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~~_: 
iki hikiye 

Gönnü,-ıer kf Bulgaristana 
kamlon kan:ryoıı dtı\t• doluyor! 
Bu d~.\eleri Almanlar a.t•aba. 
n.ertıcfo kullallll(~klar·: Kesip 
l'iye<'t'lder mi? Kıun\onlar !,'.ll. 

nıura ~llanırsa. dC\elne mi 
c,;r-1..'"tirt..'Ceklerf. Yo'ksa..... ı-;,·ct, 

)'ok..a Suriyedc, J<'ili .. tındc, .\lı. 
ısıJ'da lrullanıuak i~in mi? ~iha. 
Yc•t, Makedonya dağlarında. 

'tanklann tırmananııyıwıt.kları 
)erlere nakli~at ~aınnak için 
hli? Herhalde, BulJ.,"1lristaııa 

d.-, e J,!'etirilınc:.inln sebebi bir 
hrr olarak kalını.,. 

Yazan: 

lllaey1a Cablt Yalçın 
1 ~bo ait hıl\adb. \t! ma.kalt·. 
,:..l'den belki de usanç ~t·tlmıi~ o· 

oku!t·uculanma buı,.:ün iki kü 
~iik hi'kale an1ata<mj:."1nı. <:azch·: 
~·~ ntlzah \e fıknt siıtunlarınıla 
ıc:rrnc•ğc alışkın buluncluklu.rı hi. 
~enll'n bunların fıırkı, haki· 
O.. \ ukua geJmi~ olıııalarıılır. 
)' ~ irin bunhtnı, ı..,frrlc•r..t•, si _ 
rtı't.IJı hlkil e adım \t'rPhilirh n• 
fiJ. llı\er kaynaklıtrıııclıtn c•ıkmıo; dıı· 
!._\re ağır ba.5lı ha~adislc•rdcıı da. 

11 bf'ht"lllmbctli olduklarını d\i'iü 
6 llirb ~ 

't' '1ıncrİkada t;ı'kan 't'\)tırk 
'tt(~trnls gazt•tesinin hlr müharriri, 
iti • ubberger, buhranın ba,.,ıaıı 
~llldlLllb{'ri A' nıı>adadır. J.c•hb -
'if.Ot(ı. rı...,. başlıyarak Roman) ada, 'u. 
•-::lada, Bul~a rlı;;tanda, ~una -
"tlrıaı.da bulunnıu>ı1ur. \re ııiha3 et 
'-tcı hl düı;mesi iizt~ne ada_ 
'n birine kapağı ataralt .\n -
ıı.. ) a gPlmistir. ~arki 'e ccnu. 
a....ı 'larki A \ nıı)adaki bUtüıı bu ım. 
~ann i.;indc dola..-:ırkt•n. kt•n • 
!leli in sadık 'bir arka.dası, bir k{i. 

'ardı: Felex. Bu pt•k 11.eki, 
-~ıı... 

"' \r psikolotc 'kaY'•n. A~-ru· 
... tblne çok alD'idiır otiıiaı;ı, do_ 
~ ~ nıemleketlcrin h<>r birinde 
ııı.. ttar edinmis , c Ş)hrct kazan 
~- Şimdi geçirdiği uzun ma • 
~l'dan dolayı ha~tadır 'c An· 
..... ha tanede 1;cda' i altında • . . 
... ~ltıı311('ularrıoa. '8.a()ettii:>iııı hl 
~ iljf.e bu meı:ihur köpdfo tlıı • 
S 1'1r. Sulzlw,.rger, kPndl ı-;er -
~ tıf'rlni, gaz!'tesine 3 azmıs ""h ı..-ın yalnız l<'ellx'in hlkii3e. • :•)ri matbudur. S 11Jc I.ehh.tandan baslı) arak 
~ğı Balkan rnernlr.k<·tıerlnln 
~ de kcndl.;;ine d~tlar hal 
)''t ~ hcr memleket har.öl lfl ~a. 
~ lıntb.a-= ederek onlara S göstcnnİjtir. )'akat ı·eux 
'---~ her nedf'nse bir tür 
~ ~ıı;;tar. Bulgarlstana. gi. 
~ \ı~Ysuzluk J:füd:crml'ğe bas 
'-."" e hangi Bulgan gtinlü~ se 't, saldırmıştır. ,. na.-.lhat 
s_'-tş, ne tekdir. Jt'elix Bul. 
~ \o Bulgarlara ka~ı t.a 
~ kadar aynı politikayı ta ~ 
'i rcerı kalrnamısbr. 
S~a karşı hali. te,eccuh t: .._:bazı İngilb! si~aslyunundan 

ı._, a derin u doğnı ~örüı;.lü 
~ .... değil mi! 

"'-' '*** ~~":-.ı..r.... Bulgarisfana nsk<'r 
~ ~ harp le\ azmn gt•tir 
~ t •klan ı.'Tl'ada., binlcrc:e 
lı.~ 1etirdlkıe..r1 de ı.&)i olmus! 
ı~~ ı:,:ılrnanuı.. J.'akat de' clt•r 
~ Y Alınan !IC) yahlan k1. 
~ ~ ~cleneml)ect'klcrl için 
~ "•J<agfYL.e r&rpmıs. Giinnü ler 
'~ ıloı~na kam) OD kamyon 
tt:._~ Yorı .Bu dPvt•leri Almaıı· 
~ )'I •erooc . Jmllanawaklar:' 
:"il~ Y6cekıer mi'! Kam)onla.r 
~ ._ 8;'Pbuuna develere mi 
.... -...._Start C?I'?. lo'k5a ..• E\d, 
~c, F111stinde, MNr_ 
~';_ için mi? ;.'ihayet, 
~ ~,. dağlannda. tanklarm 
~lYacaklan '\erlere nakil· 

'için mi? Jlcrhald<', 
1ılt- de,p getir1lmcslnin 
~larak kalmış. Bir 
~ o kadar çok de. 

.._.,. ~il buldular? Vakıa 
~~e h. r bi~ok ntNnleketJC· 

~.,..•Pblar" ise de ~ de. 
...... ~~ kabll olmryan cla
~ caba bldm GaJiçyada. 
~ "• IZa ıc,azmı taşıyan 
... ~ esHni A1manlar oralar 
~ llii? Ba.kabm bu de • 
~ti 11dan tı~tuak 

-~ 'fltM!ll Ci\~ 

. , ' 

1 
İngilizlerin l"l unanistan-, r: -

da kaybettikleri harp ! 
malzemesini teli.fi için l 

Amerika 
~, 

Harp 
gemileri 
himave
sinde 

Kızll deniz yolile 
Mısıra süratle 

harp malzemesi 
gönderecek 

Nevyork, 2 (A.A.) -
Vaşingtondan Journal 
gazetesine bildiriliyor: 

İngilizlerin Yutıanis -
tanda harp malzemesi 
kaybetmeleri üzerine 
Birleşik Amerika dev
letleri Hind Okyanusu 
yollarını takiben donan
ma karakol gemileri hi
mayesinde Kızıldeniz 
yolile Mısıra aüratle 
malzeme gönderecektir. 

Japon kabinesinin 
Planlar bOro

sunda deği
şiklik yapılıyor 

Basvekilin otoritesi 
takviye edilecek 

'I'ol'} o, 2 (.\.A.) - Stefni: 
Resnıt-n blldirlldiğine göre, harp es_ 

nasıncl" Japon siya.setini tayin ve tat_ 
bik hususunda milletin crk6.nıharbi • 
ycı:ılni temsil eden kablnenın plfı.nlar 

bUro31mdıı cezri bir dcği§iklik vuku • 
bulacaktır. Bu dcı;rişikllk ile takib e· 
ailen saye, yalnız Japon siyasetinde 
daha Fıkı bir vahdet temini değil, ay· 
nı 7. lmand:ı başvekilin otoritesini ve 
muhtelif nezaretlere kal"fiI vaziyetini 
takViyc etmektedir. 

Macarlar 
İşgal ettikleri Yugoıla v 

topraklarından 

.. ... 
· Gnay:r.eua\ zırhlıım1m deııiıf.e 

tndlrlllrk••n ~kllml bir reııml 

iki Alman 
zırhlısı 

Bresi limanından 
neden ayrllmıyor? 

---o-

Bir inGiliz deniz 
za8ıti bu suale 
cevap veriyor 
LOncüa, :? (A.A.) - Bir bahıiye- za· 

Budapcstc, 2 ( A. A.) - Ste- biti deml§Ur kl: Birçok kimseler 
fani: Brest limanında demirli bulunıın Sar_ 

Bosnahlarla Sırpları ve 
Yahudileri çıkartlyorlar 

P m zamanlarda işgal edilen nhoıırt ve Gnclzcnav Alman zırhtıla_ 
mıntakalarda.ki skeri makamlar. , rmın niçin muc~lr bir surette bonı. 

(De\·amı 4 üncüde) (Devamı 4 üncüde) 

.... 

ırakla ingiltere 
arasındaki ihtilAf 
Irak ordusu 
vaziyet aldı 

~VMlll J iiJwıle) 

• 
•t'ft'f 

İ RA N 

CUMA 

Tobrukta 
Muharebe 
yeniden 

şiddetldendi 

Dessiyede 
~ ü ltalyan almall 

üzere 

8000 esir 
alındı 

Kahire, 2 ( A. A.) - .A:skeri 
hatip tanklar sayesinde düşman 
askerlerinin Tobruğun dıs mü • 
dafaa hatlarına girm~ğe nmvaf
fak oldu~annı söylcmiF,kir. 
Duşman bir de.fa daha dış müda· 
faa hatlarına girmeğc muvaffak 
olmuş ise de bir İngiliz mukabil 
taarruzu neticesinde geri atıJ. 
mıstr. 

Sollumda diişman tarafından 
tatbik edilen metodla.r, general 
Graziaııinin Sidi Barraniye yü
rüyüşü esnasında !.aWıı edilmi:3 
olan metodlaıd1r. :1 ~l Sollum 
cival'mda kullanılan. askerlt•rin 
ekseriyetle lta1yanlardan mü. 
ı ekep olduğunu gös~:iyor. 

Kahitt, l (A •. \.) - Orta ~ıuk 

İngiliz kuvvcllcıi karargahının teli
lığine göre, bu sabah düşman Tob· 
rukun dı5 nıildofna lıatlarma gir
nıiııtir. 
Tebliğde dcnilı) or ki. <.tü ·nan 

piyadesi oldukça mühim kuvvet ... 
lerle ve bir cok tankın müzahere
tile dün akşam bir taanıız yapmL'} 
tır. Giriş bu sabah olmuştur. Taf-

(De\'amı 4 öneüdı-) 

Yarın bu 
köşede 

1kcip ~atzıt 
~ 

ve 

''Çerçeve'' 
• ÇIBACAB .... 
'il( 1 ~ ---

ABDCJ BIBLl\'INIZ 
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ilk llallle 
Aaadolaya 9ltH 
ikinci kafile de bugün saat 14 de 

ineboluya gidiyor 
K endile-rine bilet verilen 
2170 gişiden ancak 606 
kişi vapurlara geldi 

Seyahatten sarf mazar edenler 
Devleti zarara sokmamak 

içın 48 saat evvel 
haber vermelidirler 

Arzularl u~ lstanbulu ter.-etmek u pa :ıuu:nıınru uı:>J l{:lWHP"l>i a U3ıJ 
bıtıyenlerc ait bUtün hazırlıklar ikmııl halkımızın beyannıı.mclcr ve kabul et 
cdılm ş ve ilk k file dün Karadenlzc tikle"! bılctlcr üzerine hal.iki miktar. 
rııllto~cccihcn hnrckı:ıt ctmlştlt· lar tcsh1t eıJUnıl§ ve bunlara görı:t 

M llfım olduğu llzcro hUkumel Ni - ı nakliyat pltmları tcrtipcnml Ur. 
6lUlUl 15 inde ihtiyari terk ka:ııırını Bu plAna nauran ı Mayırruı. hare_ 
halka ııan ctm1§ ve bunun için şart (Dc,anu ı1 üncüde) 
ko ulan beyannamelerin Nisanın 15 
ine i{ddar verilmesi blldlrllmıştit". 

Beyannamcler'.n tıumül sUratlc ya • 
pılmış, D vJ, t D nizyollan da esas ta· 
ıiCccl"ki sd'crlcrı 'bozmadan 1stanbulu 
lccndi nrzula.rllc tcrJ,etmck istıyen 
Jer vapur tabs\8 r.tmiştir. Bu ""n~ 

purlıırdıı her tUrlU kolaylık ve istlrn~ 
hat tedbirleri ôu sıklnştıntmıştır. Bu. 
mı rağmen, ilk hareket sUnU olan 
düııkn günde m ccant yolculara tah. 
is cdılen 'lianurların fızl,1 kalabalık 

çıJm:\dı ı ı;:orillmU tllr 

! .................. --. ............ -... 

i Kafilelere 
i mazeretstz 
i 

! ıştırak 
ı 

setmeyenle rin 
Siletıer i tşe 

:owı, saat 14 de Zo!JBUld&fa bııre • 

t eden ';l.'lrhan ' punınun., t rtibt ~-alft~~me~~yp ad• CDIR~tin~ 1 945 kl:ıi iken ,-apura. 263 kışlnln gir • _, _.._ •"6• .,., q 

dtğl, saat ı de 7..onguldağa hareket 
eden Aksu \'apurunun tertibi 1225 bln11en mUrcttrp scfı:re i"tlrak c_ 
kişi iken 343 kişinin bu lmkfı..nclan 16_ d1:111l_\cnl,.rin mırrerctlcrlnl en-el_ 
Ufadc ettiği sabit olmuştur. ('('l 'llil) ete blldirmPmls ol.uılar ,i_ 

Nakliyata 1Jugiln de llcMım etılle • la)Cf(•r. gldeceklnl )' rJt're tc:krar 1 
ccktir. llug\ın de Aııkara vapuru tnc. gündt•rilı'C·~klndlr. Bu glbllı•r, h•a. g 
bolu yolcularmın ikinci kafllcsi.ni aın_ bında posla \'Sporlarından clıa btl· i 
rtık ımat 14 de lln1anımızd11n haro~l)t faoo rd bllocekll·rdir. l 
cdcCC'!ctlr. Fa.kat mıtv•retlı rl otrıuu1ığı hat· ı· 
N\KU\"A'fl TF.\Hl'r KOMb'"\ONC• de elindeki sıra mınıarah bUeti 

?lı'UN TEBl.J(,f glin \C saatlndı> kullanamı~ıınlar, i 
Nakliyatı tc,bit komlH)Onundan. bir dıaha bu lıaktaıı i,.11fııdl' ede. 1 
Anadoluya Devlet hesabına mcoca· mly~klt•rdlr. 

~-------------------------------~-" .. ==·=·-·--·-·-·----~·--·-=::·======~ 

Bu sabahki yanain 
Ketencilerde bir krem 
imaıathanesı van·dı 

14 yaşında Hasan ismınde 
bir çocuk da yanarak öldü 

Bir amelede hastahaneye kaldırıldı 
Bu sabah ~.f>ö de şehrimizde 

Mısırçarşısı ch·nrında yangm 1 

çıkmış. itfaiye tarafından :>ön. 
dürülmüştür. 

Yangın cvvela Ketcncilerde 
.Me1;met Ziya) l ait Sabuncu 
hanın ikincı 'katında. .Kil.milin 
kiı-acı olduğu krem atolyesinde 
cıkmıştır. _ 

Bun<ian soı.ra alevler, bitişik
teki ~ine !~amile ait vazelin VP 
• 'ihat Giilene ait çay ardiyeleri. 

(Dc,amı 4 Uncücle) 

Bekarlığın 
1 ruhi ve marazi 

'Neci.p Fazıl Kıaa.kürek 

cephessi 
Yazan: 

Ve.1t. Adasal 
Bu seri makalenin ilkini 

J bugün 3 Uncu sayfamızda 
okuyUA11z 
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SOYUK KORSAN ROMAN/ Dokumacıla 
, Verilen İplik miktarının 

yeniden azaltılması 

i ·are Odası m 
I 

Dün yeni 
mezunlara 
diplomaıan 

verildı 

il Vazan: ---•Wl'•ca•C KAL 

Perek hoca ve gerek Fıtnat Haaum Ofelyayı bir- ' 
denbire hatırlayamadılar; Ona er hatırlattı. ikisi 
de birbirlerine bakhlar. HDf'..anın şüpheleri henüz 
silinmemişti; bir çok sualler sordu~ bunlara tat
min edici ve İnandırıcı cevaplar aldıkco. rah:-~!i· 
yordu; halbuki b usefer de Fitnat Ha~ıffi ıkıldı 
iını ve ~1zdığını anlatan bir hal takınıyordti .. 

üzerine 

iktisat Vekaletine 
müracaat ettiler 

ım bir karar verdi 
Yaaırw 11c dokurnacıtar kooperatifi, 

•I te:.-ı;Cı.hıarı Uc !)alışmakta olan ve 
-ı Unl tamamen bu i§o bağlan 

JUlunan dokumacılara bundan n.; ay 
evvel tayin cdHmJş olan iplik mikta. 
nnm dahn fazla kesilmesinden ~ktı. _ 
y t ederek iMuınt Vektıletlnc mUra. 
caat (tm!.şUr. 

Bütün_ faturalarda perakende 
satış fiyatı da gösierilecek 

Yüksek deniz ticaret mekte
binden bu sene ~ olan genç. 
lere diln, merasimle diplomaları 
verilmiştir. Mera.simde, İdi!reİ 
örfiye kumandanı ko~"lel1ll 
Ali RI7.a Artu.n.kal, C. H. P. İs 
tanbul idare heyeti reisi Reşat 
Mima.roğlu başta olmak üzere 
bir çok mümtaz aalısiyetler ha
zır bulunmuştur. 

Delikanlı sarannllJtl; bocanın -- Peiti hala ... Nasıl ıstersenız 
-dediğini yaptı ve başını iğdi. Ömer j öyle olsun. Yalnız, bana danhr.a _ 
Efenaı pcnçereye yruda§tI; feneri 

1 

ym. Su bir gönill iRldlr; billrainiz 
al:iı; kırmızı tarafma baktı; sonra ki gönlil söz dinlemez!. 

Fabrika, toptancı ve ymı toptancılar.- perakende 
satış fiyatlarını da laturalarına yazmağa 

mecbUT t-..ıtuluyoT 

söndürdü, yere koydu. Dell.kanJL fioc.:ı. Ömer Efendi 's dire otur. 

Yerli pamuk ipll(tl imal eden ıabri. 
ltalann tama men SUmcrbnnk ycrıl 

mallar pazıı,rJan emrine vcrllmcsiodon 
\'C .pılıc tovziatının pazurıarın eline 
ı;cçml'smden sonra gerek el tczgA.h • 
lnı:ile ~lı§mrıkta olan kUçUk sanat • 
kil.rlara gcrcıluıo ipılğo lhtJyncı olan 
diğer r;ınal mUesscsat yeril ipllklcrln 
ltnl)J mlktanııa göre, eskiden haıiçten 
de ip!.ık ~eldlğl zamanlara nnzar{Ol 
ne mlkt<.ı.r iplik verileceği t..a.)1n o _ 
ıunm~'I ve bu esr do. ııchrımlzde bu 
işlerle mc§gul olan 1ktısat Veklli ta_ 
'•İıfmdr.n tasvip olunarak tcvzlata 
~lanmıgtı. 

Ticaret odasınca, son zaman.. 
larda faturalar üzerinde görü:· 
mekte olan kaçamaklı bir takım 
hareketleri 3-:.lemek ve bunların 
kontrolüne imkan vermek için 
mühim bir karar verilmiştir. 

ya sokuldu: muw~u; hız.lı hızlt tesbih çekı•rek 
- Bililu niçin yakıyordun? Doğ- dinlemege h~ırlarınuşken bu s<>z. 

:n.ı !'Öyle'. Ieri auyunca yt.dndc doğruİdu: Yeni karara göre yerli ve ec
nebi her nevi merun.ıcatla ma
kara ipliklC'ri ve diğer her nevi 

- • • • • - Gönill iı;i mi? .. 
-Nıçbı ~-omın?. 

- Benden her şeyi 
fokat bunu istemeyiniz! 

- Sebep? 

ısteyiniz, 

- Çl.lnkU benim icin smhr. 
- Sır n:ır! ~ndende mi gisl.I? 
- Hayır, lü:in söylemenin za· 

maru henüz gelmemişti. 
Başmt bimz çevirerek pencere· 

den dışarıya, yeşa ~ığn baktı; o, 
kapenJp &Ç?lıyordu; bu hal hoca 
ömer Efendinin gözt1nden kaç

madı; g&leri mcr • .Jda büy(ldU. 
Mesele glttfkçe daha esrarlı bir 
tıekil alıyordu : 

- Oradan i.şa7et veren kimdir? 
Bn ne deme~dlr? Çabuk söyle dL 
yonun tmna ! 

Ömer farkma varmaksmn oraya 
bakmakla )iiiptığJ hatayı anladı; 

kendJs'ne doğru iki adını atan ho. 
cadan gözlerini kaçırdı; yere bnk
U. 

- Ömer, aöylemiyecek misin? 
Ne.~' 5r1Uk rnU edeceksin! Sen ba 
lrlyaneti yapacak mısın? Bunun ne 
demek oldu_ğunu, benim ve lıep1· 
mlzlıı ba~ ne fellketler getire· 
bUeceğbil wıtamcyot' mmun T 

Kayıkta fk~ altlma gelen bll -
tün ihUmallerl sayıp d5k1lyprdu; 
Ömer bunİan büyük bir hayretle 
dinliyordu. BayJe eyler, kır t yıl 

dU~Unse aklma gelme:r:di. Ancak 
o zamana ne fena vuiyctte kaL 
dığmt kavr:rya.bildi ve eniştesine 

hak verdi. O:ı.un ellerine sanlmıık 
istedi; Ömer Efendi vermedi: 

- Hııytr ••. Sorduklanma cevap 
almadtkça sen benim tçtn bir ha.. 
mden başkn bir §ey değilsin; sen 
hepimlzl mahvedeccksın; seni so
k ağ tncnğmı, setti lSldllr.:ceğiın! 

Hoca istemeksizin sesini yük • 

seltiyordıı; ciı§ardan, merdivenler 
den ayak scslerl geldi ve kapı 
iinünde fzı;ıltılar, telftşlı konuşma.. 

lar oldu; Öıner hllıumım sesini ta.. 
nrdı: 

- Söyl!y('('E'ğlın fakat mümkün 
se mUsaade ediniz de lmlama söy. 
llyeytm! 

Aynı :ıa.nıands kap1 açlldı ve 
Frt.nat Hanım görUndll. Hoca an. 
cak o zaman dönüp baktı ve biraz 
yatrştı. Fıtnat Hannn bir ona blr 
de Ömerc dönüyor: 

- Ne oluyc-.. 4~nahı-.şkma... ö· 
mer, bir kalıahat mi işledin? 

Diyordu. 
- Hala, ben~en hııkm yere 

şüıme ediliyor. I:ğer en'ştemc za· 
t'a.nm dokunduysa ve bu mak.aaUa 
bir aey yaptıysam her ce?.aya ra
zıyım. Yemin ederim ki kendim • 
den b&Pa ldm11enin bunda el!hım 

·yoktur. Ben nankör ve hain deği. 
lim. Bayle olnıaktMsa ölmeyi ter
cilı cdcr:m. 

Fitnat Hannn O':'\U.~ hiddet ve 
heyecandan Jnzarmı!J olan yüzünü 
avuçladı; bagmı g6ğdlne çekti: 

- Uavanrz nedir? Ne olmq? 
Ömer ~imdi sakindi; meseleyi 

anlattı. K.,dm da bunları gerç~k • 
ten meraklı ve minab buluyor; 

'kocıuıma hak veriyordu. Dedi ki: 
- Re.kstz..~ Ö!!!er, eniştene 

her şeyi vtcmoll!Jn! sen hentı.z 
kUçllksUn. B1r ç.:;....;.tuk YllJ>!Ill!i O· 

MTfrstn. H ydl bakalım; anlat 
'blzc... Kmirnıa, hiç btr ,ey olmaz! 
Her şe,in hla11 bıılwıll?' •. 

- Evet... Karsıda.ki ye{:ll ıı;ıık 

Ofelyanm penccresiııde yanıyor · 
du; biz biribirimi1J seviyoruz. Heı 
gece o rşığı söndU.-llnce ben de 
söndilrUyorum ve yntıyorum. Bu· 
nun b~a mA.nası yoktur. Si?.in 
aklınıza gelen ihtimaller biı-eı kı.. 

nıntudan başka bir şey değildil'. 
GerC'k hoca ve sert.ık . Fitruıt 

Hannn Ofelynyı birdenbire hnlır

layamadı:lar; Ömer hatırlat~, lk1ri 
de birlbirlerlne baktılar. Hoca.nnı 

ııü,beleri henUz sllinnıeml§U; bir 

çok 'SUaller sordu; bttnlara · talnıin 
odici vo inandrrrcı cevaplar aldık. 
ça mhatlryordu; halbuki bu sefer 
de Fitnat Hanmı srkddrğmı ve kız. 
dtğmı anlatan bir h&l takJ:nıyordu. 

Hoca diyordu ki: 
- Hemen hemen ihıındrm; ut

lşl ayrıca tahkik cc!ccc~'im. J~itın 

do~ da olsa ledbir{!izlik otlnlı$ o
luyonrun. Benim aklıma g~leıı fena 
şüpheler ba§kalarmın t'la akıllnM· 

na ~le'bilir. RattA senJn sözlen· 
ne inanmazl"r. Bunun ıçltı rt'tk 

böyle çoculiça· şeyler. yaİ>flıruhah..-. 
·sın!· Bir datın &>'Ô1mıyeyirjı: . . 
Bunl~. ıöyt~~(~ıı .sohra J)~~ 

y tlşiııış olarak., ömeri adeta yu. • 
muşa.k bakmlarlıı ffüzerck çıkıp 

"gitti. 

Fitnat Hanllll dışarıya seslendi: 

(Devamı var) 

İngiliz profesörünUn . 
'kind konferansı 

Kooperatifin ~dl yaptığı otktl. • 
xcto g5rc, el t.ezgAhları için o zaman 
layto olunan tez$Ah ba§ma ik! paket 
iplikten ytlzdc 80 u şimdi yenlı:ıen ko. 
r.llmektedlr. Bu goklldo dokumo.ctlıır 

ınU~kW vaziyete dtlşWğtlndcn :tktısııt 
\~eltl'ılcUnd€!n vaziyetin ıslahı temenni 
oıunrnuştur. 

Bu sene yaz 
sebz~ieri · bol 

olacak 

iğrenç bir facia 
4 yaşıdaki kızı berbad 

ettikten sonra boğan 

Katil iki sene sonra 
yakalandı 

Bursadan bildirildiğine göre, bura. 
nm Samanlı köyünde çok f'ect bir cL 
nayctln esrarı meydana. çıkmı§tır. Bı.ı 
clnayeUn maktulü, iki sene evvel Sa.· 
mani: kByUndc c:ırarcngiz bir surette 
o b1!ı:ı kc.ybolan muhıı.clr Ru.temln 
4 yapudaki kızıdır. Ve.kıt klSyünden 
47 yacınd.ı manav lbrahlnı, Rtuıtomln 
to.zını, bir gün ahırda berbad ettikten 
ııoııra btr kayı!f Ue boğazını etkarak 

Yaz .mcyvaları piyasa ''a ()ldttrmOş, tp ucu vermemek ~çın de 
~ 1 yaşındaki kurbanını evvel! ahırda· 

birdenbire geldi ki g.Ubreıerın" altına saklamırı. eonra 
Bu sene biraı-: geç kalmış -otan yaz da çıkararak bir !;UV&la koyup dero. 

dıeyvaıan bird nbirc piyasayı kapla.. ye atmak Lstemı:, bunda dıı. muva.f • 
duş vu tıyatıan sUraUô d!Şneste ~ ~ak olamayınca zavaıu yavnıyu helA. 
ıa.m.ıotır "I • çtikuruAıı ntmre ve Ozerine do bllytı.k 

Bp ııym .ortaıe:rı.1111 '10~ p--eıİnc~. b'f" tııf oturtmuııtur. 
b!ış~yanJ.enk çôk.~l~aj~V flY~.Q, ~ı.n~y.e~MeJşahldi man.a.v 1b. 
20 ~ufura kadar inml§Ur. Çli.ğra ba·. ra.\ltmin .J.7 ~4§1ndakl. Oğlu dl. Fal:at 
ca~m' '(l~~~~~-br!:DiMh· n.:~~· -1'tirn.Jılın.~~tımu te.hd!ll ettiğtndlm ·1xt 
• bh Mai ta eriği iJobuğunu muhafaza sır §lmdiye kacb.r fq edilmeml§U. 
etmnkt~ı:lfr. • Arad.."W·zaman geçml§, nihayet ka. 
·nır haftadanben gôrlitmcğc ba§hi. tilin llvl'y oğlu bir mllnasebctıe ha.dl· 

yıı.n c;lick, Ercğlldcn' ınnıen'bire o kr.. seyl muhtara nnlatmıotrr. 
dar ÇQK gelml§tlr ki, bir gUiı cwct mı.tll, yakalanml§, çocuğun hela.da· 
250 kuruşa iken blr ~ün ıionra ~osu "ki iskeleti ve cinayet a.ıetı kayış bu _ 
oo • ıno ıcurusıt kadar· Jnlverm!ııtir. 11ilinıu,tur. lbrahlm, adll)cyc veril • 
Fakat lpn yalfrntırlarm 'lUr milodet mi§Ur. 
daha çllcR gclrne!ılili geclkUrtıccğt tah 

· mın olunmaktadır. Ktrtı.z hcnUz o ka· 
dar bOl!nşmqı dcğlldlr. ,Az D)al gel ~ 

Florya plajları açıldı 
Elmin6nfi Ho.lkevindc geçen lıııfta oıektcdtr. 

Fıorya p10.j vo gazlnoln.rı dUD ısa • 
bnhta:ı ıt.ı~en açılmıştır. 

llk konteransmı veren Londra tlniver· Ya7.:t'l mUjdeciJerlnd.cn oıan m .. ru .. 
sitest pro!ls6rlerlnden Profesör Han· f lun da yerlisi çıkmağıı tm_şıaını~tır. 
bey U:Lncl konferansını bu ~am sa Fakat ıyile;4.nin ~C!ll 10, blniZ daha 
at 21 de Beyoğlu Hatkıwi.'ld.e ,•ere _ .bafiflerinln lS kunı§tıı.n. nşnğ"I iıımll • 
cektlr. Profesör (İngUi?. • terbiyesi) mlştir. 
mevZ'.ıl.ı bu konferansından soııra ya. Bu ser.e yaz sellzelcrhı~n bol olacağı 
rm al<şnm UçtıncO Jton!eransıru yine anıaaıımaktıı.dıı·. Sakız kabağının pc· 
Beyoğlu I.Ialkevinıje verecektir. · rakenı'\c kilosu 20 • 25 kurup kadar 

Ereğli fabrikasına 
ustalar alınacak 

dU{m~. taze \jalı fasulyenin ldlosu 
i.Btı 40 • ~O kuruştur. Bir aralık piya_ 
eaya t>peyce gelmi§ oran domates yL 
no \c~:ıholumu~ ve gel~emeğe ha§ • 
Jnmtştı?. 

Sümerbnnk Ereğli bez fabrlkasmn'l Yeril balda çıkmL'.] bulunmaktadır. 

kadrosunun takviyeıtııe lllzum cörül· ı Evvelce Anadolud:ı.n :elen bnkıalara 
mU_şt.Ur. Bu .fabrikaya dokuma. usta· halk doymuş olduğllndan fiyat ucuz· 
lan ve dokumııct almııcaktrr. dur. • 

YeniSabaR 
HUseyln Cahil Yalçm, ''Türk Poll. 

tikast • bnşUklı rntıkalesinde, ınihver 

propagandaiımın 'Ntrklye ile dostlan 
' arasınlla emniyetsizlik yaratma~ 1Çin 

her fırı:attan mümkün oıouğu kadar 

Aynı zamanda Yalovn. knplıcnln.rı 

da dünden itlb:ıren ml1dn'litınlP.rlne a· 
ı,:ılınl§tır 

--------0------
f stanbul ile İzmit 

araınnda bir asfalt yol 
yapılacak 

1stanbı11 ile İzmit o.rasmda yıınl bir 
aı.ta.lt f:OSO inşa olunması için yapılan 
tetkikler lltrnal olunmuııtur. 

Bu şosenin İstanbul vill\yetl hudut. 
lan da.nilinde bulunan kıflınılarınm 

masrafı viH\yetlmlz, miitebnktsinln 
ma!l"atI dn İzmit vlIAyetl tanı.fmdan 
verilecektir. 

ısUiadeyi llımal etmediğini kaydede • ulh taraftarıdır H~ dcv1f!tler nru m • ret '1--"0 namnsunmz l!;'!n harood<'Oeğlt. 

rck birkaç gUn evvel Yunanlstana 1n· ılaki lhtlll\flarııı nıUı.aı .. ıre ~ ollyw, \ ,, tngtltcra lll'l pren iplerimiz """ 
gil.z ynrdımı .lıakkmdakl bir makale. lıfümüiı1yet Do "halle411leblleeeğı ltarın· m ııratlt:rinıl;ı: mtıtkhit oldıtb'U için 

sinden Roma radyo..."U t.ıı.rntmdluı giz. ııtinde<llr. l.l'akat Türklyo ııulha bUtUıı de"' yı•n)nıın harp cdoccğl:r.. llnldkat 
lcnem!yen bir memnuniyeUe balaedil· bu )tldellı lnmnı ·e merbutıyctı ile lnıııdırn lrorct olunca Tllrkl~'Cllln İn • 
dJ8iD1 ve bunun TUrklyc efkArı umu. bt'rutıe.r lst kllU :ve hllrrtyetlo:} bir ı .. _ glltcro ııo .. tluğıındaıı v•• tttıfolmıdaıı 

mlycsinc!c lngUtoro ıılııylllnde bir te • r:wfü: \'Jtki olursa dUnyndn hlrblr ta. nyrılarnk lmrı:ı tarafa gı~mcslne im. 
beddUl hll.stl olmağa b~ıadrğmm bir rııltan L.<'rJ•' kadar yardım ümit C't • kan yol.tur. Çünkü 1'Urklyc bnnu yn· 
delUI gibi tellkld edUmek istendiğini ı:ı~, llahi an ıtt't.al'lz.e kar ı milli ;;e. panıa l.:rndl kllndls1nl lnk!ır ııd€!r. Çün_ 
yazıyor. Muharrir, açık, dilrtı'st ve sıı· ref vı• nn11ıusuııu mr.c.1af o. itin hUtiln kti lııı;:- tere ile lttttnk etmcmll! olsa 
01lmt oltın Ttlrk politikasında h!çb:r kabili.)tıtl~ o hr\rp etnıt"kten '}l'kiıımL idi bile Türkiye için ~ka bir siyuet 
d.eğiş\kllk bulunmadığını ve TUrk et. yecektlr TUrkly Oumhtırly~tı 1 te takip ctmeğe lmkf\n yol:tu. !Heımt 

kArı • .ııı.urniyeslnde dost vu mutteflk.. bu prenslpo t.m"ftkaıı hareket otml~ "\'O bir tesııdllf ll!!l"rl olaralı lnglltc.re tle 
lcnmlz aleyhine hJçbir temııyüle vıı· ''millı mücadelı•" s:ıyeclnıle ~ı.~yat ld.e:ıllerim171n ve nıentatıertmı~lu t'~ • 
bit olmadıtmı kaydederek diyor ki: bal,kmı kazıı.nfll1' b.lr dcvlcttır. \-atoku bizi ittifaka scvkP.tml~Ur. Bu· 
"Evv~lA. eura mı bir kere daha o.çık Rlnaenule~ h, bl7J tceavliz ve t.aar· nunla. memnun Ye muttehlrlz. ~imdi ~ 

ve kaU olarak tokrar edallm ki TUr. m7. pollUkasi' aleyhin.de bir Vnzlyet )e lm.Jar İngiltere lle sıkı ı<ıkı devam 
kiye mfllet~r anmıdald mllıuusebct. afmağı\ S(lVkeclen &ebep tngUtcre Uo eden mUnıısebetlerimlzde hiç bir liilıi. 
kr sıı.hıuımda lnn-vetı hak olanıl• ta .. ukdettt~lmlt lttJff.\knn.me (lCğlldlr. tn. tefehhllm husule gelmemiştir. lnr,11· 
nımaktan 11t.'ldetle mutcnctllrdlr. Tür. ;gllteraAle ittlfaJt -ettik, çlinkU buglln. leroden gUrdU@nttlz b n ı t e v e 
kiye en kUCllk bir rulllettn bUe mlls. kil bnh~pd+ı ~tek .ve prensiplerimiz u m ı m f d o t 1 o k bl71 tttı. 
f:lkD "~ hür olmıısına tarntta.rdır ve birblri;ıo uyuyordu, çl'!nkü mmfuatıı- ftlkim17Jl @ha lmvv~tle ha~looığı 

lıa prensll)C llldık ol n devletlerin ya· rimlz nynlmaz urctte bJrlblrlnln ny_ gibi t.ılntfnnızcbıı her .. ·er.ne llP. izhar 
nmdnıhr. Tür!,lyc mlltt..:3nu: \.e mUt.e-. nı ... t. :tıiğiitir~ln foşvlki;·ıe, lngil. edl!ml1 v • ııtlüğün de Londmd~ ayni 
envl&ia aleyhindedir. Türlüye, bütU.n terenin lia.fın lçlu, ·lnglltcrcnln illeti U!slrl t-.aSJI etHğlnl ııruıt eylcrİl~ Harp 
styaaetl ile bltnD lsbat ettiği gibi,. ,ölı'lrak r~ döifllz. Reodl • A'.kdc:ılze nttknl ettiği. halde Ttırki~c 

iplik satrşlarında fa.brlka ve i. 
ılınlathanelerle bunların nam ve 
hesabına m un.."Xleie yapanlar. 
Toptancı ve yarı toptancılar, ve· 
t"E'cekleri faturalarda perakende 
rı.Za.mi satış fiyatıar:ım göstc-r. 
meğe m.cZmr uulunmaktadırlar. 
Bu kararın tatbika.tma mayısın 
on beşinden itibaren geçilecek 
·:e her zaman kontrol yapılacak· 
tır. 

Bu hususa. riayet etmiyenler 
odalar kanununun be inci mad
desi mucibince tecziye olunaca.k
trr. 
Şimdiye kadar bu hususa bir 

karar mücyvede 'lıulunaca~
dan dolavı faturalar üzerinde 
bilhassa perakende iızami satış 
fiyat.ırun gösterilmesinden kaçı· 
nilmakta ve bununla mUşterini.~ 
aldatllına8nıa yol açılmakta idi. 

Mal stokları 

İstik.181 marşım müteakip, 
mektep müdürü bir nutuk söyle
miş. daha sonra da. münakalat 
Vekfilcti nanmıa dcnizyollan u. 
mmn muauru İbrahim Kemal 
Baybora mezunlara. diplamalan· 
nı vermiş ve şunları söylemiştir: 

- Münakalat Vekili E:ı.ym 
Cevdet Kerim İncıedayı bu mera· 
simde bizzat :.rulunmak arzusun.. 
da iai. Son dakikaya kadar bu 
ar:;usunu izhar etmiştir. Fakat 
işlerinin çokluğu dolayısiy .. bır 
na imkan bulamamıştır. Kendi. 
lerinöcn telef onla, size tebliğ e· 
dilmek emri ile aldığım telgraf 
suretini aynen o!ruyorum: 

··-~ deniz.ci arkadaşla
rım. Şu anda Türk ticaret filo· 
muz, gönülleri meslek aşkı. ka.. 
faları ye:ıi rejim denizciliğin is 
tediği ta.u bilgilerle dolu on Ü<' 
gence daha kaVUşuyor. 

h 
lr 

Ticaret Ofisi tetkikleri
ni bitirmek üzere 

Hudutlarının üçte ikisi dcnıı 
ile sanlı olan Y-atarun ve tarihte 
yeryüziinti.u en büyük denizcisi 
olan milletimizin mühim bir işin: 

,ı ,J 
ııhdenize alıyc.rsunuz, sizi ahliil . "I 

karakter, çalışh<ırJık ve meslek ' 
a:-Jmnızdan emin olarak hayata k\Jı. 
afryornz. Bu gü7el ve mühhn 
meslegin istikbaliJ?tleki üst~ 
lüklercle boş yerinız slzl beklı

Yeni ticaret ofisi umum mü. 
dilrlüğü, piyasanm hangi malla
ra en,ziyade ihtiyacı olduğu ve 
bu maddelerden hangilerinin en 
ziyade stok vticude getirmeği i. 
cabettirdiği hakkında. yapmttkta 
olduğu tetkikleri ikmal cbnekte· 
dir. Bu tetkiklerin, memlekeU
ı;ni?.C hariçte ı gelen madd<"lerlc 
da..ııilaen :istilli::ıl olunan maqde
Jer iki aY,rJ k~.ta.mti,.hiY~ ~e 
alınmaktadır . 

Hariçten !!elmesino zaruret 
olup da stoklal'T azalmış olan 
maddeler' müstacel bir program. 
la tedarik olunarak getirilecek 
ve stokları yapılacaktır. Fakat 
dahilde istihsal veya imal olu· 
nup da yine 6tokları azalmış o
lan maddelerde ofis tarafından 
toplanıp stoklar vücude getiri
lecektir. Bu işte en mühimleri 
cli<'!erleıinc tercih oiunat'.aktrr. 

Ofisin halen muhtelif yakm 
şark memlt"':etlerinde bazı mal_ 
lan vardır. Btı me~~a 500 to;:ı 
ka:hve ve beş · ·n tonu ha.zır on 
bin ton şeker vardrr. Bunlar 
yakında !';ehrimize gelmiş oln. 
cv.ktır. 

Yeni afyon mahsulü 
icin hazırlık . 

Toprak ınahsullcrl ofisi, yeni afyon 
mah;ı•JllınUn muhafaza ve ihracı içlrı 

hazırlık:anı. ba.§lamıştır. tnhls:ırm 

Beşiktaşt ı ' deposunda hazırlıklar 
yapı!Jığı gibi ihraç aaııdıkla.n da 1 _ 
mal olunmaktadır. 

~ or. Oralara nl;ı.şmak elini.z:le
dir. Sizi ilerde Türk denizcılio • 
nin şeref ve üstünlüğünü her ta.. 
rafta taşiyacak ve yayacak ge
milerin kaptan l.öpıiilerinde ve 
makine b~lannda vakur, gıptıı 
edilir birer kumandan görme1' 
en halis ve candm temennileriın· 
dir. Hepinizin gözlerinden Öf • 
rmi.., 

Bu sene yüksek deniz ticaret 
mekteb:.ndcn ~u geneler mezıır 
olmuşlardır: 

Ali Güner. Mazhar Uf;'"llr, Rı 
fat Önder, Nihat Tekn ~raJI 
Halil Gürfiliz, Hüseyi!ı Tekill 
Şekip J .. ta.man, Celfı.l Yücel, LJi 
tif Drgitlı Tevfik Tclgeren, Zi) 
Olyan, Celfil Öz. 

Mektebin kaptan birincisi ft.I 
Güner ile makfae birinc•si M~ 
h:.. Uğura birer altın saat hed1 

ye edilmiştir. 
Bundan sonra misafirler, btl 

fedc ağırlanmıştır. 

Bır katil idarn 
ed 1 ldi 

Sivastan bildirildiğine gör! 
burada, amcaın Mustafayı, kafi; 
smı vı:: annesini öldüren köy rııd 
tarını va.rala.van, bir hışiyi 

J • 11' 
dağa kaldu an Hasan Y ılma.Z ~ 
dmda bir kati1e alt idam hülaı1 
infaz edilmiştir. •r 

Suçlu Salih oğlu Hasan ): 
maz, cezasını çekmek üzere sıl1 

muttr.Jildtri yanoıdıı haroo ı tfmk pava götürülürken: ıJl 
etme:nl}fte lıtunun Ankara. munlmde • 1 •'- Yaptıklanmm cezn.S (' 
n:ınıcsını hlçbfr ,-""hllo:ı lh!AJ ... mocllğt çe!dyorum, ölüm bana liiyıktı 

~ .sti ./ mlitte:flkll'rlmlz tararmdıın tal<cflr ,.r. cemi:. r. __...,, 
tn dik edllml~ttr. nu U;ı do,,thık ve it. 
tltıık mllııaııebet.Jerbıln ttatyımm har
bo mUdah l~nden sonra da gtttllrçe 
ıınııılınlJtıt lmsbedl'rck devıı.ııı etmiş 

olnta6lyle tmbittlr. Yunanlstana kllrı>ı 
ttulynn too:n-'Uzb vnkutı gelmf!61 'liC 

POLiS'!}; 

Erik toplarken 
ağaçtan düştü 

11 
buna Alman tna.rrır:ı.ımwı da iıı.r.hııam Osktidarda Solak Si.naft ~ 
r.tm~ı Uu.rlnc Ti.irkil'' hıırbe it5lnl.k hnllesindc Tophanelioğlu ~it 
etnıemı,ae bmıoın ıc;in <I~ a!ıdi bir nıcc 37 numaralı evde oturan P 1\ 1, 
burlye.ımız l"ktu. Türkiyeyi anc:,Jr bahçede erik toplarken dil-~~ 
yenJ bir Balkan aııla.)ma.bı ttalyu 11·e ~ından ağır urette yıı.•'}ııır 
Almanyaya karşı Ywuu:ılstn.tı ,.e Yu. m~. Haydarpaşa Nümune 
roslavyaya yardona. lebe.r f'odebll!rdL tahaneısine kaldınlnuştrr. ,. 
Böyle blr Da!kan anlfttmııaı y .. pılınıı... T d d ·· ttl 
m~sa bonnn kabahati f>4>r lınld·~ Tür- ramvay an U§ ~ 
l lye.>·e ala. değQMr. 'l'ür.;.ı.:;o takip et_ Azapkaptdn. oturan yasef ..;ef' 
t ,';i politikada ber zaman dlb11st, ba.. I Salome, EmiI'?nUdde ~~fil 
11!1 ve taah."llltlmne tiadıktrr. Ttlrk dan inerken düşmüı:;, ~ 
matbuatı da lngllt.crcnlD her ZBIWlD yaralanmıştır, 

doetudur, Bu do.tıok blcblr zaman Simitçi camekinı jle 
hnlls ,.o s."l.minıi mütallia ve t.cııkitlo-

ro Dibi dc'~U lr. Dill' tngUW~ dost. Oynarken ttj.11 
ıugu hl~ blr vakit lxı§ka türlD anla • Eminöıünde Hocz G~~c-rııı 
ynmll.7. Yalnu fikir hıırriycti ne ol • mahallesinde otu""OJı ŞaZ1.> ,tç1 

d:ığunn takdir edemeyen mJlıver kay_ iki }'Mındaki oğlu Salih sııJl 
naklandır ki en tabii nı bMlt millA • camekanı ite oynarken ~~-ıtılı 
ham!ara haiz olm:ıdıklal'ı bir nıa.na· , başına düşmiış, yar ılW 
yı atfetmektedlflc.r. J hasta.haneye kaldırıl.mı'}tır· 
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.:şs~~'Z~'"= italyanlar ırakla ingitere Amerika 
.. ... • • • 24370 d k. 

l·•Üö\;,~~A\if!_~o·· Kefalonya ve ar~sı~A a 1 
, ~~ E:· :-: Zanta adala- ıhtılaf 
~- '="-~· rım işga ettiler Irak 
~diseler'. ltalyan tebliği d . 
\J •••••••+•••• nom:ı, 1 < .A.) - 1tnlynn ordula. or usu 
~ T a r i h " umumı kurnrglhınnı sao numaralı 

H~·;o .. z •. d •• o.~g:·u·· şu··... ::!?!:i::c v:a::ut;>;;;::;~ vaziyet 
lcıimlz dün Kefaloııya ve Znnta ndn- 1 d 

"'~llr Siyasi muhaITir bu harıbin bnnı f§gnl etmişlerdir. a 1 
~" Otnatik h Bu Bllbah AmavuUuktnn gelen pt-
b..~- areketleri hakkında d kıtal Lok 
8~ yukarı şu fikirleri ileri ya e an at ndnsın:ı çıkanı. 
~lll'or: mıştır. 

d,.~den Avrupa muvazenesi ttatyan, Alman bombardıman tayya 
~~ bir şey vardı. Bir devlet releri Malta nd.asmdn Valctta UMUnU 
~.., .... ııı bombalıyarak bUyUk hasarlar fka et
"e~ tae taarruz fikri beslediği ~ler ve yangın çıkarını ınrdır. 
'h.~.. arruza geçtiği takdirde 
~! kinıin müdahale edeceğini Ege denizinde torpldolnrımız dO§. 
lf e den kestirmek mümkündü. manm kuV\·etll hlmnycll bir kn!llcs!nc 
'!~en hemen iki üç asırdanbcri hücum etmişlerdir. Bir kruvazl:Srle bir 
:ı~1 i .kombinezonlar hesap me. bUyUk torpido muhribine torplller tsa-
q" er bet etmL~Ur. 
~ ıne, cebir muadclelerine 
ı,..:_-clese davalarına, fiiik kanun· Kn!lleyf h!m:ı;>~ eden mtıtenddlt ge. 
~il benzemişti. Hele Rusya mUerln §lddeUI tı>pçu mukabelesine 
Qı.,,_ kkonı·bi.nczon içinde bir ana rağm!!.D torpldolıınmız hlc;:blr hasara 
"" uğramadan Uslorlnc dönmUıılerdlr. Blr 
l.rı~ ~bı duruyor; zamanı ge- kafile üzerinde 5 İngiliz tııyynrcstnln 
~ yöz gibi iniyordu. Bir hücumuna maruz knltul bir İtalyan 
~ lt ar Avusturyamn Fl'ansa.. keşif tnyynrcm, iki dUşmnn tayyare. 

lıU arşı İngiltere ile birl<?.;.cmıesi mni dO ~rmeğc ve snllmm lls..cıllne &\'• 

lln!~; sonra İngilterenin Na. det etmeğc muvaffak olmuştur. 
~ :Fransa.sına karşı Rusya· şımnıı Afrlknd.ı. Sollumun şarltmda 
~ n~rdıınrna mazhar olması keşif hnrcketıcıi yapan ttnıyıın • Al

hı" al aldı. Osmanlı impara· man mllfrczclerl zırhıı vasıtaları tah-
~ f:111a Rusya t-ıarruz edince rlp ederek dOşman kuvvcUC'rlnf pOs. 

l.\'.l'C ve Fransa. İngiltere 
kUrtmllşlerdir. 

ll nıüdnhale edince Rusya Almnn.1talynn hava kuvvetleri 
i>l eye atılıyordu. Bu klasik 
\>a otnasinin hala hayatta ve yeniden mUteaddid dalgnlar hlı: 

ta olduğunu zannadenler llnde tobnık liman vı> mevzilerine 
anya harbe başlayınca Rus. hücum etmi~lcrdir. 

l'·tn da ateş saçacağım sandı- Şarki Aftika'da muhtelif mm. 
' ~Clnılddar. Bu iknnaat kafa· takalarda \•e bilhassa Alagi mm· 

Uabu0 .~adar yerleşmiş ki ha.la takasında hususi bir §iddetln mu. 
~._-lUn bırakılmadı~'lllı görü· 
-~"?.. liarptcn CV\'el Almanya. harebclcr devam etmektedir. 
ıı, ll~yaya doğru genişlemek. Asap limanında bir muavin dUşman 
~~ k~munizmc düşmanlıktan knıvWSrll mayna çarparak batm~tır. 

ıı ltı; daha evvel büyük bar. 
b Sonunda 1ngilterc ve Fransa 
t erı büyük kapıtalist devlet· 

a.us komunizmini yıkmak 
t az nu çalrştılnr. Rusya bu 
'~ büyük düşmanı sanılan 

h Yanın uzattığı dostluk eli· 

Romanyacİa otomobil 
lastikleri müsadere 

ediliyor 
nu~s. ı (A.A.) - Stefnni: 

lngiltere 
hadıseıerin 

önüne 
geçilmesi ıçin 

Basra civarında topla
nan askerlerin geri 
çekilmesini ısrarla 

istedi 

Lomfra, 1 (A.A.) - Röyter 
aja."lSınm diplomatik muhabiri. 
nin öğrcndiğioo göre Bağdaddan 
Londraya gelen haberler impa. 
ratorluk kuvvetlerinin Iraka 
çıkması üzerine bazı mUşkUIA.t 
lahaddüs ettiğini göstermekte. 
dir. Bu kıta ihraç edilmeden ev
vel mevcut Irak - İngiliz anla.-:. 
ması mucibince ve münakale yol. 
lannm açılması için Irak hüku. 
metinin muvafakati alınmıştı. 
Gelen kıtaları tamamlamak üze
re yeni İngiliz kuvvetlerinin ya. 
kında ihraç edileceği bildirildiği 
zaman hill<Qmet, birdenbire va
ziye!. almış ve ihraç edilen kıta. 
lar Irak topraklarından geçerek 
Iraktan ayrılmadan evvel yeni 
İngiliz kuvvetlerinin ihraç edil. 
mesine müsaade edemiyeceği· 
ni bildirnıtştir. 1ngiliz hükftmeti 
iki memleket arasında münakit 
muahede ile temin edilmi§ hak. 
!arma. halel getirilmesine mWıaa
de edemiyeceği cihetle ihraç ha. 
reketinc devam edilmiş ve mcv. 
zuubahis olan yeni kuvvetler 
Ba..qy-aya çıkanlmıştır. 

:e:~ tuttu; lngiltercye 
aq~ ve Fransaya düşman 
ı:.'11 dan bahseden Alınan. 
~ara saldırdı. Beklenmedik 

ver ve neticeler meydana 
<ıtu. e ilk zamanlarda gayet 

~rştığı iddia edilen AI-

Bugün neşredilen bJr emirname 
ile Romen ordusunun ihtiyaçlarmı 
karşıla.mnk makcıadile ticaret CV"" İhraç hareketi hadisesiz yapıl
lerlnde sirıket ve hattA hususi es. mıştır. Bununla beraber Irak 
has nezdinde mevcut otomobil lô.s· ordusunun bazı kuvvetlerinin 
tiklerinin müsaderesi için iktısat yaptıktan tecemmüler Basrnnın 
ncznretine mo7.1.lnlvet \'PıilmişUr. • 100 kilometre garbmdaki Hal. 

~t ~llnıasinin, daha sonra, 
.\1 h c:ılışt1ğı söylendi. Hat· Hovrek yalnız bu evrakı elde et" 
~~ muvaffakıyetlerinin mek için ıı bin dolar alacaktı. 

eli ~ diplomatlığı olduğunu 
l'lıı.... nler coktur. 

"Sivris:nek" denen kUçUk 
harp gemileri yapacak 
V~nton: 1 (A.A.) - Bahriye 

nazın albay Knolm, gar.etecllerle 
yaptığı g6rilşnede Amerika birle· 
§Ik devletlerinin İngiltere için mu. 
hiın mıkt.arda küçlikliiklerinden do· 

layı !Mnlne "Sivrlninek., denen 
çok seıi \'aporlal" inşa etmek nl. 
yctindP. olduğunu bildirmiştir. 

Albay Knoluı, de\ir için elde 
daha bü}1ik harp gemileri bulun· 
madığını kaydeylr.miştir. 

Amiral Robineon, pek yakm bir 
istikbalde 1ngiltereçlen 24 torplto 
için başka bir taleb almmMma in. 
Uzar edildiğini eöylemiştir. 

Romanyada 
Demiryollar tarifesine 

yüzde 20 zam yapıldı 

Bükre§, 1 ( A.A.) - Stefani: 
MUnakalat nezareti. l hazi

randan itibaren deıniryollan ü. 
zerinde yapılacak petrol vesair 
mal nakliyatı için tarif eye )iizde 
20 ?.am edileceğini tebliğ etmek· 
t.edir. 

ha.niye hava üseUnü tehdit eder 
maltiyette sayıldığından hadise
lerin önüne geçmek üzere bu 
kuvvetlerin çekilmesi Irak hUkü .. 
metinden ısrarla talep edilmiş. 
Ur. 

•• $ 

Bağdad. 1 ( A.A.) - Irak pro. 
paganda mildüriyeti aşağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 

Bazı İngiliz kuvvetlerinin I· 
raktan transit olarak geçmeleri 
için Basraya çılanrumıa müsaade 
etmek suretiyle Irak hükümeü 
İngiliz - Irak muahedesi hU
ikilmlerini tatbik etnıek sa~ 
nı g&termiştir. Fakat İngili7-
tmn mezkur hUkümlerl fhlAJde 
ısrar göstermeleri Irak hükQme.. 
tini memleketin hukukunu k<>
rumnk Uzere icabeden tedbirleri 
almıya mecbur etmiştir. Binaen
aleyh asn Irak milletinden eükfuı 
ve sUktıneti muhafaza etmesi ve 
davasının hakir olduğuna itimat 
eylemesi rica olunur. 

ORcJ] 
~\Qı sahnede iki büyük 

,,,Çarpışıyor: İngiltere ve 
~:a· Lakin arada gürültü.. 

1 ~il~ ~aları da oluyor. 
~~ . Almanya muvaffak 
~faJt,,. Otedc İngiltere bir mU-

Gece vampiri Bclçlkay.n ve Fran 
sa hududuna kendi beı;incl kolunu 
serpmişti. 

Evrakın otomobille geceleyin 
naklolunacağını öğrendi. 

Yuanı ~ 
Casus mektebi profesörlerinden 

~: 

H. D. 

·Jet kazanıyor; netice 
~ ~da hüküm vermek için 
~ ıa!;:_ bilmek ve acele etme
~ ~~: Harbin seyri bir 
il? --6.uşünU habrlatmıyor 
l 
~ .. 1904 seneleri arasında 
~~ Jerom isminde bir 
'!-'ur~ vardır. Cami 

1 bizj k kasa'bı, Esirpa.zan 
l ın eski ihayatmııza ait 

4 ~rler de yapmıştır. Ut. 
b" Ur eseri horoz döğü.sii
b tı lab 
it ~11~a çıplak ve kara saç· 
~l' ili an1ı iki ihorozu döğüş

ı.., ~rozlardan biri ayak. 
='qrı-u.. nde sıçramış; başı 

gu bir hil8.lm iki ucunu 
!> llt şekilde kıvrılarak 
asr ()~ın üstüne saldırıyor; 
lnb~ kafasına vurulacak 

~Ol-· •dı.r. Diğeri alttan dö. 
~ı.; h~ CSnıer ,.c çıplak adam 
. ~ it~ sırtından tutuyor; 
~b asın diye. Tüyler 

h~ lti ~tınış, gözler öyle par
l.~ ta ınsana deh.c;et veriyor. 

lif' i~et sakindir; kavgayı 
b.aı-e etmektedir. Fakat 

~~ ır sedire yan u1.anmış 
\İ ~t ı{Plak ve güzel kadın 
1 ~l', he~ aynı.. zamanda o-
"~l' ın . Urküyor: hem de 

ı '1ttıanera~ duyuyor. 
dt\>le 1!1. ıki bUyük ve kuv. 

~~"lt t nın mücadelesini ta. 
~~bu tablO"lı'U hatırla· 

11>~-· ve harnler arasın
·ı;-Yı lcr cok bariz ve 

"' . 9dircan KAF U ..._ 

Flihakfka Danlmnrka snhillerlır 
deki· kilçilk adalardan bhindcn 
hareket eden mcçlıul bir tayyare 
gece yarısı deniz istikametinden 
ve gayet yükseklerden uçarak 
Belçika semalarına girdi ve oto • 
mobilin geçeceği yol üzerinde, 
Belçika • Pransa hududuna 25 da.. 
kiluılık mesafede bulunan halj bir 
kıra siyah bir paraşütle, gece vam 
piri, mea'um bir kartal gibi .süzü· 
lcrek irıdi. 

Faknt mUtlıiş bir cür'etle avı ü · 
zerine inmiş olan gece vampiri, ak
lından nslA geçirmediği feci bJr 
sürpriz kar§1Slllda kaldı. 

Zirn, beklediği otomobilin yol 
üzerinde kendisinden evvel dur .. 
dunılmu§ iki kişinin öldUrillmüş, 

otomobilin de soyulmuş olduğunu 
hayretle gördü. 

Gece vampiri, maktullere bh' 
göz atar atmaz derhal nasıl bir L 
banete uğramış olduğunu anlamış· 
tı. Ona bu darbeyi, yine kendi a· 
damlarından bir Lltvanyalı şakinin 
vurduğuna katlyen şüphe etme -

mişU. 
Filvaki bu Lltvanyalı gayet parn 

bırsilo maliil eski bir cAnl idi. Di • 
ğer bir devlet ajanlan tarnfmdan 
para ile satm alınmış ve Hovekln 
yutacağı lokmayı o kapmı tt. 

Fakat gece vampirlnln nvmı e. 
linden alan Litvnnyalı Hc-vı :ie. t.ı 

tikammdnn da o kadnr korkmak • 
taydı ki, bu vat.ayı müteakip iltica 
ettiği (Ovan) kasabasmda kasdcn 

İsveçli 
A. Mengham 

bir cürüm ika etmiş ve başka kur
tuluş çaresi görmediği için, hapse 
mahkfun olarak, kasabanın meu _ 
bur ve gayet mahfuz olan hapis.. 

hanesine kendini hapsettlrml§il. 
Hovek, kurnaz Lltvanyalmm 

kendi intikamından kurtulmak için 
baş vurduğu bu harikulade çareyi 
duyunca fi.dcta kudurdu. Ve meh· 
t '"-ı geçmesini bekledi. 

Mehtabı takip eden ilk karanlı'k 
gece, Hovek harikulAde bir cUr'ctle 
ve meşhur siytlh pa'ra§ütile hapie· 
hanenin orta avlwıuna iniyordu. 

Ve gÔğsüne asılı kilçllk alev ma
ldnesile demir kapılan kırarak 

doğru Lltvanyalmm höcreahıe gir_ 
di vo birdenbire gece vampirinJ 
kar§ıBmda görünce dili tutulan 
Litvanyalıyı tek söz söylemeden 
kalbine yıldrnm gıöi indirdiği bir 
hançerle yel"e serdi. 

tki saat sonra da, mahk\ınılar 

sabah duasına çıkacaklan sırada, 

siyahlar gi)inmlg genç bir rahip 
herkesten evvel. nöbe~ilcri selim 
lryarak, hapmhnnenin kUçü.k kili • 
sesine uğramadan hapishaneden 
sessiz sadasız çıkıp gitti. 

t~te bu hMlsedir ki, gece 'ftm. 

pıinin adamlarma dehoet salını§ ve 
kendisine kendi adanılan tarafm• 
dan herhangi btr ihanet imk8.nmı 
ortadan kaldrmllljlir. 

Hovekin gösterdiği cÜl'e\ elme-

riya, hakikaten milthi§tir. 
Bir defumda, kendisinin gizlice 

metresi olan mevlJur bir Fransız 

pntözil gayet garip bir sebepten 
dolayı gece vamplrinin elinden 
ka~ağa, belki de onu ele venne. 
ğe te§ebbüs etml§tl 

Gece vampirinln metl'eslerine 
k.arp umumiyetle gayet ayaal ya. 
pdığı, bakknıdald bUUln raporlar 
da kaydedilen ye~e mütterek 
noktadır. 

Belki de pek teerilbeli bir adUlt 
oıa.n Hovek eberlya ll:enclill gibi 
insanlann kadm eliyle Te kadnı 
intikamı yüzUnden mahvoldukla · 
rmı pek iyi bildiif için münaııebet. 
te bulunduğu kadınlara ka1'4P daL 

ma apildan da'n'UIDll ollıa ~ • 
rektir • 

Buna rağmen H<wek §iddetle 
dUşktinlWt göet.erdlği ba haris Fn:ıı 

sız pnt.özn De birdenbire bOtllh lb· 
tiyat tab.!yeslni lf1'8 ettlrmey~ 

ra.mU kalan ıra~ blr deTJ"ey'e 
giriverdi. Bunun sebebi iıte halet 

• kalen garipti. 

Zira, bu harla Jl'raııın pnt&ro 

Hovckbı takma g6r;O ir,mde, mutl
taç olacağı bir gi1n i!;ln pyet kıy. 

metli bir elma8 .W.Iadığuu l&na 

etm.if ve kendisine k&l"IJ mertNti.. 
yet ve ıııadakatbıi blbat etmit ol • 
mak için Hovekten bu elmuı ille· 

~/ . 

BekQriıgın ruhi ve 
cepheleri 

.A 

marazı 

ı-
"Her medeni insnn neslin b:!kası balzımzndan di
lediği §ekilde evlenemiyeceğine, herkeste cinsi 
sevk tabii normal ve kuvvetli olmadığına göre 
bekarlık da evlilik gibi İçtimai zaruretlerden biri
dir; o halde vergı gibi cezaların da devai ve ilmi 

manası olamaz". 

Her cemiyette, sehirlerd ve 
hatta kövlerde adetleri az ol· 
mayan bekarları sathi ve hissi 
bir görüşle tahlil edenlerin be. 
karlığa ~tmalan ve vergi gibi 
vasıtaları bir dava veya ibret 
dersi verici !bir ceza manasına 
almaları bir moda hükmüne geç. 
miştir. Bütün bu mülahazalarda 
ve tekli!lcrdıJ daima aynı arzu 
ile gayenin akisleri mevcuttur; 
daima aynı vatani. millt hedef 
öne sürillmektedir: NUfus ~aile. 
si! yirminci asır cemiyetinde izdi 
va~ müessesesini mutlak ve 
mutlak olarak her insan için 
bir saadet dünvası telakki eden. 
!ere göre. zahiri sebep olmaksı. 
zın evlenme yaşını geçirenler 
egoist vatandaşlardır; çünkü bu 
yurdun dinamik potansiyelini teş 
kil eden ÇO<'Ukluk davasında bir 
iştirakleri yoktur: halbuki dev. 
rimizde en kuvvetli ve lUzu~lu 
bir müdafaa vasıtası olan iş ve 
harp ordusu bUtün malzemesini 
bol ~uklu ailelerden almaka. 
dır. 

Bundan ~ka bekllrlıkta a.sm 
bir zevk hulyası ve meyli, sefa· 
bet, israf ve dolayısi) le ikide 
birde iskandallar mevzuubahs. 
tir. Bir memleketin btün bekar. 
ları evlenince şen yuvalar arta
cak, gürbüz çocuklarla her taraf 
dolacak, sarhoşluk ve cürüm va. 
kalan da o nisbette azalacakbr. 
Bu noktainazar izdivacı alel!\dc 
ve sun'l b ir mtikavele eseri sa. 
nanların dü~ünceleridir ve dıu· 
hakkak ki bund- hUsnüniyetleri 
ve içtimai gayeleri de '\'ardır. 
Fakat aşk. cinsiyet, izdivaç . • t. 
relerini muta.lea ettiğimiz gibi ~ 
kırlığı ve dolayısiyle buna kat. 
lananlan ilim a.dctıetıinden geçi-. 
rerek tahlil edersek bir çok 
marazi ve ruhi amillerin rol oy. 
nadığı anlaşılır. Ben bu sa.brla· 
n bir bekar saff etile ~rlığın 
mUdaf aa avukathğmı yapmış ol· 
ma.k için yazmıyorum. "İzdivaç 
meseleleri" makale serimi1..e baş.. 
larken bunun tamamlayıcı bir 
bahsi olan (bekarlık nihiya.tı) 
na. da temas edeceğimizi önce. 
den bildirmiştik. Fakat bugün-

lote metreslerine karşı gayet 
eemiz olan Hoveld çığtrmdan sı • 
karan bu garip talep olmuştu. 

Fakat haris Ftan.ınz ~tösü, Ho. 
.ek gibi bir adamm böyle yapma 
gijzilnde bir defineden daha apğı 
laymette oknıyacak bir elmas sak 

1 
ladifma katiycn 6{lphe etmediği 
Jçin bu elma.ısa aahip olmayı fena 
halde alüma koymuş bulunmak • 
taydı. 

Hovek tehlike)'i derlıal sezdi. 
Bu kadmm bu b.rrm yilzilnden 

kendisine ihanet edebileceğini an· 
ladt. 

Bunun üzerine ltadmı Danimar · 
kada satın aldığı ldlçUk bir oa to-
1'& hapsetti. 

Fakat buna son derece hiddet • 
leıunJt olan Franaız p.ntazil bir 
gece bu §atodan ka~yıa muvat. 
fak oldu. 

Ve, HO'f'elıtn psdetle takip olun 

daİunu, blnaenale,tl aııla gireını 
yıeeeğlne •am olduğ'u Holanda)'ll 
fil'ar ederek Roterdam fe}u1:1ıP U 
tiea et.U. 

Buna duyan HOYek, bemen er • 

tem ceee, harikuJlde bir c:tlretlP 

lııoca Roterdam .mrlnhı meflıar 

parkma, ldyah kanatlarll4' iut'ren:! .. 

Böy~ blr dlret:I aall aklından ~. 
;lnnlyen §&il töz bır angajman ;,.,J\ 

~r&JtiltU bir k1ıçUk bardan içen. 

ye gece YllDlpirlnin gtrdiğtnl gö · 
rlhıee debfetinden d~p bayıl 
mı;,b. 

Hav~ tıJte kendi adamlarmı bı.. 

c\e!'ece debfet verici bir ctlretle ~ 
kip ettlft gibi tehlikeli raklplerlI'i 
imbam lbnngelen kurbanlarım a 
P..ynt m8tbt ve PIJll'be:t dU'etle ez. 
met.te ıüç tereddtıt pıennemig • 
....... ,,.,...-.... I' 

(~WI) 

lcrde garip bır tesadüf olarak 
Millet Mecli...imizdc yine gayreL 
li bir mcbusumuz.m (bekarlık 
vergisi) teklıfini yeniden tazele. 
diğini ve es :'bı mucibeli layi
hasının alakadar encümende tct. 
kik ec:UldiP.:ni gazete havadisi o. 
larak okumu!) bulunuyoruz. 
Şimdiki nüfusunun üç misline 
ihtiyacı olan genç ve ınılliyetçi 
Türkiyemizde asil kanh Türk 
neslinin çoğalması her vatanda§ 
için en kudsi bir emel, büyük bir 
idealdir. Binaencleyh bu yolda 
yürütülen bütün fikirleri. öne 
sürülen bütGn projeleri, resmi 
ve gayri resmi ' at.andaş teklifle· 
rini sevinçle ve hüsnüniyetle 
karşılamalı. münakaşalara yol 
açmalıyız. Biz de bu kutsal gaye 
ile hareket edip Millet Meclisine 
teklifte bulunanların projeleri 
yeni değildir; ilk defa olarak 
ciddiyetle öne sürUlen H'iyiha 
muhterem mebus Bay Syleyınan 
Sırrı'nm projesi oJmuştu. An. 
ca.k bugüne kadar yapılmış olan 
anketler, bir çok mütefekkirleri
mizin, muharrirlerimizin ve a. 
limlerimizin ve doktorların ka. 
nantleri daha ziyade (bekarlık 
vergisi) nin alevhindc idi. r.ün· 
kil bu tedbir ve ceza şafi bir 
dev:ı. olmadığı gibi. ilmi bir kıy. 
meti de yoktur. Bekarlık bilhas_ 
sa medeniyete has olan içtimai 
zanıretlerden biridir; ilmi ve 
dcvai bir mfınası oLıayan vergı 
gibi cezalara. ~en en milli 
cemivet dahi bekarlardan kurlu. 
lama.%. Gccrl e~i iptidai eemL 
yetlerde be.1\5rlar ceznlandrnhr. 
Romada şiddetli verg-iye tabi 
tutulur, iptidai kavimlerde teh· 
zil ve te.cflılr edT 'c bekılı 
kalan ve aldm olnn kadınlar da 
~siz addedilirdi ~ kat o za. • ... 
manlar izdivacın ılmi ve nıhi 
mutaleası da v ' t 1 : ve~i!en hiı· 
kümler tamamiyle ôfaki idi. Fn. 
kat bugün gere:: evlilik \'e ge· 
rekse bektı.rhk hayat mda (cinsi. 
vetl in bir manivela rolii oYna. 
dığı bir ilim devrinde ve olgu:ı 
cemiyet balind" )a.~oruz. 
Bundan sonraki mu sa b3halarr
mızda teclricen bunun psikolojik 
tahliline gireceğiz. 

Vunanis·andaki 
İngiliz uvvetleri 

Nas il 
çekildiler 

Kıtalar savaş techizaUarmı 
muhafaza ediyorlar 

l\ahı rı , l (A..A.) - Orta '3tt. 
lngılız. umuml karargihmm tebli
ği: 

Yunan ordusunuıı Alm'ln isö
liil!!ma karş1 mukavemetinin niba
yc te el'diğl <ı.arahat .ccsbeciince, 
Yunan hilkCımeti, ya.rdı.ıunıe "ÖD • 

denlen ımparatornık krtalarmm 
Yunanista.nda g~n ç.ckıtmesmJ 
t31t'o eylemıştlr Bu eımı.c:ıı ~ -
paratorluk krtalan, oEıha ılt:rl m~ 
rJlerden çeJr.fldlkten sonra, Te:rmo
p!l mevzilerinde duşmaıı!a .nlCJ ~ 
m-ııı halinde idi Çvk yül': "'k .:.1k· 
tarda tuyyare :ı..ull.wn.iıJtl.ıı. dÜ3 -
man h.avada tan. hlıJmıır·ı·t ~}de 
l'tnıiş ve nıükerreı llucıımıarla e!
.:c !'.n:ılurı.nn yt.<~...ı.ne Y: lt:ıJ~ Atl
aa.:; ı.n J:imaııı ola.ıı Plr">'l \tdmal o
ıcc:..az en lıah: ~Amı.wtu.. Bı:nun 
nctlce6lllde uı.rw.11 m..-u:tı.u v-. ~ 
m nm nn.daı. dlJ.a.wlı tu=:,iki .,. 
.ıı..:.1.c~r Jldd~i.l.ı :ıavrı hUcumlan 
altında, açık r.-15.Jlardan yaı1ılmış • 
tır. 

bu gıbi ~ernıt Janl!ınt!e. l:ıOyill:. 
mikt.ıırda kıtnat tahliyem, ft.1>~ 
ıraba ve tr>chlzat balmnındar. "ğzr 

Kb.ytp1ar pa.hn.sma y~pııahlhr Tfi 

ııvnı z:ırran'ia 1-ıu :,.ıi c.-ki.•0"\-1 &et· 
reden düındarlM. dl:!Prlerlnirı 
tnhuullni emın ic;U; l!er.diln:n~ 
feda mecb~rlyetlndı:- zkl:-...brnrdi. 

Geçen h!l!'ta. Yunantstanclalô 
mnaratorluk kuv'1'etltrf efr.sdınm 
tabliyesi en gfu; şerait dabD!ndP 
~~e,l~) 
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Cuzdanıçekerken 

" -~ B E it - Aksam ~~ 

Amerlkah 
amiral Andrev 

dıyor ki: 

D il n ü n Ve bu g ü n ü~n h a be r. v_e :h~l~'iu; i· 

Eli cepte yakalanan 
yankesici 7 aya 
mahkUmoldu 

Sabıkalı yanlresicilerden Sü
leyman, dün Beyazrtta, kalaba. 
bk bır tramvaya binmif ve bir 
fırsatını dUıŞU.rerek Mahmut a. 
dmda biriainin arka cebi içinde 
12,5 lira bul1man cüzdanını 
çarpm:ık ist~i,tir. Süleyman 
pamıalrlariyle çantayı tutmuş. 
yavaş yavq çekerken. Maıhmut 
farkını:. val'3rak eli cebinde iken 
bileğinden kavramıştır. 

Bundan 80hra nollse tealim 
edilmiş olan scııbıka!ı, diln nöbet
çi olan birinci aali11e cea malı· 
kemesindc c_.mümetılıut kaml
nuna tevfikan muhakeme edil· 
miş ve suç:. sabit görUlerek 7 
ay 23 gün h&!'88 mahkdm ve 
hemen tevkif olunmuttur. ---.. 

Mezarlıklar 
aia~landınhyo' I 

T\JPkapı ve Edlrnekapı mesamk • 
larmm bir lrmm yerlerinin tefclrine 
lıqJamnıttır. Ş!mdl)'e kadar Topkapı 
maa.-uıma binden fazla çam, aetOt 
ıhlamar .. cmar ve akuya dlldlm!f. 
Ur. Edime'kapı mnal'lığmm ,...sı ea. 
ba haliJıe konulacak ıuımuan da ıee. 
bit edi1mlftlr. 

Dört senelik 
pıan 

Sulh zamanında bile 
Alman ekonomisinin 
eaaaını tetkil edecek 
Berlm, 1 ( A .A.) - Sterani a. 

ja.nıımdan: 
Mu.teşar Namıan, dört ..ne

lik plAnın sulh umanmda bile 
Alman ekonomieinin·•umr tet
kil edeceftni beyan etm&J ve pr. 
bt ve merkezi Avruoanm 19 
uncu utrda fevkallde amailer 
tirildiğini vebu yüzden denla. 
şın zirai mahsullerle İIJÜd8I 
madclP.lere m\llıtaç bılundaiumı 
kaydettikten eonra pn1an 9fly. 
lemiıtir: 

Ekonomik meseleleri hal için 
i'ki tekil vardır. 

Memleketin ekonomik nilfuıar 
nu millt Ü>9>nı.klara inhisar ettir. 
mek ~rahut ıi)'ll!! hal teldlnl 
tercih ederek bu ekonomik ntı.. 
fuzu milli ~lar haricindeki 
piyasalardan mal mW>ayauı su· 
retile geııitletmek. 

Almanya, bir A vnıpa ekono. 
mik ea.huı t.esisl liuretile bu 
iıkincl hal tüllnl tercih etmir 
tir. 

devam etm.Ittlr. Bunun tam neti· 
celerl henUz vertl~me.z. fakat thn
diye kadar, bidayette Yunaıılatana 
gönderllmlf olan kuvvetin ytlsde 
ı~ksenl, yeni faal vazife bulablle. 
ceğl mmtakalara nakledllm.lt bu -
Junmaktadır. Bu barekAt, ancak 
kara. deniz ve hava lımnetlerinln 
mahareti ve fedaklrlığl aayeainde 
mUmküıı obn111tur. Geri çMillşl 
eetretm1ş olan dUmdarlar, dfümıa· 
nı, bUyllk adet falkiyetiııe rağm~n 
ya.vq ve ihtiyatlı bir Derleme ha
reketine mecbur bıralmuttır. 

lnailla harp donanmUJ ve tica
ret moeu, tahmil harekltmm ya. 
ptldıfı limanlara ve plljlara dllt
manm devamlı ve §lddetll hava 
hücumlan karfJ81Dd& büyük btr 
ceaaret ve btlyllk bir fedaklrlıt 
göstemıı,tfr. tngtlfa hava kuvvet· 
lcri ve donanma bava kuvvetleri, 
adeb;e ~k dun vaziyette olmala • 
nna rafmen, dentzln çekUm~
de gemileri bir nlabet dahilinde hl· 
maye ederek ve DUUye tayyare
leri .ile Yunanlatan sbnamdarlan -
nı tqıyarak rollerini ifa etmlfler
cllr. 

eu cihet kaydolunmaltdrr ki )'U

nanlıltandan dllnen kıtalar, strlt • 
m1t olduldan ılddf'f'U ea9a11ara ve 
böyle ıeraltte bir tahliyentiı tepti 
ettlll altr imtihana n.fmen. ken
dilerine adetçe bu kadar f8'k tll9-
vetlere karp mlleadelelerlnden do
layı hiç bir suretle aarm1mJ11 de -
fiJd1dller, rerek ferden " prek 
ctldtanı •• teeekkll bôımm • 
dan Almanlara J'alk bulUDduklan • 
na kanldJ.rleır. 

Atlantikte kafileler 
. aiatemini kabul 

etmeliyiz! 1 

' ,..._ -v.......-. ı (AA.) - Amlnl An
drev dlln aJqam lrad et.uıt bU' nu • 
tuıcıa demlftir ki: 

.._ Amerikan don&Dmuı her fhtt· 
male karp b&zır bulunmabdll'. hıcll· 
tereye ıöndermekte o~12Z mal_ 
semenin t.ııHmlDl gemilerimiz vıunta. 
.ne temin etmeliyiz. Lüzum görtlldU
ttı takdirde AUant!icte k&nle mtemL 
nt kalıuJ etmell71S- Bug1blldl iletme· 
ket aona ermedlll mtldde\99 blslm I· 
cm .ulb meaelMI mnsubaha ol&mU." 

• 
Tobruk muharebesi 

(Bal tarafı 1 adde) 
ıflAt, yoktur, muharebe devam e· 
diyor. · 

Sollum mmtakasıuda İngiliz 
dlvrly.elerl tekrar faaliyette bu
lunmutlar ve <r!llftana -'\ylat v~ .
dfrerek bunrlar yapm~lardır. 

Habeflstanda Desslnin işgalinde 
ve bunu takip eden hareket • 
lerde MOO İtalyan ve 2\00 mUs -
temleke aakeri esir edilmiştir. E
aırler araamda ytlkıelı rütbeli bir 
çok subay vard':1' tngU17.lerln .!li
:>e 93 tane df' Lo;ı g~c:r.·Iıtir. DU•
manın ambala;i m.rıtıtica:ıımda tut
makta oldul'u mildafa:ı m.-vztıerl 
o.erine yU:rümektE' olan cenup ve 
flmal kolJarrmmn blrlctmeaini '• 
tihdaf eden hareketh~r. yolların 
tahribinden dolayı yen'ıien mania· 
lara uğramakla 'Oernbcr devam et
mektedir. 

Cenup mmtakalarmria dtlşmanm 
takibi devam '9dlyor. Bir ook eair 
alnmuftır. İtalyan mllatemleke kı
talal'lllda ftrarlar her gtln artmak
tadır. 
ALllANLARIN YUNANt81'ANDA 

110BADIGI ZAYİAT 
Mellaoanae, 1 (A.A.) - Bq· 

vekllet vekili Faddenle Dahiliye 
Nuın P'ollun mUtterek imzau ile 
nee:-adilen bir tebliide denili. 

'°" ki: Alman raporlar Almanlarm Yu· 
nan!atanda iDlallea ve malzemece 
'blytlk •)'lata ulradıJdannı açık • 
ga g&ıtermektedlr. 

Alman haberlerden anlaşıldığı · 
na söre, gener:al Blame:r Yunanls 
tandakl laarekltm tahmin ed11dJti 
kadar pahalıya mal olmadığnu aöy 
Jerken aldamnamJ1tır. P'llhaklka el 
de edilen ukerl neUceler bunu 
ıaeteriyor. 

Finlandiya Telgraf 
• •• •Janama gore 

Finlandiya ya 
çıkarılan 
Alman 

askerleri 
Abo ,ehrinde durmadan 
Noaveçe geçip oitmi,ler 

Belgrad 
faciası 

Yugoslavyadan 
iskenderiyeye giden 

Bırisi gördüklerini 
anlata yor 

lskmdeıtye, 1 (A. I\.) - Yu. 
goelavyada cereyan eden mubare· 
belerin bqlıca l&fhalannda bulu. 
nan ve Belgrad bombardımanını 
gözU He IÖ?CD b1r zat. buraya ıel 
m.ig ve Belgrad faciası hakkında 
intlbalarmı töyle n:\klctmiştir: 

Belgı-ada yapılan ilk hava htl • 
cumu 6 nisan puar ıabahı aaat 1 
jle 8,30 arasında yRpıbnıştır. Bu 
bombai'dımana pek çok Alman tay 
yaresi lgtlrak etmiştir. Tayyareler 
mUtevaü dalgalar halinde gelerek 
bombalarını çok alçaktan atmışlar 
ve Belsrad halkmı mitralyöz ate • 
ıine t1· tmu11lardır. 

Belgratllılar. böyle bir taarruzu 
beklemedikleri için sabahın ilk ... ,. 
atlerfnde çarşılarda günlük alış 
verişlerini ya!makla meşgul bulu. 
nuyorlardt. Bu hücum esnasında, 
bütiln nezaret bfn:ılariyle ve ge • 
nel kurmay dairesine ciddi L"Jabet. 
ter valri olmut ve DedinjedekJ 
kral sarayı ile merkez gan tamı· 
mile yıkılmıştır. Bu ilk hl!cumda, 
Belgradrn bilhaaea merkn kıamı 
hedef ittihu edllmJf olduğundan 
bu kısımda çok büyük huarlar ol. 
muştur. 

İkinci hilcum blraı dahli ııon.ıı, 
anat 10,30 da başlamı.ştır. Dtıpıa· 
nm bu seferki hilcumda takip et. 
ti#i gaye Belgradm merkezindeki 
binalan ve payıtahtm sayfiyelertn· 
den blrı olan Dmavovakdüt bUtUn 
evleri aiatematik bir ıurette tah. 
rip etmekti. 

Bu mahallenin bombardıman e· 
dilmesinin yegine sebebi, Alman, 
tayyarecilerinin gehrin merkesiır 
den kaçan ballım ölUmden kurtul· 
mak iimld.l ile buraya iltica ettik. 
lerinl görmUş olmalandır. Alman 
bombardıman tayyareleri (Kale 
meydanı) parkmdan M.UoıweWd 
1okafmdaki Savbıak killaeıdne :ta· 
dar uzanan genlf bir l8ha dahi • 
Unde bulunan bütün evlcıi ve di· 
ğcr binaları teker teker tahrip et. 
mefe çalışmışlardrr. Bu mahalle, 
Yugoslav r,aytahtmm en mamur 
ve gtlzel kımum tetkll ediyordu. 

Almanlar, UçUncU hUcumu eaat 
15,30 da yapmıılar ve bu hUcum 
gece geç vakte kadar devam et· 
miştir. 

Bu hUeum esnumda ıehrin mer 
kesi alevler içinde yanıyordu. Yan 
gmlar Alman tayyarecilerinin dl • 
~er hedeflerin tefhlalni son de· 
rece kolaybştmyordu. Bu UMlnctl 
bombardmıım o gtlnktl htıcıımlarm 
en mUthifl ve en tahripklrı ol • 
muştu. Alman tayyareleri blribl • 
rini takip eden dıalgalar halinde 
gelerek bombalanm alçaktan atı • 
yor ve mttnıly&lerinl, dak1arda 
~km bir halde kOfUl&ll halk U · 
zerine bo§altıvorlardı. Romanya • 
daki Detta, Arad, Tamşvar ve A· 
ravica hava Uslerlne dönen bu 
tayyareler yeni bomba hamuleleri 

Belelnkl, ı (A.A.) _ Flnlaıı. alarak tekrar Belgrada dönüp deh 
diva telgraf ajansı bildiriyor. şet ve ölüm aacmağa. devam edi. 
~- yorl:ırdı. 
Moekova'da çıkan Pravda ga- Belgrad bc:ımbardımanma 450 • 

seteal tarafından 12 bin alman as 500 tayyare iştirak et:mJttlr. El~ 
terinin Ado phrine çıktıklanna trik fabdkam lle BU. tesisatı ve 
dair neeredilen haberin haklıcata bütün borular tahrip edildiğinden 

eehir sueua ve lllkaJZ kalm11tır. 
muvafık olmadıfı remnl maha- Hücumlar esnasnda Alman tay. 
fil tarafından beyan edilmekte. )·arecller i ıehirden ksçarak canıa· 
dir. rmr kurtannıya çalıpn ahall nze. 

Hakikati halde bablll mevzuu rine ailtemattk b1r 16kflde atet 
e.çmıt.lardır. Alman tayyarelerinin 

ol&n mesele geçen son baharda Belgrad clvarmdaki eayfiyclerl 
Almanya ile Finlandiya anı.sın- bombRrdmıan etmelerinin sebebi 
da milnakid itili.fta münderiç o. de budur. Çtlnkil belki ıehlr hart· 
lan ve Alnın ukerlerine Fkı- cine ~rü b•tralarda aıfmac* 

landdlya arazi8l dahllinde transit ye::. ~~erl berin. 
pçblek hakkını bahpden blr deki köprUlerden geçerek kırlara 
maddenin, bu askerlerden bir yayılmağa k<MJ&D ahali Userine de 
lmmı geçlrilmek llUl'etile t.tbi. ~iddetli mitralyöz ateşi açtlmfl ve 
kinden lbarettlr. köprWer berinde bulunan zavallı 

Pravda -·•eelnln mevzuu lM&nlar kellmenln tam manall• 
•-" b;c;ilınittlerdlr. 

baht. ettiği mıktar hakikatten Almanlar, tendilP.rlne ltlzumu ~ 
çok ytıbektir. Vaziyeti hazıra lacak olan bu köprilleri tahdl et. 
nar.ar ıctlkkate abnarak kendileri memelr. !çtn buralara bomba atma· 
için tabii bir mürur noktam olan m't8~a Be}«rad& hava bUoa. 
Abo tehı1::1 Alıııan ukerleri ta- mu yçılmam11tno. J'abt. 8 niwl 
vakkuf etmek•izin PÇllÜflerdir. gilnil )ı(acar taYYIU'fl#. gelerek, 

1
·•!'.. - hiçbir hedef tefrtlt •ekliı.if J:>tı· 

Baba blçllmlyec.,k derecede : Macarlar tiln tehir tıcerin• ~ alliUl-bymeW klta1arm ba derece bil - ' Iardıt. ıı.car ~ 'ön akmı 
yük allıbette llUlftftalayetU 1a. yaptıkları ama ...,.d eauen 
rette ıeri cettıma& .. yam kayıt (._ tanfl 1 Mide) bir harabe haJiDerlünft balumı • 
bir bqandır. Bittin kıtalar mil - 31 Rktıılrin 1918 den evvel bu JOl'du. Enku Ylimlanndan clu. 
cadele rabmua oldalu lflıl •ftl tcpraJdarcJa bulunmıyan bütt1u mamar çmyor ve IOkakiar ceset" 
techbatmı da ....., .. etmlfler • ı Saplann. IJolnaMırm ve Yahu-1 lerle dolmı11 bulWIO}'Ordu. 
dir. Ka1'oJu ain' teebbat ve aaJrı. clllerln dertlal bu mmtabları Bu boa!lliarc1aanlar netfoealn· 
llye teddlatl .. ~-~-~ tabtmelerl ~ btı- de ıldlila 9.000 lrltf CSlmUl
u.aı.cütır.ı ..,.., d"-/ tür. amw ... atm 

Ceyhanda bir marşandiz tre
ni iki koyun sürüsünü çiğnedi 

73 koyun ezildi 24 u yaralandı 
Ceyhan, SO (Rmnııd) - lbra. · 

hlm Özkoruklu ve ortağı kasap 
Y•ısufım ild etırU koyunu, pazar 
gü'!'lU Veyslye jatasyonu <'!varında 

ve demir hattı kEnı.ı.rmda çob. nlar 
tarafmdan, kuyuda sulanmak Uze
re geçirilmekte ilren, Toprakka ı e. 
den harf'ket eden ve CPyhana gel 
me!:te bulunan makinist lılehm • 
din idaresindeki :ınarpndiz treni 
kJyunlara yaklaıttığı sırada sinyal 
yanm11, koyunlar ıae derhtıl Urke. 

Sipahi Ocağmda 

Dün akşam hazırhk 
musabakaları 

yaplldı 
Bayan MeJAhat Aksal 
bir.nciliğı kazandı 

Dün &kflVD Stpa'tıt Ocağ~-ta klbat 
bir seyırcl kalabalıl'ı önünde hazırlık 
müqllbakı.ıarı yapıımı,tır. Proğramdıı 

bem mani atlama, hem de at terbi. 
yea1 (Dreaaj) mUsabakalan mevcwttu. 

Jıfani atlama mUaa bakalarına 7 ki. 
ıt glr<li. Parkurda tuııll hllb llzerlne 
idi. Hatuız bitirenler araamda ma. 
ııl!er ı;ltUkçe ytlkııeltllerc t en sonun. 
da kim batuuı aUaraa o kazanacak· 
tı. tık parkuda Bayan Kr.l!h&t Akse! 
(Babap) Ue, maruf futbolcu Bay Ni· 
bat (Et'E"km) De, Bay Kemaı (Doğan) 
ile, ve yine Bayan !ıtellbat Aksel 
(Kreatura) Ue hatasız atladtkl:l.rm _ 
dan manner ytlkselWdl, bu d6rt hay_ 
van bu rarkuru da b&tuız bltlrdller. 
Bu ıtefer manll•r (1,fO) !ıt. ya çıka. 
rddl. Dar aahada bu yOuek maniler 
çok lıoybetu duruyordu. Bu aefer pAr. 
kuru yaınız By. lleWıat .A.luıel (Sa· 
bap) Ue bata~ıa bitirdi ve blrlnclllğ'I 

aldı. Prena Halimin (Bahap) ı maııJ· 

ler yOkııelcllkçe h-udretlnl ve kllliltılt 
se-tıar1yordu. Bay Kemal (Pofall) Ue 
llrtDcl n Bay Nihat· (l!fekw> ile tı. 
çüncU oldular. Bundan aorıra yapılan 
(DresaJ) mOl'abakaaıiıda Rougter bl. 
rlncl. Bay Kohen Ye Bay Kemal aynı 
puvan)A tklDcl oldular. Seyirciler ara. 
anda 'tutunan BefOllu kaymakamı 
Bay Gafur kuananlara kupalan nr

dl. 
Koahl'Ulardan '°""' OCak alon· 

l&nnda damlı bir aqam yeıvett ve • 

rUJDlttlr. 

-rek trenin ~'1llnde ve hat Uzerin· 
de alabildiğe-.e kaçmaca bar1lamıt. 
Jardır. 

Aynı aüratlo y-.Jun:ı devam e· 
den marşandiz treni, nihayet ko • 
yunlır:.ı yet:şPrek (73) lln'i e1.m1~ 
ve 24 nil de ağırca yara!amJftır. 

Keyfiyetten haberdnr eılil.n 
sabıta r.ahalli vakaya gitınli ve 
gerekli tetkikat ve tahkikatı yap 
mıştır. ' 

İngiliz tayyare imali.t 
nazın 

Loıd 
Baveıbruk 

Harp kabinesinde 
vazife aldı 

l.AJndra, 2 (A. A.) - Resmen 
bildirildiğine ~öre, tayyare ima. 
latı nazın Lord Beaverbuk bu 
vuifesinden affedilmiş vedevlet 
nazın olarak harp kabinesinde 
vazife alm19br. DeniA ticaret 
n~n Ronald Grou A vtUJtraly:ı 
y:.;.!tsek komiserliğine tayin e
dilmiştir. 

Tayyare imalatı nezareti ile 
dflıiz ~ · ::areti nezareti birleeti· 
rilerek mUna.kal!t nezreti haline 
kalbedı im i§tir. 

ilk katile Anado
luya gitti 

_/ (Bat tarafı ı nelde) 
ket edec~k Aksu vapuru lıe Ul2rı klft 
'te Ttrhan n.puru lle de IMrı Jdtl ııak. 
ledll.-.kU. Halbuki Abu varunına 

843 ve Tırhaa vapatuna da • den 
!dıa geeıa Olınadl~rtdenıertn 
bu tarzı hareketi halll bentımıi bUyük 
ledal<lrlrklar lbttyar eden dnlet mO 
MMBe\erlaiD zararmı mucip oı .. caıı 
qlka.rdır. Herhangi bir aile vW otaD 

talebttw ratmen .eyabatten artma • 
zar edebWr, fakat bunun ır.utıaka d 
aat nnl TopJıanede Devlet Denta • 
JOll&l'!ıtda NakllyaU Tevhit kOmllfo. 
nu reJalfllne mtıracaat eMrek ke)'ft • ( 

----.ıı~---

iki Alman zırhlısı 

• yeti bll.flrmeleri lbundlr. Bu buuata 
nakil t;1!eblnde buhınanıarm bl1baua 
lUDa g&ltermelerl rica olunur. 

(Bq tanlı 1 Mide) 
bardmı&n edllmedlklerlnl 80ruyorlar. 
Ben do bu Ud mtıımm efçlıı BrMıten 
ayn1madJklarmı onlara 80l'UJOnUll. 
Zabit iki sırhlmm huara uğradıkla. 
rmı. ) oU. çoktan oradan ayı ılmlf o
lacülannı 118ylemlf llr. 

Zabit auoıan da Dlve elml§Ur: 
- Gemi sırhJarmı delm~1 için bom 

balan ytlkPekteıı atmak 11.zundır. 

Halbuki yllkaekteıı tam tııabet iM o 
derece mQfkWdOr. KaamafUl bu 
gemilerin aiJr 7U'a1andrJcJan muhak 
kaktu. -
ve alellcelc kurulan hutahane
l !' yaralılarla dolm~ur. Bir 
~ ö!Werin en:kaZ aıtnidan he. 
men Çlkanlmuı ka.bil olmamıt 
vebu kmbmlar bombanbmandan 
tam 12 gt1n eonra g&nWebilmi4-
tir. Bombal"dımandan .-onra der
hal gömUlemevip açıkt kalan 
CeletJer tefeallh ebneğe IJqla
lDl!f ve havayı ifllad ederek l8ğ 
kalanlarm hJ,yab ~in blfitk bir 
tehlike teşJrl etın!ttJr. 

, 

Bu sabahki yangın 
<Battarafl 1 aclde) 

ne s:ra.yet etmiş buralan da 
kwnen yaknu§tır. Yangın, krem 
atölyesini tamamftı yakchktan 
sonra eöndürlllmilştilr. 

Y'aT>;lan tahkU,;et neticesinde 
yangmm, Ki.mile ait: H numara. 
lı odadaki krem ve fiHt imalAt. 
haneeinde parlaya'1 haVB«UJ o
ca.ğmdan sıçrayan kıvılcmılar. 
dan zuhur ettiği anlqılmıftır. 
Alev alir'atle yt:.'alelmie ve her 
t:a.rafı duman ~ır. 

Yangm emıaaıDda atölyede a
mele o~ara.k çalDJIUl 14 yaşında 
Ha.aan tamamen yann:nı, JdltU.k 
gibi simsiyah kesilerek ölmU,. 
tür. 

Yme aynı atölvede amele 28 
yqında Dora da vileudunun 
muhtelif yerlerinden tehlikeli 
surette yanmlf, can kurtan.n o. 
tom~li ile Hueld hastahaneel.. 
ne kaldmhnlfl:ır. Tahkikata de
vam edilmektedir. 

111.ktan 

T1.300 mell'e 

Plata 

lmral 
Tatakltlc bez '1 

Sovyetler 
harbiye 

l~omiserinin 
K•z·I orduya 
emri yevmtsi : 

Biz~ saldıracak 
düşmanları 
başlangıçta 

boğmaya hazırız 1 
Sovyetler Birliği Harbiye 

miseri, 1 mayıs itçi bayramı 
ııasebetile Kmlorduya bir 
riyevmi gönd::?rmiştir. Bu jtilnl 
emirde ezcU.mle deniliyor ki: 

"İkinci emperyalist ha 
biltUn dünyaya sirayet e 
ihtioali olduğu bugU.nlerde 
yetler Birliği. ~'l vatana ısa! 
ca:t dU.,ınanları dalı& bql 
ta bofmağa hazırdır. Siy 
miz &<omşulanmızlıı iyi 

me!itir. Fakat dllş.1anlarmı 
hiçbir oyunu oizi gafil :ıvlam 
calrtır. Y:ırm ne olacağını 
mediilmiz için her an m 
le1teti milda!aaya h&Zll' bul 
nuz..,, 

Berlin, Emd 
I 

{ 
\ 

, __ 
~<iyel 

'"" Yeniden bombalandı 

kuvve•.n tahripkAr bombalar a 
tır. Şehrin bir ma.ballealDde TO-' 
kllm?§trr. &00 metre lnltnmda 'blf 
ba dablllnde bllttln evlel'bl 
'kmlııuıur. lkl bllyWı 1&Jl&1ll 
ttl'. ' ••• • * • 

Lontlro, 1 ( A.A.) - Am 
da yapılan Havoc taVV1ll'Pl• 
dtln gece Franaanm ti 
bulunan ilç tayyare me 
muvaffakıyetli taarrmlard6 
lumnutlardır. Abnan ta 
İngiltere Uz.erine akın 
içln bu meydanl&rdan 
lardı. Havoc tayyare1erinlll 
rati vasaU 500 kilometre 
geniı hareket sahuma 
Bu tayyareler hllcum e 
meydanlara aydınlatıcı 
lar atarak hedeflerini 
muhtelif dtlpıan taY.' 
tahrip ve n:eydanlarda 
eylemfftir. 

roı'n ref8UllDde 
toplantıda ,.m tııtsk w 
ltard nammaderl U.lılt 

ilk temblatı 
Lira lla. 
21112 '8 

Bir ıra.; RWa _... te1ıre giren 
Almanlar hlistta kalanlara. ya
ralılara ve 61Were zerre kadar 
allka göetenncmioJerdir. Alman 
kıtalan ~ ediW»ilecek her 
19yt ~ 80nr& tehirclen 
ÇPkilm. §leniir. Geeta.poya men-

&.5.000 Kllo 
68.000 Kilo 

KÖMle 
V~ta 

/ 

400 
28880 00 aao 

aııp memurlarla fChrln ua1i4in1 
temin edeeS kadar aekar hıra. 
JnlmJlbi". Çllnki bu koca tehir 
yiyecebiz. ..... ıpluııs. illçms 
ka.lmJI ve blVftk bir aefalete bil.. 
rüıım11tttl. BeJgrad halkı 8U ih· 
tiyaçl Tana ft Sava nehirlerin~ mecbtırlyetinde 
kabmP;ı. Bu bal abalinin sıhhati 

,,...,.... 
CiM. nıtkdal', ftAt w Ok temlnatlan yukarda yazılı t1o ...... 

kapalı ~ ekalltmcaile hialarmda )'Ullı sQD n aaaa.rde 99 ... 
art m•aicavele akdi wn:W• AnllM'adald ~usda ..aa 
Bes ~ ••H&" ve köaele ne vaketa ..,tnua..ı ••sıu.. 
le Ankaıa ve lstonb<ıl ;l&ndarma a&. AL 1b. 1anada almlr· -
komfa7aada g&1UQr. ı.tekmerln kapalı zarf ve tekllf mekhlPJadlf 
ve saatl.ıden 1ı!r 1aa! enellne bcl&r Jr~umua nlmeWL 

i~in bilyıtk bir tehlike tepi! • 
di;yordu. 16 dan eo YBtJD& kadar ı 
olan BeJgra.dlılar ölilleri ve yara- 1 

1 

· Hava Geclildi namzetlerlııeı 
blln toplamak ve enkuı kaldı. 
rarP eokkalan temfzlemıelde ..,ua:cW tvq......... / .... 



IECESSOSLER 

Dünyayı dolaşan kuyruklu yalanlar 

Ef sone şeklini alan ve ya anın 
ha!<ikat mı olduk arı 

kestirilemiyerı vakaları 
. ı . 

1878 de Pariste çok büyük bir 
nıuvaffakıyet kazanan ~ır "dünya 
sergisı,, ~çİlmıştı. Ardın·fa•1 Sf>ne. 
ler geçtiği halde sergi 3ı.kkmaa 
Yazıl'tr çıkmakta devam ctmi; ve 
hu arada garip olduğu kadar ~r.ık. 
lı bir hikaye de at'lzdan t!ğıza lıü
tıın cünynyı dolaşmağa başlamış
tı: 

Buna göre, 1878 haziranır.da 
Aınerika Birleşik devletlenndc 
Kanc;as Cityden ge'en bir ana kız 
bir g:Xn sabahın erken saatlerinde 
Parisin mütevazı otellerinden bi • 
riııe inerler. AnnC'ii seyahatten 
Yorgundur ve bir kırgınlık hıı;ı-et. 
liğincıen derhnl istirahat ıçin ya -
tağı yntar. Kızı ise bir an e\ ·el 
o:e~iyi gezm"k arzusile dışarı çı -
kar v~ akı:am geç vakte kadar co. 
laşır. 

Karar.tık bao:ıp otP-le döndüğü 
ıaınan annesinin bulunduğu o-fa. 
~a çıkmak ister. Fakat garip :;""Y ! 
Ot"liıı r.:arsonu kızın anne in:n 
buıundu~nu sand:ğı o odada bir
k~ l!Ündenberi bir Fransızın ynt
lıbnı !-Oyler. 
. - Fakat imkfinı yok! Bu otele 
1ndiğinıizi ve annemin bu odada 
Yattığını pe!< iyi biliyorum! 

Bunun üzerine genç kızı odaya 
tıkanrıar. Zavallı Amerikalı oda. 
~ın tamamiyle başka olduğunu ve 
·Çerde hakiknten bir yabancı bu.. 
hınduğunu göre .. ek ha}'ret içinde 
katır ve dı~an çıkar. Odanın sa -
">al.ki oda olmadığına kanaat ge
tirır. 
-· E\'et, annemi bıraktığım o. 

ela ile bazı benzerlikleri var. Fa. 
~at benzemeyen yerleri de çok. 

erdeler, mobilyeler, yerdeki halı 
sahahkılere benzemiyor! 

ginin rnğbctten düşmemesi için 
baş VU:'\lldu." 

Bu hildiye üzerinde biraz du • 
rursak, ımkansız bir ~Y olduğunu 
anlamakta g~lük çekmeyiz. Fa
kat geçen ~enenin ilkt~rinindc 
kapanan Nevyork sergisinden son
ra da aynı hikayenin ağızdan ai'.,rı. 

za dolaştığını söylersek ne dersi
n iz? İ' alnız bu sefer vaka kahra -
man arı Amerikalı değil, Fransız
dır. Acaba bunu bu sefer de Fran. 
sızlardan intikam almak kac;dile A. 
merikahlar mı uydurdu? Bunu 
bilmeyiz. Fakat bu nevi hikayele
rin, inanılmıyacak şeyler olması • 
na rağmen bugün dtinya memle • 
ketlerir.de ağızdan ağıza dola~tı • 
ğı i~itılmiştir. • 
Amerikanın meşhur filozoC::l -

nnd:ın Koren Horney uzun sene
ler yaptığı tetkikler neticesi böy. 
le a-,ırlarca anlatıla gelen ve za -
mann göre bazı tahvillere uğrayan 
hikf' ye!eri toplnmıı;; ve üzerlerınde 
uzun uzun fikir yürütmüştür. 

Biz bunlardan bazılarını oku -
vucuh1nmıza \•ermek istedik. 

Zıı\allı Amerikalı ı.-ız kendisini bııekn bir dUnyada znnmıtmeldedlr. 

ferinden birine tekrar gelir. Ve hazılanan kıza delikanlı refakat 
bura.l:?. bir kır balosuna iştirak e. eder. Bir yolun dönemecine gel • 
der. tı.i dans ara.ında, bir aralık dikleri zaman kız erkeğe: 
ha,·a almak için kır gazınosunun 
tara.<;:ı~rna çıkan delikanlı burada 
!lir g~::ıç kız görür. Derhal kendi -
sini tanıtır: Birl·aç sene evvel ora
ya g;:.c;ıği zaman seviştiği kız! 

lki e~i sevgili ku;1u bir yere 

- Burada inmeliyim! de:- .2 • 
vimiz biraz ötededir. Hica ederım 
yalnız gitmeme müsaade ediniz. 
Der ve gözden kaybolur. 

Eıteti gün delikanlı e3kiden 
sevdiği kızın bir sene evvel öldü • 
ğünü öğrenir. Bunun üzerine kız. 
dan bi .. gece evvel a}•nldığı yolun 
köşesine gider ve bu noktanın bir 
mezarlıktan birkn,. adım mesafe 
de bulundu!;ıunu görür. Mezarlığın 
kızın gömülü olduğu mezarlık ol -
duğunu öğrenmekte de güçlük 
çekmez. Cesedin mezardan çıka -
nlmaq müsaadesini alrr... Genç 
kız tabutun içinde, erkeğin balo 
gcce:;i kendisini gördüj;rü zamanki 
elbiscsile bulunduf.runu görür. El. 
bisenin ön tarafmda ise bir likör 
lekesi vardır. 

Bu hikayenin de birçok mem -
leketlerde bazı tef errüatı değiştiri
lerek anlabldığını Amerikalı filo. 
zof tec;bit etmiştir. 

BiLMEDEN oGLUNU 
O !.DO REN IJABA 

(Bu hll<Ayo amrlardanberl wılatıln.ge!rnektc ve blıAlc de bir pi) l" in mavzuu
nıı tcııkil ctnıel•tedir •. ) '.IA'!lgln ve paru!ı yolcunun, o~lu olduf;'Ullu blln1l:1cn 
1. banın cinayeti nasıl l~loolğiııl tııı,v lr edm :resim. 

Bu anlntacağımız hikayecik de 
her memlekette hatta biz de de 
çok !ı;;itilmi~tir. Buna benzer bir 
piyesimiz bulunduğu da birçokta -LE]{ELf ELBiSE 
rımınn rnalfunudur. 

Çin denizle

rini haraca 

kesen 

Korsan 
Kraliçe 

Bir türlü ele 

geçirılemıyor 

Maknonun belliba.~lı caddele -
rinıfo'l '.>iruırle bahçe iç .ıae gU • 
zel bir villa var. Ve villii.nır ~:ı 
nadide ağaı:h r ve çiçekierle süs. 
lü bahçesi."'la<' Üzerlerinde Çinli 
elbiseleri olan dört çocuk oynar. 
!arken birdenbire durarak hah • 
~enin parmaklıklarına doğru ko. 
şuyorlar. 

Üz~rinde mavi uzun bir f'lbise 
olan gii?.el bir kadın yavaş ya • 
v~ merdivenlerden ir yor. Bu 
kadın güzel, hem de çok gür.el .• 
Siyah çekik, ateşli gözleri fev • 
kalftde muntazam hatları, renkli 
bir cildi, beyzi bir çehresi, kaim 
dudakları, kıpkırmızı muntazam 
tırnakları süslü küçük beyaz el

leri var. Boynunda kıymetli bir 
inci gerdnrilık göze çarpıyor. 

Çocukları derhal etrafını san. 
yor ve kimi koluna asılryor, ki -
mi elbisesine sanlıyor.. Kadın 

çocukların hepsini ayrı ayrı sev. 
dikten sonra: 

- Allahaısmarladık yavrula.. 
rım, diyor. Uslu oturun Ti..Bo si 
zin yanınızda kalacak, ben de 
nihayet dört be§ ~ne kadar ge
lirim. 

BliyUk bir otomobil ve valiz • 
Ier kapıda hazır bekliyor. Çok 
zengin ve dul bir kadın olan 

Madam Lay.ŞO.Son çocuklann.ı 
bliyütmek için gelmiş Makaoda 
bir villaya yerleşmiştir. Şimdi 

de her zaman olduğu gibi ~leri

ni takip ii7.ere birkaç gün için 
.Makaodan uzaklaşıyor. 

Madam Lay Şo Son birkaç gün 
evvel Makaoya dönmüştü. Mu • 
tat çalışması zamanının birçok 
kısmım çocuklaıile geçirmek, o. 
kumak ve iŞlcrin hesaplarile meş 
gul olmaktı. Gauteler son zaman 
laroa Çin denizlerindeki korsan.. 
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velce tayin edilmi~ olan bir nok. 
taya geldikleri zaman o hiç za • 
rarsız imiş gibi görünen denkler 
derhal mUthiş, hem de ölümü 
hiçe saran mUthiş birer haydut 
halini alıyor ve bu haydutlar 
gemi zabitanını gemiyi d rdur -
mağa mecbur ediyorlar. Bundan 
sonra hemen o civard~ bulunan 
korsanlar gt.'miyc çıkıyor ve kıy. 
metli olan bütı..in eşya ile bırlik. 
te arkadaJJlarmı da aldıktan son 
ra kaçıyorlardı. 

TAARRUZA UÖRAYAN 

BiR GEMi 

Ve bu müthiş teşkilatın ba§ın. 
da da bir kadın bulunuyormu.,. 

- Evet.. Bir kadındı. Onu 
göılerımle gördüm. 

Bunu !>Öyliyen bir Holandalı 

gemiciydi. Hıkayesinin sonunu 
şöyle tamamladı: 

- Gemide bir Çinli kadın var 
dr. Bu kadın zengin bir Çinliden 
dul kalmış. Yalnız değildi. Etra
fmd:ı birçok kimseler de bulunu. 
yordu. Bunların hepsi kadındı. 

Seyahatimizin ikinci günüydü. 
Sabahleyin erkenden bu güzel 
dul kadın elinde tabanca olduğu 
halde süvarinin kar~ısma dikildi. 

maiyetinde bulunan kadınların 

lıepsi de arkasında idller. Fakat 
bunlar artık kadın değillerdi. Kı 

yafetlerini değiştirmişler ve ha.. 
kiki birer haydut olarak meyda. 
na çıkmışlardı. 

Geminin kaptım, genç, cesur 
bir delikanlı idi. 

Aynı zam.anda da fevkalade 
güzeldi. Bu güzel haanmm tek -
lifini reddetti. Bunun Ur.erine 

gemide haydutlar ile rnüre~tebat 
arasında bir mUcadele bnşlad! 

Haydutlar kraliçesi m~51üp o!a 
cak ta kınımdan değildi. !kine: 
kaptan yaralandı, çarkçı öldU. 

GOZJel süvari artık korsanlar kra 
!içesinin elindeydi. hkat bu gU. 

zel korsanlar kraliresi, gtbel sil. 
variye fena muamele tdernezdi. 

ÇUnkü sUvari çok güzel bir de -
likanlı:ydı ve korsan kadın sUva. 

ri üzerinde müessir olabilmek i. 
çin beraber geçirdikleri ilk ge • 
ceden memnun kalmıştı. İşte bu 

sebeple kendisine karşı gelen sü
variye bir §eY yapamadı v bizi 
de beraber alarak hepimizi bir 
gemiye koyd\l ve kaçrrttJ. 

Diye dü~~nerek aşağı iner. El
l"afa goz gezdirir. Orocla da sabah 
~ikleri oteli hatırlatan bazı nok-
1aıa: görmekle beraber. birçok te. 
d"'1iatın değişik olduğunu farke -
b~.' Garson ve hizmetçilerden hiç 
tıırı_ k:ndi ini tanımamaktadır. An 
~~1llın ve kendisinin adı otel rnüş 
~li clPfterinde kayıtlı değildir. 
ha \'allı Amerikalı kız kendisini 
cı· §k~ bir dünyada zannetmekte -
kır. 1~ .. müdahale eden polisler 
ı~i"ini otelden otele dolaştırır. 
~:· ~akat zavallı indikleri oteli 

BirÇ(lk Avrupa memleketlerin -
de anlatılan ve hatta gazetelere 
intikal eden tipik bir hikaye: Bir 
delikanlı, birkaç sene evvel bir yaz 
geçirmek için gittiği sayfiye yer. 

(\tururlar. Uzun uzun konuşurlar. 

Kız dansetmek istemez, fakat bir 

kadeh likö. j de reddedem~z. Fa • 
:Cat i~cı ken likör üzerine döküle • 

rek bf:yaz clbic;esi lekelenir. Gece 
~·arısından biraz sonra gitmeğe 

As!~erden veya gurbetten dönen 
oğlunu tammıyarak öldüren ba -
ha hik~yesi: 

lann bazı gemileri yağma ettik· HAYDUT KADIN NEREDE? 
}erini yazıyorlnrdr. Gazeteler 

annesini bir türlü bulamaz. 
N" ~ , 1hayet meyus ve ümitsiz bir 

~:·de Yapayalnız Ameriknya dö -
~ r. Annesinden bir daha nabcr 
be~aı ve bu esrarengiz gaybu -

ın "1 ö J\ •• rnnı ç zemez. 
h r ~<.an iki sene geçtikten sonra 
'are(-ln Vac:igtondaki Fransız se
llle •nden bir davetname alan A. 
"i»:;ka!ı genç kız esrar perdesinin 
\-.. ~· .,, 

.. cıl.*Ünü görür. 

iı Ş!ılıdi size hakikati söyliyebili. 
. () g- . 1 
~ . ~n anneniz Parısteki ote • 

ıla :ıı hır kriz g :çrerck ö!dü. Ya
lcı ~ teşhiste ha tahğımn kolera 

ru u anlaşıldı. E~er bunu halk 
Cnrr.· 

aı~ uş olE1ydı P"'ri te kolera 
e ~1 .bulunduğunu zannedecek 
P lkt de sergiyi kapatmak i . 

edecekti. Fransa hiikOmeti 
~<ltı.n İçin nıüe!lim bir çareye baş 
• u: liiç kimseye belli etmeden 

1 \' 
12in cesedini ortadan kaldır. 

rıJae baıı cesetlerin yakıldığı fı. 
ıra tdan birinde de cesedini yak
~ak külleri şu gördUğüniiz ka. 
'.IO)du } 

:ı saı ru du. Aynı zamanda ate. 
% 0 nlnnndaki ve annenizin yat 
t'.ğj t~a~aki nıobilye vr halılar 
ha ır~ldı. Bir gün için otel müs
~ ernı~inin yerini sh·il po~sler 
~;$~~1 • Bu suretle siz sabahleyin 
•ıııı 0 d1.1ğunuz oteli tamyama -

Sit ~ Aznerikaya döndünüz. Bu 
fakat elem verici hileye ser -

- .E\loılZ biraz ötededir. JUca ederim, yalnız gltınemc;rull.saade oillnlz. 

Uzun müddet memleketinden son defa yapılan korsanlıkları 
askerlik veya iş dolayısile uzak esrarengiz bir şefin idare etmek. 
kalmış olan bir delikanlı kendisi - te olduğunu yazıyorlardı. Hatta 
ni tanımadan babasının işletiği o. bir gazete daha ileriye gitmiş ve 
tele veya hana iner. Bu yolcunun bütiln Çini alnkadar eden bu kor 
kendi oğlu olduğunu aklına bile 

san şefinin bir kndrn olduğunu 
geti:-:neyen baba da delikanlının 
paralı olduğunu anlayarak ken • meydana koymuştu. Evet Çin 
disini soymak kasdile öldürür. denizindeki korsanlıkları bir ka. 

(Bu hikayeyi Kalif omiyada, dm idare ediyordu. 

• Filo:ıdada veya Fransada dinleye- Bu ha:berler üz.erine bUtün ha 
bilirsiniz. Vakalann ekseriya ora- tıralar canlanmış ve herkse eski 
larda cereyan ettiği hissini U)'an - korsanlıkları anlatmağa başla • 
dırm:-,k da esastır., mışlardı. Eskiden Çinli korsan -

Biı.deki piyes de çok güzel a - ıar seri gemilere binerek gizli 
dapte edilmiş ve memleket adetle- yerlerde ticaret gemilerinin g~. 
rine uydurulmuştur. m.sini beklerler sonra bir kartal 

MECDi ENON 
-------------ı gibi bugemilerin üzerlcrine hü. 

METEOROLOJi MIJTAHASSI· 
Si HASTA OLUNCA 

- Hararetini:: 39 der01Jece 
yiikselmi§. 

- GünC§te mi, gölgeilc mi? 

cum ederek bütün mal1arı yağ -
ma ederlerdi. 

Bilyük buharlı gemilerin ica
dı korsanların bu metodlannı 

sıfıra indirmişti. Fakat korsan. 
lar cesur, cüretkar oldu.klan ka. 

dar zeki ve mu11ayyileleri geniş 
insanlardır da. Buharlı gemilere 

karşı da derhal yeni bir formül 
bulmağa muvaffak olmuşlardı. 

Korsanlar hangi gemide büyük 
sen·etlerin naklolunacaklarmı 
öğrendikten sonra haydutları hiç 

de şüpheyi cclbetmiyecek denk -
]er haline sokarak bu gemilere 
yüklüyorlardı. Bu şekilde hay -
dutlarla yüklü olan gemiler ev • 

Şimdi de bu haydut kadın hak 
kında bırçok hikayelq uyduııı. • luyor. Son 'llarak ko~n1ar kra.. 
!içesi bir Portekiz vemisinde gö.. 

rülm~tü. ~ide bulunması la
zımgelen 500.000 dolan anyor • 

du. Ama paralar son dakikada 
başka bir gruniye verilmişti. 

Bir Amerikalı gaze-•eci korsan 
lar kraliçesini görmüş olduğunu 
iddia etti. Bu güze kadının ko _ 
ca.sı Çin balıkçılarına çok eza 
cefa ettiği için idam edilmiş, şim 

di kanS'I ko?""..anl!k yaparak ko. 
casmın intikamını alıyormuş . 

Bu kadının kim olduğu uzun 
zaman belli olmadı. Fakat niha
yet şüpheler ]da.koadaki güzel 
villanın sahibesi üzerıne döndü. 

Polisler Makoada Madam Lay 
Şo Son'un villasına baskın ver. 

dikleri zaman villa bomb~~u. 

Zengin Çinli kndm QOCuklarile 
birlikte meçhul bir istıl:ıımete 

gitm~i. 

Şimdiye kadar bıt korsan kra.. 
liçesini bulmak için saıfolunan 
bütUn gayretler bir netice ver -

medi. Uzakşarkın en mükemmel 

polis hafiyeleri korsanlar kı ali

çeslni tanıdıklarını iddia eeiyor. 
lar. Filhakika tanıyorlar, fakat 
bir türlü ele geçiremiyorlar. 
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GüzeI Anadoiumuz : ıs 
FRANSIZ.CAC40> Anlldoluga geçmek isligen Is-

(Ucr lıııkkı Haber p7.etmlne aiUir) 

/ 

001.0)IRA 

P. Mtrimce 

KOl.0,IRA tanhullula pa 1urdu trı.nılıyoruz 
-40-

l. Apres la c.hute de l'emııe-

:reur, en ı 811, lr ı•rott"gc du ~e

neral fnt drnonce conımc honu. 
parti-.ft', .. ı reııııılacc ı.ar B:ırrl. 

-40-. 

1. İmparatorun sukutundan son. 

ra, 1814 de genenılin himaye ot
tiği ndam Bonaparte taraftan dL 

IE~KöŞ IE:H 
a 

o 
cini. 

2. A son toıır, <'t' dt>mler fut 
dP,.titm~ı tlıın-. lcs Cı--nt .Jour..; 

m:ıis, nrıres _-ettf' kmııôfr, il rt·ı•

rit en grnııde ııompc ııo,.,.t•ı..,ion 

du carhct de l:l mairll• <'1 ılı•.., 

registres ıl<' l'i-tat <'h°il.ı: 

3. Ue cı: moment son 
dc\int plus Jırillnutc que j:ımaJ:-;. 

4. J,c colom•I tlclla Rcbbia, mi .. 
~n demi_-.oldt• • et rcti~ a 
Plctracra, cut ii soutenircont. 

re Jui um• guerrc sourde dl• 
chicanes3 Sltns cessc :renotı\'elec ... : 
tantôt n t-tatt nı. ... ı~nl' <'n reps. 

:rution ele ılomnuıgcs conınıJ par 

son chc,·al ılans lcs <'lôfurcs ık 

M. le malrc; tnntôt <·<·hıi.<'i, l'mı ... 
pret.cxte4 ılc rcstaurrr h~ pani tle 

regfüw, ful ıılt t•ııh•n-r nnc dııllo 

brisec qui porhıit lı·s anne,. clns 

<lella Rcbbia, el quı e-00\ rait ''' 
tombcau d'uıı ınembr~ de "ette 
famlllt>. 

5. lcs cht-' ITS mangcaient 

fol! jeuncs piants du coloncl, Jc..'i 
ııroıırietnlres de 

0
ccs animaux 

t rom-alcnt protection nopres du 

ınairc: su<'cc;.;sh-f•nwnt, l'epici<>r 

<ıul teno.lt Jr hureau de p0ı4f e de 
PictraııPra, <'t lı· ~arde cham. 

ı~trı·, \ i<'ux soldnt mutlle, tou .. 
les dcux <'fü·ııb dt>s dclla Rchhla, 

rurent d<'sfitııcs et rernıılac~ par 

ı1cs ereatııres des JJarriclnf. 

6, J,a femm•• du coloncl mounrt 

(';\.11rfmant le dc,.lr tl'tilrc entf'rree 
au ınllleu ll'un ııPtit bols oü <>ile 

aimait a "" Jıromet1Pr; aU!iSltÔt lf" 
ıııaJrc dr.dara qu'ellc .,rrait inlıu. 
mee dan-. le cimetiere ıfo lıı rom. 
munc, 
rc~u 

:ıttemlu <ıu'il n'ı\\ ait pa ... 
d'autorisntion pour per. 

mettrc unc srpullurı• i"4ıli"t·. 

7. J.e f•olom•I (uriPUX' ıl~<'h-.ra 

qu'cn ntteıulant <'ette aut-0ri"a. 
tion, sa frınıııı• sı•rıılt enfrrri-~ 

eu lleu qu'ı•llc ıwnıt. choı .. ı, et il y 
fit creuscr tın<' foss('. 

8. ne côte, le nuıirc en m falr,; 

ııoo dans le clmetierc, et manda 

la gendamıcric, afİn dl"8.lt-il, qut• 

forcc rcstiit ıi la loi. • 

ye ihbar edildi ve yerine Barrieini 
getirildi. 

Eski~cl1ir Botu, Ankara, Bile. 
cik ve Kütahya vilayetleri arcı . 
sında bulunan ve birçok de.mir. 
yollarile en mühim kara yolları. 

2. "100 günlük ikinci impara- ı nın birl~tiği ve dağıldığı bir nok 
torluk" zamnnındn hu defa Hani. tada kurulu olan mühim ~Jıirle. 
cini azledildiyse de bu fırtınadnn 1 rimizcfon bıridir. 
sonra bclcdlye r('>İS!iği vo nuru~ ~[erkez kazasının Anadoluda 
kayıdlnnnn nit nıillırü büyUk bir <lOk mühim bir mevkii vardır. 
tantana il<' tl'krar <'iP geçirdi. l\1crkez Eski~ehir 797 rakımlı 

3. Bu .. ndan itibaren yıldızlı her 

zaman]&inden dnhn çok parladı. 

4. Yarı maaşla <.'Incklive nyrJ. 

Çanaktepesi üzerinde kaindir. 
!Jskişchirc bağlı üç kasaba vnı 

dır: Sivrihisar .. Ankara Eskişe. 
hir. Bursa nra~ındaki kara yolu 
üzerindedir. m'!l ve Pietrnnera kôyiine ç~k:ı. 
Di~"r kaz:ıları :\lihalıc-cık v .. mll} bulunan nlbay delin Rebbia 

Seyitgnzidir. 
Eskişehirin umumi mc.sahası 

kendine karf:? açılmış ardı arası 

kesilmcd<.'n t<.'krnrlanan gizli. bir 
13335 kilometre murabbaıdrr tneiz mU<.'aılclcsinc mnnız kalmış-

tı: hazan bay bcl!.'diye reisinin l\Ierkez Eskişchirin mesahası 
bahçe çitlerinde, atının yaptığı 2~00 ~ilometrc murabbaıdır. Es. 
hasnrm tazmini için mahkemeye kışehıre Haydarpaşadan trenlt' 
t·ıığırılıyor ba7.nn belediye "reisi 1 gidilir. 
kiliM kalcİırınımı tamir E'ttirmek Tren ücreti ikinci mevki sivil. 
bahanesiyle dclln Rebbia armasını !ere 631, talclx-lerc 317 kuru.jtur 
taşıyan ve hu aile t.?asından blri. Üçiincü mevki sh·illcrc 397, tale. 
nin mezarını örten hlr taşı kaldır- belere 196 kuruştur. 
tıyordu. Ev e.)yası ı•akti D!.'vle-t ~mir. 

yollan anbarlan tarafından 8ir. 
5. Şayet r;eçiler nlbaya ait fi. kcci anbarma teslim ve Eskh;e. 

danlann stirgUnlcrini yemiş ol.sa- hlrden alınmak surctile kil~tı 

lar, bu hnyvanlann sahiblcri bele. 
diye rel.sinin ynnında himaye gö
rüyorlardı: birbiri ardı sırn PicL 
ıaıınra posta ba~iliğini ynp:ın bak
kal ite eski mıılül bir nskcr olnn 

· köy bekçisi, hc>r ikisi d 0 della 
Rebhla tnrnftarı ol<luğundtın azı~. 
dildi ve B:ırricini'nin ndnmlıırı ge
çirildi. 

6. Albayın knruıı gezinmekten• 
hoşlandığı küçük kO'rU ortasında 

gömiilmck arzusunu göstererek 

ölmüştü; helediyt• ı cisi derhal 
münfcrid bir mozum mUsade rt. 
mck f<!in i:ı-Jn almadığını ileri sa
rerek kadmm nahiye mezarlı~'lnn 

gömülecC'ğini bildirdi. 

7. Kızmı'l olan nlbny bu izni 
beklerken knmunın intihap ettiği 
yere gömülmüş ol:ıcağını i!lin etti 
ve oraya bir mezar kazdrrttı. 

S. Diğer tarnftnn belediye roisi 
de mezarlrkda bir kabir ar.trrttı ve 
ku\•vet kanu:ın knlcım diyerek jan. 
darma celbetli. 

yüz para il7,crinden yapılmakta. 

drr. 
IKL1M1 

Eskişehirde bir k:ıra ıklimi hü 
küm sürer. Kışları ~iddctli yaz. 
larr oldukça sıcaktır. 

Mihalıccık mi\stcsıı:ı olmnk ü. 

zere bütün vilayet da.hilindl' ha. 

ı t:ıı .. unınııa okıı) u(·ulnrınu"o ı;a. 

ıclcwi7 ,>anımlıtkl kuponlıı blrhl.t~ 

gönılnrrcklerl 

t.\ L~;\ML , .. :ıu.wı.ı;ıu. aş \.tl.\ . 

~lA, lı:> \ EIC\lt~. \LL\I , S.\ fL\I 
giM tıı-a rı ııı:t hi~·et i ha iı olınıyıı n ı.u. 

çıl., llnnl,ırı p:ıra!ııı ıırtroluımı~> 

Evlenm e tekli fleri 
• Y:ış 34., boy 16!'.i kıto 70, kııra gol".

lli orta trıhBilll ve hiçbir geJirl bulun. 
mıyan bir bayan ayda 6r-"l:t lira ı;'l'. 

liri olnn 6<'-70 yll§ları orasını.la btr 
mUtekn itle evlenmek !stemckted{r. 
(L.'M.H ' n.mzine mllmcnl\l • 66 

• Y'!l§ 19, boy liO, kilo 55, El!\ güz 
lU, bu..;<lay renkli narin yapılı oldukça 
gUz0 ! r\• 1-ılerlndl'n anlar, evine bağlı 
bir aile kızı boyuyla mütenasip, sarı. 

(l ). dcstitu r: azletmek, nıeır uriyetindcn çrkannnk: deslituc dP 
crcdit, itibardan diiı;müş CtirurN tabiri). 

1 
şın, mavi veya yeşil göztn ayda 100 
Un net geliri veya r.ıaJşı bulunan bır 
mc 1~1< sahih! ile evlenmek istemekte. 
dir. (F..Z. Oi) remzitıc milruca.at - 67 

• 7aş 2ı. boy 16R, nıuı.ikl bilen es
mer bir artist. ça'r~nıll.k istemediği ı.. 

çln evlenmek ıırzusundadır. MUstaltbcl 
eşinin :':".~O yıışlıır• nrnsınrı:ı ortıı tnh 
sllll, gti?;cl oım:ıınnı ister- •'ttcıl'r. 

($.M. 5ı remz!ı:c mUr:ır.nn• • G.~ 

(2). l"s rPgistrcs d" J'ctaı civil, nlifus kayıd ve sicilleri. 
(3). La gucrre de c:licnne: oyalama muharebesi. i!Pri karnkol

rnı aclrkları oynla.ma ve l.adz ~uharcbcsi. 
,......._ (l). per~t<'xte· bahun•. \"&ile; sous priıtc>xtc de, bahan~_şiylc. 

ANALİZ 

1. •'J4(" mııirc> "" fit faire unc 

dans lo clmctlere," ibnrcsindeki en 

kelimesinin rolünü iyice kavramak 
için aşağdn nümunc olarak .. ·erdi
ğimiz elimi(' gibi diğer cUmleleri 
d" en kelimesini koyarak yazınız: 

()rnek: 

.Jc nıe fals fnlr<• dt:ııx eo<>tumes 

ımr an. 
(Senede iki elbise ynptınyorum) 
,fo nı'<'n fals fairc dt>ux par :m. 
(Bu mlsalde <>n, cost unıc kelime. 

sinin yerini tutuyor; aııağtdaki 

c:iimJelerdc> en ili' tf'bdfl fldilecc>k 

ve TE OR i 

kelimeler siyah olnrnk gBst"ril
mi tir). 

a. Miss J,vdia Sü fit donner un 

tyl"t par Colomba 
b. Orso fit ehnnter une ballata 

a sa sa:ur. 

e. Je me ferai donner dix pom. 
m<'S par le jardinier. 

d. Quand j'clnis enfant jf' me 

faisais rar.onter unc h lstolrc tous 
)l'S !!Oİ!'S par mn mcrc 

"· Colomba fit donner un bcau 
fu!til il son frcre. 

Otel yapılmaya elver,şlı 
kirahk bina 

.\nkara caddc~lnh. ı :- n.l!teber yerinde f e\·kalide 
,·adar ,.c aydınlık bfr bina k.lraldrtlr. 

Vakit gazı•t(•si lda.rclıımc~ine müracaat. 
........ ··· ı 

/ ş ve işçi arayanlar: 
• Ortno~~ulun UçüncU sınıfını bitir. 

mi~. tilrkçeden başkn frıınsızcıa. al. 

mancl\. rumcn, llnlynnca bilen ıG ya
~mda olr genç yazıhanelerde calışa. 
bilir. t.-zglihtarlık yapabilir. otcller
c!c terctınuınlık vıızlfcslnl alab!.llr. lıı. 
Uyeııler {Ç'alı~'knn) remzine müracant 
edeblllrıer. 

• Bir devlet mOCJ1se5eıılnde mubaııe
be meınuru, gtlzcl ve okundklJ yazılı 
bir zat pazar günleri hariç bugUn ııa. 
a•, 17 den cumartesi günleri 13 ten 21 
e klld:ır yazı ve hesap IJlerile meşgul 
olma.it için bir müessese aramakta.dır. 
Muteôll bir ucretıe çaueahlllr. IMubıt
seoo 421 rem?:ln<.! mumcaat. 

• Yetmlş yaşında tecrtlbeli, kimııeııl 
bulun!Jlıynn. lşi iyi olan bir lbtlyar 
bay, ıo ynşmda. iyi, kimsesiz bir <;<'ı.. 

cuk fstcmektedlr. Kendisini kabiliyet. 
ıı görürse onu evlllt olarak alır. 

(K.L.t. 12) rem:r:lne mllracaat • 43 
• ı<ı y~mda her cins M"'örden an. 

!ayarı bir makinist tı aramakt.adrr. 
t P.. Kun 19) remzine müracaat. 

• Btr ytıksek nctteat Te tıearet melı 

tehi talebesi herhan!l'I bir mUeaıaeııede 
iş a..amakt.ııdır. (A.S. 651 remzl.ııe mü 

racaat. 

f" 
den geçirdiğimiz zaman Eslrlşe_ 
bir bizi tatmin eder. Çünkü şe. 
bir elektrikle tamamen ışıklendı. 
rılmıştır. Hemen her evde elek. 
trik tesisatı vardır. 

Sonra Eskişehire 4 kilometre 
mesafede bulunan Kaplanlı suyu 
büyük masraflarla. şehre getiril. 
miş ve evlere tevzii için de tesi. 
sat yapılmıştır. 
Şehrin modern bir itfaiye teşki. 
!atı, asri bir mezbahası, temiz 
sebze hfili ve meyva hali vardrr. 

Belediye şehir dahilinde bir. 
çok bulvarlar açtırmış, güzel 
parklar meydana. getirmiştir. 
Şuna da işaret edelim ki Eski. 

şehir otel hususunda fevkalade 
i zengindir. Şehirde yeni inşaat 

olarak beş otel 'ardır. Aynca 
yedi otel de modern bir şekle so .. 
kulmuşt.ur. Bunlardan maada a) 

rıca yirmi han vardır. 
Eskişehirin lokantalan do. te. 

miz ve oldukça ucuzdur. 
GEÇiM ŞARTLARI 

Eskişehir kalabalık bir şehir 
olduğu için fazla ucuz değildir. 
Bu şehrimizde dört odalı bir c\·ı 
vasati olarak 15 - 20 lira ara. 
smda tutmak mümkündür. 

bir ~örünü, ..• Yiyecek maddeleri 1stanbuln 
nisbeten biraz ucuz ise de giye
cek maddeleri İstanbuta nisbetle 
pahal'ıdır. 

va ahvali aymdır. KL<;m vasati 
sühuneti srfırın altında döı t. ya. 
zın a7.ami harareti sıfırın ilctiin. 
de 38 dir. !\laamafih vasati ha. 
raret yazın srfırm üsti.inde 23 

derecedir. Kış ve yaz mevsimleri 

•2S yaşında ruılterl!ğlnl ynpmı~ eski 
ve yeni yazıları bilen orta okul n ~ -
nu bir genç nz bir Ucretle çalışmalc 
istrtrt1?ktcdlr. (L.S.O) remzine mUrıı.. 

caat. 
• ı31r lise on tnlcbcsi çalışıp ailesine 

yardım mecburiyetindedir. Herh .. 'lngl 
bir iş nramııktadır. (KD.O. mı renız! 
he mtlrncaat. 

• Bır lise 11 tnlebcsl ynztn uOtUn 
~Un kışın saat 1,80 dnn ıro:ım ynzı ,.c. 
y:ı herhangi bl.r işte ç:.lışmalc llzerc iş 
nram1ktadır. (l.Ç.Y> remzine mUrn. 
caa~. 

• 19 ynııınd::t bir bayan husu!! mll
eşS<:seıerde ve ya resmi dnlrelerd<' 
ehven bir Ucretıe çalışmak Uzcre iş ıı
ramal:tadır. Orta mezunudur. Biraz 
dakU!ıı bilir. (M.A.Z.) rcmz!ne mUrn-
caat. 

• Or:a Uçte 17 yaşında riyı..7: vesi 
lmvvet:ı bir genç lş nrnmaktndır.

1 (H.3. ~20! remzine mliracnat. 
• 2(1..25 yaşında 40.';0 ameleye ne. 

zarct e'ecek kabllıyctte yazısı o1<.ınak 

lı gec.:ı i§lnıle kalnb!IC'cek \'nziyctte 
!}!ı· bny:ınn ı•lzum \·ardır. Eyllp ')cıhıırl 
ye nu:ııara 2C-'Z Kemal lcıınlrplf•k fob 
r!kasma mUrneaat . 

• Framıızca. lnglll7.cc ve blra.ı mu. 
has<'':>:l blll!h bir baynn iş nrnr.ınkta

dır. E\"lerde muallimlik yapab!Ur; ge. 
ee de lmlnblllr. (A.B, 05) rcmzin<! rnU.. 
racaııt. 

• 20 yaşında gilzel ynz.ı ynznn ve 
seri daktilo kullanan klmııesiz !nklr 
bir f':!DÇ herhangi bir iş aranıtıktadrr 
Az blr Ucrt'tle çalışır. Tnsmya da gJ. 
der. htıyenlerln <Seviınllı remzine 
mllrncnatı. 

Aldırınız: 
Apji'ıda nımtı7.l:ın yt\7.th olan o

lııayoculanınıun uamlarıııa gı•Jeu 

mektupları ldarebaııcnılnlen hcrı:lın 

l!Obehtan öğleye kadar ,-eyıı saııl 17 
dl'o ı.onra nldırmaları rlr.a olunur. 
(S.M.A.) CM. 136) (K.F. !IS san) 
(Emekli) {S.F. llJ (Ntır) (H.tnllh) 
-(Bulmuş 38) (R.F. 18) (l{.Lİ. 12) 
(R. M. lOS) (Bu!mU§ 38) <lı:m 
(b. 121 (3 Z) {Kmnet kim) (N.B.) 
(R.M.C. 111 {R.O .. : gtlnderfldt) (D.ll> 
(R. '27) (Çalışkan) (İ. Hepeı 8) 
(Utur' XI) (!ıf. 18l (Aıııker) (~ntz 41 ı 

(Mukadder ne ise 12) (K.E. 321 
(M.Ç.35) (BUrhan) (Z.Z.) (D. Clddl) 

,-- ----- -(R.K. 12) , 
' 

E.skişchirde oldukça uzun sürer. 
İlkbahar ve sonbaharları kısn. 

fakat fevkalade lfitiftir. 
KÜLTÜR 

Bugün Eski~hirde merkezde 
bir lise. vardır. Lise mubtelittir. 
İki bine yakın talobesi vardrr. 
Mektep binası yeni inşa edilmiş. 
tir. Her türlü modern tesisatı ha 
vidir. Eskişehir kazalarının hiç 
birinde orta mektep yoktur. llk 
mektepler merkez ve kazalarda 
mUteaddittir. Köylerde de ilk 
mektepler ve köy okulları var. 
dır. 

SIHHi DUI~U:\l 

Cumhuriyet devrine gelinceye 
kadar Eskişehiı· diğerleri gibi 
ihmal edilmiş bir şehir olduğu 
için bııı·ada bilhassa sıtma sal. 
gm halinde idi. Sakarya nehri ve 
Porsuı: çayının t~kil ettiği oatak 
hklar birer hastalık merkezi ha.. 
linde bulunuyordu. 

Bugün ise vaziyet böyle değil. 

Maamafih Eskişehir bolluk bı• 
yerdir. Bilhassa buğday vcsaıı 

hububat ile bakliyat bakımmdar 
çok zengindir. 

1.ŞHAYATI 

Eskişehirde birçok fabrikala1 
ticaret ve sanayi müesseseleri 

bankalar olduğu için iş bulma!. 
mümkündür. Çalışmak mecbuı ı. 
yetinde olan her sınıf halk Eski· 
şehirde iş bulabilir. 

KAZALARI 
!\laalesef Eskişehirin kazaları 

pek ileri bir manzara arzetmcz .. 
ter. Buııa sebep belediye bütçc-
leriııin dar oluşudur. Manmafill 
bu müşkül vaziyette bile her UC 
kazada da azami imar gayreti 
gösterilmektedir. Bilhassa Mih3-
lıccık nefis havası emsalsiz mafl
zaralarile bulunmaz bir kasab!l• 
dır. 

dir. Sıtmya kanH azami dikkatle ı======::::::===== 
mücadele edilmiş ve bu hastalı. 
ğm kökü kurutulmuştur. Bugün 
yine Eskişehirde sıtma varsa bu 
artık salgın halinde değildir. 

Esklşehirde birçok sıhhat mü. 
eı:ıscselcri vardır. Bunların bn. 
Frnda tam tcşkilfttJı memle1wt 
hastcıhanesi gelir. Memleket has 
tnhnncsindeıı maada Eskişehir. ' 
ele bir Devlet Demiryolları has. 
tah~si, bir askeri hastahane, 
S:ığlık Yurdu (umumiyetle ka. 
dm hastalıklarile uğraşır.), srt. 
ma mücadele teşkiUi.tı gibi sıh. 
hat müesseseleri vardır. 
Eskişehirin kazalarından Seyit

gazi, Si\·rihisar ve Mihahccıkda 
'birer dispanser, birer belediye 
doktoru. hükfımet doktoru ve 
ebe vardır. Kazaların hepsinde 
birer resmi ec7.ahanc bulunmak. 
tadrr. Eskişehirde de muhelif ec. 
zabaneler. kırk tane serbest dok 
tor ve dişçi vardır. 

ŞEH!R VE BELED1YEC1LİK 
Demiryollarının mühim bir 

merkezi ve kara yoJlarmm da 
tam ibirlcştikleri noktada. bulun. 
ması dolayrsite Eskf~hirde canlı 
bir hayat vardır. Şehir kalabalık 
tır. Her srnıf halk ne mcskQn. 
dur. Hayat İstanbul hayatından 
farksızdır. 

Belediyecilik bakımından göz. 

2.5.1941 
8.03 Ajans Jll.4.) Zlnınt 

ıus nnm tuln iııtl 

prognını ı o.ı;o Sccıınııo 

8.45 Yı•ıııek sarkıt11r 

LI test .l0.15 Uadyo 

12.38 ince snz GaT.cWI 

12.50 Ajans 20.4ü Temsil 
18.0S Jııcc ffll:r. %1.80 Konu pııt 

18.20 l\:nrı~ık (1ktıgt 

program saati> 
18.0S Had,> o .ll.45 nadyo 

(S\·lııg) Salon 
kııa..Wti orke5tr111!11 

18.80 IPydıın 22.80 AJ:ın" ıol' 

taslı 22.45 lmdyO -
19.80 Ajans ork~~ 

Doktor 
Nuri Beller 

Slıılr \-C Ruh Hastalıkla11 

Ankam Caddesi Numara: '7l yt 
~tuayene saatleri: 16 dan 20 

kadar ., 





• 

19 u~cu ASIRDAN BUGUNE KADAR GELEN ~I ~~ 

Vüyc§loıı<§l) V©lD~D~ırü \~\P~~R~ 
\ HA.~Y!.T~RIŞINIS ' 

B aba, oğul Stravsların diin- " -~~s~o_N-3:,,__u~--= 

gaga bıraktıkları hoş sedadır 
Virana Valsleri ı.imi nereden 1 Pcter Jöhan Stravs 14 Mart ~tra\·s'in ıııeşru karı::ımdan doğma 

gelmiştir, bu valsler hangi san'at· 1801 senesinde Viyananın fakir oğlu ~:;mi serbest kalınca biraz 
karın eseridir, bugüne kadar ge- )ir :r.ahalle::ıinde dünyaya gelmiş- .erseri hayata atılmış ve baba ı. 
tip, hfila ayni tatlı heyecanı ya- ~i. B:ıba$ı ayni mahallede bir otel nın mcslc~i Üzerinde yürüyerek 
ratan \'iyana VaUcri hangi mu· ış'etmektc idi. muvaffakiyetc eri~mi~ \'e 6u ~ki'
hiti yerinden oynatmıs. senelerce B:1b.l,.,ı Str:ıvs·a bakacak kabili- de "!\ia\•i Tuna .. yı be tcliyecck 
sıçratrnı~tır? ı yett"' biie değildi. Stravs kendini ~an'atkar olrnu~tu. 

Bunlnrm cevabını "·ermek için bilm("~C ba ·ladığı T.amanlar ara sı . Küçük Şami: Strav:ı ismiyle ilk 
geriye Avusturya imparatorluğu ra ote.in kapı~ına çıkar ve çalğı defa olarak 1814 ... ene~inde ilk 
zamanlarına, 19 uncu ~Tın ikinci çala:ıık dilenen k:mc;elcri seyre- kon::.erini verdiği zaman bin,'Ok 
yarısına dönmek kabeder derdi. Babaı;;ı oğlunun bu seyyar kim:,eler bu çocuğun babasına ra. 

Viyana valsleri bize zamanının çalgı::ıl:ırla me,gul olma:.;ını iı;te- kip olacal:;ına kanaat getirmı,ler· 
büyük bir imparatorluğu olan A- medi~i için Strav-:ı bir mücellit di. Filhakika !Xiyle oldu. Az so~ 

1\1 · yan:=1a çırak olarak vermekte vu turya _ • acarı::ıtan imparator- m, baba ol:b.ıl arac.ında hakiki bir 
1 .... b ı .... k t?:eçiiı:mcdi. Fakat ~nsı yaver gi. ugu ve u imparator ugun mer ·e.. rc.1'a~t ba~ladı. Bu şekilde baba 

den Stra\'S burada da bir mu iki-zi olan Viyana, bu valslerin ahen- ile 0ğlun birbirlerine rakip olma• 
· k scd k d ı · şinac:. i!e tanıı;;.tı .. l\Iu:;ikiiı;;na genç gıne uyara· dan- en, ·c er en- lan birçok san' at meraklrlannı d· 
· kad ı çıra ;111 mu ... ikiye kar:;-ı he' eJi ol. 

nı unutan · ınları, ari tokrat a. _ .. .. . .. ikiye ayırmıştı. Şimdi artı!< biı 
rr. gece toplantılarını. halk balo. dugun~ ~onınce bır te~ube yap• kı ·ıın büyük tra,s'i. bir kmm dcı 
lannı velha~ıl bütü A vusturva- mağı a} dalı buldu 'e o zaman 1 k"' .. , ~t ,. t t . rd n •J • •• b"" .. k b" k bT uçu.< ~ ravsı u U)O u. 
nın cemiyet hayatını hatırlntır. 

1 
genç ~~1:1'"' ın_ uyu · '.r ·a 1 1Y:- Fah'.at bu baba . oğu l r{•kabcti 

\ , 1.,_, •na valslr.n·n· ,. rata san' te ınal.k oldugunu da anladı. Bıı .. d" b'" ük" St .1 J °' .: ı . a n ~ - .. ~ .. .. . uzun surme ı ve uv · ravs ı e 

, T. tŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 

' 
~IDELF..R: 4 Şubat, 2 Mayıs 

J Ağustos, 3 Iklncltc§rin 
tarllılcrlndo yapılır. 

j 941 ikramiyeleri 
ı ndct 2000 L.tık = 2000.-Llra 
8 .. 1000 • ı:: 3000.- • 
2 • • • 
q 

Sti • 

750 
500 
250 
100 

• .. . .. .. 

= 1500.- .. 
= 2000.- " 
= 2000.- .. 
z::: 35()().- ... 

ı .: 
:;o 
20 

.. .. = 4000.- .... , 
= 6000.-

atk~- Stra,·os1a .. dır Bu bu- ,·ük· . muı:ldet _onra ~travı; kuçuk bır or- k'" .. , c.:t b' l . . , t 1 
c11 • • • • b , uçuK ,7 ravs ır eşıp sana ıaya- •••••••••••• an'atkarlar kalplerde iı;;lcdirri nag- kcstrava dahıl olmak fı rsatını u,. d b"' .. k h 1 1 - ... ~ • "" - · .~ tın a uyu· am e er yapmaga • 

melerle bütün dünyayı kendine du ve 0 zaman meşhur be::.tekar b ı d l 1 
J.. f ' ·I ·ı ta t a~ a ı ar .• 

bağlamışlardır. oze c aner 1 e nış ı. B. ı d 1848 · ht·ır.ı· ti k 
S B. .. d b k"ld 1 t k u.sıra at' a ı ı a ı pa a 

travslar, baba \C oğuldur. u. ır mud et u >ie · ı c ç.a ı~ ı ·- d" s 1 b d f 1 lk _ · . . \'er ı. ~ travs ar u e a ta ~r. 
zun muddet kemanlannın yayı ile tan ~:onra Lanner ıle beraber ayn: 

kılan be_teleme~e. halka tereli· 
bütün bir impnratorluğu kendile- kuartette Rebbun otelinde çalma-

Dr. K. emal Ozsan 

İl~rar yolları hastahk

ian mütehassısı 
rinc bağlayan hakiki birer kral ha• ğa ba~!2dı. Bir müddet de bu ~"!- man olmağa başladılar. Fakat bu 

kilde terakki ettikten sonra kcnd'.. yoMaki c;alı~malan da uzun mücl. 
si bir kuartet te~kil etti. det devam edemedi ve büyük 

yatı y;;şamı:;-lardır. 

Stmvs sülalesinin yarattığı bu 
hakimiyet zamanında Avusturya . 
MaC'iri::tan imparatorluğu tahtını 
işgal eden Habc:burglar saltanatın.' 
dan daha km1\·etli o1mus. hatta 
Hab:.burglar bazı ahvalde Stravs
iann bu hakimiyetinden istifade 
!)ile etmişlerdir. O kadar ki St ravs
larm r:.rattrkları valsler bütün A. 
vusturya halkını zevke. eğlenceye. 

Artık me~hur olmuş. Viyana Stravs 25 Eylul 18!9 da <.>Jdü. Kcn 
mu:;iki atc:roinin mühim bir kı5Tllı· di in~ hükumet tarafından çok 
nr keadisine bağlamı~tı. Bir }<ı. büy:.ik bir <enaze merasimi ya
sım halk hala Lanneri tutuyor, pıldı. 
mühim bir kı::ım da Stra\·:.,'a hay- Büyük Stira,·s kırk be~ raşında 
ran bulunuyordu. ölmü~ ve yerine 24 ya~ındaki oğ-

Bu şekilde Viyana halkı ik-i kı:,. lunu bırak.mı tı. Küçük Şani ba· 
ma ayrılmı~u. basınm yerini doldummş. H atta 

Viyanada her şey Vah; ile niha- onu gcçmi~ti bile .. 
yet bulur .. Stravs d a \ah-leri ile !\tııtta .. ıl kon"Ser!er veriyor, fcv. 
meşhur oluyordu .. On dokuzuncu knlflde çalışıyor, her gece dört be~ 
asnn basında bulunulma .. ına rağ. yerde r.yrı ayrı keman çalırordu. 
men Viyanada h51a on üçüncü as- .\rad-;n bir sene geçmeden artık 

~yotlo btlklıll <Jadde.l No. U4J 1 
uunaa Pa ~ OatU O ban.f1'11 

&partr-·n .. ,,L: U~ 

................. 
Çocuk Hekimi 

Ahmet Akkoyunlu 
faka.im l'allmhıınc Palaa :No. ' 
Pamrd&n maada bergOn s:uı ın 

t.en "IOnra, T ele fon 40 127 
._ .. •ıa .......... .. ürüklemiş. bu şekilde sını f kav. 

~aları. ırk prensiuleri mücadelele
ri ikinci p1ana düşmüş ve Stra\'S'
in \'al leri ı;ayesinde dahili karga. 
'alıklara meydan verilmemiştir. 

\"a'. banbi Stravc:ların milletler 

rın dekoru vardı .. Viyana o zaman küçü!{ Strclvs babasını unuttur-
da bağlar bahçeler arasına serpil. muş. başlı başına bir şöhret ol. · Göz Hekimi 

Dr. Murat R . Aydın ara 1 bir ahenk cemiyeti kurmu~ 

oldul:larrnı iddia eden mliverrihler 
'ardır. 

Strav<:larm mu ... :ki taıihi bütfın 

on dokuzuncu a:>ın kaplar diycbi. 
liriz. Çünl~ü Peter Jöhan Stravs 
180~ --ene:;;n<lf> diinyaya gelmiş 

o~lu J<ihanna O.::tra\ i ' e 1899 se
ne.:inde hayata !.:!;özlerini kapamı~· 

tır. 

:\lu iki tarihinde bir üçüncü 
,'tra\· daha \'ardır. Bu Stra,·s da 
\-al i bestelcmicstir. Fakat aı:len 
.\iman ve i mi Rişar Stra\'S
dır ki. bu san"atkarın \"iyanalı 
bestekar , trn, ... ıar ile h1ç bir ata. 
ka ı yoktur. 

lki Stra.vı:fardan maada Peter 
Straviin kard~leri olan Edvar ve 
Jözef de mu iki hayatında fc,·ka
lde mu\·affak olmu:;.. fakat karde~· 
len Peter $tra\ gibi layemut e
~rler \•erememiş iki san'atkardır. 

gelmiyor, Mösyö Lopke, dedi. 
Ve operatöre dönerek yeni bir 

emir verdi: 
- Smit, şimdi filmi çok ağır 

ç_:evi ri n. 
Bu defa mors işaretleri vazı_ 

han görülmeğe başladı. :::::ırasile 

O. B. A. N harfll'.'ri yazıldı. 
B:ış hafiye glilerek: 
- Nasıl Mösyö Lopke. dedi. 

bu delil size kifi görünüyor mu? 
Lopke cevap vermedi .. Sa p .. cıarı 

kesilmişti. Artık inkar etmesine 
imkan kalmamıştı. Hafiye elini 
Alman casusunun omuzuna ko
yarak devam etti: 

- Mösyö Karı Lopke, dedi, 
memleketimiz aleyhine casusluk 
yapmakta olduğunu7..dan sızı 

tevki! ediyortım. 'Maarnafih me
todunuzu beğendim. Demek giz.. 
1i tCf}kilatmız iyi çalışıyor. Fa
k2l ınuhak1'ak ki, bizimki s izin
kinden dalı& ileri. 

(f ngifüceden) 

mis küçük kasabalardan tc ekkül 
ediyordu. l~te bu kiiçük kasalnılar• 
da, bağlar bahçeler ara-,ında :-.ık 
sık eğlenceler tertip ediliyor. kır 
balolan veriliyor ,.e bütün Viya
ı:a mu~iki ve zevk içinde yüzü
yordu. Strav:;'in val"leri bu dekor 
içinde me<jhur oluyordu .. 

1832 sene inde. yirmi sekiz ya. 
şında iken Jöhan Stra,·s büyük bir 
orkestra şefi olmuştu . Val .... Jeri bü· 
tün \'iyananın dilinde dolaşıyor, 

hatta şöhr.cti memleket hudutla
rını aşıyordu. I ler ene tertip o
lunan kam a\-al e~lencelcrinde 
Stravs üç orkc_trayı birden idare 
ederdi. 

.Nihayet St ra.vs da 18.17 sene. 
sinde bir A ,·rupa turne-..ine çıktı. 
En·ela Pari. e ,.e dmer Franı;;ı z ,·i. 
layetl~ıine uğradı. l lep inde bü. 
yük hir muvaffakiyct kazandı . 

183S da Londraya ı?eçti ve daha 
llk günden l ngiltcre kraliçe i için 
be::;tc.cmi oldu<Tu arzı hürmet 
va! i ile derhal muazzam bir mu
\'af fal:iyet kazandı. 

l\lemleketine dôndüğü zaman 
art1k Strav:.'in ~hrcti güne:i bile 
karartacak vaziyette idi. 

Stravs ıs.ıs sene inde Viyana 
mu iki mektebi direktörlü~ne ta. 
rin olundu. l3üyük san'atkarın 

karı mı hoşama-..ı hadLe i de ay• 
ni tarihe te adüf eder. Strav~"in 

kan ı Ana'dan beş çocuğu vardı . 

Fakat biraz anormal olan san'aL 
kar :ıe aile ru,·a mı ne de beş ço
cul.•lmu düşünememiş, karı ı Ana. 
yı boşadığı gihi beş çocuğunu da 
yüzü t;! bırakarak metre-İ Emili 
ile beralx>r yaşamağa ba~lamıştı. 

B~ müşterek hayattan da 
Stra-vo;'in dördü kız. ve bir i t:rkek 
olmak üzere beş çocuğu daha ol
du. 

Str.m; hayatının r~aııe kıııı.uru. 

nu kan.ıru boşamakla işlemişti. 
Fakat bu aile faciası mesut bir ne-

1 tice. :ıRrak b:r tek netice ,·erdi. 

' . 

n1U';ıtU. 

Fa'.:at Viyanada fevkaHidc bir 
rai:(het ka;ı.ınmı~ olma ına rağmen 

lleyoğlu Pannakkapı, lmau sokak 
No. 2, Tel: ıll553 

hariçte tanmamadığına znhipli. lil••••••••••••!I 
Bir müddet sonra Ru~yaya geçti 
ve P rtcrsburg Cİ\'arında bir mu
siki mektebi tesis etti. Bir müd. 
det bu ~ekildc Rusyada kalcııktan 
.:011ra tekrar .ı\ vu turyaya döndü. 
İmparator Fran5'uva Jôzef ile kra
liçe Elizabet'in evlenme mera ... im .. 
lerind~ orkcstra::ıile bulundu, 1861 
seııcs;ncle de sarayın mu iki direk· 
tör!üğünü aldı. 1865 sene~indc en 
büyük \'e ölmez eseri olan (~Ia''İ 
Tuna) yı yarattı. 

l ki ~ene ~nr.ı büyük bir turne. 
ye çıı<an küçük Stravs Pa rbtc bü
yük . an'at muhitiyle tanıştı. Bey. 
nelmi!el sergide biiyük bir ~·,hrcl 
kazandı. 

Birkaç sene sonra da Amerika
ya seyahate çıktı. Bu tur.ıc e~

nasınd:ı on be~ kon:-er Yerdi 'e 
yüz h•n dolar kazandı. 
A:neı ika gazeteleri bu ork~tr:1-

lı san"atkardan büyük hir hayraı:. 
hlda t"Aıhsettiier. 

Bu şekilde 1870 sene..,ine kadar 
gelen J öhan St ravs bu tarihten 
sonra ,·als, pcılka gibi dan--. ha,·a
Ian be~telemeği bırakarak operet. 

Yeni neşriyat 

Perde ve Sahne 
Bu, nylık sinema ve tiyatro m -:?emu. 

nsınm moyıs nUshası birçok resimler. 
le çıkıı ıştır. 1çlııdc H:rtuğrnl Muhsl · 
nln, l. Galip Arcan'm, Vusfi R. ?.obu. 
nun, .Mdhnrd Ersin' in yazı.I.1rı \ "Ur

dır. 

Kongreye davet 
Karagümriik idman ~ urtlıınılan: 
27-4-941 pazar günü ekseri

yet temin edilmediği için kongı c· 
miz 1-5-911 pazar giinü s·mt 
ıo,30 da yapılacaktır. Öyenln teş
rifi rica olunur. 

Askerlik işleri 
B~lkta"' a"kt•rlik subesiııd<'ıı: 

Şubem.izde kayıtlı yedC'k isti .. k lim 
binbaşısı 305 doğumlu Ahmet of:, M<'v 
1Clt BuluUann (323-12) pek kısa bir 
7. .,anda şubemize müracaatı, otmo
dlği takdirde hakkında 10i6 sayılı ka. 
nunun !del m:ıhsusasına göre kn. 
r "'lİ rrıı.:ımclt' yupılacnğı illin olunur. 

ler yapmağa ba~ladı . Stravs'in o- ı---------------
peretterin<len ~n meşhuru hcyncJ. 
mi!':!l hır şöhret olan •Yarac:a. dır. 
Fakıı.t St rav 'in san'at bakımından 
tetkik olununca bu operetlerden 
ziyad? valsleriyle meşhur olduğu 

görül~. 

Kti·;~ık Strars l&E scne~ine ka
dar muttasıl eser \ erdi. Fakat :1r. 
tık ço!· rorulmu'. \'Ücutça pek 
fazla düşmü~tü. Buna ~ağnten ke
manının yayını elinden b:rakma. 
dı. D~ha dört sene san'&t içinde 
yüıdül.tcn <;<mm 1899 da 74 ya· 
~ıhdd oldu~u halde, f~kat san'a
tırtden hiç bir ~Y kaybetmeden 
öldü. 

Bu ·ckildc bir a rr bıitıin orkes-

Satılık taksi otomobili 
(2202) numaralı Fort mnrkcılı 

sağlam ve çalı'Jabllcn bir otoma. 
bil satılıktır, Talip cılanlarm a§a
ğıdakl _adrese mUraeaatı . 

Bt!~11zıt. A7ak gurajıııda gnmj 
..ablbin(• miıraMat. 

t rayr, hatta bütün dünyavı ke
manb rının ~ a)ı ile harekete ge-
tircn baha ile o~rul musiki lariHint> 
kaııştr, isimleri ve bilhas...;;a eser
leri bu fani dünyada ho~ bir seda 
olara-T.: kal<lı. 

2 MAYIS - 1941 

• e 

Ba,, Di,, Nezle, Grip, Romatizma . 
Nevralji. Kınkhk ve Bütün Ağrı larınızı Derhal Kete' 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ 
• HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

1 
lstanbul Levazım amir;iginden veril;-1 

harici askeri kıtaall i lan l arı - - J , __ _ 
&lıc.c kılc:sun.ı ı:11 kurus .iynt tahmin edilen G0.000 kilo sadeyag-ı 

lıklıı sa• ııı c1lmacaktır. hatl temınatı 11,520 llradır. E\'&:ıf ve §artnamc ı 
mlsyonJ.oı 6rull\ı. thalcsı 6.5.94 l salı gUnU ı,nat 11 do Ankaroda Lv 
liğl sat:n mm komısyonunda. y ı.ılıı.1.akur. 1'alıplcrin betli \'aldtte koınll 
na. gclm leci. <232'{.33307). 

l'.i(JJ ton buğday p.ızarııkl:ı. l{truırllacıı'dJr. 

l:att tcrntr.ı:.ı.; 4500 llra..ırr. Ev3.U , e §:lrtnan1~ i komls~unJ..ı ı;orUlUr 1 
si 7/5/ !141 Çdr4amba gl!llU saat ! ot dC' Eski§cblrd~ askcıı tın alıntı ı.o 

yon"nda -sıı 1ıııac-ııktr· t:!M5 - 3:51) 

~· .,. .. . .. .. ... . 
.Hcp~i..ı?u lalın.1n coilcn fiyatı 3G 000 lira olan demırl \e:kalctço v rll 

üzere 250 auct a:-noa :ıılmuneslnıı gl'rc pazarlıkla yaptınlntaktır. lb 
10/5/ 1141 pcrı.ıcml.>" gUnu saat J.5 üe Aulı:anııl..ı M. M. V. satın alma Jiol 

yom: da y:ıpfüı.can.t.r. Kati tcmrnnu 5.400 ıiraclır. ı;ı rtname51 180 ~u 
ko~·o;ırJ.ın a\ınır, (; •. "37 - 3350) 

. ""·-" ~ ..... 
37 '>~ 0 kılo bey z peynir en uk mukavele surclnC' " kapalı z rfl 

s. ıtmc;;:.t t':.ı.llmuşlur. İhalesi 17/:i/!Hl cumıı..-tcsı gUnU aa.t 11 c1c A.nk• 
Lv. Aw.!'!''·I sat!n nim:> komisyonunda ~·aoılacnktır. E\·sat ve gartr. 
komlsyo~d:1 gt.iı·lılilr. •.rn!ımin bCl'Cli 22,200 Um ilk teminatı l665 lirrıdıt• 
llpkrın Ittı·:nınt vcsikıılarllc teklif r.1 t-klupJ:ıı"I'lı lhnl<' saaUnd n blr s t 
' el lmmisyona vcrmclcıi. (2341 ·- 8354) 

lstanbul B e lediyes i 
ııan ıa rr 

Talı. He 1. tık trrn. 

955 1)0 71,63 İtini)..: m lc.urlı..ğU i<'ı!l &lın..ıcaJ{ muhtelif cıns l.\ 
1013,50 i6 01 l 'nknpanı t.ıs!iy<' havu:r.u makineleri içln aıııı. 

~cya 111.ılzcn.,•si. 

T'lirnin beddl rl .1" ilk tt mım mıl«1 rları yukarda yazılı ışıcr 
nyn açık cksıltmcyc ~.onulmuştı.r. ş, rtnaml!kri :r.nbıt ve mutım!"lilt n1U 
iUğti knlcm!ııde v.örtıletlilr. İlııı.I 11/ 5/ 941 çarş:ımb:ı günü s.-ınt 14 de V' 
mi Encünı,,ndc yapılac.ıl.::tır. Ta.!p crm ilk teminat mnkbu:r. 'cya meld 
Jarı \'u 941 yılma ıat titaret exlaqı vcsikalarHo ihalc günU muayyen sB' 
Do.lmi Enciırnendo bulunmaları. ( 3:.' 18) 

Devlet Oemiryoltart ve Liman 
işletme Umum idaresi 

M ı.ıamrr.o..n V:!dclı :...woo .l"f' o nrı 'c tşlctmcnln bir scneıık lhti~ 
t knbtil cdım 1.:!IJ ton mık ta ~d'.1 aökı.m işi ; pıı.lı ?.tırf usuhlc cksUtnıeyc ~ 
kanlınıt':ır. 

~lUnllk" ' l1 mayıs 1941 çarşı. :.nt.>:ı gw1U saat ll de Sırkcclde 9. IŞB~ 
binasında A E. kcmisycmı: taı 'lfındıı ıı yapılııcaktır. lstcı,ıııcı•in nynı gnıı _.ıs 

at 10 lca(' •• r kanuni vcsalklo 1il7.6 lira teminatı ihtiva edecek olan Jc~I"'" 
?.arftarını konıisyonrı v ı.nclcri itızımdır. Şıı.:tnı:ımclcr pnnısız olnralc kO"' 
yond:ın hrilnıcktel'Jr. '31GG) 

~~~~~~~~~~-------------,,,,,,,./. 

V A K 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete ita.sar. 
Tabiler n1lm1na diziii isleri ahr. 

----~ ~--~----~---~~--~----------::::::__../ 

Bronşiti ere KATRANHAKKIEKRE~ 


