ ...... 
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BOYOK KORSAN ROMAN/ Birliklerde bulunan 
fabrikatörler Yazan : KADJRCAN KAl'LJ 

Aı ıral Mansel pek memnundu. Ömere sapı ger
ged<:<.n boynuzunda n yapılmış olan ay şeklinde 
bir Hint hançeri hediye etti. Paşaya, reislere, ha
zinedara verilen daha pahalı ve şatafatlı şeylerdi, 

Son knrarla 
aynlacaklan için 

idare he 'etlerı yeniden 
seçiiecek 

Koordinıuıyon hcye!!nln verdl#l bir 
karar13 mUnhaımıın kendi 1st.1hsala.tı 

için muktaz.t lptldo.t madde ve fL!let. 
me malzemesi IUınl eden sanayi mO. 
eaaeseler!nln lthnl1t birliklerine gtr. 
mcğc mechur tutulınıyncaklnrmn ka.. 
rar vcrmlşUr. Şimdiye kndar IUıalAt 

yapan her sanayici eğer bu ithal edi
len ml\ddenin kurulmuş bir birliği 

varsa bu blrlığo glnncğe mecbur bu
lunuyor. Aksi takdirde !thall'ltı yapa. 
mıyordu. 

lakin onlarda hançerin hususiyeti yoktu. 

Dürüst ve nçrk kelpli bir delikanlı 
olan Ömer böyle bir muhitte faz.. 

götürUlebileccğıni söylüyordu; zi
ra ona tam salô.hiytt YE:: .... nıt.:m.ış. 

la tutumı.mazdı. Halbuki levent • t1; Cezayir beyJcrbf') hın her ce 
lcr ve refa1rr cıehird0n • i"tfı ta- vabının Londr 11 bildh •J.ı.esi, Lon 
mam1yle ayrr, hatta beylerbey' rP ' rtr .ının fikirlerinin buraj a bildiri!-
mn;ı mUstakfl bir hayat yaşıyor
lardı; kalpleri deniz kad:ır engin, 
açık, düz ve tem.izdi Bununla be
raber Siıleyman : cis onu d rhal 
ıL'vnı:d<>n ayıramazdı; Köse Musta 
fa. paıj.-ıyn söylemem, onun iznini 
alması ]&7.nndı. Ii'Jnu münasip bir 
şekilde söylPdi; lfildn beylerbeyi 
onun sözlinil bitirmesine bile mey 

dan vermedi: 

- O benım de oğlum demek. 
tir; divnnda dahıı fe.vlz bulur: ve
remem! 

Dedi. 

Zaten amiral 'Mn.nsclle konuş • 
mnlar devam edl}ONU. Şimdilik 

küçük bir ıınlnşmaya vo.nlmı:ştı; 

o kendi elindeki elli kndar Tiirk 
esirini be~elslz serbest brr '·aca.k, 
beylerbeyi do Ccza.ir zindan ve 
kıı:ılalıırm~a :ce kadar İngiliz esi
ri varsa hcrblri için on altın al
.nuık sure!iyıe gezi verecekti. Hn,.. 
zined -ı r Hü~ıwin a;?n ile ömer 
Türle c. lYI nlmn.k ü. 
zere amı un gcınısine gittiler, 
nmlral uzun boylu, uzun yilzlil, 
kır.!: l>etı ya.sJarmda bir adamdı ; 
Türk mura.hliaslarını büyük Uni -
form3.SMI giymL~ olduğu halde 
ka~ıl:ı.dı CPzair Türklerini daima 

palabıyıklr, s~rt bakışlı, kavga ve 
akınlarda pismiR kimsele rden iba 
ret sanıyordu. Kaı~ısında yakı • 
rklı, kibar bir de!ikanlı görünce, 

hele onun temiz bir ingilizce ile 
konuştuğunu duyunca seYincini 
gizlemedi. Onl.a.m geminin kıç 

güve:rt<'si üzPrinde mükemmel bir 

sofrn hazırla.m!!itI. Resmi s&Ller -
dC'n sonra hususi mevzulardan da 
bahsC'dildi. Ömer Con Eyr ailesf. 
le:> dostluğunu söyleyince amiral 
Ma.n.scl il) ağa kalktı; delikanlının 

elini sıktı: 

- Onun dostu beninı de dos
tumtiur: tnnıştığnnrz için pek mc.s 
udum. Bır ay evvel Cenowya uğ. 
rnmıstım; o'rada görüştük. Tekrar 
yolum duşcrse sizden nasıl b:Uı • 
sedece/;'İmi ttı.hmin oederslniz! 

- Ümit ederim ki hepsi iyi • 
dirlcr? .• 

ınPsi <'ok uzun znmaı1 L'ltt.ıdi. 

AmirP.) Mansol hır aralık Ömere 
dC'di ki: 

Yaptığımız teUdkata göre, ithatıl.t 

- Bu teklifim: raııoya ehem- blrliklerlnc dahil olan sanayicilerin 
miyetle anlatmanızı rica ederim. toplanmış olduğu birlikleri demir ve 
Frans~zınun sizi ne, hıcar oyala. madem e~yn, deri ve kösele, kA.ğıt ve 

dıkınrını, elçi ve csırler.nize yap. tatbikatı ithalat birliklertdlr. Bllhıuı. 
tıklan munnıeleyı bıııyol1!unuz. Bi" sa deri ve l<öscle ltbnllitı birliğinin 
verdi~. iz sözii mutlaka tutarız I demtr ve sanayi ne meşı:ut olup da 
~ . • • demlrlerinl kendileri getirten fabrika. 

ve her ışte olduğu gıbı bu ışte de törler fru: ndır. Kft.ğtt vo tatbikatı ıt. 
hislerimize kapılmayız; acele et- hala.t birliğine de b:ışta ihUynçlan 

m\.'yiz. Bizim le dost olmak size içln kft.ğıt getirten gazete ve matbaa. 
çok faydalıdır. Hatta Tilrk vo ln- lar ile defter lmal edenler de vardır. 
gillz korsanlan arasında Atlantik Bund n mnada manlfatunı. !thalM bir 
denizlnde bile işbirliği yapmak im. Ilğindc do ipliklerini hariçten getirten 

fabrike.lann sahipleri bulunmaktadır. 
kanı vardır. Paşa şimdilik Akdeniz Blrllkle .. de bulunan !nbr lkatörlcrln 
deki gemilerimize ilişmesin: bizde ekseriat blrlfklerln reis ve id:ıre heye
size her yerde her zamtın yardım ti e.zalandır. Bundan dolayı birlik. 
edelim. lerln idare heyeti seçimlerinin ycnl

Süleyman reis İngiliz gemicileri. lenmcsl tcap edecektir. 

ni tanır; reisler arasında divanda 
sözü gecer; siz eğer istersenlz ve 
çıılışırsanız anlaş:mama.'k imkBnı 

yoktur. Ben de gerek kendim ve 
gerc.k kral na.mma mümkün olan 
her türlü hizmeti yapmıya bazı- i 
ron. tık dostluk eseri olarak Ho. 
lıında amirali La.mbrll ıle işbirliği. 
ne de, biliyorsunuz kl c;oktanberl 
son Vı:!rmiş bulunuyorum. 

ömer vaziyeti o .kndar güzcl .an_ 

lıı. tt ki m ecliste ibir anlaşma hava-

sı emn:yo ba.5lııdr-; Ayr.rcfil km\W ' 
fikri olarak da : 

- Eğer İııgilizleli ayırırsak, 

Holanda filosuna kan;ı koymak da 
kolayla.sır. 

De~ti. R eisler bu nokta üze
rinde ehemmiyetle durdular: DL 
van gece geç vnkte kadar sUrd.U 

Ertesi sabah, şimdilik lngiliz rre.. 
milerine ili'.;ilmemesi, elçi gönder
mek i'jinin de münasip zamanda 
yapılmak Uzere dü.5Unüleeeği bU.. 
dirildi. Anc~. Cezayirliler istedik. 
Ieri zaman bu sözlerini geri ah.bi. 
lec~ lnrdi; bu da karşı tarafın 

hareket tarzına göre çabuk veya 
geç olabilirdi. 

Amiral Mansel pek memnundu. 
Ömero sapı gergc..(lan boynuzun -
dan yapılmış olan ay şeklinde bir 
Hlnt hıınçeri hediye etti. Paşaya, 
reislere• hazinedara vcrilPn daha 
pahalı ve şatufa.tlı şeylerdi, lakbı 
onlar da hançerin hususiyeti yok

tu. Ayrilırkcn deliknnlmm ellni 
hare.letıe f:.ıktı ve: 

---o-
Sanayi birliğinde 

Her sanayi şube-
sinden encümenler 

kuruluyor 
Muhtelif sanay i mesele
leri daha mütehassıs 

'kimsel erce te~ 
..olunacak 

Son zamanlarda. muhtelif sa
nayi şubelerinin <memmi~tli 
meseleleri hulund.UeNıından dolayı 
milli sanayi lbirliğinde ıbüyük 
lbir faaliyet göze ~.aqmıakt.ad • 
Sanayı birliği idare heyeti lbu 
vaziyet üz: nnde meşgul olarak 
her sanayi şubesi için o şubenin 
ileri gelenlerinden mürekkep !bir 
encümen kunılmasına. ve !bu 
enciimenlerin ır.1.1J1ta7.am toplan• 
tdar yaparak kendilerine ait 
mevcut meseleler şu.heleri aY
kadar eden meseleler daha sa
liı.hiyet sa:hıöi kimseler tarafın
dan tetkik olunarak birlik idare 
heyetine gclmiş olacak ve :birlik 
idare heyeti de icabeden te§eb
lbüsleri "~ tem.aslan alfilmdar 
makamlarla yapacaktır. 

Fısa.sen, şimdiye kadar, milli 
sa.nayı ibirl:ğinde bazı sanayi §U• 
belerinin encUrnenleri bulumnak· 
ta idi. Bu enciimenlerin zaman 
2':ı.man, ica'bettikçe milli sanayi 
ıçin çok faydalı faaliyetleri gö
rülmüş alakadar makamla.r da· 
hi encümenlerin istişa.rı reyle
rinden istifade etmiŞlerdir. 

---·- ....,..,..-

Bir senelik kahve 
ihtiyacı temin edild' 
Yakında memleketim·ze 91.950 

Oç köyde evleri."1 
yüzde onu harap oldu 

1 ölü ve 1 
ı yarah var 
\ Zelzele devam ediyor çuval kahve ithal ediliyor 

30 b. l h 1 M . d 10 b. 1 J Muğla, 25 ( A.A.) - Dün gece m çuva a en ersı n e, ır.ı çuva ortsa· de şehrim.izde muhtelif fasıla. -
itten yüklendi, 43 bin çuval da ay- l~rla ver sarsıntısı kaydedilmiş. 

başındanberi yoldadJr tır. Bunlardan &'a.t 24.24 de ~ 
kua gelen yer sa.r.ınıbsı çok flld

vasrtasma yüklenmiştir Bt4,~n- detli olmuştur. HU:kUınet, aldığı tedbirlerle 
memleketin bir senelik kahve 
kahve ihtiyacını temin etmiştir. 

Yakında memleketimize gele... 
cek olan kahvelerin yek\ıııu 91 
bin 950 çuvaldır. 

91950 çuvaldan 30 bini, Mer
sine varnus bulunmaktadtr. Bu 
kah~ ter ı\1ersinde tahliye edil
emktedir. Tahliye işi biter bit
mez, memleketin her tarafına 
gönderilecektir. Bu 30 bin çuval 
kahve partisi, Brezilya kahve 
şil"kctinindir. 

lerde Mersim getirilecektir. Şu 1 Yer sarsıntmmdan Muğlaya 
hale na?.aran bu hafta içinde bağlı, Pisi, Ked.oca, &.yır köyle
mmeleketc 40 bin çuval kahve rindeki evlerden y U2de onu otu
girccektir. rulaımy:ı.cak derecede h arap ol· 

Ayrıca, ticaret ofisine ait 8500 muş ve yüzde yirmi ibeşinin de 
çuval kahve de yakında ibeklen- 1 bacaları ve duvarları yıkılmış -: 
mektedir. Bütün ibunlardan ba~-

1 
tır. Bir çocuk ölmüş ve bir kişı 

ka 3 mayısta Amerikanın Riyo da yaralan.mıştı:r. Gerek Muğla 
limanından memleketimize doğ- 'ı ve gerek bu köyler halkı dün ge
ru yola çıkarılan 43,450 çuval ceyi dL5arda geçirmiŞlerdir. Ze]. 
çekirde! k~hve "ardır. zelc fa.Bilalarla. devam eylooı.e1' • 
Yekfınu 91950 çuvala baliğ o- tedir. · • 

lan bu kahveler memleketin bir ---o-
Portsaiddeki 

lık b:r Jt.ahve ia°ru~~nde ~;~t f:ı~~ve ihtiyacını karşı- 40 bin lirahk 

Sirkecide bir kaza 
İskele çökünce üç amele 

ağır ya alandı 
oan gece Sirkecide bir inşaat 

k.aazsı olmuş, biri ağır olmak 
üzere üç amele yaxalapmrştır. 
lKaza şöyle cereyan etmiştir: 

Sirkecide araba V-<Jpunı iskelesi 
yanında yeniden inşa eclilm.ektc 

islanbul kaza ve 
köylerinde 

Va. i muavini umumi 
ihtiyaçlan tesbit e d iyor 

Vali muavt.nı Ahmet Kınık, bcrabe. 
rinde ma&rif müdllri1 Tevtık Kut ol. 
duğu halde Trakyada buluntın latan. 
bul vilAyetl k1smI içindeki mektepler 
ve yonan tetkike ba§lamıştır. Vali 
muavini Silivri ka7.asındaki tetkikleri 
ikmal ettikten sonra Çatalca kazamr.· 
da tetkiklere başlıyacnk vo bundnn 
eonra lstanbul vnrı.yetinln diğer kn7.r
nahiyc ve köylerinde tetkikler yapı
lacaktır. 

V'\ll mua~inlnin bu ı;eyabatt muny 
yen bir programla yapıl.m5ktndır. Se
yahatte "yerine göre maıırlf, ziraat, 
na:fla ve orman müdllrlerl de vn' 1 
mu:ıvlntne refakat edecektir. Bu 
vah3lle 1.ct...nbul kıızalannın k6yicrc 
kadar mektep yol, ~at ve lktısadt 
işleri ynkmdan tetkik ohm~ak, ltöylU 
ne temas edilerek lhtiye.çıar tesbit c
ıunacaktır. Seynhntten eonra nl·Pacsl< 
ncttc.elcrc göre lhUyaçlann yerine g .... 
tlrtlmcsine ve t edbirler almmaımı 

başlanacaktır. Aynca kaza kaymı -
kamlan ile nahiye müdürleri de tetp 
kiklerde hazrr bulunncaklardır. 

-o

Beyaz devlet kininleri 

<>!an devlet demiryolları idaresi· 
ne ait anbaların yan duvarma. 
bir iskele kurulmuştur. Üzerinde 
Yunus oğlu !..s:mail, Halil oğiu 
Mehmet ve Camal Çğalayan a· 
dındaki amelelerin çalışmakta. 
olduğu iskele, birdenbire çökmUş 
ve ameleler on metre yüksek· 
likten yere düşmüşlerdir. 

Sukut sonunda, kal.aslar ve 
tuğlalar altında kalan ameleler
den Ywuıs oğlu İsmail vücudu· 
ntm muhtelif yerlerinden ve ka· 
~mdatı. ağlı ve telıU!,reli surette 
a:maı ile 'Memnet <le 1ıarif suret 
te yaralanmışlardır. 

Her fü; yaralı da Cerrahpaşa. 
hastahanesine kaldmlıruş, k.a· 
zarun sebebi hakkında tahki!Cata 
girişilmicftir. 

Yunus oğlu İsmailin yaraları 
ağır ve tehlikeli göriilmelrtedir. 
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afıa Vekili 
Dün akşam Ankaraya 

hareket etti 

Vakii tetkik seyahatinden 
memnun 

Trı.,yııd ' 1 ııeyahatfnılen §<.'hriml· 
ze dönen narı.., \"Cldll genernı All Fı.!. 

..,t Cebcsoy c ., ok ıt:'l'll• ı cJ.-...sıırea ılc 

Ankal"ıyıı ' 1 l t>trı . 1 '} tı· 

Natıa vckill El :ı:ctccıle.'C uunıan 

6yleml§tlr: 

vergi kaçakçıhğı 
Defterdarlık bir müeı· 

sesenin defterlerini 
tetkik ediyor 

Defterdarlığa yapılan bir lhbllt'll 
g6re Boğazlçlnde faaliyette buluna!S 
bUyUlt bir fnb 1ca, yek1llıu 4.0 bin 1Y 
raya baliğ olan nua.mete verg'.ııl ka .. 
çakdılrğı yapmrşt;r. 

Dert.crdarlık fa.brlknnm bUttln def' 
terlerini vll!l.y<'tc gctlrtmlş ve tet.Jd• 
kata başlamıştır. İddiaya göre !atırl
ka snh!b' her ay dc!t rdarlıtn blldit 
mck mecbur!yelinde llldugu kAr ve 88'" 

ti§ mlktannı eksik göstermiş, bu yo:ıı 
den h:ıztney! 40 b!n Ura zarara so:ıt. 
muştur. Bu vergi ltaçakçılığı 1939 ~ 
ncslnde ya.pılmı§tır. 

-0---

Eı 0 kli - Dul ve 
yetim maaşları 
Ay başında tediyata 

başlanıyor 
Emeklilerle dul ve ycUmlcrln 6 a1' 

da bir yapılan mail§ yoldamatarı ~ 
zartesi gününe kadnr devam edeeeı 
bu müddet za.rfmda mnq yoklarnB~ 
nı yaptırmamış olanlarm yokle.m~ 
tc<llyatm sonuna kalacağı için matlt' 
lan dn bu nlsbctte gecikmiş olaeıtktı" 

Ernlıi.k ve eytam bs.nlmsmıı. nıad" 
ıa.rmı temlik etlirm"k ınırcwe aııın ,,. 
mekııt~rıe dul ve y timlerin -ıan~ ~ 
diyatın'l hnziranm ikinci pnır.nrte!!' 
nü b:ı~l'ınaca.ıı-ını yaznu"tıl:. orft r, 
darlıkdıı. cmeklil rl dul ve yet1n'1ç1'1' 

it: ' Uc aylık maıışlannın ıı.y başmd.ın 

b.'lrcn tediyesi için malmUdilrıOklC~ 

:::b7::~:~:~ ::::ııe hs;;:Jt::; 
mnnda malmtldUrlükl rind<' de nı 
tedlyatı ba§lıyacaktır. Üç aylık .~ 
lann en mUhim kısmı Em!Ak lınXI~ 
ıımdan maaş almakta olduğundan ııı Jr; 

mUdilrlUklerindMı mııaşlarını ıııacş 
Jarm nıiktan çok ru:dtr. det! 

- Leydi Eyrln sdıha.ti biraz 

bozuk; Cenovanm havası ona ya
ra.mamrş ! Cak İngiltercdc kralın 

bassa alayında}mış, Abellıi Bir ı. 

talyan kontıı ile evle;ımJs. Na.po
liye gltm!.cıler! - İngllteredc görüşmemizi U • 

mit ederim' 
K a yserid e de elanek 950 çıkanlacak 

grama ind irildi Sıhhiye vek:AJctl evvelce yeşil \'El 

" - P uı.rteırl gUnU otomobille An.. 
l< rndı:ı ı hareket ettim, nkoqırnı 1.zmi 
tc geıdlm. Erto.s! gtlnU de İstanbulo. 
Juı.rek"t eıttlm. Bumd'.l bir gün kalJık 
tan oonra otomobille HndtmkiiyUnden 
geçere'< Teklrdağına ,.c Gcllbol\JŞB. 

ı:;lttlm . Buralarda tetkiklerimi bitirerek 

Bclealye flc vnkıflnr id:ırcsin dıJI 
Uç nydıı. bir mnq alan emeldl•,oJ',. 
ve yetimlerin mM!P ay başmdBD edl1° 
ra b!.rıız gectkccektlr. Bunların t 
gUnll henllz taayyün etmeınJştit ' 

- Ofely.ı.? .• 

- Çok iyidir; onu görsen.iz 
hayran olursunuz! Çok gU.zel ol • 
muş; la.kırı fıızlıı ciddi .. Znnnedel°'" 
sem anne:;inin hastalığı onu iizU. 
yor! 

Ömer onun kendini için de u .. 
zü.ldüğüne ~r,ııo etmiyordu. A • 
mi:ra1a 80rdU : 

- Ccnovaya tekrar uğramak 

ihtimaliniz var mı? 

- Bu sene ha.yır.. Şimdi dos. 
doğru Londmya döneceğim ; bC'lkl 
gelecek sene ..• Sizden se!Am götü
' Urü.m. Fakat o zamana knaar Cc
novada kafacaklarmı sar.xrıyorum, 
dedi, Eyr İngiltereyP. pek hasret 
cekiyor; 'bana hep oradan bahset. 
tirdi. Onda n:ıstalji var. Sefir İn. 
glıtercyc eı.ld!rılma::ıı için ~vf'kile 
yazm;ş ;miisbct cevap alac:ığıru u
muyor! 

Dedi. 
- Bunu ben do çok isterim. 

(Devamı var) 

Yeni Sabah 
HUscyın Cnhlt YııJçm, • .ncr §OY va

tan it:•n ve yalnız vatan için,. başlıklı 
nınknlcsinde, iki seneye yakın bir zıı. 
ın.:uıd:uıberl Avrupayı telli.ketler lçiD. 
de bırakan hn rp kasırgaı>ı aro.sında 

Türklyenin dimdik, !'lapas;:ığlnm ve 
kuvvetli blr halde ııyakta durduğunu, 

iki muharip tarafın da Türklycnln 
hatınnı saydığını, bu neticenin c-n bU.. 
yük l\.milinL"l, Türk hükOmctınln va.. 
tanın r.ıenfal\tlnc en uygun hatU ha
reketi takip elmiş bulunması olduğ'u. 
nu kn.yı!ederek diyor ki : 

''Ttiıfc lyns{tf bu h!lrpte mUtt•·!ik. 
leflııo \e tru:\hhUtlerlne lmrı:ı ad:ı.laı
tlnl \"C b::ığlıınnı 'l'tırkl~rnln lı.:ı,latl 

ıw>nft::ıtıerl Ilı> :trllf etme-k rmnatrn. 
ld~·rtıul ı;ö!>tcrdl. lie3l•mn 'e lıiw3nt 

F.lsirlerin ve pııranm alrp veril. lrndemlzf' h!'ık'm clm'.l{lı. TUrl he d.'l

mesi .işi o gün bitti. YıUık haraç ima dllrUKt knldı. ını~ına rlnH•tl ı. 

me5eledııi halletmek üzere Lon. le m ıltt>f lclerlııı• ıııliflt oldu. 

ıfnıyn Ml"ı.hivctli bir el i önderil. TUı ' jlolllllrn!l.'llm L'u ıı<;ıl•lıA"ı, ım~-
osi i <i g l:tm ı ı \ "<' (] irt\,.tJlı~dılr ld u.,n l\111'· 

m n t eldi! ediyor; hemen ya. wr l!ırnfmdım ı·nluı'ı· h•ı ııınm '' ,,. 
km olundujN takdirde kendisinin 1 !yası tn7.~ lkl••r<'. tdktıııere. proııagan 

Kayscrl %5 (A.A.) - DO.ııden lUtıa.. §lmdi pembe rıımkl1 olan devlet kinin. 
Tt'n burada tek Cp ekmek veznt 950 lcrl yerine bunlar bitince beyaz d , ._ 
grama • d1.rllm1~ ve fiyatı da. bir k u.. I Jet klntnlrlni çıkn• ..ıl<trr. Bun! ı " 
nış azaltılml§Ur. tiluil gene 27,5 • n saWacn, ttr 

dalııra mıılttwomet kuvvetini vermlıJ. 
tir. Türk hilldıınetfnl tuUllğu yoldan 
ı;,evlrnw~e matuf olnn tee.ır vo nüfuz. 
l:ıı-ın hl'pst nktm kııll'lı. Yal<m \O u.. 
1.ıık hirblr de\•letteu hlçblr dava!ll ol. 
mı~ nn Tii,.kiye lw.ndl IS('.JAmr,ttni tem1n 
lli'n bnska bir ı;t"Y lst<mıtyordu. 

lfa::-p lblkaıımm goldlğl halde 'l'tirk 
ııolltılmsı c;one hl'tinplı ve (htlyatlı bat 
tı hnrel.etıntl~n şaşır.adı. panıı:r. luı

(ltlmndı. TUrkl.) o, icap ottıı,;ı daldl>:ı. 

da vn~lfrslnl y:ıpnıağn, ınem1akııtin• 

Mlk!M n~ lıürıi~ eti ile birlikte na
ııms 'o şı-reflnl de nı.ıhntaznyn h:ızır 
bulunn:1·or. 
n.ı,larıgıı:tanberl, ıu~ndımlz.1 mlidıı. 

fan husmmnda yarın h:ırbe ı;-lrccekml. 
iz, gibi c;alr Q onı7., tedbiri rlml7.I ıt• 

I" orıv- Bn fıtılllyet nnoııı. ıı;ulb imza. 
bııdıli'ı uunarı olluı~·M b11lahl1lr. Ru 
'-azı~ r H ıtlltlmfal'\ Nlebılmculıı millet. 

~ bll.)111( tcdııl,9.rlıldnrn Ulzum go·
Wrdiğl muhnkknktır. l'ıdmt memle
ket, Jıülcflmdln l~i görU Unc vo ili 
idaresine ~ı besloolğl hudutsuz; em 
niyet ve ıtınıatı içinde, tekllt edlhm 
bUtlln fedak~rlıklnnn mmr1 vo fay. 
dair olduğuna iman cttlğl iı;hı elin. 
den gelonl sevo seve yapıyor. Her t.e. 
rarta emniyet ''C itimat , nztm ' "' me. 
tnne t, ümit ,.e ıılkblnllk hlslcrl h WcUm 
ı;Urllyor. Millet niçin haz.ulaudığı:mın, 
harbe mecbur olunJak niçin ımrıı cdc
ro~lnılzi blliyor. naşmdaldlMin kfllll. 
dlıılni Aebebslz ve mnııM1'1. b ir l!ergiı. 
n• tc sürlU~lMlll)ecc~lno lın.'ln otml::ı 

bulunuyor, Hlll.Cmctc lmvv<'ttnl veren 
lşto lr.ı Til.h{lr.t v e t<'.sacıOttllr. l\f"ın• 

JPkrtte imdiye kndnr ynpılnn , .<' y • 
:r.ılun her ~Y buglin cMı;ı r.ttlği•ıll~ 

netle!"yl tevll.,e h1mlf'ıt ctırnJoUr. Emek 
lcr mulıtellf btıkamctlero dağılıp bo.. 

Un (~"Velki gUn) lntanbula döndUm, 
• ıt'ı · ı ait işleri tetkik ettim. Scya. 

ı "n mrmnunum ... 

•, il rırı:ı::!cı, fil, iri •r 'Ç"t• ı.ı• n.1 ı ı .. r 
•• , ı,un:ttc çı:>~· . ar.ıı nlfu1> t<'ı;lit 

--0--- "' 
Mütehageıs olmaclıgı 

halde 

Do'"' um yapan 
bir doktor 

ı· t ne· ı ı .. ur. Kadın o"'ldu··gu" .. için. 
1 lırk hiU>Omctlnin dlploınıısi t<'lldn eli 

'" tnnlklr rlne l.ar~ı metin, mlll<.'\tln mahkemeye veril~ 
beşinci kol proıı:ıglll!~W ırrıl!L lmrşı Kumkapıda oturıın Tt>JcUbi ıc 6"' 
uylinık \ e 1.ırblı bulunm:ı.111, ordunun bir kadın, btrk&ç gün evvel ÇOCU 1)1.t" 
ınuttn"lıl dab:ı lcm"'\ctU lllr e\1ynye gurme. o:ıa.tmı gösterm.Iştir.nunuııl>ulıı
ytfüselecek sıırl'tte ç:ılışrrı.'l ıdır ki rinc o civarda munycneıt:ıneSi ~ 
bugüne kailar bl7J h:ı.rp harlei tuttu ııan Aıtin adında. btr dokt.Dr 

nttUf• \'C ııleyhtmtzde olarılıı.n bn~ mt'tod mııı. kndm dolf •rurken öllXl ,. 

det;1,tı nn4"'i'.;"O ecvkctıı. Asliye eeldzlnci ceza mabkcııı10otı!"' 
Eğer hliltftlnf't nıntr.reddlt wyn uı. \'Crıl~ Artin. kendisinin &>ğıll11 et6'1!" 

ytf bir 1<lyo'Jt"t takip M.scydi, e'"•er 'i ha~ısı olmadı{tmı, !r.knt ı;cııel ~ 
n-.atbıınt 11yamı, ve ~e(ftı r olmns:ıydı, beri doğum t.şlerlndıı ~.ı~gtııı. ,_, 
Pj{Pr nınl<'t beşine\ kol prop:ll;nnitr - run rahmlndeki bctııaUn ôli1ı!l
fitn:ı J-upıJı;~ !dl, tını: ün 'I iırklyc,. ı:.ı.ı. ! bcblyet verdiğini söyJcmi§tir ·ı,çtıı tıff 
manvnyo donerdl, Bnlgarlstnru\ d·oııer- ı Muhakeme. şahitlerin celbi 
d'. Tiirltly ~ e dolmnt:ı!Mlılnr. Oilnlliı ka bir güne bırakılnU§U1"· 
Tiirl. mll1t>tinln b~tü•ı a7Jm \ •) şldıle- ---o- lı tl 

11 u ..... ununa ıuu1ar ıcf"!ldlsinı bir ı:nh- S 1;4.. 8,, ... lu istifa ez 
1':1.tll"öft gibi m\hb!ftuı. roCCPjtfnd(' R\1[1- a 111 nguog bitli}~' 
ht! t·tın~ilPr. h:tlkba~c d' tPlılilH":\i 1 tııtantul iUıalrı.t \"C lh .. ııcat ;.....t ' 
um!{la"1ırrmı.nrıı ycgfıne c;nr~l a nı rl um ımi ktttlbl SBllb Bano.-uo:ııı e~ııl 

t ,~.,"r11 F"lim ;tynY'W. ıtmı meta n et \'C lnıJc fa etmı,ur. Mumntlcyh 1 
ile dmıımdan tburettl r • ., 1 ticaret vckiUct.inc gö.ndcrmı§tfr. 

\ 
t 
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~"ŞAM POSTASI 
Sa!tibl 1111 N~şrivat Müdilri 

io.(l.Ha ar:- Rasım u 6 
••• ,11; ·f!F. EV/: l~antul t.ıı'.rata tr.~ı 

~r.ı. lmdoı 21& 1 aı!ıU: lıt.uhı l'..\iltl 
ıı;ı Q.Jcô'. telefonu~ 23e72 

i
dare • • : 74370 
ISrı • .,,...,.,,5 o !la•• • • . .&.u.;1~ 

i-ttl~ntiğe çıkan 

Alma 
' tngiliz gazdteıeri 

Girit muha-
: A eıo••.,"' • • • • • • "• • • "' • .. NE ŞAS:J"J"LARJ • 
it Tlltqo Eamı il 
, °"n•ını t4.00 ıv. ::.oc ._ 

a !'tı\: 7.!iD MAi 
:ı •r.ı:. .f.00 : .... Ll 

ııı; ı •rı 1-w &.91 • 
:ıo rzıım.ı.. •••• 
Ldıyı y61 Vakıt matbaası 

ol su l rebelerinde.n 
İngiliz de lİZ kl "- Ders ahnmasım tavsıye 

' adıyorlar 

vetleri tarafından ! ~ 

. Amerikanın 
müdafa 
gayreti 

Tayyare hnalatı 
yüzde döryüze 

çıktı 
~ad iseler 
\/ ············· ~ Tarih 

1 . d·ı · ' Bir gazetede İngiliz harp ta Ufl e ı ıyor ma lzeme neza ret jni 
tenkid ediyor 

o ·····••uı•••• 

Giri tel<i canavar? .. 
Amerikada Bismark 

zırhlısının takibi hakkınw 
da yeni haberler 

beklenmekte n, Girit aöru:;ma asker yağıyor. 
b~\'ü.ycte veya tahminlere göre 

.t\lınan asker! · ta 1 ı.oııılra, 2;; (A,.\.) - İngiliz 
cleı1 k erı yya.rc er- amiralliğinin tcbl@: 
rı·n apıyı açarak \"e kanat üu· e: çıka ak lb" b" Şimali Atlantikte cliinkli muha-
Yorı r · ırer ırcr atlamı- rcbcden sonra düşman Jm\·vctleri 
r:<: . armış; tayyarenin altı o 
,!ü~e yapılmış ad Pilot, asker- takibeden kuvvetlerimizden kur-
••n lncce.kleri noktaya gelince tulmağa çalışmı~latdır. Ak~ ii· 

~ndel~i :bir düğmeye basıyor; zeri bahriye tayyarel<'rimiz taro.
ı~':41d ~ırdcn yere açılıyor. Ve fında.n ynpıla.n tanrruzdn hiç değil
"'•• ekilm- !boşluğa düşüyorlar- se bir ll'rpil düş:'!lana ie:ı.bet ct
·~•Iş. Bu tl · ek ıni..~ir. Düşmanı harbi kabul<> mec
{ ~ek 0~ e memem ' gE- bur etmeği istihdaf eden harekat 
~· uyo:muş. . devam etmektedir. 

~ıt.. P~ ~ bir medenıyet 1 * • • 
r. ,ezıdır; hır zamanlar lbura-
r krallar bütün Yınınnistana ı fl"rl!n. :.?."i (A.,\.) - f!(' ~ı TE'bliğ: 
• I galip mevkide lbulunuyoı- Yine husus1 bir lcbllğlc bitd·riJdlE,'i 

~rdı. Meşhur bir efsaneye gc- Uzere fılo kumandnnı Amiral Ltltjcne· 
laırı!"-~ardenizi.no ''Egedenizi" in kunınndası altrndn buiunnn bir Al· 
f _ının verilmesine sebep olan man filosu 1zlanda açıklarında ağır 
~~ıaya, da Girit krallarından 1n;-!llz deniz kuvvt'llr.rınc raııtıamış_ 
n~ sebep olmuştur. tır. Şiddetli, fakat kısa bir muharebe 

~ltıtle Atina arasında. !bir esnasında Blsmark :r.ırhhtıı tnglliz Eıaf· 
P olmuş, lbu harpte Giritliler !ıhnrp knıvazörfi Hood'u batınnı§tn'. 
~ gelmı.-;lerdi. fakat kral Mi- Bu zırhlı İngiliz donnnmasmm en•bU· 

0 
Un oğlti° öınillştü; bundan yUk saffıhnrp gemisidir. En son tn-

0! İt hiddet ve 'OOessür duymuş glllz r.ıodellndc ve Klng George tipin_ 
an !u°al Atinahları iher sene de d!ğcr bir satfıharp gcmUıi de ıınsıı· 
~l oğlan yedisi lkız olmak ra uğrntılmı§ ve muharebeyi tcrket· 

on dört :zenci kurban Wl"• me-ge mecbur kalnu.,tır. 
e nıecbur clmistir. Almar. deniz kuvvetleri zayiata uğ. 

~.ı.Cı..:~,,.•te d~ M . to rama.dan h:ırcklta. devam c~erdlr. 
'il ... ...., o sıra a • ıno ros 
~ llQa bir canavar ibulwıuyor- * * * 
b:.1:lıı. Ve ~r ma~~~a .yaşayor- Va..5inı;ton, 25 (A.A.) - Müsta.. 

ı..tı.cı.~tJı:adaıı.ib~yük fbll' ~~ kil Fransız ajansı bildiriyor: 
l'i.njl\ • .• aılelerının ve sevgili.le- Hud'un ziyamdan hayret içinde 
la tı~ozyaşları ve -~~lany- kalan Birleşik. Amerika bu deniz 
\.e d rfa,..an on ~~rt g~nç kız j muharebesl hnkkmda ve Biımıarok 

· ~lkanlr, gcını ılc Gınde ge- zırhlrmnm takibine dair sabırsız.. 
lir• orada düşmanlarının öilc lılcla yeni haberler beklemokt&
tl ~etlerini tahrik eden a- dlr. 

~~ bır vazıyettc, can..warın a.ğ- En modem Alınan ztıiılılarmm 
rı ~rilirlermiş. Canavar or.· Amer1kn kıtnsma ne kadar yakın· 
r büyük bir hırsla, korkunç lnrmda hareket edebilekleri cilıe. 

1:ıı ~kilde parça.la.muş; Kral tini Amerikalılar anlamağa başla.. 
ı\tj 03'<la bu suretle vaktiyle mışlardır. Va.kın henüz bu bapta 
~ı:lıların öldürmüş oldukları resmi hiç bir mutalea yürütülmü-

. lln. intikamını alırmış! yorsa da gazeteler, Bismark'm 
~tti{ya'dan Egoos'un Teze h:- üssünden kırk saatlik mesafede 
~e bir oğlu vardı: kuvvetli, ve kuvvetli İngiliz dona.nına.<5mın 
i. .l\:•.fedakllr ve zeki bir ~enç- ortasında çok_ tehlikeli lbir. akın 
f~lfıı{tina.Iıların uğradıkları bu yapm~ta oldugunu ehemmıyetle 
'illcl ete son vermek için kendi- kaydedıyorlar. 
~be kafi kuvvet ibuluyo:rdu. Ne~ork. Tay;ı~ıs'in V!ı§ington 
~ ~a yalvardı ve kendisin.in muhabıri diyor kı: 
~ 111otoros'un lmrbanları ara- . İngiliz deni~ lıfı.klmi~etine incli
~Iha katı~asım temin etti. rılen dnrbcn~n ağırlıgı: . H~.d·~ 

t!di Yet diger altı delikanlı ve ba~~mrn ~~~nız tng;liz bü~ 
llQ· genç kızla birlikte gemiye elçıligınde degıl Amerıka bahr.ı-

ı.,4{1.l~i; ihtiyar adam bir ta- "[
1
e nkeznr

1
etindc dlıne k~U1 Mı: sükut 

-..ı - oglunu o kadar seviyordu 1 •0 ... arşı a.nnuş 0 nsıy o i.znh e
. ~r onun muvaffak olması dıbılır. 
, nda küçük bir ümidi olma- Gemi kafilesi sistemine muarız 
J~ı o anda intihar ederdi 0 olanların bu h~disedcn kuvvet bu
~.k ilıuitlc beklemeğe k~rar larak Alman filosunun ,bu son mu-

~ l"tlı ve ı--,,,ı..--1 ··t·· .. harebede de sabit olduğu üzere n .n.u .. ·U<W.Jan go urup ge- Ati tikt ~ ' 
~ 1.""'3.ptanııın. rica etti: an . c . serbcs~e dola.~tıgını 

" l!}ğer ~ . ve kafile sisteminin Almnnyn ile 

1 
• oldu ~lum ora~ Mınotc- Amerika aro.sındn muhıık!ıak bir 

ltc:n ,_1~ gemıye.. beyaz harp çıkaracağını ilcıri stirmeleri 
lh .· tı u~:.~ı.ız, onun sag oldu· muhtembldir 
··~~ d ~ı.an göreyim. Öldüre- . 

il <',?ı-~atı olursa siyah ye1
- '!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!a!:.!:e:~!!!~~-~~ 

~ ~nız! 1 

&.!>:l~_t:ı!t ve egmidckiler bunu Bu tüplerde Dang hastalığı, an-
-~armı eöylediler. Teze- sefalit trajik, Afrika hüınması, be 
, '"<l&llla diyordu ki: yin cüzzamı, gibi korkunç \'e meç. 

~ .~1lll.Utlaka beyaz yelkenle d C.:· hu! hastalddnrm bizzat en tehi'-
,.. fi '. k 1 d '<a c i hastnln'r ruı almmL) mlithiş 

lll(t "'allı baba !büyük bir merak mayaları bulunmnktadır. 
~IQ.j,,e0 .. ~e~. deniz kenarına 

J • ._.._ Bizzat, gece vampiri Hovekin 
l'ıtj}. • gırı .. ~n dönecek olan 

:Jılbl 1 Ufukta ik~n görmek, o~- avenesinden Düsscldorfda kurşu-
l>tk aru veya beyaz haberini na dizilerek idam edilml13 olan Ro 

~~u.n .olduğu k?.dar çabuk ı rik lierman hapishanedr>kl hücre .. 
b "ıstıyordu. Bütün arzusu sind<> yazdı<rı varım knlm"' J"unuı-

tt , Uz y lk .. kte "b o • .., 
~l '. La.ki~ en ~dormkile ~-1 <- lında Evankn hakkında şövl csöy. 

en gemı e ~ er 11.K;yaz . • 
"l.t- v(.' <tekmeyi nasılsa. unuttu· lflmckt~dır: 
~;\}\ lia.hile yaklaştıkları srrada - İspanya hnrpleıi esnasında 

~lı ihl~lken yerinde kaldı. zc.p bu kndının yanın,in ı:.ıı.lıştını. Onun 
bıl>la d~ baba, derin lbir .. ız:t::- 1 

da Hovek1l knnıı duyduğu kin bi· 
t~ }'eis iaf~dı: 5 '?n:': ibüy!-lk 1 zi birlcsti~ en biiyük funill tcş. 
~: 17o~~.c kcndJsını denıze kil ediyordu. l<'akat bir Uıpon ,.e 

~· llsik1--..~ •. .. ·u~ t J ya Havay gUzelin! nvni zrunnnda 
ıı~- lltı -..~ye gore ınlıllO c- · . . 
"'1'. l> Y.aıı:sı insan yarısı boğc- •anlnndıran bu cazı"be 1ı ve dilber 
~~ifae'nin oğlu, Minos'un 1 kadının lspanyo. harpleri esruı.sm

'i lı k~ Başınm erkek gövdc- da, asilerin ndıımln.rı tnrafmdan 
~!lan :mi ın o~?~ğu ~laşıhyor. 1 ku.5atıldıh..-unız zaman m\lracaat 
~l d t()1 10Jısı hep iboylc garr- ettiği harikulade cnnlcc usulü 

o udur. 1 /( 1 gördükten sonra bu ka.dma karşı 
adircan KAF Ll duyduğwn korku ve nefret blr da 

f,l)llılra, ı:ı (,\ .. \.) - Sunday 
Chronlcle yazıyor. 

Hoo..l zırhlISt hl\discsl AUanUktc 
tehlikcnın azaldığını zannedcnll?rc bir 
ihtar i!!e, Girit muharebe.si ondan dıı 

çok •jaha vn.hlm bir ihtardır. Çünkfi 
Almanlar Yunan adasında ender gö· 
rillUr hlr cUrctle ve aynı zamanda bU· 
yük bir maharetle taarruz etmek su_ 
retiyı'J bir adaya tnr.rruz lçln deniz 
hAklmi~ıetlne !Uzum o!mndığını !stxıt 
ctml!W•rdlr. Girit yerine Bily1lk Bri· 
tanya, Sud t k!:lrlczl yerine Canterbu· 
ry lda dağı yerine Douı.-ne okuyunuz 
ve işte Glritten aldığımız ders bu o
lur. Gıt-it tecrübesinden, muvaffak ol_ 
sun olmasın, alınacak umum1 dere 
hiç ı:ıüplıcalz budur. Teknik netice ise 

bundan daha az vahim değildlr. 
Sunday /.Nmeıı ve Observer gazete· 

leri Girit muharebelerinden bahsede· 
rck tayyare mcyd:ınlanndıı daha faz. 
in dn!i bataryaları, dahn fazla tayya. 
re elde bulunması IUzıımunu kayde· 
derck <Uyorlar ki: 

- Eğer Alınanlar tayyare w plA· 
nörlerlc binlerce uker gönderebilir· 
lerse bunun ııebebl Uç gUn mUddeUo 
hava baklmiyetlnl elde tutmuş vo tn. 
gUiz av tayyıırelerlni Girit tayyaro 
meyd.ınlarmı terke mecbur etmlg ol· 
mnlıındır. Neticesi ağır olan bu ter
kin hakiki sebebi bazılarının iddia ct
mi§ oldukları gibi tayynrc meydanı 
olmamam değil, malzeme yokluğudur. 

Ve Sundııy Timcs gazetesi. bundan 
dOlayı hava lrumınymr değil harp 
malzemesi nezaretbı1 tenkit etmekte 
Te bundan mczkQr nczaroUn mesul 
olduğunu yllZ11lJlktadır. 

Gaz:;teler her ne olunıa ol!un, btl. 
ldımetin yeni ta.a.rruzıan onlilyecek 
tedbirleri allJlll oldu#U llı:nidlnl isbar 
icdlyorl!ır YC eğer Almıınlar Glrlti ala• 
blllrlcrsc mnbııllelcrinde dtırJJ1nY8CB.k· 
Jar ve tııarruzlarma dcriınl Klbns, 
Filistin ve Süvcye tlsaı1ne deYam ede· 
ceklercilr. 

Obıierver'in bavacılılı: muh&rriri dl_ 

yor ki: 
Girit lıMisesi ihmal edilirse nctıcc

sl feill.Aetli olabilecek elim bir tecrll· 
bedir. Askerll?rimiZin ve denizcileri· 
mizln kIJırnmanlığı ile övünmek mra. 
aı de~ldlr. Mücadeleyi bu kadar gUç 
ve çei.ln kılan ahval ve ~raitl mUsa· 
mahamz muhakeme ebnek zamanı 

gelml§tır. 

İ ngiliz 
t ayyare le ri 

Suriyeye beyanname 
atblar 

Hm;/a, $5 ( A.A.) - lngiliz 
tayyareleri Suriye ürerinde uça. 
rak bütün namuslu FransrzJan 
Hür Fransız davasına. iltihaka 
davet eden beyannameler abnış
lardır. Beyannameler, Hür Fran 
sız kuvvetlerine iltihak etmek 
üzere Filistin hududunu geçen 
Albav Collet'nin imzasmı taşı -
makcadır. 

Yıuan: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

1625 endüstri müesl'iese· 
si çalışıyor 

Ya5inı;-0n. 2.> (A.A.) - Birle
§ik Amerikanm milli müdafaa gay 
retleri hakkındaki resmi istatistik 
lcr §u ra.lcamlan vermektedir: 

1625 endüstri müessesesi Fa· 
aliyete getirilmi'.)tir. Bu müesse
selerin ~lfllilmeısi iki milyar 840 
milyon dolara mal olmu§tur. HükU 
met 15 milyar 200 milyon dolarlık 
siparişler yapmıştır. Ordunun mcv 
cudu 264.128 den t.400.000 e ve 
bahriyenin mevcudu da 178.694 
den 242.000 e çıkarılmıştır. Tay. 
yare imalatı tnkn'ben yüzde 400 
artmıştır. Resmi makn.mlar ı;imdi
ki tayyare mevcudunu bildirmiyor 
lar. Fakat nisan ayında.ki imnlfrtm 
1376 tayyare ve O zamanki mevcu
dun da 5200 tayyare olduğu bilin
mektedir. 

General 
Veygand 

Mareşal Patenin i~ b rligi 
siyasetini tasvip ediyor 
\'işi, 2.'.i (A.A.) - D.N.D. bildiriyor: 
DUn Fas §ehrine gelen Frarum: şt· 

mali Afrika fevkalAde mUmCEIElill Ge· 
neral Veygnnd Fas SUJtanlyle ve Fas 
paş:uıiyle uzun mllltı.ko.Uard& bulun. 
muşbır. 

General Veygand, Fransız ve Fu 
ınutebet"a?ll önünde söyledi~ bir nu· 
tukta, Mareşal Petenin karar verdlğt 
l§blrllği myuetınln e.sa.aıarmı aıııat· 

mq ve Fransa ile fmparatoriuCunım 
lstJkb!Llini dllşUnen bUttln Fran:nz.ln· 
rm bu işbirliği siya.setini tıısvtp et. 
meıeri lAzmı geldiğini knydetmi§tir. 

General Veygand De General No
guea bu toplantıdan aonra yanmda 
be§vezir Mevlayı Hasan olduğu halde 
garbi Fasta teftl3 seyahaU yapmakta 
olan ırultana Tafilalet'de de müllki 
oımu,ıar ve orada da auıtanıa bir mQ· 
ıtkat dalın yapınI§lardır. 

Çin li ler 
iki şehri geri aldılar 
Çunking, !5 ( LA.) - Cephe

den gelen haberler Çin krtalan -
nm Kuvantung ve Şekiangda 
muvaffa.kiyetler elde ettiklerini 
bildirmektedir. 

Çinliler 21 mayıs tarihinde 
Kuvantungda Vaiyang ile Polo. 
yu Japonlardaı_ı geri alnuşlardır. 
Şekıangda Çın kuvvetleri Ştı

kiyi zapt.ettikten sonra Ningpo -
nun garbında bu mühim limana 
doğnı ilerlemektedir. 

Sansinin cenubunda Sungtiro 
san dağlarındaki Çin kuvvetleri 
yeni mevzilerine vanruşlaı i 
Burada bir mukabil taarruza ha 
zırlanıyorlar. 

ÇeTtrea: 

B. D. 

A. ~engham 
• ~I. 

Iın sönmemiştir. Evanlrn kuşatıl • rın yodisi birden ölm~tü !. 
mış olduğumuzu anlnr anlnmaz, Evanka lJu ölilm fıskiyesini tek 
hemen elindeki çantasını s.çb ve rar çanta.~mn koydu ve balla, hic. 

çantasının iç.inden kU~ük, fakat bir §CY olmamış gibl zob.irll bir 
gayet T.arif bir kolonya fıskıyesi gülüşle gülerek: 
çıkardı ve etrafında bizi sarmış o- - Afrikn, Ispanyayı mağlUb 
lnn gayet yorgun ve yüzleri gözp etti! 
leri toz toprak içinde olan silah- Dedi. 
lı adamlara kat'§ı ibu fıskıye;>i sık· Ben bu mtithiş kndmm hnldka -
mnğa başladı. ten biİ- sihirbaz olduğunu zannet. 

Bir dakika sonra bu altı yedi miş ve bu garip sözüyle ne demek 
kişİnbl birer birer ellerindeki si- istediğini 'kat'iyyen anlamamıştım. 
Jahlan atıp yerlere yuvarlandık - Halbuki bu yılan ylirckli ltadm, 

larmı ve kıvranıp inliyerek çırpın bu kolonya fıskıyesinden biçaro 
dıklarını deh.setle gördüm! İspanyol askerlerine sihirli, bir ko 

Birkaç dakika. sonra za.vallıla • lpnya değil, etle$ıe saplannn ga. 
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man 

Giritte, toiındiye luıdar ı>el. t-0· 
ğumu:.:un n~lmıhn g<>,çmiyen lılr 

~cJdld•', dü~ünüldüi;ü zaman insa
nı d<'lı~ct \ C hcyc<'ruı it;imh• hıra• 
li8ıı ç-0k J,:ınlı çarpıı,:rnalar ecre • 

yan etmektedir. \ unnıı mllletinln 
bngiin ~iıı mfö;fal..il kalabHmi) son 

parc:a::.ı üzcrlndc döğti5cn iki dC\'• 
Jet in as•.•cri ı.-u,'\·ctıcri blriblrivlc 
kıya ı~·a hoi,"I1Zla..5ıyorlar. ~ 
nu-.m:mlnrına nylarl:ı. kalır~ 

manca ı:ö~lb ~cmtiş olan l u
no.ıı millctiııin Giritteı.ı ııarça ı 

<fa ayni cesaret 'e şceant lf' dü{hiı:
nıcl.t cclir. Ada crkcldcrlııiıı bir 

kısmı her halde ı·unanbtan Jıar

hlndc ö1mii;ı bir ıu .. mı da l>arp o-
ı.iri ,:ı,.i;rctindc bıılunnıalıtadır. O 
rıula belki ıJe yerli erkcl' olanı'k, 
Ç()('Ulda r \'C' ihtl~ ıı.rlarunn b:ı'ilm 

kimo;f' kalmamı~tır. Fakat cesur 
Girit k::ı.<lmlan ehle ilah kocala• 

nnın, oğııllarmm boşluğunu doldu
ruyorlar. Hiç ummadıkl!ın yerler· 
de \'C hit: beklemedikleri bir sa.
manda ha\ ndırn !;.erek 1<a.rşılanna 

dikilen, di< inden tımnğınıı lmda.r 
!> lliı.hh Almnn askerlerinin önünde 

acizle eğllmiyorl:ır. Ellninc ı;c!:i• 
rcblldiklcri .. nahlarla mııfiabt·le e. 

di~·orlar. Kailm t'.C<ia.rctinin hu a· 
&il , .c mert niimwı~i kar!'ısm<la 

ln"anm ~özleri heyecandan laş!lrt
yor. Gö::; ..... u en derin ta'k<lir Jıisle• 

Amerika ve 
ingiltereye 

karşı 
Yen bir blok 
kuruluyormuş 1 

Lomlra, ~5 ( A. A. > - Sunda) 
Taymisin diplomatik muharriri ya.
zıyor; 

AJ.nı.aıı propa.gımdas lnglll.a Te 
Amerikan etlı:ii.n umumiycslnl ya 
kında Almanya, ltalya, Fransa, 
Rusya ve Japooyada.n mürekkep 
kuvvetli bir blokla karşılaşacak.la 
nna lnand:rmıı.lt istiyor. Öyle mu 
azzam iblr blok ki Birleşik Ameri• 
ka harbe girmekten sakınmalıdır. 

Almanya ile Rusya anısında 

güya mii7.akereler yapılmakta' ol. 
duğu hakkındaki haberler müp -
hemdir. Ve birlbirini nnkze<lecek 
mahiyettedir. Maama!ih gerek 
Londrada gerek Moskovada Sov -
yet mahfilleri bu müzakerelere 
dair c:ıkYIIan baherlP.ri tekzip C'• 

diyorlarsa da muhakkak olan bir 
gey varsa o da Almanların bu mü
zakerelerin ehemmyeti üzerinde 
mrar etmeleridir. 

-0--

lraktan ayrılan 
a ileler 

Londra, f5 ( A.A.) - Röyter 
ajansmm öğrendiğine göre, Ra
eit Alinin maliye nazırı Naci 
Suveydi giıya resmi işler için 
Irana giderken ailesini de bera -
ber götürmüştür. Yine Raşit A
linin münakalat '\'e nafıa nazm 
da. ailesile birlikte Irana gelmiş. 
tir. 

yet küçük iğneler serpmi§ti. Bu 

iğnelerde 1so hakikaten Afriknda 
en müthiş mMlUk addedilen ve n.. 
dma yerlilerin çiğ - çiğ dedikleri 
mUthiş Afrika sineklerinin zC'lıir

leri vardı. 
Malümdur ki bu sinekler kon -

duğu insanı bir saniyede yıldırım 
vurmU§ gibi öldürürler! .. 

Sihirbaz kadm bu sineklerin 
:zehirlerlni cık.artmış ve bu şekil • 
dO' harikulade bir usulle bir da· 
kikada birçok insanı yıldınmla öl
dilrmek için kullanmakta tereddilt 
etmemişti. 

Bunu gördükten sonradır ki bu 

kadının beni de dlledlği bk andn 
bir saniyede öldürebileceğini an • 
lıynrak, müthiş bir nefret ve kor
kuyla. kendisini terketmeye mec

bur oldum!.. 
Borik Herma.nm tasvir ettiği bu 

htıdise, bu esrarengiz ölümler mU 
tehassısı kadının ne kadar lehli • 
keli bir mahllık olduğunu pek gU. 

zel anlatır, (Devamı -oor) 

riyle .lm.harıyor. lliWramaıı Giri t 

halkı, lmhraman Yunan milleti._ 
Bu lınrpte ~östcrdiğtn kalını • 

maıılığı furUı her zn.nuın hürmet . 
le nııncnktır. 1stikLillcrinJ !mzan
dıktnn taın ~'Üz yirml sene sonnı. 
bu millet iki ate~ urn.smda kabı.· 

rnk istildfıllnJ A\.Ttıpednld Pa.J'9!1-
sında yeniden muvakkaten kaybet

miş bulunuyor, Glrittc <1~ ne ola
cağ1 belli değil! •• 
l~wcloo Yunanlılar daha henüz 

istlkliillcrinl ka.i.a.rımadnn, büyü1' 
Fran ız in'h,lilbmı fakiJ> eden sc -
nclenl~ l'fopolyon ile Jngillzlor n
rasmda. yapılıın muhnrcbelcrcle 
1793 - 1815 scnc.lcrlnde İngiliz 

donnnma mm Akdenizdc Fnın.sa -
ya kam tatbik ettiği ablukaibıı 

ı ... tirndf' ederek F.MınS3ya ticaret 
csl ı knçımı:ık surctilc zengin 
olmu hır. ,·e l'l29 inkıüı.bmm fi .. 

kirleriyle ~"Ukrodan temas ederek 
milli istildal için mücadele kabili. 
yetlerinl kazanmışlardı. O znman· 
ki harpler Yunanb1ruını lsUklilinl 
lmzanma.sma yardan ctmi§tl.. N c· 
tekim hlrlmç sene 5onıu da Yuna• 
nlstnn müstnkll bir dc\'Jet olmus
tu. 

Birinci cihan harbinde de bir 
hayli yıpra.ııa.rok nctioodc karlı 

çıkan ltunani5taıı bu harp yüzün
den de istiklfilil!i muvakkat.en 
kaybctml bulunuyor. Mm"nkka-o 
ten diyoruz, ~ünkü n.sil Yanan mi .. 

Jetinin neticede l~li'.dliilinc lınvus:ı
c.a~ı:. ominiz. 

Suat Derviş 

Yuanan Krah 
Hükumet azasile birlikte 

ısıra gıiti 
Kn.tıltt, %5 (A.A.) - Resmen bil. 

dlrUJ!ğtne gör'1, Yunan Kralı ve bil· 
kQmett. asken barekll.tı işklll etme· 
mek içtn !ı1ıııını. gc.ımek Uzcrc Gırit_ 
ten ayrılmışlardır. 

13.000 om•& 
bardıma 
tayyaresi 
Amerıkada yapılıp 

lngiltereye verilecek 
Va.5inl,rf.on, 2!l (A. A.) - Tay.. 

mJs gazetesinin N evyork mu.ha _ 
birinin telgrafla verdiği bir hnıbc
re göre, Amerika harbiye neznre,. 
ti 13.000 bombardıman tayyaresi 
milbayna etmek üzere kongreden 
625.000.000 ingiliz liralık tahsisat 
isUyecektir. Bunla.r halen ordu .. 
nun programmda bulunan 21,000 
tayyareden ha:riçtir. 13,000 bom. • 
bardmıan tayyaresinin mllhim bil' 
kısmı ödünç ve kirnlama ko.nunu 
mucıöince lngiltereye verilecek
tir. 

·Küçük eni İng il iz 
harp gemileri 

AtlantiKte hız .. 
mete girdiler 

Londrn. 25 (A. A.) - Dally 
Telegrnph gazetesinin denizcilik 
muharririnin bildlrdiğino göre lir 
kaç lıa.ftada.nberl AtlanUk muhn. 
rcbesine i'.jtlrak etmek üzere ye
ni korvetler ve diğer refakat ge
milerinden mürekkep deniz takv:i· 
ye kuvvetleri hizmete girmiş bu
lunmaktadn·. Sahil muhafızln:r tcş 
kilô.tmın da emrine yeni tayyare
ler verilmiştir. Denizaltilaro kar
şı hücumlar §iddetlendirilmisttr. 
Bu deniz cnnnvarlan gittikçe sa • 
lıilden, AUnntiğln ortalnrmo. doğ. 
ru sUriilmUsl"rdir. Anla,.culdığma 
göre geçen hafta dUşman deniz 
altıları gnrpte o kadar ileri bir 
yere kndnr gitmişlerdir ld Ame
rikan devrlyclcrlni.n gezdiği mm • 
takaya girmişlerdir. 

----0--

Londra radyosunun 
dördüncü türkçe 

neşiryatı 

Londra, 25 (A.A.) - İngiliz 
rndYosu 26 mayıs pazartesi gilnlin
den itibaren Türkiye su.tne 13,30 
da.n 13,45 e kadar 19 metre üze
rinde bir dördüncU Türkçe haber 
bUlteni neşretmeğe ba§lıyacaktır. 



:.'t MAYi 

a·r· ..... ~ 
Muharebe 

devam ediyor 
Alman 

tayyareleri 
8Qtba Uç181ari 
Fasllsız 

bombaladılar 

Alman 
dönen 

F ranSIZ zlllör.i 
astanalere 
yabrdda 

~·M.A.)-üua 
yadaa d&ı• w ....... 100 ' 
yObelı rlltlllll - .....,. hlmll 
bul..-na. ~&ellllt. 
11191. ... " ....,. ...,.aert 
tal'9fmdlıD .. , , - &ili. ......
- aso ...., .. ._. lıılll1aae
lerlne ................ DJlvle • 
rl Cote .,......_ malLteJlr ~ 
de tedan eclllee*1erdlr. 

HabeŞlstande 
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'tt Jg M A Y I S - 1941 

Çanakkale muharebelerinin en tiddetli günlerinde 
nam almış neferlerimizdendi. Ankaranm Koç!liaar nahi· 

~ ~ BD'Mlnda dilşmanm ÇUnkU hecietlerinin clalmıklığ; yeıJnin kaman kariyesinden Oruç oğullanndanch, 301 
...._ __ -.. ~ ve mukabil w bucUne kadar malranesinin doğumlu idi. Otuz yqmda, gömü hiç bir !f!yden yılmaz, 
._...,,_ indi~es~.de kolaydır.. kltbğı önünde milekWAta. uğra- şen, !&lcaa bir gençti. 
nh......Cecenm körlüğü hedef tayı- yan Britanya havacılar ı.- 1 Bir gün dütman Kerevizderede o kadar çok ıner 
~ ru uk ned b' · -YIP a- • ı Jıııı...L_ .. -:

1 
A--~~. e ı~r.. Ama. nıu ar an evvel tellfiye ve mı:- mı ve ı-. torpili abm!b ki, siperlerimizin yerle hir olma• 

~ 1.UU~nm de biraz olsun kabil tesiri ve tahribi ~ c:hğma ütmandan ziyade Mehmetçikler ~tiardı; ge· 
ICu cıtmea~nde &mildir. mutlak 8Uft1tte ~~ ce olur o!maz Kadir ojlu Sadık ıiperden fırlamıtb. Ken-
~de yapılan gilndUz nuyorlar. Alman bombardıman- diaini tutmak istiyen arkadatlanna "bırakın, demi,ıi, 
•iı; . arında yapılan tc• cılanıun bir akınlarına brt düşmana kuyu kazac:ainn ! .. ,, Genç nefer, ıecenin zifiri 
-: bti~klü~ ~~betinde de lık artık İngiliz hava filolarını~ karanlığında, arama ıürleyip vmlıyan mermiler ve kuır 
eli at v :ı~edı degıl.. TedariL:i be§ akın yapmağa gayret etme- tunlar altında belki aaatl~rce çahşb: Silrilne ıfüiine, 
~ ın ıyeti pahalı olan bir leri 18.zmıdır. Ancak bu sureL • ~ düımanm attığı torpillerden patlamamı§ olanlarmı top
lra&k s'lih~ göz göre ateşe at- çok dağınık olan~ lngUiz hav; 1 luyor, c.ılardan, düşman ıiperlerine yalan küçücük kir 
"1 ve iht ya.tla~ı .vaktinden ev üslerinden çok umklara kadar I' meler yapıyordu. Kadir oğlu Sadık siperine döndüiü 
1llat Ylı>ratmak ılensı ve uzayacağı yayılmış buluna.n ehemmiyetli 1 , uman, yorgunluktan t-i i~ '1' • ~ •• d . PantaJonunun 

··························ı 

o~ ~la hayrçla ! .. ,, dedi; tüfeği ku~ğmda, siperin bir 
koteaıne oturdu; alet hattında bulunanlar • • k h dı. y . ıçın uy u 
a~ . az ıecelen zale-n k'>lay gesiyordu . 

Kadir o!!lu Sadık bö't·· ~.. ·· k ı..!_ • d .,. ugunun el"Ull mşanalarm-
an~~· ~bahm daha alaca karaııl$nc:la kum toı-balan

nın uzennden tüfeğinin namlvıunu cıkarı • gecel · 
·eh~ rpil küın • w • eyın 

!.~ gı. t? · elerini birer birer vunnağa banladı · 
oy ~e in, -: kuf?un vmltumı ·-ıüthiş bir infilak taki ' 
ediyor, düt'Dan ıiperJerinin önüne!• derin lruyillu P 
lryor, etr~dakileri yere serip m'lhvediyonht. a;ı 

Sadık bırkaç gün aomıı 1'\v··s•~!~!•- b" d·· 
h

.. _._ b. , """ itlnUlen ır U"'1an 
UCUJD\.'Dua ır diianan neferi _1._. • ti" A_ı __ ••L-. . . e -r·-· CJC •'11'11118 • uaID 0&11e-

Q'llflt; acı acı inliyordu. SacLk dayanamadı a'~ a· 
laca karanlığında siperden fırladı ve y--'- d'.. /r • • IU1U! u~an neıe· 

rahıh?muzuna v~rdu. ~u bizim s1nerlerimize f{etirerek 
s1 ıye nefe~Jenne teslim etmek ittiyordu. Fakat an· 
d'!n gelen bır kul'funla kalbinden ----'-' ' Ykta 
dütüP ıehit oldu. vunuuu ve oracı 

'l'eaulan harp günleri için elzemdi. hedefler tesir mmtakuına gir.. , diz kapakl!ln ve ceketinin dirsekleri paralannuı, elleri, 
._.1rı daha az ve fakat zayiatı mit olacakbr. 1 mrsekleri ve dizleri kan içinclçeydi. Kendiaini merak ve 
lece tırıak kaygusu haıımlan Bombardıman tayyarecilVlinln , korkuyla bekliyen arkada!luma bir e!Y .öylemedi ı usa- R~ 
lloo. laanı lan na d ğru sevlrettı. ııecıe taarrwılan sıraııırıda, Fi<· l -' T EKllE114 KOÇU 
ııı.ı...... ~: .::.~:: 1 :,, oı::y::-dı;;;~::;.:. ı ........................................................... .. .................................... .. 
:'.::"veyahut sık aık düşman Fakat av muharelıe<ını 1 JündÜZ ...,,,_ - l Q Ev A nsılll kloped- . 
lll ~ tm olmaktan meyda- ~ gözüyle çapr~ı~ o an_ serı ve '{) iSi 

lelmı bır taarruz ta.biyesi sert hareketlerını gecenın körlO.. 
~r .. An.c k düşma.n mlida• ğüne gömerek içinden çık lmaz s b b • • b . , i ~ııleteminln ateş barajiarma ge bir hale !!"il~ekte hıç bir tara•· e e ın: 1 yor musunuz ' 
..,.. ııthıe1 } em olmamak k<t~ gı.• fm menfaati olamaz. Tayyare I y m d 1 f ı 
....... - ~. b"lhas a av tayyarecili- bordasındaki ufak ışıklarla v~ ll iZ arın IDU'-T;llı • ş b ~ ~ WıJI una, una dair birçok tavsiye- 1 yapms. usulü d.. d k 
1.... ... -- 1' göremiyeccği zama.nı ya motör eşepman subayların• ı d bul 1 . "'• çayı su a ay. ~ da.n t k J b • ı ,_ 111 111' er e unur ar sız de bunlan tr• nl.tmak deıc.u k ' ~~p taabal~~!yrleıngecea ~~~~~yer• çıkacak mavimsi duman ve ;::1\ o a 1 mesı Jl°'JO bik etmek Jstereiniz. Fakat, bir~- danı.a.. i !3 d,ekial nar su°!'1 çay· nı~ "CJl<;U~.... t &;}evle muharebe mesafesinı lre<~- il.il. ~ yin sebebi bilinmez...~ akılda tutul- ,,,,.:&.•n çır: çayın u:ııerinıe 

ş bul ı tirerek ateş aamak sadece mr 1 d ? ""'9"ltmakbr ı._lık .,.,_anun.ardaU U!::. taa"""--~ değil' ne a" zım ır ma ı zor olur. Onun için, !Ue bu- San . • ..., _,, b- ~ ' tam minaaiyle lmkAnsır- rada, hepimizin hildil!t bazı fay. ki•"' pnlaHra mavı şapka niçl? ya-
ı.,, da, gllndüz bocıbardmıan dD-. Bu iınkônsıziılt içınde boo::· Yıhardanl>...-ı berkesin nıerok dalı şeylerin ..1ıepıer1n1 yazıya- ~·: _er rengin, mukabıl bir 
1' ~~ar mUesir oldu .. Zaman- lama.nm fantezi tarafından oo - ı' yılduı delildi. Fakat kendisinde \ ruz· rengı vardır kı, onun tesirini ta. 
b.... ""Qtle halindeki btı taarruzlara ka. harp kıymeti noktaaındar ç ettiği bir m "ele vardır. Acaba yıl paml'llf ifade kudret ve kuvveti · manlar. SanşmJfnn çehre ve saç 
.:-, tedbirler alındı. lki kişilik öir manası olamaz. dız mı mühimdir, film mi?.. vardı. Hiç bir 91'yde mrluk çek • Çay niçin baş ağrısını ıcçirir?.. lannde. hfilcim olan tntlı un veya 

t.Yyarelerinin esaslı su.rette Gece bombardıman taarruzları Bu ·~ Meta bizlere atalarımız,. meden ve yapmacık hareketler Çayın başlp hassa&ı ainirleri ten turuncu rengin tamamlayıcıu a-
'-~- · k asi dan katan eski bir sözil hatırlattı: -""' .. ksızm oynuyor ve muvaf • b'h 'd ,..k ma-.. Aır· 

.. ......_ _~ edilecekleri harp eaJıa- m~yı oruyan, es ı nok· il-.-- ı etmesı ir. Ekseri bq alnsı ~· YIU • 

o..... ~r-ıncı rla . çıktı. talar tu.erinde ka.t'i ve müsbet "Ta\·uk· mu ywnurtadan, yumur- fak oluyordu. Gari Kuper de ay. da, yorgunluktan veya vücuttaki Esmerlere san ve kmnm niçin 
="'taa~:~a a~atayyal"E.' tesirlerden ziyade umumi bir t&· ta mı tavuktan çıkmıştır?" mu - m şekilde bir artisttir. bir arızadan Heri gelir. içtiğimiz yakışır? - Eaerlerde hlkİln o. 

b
. . ar if -ftı•-ftdi 1 t b"k · ammasının çözillem~digwi gibi .. Ho · · l · lan 11yalı (••r) ve ko cild ır tesin tasa":Vllr ruz a ~ Ye at ı edı- Gari Kuper her zaman ve her çay, suı.ır cn.miz üzerine te~r e. -~ yu ren• 

...._ iki kiiillk &voılar len bir sistemdir. Karanlık iı. livu!ta da sinema dünyasında a. derek. anlan harekete ıetir: .. ·ve gtnin nddı san, tunıncu ve kır-
"' a...._ -ti ktı --1-..a. -ft• ,_....a.. • ...... ..ı- ~..... ..,.._ ceba. ylldıs mı mühhnd.lr, film ,.-de keııdi.siniıı bir aktör oJma,. .. ·~.a-r 

... ~ yı ,~._....au&. -- __.u ·~._-, uçner •• ~,, dllmı ~-· ~ ~ bir .ınirleriıı pqıiali,ii lllÜ olan. -~u.ı • ......__~taarruzlarında mevai:rı. taarmlan bu korkuyu kamç:• mi?.. tevut! yoktur. BUAkis çok sami- Ça N..,_ elma hasmı kolayl119tım.?. 
~ .... ti ve uçuş irtifalarmm lamak bakmıından da teııirlidir.. Birçok kimselerin kaııaathdııe mi ve candandır. Çünl<ft 0 hirllıl. oıın.i':ı ~ "' niçin •- JllDıw .ı ,·emekiorinden veya 
L~ ~. En gu··zeı cw>ot'At?r Yal~ §U va.rki; za.ma.nla. tek .... - göre, film artistten daha mDhlm- • D'... ına, çay yapraklan- Yllllı yemeklerden IOftrB elma ve-
-..:- """ "~ "l ecl Udaf rtaı dir. Çünkü güzel -...ılmi• bir nııe U}"ll\3yaıl rolleri oynayan bir nm yağım ve çayın hassası l · ima ~ tam ieabetli bombar- mu en gece m . aa vas ..... !w"'• a' v artistle kendi karakteri arasında • • · - · 

0 
an ·ya 

8 
kompo&tosu yenıenis, ha-

.. ~ • • n ve iki kişilik gece avcı tayya.. film sayesinde artistlPr yüksele '111' büyük ..... k go··rur" • tanik asıdını halletmek içın suyun. ! zım kolaylaşır. Zira elmadaki 
'l ~ yapabilmek içın huS'.ı relerinin mukabele ve müdafaa bilirler. Bir artist n lar kıy • .... kaynama derecesinde olması J!- a!ld, yağlan eritir ve yalın saf-
~ tertıbatırun, ıştldı para- taktikleri beklenen bü tesiri de metli olursa olsun ieua olan bir Bir gün bir film çevirmeğe ha _ \ znndır. Bunun için, en iyi çay raya tcslrinl &ıter. 
~...__.kullanılmaları bir de~ kırmak ıı.-: ~ l film ffir bir zaman o artisti yük_ mi k G · K i · · L:: ~ müessir olur.. Bir ta a.w.ıl olmaga baş a- ~ anır en an uper çın ıyı 
~gece bombardıman ta- mıştır. Gerek taanız eden ve seltemez. blr arti~ olmadığı 9Öylenilmiş ve ' 
1ıı..·~ vazgeçirmek için, gerekse mitdafaada kalan taraf· En ~n ortaya çıkan .bir mesele bunu denemek isteyen rejisör beş 1 
il.....~ zayiat verdirnıek ve lar için de mütekabil ve yekdi- kalır, acaba yıldız, nasıl yetişir?. on ja:<ikalık bir §eY söyıetıniş, 1 
~ taamızlarmdan edilecek ğerine yakın uylt\Ullukta a • Kıymetli ve kuvvetli artistler sinema makinesi önünde söylenen 1 
~daha fazla olacağına va.ntajlar vardır. ·İstifadeyi· ~ aca1la nerelerde bulunabilirler? bu ~ş on dakikalık parça, dok~ 
~ zaruridir. Bunun :. min eden taraf tesirini fazla Evveıa biraz eski zamanlara ba. on yaprak Utlt demektir. Gari 1 
~gece av tayyareleri büyük ~rebilmektedir. şımm çevirelim. Kupenn bu işte hiç tecrübesi ol • 
ı-. OYilaml§ia.Fdir_.. Yer müdaoo A. ŞARKLI Sessız film zamanında yıldızlar ma.dı~ı halde çok büyük muvaffa-
\ ~~&rınm gece avcıları:r• mankenlik yaptıkları malazalar .. 'byet göstermiştir. 
~ ........WUesai etmiş olmaları dan, t-e~ihanelerdon, mektepler • Biru da Klark Gabli tanıya • 
\,.;__ taarruzıanru yarı yarıya Bombayda kanşıklıklar den. yazıhanelerden, fabrikalar • bm: 
tıı;~a muvaffak olmuır Bombay, ı5 (A.A.) - Bir se· dan gt:lirlerdi. Fakat sesli film Klark Gablin hakiki yüzü ile sl 

.. nelik sükftnetten sonra bugün ak- çevrilmeğe başlanınca yıldız bul -
l'»L.t gam iizert muhtelif cemaatlere k · - - 1 • ünk' - '- nema perdesi üzerinde görülen hş. .._ ~ edilit'Be -""Pll yılların ma ışı epeyce guç eştı, ç u .uu yali ar•<>Tnda rn.k fa ... • vardır. uen ~ ı e-,.- men.<JUp kimselerin ka"'ık olarak _.. ~· J.'I\. nı ~ ~ı~tleri, bu yıl hızmet.! oturdukları man·ılH' ı Ur ki11lnin işleri'! uğraaşnlann veya bu işe dtsinin luLfif komediye karşı isti-
~ ilu kişilik av tayyarecili- aflr bir surette bıçakla yaralan. yara~ acakların sahası daraldı • .Ba dadı ve şahst cazibesi fazladır. 

a.ı-~~nra egvşemiş bir vazi.. masr üzerine cemaatler gerginliği günkü yıldızlann çoğunun tiyat .. Beyaz perde üzerinde görülen ha. 
.--uotır. yeniden başlamUJtt!'. Polisin surat- rolarda birçok geçmiş günleri var. 

le müdahalem bir mağazayı ateee d Fak t b 1 ld yallnden daha sevimli, daha genç 
~ n gece uçuşları üze• vermek teşebbüsünü akim bırak- ır. a un ar yı ızlann ye• hareketlerinde serbest, sam1mt Ye 

~'tesiri mutlak olduğuna. mıştır. Şimdiye kadar öOO k~t tev kOnum. nisbetle a.ı bir istisna teş.. m(ltevaııdır. Halbuki bunun fiım 
"""- için ilkbahar geceleri- kif edilmiştir. kil eder. MeseH\ Rober Taylor terini ~yredenler üzerinde bu a • 
~ ftrlak · bunlardan biridir. ~a :::~~ ~~~il~~~ ZA Y1 - Umumi harpte lstanbul Seas.z film zamanında çok çalıt- =~· tipi kavgacı tesiri bırak -

~ taaruzlar daha hafif K9.ğtthan• ıimendifer atayı Kell)er. mış oıan artistler de şunlardır: 
·~. devam etmektedir.. burgaz Çıttatandaki ~tnci bölükten Norma Şerer, Gari Kuper, Mir. Bir tılmde sadece rolün adamı-
~ onUınüzd~ daha bol ışıklı aıdığtm aıkeı1 vunıamı zayt ettim. na Lovdur. na venlmesi ile iş bıtmez. Filmin 
~ Yt>k değildir.. Esaslı 

0
• Yenl.aıni çıkaraoafllndan hUkmtı Yotc. Yıldız olmak için en büyük me.. tam manasile muvaıfak olması 

' .~ avcılığının bombardt· tu~dre•: tnebolunun f;atalseyttn na. ziyet yaptılı rollerde samimi oY • için egseriya ondan 90Dra yapı • 1 
'iM.:_ ~rruzıan üzerindeki te· hiyeııtne-.- ballı llökU kartyeslnden oıı.. nadığ:nı gösterecek halde ve ha • lacak seylere dikkat etmek lAzmı. 
~~Yaz ~lerinde görecek man o'-'1llarmdan Yakup ottu ıu.. reke•JeTe sahip olmaktır. dır. Artistin biribirlerlni tamamla 1 
\~,_~çil yapmak imkanını el- mil 314 Herhangi bir filmde Hintli ro • malaLI tbımdır. Mesell "Bir gece 
~~l~ğiz.. lilnU yapacak bir artistin Hintli, hAdi*1" filminde. Klark Gable 

1kı taratın da; gerek mih· ZA Y1 - Kocaeli mevki' mUstab. htyar rolÜ'nü yapacak artistin lh. Klodet Kolber çok büyük yar -
~-... r ve gerekse lngilterc kem ı1'ıncı alay. 32 numarah batar. tiya". ssker rolünü yapacak arti9- dımda. bulunmuştur. 
ıı.ı.,_.. __ &tortuk ha'Va kuvvetler.• yasm:lan aldığım askeri veıılkamı kay tin asker olmac;ı ve bu şekilde ken Bir tilmin muv1Lffaık olabilmesi 

1 bettim. Yenialnl çıkaracağnndan hUk- · f · ka k b" mek avcılarını kullanma ıç.a di şa:-tsiyetınden ne kadar aı e • ıçın nşı ır anizmanm 
o mu yoktur. bulunduklarına naza.. Amııll'a Zindan mahallMtnden hacı daklr!1k ederse o filim de o kadar tam ~JÜ" intizamla kurulmasım ve 

taubver gece akınları tavsa• Alemd"r oğutıarmdan ömer otlu na.. çok ır.ııvaffak otunmuş olur. iflem".s!ni temin etmek lzımdır. 
buna kaJ'l!Ilık Britanyah rot onbaşı 819 B•ından anla ılıyor ki. bir artis. Filmlerde öyle yerler vardır ki. 

n gece taaruzlan keea• ti yıldız yapmak için ona mutta • bir s1niye içinde hepsini altüst 

lttiıı ltarbetm mi tir. Bu hA.di· Beyoilu Halk Sinema•• ka m,ıvaffak otacaıtı rolü vermek edebil~r. Onun için film çevrilir. 
" r ged! avcılarııun, ve lbnndır. ken Ç'lk itinalı olmak lhundır. 

04 
... ~ to tarının daha kudret- Bugün -..ı 11 de, ıec.c 8 de: ı Btl- Bnoıcian aşab Y\ll{an on. on lki Çüıı.lcü birçok güzel filmler küçük 
"'l.IKlarım ve daha verimsiz yös ftlm ltlrdeaı vıl önce "iŞ"iı "QçsUz kadmtar" bir dikkatsizlik yüzünden mahYO. 
IJU 1 - Alet Kralliı911L (TOrkoe). arını g·· nniş olmu.. ı -T•yfml .. .rorJ Bankrot" avutur filmi hazırlandı~ zamanlar Bar. lur gider. 

İngiliz uçucularının ta.. ı - Mllllltlr &ov1to11ar. bara Stanvik tam mlnaıile bir Bir ertiatin rolüne fasla ehem • 

llstanbuı Levazım Amir iftinden verilen L .ıarıcı asker• kıtaat' ·tnıarı 
Hava rengi fi.500 metre çıt: eu "H~A 31.000 mıtre tek .,ı ,..ıık en.. 

lik kıı!"aş paarl:kl& au.tQl aııııııcakur. Tahmin bodell 28.875 ura kati ~ 
ub 4S31 ııra ~ kuruft"1'. :tıı.ı.l~ ~9.D.IK1 perfelllbo fUJıll 8'1Lt :ıo O& Anka
rada !ııl.M.V. hava satınslma ko!l)J.t.yonunda yapılac&ktır. Şartn•mMI 145 ku. 
nl§:. komisyondan ıllmır. Tallplerln beW Y&kitte komı.,ona ...-.Sert 

o('fll t•> 
• • • 

Sankr,larda tamır&t yaptuıı.ıcaktır. Kapalı •rfla ekailtmell lUIKl 
puarteat .unu 1&&\ JD te Anllarada M.M.V. aablı&llP& ~ ~ 
lac.ıktır. Keşi! l>Pdfll ~2.lN Ura "') kuruş ilk teminatı 1664 Ura 73 ıaan,,. 
tur. Taliplerin kan .. ui vealkala ... ıe teklif m:ktuplarııu ihale aaatinden bir 
11&&t evvel komısyon:ı vermeleri. kecılf evr.lkı 111 kul'Uf& komiay dan 
lnur. (2441-39Pf:o;) on ._ .. . . 

11 ade• beygir tluLsi ve altı beygir ve kadana ne ltı ayını ikmal et.mil 
bir tay 27.5.941 l!&b gUnü uat 16 t.e J;yUbUn t.~Uk ~rnavut köyQndekl a.lke. 
rl satmalma komlsyonur.da aatılııcıtktır. Taliplerin belli vakitte komJa 0 
gelmeleri. (2H7..4039ı ) na 

*** Bir karako! blnuı puulılda Yll»Wrlaoalc!.ır, İllaleat 215.IKl gUnU saat H 
te Hadımköyde askeri sntınalma l<omiayon•ında yapılacaktır. İhaleden son.. 
ra takar.lir t>decek ııyat 117.erlnden yüzde 15 teminat alınacaktır. Tailplcrin 
belll vakitte komisyona celmeleri. (2U9.4041) 

• • • 
Beher adedine 100 kuru.§ tıyat tahmin edilen 20.000 adet un çuvall pazar. 

Ukla aatm almaealltır. fh'kteel 21.11.941 çarşamba güntl ıaat ıı da .AalsaJı&d 
Lv. &nıl1'ütt aatmaıma komlQonunda yapılaaaktır. KaU teminatı IOOO Ur . 
dır. Taliplerin belli vakitte komla70na ıelrn.leri. ıaüal 13"6) 

• • • 
Mtlteahhi" nam ve 11eaabm• bcner klloawıa tahmin ıdlleıı tıyatı W 

kuruı olan aooo kılo ı•ac açık •kıo-'!tme Ue mtınakuaya konmuştur. thaıe 
6.6.GU cuma gunU ı li&t 11 de Ankarada M.M.V. eatmalma komisyonunda 
yapllacaktır. tık teminatı 1850 lıradlT. lllY9at ve f&rtJlameel komM)'oada ıö
rlll•lr Tıll!pier'.n t.Ui vakitte k:ımtsyoına ır ımeıer!. cı.11.,911\ 

• • • 
Beher kUoa;u 2 kıı~ 81 aanUJndeıt 1600 tan odun kapalı zarfla rkıl't 

meye konmu~ur. !ııaıeaı 10.8.IKl n.l• ıUnU ııut 18 da Srvaııta askeri aa•ır. 
alma komisyonunda. )Rpılacak•Jr. 'Iut&n « 980 Ura ilk teminatı ~S72 Hır. 
dır. Evsaf V" şartnamelf Anka•. ı.t.anbuJ ı... &mirlikleri aatnıalm• komi • 
yonlannda r,&T"UIOP Taliplerin !1lall! •ttlnd•:ı b!r ııaat evvel konılı)'Olla lcı. 
nulil VUlkalarD• tlkllf D.'eJdUplvmı -..mele~. (H2U923) 

miyet vennni w ~ ciddt çalıt
mam ilamdır. 

Bir sinemada filmin mükemmel 
olman için hazırlmumş w tesblt 
ooilmiş muayyen prt.lar yoktur. 
Eler hamlaıınken birçok şartla-

ra dikkat edılir. Fakat fam çev . 
rilirıleı• ayn ayn usullerle "edik 
katler;• çalışmak laıımdır. 

Bir film huırlanırken en çek 
dikkat edilecek nokta balkın ıös. 
te~ allkadır. 

• 
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En büyük düşmanımız 
lbtlyarlıktaa 

FRANSIZCA cs1> nasıl sakınmalı 7 
(ffer hakı.ı Hn~r ga~ aittir) 

Gençliği uzatmak ıçin 
neter yapmall? 

C O J, OM B .\ 

P. i\lerımee 

-Gt-

1. - t.:h bieo l quoi de !o\İ ter
riblel dans ccs parolcs ~ Avcz. 
, ons done tant de prHeotions a 
ette Un adroit ch&."1'i<"Ur'! 

- Mais ,·ous ne ,·oyez W1-" que 
re misersblc dh.alt quc je n'au
rais pa8 le coura.go d(• tuer Or-
landuc<'io? 

- ·&,·ez·\'ous, monsicur della 
Rebbla, quo vom; me faitfıı.; pear. 
tı parait qu(• J'a.lr de ,·otrc ile ne 

donnc pas ı;culement la flevre, 
mai.o; qu'il rend fon. Heureu.<;Cment 
que nous allons blentôt la qaltter. 

- Pas avant d'avolr ete a Piet
ıımera. VOUH l'avez prunls a ma 

sc:ear. 
- to~ si nous m.uıqaions A 

cette promesse, ooas devrions 
ıoans doutc nowı atteadre i\. qael· 
qae ,·eng<.'61lcc ! 

- Vouıoı rappetez-vOU8 ee şae 
noas conta.it l'auh'c joar mon
sicur ,·otrc pe)'(", de ces İndieas 
qui menlM."ent lcs gouvernean de 

la Oompagni<• de• sc laisser :non
rir de :falm s'ils ne font drolt a 
lenrs rcqueks? 

- C'cst·a-dire quc vous voas 
laisseriez moorlr de fahn! .J'ea. 
doutc. Vous r~teriez on joar 

-.aos man~er, et pnis madcmoi
.. elle Colomba voos sp{Mırteırait un 
renonceriez a \'Otre pl't\jet. 

- \'ouıo cf('S cro«.-lle da• V88 

·a illerles, mis" N evll vou dew
rlez mc mtinıu:er. Voycz, je 51llH 
-.eni ici. Je n'a,·a.is que \'OU.S pour 

m'empechcr de dcvenlr foa, 
comme vous dltes; vous eti.ez moa 
a.nge gardlen,' et maintenaat... 

2. - Maintenant, dit 
f,ydia d'un ton sericux, \"OUS &\'CZ, 

pour sout~nlr cette ralSOD si fa
rilc a ehnuıler, \"otre honncur 

d'bonınw et de mllltaire. et. • ., 
poorsui\'lt·4'11e ('o sc detourmmt 

pour eueillir une fiear, st cefa 
peut quclqu(' c·hosc poar voas, 

le 'oovenir de \'otrc ange gar. 
diett. 

- Ah! mhıs X evll, si jc pou

vais penser que vous preııer 

recllcnK'lllt quelqnc int.eret_ 

(l) EspCcc de from.age a ııa 
creme cuit. C'est un meta natjo. 
nal en Corse. 

(Note de l'auleur). 

K O J, OM B A 

P. Mfrimec 

-51-

Yalnız genç kadınların değil, 
erkelerin de bütün insanların en 
ziyade korktukları ~y. hiç :;ıüphe. 
siz ihtiyarlıktır. ihtiyarlık hatın· 
mıza gelince titreriz .. Bilhas..--a ka
dınlar! .. 

ı. - Peki! Bu sözlerde bu ka- Gen.; iken ihtiyarlık insanı pek 
dar müthiş olan ne var? Mahir o kadar korkutmaz: Adam sen de! 

gôxöni.ıne alalım: <.,:ocuklarımızın 

hemen hep:;i tecrübc ... iz, cahil aı. 
nelerinin ~eli~i güzel, fedakar, fa• 
kat bilgisiz ihtimamiyle büyüyor
lar.. Halbuki çocukların büyütül. 
me:;inde muhakkak müt~has. ıı: 

doktur ncza r ., ltıznndır. Çocuk 
bakım evleri. en mühim ihtıyaçla· 

bir avcı olmak iddiMma bu kadar d · F k t t ı · J k d enz. a a yaı; o uz oe~ı. nr ·ı nmı-z meyanında ır. 

<:ok mu bağlmmız? · aşıp şakaklarda bcyll'21aı görünün- Sonra mck-tep çağına gelen ço-
- Fakat siz bu • cfilin, benim ce, vücut çabuk yorulmak gibi ilk cuklarıia gayri ~ıhhi ~artlar altın artar. İhtiyarlığın en büyük ı;ebe-" .... Yi;ki;sel;;in--;açlanndan cıaJıll 
ak O 1 dıı · öldürmek anc r an ccıoyu ihtiyarlık alametlerini gö:;termeğc da büyütülürler .. Bir mektep tcı· hi bu glandelerin vazife göremiye. çabuk beyazlanır. 

cesaretinde olmadığmıı söylediği. başlayınca işte o zaman ıçımıze lebe;:i gün\'.nün dörtte üçünü mek c.ek hale gelmeleridir. Bu glande- İhtiyarlığı alametlerinden !J 
ni anlamıyor musunuz? bir korku girer ve ihtiyarlık hatı· tepte kapa1ı \'e tebc~ir tozlan ar~- !er durmağa başlayınca vücudda de dişlerin dökülmesidir. Dişleri~ 

- Bay della Rebbia beni kor. rımıza gelince istikbalin ne kadar srnda geçinnektedir. Halbuki ço- zehirie::nm{'ğ'e başlar. dökülmesi -bilhassa yaşlılıkta/ 
kuttuğunuzu bilmelisiniz. Bana öy- karanlık olduğunu görürüz. cuk :çin en ziyade lfııım olan §ey Hayatın birinci şartı vüeut ile fena bakımın tabii neticesi de~ 1 

le geliyor ki adanızın havası in- Gençlik ve yaşlılık! Baharla kış temiz havadır .. Açık hava dersleri muhiti ara<:ında daimi bir müba- <lir. llayvanlarm da ihtiyarladı· 
sanı yalnız ihtiraslı yapmıyor, çıl. kadar birbirinden uzak.. muhakkak ki. çocuğa ,·erilen ders- delenin mevcudiyetidir. Her han. lan zaman di~lcri dökülür. tlıti) 
gmlaştınyor da. İ~i ki bu adayı Düşünün bir kere baharın bin· ten <laha faydalıdır. Çünkü hu ~e- ' gi bfr sebeple mesela kalbin dur- bir insanın dişleri tamamen ~r 
yaknıda terkedeccğiz. bir kokulu canlı hayatı varken kı. kilde çocu~un <:thhati de korun· 

1 ması. ciğerlerin bozulması veya lam hile olsa ya;;ı ilerledikçe 
- Pietrancraya gelmeden ev. ~ın -:.omurtkan. ölgün yüzünü kim muş ve i~tikbali bir derece daha kafanın faaliyetten mahrum kal- sağlam dişler birer birer dökiiJı.ı 

vel olmaz. Bunu kız kardeşime va.- ister.. garanti edilmiş olur. ma~ı gı"bi bir şekille bu mübadele Bazı kim~ler ihtivarlıklarınô' 
ad..t-latiniz. h 1 k • f ~~ thtiyarlık çok müthiş bir şey, Evvela mektepte a\-asız ı ·tan durnca vücuttaki canlı maddeler yücutlarının zindeliğini mulıa J3ıl 

- Eğer bu vaitte kusur ede.J:>o 
sek şüphesiz bir intikam bcldeme. 
ğe mecbur olacağız, değil mi? 

fakat acaba ihtiyarlamamak eli• yıpranan, sararıp solan çocuk. bi- de öl.meğe başlar. etıne.~ için fazla: gıda alırhr. 
mizde mi? raı daha büyüyünce de iş hayat. hatadır. Çünkü yediğimiz he! c.e 
Hayır, bu yazımızın eski bir ha- na atılırsa. bütün gününü fabrika· Seneler ilerledikçe insanın bü- birçok yerlerden geçer ve geçt1 

l ~ - l d "·i.i.mc3i durur, vücut yavaş yavaş ·f tırayı canlandırarak Voronof aşı- larda veya ça ı}tıgı muessese er e J her yerde bulunan guddelerin ı. 
sından bahsedecek değiliz .. Bugün gayri sıhhi şartlar altında ve temiz ölmeye d?ğru gid~r. İstirahatle, ettiği üsareler tesiriyle gıdalar 1' 

talepleri is'af edilmezse ~endile. ihtiyarlık alametleri, ihtiyarlık havadan tamamen mahnım olarak perhizle, ıdmanla ınsan hayatını bili hazım bir hale girer. Uall>t.l 
rini açlıkla öldilrmek suretile teh- sebepleri, ve vakitsiz gelen ihti• geçirır. Bu ~ekilde en mübrem ih- , bir miktar uzatabilir. Fakat haya• :htiyarhkta: guddelerin ifrazatı~~ 
dit eden Hintlileri hatırlıyor mu- yarlık.lara karşı alınması lftznn o- tiyacımız olan havadan kısmen 1 tın ebedileşmesi bugün için imkan dığı için yemek de vücuda bı.ı 
sunuz? lan tedbirlerden bahsedeceğiz. bile mahrum kalmamız 'iicudü. dahilinde değ-ildir. Fen böyle bir gıdasını veremez ve neticede J1l8 

- Geçen gün ba.banmn hikaye 
ettiğini, kumpanya müdürlerini, 

- Yani siz de kendinizi açlık. Erken ihtiyarlamamak için ~ müzün yıpranmasına ,.c ç.ıbuk ih· · lddiay1 reddeder. lfıp hao:;ıl olmaz. 
tan öldUrilr müsünfiz? Bundan zım olan en mühim şey muhak• tiyarlamamıza sebep te~kil eder. lhtyarlıkla beraber vücut kuru- Görülüyor ld ihtiyarlığın öıı 
şüpheliyim, Bir gün yemek yeme- kak sıhhattir. Sıhatli bir insan ne Binaenaleyh açık havada milin- mağa başlayor. Çünkü dahili geçmek için fazla gıda alma;71 ç 
den durursunuz ve sonra bayan kada:- genç ihtiyarlarsa. sıhhatsiz kün mertebe fazla yaşamak genç glandderin üsaresi azalıyor. Hat. lı~ak da semereli bir tedibr o 
Kolomba size projenfaden feragat bir in~an da 0 derec.e çabuk çöker. kalmanın birinci şartıdır diyebili. ta za;nanla ifrazatı duruyor. ade- mryor. 
ettirecek kadar işti.ha uyandıran Bilhac;53 bazı içtimai adetierimi- ri.~· ~ikkat ederreniz, ~umye:ıe leler gevşeyor, buruşuyor, sinirler IlüHisa. ihtiyarlık :suyu 'ı 
bir bruccio' getirir. zin çabuk çökmeler üzerinde mil. koyhı kızlarının daha z~e. k~y- kuvvetlerini kaybediyorlar. Kc-1 bir çeşmeye benze~, <:enc

1
c t~ 

1 
- Şaıtalarmızda çok zalimsiniz him tesiri varclır. Bunların en mü• lü kadınlarının daha: renklı ve ıh- miklerin jelatini azalıyor. amudu tikçe su azalır ve nıhayet . ._. 

mis Nevil; beni krrmayıo, ,görii- himrrti evlenmektir. tiyar .. l~?Y~~l~rin çok dinç olduklan 

1 

fllkarinin halkaları arasındaki ı men kuruyunca da hayat b•t~ ·
1 yonnmuz ki burada yapayalnı- 1 nı ~onır<.:unuz s •A •tı ·ht• ı ın l 1 

Evlenmek hayatın uzunluğu ve- · · ·· rnssı yuvarlak daha. ziyade kemik. ~ ı:n ı vesaı e ı ıyar 1 ' ~ 
-mn; dediğiniz gibi, aklanı kay. · k ·· k'" d w.1,f r C 

ya kısahğı üzerinde mühim rol ZENGİNLER AZ YAŞAR ıesiycır. ne r;eçme mum un egı 1 • 

betıiıekten beni koruyncak bir siz oynadığı giöi. ihtiyarlığın er veya Faıl3 i1. fazlı! yorguluk ve bil· ~İhtiyarlığın ~um rnüjdecile- lik a-ıısı filan gibi tedbirler 11 

varsmız. Beni sıyanet eden me. geç gel~ine de 3,rnil olur. Bina. has:;a faıla para lrn.zanm:Jk için rinden biri de ~açlanmızıdrr. lhti· dan lbaret olduldarını z~marı 
lak m.diniz, şimdiyse,.. d k tLır 

enaleyh, izdivaç csac;lı bir şart o- bütün gün çalı~mak. ko~mak. di- ! varlık ilerleyince saçlara kuvvet ana ·oymuş ' · . 
lltfl sıhhi 1!!uay.::ncye ta~i b!-r ~kt ol dinmP.k insanı yıprattırır. Yor:~ 

1 
~·eren 'guddeler tamamen ölfryor. Fe~~ v~.::.ıtalar~n. ~edb1~~ 

%. Mis Lydia ciddi bir tavırla: malıdır. F ılhakıka bu.gun ızdıvaç. ıuncJ. çalı~mamalı. muhakkak ı~· tar. Evvela saçlar beyazlanıyor. gençlıgı de\ a~ ettınne~t~ l 1d 
_ Bu kadar kolay kaybcdile- 1 lar her ne kadar hekım raporuna tirah:ı.t etmelidir. Zenginler, fakat : sonra yavaş yavaş dökülüyor ve rol oyn~~dıgı muhakk~' <' 1.1 

cek olan bu aklı muhafaza için dayanılarak yapılıyorsa da bu ra· parasını al.ın teriyle kazanan zen- ! bir dai1a çıkmıyor. 1 halde tabıı şartlarla ha1 atı 
porlann ekseriya üstünkörü veril· ginler çabuk ihti,_·arlar ve az _,+. 1 Fı·ı··n:,1• sa::m be,_·azlanma"ı insa· mak pekala mfunkündür. şimdi de nrkeklik ve askerlik ııe- • • 

reimiz var, dedi ve ... bir çiçek dii!;i hiç bir hekimin inktir edemi. şarlar. Fıkaralık uzun hayat içiıı na. gö-e dc·~i.~ir. Saçlarının beyaz- ı Açık havada: bol ?<>l gc tJ1 
• · · dö k ·ı" veceği bir hakikattir. daha müsaittir. 1 fanmı' oldu.mıu gördügu--ııüz kirr. mümkün mf"rt!:'1e i ı.•. r'''l• c koparmak ıçın gen nere ı .... ve J :..~ { l 

etti, eğer sıyanet meleğinizin hn. Sonra aileler ara<>ında evlenme Bir de içki mescle~i vardır. lç- celc:i~ rnulıakkak ihtiyarhklarına vüctüı fazla yormamak. ~ı, 
ler de ek~riya para gözönünde kinin ömrü kısaıttılrı filhakika do~ ht··1ıKu··:i. verme,_·in. Otuzuna g:elmc· mek yem0 mek. kalab:ı'ık 1

.,11 ~rası sizin için bir şey ifade eder- ~ "' 1 b t · • , \ 
tutularak tercih yapılmak-tadır'. rudur. Birtakım doktorlar içkinin den ~açl:ırı ln.rnbeyaz olan kimse- yerlert', ~~n a ve e~ıt,, 11 1:ı · se:_ Ah! mis Nevi!, hakikaten Bu evlenmeye namzet olanların l tamamen aleyhindcdirler. Bu ka- ler çoktur. Bunda ir<:iyetin rolü 1 ler-. '.:~cı.ı etm~k ~1• ~". :ıçe 

bir alaika göstereceğinizi dliJJüne- ve ailelerinin dfü;tüklcri çok bü- darı da fazla ve lüzumsuz bir ti. mühimdir. Kafasiyle çalışan kirr- gençlıgı devam cttırmenın 
· '-·ük hir hatadır. Evlenmelerde her tizliktir. Her vakit \'e fazla içme· sclcriu ~açları. kafao:;mı yoftna yoludur. bilseydim.... J _ 

iki tarafın da müstakbel arkada. mek ~artiyle içki uzun müddet ya-
şında sıhhat araması 13zımdır. şamalb. mani teşkil ctınez.. Yüz 

(1). Konıika.da milli bir yemek Sonra çocuk yapmak meselesi yaşındaR fazla y~~ayan bır çok i 
telikki edilen bir ne'i kremalı gelir. Evlenen her çiftin çocuk yap kimseleı;.in altmış sene her gün bir 
peynir. masına müsaade olunmamalıdır.. kaç kadeh içki içtikleri gönitmü~

Çünkü zinde. sıhatli olmıyan bir tür. 
çiftte:ı doğacak çocuk sıhhal$iZ, Sigara da ayni ~ekilde tamamen 
zayıf ve memlekete faydasız oldu· zararlı değildir. Ancak günde dört 
ğu gibi. esasen çürük olan anne beş sigaradan fazla ıçmemclidir. 
ve babasının da biran evvel çök- tHTlY ARLAMANIN 
me.-i neticesini doğurur. · F1ZYOLOJ1K iZAHI 

Sor3. çocuklar dünyanın hemen Vücudümuzda muhtelif üsareler 

ANALiZ ve TEO ,RI her tarafında ~ayri sıhhi ~artlar ifraz eden muhtelif guddeler Evlenme teklifleri 
nltın<!a büyütülmektedirler. Bir (~lande) vardır. Bu glandlerin fa• 

caat. ıtli i 
• Sir lise on talebcs! hcrl1 ... 

1:1 ı •. 

l'1raMmeada ajga. ve zamanların 
kullanılJŞI hakkında aşağıdaki Mit
talara.k dikkat ediniz: 

i\.. lndlcatlf, İhbar siga.sı. 

ı. İndica.tif kelimesi Jatince m.. 
(licQtivus kellmeeinden gelir, indi· 
cativus kelimesinin çıktığı indiıea
:re, indlcatum. göstermek, haber 
vermek miuuı.sınadır, türkçemizdc 

de lbu sign.nm karşılığı ihbar siga· 
sıdrr. Bu siga knt'i.yct üade eden 
objektif hii.disclerin bildirilmesine 
yarar: Je marche, ~·ürüyorum; 

j'ai vecu, yaşadnn; je moUrt"8.İ, <"• 
leceğim gibi. 

Bu slga Hir taraftan da Sub
jonctif, iltizami siganm zıddıdır. 

İltizami Biga müspet, kat'i olan 
şeyleri değil, meşk\ik, şiipheli, 

kat'iyetten mahrum, başka bir 
kelime ile subjectif (enfüsi) hAdi
selerf bildirir: Je desire qu'il vi
cnoe, gelmeeini dileyirunı (arzu 

ediyorum). 

Maaha.m indicatif'in bu tarifile ! 
zıd gözükebilen be.zı kullanış yer. 1 

teri de yok değildir : a. şüphe ve 
sart ifade eden "si" den SODra bir 
vücup ifade eder, meseli: Si j'9-

tait riche, je voya.gerais, zengin 
olsaydım seyahat edecektim. 

b. bir şart sistemi 'içinde: Tu 
vrais un peu plus tôt, lu passais 

premier, bi~ daha c:a.buk dön
müş olaydın, birinci oluyordun. 
İhbar sigası fransızcada bir hal 

tayni zamanda muzari için) beş 
mazi, iki istikbal zam.anma malik
tir. Hal zaten bölünemeyen bir 
za.mandrr, bir aru ifade eder, hal. 
buki m8.Zi ve istikbal, hal hareket 
noktası olmak şart.iyle bölümlere 
tefrik olunaıblldiği gibi anlatış be.. 
kanından da bazı tefeniiatı sine
sinde barmdll'abilir, 

(Devamı gelecek dente) 

kere çocukların bebelik devrelerini aliyeti bozuldukça ihtiyarlık da 
• Ya.ş 38, boy 162, kllo 62. Ayda 

net 60 lira kazanan bir kahvecr; tip 

mevzımbahs olmaksızın Yl\Şile mUte
nu!.p :-ı:r bayanla evlenmek istemek. 
ıe<Hr. Dul olmasında mahzur yoktur. 

1 (S.O.S.220) remzine müracaat. 137 
• Ye.ş 20. boy 181, klıo i9, lngillzee 

arapc:a okur yazar; blr evi, blr dük
k!nı tulunan; 120 lira gelirll bir er

' kek; 19·20 yB$,ları arasmda 162 den 

yUlts~k boylu kumral saçh. elli gli7-
IU bi!' bayanla evlenmek istemekle. 
dlr. (Talihe kURtüm) remzine mUra. 
caat. ~ 138 

I ş ve işçi arayanlar: 

• 15 yıı.şmda ortanıektep mezunu 
bir geni; herhangi bir mUeuesede fş 

arıyor. (0. •96) remzine. 
• t6 yaşmda orta ikiyi bitirm~. 

tllrkç~ıri kuvvetli, seri daktilo kulla. 
nan bır bayan 15 aramaktadır. Befik
ttış yenlmahalle boetan o.sto sokak 

16 numaraya mtıracaat. 

lŞ arı:ı.maktarlır Orta tale r 
'l\' ı:ı 

fizik ve kimya derslerim 
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NAKLEDENı 

Fethi Kardeş 

4ık, l stırap ve his romanı 
- 15. 

~ bevka ağabeyisi-
Qt'iyet kadar reddi gayri 

IÖzleri, lhareketleri, ağla-
. ilesi hldi kulaklarmda, göz. 
'ılı.~,"' ·• Bunlar rol ola:mazdı. 
,·"'"uc. bir harekette bulwıa· 

bir arzu iihar cdemiyecek 
ii.... ""'!> , bltkindL Ne yapması 
,""Ql}"e'eeıeğini tayin edemiyor-

. .\ııne8i her ~eyi işitmişti. 
ene bitişik odada, §U ka-

~' arı asmda.ydı. Ne yapma
"-~ Ona. ne söyliyecekti ? 
. ba annesi ne yap~u? 
f!:D~ ses aada çıkmıyor, oda 
.~uı 'bir mahlukun mevcudi-

iltt haber veren hiç bir ha-
l ~UYUlmuyordu. Yoksa an

'ôylenenlerl i§itmemek i~in 
:ı:rı,..._ l?Uydı? Fakat na-eden? 
;~ a?ı<:a.k pencereden so-
~h atı~ olabiltrdi 1 

Betle yerinden fırladı. 

b· ziyade kırınağa ben.. 
~?amıe ile kapıyı açtı. 

1 Y"atağa yüzükoyun u
. ş'. konuşu!anları duynı -
IÇın '\rnd-,;n. ""-'-il . ~~} ~~'"'6' ı.aAU US CtJn.iŞ 

~~ e l'Üztine doğru çekmişti. 
~\ı'vela onu nefesi trkanıp 

~kll'> sandı. Omuzlarından 
ı~ . t-ka üst:!i oovirdı, kadın 
~ Itakmnyor. yüzünü ~z
~· Zavallı, kımoilir ne ka· 

rh,_ •rap çekmekteydi? Kalbi 
-~Un bu kuldu. Artık o 

ın karşısında lbir haklın, 
ltıf>r,ıametli hır haklın de-

t ~~"'ce müşfik bir evladdı. 
~ı ·ıı: tı anlattıl;:Jarınr dU.~n

• l)ı " 
e i.ıııı aka..,a E-tmedi. İki e· 

~ne dokundu. Y ıurt.ığ1 
ır,., ll <;wmıeğo muvaffak Q· 

ı:. kl için b• · .1in üzerın· 
r('lr kon~u: 

~ec.iğmıl Zavallı annecı· 
~· bak! .. 

,. • bUtun Yücudunda geri!-
~-teı ihtizazı gibi bir titrc
... ~asa) dı o mü sanıl, -

· '!'arık d vaın etti: 
. ~ne!.. Anncciğım bana 
~~.i dinle!. Anlattıkları 
~~ 611 : .. Doğru Qlmadığmı 
~ !.. Ben inanmadım!. 
~· i:spazmeoo tutulmuş gi

ı. Boğulurcasına. hıçkı

ağladr. Sonra sinirlerı 
iıo.:.1 g~. ıli adaleleri yumuw· 
ii.."',,lll<tkıarı yn.strğı 'bll'akarak 
\' ltieydana çıkardr. 

apsarıydı. Kapalı göz
'r Ya. damlaları süzUlil
t\rık ona sarıldı. Y ınak· 
CiptU: 

~ciğim! Benim zavallı 
~! 'O~e, yalan ol
ııı:.~ıliyorum. Ağlama, ben 
~~adrm! 

~takta do~.hıp otur-

~ <ldarn atını kesiyor. Biraz 
' <tt 11a ını ıica ediyoruz. 

cJıın .. çoluk çocuğumuz 
11q/1 et YU:tli görmedi. Bize 

''lı.ta. et veri,, di}onız. Hep. :1" ~ apıp küplere basa
:~ u kadar tamahkarlık<>

.\ı t lt ıı aç gczclım ... onlar her 
laJıilV:Unnası }esinler. Buna 

"1 llc de kul razı olur. 
,~ıbi , h· eski sozlerini tekrar-

r;,tsaıır Y_:ından da adamlan
.,..A ildıgı etleri topı;i tcp~i 
-~rıy 

c sokuyordu. 
---ıuüa 
~l ~ gunc kadar h:ç 

11 e YiYecck hu::ıu unda 
qrı: İta\t>a etmemiş, biri

trı lllnıştı. Koyunlardan 
at ~ra şimdi sıra bir za· 

llıa nu ere} • ti' ~ " mıs . 
r..;t ~u~aı'a taksim etseler 
\,'1- ük ınsana bir at eti 
1'ıt :nıan Yetecekti? 

Y bu sahne karşısında 

du. Oğluna lbaktI ve insana bazı 
vaziyetlerde ~ni öldürmek 
gayretini veııabilen nevinden !bir 
cesaretle: 

- Hayır yavrum! dedi, söy· 
!edikleri yaln değil doğru! •• 

Karşı karşıya sessiz durdular. 
Leyli nefes almasına hemen he
men mani olacak derecede kuv· 
vet.li hıçkırıklarla gene ağladı 
ve sonra tekrar kendisine h~kim 
olarak konuştu: 

- Evet doğru ymTUm ! ne di· 
ye yalan söyliyeyim ? .. Evet doğ· 
ru! .. Yalan söylesem. lbilc bana 
inamnayaaı.k olduktan sonra 
yalan söylemem neye yarar! ... 

Deli gibi bir lhali vardı. Tarık 
dehşet ve korkuyla, yatağın ya· 
nma diz üstü düşt;ü. Mırrldam· 
yordu: 

- Sus anne!.. Sus!.. 
Leyla ayağa kalkmı.~b 
- Zaten art.Ik sana söyliyecek 

bir sözüm !lm1mamıştı. dedi. 
Ve kapıya doğru yürüdü. 
Tarrk :ha.ykn'arak onu elleıin· 

de"l tuttu: 
- Nereye gidiyorsun anne? .. 

Anneciğim!.. 

- Bilmiyorum!.. Nereye gi· 
deceğimi ben de 'bilmjyorum! .. 
Madem ki hay->tta. yapayalnı

zım. gidcook yerim var mı? .. 

Ellerini ku ırnıak için çaba· 
lryvr, Tank ise onu alıkoymak 
için ellerini tutmaktan ve aynı 
kelimeyi tekrarlamaktan 'baŞka 
bir şey yapamıyordu: 

- Ann"ciğim!.. Ann!!ciğµn •• 
Anneciğim! .. 

Leyla elini çckmeğe çalL'>ır

ken: 
- Hayır! dedi, ben artık sc

nm annen değilim 1 Ben kimsenin 
bır şeysi değilim, kimsenin! .. 
Artık senin ne baban, ne de an
nen var zavn.llı çocuğum! 
Tarık annesini gitmcğe lbırn

kırsa bir daha göremiyeceğini 
anlayarak onu kollarından tutup 
bir koltuğa doğru götürdü, zoı
la oturttu. Sonra öniin<lc diz 
çökerek: 

- Btu-adan ç..tknıayaca:ksm an
ne.. dedi. Ben seni seviyor ve 
yanımda alrkoyuyonım. Sen 
benimsin. 

Leyla bitkin ıbir sesle mırıl .. 
dandı: 

- Hayır oğlum. Art.ık ibunun 
imkanı yok. Bugün !bana acıyor 
ve ağlayorsun fakat ya.mı beni 
sokağa atacaksın ve affetmiyc
cıeksjn! 

- Ben mi anne? Meğer ibeni 
hiç de tarumıyormuşsun! 

(Devamı var) 

çok meyus olmu~ fakat hoJkı te
selliden başka elinden bir §eY gel• 
ınemisti. Hayvan sahibine: 

- Çok ) akında Yıldırım Beya
zıt oıı~ bu ~ıkmtılardan kurtara
cak, diyordu, haydi, hayvanm 
dörtte birini kendıne ayır, diğer 
kısmını istiyenlcre para ile sat, 
onların et yemeğe ihtiyacı vardır. 

Zaten Doğan bey, hayvan sabi· 
bine bu ötrütıeri vermeseydi bile, 
komşular e\·e hücuma hazırlanmı§ 
bir vaziyette bekliyrlardı. 

Doğan bey, Rüsteme döndü: 
- l Ialkı bu ı tmıptan kurtar

mak için, yann senin atım kesti.:. 
r·p ~tini çoluk çocuğa dağıtmalı
yız. Etrafı dolaşmak için ikimize 
bir at yetişir. 

dedi. Rüstem, ~vladı kadar sev
diği SJ.n ceyH\nmdan nasıl aynla
caku? 

Rüstem atına eok dü.,c:lcündü. 
Sarıcey!Anı o kadar d!ıygulu bir 

B ~ B E K - ~Jilıim pa6ll 

Yirmi sene sonra 
Çikolata mayonezi 

Yağsız, şekersiz bir tattrdrr. 
Yapılması pek kolay, yemesi pek 
lezizdir: 

Yazan: MUZAFFER ACAR 
Kilo ile satrlan çilrolatalarchn 

~çubuk alınalı, makineden ge• 
çinneıli, yahut rerıdeleı:nelL Bir 
ço:rıba ~qğI su ile hafif aetşt.e 
ezerek pişirmeli. 

Alay kuma.ndanr emir za.li.tini 
çağırdı: 

- lkinci tabw'Wl bulunduğu 

blCYkie telefon edin, lbUttin zabit
ler 8 nmna.nılı siperde toplansın
lar, gece yansı ısa.at tam 12 de 
kendileriyle beş dakika konugaca. 
ğun •.• 

Gece bastırınca harp hızını kay. 
betmişti, ancak tek tük mitralyöz
lerin talw1ılan geliyordu. 

Miralay ormandan çıktı, atından 
indi ve bir hendeği \'Üeudınıa si
per ederek 8 numaralı sipere gGl. 

dl. Vazife ibaşmda ola.nlal"Clan maa.. 
da bütün zabitler kumandanla.rmı 

bekliyorlardı. 

Alay kumandanı hiç mukaddo
meye lf.izum cörmoden söze baş
ladı: 

_._ Arkadnşlar.. Hareketimizin 
setimıeti iç.in Bozboğa. tepesindeki 
düşmanm faaliyetini ikontrol et. 
mek lAzım .•• Bunun için de ilk iş 
olarak Eğri derenbı sol 88lıllinde. 
ki ileri mevzileri tutmak gerek .. 

Billyorwn, lbu çok mü~Ul bir 
iŞ,. Bu mevzii düşman iki yandan 
mitralyöz ateşine alıyor. Bir gün 
zarfında maatteessüf bu uğurda 
dört takını knYbettik, dört zabiti· 
miz §C'hit dil~ü. Düşman siperden 
başını kaldıran a.Mel'imizi derlıal 

vura.biliyor. Fnknt her ne pahnın
nıı olursa olsun Bozboğa tepesini 
kontrol etmoliyiz. Bunun için fe. 
dnldi.rlık lazım, sizden !beklediğim 
bu .... Bu işi görecek gönUllil var 
mı? .. 

Büttin zab.itlerin ağzından aynı 

cümle çı'tlr: 
- Hepimiz emrinize hazınz., 
Ve bir zabit ileriye atıldı: 

' - MUsaade buyurursanız komu_ 
tanım. t>u iŞi ll;>e nyapmak istiyo

rum •• Bir manga aıııkerlc yarm şe. 
fakla beraber harekete geçerim. 

Bu genç bir ihtiyat za.bitiydi .• 
Tecrübeli miralay bu fedakiı.r gen. 
ce nzun uzun baktı, ne knda.r a.. 
zi.nücar baloş1a.n, ne temiz hatları, 
ne asil bir yüzü vardı. 

- Bu §şi ben yaparnn .. 
Diyen ağzından yenilmez ener

jinin, kırılmaz azmin hakiki bir i

fa.desi okunuyordu. Kumandan he. 
yecanlamnıştl; genç zabiti dostça 

omuzundan tuttu: 
- Evladmı., dedi, vatan senin 

gibi fedakfı.rla.ra muhtaçtır .. Göğ. 
silmüz sizinle llmbarıyor. Ne mutlu 
senin gibi evıatıar yetietirenlere .. 
Vatan seninle iftihar etsin .. 

Bile bile ölüıme atılan bu genç, 
alay kumandanmda. derin bir ya. 
kınlık yarP.tmıştt. Nihayet ku • 

tnandan da bir insan, lbir aile bnba. 
sıydı. O da lbö)ie !boyu kadar ev_ 
U\.tlar yetiştirmişti.. Atmın Ustün. 
de :kararglha dönerken maziyi, ai

le ha.yatını dti.~UnUyordu. Yirmi 
eene evvel mesut bir yuvası vardr. 
Genç bir millaznndı.. Beş senede 

vatana aki evmt yetiştirmişti. Ço_ 
cultlarmı ne ik:adar seV'E!l'di. Kan.. 
sı? Onu da severdi, fakat Nadide 
beş sene sonra iki ~uğunu alnır~. 
ondan tkaçmıştı .. 

Aile yuva.SI yıkıldrktan sonra da 
onun bütün zevki meşgalesi kışla
daki askerlerle uğraşmak, cephe

den cepheye koşarak dövüş:n~ ol. 
muştu. 

Çocukları ... Onlan bir dMn gör. 
mck imkB.nmı bulamamıştı. Yalnn 
bir tek aile hatırası, onu teselli e
derdi.. Evlenmelerinin dördüncü 
yı'lmda karısı ve iki çocuğuyla çı
kardığı lbil" resmi 88.kltyabllmi,, ibu 
kartpostalı hir an için olsun çan. 
tnsmdan ayırma.mışb. 

Ka.raııgli.lıa. döndüğü zaman reıs.. 
mi çruıta.smdan ~Iko.rdı, lambanın 

~an ışığı altında. bu sararmış kar
tı te>krar tekrar tetkik etti .. Ka.. 
rısı bir sandalyaya. oumıuştu. 

Kendi.si eağmda ayakta duruYor -
du. Kansmm kucağında henüz ee
kız aylı:k tir masum vıadı, kendi. 
si de iki ya.'1?ldaki bUyilk oğlunu 
elinden tutuyordu.. Gözleri dolu 
dolu oldu.. Karım, çıocuklan, aile 
saadetiı o, lbu ibüyük zevkleri çok 
kısa bir zaman tatmıştI ... 

Bu sırada kapı vuruldu, posta 

içeriye girdi: 
- İkinci ta.bur kumandanı gel_ 

di ()fendim .. 
Dedi.. Miralay o zaman kendisi

nin !bir nsker ve vatanın en bUyiik, 
en kıymetli aile ocağı olduğunu 

tekrar hatırladı, elnlin tersiyle gö
zünün nemini aldı: 

- Gelsin .. 
Dedi .. 
Sabahle)in şef akla iberabe~ !ha • 

rekat başlamL~tt. Toplar k6kr'CYor, 
mitral) öz takırtıları kulakları aıı:r. 
palryordu. 

Saat dokur.a doğnı emir zabiti, 
alay kumandanının odasına gir

di: 
- İkinci tabur ikumanda.nlığm. 

dan su raporu aldı'k .. 
Dedi ve okumıya başladı. 

Beş yurmurtanın aklan ile 
sanlarını biribirinden ayırmalı, 

yalnız sanlarını kaşıkla ezerek, 
içeri.c;ine ıhk pişmiş çikolatayı 

na"e etmeli. 

Mayonez gibi daima ayni ta
rafa çevirerek karıştırmalı. Ka
lan \b<.'ş yumurtanın alrlanİn :telle 
vunıp sertl~nciye kadar kö
pürtmeli, ve çikolataya ilave et
meli, lrarıştnımalı. Derin sırça 
tabaka, yahut ayrı ayrı dondur
ma kadelılerine dökerek 'beş altr 
saat serin 'bir yerde, yahut ilrl 
üç saat bu7.dolabmda bfraknın.. 
lıdrr. 

Bu çikolata mayonezi, bisküi, 
yahut kekle yenir. Umrine mg. 
ki.neden ~ badem veya şam 
mtığı serpilebilir. Krem şantiyi, 
meyva şekerlemesi konulursa 
daha nefis olur. 

Fasulye suyunu 

atmayınız 

Kuru fa.sul,Ye haşladığınız suyu 
dökmeyiniz. Bummla lekeli kumaş 
lan temizleyebilinrlniz. Fıdtat ~ 

suyun tuzlu olmaması şattır. 
Lekeli kumaşı ya tamamen, ve· 

ya yalnız lekeli ikısmını bu suya 
sokarak, sabunsuz, yıkayınız. Çok 
eski olmaımılt şartiyle, mürekkep 
lekeleriyle ynğ lekeleri, kımıızı 
§araP lekesi bu §ekilde muamele· 
den eon.ra hiçbir iz bırakmadan 
ta}'botur. 

Fasulye suyu ile yıkadıktan son· 
nı. kumaşı temiz su ile yjtamak 
ta ta'blf ~-tr. . .. 

Yünlil, J1BD1Ukla veya ip<tti u· 
m&t;la.ra y~ııı oldu3dan zamanki 
parlak ırnanza.ra.smı vermek için 
bun.lan rtık f88U.ly& auyunda sa· 

bunstn yıkamak ıımt'.ııdir. Bundan 
eonra kuma.,.cq tekrar tomiz ılık 
suda yıkar, suyunu !kumaşı bUk" 
meden akıtır ve kunıdu:ktan son· 
ra tlt1i yap:ırmnız. 

tinin cebinden çıkan evrak .• 
Dedi. 
Emir zabiti çeıkilflcten sonra a. 

lıny kumandanı zarfı açtı.. Bunun 
içinde ibir eski siyah poııtföy, bir 
nüfus kağıdı ve birkaç mektup 

vardı. 

Alay kumandaru çantanın ka. 
pağını çevirince bir kartıpostalm 

"Eğl"i derenin sol sahilindeki 
mevzileri işgal etmek üzere gö. 
nUllü olarak lbir manga askerle bir. 
likte sabah saat 4,30 da 14 numa
ralı siperden çıkan ikinci tabur U
çlincil 'bölilk ihtiyat zabitler.inden 
tstanbullu 325 doğumlu Azmi oğ. 

lu Kd.mil araziye uyanık Eğri de. 
renin sağ sahiline kadar va~ 
ve sığ bir yerde suya girip sol sa
hile geçmiye teşebbüs etmişler- arkasına yazılmJŞ olan eu cümleyi 

okudu: 
dir. Fakat bu sırado. düşman ateşi 
kil ilk ya.kal tir İhH,,...,t "Gönnodfğiın babam, SC\'medl-

ç grupu anuş • ....,.. ğ' -ı 
zabit Azmi oğlu Kfi:nıll ve dört as. i ım annem ''e 0 en za\'allı ağabe-
kcr şehit düşmüşlerdir. Diğer as_ )im Uc ~·kartım~ olduğumuz ilk 

. resim llkvc son a:llo hatırası " 
kerter gerı çeldlmiye muvaffak ol- ' ·•· 

1 rd 
,, Alay kumandanı kartı çevirdi 

muşa ır... 

1 

. . . ve bıraz evvel gözleri ~ 
Raporun okunması lbıtince emır ·- _ 

biti ala k d 
.. u e seyretögi aile fotoğrafının bir kop za y ·uman amnm on n . • 

b 
.. yük lb. _,. ... yd 

1 
yasını gördll.... .. • 

u ır zan. ... o u: 
- Bunlar da. şehit ihtiyal zabJ- MUZAFFER ACAR 

yor. 
- Hay, ana malum olmuştur, o

ğul! 1lt- yapalım? Halkı açlıktan 
kurtarmak için, icap ederse, yann 
öbürgtin kendi atımı da kesip hal· 
ka dağıtmağa mecbur olacatrım. 

lYazan: lskender F. SERTELLİ 
• 24. 

Yavaş yavaş surların arka kıs
mına yaklaşmışlardı. 

Do!in bey buralarda da kıtlık 
ba5la.::ıgıcına tesadüf etti. lki kil· 
çük çocuk, yerde buldukları kuru 
bir kemik parçnSim kemirmek i .. 
çin biribirlerini itip kakıyor ve
kemıği bir türlü paylasanuyorlaP 
dı. 

harvandı ki, sanki o dakika<la Do 
ğan beyin bu kararını anlamı§ gi
bi Rüsteınin altında kişnemcğe, 

huysuzluk göstcrmeğe başlamıstı. 

RUstem amca ına: 
- Ben kıtlığın bu derece arttı· 

i'.,rının ıarkında de"tıldım amca! 
böyle oldutrunu bilse}dim, kale 
muhafızlarına .bol bol yiy~cek da
ğıtmazdırn. 

-Kabahat bende C>t'llll Ambar
lardaki saman çuvallarını da buğ· 
da:y sanmışım. Yanlış hesap etti• 
ğimi bugün anladım. Neye yarar 
bu anlayış? Erzaksız kaldık şimdi. 

Allan lutf etse de muhasara daha 
fazla u1.<1masa. •• 

Doğan bey tekrar atını sürerek: 
- Hnydi Rüstem, buradan uzak 

Jaşaiım. dedi, varsın herkes kendi 
i-;mi kendi gÖI'$Ün. 
s~ .. krı. bir c;okafa -.aptılar. 
Hu .. temin atı bir turlü yünunck 

istemi'J' ordu. 

Rüstem acı bir tebcSStımle: 
- Amca! dedi .. benim Sancey· 

lfımm yann kesileceğini hisset• 
miş g;bi huysuzluk yapıyor, yQrii
müyvr ... ve mütemadiyen kişniye 
rek beni üstünden atmağa çalışı-

Ru.ıem bu mıtn1arayı r:örünce: 

- atımın kesılmcsıni istiyenler 
hakhymı~ dedi. Hele şu çocukla· 
nn kemik keminneleri unutulur 
şey midir? • 
Doğan bey çocuklardan birine 

son:iu: 
- Neden kavga ediyorsunuz? 
- o büyük parçayı aldı. Banaı 

Bulanık likör nasıl 
şeffaf yapılır? 

Bulanık bir likörü şeffaf yap
mak iç.in içerisine yumurta. akı 
ilave dilir. Beher litre likör, 
yani şişe icin lbir yumurta akı 
kullanılır. 

Yumurta akını ~içerisine 

atınız, ağzını kapayımz. Kuvvet
le ve on dakika kadar şişeyi 

sallayrnrz, sonra. serin Ojr yere 
bırakınız. Beş altı saat 8Cm'3 

tekrar on dakika sallamalı. Er
tesi ve da:ha ertesi gün birer 
d<"fa onar dakika çalkaladıktan 

sonra lıkörü filtre ediniz. Gayet 
berrak olaca.ktrr. 

Fasulyenin tazesi 
Kuru fasulyenin bir~ eene11 

ğl ça.buk ~me:z ve tat.sus lbtr teY 
olur. Bazı bakkallaıı:n bunJan tıe• 
nelik diy(' böyle 'bir hç senelik 
bayat fasulyeleri sattıklan olar. 
Halbuki bayat fasulyeyi tanmınk 

çok kolnydır. Çuvaldan lialotta:yin 
bir fasulyeyi nlıp mrmız. 

Fasulye eğer &'kide şekeri gti 
birdenbire kırılirsa bayat demek• 
tir. Eğer o senenin mahsulil iBe 
diş ona yavaş ya.va§ girer. 

Portakal akidesi 
Çocukların olduğu. kadar büyük• 

~erin de hoşuna gidecek bir şe • 
kerleme yapmasım öğretelim: 
Portakal §ek eri ..... 

Bir portakal ortasından limon 
ıgıbi lk:esip suyunu sıt.:mız ve elde 
edeceğiniz suyu süzünüz. Buna 
zevkinize göre az veya çok mik· 
t:ardn., pek ince rendelenmiş por 
takal :kabuğu ilAve ediniz.. 

Buna, koyu bir hamur halini 
alm.cıya ikadar toz şeker lcat:um 
ve içine karıştmnız. Sonra hepsbıi 
toprak bir kap içinde ihnfif bir a· 
teş fu!tiln e IJtoyup kaynatmaksızm 
JBtt.nuz •• 

Hamur mayi haline gelince 
bundan bir !kaşıkla alıp soğuk bir 
tabak üstüne büyükçe damlalar 
ve ayn ayrı damlatınız .. Soğudu3c 
tan eonra bunlar tabaktan kolay 
ca çıkar; ~ slırıe m~enmıel bir' 
portab1 tekeri.. • • 

Ucuz kurabiye 
Badem kurabiyes!n! anC:ıran, takat 

gayet ucuz:ı. yapılabilen ba kurıı.bf,-e. 
n1n tertibi ondur: 

400 gram kabak çekirdeği ahmW 
bunları ayıklamalı, haflfçe alc§te pmı 
~ı~ten sonra havanda dl5VZD6-
l1. (Çel.."irdeklcr küçük parçalara 1n.. 
rılmca bırakmalı). Bu çekirdekleri 
tartmalı:, ayı miktar ince toz §eker. 

almalı. lkl yumurtanın yahuz akım, 
tartılan şekerle ve bir tutam vaııf1ya 
ile karıttıraralı: telle vurmalı. KlSpQre. 
rck aertı~ce içine dövülen ~ 
dckleri kan§tırmnlı. YağlanmJf bir. 
tepsiye çorba ka.§Jğı ne kurabiye §elt.. 
linde <11zmelL Orta sıcaklıkta fmnCla 
pembe oluncaya kadar pl§irmeH. Bo
ğuyunca tepsiden ~. 

Birinci aınıl 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
SUUR ve RUH HASTALIKIARI 

Ankara Caddesi No. 71 
Muayene aaUerl: 16 den itibaren 

küçüğünü verdi. Bu ufacık kemiğı 
ben ne yapayım? 

- Kemık yenır mi, oğul? Kar
nın çok mu aç? 
- u~ gtindiır ot yiyoruz amca, 

kemıklcri annem döğüyor, un gibi 
kavuruyor, çorba5JDJ yapıyor. Es
kiden çok kemik bulW'duk. Şimdi 
hiç ra5tlanuyoruz. 

Rü:stem sur kenarlannı dolaştık 
ça, muhtelif sefalet sahneleri kar
şısında kalıyor ve söyliyecek sö;: 
bulamıyordu. 

-Meğer biz, ne korkunç !bir 
felaket içinde bunalıp kalmıszz. 
amca: Son günlerde halka içinde
ki halkın maişetçe bu kadar d,.ı. 
raldtıYmı, zannetmiyordum. Şimdi 
gordiiğı.im bu vaziyet çok tehlike
lidir. Halk açlığa mahkfun. Kaıe 
muhafızları bol bol y~ yerken. 
ben, yerlilerin de bir §eye ihtiyacı 
yok &anıyordum. Aldarum~ 

(~~ 
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Milli Küme Maçları 
F enerhalıçe Gençleri 4-2, Galatasaray 

Demirsporu 3 - 1 mağliip ettiler 
Milli kiline maçlarına dün Ka

clıköy stadında devam edilmiş, 

Galatasaray Demirsporu 3-1, Fe
nerbahçe de Gençlerblrliğini 4-. 
mağlfı.p etmiştir. Milsabakalarm 
ta!süf tı §Öyledir: 

GALATASAJ?AY - D. SPOR: !-1 

Oyun başlar başlamaz, üst liste 
hlicuma geçen Galatasaraylılar ilk 
iki tehlikeli akınlarmı soldan ya, •. 

pıyorlar. 8 inci dakikada ve ya -
nm dakika sonra Galatasaray 
merkez muhacimi sol açığın iki 
mükemmel ortasmm üzerine ~ 
sarak muhakkak iki golü heba e
diyor. 

Bu btlcumlarm tehlikesinde De.. 
mirspor sağ beki hatalı .•. Hafı ile 
anlaşmadan çok ileri oynaması i
lersf için Galatasaıııya umu yara 
tıyor. 

l dakika sonra. bo.s kale önün • 
de, Galatasaray sağ açığı topu 
durdurtamıyor. 

Oyunda bir güzellik yok. Kar. 
eılıklı adeta antrenman.. Ba.kalwı 

Derilerine ... 
Son yapılan hi.lcumlarda Gala .. 

tasa.ray merkez muhacim ve sağ i
çi öyle fırsatlar kaçırıyorlar hl 
insan bunları da gol yapamadık -
tan sonra Galatasaraym nasıl bir 
ıı&yr kau.nacağmı adetA merak e. 
wyor. 

17 inci dakikada Demi'rspor k~ 
lesi kan~·or. Sağ bek topu uza.k
laştırına.k il.zereyken E§fağuı fal. 
solu bir vuruşu topu sol açığın ö. 
uUne yolluyor. Enfes ve beklen -
medik bir şlil.. Top Demirspor 
ağlarında, Galatasaraym ilk goli1. 

Oyun Galata.saray baskısı altın
da ve Demirspor ıs i içinde cere. 
yan ediyor. Ve sağ içten merkez 
muhacim mütemadiyen fırsat ka• 
çtrmakta devam ediyorlar. 

28 inci dakikada Galata.sa.ray 
merkez muhacinıinln ayağından 

Demirspor kalecisi güzel bir plon .. 
jnnla topu alıyor. 

Santrfor nafilP.. Bu çocuğa gol 
attıra.bilmek için, kaleciyi de a.t -

lAttıktan sonra p:ıs vermeB ! ! 
33 lln.cü dakikada Meh:ı:ıet A a. 

nln gilzel bir suı-ıı.nu Dcm.ırf>por 

kalecisi daha güzel bir plonjon!a 
defetti. 

Devre sonlanna doğru Demir
eporlular açılarak 10 dakikalık 

bir hA.khı.Jyet kurdu. Ve bu srrn .. 
da üst Uste kazandıkları 2 korner
den istifade edemediler. Devre 
1- 'J Galatasaray lehlno neUcelcn. 
dl. 

tK~ct DEVRE 

Demirspor başladı. Galatasaray 
aleyhine blr ceza vuruşunda ne • 
tice yok. 

Galatasaray abanmış vaziyette. 
Demirspor kalesini sıkı bir çem -
ber içine alınışla.r. Fakat şUt yok. 

5 ncl dakikada sant:ıforun ara. 
pasmdan istifade eden Eşfak ye. 
kından Galatasarnym 2 nci golünü 
yaptı. Golden sonra oyun Gala
tasarayrn tam hfı.kinıiyctine geç
ti. 

Hücum hattının oyun sonuna kadar çalım ve fan
teziye kaçması Galatasa raya fazla gol yaptırma
dı. Fenerliler mütevazin bir devre geçirdikten 
sonra, ikinci devre raki pi erinin yorulmasından 
İstifade ederek sayı a d etlerini arttırdılar 

• 

Talom 
Beşiktaş 

Fner 
G. Saray 
İstanbulspor 
A. Ordu 
Demirspor 
Alt.ay 
Gençler 
Harbiye 
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Yazan: SACIT TUGRUL OGET 
Milli Küme Puvan C edveli 
M. G. B. 

13 11 2 
11 8 2 
11 7 2 

13 5 2 
13 5 2 
15 4 2 

13 5 1 
15 3 l 

9 3 2 
.ıodsal{WN 

&L 

1 
2 
6 
6 
8 
7 

11 
4 
5 

A. 
37 
28 
28 
28 
25 

23 
21 
19 
12 
14 

Y. 
u 

14 
15 
30 
35 
32 
24 
30 

16 
25 

P. 
37 
29 
27 
25 
25 
25 
24 
32 
17 
13 

Ali Rizanm ayağından kaçırdılar. 
Devre başında saha.ya çık.arlcen 

topa]Iıyan Gençler kalecisi Rahi -
min vaziyeti, Gençlerin bek hat. 
tını daha dikkatli oymunağa sev
kediyor. 

7 ncl dakikada GenÇlcr bir kor. 
ner kazandı. Fakat dışarı attılar. 
Gençler haf hattı, Fener muha -
cimlerine göz açt:ırnuya.n bir oyun 
çtkarıyor. 

Dakika 12: Fenerliler yavaş 

yavaş Gençler yan sahasına yer. 
le.şiyorlar. Netekim l 2 nel dald -
kada bir ara pasmdan istifade e. 
Ben Ali Riza Feneri galip vazi .. 
yete getiren golU attı. 

Golden sonra doğrulan Gençler 
tekrar oyunda ağır besmağa be..,~ 

!adılar. Fene'l' hücumları seyrek
lE>..ştL Hakem do fy.ice yoruldu. 
Art.tk. santra ~jzgisinin üzerinde 
dolaşll'ken kale önlerinde ofsayt 
!ar görmeğo başladr ( ! ! ! ) 

16 ıncı dakikada Mustafa.nm da. Fakat bu !hilcumla:rda kat'iyet 38 inci dakikada soldan bir bü. 
glizel bir ffiltUnU Demirspor kale- yok. cumda Niyazi boş kale önünde 
cisJ yine güzel bir plonjonla kur· FENERE GOL... k.aptiğı topu sağ zavi~·eden srkı 
tardı. 9 uncu dakikada GenÇlerin bir bir §Ütle kaleye sokarak Fenere 

Kör düğüm olan Galatasaraym hücumunda Cihat lıiç de lilzumu 4 'fincfi golü de kazandırdı. 
sağdan itibaren 3 muhacimi, ta. olmıyan bir ç·krş yaptı. Plonjona Golden sonra Gençlerbirliği fi,. 
knn ya.n sahada yerleşmiş bir o- niyetlendiği zaman da topu üze- mitsiz hücumlara geçti. Fakat ar. 
yun çrkarmasma. rağmen gol ya. rinden asrrd.ı:Jar ve top şilt çek • tık takmı iyice yorulm~tu. Son 
pamryorlar. meye bile !Uzum göstermeden Fe.. daldkalar bn şekilde geçti ve o-

30 dakika devam eden Galata • J neııbahçe ağlarmı buldu. yun 4. 2 Fen~e lehine neti .. 
saray Mkhniyeti, oyuncular art.ık GF1.VÇLERE GOL- 1 celendi. 
iyice yoruldukları için yav~ ya· 1 Bu golden hemen 1 daldlca. l'IOD· NASIL OYNADILA.Rf 
va§ silindi. ra Feneri hücumda göriiyonız. Bu Geoçlerblrllği birinci devre za. 

Hele, e.nla.§tlmaz ~ kelifle sefer de G«ıçl(U' kalecisinin tam ma.n zaman Fenerden dalıft hll::liri 
merkez muhacime konmuş olan münasip zamanı varken kaleden oyn~ı. Bekler şuurlu ça.lt~ls.n 
Ga.lata.sa.ra.ylınm, akla hayale gel- çıkmaması Nacinin Fenere bir gol ve favl yapmadı3dan zaman güzel 
medlk fnısatlan heba etmesi, ae. kazandımıasma sebebiyet verdi. oynadılar. 

yirciler gibi yavaş yavaş oyuncu- Bu goller oyunu seri ve zevkli lldnci devre haf hattının yonıl-
ları da sinirlendirmeğc başlıyor! bir şekle sokuyor. ma.m Fenere galebeyi haurlıyan 

Demi.rspor sağ beki Mennanın ~'ERİN BIBINCt GOLtL. bir vesile oldu. 
ikide birde Galatasaray sol açı • 13 Uncü da3.o.1tada. sol açrktan Fenerbahçedo Cihad ilk golü 
ğını biçtikten sonra. bir fş ya.pmış Lebip ortalıyor. Nacidc ••. Ara pa· çok hatalı yedi. 
gibi ka.bara kabara gidişi, insana sile Ali Rizaya geçirdi. Kale bom Bek hattı semereli çalıştı. Haf 
tarihte meşhur Roma gladiyn.tör • boş ... Rizanm sağ direk dibine şU. hattı biraz dağmrktı. Hücum hat-
lerini hatırlatıyor. tU Feneri galip vaziyete getiriyor. tında iki açıklar, yani Fikret ve 

Devrenin bitmesine 4 dakika Fenerbahçe derlitoplu ve mun-- Lebip iyi çalı:şWar. Naci çalnna 
kala, Demlrspor a.çığmm ortaladı- ta.zam a.kmla.rla hücumda. Fakat kaçmadığı zamanlar iyi idl. Niya. 
ğı: topu Osman avta gidecektir di· Gençler haf hattı bu hücumlar zi gittikçe düzeliyor. 
ye seyrederken Demirspor ilk ve karşısında tutuna.biliyor. Saelt Tuğrul ÖGET 
ııon golUnU kazanarak maçı 2.1 20 inoi ~akikada Gençler sağ a- ><>«:---
vaziyete getirdi. çığı Url kere Cihe.:tla kar§I karşıya • 

Tekrar Demlrspor nısrf saha - kaldığı halde yakaladığı fırsatları 1 Z m İ r de 
sına. yerle~ere:k h!kimiyet kur • kull:ınamadı, topu dışarıya. gön • 

makta hiç zorluk çekmlyen Gala. derdi. yapılan 
tasa.raylılar devrenlıı bitmesine 2 GENÇI,ERİN GOL'O 
dakika kala F.şfa.ğın çok güzel ve 22 inci dakikada Fener haf hat- ı 

zaviyeyi bulan bir şlitü ile 3 Uncu tı, 25 metre üzerinde favl yapı • maç ar 1 
gollerini kazandılar. ve müsaba- yor. Fenerliler kaleleri önünde 

1
.. . 

5 
( B .. ,._ 

b · k rd la. Fak t K fi ı -.nur, ! A.A.) - ugun uo· ka ~-1 Galatasaray lehine netice. araJ u u r. a. C'{J m n mirde yapılan milli küme maçla-
lendl çok s:kı ve yerden şütü hem hu ı nnda Altay f.stanbulsponı 5-0. 

barajdan, hem de Cihadın plonjc. Beşiktaş da Altmorduyu 5--3 
NASIL OYXADILAR! nundan aşa.l'ak ağlara yerleşti. mağlOp etmişlerdir. 

Demirsporda en muvaffak o -
yuncu kaleci olmuştur. Ge.latnsa • 
rayda Osman golde çok hatslıdır. 
Sağ açık, sağ iç, merkez muha • 
cim hnric ,herkes çalıştı. Bilha.s. 
sa ~fak ve sol nç·k günlin en iyi 
oyuncusu olmuşlardır. 

Gold('n sonra Fener toparlan -
dı, GC'nçlerin ilk an!ardaki ııürat. 

Jeri nispeten azaldı. Şimdi daha 
ziyade Fener hlicumda ... 

Hak min görüşleri, iki maç id .... 

re etmek yorgunlıığtından olacak, 
fnl.Eo vermeğe başladı. Her ilci 

tarafa verilen ofsaytlarm ha.ki • 

Ffü~ERBAllÇE • G. BİRL1Gt 4•2 

1 

katine inanmak için salındaki se-
• yircilerin şehadeti az gelecek. 

Birinci maçı idare etmiş olan 4 Uncü d:ıkıkada Cihadın de • 
Samlhin idaresinde oyuna Gençler gajmanmı sağ açık yakalıyor. Fa .. 
b:ı.ı;ıladı ve ilk akında Fener ka!e- kat boş kaleye soka.mıyarak fır -

maraton 
birinciliği 

HUcum hattında sol t.lıraf, Eş • sine kad,ar inerek Cihadın mUd!ı • 
fak ve Mehmet Ali güzel oynu - blesine meydan verdiler. 

satı öl~Urdti. 

1 dakika sonra Gençler aleyhi-

Beden T~iyesi Genel Direk.. 1 
törlüğü tarafından tertip edilen l 
Türkiye Maraton uirinciliği dün 
Bursa • Mudanya şosesi üzerin
de 42.195 met.re mesafede ya -
pılmıştır. 

23 atletin iştirak ettiği bu mü. 
sabaka çok heyecanlı ve o nis • 
bette de çetin olmuştur. Müsa -
bakayı atletlerden ancak sekizi 
mu~yyen vaktinde bitirmişler ve 
Türkiye maraton rekordmeni 
Ş-?vki yarışı yanda terketmek 
mccbtıriyetindc- kalmıştır. Alı • 
nan neticeler §Ulllardır: 

yorlar. Fabt diğer muhacimlerin Oyun seti ve karşılıklı hücumlar 
oyuna adeta seyirci vaziyette kal la devam ediyor. Fenerin takmı 

mnları gol fırsatı ç karamıyor. lcşekkUlilnde blr garabet var. 
Dem rspor kalf'clsi de kıı.leslni S•ralryalnn: 
her fırsatta güzel müdafaa edi - Cihat Cemal, Murat • lhner, 

yor. Oyun bhincl devreye nispet- Zeynel, Aydın - Fikret., Naci, A· 
le daha ağrr. Demtrsporun hücum li Rlza, Nlyad, l..ebilı. 

hattı ad ota orta.<lan silinmiş vaz'- Gençler şu şekilde: 
yette. Bunda hiç 5llphestz i~i ç:ı- ı R:ı.hi:ı1 • Rlza, Ahm,.t Selim, 
hşan Galatasaray haf hattının btı. 'la.llt, Keşfi - SaJ"hn<ldJn, Adnan. 
yUk ltlssesı var. AH, l.\fııstafa, Fanık. 

15 incl dakikada lskendcr ya • Niyazi 4 O ml'treden Gençl<>: 
kmda.n bir §{ltOntl dışan atarak kalesini yoklamağa başladı. Fener 

bir fll'6at.ı kaçırdı. umumiy~e daha ziyade hücum • 

ne hakem penaltı veriyor. Tam ... 
m;yle halts·z ve y:ı.nhe verilen bu 
pennltıda adalet, to!lun dışarı çık 
maslle yerini buldu. Halbuki Le. 
bip yere dü.::ıerken kendi arlmdıı. 
~ı Ali Rizaya takılmıştı. 

Devre mütevnz.in ve karşılrklı 

hUcumle.rla oynanırken bitti. Va -
-ciyet: "-'? 

11\INCt DE\'RE 
Fener başladı. Beş daklkilrk 

1 - Ali Kara.duman (!stan· 
bul 2.58.42. 9 /10. 

2 - Mustafa Kaplan (Anka.. 
ra) 3.03.1 , 6/10. 

3 - Kf)stantin Clstanbul) . 
4 - Orhan (İstanbul) 
5 - Mehmet <Elazığ) 

Gençler hikim.iyPtinden sonra Yarışın sonunda atletlere me· 
F.ener hfieuma geçerek ilk fırsatı • rasimle miikMatlan. veı-Hmiştir. 

26 MAYIS 

Gen~lcrbirliğl mnhaclmleri :Fener kalesi öniindc. 

Cemal Gökdağ 
Vazifesind.en affedildi 

Beden Terbiyesi Umum Müdür. 
lü'rü Katibi umumisi Cemal Gök
dağ bu vazife ile birlikte İzcilik 

Federasyonu reisliğini de yapı

yordu. 

Haber aldığımıza göre C 
Gökdağ bu vazifesinden af{ S' 
mlş ve yerine Cehil Dinçer 
yln edilm~. 

Dev1et Oenizyolları işletmf 
um um müd ü r lüğü ilanlar ı 

26 mayıstan 2 haziratta kadar muhtelif hatl~ 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün rJe 

atleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
KA RADENlZ HATTINA Salı 12 do (Cumhuriyet', pt (1" 

12 de CF{re>) vo pazar 16 d:ı 

Galata rlhtımındruı. 

BARflN HATTll'iA Sah 18 do CÇane.kkale) cuın8~ 
de (Anafarta). Sirkccl nhtıtn1 

l\IUDA."'\Jl."A IL\Tl'INA PllZar, pazaı-ttsl, ::alı 9.li'l d t 
§amba, per§eınbe, cuma 16 dJ 

cumartesi 14 tc (Marakaz:). 

Mudanya postaları Gaıatn rıb ~ 
Knra dly cihetine yanaşır ı; e 8J 

BANDifl lA llATl'll'ıiA 

KARABt~A HATl'INA 

DIROZ IL\.TTINA 

AY\'AI,JK HAATINA 

İZMtR SÜRAT HA'ITINA 

İZMlR 2. SÜRAT POl'TASJ 

halden kalkarlar. tıııl' 

(Not: pel"§embe postası Jst.M1 

lirken ve cuma postası ?J:, 
g derkcrı Ua.Yelen lmralı ad! 

rryacaktır ) S,; 
Pıı.-a.oote.-ü, çar§amba, rur'l8 /> 
(Marakaz). Galata nbtırnınd':e (1 
ca ç:ırs.nmba ı;c cumrırt .. si 20 

yn). Toph!llle rıhtımından -r<f' 
Salı ,.o cuma ıe da ıMerf.11\) 
nr nht:ımmdan.. 
Pe.z:ar 9 da (Tayyar). TOP~ 
mından. 

c:ıl .J-Çal'f8mba 15 le (Bur8a). 110"'" 

15 te (Saadet) Slrked rıııtrıı'1 il 
Pazar 11 de (1zmir) G:<ılııt• ti 
dan. ,.ıst' 
Perşembe 13 tr (Kadeı1). G 

tımın1an. 

ÇANAKKALE U!mı post.ur Perşembe 9 da (Seyyar). 

nhtmımdan. ~efal' 
NOT: \"nı•ıır M'.f<"rlerl ha.kkmdn lıı>r turın mslt\mat ap.ğrdt' t.e 

r~ları yazılı Acent<'lerlmlzden tSgrPutlebtllr. 

a,.lata Baş Aoerıtellğl Galata nhtımr, umanlar uııııJ!'l 4 
mUctt.lrlUğü binaııı altındl\ ıı.. p 

Galata Şube Acenteliği Galata rıhtımı, mmtal<Jl 
man relııllğl binası aıtındr-

Slrkoo.I Şube Acenteliği Slrkect, Yolcu salonu ~ 

Devlet Demiryolları ve Umaııl~ 
işletme Umum idaresi ilanla 

' e11l ~~ Muhammen bedeli !81046,50J ivtuz bir bin kırk altl lira flJfl' 
cılan <3 l~omprcsör 20 mubtell! htı\•a çeklcl wı ak6amı (:1.6.41 ~ııt· _. 
ııU saat (15.30) p!lZurııkla Anka:racın idare blı:asında satın aıın:aıısııeıs 

B-.ı işe girmek ıstıy~nlerln kanunun tayin ettiği vesikaları -~ 
gün mua1yen saatte komısyont!A !ııuır bulunmaları JAzımdJr. ~-

Şartnameler Ankaradn. :Ma.ıze~e dalretlnde, Haydarp8§&da 
aev.k §eflftinde gbrtileUlir. {8983), 


